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يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  رامشزور 

باتک تاصخشم 

1359 دمحم ، یملاس ، همانسانشرس :

.رابت یملاس  دمحم  هتشون  يرجه /  لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  لوا  لاس  زا  مالسا  خیرات  رامشزور  روآ : دیدپ  مان  ناونع و 

1397 ناتسزوخ ، تاراشتنا  زاوها : رشن : تاصخشم 

.ص 116 يرهاظ : تاصخشم 

9789646511460 کباش :

اپیف يدنب : تسرهف  تیعضو 

.ق ات 132  زاغآ  زا  خیرات –  مالسا –  عوضوم :

Islam-History-To 750 عوضوم :

BP 14 1397 9ر2س /  هرگنک : يدنب  هدر 

912/297 ییوید : يدنب  هدر 

5189392 یلم : یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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ص)  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  رامشزور 

يرجه لاس 132  ات 

یملاس دمحم  هتشون 
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ناتسزوخ تاراشتنا 

مالسا خیرات  رامش  زور 
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یملاس دمحم  هتشون 

این گرزب  هبیط  ارا : هحفص 

یبوقعی نیرسن  دلج : حرط 

دلج 500 ژاریت :

ناموت  10000 تمیق :

1397 لوا –  پاچ 

يدامتعا یفاحص : پاچ ، یفارگوتیل ،
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.تسا هدرک  يروآدرگ  دلجم  نیدنچ  رد  يرمق  ياههام  کیکفت  هب  ار  مهم  ياهدادخر  يدراو » یقت  دّیس   » هتـشون مالـسا » خیرات  رامـشزور   » باتک
ربمایپ رامشزور   » باتک .تسا  هدرک  يروآدرگ  مق  هیملع  هزوح  نادنمشیدنا  الضف و  زا  یعمج  يراکمه  اب  هک  ص »)  ) مظعا ربمایپ  رامشزور   » باتک

زا ص ،)  ) مرکا ربمایپ  یناگدـنز  نارود  عیاقو  تسا ، هدـش  يروآدرگ  مق  هیملع  هزوح  نادنمـشیدنا  الـضف و  زا  یعمج  يراکمه  اب  هک  ص »)  ) مظعا
.دریگ یم  رب  رد  ار  تلحر  ات  دلوت 

هنیئآ قداص  روسفورپ   » رظن ریز  و  ینمؤم » يدهم  رتکد   » یتسرپرـس هب  حداک ، نمجنا  هیریرحت  تأیه  طسوت  اروشاع » خـیرات  عماج  رامـشزور   » باتک
.تسا هدرک  يروآدرگ  دلجم  نیدنچ  رد  ار  يرمق  يرجه  لاس 61  مرحم  هام  ات  يرجه  لاس 60  بجر  هام  زا  ع ،)  ) نیسح ماما  مایق  مهم  عیاقو  دنو »

دراد مان  يرجه » لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالـسا ، خیرات  رامـشزور  » درادرارق دنمجرا  ناگدنناوخ  يور  شیپ  هک  يرامـش  هاگ 
هب هک  درادرب  رد  ار  هّیما  ینب  هلـسلس  طوقـس  ات  ص )  ) یفطـصم دّمحم  ترـضح  ءایبنالا  متاخ  تثعب  لاس  نیتسخن  زا  مالـسا ، خـیرات  ياهدادـیور  هک 

.تسا هدش  يروآدرگ  اه  همان  هرجش  اه و  هشقن  ریواصت ، هارمه 

رابت یملاس  دّمحم 

30/10/1396 زاوها
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همدقم

هرابرد تاعالّطا  شناد و  هب  هک  تسا  یملع  خیرات  حالطصا ، رد  اما  .تسا  هدنیآ  لاح و  هتشذگ ، نامز  نامز ، تقو ، نییعت  يانعم  هب  تغل  رد  خیرات 
.دراد هراشا  هتشذگ 

يا هژیو  ّتیّمها  زا  نآ  یهد  نامزاس  تسا ، هدرتسگ  رایـسب  خیرات  هکنیا  لیلد  هب  .هتـشذگ  هرابرد  یـشناد  مه  تسا و  ناگتـشذگ  شناد  مه  خـیرات ،
، ساسا نیا  رب  .دنا  هدومن  قیقحت  هعلاطم و  یـصاخ  ياه  شیارگ  يور  زین  یخرب  دنا و  هتـشون  یلک  عماج و  خـیرات  نیخّروم  یخرب  .تسا  رادروخرب 

: دراد دوجو  ریز  حرش  هب  خیرات  تاعالّطا  يدنب  هقبط  يارب  توافتم  شور  نیدنچ 

( کیفارگوئژ  ) ییایفارغج فلتخم  یحاون  ساسا  رب  خیرات  تاعالّطا  يدنب  هقبط  - 1

( لانویسان  ) فلتخم ياهروشک  ّتیلم و  يانبمرب  خیرات  تاعالّطا  يدنب  هقبط  - 2

( يدنب عوضوم   ) یعوضوم تروص  هب  خیرات  تاعالّطا  يدنب  هقبط  - 3

نامه هک  اهدادخر  ینامز  عوقو  بیترت  يانبم  رب  تاعالّطا  يدـنب  هقبط  یترابع ، هب  ای  هدـش  يدـنب  نامز  تروص  هب  خـیرات  تاعالّطا  يدـنب  هقبط  - 4
دشاب یم  يژولونرک  ملع 

رد اه  دادخر  صاصتخا  نامز و  زا  ییاه  هرود  ای  نامز  هبساحم  يارب  یملع  ناونع  هب  خیرات ) میوقت  رامـشزور و  راگن ، هاگ  رامـش ، هاگ   ) يژولونرک
هجوت دروم  یطـسو  نورق  ياه  هرود  زا  یتاعلاطم  عوضوم  کی  ملع و  کی  ناونع  هب  يژولونرک ، .دوش  یم  فیرعت  اـهنآ  عوقو  قیقد و  ياـه  خـیرات 

.تسا هدوب 

اب يژولونرک  .دـشاب  هدرک  تبث  راصتخا  هب  ار  مهم  عیاقو  خـیرات  بیترت  هب  و  نامز ، ساسا  رب  هک  تسا  یبتک  زا  هتـسد  نآ  يژولونرک ، زا  دوصقم  اـما 
یـشراگن داعبا  رد  مهم  يراتخاس  زابرید  زا  ور ، ره  هب  اما  اهنآ ، هرابرد ي  ایوگ  یلیلحت  هن  تسا و  خـیرات  ياهدادـخر  زا  یلماـک  فیـصوت  هن  هک  نا 

ینامز رتسب  زا  يرتکیدزن  كرد  مه  تسا ، یخیرات  عیاقو  زا  یبوچراـهچ  هک  ثداوح  لاـس  هب  لاـس  تسرهف  اریز  .تسا  هدـمآ  یم  رامـش  هب  خـیرات 
زا یخرب  هب  هک  .دراد  ینالوط  هقباس  یمالسا  ندمت  هزوح  رد  يژولونرک  .دیامن  یم  ناسآ  ار  اهنآ  نایم  شجنـس  مه  دزاس و  یم  نکمم  ار  اهدادیور 

: مینک یم  هراشا  اه  يژولونرک  عون  نیا 

يروآدرگ يرمق  يرجه  لاس 1058  ات  ار  مهم  ياهدادخر  هک  دشاب  یم  هفیلخ » یجاح   » هب فورعم  یبلچ » یفطـصم   » هتـشون خیراتلا » میوقت   » باتک
.تسا هدرک 
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تثعب لّوا  لاس 

يربمایپ هب  ص )  ) هللادبع نب  دّمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  ندش  ثوعبم  •

ص)  ) ربمایپ رب  ینآرق  تایا  نیتسخن  لوزن  •

ناگدنروآ نامیا  نیلّوا  ناونع  هب  س )  ) هجیدخ ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  ندروآ  مالسا  •

ص)  ) ربمایپ دنزرف  هللادبع  تشذگرد  •

تثعب مّوس  لاس 

زامن هماقا  ماگنه  رد  ناناملسم  رخسمت  تلع  هب  ناکرشم  اب  ناناملسم  نایم  دروخرب  نیلّوا  •

( مقرا غیلبتلاراد   ) ناکرشم اب  يریگرد  زا  يریگولج  تهج  ص )  ) ربمایپ روتسد  هب  افص  هوک  رد  مقرا  هناخ  هب  ناناملسم  توعد  نوناک  نتفای  لاقتنا  •

مقرا هناخ  رد  یمور  بیهص  رسای و  نب  راّمع  يرافِغ ، رذوبا  ندروآ  مالسا  •

مالسا شریذپ  يارب  مشاه  ینب  زا  ص )  ) ربمایپ توعد  •

ثعب مراهچ  لاس 

مالسا هب  ینلع  توعد  زاغآ  •

هّکم ناکرشم  طسوت  ناناملسم  ندش  هجنکش  •

يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


2 ص :

( مالسا يادهش  نیتسخن  ناونع  هب   ) هجنکش ریز  هّیمس  رسای و  تداهش  •

تثعب مجنپ  لاس 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  دلوت  •

نوعظم نب  نامثع  یتسرپرس  هب  نز  درم و 4  اب 11  هشبح  هب  ناناملسم  ترجاهم  نیتسخن  •

بلاطیبا (1) نب  رفعج  یتسرپرس  هب  نز  درم و 18  اب 83  هشبح  هب  ناناملسم  ترجاهم  نیمّود  •

تثعب متفه  لاس 

یعامتجا يداصتقا و  تادوارم  تالماعم و  كرت  رب  ینبم  بلّطم  ینب  مشاه و  ینب  هیلع  رب  همان  دهع  •

بلاطیبا بعش  رد  بلّطم  ینب  مشاه و  ینب  ص ،)  ) ربمایپ يرابجا  تماقا  لاقتنا و  •

تثعب مهد  لاس 

بلاطیبا بعش  رد  ع )  ) یلع ترضح  ردپ  و  ص )  ) ربمایپ يومع  بلاطوبا  تشذگ  رد  •

بلاطیبا بعش  رد  ص )  ) ربمایپ رسمه  س )  ) هجیدخ ترضح  تشذگرد  •

بلاطیبا بعش  رد  س )  ) هجیدخ ترضح  دقرم 

تثعب متفه  لاس  یتیاور  هب  - 1
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هّکم هب  بلّطم  ینب  مشاه و  ینب  ص ،)  ) ربمایپ تشگزاب  یعامتجا و  يداصتقا و  هرصاحم  نایاپ  •

تثعب مهدزای  لاس 

رهش (1) نیا  زا  يو  ندش  هدنار  بولطم و  جیاتن  هب  یبایتسد  مدع  فئاط و  هب  ص )  ) ربمایپ یغیلبت  رفس  •

مالسا هب  هّکم  فارطا  نایودب  توعد  رد  ص )  ) ربمایپ ماجرفان  شالت  •

یصقالا دجسم  هب  مارحلا  دجسم  زا  ص )  ) ربمایپ جارعم  •

ص)  ) ربمایپ اب  تاقالم  هّکم و  هب  یجرزخ ) نایبرثی   ) برثی مدرم  زا  یهورگ  دورو  •

ینم هبقع  رد  تاقالم  زا  دعب  مالسا  هب  نایجرزخ  زا  رفن  ندروآ 6  نامیا  و  ص )  ) ربمایپ يوس  زا  نایبرثی  هب  مالسا  یناهنپ  هصرع  •

تثعب مهدزاود  لاس 

ریمع (2) نب  بعصم  تماما  هب  برثی  رد  هعمج  زامن  نیتسخن  هماقا  •

ریَضُح نب  دیُسا  ذاعم و  نبدعس  ندروآ  مالسا  زا  سپ  برثی  رد  مالسا  شرتسگ  •

( هّکم رد  ص )  ) ربمایپ اب  نانآ  نانامیپ  مه  جرزخ و  سوا و  زا  یبیکرت  نایبرثی ، زا  رفن  طسوت 12   ) ءاسنلا هعیب  هب  فورعم  لّوا  هبقع  تعیب  •

( دنام هّکم  رد  ص )  ) ربمایپ ترجه  نامز  ات  هک  سیقدبع  نب  ناوکذ  زج  هب   ) برثی هب  نایبرثی  عیرس  تشگزاب  •

برثی رد  ص )  ) ربمایپ يوس  زا  ریمع  نب  بعصم  یگدنیامن  •

تثعب مهدزیس  لاس 

برحلا هعیب  هب  فورعم  مّود  هبقع  تعیب  •

( دوب برثی  هب  ص )  ) ربمایپ ترجاهم  داهنشیپ  هب  ندیشخب  تیعطق  ندرک و  ياهن  يارب  تاقالم  نیا   ) مّود هبقع  رد  نایبرثی  مّود  تاقالم  •

یغیلبت ياه  همانرب  یهدنامزاس  دوخ و  صاخ  ناگدنیامن  ناونع  هب  ص )  ) رمایپ يوس  زا  مّود  هبقع  ناناملسم  نایم  زا  بیقن  باختنا 12  •

هثراح نبدیز  ای  ع )  ) یلع ترضح  هارمه  هب  یلقن  ربانب  - 1
هرارز نب  دعسا  یلقن  ربانب  - 2
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هب (ص ) ربماـیپ ندیـسر  زا  شیپ  هک  دوب  مالـسا  هب  یعمج  شیارگ  نیتـسخن  نیا   ) وا موق  زا  راوناـخ  یملسا و 80  بیـصخ  نب  هدیرب  ندروآ  مالـسا  •

( داتفا قافتا  برثی 

( ناسوبحم نارامیب و  ناوتان  نادرم  نانز ، زج  هب   ) برثی هب  هّکم  زا  ص )  ) ربمایپ طسوت  ترجه  نامرف  رودص  •

تثعب مهدراهچ  لاس 

مشاه ینب  هیلع  شیرق  مامت  داحتا  و  ص )  ) ربمایپ لتق  رب  ینبم  هودنلاراد  میمصت  •

( دنک یثنخ  ار  ص )  ) ربمایپ لتق  رد  ناکرشم  هشقن  ات  دیباوخ  (ص ) ربمایپ رتسب  رد  ع )  ) یلع ترضح  هک  یبش   ) تیبملا هلیل  هعقاو  •

برثی هب  هّکم  زا  (ص ) ربمایپ هنابش  تکرح  •
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يرجه لاس 1 

ابق هب  ص )  ) ربمایپ دورو  •

( مالسا رد  دجسم  نیتسخن  ناونع  هب   ) ابق رد  دجسم  يانب  •

رهش نیا  مدرم  روشرپ  لابقتسا  اب  برثی  هب  ص )  ) ربمایپ دورو  •

( یبّنلا هنیدم   ) لوسّرلا هنیدم  هب  برثی  مان  رییغت  •

هنیدم رد  دجسم  يانب  •

مالسا رد  یساسا  نوناق  نیتسخن  نیودت  •

راصنا نیرجاهم و  نایم  يردارب  نامیپ  يرارقرب  •

( دندوب راصنا  نادناخ  رامش  رد  هک  ینایدوهی   ) هنیدم نایدوهی  اب  ص )  ) ربمایپ هماندهع  •

عاقنیق ینب  ریضن و  ینب  هظیرق ، ینب  نایدوهی  اب  ص )  ) ربمایپ هماندهع  •

جلدم ینب  هلیبق  اب  ص )  ) ربمایپ هماندهع  •

صیع هیحان  رد  ایرد  لحاس  رد  بلّطملادبع  نب  هزمح  هّیرس  •

هورملا يذ  هینث  زا  رت  نییاپ  رد  بلّطملادبع  نب  ثراح  نب  هدیبع  هّیرس  •

راّرخ رد  صاّقو  یبا  نبدعس  هّیرس  •
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یجرزخ هرارز  نب  دعسا  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 2 

نآ لوصف  نییعت  یمالسا و  ناذا  ندش  رّرقم  •

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  اب  ع )  ) یلع ترضح  جاودزا  •

هّکم هب  سّدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  •

( هکم هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  لحم   ) نیتلبقلاوذ دجسم 

هزور ندش  بجاو  •

نابرق دیع  رطف و  دیع  زامن  ندش  بجاو  •

نابرق دیع  رد  ینابرق  ندش  بجاو  •

(( ع  ) یلع ترضح  هناخ  رد  زج  هب  دش ، هتسب  ص )  ) ربمایپ روتسد  هب  ددرگ  یم  زاب  یبّنلا  دجسم  هب  هک  ییاهرد  مامت   ) باوبالاّدس هعقاو  •

( هریشعلا يذ  هوزغ   ) ناّدو هوزغ  •

( ناوفس هوزغ   ) یلّوا ردب  هوزغ  •
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( يربک ردب  هوزغ   ) مّود ردب  هوزغ  •

قارع هب  ماش  هار  زا  ردب  هوزغ  زا  سپ  شیرق  يراجت  ياهناوراک  ریسم  رییغت  •

میلس ینب  هوزغ  •

(1) نایدوهی ) ینکش  نامیپ  لابند  هب  دوهی  اب  گنج  نیلّوا   ) عاقنیق ینب  هوزغ  •

قیَوُس (2) هوزغ  •

هلخن رد  شحج  نب  هللادبع  هّیرس  •

ناورم رتخد  ءامصع  نتشک  يارب  يدع  نب  ریمع  هّیرس  •

کفع نبا  نتشک  يارب  ریمع  نب  ملاس  هّیرس  •

نافَطَغ میلس و  ینب  رس  رب  هللادبع  نب  بلاغ  هّیرس  •

بهلوبا تکاله  •

ص)  ) ربمایپ رتخد  هّیقر  تشذگرد  •

هرارز نب  بجاح  تشذگرد  •

يرجه لاس 3  یتیاور  هب  - 1
يرجه لاس 3  یتیاور  هب  - 2
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نوعظم نب  نامثع  تشذگرد  •

يرجه لاس 3 

(1) ع )  ) یبتجم نسح  ماما  دلوت  •

( نافَطَغ هوزغ   ) رَمَا يذ  هوزغ  •

نارَحب (2) هوزغ  •

دُُحا هوزغ  •

دحا هوزغ  هشقن 

( مئانغ يروآ  عمج  يارب  نینیع  هوک  زا  ینابهگن  كرت  رب  ینبم  (ص ) ربمایپ روتسد  زا  ینامرفان  تلع  هب  دُُحا (  هوزغ  رد  ناناملسم  تسکش  •

دُُحا هوزغ  رد  ص )  ) ربمایپ يومع  بلّطملادبع  نب  هزمح  تداهش  •

عیقب ناتسربق  رد  بلطملادبع  نب  هزمح  رازم 

ناکرشم طسوت  دُُحا  هوزغ  يادهش  داسجا  ندرک  هلثم  •

يرجه لاس 2  یتیاور  هب  - 1
نارُحب یلقن  رب  انب  - 2
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دسالا ءارمح  هوزغ  •

فرشا نب  بعک  نتشک  يارب  هملسم  نب  دّمحم  هّیرس  •

هدَرَق رد  هثراح  نب  دیز  هّیرس  •

( عیجر هّیرس   ) يونغ دثرم  نبا  نبدثرم  هّیرس  •

يرجه لاس 4 

(1) ع )  ) نیسح ماما  دلوت  •

ینایرس نابز  نتخومآ  يارب  (ص ) ربمایپ روتسد  •

( نایدوهی ینکش  نامیپ  لابند  هب  دوهی  اب  گنج  نیمود   ) ریضن ینب  هوزغ  •

( نایدوهی ینکش  نامیپ  لابند  هب  دوهی  اب  گنج  نیموس   ) هظیرق ینب  هوزغ  •

( يرغصلا ردب  ای  دعولا  ردب  هوزغ   ) رخآ ردب  هوزغ  •

( هنوعم رئب  هّیرس   ) يدعاس رمع و  نب  رذنم  هّیرس  •

دلاخ نب  نامیلس  نتشک  يارب  ینَهُج  سینا  نب  هللادبع  هیرس  •

نَطَق نیمزرس  هب  دسالادبع  نب  هملسوبا  هّیرس  •

هّکم رد  شیرح  نب  ملسا  نب  هملس  يرمض و  هّیما  نب  ورمع  هّیرس  •

ع)  ) یلع ترضح  ردام  دسا  تنب  همطاف  تشذگ  رد  •

ص)  ) ربمایپ رسمه  همیزخ  رتخد  بنیز  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 5 

ّجح ندش  بجاو  •

تایآ زامن  ندش  بجاو  •

(2) س )  ) يربک بنیز  دلوت  •

لدنجلا همود  هوزغ  •

(3) عیسیرم ) هوزغ   ) قلطصم ینب  هوزغ  •
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(1) بازحا ) هوزغ  ) قدنخ هوزغ  •

قدنخ هوزغ  هشقن 

رحب فیس  هب  ّحارج  هدیبع  وبا  هّیرس  •

لدنجلا همود  رد  فوع  هب  نامحّرلادبع  هّیرس  •

ذاعم نبدعس  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 6 

باجح (2) ندش  بجاو  •

همان رهُم  يارب  متاخ  نتخاس  •

هنیدم هب  ص )  ) ربمایپ رتخد  بنیز  ترجاهم  •

 ( نافسُع هوزغ   ) نایِحل ینب  هوزغ  •

( عَزَف هوزغ  ای  هباغ  هوزغ   ) دَرَق يذ  هوزغ  •

هکم هب  ناناملسم  دورو  زا  نیکرشم  تعنامم  جّح و  کسانم  ندروآ  اجب  يارب  هّکم  هب  ناناملسم  تمیزع  •

يرجه لاس 4  یتیاور  هب  - 1
يرجه لاس 5  یتیاور  هب  - 2
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( هرجشلا تحت  تعیب   ) ناوضر تعیب  •

هیبیدح حلص  •

قیقحلا یبا  نب  مّالس  عفاروبا  نتشک  يارب  کیتع  نب  هللادبع  هّیرس  •

عاطرم رد  هملسم  نب  دمحم  هّیرس  •

هّصق يذ  رد  نب  دّمحم  هّیرس  •

هنرقلا مارس  رب  یبرقلا  يداو  رد  هثراح  نبدیز  هّیرس  •

یملس اجا و  هوک  رد  حاّرج  هدیبع  وبا  هّیرس  •

هنانک ینب  رس  رب  ثراح  نب  لاله  هّیرس  •

ثراح ینب  رس  رب  ینهُج  دیوس  نب  رشب  هّیرس  •

رِهف نب  کلام  ینب  رس  رب  ثراح  نب  لاله  هّیرس  •

میمغ رد  هدابع  نب  دعس  هّیرس  •

هرمَغ رد  يدسا  نَصِحم  نب  هشاکع  هّیرس  •

قارع هار  رد  هّصق  يذ  رد  حاّرج  هدیبع  وبا  هیرس  •

مومَج رد  هثراح  نب  دیز  هّیرس  •

ریبخ كدف و  نیب  جمه  هقطنم  هب  ع )  ) یلع ترضح  هّیرس  •

لدنجلا همود  رد  فوع  نب  نامحّرلادبع  هّیرس  •

لاوُع ینب  هبلعث و  ینب  رس  رب  حاّرج  هدیبع  وبا  هّیرس  •

هحاور نب  هللادبع  هّیرس  •

يرِهف نب  زرک  هّیرس  •

مازر نبریسی  رس  رب  ریبخ  رد  هحاور  نب  هللادبع  هّیرس  •

درجلا يذ  رد  يرِهف  نبزرک  هّیرس  •

يرجه لاس 7 
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یبّنلادجسم هعسوت  •

(1) س )  ) همطاف شرتخد  هب  ص )  ) ربمایپ طسوت  هناگتفه )  ياهغاب   ) هعبس طئاوح  فقو  •

مالسا نید  هب  توعد  يارب  ارما  ناهاشداپ و  هب  ص )  ) ربمایپ همان  •

يرجه لاس 3  یتیاور  هب  - 1
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ربیخ هوزغ  •

ربیخ ياه  هعلق  حتف  •

ص)  ) ربمایپ طسوت  س )  ) همطاف ترضح  هب  كدف  اطعا  •

هشبح زا  نارجاهم  تشگزاب  •

( دجن هوزغ   ) عاّقرلا تاذ  هوزغ  •

يرقلا يداو  هوزغ  •

( هرمع ندروآ  اجب  يارب   ) ءاضقلا هرمع  هب  فورعم  هّیضقلا  هوزغ  •

هبرت رد  باّطخ  نب  رمع  هّیرس  •

دجن رد  رکبوبا  هّیرس  •

كدف رد  دعس  نب  ریشب  هّیرس  •

كدف رد  ماوع  هب  ریبز  هّیرس  •

یثیل هللادبع  نب  بلاغ  هّیرس  •

ربیخ هیحان  رد  رابُج  نُمی و  رد  دعس  نب  ریشب  هّیرس  •

میلس ینب  رس  رب  اجوعلا  یبا  نبا  هّیرس  •

كدف رد  دوعسم  نب  هصیحم  هّیرس  •

مضار رد  رَدَح  یبا  نب  هللادبع  هّیرس  •

لدنجلا همود  دیلو  نب  دلاخ  هّیرس  •

ءارب (1) نب  رشب  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 8 

نیرحب هاشداپ  نب  رذنم  ندروآ  مالسا  •

ص)  ) ربمایپ طسوت  نیرحب  تیالو  رب  یمرضح  نب  ءالع  باصتنا  •

(ص) ربمایپ رسپ  میهاربا  دلوت  •
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يرجه لاس 8  رد  یتیاور  هب  - 1
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هتوم هّیرس  رد  هحاور  نب  هللادبع  هثراح و  نبدیز  بلاطیبا ، نبرفعج  تداهش  •

هثراح نبدیز  رایط و  رفعج  هب  فورعم  بلاطیبا  نبرفعج  هاگمارآ 

ناکرشم طسوت  هیبیدح  حلص  هماندهع  صقن  •

( حتفلا ماع  هوزغ   ) هّکم حتف  هوزغ  •

اهتب ندرب  نیب  زا  هّکم و  حتف  •

هبعک هناخ  مارحلادجسم و 

يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


14 ص :

ص)  ) ربمایپ طسوت  هّکم  تیالو  هب  دیسا  نب  باتع  باصتنا  •

فئاط هوزغ  •

فئاط هوزغ  زا  سپ  (ص ) مرکا ربمایپ  طسوت  هرمع  ندروآ  اجب  •

 ( مهبولُقلا هفلوم   ) ناناملسم هزات  هب  فئاط  مئانغ  میسقت  •

( نینح هوزغ  مئانغ  میسقت  لحم   ) هنارعج دجسم 

( نزاوه هوزغ   ) نینح هوزغ  •

نینح هوزغ  هشقن 
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كوبت هقطنم  رد  لسالّسلا  تاذ  هّیرس  • 

دیدک رد  یثیل  هللادبع  نب  بلاغ  هّیرس  •

كدف رد  یثیل  هللادبع  نب  بلاغ  هّیرس  • 

حالطَا تاذ  رد  يرافغ  رمع  نب  بعک  هّیرس  •

( قرِع تاذ  رد  یهاگبآ   ) يدسا به  نب و  عاجش  هّیرس  •

ملهلی رد  صاع  نب  ماشه  هّیرس  •

نیفکلا يذ  هدکتب  ندرک  بارخ  يارب  یسود  رمع و  نب  لیفط  هّیرس  •

جلدم ینب  رس  رب  هللادبع  نب  بلاغ  هّیرس  •

لیذهلا ینب  رس  رب  هّیما  نب  رمع و  هّیرس  •

رِهف نب  براحم  صیعم و  ینب  هفیاط  اب  رمع و  نب  لیهس  نب  هللادبع  هّیرس  •

همیذج ینب  هفیاط  اب  دیلو  نب  دلاخ  هّیرس  •

هفرع هب  دیلو  نب  دلاخ  هّیرس  •

ساطوا رد  يرعشا  رماع  وبا  هّیرس  •

يرغ هدکتب  ندرک  ناریو  يارب  دیلو  نب  دلاخ  هّیرس  •

هنیهج رس  رب  طَبَخ ) هّیرس   ) حاّرج هدیبع  وبا  هّیرس  •

دجن نیمزرسرد  هرضخ  هب  يراصنا  یعبِر  هداتق  وبا  هّیرس  •

مِضا نطب  رد  يراصنا  یِعبر  هداتق  وبا  هّیرس  •

ربنعلا ینب  رد  يرازف  نصح  نب  هنیع  هّیرس  •

 ( لسالسلا تاذ  هّیرس   ) صاع نب  ورمع  هّیرس  •

هانم هدکتب  ندرک  ناریو  يارب  للشم  هب  یلهشا  دیز  نب  دعس  هّیرس  •

عاوس هدکتب  ندرک  ناریو  يارب  طاهر  هب  صاع  نب  ورمع  هّیرس  •
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(ص) ربمایپ رتخد  بنیز  تشذگ  رد  •
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يرجه لاس 9 

(1) اهنآ ) ندروآ  مالسا  نالعا  هنیدم و  هب  برع  لیابق  دورو   ) دوفولا ماع  •

( هرسعلا شیج   ) كوبت هوزغ  •

فیقث میمت و  ینب  لیابق  ندش  ناملسم  •

یّط (2) هلیبق  گرزب  یئاط  متاح  نب  يدع  ندروآ  مالسا  •

مالسا هب  فرشت  رب  ریَمُح  ناهاشداپ  نالعا  •

هنیدم رد  ناقفانم  هدرک  رس  ّیبُا  نب  هللادبع  تکاله  •

لماع ناساس  نب  ناذاب  ندروآ  مالسا  و  ص )  ) ربمایپ يوس  زا  نمی  هب  ع )  ) یلع ترضح  مازعا  •

( دش راد  هدهع  ار  نمی  هرادا  ناذاب  ص )  ) ربمایپ روتسد  هب   ) نمی یناریا 

ص)  ) ربمایپ روتسد  هب  ناناملسم  زا  تاکز  تفایرد  يارب  ینارازگراک  نتشامگ  تاکز و  ندش  بجاو  •

بالک ینب  هفیاط  اب  نایفس  نب  كاّحض  هّیرس  •

دیماجنا یفنح  لاثا  نب  همامث  تاراسا  هب  هک  هّیرس  •

هبیعش رد  زرحم  نب  همقلع  هّیرس  •

هرذع نیمزرس  رد  نسحم  نب  هشاکع  هّیرس  •

سلف هدکتب  يزاس  ناریو  يارب  ع )  ) یلع ترضح  هّیرس  •

لدنجلا همود  هب  دیلو  نب  دلاخ  هّیرس  •

(ص) ربمایپ رتخد  موثلک  ّما  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 10 

ص)  ) ربمایپ روتسد  هب  نمی  ریما  یضاق و  ناونعب  يرعشا  یسوموبا  لبج و  نب  ذاعم  مازعا  •

ص)  ) ربمایپ طسوت  دیعس  نب  نابا  ینیزگیاج  نمی و  تیالو  زا  یمرضح  نب  ءالع  لزع  •

( ( (ص ربمایپ ّجح  نیرخآ   ) عادولا هّجَح  •

ص)  ) ربمایپ رب  غیلبت  هیآ  لوزن  • 
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( دندرک یفرعم  شیوخ  ینیشناج  هب  ار  ع )  ) یلع ترضح  ص ،)  ) ربمایپ  ) مُخ ریدغ  هعقاو  •

(ص) ربمایپ رب  نید  لامکا  هیآ  لوزن  •

( نارجن نایحیسم  اب  ص )  ) ربمایپ هلهابم   ) هلهابم هعقاو  •

( حاّجس مانب  ینز  دلیوخ و  نب  هحیلط  باّذک ، هملیسم  یسنعدوسا ، يربمایپ  ياعدا   ) نیغورد ناربمایپ  شیادیپ  •

بعک نب  ثراح  ینب  هفیاط  اب  دیلو  نب  دلاخ  هّیرس  •

ءاقلب هیحان  رد  عقاو  ینبَا  رد  دیز  نب  هماسا  هّیرس  •

نمی رد  دیلو  نب  دلاخ  هّیرس  •

نارجن رد  دیلو  نب  دلاخ  هّیرس  •

نمی رد  ع )  ) یلع ترضح  هّیرس  •

ناساس (1) نب  ناذاب  تشذگ  رد  •

دیسر تداهش  هب  یسنع  دوسا  اب  گنج  رد  یلقن  ربانب  - 1
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ص)  ) ربمایپ دنزرف  میهاربا  تشذگ  رد  •

ص)  ) ربمایپ رسپ  میهاربا  رازم 

يرجه لاس 11 

نمی رد  یسنع  دوسا  ندش  هتشک  •

دیز نب  هماسا  یهدنامرف  هب  ماش  هب  یشک  رکشل  رب  ص )  ) ربمایپ روتسد  •

ص)  ) ربمایپ يرامیب  •

ص)  ) ربمایپ روتسد  زا  یچیپ  رس  ینکش و  راک  لیلد  هب  هماسا  هاپس  تکرح  نداتفا  ریخات  هب  •

( سیمخلا موی  هب  فورعم  راک (  يارب  يا  هدع  تعنامم  یهارمگ و  مدع  رب  ینبم  ص )  ) ربمایپ طسوت  همان  نتشون  يارب  ملق  تاود و  تساوخ  رد  •

ص)  ) هللادبع نب  دّمحم  ترضح  مرکا  ربمایپ  زوسناج  لاحترا  •
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ع)  ) یلع ترضح  تماما  زاغآ  •

هدعاس ینب  هفیقس  رد  راصنا  نیرجاهم و  ییامهدرگ  •

هدعاس ینب  هفیقس  رد  يو  اب  تعیب  هفیلخ و  ناونعب  رکبوبا  باختنا  •

هفاحق یبا  نب  رکبوبا  تفالخ  زاغآ  •

یشبح لِالب  دادقم و  يرافِغ ، رذوبا  هدابع  نب  دعس  یسراف ، ناملس  هلمج  زا  رکبوبا  اب  تعیب  زا  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  يراددوخ  •

ع)  ) یلع ماما  طسوت  نآرق  يروآ  عمج  •

(ص) ربمایپ زا  یسیون  ثیدح  تیعونمم  •

س)  ) همطاف ترضح  كدف  بصغ  •

س)  ) همطاف ترضح  هنابش  ياه  راصنتسا  •

هیکدف هبطخ  هب  فورعم  س )  ) همطاف ترضح  هبطخ  داریا  •

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  س )  ) همطاف ترضح  يارب  نازحالا  تیب  نتخاس  •

هناخ ِرد  ندز  شتآ  و  س )  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  هناخ  هب  موجه  •

س)  ) همطاف ترضح  حرج  برض و  •

س)  ) همطاف ترضح  زادگناج  تداهش  •

س)  ) همطاف ترضح  هنابش  يراپسکاخ  •

عورشم ان  تلع  هب  نیرحب  تیالو  زا  دیعس  نب  نابا  يریگ  هرانک  •

تفالخ نتسناد 

تفالخ نتسناد  عورشم  ان  تلع  هب  لیابق  زا  یخرب  طسوت  تاکز  تخادرپ  مدع  •

رکبوبا طسوت  نیرحب  تیالو  هب  یمرضح  نب  ءالع  باصتنا  •

مالسا شریذپ  هنیدم و  هب  عخن  هفیاط  ناگدنیامن  دورو  •

نمی رب  هملیسم  طلست  باّذک و  هلیسم  اب  گنج  لابندب  ناذاب  نب  رهش  لتق  •

يرجه لاس 12 
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لسالّسلا تاذ  هعقاو  رد  هُّلبُا  مکاح  زمره  اب  دیلو  نب  دلاخ  دربن  •

رکبوبا روتسدب  مور  ناریا و  تاّدح  رس  هب  ناناملسم  هلمح  •

دیلو نب  دلاخ  تسدب  هریون  نب  کلام  لتق  •

راذم دربن  رد  زمره  یهدنامرف  هب  نایناریا  تسکش  •
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( نیغورد ناربمایپ  ناناملسم و  نیب  گنج   ) همامی گنج  •

همامی گنج  رد  ّباذک  هملیسم  ندش  هتشک  •

نیغورد ناربمایپ  هیلک  بوکرس  •

هبرعلا يداو  هقطنم  رد  نایمور  اب  ناناملسم  يریگرد  •

ناناملسم بارعا  زا  هبرعلا  يداو  گنج  رد  نایمور  تسکش  •

هحلاصم اب  هریح  حتف  •

ماش تمس  هب  هنسح  نب  لیبحرش  نایفس و  یبا  نب  دیزی   ، حاّرج هدیبعوبا  یشکرکشل  •

لدنجلا همود  هعقاو  رد  ناّسغ  بلک و  نایحیسم  دیلو و  نب  دلاخ  نایم  گنج  •

عیبر نب  صاعلا  وبا  تشذگ  رد  •

هّیما وبا  نب  رجاهم  تشذگ  رد  •

يوَنَغ نیَصُح  نبزاّنک  دَئرَم  وبا  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 13 

هفاحق یبا  نب  رکبوبا  تشذگ  رد  •

باّطخ نب  رمع  تفالخ  زاغآ  •

رمع طسوت  حاّرج  هدیبع  وبا  ینیزگیاج  ماش و  رد  ناملسم  ياهورین  یهدنامرف  زا  دیلو  نب  دلاخ  لزع  •

نیدانجا گنج  رد  ناناملسم  زا  نایمور  تسکش  •

نیدانجا گنج  رد  صاع  نبدیعس  نیدلاخ  تداهش  •

ناناملسم تسدب  رهش  نیا  حتف  لحف و  دربن  رد  نایمور  تسکش  •

نثاد رد  نایمور  ناناملسم و  يریگرد  •

قشمد هیرییت  رهش  کیدزن  نایمور  ناناملسم و  نیب  ثوغی  گنج  • 

رسجلا موی  گنج  رد  نایناریا  زا  ناناملسم  تسکش  •

رابنالا حتف  •
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رمتلا نیع  حتف  •

ص)  ) ربمایپ مالغ  هشبکوبا  تشذگ  رد  •

صاع نب  دیعس  نب  نابا  تشذگ  رد  •
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يرجه لاس 14 

قشمد حتف  •

هُّلبُا (1) حتف  •

بیَُوب هقطنم  رد  ناناملسم  زا  نایناریا  تسکش  •

رفَّصلا (2) جرَم  رد  نایمور  اب  ناناملسم  يریگرد  •

ماش (3) رد  هدابع  نبدعس  لتق  •

هرصب (4) رهش  يانب  •

رمع طسوت  هرصب  تیالو  هب  ناوزغ  نب  هبتع  باصتنا  •

رکبوبا ردپ  هفاحقوبا  تشذگ  رد  •

ریهز نب  بل  وت  نیریمن  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 15 

ادیص وروص  حتف  •

لیبج توریب و  حتف  •

نیطسلف حتف  •

نیریسنق حتف  •

هزغ حتف  •

هامح بلح و  حتف  •

هحلاصم اب  صمح  کبعلب و  حتف  •

حاّرج هدیبعوبا  طسوت  قشمد  یلاها  شروش  بوکرس  •

كومری گنج  رد  ناناملسم  يزوریپ  •

نآ حتف  هیسداق و  گنج  رد  ناناملسم  يزوریپ  •

یمیت هقلع  نب  لاله  طسوت  یناریا  رادرس  دازخرف  متسر  ندش  هتشک  •
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( سّدقملا تیب   ) ءایلیا یلاها  اب  حلص  داقعنا  ماش و  رد  هیباج  هب  رمع  دورو  •

يرجه لاس 12  یتیاور  هب  - 1
يرجه لاس 15  یتیاور  هب  - 2

هصوقاو رد  یلقن  ربانب  - 3
يرجه لاس 15  یتیاور  هب  - 4
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طالُع نب  جّاجح  تشذگ  رد  •

ّبلطملادبع نب  ثراح  نب  لفون  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 16 

نآ نئازخ  يرسک و  ناویا  ناناملسم و  يالیتسا  نئادم و  حتف  •

لصوم تیرکت و  حتف  •

ناذَبَسام حتف  •

هحلاصم اب  ایسیقرَق  حتف  •

نایناساس هاپس  رب  ناولُح  یکیدزن  رد  الولج  گنج  رد  ناناملسم  يزوریپ  •

رمع طسوت  هبعش  نب  هریغم  ینیزگیاج  هرصب و  تیالو  زا  ناوزغ  نب  هبتع  لزع  •

ساوَمَع رهش  يانب  •

نیربج رهش  يانب  •

(1) ص )  ) ربمایپ رسمه  هیطبق  هیرام  تشذگ  رد  •

موتکم (2) ّما  نب  هللادبع  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 17 

( تارف هلجد و  نایم  رد  عقاو  قارع  یلامش  ياهشخب  ) هریزج حتف  •

يریترهن (3) رذانم و  حتف  •

شوش (4) زم و  رهمار  حتف  •

نامرک حتف  •

هحلاصم اب  روپاش  يدنج  حتف  •

هفوک (5) رهش  يانب  •

رمع طسوت  هفوک  تیالو  رب  صاّقو  یبا  نب  دعس  باصتنا  •
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يرجه لاس 14  یتیاور  هب  - 1
ورمع یلقنربانب  - 2

يرجه لاس 20  یتیاور  هب  - 3
يرجه ای 20  لاس 19  یتیاور  هب  - 4
يرجه ای 16  لاس 15  یتیاور  هب  - 5
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رمع طسوت  نوعظم  نب  همادق  ینیزگیاج  نیرحب و  تیالو  زا  یمرضح  نبءالع  لزع  •

رمع طسوت  يرعشا  یسوموبا  ینیزگیاج  هرصب و  تیالو  زا  هبعش  نب  هریغم  لزع  •

رمع روتسد  هب  مارحلادجسم  هعسوت  •

ناوزغ نب  هبتع  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 18 

نارّح هقر و  حتف  •

هَدرَوُلا نیَع  حتف  •

زاوها (1) حتف  •

هیرمع دوهع  هب  فورعم  همذ  لها  اب  رمع  هدهاعم  •

ساوَمَع نوعاط  هب  ماش  رد  نوعاط  عویش  •

( یلاسکشخ یطحق و  لاس  ) هدامر لاس  •

رمع روتسد  هب  مارحلا  دجسم  رد  میهاربا  ماقم  ندرک  اج  هباج  •

رمع طسوت  هریزج  تیالو  رب  منغ  نب  ضایع  باصتنا  •

نایفس یبا  نب  هیواعم  هب  نآ  يراذگاو  رمع و  طسوت  ندرا  قشمد و  تیالو  ود  داحتا  •

دنج ندرا ، دـنج  ، صمح دـنج  ، قشمد دـنج  ) دـندیمان یم  دانجا  ار  اـهنآ  هک  ینایهاپـس  ناکـسا  يارب  یماـظن  هقطنم  راـهچ  هب  ماـش  نیمزرـس  میـسقت  •

( نیریسنق

لبج نب  ذاعم  تشذگ  رد  •

نایفس یبا  نب  دیزی  تشذگ  رد  •

هنسح نب  لیبحرش  تشذگ  رد  •

رمع و نب  لیهس  نب  صاع  تشذگ  رد  •

ساّبع (2) نب  لضف  تشذگ  رد  •

حارّج (3) هدیبع  وبا  تشذگ  رد  •
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يرجه لاس 17  یتیاور  هب  - 1
دیسر تداهش  هب  نیدانجا  گنج  رد  يرجه  لاس 13  رد  یلقن  ربانب  - 2

يرجه لاس 17  یتیاور  هب  - 3
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يرجه لاس 19 

الوج حتف  •

هیراسیق (1) حتف  •

رصم رد  نویلباب  ژد  ندوشگ  سیلب و  حتف  •

نیعلا سأر  حتف  •

رمع طسوت  يرِهف  هملسم  نب  بیبح  ینیزگیاج  هریزج و  تیالو  زا  منغ  نب  نیبیصن  حتف  •

رمع روتسد  هب  یبنلادجسم  هعسوت  •

بعک (2) نب  ّیبا  تشذگ  رد  •

میذح (3) نب  رماع  نب  دیعس  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 20 

رصم (4) حتف  •

هیردنکسا (5) حتف  •

(6) رتشوش ) ) رتست حتف  •

(7) حوتفلا ) حتف  ) دنواهن حتف  •

حوتفملا حتف  رد  نرّقم  هب  نامعن  تداهش  •

طاطسف رهش  يانب  •

رمع روتسد  هب  هفوک  هب  ربیخ  نایدوهی  ندناچوک  •

رمع روتسد  هب  یتموکح  ناوید  نستسخن  نیودت  •

يرجه ای 20  لاس 18  یتیاور  هب  - 1
يرجه ای 23  لاس 20،22  یتیاور  هب  - 2

يرجه لاس 20  یتیاور  هب  - 3
يرجه لاس 19  یتیاور  هب  - 4

دش هدوشگ  هحلاصم  اب  یلقن  ربانب  - 5
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يرجه ای 20  لاس 19  یتیاور  هب  - 6
يرجه ای 21  لاس 19  یلقن  ربانب  - 7
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رمع طسوت  یسود  هریره  وبا  ینیزگیاج  نیرحب و  تیالو  زا  نوعظم  نب  همادق  لزع  •

رمع طسوت  رسای  نب  راّمع  ینیزگیاج  هفوک و  تیالو  زا  صاّق  یبا و  نبدعس  لزع  •

رمع طسوت  يراصنا  دیعس  نب  هریَمُع  ینیزگیاج  هریزج و  تیالو  زا  هملسم  نب  بیبح  لزع  •

رذنم نب  بابح  تشذگ  رد  •

ربمایپ هّمع  هّیفص  تشذگ  رد  •

ص)  ) ربمایپ رسمه  شحج  رتخد  بنیز  تشذگ  رد  •

ریَضُح نب  دیَُسا  تشذگ  رد  •

يونَع دثرم  یبا  نبدثرم  نب  سینا  تشذگ  رد  •

منغ نب  ضایع  تشذگ  رد  •

یشبح (1) لِالب  تشذگ  رد  •

یشبح لالب  هاگمارآ 

ثراح نب  نایفس  وبا  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 21 

نادمه حتف  •

( ناهفصا  ) یج حتف  •
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هحلاصم اب  رونید  هلیوز و  حتف  •

يرجه ای 21  یتیاور 19،18 هب  - 1
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هحلاصم اب  ناوریش  هریمص و  حتف  •

رمع طسوت  رصم  تیالو  هب  صاع  نب  رمع و  باصتنا  •

رمع طسوت  هللادبع  نب  شایع  ینیزگیاج  نیرحب و  تیالو  زا  یسود  هریره  وبا  لزع  • 

دیلو نب  دلاخ  تشذگ  رد  •

يراصنا دلیوخ  نب  هحیلط  تشذگ  رد  •

یمرضح نب  ءالع  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 22 

نیوزق ناجنز و  حتف  • 

سموق ناجرج و  حتف  •

ناجیابرذآ حتف  •

هقرب سلبارط و  حتف  •

ناقوم حتف  •

ناغمام حتف  •

( دنبرد ) باب حتف  •

رمع طسوت  هبعش  هب  هریغم  ینیزگیاج  هفوک و  تیالو  زا  رسای  نب  راّمع  لزع  •

ورمع نب  هقارس  تشذگرد  •

نَرقم نب  میعن  تشذگ  رد  • 

يرجه لاس 23 

نورزاک حتف  •

نورزاک یکیدزن  رد  زوت )  ) جَّوت حتف  •

رخطصا (1) حتف  •

درگباراد اسف و  حتف  •
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ناشاک مق و  حتف  •

هحلاصم اب  نالقسع  حتف  •

يرجه لاس 22  یتیاور  هب  - 1
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رمع طسوت  یفقث  صاعلا  یبا  نب  نامثع  ینیزگیاج  نیرحب و  تیالو  زا  هللادبع  نب  شایع  لزع  •

( ءول ءولوبا  ) زوریف تسد  هب  بّاطخ  نب  رمع  لتق  •

تفالخ ياروش  لیکشت  •

هفیلخ ناونع  هب  اروش  رد  ناّفع  نب  نامثع  باختنا  •

ناّفع نب  نامثع  تفالخ  زاغآ  •

رمع نب  هللادیبع  تسد  هب  ءولءولوبا  رتخد  رسمه و  ، نازمره لتق  •

ورمع نب  لیهس  تشذگ  رد  •

يراصنا نامعن  نب  هداتق  تشذگ  رد  •

بلّطملادبع نب  ثراح  نب  هعیبر  تشذگ  رد  •

دَیُسا (1) نب  باتع  تشذگ  رد  •

دوعسم نب  هبتع  تشذگ  رد  •

حومج نب  رذنم  تشذگ  رد  •

یمیمت هللادبع  نب  دقاو  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 24 

ير (2) حتف  •

هینیمرا حتف  •

نامثع طسوت  ناجیابرذآ  تیالو  هب  یملس  دقرف  نب  هبتع  باصتنا  •

يراصنا بعک  نب  نامحّرلادبع  تشذگ  رد  •

یجلدم کلام  نب  هقارس  تشذگ  رد  •

ورمع نب  ذاعم  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 25 

ینکش دهع  تلع  هب  هیردنکسا  یلاها  تاراسا  لتق و  نایمور و  طسوت  نویلباب  هدهاعم  صقن  •
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نانآ دهع  صقن  زا  سپ  هنیمرا  ناجیابرذآ و  یلاها  اب  هبقع  نب  دیلو  نب  دیلو  گنج  •

نامثع طسوت  ناجیاب  رذآ  تیالو  هب  هبقع  نبدیلو  باصتنا  •

يرجه لاس 13  یتیاور  هب  - 1
دش حتف  نامثع  رد  اما  دوب ، هرصاحم  رد  رمع  نامز  رد  ير  یلقن  ربانب  يرجه و  ای 23   22 لاس 21 ، یتیاور  هب  - 2
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سوسرط هیکاطنا و  نیب  ياهژد  مادهنا  نایمور و  اب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  گنج  •

يرعشا یسوموبا  طسوت  ير  یلاها  شروش  بوکرس  •

نامثع طسوت  هبقع  نبدیلو  ینیزگیاجو  هفوک  تیالو  زا  صّاقو  یبا  نبدعس  لزع  •

نامثع طسوت  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هللادبع  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  صاع  نب  رمع و  لزع  •

همانج نب  بعص  تشذگ  رد  •

یمّلس دقرف  نب  هبتع  تشذگ  رد  •

برح نب  یشحو  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 26 

نامثع طسوت  مارحلادجسم  هعسوت  •

سربق هریزج  هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هلمح  •

نایمور ياوق  زا  هیردنکسا  دادرتسا  •

ع)  ) ساّبع لضفلاوبا  ترضح  دلوت  •

ریهز نب  بعک  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 27 

هلطیَبُس حتف  •

نامی نب  هفیذح  طسوت  ناجیابرذآ  یلاها  شروش  بوکرس  •

نآ (1) حتف  اقیرفآ و  لامش  هب  جیدح  نب  هیواعم  يربهر  هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  روتسد  هب  ماش  زا  یهاپس  لاسرا  • 

عفان نب  هللادبع  یهدنامرف  هب  سلدنا  لحاوس  هب  ییایرد  هلمح  •

حرس یبا  نب  دعس  نب  هللادبع  اب  هیقیرفا  تموکح  مدرم و  هحلاصم  •

یلذه دلاخ  نب  دلیوخ  بیوذوبا  تشذگ  رد  •

يولب هثم  روبا  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 28 
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سربق (2) هریزج  حتف  •

جیدخ یلقن  ربانب  - 1
يرجه ای 29  لاس 27  یتیاور  هب  - 2

يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 72 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_28_2
http://www.ghaemiyeh.com


29 ص :

راید حتف  رد  نانآ  قیفوت  مدع  رزخ و  يایرد  یبونج  لحاوس  هب  ناناملسم  یشک  رکشل  •

هیطلم طاسیمس و  رب  يو  يالیتسا  هریزج و  ياهزرم  هب  يرِهف  هملسم  نب  بیبح  هلمح  •

هفاذح نب  هللادبع  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 29 

ناسارخ حتف  •

داروا هریزج  حتف  •

رماع نب  هللادبع  طسوت  رخطصا  یلاها  شروش  بوکرس  •

نامثع روتسد  هب  یبّنلادجسم  هعسوت  •

نامثع طسوت  رماع  نب  هللادبع  ینیزگیاج  هرصب و  تیالو  زا  يرعشا  یسوموبا  لزع  •

يرجه لاس 30 

ناغماد حتف  •

شعرم هریزج و  ياهزرم  رد  فوع  نب  نایفس  نایهاپس  يورشیپ  •

ناسارخ رد  ناناملسم  اب  یناساس  هاشداپ  مّوس  درگدزی  گنج  •

نامثع درکلمع  هب  تبسن  مدرم  یتیاضران  ضارتعا و  زاغآ  •

دجسم رد  یتسم  لاح  رد  حبص  زامن  ندناوخ  تلع  هب  نامثع  هب  هبقع  نبدیلو  زا  هفوک  مدرم  تیاکش  •

نامثع طسوت  صاع  نبدیعس  ینیزگیاج  هفوک و  تیالو  زا  هبقع  نبدیلو  لزع  •

يراصنا بعک  نب  هللادبع  تشذگرد  •

یمخل هعتلب  یبا  نب  بطاح  تشذگرد  •

یعجشا دوعسم  نب  میعن  تشذگرد  •

مازح نب  ةورع  تشذگرد  •

يرجه لاس 31 

تاره ناتسراخط و  حتف  •
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درویبا بایراف و  حتف  •

سخرس ناقلاط و  حتف  •
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سوط روباشین و  حتف  •

( سوسرط هیکاطنا و  نیب  يا  هیحان   ) برد حتف  •

هینیمرا لماک  حتف  •

هحلاصم اب  ورم  حتف  •

صاع نبدیعس  رماع و  نب  هللادبع  طسوت  ناسارخ  یلاها  شروش  بوکرس  •

یناساس هاشداپ  نیرخآ  مّوس  درگدزی  لتق  نایناساس و  هلسلس  ضارقنا  •

هیردنکسا رد  نایمور  اب  ناناملسم  ییایرد  دربن  •

نامثع روتسد  هب  هَذبَر  هب  يرافِغ  رذوبا  دیعبت  •

برح (1) نب  نایفسوبا  تشذگرد  •

صاعلا (2) یبا  نب  مکح  تشذگرد  •

يراصنا ءادردلاوبا  تشذگرد  •

يرجه لاس 32 

ناجزوج حتف  •

هینطنطسق رد  نایفس  یبا  نب  هیواعم  اب  گنج  رد  نایمور  تسکش  •

مزاح نب  هللادبع  طسوت  ناتسهق  یلاها  شروش  بوکرس  •

يرافِغ رذوبا  تشذگرد  •

بلّطملادبع نب  ساّبع  تشذگرد  •

فوع (3) نب  نامحّرلادبع  تشذگرد  •

رابحالا (4) بعک  تشذگرد  •

دوعسم نب  هللادبع  تشذگرد  •

دیز نب  هللادبع  تشذگرد  •
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يرجه ای 32  لاس 30  یتیاور  هب  - 1
يرجه ای 35  لاس 32  یتیاور  هب  - 2

يرجه لاس 31  یتیاور  هب  - 3
يرجه ای 34  لاس 32  یتیاور  هب  - 4
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يرجه لاس 33 

نآ حتف  سربق و  هریزج  هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  ددجم  هلمح  •

تلام هریزج  رد  نایفس  یبا  نب  هیواعم  گنج  •

رهنلاءاروام رد  كرت  ناقاخ  نوراق  تسکش  •

يو میقتسم  روتسد  هب  نامثع  ياهتسایس  اب  تفلاخم  لیلد  هب  رصم  ماش و  هب  هرصب  یلاها  دیعبت  •

رهش نیا  زا  يو  جارخا  صاع و  نبدیعس  اب  هفوک  یلاها  تفلاخم  •

نامثع روتسد  هب  رهش  نیا  هب  صاع  نبدیعس  ندنادرگزاب  ماش و  هب  هفوک  یلاها  دیعبت  •

ورمع نب  دادقم  تشذگرد  •

بلّطملادبع (1) نب  ثراح  نب  لیفط  تشذگرد  •

بلّطملادبع (2) نب  ثراح  نب  نیَصُح  تشذگرد  •

يرجه لاس 34 

هیراسیق هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هلمح  •

مور روطارپما  مّود  نیتناتسنک  ناناملسم و  نایم  هنارتیدم  رد  يراوصلا  تاذ  گنج  •

سودور هریزج  رب  ناناملسم  طلست  •

( هعرجلا موی  هب  فورعم  ) هفوک مدرم  طسوت  رهش  نیا  یلاو  ناونعب  يرعشا  یسوموبا  نییعت  مدرم و  طسوت  صاع  نب  دیعس  ددجم  جارخا  •

يراصنا ربج  نب  نامحّرلادبع  تشذگرد  •

تماص نب  ةدابع  تشذگرد  •

يراصنا هحلطوبا  تشذگرد  •

ریکب نب  لقاع  تشذگرد  •

يرجه لاس 35 

سراف عباوت  زا  فاریس  حتف  •

رصم مدرم  طسوت  یلاو  ناونعب  هفیذح  یبا  نبدّمحم  نییعت  يو و  جارخا  حرس و  یبا  نب  دعس  نب  هللادبع  اب  رصم  مدرم  تفلاخم  •
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يرجه ای 32  لاس 31  یتیاور  هب  - 1
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نامثع هناخ  هرصاحم  •

نامثع يور  هب  بآ  نتسب  •

نامثع تاجن  يارب  يرِهف  هملسم  نب  بیبح  یهدنامرف  هب  هیواعم  طسوت  یهاپس  مازعا  •

نامثع رسمه  هلئان  ناتشگنا  عطق  يو و  نتشک  نامثع و  هناخ  هب  موجه  •

ع)  ) یلع ترضح  اب  مدرم  تعیب  •

ع)  ) یلع ترضح  تفالخ  زاغآ  •

ع)  ) یلع ترضح  اب  صاّقو  یبا  نب  دعس  هملسم و  نب  دّمحم  دیز ، نب  هماسا  رمع ، نب  هللادبع  ندرکن  تعیب  •

نامثع لتق  زا  هدامآ  دوجوب  یسایس  تاجنشت  زا  سپ  یمالسا  ياهنیمزرس  هب  عیسو  هلمح  يارب  مّود  نیتناتسنک  شالت  •

هعیبر نبرماع  تشذگرد  •

بهو نب  ءالع  تشذگرد  •

يراصنا یلوخ  نب  سوا  تشذگرد  •

رون نب  ریَُسن  تشذگرد  •

همعز نب  هللادبع  تشذگرد  •

يراصنا رماع  نب  هبطحق  تشذگرد  •

لاقرم مشاه  هب  فورعم  هبتع  نب  مشاه  تشذگرد  •
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يرجه لاس 36 

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  هّکم  تیالو  هب  يراصنا  یِعبر  هداتق  وبا  باصتنا  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  هنیدم  تیالو  هب  يراصنا  ورمع  نب  میمت  باصتنا  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  هرصب  تیالو  هب  فینح  نب  نامثع  باصتنا  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  رصم  تیالو  هب  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  باصتنا  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  نمی  تیالو  هب  سابع  نب  هللادیبع  باصتنا  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  ناسارخ  تیالو  هب  يزبا  نب  نامحّرلادبع  باصتنا  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  ناتسیس  تیالو  هب  یموزخم  هریبه  نب  هدعج  نب  نوع  باصتنا  ●

ع)  ) یلع ترضح  نافلاخم  طسوت  یموزخم  هریبه  نب  هدعج  نب  نوع  لتق  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  هریزج  تیالو  هب  رتشا  کلام  باصتنا  ●

راید نآ  زا  نایوما  هدنیامن  علخ  يارب  هریزج  هب  رتشا  کلام  هلمح  ●

ع)  ) یلع ترضح  اب  ریبز  هحلط و  ینکش  نامیپ  ●

رهش نیا  یلاو  فینح  نب  نامثع  نداد  هجنکش  هرصب و  هب  هشیاع  نایهاپس  هلمح  ●

نانکش نامیپ  اب  هلباقم  يارب  قارع  هب  ع )  ) یلع ترضح  نایهاپس  تکرح  ●

 ( نیثکان اب  دربن   ) لمج گنج  ●

هشیاع ندمآ  رد  تراسا  هب  لمج و  گنج  رد  هشیاع  نایهاپس  تسکش  ●

ع)  ) یلع ترضح  روتسد  هب  هنیدم  هب  هشیاع  تمیزع  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  يراصنا  بعک  نب  هظرق  ینیزگیاج  هفوک و  تیالو  زا  يرعشا  یسوموبا  لزع  ●

لمج اب  گنج  زا  سپ  ع )  ) یلع ترضح  اب  هرصب  مدرم  تعیب  ●

هفوک هب  هنیدم  زا  تفالخ  زکرم  یئاجباج  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  ساّبع  نب  مثق  ینیزگیاج  هّکم و  تیالو  زا  يراصنا  هداتقوبا  لزع  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  فینح  نب  لهس  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  يراصنا  ورمع  نب  میمت  لزع  ●
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هیواعم (1) لاّمع  طسوت  هفیذح  یبا  نب  دّمحم  لتق  ●

يرجه ای 38  لاس 37  یتیاور  هب  - 1
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هیواعم اب  گنج  يارب  نیّفص  يوس  هب  ع )  ) یلع ترضح  نایهاپس  تکرح  ●

یسراف (1) ناملس  تشذگرد  ●

نامی نب  هفیذح  یسراف و  ناملس  هاگمارآ 

نامی نب  هفیذح  تشذگ  رد  ●

ّتَرَا نب  بابّخ  تشذگ  رد  ●

نوعظم نب  همادق  تشذگ  رد  ●

هّیما نب  یلعی  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 37 

نیّفص هب  تمیزع  تهج  ع )  ) یلع ترضح  نایهاپس  هب  سیق  نب  لقعم  یهدنامرف  هب  لصوم  مدرمزا  یهورگ  نتسویپ  ●

 ( نیطساق اب  دربن   ) نیّفص گنج  ●

ع)  ) یلع ترضح  نایهاپس  زا  يا  هدع  ندروخ  بیرف  اه و  هزین  رب  اه  نآرق  ندرب  الاب  رب  ینبم  صاع  نب  ورمع  یگنج  هلیح  ●

لاس کی  تدم  هب  حلص  هماندهع  گنج و  فقوت  ●
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ع)  ) یلع ترضح  نایهاپس  زا  يا  هدع  تفلاخم  و  ع )  ) یلع ترضح  طسوت  ساّبع  نب  هللادبع  نداد  رارق  مکح  ●

يراچان يور  زا  ع )  ) یلع ترضح  طسوت  يرعشا  یسوموبا  داد  رارق  مکح  ●

هیواعم طسوت  صاع  نبورمع  نداد  رارق  مکح  ●

ّتیمکح يارجام  رد  صاع  نبورمع  زا  يرعشا  یسوموبا  ندروخ  بیرف  ●

هِّلل ِّالا  مکح  راعش ال  اب  ءارورح  مان  هب  يا  هقطنم  رد  يو  رب  اهنآ  جورخ  ّتیمکح و  هب  ع )  ) یلع ترضح  نایهاپس  زا  یهورگ  ضارتعا  ●

یبسارلا بهو  نب  هللادبع  اب  جراوخ  تعیب  ●

یفقث دوعسم  نبدعس  یهدنامرف  هب  جراوخ  اب  نئادم  ياهورین  يریگرد  ●

هّرق نب  هدیلخ  طسوت  روباشین  یلاها  شروش  بوکرس  ●

هناثا نب  حطسم  تشذگ  رد  ●

حرس یبا  یب  دعس  نب  هللادبع  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 38 

جراوخ طسوت  شرسمه  ّتَرَا و  نب  بابّخ  نب  هللادبع  تداهش  ●

جراوخ اب  گنج  يارب  ناورهن  يوس  هب  ع )  ) یلع ترضح  نایهاپس  تکرح  ●

 ( نیقرام اب  دربن   ) ناورهن گنج  ●

ناورهن گنج  رد  جراوخ  تسکش  ●

ناورهن گنج  زا  سپ  ع )  ) یلع ترضح  هیلع  ینابیش  فوع  نب  سرشا  جورخ  ●

يو لتق  ناّسح و  نب  شربا  طسوت  ینابیش  فوع  نب  سرشا  شروش  بوکرس  ●

رکسک لّبج و  دودح  رد  ایارَجرَج  هیحان  رد  جراوخ  طسوت  ع )  ) یلع ترضح  باحصا  زا  يریثک  عمج  تداهش  ●

یفقث دوعسم  نب  دعس  طسوت  نئادم  فارطا  رد  جراوخ  بوکرس  ●

يو لتق  یحایر و  سیق  نب  لقعم  طسوت  دشار  نب  تیَّرُخ  شروش  بوکرس  ●

همادق نب  هیراج  طسوت  یمرضح  رماع  نب  هللادبع  شروش  بوکرس  ●
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یحایر سیق  نب  لقعم  طسوت  همقلع (1)  نب  لاله  شروش  بوکرس  ●

يو لتق  همادق (3)و  نب  هیراج  طسوت  ریشب (2)  نب  بهشا  شروش  بوکرس  ●

جراوخ زا  يدعس  میرم  وبا  زا  یناه  نب  حیرش  تسکش  ●

همادق نب  هیراج  طسوت  يدعس  میرم  وبا  شروش  بوکرس  ●

هیواعم روتسد  هب  هرصب  فرصت  يارب  یمرضح  نب  هللادبع  یهدنامرف  هب  یهاپس  مازعا  ●

هیراج زا  یمرضح  نب  هللادبع  تسکش  و  ع )  ) یلع ترضح  طسوت  هرصب  هب  همادق  نب  هیراج  مازعا  ●

يو دسج  ندنازوس  رصم و  رد  رکبوبا  نب  دّمحم  تداهش  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  رصم  تیالو  هب  رتشا  کلام  باصتنا  ●

رصم رد  هیواعم  لاّمع  طسوت  رتشا  کلام  ندرک  مومسم  ●

رتشا کلام  هاگمارآ 

رتشا کلام  تداهش  ●

هفَّلُع یلقن  ربانب  - 1
رشب یلقن  ربانب  - 2

يدع نب  رجح  یلقن  ربانب  - 3
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رصم رب  صاع  نب  ورمع  طلست  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  هنیدم  تیالو  هب  ساّبع  نب  ماّمت  باصتنا  ●

(1) ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  دلوت  ●

يراصنا فینح  نب  لهس  تشذگ  رد  ● 

یمور (2) نانس  نب  بیهص  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 39 

ماش نایهاپس  اب  هلباقم  يارب  هّکم  هب  ع )  ) یلع ترضح  طسوت  یحایر  سیق  نب  لقعم  یهدنامرف  هب  یهاپس  مازعا  ●

ریساو هتشک  دنچ  نداد  اب  هّکم  زا  ماش  نایهاپس  رارف  ●

هیتارف هزیزج  هقطنم  هب  نایوما  نوخیبش  رثارد  ع )  ) یلع ترضح  باحصا  زا  یبساق  یسیق  نب  هللادبع  يونغ و  رِشب  نب  كردم  تداهش  ●

هیواعماب راید  نآ  مدرم  ندرک  تعاطا  يارب  لدنجلا  همود  هب  هبقع  نب  ملسم  یهدنامرف  هب  هیواعمروتسد و  هب  یهاپس  مازعا  ●

هبقع نب  ملسم  رارف  لدنجلا و  همود  هب  ع )  ) یلع ترضح  طسوت  ینادمه  بعک  نب  کلام  یهدنامرف  هب  یهاپس  مازعا  ●

يدبع هّرم  نب  ثراح  طسوت  دنس  یحاون  حتف  ●

هیبا نب  دایز  طسوت  رخطصا  یلاها  شروش  بوکرس  ●

ع)  ) یلهع ترضح  طسوت  نامرک  سراف و  تیالو  هب  هیبا  نب  دایز  باصتنا  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  ساّبع  نب  دبعم  ینیزگیاج  هّکم و  تیالو  زا  ساّبع  نب  مثق  لزع  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  يراصنا  بّویا  وبا  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  ساّبع  نب  ماّمت  لزع  ●

يرجه لاس 35  یتیاور  هب  - 1
يرجه ای 39   37 لاس 32 ، یتیاور  هب  - 2

يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_37_2
http://www.ghaemiyeh.com


38 ص :

يرجه لاس 40 

زاجح (1) نمی و  هب  هاطرا  نب  رسب  یهدنامرف  هب  هیواعم و  روتسد  هب  یهاپس  مازعا  ●

هاطرا نبرسب  تسد  هب  بَحرَا  رد  ع )  ) یلع ترضح  باحصا  زا  برکوبا  تداهش  ●

هاطرا نبرسب  تسد  هب  تومرضَح  رد  ع )  ) یلع ترضح  باحصا  زا  هباوث  نب  هللادبع  تداهش  ●

هاطرا نب  رسب  تسد  هب  هنیدم  یلاو  سابع  نب  هللادیبع  نالفط  رس  ندیرب  ●

هفوک هب  هنیدم  یلاو  يراصنا  بّویاوبا  نتخیرگ  ●

ع)  ) یلع ترضح  هاپس  طسوت  نایماش  زا  نمی  زاجح و  يریگ  سپزاب  ●

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  همادق  نب  هیراج  ینیزگیاج  هّکم و  تیالو  زا  ساّبع  نب  دبعم  لزع  ●

هفوک دجسم  رد  جراوخ  زا  يدارم  مجلم  نب  نامحّرلادبع  تسدب  ع )  ) یلع ترضح  ندروخ  تبرض  ●

ع)  ) یلع ترضح  ندروخ  تبرض  لحم 

هاطرا یبا  یلقن  ربانب  - 1
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ع)  ) یلع ترضح  راذگناج  تداهش  ●

فجن رهش  رد  ع )  ) یلع ترضح  رهطم  مرح 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  ترضح  تماما  زاغآ  ●

ع)  ) یلع ترضح  هنابش  يراپسکاخ  ●

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  اب  مدرم  تعیب  ●

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  تفالخ  زاغآ  ●

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  تسد  هب  يدارم  مجلم  نب  نامحّرلادبع  تکاله  ●

شدوخ طسوت  ماش  رد  هیواعم  ندناوخ  هفیلخ  ●

نینموملاریما مان  هب  يو  ندیمان  هفیلخ و  ناونع  هب  سّدقملا  تیب  رد  هیواعم  اب  مدرم  تعیب  ●

هیواعم اب  داهج  يارب  هفوک  مدرم  زا  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  توعد  ●

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  تسد  هب  هفوک  رد  هیواعم  ناسوساج  مادعا  ●

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  طسوت  هاپس  یهدنامرف  هب  ساّبع  یب  هللادیبع  باصتنا  ●

يراصنا بعک  نب  هظرق  تشذگ  رد  ●

ص)  ) ربمایپ مالغ  عفار  وبا  تشذگ  رد  ●

يراصنا رذنملادبع  نب  هلابل  وبا  تشذگ  رد  ●
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يراصنا سوا  نب  میمت  تشذگ  رد  ●

يدنک (1) سیق  نب  ثعشا  تشذگ  رد  ●

هفاذح نب  هجراخ  تشذگرد  ●

يراصنا هعیبر  نب  کلام  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 41 

حلص تساوخ  رد  يارب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هب  هیواعم  همان  ●

هیواعم هب  نایهاپس  زا  نت  رازه  تشه  ساّبع و  نب  هللادیبع  نتسویپ  ●

يو لتق  جراوخ و  زا  هصیبق  نب  حاّرج  طسوت  نئادم  طاباس  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هب  ماجرفان  دصق  ءوس  ●

نایفوک ییافو  یب  لیلد  هب  نِکسَم  رد  هیواعم  اب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  حلص  ●

تفالخ زا  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  يریگ  هرانک  ●

نایفس یبا  نب  هیواعم  تفالخ  زاغآ  ●

هیواعم طسوت  هّیما  ینب  هسلس  سیسات  ●

هیواعم طسوت  تفالخ  زکرم  ناونع  هب  قشمد  باختنا  ●

رانید رازه  دص  تخادرپ  يازا  رد  مّود  نیتناتسنک  اب  هیواعم  حلص  ●

هیواعم روتسدب  ربانم  زارف  رب  ع )  ) یلع ترضح  ّبس  ●

هیواعم طسوت  هّکم  تیالورب  ماشه (2) نب  صاع  نب  دلاخ  باصتنا  ●

هیواعم طسوت  هنیدم  تیالو  رب  مکح  نب  ناورم  باصتنا  ●

هیواعم طسوت  هفوک  تیالو  رب  صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع  باصتنا  ●

هیواعم طسوت  هرصب  تیالو  رب  هاطرا  نب  رسب  باصتنا  ●

هیواعم طسوت  ناسارخ  تیالو  رب  رمعم  نب  دلاخ  باصتنا  ●

يو لتق  ءاسوح و  یبا  نبا  يربهر  هب  جراوخ  شروش  بوکرس  ●

يو لتق  لفون و  نب  هورق  شروش  بوکرس  ●
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يرجه لاس 42  یتیاور  هب  - 1
نایفس یبا  نب  هبتع  یلقن  ربانب  - 2

يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


41 ص :

يو لتق  هللادبع و  نب  نیعم  شروش  بوکرس  ●

يو لتق  میرم و  نبا  شروش  بوکرس  ●

هیواعم طسوت  هبعش  نب  هریغم  ینیزگیاج  هفوک و  تیالو  زا  صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع  لزع  ●

فینح نب  نامثع  تشذگ  رد  ●

هّیما (1) نب  ناوفص  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 42 

 ( جنرز  ) جنز حتف  ●

سمادغ حتف  ●

يو لتق  یلیلوبا و  شروش  بوکرس  ●

ناتسیس یلاها  شروش  بوکرس  ●

هیواعم روتسد  هب  هیکاطنا  وروص  ندرا ،  لحاوس  هب  صمح  کبلعب و  نینکاس  زا  یهورگ  لاقتنا  ●

هیواعم روتسد  هب  هیکاطنا  هب  هفوک  هرصب و  یناریا  نینکاس  زا  یهورگ  لاقتنا  ●

هیواعم طسوت  رماع  نب  هللادبع  ینیزگیاج  هرصب و  تیالو  زا  هاطرا  نب  رسب  لزع  ●

هحلط نب  نامثع  تشذگ  رد  ●

يرافِغ دیُسا  نب  هقیذح  تشذگ  رد  ●

يراصنا (2) عفار  نب  هعافر  تشذگ  رد  ●

يراصنا (3) ورمع  نب  هبقع  تشذگ  رد  ●

يرعشا (4) یسوموبا  تشذگ  رد  ●

يراصنا هعافر  نب  هبقع  تشذگ  رد  ●

يراصنا هعیبر  نب  دیبل  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 43 

هنزغ جخر و  حتف  ●
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هیواعم طسوت  رصم  تیالو  رب  صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع  باصتنا  ●

يو لتق  یمیت و  هفلع  نب  دروتسم  يربهر  هب  جراوخ  شروش  یبوکرس  ●

هیواعم طسوت  نایفس  یبا  نب  هبقع  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع  لزع  ●

صاع (1) نب  ورمع  تشذگ  رد  ●

هیواعم طسوت  رصم  تیالو  هب  رماع  نب  هبقع  باصتنا  ●

يراصنا (2) هملسم  نب  دّمحم  تشذگ  رد  ●

ماّلس نب  هللادبع  تشذگ  رد  ●

یموزخم ثراح  نب  نامحّرلادبع  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 44 

لباک حتف  ●

دنه باجنپ  ات  ناناملسم  يورشیپ  ●

يو لتق  ییاط و  فاّحَز  يدزا و  بیرق  شروش  بوکرس  ●

( نایفسوبا هب  يدنزرف  نداد  تبسن   ) هیبا نب  دایز  زا  هیواعم  قاحلتسا  ●

هیواعم طسوت  يدزا  هللادبع  نب  ثراح  ینیزگیاج  هرصب و  تیالو  زا  رماع  نب  هللادبع  لزع  ●

( تخاس رصق  هنیدم  رد  هک  دوب  یسک  نیلّوا  وا  رصق (  نتخاس  يارب  مکح  نب  ناورم  مادقا  ●

هیواعم طسوت  رصم  تیالو  هب  ینهج  رماع  نب  هبقع  باصتنا  ●

نایفس (3) یبا  نب  هبتع  تشذگ  رد  ●

ص)  ) ربمایپ رسمه  هبیبح  ّما  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 45 

يو لتق  بلاغ و  نب  مهس  يربهر  هب  جراوخ  شروش  بوکرس  ●

هیواعم طسوت  هیقیرفا  تیالو  رب  يدنک  جیدح  نب  هیواعم  بلصتنا  ●

سیق نب  هللاذبع  یهدنامرف  هب  لیسیس  هریزج ي  هب  يدنک  جیدح  نب  هیواعم  هاپس  تالمح  ●
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هیواعم طسوت  هیبا  نب  دایز  ینیزگیاج  هرصب و  تیالو  زا  يدزا  هللادبع  نب  ثراح  لزع  ●

هیواعم طسوت  هیبا  نب  دایز  ورملق  هب  نامع  نیرحب و  ناسارخ ،  تموکح  باصتنا  ●

یبلک هیحد  هب  فورعم  هفیلخ  نب  هیحد  تشذگ  رد  ●

يراصنا يدع  نب  مصاع  تشذگرد  ●

يراصنا هلالس  نب  هملس  تشذگ  رد  ●

(1) ص )  ) ربمایپ رسمه  هصفح  تشذگ  رد  ● 

راین (2) یناه  تشذگرد  ●

يرجه لاس 46 

یناتسیس دایز  نب  عیبر  اب  ناکرت  گنج  رد  ناکرت  تسکش  ●

میطخ هب  فورعم  یلهاب  کلام  نب  دیزی  يربهر  هب  جراوخ  شروش  بوکرس  ●

هیبا نب  دایز  روتسد  هب  یلهاب  کلام  نب  دیزی  لتق  ●

دیلو (3) نب  دلاخ  نب  نامحّرلادبع  تشذگ  رد  ●

ناسک نب  حلاص  تشذگ  رد  ●

یموزخم ثراح  نب  کلام  تشذگ  رد  ●

يدبع ناّیح  نب  مره  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 47 

هبرج هریزج  حتف  ●

لیسیس هریزج  هب  ناناملسم  هلمح  ●

سردور هریزج  هب  ناناملسم  هلمح  ●

هیواعم طسوت  هدّلخم  نب  هملسم  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  ینهج  رماع  نب  هبقع  لزع  ●

دنه نیمزرس  رد  نافیق  ناکرت  گنج  رد  يوما  هدنامرف  يدبع  راوس  نب  هللادبع  ندش  هتشک  ●

عوکا نب  هملس  ملسموبا  تشذگ  رد  ●
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يرجه لاس 48 

ناناملسم طسوت  هینطنطسق  هرصاحم  ●

نایمور اب  ناناملسم  ییایرد  گنج  ●

هیبا نب  دایز  طسوت  ناسارخ  تیالو  هب  هلاضف  نب  هبلاغ  باصتنا  ●

یموزخم هعیبر  نب  شایع  نب  هللادبع  تشذگ  رد  ●

سیق نب  ثراح  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 49 

هفوک رد  نوعاط  عویش  ●

هیواعم طسوت  عفان  نب  هبقع  ینیزگیاج  هیقیرفا و  تیالو  زا  يدنک  جیدح  نب  هیواعم  لزع  ●

هیواعم طسوت  صاع  نب  دیعس  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  مکح  نب  ناورم  لزع  ●

هیواعم روتسد  هب  نارگتعنص  طسوت  اکع  رد  یتشک  نتخاس  ●

 ( تفرگ تروص  يراصنا  دیبع  نب  هلاضف  هاپس  کمکاب  هلمح  نیا   ) هینطنطسق هب  نایهاپس  لّوا  هلمح  ●

هیواعم کیرحت  هب  هدعج  شرسمه  تسدب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ندرک  مومسم  ●

(1) ع )  ) یبتجم نسح  ماما  راذگناج  تداهش  ●
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عیقب ناتسربق  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هاگمارآ 

يرجه لاس 50  یتیاور  هب  - 1
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ع)  ) نیسح ماما  تماما  زاغآ  ●

(ص) ربمایپ دقرم  رانک  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  يراپسکاخ  رب  ینبم  يوما  لاّمع  تعنامم  ●

عیقب ناتسربق  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  يراپسکاخ  ●

يرجه لاس 50 

هیبا نب  دایز  طسوت  جراوخ  شروش  بوکرس  ●

هیواعم روتسد  هب  ع )  ) یلع ترضح  نایعیش  زا  یعازخ  قِمَح  نب  ورمع  ندز  ندرگ  ●

( دش هدنادرگ  اهرهش  رد  هک  دوب  يرس  نیلّوا  نیا   ) اه رهش  رد  یعازخ  قِمَح  نب  ورمع  رس  ندنادرگ  ●

هیواعم طسوت  هفوک  تیالو  هب  هیبا  نب  دایز  باصتنا  ●

هیبا نب  دایز  نبا  طسوت  هرصب  رد  دوخ  ینیشناج  هب  بدنج  نب  هرمس  باصتنا  ●

هیبا نب  دایز  طسوت  ناتسیس  تیالو  هب  رکب  یبا  نب  هللادیبع  باصتنا  ●

ینهج دلاخ  نب  دیز  تشذگ  رد  ●

هرمس نب  نامحّرلادبع  تشذگ  رد  ●

ورمع نب  جالدم  تشذگ  رد  ●

ورمع نب  جالدم  تشذگ  رد  ●

(1) ص )  ) ربمایپ رسمه  ّییُح  رتخد  هّیفص  تشذگ  رد  ●

هبعش (2) نب  هریغم  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 51 

ناتسهق حتف  ●

هحلاصم اب  خلب  حتف  ●

بدنج نب  هرمس  طسوت  قارع  نایعیش  زا  يریثک  عمج  راتشک  ●

هیواعم (3) روتسد  هب  راذَع  جرَم  رد  شنارای  زا  نت  شش  يدع و  نب  رجح  تداهش  ●

هیبا نب  دایز  طسوت  ناسارخ  هب  هفوک  هرصب و  یلاها  زا  نت  رازه  هاجنپ  لاقتنا  ●

يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 100 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_45_3
http://www.ghaemiyeh.com


یلجب (4) هللادبع  نبریرج  تشذگ  رد  ●
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دیز نب  دیعس  تشذگ  رد  ●

ص)  ) ربمایپ رسمه  هنومیم  تشذگ  رد  ●

صاعلا (1) یبا  نب  نامثع  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 52 

يو لتق  یلجِع و  شارخ  نب  دایز  يربهر  هب  جراوخ  شروش  بوکرس  ●

لاس جنپ  تدم  هب  يدزا  فوع  نب  نایفس  هیواعم و  نب  دیزی  طسوت  هینطنطسق  هرصاحم  ●

يدنک جیدح  نب  هیواعم  تشذگ  رد  ●

نیَصُح نب  نارمع  تشذگ  رد  ●

یفقث هرکبوبا  تشذگ  رد  ●

هرجع (2) نب  بعک  تسذگ  رد  ●

يرجه لاس 53 

سردور هریزج  حتف  ●

 ( دنتشگ زاب  هفوک  هب  دش و  هدوسآ  یکدنا  نایعیش  وا  گرم  اب   ) هیبا نب  دایز  تکاله  ●

هیواعم طسوت  هفوک  تیالو  رب  يرِهف  سیق  نب  كاّحض  باصتنا  ●

هیواعم طسوت  هرصب  تیالو  رب  بدنج  نب  هرمس  باصتنا  ●

هیواعم طسوت  ناسارخ  تیالو  هب  دایز  نب  هللادبع  باصتنا  ●

هیواعم طسوت  ناتسیس  تیالو  هب  دیزی  نب  دابع  باصتنا  ●

ناتسکرت نیمزرس  رب  ناناملسم  هبلغ  ●

دایز نب  عیبر  تشذگ  رد  ●

یملید زوریف  تشذگ  رد  ●

يراصنا دیبع  نب  هلاضف  تشذگ  رد  ●

يراصنا (3) مزج  نب  ورمع  تشذگ  رد  ●
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رکب (4) یبا  نب  نامحّرلادبع  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 50  یتیاور  هب  - 1
يرجه ای 53  لاس 51  یتیاور  هب  - 2
يرجه ای 54  لاس 51  یتیاور  هب  - 3

دش مومسم  هیواعم  روتسد  هب  یلقن  ربانب  يرجه و  ای 59  لاس 54  یتیاور  هب  - 4
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يرجه لاس 54 

داروا نیمزرس  حتف  ●

بشخن دنکیب و  حتف  ●

ترک هریزج  حتف  ●

 ( دیشک لوط  لاس  تفه  اه  گنج  هرود  نیا   ) هینطنطسق هب  ماش  نایهاپس  مّود  هلمح  ●

هیواعم طسوت  مکح  نب  ناورم  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  صاع  نب  دیعس  لزع  ●

هیواعم طسوت  یفقث  نالیغ  نب  ورمع  نب  هللادبع  ینیزگیاج  هرصب و  تیالو  زا  بدنج  نب  هرمس  لزع  ●

(ص) ربمایپ مالغ  نابوث  تشذگ  رد  ●

مازح نب  میکح  تشذگرد  ●

يراصنا (1) یِعبر  هداتقوبا  تشذگ  رد  ●

لفون نب  همرخم  تشذگ  رد  ●

يراصنا ینهج  سینُا  نب  هللادبع  تشذگ  رد  ●

يراصنا (2) بّویا  وبا  تشذگ  رد  ●
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يراصنا بّویا  وبا  هاگمارآ 

هثراح (3) نب  دیز  نب  هماسا  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 40  یتیاور  هب  - 1
يرجه ای 53   52 لاس 51 ، یتیاور  هب  - 2

يرجه ای 59  لاس 58  یتیاور  هب  - 3
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يزعلادبع نب  بطیوح  تشذگ  رد  ●

هثکنع نب  عوبری  نب  دیعس  تشذگ  رد  ●

(1) ص )  ) ربمایپ رسمه  هدوس  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 55 

هدلخم نب  هملسم  طسوت  رانید  رجاهم  وبا  ینیزگیاج  هیقیرفا و  تیالو  زا  عفان  نب  هبقع  لزع  ●

هیواعم طسوت  دایز  نب  هللادیبع  ینیزگیاج  هرصب و  تیالو  زا  نالیغ  نب  ورمع  نب  هللادبع  لزع  ●

مقرا یبا  نب  مقرا  تشذگ  رد  ●

يراصنا ورمع  نب  بعک  تشذگ  رد  ●

سیق دبع  نب  رماع  تشذگ  رد  ●

یلجب زرک  نب  دسا  نب  دیزی  تشذگ  رد  ●

ایارخلا کلام  هب  فورعم  هللادبع  نب  کلام  تشذگ  رد  ●

ساّق (2) یبا و  نب  دعس  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 56 

هحلاصم اب  ذمِرت  حتف  ●

دغس دنق و  رمس  هب  ناّفع  نب  نامثع  نب  دیعس  هلمح  ●

شیوخ دهعیلو  هب  وا  باصتنا  دیزی و  شرسپ  يارب  هیواعم  نتفرگ  تعیب  ●

هیواعم طسوت  ناّفع  نب  نامثع  نب  دیعس  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  دایز  نب  هللادبع  لزع  ●

يراصنا تباث  نب  عفیور  تشذگ  رد  ●

ص)  ) ربمایپ رسمه  هیریوج  تشذگ  رد  ●

بلّطملادبع (3) نب  ساّبع  نب  مثق  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 57 

هیواعم طسوت  نایفس  یبا  نب  دیلو  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  مکح  نب  ناورم  لزع  ●
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يرجه  23 لاس یتیاور  هب  - 1
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هحلط یبا  نب  هبیش  نب  نامثع  تشذگ  رد  ●

معطم نب  ریبج  تشذگ  رد  ●

همادق نب  هللادبع  تشذگ  رد  ●

لّفَغم (1) نب  هللادبع  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 58 

هیواعم طسوت  یفقث  هللادبع  نب  نامحّرلادبع  ینیزگیاج  هفوک و  تیالو  زا  يرِهف  سیق  نب  كاّحض  لزع  ●

يو لتق  قالغ و  نب  فاوط  يربهر  هب  جراوخ  شروش  بوکرس  ●

يو لتق  هیدا و  نب  هورع  يربهر  هب  جراوخ  شروش  بوکرس  ●

برغم رگید  کی  کمک  اب  دش و  نامیپ  مه  رانید  رجاهم  وبا  اب  سپس  وا   ) مزمل نب  هلیَسُک  مانب  اقیرفآ  لامش  رد  ربرب  ناربهر  زا  یکی  ندروآ  مالسا  ●

 ( دندرک حتف  ار  طسوالا 

بدنج (2) نب  هرمس  تکاله  ●

(3) ص )  ) ربمایپ رسمه  هشیاع  تشذگ  رد  ●

هدابع نب  کلام  تشذگ  رد  ●

ینهج رماع  نب  هبقع  تشذگ  رد  ●

يراصنا سوا  نب  داّدش  تشذگ  رد  ●

لّطعم نب  ناوفص  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 59 

یصقالا برغم  هب  مالسا  ندیسر  ●

هیواعم طسوت  ریشب  نب  نامعن  ینیزگیاج  هفوک و  تیالو  زا  یفقث  هللادبع  نب  نامحّرلادبع  لزع  ●

هیواعم طسوت  هیبا  نب  دایز  نب  نامحّرلادبع  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  ناّفع  نب  نامثع  نب  دیعس  لزع  ●

هیواعم طسوت  نایمور  اب  حلص  دادرارق  داقعنا  ●

ص)  ) ربمایپ نّذوم  یحمج  روذحم  وبا  تشذگرد  ●
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يرجه لاس 60  یتیاور  هب  - 1
يرجه ای  لاس 59  یتیاور  هب  - 2

يرجه ای 59  لاس 57  یتیاور  هب  - 3

يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


50 ص :

بعک نب  هّرم  تشذگ  رد  ●

صاع نب  دیعس  تشذگ  رد  ●

یسودلا هرخص  نب  نامحّرلادبع  تشذگ  رد  ●

هدابع (1) نب  دعس  نب  سیق  تشذگ  رد  ●

زیرک (2) نب  رماع  نب  هللادبع  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 60 

نایفس یبا  نب  هیواعم  تکاله  ●

هیواعم نب  دیزی  تفالخ  زاغآ  ●

دیزی طسوت  قدشا  هب  فورعم  صاع  نب  دیعس  نب  ورمع  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  هبتع  نب  دیلو  لزع  ●

هّکم هب  هنیدم  زا  شنارای  تیب و  لها  هارمه  هب  ع )  ) نیسح ماما  تکرح  ●

يرجه لاس 60  یتیاور  هب  - 1
يرجه لاس 57  یتیاور  هب  - 2
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دیزی هیلع  مایق  يارب  يو  زا  توعد  رب  ینبم  ع )  ) نیسح ماما  هب  هفوک  مدرم  طسوت  همان  رازهدنچ  لاسرا  ●

ع)  ) نیسح ماما  طسوت  رهش  عاضوا  یسررب  يارب  هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  نداتسرف  ●

مایق يارب  هفوک  عاضوا  ندوب  دعاسم  رب  ینبم  لیقع  نب  ملسم  طسوت  ع )  ) نیسح ماما  هب  همان  لاسرا  ●

هفوک هب  هّکم  زا  شنارای  تیب و  لها  هارمه  هب  ع )  ) نیسح ماما  تکرح  ●

دیزی طسوت  دایز  نب  هللادیبع  ینیزگیاج  هفوک و  تیالو  زا  ریشب  نب  نامعن  لزع  ●

رهش نیا  رد  تشحو  بعر و  داجیا  هفوک و  هب  دایز  نب  هللادیبع  دورو  ●

دایز نب  هللادیبع  لاّمع  طسوت  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  يریگتسد  ●

دایز نب  هللادیبع  روتسد  هب  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  تداهش  ●

ع)  ) ملسم ترضح  هاگمارآ 

دایز نب  هللادیبع  روتسد  هب  يوادیصلا  رّهسم  نب  سیق  تداهش  ●

دایز نب  هللادیبع  روتسد  هب  رهش  نیا  هب  ع )  ) نیسح ماما  دوروو  زا  يریگولج  يارب  هفوک  هب  یهتنم  ياههار  یمامت  ندش  دودسم  ●

دایز نب  هللادیبع  روتسد  هب  راّمت  مثیم  هب  فورعم  يدسا  ییحی  نب  مثیم  تداهش  ●

يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


52 ص :

رامت مثیم  هاگمارآ 

نامعن نب  هثراح  تشذگ  رد  ●

ینادمه روعا  نب  کیرش  تشذگ  رد  ●

يراصنا کلام  نب  نابتع  تشذگرد  ●

یفقث صاعلا  یبا  نب  نامثع  تشذگ  رد  ●

يراصنا کلام  نب  هعافر  تشذگ  رد  ●

ثراح نب  لِالب  تشذگ  رد  ●

تباث (1) نب  ناّسح  تشذگ  رد  ●

خادش نب  رکب  تشذگ  رد  ●

بلاطیبا (2) نب  لیقع  تشذگ  رد  ●
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بلاطیبا نب  لیقع  رازم 

يرجه ای 80  لاس 54  یتیاور  هب  - 1
يرجه لاس 50  یتیاور  هب  - 2
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يرجه لاس 61 

البرک هب  شنارای  تیب و  لها  هارمه  هب  ع )  ) نیسح ماما  دورو  ●

ع)  ) نیسح ماما  هب  یحایر  دیزی  نب  ّرح  نتسویپ  ●

یحایر دیزی  نب  ّرح  هاگمارآ 

دعس نب  رمع  روتسدب  ع )  ) نیسح ماما  نایهاپس  يور  رب  بآ  نتسب  ●

ع)  ) سابّعلا لضفلاوبا  ترضح  تداهش  ●
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شنارای و  ع )  ) نیسح ماما  راذگناج  تداهش  ●

ع)  ) نیدباعلا نیز  ماما  تماما  زاغآ  ●

دیزی نایهاپس  طسوت  البرک  يادهش  رگید  و  ع )  ) نیسح ماما  رس  ندرک  ادج  ●

دیزی نایهاپس  طسوت  اه  همیخ  ندز  شتآ  يرگتراغ و  ●

تیب لها  ندمآ  رد  تراسا  هب  ●

هفوک هب  البرک  زا  ارسا  لاقتنا  ●

دسا ینب  هلیبق  طسوت  البرک  يادهش  يراپسکاخ  ●

دایز نب  هللادیبع  روتسد  هب  يدزا  فیفع  نب  هللادبع  تداهش  ●

قشمد هب  هفوک  زا  ارسا  لاقتنا  ●

قشمد رد  س )  ) يربک بنیز  ترضح  و  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  هنایارگاشفا  هبطخ  ●

هنیدم هب  تیب  لها  تشگزاب  ●

دیزی طسوت  دمّحم  نب  نامثع  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  صاع  نب  دیعس  نب  ورمع  لزع  ●

همامی رد  رماع  نب  هدجن  مایق  ●

هفوک رد  ع )  ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  هب  یعازخدرص  نب  نامیلس  يربهر  هب  نیباّوت  هورگ  لیکشت  ●
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يو طسوت  شدوخ  ندناوخ  هفیلخ  هّیما و  ینب  هیلع  هّکم  رد  ریبز  نب  هللادبع  مایق  ●

ناسارخ و تیالو  هب  هیبا  نب  دایز  نب  ملـس  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  هیبا  نب  دایز  نب  نامحّرلادـبع  ناتـسیس و  تیالو  زا  دـیزی  نب  دابع  لزع  ●

دیزی طسوت  ناتسیس 

ع)  ) نیسح ماما  رتخد  هّیقر  تشذگ  رد  ●

س)  ) هیقر ترضح  هاگمارآ 

یملسا ورمع  نب  هزمح  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 62 

دیزی طسوت  رصم  تیالو  هب  همقلع  نب  دیزی  نب  دیعس  باصتنا  ●

اقیرفآ لامش  رد  عفان  نب  هبقع  يورشیپ  ●

هیقیرفا رد  مزمل  نب  هلیَسُک  شروش  ●

(1) س )  ) يربک بنیز  ترضح  تشذگ  رد  ●

س)  ) بنیز ترضح  رهطم  مرح 

يرجه لاس 64  یتیاور  هب  - 1
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ینالوخ ملسم  وبا  تشذگ  رد  ●

يراصنا هدّلخم  نب  هملسم  تشذگ  رد  ●

یعخن (1) سیق  نب  همقلع  تشذگ  رد  ●

ثراح نب  هعیبر  نب  بلّطملادبع  تشذگ  رد  ● 

(2) ص )  ) ربمایپ رسمه  هملس  ّما  تشذگ  رد  ●

ص)  ) ربمایپ نارسمه  روبق 

يرجه لاس 63 

نایحیسم (3) تسد  هب  عفان  نب  هبقع  لتق  ●

هلظنح نب  هللادبع  يربهر  هب  هنیدم  مدرم  مایق  ●

رهش نیا  مدرم  طسوت  هنیدم  یلاو  دّمحم  نب  نامثع  ندنار  نوریب  ●

 ( هبقع نب  ملسم  یهدنامرف  هب  ماش  نایهاپس  طسوت  هنیدم  مدرم  زا  يریثک  عمج  راتشک   ) مقاولا هرّح  هعقاو  ●
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هرح هعقاو  ناگدش  هتشک  روبق 

يرجه لاس 61  یتیاور  هب  - 1
يرجه ای 63  لاس 61  یتیاور  هب  - 2

يرجه لاس 62  یتیاور  هب  - 3
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ماش نایهاپس  طسوت  یبنلادجسم  تمرح  کته  ●

یملسا بیَصُح  نب  هَدیَُرب  تشذگ  رد  ●

میثخ نب  عیبر  تشذگ  رد  ●

يرجه لاس 64 

 ( ریبز نب  هّللادبع  بوکرس  يارب  هّکم  هب  تکرحریسم  رد  هبقع (  نب  ملسم  تکاله  ●

ریُمن نب  نیَصُح  یهدنامرف  هب  ماش  نایهاپس  طسوت  هّکم  هرصاحم  ●

ماش نایهاپس  طسوت  هبعک  هناخ  نتسب  قینجنم  ●

هیواعم نب  دیزی  تکاله  ●

( مّود هیواعم   ) دیزی نب  هیواعم  تفالخ  زاغآ  ●

دیزی گرم  ربخ  ندیسر  یپ  رد  هّکم  هرصاحم  نایاپ  ●

ریبز نب  هللادبع  بناج  زا  رصم  رب  مَدحَج  نب  هبقع  نب  نامحّرلادبع  ینارمکح  ●

ریبز هللادبع  اب  نیریسنق  ندرا و  زاجح ،   ، هرصب  ، هفوک یلاها  تعیب  ●

هللادبع شردارب  يوس  زا  ریبز  نب  بعصم  هب  هرصب  تموکح  يراذگاو  ●

 ( ناورم لآ  هب  نایفس  لآ  زا  هّیما  ینب  تفالخ  لاقتنا   ) هیباج هرگنک  زا  سپ  مدرم  تعیب  اب  مکح  نب  ناورم  تفالخ  زاغآ  ●

وا ياجب  زیزعلادبع  شرسپ  نتشامگ  مکح و  نب  ناورم  طسوت  رصم  زا  ریبز  نب  هللادبع  لماع  مدحج  نب  هبتع  نب  نامحّرلادبع  جارخا  ●

مکح (1) نب  ناورماب  طهار  جرم  گنجرد  يرِهف  سیق  نب  كاّحض  ندش  هتشک  ●

طسوالا برغم  رد  ساروا  لاج  یکیدزن  رد  رانید  رجاهم  وبا  ياهورین  هب  اهنآ  هلمح  نایمور و  اب  مزمل  نب  هلیسک  فالتئا  ●

نایمور مزمل و  نب  هلیسک  طسوت  ناوریق  لاغشا  ●

زاوها رد  قرزا  نب  عفان  یگدرکرس  هب  جراوخ  شروش  ●

نایفس یبا  نب  هبتع  نب  دیلو  تشذگ  رد  ●

دیزی (2) نب  هیواعم  تشذگ  رد  ●
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همیثخ وبا  تشذگ  رد  •

یملس هللادیبع  نب  هلضن  تشذگ  رد  •

يرکی یسودس  روث  نب  قیقش  تشذگ  رد  •

ع)  ) ساّبعلا لضفلاوبا  ترضح  ردام  نینبلا  ّما  تشذگ  رد  •

ع)  ) ساّبعلا لضفلاوبا  ترضح  ردام  نینبلا  ّما  رازم 

يرجه لاس 65 

هرصب رد  نوعاط  عویش  •

ع)  ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  يارب  هلیخن  رد  یعازخ  درص  نب  نامیلس  يربهر  هب  نیباّوت  ندمآ  مهدرگ  •

 ( نیباّوت تسکش  ماش و  نایهاپس  نیباّوت و  نایم   ) هَدرَولا ُنیَع  گنج  •

هَدرَولا ُنیَع  گنج  رد  مایق  ربهر  یعازخ  درص  نب  نامیلس  تداهش  •

شرسمه (1) طسوت  مکح  نب  ناورم  لتق  •

ناورم نب  کلملادبع  تفالخ  زاغآ  •

رهش نیا  مدرم  طسوت  صمح  یلاو  ریشب  نب  نامعن  لتق  •

ریبز نب  هّللادبع  شردارب  يوس  زا  هنیدم  رب  ریبز  نب  بعصم  ینارمکح  •

ناسارخ رد  ریبز  نبا  نایهاپس  رب  یجراخ  هقرازا  هقرف  يزوریپ  •

يرجه لاس 66  یتیاور  هب  - 1

يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 121 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
http://www.ghaemiyeh.com


59 ص :

زاوها یکیدزن  رد  جراوخ  ربهر  قرزا  نب  عفان  لتق  هرفص و  یبا  نب  ّبلهم  تسدب  جراوخ  شروش  بوکرس 

ریبز نب  هّللادبع  بناج  زا  هفوک  رب  عیطم  نب  هّللادبع  ینارمکح  •

نیرحب همامی و  رد  تادجن  مانب  جراوخ  زا  يا  هقرف  روهظ  •

صاع (1) نب  ورمع  نب  هّللادبع  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 66 

رصم رد  اب  عویش و  •

ناورم نب  کلملادبع  روتسد  هب  سّدقملا  تیب  رد  هرخصلا  ّهَبق  يانب  زاغآ  •

یفقث دیبع  یبا  نب  راتخم  مایق  زاغآ  •

هفوک رد  نایریبز  رب  راتخم  هبلغ  •

 ( عیبّسلا هناّبَج  موی  هب  فورعم  هفوک (  فارشا  شروش  بوکرس  • 

راتخم نایهاپس  طسوت  هلمرح  دیزی و  نب  یلوخ  نشوجلا ، يذ  نب  رمش  دعس ، نب  رمع  تکاله  •

دایز نب  هّللادیبع  اب  گنج  يارب  لصوم  هب  رتشا  کلام  نب  میهاربا  تمیزع  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  نایمور  اب  هلاس  جنپ  حلص  دادارق  داقعنا  •

مقرا (2) نب  دیز  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 67 

(3) نایماش )  تسکش  رتشا و  کلام  نب  میهاربا  نایهاپس  نایماش و  نایم  رَزاخ (  گنج  •

رَزاخ گنج  رد  عالکلا  يذ  نب  لیبح  رَش  ریَُمن و  نب  نَیصُح  دایز ، نب  هّللادیبع  تکاله  •

راتخم هیلع  یفعج  ّرح  نب  هّللادیبع  جورخ  •

ریبز نب  بعصم  هب  یفعج  ّرح  نب  هّللادیبع  نتسویپ  •

 ( راتخم هاپس  هدنامرف  یسمحا  طیمش  نب  رمحا  ریبز و  نب  بعصم  نیب  راذم (  گنج  •

یسمحا طیمش  نب  رمحا  تداهش  ریبز و  نب  بعصم  زا  راتخم  نایهاپس  تسکش  •

هفوک رب  ربیز  نب  بعصم  طلست  •
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يرجه ای 68  لاس 63  یتیاور  هب  - 1
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ریبز نبا  نایهاپس  طسوت  راتخم  تداهش  •

هفوک رد  راتخم  هاگمارآ 

ریبز نبا  نایهاپس  طسوت  يرعشا  کلام  نب  بئاس  نامی و  نب  هفیذح  نب  نارمع  يدع ، نب  رجح  نادنزرف  ّبرلادبع  نامحّرلادبع و  تداهش  •

سیق نب  فنحا  تشذگ  رد  •

هّیما (1) نب  هدانج  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 68 

همامی نیرحب و  زا  یتمسق  فتاط و  رب  تادجن  جراوخ  يالیتسا  •

نئادم رد  جراوخ  اب  ریبز  نب  بعصم  گنج  •

زوحام نبا  مانب  اهنآ  ربهر  ندش  هتشک  اهنآ و  تسکش  جراوخ و  طسوت  ناهفصا )  ) یج ههام  دنچ  هرصاحم  •

میهاربا يوس  زا  بعصم  توعد  شریذپ  اهنآ و  هب  ندش  قحلم  رب  ینبم  رتشا  کلام  نب  میهاربا  زا  ناورم  نب  کلملادبع  ریبز و  نب  بعصم  توعد  •

ماش نیمزس  رد  یطحق  •

ریبز نب  بعصم  هیلع  یفعج  َرح  نب  هّللادیبع  جورخ  •

ریبز (2) نب  بعصم  نایهاپس  طسوت  یفعج  َرح  نب  هّللادیبع  ندش  هتشک  •

يرجه لاس 65  یتیاور  هب  - 1
دش قرغ  تارف  هناخدور  رد  یلقن  رب  انب  - 2
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ساّبع (1) نب  هّللادبع  تشذگ  رد  •

یناط متاح  نب  يدع  تشذگ  رد  •

هعتلب یبا  نب  بطاخ  نب  نامحّرلادبع  تشذگ  رد  •

يرازف (2) هجراخ  نب  ءامسا  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 69 

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  هیقیرفا  تیالو  رب  يولب  سیق  نب  ریهز  باصتنا  •

دش هتشک  مزمل  نب  ّهلیـسک  زوریپ و  سیق  نب  ریهز  گنج  نیا  رد  هیقیرفا (  رد  اهربرب  ربهر  مزمل  نب  ّهلیـسک  يولب و  سیق  نب  ریهز  نیب  شمم  گنج  •

(

هرصب رد  نوعاط  عویش  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  اهیطبن  همجارج و  نایشروش  بوکرس  •

یلتود دوسالاوبا  تسذگ  رد  •

یفوک يدسا  رباج  نب  ّهصیبق  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 70 

ریبز نب  بعصم  اب  گنج  يارب  قارع  يوس  هب  ناورم  نب  کلملادبع  تمیزع  •

نایماش ریبز و  نبا  نایهاپس  نیب  هرفَج  گنج  •

 ( ریبز نبا  نایهاپس  اب  وا  ندوب  ریگرد  تلع  هب  اهنآ ( اب  ناورم  نب  کلملادبع  هحلاصم  یمالسا و  ياهنیمزرس  هب  نایمور  هلمح  •

، وا زا  نانیمطا  سپ  اما  ورمع (  اب  وا  هحلاصم  قشمد و  هب  کلملادـبع  تعجارم  ناورم و  نب  کلملادـبع  باـیغ  رد  صاـع  نب  دیعـس  نبورمع  هلمح  •

(3) تشک )  ار  يو 

رصم رد  ابو  عویش  •

یسبع (4) رفز  نب  دلص  تشذگ  رد  •

باّطخ نب  رمع  نب  مصاع  تشذگ  رد  •

يرجه ای 73   70 لاس 69 ، یتیاور  هب  - 1
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یبالک ثراح  نب  رفز  تشذگ  رد  •

یمیمت (1) یعبِر  نب  ثبش  تشذگ  رد  •

ینادمه (2) روعا  ثراح  نب  هّللادبع  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 71 

نایماش ریبز و  نبا  نایهاپس  نیب  قیلثاج  رید  گنج  •

ریبز (3) نب  بعصم  ندش  هتشک  نایماش و  زا  ریبز  نبا  نایهاپس  تسکش  •

نِکسَم (4) یکیدزن  رد  ناورم  نب  کلملادبع  اب  گنج  رد  رتشا  کلام  نب  میهاربا  ندش  هتشک  •

قارع رب  ناورم  نب  کلملادبع  طلست  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  هفوک  تیالو  هب  ناورم  نب  رشب  باصتنا  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  هرصب  تیالو  هب  دلاخ  نب  هّللادبع  نب  دلاخ  باصتنا  •

هّللادبع نب  دلاخ  طسوت  هرصب ) کیدزن  تارف  دور  هیشاح  نکاس  نایگنز (  شروش  بوکرس  •

بزاع نب  ءارب  تشذگ  رد  •

یفوک یسیق  لُکَش  نب  ریَتُش  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 72 

قارع بونج  زاوها و  هیتارف ، هریزج  رد  جراوخ  شروش  •

جراوخ زا  هّللادبع  نب  دلاخ  نایهاپس  تسکش  •

يرورح کیدف  یبا  يربهر  هب  نیرحب  رب  جراوخ  طلست  •

سّدقملا تیب  رد  هرخصلا  ّهَبق  يانب  مامتا  •
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سدقملا تیب  رد  هرخصلا  ّهَبق 

يرجه لاس 80  یتیاور  هب  - 1
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يرجه لاس 72  یتیاور  هب  - 4
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ناورم نب  کلملادبع  طسوت  ناسارخ  تیالو  هب  حاش  نب و  ریکب  باصتنا  •

یکم ورمع  نب  قراط  تشذگ  رد  •

یناملس (1) ورمع  نب  هدیبع  تشذگ  رد  •

هّللادبع (2) نب  بهو  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 73 

یفقث فسوی  نب  جاّجح  طسوت  هّکم  هرصاحم  •

جاّجح نایهاپس  طسوت  هبعک  هناخ  نتسب  قینجنم  •

ریبز نب  هّللادبع  ندش  هتشک  هّکم و  فرصت  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  هنیدم  هّکم و  تیالو  هب  فسوی  نب  جاّجح  باصتنا  •

نآ بیرخت  زا  دعب  فسوی  نب  جاّجح  روتسد  هب  هبعک  هناخ  يزاسزاب  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  هیقیرفا  تیالو  رب  یناَسغ  نامعن  نب  ناَسح  باصتنا  •

نآ بیرخت  زا  دعب  فسوی  نب  جاّجح  روتسد  هب  هبعک  هناخ  يزاسزاب  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  هیقیرفا  تیالو  رب  یناَسغ  نامعن  نب  ناَسح  باصتنا  •

جراوخ هدرکرس  يرورح  کیدف  یبا  ندش  هتشک  جراوخ و  شروش  بوکرس  •

یعجشا کلام  نب  فوع  تشذگ  رد  •

ینهج دلاخ  نب  دبعم  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 74 

نایمور تسکش  شعرم و  رد  نایمور  اب  ناورم  نب  دّمحم  گنج  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  هّللادبع  نب  هّیما  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  حاش  نبریکب و  لزع  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  ناتسیس  تیالو  هب  هّیما  نب  هّللادبع  باصتنا  •

يو اب  هحلاصم  ناتسیس و  قرش  قطانم  هاشداپ  لیبتر  اب  ناتسیس  یلا  هّیما و  نب  هّللادبع  گنج  •

باّطخ (3) نب  رمع  نب  هّللادبع  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 129 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_63_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_63_3
http://www.ghaemiyeh.com


یلولس هرمض  نب  مصاع  تشذگ  رد  •

جیدح نب  عفار  تشذگ  رد  •

يردُخ (4) دیعس  وبا  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 73  یتیاور  هب  - 1
يرجه لاس 64  یتیاور  هب  - 2
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عوکا (1) نب  هملس  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 75 

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  قارع  تیالو  هب  فسوی  نب  جاّجح  باصتنا  •

زمرهمار رد  جراوخ  تسکش  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  هّکم  تیالو  هب  یموزخم  دلاخ  نب  ثراح  باصتنا  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  هنیدم  تیالو  هب  ناّفع  نب  نامثع  نب  نابا  باصتنا  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  هحلط  نب  یسوم  ینیزگیاج  ناتسیس و  تیالو  زا  هّیما  نب  هّللادبع  لزع  •

هقَزب هب  يو  ینیشن  بقع  اهربرب و  زا  ساروا  هقطنم  رد  یناَسغ  نامعن  نب  ناَسح  تسکش  •

هریزج رد  یقزرا  یجراخ  یمیمت  حرسم  نب  حلاص  شروش  •

دنس رد  ملسا  نب  دیعس  لتق  •

هیراس نب  ضابرع  تشذگ  رد  •

یفقث (2) یعخن  دیزی  نب  دوسا  تشذگ  رد  • 

دوسا نب  ّهیطع  تشذگ  رد  •

مکح نب  ناورم  نب  رشب  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 76 

يو لتق  یمیمت و  حرسم  نب  حلاص  يربهر  هب  جراوخ  شروش  بوکرس  •

نئادم هب  شنارای  و  تشاد ) ّجح  رد  ار  ناورم  نب  کلملادبع  رورت  دصق   ) ینابیش دیزی  نب  بیبش  نتسج  هانپ  •

نایوما رب  وا  يزوریپ  جراوخ و  يربهر  هب  ینابیش  دیزی  نب  بیبش  ینیشناج  •

جاّجح طسوت  يو  لتق  دوراج و  نب  هّللادبع  شروش  بوکرس  •

یلاله (3) سیق  نب  میَلُس  تشذگ  رد  •

یمیمت رعس  نب  ّهعاَجم  تشذگ  رد  •

ینرع نیوج  نب  ّهَبَح  تشذگ  رد  •
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يرجه لاس 77 

هلجد هناخدور  رد  طوقس  تلع  هب  فسوی  نب  جاّجح  اب  گنج  رد  هقرازا  جراوخ  ربهر  ینابیش  دیزی  نب  بیبش  ندش  هتشک  •

هقرازا جراوخ  يربهر  هب  هداجف  نب  یم  رطق  ینیشناج  •

يربهر رس  رب  فالتخا  تلع  هب  هقارزا  هقرف  رد  یگتسد  ود  •

ریبکلا َهبر  نب  هّللادبع  هداجف و  نب  یم  رطق  دننام  اهنآ  ناربهر  ندش  هتشک  ناتسربط و  نامرک و  رد  یقرزا  جراوخ  اب  هرفص  یبا  نب  ّبلهم  گنج  •

اهنآ اب  ییاهن  هحلاصم  اراخب و  مدرم  اب  هّللادبع  نب  هَیما  گنج  •

یمیمت هّللادبع  نب  ّهرهز  تشذگ  رد  •

هّللادبع نب  هَیما  روتسد  هب  جاَس  نب و  ریکب  لتق  •

يرجه لاس 78 

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  فسوی  نب  جاَجح  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  هّللادبع  نب  هَیما  لزع  •

جاَجح طسوت  هرکب  یبا  نب  هّللادیبع  هب  ناتسیس  تیالو  هرفص و  یبا  نب  ّبلهم  هب  ناسارخ  تیالو  يراذگاو  •

يراصنا هّللادبع  نب  رباج  تشذگ  رد  •

هّللادبع نب  نامحَرلادبع  تشذگ  رد  •

ینهج دلاخ  نب  دیزی  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 79 

ماش رد  نوعاط  عویش  •

يو رب  لیبتر  یگریچ  ناتسیس و  قرش  قطانم  هاشداپ  لیبتر  اب  ناتسیس  یلاو  یفقث  هرکب  یبا  نب  هّللادیبع  گنج  •

دوعسم نب  هّللادبع  نب  دوعسم  نب  نامحَرلادبع  تشذگ  رد  •

عیبر نب  دومحم  تشذگ  رد  •

نامعن (1) نب  هثراح  نب  هّللادبع  تشذگ  رد  •

دیسر تداهش  هب  فسوی  نب  جاّجح  طسوت  یلقن  ربانب  - 1
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يرجه لاس 80 

 ( دش هّکم  ياه  هناخ  نتفر  بآ  ریز  ثعاب  درب و  نیب  زا  ار  نایجاح  لیاسو  نک  ناینب  ياهلیس  هّکم (  زاجح و  رد  میظع  لیس 

هرصب رد  نوعاط  عویش  •

 َ شک حتف  رهنلا و  ءاروام  هب  هرفص  یبا  نب  ّبلهم  هلمح  •

هیردق هدیقع  زا  يرادفرط  تلع  هب  کلملادبع  طسوت  ینهج  دبعم  لتق  •

يو يزوریپ  ناتسیس و  قرش  قطانم  هاشداپ  لیبتر  اب  يدنک  ثعشا  نب  دّمحم  نب  نامحَرلادبع  گنج  •

دوب هدروخ  تسکش  اهنآ  زا  ساروا  هقطنم  رد  لبق  لاس  جنپ  هک  ياهربرب  رب  سباق  رهش  رد  یناَسغ  نامعن  نب  ناَسح  يزوریپ  •

ینالوخ سیردا  وبا  تشذگ  رد  •

بلاط (1) یبا  نب  رفعج  نب  هّللادبع  تشذگ  رد  •

یناه نب  نایفس  تشذگ  رد  •

( ناذاز  ) یسراف هرمع  وبا  تشذگ  رد  •

(2) یضاق )  حیرش  يدنک (  ثراح  نب  حیرش  تشذگ  رد  •

يدزا (3) میلس  نب  فنخم  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 81 

ریغص ییایسآ  یحاون  زا  القیلاق )  هلیبقلق (  هب  ناورم  نب  کلملادبع  نب  هّللادیبع  هلمح  •

هرصب نامرک و  نوچ  ییاهرهش  رب  يو  طلست  ناتسیس و  رد  جاَجح  هیلع  ثعشا  نب  دّمحم  نب  نامحَرلادبع  شروش  •

رهش نیا  فرصت  نیوزق و  هب  نایملید  موجه  •

هربس یبا  نب  دّمحم  طسوت  نیوزق  زا  نایملید  ندنار  نوریب  •

ناورم نب  کلملادبع  روتسد  هب  یبرع  هب  یمور  زا  اهناوید  ندنادرگرب  •

يرجه ای 86   84 لاس 82 ، یتیاور  هب  - 1
يرجه ای 98  لاس 97  یتیاور  هب  - 2

دیسر تداهش  هب  هَدرَولا  ُنیَع  گنج  رد  يرجه  لاس 65  رد  یتیاور  هب  - 3

يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 134 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_66_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15502/AKS BARNAMEH/#content_note_66_3
http://www.ghaemiyeh.com


67 ص :

هیفنح دّمحم  تشذگ  رد  •

یلهاب (1) نارجع  نب  يدص  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 82 

سنوت رهش  يانب  •

 ( نامحَرلادبع تسکش  دَمحم و  نب  نامحَرلادبع  فسوی و  نب  جاَجح  نایم  مِجامَجُلاِرید (  گنج  •

نِکسَم هب  دَمحم  نب  نامحَرلادبع  رارف  •

فسوی نب  جاَجح  طسوت  ناسارخ  تیالو  هب  ّبلهم  نب  دیزی  باصتنا  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  یموزخم  لیعامسا  نب  ماشه  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  ناَفع  نب  نامثع  نب  نابا  لزع  •

ناتسیس قرش  قطانم  هاشداپ  لیبتر  هب  دّمحم  نب  نامحَرلادبع  یگدهانپ  •

فسوی نب  جاَجح  روتسد  هب  ع )  ) یلع ترضح  نایعیش  زا  یعخن  دایز  نب  لیمک  تداهش  •

یعخن دایز  نب  لیمک  هاگمارآ 

هرفص (2) یبا  نب  ّبلهم  تشذگ  رد  •

ینعج (3) هلفغ  نب  دیوس  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 86  یتیاور  هب  - 1
يرجه لاس 83  یتیاور  هب  - 2

يرجه ای 81  لاس 80  یتیاور  هب  - 3
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يرجه لاس 83 

طساو رهش  يانب  •

(1) ع )  ) قداص رفعج  ماما  دلوت  •

صاَقو یبا  نب  دعس  نب  دّمحم  تشذگ  رد  •

یسوا ازوجلاوبا  تشذگ  رد  •

بهو نب  نایفس  تشذگ  رد  •

هملس (2) یبا  نب  رمع  تشذگ  رد  •

يدزا هملس  نب  قیقش  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 84 

رهنلا ءاروام  رد  كزین  هعلق  حتف  •

هحیصم حتف  مور و  نیمزرس  هب  ناورم  نب  کلملادبع  نب  هّللادبع  یشک  رکشل  •

هینیمرا هب  ناورم  نب  دّمحم  هلمح  •

دّمحم نب  نامحّرلادبع  اب  يراکمه  تلعب  فسوی  نب  جاّجح  طسوت  یلاله  هرارز  دیزی  نب  بّویا  لتق  •

یماذج هلالس  غابنز  نب  حَور  تشذگ  رد  •

یمسحا (3) باهش  نب  قراط  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 85 

لیبرا رهش  يانب  •

سیغ داب  حتف  •

رصم رد  ابو  عویش  •

کلملادبع طسوت  ریصن  نب  یسوم  ینیزگیاج  هیقیرفا و  تیالو  زا  یناّسغ  نامعن  نب  ناّسح  لزع  •

فسوی نب  جاّجح  طسوت  یلهاب  ملسم  نب  هبیتق  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  ّبلهم  نب  دیزی  لزع  •

 ( دش هتشک  هّللادبع  نب  یسوم  گنج  نیا  رد  ذمرت (  رد  یهاوخ  لالقتسا  تلع  هب  مزاح  نب  هّللادبع  نب  یسوم  اب  ّبلهم  نب  لضّفم  گنج  •
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فسوی نب  جاّجح  روتسد  هب  یبرع  هب  یسراف  ياهناوید  همجرت  •

يالاب زا  ار  دوخ  هدش  عوضوم  نیا  هجوتم  نامحّرلادبع  یتقو  هک  تشاد  ار  جاّجح  هب  وا  لیوحت  دـصق  لیبتر  دّـمحم (  نب  نامحّرلادـبع  یـشکدوخ  •

 ( تخادنا نیمز  هب  لیبتر  رصق 

هعیبر نب  رماع  نب  هّللادبع  تشذگ  رد  •

یموزخم (1) نب  ثیرح  نب  ورمع  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 86 

قشمد رد  يوما  عماج  دجسم  يانب  زاغآ  •

قارع ماش و  رد  نوعاط  عویش  •

ناورم نب  کلملادبع  طسوت  رصم  تیالو  هب  ناورم  نب  کلملادبع  نب  هّللادبع  باصتنا  •

هّللادبع شدنزرف  یهدنامرف  هب  لیسیس  هریزج  هب  ریصن  نب  یسوم  ییایرد  هلمح  •

ورم زا  یقطانم  حتف  رهنلا و  ءاروام  هب  یلهاب  ملسم  نب  هبیتق  هلمح  •

ناورم نب  کلملادبع  تشذگ  رد  •

 ( لّوا دیلو  کلملادبع (  نب  دیلو  تفالخ  زاغآ  •

هاطرا (2) نب  رسب  تکاله  •

يرجه لاس 78  یتیاور  هب  - 1
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يراصنا ریهظ  نب  دیَُسا  تشذگ  رد  •

يراصنا هدابع  نب  دیلو  تشذگ  رد  •

ناورم نب  زیزعلادبع  تشذگ  رد  •

یناّسغ (1) نامعن  نب  ناّسح  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 87 

هرصب رد  نوعاط  عویش  •

دنکیب حتف  رهنلا و  ءاروام  رد  یلهاب  ملسم  نب  هبیتق  يورشیپ  •

هجنط حتف  یصقالا و  برغم  رد  ریصن  نب  یسوم  یشکرکشل  •

کلملادبع نب  دیلو  طسوت  زیزعلادبع  نب  رمع  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  یموزخم  لیعامسا  نب  ماشه  لزع  •

ساّبع (2) نب  هّللادیبع  تشذگ  رد  •

دیَُسا نب  هّللادبع  نب  هّیما  تشذگ  رد  •

هّللادبع نب  فرطم  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 88 

ناولُح حتف  •

هینیمرا رد  نایمور  اب  دیلو  نب  ساّبع  کلملادبع و  نب  هّللادبع  نب  هملسم  گنج  •

اهگنج نیا  رد  اهنآ  رب  يزوریپ  هناغرف و  دغس و  ياهنیمزرس  رد  اهکرت  اب  یلهاب  ملسم  نب  هبیتق  ياهگنج  •

قشمد رد  يوما  عماج  دجسم  يانب  مامتا  •

زیزعلادبع نب  رمع  روتسد  هب  نآ  شرتسگ  هنیدم و  رد  یبّنلادجسم  يانب  دیدجت  •

زیزعلادبع نب  رمع  روتسد  هب  یبّنلادجسم  هب  ص )  ) ربمایپ نارسمه  ياه  هرجح  ندش  همیمض  •

نادنمتسم نایانیبان و  يارب  يرمتسم  صاصتخا  نارامیب و  يارب  ددعتم  ياهناتسرامیب  نتخاس  •

اهنآ يارب  يرمتسم  نییعت  نایماذج و  يروآ  درگ  •

ینزام رسب  نب  هّللادبع  تشذگ  رد  •
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يرجه لاس 89 

اراخب (1) حتف  •

مور دالب  زا  هیرومع  حتف  •

دنس تختیاپ  لیبد  حتف  دنه و  یقرش  ياهنیمزرس  هب  یفقث  مساق  نب  دّمحم  هلمح  •

ناجیابرذآ رد  ناکرت  اب  کلملادبع  نب  هملسم  گنج  • 

هقِرویَم هریزج  هب  شردپ  روتسد  هب  ریصن  نب  یسوم  نب  هّللادبع  ییایرد  هلمح  •

هبلعث نب  هّللادبع  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 90 

نیملسم ربارب  رد  اهربرب  ندش  میلست  یصقالا و  برغم  رب  ریصن  نب  یسوم  يالیتسا  •

یلهاب ملسم  نب  هبیتق  روتسد  هب  ناقلاط  یلاها  ماع  لتق  •

ملسم نب  هبیتق  هیلع  لباک  ناقلاط و  بایراف ،  ورم ، خلب ، ناملسم  ریغ  ناریما  نامیپ  ناتسراخط و  رد  كرت  كزین  شروش  •

فسوی نب  جاّجح  نادنز  زا  شناردارب  ّبلهم و  نب  دیزی  رارف  •

کلملادبع نب  دیلو  طسوت  یسبع  کیرش  نب  هّرق  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  ناورم  نب  کلملادبع  نب  هّللادبع  لزع  • 

یثیل مصاع  نب  رصن  تشذگ  رد  •

يراصنا (2) یلئود  هّیما  نب  دیزی  تشذگ  رد  •

يراصنا (3) کلام  نب  سنا  تشذگ  رد  •

یحایر هیلاعلاوبا  تشذگ  رد  •

رماع نب  هعیبر  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 91 

( بشخن  ) فسن ناموش و  حتف  •

سلدنا یبونج  لحاوس  هب  ریصن  نب  یسوم  هلمح  •
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عالق زا  يدادعت  ندوشگ  ناجیابرذآ و  رد  ناکرت  اب  گنج  رد  کلملادبع  نب  هملسم  يزوریپ  •

یلهاب ملسم  نب  هبیتق  تسد  هب  رهنلا  ءاروام  رد  كزین  لتق  •

کلملادبع نب  دیلو  روتسد  هب  اهنادوان  اهراوید و  اه ،  هیاپ  هبعک ،  هناخ  برد  يراک  الط  •

یفقث فسوی  نب  دّمحم  تشذگ  رد  •

يراصنا (1) يدعاس  دعس  نب  لهس  تشذگرد  • 

يرجه لاس 92 

سلدنا حتف  •

هینادرس هریزج  حتف  •

هلطانرغ هبطرق و  حتف  •

دایز نب  قراط  نایهاپس  تسد  هب  سلدنا  یتوگ  هاشداپ  گیرد  ول  لتق  •

دیلو طسوت  ندرا )  ) نامَع قرش  رد  هیربط  رد  هینملا  رصق  ثادحا  •

يرصب ناثدح  نب  سوا  نب  کلام  تشذگرد  •

يرجه لاس 93 

سوسرط هیطسبس و  حتف  •

مزراوخ دنقرمس و  حتف  •

دنس یحاون  رد  ناتلوم  حتف  •

اهتوگ تلود  طوقس  سلدنا و  رد  اهتوگ  تختیاپ  ودلوت )  هیلطلط (  حتف  •

سلدنا هب  نیملسم  زا  يدایز  هورگ  هارمه  هب  ریصن  نب  یسوم  دورو  •

کلملادبع نب  دیلو  طسوت  ناّیح  نب  نامثع  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  زیزعلادبع  نب  رمع  لزع  •

ماوع نب  ریبز  نب  هورع  تشذگ  رد  •

یفوا نب  هراز  تشذگ  رد  •

یحایر نارهم  نب  عیفر  تشذگ  رد  •
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یموزخم هعیبر  یبا  هّللادبع  نب  رمع  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 96  یتیاور  هب  - 1
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يرجه لاس 94 

هیکاطنا حتف  •

هناغرف حتف  •

کلملادبع نب  دیلو  طسوت  ریصن  نب  یسوم  هب  هیقیرفا )  تیالو  رب  نوزفا  سلدنا (  تیالو  يراذگاو  •

هدرام هنومرق و  هلیبشا ،  رب  ریصن  نب  یسوم  يالیتسا  •

هلزلز تدش  رطاخ  هب  هیکاطنا  هلمج  زا  ياهرهش  بیرخت  ماش و  رد  میظع  هلزلز  عوقو  •

فسوی نب  جاّجح  روتسد  هب  بئاس  نب  دّمحم  تداهش  •

فسوی نب  جاّجح  روتسد  هب  ریبج  نب  دیعس  تداهش  •

ریبج نب  دیعس  هاگمارآ 

یموزخم ّبیسم  نب  دیعس  تشذگ  رد  •

یموزخم نامحّرلادبع  نب  رکبوبا  تشذگ  رد  •

نزخم نب  ّبیسم  تشذگ  رد  •

يدنک ینامت  دئاع  نب  نامحّرلادبع  تشذگ  رد  •

يزنع بیبح  نب  قلط  تشذگ  رد  •
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هلقره حتف  •

ریمدت هقلام و  حتف  •

ناوریش لوص و  حتف  •
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هینیمرا رد  باوبالا  باب  حتف  •

چاچ هلمج  زا  رهنلا  ءاروام  یحاون  زا  یتمسق  حتف  •

اهنآ ياه  هعلق  اهژد و  ریخستو  کساب )  ) سنکشب هیحان  هب  دایز  نب  قراط  هلمح  •

کلملادبع (1) نب  ماشه  تسدب  کلملادبع و  نب  دیلو  روتسد  هب  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  ندرک  مومسم  •

(2) (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  زادگناج  تداهش  •

عیقب ناتسربق  رد  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  هاگمارآ 

ع)  ) رقاب دّمحم  ماما  تماما  زاغآ  •

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  شراوگرزب  يومعرانک  رد  عیقب  ناتسربق  رد  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  يراپسکاخ  •

یفقث فسوی  نب  جاّجح  تکاله  • 

کلملادبع نب  دیلو  طسوت  قارع  تیالو  هب  ملسم  یبا  نب  دیزی  نب  نامیلس  باصتنا  •

يرمض هّیما  نب  ورمع  نب  رفعی  تشذگ  رد  •

ریصن نب  یسوم  طسوت  سلدنا  تیالو  هب  ریصن  نب  یسوم  نب  زیزعلادبع  باصتنا  •

یئالط (3) هفرط  نب  میمت  تشذگرد  • 

ناّیح نب  نامثع  تسدب  یلقنربانب  - 1
يرجه لاس 94  یتیاور  هب  - 2

يرجه ای 94  لاس 93  یتیاور  هب  - 3
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يرجه لاس 96 

رغشاک حتف  •

کلملادبع نب  دیلو  تشذگ  رد  •

کلملادبع نب  نامیلس  تفالخ  زاغآ  •

میمت هلیبق  سیئر  ناّسح  نب  عیک  تسد و  هب  ناسارخ  یلاو  یلهاب  ملسم  نب  هبیتق  لتق  •

کلملادبع نب  نامیلس  طسوت  رصم  تیالو  رب  هعافر  نب  کلملادبع  باصتنا  •

کلملادبع نب  نامیلس  طسوت  ناسارخ  تیالو  هب  دوسا  نب  عیک  باصتنا و  •

کلملادبع نب  نامیلس  طسوت  قارع  تیالو  زا  دیزی  نب  نامیلس  لزع  •

کلملادبع نب  نامیلس  طسوت  ناسارخ  تیالو  زا  دوسا  نب  عیک  لزع و  •

کلملادبع نب  نامیلس  طسوت  ناتسارخ ) تیالو  رب  نوزفا  قارع (  تیالو  هب  ّبلهم  نب  دیزی  باصتنا  •

کلملادبع نب  نامیلس  طسوت  مزح  نب  دّمحم  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  ناّیح  نب  نامثع  لزع  •

کلملادبع نب  نامیلس  طسوت  یمرضح  دواد  نب  هحلط  ینیزگیاج  هّکم و  تیالو  زا  يرسق  هّللادبع  نب  دلاخ  لزع  •

کلملادبع نب  نامیلس  طسوت  دیزی  نب  دّمحم  ینیزگیاج  هیقیرفا و  تیالو  زا  ریصن  نب  یسوم  لزع  •

یسبع (1) کیرش  نب  ّهرق  تشذگ  رد  •

ناّفع نب  نامثع  نب  ورمع  نب  هّللادبع  تشذگ  رد  •

یعخن (2) دیزی  نب  میهاربا  تشذگرد  • 

يدزا دیز  رباج  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 97 

مور نیمزس  رد  هارملا  نصح  حتف  •

هلمر رهش  يانب  •

کلملادبع نب  نامیلس  روتسد  هب  ینثم  نسح  هب  فورعم  بلاطیبا  نب  ّیلع  نسح  نب  نسح  دّمحم  وبا  تداهش  •

سلدنا نایشروش  طسوت  ریصن  نب  یسوم  نب  زیزعلادبع  لتق  •
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دیزی نب  دّمحم  طسوت  سلدنا  تیالو  هب  یمخل  بیبح  نب  بّویا  باصتنا  •

کلملادبع نب  نامیلس  طسوت  ّبلهم  نب  دیزی  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  دوسا  نب  عیک  لزع و  • 

کلملادبع نب  نامیلس  طسوت  دلاخ  نب  هّللادبع  نب  زیزعلادبع  ینیزگیاج  هّکم و  تیالو  زا  یمرضح  دواد  نب  هحلط  لزع  •

راسی (1) نب  ءاطع  تشذگ  رد  •

ریصن نب  یسوم  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 98 

( ناوالسا  ) هِبلاّقص حتف  •

ناتسهق هب  ّبلهم  نب  دیزی  هلمح  •

یفعج رحز  نب  مهج  طسوت  ناجرج  یلاها  شروش  بوکرس  •

کلملادبع نب  هملسم  طسوت  هینطنطسق  هرصاحم  •

دیزی نب  دّمحم  طسوت  یفقث  نامحّرلادبع  نب  هّللادبع  نب  ّرح  ینیزگیاج  سلدنا و  تیالو  زا  یمخل  بیبح  نب  بّویا  لزع  •

هثراح نب  دیز  نب  نامحّرلادبع  تشذگ  رد  •

دوعسم نب  هبتع  نب  هّللادبع  نب  هّللادیبع  تشذگ  رد  •

هیفنح دّمحم  نب  هّللادبع  تشذگ  رد  •

مزاح یبا  نب  سیق  تشذگ  رد  •

هناجرم نب  دیعس  تشذگ  رد  • 

جیرُس نب  هّللادبع  تشذگ  رد  •

ینابیش (2) سایا  نب  دعس  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 99 

کلملادبع نب  نامیلس  تشذگ  رد  •

زیزعلادبع نب  رمع  تفالخ  زاغآ  •

زیزعلادبع نب  رمع  روتسد  هب  ع )  ) یلع ترضح  ّبس  رب  تیعونمم  •
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زیزعلادبع نب  رمع  روتسد  هب  ص )  ) ربمایپ زا  یسیون  ثیدح  تیعونمم  وغل  •

زیزعلادبع نب  رمع  طسوت  تیب  لها  هب  كدف  ندنادرگزاب  •

زیزعلادبع نب  رمع  طسوت  لیبح  رش  نب  بّویا  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  هعافر  نب  کلملادبع  لزع  •

ناجیابرذآ هب  اهکرت  نوخیبش  هلمح و  •

اهکرت اب  هلباقم  يارب  یلهاب  نامعن  نب  متاح  یهدنامرف  هب  یهاپس  لیکشت  •

زیزعلادبع نب  رمع  طسوت  هّللادبع  نب  حاّرج  ینیزگیاج  قارع و  ناسارخ و  تیالو  زا  ّبلهم  نب  دیزی  لزع  •

رجاهم یبا  نب  هّللادبع  نب  لیعامسا  طسوت  ینالوخ  کلام  نب  حمس  ینیزگیاج  سلدنا و  تیالو  زا  یفقث  نامحّرلادبع  نب  هّللادبع  نب  ّرح  لزع  •

یلهاب نامعن  نب  متاح  هاپس  زا  اهکرت  تسکش  •

زیزعلادبع نب  رمع  طسوت  ناسارخ  تیالو  هب  هّللادبع  نب  حاّرج  باصتنا  •

زیزعلادبع نب  رمع  طسوت  قارع  تیالو  هب  دیزی  نب  نامحّرلادبع  نب  دیمحلادبع  باصتنا  •

کلام نب  بعک  نب  نامحّرلادبع  تشذگ  رد  •

هملس نب  قیقش  تشذگ  رد  •

تباث نب  دیز  نب  هجراخ  تشذگ  رد  •

معطم نب  ریبج  نب  عفان  تشذگرد  •

عیبر نب  دومحم  تشذگ  رد  •

یشاقَر (1) رِذنَم  نب  نیَضُح  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 100 

زیزعلادبع نب  رمع  طسوت  هّللادیبع  نب  لیعامسا  ینیزگیاج  هیقیرفا و  تیالو  زا  دیزی  نب  دّمحم  لزع  •

رجاهم یبا  نب  هللادبع  نب  لیعامسا  طسوت  ینالوخ  کلام  نب  حمس  ینیزگیاج  سلدنا و  تیالو  زا  یفقث  نامحّرلادبع  نب  هّللادبع  نب  ّرح  لزع  •

هینطنطسق رد  مّوس  يوئل  رصیق  اب  دربن  رد  نیملسم  ندش  بولغم  •

يرجه لاس 97  یتیاور  هب  - 1
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ینالوخ کلام  نب  حمس  طسوت  يربیا  هریزج  هبش  رد  اینامتپس  هقطنم  تختیاپ  هئوبران  رهش  فرصت  هرصاحم و  •

ساّبع نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  دّمحم  يوس  زا  قرش  هب  یساّبع  نایعاد  مازعا  ساّبع و  ینب  توعد  زاغآ  •

قارع رد  بذوش  ماطسب  يربهر  هب  جراوخ  شروش  •

زیزعلادبع نب  رمع  طسوت  يدماغ  میَُعن  نب  نامحّرلادبع  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  هللادبع  نب  حاّرج  لزع  •

(1) (ص ) ) ربمایپ هباحص  نیرخآ  ناونعب  ینانک (  هلثاو  نب  رماع  لیفطوبا  تشذگ  رد  •

عفار دعج  یبا  نب  ملاس  تشذگ  رد  •

فینح نب  لهس  نب  دعسا  هماماوبا  تشذگ  رد  •

هللادبع نب  هحلط  نب  یسیع  تشذگ  رد  •

دیز نب  هجراخ  تشذگ  رد  •

هللادبع نب  شنح  تشذگ  رد  •

معطم نب  ریبج  نب  دّمحم  تشذگ  رد  •

هیبا نب  دایز  نب  دابع  برح  وبا  تشذگ  رد  •

یسبع شارخ  نب  یعبر  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 101 

زولوت هشوطرط و  هتوبرا ، ياهرهش  حتف  هنریپ و  ياههوک  رب  نیملسم  يالیتسا  •

ساّبع نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دّمحم  اب  نایعیش  زا  یعمج  تعیب  •

هفوک رد  یجراخ  بذوش  ماطسب  ندش  هتشک  •

زیزعلادبع نب  رمع  طسوت  ناوفص  نب  رشب  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  لیبحرش  نب  بّویا  لزع  •

زیزعلادبع نب  رمع  طسوت  يرِهف  سیق  نب  كاّحض  نب  نامحّرلادبع  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  مزح  نب  رکبوبا  لزع  •

زیزعلادبع نب  رمع  طسوت  یفقث  ملسم  یبا  نب  دیزی  ینیزگیاج  هیقیرفا و  تیالو  زا  رجاهم  یبا  نب  هللادیبع  نب  لیعامسا  لزع  •

يرجه لاس 110  یتیاور  هب  - 1
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نادنز زا  ّبلهم  نب  دیزی  رارف  •

هرصب رب  ّبلهم  نب  دیزی  طلست  •

زیزعلادبع (1) نب  رمع  تشذگرد  •

 ( مّود دیزی  کلملادبع ( نب  دیزی  تقالخ  زاغآ  •

قارع تیالو  هب  کلملادبع  نب  هملسم  باصتنا  •

ناورم نب  دّمحم  تشذگ  رد  •

ناوکذ حلاص  وبا  تشذگ  رد  •

ربَج (2) نب  دهاجم  تشذگ  رد  •

ینابیش سایا  نب  دیعس  تشذگرد  •

هلابل یبا  نب  هدیبع  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 102 

کلملادبع نب  دیزی  طسوت  ناوفص  نب  هلظنح  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  ناوفص  نب  رشب  لزع  •

دنس هب  ّبلهم  لآ  نادناخ  رارف  يو و  لتق  کلملادبع و  نب  هملسم  طسوت  ّبلهم  نب  دیزی  شروش  بوکرس  •

کلملادبع نب  دیزی  طسوت  ناسارخ  تیالو  زا  يدماغ  میَُعن  نب  نامحّرلادبع  لزع  •

دیزی طسوت  ناسارخ )  تیالو  رب  نوزفا  قارع (  تیالو  هب  کلملادبع  نب  هملسم  باصتنا  •

يربیا هریزج  هبش  رد  یحیسم  نایهاپس  اب  گنج  رد  ینالوخ  کلام  نب  حمس  ندش  هتشک  •

ساّبع ینب  نایعاد  تیلاعف  شرتسگ  •

ّبلهم لآ  نایرارف  يریگتسد  يارب  کلملادبع  نب  هملسم  روتسد  هب  دنس  هب  روحا  نب  لاله  نداتسرف  •

کلملادبع نب  هملسم  طسوت  اهنآ  زا  يدادعت  ندش  هتشک  قارع و  هب  ّبلهم  لآ  نایرارف  ندنادرگزاب  يریگتسد و  •

هیقیرفا یلاها  طسوت  یلاو  ناونعب  دیزی  نب  دّمحم  نییعت  هیقیرفا و  یلاها  طسوت  یفقث  ملسم  یبا  نب  دیزی  لتق  •

کلملادبع نب  هملسم  طسوت  ناسارخ  تیالو  هب  ثراح  نب  زیزعلادبع  نب  دیعس  باصتنا  •
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کلملادبع نب  هملسم  طسوت  يرازف  هریبه  نب  رمع  ینیزگیاج  قارع و  ناسارخ و  تایالو  زا  کلملادبع  نب  هملسم  لزع  •

یطبن ناّیح  تشذگ  رد  •

یلذه هبتع  نب  هللادبع  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 103 

هسلد حتف  •

نآ نوماریپ  ياهژد  رجنلب و  حتف  ناتسکرت و  هب  یمکح  دارج  هلمح  •

كرت ناقاخ  تسکش  هینیمرا و  رد  كرت  ناقاخ  اب  یمکح  هللادبع  نب  حاّرج  گنج  •

کلملادبع نب  دیزی  طسوت  یبلک  ناوفص  نب  نب  رشب  ینیزگیاج  هیقیرفا و  تیالو  زا  دیزی  نب  دّمحم  لزع  •

کلملادبع نب  دیزی  طسوت  يرازف  هریبه  نب  دیزی  نب  رمع  ینیزگیاج  قارع و  تیالو  زا  کلملادبع  نب  هملسم  لزع  •

هریبه نب  رمع  طسوت  یشرح  رمع  نب  دیعس  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  ثراح  نب  زیزعلا  دبع  نب  دیزی  لزع  •

کلملادبع نب  دیزی  طسوت  يرِهف  نب  كاّحض  نب  نامحّرلادبع  هب  هنیدم )  تیالو  رب  نوزفا  هّکم (  تیالو  يراذگاو  • 

يرعشا یسوم  وبا  نب  ِهَدَُربوبا  تشذگ  رد  •

مَصَا (1) نب  دیزی  تشذگ  رد  •

ینوکس ریَمَن  نب  نیَصُح  نب  دیزی  تشذگ  رد  •

یلهاب نامعن  نب  متاح  نب  زیزعلادبع  تشذگرد  •

صاّق یبا و  نب  دعس  نب  بعصم  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 104 

مارحلادجسم ندید  بیسآ  و  هناوید )  لیس  ینعی  لّبخملا  لیس  هب  فورعم  هّکم (  رد  میظع  لیس  •

کلملادبع نب  دیزی  طسوت  هللادبع  نبدحاولادبع  ینیزگیاج  هنیدم و  هّکم و  تیالو  زا  يرِهف  كاّحض  نب  نامحّرلادبع  لزع  •

يرجه لاس 104  یتیاور  هب  - 1
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هریبه نب  رمع  طسوت  یبالک  دیعس  نب  ملسم  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  یشرح  ورمع  نب  دیعس  لزع  •

ینیدراس هریزج  هب  یبلک  کناق  نب  ورمع  هلمح  •

دغس هب  یشرح  ورمع  نب  دیعس  هلمح  •

کلملادبع نب  دیزی  طسوت  دودح ) نییعت  یحاّسم (  رومام  هب  هریبه  نب  رمع  ندرامگ  •

کلملادبع نب  دیزی  طسوت  هینیمرا  ناجیابرذآ و  تیالو  هب  یمکح  هللادبع  نب  حاّرج  باصتنا  •

نانآرب یمکح  هللادبع  نب  حاّرج  يزوریپ  ییوگخساپ و  هینیمرا و  هب  رزخ  موق  هلمح  •

ناّفع نب  نامثع  نب  نابا  تشذگ  رد  •

يراصنا یسوا  دّمحم  نب  هللادبع  تشذگ  رد  •

یفقث مکح  نب  دیزی  تشذگ  رد  •

صاّقو یبا  نب  دعس  نب  هرماع  تشذگ  رد  •

هللادیبع نب  هحلط  نب  یسوم  تشذگ  رد  •

بطاح نب  نامحّرلادبع  نب  ییحی  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 105 

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  ناورم  نب  کلملادبع  نب  دّمحم  ینیزگیاج و  رصم و  تیالو  زا  ناوفص  نب  هلظنح  لزع  •

يو لتق  یلیقع و  ورمع  نب  نایفس  طسوت  نیرحب  رد  جراوخ  زا  يدبع  بنیز  یبا  نب  دوعسم  شروش  بوکرس  •

هینوق خمک و  ياهرهش  حتف  نایمور و  اب  دّمحم  نب  ناورم  یناتسبات  گنج  •

 ( مّود دیزی  کلملادبع (  نب  دیزی  تشذگ  رد  •

کلملادبع نب  ماشه  تفالخ  زاغآ  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  يرسق  هللادبع  نب  دلاخ  ینیزگیاج  قارع و  تیالو  زا  هریبه  نب  دیزی  نب  رمع  لزع  •

يرسق هللادبع  نب  دلاخ  طسوت  يرسق  هللادبع  نب  دسا  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  یبالک  دیعس  نب  ملسم  لزع  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  یموزخم  ماشه  نب  میهاربا  ینیزگیاج  هنیدم و  هّکم و  تایالو  زا  هللادبع  نب  دحاولادبع  لزع  •
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کلملادبع نب  ماشه  طسوت  فسوی  نبّرح  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  ناورم  نب  کلملادبع  نب  دّمحم  لزع  •

ناوفص نب  رشب  طسوت  میحس  نب  هسبنع  ینیزگیاج  سلدنا و  تیالو  زا  یقفاغ  نامحّرلادبع  لزع  •

هفوک رد  تکرح  يربهر  نتفرگ  تسد  هب  ساّبع و  ینب  توعد  هب  ناهام  نب  ریکب  نتسویپ  •

فوع (1) نب  نامحّرلادبع  نب  دیَمُح  تشذگ  رد  •

باطخ نبرمع  نب  هللادیبع  نب  هللادبع  تشذگ  رد  •

یعازخ نامحّرلادبع  نب  ریَثُک  تشذگ  رد  •

يراصنا تباث  نب  همیزَخ  نب  هراّمع  تشذگ  رد  •

محازم نب  كاّحض  تشذگ  رد  •

یموزخم ماشه  نب  ثراح  نب  نامحّرلادبع  نب  هریغم  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 106 

کلملادبع نب  ماشه  روتسد  هب  ماش  هب  ع )  ) قداصرفعج ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  راضحا  •

نآ راتشک  هناغرف و  رد  ناکرت  اب  کلملادبع  نب  هملسم  گنج  • 

يرسق هللادبع  نبدسا  طسوت  نانآ  راتشک  ناسارخ و  رد  ساّبع  ینب  نایعاد  زا  يدادعت  يریگتسد  •

هیزج تفایرد  اب  نانآ  اب  هحلاصم  اهرزخ و  نیمزرس  هب  یمکح  هللادبع  نب  حاّرج  هلمح  •

خلب کیدزن  ناقرب  رد  ناینامی  و  اه ) یسیق   ) نایرضم نایم  گنج  •

نانآ تسکشو  هناغرف و  رد  ناکرت  اب  یبالک  دیعس  نب  ملسم  گنج  •

سرُک ینیدراس و  هریزج  ود  هب  رکبوبا  نب  دّمحم  نب  ناّسح  هلمح  •

ینادمه ینالوخ  ناسیک  نب  سواط  نامحّرلادبعوبا  تشذگرد  •

یفقث نامحّرلادبع  نب  ّرح  تشذگرد  •

رمع نب  هللادبع  نب  ملاس  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 107 

ماش رد  نوعاط  عویش  •
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تایلام شیازفا  ببس  هب  رصم  یبطق  نازرواشک  شروش  •
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يرجه لاس 132  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  www.Ghaemiyeh.comرامشزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :

خلب ناقلاط و  رب  يرسق  هللادبع  نب  دسا  یگریچ  •

سلدنا تیالو  هب  يرِهف  هللادبع  نب  هرذع  ینیشناج  هنریپ و  ياههوک  هندرگ  رد  يو  لتق  یبلک و  میَحُس  نب  هسبنع  تسکش  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  کلملادبع  نب  هملسم  ینیزگیاج  ناجیابرذآ و  هینیمرا و  تایالو  زا  یمکح  هللادبع  نب  حاّرج  لزع  •

ناسارخ هب  یساّبع  نایعاد  ناونع  هب  يدابع  راّمع  سینخ و  نب  دّمحم  قداص ، دّمحموبا  همرکع ، وبا  ناهام ، نب  ریکب  مازعا  •

یلاله راسی  نب  نامیلس  تشذگرد  •

یثیل (1) دیزی  نب  ءاطع  تشذگرد  •

رکبوبا (2) نب  دّمحم  نب  مساق  تشذگ  رد  •

يرجه لاس 108 

يرسق هللادبع  نب  دسا  طسوت  یساّبع  نایعاد  زا  يدادعت  لتق  يریگتسد و  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  یثراح  فسوی  نب  دیلو  نب  صفح  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  فسوی  نب  ّرح  لزع  •

ناجیابرذا هب  كرت  ناقاخ  هلمح  رد  رمع  نب  ثراح  ندش  هتشک  •

نایروغ اب  گنج  رد  يرسق  هللادبع  نب  دسا  تسکش  •

نمی رد  نیَعُر  نب  داّبَع  شروش  •

بعک (3) نب  دّمحم  تشذگرد  •

کلام نب  رذنم  تشذگرد  •

یلع نب  دّمحم  نب  یسوم  تشذگرد  •

یفوک راثِد  نب  براحم  تشذگرد  •

يرجه لاس 109 

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  هعافر  نب  کلملادبع  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  دیلو  نب  صفح  لزع  •

لیسیس هریزج  هب  ناوفص  نب  رشب  هلمح  •

يرجه لاس 105  یتیاور  هب  - 1
يرجه لاس 101  یتیاور  هب  - 2
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هبیط هعلق  ندوشگ  ماشه و  نب  هیواعم  کمک  اب  يرِهف  عفان  نب  هبقع  نب  هللادبع  ییایرد  هلمح  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  هیقیرفا  تیالو  هب  یملس  نمحّرلادبع  نب  هدیبع  باصتنا  •

ماشه طسوت  هعافر  نب  دیلو  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  هعافر  نب  کلملادبع  لزع  •

اهنآ تسکش  كرت و  ناقاخ  اب  يرسق  هللادبع  نب  دسا  گنج  •

ناسارخ رد  ساّبع  ینب  نایعاد  تیلاعف  شرتسگ  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  یملس  هللادبع  نب  سرشا  ینیزگیاج  ناسارخ و  قارع و  تایالو  زا  يرسق  هللادبع  نب  دسا  لزع  •

ناسارخ رد  یساّبع  ای  يولع  نادناخ  توعد  رس  رب  يولع  نایعاد  یساّبع و  نایعاد  نیب  گنج  •

ناوفص نب  رشب  تشذگرد  •

یفوک (1) يریَمُح  هللادبع  نب  رماع  رمعوبا و  تشذگرد  •

يرجه لاس 110 

اهرزخ نیمزرس  رد  نیملسم  حوتف  موادت  •

هدـهاعم سپـس  يراخب و  زا  یفیاوط  فسن و  هناغرف و  ناقاخ  دـننام  وا  كرت  نانامیپ  مه  كرت و  ناقاخ  يوس  زا  ناسارخ  ياهرهـش  رثکا  هرـصاحم  •

ناناملسم اب  نانآ 

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  يّرم  نامحّرلادبع  نب  دینج  ینیزگیاج  قارع و  ناسارخ و  تایالو  زا  یملس  هللادبع  نب  شرشا  لزع  •

يرصب نسح  تشذگ  رد  •

قدزرف هب  فورعم  یمراد  یمیمت  بلاغ  نب  ماّمه  تشذگرد  •

هریبه (2) نب  رمع  تشذگرد  •

يدزا بعک  نب  تباث  تشذگرد  •

بلاط یبا  نب  هللادبع  نب  هیواعم  تشذگرد  •

(3) ع )  ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  تشذگرد  •

ریبج نب  دیعس  نب  هللادبع  تشذگرد  •

يرجه لاس 103  یتیاور  هب  - 1
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يرجه لاس 111 

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  یمکح  هللادبع  نب  حاّرج  ینیزگیاج  ناجیابرذآ و  هینیمرا و  تایالو  زا  کلملادبع  نب  هملسم  لزع  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  رمدت  رد  ریح  رصق  يانب  •

رزخ قطانم  ریاس  سیلفت و  هب  یمکح  هللادبع  نب  حاّرج  هلمح  •

ود نآ  يزوریپ  نامحّرلادبع و  نب  دینج  تنواعم  اب  اراخب  دغس و  هب  یمّلس  هللادبع  نب  سرشا  هلمح  •

ناکرت تسکش  نانآ و  اب  ورمع  نب  ثراح  هلباقم  ناجیابرذآ و  هب  ناکرت  هلمح  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  باحبح  نب  هللادبع  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  هعافر  نبدیلو  لزع  •

یفوع هدانج  نب  دعس  نب  هیطع  تشذگرد  •

يرجه لاس 112 

هنشرخ حتف  •

لیبدرا رب  ناکرت  یگریچ  ناکرت و  اب  گنج  رد  یمکح  هللادبع  نب  سرشا  لزع  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  ناجیابرذآ  هینیمرا و  تیالو  هب  کلملادبع  نب  هملسم  ددجم  باصتنا  •

ناتسراخط رد  ناکرت  اب  يّرم  نامحّرلادبع  نب  دینج  گنج  •

یملس نامحّرلادبع  نب  هدیبع  طسوت  یقفاغ  هللادبع  نب  نمحّرلادبع  ینیزگیاج  سلدنا و  تیالو  زا  ینالوخ  کلام  نب  حمس  لزع  •

یملس هللادبع  نب  سرشا  تشذگرد  •

هویح نب  ءاجر  تشذگرد  •

رجح نب  لیاو  نب  راّبجلادبع  تشذگرد  •

یماش لوحکم  تشذگرد  •

يرجه لاس 113 

يّرم نامحّرلادبع  نب  دینج  طسوت  ساّبع  ینب  نایعاد  زا  يدادعت  لتق  يریگتسد و  •

یناملراش اب  گنج  رد  ناوارف  میانغ  ندروآ  تسد  هب  هسنارف و  هب  یقفاغ  نب  نامحّرلادبع  هلمح  •
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رهنلاءاروام نیمزرس  رب  دّمحم  نب  ناورم  یگریچ  •

رهنلاءاروام رد  ناکرت  اب  گنج  رد  یمراد  ّرح  نب  هروس  ندش  هتشک  •

كرت ناقاخ  رسپ  ندش  هتشک  ناکرت و  اب  گنج  رد  کلملادبع  نب  هملسم  يزوریپ  •

يردُخ دیعس  یبا  نب  نامحّرلادبع  تشذگرد  •

سایا نب  هّرق  نب  هیواعم  تشذگرد  •

يرجه لاس 114 

يورـشیپ نیرخآ  نیا   ) نامحّرلادـبع لتق  ادهـشلا و  طالب  هب  فورعم  یقفاغ  هللادـبع  نب  نامحّرلادـبع  لـترام و  لاـمراش  نیب  ادهـشلا  طـالب  گـنج  •

( دوب اپورا  لخاد  هب  نیملسم 

یملس نامحّرلادبع  نب  هدیبع  طسوت  سلدنا  تیالو  هب  نطق  نب  کلملادبع  باصتنا  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  هیقیرفا  تیالو  هب  باحبح  نب  نامحّرلادبع  باصتنا  •

قارع بونج  رد  ابو  عویش  •

دیلو (1) نب  میهاربا  تسدب  ع )  ) رقاب دّمحم  ماما  ندرک  مومسم  •

(2) ع )  ) رقاب دّمحم  ماما  زادگناج  تداهش  •

عیقب ناتسربق  رد  ع )  ) رقابدّمحم ماما  هاگمارآ 

کلملادبع نب  ماشه  روتسد  هب  دیز و  نب  نسح  تسد  هب  یلقن  ربانب  - 1
يرجه ای 117  لاس 116  یتیاور  هب  - 2
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ع)  ) قداص رفعج  ماما  تماما  زاغآ  •

ع)  ) نیدباعلا نیز  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  رانک  عیقب  ناتسربق  رد  ع )  ) رقابدّمحم ماما  يراپسکاخ  •

لیسیس هریزج  هب  نطق  نب  کلملادبع  هلمح  •

نیدراس هریزج  هب  دایز  نب  هللادبع  هلمح  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  هنیدم  هّکم و  تایالو  زا  ماشه  نب  میهاربا  لزع  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  هّکم  تیالو  هب  یموزخم  ماشه  نب  دّمحم  باصتنا  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  هنیدم  تیالو  هب  ثراح  نب  کلملادبع  نب  دلاخ  باصتنا  •

فسوی نب  ّرح  تشذگرد  •

هّبنم نب  بهو  تشذگرد  •

هدیرب نب  هللادبع  تشذگرد  •

حایر (1) یبا  نب  ءاطع  تشذگرد  •

یملس نامحّرلادبع  نب  هدیبع  تشذگرد  •

يرجه لاس 115 

قارع ماش و  رد  نوعاط  عویش  •

ناسارخ رد  دیدش  یطحق  •

مور نیمزرس  هب  ماشه  نب  هیواعم  هلمح  •

هتفر تسد  زا  قطانم  يریگ  سپ  زاب  يارب  سلدنا  لامش  رد  کساب  هب  هنریپ  زا  کلملادبع  یشکرکشل  •

یفوک هبیتع  نب  مکح  تشذگرد  •

دیزی (2) نب  نامحّرلادبع  نب  دیمحلادبع  تشذگرد  •

يرجه لاس 116 

ناریا برغ  یحاون  ماش و  قارع و  رد  نوعاط  عویش  •

( دش ناتسیس  رد  جراوخ  توعد  شرتسگ  يارب  يا  هنیمر  هعقاو  نیا   ) مدرم یگدنز  رد  لالتخا  ناتسیس و  رد  هلزلز  عوقو  •
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يو لتق  یلاله و  هللادبع  نب  مصاع  طسوت  رهنلاءاروام  رد  جراوخ  زا  جیرس  نب  ثراح  شروش  بوکرس  •

باحبح نب  هللادیبع  طسوت  سوس  ياهربرب  شروش  بوکرس  •

باحبح نب  هللادیبع  طسوت  جاّجح  نب  هبقع  ینیزگیاج  سلدنا و  تیالو  زا  نطق  نب  کلملادبع  لزع  •

ناسارخ تیالو  هب  یلاله  هللادبع  نب  مصاع  باصتنا  •

يوما لاّمع  طسوت  ع )  ) رقاب ماما  دنزرف  دّمحم  نب  یلع  تداهش  •

يّرم نامحّرلادبع  نب  دینج  تشگرد  •

يرجه لاس 117 

ورم رد  ناکرت  اب  يرسق  هللادبع  نب  دسا  گنج  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  قارع ) تیالو  رب  نوزفا   ) يرسق هللادبع  نب  دلاخ  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  هللادبع  نب  مصاع  لزع  •

يرسق هللادبع  نب  دلاخ  طسوت  ناسارخ  تیالو  هب  يرسق  هللادبع  نب  دسا  باصتنا  •

يرسق هللادبع  نب  دسا  طسوت  ساّبع  ینب  نایعاد  زا  يدادعت  يریگتسد  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  دلاخ  نب  نامحّرلادبع  ینیزگیاج  رصم و  تیالوزا  باحبح  نب  هللادبع  لزع  •

يرصب هماعِد  نب  هداتق  تشذگرد  •

هبقع نب  نالیغ  تشذگرد  •

نارهم نب  نومیم  تشذگرد  •

(1) ع )  ) نیسح ماما  رتخد  هنیکس  تشذگرد  •

يرجه لاس 118 

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  ماشه  نب  دّمحم  ینیزگیاج  هنیدم و  تیالو  زا  ثراح  نب  کلملادبع  نب  دلاخ  لزع  •

ناهام نب  ریکب  طسوت  یساّبع  نایعاد  یتسرپرس  هب  ناسارخ  هب  دیزی  نب  راّمع  نداتسرف  •

يرسق هللادبع  نب  دسا  طسوت  یساّبع  غّلبم  دیزی  نب  راّمع  لتق  •

يرسق هللادبع  نب  دسا  روتسد  هب  جراوخ  زا  جیرس  نب  ثراح  اب  ینامرک  یلع  نب  عیدُج  گنج  •
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هار رد  يو  ندش  هتشک  اهرزخ و  نیمزرس  هب  نایشروش  ربهر  رارف  هینیمرا و  هب  ناورم  نب  دّمحم  هلمح  •

بیعش نب  ورمع  تشذگرد  •

یبصحی رماع  نب  هللادبع  تشذگرد  •

مهرد نب  دجح  تشذگرد  •

ساّبع (1) نب  هللادبع  نب  یلع  تشذگرد  •

يرجه لاس 119 

لّتخ هب  يرسق  هللادبع  نب  دسا  هلمح  •

يورب يرسق  هللادبع  نب  دسا  يزوریپ  ناجزوج و  رد  جیرس  نب  ثراح  اب  يرسق  هللادبع  نب  دسا  گنج  •

هریزج رد  جراوخ  زا  ینابیش  رشب  نب  لولهب  شروش  •

زاوها رد  جراوخ  زا  بیبش  نب  يراحص  شروش  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  ناوفص  نب  هلظنح  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  دلاخ  نب  نامحّرلادبع  لزع  •

رزخ نیمزرس  هب  دّمحم  نب  ناورم  هلمح  •

حَوکَا نب  هملسم  نب  سایا  تشذگرد  •

تباث (2) یبا  نب  بیبح  تشذگرد  •

ماشه نب  هیواعم  تشذگرد  •

یفوک یلجب  دیعس  نب  هریغم  تشذگرد  •

یموزخم عوبُری  نب  دیعس  نب  نامحّرلادبع  تشذگرد  •

يرجه لاس 120 

مور نیمزرس  هب  کلملادبع  نب  ماشه  نب  نامیلس  هلمح  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  یفقث  رمع  نب  فسوی  ینیزگیاج  ناسارخ و  قارع و  تیالو  زا  يرسق  هللادبع  نب  دلاخ  لزع  •

يرجه لاس 117  یتیاور  هب  - 1
يرجه لاس 117  یتیاور  هب  - 2
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یفقث رمع  نب  فسوی  طسوت  ناسارخ  ینامرک  یلع  نب  عیدج  باصتنا  •

همیمح رد  ساّبع  ینب  ماما  یلع  نب  دّمحم  اب  ساّبع  ینب  نایعیش  ربهر  ریثک  نب  نامیلس  تاقالم  •

یفقث رمع  نب  فسوی  طسوت  ناسارخ  تیالو  هب  یبلغت  راّیس  نب  رصن  ینیزگیاج  ناسارخ و  تیالو  زا  ینامرک  یلع  نب  عیدج  لزع  •

ناورم (1) نب  کلملادبع  نب  هملسم  تشذگ  رد  •

دوعسم نب  هللادبع  نب  نامحّرلادبع  نب  مساق  تشذگرد  •

ناّفغ نب  نامثع  نب  ورمع  نب  رمع  نب  هللادبع  تشذگرد  •

ورمع نب  دّمحم  تشذگرد  •

يرعشا نامیلس  یبا  نب  دامح  تشذگرد  •

یمیمت ثراح  نب  میهاربا  نب  دّمحم  تشذگرد  •

يرسق هللادبع  نب  دسا  تشذگرد  •

یلع نب  نسح  نب  دیز  تشذگرد  •

يرجه لاس 121 

ریماطم حتف  •

رصم رد  یطبق  نازرواشک  مایق  •

ناتسربط ات  هینیمرا  زا  رزخ  يایرد  لحاوس  رد  دّمحم  نب  ناورم  يورشیپ  •

راّیس نب  رصن  طسوت  رهنلاءاروام  رد  دغُس  مدرم  مایق  بوکرس  •

هفوک رد  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  دنزرف  یلع  نب  دیز  مایق  •

یفقث (2) رمع  نب  فسوی  طسوت  یلع  نب  دیز  تداهش  •

لیهس (3) نب  هملس  تشذگرد  •

ریبز (4) نب  هللادبع  نب  رماع  تشذگرد  •

ییحی نب  دّمحم  تشذگرد  •
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يرجه لاس 122 

نایعیش دزن  رد  ندش  ناهنپ  ناسارخ و  هب  دیز  نب  ییحی  نتخیرگ  •

يرغدم هرسیم  يربهر  هب  ناوریق  رد  جراوخ  شروش  •

یتانز دیمح  نب  دلاخ  ینیشناج  يرغدم و  هرسیم  لتق  •

هجنط یحاون  رد  برغم  رد  جراوخ  شروش  •

( فارشالا هوزغ  هب  فورعم  ) جراوخ زا  نانآ  تسکش  جراوخ و  اب  برع  فارشا  هیقیرفا و  ریما  گنج  •

باحبح نب  هللادبع  طسوت  نطق  نب  کلملادبع  ینیزگیاج  سلدنا و  تیالو  زا  جاّجح  نب  هبقع  لزع  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  ضایع  نب  موثلک  ینیزگیاج  هیقیرفا و  تیالو  زا  باحبح  نب  هللادیبع  لزع  •

هیواعم نب  سایا  تشذگرد  •

یمیت هللادبع  نب  ردنکم  نب  دّمحم  تشذگرد  •

هللادبع نب  بوقعی  تشذگرد  •

هللادبع نب  دیزی  تشذگرد  •

يرجه لاس 123 

هیرفُص جراوخ  ربهر  يدزا  فسوی  وبا  ندش  هتشک  •

یلّولس جاّجح  نب  هبقع  هیلع  نایسلدنا  مایق  •

( تفرگ لکش  دوب  هداد  خر  لبق  لاس  رد  هک  فارشا  گنج  ماقتنا  هب  گنج  نیا   ) اهربرب اب  گنج  رد  ضایع  نب  موثلک  لتق  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  هیقیرفا  تیالو  هب  یبلک  ناوفص  نب  هلظنح  باصتنا  •

باحبح نب  هللادیبع  تشذگرد  •

يدزا (1) عساو  نب  دّمحم  تشذگرد  •

ناسیک (2) دیعس  یبا  نبا  دیعس  تشذگرد  •

رانید نب  کلام  تشذگرد  •

یلولس جاّجح  نب  هبقع  تشذگرد  •
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يرجه لاس 124

نرق (1) مانصا و  گنج  ود  رد  ناوریق  یکیدزن  رد  یبلک  ناوفص  نب  هلظنح  طسوت  جراوخ  شروش  بوکرس  •

رشب نب  جلب  طسوت  نطق  نب  نامحّرلادبع  شروش  بوکرس  •

کلملادبع نب  ماشه  طسوت  دیلو  نب  صفح  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  ناوفص  نب  هلظنح  لزع  •

ناسارخ رد  یساّبع  نارگتوعد  هگرج  هب  یناسارخ  ملسموبا  دورو  •

يرهز باهش  نب  دّمحم  تشذگرد  •

يدسا هصباو  نب  ملاس  تشذگرد  •

هملس یبا  نب  بوقعی  تشذگرد  •

يرهز باهش  ملسم  نب  دّمحم  تشذگرد  •

يرجه لاس 125 

ناسارخ رد  دیز  نب  ییحی  مایق  •

ناجزوج رد  دیز  نب  ییحی  تداهش  •

ماش مور و  هب  راید  نآ  یلاها  يرابجا  ندناچک  سربق و  هب  کلملادبع  نب  دیزی  نب  رمع  هلمح  •

کلملادبع نب  ماشه  تشذگرد  •

( مّود دیلو   ) دیزی نب  دیلو  تفالخ  زاغآ  •

دیزی نب  دیلو  طسوت  فسوی  دّمحم  نب  فسوی  ینیزگیاج  هنیدم و  هّکم و  تایالو  زا  یموزخم  ماشه  نب  دّمحم  لزع  •

یبلک ناوفص  نب  هلظنح  طسوت  یبلک  رارض  نب  ماسح  ینیزگیاج  سلدنا و  تیالو  زا  یلماع  همالس  نب  هبلعث  لزع  •

میکح نب  حاّمرط  تشذگرد  •

برح نب  كاّمس  تشذگرد  •

يرجه لاس 126 

يو اب  سنوت  مدرم  تعیب  هیقیرفا و  رد  هدیبع  یبا  نب  بیبح  نب  نامحّرلادبع  مایق  •

بیبح نب  نامحّرلادبع  مایق  یپ  رد  هیقیرفا  زا  یبلک  ناوفص  نب  هلظنح  رارف  •
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دیزی نبدیلو  روتسد  هب  يرسق  هللادبع  نب  دلاخ  لتق  •

کلملادبع نب  دیلو  نب  دیزی  شیومع  رسپ  طسوت  دیزی  نب  دیلو  لتق  •

صقان دیزی  هب  فورعم  مّوس ) دیزی   ) کلملادبع نب  دیلو  نب  دیزی  تفالخ  زاغآ  •

یفقث رمع  نب  فسوی  طسوت  يدسا  دیز  نب  تیمک  تداهش  •

دیلو نب  دیزی  طسوت  نامثع  نب  ورمع  نب  زیزعلادبع  ینیزگیاج  هنیدم و  هّکم و  تیالو  زا  فسوی  نب  دّمحم  نب  فسوی  لزع  •

ماش لامش  رد  نانآ  تسکش  صمح و  مدرم  مایق  •

هیربط رد  نانآ  تسکش  نیطسلف و  مدرم  مایق  •

دیلو نب  دیزی  طسوت  روهمج  نب  روصنم  ینیزگیاج  ناسارخ و  قارع و  تیالو  زا  یفقث  رمع  نب  فسوی  لزع  •

ناسارخ رد  نایساّبع  توعد  شرتسگ  يارب  ماما  میهاربا  يوس  زا  ناهام  نب  ریکب  تیرومأم  •

دیلو نب  دیزی  طسوت  زیزعلادبع  نب  رمع  نب  هللادبع  ینیزگیاج  ناسارخ و  قارع و  تیالو  زا  روهمج  نب  روصنم  لزع  •

ناسارخ رد  راّیس  نب  رصن  شروش  •

دیلو نب  دیزی  تشذگرد  •

دیلو نب  میهاربا  تفالخ  زاغآ  •

فوع (1) نب  نامحّرلادبع  نب  میهاربا  نب  دعس  تشذگرد  •

بهو نب  دبعم  تشذگرد  •

دیعسلا یبا  نب  دیعس  تشذگرد  •

رکبوبا (2) نب  دّمحم  نب  مساق  نب  نامحّرلادبع  تشذگرد  •

يرجه لاس 127 

دّمحم نب  ناورم  طسوت  تفالخ  زا  دیلو  نب  میهاربا  يرانکرب  •

رامِح ناورم  هب  فورعم  مّود ) ناورم   ) دّمحم نب  ناورم  تفالخ  زاغآ  •

رامِح ناورم  طسوت  ناّرح  هب  قشمد  زا  نایوما  تختیاپ  لاقتنا  •
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هفوک رد  رفعج  نب  هللادبع  نب  هیواعم  نب  هللادبع  مایق  •

رامِح ناورم  هیلع  کلملادبع  نب  ماشه  نب  نامیلس  شروش  •

قارع لامش  رد  ینابیش  سیق  نب  كاّحض  يربهر  هب  جراوخ  شروش  •

رامِح ناورم  هیلع  نیطسلف  رمدت و  صمح ، قشمد ، یلاها  مایق  •

ناهام نب  ریکب  تشذگرد  زا  سپ  نایساّبع  توعد  رد  لاّلخ  هملس  وبا  ینیشناج  •

رامِح ناورم  طسوت  هیهاتع  نب  ناّسح  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  دیلو  نب  صفح  لزع  •

ماش رد  نوعاط  عویش  •

رامِح ناورم  طسوت  دیلو  نب  صفح  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  هیهاتع  نب  ناّسح  لزع  •

يرسق دلاخ  نب  دیزی  روتسد  هب  یفقث  رمع  نب  فسوی  لتق  •

نیریسنق کیدزن  فاصخ  ياتسور  رد  رامِح  ناورم  اب  دربن  رد  کلملادبع  نب  مشاه  نب  نامیلس  تسکش  •

کلملادبع نب  نامیلس  نب  دحاولادبع  ینیزگیاج  هنیدم و  هّکم و  تایالو  زا  نامثع  نب  ورمع  نب  زیزعلادبع  لزع  •

هلفغ (1) نب  دیوس  تشذگرد  •

رانید (2) نب  هللادبع  تشذگرد  •

یشرق همیرک  یبا  نب  لیعامسا  تشذگرد  •

يرجه لاس 128 

مظاک (3) یسوم  ماما  دلوت  •

جراوخ طسوت  هفوک  لصوم و  ياهرهش  فرصت  •

رامِح ناورم  طسوت  رمع  نب  دیزی  ینیزگیاج  قارع و  تیالو  زا  زیزعلادبع  نب  رمع  نب  هللادبع  لزع  •

ماما میهاربا  طسوت  يوما  دض  مایق  يربهر  هب  یناسارخ  ملسموبا  باصتنا  •

یجراخ هزمحوبا  هارمه  هب  تومرضح  رد  جراوخ  زا  قحلا  بلاط  هب  فورعم  يدنک  ییحی  نب  هللادبع  شروش  •
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نیبیصن رد  رامِح  ناورم  اب  گنج  رد  یجراخ  ینابیش  سیق  نب  كاّحض  لتق  •

رامِح ناورم  طسوت  لیهس  نب  هرثوح  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  دیلو  نب  صفح  لزع  •

لیهس نب  هرثوح  طسوت  رصم  فارشا  زا  رگید  رامش  دیلو و  نب  صفح  لتق  •

نیصُح نب  مصاع  نب  نامثع  تشذگرد  •

ینعج ثراح  نب  دیز  نب  رباج  تشذگرد  •

نامحّرلادبع نب  لیعامسا  تشذگرد  •

جیرس نب  ثراح  تشذگرد  •

يرجه لاس 129 

نایساّبع توعد  هیلع  تمواقم  يارب  برع  لیابق  شالت  ورم و  رد  یناسارخ  ملسموبا  توعد  ندش  راکشآ  •

ير و  ناهفصا )  ) یج ناولح ، ياهرهش  رب  هیواعم  نب  هللادبع  طلست  •

یناسارخ ملسموبا  روتسد  هب  هیواعم  نب  هللادبع  تداهش  •

سربق لامش  رد  نایوما  ییایرد  يورین  تسکش  •

کلملادبع نب  نامیلس  نب  دحاولادبع  رارف  جراوخ و  زا  هزمحوبا  طسوت  هّکم  لاغشا  •

رامِح ناورم  هاپس  هدنامرف  نامثع  نب  ورمع  نب  زیزعلادبع  طسوت  هّکم  زا  یجراخ  هزمح  ندنار  نوریب  •

يدنک ییحی  نب  هللادبع  طسوت  اعنص  فرصت  •

ناینامی طسوت  هبطرق  خاک  لاغشا  •

يودَع رَمعَی  نب  ییحی  تشذگرد  •

ناسیک نب  بهو  تشذگرد  •

همالس نب  هبلعث  تشذگرد  •

يرجه لاس 130 

سراف یبرغ  یحاون  هرصب و  رد  نوعاط  عویش  •

روباشین هب  راّیس  نب  رصن  رارف  ورم و  رب  یناسارخ  ملسموبا  يالیتسا  •
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سّدقملا تیب  رد  دیدش  هلزلز  عوقو  •

ناجرج هب  یئاط  بیبش  نب  هبطحق  هلمح  •
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هبطحق طسوت  رهش  نیا  مدرم  راتشک  سوط و  هب  هبطحق  نداتسرف  ماما و  میهاربا  فرط  زا  یناسارخ  ملسموبا  دزن  یئاط  بیبش  نب  هبطحق  ندمآ  •

جراوخ زا  هزمحوبا  طسوت  هنیدم  لاغشا  •

يو تق  رامِح و  ناورم  هاپس  هدنامرف  دّمحم  نب  کلملادبع  طسوت  هنیدم  زا  هزمحوبا  ندنار  نوریب  •

رامِح ناورم  طسوت  هنیدم  هّکم و  تایالو  رب  کلملادبع  نب  دّمحم  باصتنا  •

يو شروش  نایاپ  ناتسیس و  رد  یجراخ  يرکشی  زیزعلادبع  نب  نابیش  لتق  •

يو لتق  دّمحم و  نب  کلملادبع  طسوت  اعنص  زا  يدنک  ییحی  نب  هللادبع  ندنار  نوریب  •

همیمت (1) یبا  نب  بّویا  تشذگرد  •

يراصنا (2) هحلط  یبا  نب  هللادبع  نب  قاحسا  تشذگرد  •

یبلک ناوفص  نب  هلظنح  تشذگرد  •

یثیل هنیذا  نب  هورع  تشذگرد  •

يرجه لاس 131 

رامِح ناورم  روتسد  هب  ماما  میهاربا  يریگتسد  •

دنواهن و  ناهفصا ) ) یج ير ، ياهرهش  هب  هبطحق  نب  نسح  طلست  •

قارع رد  هریبه  نب  دیزی  اب  یئاط  بیبش  نب  هبطحق  گنج  •

دنواهن مدرم  اب  یئاط  بیبش  نب  هبطحق  گنج  •

رامِح ناورم  طسوت  هللادبع  نب  هریغم  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  لیهس  نب  هرثوح  لزع  •

ناتسیس رد  مثیه  نب  کلام  يالیتسا  •

ینانک راّیس  نب  رصن  تشذگرد  •

ءاطع نب  لصاو  تشذگرد  •

یملس رمعم  نب  روصنم  تشذگرد  •

کلملادبع نب  دیلو  نب  ساّبع  تشذگرد  •

يرصب رانید  نب  کلام  تشذگرد  •
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يرجه لاس 132 

هیما ینب  ورملق 

اقیرفآ لامش  هب  راید  نآ  رد  مدرم  زا  يا  هدع  ترجه  سلدنا و  رد  یطحق  •

رامِح ناورم  طسوت  ریصن  نب  یسوم  نب  ناورم  نب  کلملادبع  ینیزگیاج  رصم و  تیالو  زا  هللادبع  نب  هریغم  لزع  •

یناسارخ ملسموبا  روتسد  هب  ناسارخ  رد  نایساّبع  یعاد  ریثک  نب  نامیلس  لتق  •

نادنز (1) رد  ماما  میهاربا  گرم  •

یناسارخ ملسموبا  طسوت  اراخب  رد  يرهم  خیش  نب  کیرش  شروش  بوکرس  •

قارع (2) رد  یئاط  بیبش  نب  هبطحق  ندش  هتشک  •

هفوک رد  يرسق  هللادبع  نب  دلاخ  نب  دّمحم  يالیتسا  •

ینب هئطوت  نیا  ماما  دوب و  هدرک  اضاقت  ار  ماما  طسوت  تفالخ  شریذپ  همان  نیا  رد  وا  ( ) ع  ) قداص رفعج  ماما  طسوت  لاّلخ  هملـس  وبا  همان  ندـنازوس  •

( درک یثنخ  همان  ندنازوس  اب  ار  ساّبع 

دّمحم نب  هللادبع  طسوت  ساّبع  ینب  هلسلس  سیسأت  •

حاّفس هب  فورعم  ساّبع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  هللادبع  تفالخ  زاغآ  •

حاّفس طسوت  تفالخ  زکرم  ناونع  هب  رابنالا  یکیدزن  رد  هیمشاه  باختنا  •

يو لتق  رصم و  هب  وا  رارف  رامِح و  ناورم  تسکش  یساّبع و  یلع  نب  هللادبع  رامِح و  ناورم  نیب  لصوم  کیدزن  باز  گنج  •

هّیما ینب  هلسلس  طوقس  •

هریبه نب  رمع  نب  دیزی  تشذگ  رد  •

رجاهم یبا  نب  لیعامسا  تشذگرد  •

دش مومسم  رامِح  ناورم  تسد  هب  یلقنربانب  - 1
دش قرغ  تارف  هناخدور  رد  یلقنربانب  - 2
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ذخأم عبانم و 

يرفعج بوقعی  هتشون : خیرات  رد  جراوخ 

یلماع یضترم  رفعج  دّیس  هتشون : ع )  ) مظعا یبّنلا  هریس  نم  حیحصلا 

يرکسع یضترم  دّیس  هتشون : مالسا  خیرات  رد  هشیاع  شقن 

مدقم يرظتنم  دماح  هتشون : ص )  ) ربمایپ یخیرات  ياهحلص  یسررب 

ع)  ) مولعلا رقاب  هدکشهژپ  مامتها : هب  ص )  ) مظعا ربمایپ  هباحص  فراعملا  هریاد 

يرکاذربکا یلع  هتشون : ع )  ) یلع ماما  نینمؤملاریما  نارازگراک  يامیس 

هداز مظان  رغصا  دّیس  هتشون : ع )  ) یلع ماما  باحصا 

يرهاط يرصان  هللادبع  هتشون : ناریا  مالسا  خیرات  رامشهاگ 

ینینامرت مالّسلادبع  هتشون : یمالسالا  خیراتلا  هنمزا 

دّمحم نب  نامحّرلادبع  نودلخ  نبا  خیرات 

یتیآ میهاربا  دّمحم  ص / )  ) ربمایپ یناگدنز  خیرات 

ریرج نب  دّمحم  يربط  خیرات 

ریثا نب  نیدلا  زع  ریثا  نبا  خیرات 

بوقعی یبا  نب  دمحا  یبوقعی  خیرات 

يدیهش رفعج  دّیس  مالسا /  یلیلحت  خیرات 

يرذالب ییحی  نب  دمحا  نادلبلا  حوتف 

نایرفعج لوسر  ص / ))  ) ادخ لوسر  هریس   ) مالسا یسایس  خیرات 

نایرفعج لوسر  افلخ / ) خیرات   ) مالسا یسایس  خیرات 

ینالقسع رجح  نبا  بیذهتلا  بیذهت 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
هرـس سدـق   ) یماـما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تـحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

یگنهرف و یبهذم ، ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرشلا ،)
.تسا هدومن  زاغآ  یملع 

: همانمارم
اب و  یمالسا ، مولع  هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

تانایرج تابصعت و  زا  رود  هب  یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت 
شالت هعیـش » زکارم  یمامت  يوس  زا  هتفای  راشتنا  هدش و  دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعامتجا ،

مومع ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  اـت  دـیامن  یم 
.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
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همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1
یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2

...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3
 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4

www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5
...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6

يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8

( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9
( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10

: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
JAVA.1

ANDROID.2
EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
ار ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد 

: يزکرم رتفد  سردآ 

لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
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09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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