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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  ثیدح   141

باتک تاصخشم 

1393، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
هیمئاق يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  تاـقیقحت  دـحاو  مالـسلا / هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  زا  ثیدـح   141: روآدـیدپ مان  ناونع و 

. ناهفصا
.1393 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 
لیاضف توبن --  نادناخ  ثیداحا ،  توبن --  نادناخ  نرق 13ق ، . هعیش --  ثیداحا  عوضوم :

1 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َنیَعبرألا ؛ . . .  ُةَرایِز  و  ٌسمَخ . . .  ِنِمؤُملا  ُتامالَع 

 . . . . تسا نیعبرا  زور  ترایز  اهنآ  زا  یکی  و  دراد . . .  هناشن  جنپ  نمؤم   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
 . ص 52 ج 6 ،  ماکحألا ،  بیذهت 

2 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِناوخإلا ؛  ُعفَن  و  هّللِاب ِ  ُنامیإلا  ٌء :  یَش  امُهَقوَف  َسَیل  ِناتَلصَخ 

 . ناردارب هب  ندناسر  دوس  ادخ و  هب  نامیا  تسین :  يزیچ  اهنآ  زا  رتالاب  هک  تسا  تلصخ  ود   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
 . ص 374 ج 78 ،  نامه ،  . 

3 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َبذِکلا ؛  ُهُحاتفِم  َلِعُج  ٍتَیب و  یف  ُِثئابَخلا  ِتَلِعُج 

 . تسا غورد  نآ  دیلک  دنداهن و  يا  هناخ  رد  ار  اه  يدیلپ  همه   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
 . ح 17410 همکحلا ،  نازیم  . 

4 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
انیَش ؛  انیَلَع  اونُوکَتال  انیَز و  اَنل  اونوُک  و  هّللا َ  اوُقَّتإ 

 . ام یگتسکشرس  هیام  هن  دیشاب ،  ام  تنیز  هیام  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
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 . ص 372 ج 78 ،  راونألا ،  راحب  . 

5 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِهَیلإ ؛  َکَناسحإ  َرَکَذ  َکَبنَذ و  َیِسَن  نَم  َِکناوخإ  ُریَخ 

 . دروآ دای  هب  دوخ ،  هب  ار  وت  ناسحا  دنک و  شومارف  ار  تیاطخ  هک  تسا  یسک  وت  ردارب  نیرتهب   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
 . ص 379 نامه ،  . 

6 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ُهَناش ؛  دَقَف  ًۀَِینالَع  ُهَظَعَو  نَم  ُهَناز و  دَقَف  اّرِس  ُهاخأ  َظَعَو  نَم 

ار وا  دهد ،  دنپ  عمج  رد  ار  شردارب  سک  ره  و  تسا ،  هتسارآ  ار  وا  دهد ،  دنپ  تولخ  رد  ار  شردارب  هک  ره   : مالسلا هیلع  يرکـسع  ماما 
 . تسا هدرک  هتسکشرس 

 . ص 489 لوقعلا ،  فحت 

7 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِنوزحَملا ؛  َدنِع  ِحَرَفلا  ُراهظإ  ِبَدألا  َنِم  َسَیل 

 . تسا یبدا  یب  هدیدمغ ،  دزن  رد  ندرک  ینامداش   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
 . ص 489 نامه ، 

8 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِنیَناِسل ؛  اذ  ِنیَهجَو و  اذ  ُنوکَی  ادبَع  ُدبَعلا  َسِئب 

 . دشاب نابز  ود  ورود و  هک  نآ  تسا  يا  هدنب  دب  هچ   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
 . ص 488 نامه ، 

9 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ُهُقیدَص ؛  َُرثَک  ُهَتَّلُخ ،  ُملِحلا  ُهَتَعیبَط و  ُمَرَکلا  ُهَتَّیِجَس و  ُعَرَولا  َناک  نَم 

 . دنوش دایز  شناتسود  دشاب ،  وا  تلصخ  يرابدرب  وا و  تعیبط  یگدنشخب  وا ،  يوخ  ییاسراپ  هک  یسک   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
 . ص 379 ج 78 ،  راونألا ،  راحب 
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10 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِةَدابِعلا ؛  ِریَِغب  ُلَغاشَتَیال  ُمَّلکَتَی و  ال  ُهَّلُک ،  ُهَلَیل  ُموُقَی  ُهَراهَن و  ُموصَی  ٍلُجَر  یف  ُلوقَن  ام 

مامت دریگ و  یم  هزور  ار  اهزور  هک  یسک  هراب  رد  مییوگب  هچ   : فیـصو نب  حلاص  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ياه  ناب  نادنز 
 . دزادرپ یمن  يراک  هب  دیوگ و  یمن  ینخس  تدابع  هب  زج  دروآ و  یم  رس  هب  تدابع  هب  ار  بش 

 . ص 308 ج 50 ،  راونألا ،  راحب  . 

11 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ُهُّلُِذت ؛  ٌۀَبغَر  َُهل  َنوکَت  نأ  ِنِمؤُملِاب  َحَبقأ  ام 

 . دناشک يراوخ  هب  ار  وا  هک  دشاب  هتشاد  يا  هتساوخ  هک  نمؤم  يارب  تسا  تشز  هچ   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
 . ص 489 لوقعلا ،  فحت 

12 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
هّللا ؛ َ  ِقَّتَی  َمل  ِساّنلا  َهوُجُو  ِقَّتَی  َمل  نَم 

 . دنک یمن  اورپ  زین  ادخ  زا  دنکن ،  اورپ  مدرم  زا  هک  نآ  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . ص 336 ج 71 ،  راونألا ،  راحب  . 

13 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِۀَکَلَهلا ؛  َیلإ  ِناوُعدَی  امُهَّنإَف  ِۀَسائِّرلا ،  َبَلَط  َۀَعاذإلا و  َكاّیإ و 

 . دنناشک یم  تکاله  هب  ار ] یمدآ   ] ود نیا  هک  زیهرپب  یبلط  تسایر  رارسا و  ياشفا  زا   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
 . ص 487 لوقعلا ،  فحت 

14 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِلیَّللا ؛  ِءاِطتمِاب  ّالإ  ُكَرُدیال  ٌرَفَس  هّللا ِ  َیلإ  َلوصولا  َّنإ 

 . دیآ یمن  تسد  هب  يراد  هدنز  بش  بکرم  اب  زج  هک  تسا  يرفس  دنوادخ  لاصو   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
 . ص 379 ج 78 ،  راونألا ،  راحب  . 

15 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
اهیَلَع ؛  ُدَسُحیال  ٌۀَمِعن  ُعُضاوَّتلا 

 . دنربن دسح  نآ  رب  هک  تسا  یتمعن  ینتورف   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
 . ص 489 لوقعلا ،  فحت  . 

16 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِۀَمادَّنلا ؛ َراد  ِِهب  َلََزن  ِلِطابلا  رَهَظ  َبِکَر  نَم 

. دروآ شدورف  ینامیشپ  يارس  رد  دنیشن ، لطاب  بکرم  رب  هک  ره   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
ص 379. ج 78 ، راونألا ، راحب 

17 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
اهوعِّدَوَف ؛ تَرَفَن  اذإو  اهوُعِدوأف  ُبولُقلا  ِتَطِشَن  اذإ 

. دیراذگاو ار  نآ  تسا  زیرگ  رد  نوچ  و  دیراپساو ، نآ  هب  ار  تفرعم )  ) تسا طاشن  رد  نوچ  لد   : مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
ص 377. ج 78 ، نامه ،

18 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِهِِضقانَک ؛ َناک  ِهِروهَط  یف  يّدعت  نَم 

لطاب ار  دوخ  لسغ  وضو و  هک  تسا  یـسک  دننام  دـنک ، يور  هدایز  لسغ ) وضو و   ) بآ فرـصم  رد  هک  ره   : مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما 
 . دنک

ص 363. لوقعلا ، فحت  . 

19 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛» ِمیحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  « ِـ ُرهَجلا ب َو  ٌسمَخ ... : ِنِمؤُملا  ُتامالَع 

. میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  نتفگ  دنلب  و  تسا ... : زیچ  جنپ  نمؤم  ياه  هناشن 

ح 37 ص 52 ،  ج 6 ،  ماکحألا ، بیذهت 

20 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ْفَخ هّللا ، ِ  َْدبَع  ای  َلاق :  هّللا ، َ  ُفاخَا  ّینِا  َلاق :  َُکلاب ؟  ام  َلاقَف :  ِْهیَلَع ،  ِفوَْخلا  ََرث  َا  يأَرَف  ٍلُجَر  یِلا  مالسلا  هیلع  ٌّیلَع  َنینِمؤُملا  ُریمَا  َرَظَن 

ُهَّنِاَف ال َِکلذَدـَْعب  هّللا َ  ِفََخت  َُّمث ال  َکُِحلُْـصی  امیف  ِهِصْعَت  َو ال  َکَف  ـ َّلَک امیف  ُهْعِطَا  َو  ِهِدابِع ،  ِِملاظَم  یف  َْکیَلَع   ِ هّللا َلْدَـع  ْفَخ  َو  َکـَبونُذ ، 
َّنَا مَلْعاَف  ِۀَِبقاْعلا  َءوس  هّللا ُ  َکَنِمُؤی  ْنَا  َْتدَرَا  ْنِاَف  َلَّدَبَت ،  َوا  َرَّیَغَْتنَِاب  ِۀَِبقاْعلا  َءوس  َفاَخت  ْنَا  ِّالا  اَدبَا ،  ِِهقاقِحتـسا  َقوَف  ُُهبِّذَُعی  َو ال  ادَـحَا ،  ُِملْظَی 

؛  َْکنَع ِهِْملِح  َو  َكاِّیا  ِهِراْظنِا  َو  هّللا ِ  ِلاهمِِابَف  ٍّرَش  ْنِم  ِهیتَأت  ام  َو  ِهِقیفَوت ،  َو  هّللا ِ  ِلْضَِفبَفٍْریَخ  ْنِم  ِهیتَأت  ام 
یم ادـخ  زا  تفگ : یلاـح ؟ هچ  رد  دـندومرف : وا  هب  . دـندید سرت  هناـشن  وا  هرهچ  رد  دنتـسیرگن و  يدرم  هبمالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 

وت هچنآ  ردار  ادخ  سرتب و  يا  هدرک  ادخ  ناگدنب  هب  هک  ییاه  ملظ  هرابرد  ادخ  تلادع  زا  تناهانگ و  زا  ! ادخ هدنب  يا  : » دـندومرف مسرت .
ملظ سک  چیه  هب  وا  اریز  سرتن ؛ ادخ  زا  نآ ، زا  سپ  نکنینامرفان . تسا ، نآرد  وت  حالـص  هچنآ  رد  وا  زا  نک و  يوریپ  هدومن ، فّظوم  ار 

نوگرگد ، تشونرس هک  نیا  هب  یشاب ، دب  تبقاع  نارگن  هک  نیا  رگم  دنک . یمن  تازاجم  شقاقحتـسازا  شیب  ار  یـسک  زگره  دنک و  یمن 
ره تسوا و  قیفوت  ادخ و  فطل  زا  دـسر ، یم  وت  هب  هکیریخ  ره  نادـب  یـشاب ، نامارد  دـب  تبقاع  زا  یتساوخ  رگا  سپ  دـبای . رییغت  دوش و 

«. تسوت هرابرد  شا  يرابدرب  وت و  هب  ادخ  ندادتلهم  تهج  هب  دسر ، یم  وت  هب  يّرش 

ح133 ص265 ، مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت 

21 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ َكِْریَغ ْنِم  ُهَرْک  َتـ ام  َُکب  ُّنـ ـ ََجت ابَدَا  َكافَک 

. ینک يرود  نآ  زا  يدنسپ ، یمن  نارگید  زا  ار  هچنآ  هک  سب  نیمه  وت  بدا  يارب 

ص 377 ج 78 ، راونألاراحب ،

22 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ اْنیَش اُونوکَت  َو ال  اْنیَز  اُونوُک  َو  َهّللا  اوُقَِّتا 

. یگدنمرش گنن و  هیام  هن  دیشاب  وربآ  راختفا و  هیام  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت 

ص 488 لوقعلا ، فحت 

23 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ِهِمَسیِمب َِقفانُْملا  ُفِْرعَن  َو  ُهامیِسب ، ُُهفِْرعَن  َنِمْؤُْملا  َّنِإ 

. شیاه هناشن  زا  ار  قفانم  میسانش و  یم  شیامیس  زا  ار  نمؤم 
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ح50 ص 737 ، ج2 ، حئارجلاو ، جئارخلا 

24 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ِنوزْحَْملا َْدنِع  ِحَرَْفلا  ُراهِْظا  ِبَدَْالا  َنِم  َْسَیل 

. تسا رود  هب  بدا  زا  نیگمغ ، روضح  رد  ندرک  يداش 

ص 489 لوقعلا ، فحت 

25 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َو ُهَهْجَو  ْمَُهل  ُطُْـسبَیَف  َنوـنِمؤملا  اـّمأ  ْمُهِِفلاـُخم ، َو  ْمُِهنِمؤـُم  انْـسُح  ْمُهِّلُک  ِساـّنِللاُولُوق  َلاـق : انْـسُح » ِساـّنِلل  اوـُلُوق  َو   » یلاـعت هلوـق  ریـسفت  یف 

؛ َنینِمؤُملا ِِهناوِْخا  ْنَع  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  ْمهِرورُشِّفِکب  َِکلذ  ْنِم  َرَتَتسا  ِنِاَف  ِنامیْالا . َیِلا  ْمِِهباِذتْجِال  ِةارادُْملِاب  ْمُهُمِّلَُکیَف  َنوِفلاخُْملااّمأ 
. دییوگب نخس  شوخ  نابز  هب  فلاخم ، هچ  نمؤم و  هچ  مدرمهمه ، اب  ینعی  دومرف : دییوگب » نخـس  شوخ  نابز  هب  مدرم  اب   » هیآ ریـسفت  رد 
اب دندشن ، رگا  یّتح  دنوشبذج و  نامیا ، هب  ات  دـیوگ  یم  نخـس  ارادـم  اب  نافلاخم ، اب  دـهد و  یم  ناشن  شوخیور  نابهذـم ، مه  هب  نمؤم ،

. تسا هدرک  يریگشیپ  شنمؤمناردارب ، دوخ و  ّقح  رد  نانآ  ياه  يدب  زا  راتفر ، نیا 

ص 261 ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم 

26 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ُهَناش ْدَقَف  ًۀَینالَع  ـَظـُه  َعَو ْنَم  َو  ُهَناز  ْدَقَف  اّرِس  ُهاخَا  َظَعَو  ْنَم 

. تسا هتساک  ار  وا  شزرا  دیامنشتحیصن ، اراکشآ  رگا  هتسارآ و  ار  وا  دنک ، تحیصن  یناهنپ  ار  شا ) ینید   ) ردارب سک  ره 
ص 489 لوقعلا ، فحت 

27 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ِۀَکَلَهلا َیلإ  ِناوُعدَی  امُهَّنإَف  ِۀَسائِّرلا  َبَلَطو  َۀَعاذإلاَو  َكاّیإ 

. دنناشک تکاله  هب  ود  نیا  اریز  زیهرپب ؛  ییوج  تسایر  رارسا و  ياشفا  زا 

28 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
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؛ ِۀَِملظُملا ِهَلیَّللا  یف  ِدَوسألا  ِحسِملا  یَلَع  ِلمَّنلا  ِبیبَد  نِم  یفخأ  ِساّنلا  ِیف  ُكارشإلَا 
. تسا رت  ناهنپ  رات ،  بش  رد  هایس  سالپ  رب  روم  شبنج  زا  مدرم ،  نایم  رد  يروآ  كرش 

29 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ِراربِألل ٌۀَلیضَف  ِراربِألل  ِراّجُفلا  ُّبُحو  ِراربِألل  ٌباَوث  ِراربِألل  ِراربألا  ُّبُح 

. تسا ناکین  يارب  یتلیضف  ناکین ،  هب  ناَدب  ّتبحم  تسا و  ناکین  يارب  یباوث  ناکین ،  هب  ناکین  ّتبحم 

30 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ٍبَجَع ِریَغ  نِم  ُکحِّضلا  ِلهَجلا  َنِم 

. تسا ینادان  زا  اجیب  هدنخ 

31 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ اهاشفأ ًۀَئِّیَس  يأَر  نإو  اهَأَفطأ  ًۀَنَسَح  يأَر  نإ  ٌراج  َرهَّظلا  ُمِصقَت  یتَّلا  ِِرقاوَفلا  َنِم 

. دنک شاف  ار  نآ  دنیب ،  يدب  نوچ  دراد و  شناهن  دنیب ،  یکین  نوچ  هک  تسا  يا  هیاسمه  نآ  نکشرمک ،  ياهالب  هلمج  زا 

32 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ انیَش اُونوکَتالو  انیَز  اونوُکو  هّللا َ  اوُقَّتإ 

(. یماندب و   ) یتشز هیام  هن  دیشاب ،  يدنموربآ ) و   ) یگتسارآ بجوم  دینک و  اورپ  ادخ  زا 

33 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ِنیَناِسلاذو ِنیَهجَواذ  ُنوکَی  ٌدبَع  ُدبَعلا  َسِئب 

! دشاب نابز  ود  ورود و  هک  يا  هدنب  تسا  يا  هدنب  دب  هچ 

34 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛  ٍّرَش ِّلُک  ُحاتفِم  ُبَضَغلَا 

. تسا يدب  ره  دیلک  مشخ ، 
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35 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ُدوقَحلا ًۀَحار  ِساّنلا  ُّلَقأ 

. تسا مدرم  ِنیرت  شیاسآ  مک  رو ،  هنیک 

36 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ِِهبلَق یف  ِمیکَحلا  ُمَفو  ِهِمَف  یف  ِقَمحألا  ُبلَق 

. تسا شلد  رد  هنازرف  ناهد  و  شناهد ،  رد  درخ  یب  لد 

37 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ٍضورفَم ٍلَمَع  نَع  ٌنومضَم  ٌقزِر  َکلَغشَیال 

. دراد تزاب  بجاو ،  راک  زا  هدش  تنامض  ِيزور  هک  ادابم 

38 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ َّزَع ّالإ  ٌلیلَذ  ِِهب  َذَخأ  الو  َّلَذ  ّالإ  ٌزیزَع  َّقَحلا  َكََرت  ام 

. دبای تّزع  هک  نآ  رگم  دیارگن ،  قح  هب  يراوخ  چیه  و  دوش ،  راوخ  هک  نآ  رگم  دنکن ،  كرت  ار  قح  يدنمتّزع  چیه 

39 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ِناوخإلا ُعفَنو  هّللِاب ِ  ُنامیإلا  ٌء :  یَش  امُهَقوَف  َسَیل  ِناتَلصَخ 

. ناردارب هب  ندناسردوس  ادخ و  هب  نامیا  دشابن :  يزیچ  ود ،  نآ  يارو  هک  تسا  تلصخ  ود 

40 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ِهِرَبِک یف  ِقوقُعلا  َیلإ  وُعدَت  ِهِرَغِص  یف  ِهِِدلاو  یلَع  َِدلَولا  ُةأرُج 

. دماجنا یگرزب  رد  وا  ّقاع  هب  يدرُخ ،  رد  دوخ  ردپ  رب  دنزرف  یخاتسگ 

41 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
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؛ اهیَلَع ُدَسُحیال  ٌۀَمِعن  ُعُضاوَّتلَا 
. دنربن دسح  نآ  رب  هک  تسا  یتمعن  ینتورف ، 

42 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ُهَناش دَقَف  ًۀَِینالَع  ُهَظَعَو  نَمو  ُهَناز  دَقَف  اّرِس  ُهاخأ  َظَعَو  نَم 

. تسا هدرک  هدنکفارس  ار  وا  دهد ،  دنپ  نارگید  روضحرد  ار  شردارب  هک  ره  و  تسا ،  هتسارآ  ار  وا  دهد ،  دنپ  یناهن  ار  شردارب  هک  ره 

43 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ُهُّلُِذت ٌۀَبغَر  َُهل  َنوکَت  نأ  ِنِمؤُملِاب  َحَبقأ  ام 

. دزاس شراوخ  هک  ددنب  لد  يزیچ  هب  نمؤم ،  يارب  تسا  تشز  هچ 

44 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ِ  هّللا ِرمأ  یف  ِرُّکَفَّتلا  ُةَرثَک  ُةَدابِعلا  اَمَّنإو  ِةولَّصلاَو  ِمایّصلا  َةَرثَک  ُةَدابِعلا  ِتَسَیل 

. تسا دنوادخ  راک  رد  رایسب  ِندیشیدنا  تدابع ،  انامه  تسین .  زامن  هزور و  ِيرایسب  هب  تدابع 

45 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
اّنَع َفَرَحنا  ِنَمو  یلعَألا ،  ِمانَّسلا  ِیف  انَعَم  َناک  انَّبَحأ  نَم  اِنب ، َمَصَتعا  ِنَِمل  ٌۀَمـصِعو  اـِنب ،  َءاضَتـسا  ِنَِمل  ٌرونو  اـنَیلإ ،  َأَـجَتلا  ِنَِمل  ٌفهَک  ُنَحن 

ِراّنلا  َیلِإَف 
بجوم دـبلط و  وترپ  ام  زا  هک  نآ  يارب  میتسه  يرون  دَروآ و  هانپ  ام  هب  هک  یـسک  يارب  میتسه  یهاگهانپ  ام  مالـسلا :  هیلع  يرکـسع  ماما 

هب ددرگ  جک  ام  هار  زا  هک  ره  دوب و  دـهاوخ  ام  اب  الاب  بتارم  رد  درادـب  تسود  ار  ام  هک  ره  دـیوج . هانپ  ام  زا  هک  میتسه  یـسک  تینوصم 
درب . دهاوخ  هر  شتآ  يوس 

211  / 3 ۀّـمغلا :  فشک   ، 54 / 740  / 2 حئارجلاو :  جـئارخلا   ، 435  / 4 بوشآرهـش :  نبال  بقانملا   ، 1018  / 814  / 2 ّیّـشکلا :  لاجر 
 . نومیم نب  نسحلا  نب  دّمحم  نع  اهّلک 

46 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، ٍرِجاف وأ  ٍَّرب  نِم  مُکَنَمَتئا  ِنَم  یلإ  ِهَنامَألاِءادأو  ِثیدَـحلا ، ِقدِـصو  هّلل ،ِِ  ِداِهتجِالاَو  مُِکنید ،  یف  ِعَرَولاَو  هّللا ، ِ  يَوقَِتب  مُکیـصُوا  ِِهتَعیـِشل : ـ   ـ
 ، مُهاضرَم اودوعو  مُهَِزئانَج ،  اودَهـشاَو  مِهِِرئاـشَع ،  یف  اّولَـص  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  َءاـج  اذـِهبَف  ِراوِجلا ،  ِنسُحو  ِدوجُّسلا ، ِلوطو 
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ینُّرُـسَیَف ٌّیِعیـش ، اذه  َلیق : ِساّنلا  َعَم  ُهَُقلُخ  َنَّسَحو  َۀـَنامَألا  يَّدأو  ِِهثیدَـح  یف  َقَدَـصو  ِِهنید  یف  ََعرَو  اذإ  مُکنِم  َلُجَّرلا  َّنِإَف  مُهَقوقُح ،  اوّدأو 
امو ُُهلهأ ،  ُنحَنَف  ٍنَسَح  نِم  انیف  َلیق  ام  ُهَّنِإَف  ٍحـیبَق ،  َّلُک  اّنَع  اوعَفداَو  ٍةَّدَوَم  َّلُک  انَیلإ  اوّرُج  اًنیَـش ،  اونوکَت  ـالو  اًـنیَز  اونوکو  هّللا َ  اوُقَِّتا  َکـِلذ .

 . ٌباّذَـک ّالإ  انُریَغ  ٌدَـحأ  ِهیعَّدَـی  ال  هّللا ، ِ  َنِم  ٌریهطَتو  هّللا ِ  ِلوسَر  نِم  ٌۀـَبارَقو  هّللا ِ  ِباتِک  یف  ٌّقَح  اَنل  َِکلذَـک .  ُنَحن  امَف  ٍءوس  نِم  اـنیف  َلـیق 
َّنِإَف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َةالَّصلاَو  ِنآرُقلا  َةَوِالتو  ِتوَملا  َرکِذو  هّللا ِ  َرکِذ  اوِرثکأ 

مالسلا  ُمُکیَلَع  ُأَرقأو  هّللا ،َ  ُمُکُعِدوَتسأو  ِِهب ، مُُکتیَّصَوام  اوظَفِحا  ٍتانَسَح .  ُرشَع  هّللا ِ  ِلوسَر  یلَع  َةالَّصلا 
ادخ يارب  ششوک  راک و  ناتنید و  رد  ییاسراپ  یهلا و  ياوقت  هب  منک  یم  شرافس  ار  امش  دوخ : ـ  نایعیش  هب  مالسلا ـ  هیلع  يرکـسع  ماما 

؛  يراد هیاسمه  وکین  ینالوط و  هدجس  راکهبت و  ای  دشاب  راکوکین  تسا ، هدرپس  امـش  هب  یتناما  هک  یـسک  هب  تناما  يادا  ییوگتـسار و  و 
تکرـش ناشیاه ، هزانج  عییـشت  رد  دیناوخب ، زامن  ناشیاه ، هریـشع  نایم  رد  تسا . هدـمآ  روما  نیا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  اریز 

دشاب وگتسار  شراتفگ ، رد  اسراپ و  شنید ، رد  امش  زا  يدرف  هاگره  اریز  دیرازگب ؛ ار  نانآ ، قوقح  دینک ، تدایع  ناشنارامیب ، زا  دیزرو ،
یگتسارآ هیام  دینک و  اورپ  ادخ  زا  دزاس . یم  داش  ارم  نیا ، تسا و  هعیش  نیا  دوش : هتفگ  دنک ، ییوخـشوخ  مدرم  اب  دنک و  ادا  ار  تناما  و 

رد هک  یبوخ  ره  اریز  دـیزاس ؛ رود  ام  زا  ار  یتشز  هنوگره  دـینک و  بلج  ام  يارب  ار  یتسود  هنوگره  یتشز ، گنن و  ثعاب  هن  دیـشاب ، اـم 
، ادـخ لوسر  اب  تسا و  یّقح  ادـخ ، باتک  رد  ار  ام  مینانچ . هن  دـیآ ، هتفگ  ام  هرابرد  هک  يدـب  ره  میتسه و  نآ  لها  ام  دوش ، هتفگ  ام  ّقح 

میدنواشیوخ 
رایـسب دـینک و  دای  ناوارف  ار ، گرم  ادـخ و  تسوگ . غورد  دـنک ، ییاعدا  نینچ  سک  ره  ام ، زج  تسا و  هدرمـش  كاپ  ار  اـم  دـنوادخو ،

. دراد باوث  هد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تاولـص  اریز  دیتسرف ؛ تاولـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ناوارف  دیناوخب و  نآرق 
میوگ . یم  ناتدوردب  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  امش  دیراد ، ساپ  مدرک  شرافس  امش  هب  ار  هچ  نآ 

 . 487 لوقعلا :  فحت 

47 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
اِنئاعِّدا ِنِم  َنوفاخَیَف  ٌّقَح ،  ِۀَـفالِخلا  ِیف  مَُهل  َسَیل  ُهَّنأ  َنومَلعَی  اوناک  مُهَّنأ  امُهادـحإ : ِنیَتَّلِِعل ،  انیَلَع  مُهَفویُـس  ِساـّبَعلا  ُوَنبو  َۀَّیَُما  وَنب  َعَضَو  دَـق 

 ، اّنِم ِِمئاقلا  ِدَـی  یلَع  ِۀَـمَلَّظلاَو  ِةَِربابَجلا  ِکـُلم  َلاَوز  َّنأ  یلَع  ِةَِرتاوَتُملا  ِراـبخَألا  َنِم  اوفَقَو  دَـق  مُهَّنأ  اـمِهیناثو :  اـهِزَکرَم .  یف  ُّرِقَتـسَتو  اـهاّیإ 
ِیف مُهنِم  اًعَمَط  ِِهلـسَن ،  ِةَدابإو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِتَیب  ِلهأ  ِلتَق  یف  اوَعَـسَف  ِۀَـمَلَّظلاَو ، ِةَِرباـبَجلا  َنِم  مُهَّنأ  َنوّکُـشَی  ـال  اوناـکو 

َنوِرفاکلا  َهِرَک  َولو  ُهَرون  َِّمُتی  نأ  ّالإ  مُهنِم ،  ٍدِحاِول  ُهَرمأ  َفِشکَی  نأ  هّللا ُ  َیبَأَف  ِِهلتَق ،  وأ  ُهَجَرَف ،  هّللا ُ  َلَّجَع  ِِمئاقلا  ِدُّلََوت  ِعنَم  یلإ  ِلوصُولا 
هک دنتـسناد  یم  دوخ  اهنآ  هک : نیا  یکی  دـنتخادرپ : ام  راتـشک  لـتق و  هب  لـیلد  ود  هب  ساـبع  ینب  هّیما و  ینب  مالـسلا : هیلع  يرکـسع  ماـما 

: هک نیا  مود  دبای . رارقتـسا  دوخ   [ یلـصا  ] هاگیاج رد  تفالخ  مینک و  تفالخ  ياعدا  ام  هک  دندیـسرت  یم  اذـل  تسین ، نانآ  ّقح  تفالخ ،
هک نیا  رد  یفرط  زا  دـش و  دـهاوخ  دوبان  ام  مئاق  تسد  هب  نارگمتـس  نارابج و  تموکح  هک  دـندوب  هدـیمهف  رتاوتم  رابخا  قیرط  زا  اـهنآ ،

لسن ندرک  دوبان  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  راتشک  رد  ور ، نیا  زا  دنتشادن . ّکش  دنتـسه ، نارگمتـس  نارابج و  زا  نانآ 
دنشاب . هدناسر  لتق  هب  ار  وا  ای  دنوش  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  مئاق  دلوت  عنام  راک ، نیا  اب  هکلب  ات  دندیشوک  وا 

ار شیوخ  رون  هک  هاگ  نآ  ات  دوش  مولعم  یسابع ) يوما و  يافلخ   ) ناشیا زا  رفن  کی  يارب  یتح  مئاق ]  ] وا هّیـضق  هک  تساوخن  دنوادخ  اما 
دنشاب . هتشادن  شوخ  نارفاک  دنچره  دنادرگ ، لماک 

 . بتاکلا دیعس  نب  نیسحلا  نب  هّللادبع  نع   685  / 570  / 3 ةادهلا :  تابثإ 
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48 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
 ، مُهَّقَح َتبَجوأو  مُهَتَعاـط ،  َتضَرَف  َنیذَّلا  َکـِئاِیلوأ  ِنباَو  َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللا  مالـسلا : ـ  هـیلع  ِرَظَتنُملا  ِرمَـألا  ِِّیلَو  یلَع  ِةـالَّصلا  ِیف   ـ

اًریهطَت .  مُهَترَّهَطو  َسجِّرلا  ُمُهنَع  َتبَهذأو 
مُهنِم .  انلَعجاَو  ُهَراصنأو  ُهَتَعیشو  ُهَءاِیلوأو  َكَءاِیلوأ  ِِهب  رُصناَو  َِکنیِدل ،  ِِهب  رِصَتنا  َّمُهّللا 

نأ ُهعَنماو  ُهسُرحاَو  ِِهلامِش ،  نَعو  ِِهنیمَی  نَعو  ِهِفلَخ  نِمو  ِهیَدَی  ِنَیب  نِم  ُهظَفحاَو  َکِقلَخ ،  ِعیمَج  ِّرَش  نِمو  ٍغاطو  ٍغاب  ِّلُک  ِّرَـش  نِم  ُهذِعأ  َّمُهّللا 
ِِهب مِصقاَو  ِهیلِذاخ ،  لُذـخاَو  ِهیرِـصان ،  رُـصناَو  ِرـصَّنلِاب ،  ُهدِّیأو  َلدَـعلا  ِِهب  رِهظأو  َِکلوسَر ،  َلآو  ََکلوسَر  ِهیف  ظَفحاَو  ٍءوِسب ،  ِهَیلإ  َلَـصوی 
 ، اهِرَحبو اهَِّربو  اِهبِراغَمو  ِضرَألا  ِقِراشَم  نِم  اوناک  َنیأو  اوناـک  ُثیَح  َنیدِـحلُملا ،  َعیمَجو  َنیِقفاـنُملاَو  َراّـفُکلا  ِِهب  لـُتقاَو  ِةَرَفَکلا ،  َةَِرباـبَج 
ِلآ یف  ینِرأو  ِِهتَعیـشو ،  ِهِعاـبتأو  ِِهناوعأو  ِهِراـصنأ  نِم  َّمُهّللا  ِینلَعجاَو  ُمـالَّسلا ،  ِِهلآو  ِهیَلَع  َکِِّیبـَن  َنید  ِِهب  رِهظأو  ًالدَـع ،  َضرَـألا  ِِهب  أَـلماَو 

َنیمآ  ِّقَحلا  َهلإ  َنورَذحَیام ،  مِهِّوُدَع  یفو  َنوُلمأَی  ام  ٍدَّمَُحم 
؛ تسرف دورد  تیایلوا  دنزرف  دوخ و  ّیلو  رب  ایادخ ، راب  مالسلا : ـ  هیلع  رظتنم  رما  یلو  رب  نداتـسرف  دورد  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يرکـسع  ماما 

هزیکاپ كاپ و  یّلک  هب  يدودز و  ناشدوجو  زا  ار  يدـیلپ  يدرمـش و  بجاو  ار  نانآ  ّقح  یتسناد و  ضرف  ار  ناشیا  زا  تعاطا  هک  نانامه 
يدینادرگ . ناش 

ار ام  ناسر و  يرای  ار  شنارای  نایعیش و  وا و  ناتسود  دوخ و  ناتسود  وا  هلیسو  هب  نک و  تیامح  ددم و  ار  تنید  وا  هطـساو  هب  ایادخ ، راب 
هد . رارق  نانآ  زا 

تسار و زا  رـس و  تشپ  ور و  شیپ  زا  رادب و  ظوفحم  تناگدـیرفآ ، همه  دـنزگ  زا  یـشکرس و  رگدادـیب و  ره  دـنزگ  زا  ار  وا  ایادـخ ! راب 
ار دوخ  لوسر  نادناخ  لوسر و  وا ، ظفح  اب  امرف و  شتـسارح  يرادساپ و  دسرب ، وا  هب  یبیـسآ  يدب و  هک  نیا  زا  رادـهگن و  ار  وا  شپچ ،

شروای یب  اهنت و  هک  ار  یناسک  ناسر و  يرای  ار  شناراـی  اـمرف و  اـطع  ترـصن  ار  وا  زاـس و  راکـشآ  وا  تسد  اـب  ار  تلادـع  نک ؛ ظـفح 
ره دنـشاب و  هچره  ار ، نادـحلم  ناقفانم و  نارفاک و  نکـش و  مهرد  ار  هشیپ  رفک  ناراّبج  وا ، تسد  هب  راذـگ و  روای  یب  اـهنت و  دـنراذگ ،

نادرگ و داد  لدع و  زا  هدنکآ  ار  نیمز  وا  هلیسو  هب  نک و  دوبان  ار  یگمه  ایرد ، ردو  یکشخ  رد  نآ ، برغ  ملاع و  قرش  رد  دنشاب ، اجک 
ارم هد و  رارق  وا  نایعیـش  ناوریپ و  ناراکددـم و  نارای و  زا  ایادـخ ! راب  ار ، اـم  شخب و  قنور  ار  شنادـناخ ـ  وا و  رب  دورد  تربماـیپ ـ  نید 

هدمآ راتفرگ  دندیسرت ، یم  نآ  زا  هچ  نآ  هب  نانآ  نانمـشد  دنا و  هدیـسر  ناشیاهوزرآ  اهنامرآ و  هب  دّمحم  نادناخ  هک  منیبب  ات  رادب  هدنز 
نیتسار . دوبعم  يا  نیمآ  دنا ،

 . دباعلا دّمحم  نب  هّللادبع  دّمحم  یبأ  نع  امهالک   300 عوبسُالا :  لامج   ، 409 دّجهتملا :  حابصم 

49 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َنوُرِفْغَتْسَی » ْمُهَو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناَک  اَمَو   : » یلاعَت ِِهلوَق  یف  ِهَیلإ ،  ِبوسنَملا  ِریسفَّتلا  یف   ـ

نانآ هدننک  باذع  ادخ  دننک ،  یم  شزرمآ  بلط  نانآ  ات  و   » فیرش هیآ  هرابرد  ناشیا  هب  بوسنم  ریسفت  رد  مالسلا ـ :  هیلع  يرکسع  ماما 
وجتـسج رهاظ و  نتفریذـپ  هب  ار  وت  هک  تسا  نیا  ایند ،  رد  دـنوادخ  ماکحا  زا  اریز  دـننک ؛  یم  هباـنا  هبوت و  راـهظا  ینعی  دوب : ـ » دـهاوخن 
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لمع . تدابع و  هن  تسازس و  يارس  ترخآ ،  و  تسا ،  تصرف  تلهم و  يارس  ایند  نوچ  دیامرف ؛  یم  رما  نطاب ،  زا  ندرکن 
.33 لافنألا : 

50 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ُهولَّمأ .  نَم  مُهنِم  ِۀَّبَحَملِاب  ِساّنلا  َیلوأ 

دنراد .   [ يرتشیب  ] دیما وا  هب  هک  دنراد  تسود  رتشیب  ار  یسک  مدرم ،  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . 4  / 379  / 78 راونألا :  راحب   ، 313 نیدلا :  مالعأ 

51 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِهیَلَع .  ِءانَّثلا  ِنسُِحب  ِِهئادعأ  نِم  َرَصَتناَو  ِهیَلَع ،  ُءانَّثلاَو  ُهُقیدَص  َُرثَک  ُهَتَّلَخ ،  ُملِحلاَو  ُهَتَعیبَط  ُمَرَکلاَو  ُهَتَّیِجَس  ُعَرَولا  َناک  نَم 

ددرگ رایسب  ششیاتس  دایز و  شتسود  دشاب ،  شتفص  ْيرابدرب  وا و  تشرس  ْمرک  وا ،  يوخ  ْییاسراپ  هکره  مالـسلا :  هیلع  يرکـسع  ماما 
دهد .  یم  شا  يرای  نارگید  يوکین  شیاتس  شنانمشد ،  ربارب  رد  و 

 . 4  / 379  / 78 راونألا :  راحب   ، 314 نیدلا :  مالعأ 

52 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِهَیلإ .  َکَناسحإ  َرَکَذو  َکَبنَذ ،  َیِسَن  نَم  َِکناوخإ  ُریَخ 

دنک .  دای  شدوخ  ّقح  رد  تا  يراکوکین  زا  دنک و  شومارف  ار  تیاطخ  هک  تسا  یسک  تناردارب ،  ِنیرتهب  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . 4  / 379  / 78 راونألا :  راحب   ، 313 نیدلا :  مالعأ 

53 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ۀَبتُّرلا  ُرِّغَُصیو  ِنمحَّرلا  َیلإ  ُتُقمَی  اِهئاضَق  َكَرت  َّنإو  ِناَّیَدلا ،  ِِکلَملا  يََدل  یفلُّزلا  ُمِظُعیو  ِنمحَّرلا  َیلإ  ُبِّبَُحی  ِناوخِإلا  ِقوقُح  َۀَفِرعَم  َّنإ 

ِناّنَملا . ِمیرَکلا  َدنِع 
 ، راّـهق ناطلـس  نآ  هب  ار  وا  دـنک و  یم  ناـمحر  يادـخ  بوبحم  ار  ناـسنا  ینید ،  ناردارب  قوقح  تخانـش  مالـسلا :  هیلع  يرکـسع  ماـما 
 ، هدنـشخب راوگرزب  يادـخ  دزن  ار  وا  تلزنم  دزاس و  یم  روفنم  یهلا  هاگرد  رد  ار  ناسنا  اهنآ ،  ندرواـین  اـج  هب  و  دزاـس ؛ یم  رت  کـیدزن 

دروآ .  یم  نییاپ 
 . 25  / 23  / 74 راونألا :  راحب   ، 164  / 321 مالسلا :  هیلع  ّيرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا 

54 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
هِدوِجب  یلاعَت ـ  هّللا َ  َّنإ  : 

اُنتَِّین لََزت  مَلَف  ِِهتَیادِِـهب . . .  مُکَمَرکأو  ِِهنید ،  ِلوبَِقل  مُکَقَّفَوو  اریذـَنو ،  اریـَشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِهِِّیبَِـنب  ِهِداـبِع  یلَع  َّنَم  دَـق  ِِهتَفأَرو ـ 
َدِهُع ٌدهَعو  مُُکفالسأو ،  اُنفالسأ  اِهب  یـصوأ  ٌۀَّیِـصَو  ًۀَّیِوَق .  مُکَنَیبو  انَنَیب  ُۀَخِـساّرلا  َُۀبارَقلا  ًۀَنِکاس ،  مُِکئارآ  ِبیط  یلإ  انُـسوُفنو  ًۀَمِکحَتـسُم ، 

ُِملاعلا ُلوقَی  ِۀَّساملا ؛  ِمِحَّرلاَو  ِۀَـبیرَقلا ،  ِلاحلا  َنِم  ِهیَلَع  هّللا ُ  اَنَعَمَج  اِمل  ِداِقتعِالا ،  َنِم  ٍۀَِـلماک  ٍۀَـلمُج  یلَع  لَزَی  مَلَف  مُکِِخیاشَمو ،  اِنناّبُـش  یلإ 
ِهیبأو .  ِهِّمُِال  ِنِمؤُملا  وُخأ  ُنِمؤُملا  ُلوقَی :  ذإ  ِهیَلَع  هّللا ِ  ُمالَس 

تشاذگ ّتنم  شناگدنب  رب  دوخ ،  ینابرهم  ششخب و  اب  دنوادخ  تشون : ـ  هوآ  مق و  مدرم  هب  هچنآ  هلمج  زا  مالسلا ـ  هیلع  يرکـسع  ماما 
قیفوت  شنید  شریذپ  يارب  ار  امش  داتسرف و  هدنهد  میب  هدنهد و  دیون  ارهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شربمایپ  و 

ِيدـنواشیوخ تسا .  مارآ  امـش  كاپ  ياه  هشیدـنا  هب  نامیاه  ناـج  راوتـسا و  هراومه  اـم  ّتین  تشاد ...  یمارگ  دوخ ،  تیادـه  هب  داد و 
دنا و هدرک  شرافس  نادب  امش  ناگتشذگ  ام و  ناگتشذگ  هک  تسا  یـشرافس  يدنواشیوخ ، ]  ] نیا تسا .  دنمورین  امـش  ام و  نایم  رارقرب 

نآ رب  ار  ام  ْدنوادخ  هک  يا  هتسویپ  يدنواشیوخ  کیدزن و  تلاح  ببس  هب  تسا و  هدش  هتـسب  امـش  ناریپ  ام و  ناناوج  اب  هک  تسا  يدهع 
تسا . » نمؤم  ِینت  ِردارب  نمؤم ،   : » دیامرف یممالسلا  هیلع  موصعم ]  ] ِملاع تسا .  راوتسا  لماک ،  يداقتعا  رب  نانچمه  تسا ،  هتشاد  هگن 

 . 14  / 317  / 50 راونألا :  راحب   ، 425  / 4 بوشآرهش :  نبال  بقانملا 

55 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِداعو هّللا ، ِ  ِیف  ِلاوو  هّللا ، ِ  ِیف  ضِغبأو  هّللا ، ِ  ِیف  ِببحأ  هّللاَدـبَع ، ِ  ای  ٍموَی :  َتاذ  ِِهباحـصأ  ِضعَِبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق  : 

دَقو َِکلذَـک .  َنوکَی  یّتَح  ُهُمایِـصو ـ  ُُهتالَـص  تَُرثَک  نإو  ِنامیِإلا ـ  َمعَط  ُلُجَّرلا  ُدِـجَی  الو  َِکلذـِب ،  ّالإ  هّللا ِ  ُۀَـیالِو  ُلاُنت  ُهَّنِإَـف ال  هّللا ؛ ِ  ِیف 
ائیَش .  هّللا ِ  َنِم  مُهنَع  ینُغی  َِکلذو ال  َنوضَغابَتَی ،  اهیَلَعو  َنوّداوَتَی ،  اهیَلَع  اینُّدلا ؛  ِیف  اهُرَثکأ  اذه  مُکَموَی  ِساّنلا  ُةاخاُؤم  تَراص 

ُهُّوُدَـع نَمو  ُهَِیلاُوا ،  یّتَح  لج  زع و  هّللا ِ  ُِّیلَو  نَمو  هّللا ؟ ِ  ِیف  ُتیَداعو  ُتَیلاو  دَـق  ّینأ  َمَلعأ  نأ  یل  َفیَکَف  هّللا ، ِ  َلوسَر  اـی  ُلُـجَّرلا :  َلاـقَف 
ُهَیِداُعا ؟  یّتَح 

ُّوُدَعو ِِهلاوَف ،  هّللا ؛ ِ  ُِّیلَو  اذه  ُِّیلَو  َلاق :  یَلب .  َلاق :  اذه ؟  يَرتأ  َلاقَف :  مالـسلا ،  هیلع  ٍِّیلَع  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َُهل  َراشَأَف 
َكَُدلَوو .  َكوبأ  ُهَّنأ  َولو  اذه  َّوُدَع  ِداعو  َكَِدلَوو ،  َکیبأ  ُِلتاق  ُهَّنأ  َولو  اذه  َِّیلَو  ِلاوو  ِهِداعَف ،  هّللا ؛ ِ  ُّوُدَع  اذه 

رادب تسود  ادخ  هار  رد  ادخ !  هدنب  يا   : » دومرف شنارای  زا  یکی  هب  يزور  ادخ  ربمایپ  شناردپ : ـ  زا  لقن  هب  مالسلا ـ  هیلع  يرکـسع  ماما 
دیآ و یمن  تسد  هب  هار  نیا  زا  زج  ادخ ،  تیالو  اریز  زروب ؛  ینمشد  ادخ  هار  رد  زروب و  یتسود  ادخ  هار  رد  رادب ،  نمشد  ادخ  هار  رد  ، 
اه و یتسود  رتشیب  زورما ،  نکیل  دـشاب ؛ نینچ  هک  نآ  رگم  دـبای ،  یمنرد  ار  نامیا  معط  دـشاب ،  رایـسب  شا  هزور  زاـمن و  هچرگ  ناـسنا ، 
؛ دـنزرو یم  ینمـشد  رگیدـکی  اب  نآ  يارب  دـننک و  یم  یتسود  رگیدـکی  اب  نآ ،  ساسا  رب  تسا .  نآ  هار  رد  ایند و  يارب  ناـتیاه  يردارب 

درادن . » ناشیارب  يدوس  چیه  دنوادخ ،  ربارب  رد  ینمشد ،  یتسود و  نیا  هک  نآ  لاح 
؟ منک یتسود  وا  اب  ات  تسیک  ادخ  تسود  و  ما ؟  هدرک  ینمـشد  یتسود و  ادخ  هار  رد  هک  منادب  هنوگچ  ادـخ !  ربمایپ  يا  تفگ :  درم  نآ 

مزرو ؟  ینمشد  وا  اب  ات  تسیک  ادخ  نمشد  و 
ینیب .»؟  یم  ار  وا  ایآ   : » دومرف درم  نآ  هب  درک و  هراشامالسلا  هیلع  یلع  هب  ادخ  ربمایپ 

يرآ .  تفگ : 
وا تسود  اـب  نک .  ینمـشد  وا  اـب  سپ  تسادـخ .  نمـشد  وا  نمـشد  و  نک .  یتسود  وا  اـب  سپ  تسادـخ .  تسود  وا ،  تسود   : » دومرف
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دنشاب . » ترسپ  ردپ و  هچرگ  نک ،  ینمشد  وا  نمشد  اب  و  دشاب ،  ترسپ  ردپ و  لتاق  هچرگ  نک ،  یتسود 
 / 140 عیارشلا :  للع  ، 1/291/41 مالسلا :  هیلع  اضرلارابخأ  نویع   ، 37/9 صو نانس  نب  دّمحمو  دایز  نبدّمحم  نع   399/58 رابخألایناعم :

مامإلا یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا  راّیـس ،  نب  دّمحمو  دایز  نب  دّمحم  نع  اهّلک   21  / 61 قودـصلل :  یلامألا   ، 65  / 125 ۀعیشلا :  تافـص   ، 1
لاقف  » نم هیف  سیلو   99  / 2 رطاوخلا :  هیبنت  مالسلا ،  هیلع  مامإلا  یلإ  دانسإ  نود  نم   457 نیظعاولا :  ۀضور   ، 49 مالسلا :  هیلع  ّيرکسعلا 

هوحنهلآ هیلع و  هللا  یلـص  هنع  رمع  نبا  نع   312  / 1 ءایلوألا :  ۀیلح  140 ؛   / 79 8 و ج 68 /   / 54  / 27 راونألا :  راحب  خـلإ ، » لجرلا . .. 
« . خلإ لجرلا . . .  لاقف   » هیف سیلو 

56 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
هّللا . َ  ِقَّتَی  َمل  ِساّنلا  َهوجُو  ِقَّتَی  َمل  نَم 

دنک . یمن  اورپ  زین ]  ] دنوادخ زا  ، دنکن ایح ]  ] اورپ مدرم  زا  هک  ره  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
.78/377/3 راونألا :  راحب 

57 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ُهَناش .  دَقَف  ًۀَِینالَع  ُهَظَعَو  نَمو  ُهَنازدَقَف ،  اّرِس  ُهاخأ  َظَعَو  نَم 

ار وا  دنک ، شا  هظعوم  نارگید  ربارب  رد  هک  ره  تسا و  هتسارآ  ار  وا  دهد ، زردنا  یناهنپ  ار  دوخ  ردارب  هک  ره  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
تسا . هدرک  راد  هّکل 
.489 لوقعلا :  فحت 

58 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
اهیَلعُدَسُحی .  ٌۀَمِعن ال  ُعُضاوَّتلا 

دوش . یمن  تداسح  نآ  هب  هک  تسا  یتمعن  ینتورف ، مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
.489 لوقعلا :  فحت 

59 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َمالحألا .  يَأر  َمانَملا  َرَثکأ  نَم 

دنیب . ناشیرپ  ياه  باوخ  دباوخب ، دایز  هک  ره  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
.43 ةرهابلا :  ةّردلا 

60 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َکیَلع .  َأرَتُجیف  ْحِزاُمتالو  َكؤاَهب ،  َبَهذَیف  ِراُمت  ال 

دنوش . یم  خاتسگ  وت  رب  هک  نکم  یخوش  دور و  یم  نیب  زا  تمارتحا  هک  نکم  هلداجم  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
.486 لوقعلا :  فحت 

61 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِمَهَّتُملا .  َماقَم  َماق  دَقَف  ِّقِحَتسُملا  َریَغ  َحَدَم  نَم 

تسا . هداد  رارق  ینامگدب  ماهتا و  ماقم  رد  ار  دوخ  دیاتسب ، درادن  شیاتس  قاقحتسا  هک  ار  يدرف  سک  ره  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
.313 نیدلا :  مالعأ 

62 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َبذکلا .  ُهُحاتفِم  َلِعُجو  ٍتَیب  یف  ُثئابَخلا  ِتَلِعُج 

تسا . هدش  هداد  رارق  غورد  نآ ، دیلک  هدش و  هداهن  هناخ  کی  رد  اهیدیلپ  همه ]  : ] مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
.43 ةرهابلا :  ةرّدلا 

63 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
انِّماوَع  نِم  َدَّلَق  نَمَف  ِۀَقَسَفلا : ـ  ِءامَلُِعل  ِدوهَیلا  ِماوَع  ِدِیلقَت  ِحِیبقَت  َدَعب   ـ

مِهئاهَُقف .  ِۀَقَسَِفل  ِدیلقَّتلاب  هّللا ُ  ُمُهَّمَذ  َنیذلا  ِدوهَیلا  ُلثِم  مُهَف  ِءاهَقُفلا  ِءالؤه  َلثِم 
َضَعب ّالإ  ُنوکی  َکلذو ال  ُهوُدِّلَُقی ،  نأ  ِّماوَعِللف  ُهالوَم  ِرمأل  اـعیِطُم  ُهاوَه  یلع  اـِفلاُخم  ِِهنیدـِل  اـِظفاح  ِهِسفنل  اـنئاص  ِءاـهَقُفلا  نِم  َناـک  نَم  اـّمأَف 

مُهَعیمَج .  ِۀَعیِّشلا ال  ِءاهَُقف 
دننام دننک ،  دیلقت  ییاهقف  نینچ  زا  ناناملـسم )  ) رگا ناشقـساف : ـ  ياملع  زا  دوهی  ِماوع  ِدیلقت  حیبقت  زا  دـعب  مالـسلا ـ  هیلع  يرکـسع  ماما 

ینایدوهی  نامه 
تسا .  هدرک  شهوکن  ناشراکدب  قساف و  ياهقف  زا  يوریپ  دیلقت و  ببس  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنتسه 

وا زا  هک  تسا  ماوع  رب  دشاب ،  شیالوم  نامرف  عیطم  دزیتسب و  شـسْفن  ياوه  اب  دشاب و  دوخ  نید  نابهاگن  رادنتـشیوخ و  هک  یهیقف  ره  اما 
اهنآ .  همه  هن  دنتسه ،  اراد  هعیش  ياهقف  یخرب  اهنت  ار  اهیگژیو  نیا  هتبلا  دننک و  دیلقت 

.2/510/337 جاجتحالا : 

64 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
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اهوُعِّدَوَف .  تَرفَن  اذإو  اهوُعِدوأَف ، ) ) اهْعِدوأَف ُبولُقلا  ِتَطِشَن  اذإ 
دییوگ . دوردب  اهنآ  اب  دندرک ، چوک  هاگ  ره  دیراپسب و  تناما  اهنآ  هب  دندمآ ، طاشن  هب  اهلد  هاگ  ره  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 

.43 ةرهابلا :  ةرّدلا 

65 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
اذامل ! ؟  ُۀَعارَّضلاف  اِنئاک  ُّیضقَملا  َناک  اذإ 

ارچ !؟ ینوبز  فعض و  رگید  تسا ، یندش  عقاو  یهلا  ياضق  رگا  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
.147/21 رظانلا :  ۀهزن 

66 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِلیَّللا .  ِءاِطتماب  ّالإ  ُكَرُدی  ٌرَفَس ال  َّلجوَّزَع  هّللا ِ  َیلإ  َلوصُولا  َّنإ 

دوشن . هدومیپ  بش ، بکرم  رب  نتسشن  اب  زج  هک  تسا  يرفس  لج  زع و  دنوادخ  هب  ندیسر  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
.78/380/4 راونألا :  راحب 

67 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ُمُهَنوُبلسَی مُهَّنإف  ِِهباحصأومالسلاامهیلع ،  ٍِّیلَع  ِنب  ِنیَسُحلا  یلَع  َدیزَی  ِشیَج  نِم  اِنتَعیش  ِءافَعُـض  یلَع  ُّرَـضأ  مُهو  ِءوُّسلا : ـ  ِءامَلُع  ِۀَفِـص  یف   ـ

مُهَنّولُِضیف .  اِنتَعیش  ِءافَعُض  یلَع  َۀَهبُّشلاو  َّکَّشلا  َنولِخُدی  ِءوُّسلا ...  ُءامَلُع  ِءالؤهو  َلاومألاو ،  َحاورألا 
هاپـس نایز  زا  رتشیب  ام  ریذپ ) بیـسآ   ) ناوتان نایعیـش  يارب  اهنآ  نایز  دومرف :  رادرکدـب ـ  ناملاع  فصو  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يرکـسع  ماما 

نایعیش لد  رد  رادرکدب ...  ياملع  نیا  دنتفرگ و  ار  ناشیا  لام  ناج و  اهنآ  اریز  تسوا ؛ نارای  ومالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  يارب  دیزی 
دننک . یم  ناشهارمگو  دنزادنا  یم  ههبشو  ّکش  ام  ناوتان 

.2/512/337 جاجتحالا : 

68 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
مِِهب .  ِۀَنطِفلا  ِردَق  یلَع  ِساّنلا  َنِم  ُۀَشحَولا 

تساهنآ . زا  تخانش  هزادنا  هب  مدرم ، زا  نتفرگ  هرانک  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
.70/111/14 راونألا :  راحب 

69 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َّزَع .  ّالإ  ٌلیلَذ  ِِهب  َذَخأ  الو  ، َّلَذ ّالإ  ٌزیزَع  َّقَحلا  َكََرت  ام 

رگم تفرگن  ار  قح  یناوتان  لیلذ و  چیه  و  داتفا ، ّتلذ  هب  هک  نیا  رگم  تشاذگن  ورف  ار  ّقح  يدنمتّزع  چـیه  مالـسلا :  هیلع  يرکـسع  ماما 
دش . دنمورین  زیزع و  هک  نیا 
 . 78/374/24 راونألا :  راحب 

70 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َّبَحأ .  ام  ِِهتَمَظَع  ِرون  نِم  ِِهبلَِقب  َُهلوسَر  يرأ  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنإ 

دنایامن . دوخ  لوسر  بلق  هب  تشاد ، تسود  هک  نادنچ  شیوخ ، تمظع  رون  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . 1/95/1 یفاکلا : 

71 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ُهَتَیاغ .  َغََلبو  ُُهتَجَرَد  تَلَع  امُهَکَلَم  نَمَف  ُُهتَوهَشو ،  ُُهبَضَغ  ِءرَمِلل  ٍّوُدَع  يدعأ 

هب ددرگ و  دنلب  شماقم  دوش ،  هریچود  نیا  رب  هک  ره  تسوا .  توهـش  مشخ و   ، یمدآ نمـشد  نیرت  نمـشد  مالـسلا :  هیلع  يرکـسع  ماما 
دسرب .  دوخ  فده 

3269 مکحلا :  ررغ 

72 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ُهُّلُِذت .  ٌۀَبغَر  َُهل  َنوکت  نأ  ِنِمؤُملاب  َحَبقأ  ام 

دناشک .  يراوخ  هب  ار  وا  هک  دشاب  يا  هتساوخ  نمؤم  رد  تسا  تشز  هچ  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . 78/374/35 راونألا :  راحب 

73 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ٍبَجَع .  ِریَغ  نِم  ُکحَّضلا  ِلهَجلا  َنِم 

تسا .  يدرخبان  ناشن  دشابن ،  بّجعت  يور  زا  هک  يا  هدنخ  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . 76/59/10 راونألا :  راحب 

74 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِریقَفلا .  یلع  َّنُمَیَف  ِعوُجلا ؛ َّسَم  ُِّینَغلا  َدِجَِیل  ِموَّصلا : ـ  ِبوجُو  ِۀَّلِع  نع  َلئُس  اّمل   ـ

هب هجیتن ،  رد  دشچب و  ار  یگنسرگ  درد  رگناوت  ات  دومرف :  هزور ـ  ندش  بجاو  ّتلع  زا  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يرکـسع  ماما 
دنک .  کمک  دنمزاین 

 . 96/369/50 راونألا :  راحب 

75 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ُفِراعلا .  ّالإ  َۀَمعِّنلا  ُرُکشَی  الو  ، ُرِکاشلا ّالإ  َۀَمعِّنلا  ُفِرعَی  ال 

دسانش .  ار  تمعن  ردق ]  ] هک نآ  رگم  درازگن  تمعن  رکش  و  رازگساپس ، رگم  دسانشن  ار  تمعن  ردق ]  : ] مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 
 . 313 نیدلا :  مالعأ 

76 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ٌرُّوَهَت .  وُهف  ِهیَلع  َداز  نإف  ارادقِم ،  ِۀَعاجَّشلل  َّنإ ... 

تسا .  یکاب  یب  دور  رتارف  نآ  زا  رگا  هک  دراد  يا  هزادنا  تعاجش  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . 78/377/3 راونألا :  راحب 

77 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ٌفَرَس .  وُهف  ِهیَلع  َداز  نإف  ارادقِم ،  ِءاخَّسلل  َّنإ 

تسا .  فارسا  دور  رتارف  نآ  زا  رگا  هک  تسا  يا  هزادنا  ار  یگدنشخب  انامه  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . 43 ةرهابلا :  ةّردلا 

78 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ٌفَرَس .  وُهف  ِهیَلع  َداز  ْنإف  ارادقِم  ِءاخَّسلل  ّنإ 

تسا .  فارسا  دور  رتارف  نآ  زا  رگا  هک  دراد  يا  هزادنا  یگدنشخب  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
.69/407/115 راونألا :  راحب 

79 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
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ِنیَِبناجلا .  ِلهِأل  ٌنامأ  يأَر  نَم  َّرُِسب  يِربَق  ِّيرفعَجلا : ـ  ِمشاه  یبأل   ـ
فرط ود  ره  نانکاس  ناما  نما و  هیاـم  اّرماـس )  ) يأر نَم  َّرُـس  رد  نم  ربق  يرفعج : ـ  مشا  ـو هـ با هب  باـط  خـ مالـسلا ـ  هیلع  يرکـسع  ماـما 

تسا .  تارف ) )
 . 1  / 59  / 102 راونألا :  راحب 

80 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َْتبِرَخ .  ایندلا  ُلهأ  َلَقَع  َول 

دندش .] یم  تبغر  یب  ایند  هب  نوچ   ] دش یم  ناریو  ایند  دنتسب ،  یم  راک  هب  ار  دوخ  لقع  ایند  لها  رگا  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . 78/377/3 راونألا :  راحب 

81 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ٍضورفَم .  ٍلَمَع  نع  ٌنومضَم  ٌقزِر  َْکلَغشَی  ال 

دراد .  زاب  یبجاو  راک  زا  ار  وت  هدش ،  تنامض  يزور  [ هب ندش  مرگرس   ] ادابم مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
78/374/22 راونألا : راحب 

82 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِعُّطَقَتو ُهَنوُد ،  َوُه  نَم  ِّلُک  نِم  ِءاجَّرلا  ِعاطِْقنا  َدـنِع  ٍقولْخَم  ُّلُـک  ِدـئادَّشلاو  ِجـئاوَحلا  َدـنِع  ِهَیلإ  ُهَّلأـتَی  يذـّلا  وُه   ُ هّللا ِۀَلمْـسَبلا : ـ  ِریـسفت  یف   ـ

ُهاوِس .  نَم  ِعیمَج  نِم  ِبابْسألا 
یتقو اـهیراتفرگ  اـهزاین و  رد  یقولخم  ره  هک  تسومه  هّللا  دومرف :  میحرلا ـ » نمحرلا  هّللا  مسب   » ریـسفت رد  مالـسلا ـ  هیلع  يرکـسع  ماـما 

دروآ .  یم  يور  يو  هب  ددرگ ،  یم  هدیرب  وا  زج  یببس  ره  هتشر  دوش و  یم  عطق  وا  زج  همه ،  زا  شدیما 
 . 5  / 231 دیحوتلا : 

83 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َتوَملا .  َتبَبْحأ  َِکب  َلََزن  اذإ  ام  ِتوَملا  نِم  ٌّرَشو  َةایحلا ،  َتْضَْغبأ  ُهَتْدَقَف  اذإ  ام  ِةایحلا  نِم  ٌریَخ 

يزیچ نآ  رتدب  گرم  زا  و  يوش ، رازیب  یگدنز  زا  یهد  تسد  زا  ار  نآ  هاگره  هک  تسا  نآ  یگدنز  زا  رتهب  مالسلا :  هیلع  يرکـسع  ماما 
ینک .  گرم  يوزرآ  ییآ ، راتفرگ  نادب  هاگره  هک  تسا 

 . 489 لوقعلا :  فحت 

84 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
انأَش .  هّللا ِ  دنِع  مُهُمَظْعأ  اَهل  ًءاضَق  مُهُّدَشأو  ِِهناوْخإ  ِقوقُحب  ِساّنلا  ُفَرْعأ 

تسا رتدنمجرا  دنوادخ  دزن  رتاشوک ،  اهنآ  ندرک  تیاعر  رد  دشاب و  رتانشآ  دوخ  ناردارب  قوقح  هب  هک  نآ  مالسلا :  هیلع  يرکـسع  ماما 
. 

 . 2/517/340 جاجتحالا : 

85 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ُدوقَحلا .  ًۀحار  ِساّنلا  ُّلقأ 

تسا .  زوت  هنیک  مدرم ، نیرت  شیاسآ  مک  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
488 لوقعلا :  فحت 

86 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ٍبَجَع .  ِریغ  نم  ُکحّضلا  ِلهَجلا  نِم 

تسا . ینادان  هناشن  دشابن  بجعت  يور  زا  هک  يا  هدنخ  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . 487 لوقعلا :  فحت 

87 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ٌمْصَخ .  ُلهَجلا 

تسا . [ ناسنا  ] نمشد ینادان  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . 44 ةرهابلا :  ةّردلا 

88 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ٌنِطاب .  ٌلامَج  ِلقَعلا  ُنسُحو  ٌرِهاظ ،  ٌلامَج  ِةروُّصلا  ُنسُح 

نورد . ییابیز  درخ ،  ییوکن  تسا و  رهاظ  ییابیز  تروص ،  ییوِکن  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
.313 نیدلا :  مالعأ 

89 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
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 ، هنع اوَهَن  دق  مالـسلا  مهیلع  َنیموصعملا  َۀّمئألاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  َلوسر  ّنأو  ِنیِّدلا ، یف  ُلادِجلا  مالـسلا  هیلع  ِقداّصلا  دنع  َرکُذ 
ُنَسحأ .  یِه  یّتلا  ِریغب  ِلادِجلا  ِنع  یهن  ُهَّنکل  اقَلطم ،  ُهنع  َْهُنی  َمل  مالسلا :  هیلع  ُقداّصلا  َلاقف 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  نیا  نید و  رد  ندرک  لادـج  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما ]  ] روضح رد  مالـسلا :  هیلع  يرکـسع  ماما 
یهن قلطم  روط  هب  نآ  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص   [ ماما ، ] دمآ نایم  هب  نخـس  دنا ، هدرک  یهن  راک  نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 

تسا . هدش  یهن  رت  هدیدنسپ  شور  زج  یشور  اب  ندرک  هلداجم  زا  هکلب  هدشن 
.2/125/2 راونألا :  راحب 

90 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
اِهب .  ُطیُحت  ٌۀَمِعن  اهیف  هّللو ِ  ّالإ  ٍۀِّیَلب  نِم  ام 

تسا . هتفرگ  نایم  رد  ار  نآ  دنوادخ  زا  یتمعن  هک  نآ  رگم  تسین  ییالب  يراتفرگ و  چیه  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
.78/374/34 راونألا :  راحب 

91 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِساّنلا .  نِم  َشَحوَتْسا  هّللاب ِ  َِسنأ  نَم 

دنیزگ .  یم  يرود  مدرم  زا  دوش  مدمه  ادخ  اب  هک  ره  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . 43 ةرهابلا :  ةّردلا 

92 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ًۀبیَغ َهل  ّنإ  اَمأ  ًۀّیلهاج .  ًۀتیِم  َتام  ُْهفرعَی  َملو  َتام  نَم  يدَعب ،  ُۀّجُحلاو  ُمامإلا  وُهو  ٌدّمحم ،  ِیْنبا  ُهَدعب : ـ ؟  ِمامإلاو  ِۀّجُحلا  نع  َلئُـس  دـقو   ـ

ِهِـسأر َقوف  ُقِفَْخت  ِضِیبلا  ِمالْعألا  َیلإ  ُرُظنأ  ّینأَکف  ُجُرخَی  ُّمث  َنوتاـّقَولا ،  اـهیف  ُبِذْـکَیو  َنولِطبُملا ،  اـهیف  ُکـِلْهَیو  َنولهاـجلا ،  اـهیف  ُراـحَی 
ِۀفوکلا .  ِفجَِنب 

. نم زا  سپ  تّجحو  ماما  تسوا  دّمحم ،  مدنزرف  دومرف :  ناشیا ـ  زا  دعب  ماما  تّجح و  زا  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  يرکسع  ماما 
هک یتـبیغ  دـنک ؛ یم  روـهظ  نآ ،  زا  سپ  هک  تسا  یتـبیغ  ار  وا  هک  دـینادب  تـسا . هدرم  یلهاـج  گرم  هـب  دسانـشن  ار  وا  دریمب و  هـک  ره 

ییوگ دننک . یم  نییعت  نامز   [ وا روهظ  يارب   ] غورد هب  یناسک  دنتفا و  یم  يدوبان  هب  نایارگ  لطاب  دنوش و  یم  هتـشگرس  نآ  رد  نالهاج 
دنزازتها . رد  وا  رس  زارف  رب  هفوک  ِفجن  رد  هک  منیب  یم  ار  يدیفس  ياهمچرپ 

 . 7  / 160  / 51 راونألا :  راحب 

93 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ َّزَع ّالِإ  ٌلیل  ِِهب ذ  َذَخَأ  َو ال  َّلَذ  ّالِإ  ٌزیزَع  َّقَْحلا  َكََرت  ام 
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. دش زیزع  هک  نیا  رگم  درکن  لمع  قح  هب  یلیلذ  چیه  دش و  لیلذ  هک  نیا  رگم  درکن ، كرت  ار  قح  يزیزع  چیه 
ح 24. ص 374 ، ج 78 ، راونألا ، راحب 

94 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
اَّمَا َو  ُهَهْجَو  ْمَُهل  ُطُْـسبَیَف  َنونِمْؤُْملا  اَّمَا  ْمُهِِفلاـُخم ، َو  ْمُِهنِمُْؤم  انْـسُح  ْمُهِّلُک  ِساـّنِلل  اُولُوق  َلاـق : « انْـسُح ِساـّنِلل  اُولُوق  َو   » یلاـعت هلوـق  ریـسفت  یف 

؛ َنینِمْؤُْملا ِِهناوِْخا  ْنَع  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  ْمهِرورُش  ِّفِکب  َِکلذ  ْنِم  َرَتَتْسا  ِنِاَف  ِنامیْالا . َیِلا  ْمِِهباِذتْجِال  ِةارادُْملِاب  ْمُهُمِّلَُکیَف  َنوِفلاخُْملا 
نخـس شوخ  نابز  هب  فلاخم ، هچ  نمؤم و  هچ  مدرم ، همه  اب  ینعی  دـندومرف : دـییوگب ،» نخـس  شوخ  ناـبز  هب  مدرم ، اـب   » هیآ ریـسفت  رد 

رگا یّتح  دنوش و  بذج  نامیا ، هب  ات  دیوگ  یم  نخـس  ارادم  اب  نافلاخم ، اب  دهد و  یم  ناشن  شوخ  يور  نابهذم ، مه  هب  نمؤم ، دییوگب .
. تسا هدرک  يریگشیپ  شنمؤم ، ناردارب  دوخ و  ّقح  رد  نانآ  ياه  يدب  زا  راتفر ، نیا  اب  دندشن ،

ص 261. ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم 

95 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
؛ ُهَناش ْدَقَف  ًۀَینالَع  ـَظـُه  َعَو ْنَم  َو  ُهَناز  ْدَقَف  اّرِس  ُهاخَا  َظَعَو  ْنَم 

. تسا هتساک  ار  وا  شزرا  دیامن ، شتحیصن  اراکشآ  رگا  هتسارآ و  ار  وا  دنک ، تحیصن  یناهنپ  ار  شا ) ینید   ) ردارب سک  ره 
ص 489. لوقعلا ، فحت 

96 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ْفَخ هّللا !ِ  َدـْبَع  ای  َلاـق : هّللا .َ  ُفاـخَا  ّینِا  َلاـق : َکـُلاب ؟ اـم  َلاـقَف : ِْهیَلَع ، ِفْوَْخلا  ََرث  َا  يأَرَف  ٍلُـجَر  یلِامالـسلا  هیلع  ٌّیلَع  َنینِمْؤُملا  ُریمَا  َرَظَن 

ُِملْظَیال ُهَّنِاَف  َِکلذ  َدَْعب  هّللا َ  ِفََختال  َُّمث  َکُِحلُْصی  امیف  ِهِصْعَتال  َو  َکَف  ـ َّلَک امیف  ُهْعِطَا  َو  ِهِدابِع ، ِِملاظَم  یف  َْکیَلَع  هّللا ِ  َلْدَع  ْفَخ  َو  ََکبونُذ ،
ام َّنَا  مَلْعاَف  ِۀَِبقاْعلا ، َءوس  هّللا ُ  َکَنِمُْؤی  ْنَا  َْتدَرَا  ْنِاَف  َلَّدَـبَت ، َوا  َرَّیَغَت  ْنَِاب  ِۀَِـبقاْعلا  َءوس  َفاَخت  ْنَا  ِّالا  ادـَبَا ، ِِهقاقِْحتْـسا  َقْوَف  ُُهبِّذَُـعیال  َو  ادَـحَا ،

؛ َْکنَع ِهِْملِح  َو  َكاِّیا  ِهِراْظنِا  َو  هّللا ِ  ِلاْهمِِابَف  ٍّرَش  ْنِم  ِهیتْاَت  ام  َو  ِهِقیفَْوت ، َو  هّللا ِ  ِلْضَِفبَف  ٍْریَخ  ْنِم  ِهیتْاَت 
یم ادـخ  زا  تفگ : یلاـح ؟ هچ  رد  دـندومرف : وا  هب  دـندید . سرت  هناـشن  وا  هرهچ  رد  دنتـسیرگن و  يدرم  هبمالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 

هچنآ رد  ار  ادخ  سرتب و  يا  هدرک  ادخ  ناگدنب  هب  هک  ییاه  ملظ  هرابرد  ادخ  تلادع  زا  تناهانگ و  زا  ادـخ ! هدـنب  يا  : » دـندومرف مسرت .
سک چیه  هب  وا  اریز  سرتن ؛ ادخ  زا  نآ ، زا  سپ  نکن . ینامرفان  تسا ، نآرد  وت  حالـص  هچنآ  رد  وا  زا  نک و  يوریپ  هدومن ، فّظوم  ار  وت 

، تشونرـس هک  نیا  هب  یـشاب ، دـب  تبقاع  نارگن  هک  نیا  رگم  دـنک . یمن  تازاجم  شقاقحتـسا  زا  شیب  ار  یـسک  زگره  دـنک و  یمن  ملظ 
قیفوت ادـخ و  فطل  زا  دـسر ، یم  وت  هب  هک  يریخ  ره  نادـب  یـشاب ، نامارد  دـب  تبقاع  زا  یتساوخ  رگا  سپ  دـبای . رییغت  دوش و  نوگرگد 

«. تسوت هرابرد  شا  يرابدرب  وت و  هب  ادخ  نداد  تلهم  تهج  هب  دسر ، یم  وت  هب  يّرش  ره  تسوا و 
ح 133. ص 265 ، ، 7 يرکسع نسح  ماما  ریسفت 

97 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِهَیلإ .  َکَناسحإ  َرَکَذو  َکَبنَذ ،  َیِسَن  نَم  َِکناوخإ  ُریَخ 

وا هب  تبسن  ار  تا  یبوخ  دنک و  شومارف  ار  وا ) هب  تبسن  تا  يدب   ) تهانگ هک  تسا  نآ  وت ،  ردارب  نیرتهب  مالـسلا :  هیلع  يرکـسع  ماما 
دشاب .  هتشاد  دای  هب 

 . ص 313 نیدلا :  مالعأ 

98 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِهِرَبِک .  یف  ِقوقُعلا  َیلإ  وعدَت  ِهِرَغِص  یف  ِهِِدلاو  یلَع  َِدلَولا  ُةَأرُج 

دَناشک .  یم  یلاس  ْگرزب  رد  ینامرفان  هب  یلاسدرخ ،  رد  ردام  ردپ و  رب  دنزرف  یخاتسگ  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
 . ص 489 لوقعلا :  فحت 

99 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ََکل ُلوقَی  َُهل :  لُقَف  ِّقَحلِاب ، ًِالئاق  اّیِوَس  ارَکَذ  ُهَقَزَر  و  َُهبونُذ ،  َُهل  َرَفَغ  و  اِنتَعیش ، یلِإ  ُهَتَعینَص  َلیعامـسإ  ِنب  َمیهاربِإ  َقاحـسِإ  یبَِأل  هّللا ُ  َرَکَـش  : 

َدَمحَأ . َکَنبا  ِّمَس  ٍیلَع :  ُنب  ُنَسَحلا 
نایعیش هب  لیعامسا  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  تمدخ  زا  دوخ  دنوادخ ،  یناجرج : ـ  فیرش  نب  رفعج  هب  مالـسلا ـ  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

یم یلع  نب  نسح  هک  وگب  وا  هب  دَنادرگ .  شا  يزور  رواب ،  قح  لامک و  مامت و  يرـسپ  دزرمایب و  ار  وا  ناهانگ  دنک و  يرازگ  ساپـس  ام 
راذگب .  دمحا  ار  تدنزرف  مان  دیوگ : 

. یناجرجلا فیرشلا  نب  رفعج  نع  امهالک  ج 3 ص 217  ۀّمغلا :  فشک  ج 1 ص 424 ح 4 ، حئارجلاو :  جئارخلا 

100 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِهِرَبِک . یف  ِقوقُعلا  َیلإ  وعدَت  ِهِرَغِص ،  یف  ِهِِدلاو  یلَع  َِدلَولا  ُةَأرُج 

دَناوخ .  یم  ارف  یگرزب  رد  یشکرس  هب  یکدوک ،  رد  شردپ  رب  دنزرف  یخاتسگ  مالسلا :  هیلع  يرکسع  ماما 
ص 489. لوقعلا :  فحت 

101 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

102 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
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، ِِهب ُّرُمَت  ْنَم  ِّلُک  یلَع  ُمالَّسلا  ِعُضاوَتلا  َنِم 
. ِسِلْجَْملا ِفَرَش  َنُود  ُسُولُْجلا  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

يرذگ یم  وا  رب  هک  سک  ره  هب  ندرک  مال  سـ
( تسوت  ) هاگیاج زا  رت  نییاپ  هک  ییاج  رد  نتسشنو 

ـت. سا ینتور  ـع و فـ ضاوت هناشن 
372 ح 9 راونالاراحب 78 :

103 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِسِلْجَملا َنِم  ِفَرَّشلا  ِنوُِدب  َیِضَر  ْنَم 

. َموُقَی یّتَح  ِْهیَلَع  َنوُّلَُصی  ُُهتَِکئالَمَو  هّللا ُ  ِلَزَی  َْمل 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

. دزیخرب هک  یتقو  ات  دنتسرف  یم  دورد  وا  رب  یهلا  ناگتشرف  ادخ و  هراومه  دوش ، یضار  دوخ  هاگیاج  زا  رت  نییاپ  هب  سلجم  رد  هک  یسک 
486 لوقعلا : فحت 

104 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِهِم یف َفـ ِقَم  ـ ْحالا ُْبلَق 

. ِِهْبل یف َقـ ِمیک  ـ َْحلا ُمَف  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

تسوا ناهد  رد  قمحا  لد  بلق و 
. تسوا بلق  رایتخا )  ) رد میکح  ناسنا  ناهد  و 

دنز یم  فرح  هدیجنسن  نادان  ناسنا  ینعی  )
.( دنک یم  تبحص  هشیدنا  زا  سپ  میکحو  دنمدرخ  ناسناو 

374 ح 21 راونالاراحب 78 :

105 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِهِرَغِص یف  ِهِِدلاو  یلَع  َِدلَْولا  ُةَأرُج 

. ِهِرَب یف ِکـ ِقوُق  ـ ُعلا َیلإ  وُعْد  َتـ
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

یکدوک رد  ردپ  لباقم  رد  دنزرف  یخاتسگ  ییوررپ و 
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. دو یم شـ یگرزب  رد  وا  رازآ  ینامرفان و  ـب  جوم
374 ح 27 : 78 راونالاراحب ،

106 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، ٌرِهاظ ٌلامَج  ِةَرو  ـ ُّصلا ُنْسُح 
. ٌنِطاب ٌلامَج  ِلْق  ـ َْعلا ُنْسَح  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
تسا يرهاظ  ییابیز  هرهچ ، ییابیز 

. تسا ینطاب  ییابیز  هشیدنا  یبوخ  و 
95 ح 27 راونالاراحب 1 :

107 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، ُهَتَعیبَط ُمَرَْکلا  َو  ُهَتَّیجَس ، ُعَرَْولا  َناک  ْنَم 

، ِْهیَلَع ُءانَّثلا  َو  ُهُقیدَص  َُرثَک  ُهَتَّلُخ ، ُْملِْحلا  َو 
. ِْهیَلَع ِءانَّثلا  ِنْسُِحب  ِِهئادْعَأ  ْنِم  َرَصَْتنا  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
دهاوخ دایز  وا  فیرعت  شناتـسود و  ددرگ  وا  تسود  يرابدرب  وا و  تعیبط  ءزج  تواخـس  دوجو و  وا  تشرـس  ءزج  ییاـسراپ  هک  یـسک 

. دریگ یم  ماقتنا  وا  رب  ندرک  شیاتس  اب  شنانمشد  زا  دش و 
نیدلا 314 مالعا 

108 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، ُرِکاشلا َِّالا  َۀَم  ـ ْعِّنلا ُفِْرعَیال 

. ُفِراْعلا َِّالا  َۀَمْعِّنلا  ُرُکْشَی  َو ال 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

دسان یمن شـ یسک  رازگساپس  ار جـز  تمعن 
. دنک یمن  يرازگساپس  ار  تمعن  اناد  فراع و  زج  و 

نیدلا 313 مالعا 

109 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
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: ٌءْی امُه َشـ ـ َقْوَف َْسَیل  ِناتَلْص  ِخـ
. ِناو ـ خإلا ُع  ْـ فَن َو  ِهّللِاب  ُنا  ـ میالَأ

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
: تسین يزیچ  اهنآ  زا  رتالاب  هک  تسا  تلصخ  ود 

ادخ هب  نامیا  1 ـ 
. ینید ناردارب  هب  یناسر  دوس  2 ـ 

374 ح 26 راونالاراحب 78 :

110 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
. ٍّرَش ِّلُک  ُحاتفِم  ُبَضَْغلَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
. تسا یتشز  يدب و  ره  دیلک  مشخ ،

488 لوقعلا : فحت 

111 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، ٍْتَیب یف  اهُّلُک  ُِثئابَْخلا  ِتَلِعُج 

. ُبْذِْکلا اهُحاتْفِم  َلِعُج  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

هد ـ مآدرگ يا  هنا  رد خـ اهیدیلپ  مام  تـ
. تسا هدش  هداد  رارق  ییوگغورد  اهنآ  دیلک  و 

رابخالا ص 418 ح 1162 عماج 

112 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
اَهل ًءاضَق  ْمُهُّدَشأ  َو  ِِهناوخإ  ِقوُقُِحب  َساّنلا  ُفَرْعَا 

ِهّللا َشـَا?ا، َْدنِع  ْمُه  ـُمـ َظْعأ
ِِهناوخءِال اینُّدلا  یف  َعَضاَوت  ْنَم  َو 

َنیقیّدِّصلا َنِم  هّللاَْدنِع ِ  َوُهَف 
. اّقَحمالسلا هیلع  ٍِبلاط  یبأ  ِْنب  ِیلَع  ِۀَعیش  ْنِمَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
يارب ایند  رد  هک  یسک  و  دشاب ، رتاشوک  قوقح  نآ  يادا  رد  رتانشآ و  شناردارب  قوقح  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  ادخ  شیپ  مدرم  نیرترب 
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. دیآ یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیتسار  نایعیش  زا  نیقیدص و  زا  ادخ  شیپ  وا  دنک ، ینتورف  شناردارب 
. دنک یم  کمک  طباور  تمالس  میکحت و  هب  دارفا ، نایم  رد  لباقتم  قوقح  تخانش  هتکن :

55 ح 5 راونالاراحب 41 :

113 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َكُءاَهب َبَهْذ  َـ یَف ِرام  ـ ُتال

. َْکیَلَع َءَرَتُْجیَف  ْحِزاُمتال  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

، دور یم  تیوربآ  هک  نکم  لادج  هزیتس و 
. دنوش خات  ـ سگ رب تـو  هک  نکن  یخو  و شـ

370 ح 1 راونالاراحب 78 :

114 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، ِْنیَناِسلاذَو ِْنیَهْجَواذ  ُنوُکَی  ٌْدبَع  ُْدبَْعلا  َْسِئب 

ابئاغ ُُهل  ـ ُکْأی َو  اد  ـ ِهاش ُهاخَأ  يرط  ُیـ
. ُهَناخ َِیُلْتبُا  نِإ  َو  ُهَدَسَح ، َیِطُْعا  ْنإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
، تسا يا  هدنب  دب  دشاب  هنابز  ود  ور و  ود  هک  یناسنا 

دن یم کـ فیر  ـ عت شردارب  زا  ور  ـ بور رد 
، درو یم خـ تبیغ ) اب   ) ار شتشوگ  رس  تشپ  و 

دزرو یم  دسح  دوش  هداد  وا  هب  یتمعن  رگا 
. دنک یم  تنایخ  وا  هب  دوش  راتفرگ  رگا  و 

. ددرگ یم  هعماج  رد  دامتعا  بلس  بجوم  ییورود ، قافن و  هتکن : 
. تسا یکی  نابز  اب  شلد  هکنآ  يادف  ناج  يا 

373 ح 14 راونالاراحب 78 :

115 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َکَْبنَذ َیِسَن  ْنَم  َِکناوْخإ  ُْریَخ 
. ِْهی ـ َِلا َکَنا  ـ سحإ ـَر  َکَذ َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
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: هک تسا  یسک  وت  ردارب  نیرتهب 
دن شومارف کـ ار  ياط تـو  خـ

. دنک يروآدای  شدوخ  هب  تبسن  ار  وت  یکین  و 
313 نیّدلا : مالعا 

116 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ُهَناز ْدَقَف  اّرِس  ُهاخأ  َظَعَو  ْنَم 

. ُهَناش ْدَقَف  ًۀَِینالَع  ُهَظَعَو  ْنَم  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

دنک هظعوم  تولخ  رد  ار  شتسود  هک  یسک 
ـت، سا هت  ــ سارآ ار  وا 

دنک هظعوم  ار  وا  اراکشآ  هک  یسک  و 
. تسا هدرک  رب مـال  ار  وا  ياهبیع 

374 ح 33 راونالاراحب 78 :

117 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
. ٍبَجَع ِْریَغ  ْنِم  ُکْحِّضلا  ِلْهَْجلا  َنِم 

: دومرف مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما 
بّجعت نودب  تهج و  یب  هدنخ 

ـت. سا ینادا  له و نـ هنا جـ ـ شن
لوقعلا 487 فحت 

118 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِبَدَْألا ِمـَن  َْسی  َلـ

. ِنوُزْحَْملا َْدنِع  َحَرَْفلا  ُراهْظِإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
كانمغ ناسنا  روضح  رد  ندرک  يداش 

ـت. سین ینا  ـ سنا بدا  زا 
489 لوقعلا :  فحت 
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119 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ٌرا جـ َرْهَّظلا ، ُمِصْقَت  ِیّتلا  ِِرقاوَْفلا  َنِم 

. اهاشفَأ ًۀئِّیَس  يأَر  ْنِا  َو  اهَأَفْطَأ  ًۀَنَسَح  يأَر  ْنإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

: هک تسا  يا  هیاسمه  نکشرمک ، ياهتبیصم  زا  یکی 
دراذگ یم  شوپرس  نآ  يور  دنیبب  ار  یبوخ  نوچ 

. دنک یم  اشفا  ار  نآ  دنیبب  يدب  رگا  و 
487 لوقعلا : فحت 

120 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
. ُدوُق ـ َحلا ـًۀ  َحار ِساّنلا  ُّل  ـ َقَأ

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
، مدر ــ نیرت م شیاسآ  مک 

. تسا زوت  هنیک  نا  ـ سنا
488 لوقعلا : فحت 

121 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، ِرار ـ ْبِألل ٌباَوث  ِرار  ـ ْبِألل ِرار  ـ ْبألا ُّبُح 

، ِرار ـ ْبِألل ٌۀَلیِضَف  ِراْربِألل  ِراّج  ـ ُفلا ُّبُح  َو 
، ِرار ـ ْبِألل ٌْنیَز  ِراْربِألل  ِراّج  ـ ُفلا ُضُْغب  َو 

 . ِراّجُفلا یَلَع  ٌيْزِخ  ِراّجُْفِلل  ِراْربْألا  ُضُْغب  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

ناراکهبت ینمشد  و  تسا ، تلیضف  نابوخ  يارب  نابوخ  هب  تبسن  ناراکهبت  تبحم  و  دراد ، شاداپ  نابوخ  يارب  رگیدمه  اب  نابوخ  تبحم 
. تسا ناراکهبت  يراوخ  هیام  ناراکهبت  اب  ناکین  ینمشد  تسا و  نابوخ  يارب  تنیز  نابوخ  اب 

. تساهناسنا ّتیصخش  رایعم  یتسود  هتکن : 
. دنهد یم  رارق  رایعم  ار  ینید  ياهشزرا  دوخ ، ياه  ینمشد  یتسود و  رد  یبتکم ، ياهناسنا 

372 ح 8 راونالاراحب 78 :

122 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
َّلَذ ّالإ  ٌزیزَع  َقّحلا  َكََرت  ام 
َّز. ّالإ َعـ ٌلیلَذ  ِِهب  ـَذ  َخَأال َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
. تفای تّزع  هک  نیا  رگم  تفرگن  ار  قح  لیلذ  راوخ و  چیه  و  دش ، لیلذ  راوخ و  هکنیا  رگم  درکن  اهر  ار  قح  یتّزع  اب  چیه 

374 ح 24. راونالاراحب 78 :

123 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
. ِْهیَلَع ُّقُشَی  اِمب  َلُجَّرلا  ِمِرُْکتال 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
نکن مارتحا  يا  هنوگ  هب  ار  سک  چیه 
. دنکفیب تّقشم  جنر و  هب  ار  وا  هک 

. دزاس یم  یمیمص  ریغ  ار  اه  هطبار  خلت و  ار  اهیگدنز  فّلکت ، هتکن : 
374 ح 34 راونالاراحب 78 :

124 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
. َفارْسإلا َو  َكاّیإ  َو  ِداِصْتقإلِاب  َْکیَلَع 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
لادتعا يور و  هنایم  هب  داب  وت  رب 

. فارسا یجرخلو و  زا  زیهرپ  و 
. تسا لخب  فارسا و  هنایم  لادتعا  ّدح  داصتقا ، هتکن : 

قحلا 12 ص 467 قاقحا 

125 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ْمَلْعاَو

، ٌفَرَس َوُهَف  ِْهیَلَع  َداز  ْنِاَف  ارادْقِم ، ِءاخَّسِلل  َّنَا 
… ٌرُّوَهَت َوُهَف  ِْهیَلَع  َداز  ْنِاَف  ارادقِم ، ِمْزَْحِلل  َّنَاَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
زا رگا  دراد ، يا  هزادنا  مه  طایتحا  یشیدنا و  رود  و  دیآ ، یم  رامش  هب  فارسا  درذگب  دح  نآ  زا  رگا  دراد . يزرم  ّدح و  ششخب  دوج و 

. تسا یکاب  یب  دنک  زواجت  نآ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  ثیدح   141www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 50زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


نیدلا 313. مالعا 

126 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، ِةالَّصلا َو  ِمایِّصلا  َةَْرثَک  ُةَدابِْعلا  ِتَْسَیل 

. ِهّللا ِْرمأ  ِیف  ِرُّکَفَّتلا  ُةَْرثَک  ُةَدابِْعلَا  امَّنإ  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

. تسادخ رما  راک و  هرابرد  ندرک  هشیدنا  رکف و  دایز  تدابع ، هکلب  تسین ، دایز  زامن  هزور و  هب  تدابع 
373 ح 13 راونالاراحب 78 :

127 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، ِۀَْهبُّشلا َْدنِع  َفَقَو  ْنَم  ِساّنلا  َُعرَْوا 

، ِِضئارْفلا یَلَع  َماقأ  ْنَم  ِساّنلا  ُدَبْعَا 
، َمارَْحلا َكََرت  ْنَم  ِساّنلا  ُدَهْزأ 

. َبُونُّذلا َكََرت  ْنَم  اداِهتْجإ  ِساّنلا  ُّدَشأ 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

، دنک فقوت  ههبش  دراوم  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاسراپ 
، دشاب راوتسا  تابجاو ، ییاپرب  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدباع 

، دنک كرت  ار  مارح  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدهاز 
. دنک اهر  ار  ناهانگ  هک  تسا  یصخش  مدرم  نیرتاشوک 

373 ح 18 راونالاراحب 78 :

128 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِتْوَْملا َرْکِذ  َو  ِهّللا  َرْکِذ  اوُِرثْکأ 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِّیبنلا  یَلَع  َةالَّصلا  َو  ِنآرُْقلا  َةَوِالت  َو 
. ٍتانَسَحُرْشَع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ِلوُسَر  یلَع  َةالَّصلا  َّنإَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
لوسر رب  دورد  هک  دـیتسرف  دورد  ناوارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپرب  دـیناوخب و  دایز  ار  نآرق  دیـشاب و  گرم  دای  ادـخ و  دای  دایز 

. دور یم  رامش  هب  هنسح  هد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
372 ح 12 راونالاراحب 78 :

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  ثیدح   141www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 50زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


129 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
: اُولا َو قـ مالسلا  هیلع  اضِّرلا  َیلَع  اُونَذْأ  ـ َتْساَف ٌۀَعا  ـ مَج َمِد  َقـ

ـْم: َُهل َلا  اُولَخَد قـ اَّمل  ّمث  اما  ـ ّیأ ْمُهَعَن  ـ َمَف مالسلا ، هیلع  ٍّیل  ِۀَعی َعـ ْنِم شـ ُنْح  َنـ
مالسلا هیلع  َنینِمْؤُْملاِریمأ  ٍّیلَع  ُۀَعیش  امَّنِا  ْمُکَْحیَو 

. ِهِِرماوأ ْنِم  اْئیَش  اوُِفلاُخی  َْمل  َنیذَّلَا  ٍرَْکب  یبَا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ٌراّمَع  َو  ُدادْقِْملا  َو  ٍّرذُوبأ  َو  ُناْملَس  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

زور دنچ  ماما  میتسهمالـسلا . هیلع  یلع  نایعیـش  زا  ام  دنتفگ : دنتـساوخ و  دورو  هزاجا  دندیـسر و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  یهورگ 
: دومرف نانآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دندش . لخاد  هتفرگ و ) هزاجا  زور  دنچ  زا  دعب   ) سپس دادن .  دورو  هزاجا 

یبا نب  دمحم  رامع و  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هعیـش  امـش ! رب  ياو 
. دندرکن تفلاخم  مالسلا  هیلع  یلع  ياهنامرف  زا  کی  چیه  اب  هک  دنتسه  رکب 

. راعش اعّدا و  هب  هن  تسا ، راتفر  لمع و  هب  ندوب  هعیش  هتکن : 
551 راحبلا 4 : ۀنیفس 

130 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
: ٌسْمَخ نمؤملا ]  ] َنینِمْؤُْملا ُتامالَع 

، َنیسْمَْخلاَو يدْحءْالا  ُةالَص 
، َنیَعبْرْألا ُةَرایز  َو 
، ِنیمَْیلِاب ُمُّتخَّتلا  َو 

، ِنیبَجلا ُریفْعَت  َو 
. ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  هّللا  ِمْسِبب  ُرهَْجلا  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
: تسا زیچ  جنپ  نایعیش )  ) نانمؤم ياه  هناشن 

( هنازور بحتسم  بجاو و  ياهزامن   ) زامن تعکر  کی  هاجنپ و  1 ـ 
نیعبرا ترایز  2 ـ 

نتشاد تسار  تسد  هب  رتشگنا  3 ـ 
نداهن كاخ  رب  هدجس ) رد   ) ار یناشیپ  4 ـ 

. نت ـ فگ ـد  نلب اهزامن ) رد   ) ار میحرلا  نم  ـ حرلا هللا  ـم  سب 5 ـ 
. دنشاب شیوخ  بتکم  فِّرعم  ناشلمع  هوحن  اب  دیاب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هتکن : 

دجهتملا 788 حابصم 

131 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، اْنیَش اُونوُکَتال  َو  اْنیَز  اُونوُک  َو  هّللااوُق َ  ـ َّتإ

. ٍحیبَق َّلُک  اّنَع  اوُعَفْداَو  ٍةَدَّوَم ، َّلُک  اْنَیلإ  اوُّرُج 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

. دینک عفد  ام  زا  ار  اهیتشز  همه  دینک و  بلج  ام  يوس  هب  ار  اهتّبحم  همه  دیشابن ، گنن  هیام  دیشاب و  تنیز  هیام  دینک و  اورپ  ادخ  زا 
241 ح 9976 ۀمکحلا 5 : نازیم 

132 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
. ُُهلُِّذی ٌۀَبْغَر  َُهل  َنوُکَت  َنَأ  ِنِمْؤُْملِاب  َحَْبقأ  ام 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
یگتسبلد نمؤم  ناسنا  تسا  تشز  ردق  هچ 

. دزاس راوخ  ار  وا  هک  دشاب  هتشاد  يا  هتساوخ  و 
. تسا عمط »  » و سرت »  » ناسنا تراسا  مّهم  لماع  ود  هتکن : 

489 لوقعلا : فحت 

133 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
: ُرَف ْـ ـغ ُتال یتَّلا  ِبُونُّذلا  َنِم 
. اذِهب ِّالا  ُذَخاُؤا  ینَت ال  ْـ َیل

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
: دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  یندوشخبان  ناهانگ  زا 

دننکن هذخاؤم  هانگ  نیا  زا  ریغ  هب  ارم  شاک  يا 
(. درامش کبس  کچوک و  ار  هانگ  ینعی  )

487 لوقعلا : فحت 

134 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِساّن ـ لا ِـي  ُكار ف ـْـ شِْالَا

ِدَوسْألا ِحْسِْملا  یَلَع  ِلْمَّنلا  ِبیبَد  ْنِم  یفْخَا 
. ۀَِمل ـْظـ ُْملا َِۀل  ْـ یَّللا یف 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
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مدر ــ نا م ـ یم رد  كر  شـ
کیراتو هریت  بش  رد  هایس  شرف  رب  روم  ياپ  ّدر  زا 

ـت. سا یف تـر  ـ خم
487 لوقعلا : فحت 

135 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ام ٍعِراز  ِّلُِکل  ًۀَمادَن ، ُدُصْحَی  اّرَـش  ْعَرْزَی  ْنَم  َو  ًۀَْـطبِغ  ُدُـصْحَی  اْریَخ  ْعَرْزَی  ْنَم  ًۀَـتَْغب ، یتأَی  ُتْوَْملاَو  ٍةَدوُدـْعَم  ٍماّیأ  َو  ٍۀَـصوُْقنَم  ٍلاجآ  یف  ْمُکَّنإ 

. ُهاقَو ُهّللاَف  اّرَش  َِیقُو  ْنَم  َو  ُهاطْعَأ ، ُهّللاَف  اْریَخ  َیِطُْعا  ْنَم  َُهل . ْرَّدَُقی  َْملام  ٌصیرَح  ُكِرُْدیال  َو  ِهِّظَِحب  ٌء  ییَطب  ُقَبُْسیال  ََعرَز .
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

، دسر یم  ارف  ناهگان  گرم  تسا ، دودحم  امش  نارود  تسا ، شهاک  هب  ور  امش  ياهرمع 
، دنک یم  ورد  ینامیشپ  دراکب ، یتشز  سک  رهو  دنک  یم  ورد  یشوخ  دراکب  یکین  هک  ره 

رّدـقم هچنآ  زا  شیب  صیرح  هن  دـنام و  یم  بقع  دوـخ  بیـصن  هرهب و  زا  ور  دـنک  هن  درک ، دـهاوخ  ورد  دـنک  تشک  ار  هچنآ  یـسک  ره 
، دروآ تسد  هب  تسوا 

. تسا هدرک  ظفح  ار  وا  ادخ  دوش  ظفح  يّرش  زا  سک  ره  و  تسادخ ، زا  دسرب  يریخ  سک  ره  هب 
489 لوقعلا : فحت 

136 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ٌنُوم ْـ ضَم ٌقْزِر  َکَلَغْشَیال 
. ٍضُور ْـ فَم ٍلَم  َعـْن َعـ

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
( دسر یم  وت  هب  لاحرهرد  هک   ) هدش نیمضت  يزور  ادابم 

. درادزاب بجاو  تیلاعف  راک و  زا  ار  وت 
489 لوقعلا : فحت 

137 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، ْمُکَنید یف  ِعَرَْولاَو  هّللا ،ِ  يَْوقَِتب  ْمُکیصوُأ 

ـِث، ید َـ ْحلا ِقْدِص  َو  ِهِّلل ، ِداه  ـ ِتْجءْالا َو 
، ٍرِجاف َو  ٍِّرب  ْنِم  ْمُکَنَمَْتئا  ِنَم  یِلا  ِۀَنامْألا  ِءادأ  َو 

، ِراوَْجلا ِنْسُحَو  ِدوُجُّسلا ، ِلوُطَو 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  َءاج  اذِهبَف 
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: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
یسک هب  تناما  يادا  ییوگتسار و  ادخ و  يارب  شالت  ششوک و  و  ناتدوخ ، نید  رد  ییاسراپ  یهلا ، ياوقت  هب : منک  یم  شرافـس  ار  امش 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترـضح  هک  یگیاسمه ، شوخ  هدجـس و  ندرک  ینالوط  و  دب ، ای  دشاب  بوخ  هچ  تسا  هدرمـش  نیما  ار  امـش  هک 
. تسا هدروآ  ار  اه  همانرب  نیمههلآ 

. تسا غیلبت  نیرتاسر  نابز و  نیرتایوگ  لمع ، نابز  هتکن : 
372 ح 12 راونالاراحب 78 :

138 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
اینُّدلا َنِم  ینْجِرُْخی  َْمل  يذَّلا  ِهِّلل  دُمَْحلَا 

، يد ـ َْعب ْنِم  َفَل  ـ َْخلا َِینارأ  یّتَح 
، اْقلُخ َو  اْقلَخهلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوُسَِرب  ِساّنلا  ُهَبْشأ 

، ِِهتَْبیَغ یف  یلاعَت  َو  َكَرابَت  هّللا ُ  ُهُظَفَحَی 
اطِْسق َو  ًالْدَع  َضْرَْألا  ُأَلْمَیَف  ُهُرِهُْظی  َُّمث 

. اْملُظ َو  اَرْوَج  ْتَِئُلم  امَک 
: دومرف یم  هک  مدینشمالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  دیوگ : یم  قاحسا  نب  دمحا 

قالخا تقلخ و  رد  وا  هک  داد ، ناشن  نم  هب  ار  مدوخ  زا  دـعب  نیـشناج  مدـنزرف و )  ) هکنیا ات  دربن  نوریب  اـیند  زا  ارم  هک  ار  ییادـخ  ساـپس 
دنک یم  راکشآ  ار  وا  دعب  و  دنک ، یم  يرادهگن  ظفح و  شتبیغ  رد  ار  وا  ادخ  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش 

. دشاب هدش  رپ  متس  یتلادع و  یب  زا  هک  هنوگ  نامه  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  ات 
نیدلا 408 ح 7 لامک 

139 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
. يدَْعب ْنِم  ْمُُکبِحاص  اذه 
: دیوگ یم  يزاوها  ورمع 

: دومرف داد و  ناشن  نم  هب  ار  شدنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
. تسامش ماما ) و   ) بحاص نم  زا  دعب  دنزرف ، نیا 

یفاک 1/328 ح 3

140 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ِهِْملِِعب ِساّنلا  َْنَیب  یضَق  َماق  اذإَف 

. َۀَن ِّـ یَبلا ُلَأْسَیالمالسلا  هیلع  َدُواد  ِءاض  َکـَقـ
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: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
هیلع دواد  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  تواضق  شدوخ  ملع  اب  مدرم  نایم  رد  دنک ، مایق  مالـسلا ) هیلع  يدهم  ترـضح   ) هک ینامز 

. دبلط یمن  دهاش  هنّیب و  مدرم ، زا  درک و  یم  تواضق  مالسلا 
یفاک 1/509 ح 13

141 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، َنُولِهاْجلا اَه  ـ یف ُراُحی  ٌَۀب  ْـ یَغ َُهل  َّنإ  ـا  مأ ... 

، َنُوتاّقَْولا اَهیف  ُبِّذَُکی  َو  َنُولِطبُْملا ، اَهیف  ُِکلْهَی  َو 
ِضیْبلا ِمالْعَألا  َیِلا  ُرُْظنأ  ّـي  نَأَکَف ُجُرْخَی  َُّمث 

. ِۀَفو ـ ُْکلا ِفَجَِنب  ِهِسأَر  َقْوَف  ُقِفَْخت 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

هک ینالوط )  ) تسا یتبیغ  ياراد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
، دنوش یم  ریحتم  نامز  نآ  رد  اهنادان 

دنسر یم  تکاله  هب  تبیغ  نآ  رد  لطاب  لها 
، دنیوگ یم  غورد  ناگدننک  نییعت  تقو  و 

، دنک یم  جورخ  روهظ و  سپس 
. تسا هدمآ  رد  رازتها  هب  وا  رس  يالاب  هفوک  ِفجن  رد  هک  ار  يدیفس  ياهمچرپ  منیب  یم  ایوگ 

. دنک یم  رت  نیگنس  ار  هعیش  فیلکت  تبیغ ، رصع  تسا و  ناحتما »  » کی نامز  ماما  تبیغ  هتکن : 
نیدلا 409 ح 9 لامک 

142 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

زکرم هرابرد 

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

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

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

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
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نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

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

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

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

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
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قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 

IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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