
http://www.ghaemiyeh.com






مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  زا  ثیدح   127

: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  زا  ثیدح   12711

باتک 11تاصخشم 

1 11ثیدح

2 11ثیدح

3 11ثیدح

4 11ثیدح

5 12ثیدح

6 12ثیدح

7 12ثیدح

8 12ثیدح

9 12ثیدح

10 13ثیدح

11 13ثیدح

12 13ثیدح

13 13ثیدح

14 13ثیدح

15 14ثیدح

16 14ثیدح

17 14ثیدح

18 14ثیدح

19 14ثیدح

20 14ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


21 15ثیدح

22 15ثیدح

23 15ثیدح

24 15ثیدح

25 16ثیدح

26 16ثیدح

27 16ثیدح

28 16ثیدح

29 17ثیدح

30 17ثیدح

31 17ثیدح

32 17ثیدح

33 17ثیدح

34 17ثیدح

35 18ثیدح

36 18ثیدح

37 18ثیدح

38 18ثیدح

39 19ثیدح

40 19ثیدح

41 19ثیدح

42 20ثیدح

43 20ثیدح

44 20ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


45 20ثیدح

46 21ثیدح

47 21ثیدح

48 21ثیدح

49 22ثیدح

50 22ثیدح

51 22ثیدح

52 23ثیدح

53 23ثیدح

54 23ثیدح

55 24ثیدح

56 24ثیدح

57 24ثیدح

58 24ثیدح

59 25ثیدح

60 25ثیدح

61 25ثیدح

62 25ثیدح

63 26ثیدح

64 26ثیدح

65 26ثیدح

66 26ثیدح

67 26ثیدح

68 27ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


69 27ثیدح

70 27ثیدح

71 28ثیدح

72 28ثیدح

73 28ثیدح

74 28ثیدح

75 28ثیدح

76 29ثیدح

77 29ثیدح

78 29ثیدح

79 29ثیدح

80 29ثیدح

81 30ثیدح

82 30ثیدح

83 30ثیدح

84 30ثیدح

85 30ثیدح

86 31ثیدح

87 31ثیدح

88 31ثیدح

89 31ثیدح

90 32ثیدح

91 32ثیدح

92 32ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


93 33ثیدح

94 33ثیدح

95 33ثیدح

96 33ثیدح

97 34ثیدح

98 34ثیدح

99 34ثیدح

100 35ثیدح

101 35ثیدح

102 35ثیدح

103 36ثیدح

104 36ثیدح

105 36ثیدح

106 36ثیدح

107 37ثیدح

108 37ثیدح

109 37ثیدح

110 38ثیدح

111 38ثیدح

112 38ثیدح

113 39ثیدح

114 39ثیدح

115 39ثیدح

116 39ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


117 40ثیدح

118 40ثیدح

119 41ثیدح

120 41ثیدح

121 41ثیدح

122 41ثیدح

123 42ثیدح

124 42ثیدح

125 42ثیدح

126 42ثیدح

127 43ثیدح

128 43ثیدح

زکرم 43هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  زا  ثیدح   127

باتک تاصخشم 

1393، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مالسلا / هیلع  يداه  ماما  ترضح  زا  ثیدح   127: روآدیدپ مان  ناونع و 

.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  يداه  ماما 
ُعاُطی ؛  هّللا َ  َعاطأ  نَم 

 . دنرب نامرف  وا  زا  دربب ،  نامرف  ادخ  زا  سک  ره   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 482 لوقعلا ،  فحت  . 

2 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِۀَّلِّذلا ؛  َیلإ  يِّدُؤی  َۀَّلِقلا و  ُبِقُعی  ُقوقُعلا 

 . دناشک یم  يراوخ  هب  دراد و  یپ  رد  يرادان  نیدلاو ، ]  ] ّقاع  : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 84 ج 74 ،  راونألا ،  راحب  . 

3 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ٌمَول ؛  ُِکلمَت  نَم  یلَع  ٌزجَع و  ُِکلمَتال  نَم  یلَع  ُبَضَغلا 

هیام تسا ،  وت  تسد  هب  شرایتخا  هک  نآ  رب  یناوتان و  هناشن  تسین ،  وت  تسد  هب  شرایتخا  هک  یـسک  رب  مشخ   : مالـسلا هیلع  يداـه  ماـما 
 . تسا شنزرس 

 . ص 11 ج 12 ،  لئاسولا ،  كردتسم  . 

4 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ًۀَمادَن ؛  دُصحَی  اّرَش  عَرزَی  نَم  ًۀَطبِغ و  دُصحَی  اریَخ  عَرزَی  نَم 

 . دورد یم  ینامیشپ  دناشفیب ،  يدب  مخت  هک  ره  دوردب و  ینامداش  دراکب ،  یبوخ  رذب  هک  ره  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
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 . ص 373 ج 78 ،  راونألا ،  راحب  . 

5 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِهیَلَع ؛  َنوطِخاّسلا  َُرثَک  ِهِسفَن  نَع  َیِضَر  نَم 

 . دنوش ناوارف  وا  زا  نایضاران  دوش ،  یضار  شدوخ  زا  هک  نآ   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 316 ج 72 ،  راونألا ،  راحب 

6 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ُۀَعُمُجلا ؛  ُریدَغلا و  یحضألا و  ُرطِفلا و  ِۀَعیّشِلل :  ٌۀََعبرأ  ُدایعألا  اَمَّنإ 

 . هعمج ریدغ و  نابرق ،  رطف ،  دنراد :  دیع  راهچ  طقف  نایعیش   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 351 ج 98 ،  راونألا ،  راحب  . 

7 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
مالسلا ؛  هیلع  ِِّینَسَحلا  هّللاِدبَع ِ  ِنب  ِمیظَعلا  ِدبَع  نَع  ْلَسَف  َِکتَیِحاِنب ،  َِکنید  ِرمأ  نِم  ٌء  یَش  َکیَلَع  َلَکشأ  اذإ 

میظعلا دـبع  اب  ار  نآ  يدـش ،  راچد  یلکـشم  هب  نید  راک  رد  دوخ  ورملق  رد  هاـگره  دـندومرف :  يزار  داّـمح  هب  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما 
 . راذگب نایم  رد  ینسح 

 . ص 321 ج 17 ،  لئاسولا ،  كردتسم 

8 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
اقَح ؛  انُِّیلَو  َتنأ  ِمِساقلاَابأ  ای  َِکب  ابَحرَم 

 . یتسه ام  رادتسود  ًاتقیقح  وت  يدمآ ،  شوخ  مساقلاوبا !  يا   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 2 ج 69 ،  راونألا ،  راحب 

9 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
مالسلا ؛  هیلع  َنیَسُحلا  َراز  نَمَک  َتنَُکل  ُمکَدنِع  میظَعلاِدبَع  َربَق  َترُز  َول  َکَّنإ  امأ 

رهش رد  ار  میظعلا  دبع  ربق  رگا  دندومرف :  دوب  هتفر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  هک  ير  یلاها  زا  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
. يا هدرک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ییوگ  هک  تسا  نانچ  ینک ،  ترایز  دوخ 
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 . ص 324 تارایزلا ،  لماک 

10 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
مالسلا ؛ مهیلع  ِِهتَیب  ِلهأ  ٍدَّمَُحم و  یلَع  ِِهتالَص  ِةَرثَِکل  ًالیلَخ  َمیِهاربإ  َّلَجَوَّزَع  هّللا ُ  َذَخَّتا  اَمَّنإ 

دوخ تسود  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  یلاعتم ،  دنوادخ   : دنک یم  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  مالسلا  هیلع  میظعلا  دبع  ترـضح 
 . داتسرف یم  دورد  رایسب  وا  تیب  لها  دّمحم و  رب  وا  اریز  تفرگرب ؛ 

 . ص 34 ج 1 ،  عئارشلا ،  للع 

11 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
مَُهباثأَف ؛  َنوُرِکاّشلا  ُهَدِمَح  مُهَرَکَشَف و  َنوِعئاّطلا  ُهَدَبَع  مُهَنَمآَف و  َنوُفئاخلا  ِهَیلإ  أََجل  مَُهباجأَف و  َنوّرَطضُملا  ُهاعَد  نَم  ای 

 ، دهد یم  ناشناما  دنرب و  یم  هانپ  وا  هب  ناکان  میب  دنک ،  یم  ناشتباجا  دنناوخ و  یم  ار  وا  ناگدنامرد  هک  نآ  يا   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . دهد یم  ناششاداپ  دنیوگ و  یم  ساپس  ار  وا  نارکاش  دیوگ و  یم  ناشساپس  دننک و  یم  تدابع  ار  وا  ناعیطم 

 . ص 227 ج 85 ،  راونألا ،  راحب  . 

12 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َکَتَعاط ؛  َُهل  ْعَمجاَف  ُهَیأَر  ُهَّدُو و  ََکل  َعَمَج  نَم 

 . نک زاربا  وا  هب  ار  تا  يربنامرف  تیاهن  زین  وت  درک ،  هضرع  وت  هب  ار  شکین ] ] يأر یتسود و  تیاهن  سک  ره   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 483 لوقعلا ،  فحت  . 

13 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِمزَحلا ؛  ِمیدقَت  ذخِأب  ِطیرفَّتلا  ِتارَسَح  رُکُذا 

 . نک دای  یشیدنا ،  رود  ندرک  هشیپ  اب  ار  ندرک  یهاتوک  ترسح   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 370 ج 78 ،  راونألا ،  راحب  . 

14 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َنِیقُولخَملا ؛  َطَخَس  ِلاُبی  َمل  هّللا َ  َعاطَأ  نَم 

 . درادن یکاب  مدرم  مشخ  زا  دنک ،  یم  تعاطا  ادخ  زا  هک  یسک   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
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 . ص 182 ج 71 ،  نامه ،  . 

15 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َکیفکَی ؛  اِمب  اضِّرلا  َو  َکیّنَمَت  ُۀَِّلق  ینِغلا 

 . تسا هدنسب  ار  وت  هک  تسا  يزیچ  هب  تیاضر  وزرآ و  ِیمک  يرگناوت ،   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 109 ج 75 ، راونألا ،  راحب  . 

16 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ُهَّرَش ؛  نَمَأت  الَف  ُهُسفَن  ِهیَلَع  َتناه  نَم 

 . شابم نمیا  درامش  کبس  ار  شدوخ  هک  یسک  ّرش  زا   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 483 لوقعلا ،  فحت  . 

17 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِِهب ؛  َترَدَغ  نَِمل  َءافَولا  ِهیَلَع و َال  َتردَک  نَّمِم  افَّصلا  ُبلطَتال 

 . نکم بلط  افو  يا ،  هدرکن  افو  وا  هب  هک  یسک  زا  هاوخم و  ّتیمیمص  يا  هتسسگ  وا  اب  ار  تا  هطبار  هک  یسک  زا   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 37 ج 78 ، راونألا ، راحب 

18 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِۀَّیِّنلا ؛  ِنسُح  یلإ  ِقَلَملا  ِنَع  ْلِدعاَف  ِۀَقِّثلا  ِّلَحَم  یف  َکیخأ  نِم  َتلَلَح  اذإ 

 . نک وکین   [ نطاب رد   ] ار تتّین  رهاظ ] رد   ] انث حدم و  ياج  هب  يدرک ،  دامتعا  تردارب  هب  هاگره   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 369 نامه ،  . 

19 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِلهَجلاو ؛  ِطمَغلا  َیلإ  ٍعاد  ِملِعلا ،  ِبَلَط  نَع  ٌفِراص  ُبجُعلا 

. دناوخ یم  قح  راکناو  یساپسان  هب  دراد و  یم  زاب  ییوج  شناد  زا  ار  یمدآ  يدنسپدوخ ،  : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 199 ج 72 ، نامه ، . 

20 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِلاّهُجلا ؛  ُۀَعانِص  ِءاهَفُّسلا و  ٌۀَهاُکف  ُءزَهلا 

 . . تسا نانادان  رادرک  نادرخ و  مک  یخوش  ندرک ،  دنخشیر   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 147 ج 75 ، نامه ،  . 

21 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِماعَّطلا ؛  ِبیط  یف  ُدیزَی  ُعوُجلا  َو  ِمانَمِلل  َُّذلَا  ُرَهَّسلا 

 . دنک یم  رتاراوگ  ار  كاروخ  یگنسرگ ،  رت و  شخب  تّذل  ار  باوخ  يرادیب ،  بش   : مالسلا هیلع  يداه  ماما 
 . ص 311 نیّدلا ،  مالعأ 

22 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛ ٌمُؤل ُِکلمَت  نَم  یلَع  ُبَضَغلَا 

. تسا یتسَپ  هناشن  ندش  نیگمشخ  ناتسدریز  رب 

ح 4 ص 370 ، ج78 ، راونألاراحب ،

23 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛  ِۀَعیطَْقلا ِبابْسَا  ُنَتمأ  ُۀََبلاغُْملا  َو  ُۀََبلاغُْملا  ِهیف  َنوک  ـ َْتنَا ِهیفام  ُّلَقَا  َو  َۀَقیث  َْولا  َةَدْقُْعلا  ُّلُِحی  َو  َۀمیدَْقلا  َۀَقادَّصلا  ُدِسُْفی  ُءارِْملَا 

زا مادـک  ره  هک  تسا  نیا  وگم  وگب  رثا  نیرتمکو  دـناشک  یم  ییادـج  هب  ار  مکحم  هطبار  دَرب و  یم  نیب  زا  ار  ینالوط  یتسود  وگم ، وگب 
. تسا هطبار  عطق  لماع  نیرت  مهم  ندوب ، يزوریپ  یپ  رد  نیمهو  دوش  زوریپ  يرگید  رب  دهاوخ  یم  فرط ، ود 

ح 11 ص 139 ، رظانلا ، ۀهزن 

24 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛ ِلامْعَْالِاب ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ِلاْومَْالِاب  اْینُّدلا  ِیف  ُساّنلَا 

. لمع هب  ترخآ  رد  تسا و  لام  هب  ایند  رد  مدرم  رابتعا 

ح 3 ص 368 ، ج 78 ، راونألاراحب ،
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25 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِدابِع ِءافَعُِضل  َنیذِْقنُملا  َو  هّللا ِ  ِجَجُِحب  ِِهنید  ْنَع  َنّیباّذلا  َو  ِْهیَلَعَنّیلاّدلا  َو  ِْهَیِلا  َنیعاّدلا  ِءامَلُْعلا  َنِم  مالـسلا  هیلع  ْمُکِِمئاق  ِۀَْبیَغ  َدَْعب  یْقبَی  ْنَم  الَول 

ِۀَعیّشلا ِءافَعُض  ِبوُلق  َۀَّمِزَاَنوکِسُْمی  َنیذَّلا  ُمُهَّنِکل  َو  هّللا ِ  ِنید  ْنَع  َّدَتْرا  َِّالا  ٌدَحَا  َیَقب  اَمل  ِبِصاوَّنلا  ِخاِخف  ْنِم  َو  ِِهتَدَرَم  َوَسیْلبِا  ِكابِش  ْنِم  هّللا ِ 
؛  َّلَجَوَّزَع هّللا ِ  َدنِعَنولَْضفَْالا  ُمُه  َِکئلُوا  اهَناّکُس  ِۀَنیفَّسلا  ُبِحاص  ُکِسُْمی  امَک 

زا دنیامن و  یم  ییامنهار  دننک و  یمتوعد  وا  يوس  هب  ار  مدرم  هک  یهلا  نادنمـشناد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ندـش  بیاغ  زا  سپ  رگا 
 ، دندوبن دنهد ،  یم  تاجن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  ياه  ماد  ناطیـش و  ماد  زاار  دنوادخ  ناوتان  ناگدنب  دننک و  یم  عافد  شنید 

تـسد رد  ناّکـس  نوچمهار  فیعـض  نایعیـش  ياه  لد  مامز  هک  دـنا  نانآ  یلو  تشگ ،  یم  زاب  نید  زا  هک  نیا  رگم  دـنام  یمنـسک  چـیه 
 . دندنوادخ دزن  رتربیاه  ناسنا  نامه  نانیا  دنا .  هتفرگ  تسد  هب  یتشک  يادخان 

ص 260 ج 2 ، جاجتحا ، 

26 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛ ُکَحْضَی َو  ُء  ییُسی  ُِقفانُْملا  َّنَأ  امَک  یْکبَیَو  ُنِسُْحی  ُنِمْؤُْملَا ] ]

. ددنخ یم  دنک و  یم  يدب  قفانم  یلو  دیرگ ، یم  دنک و  یم  یبوخ  نمؤم 

ص389 قالخألا ، مراکم 

27 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛ ِراّنلا َیِلا  َُهداز  َناک  ُهَف  ـ َّلَخ ام  َو  ِْهیَلَعْرَجُؤی  َْمل  ُهَقَف  ْـ نَا ام  َو  ِهیف  َُهل  ُكَراُبی  یمَن ال  ْنِا  َو  یْمنَی  َمارَْحلا ال  َّنِا 

يوس هب  يا  هشوت  دنامب ، رگا  درادن و  یشاداپ  ، دوش قافنا  رگا  درادن و  یتکرب  دبای ، شیازفا  رگا  دبای و  یمن  شیازفا  مارح ، هک  یتسار  هب 
. دوب دهاوخ  شتآ 

ح 7 ص 125 ، ج 5 ، یفاک ،

28 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛  ِماعَّطلا ِبیط  یف  ُدیزَی  ُعوْجلا  َو  ِمانَْمِلل  َُّذل  َا  ُرَهَّسلَا 

. دنک یم  رت  شخب  تذل  ار  اذغ  یگنسرگ ، رت و  نیریش  ار  باوخ  يراد ، هدنز  بش 
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ح 18 ص 141 ، رطاوخلا ، هیبنت 

29 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛ ُعاُطی هّللا َ  َعاطأ  نَمو  یقَُّتی ،  هّللا َ  یَقَّتا  ِنَم 

. دنَرب شنامرف  دَرب ،  نامرف  ادخزا  هک  ره  و  دنراد ] هگن  ار  شتمرح  و   ] دننک اورپ  وا  زا  دنک ،  اورپ  ادخ  زا  هک  ره 

30 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛ َنِیقولخَملا َطَخَس  ِلاُبی  َمل  َِقلاخلا  َعاطأ  نَم 

. درادن اورپ  ناگدیرفآ  مشخ  زا  دَرب ،  نامرف  راگدیرفآ  زا  هک  ره 

31 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛ َرُِشنو َضُِرق  َول  اینُّدلا و  ُِبئاصَم  ِهیَلَع  َتناه  ِهِّبَر  نِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  نَم 

وا رب  دـنزاس ،  شا  هدـنکارپ  دـننک و  هّکت  هّکت  یچیق  اب  ار  وا  ایند  ياه  تبیـصم  دـنچره  دـشاب ،  یتّجح  شراگدرورپ  بناـج  زا  ار  هک  ره 
. دیآ ُکبس 

32 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ٌمَِعن  َرکُّشلاَو  ٌعاتَم  َمَعِّنلا  َّنِأل  َرکُّشلا  ِتَبَجوأ  یتَّلا  ِۀَمعِّنلِاب  ُهنِم  ِرکُّشلِاب  ُدَعسأ  ُرِکاشلَا 

؛ یبقُع و 
 ، تمعن اریز  تسا ؛  هدرک  بجاو  وا  رب  ار  يرازگرکـش  هک  یتـمعن  زا  رت  گرزب  تسا  یتداعـس  يرازگرکـش ،  تـهج  هـب  ار ،  رازگرکش 

 . ترخآ اب  هارمه  یتمعن  رکش ،  تسا و  ییالاک 

33 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛ ِهِهَفَِسب ِهِّقَح  َرُونَئِفُطی  نأُداکَی  َهیفَّسلا  َّقِحُملا  َّنإو  ِهِملِِحب ،  ِهِملُظ  یلَع  یفُعی  نأ  ُداکَی  َِملاحلا  َِملاّظلا  َّنإ 

يدرخبان ببس  هب  هک  تسا  کیدزن  درخبان ،  ِبناج  هب  قح  و  دوش ،  هدوشخب  شا  يرابدرب  ببس  هب  رابدرب ،  ِرگمتـس  ِمتـس  هک  تسین  رود 
 . دنک شوماخ  ار  دوخ  تیناّقح  رون  شا ، 

34 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛ َکَتَعاط َُهل  عَمجاَف  ُهَیأَرو  ُهَّدُو  ََکل  َعَمَج  نَم 

 . روآ مهآرف  شیارب  ار  دوخ  تعاط  تمامت  زین  وت  دْروآ ،  مهارف  وت  يارب  ار  دوخ  یتسود  تمامت  هک  ره 

35 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛ ُهَّرَش نَمَأت  الَف  ُهُسفَن  ِهیَلَع  َتناه  نَم 

. شابم نمیا  وا  دنزگ  زا  دَرامش ،  ُکبس  ار  دوخ  هک  ره 

36 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
؛ َنورَخآ َرِسَخو  ٌموَق  اهیف  َِحبَر  ٌقوُس  اینُّدلَا 

. دننیبب نایز  رگید ،  یهورگ  دنََرب و  دوس  نآ  رد  یهورگ  تسا ؛  يرازاب  ایند 

37 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َنِم هّللا ُ  ُمُکَمَـصَع  َنومَّرَکُملا ...  َنوموصعَملا  َنّویِدـهَملا  َنودِـشاّرلا ،  ُۀَِّمئَألا  ُمُکَّنأ  ُدَهـشأ  ُۀَِّمئَألا : ـ  اَِـهب  ُراز  ُیـ یتَّلا  ـِۀ  َعِماـجلا ِةَرا  ـ یِّزلا ِیف   ـ

اًریهطَت  مُکَرَّهَطو  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبَهذأو  ِسَنَّدلا ،  َنِم  مُکَرَّهَطو  ِنَتِفلا ،  َنِم  مُکَنَمآو  َِللَّزلا ، 
ترایز  ار  ناماما  نآ  ندناوخ  اب  هک  هعماج  ترایز  رد  مالسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 

هنوگ ره  زا  دنوادخ  هک  دـیتسه  یمارگ  موصعم و  ناگدـش  تیادـه  دـیتسه و  هتفایهر  ناماما  امـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  دـننک : ـ  یم 
ناتکاپ ًالماک  رود و  یتشلپ ، يدیلپ و  زا  هدـینادرگ و  ناتکاپ  یکاپان  زا  تسا و  هتخاس  ناتنمیا  اه  هنتف  زا  تسا و  هتـشاد  ناتنوصم  یـشزغل 

تسا . هدرک 
اضرلا رابخأ  نویع  ّیعخنلا ،  هّللادبع  نب  یسوم  نع  اهّلک   180  / 2 نیطمسلا :  دئارف   ، 3213  / 611  / 2 هیقفلا :   ، 177  / 97  / 6 بیذهتلا : 

یف امک  هدادجأ ،  دحأ  یلإ  ًۀبسن  نوکی  وأ  هّللادبع »   » فیحصت نارمع »  » ّلعلو ّیعخنلا ،  نارمع  نب  یسوم  نع   1  / 273  / 2 مالسلا :  هیلع 
 . هیقفلا شماه 

38 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
یف َءافَلُخ  مُکَیِضَرو  ِهِحوِرب ، مُکَدَّیأ  َنّویِدهَملا ...  َنودِشاّرلا  ُۀَِّمئَألا  ُمُکَّنأ  ُدَهشأ  مالـسلا : ـ  مهیلع  ُۀَِّمئَألا  اَِهب  ُراُزی  یتَّلا  ِۀَعِماجلا  ِةَرایِّزلا  ِیف   ـ

ِهِضرأ 
امـش هک  مهد  یم  یهاوگ  دوش : ـ  یم  ترایزمالـسلا  مهیلع  هّمئا  رازم  نآ  ندـناوخ  اب  هک  يا  هعماج  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 

تسا . هدیزگرب  دوخ  نانیشناج  ناس  هب  شنیمز  رد  ار  امش  هدرک و  دییأت  دوخ  حور  اب  ار  امش  دیتسه ... هدش  تیاده  هتفایهار و  ناماما 
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 . اذه انباتک  نم   169 ص 156 /  اًضیأ :  عجارو   ، 177  / 97  / 6 بیذهتلا : 

39 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 ِ ، هّللا ِۀَـمکِح  ِنِداعَمو  هّللا ، ِ  ِۀَـکََرب  ِنِکاسَمو  هّللا ، ِ  ِۀَـفِرعَم  ِّلاحَم  یلَع  ُمالَّسلا  مالـسلا : ـ  مهیلع  ُۀَِّمئَألا  اَِهب  ُراُزی  یتَّلا  ِۀَـعِماجلا  ِةَراـیِّزلا  ِیف   ـ

ُُهتاکََربو  هّللا ِ  ُۀَمحَرو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِۀَّیِّرُذو  هّللا ، ِ  ِِّیبَن  ِءایِصوأو  هّللا ، ِ  ِباتِک  ِۀَلَمَحو  هّللا ، ِ  ِّرِس  ِۀَظَفَحو 
ياه هاگیاج  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  دننک : ـ  یم  ترایز  ار  ناماما  مرح  نآ  اب  هک  يا  هعماج  ترایز  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

يایـصوا ادخ و  باتک  نالماح  ادخ و  ّرـس  ناظفاح  راگدرورپ و  تمکح  ياه  ناک  يدـنوادخ و  تکرب  ياه  شاب  ياج  یهلا و  تخانش 
هّللا .  لوسر  لسن  راگدرورپ و  ربمایپ 

وبا دـنناوارف . رایـسب  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانیـشناج  نامه  تیب ، لها  ِناماما  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هک  یثیداـحا  حیـضوت :
ادخ ربمایپ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ریذـپان  هشدـخ  دـیناسا  اب  حیحـص  رابخا  دـیوگ : یم  ّیمق  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج 

داد  رارق  ّیصو  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  دنوادخ ، رما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نب دّمحم  ار و  رقابلا  ّیلع  نب  دّمحم  نیسحلا ، نب  یلع  ار و  نیسحلا  نب  یلع  نیـسح  ار و  نیـسح  نسح ، ار و  نسح  بلاط ، یبا  نب  یلع  و 

اضرلا یسوم  نب  یلع  شرسپ  رفعج ، نب  یسوم  ار و  رفعج  نب  یسوم  قداصلا ، دّمحم  نب  رفعج  ار و  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  رقابلا ، ّیلع 
نب نسح  شرـسپ  دّمحم ، نب  یلعو  ار  دّمحم  نب  یلع  شرـسپ  یلع ، نب  دّـمحم  ار و  یلع  نب  دّـمحم  شرـسپ  اضرلا ، یـسوم  نب  یلع  ار و 
ردق نآ  ار  زور  نیا  دنوادخ  دشاب  هدنامن  یقاب  رتشیب  زور  کی  ایند  زا  رگا  هک  ار  قحلاب  مئاقلا  هّللا  ۀّـجح  شرـسپ  یلع  نب  نسح  ار و  یلع 

ناردپ وا و  رب  ادخ  دورد  دنکایب ، داد  لدـع و  زا  هدـش  هدـنکآ  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  ار  نیمز  دـنک و  جورخ  وا  ات  دـنادرگ  دـنلب 
شکاپ .

 . اذه انباتک  نم   169 عجارو ص 156 /   ، 177  / 96  / 6 بیذهتلا : 

40 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 ، مُکَردَق ِفصَولا  َنِمو  مُکَهنُک ،  ِحدَملا  َنِم  ُُغلبأ  الو  مُکَءانَث ، یصُحا  َِّیلاوَم ال  مالـسلا : ـ  مهیلع  ُۀَِّمئَألا  اَِهب  ُراُزی  یتَّلا  ِۀَعِماجلا  ِةَرایِّزلا  ِیف   ـ

یَلَع َعَقَت  نأ  َءامَّسلا  ُکِسُمی  مُِکبو  َثیَغلا ،  ُلِزُنی  مُِکبو  ُِمتخَی ،  مُِکبو  هّللا ، ُ  َحَتَف  مُِکب  ِراّبَجلا ،  ُجَجُحو  ِراربَألا ،  ُةادُهو  ِرایخَألا ،  ُرون  ُمتنأو 
ِِهنذِِإب  ّالإ  ِضرَألا 

هرامش ار  امـش  شیاتـس  مناوت  یمن  نم  منارورـس ! يا  دننک : ـ  یم  ترایز  نآ  اب  ار  ناماما  هک  هعماج  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 
راّبج دنوادخ  ياهتّجح  ناکین و  رگتیاده  ناگدیزگرب و  رون  امـش  مبای . تسد  امـش  تلزنم  فیـصوت  هب  مسرب و  امـش  حدم  هنُک  هب  منک و 
امـش دوجو  وترپ  رد  دیامرف و  یم  رّرقم  امـش  ببـس  هب  ار  يراک  ره  نایاپودنک  یم  زاغآ  ار  يراک  ره  امـش  ببـس  هب  دـنوادخ  هک  دـیتسه 

دتفین . ورف  وا  نذا  هب  رگم  ات  دراد  یم  هاگن  ار  نامسآ  امش  ابو  دزیر  یم  ورف  ناراب 
 . اذه انباتک  نم   169 ص 156 /  عجارو :   ، 177  / 99  / 6 بیذهتلا : 

41 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 ، ِۀَِـکئالَملا َفَلَتُخمو  ِۀـَلاسِّرلا ،  َنِدـعَمو  ِةَُّوبُّنلا ،  ِتَیب  َلهأ  ای  مُکیَلَع  ُمـالَّسلا  مالـسلا : ـ  مهیلع  ُۀَِّمئَـألا  اَِـهب  ُراُزی  یتَّلا  ِۀَـعِماجلا  ِةَراـیِّزلا  ِیف   ـ

ِۀَمحَّرلا  َنِدعَمو  ِیحَولا ،  َطَبهَمو 
تلاسر و ناک  تّوبن و  تیب  لها  يا  امش  رب  مالس  دننک : ـ  یم  ترایز  ار  ناماما  نآ  اب  هک  يا  هعماج  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 

تمحر . ندعم  یحو و  دورف  ّلحم  ناگتشرف و  دش  دمآ و  هاگیاج 
 . اذه انباتک  نم   169 ص 156 /  عجارو :   ، 177  / 96  / 6 بیذهتلا : 

42 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ُُهنِدعَمو  ُُهلهأ  ُمتنأو  مُکَیلإو ،  مُکنِمو  مُکیفو ،  مُکَعَم  ُّقَحلا  مالسلا : ـ  مهیلع  ُۀَِّمئَألا  اَِهب  ُراُزی  یتَّلا  ِۀَعِماجلا  ِةَرایِّزلا  یف   ـ

يوس هب  امـش و  زا  امـش و  نایم  رد  امـش و  اب  ّقح  دـننک :  یم  ترایز  نآ  اب  ار  ناماما  هک  يا  هعماج  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يداه  ماـما 
نآ .  ندعم  ّقح و  لها  دییامش  تسامش ،

 . اذه انباتک  نم   169 ص 156 /  عجارو :   ، 177  / 97  / 6 بیذهتلا : 

43 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِمتخَی  مُِکبو  هّللا ، ُ  َحَتَف  مُِکب  مالسلا : ـ  مهیلع  ُۀَِّمئَألا  اَِهب  ُراُزی  یتَّلا  ِۀَعِماجلا  ِةَرایِّزلا  ِیف   ـ

یم نایاپ  امش  اب  درک و  زاغآ  امش  اب  دنوادخ  دننک : ـ  یم  ترایز  ار  ناماما  رازم  نآ  اب  هک  يا  هعماج  ترایز  رد  مالسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 
دشخب .

60  / 6 بیذهتلا :   ، 2  / 576  / 4 یفاکلا :  عجار  ناونعلا  ةرابع  وحنو  اذه ،  انباتک  نم   169 ص 156 /  عجارو :   ، 177  / 99  / 6 بیذهتلا : 
7 دئاوزلا :  عمجم  ، 128  / 13 ّقحلا :  قاقحإ   ، 36 و 259 /   ، 18  / 248 و 26 /   ، 19  / 218  / 23 راحبلا :   ، 199 تارایزلا :  لماک   ، 131 / 

 . 39682  / 598  / 14 لاّمعلازنک :   ، 12409  / 616 / 

44 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
اُنِلئاضَف  ُكَرُدت  ال  ُدَفنَت ،  یتَّلا ال  ُتاِملَکلا  ُنَحن 

دوش . یمن  كرد  ام  ياهتلیضف  دریذپ و  یمن  نایاپ  هک  میتسه  ادخ )  ) تاملک ام  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
لئاسم یف  عقربملا  یـسوم  نع  امهالک  انلئاضف » كردت  الو  ذفنت  یتلا ال  هّللا  تاملک  نحن   » هیفو  479 لوقعلا :  فحت   ، 94 صاصتخالا : 

 . دانسإ ریغ  نم   331  / 499  / 2 جاجتحالا :  ، 404 / 4 بوشآرهش :  نبال  بقانملا  مالسلا ،  هیلع  هنع  مثکأ  نب  ییحی 

45 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
یلَع  ُمالَّسلا  مالسلا : ـ  مهیلع  ُۀَِّمئَألا  اَِهب  ُراُزی  یتَّلا  ِۀَعِماجلا  ِةَرایِّزلا  ِیف   ـ
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 ، یلعَـألا ِلَـثَملاو  ِءاـِیبنَألا ،  ِۀـَثَرَوو  يرَوـلا ،  ِفـهَکو  یجِحلا ،  ِیلُواو  یهُّنلا ،  ِيَوذو  یقُّتلا ،  ِمـالعأو  یجُّدـلا ،  ِحـیباصَمو  يدُـهلا ،  ِۀَِّمئأ 
ُُهتاکََربو  هّللا ِ  ُۀَمحَرو  یلوُالاو ،  ِةَرِخآلاو  اینُّدلا  ِلهأ  یلَع  هّللا ِ  ِجَجُحو  ینسُحلا ،  ِةَوعَّدلاو 

ترایز  نآ  اب  ار  ناماما  رازم  هک  يا  هعماج  ترایز  رد  مالسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 
ناثراو مدرم و  هاگهانپ  ناـگنازرف و  درخ و  ناـبحاص  اوقت و  ياـه  هناـشن  یکیراـت و  ياـهغارچ  تیادـه و  ناـماما  رب  مالـس  دـننک : ـ  یم 

رب ادـخ  تاکرب  تمحر و  ناینیتسخن و  ترخآ و  ایند و  لـها  رب  ادـخ  ياـه  تّجح  وکین و  توعد  ناـبحاص  ـالاو و  ياـهوگلا  ناربماـیپ و 
داب . ناشیا 

 . اذه انباتک  نم   169 ص 156 /  عجارو :   ، 177  / 96  / 6 بیذهتلا : 

46 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِۀَنیکَّسلا يَوأَم  ِراربَألا ،  ِءایِقتَألاو  َنیموصعَملا ،  ِةَداّسلاو  َنیداهلا ،  ِةَداقلاو  َنیدِـشاّرلا ،  ِۀَِّمئَألا  یَلَع  ِّلَصو  َّمُهّللا  ِرمَألا : ـ  ِبِحاص  ِةَرایِز  یف   ـ

َکِعرَِشب  ِءامَلُعلا  ِداجمَألا ،  ِءاِّبلَألا  ِداشَّرلا ،  ِۀَّلِدأو  ِدالِبلا ،  ِناکرأو  ِدابِعلا ،  ِۀَساس  ِراخَفلاو ،  ِملِحلا  یَهَتنُمو  ِملِعلا ، ِناّزُخو  ِراقَولاو ، 
ِیحَولا ِۀَـمِجاَرتو  ِِهتالُوو ،  ِلیوأَّتلا  ِءانَُماو  ِِهتایآو ،  لیِزنَّتلا  ِءانَُرق  ِمَمُالا ،  ِمَصِعو  ِمَعِّنلا ،  ِءاِیلوأو  ِمَکِحلا ،  ِعیبانَیو  ِمَلُّظلا ،  ِحـیباصَمو  ِداّـهُّزلا ، 

ِِهتالالَدو 
ناراگزیهرپ موصعم و  نارورس  رگتیاده و  نارادولج  ور و  تسار  ناماما  رب  اهلا  راب  رمالا : ـ  بحاص  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 

تـسار نایامنهر  دالب و  ياه  هیاپ  ناگدـنب و  ناگدـننادرگ  ندـیلاب و  درخ و  نایاپ  ملع و  ناروجنگ  راقو و  شمارآ و  هاـگیاج  هک  کـین 
هک  وت  تعیرش  ناملاع  راوگرزب و  نادنمدرخ  يراتفر و 

نآ و تایآ  نآرق و  ياهگنسمه  اهتّما و  ياه  هدنرادهاگنو  تمعن  نابحاص  تمکح و  ياه  همشچرس  یکیرات و  ياهغارچو  دنا  هشیپاوقت 
تسرف . دورد  دنشاب ، یم  نآ  ياهدومنهرو  یحو  ناگدننکوگزابو  نآ  ناراد  هدهعو  لیوأت  رد  نادمتعم 

 . رئازلا حابصم  نع  ًالقن   180  / 102 راحبلا : 

47 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َسیقِلب  َشرَع  َلَوانَتَف  ٍأَبَس ،  َنَیبو  ُهَنَیب  امیف  ُضرَألا  َُهل  تَقَرَخناَف  ِِهب  َمَّلَکَتَف  ٌفرَح  َفَصآ  َدنِع  َناک  اًفرَح ،  َنوعبَسو  ٌۀَثالَث  ُمَظعَألا  هّللا ِ  ُمِسا 
یف ِِهب  ٌَرثأَتـسُم  هّللا ِ  َدنِع  ٌفرَحو  اًفرَح ،  َنوعبَـسو  ِنانثا  ُهنِم  انَدنِعو  ٍنیَع ،  ِۀَفرَط  نِم  َّلَقأ  یف  ُضرَألا  ِتَطَـسَبنا  َُّمث  َنامیَلُـس ، یلإ  ُهَرَّیَـص  یّتَح 

ِبیَغلا  ِملِع 
نابز رب  ار  نآ  تسناد و  یم  ار  نآ  زا  فرح  کی  اهنت  فصآ  هک  دراد  فرح  هس  داتفه و  دـنوادخ  مظعا  مسا  مالـسلا :  هیلع  يداـه  ماـما 

أبس  وا و  نایم  نیمز  تخاس و  يراج 
تشگ راومه  ندز  مه  رب  مشچ  کی  زا  رتمک  یتّدم  رد  نیمز  سپس  دناسر و  نامیلس  هب  ار  نآ  تفرگرب و  ار  سیقلب  تخت  دش و  هتفاکش 

تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  بیغ  ملع  رد  دنوادخ  ار  فرح  کی  تسام و  دزن  نآ  فرح  ود  داتفه و  و 
 . ّیلفونلا دّمحم  نب  ّیلع  نع  اهّلک   254 ۀّیصولا :  تابثإ   ، 406  / 4 بوشآرهش :  نبال  بقانملا   ، 3  / 230  / 1 یفاکلا : 

48 ثیدح

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  زا  ثیدح   127www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِدَقَف ُلوسَّرلا  ِهیَلَع  َعَلَّطا  اَم  ُّلُکو  ِِملاعلا ،  َدنِع  َناک  ِلوسَّرلا  َدنِع  َناک  ام  ُّلُکَف  ٍلوسَر ،  نِم  یـضَترا  ِنَم  ّالإ  اًدَـحأ  ِِهبیَغ  یلَع  رِهُظی  مل  هّللا َ  َّنإ 

ِِهَتلادَع  ِزاوَجو  ِِهَتلاقَم  ِقدِص  یلَع  ُّلُدَی  ٌملِع  ُهَعَم  ُنوکَی  ٍۀَّجُح ،  نِم  ُهُضرأ  َُولَخت  ّالَِئل  ِهیَلَع ،  ُهُؤایِصوأ  َعَلَّطا 
لوسر دزن  هچ  نآ  ره  دنیزگرب . دوخ  هک  ار  یلوسر  رگم  دزاس  یمن  راکشآ  سک  چیه  رب  ار  دوخ  بیغ  دنوادخ ، مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
دنامن یهت  تّجح  زا  نیمز  ات  دنراد  یهاگآ  نآ  رب  زین  شنانیشناج  دشاب ، هتشاد  یهاگآ  نآ  رب  لوسر  هچ  ره  تسه و  زین  ملاع  دزن  تسا ،

تسوا . تلادع  زاوج  وا و  راتفگ  یتسرد  هاوگ  هک  تسا  هارمه  وا  اب  یملع  و 
 . ّیناجرجلا دیزی  نب  حتف  نع   177  / 3 ۀّمغلا :  فشک 

49 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ُمُُکتَداعو ُریَخلا ،  ُمُُکلِعفو  يوقَّتلا ،  ُمُُکتَّیِـصَوو  ٌدشُر ،  مُکُرمأو  ٌرون ،  مُکُمالَک  مالـسلا : ـ  مهیلع  ُۀَِّمئَألا  اَِهب  ُراُزی  یتَّلا  ِۀَـعِماجلا  ِةَرایِّزلا  ِیف   ـ

ُقفِّرلاَو  ُقدِّصلاَو  ُّقَحلا  ُمُُکنأَشو  ُمَرَکلا ،  ُمُُکتَّیِجَسو  ُناسحِإلا ، 
شرافس تیاده و  امـش  نامرف  رون و  امـش  نخـس  دننک : ـ  یم  ترایز  نآ  اب  ار  ناماما  هک  يا  هعماج  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 

تسا . ییوخمرن  یتسار و  ّقح و  امش  نأش  یگدنشخب و  امش  تشرس  ناسحا و ، امش  تداع  ریخ و  امش  راک  اوقت و  امش 
 . اذه انباتک  نم   169 ص 156 /  عجارو :   ، 177  / 100  / 6 بیذهتلا : 

50 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َناک ام  َحَلـصأو  اِننید ،  َِملاعَم  هّللا ُ  اَنَمَّلَع  مُِکتالاوُِمب  یـسفَنو ،  یُّماو  ُمتنأ  یبَِأب  مالـسلا : ـ  مهیلع  ُۀَِّمئَألا  اَِهب  ُراُزی  یتَّلا  ِۀَـعِماجلا  ِةَرایِّزلا  ِیف   ـ
ُۀَبِجاولا  ُةَّدَوَملا  ُمَُکلو  ُۀَضَرَتفُملا ،  ُۀَعاّطلا  ُلَبُقت  مُِکتالاوُِمبو  ُۀَقرُفلا ،  ِتَفَلَتئاَو  ُۀَمعِّنلا  ِتَمُظَعو  ُۀَِملَکلا  ِتَّمَت  مُِکتالاوُِمبو  اناینُد ،  نِم  َدَسَف 

تیالو و هطـساو  هب  امـش ، يادف  مناج  مردام و  ردپ و  دننک : ـ  یم  ترایز  ار  ناماما  نادب  هک  هعماج  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 
یتسود تیالو و  هطساو  هب  دروآ و  ناماس  هب  ار  ام  يایند  ياه  یهابت  تخومآ و  ام  هب  ار  نامنید  ياه  هناشن  دنوادخ  هک  تسامش  یتسود 

تعاط هک  تسامش  یتسود  تیالو و  هطساو  هب  دیماجنا و  داحتا  هب  ییادج  دش و  مامت  تمعن  تشگ و  لماک  دیحوت )  ) هملک هک  تسامش 
تسامش . صوصخم  تسا  هتشگ  بجاو  هک  یتّبحم  یتسود و  نآ  دوش و  یم  هتفریذپ  بجاو   [ تادابع [و 

 . اذه انباتک  نم   169 ص 156 /  عجارو :   ، 177  / 100  / 6 بیذهتلا : 

51 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِناوضِّرلا َیلإ  ُکَلُسی  مُِکب  مُِکتَیالَِوب ،  َنوِزئافلا  َزافو  مُکِروِنب ،  ُضرَألا  ِتَقَرشأو  مالسلا : ـ  مهیلع  ُۀَِّمئَألا  اَِهب  ُراُزی  یتَّلا  ِۀَعِماجلا  ِةَرایِّزلا  ِیف   ـ

ِنمحَّرلا  ُبَضَغ  مُکَتَیالَو  َدَحَج  نَم  یلَعو  ، 
هب ناراگتـسر  تشگ و  نشور  امـش  رون  هب  نیمز  و  دـننک : ـ  یم  ترایز  ار  ناماما  نادـب  هک  هعماج  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يداـه  ماـما 
هک تسا  یـسک  رب  ادخ  مشخ  دوش و  یم  هدومیپ  یهلا )  ) ناوضر هار  هک  تسامـش  دوجو  ببـس  هب  دـندش . راگتـسر  امـش  تیالو  هطـساو 

دنک . راکنا  ار  امش  تیالو 
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 . اذه انباتک  نم   169 ص 156 /  عجارو :   ، 177  / 100  / 6 بیذهتلا : 

52 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
دَقَف مُکَّبَحأ  نَمو  هّللا ، َ  يَداع  دَـقَف  مُکاداع  نَمو  هّللا ، َ  َیلاو  دَـقَف  مُکالاو  نَم  مالـسلا : ـ  مهیلع  ُۀَِّمئَألا  اَِهب  ُراُزی  یتَّلا  ِۀَـعِماجلا  ِةَرایِّزلا  ِیف   ـ

نَمو  هّللا ، َ  َّبَحأ 
هّللا َ  َضَغبأ  دَقَف  مُکَضَغبأ 

امش  اب  هکره  دننک : ـ  یم  ترایز  ار  ناماما  نادب  هک  هعماج  ترایز  رد  مالسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 
ار ادخ  درادب  تسود  ار  امـش  هک  ره  تسا ، هدرک  ینمـشد  ادخ  اب  دنک  ینمـشد  امـش  اب  هک  ره  تسا و  هدرک  یتسود  ادخ  اب  دنک  یتسود 

تسا و  هتشاد  تسود 
تسا . هتشاد  نمشد  ار  ادخ  دشاب  هتشاد  نمشد  ار  امش  هکره 

 . اذه انباتک  نم   169 ص 156 /  عجارو :   ، 177  / 97  / 6 بیذهتلا : 

53 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ٌرِظَتنُم مُِکتَعجَِرب ،  ٌقِّدَـصُم  مُِکباـیِإب ،  ٌنِمُؤم  ّینأ . . .  مُکُدِهـُشاو  هّللا َ  ُدِهـُشا  مالـسلا : ـ  مهیلع  ُۀَِّمئَـألا  اَِـهب  ُراُزی  یتَّلا  ِۀَـعِماجلا  ِةَراـیِّزلا  ِیف   ـ

مُِکَتلوَِدل  ٌبِقَتُرم  مُکِرمَِأل ، 
ار امش  تعجر  مراد و  نامیا  امش  ندمآ  زاب  هب  نم ... هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  ار و  ادخ  هعماج : ـ  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 

مشاب . یم  امش  تلود  يوزرآ  رد  متسه و  امش  تموکح )  ) رما رظتنم  منک ، یم  قیدصت 
 . اذه انباتک  نم   169 ص 156 /  عجارو :   ، 177  / 98  / 6 بیذهتلا : 

54 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 ، ِِهتَِّلم ِعابِّتاَو  ِِهتَعاـِطب  َّیَلَع  َتنَنَمو  ِِهتَوعَدـِل ،  ِقیدـصَّتلاَو  َکِِّیبَِنب  ِناـمیِِإلل  ینَتقَّفَو  اـمَکَف  َّمُهّللا  مالـسلا : ـ  هیلع  ِّيِدـهَملا  ِماـمِإلا  ِةَراـیِز  یف   ـ

ِةالَّصلِاب َتدَبعَتـساَو  َلامعَألا ،  ُمِِهتَعاطو  مِِهتَیـالَِوب  َتِلبَقو  َناـمیِإلا ،  ُمِِهتَفِرعَِمب  َتلَمکأو  ِِهتَّیِّرُذ ،  نِم  ِۀَِّمئَـألا  ِۀَـفِرعَمو  ِِهتَفِرعَم  یلإ  ینَتیَدَـهو 
َنِمو ِةَرِخآلاَو  اینُّدـلا  ِیف  اًهیجَو  َكَدـنِع  مِِهب  ینلَعجاَو  َنیعَمجأ  مِهیَلَع  ِّلَـصَف  ِۀـَباجِِإلل ،  اًبَبَـسو  ِءاعُّدـِلل  اًـحاتفِم  مُهَتلَعَجو  َكَداـبِع ،  مِهیَلَع 

ِیحأو ََۀلَّدَبُملاَو ،  َۀَلَمهُملا  َکَماکحأو  َۀَلَّطَعُملا  َكَدودُح  ِِهب  ِمقأو  َکَضرأ ،  مِهِِمئاق  ِفیَِسب  رِّهَطو  َكَدعَو ،  مَُهل  زِجنأ  َّمُهّللا  َنیبَّرقُملا . . . 
 ، ِِهتَروص ِنَسحأ  یف  ِهیَدَـی  یلَع  ُّقَحلا  َرَهظَی  یّتَـح  َکـِتَقیرَط  نَع  ِروَجلا  َأَدَـص  ِِهب  ُلـجاَو  َۀَـقِّرَفَتُملا ،  َءاوهَـألا  ِِهب  عَمجاَو  َۀَـتیَملا ،  َبولُقلا  ِِهب 

ِقلَخلا  َنِم  ٍدَحأ  َۀَفاخَم  ِّقَحلا  َنِم  ٍءیَِشب  َیِفخَتسَی  الو  ِِهَتلوَد ،  ِروِنب  ُُهلهأو  ُلِطابلا  َِکلهَیو 
مروآ و نامیا  وت  ربمایپ  هب  ات  يداد  قیفوت  ارم  هک  هنوگ  ناـمه  ایادـخ ، راـب  مالـسلا : ـ  هیلع  يدـهم  تراـیز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يداـه  ماـما 

لسن زا  ناماما  تخانش  وا و  تخانش  هب  ارم  منک و  يوریپ  شنییآ  زا  مرب و  نامرف  وا  زا  هک  يداهن  ّتنم  نم  رب  منک و  قیدصت  ار  وا  توعد 
يداهن و ناشیا  زا  يربنامرف  یتسود و  ورگ  رد  ار  لامعا  شریذپ  يداد و  رارق  نامیا  لامک  طرـش  ار  نانآ  تخانـش  يدومرف و  تیادـه  وا 

ارم تسرف و  دورد  نانآ  همه  رب  سپ  يداد ، رارق  تباجا  هلیسو  اعد و  دیلک  ار  اهنآ  يدرمش و  تدابع  ار  نانآ  رب  تناگدنب  نداتسرف  دورد 
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اب ار  دوخ  نیمز  شخب و  قّـقحت  يا  هداد  ناـنآ  هب  هک  ار  يا  هدـعو  ایادـخ ! راـب  نادرگ ...، بّرقم  دـنموربآ و  ناـنآ  دزن  ترخآ  اـیند و  رد 
، وا دوجو  تکرب  هب  راد و  اپرب  ار  تا  هتفای  رییغت  هداهن و  ورف  ماکحا  هدش و  لیطعت  دودـح  وا ، هلیـسو  هب  نادرگ و  كاپ  نانآ  مئاق  ریـشمش 
رد وا ، تسد  اب  ّقح ، هک  نیا  ات  يادزب  دوخ  هار  زا  ار  متس  راگنز  نادرگ و  هچراپ  کی  ار  هدنکارپ  ياهتـساوخ  زاس و  هدنز  ار  هدرم  ياهلد 
زا سرت  هطساو  هب  تقیقح  ّقح و  زا  يزیچ  دنوش و  دوبان  نایارگ  لطاب  لطاب و  وا ، تلود  رون  وترپ  رد  دوش و  راکشآ  شا  هرهچ  نیرتابیز 

دنامن . هدیشوپ  یناسنا ، چیه 
 . 480 رئازلا :  حابصم 

55 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َنورَخآ .  َرِسَخو  ٌموَق  اهیف  َِحبَر  ٌقوس ،  اینُّدلا 

دندرک . نایز  رگید ،  يرامش  دندُرب و  دوس  نآ  رد  یموق  هک  تسا  يرازاب  ایند ، مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 . ج 78 ص 366 ح 6 راونألا :  راحب  ص 483 ،  لوقعلا :  فحت 

56 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
( ََکل  ) َكِریَغ ُبلَق  امَّنِإَف  ِهَیلإ ؛  َکِّنَظ  َءوس  َتفَرَـص  نَّمِم  َحـصُّنلا  َالو  ِِهب ،  َترَدَـغ  نَّمِم  َءافَولا  َالو  ِهیَلَع ،  َترَدَـک  نَّمِم  َءافَّصلا  ُِبلطَت  ـال  : 

َُهل .  َِکبلَقَک 
وا هب  هک  نآ  زا  يرادافو  هاوخم .  یتفـشآرب ،  ار  شا  یتسود  هک  نآ  زا  ار  یتسود  يافـص  یـساّبع : ـ  لّکوتم  هب  مالـسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 

نوچمه وت ،  هب  تبـسن  يرگید  لد  هک  ارچ  وجم ؛  يدرک ،  وا  هّجوتم  ار  تا  ینامگدب  هک  نآ  زا  ار  یهاوخریخ  و  بلطم ،  يدز ،  گنرین 
تسوا .  هب  تبسن  وت  لد 

 . 181  / 74 راونألا :  راحب   ، 42 فجنلا : » ۀعبط   » ةرهابلا ةّردلا   ، 312 نیدلا :  مالعأ 

57 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
هّللا ِ  ِۀَّبَحَم  یف  َنیّماّتلاَو  هّللا ، ِ  ِرمأ  یف  َنیّرِقَتسُملا  هّللا ، ِ  ِةاضرَم  یلَع  ِءّالِدَألاَو  هّللا ، ِ  َیلإ  ِةاعُّدلا  یَلَع  ُمالَّسلا  : 

يوس هب  نایامنهار  ادـخ و  يوس  هب  نارگتوعد  رب  مالـس  مالـسلا : ـ  مهیلع  ناماما  همه  يارب  هعماج  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يداـه  ماـما 
دنا !  هدیسر  لامک  هب  ادخ ،  یتسود  رد  دنا و  هتفای  رارقتسا  ادخ  نامرف  رد  هک  نانآ  ادخ !  يدونشخ 

نم ۀقّقحملا  ةدـیدجلا  ۀـعبطلا  يرخُالا :  رداصملا  عم  هیلع  دـهاشلاو  فیحـصت  وهو  هّللا »  ۀـّبحم   » لدـب هّللا »  ۀّـجح   » ماکحألا بیذـهت  یف 
ۀثالثلا رداصملا  یف  ةرایزلا  ّنأ  ّیفخ  ریغ  ذإ  هّللادبع »   » نم افّحَـصُم  نویعلا  یف  نارمع »  » نوک دـعبی  اذـکو ال   108  / 6 ماکحألا :  بیذهت 

 . ةدحاو

58 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
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نَمو  هّللا ، َ  َّبَحأ  دَقَف  مُکَّبَحأ  نَمو  : 
هّللا . َ  َضَغبأ  دَقَف  مُکَضَغبأ 

ار  ادخ  درادب ،  تسود  ار  امش  هکره  هعماج : ـ » ترایز   » رد مالسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 
تسا .  هتشاد  نمشد  ار  ادخ  درادب ،  نمشد  ار  امش  هکره  هتشاد و  تسود 

هّللادبع نبا  یسوم  نع  امهالک   3213 613 و ص 617 /   / 2 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک   ، 177 97 و ص 101 /   / 6 ماکحألا :  بیذهت 
 / 129  / 102 راونألا :  راحب   ، 303 نیمألا :  دلبلا  یعخنلا ،  نارمع  نب  یـسوم  نع   1  / 277  / 2 مالـسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  یعخنلا ، 

 . 4

59 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِمانَمِلل .  َُّذلأ  ُرَهَّسلا 

دنک . یم  رت  شخبتذلار  باوخ  يراد ، هدنز  بش  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
.311 نیدلا :  مالعأ 

60 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
تَِعنُم .  اِمل  ٍءیَش  ُعَنمأو  تَیِطُعا ،  اِمل  ٍءیش  ُلَبقأ  َسفَّنلا  ّنأ  اومَلعاو  اهیَلع ،  ِرکُّشلاب  اهیف  َةَدایِّزلا  اوسِمَتلاو  اِهتَرَواُجم ؛  ِنسُحب  َمَعِّنلا  اوُقلأ 

دـییازفیب و شیوخ  ياه  تمعن  رب  اهنآ ، زا  ینادردـق  يرازگـساپساب و  دیـشاب و  یبوخ  هیاسمه  اه  تمعن  يارب  مالـسلا :  هیلع  يداـه  ماـما 
یم تمواقم  تدـش  هب  دوش ، یم  هتـشاد  زاـب  نآ  زا  هچنآ  ربارب  رد  دریذـپ و  یم  یتحار  هب  دوش  یم  هداد  وا  هب  ار  هچنآ  سْفن ،  هک  دـینادب 

دنک .
.312 نیدلا :  مالعأ 

61 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َکُعَفنَی .  َبیبَح  الو  َکُعَنمَی ، َبیبَط  الو  َِکلهأیَدَی ؛ َنیب  َکَعَرصَم  ْرُکُذا 

تندرم ولج  دناوت  یم  یبیبط  هن  يا و  هداتفا  گرم  رتسب  رد  تا  هداوناخ  يور  شیپ  هک  ار  یماگنه  نآ  روآدای  هب  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
دیآ . یم  تراک  هب  یتسود  هن  دریگب و  ار 

78/370/4 راونألا : راحب 

62 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِۀَعیطَقلا .  ِبابسأ  ُُّسا  ُۀَبلاغُملاو  ُۀَبلاغُملا ،  ِهیف  َنوکَت  نأ  ِهیف  ام  ُّلقأو  َۀَقیثَولا ،  َةَدقُعلا  ُُللحَیو  َۀَمیدَقلاَۀَقادَّصلا ،  ُدِسُفی  ُءارِملا 

رد هک  يزیچ  نیرتمک  دلـسگ و  یم  مه  زا  ار  راوتـسا  دـنویپ  درب و  یم  نیب  زاار  نیرید  یتسود  ندرک ، هلداجم  مالـسلا :  هیلع  يداـه  ماـما 
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رد هک  يزیچ  نیرتمک  دلـسگ و  یم  مه  زا  ار  راوتـسا  دـنویپ  درب و  یم  نیب  زاار  نیرید  یتسود  ندرک ، هلداجم  مالـسلا :  هیلع  يداـه  ماـما 
دشاب . یم  هطبار  عطق  یلصا  لماع  دوخ  ییوج ، هریچ  تسا و  ییوج  هریچ  تسه ، هلداجم 

.311 نیدلا :  مالعأ 

63 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِِهناِسل .  ُریسأ  ُلِهاجلا 

تسا . شیوخ  نابز  ریسا  نادان ، مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 . 41 ةرهابلا :  ةرّدلا 

64 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َِکلاِببْرُطخَی .  َمل  ام  َکیُرت  ُریداقَملا 

دهد . یم  تناشن  دنک ،  یمن  روطخ  تنهذ  هب  هک  ار  ییاهزیچ  تارّدقم  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 . 311 نیدلا :  مالعأ 

65 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِطونُقلا .  ُهَّدِشو  ِسفنلا  ُهَرَش  ُرقَفلا 

دیدش .  يدیمون  تسا و  سفن  يریذپان  يریس  رقف ،  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 . 3  / 368  / 78 راونألا :  راحب 

66 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِطُونُقلا .  ُةَّدِشو  ِسفّنلا  ُهَرَش  ُرقَفلا  َکیِفکَی .  امباضِّرلاو  َکیِّنَمَت  ُۀَِّلق  ینِغلا 

يریـس ینعی  رقف  و  یـشاب ، دنـسرخ  تسا  هدنـسب  ار  وـت  هچنآ  هب  دـشاب و  مک  تیاـّنمت  هک  تسا  نآ  يرگناوـت ، مالـسلا :  هیلع  يداـه  ماـما 
دیدش . يدیمون  سفن و  يریذپان 

 . 41 ةرهابلا :  ةّردلا 

67 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِلامعألِاب .  ِةَرِخآلایفو  ِلاومألِاب ،  اینّدلا  ِیف  ُساّنلا 

لامعا . اب  ترخآ  رد  دنراد و  راک  رس و  لاوما  اب  ایند  رد  مدرم  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
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.41 ةرهابلا :  ةّردلا 

68 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
نأ ُتارَطَخلاو  َُهلانَت ،  نأ  ُماهوألاو  ُهَکِردـُت ،  نأ  ُّساوَحلا  ُزُجعَت  يذـّلا  ُِقلاخلا  ُفَصُوی  ّینأو  ُهَسفَن ،  ِِهب  َفَصَو  اِمب  ّالإ  ُفَصُوی  َِقلاخلا ال  ّنإ 

َنوتِعانلا .  ُُهتَعنَی  اّمَع  یلاعَتو  َنوفِصاولا ،  ُهُفِصَی  اّمَع  َّلج  ِِهب ! ؟  ِۀَطاحإلا  ِنَع  ُراصبألاو  ُهَّدَُحت ، 
دوش فصو  هنوگچ  دوش . یمن  فصو  تسا ،  هدرک  فـصو  ار  نتـشیوخ  دوـخ  هک  هنوـگ  نآ  زج  راگدـیرفآ  مالـسلا :  هیلع  يداـه  ماـما 

دـنزجاع و وا  دـیدحت  فیرعت و  زا  اـه  هشیدـنا  دـنا و  هدـنامرد  وا  هب  ندیـسر  زا  اـهمهو  دـنناوتان و  وا  كرد  زا  ّساوـح  هک  يراگدـیرفآ 
نایوگ . تعن  تعن  زا  رتالاو  تسا و  نارگفیصوت  فصو  زا  رترب  دنناوتان ؟ وا  رب  هطاحا  زا  ناگدید 

 . 3/176 ۀّمغلا :  فشک 

69 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِهیَلع هّللا ُ  یَّلص  ٍدَّمُحم ـ  ِثَعبو  ِّبِّطلا ، َِۀلِآب  یسیع  ِثَعبو  ِرحِّسلا ، َِۀلآو  ِءاضیَبلا  ِهِدَیو  اصَعلِاب  یسوم  ِثَعب  ِهّلِع  نَع  ِتیِّکِّسلا  ِنبا  ِباوَج  یف   ـ

نِم مُهاتأف  َرحِّسلا ، ِهِرـصَع  ِلهأ  یلَع  ُِبلاغلا  َناک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  َثََعب  اَّـمل  هّللا َ  َّنإ  ِبَطُخلاو : ـ  ِمـالَکلِاب  ِءاـِیبنألا ـ  ِعیمَج  یلَعو  ِِهلآو 
دَق ٍتقَو  یف  مالـسلا  هیلع  یـسیع  َثََعب  هّللا َ  َّنإو  مِهیَلَع .  َۀَّجُحلا  ِِهب  َتَبثأو  مُهَرحِـس ، ِِهب  َلَطبأ  امو  ُُهلثِم ، مِهِعـسُو  یف  نُکَی  َمل  اِمب  هّللا ِ  ِدـنِع 

َهَمکألا أَربأو  یتوَملا ،  ُمَُهل  ایْحأ  اـِمبو  ُُهلثِم ، مُهَدـنِع  نُکَی  َمل  اـِمب  هّللا ِ  ِدـنِع  نِم  مُهاـتأف  ِّبِّطلا ،  َیلإ  ُساـّنلا  َجاـتحاو  ُتاـنامَّزلا  ِهیف  تَرَهَظ 
َبَطُخلا ِهِرصَع  ِلهأ  یلع  ُِبلاغلا  َناک  ٍتقَو  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادَّمَُحم  َثََعب  هّللا َ  َّنإو  مِهیَلَع .  َۀَّجُحلا  ِِهب  َتَبثأو  هّللا ،ِ  ِنذِإب  َصَربألاو 

مِهیَلَع .  َۀَّجُحلا  ِِهب  َتَبثأو  مَُهلوَق ، ِِهب  َلَطبأ  ام  ِهِمَکِحو  ِهِظِعاوَم  نِم  هّللا ِ  ِدنِع  نِم  مُهاتأف  َرعِّشلا ـ  َلاق :  ُهُّنُظأو  َمالَکلاو ـ 
نداتسرف وداج و   [ ّدض  ] هبرح ءاضیب و  دی  اصع و  اب  یـسوم  نداتـسرف  تلع  زا  تیّکـس  نبا  شـسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 

ار مالـسلا  هیلع  یـسوم  دـنوادخ  هک  یماگنه  دومرف :  نخـس ـ  راتفگ و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  نداتـسرف  تبابط و  هبرح  اب  یـسیع 
دنتشادن و ار  يراک  نانچ  ماجنا  ناوت  هک  دروآ  مدرم  يارب  يزیچ  ادخ  فرط  زا  وا  سپ ، تشاد . هبلغ  وا  رصع  مدرم  رب  يرگوداج  داتسرف 

ياهیرامیب هک  درک  ثوعبم  ینامز  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  درک . تباث  نانآ  رب  ار  تجح  تخاس و  لطاب  ار  اهنآ  يوداج  نآ ، هلیـسو  هب 
ادخ نذا  هب  وا  دنتشادن . ار  نآ  دننام  هک  دروآ  ناشیارب  يزیچ  ادخ  دزن  زا  یسیع  سپ ، دنتشاد . تبابط  هب  زاین  مدرم  تشاد و  عویـش  نمزم 

رد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و  درک . تباث  نانآ  رب  ار  تجح  هلیسو  نیا  اب  داد و  افش  ار  سیپ  دازردام و  روک  درک و  هدنز  ار  ناگدرم 
ادـخ دزن  زا  ترـضح  نآ  سپ ، تشاد . جاور  دومرف ـ  مه  ار  رعـش  منامگ  هب  دـیوگ ]:  یم  يوار  [ ـ  يرونخـس هباطخ و  هک  داتـسرف  ینامز 

دومن . تباث  نانآ  رب  ار  تجح  درک و  لطاب  ار  ناشیا  راتفگ  اهنآ  هلیسو  هب  هک  دروآ  ییاهتمکح  ظعاوم و 
.1/24/20 یفاکلا : 

70 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َکَتَعاط .  َُهل  ْعَمجاَف  ُهَیأَرو  ُهَّدُو  ََکل  َعَمَج  نَم 

راذگ .  وا  رایتخا  رد  ار  تتعاطا  مامت  زین  وت  تشاذگ ،  وت  رایتخا  رد  ار  شا  هشیدنا  یتسود و  مامت  هک  ره  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
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 . 78/365/4 راونألا :  راحب 

71 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِقولخَملا .  ِطَخَسب  ِلاُبی  َمل  َِقلاخلا  َعاطأ  نَم 

دهدن .  هار  لد  هب  ییاورپ  قولخم  يدونشخان  مشخ و  زا   ، درب نامرف  ار  راگدیرفآ  هک  ره  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 . 78/366/2 راونألا :  راحب 

72 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ٌۀَئِّیَس .  ٌۀَّیِجَس  ُعَمَّطلا 

تسا .  يدب  تلصخ  عمط ،  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 . 42 ةرهابلا :  ةّردلا 

73 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِۀَعیطَقلا .  ِبابسأ  ُُّسا  ُۀََبلاغُملاو  ُۀََبلاغُملا ،  ِهیف  َنوکَت  نأ  ِهیف  ام  ُّلَقأو  َۀَقِیثَولا ،  َةَدقُعلا  ُلِّلَُحیو  َۀَمیدَقلا ،  َۀَقادَّصلا  ُدِسُفی  ُءارِملا 

هک يزیچ  نیرتمک  دـیاشگ . یم  ار  يرما ) ره   ) مکحم دـنویپ  دـنز و  یم  مه  رب  ار  هنیرید  ِیتسود  ییوج ،  هزیتس  مالـسلا :  هیلع  يداه  ماما 
دنویپ ندـش  هدـیرب  یلـصا  لـماع  ییوـج ، هریچ  نیا  دـیآ و  هریچ  يرگید  رب  دـهاوخ  یم  کـی  ره  هک  تسا  نیا  تسه ، ندرک  هزیتـس  رد 

تسا .  یتسود 
 . 311 نیدلا :  مالعأ 

74 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
یبقُعو .  ٌمَِعن  َرکُّشلاو  ٌعاتَم ،  َمَعِّنلا  َّنأل  َرکُّشلا ؛  ِتَبَجوأ  یتلا  ِۀَمعِّنلِاب  ُهنِم  ِرکُّشلاب  ُدَعسأ  ُرِکاشلا 

اریز تسا ؛  هدش  رکش  بجوم  هک  تسا  یتمعن  هب  وا  یتخبشوخ  زا  رتشیب  رکاش ،  يارب  يرازگرکش  ِیتخبـشوخ  مالـسلا :  هیلع  يداه  ماما 
تسا .  تبقاع  تمعن و  رکش ،  اما  تسا   [ یناف  ] یعاتم تمعن 

 . 483 لوقعلا :  فحت 

75 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
: ـ  مالـسلا مهیلع  ِداوجلا  ٍرفعج  یبأو  مظاکلا  ِنسَحلا  یبأ  ِةَراـیز  نعو  ِنیـسُحلا  هّللاِدـبع ِ  یبأ  ِةَراـیز  نع  َُهلأَـس  اَّـمل  َۀـبقع  ِنب  میهاربإ  نع   ـ
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ارجأ .  ُمَظعأو  ُعَمجأ  اذهو  ُمَّدَقُملا ، مالسلا  هیلع  هّللاِدبعوبأ 
داوج ماما  رفعجوبا  مظاک و  ماما  نسحلا  وبا  نیـسحلا و  هّللادبع  یبا  ترایز  هرابرد  ناشیا  زا  هک  هبقع  نب  میهاربا  هب  خساپ  رد  يداه ـ  ماما 

تسا .  رتشیب  شباوث  رتعماج و  نیا  اما  تسا  مّدقم  نیسح  ماما  ترایز  دومرف :  درک ـ  لاؤس  مالسلا  مهیلع 
 . 4/583/3 یفاکلا : 

76 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ُأَسنأ  یسوم ، ای  َلاق : ُهَمِحَر ؟  َلَصَو  نَم  ُءازَج  ام  یهلإ ...  یسوم :  َلاق  مالسلا  هیلع  َنارمِع  َنبا  یسوم  ّلجوّزع  هّللا ُ  َمَّلَک  اَّمل 

یسک شاداپ  درک :  ضرع  یسوم  تفگ ، نخس  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  اب  لج  زع و  يادخ  هک  هاگ  نآ  مالـسلا :  هیلع  يداه  ماما 
مزادنا  یم  ریخأت  هب  ار  وا  گرم  یسوم ! يا  دومرف :  دنوادخ  تسیچ ؟ دنک  محر  هلص  هک 

منک .  یم  ناسآ  وا  رب  ار  ندنک  ناج  ياهیتخس  و 
( . 604 رینملا :  حابصملا   ) ُهَرَّخأ اذإ  هأسنأو :  هَلَجأ  هّللا ُ  أَسَن 

77 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ُُهِلماح .  ِملِعلا  نِم  ُحَجرأو  ُُهلئاق ، ِلیمَجلا  نِم  ُلَمجأو  ُُهلِعاف ،  ِریَخلا  نِم  ٌریَخ 

رترب ملع  زا  و  دیوگ ، یم  ابیز  هک  تسا  یسک  رتابیز ، ییابیز  زا  دنک و  یم  یبوخ  هک  تسا  یسک  رتهب ، یبوخ  زا  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
تسا . نآ  هدنراد  هک  تسا  یسک 

 . 78/370/4 راونألا :  راحب 

78 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
یقُّتی .  هّللا َ  یّقتا  ِنَم 

دوش .  اورپ  وا  زا  دنک ، اورپ  ادخ  زا  هک  ره  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 . 78/366/2 راونألا :  راحب 

79 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِةَدِسافلا .  ِعابِّطلا  یف  ـُع  َْجنَت ـُۀ ال  َمکِحلا

دتفا .  یمن  رثؤم  دساف  ياهناج  رد  تمکح  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 . 78/370/4 راونألا :  راحب 

80 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِدْقِحلا .  نِم  ٌریَخ  ُباتِعلا 

نتفرگ .  لد  هب  هنیک  زا  تسا  رتهب  ندرک  شنزرس  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 . 78/369/4 راونألا :  راحب 

81 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِِهناِسل .  ُریِسأ  ُلِهاجلا 

تسا . دوخ  نابز  ریسا  نادان ،  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
 . 41 ةرهابلا :  ةّردلا 

82 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َکلذ .  نِم  َلَْضفأو  ِرِهاّظلاک  ُنِطابلا  َنوکَی  ْنأ  ِحوُصَّنلا : ـ  ِهبّوتلا  ِنع  َلئُس  دقو   ـ

دوش . نآ  زا  رتهب  و  رهاظ ، نوچمه  نطاب ، هک  تسا  نیا  حوصن  هبوت  دومرف :  حوصن ـ  هبوت  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  يداه  ماما 
6/22/20 راونألا :  راحب 

83 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِقالخألا .  ُّمَذأ  ُلُخبلا 

تسا . يوخ  نیرت  هدیهوکن  لخب ، مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
27  / 199  / 72 راونألا :  راحب 

84 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
املُظو .  اروَج  ْتِئُلم  امک  ًالدعو  اطِْسق  َضرألا  ُألمَی  يّذلا  ُمئاقلا ،  ُهنبا  ِنسحلا  َدعبو  ُنَسحلا ،  يدَعب  ُمامإلا 

، دـنک یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  وـمه  مئاـق ؛ شدـنزرف  نسح  زا  سپ  تسا و  نسح  نم ، زا  سپ  ماـما  مالـسلا :  هـیلع  يداـه  ماـما 
تسا .  هدش  رپ  متس  يرگدادیب و  زا  هک  نانچمه 

4  / 239  / 50 راونألا :  راحب 

85 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
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ِماَعَّطلا .  ِبیِط  ِیف  ُدیِزَی  ُعوُجلاو  ِماَنَمِلل ،  ُّذلأ  ُرَهَّسلا 
دنک . یم  رت  شخبتذل  ار  اذغ  یگنسرگ ، رت و  نیشنلد  ار  باوخ  يراد ، هدنز  بش  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 

.78/369/4 راونألا :  راحب 

86 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َُهل .  َِکبلقک  َکل  َكِریغ  ُبلق  اّمنإف  ِهَیلإ ،  َکِّنظ  َءوُس  َْتفَرَص  نّمم  َحْصُّنلا  الو  ِهیَلع ،  َترّدَک  نّمم  افَّصلا  بلطَت  ال 

یهاوخریخ يا  هتفر  هناشن  وا  هب  ار  تا  ینامگدب  ریت  هک  یسک  زا  يوجم و  افص  يا  هدرک  شرّدکم  هک  یسک  زا  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
وا . اب  تسوت  لد  نوچمه  وت  اب  يرگید  لد  اریز  هاوخم ؛ تقادص  و 

.74/181 راونألا :  راحب 

87 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِۀَّلِّذلا .  َیلإیّدَُؤیو  َۀَّلِقلا ،  ُبِقُعی  ُقوقُعلا 

دناشک . یم  ّتلذ  هب  دروآ و  یم  یتسدگنت  نیدلاو ، ینامرفان  مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
.74/84/95 راونألا :  راحب 

88 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َـْعـُد تْال

 ِ. هّللا ِمْکُحیف  اْعنُص  ِماّیِألل  ْلَعَْجتالَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

نک زوا نـ ـ جت دو  زا حـّد خـ
. نادم لیخد  ادخ  راک  رد  ار  راگزور  و 

ص 483. لوقعلا ، فحت 

89 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َنیقُولْخَملا َطَخَس  ِلاُبی  َْمل  َِقلاخلا  َعاطَا  ْنَم 

 . َنیقُولْخَملا ُطَخَس  ِِهب  َلِّحَی  ْنَا  ْنَْقیَْیلَف  َِقلاخلا  َطَخْسَا  ْنَمَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

دنک يوریپ  راگدیرفآ  زا  هک  یسک 
. دراد یکا نـ اه بـ هد  ـ یرفآ مشخ  زا 
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، دروآ ـم  شخ هب  ار  اد  ــ هک خ یسک  و 
. دروآ دنهاوخ  مشخ  وا  رب  مدرم  هک  دنک  رواب  دیاب 

ص 482. لوقعلا ، فحت 

90 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
اِهتَرَوا ـ ُجم ِنْسُِحب  َم  َـ عِّنلا او  ُـ ْقبَا

. اهیَلَع ِرکُّشلِاب  اهیف  َةَداّیِزلا  اُوسِمَْتلاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

ـد یراد هگ  یقاب نـ تسرد ، درو  ـ خرب اب  ار  اهتمعن 
. دیروآ مهارف  ار  اهنآ  ینوزف  بابسا  اهتمعن  رکش  اب  و 

نآ ماود  ببس  تمعن  زا  تسرد  هدافتسا  )
(. تسا نآ  ینوز  ببس فـ تمعن  رک  و شـ

ص 370. ج 78 ، راونالا ، راحب 

91 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
اریَخ ٍْدبَِعب  َدارَأ  اذِا  هّللا َ  َّنِا 

ـَل. ِبَق ـَب  ِتوُع اذإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

دوش یم  نانچ  دهاوخب ، ار  یسک  ریخ  دنوادخ  رگا 
. دریذ یم پـ دریگ ، رارق  ـخ  یبوت درو  هاگره مـ هک 

ص 481. لوقعلا ، فحت 

92 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َکیّنَمَت ام  ُِۀَِّلق  ینِغلا 

. َکیفْکَی امب  اضِّرلاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

وزرآ ـی  مک رد  يزا ، ـ ین یب 
. دنک یم  تیافک  ار  وت  هک  تسا  يزیچ  هب  تیاضر  و 

ص 39. ج 2 ، ۀعیشلا ، نایعا 
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93 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِۀَیِصعَملا یَلَع  ُدبَعلا  َّرُِصی  ْنأ  هّللِاب ِ  ِةَّرِغلا  َنِم  َّنإ 

. َةَرِفغَملا هّللا ِ  یَلَع  یّنَمَِتی  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

، هدنب هک  تسا  نآ  ادخ  هب  تبسن  رورغ  ياه  هناشن  زا 
دشاب هت  ـ شاد ها  ـ نگ رب  رارصا  رارم و  ـ تسا

. دشاب یهلا  شیاشخب  دنموزرآ  لاح ، نامه  رد  و 
يداهلا ص 164. یلع  مامإلا  ةایح 

94 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ُهُسفَن ِْهیَلَع  َْتناه  ْنَم 
. ُهَّر ْنَمَْأت َشـ َـال  ف

: دومرف مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما 
دنادن ار  شدوخ  ردق  سک  ره 

( دشاب رادقم  یب  شدوخ  رظن  ردو  )
. شا ـ بم ـن  میا شّر  زا شـ

ص 774. لوقعلا ، فحت 

95 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ٌقو ُـ ـا س ینُّدلَأ

. َنُور َـ خآ َرِسَخ  َو  ٌمْوَق  اهیف  َِحبَر 
: دومرف مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما 

هک ـت  سا يرازا  ا بـ ــ یند
. دننیب یم  نایز  یهورگو  دنرب  یم  دوس  نآرد  یعمج 

ص 774. لوقعلا ، فحت 

96 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِلاومَْألِاب اینُّدلا  ِیف  ُساّنلَا 
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. ِلام ـ عالِاب ِةَر  ـ ِخْالا ِیفَو 
: دومرفمالسلا هیلع  يداه  ماما 

، تسا لاوما  هب  هتسباو  ایند  رد  مدرم  شزرا 
. لام ـ عا تر بـه  ـ خآ رد  و 

.369 78  / / راونالاراحب

97 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِهِْملِِحب ِهِْملُظ  یلَع  یفُْعی  ْنَا  ُداکَی  َِملاْحلا  َِملاّظلا  َّنِا 

. ِهِهَفَِسب ِهِّقَحَرُون  َء  یِفُْطی  ْنَا  ُداکَی  َهیفَّسلا  َّقِحُْملا  َّنإَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

هب تسا ، نکمم  نادان ، ِراد  قح  یلو  دریگ ، رارق  شملظ  زا  تشذگ  وفع و  دروم  دوخ  يرابدرب  اب  هک  تسا  نکمم  دنمدرخ )  ) رابدرب ملاظ 
. دنک شوماخ  ار  شقح  رون  شتهافس  ببس 

ص 772. لوقعلا ، فحت 

98 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِهِسْفَن ُریسَا  ِنوُرَْحلا  ُبِکار 

. ِِهناِسل ُری  ـ سَا ُلِها  ـ ْجلاَو
: دومرف مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما 

دوخ ِناج  ِریسا  رس ، هریخ  شومچ و  بکرم  رب  راوس 
. تسا دو  ِنا خـ ـ بز ِریسا  نادا ، ِدر نـ و فـ

راونالا ج 78 ص 369. راحب 

99 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
: َلاْقَف َُهل  اِدلاَو  ِهَیِلا  َّمَذ  ٍلجَِرل  ُلوُقَی  مالسلا  هیلع  ِنَسَحلاَابا  ُْتعِمَس 

. ْلَْکثَی َْمل  ْنَم  ُلَکَث  ُقوُقُْعلَا 
: دیوگ دیمحلادبع  نب  ییحی 

: دومرف درک  ییوگدب  دوخ  ردپ  زا  ناشیا  دزن  هک  يدرم  هب  هک  مدینشمالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا 
تسا یغاد  ردام  ردپ و  ینامرفان 

ـت، سا هدید  غاد نـ یسک کـه  يار  بـ
. دنشاب هتفر  ایند  زا  شردامو  ردپ  هک  تسا  نآ  لثم  ینعی 
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ص 369. ج 78 ، راونالاراحب ،

100 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِروَْجلا َنِم  ُبَلْغَا  ِهیف  ُلدَْعلَأ  ٌنامَز  َناک  اذإ 

، ُهنِم َِکلذ  َمَْلُعی  یّتَح  ٌءوُس  ٍدَحَِاب  َّنَُظی  ْنأ  ٌمارَحَف 
ِلْدَْعلا َنِم  ِهیف  ُبَلغأ  ُرْوَْجلا  ٌنامَز  َناک  اذإَو 

ُْهنِم َِکلذ  ْمَْلعَی  َْملام  اریَخ  ٍدَحَِأب  َّنُظَی  ْنَا  ٍدَحَِأل  َْسیَلَف 
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

نآ هک  یتقو  رگم  دـنربب ، دـب  نامگ  یـسک  هب  هک  تسا  مارح  عقوم  نآ  رد  دـشاب ، متـس  ملظ و  زا  شیب  هعماج  رد  داد  لدـع و  هک  یناـمز 
رگم دربب ، یسک  هب  بوخ  نامگ  يدحا  تسین  راوازس  دشاب ، هتشاد  هبلغ  داد  لدع و  رب  متس  ملظ و  هک  ینامز  و  دوش ، مولعم  يو  زا  يد  بـ

. دوش مولعم  وا  زا  یبوخ  نآ  هک  یتقو 
ص 216. ج 17 ، راونالاراحب ، 

101 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
، َِکنأ یلَع َشـ ِْلْبقَا 

، ِۀَّنِْظلا یَلَع  ُمُجْهَی  ِقَلَْملا  َةَرثَک  َّنإف 
ِۀَقِّثلا ِّلَحَم  یف  َکیخَا  ْنِم  َْتلَلَح  اذإَو 
. ِۀَّیِّنلا ِنْسُح  یلِإ  ِقَلَملا  ِنَع  ْلِدْعاَف 

: دومرف دوب ، هدرک  يور  هدایز  ناشیا  زا  شیاتس  رد  هک  یسک  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
، زادرپب تدوخ  راک  هب  زیهرپب و  لمع  نیا  زا 

تسا ینامگدب  ببس  دایز  ّقلمت  هک 
، دش بلس  وت  زا  تنمؤم  ردارب  نانیمطا  رگا  و 

. هد ناشن  ّتین  نسح  نک و  اهر  ار  ییوگ  ّقلمت 
ص 302. مالسلا ، هیلع  يداهلا  مامإلا  دنسم 

102 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َلُّمَجَّتلا َو  َلامَجلا  ُّبُِحی  هّللا َ  َّنِإ 
 . َِسئابلا َو  َسُْؤبلا  ُهَرْک  ـ َیَو

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
دراد تسود  ار  یگتسارآ  ییابیز و  دنوادخ 
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. دراد یمن  تسود  ار  هد  ـ یلوژ یگد و  ـ یلوژ و 
يداهلا ص 153. یلع  مامإلا  ةایح 

103 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
. ِۀَّلِّذلا َیلِإ  يّدَُؤیو  َۀَّلِقلا  ُبِّقَُعی  ُقوُقُعلَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  مهد  ماما 
دراد لابند  هب  ار  دوبمک  ردام  ردپ و  ینامرفان 

ـد. شک یم  يراو  هب خـ و 
ص 84. ج 74 ،  راحب ،

104 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِْملِْعلا ِبَلَط  ْنَع  ٌفِراص  ُبْجُعلا 
. ِلْه َـ ْجلاو ِْطم  َـ غلا َیلِإ  ٍعاد 

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
دراد یم  زاب  نتخومآ  شناد  زا  ار  ناسنا  ینیبدوخ 

. دناش یم کـ یتسپ  ینادا و  ار بـه نـ واو 
یضیف بلاطرگا  زومآ  یگداتفا 

تسا دنلب  هک  ینیمز  بآ  دروخن  زگره 
ص 39. ج 2 ، ۀعیشلا ، نایعا 

105 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِهِّقَح ِرْدَق  َقوَف  َلَأَس  ْنَم 

. ِنا ـ مرِحلِاب یلوَأ  َو  ُـ هَف
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

، دهاوخب شدوخ  قح  هزادنا و  زا  شیب  سک  ره 
ـت. سا رت  هتسیاش  تیمور  ـ حم وا بـه 
يداهلا ص 157. یلع  مامإلا  ةایح 

106 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
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ـُه َیْأَرَو ُهَّدُو  َلـَک  َمـْن َجـَمـَع 
ـَک. َتَعا ـْع طـ َمْجا َفـ

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
؛ دنک عمج  وت  يارب  ار  دوخ  يأر  یتسود و  هک  یسک 

( دنک ییامنهار  ار  وت  هناتسود  )
يور کـن. ــ یپ وا  زا 

ص 772. لوقعلا ، فحت 

107 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ـِط یْرف ـ َّتلا ِتار  ـ َسَح ـْر  ُکُْذا

. ِمْز ـ َْحلا ِمید  ـ ْقَت ـِذ  ْخَأ ِبـ
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

روآ دای  هب  ار  اهراک  ماجنارد  یهاتوک  ِینامیشپو  ترسح 
. نک نار  ـ بج ریبدت  يّد و  ــ میمصت ج و بـا 

ص 370. ج 78 ، راونالاراحب ،

108 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
یبْقُع َراد  َةَرِخْالاَو  يْوَلب  َراد  اینُّدلا  َلَعَج  هّللا َ  َّنِا 

اَبَبَس ِةَر  ـ ِخْالا ِباو  ـ َِثل اینُّدلا  يَول  َبـ َلَع  ـ َجَو
. اضَوِع اینُّدلا  يَوَلب  ْنِم  ِةَرِخْالا  َباَوثَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
هداد رارق  يراتفرگ  ياج  ار  ایند  دنوادخ ،

، شادا يار پـ ار سـ تر  ــ خآ و 
هداد رارق  ترخآ  باوث  ببس  ار  ایند  يراتفرگ 

. ای ـ ند يرا  ـ تفرگ ضو  ار عـ تر  ـ خآ باو  و ثـ
ص 772. لوقعلا ، فحت 

109 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ُعاُطی هّللا َ  َعاطَا  ْنمَو  یقَُّتی  هّللا َ  یَقَّتا  ِنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
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، دننک اورپ  وا  زا  دنک ، اورپ  ادخ  زا  هک  ره 
. دننک شتعاطا  دنک ، تعاطا  ادخ  زا  سکره  و 

ص 770. لوقعلا ، فحت 

110 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
. یبقُعَو ٌمَِعن  ُرْکُّشلاَو  ٌعاتَم  َمَعِّنلا  َّنَِأل  رکُّشلا  ْتَبَجْوَا  یتَّلا  ِۀَمعِّنلِاب  ُْهنِم  رِکُّشلِاب  ُدَعْسَا  ُرِکاّشلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
تمعن مه  رکشو ، تسا  ییالاک  اه  تمعن  نوچ  دراد ، رکش  هک  یتمعن  زا  تسا  رتراوازس  ساپـس  يارب  دروآ ، اجب  تمعن  رکـش  هک  یـسک 

. ترخآ مهو  تسا 
ص 772. لوقعلا ، فحت 

111 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
، ِهِس ـ ْفَن ـَی َعـْن  ِضَر َمـْن 
. ِْهی ـ َلَع َنو  ـ ُطِخا ـ ّسلا ـَر  ُثَک

: دومرف مالسلا  هیلع  مهد  ماما 
، دشاب یضار  دوخ  زا  هک  یسک 

. دش دنهاوخ  دایز  شنانمشد 
ج 78 ص 368. راونالاراحب ،

112 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِهِذْخَأ َمیلَأَو  هّللا ِ  َرْکَم  َنِمَا  ْنَم 

ِهِْرمَا ُِذفان  ُهُؤاضَق و  ِِهب  َّلِحَی  یّتَح  َرَّبَکَت 
ِهِّبَر ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَم  و 

. َرُِشنَو َضُِرق  َولَو  اینُّدلا  ُِبئاصَم  ِْهیَلَع  َْتناه 
: دومرف مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما 

وا ریذـپان  فـلخت  روتـسد  یهلا و  ياـضق  هکنآ  اـت  تسا ، هدـیزرو  ربـک  دـنادب ، ناـما  رد  راـگدرورپ  هدـخاؤم  رکم و  زا  ار  دوـخ  سکره 
وا رب  یتبیصمره  دشاب )، هتشاد  یعرش  لیلد  شیاهراک  يارب  ، ) دشاب هتشاد  ینـشور  لیلد  دنوادخ  فرط  زا  سکره  و  دریگب ، ار  شنابیرگ 

. دوش هراپ  هراپ  دننک و  یچیق  ار  شندب  دنچ  ره  دوب ، دهاوخ  لمحت  لباق  کبس و 
ص 772. لوقعلا ، فحت 
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113 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َۀَمیدَْقلا َۀَقادِّصلا  ُدِسُْفی  ُءارِْملَا 

َۀَقیثَْولا َةَدْقُْعلا  ُلِّحَی  َو 
، ُۀََبلاغُْملا ِهیف  َنوُکَت  ْنَا  ِهیف  ام  ُّلَقَأ  َو 

. ِۀَعیطَْقلا ِبابْسَا  ُُّسا  ُۀََبلاغُملاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما 

درب یم  نیب  زا  ار  نیرید  یتسود  ییورود ، قافن و 
دنز یم  مه  رب  زین  ار  نئمطم  مکحم و  ياهنامیپ  و 

تسا عازن  شکمشک و  نآ ، رثا  نیرتمک  و 
. تسا ییادج  ببس  نیرت  یلصا  عازن ، و 

راونالاراحب ج 78 ص 369.

114 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِتانَسَْحلا ُقِحام  ُدَسَْحلَا 

. ِْتق َـ ْملا ُِبلاج  ُو  ْـ هَّزلاَو
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
درب یم  نیب  زا  ار  اه  ـ یبوخ ـد ، سح

. دروآ یم  يرازیب  ینمشد و  یهاوخدوخ ، و 
راونالاراحب ج 72 ص 199.

115 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
. ِقال ــ خألا ُّمَذأ  ُلْخ  ـ ُبلاو ُلْه  ـ َجلَا

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
. تسا یقالخا  تافص  نیرتدب  لخب  لهج و 

ءاربکلا ج 3 ص 222. ارثآم 

116 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
، ُُهلِعاف ِْریَْخلا  َنِم  ٌْریَخ 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  زا  ثیدح   127www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


، ُُهِلئاق ِلیمَْجلا  َنِم  ُلَمْجَاَو 
، ُُهِلماح ِملِْعلا  َنِم  ُحَجْرأَو 

، ُُهِبلاج ِّرَّشلا  َنِم  ٌّرَشَو 
. ُُهبِکار ِلْوَْهلا  َنِم  ُلَوْهَاَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما 
، تسا نآ  هدنهد  ماجنا  ریخ ، راک  زا  رتهب 

، تسا نآ  هدنیوگ  ابیز ، نخس  زا  رتابیز  و 
، تسا دنمشناد  شناد ، زا  رترب  و 

، تسا نآ  هدنروآ  يدب ، زا  رتدب  و 
. تسا وسرت  تشحو ، زا  رت  كانسرت  و 

ص 370 ج 78 ، راونالاراحب ،

117 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
، ِْهیَلَع َترَدَک  ْنَّمِم  افَّصلا  ُِبلطَتال 

، ِِهب َتْرَدَغ  ْنَّمِم  َءافَْولا  َالَو 
، ِهِیلا َکِّنَظ  َءُوس  َْتفَرَص  ْنَّمِم  َحْصُّنلا  َالَو 

. َُهل َِکْبلَقَک  َكِْریَغ  ُبلَق  امَّنإَف 
: دومرف تشذگ ،  لّکوتم  وا و  نایم  هک  ینخس  باوج  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

، بلطن یشوخ  يراد  یترودک  وا  هب  تبسن  هک  یسک  زا 
، هاوخن افو  يا  هدرک  تنایخ  وا  هب  هک  یسک  زا  و 

، هاوخن یهاوخریخ  ینامگدب ، وا  هب  هک  یسک  زا  و 
. دراد لد  رد  وت  هب  تبسن  مه  وا  يراد ، لد  رد  وا  هب  تبسن  وت  هچ  ره  نوچ 

ج 78 ص 370. راونالاراحب ،

118 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
. ٌمْؤ ُلـ ـُک  ِلْمَت ـی َمـْن  لَع ُبَض  ـ َْغلَا

: دومرف مالسلا  هیلع  مهد  ماما 
، تسوت اب  شرایتخا  هک  یسکرب  ندرک  بضغ 

. تسا یتسپ  ـش و  نزر ـب سـ جوم
راونألاراحب ج 78 ص 370.
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119 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ـٌر. ِها ٌلا ظـ ـ مَج ِةَروُّصلا  ُنسُح 

ـٌن. ِطاب ٌلا  ـ مج ِلق  ـ َعلا ـُن  سُح و 
: دومرف مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما 

، تسا رهاظ  ییابیز  تروص ، ییوکین 
. تسا نطاب  ییا  ـ بیز درخ ، یک  ـ ین و 

ج 3 ص 222. ءاربکلاارثآم ،

120 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َکیف ُنیبَی  ُهَّنِاَف  ـَد  َسَْحلاَو َكاِّیا 

. َكِّوُد ـُل فـی َعـ َمْعَیالَو
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

دوش یم  راکشآ  وت  تداسح  نوچ  زیهرپب ، دسح  زا 
. دراد يری نـ ـ ثأت تنم هـم  ـ شد رد  و 

ج 78 ص 370. راونألاراحب ،

121 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
. ِةَدِساْفلا ِعابِّطلا  ِیف  ُعَْجنَتال  ُۀَمْکِْحلأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
. درادن يریثأت  دساف  ياه  تشرس  رد  تمکح 

ج 78 ص 370. راونألاراحب ،

122 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
َِکلْهَا َْيد  َـ َْنَیب ی َکَعَر  ْـ صَم ْرُکُْذا 

. َکُعَْفنَی ٌبیبَحالَو  َکُعَنْمَی  ٌبیبَطالَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما 

. تسا هتخاس  يراک  تسود  زا  هن  دنکب و  دناوت  یم  يراک  بیبط ، هن  هک  یهد ، یم  ناج  تناگتسب  لباقم  رد  هک  ار  يا  هظحل  روآ  دای  هب 
ج 78 ص 370. راونألاراحب ،
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123 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِما ـ نَْمِلل ُّذ  ـ َلَا ـُر  َهَّسلَا

. ِماعَّطلا ِبیطیف  ُدیزَی  ُعوُْجلاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

دن یم کـ رتذیذل  ار  باو  خـ یباوخ ، یب 
. دزاس یم  رتاراوگ  ار  كاروخ  یگنسرگ ، و 

ج 78 ص 369. راونألاراحب ،

124 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِءاهفُّسلا ُۀَهاُکف  ُلْزَْهلَا 

. ْلا ـ ّهُجلا ُۀَعا  ـ نِصَو
: دومرف مالسلا  هیلع  مهد  ماما 

نادرخبان ِیگزمشوخ  یخوش ، حازم و 
ـت. سا نال  ــ ها هفر جـ و حـ

ج 78 ص 369. راونألاراحب ،

125 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
. َِکلاِبب ْرُطْخَی  َْمل  ام  َکیُرت  ُریداقَْملَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  مهد  ماما 
دنک یمن  روطخ  تنهذ  هب  هک  ار  هچنآ  اه ، یسرباسح 

. داد ـد  هاوخ نا  ـ شن هب تـو 
ج 78 ص 368. راونألاراحب ،

126 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ِلا ـ قِّثلا ُحا  ـ تْفِم ُبا  ـ تِعلا

ـِد. ْقِْحلا ِمـَن  ـٌر  یَخ ُبا  ـ تِْعلاَو
: دومرف مالسلا  هیلع  مهد  ماما 

تسا رازآ  دیلک  شنزرس ،
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. تسا هنیک  زا  رتهب  شنزرس  و 
یشاب هتشاد  لد  رد  هنیک  یسک  هب  تبسن  رگا  ینعی  )

( ینک شنزرس  ار  وا  هک  تسا  نآ  زا  رتدب 
راونألاراحب ج 78 ص 369.

127 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  ماما 
ٌةَد ـ ِحاو ِِربا  ـ ّصِلل ـُۀ  َبیص ـ ُْملَا

. ِنا ـ تْنثا ِعِزا  ـجـ ِْللو
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

، دنک یم  ربص  هک  یسک  ياربتبیصم 
، تس ـ ین شیب  لک  ـ شم یـک 

. تساتود دنک ، یم  یبات  یب  هک  یسک  يارب  یلو 
ج 78 ص 369. راونألاراحب ،

128 ثیدح

مالسلا :  هیلع  يداه  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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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 - 
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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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