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مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591

: 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  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591114

باتک 114تاصخشم 

200 ات 1 114زا

1 114ثیدح

2 114ثیدح

3 114ثیدح

4 115ثیدح

5 115ثیدح

6 115ثیدح

7 115ثیدح

8 116ثیدح

9 116ثیدح

10 117ثیدح

11 117ثیدح

12 117ثیدح

13 117ثیدح

14 118ثیدح

15 118ثیدح

16 118ثیدح

17 118ثیدح

18 119ثیدح

19 119ثیدح
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20 119ثیدح

21 119ثیدح

22 120ثیدح

23 120ثیدح

24 121ثیدح

25 122ثیدح

26 122ثیدح

27 122ثیدح

28 123ثیدح

29 123ثیدح

30 123ثیدح

31 124ثیدح

32 124ثیدح

33 124ثیدح

34 124ثیدح

35 125ثیدح

36 125ثیدح

37 126ثیدح

38 126ثیدح

39 127ثیدح

40 127ثیدح

41 128ثیدح

42 129ثیدح

43 130ثیدح
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44 130ثیدح

45 131ثیدح

46 131ثیدح

47 131ثیدح

48 131ثیدح

49 131ثیدح

50 131ثیدح

51 132ثیدح

52 132ثیدح

53 132ثیدح

54 132ثیدح

55 133ثیدح

56 133ثیدح

57 133ثیدح

58 133ثیدح

59 133ثیدح

60 133ثیدح

61 134ثیدح

62 134ثیدح

63 134ثیدح

64 134ثیدح

65 134ثیدح

66 135ثیدح

67 135ثیدح
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68 135ثیدح

69 135ثیدح

70 135ثیدح

71 136ثیدح

72 136ثیدح

73 136ثیدح

74 136ثیدح

75 136ثیدح

76 136ثیدح

77 137ثیدح

78 137ثیدح

79 137ثیدح

80 137ثیدح

81 137ثیدح

82 138ثیدح

83 138ثیدح

84 138ثیدح

85 138ثیدح

86 138ثیدح

87 139ثیدح

88 139ثیدح

89 139ثیدح

90 139ثیدح

91 139ثیدح
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92 140ثیدح

93 140ثیدح

94 140ثیدح

95 140ثیدح

96 140ثیدح

97 141ثیدح

98 141ثیدح

99 141ثیدح

100 141ثیدح

101 141ثیدح

102 142ثیدح

103 142ثیدح

104 142ثیدح

105 142ثیدح

106 142ثیدح

107 143ثیدح

108 143ثیدح

109 143ثیدح

110 143ثیدح

111 143ثیدح

112 143ثیدح

113 144ثیدح

114 144ثیدح

115 144ثیدح
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116 144ثیدح

117 144ثیدح

118 145ثیدح

119 145ثیدح

120 145ثیدح

121 145ثیدح

122 145ثیدح

123 146ثیدح

124 146ثیدح

125 146ثیدح

126 146ثیدح

127 146ثیدح

128 147ثیدح

129 147ثیدح

130 147ثیدح

131 147ثیدح

132 147ثیدح

133 148ثیدح

134 148ثیدح

135 148ثیدح

136 148ثیدح

137 148ثیدح

138 148ثیدح

139 149ثیدح
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140 149ثیدح

141 149ثیدح

142 149ثیدح

143 150ثیدح

144 150ثیدح

145 150ثیدح

146 150ثیدح

147 150ثیدح

148 150ثیدح

149 151ثیدح

150 151ثیدح

151 151ثیدح

152 151ثیدح

153 151ثیدح

154 152ثیدح

155 152ثیدح

156 152ثیدح

157 152ثیدح

158 152ثیدح

159 153ثیدح

160 153ثیدح

161 153ثیدح

162 153ثیدح

163 153ثیدح
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164 154ثیدح

165 154ثیدح

166 154ثیدح

167 154ثیدح

168 154ثیدح

169 155ثیدح

170 155ثیدح

171 155ثیدح

172 155ثیدح

173 155ثیدح

174 156ثیدح

175 156ثیدح

176 156ثیدح

177 156ثیدح

178 156ثیدح

179 157ثیدح

180 157ثیدح

181 157ثیدح

182 157ثیدح

183 157ثیدح

184 157ثیدح

185 158ثیدح

186 158ثیدح

187 158ثیدح
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188 158ثیدح

189 158ثیدح

190 159ثیدح

191 159ثیدح

192 159ثیدح

193 159ثیدح

194 159ثیدح

195 160ثیدح

196 160ثیدح

197 160ثیدح

198 160ثیدح

199 160ثیدح

200 161ثیدح

400 ات 201 161زا

201 161ثیدح

202 161ثیدح

203 161ثیدح

204 162ثیدح

205 162ثیدح

206 162ثیدح

207 162ثیدح

208 162ثیدح

209 163ثیدح

210 163ثیدح
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211 163ثیدح

212 163ثیدح

213 163ثیدح

214 164ثیدح

215 164ثیدح

216 164ثیدح

217 164ثیدح

218 165ثیدح

219 165ثیدح

220 165ثیدح

221 165ثیدح

222 166ثیدح

223 166ثیدح

224 166ثیدح

225 166ثیدح

226 167ثیدح

227 167ثیدح

228 167ثیدح

229 167ثیدح

230 168ثیدح

231 168ثیدح

232 168ثیدح

233 168ثیدح

234 169ثیدح
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235 169ثیدح

236 169ثیدح

237 169ثیدح

238 170ثیدح

239 170ثیدح

240 170ثیدح

241 170ثیدح

242 171ثیدح

243 171ثیدح

244 171ثیدح

245 171ثیدح

246 172ثیدح

247 172ثیدح

248 172ثیدح

249 172ثیدح

250 172ثیدح

251 173ثیدح

252 173ثیدح

253 173ثیدح

254 173ثیدح

255 174ثیدح

256 174ثیدح

257 174ثیدح

258 174ثیدح
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259 175ثیدح

260 175ثیدح

261 175ثیدح

262 175ثیدح

263 176ثیدح

264 176ثیدح

265 176ثیدح

266 177ثیدح

267 177ثیدح

268 177ثیدح

269 178ثیدح

270 178ثیدح

271 179ثیدح

272 180ثیدح

273 180ثیدح

274 180ثیدح

275 180ثیدح

276 180ثیدح

277 181ثیدح

278 181ثیدح

279 181ثیدح

280 182ثیدح

281 182ثیدح

282 182ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


283 182ثیدح

284 182ثیدح

285 183ثیدح

286 183ثیدح

287 183ثیدح

288 183ثیدح

289 184ثیدح

290 184ثیدح

291 184ثیدح

292 184ثیدح

293 184ثیدح

294 185ثیدح

295 185ثیدح

296 185ثیدح

297 185ثیدح

298 186ثیدح

299 186ثیدح

300 186ثیدح

301 186ثیدح

302 187ثیدح

303 187ثیدح

304 187ثیدح

305 187ثیدح

306 187ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


307 188ثیدح

308 188ثیدح

309 188ثیدح

310 188ثیدح

311 189ثیدح

312 189ثیدح

313 189ثیدح

314 189ثیدح

315 190ثیدح

316 190ثیدح

317 190ثیدح

318 191ثیدح

319 191ثیدح

320 191ثیدح

321 192ثیدح

322 192ثیدح

323 192ثیدح

324 192ثیدح

325 193ثیدح

326 193ثیدح

327 193ثیدح

328 193ثیدح

329 194ثیدح

330 194ثیدح
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331 194ثیدح

332 194ثیدح

333 195ثیدح

334 195ثیدح

335 195ثیدح

336 195ثیدح

337 196ثیدح

338 196ثیدح

339 196ثیدح

340 196ثیدح

341 197ثیدح

342 197ثیدح

343 197ثیدح

344 197ثیدح

345 198ثیدح

346 198ثیدح

347 198ثیدح

348 198ثیدح

349 199ثیدح

350 199ثیدح

351 199ثیدح

352 200ثیدح

353 200ثیدح

354 200ثیدح
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355 200ثیدح

356 201ثیدح

357 201ثیدح

358 201ثیدح

359 201ثیدح

360 201ثیدح

361 202ثیدح

362 202ثیدح

363 202ثیدح

364 202ثیدح

365 203ثیدح

366 203ثیدح

367 203ثیدح

368 203ثیدح

369 203ثیدح

370 204ثیدح

371 204ثیدح

372 204ثیدح

373 205ثیدح

374 205ثیدح

375 205ثیدح

376 205ثیدح

377 205ثیدح

378 206ثیدح
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379 206ثیدح

380 206ثیدح

381 206ثیدح

382 207ثیدح

383 207ثیدح

384 207ثیدح

385 207ثیدح

386 208ثیدح

387 208ثیدح

388 208ثیدح

389 208ثیدح

390 209ثیدح

391 209ثیدح

392 209ثیدح

393 209ثیدح

394 209ثیدح

395 210ثیدح

396 210ثیدح

397 210ثیدح

398 210ثیدح

399 211ثیدح

400 211ثیدح

600 ات 401 211زا

401 211ثیدح
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402 211ثیدح

403 212ثیدح

404 212ثیدح

405 212ثیدح

406 212ثیدح

407 213ثیدح

408 213ثیدح

409 213ثیدح

410 213ثیدح

411 214ثیدح

412 214ثیدح

413 214ثیدح

414 214ثیدح

415 214ثیدح

416 215ثیدح

417 215ثیدح

418 215ثیدح

419 215ثیدح

420 216ثیدح

421 216ثیدح

422 216ثیدح

423 217ثیدح

424 217ثیدح

425 217ثیدح
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426 217ثیدح

427 217ثیدح

428 218ثیدح

429 218ثیدح

430 218ثیدح

431 219ثیدح

432 219ثیدح

433 219ثیدح

434 219ثیدح

435 219ثیدح

436 220ثیدح

437 220ثیدح

438 220ثیدح

439 221ثیدح

440 221ثیدح

441 221ثیدح

442 221ثیدح

443 222ثیدح

444 222ثیدح

445 222ثیدح

446 222ثیدح

447 223ثیدح

448 223ثیدح

449 223ثیدح
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450 223ثیدح

451 224ثیدح

452 224ثیدح

453 224ثیدح

454 224ثیدح

455 225ثیدح

456 225ثیدح

457 225ثیدح

458 225ثیدح

459 225ثیدح

460 226ثیدح

461 226ثیدح

462 226ثیدح

463 226ثیدح

464 227ثیدح

465 227ثیدح

466 227ثیدح

467 227ثیدح

468 228ثیدح

469 228ثیدح

470 228ثیدح

471 228ثیدح

472 229ثیدح

473 229ثیدح
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474 229ثیدح

475 229ثیدح

476 230ثیدح

477 230ثیدح

478 230ثیدح

479 230ثیدح

480 231ثیدح

481 231ثیدح

482 231ثیدح

483 231ثیدح

484 232ثیدح

485 232ثیدح

486 232ثیدح

487 232ثیدح

488 233ثیدح

489 233ثیدح

490 233ثیدح

491 233ثیدح

492 233ثیدح

493 234ثیدح

494 234ثیدح

495 234ثیدح

496 234ثیدح

497 234ثیدح
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498 234ثیدح

499 235ثیدح

500 235ثیدح

501 235ثیدح

502 235ثیدح

503 235ثیدح

504 235ثیدح

505 236ثیدح

506 236ثیدح

507 236ثیدح

508 236ثیدح

509 236ثیدح

510 236ثیدح

511 237ثیدح

512 237ثیدح

513 237ثیدح

514 237ثیدح

515 237ثیدح

516 237ثیدح

517 238ثیدح

518 238ثیدح

519 238ثیدح

520 238ثیدح

521 238ثیدح
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522 238ثیدح

523 239ثیدح

524 239ثیدح

525 239ثیدح

526 239ثیدح

527 239ثیدح

528 239ثیدح

529 240ثیدح

530 240ثیدح

531 240ثیدح

532 240ثیدح

533 241ثیدح

534 241ثیدح

535 242ثیدح

536 242ثیدح

537 242ثیدح

538 242ثیدح

539 243ثیدح

540 243ثیدح

541 243ثیدح

542 244ثیدح

543 244ثیدح

544 244ثیدح

545 244ثیدح
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546 245ثیدح

547 245ثیدح

548 245ثیدح

549 245ثیدح

550 245ثیدح

551 246ثیدح

552 246ثیدح

553 246ثیدح

554 247ثیدح

555 247ثیدح

556 247ثیدح

557 248ثیدح

558 248ثیدح

559 248ثیدح

560 248ثیدح

561 249ثیدح

562 249ثیدح

563 249ثیدح

564 250ثیدح

565 250ثیدح

566 250ثیدح

567 250ثیدح

568 250ثیدح

569 251ثیدح
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570 251ثیدح

571 251ثیدح

572 251ثیدح

573 252ثیدح

574 252ثیدح

575 252ثیدح

576 252ثیدح

577 253ثیدح

578 253ثیدح

579 253ثیدح

580 253ثیدح

581 254ثیدح

582 254ثیدح

583 254ثیدح

584 255ثیدح

585 255ثیدح

586 255ثیدح

587 256ثیدح

588 256ثیدح

589 256ثیدح

590 256ثیدح

591 256ثیدح

592 257ثیدح

593 257ثیدح
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594 257ثیدح

595 257ثیدح

596 258ثیدح

597 258ثیدح

598 258ثیدح

599 258ثیدح

600 259ثیدح

800 ات 601 259زا

601 259ثیدح

602 259ثیدح

603 260ثیدح

604 260ثیدح

605 260ثیدح

606 260ثیدح

607 261ثیدح

608 261ثیدح

609 261ثیدح

610 261ثیدح

611 262ثیدح

612 262ثیدح

613 262ثیدح

614 263ثیدح

615 263ثیدح

616 263ثیدح
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617 263ثیدح

618 264ثیدح

619 264ثیدح

620 265ثیدح

621 265ثیدح

622 265ثیدح

623 265ثیدح

624 266ثیدح

625 266ثیدح

626 266ثیدح

627 266ثیدح

628 267ثیدح

629 267ثیدح

630 267ثیدح

631 268ثیدح

632 268ثیدح

633 268ثیدح

634 268ثیدح

635 269ثیدح

636 269ثیدح

637 269ثیدح

638 270ثیدح

639 270ثیدح

640 270ثیدح
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641 271ثیدح

642 271ثیدح

643 271ثیدح

644 272ثیدح

645 272ثیدح

646 272ثیدح

647 273ثیدح

648 273ثیدح

649 273ثیدح

650 273ثیدح

651 274ثیدح

652 274ثیدح

653 274ثیدح

654 274ثیدح

655 275ثیدح

656 275ثیدح

657 275ثیدح

658 276ثیدح

659 276ثیدح

660 276ثیدح

661 276ثیدح

662 277ثیدح

663 277ثیدح

664 277ثیدح
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665 278ثیدح

666 278ثیدح

667 278ثیدح

668 278ثیدح

669 279ثیدح

670 279ثیدح

671 279ثیدح

672 280ثیدح

673 280ثیدح

674 280ثیدح

675 280ثیدح

676 280ثیدح

677 281ثیدح

678 281ثیدح

679 281ثیدح

680 282ثیدح

681 282ثیدح

682 282ثیدح

683 282ثیدح

684 285ثیدح

685 285ثیدح

686 285ثیدح

687 286ثیدح

688 287ثیدح
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689 287ثیدح

690 287ثیدح

691 288ثیدح

692 288ثیدح

693 288ثیدح

694 288ثیدح

695 289ثیدح

696 289ثیدح

697 289ثیدح

698 290ثیدح

699 290ثیدح

700 290ثیدح

701 290ثیدح

702 291ثیدح

703 291ثیدح

704 291ثیدح

705 291ثیدح

706 292ثیدح

707 292ثیدح

708 292ثیدح

709 293ثیدح

710 293ثیدح

711 293ثیدح

712 294ثیدح
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713 294ثیدح

714 294ثیدح

715 294ثیدح

716 294ثیدح

717 295ثیدح

718 295ثیدح

719 295ثیدح

720 296ثیدح

721 296ثیدح

722 296ثیدح

723 296ثیدح

724 297ثیدح

725 297ثیدح

726 297ثیدح

727 297ثیدح

728 298ثیدح

729 298ثیدح

730 298ثیدح

731 298ثیدح

732 298ثیدح

733 299ثیدح

734 299ثیدح

735 299ثیدح

736 299ثیدح
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737 299ثیدح

738 300ثیدح

739 300ثیدح

740 301ثیدح

741 301ثیدح

742 301ثیدح

743 301ثیدح

744 302ثیدح

745 302ثیدح

746 302ثیدح

747 303ثیدح

748 303ثیدح

749 304ثیدح

750 304ثیدح

751 304ثیدح

752 304ثیدح

753 305ثیدح

754 305ثیدح

755 305ثیدح

756 306ثیدح

757 307ثیدح

758 307ثیدح

759 307ثیدح

760 308ثیدح
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761 308ثیدح

762 308ثیدح

763 309ثیدح

764 309ثیدح

765 310ثیدح

766 310ثیدح

767 310ثیدح

768 310ثیدح

769 311ثیدح

770 311ثیدح

771 311ثیدح

772 311ثیدح

773 311ثیدح

774 312ثیدح

775 312ثیدح

776 312ثیدح

777 313ثیدح

778 313ثیدح

779 313ثیدح

780 313ثیدح

781 314ثیدح

782 314ثیدح

783 314ثیدح

784 315ثیدح
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785 315ثیدح

786 315ثیدح

787 316ثیدح

788 316ثیدح

789 316ثیدح

790 317ثیدح

791 317ثیدح

792 317ثیدح

793 317ثیدح

794 318ثیدح

795 318ثیدح

796 318ثیدح

797 318ثیدح

798 318ثیدح

799 319ثیدح

800 319ثیدح

1000 ات 801 319زا

801 319ثیدح

802 319ثیدح

803 320ثیدح

804 320ثیدح

805 320ثیدح

806 320ثیدح

807 320ثیدح
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808 321ثیدح

809 322ثیدح

810 322ثیدح

811 322ثیدح

812 323ثیدح

813 323ثیدح

814 323ثیدح

815 323ثیدح

816 323ثیدح

817 323ثیدح

818 324ثیدح

819 324ثیدح

820 324ثیدح

821 325ثیدح

822 325ثیدح

823 325ثیدح

824 326ثیدح

825 327ثیدح

826 327ثیدح

827 328ثیدح

828 328ثیدح

829 328ثیدح

830 328ثیدح

831 329ثیدح
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832 329ثیدح

833 329ثیدح

834 330ثیدح

835 330ثیدح

836 330ثیدح

837 331ثیدح

838 331ثیدح

839 331ثیدح

840 331ثیدح

841 332ثیدح

842 332ثیدح

843 332ثیدح

844 333ثیدح

845 333ثیدح

846 333ثیدح

847 333ثیدح

848 333ثیدح

849 334ثیدح

850 334ثیدح

851 334ثیدح

852 334ثیدح

853 335ثیدح

854 335ثیدح

855 335ثیدح
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856 335ثیدح

857 336ثیدح

858 336ثیدح

859 336ثیدح

860 336ثیدح

861 337ثیدح

862 337ثیدح

863 337ثیدح

864 337ثیدح

865 338ثیدح

866 338ثیدح

867 338ثیدح

868 338ثیدح

869 339ثیدح

870 339ثیدح

871 339ثیدح

872 339ثیدح

873 340ثیدح

874 340ثیدح

875 340ثیدح

876 340ثیدح

877 340ثیدح

878 341ثیدح

879 341ثیدح
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880 341ثیدح

881 341ثیدح

882 342ثیدح

883 342ثیدح

884 342ثیدح

885 342ثیدح

886 343ثیدح

887 343ثیدح

888 343ثیدح

889 343ثیدح

890 344ثیدح

891 344ثیدح

892 344ثیدح

893 344ثیدح

894 345ثیدح

895 345ثیدح

896 345ثیدح

897 345ثیدح

898 346ثیدح

899 346ثیدح

900 346ثیدح

901 346ثیدح

902 346ثیدح

903 347ثیدح
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904 347ثیدح

905 347ثیدح

906 347ثیدح

907 347ثیدح

908 348ثیدح

909 348ثیدح

910 348ثیدح

911 349ثیدح

912 349ثیدح

913 349ثیدح

914 349ثیدح

915 350ثیدح

916 350ثیدح

917 350ثیدح

918 350ثیدح

919 351ثیدح

920 351ثیدح

921 351ثیدح

922 351ثیدح

923 352ثیدح

924 352ثیدح

925 352ثیدح

926 352ثیدح

927 353ثیدح
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928 353ثیدح

929 353ثیدح

930 354ثیدح

931 354ثیدح

932 354ثیدح

933 355ثیدح

934 355ثیدح

935 355ثیدح

936 355ثیدح

937 355ثیدح

938 356ثیدح

939 356ثیدح

940 356ثیدح

941 357ثیدح

942 357ثیدح

943 357ثیدح

944 358ثیدح

945 358ثیدح

946 358ثیدح

947 358ثیدح

948 359ثیدح

949 359ثیدح

950 359ثیدح

951 359ثیدح
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952 359ثیدح

953 360ثیدح

954 360ثیدح

955 360ثیدح

956 361ثیدح

957 361ثیدح

958 361ثیدح

959 362ثیدح

960 362ثیدح

961 362ثیدح

962 363ثیدح

963 363ثیدح

964 363ثیدح

965 363ثیدح

966 364ثیدح

967 364ثیدح

968 364ثیدح

969 365ثیدح

970 365ثیدح

971 365ثیدح

972 365ثیدح

973 366ثیدح

974 366ثیدح

975 366ثیدح
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976 366ثیدح

977 366ثیدح

978 367ثیدح

979 367ثیدح

980 367ثیدح

981 368ثیدح

982 368ثیدح

983 368ثیدح

984 368ثیدح

985 369ثیدح

986 369ثیدح

987 369ثیدح

988 369ثیدح

989 369ثیدح

990 370ثیدح

991 370ثیدح

992 370ثیدح

993 371ثیدح

994 371ثیدح

995 371ثیدح

996 372ثیدح

997 372ثیدح

998 372ثیدح

999 372ثیدح
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1000 372ثیدح

1200 ات 1001 373زا

1001 373ثیدح

1002 373ثیدح

1003 374ثیدح

1004 374ثیدح

1005 374ثیدح

1006 374ثیدح

1007 375ثیدح

1008 375ثیدح

1009 376ثیدح

1010 376ثیدح

1011 377ثیدح

1012 377ثیدح

1013 377ثیدح

1014 378ثیدح

1015 378ثیدح

1016 379ثیدح

1017 379ثیدح

1018 379ثیدح

1019 380ثیدح

1020 380ثیدح

1021 380ثیدح

1022 380ثیدح
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1023 381ثیدح

1024 381ثیدح

1025 381ثیدح

1026 382ثیدح

1027 382ثیدح

1028 382ثیدح

1029 382ثیدح

1030 383ثیدح

1031 383ثیدح

1032 384ثیدح

1033 384ثیدح

1034 384ثیدح

1035 384ثیدح

1036 385ثیدح

1037 385ثیدح

1038 386ثیدح

1039 386ثیدح

1040 386ثیدح

1041 386ثیدح

1042 387ثیدح

1043 387ثیدح

1044 387ثیدح

1045 387ثیدح

1046 388ثیدح
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1047 388ثیدح

1048 388ثیدح

1049 388ثیدح

1050 389ثیدح

1051 389ثیدح

1052 389ثیدح

1053 390ثیدح

1054 390ثیدح

1055 390ثیدح

1056 390ثیدح

1057 390ثیدح

1058 391ثیدح

1059 391ثیدح

1060 391ثیدح

1061 391ثیدح

1062 392ثیدح

1063 392ثیدح

1064 392ثیدح

1065 392ثیدح

1066 392ثیدح

1067 392ثیدح

1068 393ثیدح

1069 393ثیدح

1070 393ثیدح
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1071 393ثیدح

1072 394ثیدح

1073 394ثیدح

1074 394ثیدح

1075 394ثیدح

1076 394ثیدح

1077 395ثیدح

1078 395ثیدح

1079 395ثیدح

1080 395ثیدح

1081 395ثیدح

1082 396ثیدح

1083 396ثیدح

1084 396ثیدح

1085 396ثیدح

1086 397ثیدح

1087 397ثیدح

1088 397ثیدح

1089 397ثیدح

1090 397ثیدح

1091 398ثیدح

1092 398ثیدح

1093 398ثیدح

1094 398ثیدح
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1095 398ثیدح

1096 399ثیدح

1097 399ثیدح

1098 399ثیدح

1099 399ثیدح

1100 400ثیدح

1101 400ثیدح

1102 400ثیدح

1103 400ثیدح

1104 401ثیدح

1105 401ثیدح

1106 401ثیدح

1107 401ثیدح

1108 401ثیدح

1109 402ثیدح

1110 402ثیدح

1111 402ثیدح

1112 402ثیدح

1113 403ثیدح

1114 403ثیدح

1115 403ثیدح

1116 403ثیدح

1117 404ثیدح

1118 404ثیدح
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1119 404ثیدح

1120 404ثیدح

1121 404ثیدح

1122 404ثیدح

1123 405ثیدح

1124 405ثیدح

1125 405ثیدح

1126 405ثیدح

1127 406ثیدح

1128 406ثیدح

1129 407ثیدح

1130 407ثیدح

1131 407ثیدح

1132 407ثیدح

1133 408ثیدح

1134 408ثیدح

1135 408ثیدح

1136 409ثیدح

1137 409ثیدح

1138 410ثیدح

1139 410ثیدح

1140 411ثیدح

1141 411ثیدح

1142 411ثیدح
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1143 411ثیدح

1144 412ثیدح

1145 412ثیدح

1146 412ثیدح

1147 412ثیدح

1148 413ثیدح

1149 413ثیدح

1150 413ثیدح

1151 413ثیدح

1152 414ثیدح

1153 414ثیدح

1154 414ثیدح

1155 414ثیدح

1156 414ثیدح

1157 415ثیدح

1158 415ثیدح

1159 415ثیدح

1160 416ثیدح

1161 416ثیدح

1162 416ثیدح

1163 416ثیدح

1164 416ثیدح

1165 417ثیدح

1166 417ثیدح
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1167 417ثیدح

1168 417ثیدح

1169 418ثیدح

1170 418ثیدح

1171 418ثیدح

1172 419ثیدح

1173 419ثیدح

1174 419ثیدح

1175 419ثیدح

1176 420ثیدح

1177 420ثیدح

1178 420ثیدح

1179 420ثیدح

1180 420ثیدح

1181 421ثیدح

1182 421ثیدح

1183 421ثیدح

1184 421ثیدح

1185 421ثیدح

1186 422ثیدح

1187 422ثیدح

1188 422ثیدح

1189 422ثیدح

1190 422ثیدح
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1191 423ثیدح

1192 423ثیدح

1193 423ثیدح

1194 423ثیدح

1195 424ثیدح

1196 424ثیدح

1197 424ثیدح

1198 424ثیدح

1199 425ثیدح

1200 425ثیدح

1400 ات 1201 425زا

1201 425ثیدح

1202 425ثیدح

1203 425ثیدح

1204 426ثیدح

1205 426ثیدح

1206 426ثیدح

1207 426ثیدح

1208 427ثیدح

1209 427ثیدح

1210 427ثیدح

1211 427ثیدح

1212 427ثیدح

1213 428ثیدح
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1214 428ثیدح

1215 428ثیدح

1216 428ثیدح

1217 428ثیدح

1218 429ثیدح

1219 429ثیدح

1220 429ثیدح

1221 429ثیدح

1222 429ثیدح

1223 429ثیدح

1224 430ثیدح

1225 430ثیدح

1226 430ثیدح

1227 430ثیدح

1228 431ثیدح

1229 431ثیدح

1230 431ثیدح

1231 431ثیدح

1232 431ثیدح

1233 431ثیدح

1234 432ثیدح

1235 432ثیدح

1236 432ثیدح

1237 432ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


1238 432ثیدح

1239 433ثیدح

1240 433ثیدح

1241 433ثیدح

1242 433ثیدح

1243 433ثیدح

1244 434ثیدح

1245 434ثیدح

1246 434ثیدح

1247 434ثیدح

1248 435ثیدح

1249 435ثیدح

1250 435ثیدح

1251 435ثیدح

1252 435ثیدح

1253 436ثیدح

1254 436ثیدح

1255 436ثیدح

1256 436ثیدح

1257 437ثیدح

1258 437ثیدح

1259 437ثیدح

1260 437ثیدح

1261 438ثیدح
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1262 438ثیدح

1263 438ثیدح

1264 438ثیدح

1265 439ثیدح

1266 439ثیدح

1267 439ثیدح

1268 439ثیدح

1269 439ثیدح

1270 440ثیدح

1271 440ثیدح

1272 440ثیدح

1273 440ثیدح

1274 441ثیدح

1275 441ثیدح

1276 441ثیدح

1277 441ثیدح

1278 441ثیدح

1279 442ثیدح

1280 442ثیدح

1281 442ثیدح

1282 443ثیدح

1283 443ثیدح

1284 443ثیدح

1285 443ثیدح
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1286 443ثیدح

1287 444ثیدح

1288 444ثیدح

1289 444ثیدح

1290 444ثیدح

1291 445ثیدح

1292 445ثیدح

1293 445ثیدح

1294 445ثیدح

1295 445ثیدح

1296 445ثیدح

1297 446ثیدح

1298 446ثیدح

1299 446ثیدح

1300 446ثیدح

1301 447ثیدح

1302 447ثیدح

1303 447ثیدح

1304 447ثیدح

1305 447ثیدح

1306 448ثیدح

1307 448ثیدح

1308 448ثیدح

1309 448ثیدح
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1310 449ثیدح

1311 449ثیدح

1312 449ثیدح

1313 449ثیدح

1314 449ثیدح

1315 450ثیدح

1316 450ثیدح

1317 450ثیدح

1318 450ثیدح

1319 451ثیدح

1320 451ثیدح

1321 451ثیدح

1322 451ثیدح

1323 452ثیدح

1324 452ثیدح

1325 452ثیدح

1326 452ثیدح

1327 452ثیدح

1328 453ثیدح

1329 453ثیدح

1330 453ثیدح

1331 454ثیدح

1332 454ثیدح

1333 454ثیدح
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1334 454ثیدح

1335 454ثیدح

1336 455ثیدح

1337 455ثیدح

1338 455ثیدح

1339 455ثیدح

1340 456ثیدح

1341 456ثیدح

1342 456ثیدح

1343 456ثیدح

1344 457ثیدح

1345 457ثیدح

1346 457ثیدح

1347 457ثیدح

1348 457ثیدح

1349 458ثیدح

1350 458ثیدح

1351 458ثیدح

1352 458ثیدح

1353 459ثیدح

1354 459ثیدح

1355 459ثیدح

1356 459ثیدح

1357 460ثیدح
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1358 460ثیدح

1359 460ثیدح

1360 460ثیدح

1361 461ثیدح

1362 461ثیدح

1363 461ثیدح

1364 461ثیدح

1365 461ثیدح

1366 462ثیدح

1367 462ثیدح

1368 462ثیدح

1369 463ثیدح

1370 463ثیدح

1371 463ثیدح

1372 463ثیدح

1373 464ثیدح

1374 464ثیدح

1375 464ثیدح

1376 464ثیدح

1377 464ثیدح

1378 465ثیدح

1379 465ثیدح

1380 465ثیدح

1381 465ثیدح
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1382 466ثیدح

1383 466ثیدح

1384 466ثیدح

1385 466ثیدح

1386 466ثیدح

1387 467ثیدح

1388 467ثیدح

1389 467ثیدح

1390 467ثیدح

1391 467ثیدح

1392 468ثیدح

1393 468ثیدح

1394 468ثیدح

1395 468ثیدح

1396 468ثیدح

1397 469ثیدح

1398 469ثیدح

1399 469ثیدح

1400 469ثیدح

1600 ات 1401 469زا

1401 469ثیدح

1402 470ثیدح

1403 470ثیدح

1404 470ثیدح
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1405 470ثیدح

1406 470ثیدح

1407 471ثیدح

1408 471ثیدح

1409 471ثیدح

1410 471ثیدح

1411 471ثیدح

1412 472ثیدح

1413 472ثیدح

1414 472ثیدح

1415 472ثیدح

1416 472ثیدح

1417 473ثیدح

1418 473ثیدح

1419 473ثیدح

1420 473ثیدح

1421 473ثیدح

1422 474ثیدح

1423 474ثیدح

1424 474ثیدح

1425 474ثیدح

1426 475ثیدح

1427 475ثیدح

1428 475ثیدح
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1429 475ثیدح

1430 476ثیدح

1431 476ثیدح

1432 476ثیدح

1433 476ثیدح

1434 477ثیدح

1435 477ثیدح

1436 477ثیدح

1437 477ثیدح

1438 477ثیدح

1439 478ثیدح

1440 478ثیدح

1441 478ثیدح

1442 478ثیدح

1443 479ثیدح

1444 479ثیدح

1445 479ثیدح

1446 479ثیدح

1447 479ثیدح

1448 480ثیدح

1449 480ثیدح

1450 480ثیدح

1451 480ثیدح

1452 480ثیدح
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1453 481ثیدح

1454 481ثیدح

1455 481ثیدح

1456 481ثیدح

1457 481ثیدح

1458 481ثیدح

1459 482ثیدح

1460 482ثیدح

1461 482ثیدح

1462 482ثیدح

1463 483ثیدح

1464 483ثیدح

1465 483ثیدح

1466 483ثیدح

1467 483ثیدح

1468 483ثیدح

1469 484ثیدح

1470 484ثیدح

1471 484ثیدح

1472 484ثیدح

1473 485ثیدح

1474 485ثیدح

1475 485ثیدح

1476 485ثیدح
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1477 485ثیدح

1478 486ثیدح

1479 486ثیدح

1480 486ثیدح

1481 486ثیدح

1482 486ثیدح

1483 486ثیدح

1484 487ثیدح

1485 487ثیدح

1486 487ثیدح

1487 487ثیدح

1488 487ثیدح

1489 488ثیدح

1490 488ثیدح

1491 488ثیدح

1492 488ثیدح

1493 488ثیدح

1494 489ثیدح

1495 489ثیدح

1496 489ثیدح

1497 489ثیدح

1498 490ثیدح

1499 490ثیدح

1500 490ثیدح
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1501 490ثیدح

1502 491ثیدح

1503 491ثیدح

1504 491ثیدح

1505 491ثیدح

1506 491ثیدح

1507 492ثیدح

1508 492ثیدح

1509 492ثیدح

1510 493ثیدح

1511 493ثیدح

1512 493ثیدح

1513 493ثیدح

1514 493ثیدح

1515 494ثیدح

1516 494ثیدح

1517 494ثیدح

1518 495ثیدح

1519 495ثیدح

1520 495ثیدح

1521 495ثیدح

1522 496ثیدح

1523 496ثیدح

1524 496ثیدح
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1525 496ثیدح

1526 496ثیدح

1527 497ثیدح

1528 497ثیدح

1529 497ثیدح

1530 497ثیدح

1531 498ثیدح

1532 498ثیدح

1533 498ثیدح

1534 498ثیدح

1535 498ثیدح

1536 499ثیدح

1537 499ثیدح

1538 499ثیدح

1539 499ثیدح

1540 500ثیدح

1541 500ثیدح

1542 500ثیدح

1543 500ثیدح

1544 500ثیدح

1545 501ثیدح

1546 501ثیدح

1547 501ثیدح

1548 501ثیدح
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1549 501ثیدح

1550 502ثیدح

1551 502ثیدح

1552 502ثیدح

1553 502ثیدح

1554 503ثیدح

1555 503ثیدح

1556 503ثیدح

1557 503ثیدح

1558 504ثیدح

1559 504ثیدح

1560 504ثیدح

1561 504ثیدح

1562 504ثیدح

1563 505ثیدح

1564 505ثیدح

1565 505ثیدح

1566 505ثیدح

1567 505ثیدح

1568 506ثیدح

1569 506ثیدح

1570 506ثیدح

1571 506ثیدح

1572 506ثیدح
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1573 507ثیدح

1574 507ثیدح

1575 507ثیدح

1576 507ثیدح

1577 508ثیدح

1578 508ثیدح

1579 508ثیدح

1580 508ثیدح

1581 509ثیدح

1582 509ثیدح

1583 509ثیدح

1584 509ثیدح

1585 509ثیدح

1586 510ثیدح

1587 510ثیدح

1588 510ثیدح

1589 510ثیدح

1590 511ثیدح

1591 511ثیدح

1592 511ثیدح

1593 511ثیدح

1594 511ثیدح

1595 512ثیدح

1596 512ثیدح
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1597 512ثیدح

1598 512ثیدح

1599 512ثیدح

1600 513ثیدح

1800 ات 1601 513زا

1601 513ثیدح

1602 513ثیدح

1603 513ثیدح

1604 514ثیدح

1605 514ثیدح

1606 514ثیدح

1607 514ثیدح

1608 514ثیدح

1609 515ثیدح

1610 515ثیدح

1611 515ثیدح

1612 515ثیدح

1613 515ثیدح

1614 516ثیدح

1615 516ثیدح

1616 516ثیدح

1617 516ثیدح

1618 517ثیدح

1619 517ثیدح
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1620 517ثیدح

1621 517ثیدح

1622 518ثیدح

1623 518ثیدح

1624 518ثیدح

1625 518ثیدح

1626 519ثیدح

1627 519ثیدح

1628 519ثیدح

1629 519ثیدح

1630 519ثیدح

1631 520ثیدح

1632 520ثیدح

1633 520ثیدح

1634 520ثیدح

1635 520ثیدح

1636 521ثیدح

1637 521ثیدح

1638 521ثیدح

1639 521ثیدح

1640 522ثیدح

1641 522ثیدح

1642 522ثیدح

1643 522ثیدح
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1644 522ثیدح

1645 522ثیدح

1646 523ثیدح

1647 523ثیدح

1648 523ثیدح

1649 523ثیدح

1650 524ثیدح

1651 524ثیدح

1652 524ثیدح

1653 524ثیدح

1654 524ثیدح

1655 525ثیدح

1656 525ثیدح

1657 525ثیدح

1658 525ثیدح

1659 525ثیدح

1660 526ثیدح

1661 526ثیدح

1662 526ثیدح

1663 526ثیدح

1664 527ثیدح

1665 527ثیدح

1666 527ثیدح

1667 527ثیدح
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1668 527ثیدح

1669 528ثیدح

1670 528ثیدح

1671 528ثیدح

1672 528ثیدح

1673 529ثیدح

1674 529ثیدح

1675 529ثیدح

1676 529ثیدح

1677 530ثیدح

1678 530ثیدح

1679 530ثیدح

1680 530ثیدح

1681 530ثیدح

1682 531ثیدح

1683 531ثیدح

1684 531ثیدح

1685 531ثیدح

1686 532ثیدح

1687 532ثیدح

1688 532ثیدح

1689 532ثیدح

1690 532ثیدح

1691 533ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


1692 533ثیدح

1693 533ثیدح

1694 533ثیدح

1695 533ثیدح

1696 534ثیدح

1697 534ثیدح

1698 534ثیدح

1699 534ثیدح

1700 535ثیدح

1701 535ثیدح

1702 535ثیدح

1703 535ثیدح

1704 535ثیدح

1705 536ثیدح

1706 536ثیدح

1707 536ثیدح

1708 536ثیدح

1709 537ثیدح

1710 537ثیدح

1711 537ثیدح

1712 537ثیدح

1713 537ثیدح

1714 538ثیدح

1715 538ثیدح
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1716 538ثیدح

1717 538ثیدح

1718 538ثیدح

1719 538ثیدح

1720 539ثیدح

1721 539ثیدح

1722 539ثیدح

1723 539ثیدح

1724 539ثیدح

1725 540ثیدح

1726 540ثیدح

1727 540ثیدح

1728 540ثیدح

1729 540ثیدح

1730 541ثیدح

1731 541ثیدح

1732 541ثیدح

1733 541ثیدح

1734 541ثیدح

1735 542ثیدح

1736 542ثیدح

1737 542ثیدح

1738 542ثیدح

1739 543ثیدح
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1740 543ثیدح

1741 543ثیدح

1742 543ثیدح

1743 543ثیدح

1744 544ثیدح

1745 544ثیدح

1746 544ثیدح

1747 544ثیدح

1748 544ثیدح

1749 545ثیدح

1750 545ثیدح

1751 545ثیدح

1752 545ثیدح

1753 546ثیدح

1754 546ثیدح

1755 546ثیدح

1756 546ثیدح

1757 546ثیدح

1758 547ثیدح

1759 547ثیدح

1760 547ثیدح

1761 547ثیدح

1762 547ثیدح

1763 548ثیدح
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1764 548ثیدح

1765 548ثیدح

1766 548ثیدح

1767 549ثیدح

1768 549ثیدح

1769 549ثیدح

1770 549ثیدح

1771 549ثیدح

1772 550ثیدح

1773 550ثیدح

1774 550ثیدح

1775 550ثیدح

1776 550ثیدح

1777 551ثیدح

1778 551ثیدح

1779 551ثیدح

1780 551ثیدح

1781 551ثیدح

1782 552ثیدح

1783 552ثیدح

1784 552ثیدح

1785 552ثیدح

1786 553ثیدح

1787 553ثیدح
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1788 553ثیدح

1789 553ثیدح

1790 553ثیدح

1791 554ثیدح

1792 554ثیدح

1793 554ثیدح

1794 554ثیدح

1795 555ثیدح

1796 555ثیدح

1797 555ثیدح

1798 555ثیدح

1799 556ثیدح

1800 556ثیدح

2000 ات 1801 556زا

1801 556ثیدح

1802 556ثیدح

1803 557ثیدح

1804 557ثیدح

1805 557ثیدح

1806 557ثیدح

1807 558ثیدح

1808 558ثیدح

1809 558ثیدح

1810 558ثیدح
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1811 558ثیدح

1812 559ثیدح

1813 559ثیدح

1814 559ثیدح

1815 559ثیدح

1816 560ثیدح

1817 560ثیدح

1818 560ثیدح

1819 560ثیدح

1820 560ثیدح

1821 561ثیدح

1822 561ثیدح

1823 561ثیدح

1824 561ثیدح

1825 561ثیدح

1826 562ثیدح

1827 562ثیدح

1828 562ثیدح

1829 562ثیدح

1830 563ثیدح

1831 563ثیدح

1832 563ثیدح

1833 563ثیدح

1834 563ثیدح
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1835 563ثیدح

1836 564ثیدح

1837 564ثیدح

1838 564ثیدح

1839 564ثیدح

1840 565ثیدح

1841 565ثیدح

1842 565ثیدح

1843 565ثیدح

1844 566ثیدح

1845 566ثیدح

1846 567ثیدح

1847 567ثیدح

1848 567ثیدح

1849 567ثیدح

1850 567ثیدح

1851 568ثیدح

1852 568ثیدح

1853 568ثیدح

1854 568ثیدح

1855 568ثیدح

1856 569ثیدح

1857 569ثیدح

1858 569ثیدح
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1859 569ثیدح

1860 569ثیدح

1861 570ثیدح

1862 570ثیدح

1863 570ثیدح

1864 570ثیدح

1865 571ثیدح

1866 571ثیدح

1867 571ثیدح

1868 571ثیدح

1869 571ثیدح

1870 572ثیدح

1871 572ثیدح

1872 572ثیدح

1873 572ثیدح

1874 572ثیدح

1875 573ثیدح

1876 573ثیدح

1877 573ثیدح

1878 573ثیدح

1879 573ثیدح

1880 574ثیدح

1881 574ثیدح

1882 574ثیدح
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1883 574ثیدح

1884 574ثیدح

1885 575ثیدح

1886 575ثیدح

1887 575ثیدح

1888 575ثیدح

1889 576ثیدح

1890 576ثیدح

1891 576ثیدح

1892 576ثیدح

1893 577ثیدح

1894 577ثیدح

1895 577ثیدح

1896 577ثیدح

1897 577ثیدح

1898 578ثیدح

1899 578ثیدح

1900 578ثیدح

1901 578ثیدح

1902 579ثیدح

1903 579ثیدح

1904 579ثیدح

1905 579ثیدح

1906 579ثیدح
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1907 580ثیدح

1908 580ثیدح

1909 580ثیدح

1910 580ثیدح

1911 580ثیدح

1912 581ثیدح

1913 581ثیدح

1914 581ثیدح

1915 581ثیدح

1916 582ثیدح

1917 582ثیدح

1918 582ثیدح

1919 582ثیدح

1920 583ثیدح

1921 583ثیدح

1922 583ثیدح

1923 583ثیدح

1924 583ثیدح

1925 584ثیدح

1926 584ثیدح

1927 584ثیدح

1928 584ثیدح

1929 584ثیدح

1930 585ثیدح
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1931 585ثیدح

1932 585ثیدح

1933 585ثیدح

1934 586ثیدح

1935 586ثیدح

1936 586ثیدح

1937 586ثیدح

1938 586ثیدح

1939 587ثیدح

1940 587ثیدح

1941 587ثیدح

1942 587ثیدح

1943 588ثیدح

1944 588ثیدح

1945 588ثیدح

1946 588ثیدح

1947 588ثیدح

1948 589ثیدح

1949 589ثیدح

1950 589ثیدح

1951 589ثیدح

1952 590ثیدح

1953 590ثیدح

1954 590ثیدح
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1955 590ثیدح

1956 590ثیدح

1957 591ثیدح

1958 591ثیدح

1959 591ثیدح

1960 591ثیدح

1961 591ثیدح

1962 592ثیدح

1963 592ثیدح

1964 592ثیدح

1965 592ثیدح

1966 593ثیدح

1967 593ثیدح

1968 593ثیدح

1969 593ثیدح

1970 593ثیدح

1971 594ثیدح

1972 594ثیدح

1973 594ثیدح

1974 594ثیدح

1975 594ثیدح

1976 595ثیدح

1977 595ثیدح

1978 595ثیدح
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1979 595ثیدح

1980 596ثیدح

1981 596ثیدح

1982 596ثیدح

1983 596ثیدح

1984 596ثیدح

1985 597ثیدح

1986 597ثیدح

1987 597ثیدح

1988 598ثیدح

1989 598ثیدح

1990 598ثیدح

1991 598ثیدح

1992 599ثیدح

1993 599ثیدح

1994 599ثیدح

1995 599ثیدح

1996 599ثیدح

1997 600ثیدح

1998 600ثیدح

1999 601ثیدح

2000 601ثیدح

2200 ات 2001 601زا

2001 601ثیدح
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2002 601ثیدح

2003 601ثیدح

2004 602ثیدح

2005 602ثیدح

2006 602ثیدح

2007 602ثیدح

2008 603ثیدح

2009 603ثیدح

2010 603ثیدح

2011 603ثیدح

2012 603ثیدح

2013 604ثیدح

2014 604ثیدح

2015 604ثیدح

2016 604ثیدح

2017 604ثیدح

2018 605ثیدح

2019 605ثیدح

2020 605ثیدح

2021 605ثیدح

2022 606ثیدح

2023 606ثیدح

2024 606ثیدح

2025 606ثیدح
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2026 606ثیدح

2027 607ثیدح

2028 607ثیدح

2029 607ثیدح

2030 607ثیدح

2031 607ثیدح

2032 608ثیدح

2033 608ثیدح

2034 608ثیدح

2035 608ثیدح

2036 609ثیدح

2037 609ثیدح

2038 609ثیدح

2039 609ثیدح

2040 610ثیدح

2041 610ثیدح

2042 610ثیدح

2043 610ثیدح

2044 610ثیدح

2045 611ثیدح

2046 611ثیدح

2047 611ثیدح

2048 612ثیدح

2049 612ثیدح
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2050 612ثیدح

2051 612ثیدح

2052 612ثیدح

2053 612ثیدح

2054 613ثیدح

2055 613ثیدح

2056 613ثیدح

2057 613ثیدح

2058 613ثیدح

2059 614ثیدح

2060 614ثیدح

2061 614ثیدح

2062 614ثیدح

2063 614ثیدح

2064 615ثیدح

2065 615ثیدح

2066 615ثیدح

2067 615ثیدح

2068 616ثیدح

2069 616ثیدح

2070 616ثیدح

2071 616ثیدح

2072 617ثیدح

2073 617ثیدح
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2074 617ثیدح

2075 617ثیدح

2076 617ثیدح

2077 618ثیدح

2078 618ثیدح

2079 618ثیدح

2080 618ثیدح

2081 619ثیدح

2082 619ثیدح

2083 619ثیدح

2084 619ثیدح

2085 620ثیدح

2086 620ثیدح

2087 620ثیدح

2088 620ثیدح

2089 621ثیدح

2090 621ثیدح

2091 621ثیدح

2092 621ثیدح

2093 621ثیدح

2094 622ثیدح

2095 622ثیدح

2096 622ثیدح

2097 622ثیدح
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2098 623ثیدح

2099 623ثیدح

2100 623ثیدح

2101 623ثیدح

2102 624ثیدح

2103 624ثیدح

2104 624ثیدح

2105 624ثیدح

2106 624ثیدح

2107 625ثیدح

2108 625ثیدح

2109 625ثیدح

2110 625ثیدح

2111 625ثیدح

2112 626ثیدح

2113 626ثیدح

2114 626ثیدح

2115 626ثیدح

2116 626ثیدح

2117 627ثیدح

2118 627ثیدح

2119 627ثیدح

2120 627ثیدح

2121 628ثیدح
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2122 628ثیدح

2123 628ثیدح

2124 628ثیدح

2125 628ثیدح

2126 629ثیدح

2127 629ثیدح

2128 629ثیدح

2129 629ثیدح

2130 630ثیدح

2131 630ثیدح

2132 630ثیدح

2133 630ثیدح

2134 631ثیدح

2135 631ثیدح

2136 631ثیدح

2137 631ثیدح

2138 632ثیدح

2139 632ثیدح

2140 632ثیدح

2141 632ثیدح

2142 633ثیدح

2143 633ثیدح

2144 633ثیدح

2145 633ثیدح
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2146 634ثیدح

2147 634ثیدح

2148 634ثیدح

2149 634ثیدح

2150 634ثیدح

2151 635ثیدح

2152 635ثیدح

2153 635ثیدح

2154 635ثیدح

2155 635ثیدح

2156 636ثیدح

2157 636ثیدح

2158 636ثیدح

2159 636ثیدح

2160 636ثیدح

2161 637ثیدح

2162 637ثیدح

2163 637ثیدح

2164 638ثیدح

2165 638ثیدح

2166 638ثیدح

2167 638ثیدح

2168 638ثیدح

2169 638ثیدح
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2170 639ثیدح

2171 639ثیدح

2172 639ثیدح

2173 639ثیدح

2174 640ثیدح

2175 640ثیدح

2176 640ثیدح

2177 641ثیدح

2178 641ثیدح

2179 641ثیدح

2180 641ثیدح

2181 641ثیدح

2182 642ثیدح

2183 642ثیدح

2184 642ثیدح

2185 642ثیدح

2186 643ثیدح

2187 643ثیدح

2188 643ثیدح

2189 643ثیدح

2190 644ثیدح

2191 644ثیدح

2192 644ثیدح

2193 644ثیدح
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2194 644ثیدح

2195 645ثیدح

2196 645ثیدح

2197 645ثیدح

2198 645ثیدح

2199 646ثیدح

2200 646ثیدح

2400 ات 2201 646زا

2201 646ثیدح

2202 646ثیدح

2203 647ثیدح

2204 647ثیدح

2205 647ثیدح

2206 647ثیدح

2207 647ثیدح

2208 648ثیدح

2209 648ثیدح

2210 648ثیدح

2211 648ثیدح

2212 649ثیدح

2213 649ثیدح

2214 649ثیدح

2215 649ثیدح

2216 650ثیدح
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2217 650ثیدح

2218 650ثیدح

2219 650ثیدح

2220 650ثیدح

2221 651ثیدح

2222 651ثیدح

2223 651ثیدح

2224 651ثیدح

2225 651ثیدح

2226 652ثیدح

2227 652ثیدح

2228 652ثیدح

2229 652ثیدح

2230 653ثیدح

2231 653ثیدح

2232 653ثیدح

2233 653ثیدح

2234 654ثیدح

2235 654ثیدح

2236 654ثیدح

2237 654ثیدح

2238 655ثیدح

2239 655ثیدح

2240 655ثیدح
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2241 655ثیدح

2242 656ثیدح

2243 656ثیدح

2244 656ثیدح

2245 656ثیدح

2246 657ثیدح

2247 657ثیدح

2248 657ثیدح

2249 658ثیدح

2250 658ثیدح

2251 658ثیدح

2252 658ثیدح

2253 659ثیدح

2254 659ثیدح

2255 659ثیدح

2256 659ثیدح

2257 660ثیدح

2258 660ثیدح

2259 660ثیدح

2260 660ثیدح

2261 661ثیدح

2262 661ثیدح

2263 661ثیدح

2264 661ثیدح
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2265 661ثیدح

2266 662ثیدح

2267 662ثیدح

2268 662ثیدح

2269 662ثیدح

2270 662ثیدح

2271 663ثیدح

2272 663ثیدح

2273 663ثیدح

2274 664ثیدح

2275 664ثیدح

2276 664ثیدح

2277 664ثیدح

2278 665ثیدح

2279 665ثیدح

2280 665ثیدح

2281 665ثیدح

2282 665ثیدح

2283 666ثیدح

2284 666ثیدح

2285 666ثیدح

2286 667ثیدح

2287 667ثیدح

2288 667ثیدح
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2289 667ثیدح

2290 668ثیدح

2291 668ثیدح

2292 669ثیدح

2293 669ثیدح

2294 669ثیدح

2295 669ثیدح

2296 669ثیدح

2297 670ثیدح

2298 670ثیدح

2299 670ثیدح

2300 670ثیدح

2301 671ثیدح

2302 671ثیدح

2303 671ثیدح

2304 671ثیدح

2305 672ثیدح

2306 672ثیدح

2307 672ثیدح

2308 672ثیدح

2309 672ثیدح

2310 673ثیدح

2311 673ثیدح

2312 673ثیدح
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2313 673ثیدح

2314 674ثیدح

2315 674ثیدح

2316 674ثیدح

2317 674ثیدح

2318 675ثیدح

2319 675ثیدح

2320 675ثیدح

2321 675ثیدح

2322 676ثیدح

2323 676ثیدح

2324 676ثیدح

2325 676ثیدح

2326 676ثیدح

2327 677ثیدح

2328 677ثیدح

2329 677ثیدح

2330 677ثیدح

2331 678ثیدح

2332 678ثیدح

2333 678ثیدح

2334 678ثیدح

2335 678ثیدح

2336 679ثیدح
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2337 679ثیدح

2338 679ثیدح

2339 679ثیدح

2340 680ثیدح

2341 680ثیدح

2342 680ثیدح

2343 680ثیدح

2344 681ثیدح

2345 681ثیدح

2346 681ثیدح

2347 681ثیدح

2348 682ثیدح

2349 682ثیدح

2350 682ثیدح

2351 682ثیدح

2352 682ثیدح

2353 683ثیدح

2354 683ثیدح

2355 683ثیدح

2356 683ثیدح

2357 684ثیدح

2358 684ثیدح

2359 684ثیدح

2360 684ثیدح
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2361 684ثیدح

2362 685ثیدح

2363 685ثیدح

2364 685ثیدح

2365 685ثیدح

2366 685ثیدح

2367 686ثیدح

2368 686ثیدح

2369 686ثیدح

2370 686ثیدح

2371 687ثیدح

2372 687ثیدح

2373 687ثیدح

2374 687ثیدح

2375 688ثیدح

2376 688ثیدح

2377 688ثیدح

2378 688ثیدح

2379 689ثیدح

2380 689ثیدح

2381 689ثیدح

2382 689ثیدح

2383 689ثیدح

2384 690ثیدح
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2385 690ثیدح

2386 690ثیدح

2387 691ثیدح

2388 691ثیدح

2389 691ثیدح

2390 691ثیدح

2391 692ثیدح

2392 692ثیدح

2393 692ثیدح

2394 692ثیدح

2395 692ثیدح

2396 693ثیدح

2397 693ثیدح

2398 693ثیدح

2399 693ثیدح

2400 694ثیدح

2591 ات 2401 694زا

2401 694ثیدح

2402 694ثیدح

2403 694ثیدح

2404 695ثیدح

2405 695ثیدح

2406 695ثیدح

2407 695ثیدح
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2408 695ثیدح

2409 696ثیدح

2410 696ثیدح

2411 696ثیدح

2412 696ثیدح

2413 697ثیدح

2414 697ثیدح

2415 697ثیدح

2416 697ثیدح

2417 699ثیدح

2418 700ثیدح

2419 700ثیدح

2420 700ثیدح

2421 700ثیدح

2422 701ثیدح

2423 701ثیدح

2424 702ثیدح

2425 702ثیدح

2426 702ثیدح

2427 702ثیدح

2428 702ثیدح

2429 703ثیدح

2430 703ثیدح

2431 703ثیدح
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2432 703ثیدح

2433 704ثیدح

2434 704ثیدح

2435 704ثیدح

2436 705ثیدح

2437 705ثیدح

2438 705ثیدح

2439 705ثیدح

2440 706ثیدح

2441 706ثیدح

2442 706ثیدح

2443 706ثیدح

2444 707ثیدح

2445 707ثیدح

2446 707ثیدح

2447 707ثیدح

2448 707ثیدح

2449 708ثیدح

2450 708ثیدح

2451 708ثیدح

2452 709ثیدح

2453 709ثیدح

2454 709ثیدح

2455 710ثیدح
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2456 710ثیدح

2457 710ثیدح

2458 710ثیدح

2459 713ثیدح

2460 713ثیدح

2461 714ثیدح

2462 715ثیدح

2463 715ثیدح

2464 716ثیدح

2465 716ثیدح

2466 716ثیدح

2467 716ثیدح

2468 718ثیدح

2469 718ثیدح

2470 719ثیدح

2471 734ثیدح

2472 734ثیدح

2473 734ثیدح

2474 735ثیدح

2475 735ثیدح

2476 735ثیدح

2477 735ثیدح

2478 736ثیدح

2479 736ثیدح
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2480 736ثیدح

2481 737ثیدح

2482 737ثیدح

2483 737ثیدح

2484 737ثیدح

2485 737ثیدح

2486 738ثیدح

2487 738ثیدح

2488 738ثیدح

2489 738ثیدح

2490 738ثیدح

2491 739ثیدح

2492 739ثیدح

2493 739ثیدح

2494 740ثیدح

2495 740ثیدح

2496 740ثیدح

2497 740ثیدح

2498 740ثیدح

2499 741ثیدح

2500 741ثیدح

2501 741ثیدح

2502 741ثیدح

2503 742ثیدح
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2504 742ثیدح

2505 742ثیدح

2506 742ثیدح

2507 742ثیدح

2508 743ثیدح

2509 743ثیدح

2510 743ثیدح

2511 744ثیدح

2512 744ثیدح

2513 744ثیدح

2514 745ثیدح

2515 745ثیدح

2516 745ثیدح

2517 745ثیدح

2518 746ثیدح

2519 746ثیدح

2520 746ثیدح

2521 746ثیدح

2522 746ثیدح

2523 747ثیدح

2524 747ثیدح

2525 747ثیدح

2526 748ثیدح

2527 748ثیدح
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2528 748ثیدح

2529 748ثیدح

2530 749ثیدح

2531 749ثیدح

2532 749ثیدح

2533 749ثیدح

2534 750ثیدح

2535 750ثیدح

2536 750ثیدح

2537 750ثیدح

2538 750ثیدح

2539 751ثیدح

2540 751ثیدح

2541 751ثیدح

2542 751ثیدح

2543 752ثیدح

2544 752ثیدح

2545 752ثیدح

2546 752ثیدح

2547 752ثیدح

2548 753ثیدح

2549 753ثیدح

2550 756ثیدح

2551 757ثیدح
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2552 757ثیدح

2553 758ثیدح

2554 758ثیدح

2555 758ثیدح

2556 758ثیدح

2557 759ثیدح

2558 759ثیدح

2559 759ثیدح

2560 760ثیدح

2561 760ثیدح

2562 760ثیدح

2563 760ثیدح

2564 761ثیدح

2565 761ثیدح

2566 762ثیدح

2567 762ثیدح

2568 763ثیدح

2569 763ثیدح

2570 764ثیدح

2571 764ثیدح

2572 764ثیدح

2573 765ثیدح

2574 765ثیدح

2575 765ثیدح
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2576 766ثیدح

2577 766ثیدح

2578 766ثیدح

2579 766ثیدح

2580 767ثیدح

2581 767ثیدح

2582 767ثیدح

2583 768ثیدح

2584 768ثیدح

2585 768ثیدح

2586 769ثیدح

2587 769ثیدح

2588 769ثیدح

2589 770ثیدح

2590 770ثیدح

2591 770ثیدح

زکرم 771هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591

باتک تاصخشم 

1393، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مالسلا / هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591: 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 :

200 ات 1 زا

1 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمایِّصلا .  َنِم  هّللا ِ  َیلإ  ُّبَحأ  َةالَّصلا  َّنِإَف  ِةالَّصلا ؛  َنِم  َکُعَنمَی  ًاموَص  مُصَت  الو  َکَتَوهَش ،  ُعَطقَی  ًاموَص  مُص  ُهَنبا : ـ  ُنامُقل  َظَعَو  امیف   ـ

زا هک  ریگن  يا  هزور  دنک و  عطق  ار  تتوهش  هک  ریگب  يا  هزور  شرسپ : ـ  هب  مالسلا  هیلع  نامقل  حیاصن  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا هزور  زا  رت  بوبحم  ادخ  دزن  زامن ،  اریز  دراد ؛ تزاب  زامن ،

 . ج 13 ص 411 ح 2 و ص 417 ح 10 راونألا :  راحب  ص 190 ح 238 ،  يدنوارلل :  ءایبنالا  صصق  ج 2 ص 164 ،  یمقلا :  ریسفت 

2 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَرکَی .  اِمبو  ُّبُِحی ،  اِمبو  هّللِاب ، ِ  ُملِعلا  ٍتامالَع :  ُثالَث  ِِملاعِللو  اهیَلَع ...  ُدَهُشیو  اِهب ،  ُفَرُعی  ٌۀَمالَع  ٍءیَش  ِّلُِکل  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال :  ُنامُقل  َلاق 

یهاوگ نآ ،  ساسا  رب  دوش و  یم  هتخانش  نادب  هک  دراد  يا  هناشن  زیچ  ره  مرـسپ ! يا  : » تفگ شرـسپ  هب  نامقل   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
« . درادن تسود  هچنآ  دراد و  تسود  دنوادخ  هچنآ  ادخ و  نتخانش  دراد :  هناشن  هس  زین  دنمشناد  ددرگ . یم 

 . ج 13 ص 415 ح 8 راونألا :  راحب  ص 121 ح 113 ،  لاصخلا : 

3 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل َدَِـجت  َنل  َکَّنِإَف  ِملِعلا ،  ِبَلَط  یف  ََکل  ًابیـصَن  َِکتاعاسو  َکیلاَیلو  َکِماّیأ  یف  لَعِجا  َّیَُنب ،  اـی  َُهل :  َلاـق  نأ  ُهَنبا  ُناـمُقل  َظَـعَو  اـمیف  َناـک 

ِهِکَرت .  َلثِم  اعییضَت 
يارب ار  دوخ  تاعاس  بش و  زور و  زا  یشخب  مرسپ ! يا   : » تفگ هک  دوب  نیا  شرسپ ،  هب  نامقل  حیاصن  زا  یکی   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

« . تفای یهاوخن  نآ  كرت  دننام  ار  ینایز  چیه  اریز  هد ؛ رارق  یهوژپ  شناد 
 . ج 13 ص 415 ح 7 راونألا :  راحب  ص 68 ح 99 ،  یسوطلل :  یلامألا  ص 292 ح 2 ،  دیفملل :  یلامألا 
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4 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ینَع  نَمو  ًاریبَک ،  ِِهب  َتعَفَتنا  ًاریغَص  َتبَّدََأت  نإ  َّیَُنب ،  ای  ُهَنبا : ـ  ُنامُقل  َظَعَو  امیف   ـ

شدوس یگرزب  رد  یتخومآ ،  بدا  یکدوک  رد  رگا  مرسپ ! يا  شرسپ : ـ  هب  مالسلا  هیلع  نامقل  هظعوم  نایب  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
یم لّـمحت  ار  نآ  نتـسناد  ِتمحز  دزرو ،  ماـمتها  نادـب  سک  ره  و  دزرو ، یم  ماـمتها  نآ  هب  دـنک ،  بدا  گـنهآ  سک  ره  يرب .  یم  ار 

شدوس دوش ، دایز  شیوجتسج  سک  ره  و  دوش ، یم  دایز  شناد ] یپ  رد   ] شیوجتـسج دریذپب ،  ار  نآ  نتـسناد  تمحز  سک  ره  و  دنک ،
یـشخب و یم  دوس  ار  دوخ  نیـشناج  نآ ،  هلیـسو  هب  یناگتـشذگ و  نیـشناج  وت  هک  ارچ  ِهد ؛ رارق  دوخ  تداع  ار  نآ  سپ  دـبای .  یمرد  ار 
؛  زیهرپب نآ  ریغ  ِیپ  رد  نتفر  زا  نآ و  هب  تبـسن  یلبنت  زا  و  دساره .  یم  وت  تمظع  زا  ناسرت ، ددنب و  یم  دیما  وت  هب  نآ  يارب  دنم ،  هقالع 
زا ار  شدوخ  ياه  هاگیاج  رد  شناد  يوجتسج  رگا  یلو  يوش ؛  یمن  بولغم  ترخآ ،  ربارب  رد  يروخب ،  تسکش  ایند  ربارب  رد  رگا  اریز 
هک ارچ  هدب ؛  رارق  شناد  يوجتـسج  يارب  ار  تتاظحل  اه و  بش  اهزور و  زا  یـشخب  يوش .  یم  بولغم  ترخآ ،  ربارب  رد  یهدب ،  تسد 

و ینمشد ، یهاشداپ  چیه  اب  هلداجم ، یهیقف  چیه  اب  و  زیتسم ، یجوجل  درف  چیه  اب  نآ ،  رد  و  یبای . یمن  ار  نآ  كرت  زا  رتدیدش  ینایز  وت 
شناد و  نکن ، ینیشنمه  زین ]  ] مهّتم اب  و  نکن ، ینیشنمه  هانگ ،  هب  هدولآ  ِقساف  اب  و  امنم .  قیدصت  ار  وا  نکن و  یهارمه  يرگمتـس  چیه  اب 

. ینک یم  هریخذ  ار  تلوپ  هک  روط  نامه  نک ،  هریخذ  ار  دوخ 
نالف رمأب  ینَع  لاقیو :  ُهَّمَهأ .  ًانالف :  ُرمَألا  یَنَعو  ص 194 ح 243 .  ءایبنألا :  صصقو  راونألا  راحب  نم  بیوصتلاو  ینغ ، »  : » ردصملا یف 

«(. انع  » ج 2 ص 633 طیسولا :  مجعملا  )

5 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیف ًةَداهَز  َملِعلا  ِكُرتَت  الو  ِِسلاجَملا ،  ِیف  ِِهب  َناُزت  وأ  َءاهَفُّسلا ،  ِِهب  َيِراُمت  وأ  َءامَلُعلا ،  ِِهب  َیِهاُبِتل  َملِعلا  ِمَّلَعَتَت  ال  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال :  ُناـمُقل  َلاـق 

ِلهَجلا .  ِیف  ًۀَبغَرو 
تنیز ای  ناهیفـس  اب  عازن  ای  نادنمـشناد  دزن  یـشورف  رخف  يارب  ار  شناد  مرـسپ ! يا  : » تفگ شرـسپ  هب  ناـمقل   : مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 

« . نکن اهر  ینادان ،  هب  لیامت  نآ و  هب  یتبغر  یب  ِرس  زا  ار  شناد  نینچمه ،  زوماین و  سلاجم ، 
 . ج 13 ص 417 ح 10 راونألا :  راحب  ص 190 ح 238 ،  ءایبنألا :  صصق  ج 1 ص 83 ،  مالسإلا :  مئاعد 

6 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكوعَنمَیَف .  مُهلِداُجت  ال  َکیَتَبکُِرب ،  مُهمِحازو  َءامَلُعلا  ِِسلاج  َّیَُنب ،  ای  ُهَنبا : ـ  ُنامُقل  َظَعَو  امیف   ـ

ناشیاج تندز ،  وناز  اب  شاب و  نیشمه  نادنمشناد  اب  مرسپ ! يا  شرسپ : ـ  هب  مالسلا  هیلع  نامقل  حیاصن  نایب  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
. دنراد یم  زاب  روضح  زا  ار  وت  تروص ،  نیا  رد  هک  زادرپن ،  هلداجم  هب  نانآ  اب  یلو  نک ؛  گنت  ار 

 . ج 1 ص 204 ح 22 راونألا :  راحب  ج 2 ص 164 ،  یّمقلا :  ریسفت 

7 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّیَُنب ای  َکِسفَن .  َلوسَر  َتنأ  نُکَف  ََکلوسَر  ُنوکَی  ًامیکَح  ًالِقاع  بُِصت  َمل  نِإَف  ًالوسَر ،  َلِهاجلا  ِذِـخَّتَت  ال  َّیَُنب ،  ای  مالـسلا :  هیلع  ُنامُقل  َلاق 

َکلِزَتعَی .  َّرَّشلا  ِلِزَتِعا  ، 
، دشاب وت  هداتـسرف  هک  میکح  لقاع و  صخـش  رگا  نکم . باختنا  دوخ  کیپ  ار  نادان  مرـسپ ! يا  : » تفگ نامقل   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

« . دنک يرود  وت  زا  مه  نآ  ات  نک  يرود  يدب  زا  مرسپ ! يا  شاب . تدوخ  هداتسرف  دوخ  يدرکن ، ادیپ 
 . ج 13 ص 421 ح 16 راونألا :  راحب  ص 196 ح 247 ،  ءایبنألا :  صصق 

8 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیَلَقَّثلا ِِّرِبب  ُهَتئِج  َول  ًۀَـفیخ  هّللا َ  ِفَخ  ِِهنبِال :  َلاق  نأ  اهیف  ام  َبَجعأ  َناکو  ُبیجاعَألا ،  اَهیف  َناک  َنامُقل : ـ  ِۀَّیِـصَو  یف  َناـک  اـم  َُهل  َلـیق  اَّـمل   ـ

َکَمِحََرل .  ِنیَلَقَّثلا  ِبونُِذب  ُهَتئِج  َول  ًءاجَر  هّللا َ  ُجراَو  ََکبَّذََعل ، 
زا رت  بیجع  دوب و  یناوارف  ياه  یتفگـش  نآ ،  رد  دوب : ـ ؟ هچ  نامقل  تیـصو  رد  دـش :  هتفگ  ناشیا  هب  یتقو  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
 ، یـسرب شهاگـشیپ  هب  نج  سنا و  ياه  یبوخ  همه  اب  رگا  یّتح  ییوگ ]  ] هک سرتب  نانچ  ادخ  زا  : » تفگ شرـسپ  هب  هک  تسا  نیا  همه ، 
یم محر  وت  هب  یـسرب ،  شهاگـشیپ  هب  نج  سنا و  ياه  يدب  همه  اب  رگا  یّتح   [ ییوگ  ] هک شاب  راودیما  ادخ  هب  نانچ  دنک و  یم  تباذع 

« . دنک
 . ج 78 ص 259 ح 151 راونألا :  راحب  ج 2 ص 67 ح 1 ،  یفاکلا : 

9 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمثِِإب َۀَمایِقلا  َتیَفاو  َول  ًءاجَر  هّللا َ  ُجراَو  ََکبِّذَُعی ،  نأ  َتفِخ  ِنیَلَقَّثلا  ِِّرِبب  َۀَـمایِقلا  َتیَتأ  َول  ًافوَخ  هّللا َ  ِفَخ  َّیَُنب ،  ای  ُهَنبا : ـ  ُنامُقل  َظَعَو  امیف   ـ
ُبلَق َجِرُختـسا  َِول  َّیَُنب  ای  ُنامُقل :  َُهل  َلاقَف  ٌدِـحاو .  ٌبلَق  یل  امَّنإو  اذـه  ُقیطُأ  َفیَکو  َِتبأ ،  ای  ُُهنبا :  َُهل  َلاـقَف  َکـَل .  َرِفغَی  نأ  َتوَجَر  ِنیَلَقَّثلا 

ِءاجَّرِلل  ٌرونو  ِفوَخِلل  ٌرون  ِنارون ،  ِهیف  َدِجَُول  َّقُشَف  ِنِمؤُملا 
نج سنا و  ياه  یبوخ  همه  اب  ار  تمایق  رگا  هک  سرتب  نانچ  ادخ  زا  مرسپ ! يا   : » درک هظعوم  شرسپ  هب  نامقل   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

، یبایرد نج  سنا و  ياه  يدب  همه  اب  ار  تمایق  رگا  هک  شاب  راودیما  نانچ  ادخ  هب  و  دنک . تباذع  دنوادخ  هک  یـسارهب  مه  زاب  یبایرد ،
بلق کی  اهنت  هک  یلاح  رد  مشاب ،  نینچ  مناوت  یم  هنوگچ  مردـپ ! يا  تفگ : وا  هب  شرـسپ  دزرمایب . »  ار  وت  دـنوادخ  هک  یـشاب  راودـیما 

يرون فوخ و  يارب  يرون  ددرگ :  یم  تفایرد  نآ  رد  رون  ود  دوش ، هراپ  هدروآ و  نوریب  نمؤم  بلق  رگا  مرسپ ! يا  : » تفگ نامقل  مراد ؟
ار ادـخ  نخـس  دَروآ ،  نامیا  ادـخ  هب  سک  ره  تشاد .  دـهاوخن  حـیجرت  يرگید  رب  يا  هّرذ  کی  چـیه  دـنوش ،  نزو  رگا  هک  اجر ،  يارب 

لمع هماج  وا  روتـسد  هب  سک  ره  و  دـشوپ .  یم  لمع  هماج  وا  روتـسد  هب  دـنک ، قیدـصت  ار  دـنوادخ  هتفگ  سک  ره  دـنک و  یم  قیدـصت 
نامیا ادخ  هب  سک  ره  سپ  دنهد . یم  تداهش  رگیدکی  ِیتسرد  رب  اه ،  يوخ  قلخ و  نیا  اریز  تسا  هدرکن  قیدصت  ار  ادخ  هتفگ  دشوپن ،

دنک لمع  هناهاوخریخ  هناصلاخ و  ادخ  هار  رد  هک  ره  دنک و  یم  راتفر  هناهاوخریخ  هناصلاخ و  ادخ  اب  زین  لمع  رد  دـشاب ، هتـشاد  هناقداص 
دراد یم  تسود  ار  وا  دسرتب ، وا  زا  هک  ره  دسرت و  یم  وا  زا  دنک ، تعاطا  ار  ادخ  هک  ره  و  تسا .  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هناقداص  اتقیقح  ، 

ره و  ددرگ ،  یم  شناوضر  تشهب و  ّقحتسم  دنک ،  يوریپ  شنامرف  زا  هک  ره  دنک و  یم  يوریپ  شنامرف  زا  درادب ، تسود  ار  وا  هک  ره  و 
!« . میرب یم  هانپ  ادخ  هب  ادخ ،  بضغ  زا  ددرگ . یم  راومه  وا  رب  ادخ  بضغ  دنکن ، يوریپ  یهلا  ناوضر  زا  هک 
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. راونألا راحب  یف  امک  هانتبثأ  ام  حیحصلاو  ءاجرلل » ارونو  فوخلل  ارون  نیرون   : » ردصملا یف 

10 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِسلاجَملا  ِرَتِخا  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال :  ُنامُقل  َلاق 

ار یهورگ  رگا  سپ  نک . باختنا  هناهاگآ  تنامـشچ ، ود  اب  ار  سلاـجم  مرـسپ ! يا  : » تفگ شرـسپ  هب  ناـمقل   : مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 
یم تشناد  رباهنآ  مه  دـناسر و  یم  دوس  وت  هب  تشناد  مه  یـشاب ، ملاع  رگا  اریز  نیـشنب ؛ ناـشهارمه  دـننک ، یم  داـی  ار  ادـخ  هک  يدـید 

«. دریگ رب  رد  زین  ار  وت  سپ  دَنکفا ، تمحر  رظن  نانآ  رب  دنوادخ  اسب  هچ  دنزومآ و  یم  شناد  ار  وت  یشاب ، نادان  رگا  و  دنیازفا ،
وأ ءابلا ،  ینعمب  ئیجت  دق  یلع »  » ّنإف کنیعب ،  وأ  کنم ،  ةریصب  یلع  يأ  کنیع :  یلع  سلاجملا  رتخا  هللا :  همحر  یـسلجملا  ۀمّالعلا  لاق 

( . ج 1 ص 201 راونألا :  راحب   ) نیعلا یلع  راتخی  نأ  یغبنی  يذلا  سلجملا  نایبل  لیصفتلا  ریخالا  یلعو  کنیع ،  یلع  اهِّحجر 

11 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ٌدِعابَتُم اهنِم  َتنأ  ٍراد  نِم  ُبَرقأ  ُریسَت  اهَیلإ  َتنأ  ٌرادَف  َةَرِخآلا ،  ُتلَبقَتساَو  ُتَربدَتسا  اَینُّدلا  َیلإ  ُتطَقَـس  ُذنُم  اَنأ  َلاقَف :  ُهَنبا  ُنامُقل  َظَعَو  اَّمل 

ِلقَعلِاب .  يرُزیو  َيأَّرلا  ُّلُِضی  َِکلذ  َّنِإَف  ًالِبقُم ؛  ُهنِم  ُضفَرت  الو  اِربدُم ،  ِرمَألا  َنِم  ُبلطَت  ال  َّیَُنب ،  ای 
مدرک و تشپ  نآ  هب  مدمآ ،  ایند  هب  هک  ینامز  نامه  زا  نم  : » تفگ درک ، تحیصن  ار  شرسپ  نامقل  هک  یماگنه   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
رد مرـسپ ! يا  يوش . یم  رود  نآ  زا  وت  هک  يا  هناخ  زا  تسا  رت  کیدزن  یناور ،  نآ  يوس  هب  وت  هک  يا  هناـخ  سپ  متفر . ترخآ  يوس  هب 

لقع دـنک و  یم  هار  مگ  ار  رظن  يأر و  راک ، نیا  اریز  نکن ؛ اهر  يراد ، ور  ِشیپ  هک  ار  يزیچ  و  يا ، هداهن  رـس  تشپ  هک  شابن  يزیچ  ِیپ 
«. دنادرگ یم  هیام  یب  ار 

 . هوحن ج 1 ص 138  رطاوخلا :  هیبنت  ص 193 ح 242 ،  ءایبنألا :  صصق 

12 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ُهَتاضرَمو ُهَتَّنَج  َبَجوَتـسا  ُهَرمأ  َعَبَّتا  ِنَمو  ُهَرمأ ،  َعَبَّتا  ُهَّبَحأ  نَمو  ُهَّبَحأ ،  دَـقَف  ُهَفاخ  نَمو  ُهَفاخ ،  هّللا َ  َعاـطأ  نَم  ُهَنبا : ـ  ُناـمُقل  َظَـعَو  اـمیف   ـ

هّللا . ِ  ِطَخَس  نِم  هّللِاب ِ  ُذوعَن  ُهُطَخَس .  ِهیَلَع  َناه  دَقَف  هّللا ِ  َناوضِر  ِعبَّتَی  َمل  نَمو 
زا سک  ره  و  دسرت . یم  وا  زا  دنک ،  تعاطا  ار  ادخ  سک  ره  شرـسپ : ـ  هب  مالـسلا  هیلع  نامقل  حیاصن  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 ، دنک يوریپ  ادـخ  زا  سک  ره  و  دـنک . یم  يوریپ  شنامرف  زا  درادـب ،  تسود  ار  ادـخ  سک  ره  و  دراد . یم  تسود  ار  وا  دـسرتب ،  ادـخ 
یم یهلا  مشخ  لومـشم  ار  دوـخ  یناـسآ ،  هب  دـشابن ،  یهلا  ياـضر  لاـبند  هب  سک  ره  و  دزاـس . یم  دوـخ  نآ  زا  ار  وا  ياـضر  تـشهب و 

! میرب یم  هانپ  ادخ  هب  ادخ  مشخ  زا  دنادرگ .
 . ج 13 ص 412 ح 2 راونألا :  راحب  ج 2 ص 162 ،  یّمقلا :  ریسفت 

13 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ٌریصَق .  َكَرُمُعو  ٌلیلَق  اینُّدلا  َّنإ  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال ... :  مالسلا  هیلع  ُنامُقل  َلاق 
«. هاتوک زین  وت  رمع  تسا و  زیچان  ایند  عاتم ] ! ] مرسپ يا  : » تفگ شرسپ  هب  نامقل   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 

 . ج 13 ص 420 ح 14 راونألا :  راحب  ص 195 ح 245 ،  ءایبنألا :  صصق 

14 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُّرِقَیو  ٍلیلَق ،  نِم  ٌلیلَق  اهنِم  َكَرُمُعو  ٌلیلَق ،  اینُّدلا  َّنأ  مَلِعا  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال :  َنامُقل  ِۀَّیِصَو  یف 

زیچان نآ  زا  یکدنا  وت  رمع  تسا و  زیچان  ایند  عاتم ]  ] هک نادب  مرسپ ! يا  : » تفگ شرسپ ، هب  شرافـس  رد  نامقل   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
«. تسا هدنام  یکدنا  زین  كدنا  نآ  زا  و  تسا ،

 . ّرقتسیو یقبی  يأ 

15 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َغََلب امَّنِإَف  ِساّنلا ،  يِدیأ  یف  اّمِم  َکَعَمَط  عَطقاَف  اینُّدلا  َّزِع  َعَمَجت  نأ  َتدَرأ  نِإَف  َکُشیَع ،  ُفصَی  ََکل  هّللا ِ  ِمسَِقب  عَنِقا  َّیَُنب ...  ای  ُنامُقل :  َلاق 

مِهِعَمَط .  ِعطَِقب  اوغََلب  ام  َنوقیّدِّصلاَو  ُءاِیبنَألا 
ار ایند  تّزع  یتساوخ  رگا  سپ  دشاب . كاپ  تا  یگدنز  ات  شاب  عناق  یهلا  تمسق  هب  مرسپ ... ! يا  : » تفگ نامقل   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 

تاـماقم نآ  هب  ناـشعمط ،  عطق  هزادـنا  هب  ناقیّدـص ، ناربماـیپ و  اـنامه  ُربـب .  تسا ، مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  ار  دوـخ  عـمط  يروآ ،  درگ 
 «. دندیسر

 . ج 13 ص 420 ح 14 راونألا :  راحب  ص 195 ح 244 ،  ءایبنألا :  صصق 

16 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَّنِإَف ال َکِعبَط ،  نِم  َّنَنوکَی  الَف  ُِقلُخلا  َءوس  ِبنَتجاَو  َِکنأَش ،  نِم  َّنَنوکَی  الَف  َدَـسَحلا  ِرَذـِحا  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال ... :  مالـسلا  هیلع  ُناـمُقل  َلاـق 

َكِریَغ .  ِةَوادَع  نِم  َکیَلَع  ُّرَضأ  َکِسفَِنل  َکَتَوادَع  َّنَِأل  َكَرمأ ،  َكَّوُدَع  َتیَفَک  َکِسفَِنل  َّراّضلا  َتنأ  َتنُک  اذإو  َکَسفَن ،  ّالإ  امِِهب  ُّرُضَت 
زا هک  نک ، يرود  یقالخادب  زا  و  تسین ، وت  نأش  رد  هک  شاب ، رذح  رب  دـسح  زا  مرـسپ ! يا  : . . . » تفگ نامقل   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

نتخادرپ زا  ار  تنمشد  يدناسر ، ررض  تدوخ  هب  هاگ  ره  و  ینز ، یمن  ررـض  تدوخ  هب  زج  ود ،  نآ  هلیـسو  هب  وت  اریز  تسین ؛ وت  تشرس 
«. تسا رتراب  نایز  يرگید  ینمشد  زا  تدوخ ، اب  وت  ینمشد  اریز  ینک ؛ یم  تیافک  وت  راک  هب 

 . ج 13 ص 420 ح 14 راونألا :  راحب  ص 195 ح 245 ،  ءایبنألا :  صصق 

17 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، َدِهَـش اذإ  َقَّلَمَتَیو  َباغ ،  اذإ  ُباتغَی  ٍتامالَع :  ُثالَث  ِدِـساحِللو  اهیَلَع ...  ُدَهـُشیو  اِهب  ُفَرُعی  ٌۀَـمالَع  ٍءیَـش  ِّلُِکل  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال :  ُنامُقل  َلاق 

ِۀَبیصُملِاب .  ُتَمشَیو 
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یهاوگ نآ ، ساسا  رب  دوش و  یم  هتخانش  نادب  هک  دراد  يا  هناشن  زیچ ،  ره  مرسپ ! يا  : » تفگ شرـسپ  هب  نامقل   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
« . دنک یم  تتامش  ار  راتفرگ  و  یسولپاچ ، ار  رضاح  تبیغ ، ار  بیاغ  دراد :  هناشن  هس  دوسح ،  ددرگ . ... یم 

 . ج 13 ص 415 ح 8 راونألا :  راحب  ص 121 ح 113 ،  لاصخلا : 

18 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذإ ُطَشنَیو  ُهَدـحَو ،  َناک  اذإ  ُلَسکَی  ٍتامالَع :  ُثالَث  یئارُمِللو  اهیَلَع ...  ُدَهـُشیو  اِهب  ُفَرُعی  ٌۀَـمالَع  ٍءیَـش  ِّلُِکل  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال :  ُناـمُقل  َلاـق 

ِةَدَمحَمِلل .  ٍرمأ  ِّلُک  یف  ُضَّرَعَتَیو  ُهَدنَع ،  ُساّنلا  َناک 
یهاوگ نآ ، ساسا  رب  دوش و  یم  هتخانـش  نادب  هک  دراد  يا  هناشن  زیچ  ره  مرـسپ ! يا  : » تفگ شرـسپ  هب  نامقل   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

رد هک  ار  يراک  ره  و  تسا ، داش  دـشاب ،  مدرم  شیپ  هاگ  ره  و  تسا ، لسک  دـشاب ، اهنت  هاـگ  ره  دراد : هناـشن  هس  زین  راـکایر  ددرگ ... یم 
«. دهد یم  ماجنا  دشاب ،  شیاتس  نآ 

 . ج 13 ص 415 ح 8 راونألا :  راحب  ص 121 ح 113 ،  لاصخلا : 

19 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف َةَدَؤُّتلا  َکَسفَن  مِزلأو  ٌبِحاص ، ِلاصِخلا  ِهِذـه  یلَع  ُمیقَتـسَی  ـالَف  ِربَّصلا ، َۀَِّلقو  ُِقلُخلا  َءوسو  َرَجَّضلاَو  َكاـّیإ  َّیَُنب ،  اـی  ِِهنبِـال :  ُناـمُقل  َلاـق 

َکَُقلُخ .  ِساّنلا  ِعیمَج  َعَم  نِّسَحو  َکَسفَن ،  ِناوخِإلا  ِتانوؤَم  یلَع  رِّبَصو  َكِروُما ،
نیا اـب  سک  چـیه  هک  زیهرپـب ، يربـص  مک  یقالخادـب و  يرارق و  یب  زا  مرـسپ ! يا  : » تفگ شرـسپ  هب  ناـمقل   : مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 

قالخا مدرم ، همه  اب  و  نک ،  راومه  ار  ینید ]  ]ِ ناردارب هنیزه  دوخ  رب  و  شاب ، مرن  مارآ و  تیاـهراک  رد  دـنام . یمن  رادـیاپ  تاّیـصوصخ ،
«. شاب هتشاد  وکین 

 . ج 13 ص 419 ح 14 راونألا :  راحب  ص 198 ح 245 ،  ءایبنألا :  صصق 

20 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
لَعجَی َمل  يَرت  الأ  اهنِم ،  ِهیَلَع  ُنَوهأ  َوُه  ًاقلَخ  هّللا ُ  َقَلَخ  امَف  اِهب ،  َکَبلَق  لَغـشَت  الو  اینُّدـلا  َیلإ  نَکَرت  ال  َّیَُنب ،  ای  ُهَنبا : ـ  ُنامُقل  َظَـعَو  اـمیف   ـ

َنیصاعِلل .  ًَۀبوقُع  اهَءالَب  لَعجَی  َملو  َنیعیطُمِلل ،  ًاباَوث  اهَمیعَن 
، نادرگن لوغشم  نآ  هب  ار  تلد  نکن و  هیکت  ایند  هب  مرسپ ! يا  شرسپ : ـ  هب  مالـسلا  هیلع  نامقل  حیاصن  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

يراتفرگ شاداپ و  ناربنامرف ، يارب  ار  ایند  ياه  تمعن  دنوادخ ،  هک  ینیب  یمن  رگم  تسا . هدـیرفاین  ایند  زا  رت  تسَپ  يزیچ  دـنوادخ ،  هک 
؟ تسا هدادن  رارق  رفیک  ناراکهانگ  يارب  ار  نآ  ياه 

 . ج 13 ص 412 ح 2 راونألا :  راحب  ج 2 ص 165 ،  یّمقلا :  ریسفت 

21 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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یّتَح ُطِّرَُفیو  َطِّرَُفی ،  یّتَح  یناوَتَی  ٍتامالَع :  ُثالَث  ِنالـسَکِللو  اهیَلَع ...  ُدَهـُشیو  اِهب  ُفَرُعی  ٌۀَـمالَع  ٍءیَـش  ِّلُِکل  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال :  ُناـمُقل  َلاـق 
َمَثأَی .  یّتَح  ُعِّیَُضیو  َعِّیَُضی ، 

یهاوگ نآ ، ساسا  رب  دوش و  یم  هتخانش  نادب  هک  دراد  يا  هناشن  زیچ ،  ره  مرسپ ! يا  : » تفگ شرـسپ  هب  نامقل   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
یم عیاض  ات  دنک  یم  یهاتوک  نانچ  و  دیامن ، یم  یهاتوک  هک  دنک  یم  یتسـس  يردق  هب  دراد : هناشن  هس  زین  لبنت )  ) لهاک ددرگ . ...  یم 

 «. دوش یم  هانگ  بکترم  هک  دزاس  یم  عیاض  نانچ  نآ  و  دزاس ،
 . ج 13 ص 415 ح 8 راونألا :  راحب  ص 121 ح 113 ،  لاصخلا : 

22 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍبَهَذ  نِم  َتوکُّسلا  َّنِإَف  ٍۀَِّضف ،  نِم  َمالَکلا  َّنأ  َتمَعَز  َتنُک  نإ  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال :  ُنامُقل  َلاق 

تسالط .» توکس ،  [ هک نادب   ] سپ تسا ، هرقن  نخس ، هک  يدرک  نامگ  رگا  مرسپ ! : » تفگ شرسپ  هب  نامقل   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
ّنأ رهاظف  ّالإو  بلاغلا  یلع  ّینبَم  هنأکو  مالکلا ،  نم  لضفأ  توکسلا  نأ  یلع  لدی   : » ثیدحلا نییبت  یف  هرس  سدق  یسلجملا  ۀمّالعلا  لاق 

فورعملاب رمألاو  هعورفو ،  نیدلا  لوصا  راهظإ  دنع  توکـسلا  مرحیو  مالکلا  بجی  لب  دراوملا ،  نم  ریثک  یف  توکـسلا  نم  ریخ  مالکلا 
 ، نینمؤملل ۀعافـشلاو  ۀـینیدلا ،  مولعلا  جـیورتو  مهحلاصم  یلإ  ساـنلا  داـشرإو  حـیاصنلاو ،  ظـعاوملا  یف  بحتـسیو  رکنملا ،  نع  یهنلاو 

امیف ال وه  امنإ  مهمالک  بلاغ  ّنإف  قلخلا ،  ۀّماع  لاوحأب  وأ  دراوملا  کلت  ریغب  ۀـصوصخم  رابخألا  کلتف  کلذ ، لاثمأو  مهجئاوح  ءاضقو 
نم ّنإ   : » لوقی ناک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ّنأ  ماـشه  ثیدـح  یف  لـقعلا  باـتک  یف  ّرم  دـقو  تاـحابملا  یلع  روصقم  وه  وأ  مهینعی ، 

ج 71 راونألا :  راحب  « ) هیف يأرلاب  ریـشیو  مالکلا ،  نع  موقلا  زجع  اذإ  قطنیو  لئـس ،  اذإ  بیجی  لاصخ  ثالث  هیف  نوکی  نأ  لـقاعلا  ۀـمالع 
( . ص 297

23 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلَع ًاـمیرَک  نُکو  مِهِهوجُو ،  یف  َمُّسَبَّتلا  ِِرثـکأو  مِهِروُماو ،  َكِرمأ  یف  مُهاـّیإ  َکَتَراِشتـسا  ِِرثکَأَـف  ٍموَق  َعَم  َترَفاـس  اذإ  ِِهنبِـال :  ُناـمُقل  َلاـق 

َکَعَم اِمب  ِسفَّنلا  ِءاخَـسو  ِةالَّصلا ،  ِةَرثَکو  ِتمَّصلا ،  ِلوِطب  ٍثالَِثب : مُهِبلغاَو  مُهنِعَأَف ،  َکـِب  اوناعَتـسا  اَذإو  مُهبِجَأَـف ،  َكوَعَد  اذإو  َِكداز . 
الو َرُظنَتو ،  َتَّبَثَت  یّتَح  مِزعَت  َُّمث ال  َكوراشَتسا  اَذإ  مَُهل  َکَیأَر  دَهجاَو  مَُهل ،  دَهشاَف  ِّقَحلا  یَلَع  َكودَهشَتسا  اَذإو  ٍداز .  وأ  ٍلام  وأ  ٍۀَّباد  نِم 

ِضِحُمی َمل  نَم  َّنِإَـف  ِِهتَرَوشَم ،  یف  َکَـتَمکِحو  َكَرِکف  ٌلِمعَتـسُم  َتنأو  َیِّلَُـصتو  َلُـکَأتو  َماـنَتو  َدـُعقَتو  اـهیف  َموقَت  یّتَـح  ٍةَرَوشَم  یف  بُِجت 
مُهَتیَأَر اذإو  مُهَعَم ،  ِشماَـف  َنوشمَی  ََکباحـصأ  َتیَأَر  اذإو  َۀـَنامَألا .  ُهنَع  َعََزنو  ُهَیأَر ،  یلاـعَتو  َكَراـبَت  هّللا ُ  ُهَبَلَـس  ُهَراشَتـسا  ِنَِمل  َۀَحیـصَّنلا 

مَعَن لُقَف :  َكولَأَسو  ٍرمَِأب  كورَمأ  اذإو  اّنِس ،  َکنِم  ُرَبکأ  َوُه  نَِمل  عَمـساَو  مُهَعَم ،  ِطعَأَف  ًاضرَق  اوَطعأو  اوقَّدَصَت  اذإو  مُهَعَم ،  لَمعاَف  َنولَمعَی 
ًادِحاو ًاصخَـش  ُمتیَأَر  اذإو  اورَمَآتو ،  اوفِقَف ،  ِدـصَقلا  ِیف  ُمتکَکَـش  اذإو  اولِزناَف ،  مُکِقیرَط  یف  ُمترَّیََحت  اذإو  ٌمُؤلو .  ٌّیِع  َّنِإَف ال  ال ،  لُقَت :  الو 

َناطیَّشلا َوُه  َنوکَی  وأ  ِصوصُِّلل ،  ًانیَع  َنوکَی  نأ  ُهَّلََعل  ٌبیُرم ،  ِةالَفلا  ِیف  َدِـحاولا  َصخَّشلا  َّنِإَف  ُهودِـشرَتسَت ،  ـالو  مُکِقیرَط  نَع  ُهولَأـسَت  ـالَف 
ام ال يرَی  َدِـهاّشلاَو  ُهنِم ،  َّقَحلا  َفَرَع  ًائیَـش  ِِهنیَِعب  َرَـصبأ  اذإ  َِلقاعلا  َّنِإَف  يرأ ؛  ام ال  اوََرت  نأ  ّالإ  ًاضیأ  ِنیَـصخَّشلا  اوُرَذـحاَو  مُکَرَّیَح ،  يذَّلا 
 . ٍّجُز ِسأَر  یلَع  َولو  ٍۀَعامَج  یف  ِّلَصو  ٌنیَد .  اهَّنِإَف  اهنِم ؛  حِرَتساَو  اهِّلَصو  ٍءیَِشل ،  اهرِّخَُؤت  الَف  ٍةالَـص  ُتقَو  َءاج  اذإو  َّیَُنب ،  ای  ُِبئاغلا .  يَرَی 

ِءاخِرتسِال ُدُّدَـمَّتلا  َُکنِکُمی  ٍلِمحَم  یف  َنوکَت  نأ  ّالإ  ِءامَکُحلا  ِلِعف  نِم  َِکلذ  َسَیلو  اهِربَد ،  یف  ٌعیرَـس  َِکلذ  َّنِإَف  َِکتَّباد ؛  یلَع  َّنَمانَت  الو 
ًانَول اِهنَسحَِأب  ِضرَألا  ِعاِقب  نِم  َکیَلَعَف  َلوزُّنلا  َتدَرأ  اذإو  َکِسفَن ،  َلبَق  اهِفَلَِعب  أَدباَو  َِکتَّباد ،  نَع  لِزناَف  ِلِزنَملا  َنِم  َتبُرَق  اذإو  ِلِصافَملا ، 
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اَذإو ِضرَألا ،  ِیف  َبَهذَـملا  ِدـِعبَأَف  ٍۀَـجاح  َءاضَق  َتدَرأ  اذإو  َسِلَجت ،  نأ  َلبَق  ِنیَتَعکَر  ِّلَصَف  َتلََزن  اذإو  ًابـشُع .  اـهِرَثکأو  ًۀـَبُرت ،  اـِهنَیلأو  ، 
نأ ال َتعَطَتسا  ِنإو  ِۀَِکئالَملا .  َنِم  ًالهأ  ٍۀَعُقب  ِّلُِکل  َّنِإَف  اِهلهأ ؛  یلَعو  اهیَلَع  مِّلَسو  اِهب ،  َتلَلَح  یتَّلا  َضرَألا  ِعِّدَوو  ِنیَتَعکَر ،  ِّلَصَف  َتلََحترا 
 ، ًالِماع َتمُد  ام  ِحـیبسَّتلِاب  َکیَلَعو  ًابِکار ،  َتمُد  ام  َّلَـجو  َّزَع  هّللا ِ  ِباـتِک  ِةَءارِِقب  َکـیَلَعو  لَـعفاَف ،  ُهنِم  َقَّدَـصَتَتَف  َأَدـبَت  یّتَح  ًاـماعَط  َلُـکَأت 

َكاّیإو ِهِرِخآ ،  یلإ  ِلیَّللا  ِفِصن  نُدـَل  نِم  ِۀَـجلُّدلاَو  ِسیرعَّتلِاب  َکیَلَعو  ِلیَّللا ،  ِلَّوأ  نِم  َریَّسلاَو  َكاّیإو  ًاـیلاخ .  َتمُد  اـم  ِءاعُّدـلِاب  َکـیَلَعو 
َكِریسَم .  یف  ِتوَّصلا  َعفَرو 

طوبرم ياهراک  رد  نانآ  اب  يدرک ،  ترفاسم  یهورگ  اب  هاگ  ره  شرسپ ـ  هب  مالسلا  هیلع  نامقل  شرافس  نیب  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تتوعد هاگ  ره  شاب . هدنـشخب  میرک و  تا ، هشوت  داز و  هب  تبـسن  نزب و  دنخبل  رایـسب  ناشیور  هب  نک و  تروشم  رایـسب  اهنآ ، دوخ و  هب 

رایـسب و ِندرازگ  زامن  ینالوط ، توکـس  شاب : قئاف  نانآ  رب  زیچ ، هس  اب  نک و  ناشکمک  دنتـساوخ ، يرای  وت  زا  هاگ  ره  ریذـپب و  دـندرک ،
وت اـب  هاـگ  ره  هدـب . یهاوگ  ناـشیارب  دـندیبلط ، یهاوگ  هب  ار  وت  هاـگ  ره  يراد . هشوـت  لاـم و  ناوـیح و  زا  هچنآ  هب  تبـسن  يدـنمتواخس 

 . یـشاب هدرک  لّمأت  دوش و  تیبثت  تا ] هشیدـنا   ] هک نیا  ات  ریگن ، یعطق  میمـصت  اـما  نک ؛ شـشوک  دوخ ، يأر  هراـبرد  دـندرک ،  تروشم 
ـ  یناوخ یم  زامن  يروخ و  یم  یباوخ و  یم  ینک و  یم  دوعق  مایق و  هک  یلاح  رد  نآ ـ  هرابرد  هک  نآ  رگم  هدن ،  ار  یتروشم  چیه  خـساپ 
ـ  یلاـعت كراـبت و  دـنوادخ ـ  دـنکن ،  یهاوخریخ  هناـصلاخ  هاوـخ ، ْتروـشم  يارب  سک  ره  اریز  يریگ ؛ راـک  هب  ار  تتمکح  ینک و  رکف 

و ورب ، نانآ  اب  مه  وت  دنور ،  یم  تنارای  هک  يدید  هاگ  ره  و  دریگ . یم  زاب  ار   [ تروشم تیلها  تناما ِـ [  دنک و  یم  بلس  وا  زا  ار  شرظن 
ار رت  گرزب  فرح  هدـب و  مه  وت  دـندرک ، اطع  یـضرق  دـنداد و  هقدـص  هاگ  ره  نک . راک  نانآ  اب  مه  وت  دـننک ،  یم  راک  يدـید  هاـگ  ره 
یگدـنامرد و نتفگ ، هن »  » اریز وگن ؛ هن »  » و وگب »  » يرآ ناـشباوج  رد  دنتـساوخ ، يزیچ  وت  زا  دـندرک و  رما  وت  هب  هاـگ  ره  و  هدـب . شوـگ 
دینک و تروشم  گنرد و  دیدرک ،  ادیپ  دـیدرت  ناتدـصقم  رد  هاگ  ره  دـیوش و  هدایپ  دـیدش ، نادرگرـس  ناتهار  رد  هاگ  ره  تسا .  یتسپ 
؛ تسا كوکـشم  نابایب ، رد  اهنت  صخـش  اریز  دـیهاوخن ؛ ییامن  هار  وا  زا  دیـسرپن و  وا  زا  ناتهار  هرابرد  دـیدید ،  ار  ییاـهنت  صخـش  رگا 

زاب دندوب ،  صخـش  ود  رگا  و  تسا . هتخاس  ّریحتم  ار  امـش  هک  دشاب  یناطیـش  نامه  وا  دیاش  ای  دشاب ،  نادزد  سوساج  ناب و  هدید  دـیاش 
تریـصب هدید  اب  يزیچ  هب  یتقو  لقاع ، اریز  مهد ؛  یمن  صیخـشت  نآلا  نم  هک  دیهد  صیخـشت  ار  يزیچ  رگم  دینک ،  رذـح  طایتحا و  مه 

 ، دیـسر زامن  تقو  هاگ  ره  مرـسپ ! يا  دنیب . یمن  بیاغ  هک  دنیب  یم  ار  يزیچ  رـضاح ، دهاش و  صخـش  دـبای و  یم  نآ  رد  ار  قح  درگنب ، 
هب ار  زامن  تسا .  [ دنوادخ هب   ] یهدب زامن ، اریز  نک ؛ تحار  نآ  زا  ار  دوخ  ناوخب و  ار  نآ  زادـنین و  ریخأت  هب  يرگید  زیچ  رطاخ  هب  ار  نآ 
راک نیا ،  دنک و  یم  مخز  دوز  ار  ناویح  تشپ  راک ،  نیا  اریز  باوخن ؛ تناویح  يور  رب  دشاب . ناکیپ  كون  رب  دنچره  ناوخب ؛  تعامج 

 ، يدش کیدزن  لزنم  هب  هاگ  ره  يزاس . تحار  ار  تلـصافم  یـشکب و  زارد  نآ  رد  یناوتب  هک  دشاب  هتـشاد  یلمحم  رگم  تسین ؛ نامیکح 
رب ار  نیمز  ياج  نیرتهب  ینک ،  لوزن  ییاـج  رد  یتساوخ  هاـگ  ره  هدـب .  ار  نآ  فلع  دوخ ،  هب ] نتخادرپ   ] زا لـبق  وش و  هداـیپ  تناویح  زا 

یتساوخ هاگ  ره  ناوخب . زامن  تعکر  ود  نتـسشن ،  زا  لـبق  يدـش ،  هداـیپ  هاـگ  ره  دـشاب . رازفلع  مرن و  شکاـخ  هرظنم ، شوخ  هک  نیزگ 
اب ناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  ینک ،  چوـک  یتـساوخ  هاـگ  ره  یـشاب . نارگید ] زا  ] رود هک  ورب  هار  نیمز  رد  يردـق  ینک ،  تجاـح  ياـضق 

رگا دراد .  ناگتـشرف  زا  یناـنکاس  نیمز ، زا  ییاـج  ره  اریز  نک ؛ مالـس  نآ ، لـها  نـیمز و  نآ  رب  نـک و  عادو  يدوـب ، نآ  رد  هـک  ینیمز 
زع و دنوادخ  باتک  يا ،  هراوس  ات  هک  دابوت  رب  و  هدب . ماجنا  ار  راک  نیا  یهدب ،  هقدص  نآ  زا  ادـتبا  هک  نیا  ات  يروخن  یماعط  زا  یتسناوت 

لّوا رد  ندرک  رفـس  زا  ینک . اعد  يراکیب ،  ات  هک  دابوت  رب  و  ییوگب ، حیبست  یتسه ،  يراک  لوغـشم  ات  هک  دابوت  رب  و  ینک ، تئارق  ار  لج 
ادص ندرک  دـنلب  زا  تکرح ، ماگنه  رد  نک و  رفـس  نآ ، رخآ  ات  دـعب  هب  بش  همین  زا  نکفیب و  تماقا  لحر  بش ، رخآ  رد  زیهرپب و  بش ،

. زیهرپب
 . ج 13 ص 422 ح 18 راونألا :  راحب  ج 2 ص 298 ح 2505 ،  هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک  ج 8 ص 348 ح 547 ،  یفاکلا : 

24 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنِم َکَعَم  دَّوََزتو  َكِزَرِخمو ،  َکِطویُخو  َِکتَربإو  َِکئاقِسو  َِکئابِخو  َِکتَمامِعو  َکِّفُخو  َکِفیَِسب  ِرفاس  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال :  َنامُقل  ِۀَّیِصَو  یف 

َّلَجو .  َّزَع  هّللا ِ  ِۀَیِصعَم  یف  ّالإ  ًاِقفاُوم  َِکباحصَِأل  نُکو  َکَعَم ،  نَمو  َتنأ  اِهب  ُعِفَتنَت  ام  ِۀَیِودَألا 
خن و نزوس ، کشَم ،  همیخ ، همامع ، شفک ، ریشمش ، مرسپ ! شرسپ : ـ  هب  مالـسلا  هیلع  نامقل  شرافـس  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
رد زج  تناراـی ، اـب  رادرب و  هشوـت  دـیراد ،  مزـال  تناـهارمه  دوـخ و  هچنآ  هیودا ، زا  شاـب و  هتـشاد  هارمه  ترفاـسم ، رد  ار  دوـخ  شفرد 

 . شاب راگزاس  لج  زع و  دنوادخ  تیصعم 
 . ج 76 ص 270 ح 26 راونألا :  راحب  ج 8 ص 303 ح 466 ،  یفاکلا : 

25 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَّنِإَف ِرـِشبلا ؛  ُطَسبو  ُِقلُخلا  ُنسُح  َکَّنَمَدـعَی  الَف  َِکتَوخإ  یلَع  ِِهب  ُلَّضَفَتَتو  َکََتبارَق ،  ِِهب  ُلِصَت  ام  َکَمِدَـع  نإ  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال ... :  ُنامُقل  َلاـق 

ُراّجُفلا .  ُهَبَناجو  ُرایخَألا  ُهَّبَحأ  ُهَُقلُخ  َنَسحأ  نَم 
هب ینک و  محر  هلص  نادب  هک  يرادن  يزیچ  رگا  مرـسپ ! تفگ : ـ  شرـسپ  هب  مالـسلا  هیلع  نامقل  هچنآ  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

ناراکوکین دَنادرگ ،  وکین  ار  شقالخا  سک  ره  اریز  هدن ؛  تسد  زا  ار  ییور  هداشگ  ییوخ و  کین  ییامن ، ششخب  دوخ  ِینید ]  ] ناردارب
. دنریگ یم  هرانک  وا  زا  ناراکدب  دنراد و  یم  تسود  ار  وا 

 . ج 13 ص 420 ح 14 راونألا :  راحب  ص 195 ح 244 ،  ءایبنألا :  صصق 

26 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الو ًافِطَن ،  ًاقِـساف  َّنَبِحاُصت  الو  ُهَّنَقِداُصت ،  الو  ًامولَظ ،  َّنَیِـشاُمت  الو  ًاناطلُـس ،  َّنَیِداُعت  الو  ًاـهیقَف ،  ََّنلِداـُجت  ـالو  ُهَنبا : ـ  ُناـمُقل  َظَـعَو  اـمیف   ـ

ًامَهَّتُم .  َّنَبِحاُصت 
یهارمه و رگمتس ،  اب  ینمشد و  هاشداپ ،  اب  هلداجم و  هیقف ،  اب  شرسپ : ـ  هب  مالسلا  هیلع  نامقل  هظعوم  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

 . نکن تقافر  زین  مهّتم  اب  نکن و  تقافر  دیلپ ،  ِقساف  اب  یتسود و 
 . ج 13 ص 412 ح 2 راونألا :  راحب  ج 2 ص 164 ،  یّمقلا :  ریسفت 

27 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِبَلَّطلا ِعِضاوَم  یف  ّالإ  ُهنِم  َکَـتَجاح  ُبلطَت  ـالو  ِهیَلَع ،  َحاـحلِإلا  ِِرثُکت  ـالَف  ِناـطلُّسلا  َیلإ  َتجَتحا  ِنإ  َّیَُنب ،  اـی  مالـسلا :  هیلع  ُناـمُقل  َلاـق 

كِّرَحو ُهلَسو ،  هّللا ِ  َیلإ  بَغرا  ِنِکلو  ٌتاقوأ ،  اَهلو  هّللا ِ  ِدَِیب  اهَءاضَق  َّنِإَف  ٍۀَجاح ؛  ِبَلَِطب  َّنَرَجضَت  الو  ِسفَّنلا ،  ِبیطو  اضِّرلا  َنیح  َِکلذو 
ِهَیلإ .  َکَِعباصأ 

ِبـسانم ياج  رد  زج  ار  دوخ  تجاح  نکن و  رارـصا  دایز  يدـش ،  هاشداپ  جاتحم  رگا  مرـسپ ! يا  : » تفگ نامقل   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
هب نآ ، ندش  هدروآرب  اریز  نکن ؛ يرارق  یب  تجاح ،  بلط  رد  و  تسا . یلاح  شوخ  يدونشخ و  ماگنه  نآ ، و  هاوخن ، وا  زا  تساوخرد ، 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


«. نابنجب وا  يوس  هب  ار  تناتشگنا  هاوخب و  وا  زا  دشاب و  دنوادخ  هب  تهّجوت ، لیامت و  یلو  دراد ؛  یتاقوا  مه  نآ  تسادخ و  تسد 
 . ج 13 ص 420 ح 14 راونألا :  راحب  ص 195 ح 245 ،  ءایبنألا :  صصق 

28 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّمِم  نُکَِیل  َّیَُنب ،  ای  َلاقَف ... :  ُهَنبا  ُنامُقل  َظَعَو  اَّمل 

رب اهنآ  اب  یهاوخ  یم  هک  ییاهزیچ  مرـسپ ! يا  تفگ . . . « : وا  هب  درک ،  یم  هظعوم  ار  شرـسپ  نامقل  هک  یتقو   : مالـسلا هیلع  قداص  ماـما 
ياه ینامرفان  هب  ات  دوخ  سفن  میرکت  تا ،  يدرم  ناوج  ظفح  تنید ،  رد  يرترب  تاـمّرحم ، زا  زیهرپ  دنـشاب : اـهنیا  يوش ، هریچ  تنمـشد 

 ، يدرک نینچ  هاگ  ره  هک  ارچ  نادرگ ؛ وکین  ار  تنطاب  نک و  ناهنپ  ار  تزار  ددرگن . هدولآ  تشز ، رادرک  دب و  قالخا  نامحر و  يادـخ 
هلیح زا  ار  دوخ  ینامب .  ناـما  رد  تشزغل ،  هب  وا  ندرب  یپ  اـی  وت و  فعـض  هطقن  رب  نمـشد  ِيزاـیتسد  زا  اـت  دوب  یهاوخ  دـنوادخ  هاـنپ  رد 

وت زا  ار  یـشزغل  چـیه  دـنک و  یم  هلمح  وت  هب  تسناوت ، هاگ  ره  يروخب .  ار  شبیرف  تالاح ،  زا  یخرب  رد  ادابم  ات  نیبن  ناـما  رد  نمـشد ،
ار رایسب  تعفنم ، بلج  رد  دشاب . وا  زا  تیاضر  نالعا  يریگ ، یم  راک  هب  تنمـشد  ربارب  رد  وت  هک  ییاه  حالـس  زا  یکی  دیاب  دشخب . یمن 

« . رامشب گرزب  ار  کچوک  ندید ،  نایز  رد  و  كدنا ،
 . راونألا راحب  نم  هانتبثأ  امو  ام ، »  : » ردصملا یف 

29 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الو ُهنَع ،  اضِّرلا  ُنالعإو  ُۀَحَـسامُملا  ُهُعَرـصَتَف  َكِّوُدَـع  یلَع  ِِهب  ُحَّلَـسَتَت  اّمِم  نُکَِیل  َّیَُنب ،  ای  َُهل :  َلاق  نأ  َناتان  ُهَنبا  ُنامُقل  ِِهب  یـصوأ  امیف  َناک 

ََکل .  َبَّهَأَتَیَف  َکِسفَن  یف  ام  َُهل  َوُدبَیَف  ِۀَبَناجُملِاب  ُهلِواُزت 
دناوتب ات  یشاب  هتشاد  دیاب  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  مرسپ ! يا  : » تفگ هک  تسا  ناتان  شرسپ  هب  نامقل  شرافس  رد   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

اهر ار  وا  يریگ ،  هرانک  اب  یلو  تسوا ؛ زا  تیاضر  نالعا  نمشد و  اب  ینابز  مرن  دنک ،  شریگنیمز  دنادرگ و  حّلسم  نمشد ، ربارب  رد  ار  وت 
 «. دنک یم  هدامآ  تیارب  ار  دوخ  هاگ ، نآ  دوش و  یم  راکشآ  شیارب  تسوت ،  ریمض  رد  هچنآ  تروص ،  نیا  رد  هک  ارچ  ؛ نکن

 . ج 13 ص 413 ح 3 راونألا :  راحب  ص 766 ح 1031 ،  قودصلل :  یلامألا 

30 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِِهب ِلاحلا  ِفارِصنا  َدنِع  مُهرَذحاَو  ِءافَولا ،  یَلَع  ََکل  اوماقَتسا  ِنإ  ِملِعلا  ِلهأ  نِم  َناوخِإلاَو  َنیلهَألا  ِِحلـصَتِسا  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال ... :  ُنامُقل  َلاق 

َکیَلَع .  مِهِعالِّطِال  مُهاّیإ  ِساّنلا  ِقیدصَِتب  ِدِعابَألا  ِةَوادَع  نِم  ًةَّرَضَم  ُّدَشأ  مُهَتَوادَع  َّنِإَف  َکنَع ؛ 
و نک ، حالصا  دنرادافو ،  وت  هب  رگا  ملع ،  لها  ناردارب  اه و  يدوخ  نایم  مرسپ ! تفگ . . . « : شرـسپ  هب  نامقل   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
ـ  وت رب  ناش  یهاگآ  لیلد  هب  ار ـ  اهنآ  رظن  مدرم  هک  ییاج  نآ  زا  اریز  شاب ؛  رذح  رب  نانآ  زا  هدـش ،  ضوع  وت  هب  تبـسن  ناشعـضوم  رگا 

 « . تسا ناگناگیب  ِینمشد  نایز  زا  شیب  نانآ ، ِینمشد  نایز  دننک ، یم  قیدصت 
 . ج 13 ص 419 ح 13 راونألا :  راحب  ص 194 ح 244 ،  ءایبنألا :  صصق 
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31 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُتقُذو ِءوَّسلا ،  ِراج  نِم  َلَقثأ  ائیَـش  لِمحأ  مَلَف  ٍلیقَث  ٍلمِح  َّلُکو  َدـیدَحلاَو  َلَدـنَجلا  ُتلَمَح  َّیَُنب ،  اـی  ُهَنبا : ـ  ُناـمُقل  ِِهب  یـصوأ  اـمیف  َناـک   ـ

ِرقَفلا .  َنِم  َّرَمأ  ًائیَش  ُقذأ  مَلَف  اهَّلُک  ِتارارَملا 
رب ار  ینیگنس  زیچ  ره  نهآ و  گرزب و  هرخص  مرسپ ! يا  شرسپ : ـ  هب  مالسلا  هیلع  نامقل  ياه  شرافس  نایب  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . مدیشچن رقف  زا  رت  خلت  يزیچ  یلو  مدیشچ ؛  ار  اه  یخلت  همه  و  مدرکن ،  لمح  دب  هیاسمه  زا  رت  نیگنس  يراب  یلو  مدیشک ؛  دوخ  شود 

 . ج 13 ص 413 ح 3 راونألا :  راحب  ص 766 ح 1031 ،  قودصلل :  یلامألا 

32 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًائیسُم .  ُساّنلا  ُهارَی  نأ  یلاُبی  يذَّلا ال  َلاق :  ُّرَشأ ؟  ِساّنلا  ُّيأ  َنامُقل ... :  ِِحلاّصلا  ِدبَعِلل  َلیق 

ار وا  مدرم  هک  دهدن  ّتیمها  هک  نآ   : » تفگ دنا ؟  نایک  مدرم  ِنیرتدب  دش . . . :  هتفگ  نامقل ،  حلاص ،  هدـنب  هب   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 « . دننیبب راکدب 

 . ج 13 ص 421 ح 16 راونألا :  راحب  ص 197 ح 248 ،  ءایبنألا :  صصق 

33 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهُؤام هّللِاب ِ  ُنامیِإلاَف  ِۀَِتباّثلا ،  ِةَرَجَّشلا  ِلَثَمَک  ِنیّدلا  ُلَثَمو  یلاعَت ،  هّللا ِ  ُنید  ِۀَمکِحلا  ِقالخأ  ُدِّیَس  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال ... :  مالـسلا  هیلع  ُنامُقل  َلاق 
ُلُمکَت الو  اهُرَمَث ،  هّللا ِ  یِصاعَم  نَع  ُجورُخلاَو  اُهقَرَو ،  ُۀَنَسَحلا  ُقالخَألاَو  اُهبَعُـش ،  هّللا ِ  ِیف  یخآَّتلاَو  اهُعذِج ،  ُةاکَّزلاَو  اُهقورُع ،  ُةالَّصلاَو  ، 

ِمِراحَملا .  ِنَع  ِجورُخلِاب  ّالإ  ُلُمکَی  ُنیّدلا ال  َِکلذَک  ٍۀَبِّیَط ،  ٍةَرَمَِثب  ّالإ  ُةَرَجَّشلا 
دننامه نید ،  لَثَم  تسا .  لاعتم  يادـخ  نید  هنامیکح ، قالخا  رورـس  مرـسپ ! يا  : . . . » تفگ شرـسپ  هب  نامقل   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

نآ و ياه  هخاش  ادـخ ،  هار  رد  يردارب  نآ و  هنت  تاکز ،  نآ و  ياه  هشیر  زامن ،  تسا و  نآ  بآ  ادـخ  هب  نامیا  تسا ؛  راوتـسا  تخرد 
یمن لامک  هب  هزیکاپ  هویم  ِنداد ]  ] اب زج  تخرد ،  هک  هنوگ  نامه  نآ و  هویم  ناهانگ ،  زا  ندـمآ  نوریب  نآ و  ياه  گرب  کـین ،  قـالخا 

« . دوش یمن  لماک  تامّرحم ، زا  ندمآ  نوریب  اب  زج  زین  نید  دسر ،
 . ج 13 ص 420 ح 14 راونألا :  راحب  ص 196 ح 245 ،  ءایبنألا :  صصق 

34 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلُّکَوَّتلا اَهَعارِش  لَعجاَو  َنامیِإلا ،  اَهیف  َکَتَنیفَس  لَعجاَف  ٌریثَک ،  ٌَملاع  اهیف  َکَلَه  دَق  ٌقیمَع ،  ٌرَحب  اینُّدلا  َّنإ  َّیَُنب ،  ای  ُهَنبا : ـ  ُنامُقل  َظَعَو  امیف   ـ

َِکبونُِذبَف .  َتکَلَه  نإو  هّللا ، ِ  ِۀَمحَِربَف  َتوََجن  نِإَف  هّللا ، ِ  يَوقَت  اهیف  ََكداز  لَعجاَو  ، 
كاله نآ  رد  يرایسب  هک  تسا  یقیمع  يایرد  ایند ،  مرـسپ ! يا  شرـسپ : ـ  هب  مالـسلا  هیلع  نامقل  ياهدنپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

زع و دنوادخ  ياوقت  ار  تهار  هشوت  و  ادخ ،  رب  لّکوت  ار  نآ  نابداب  هدب و  رارق  ادـخ  هب  نامیا  ایند ،  رد  ار  تا  یتشک  سپ  دـنا .  هدـیدرگ 
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 . دوب دهاوخ  تناهانگ  ببس  هب  يدش ، كاله  رگا  تسادخ و  تمحر  زا  یتفای ، تاجن  رگا  هدب ؛  رارق  لج 
 . ج 13 ص 411 ح 2 راونألا :  راحب  ج 2 ص 282 ح 2457 ،  هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک  ج 2 ص 164 ،  یّمقلا :  ریسفت 

35 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تَنِمَس  یّتَح  تَلَکَأَف  َرَضخأ  ٍعرَز  یف  تَعَقَو  ٍةاش  َِۀلِزنَِمب  اینُّدلا  ِهِذه  یف  نُکَت  ال  ُهَنبا ... :  ُنامُقل  ِِهب  َظَعَو  امیف  َناک 

رازتشک رد  هک  شاـبم  يدنفـسوگ  دـننامه  اـیند ،  نیا  رد  شرـسپ : ـ  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمقل  حـیاصن  ناـیب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
 . دوش شگرم  هیام  شا  یقاچ  ات  دروخب  ردق  نآ  دوش و  دراو  يزبسرس 

 . راونألا راحب  نم  هانتبثأ  امو  نمس »  » ردصملا یف 

36 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنیح َِکلذو  ِبَلَّطلا ،  ِعِضاوَم  یف  ّالإ  ُهنِم  َکَتَجاح  ُبلطَت  الو  ِهیَلَع ،  َحاحلِإلا  ِِرثُکت  الَف  ِناطلُّسلا  َیلإ  َتجَتحا  ِنإ  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال :  ُنامُقل  َلاـق 

َکَِعباصأ كِّرَحو  ُهلَـسو ،  هّللا ، ِ  َیلإ  بَغرا  ِنِکلو  ٌتاقوأ ،  اَهلو  هّللا ِ  ِدَِیب  اهَءاضَق  َّنِإَف  ٍۀَجاح ؛  ِبَلَِطب  َّنَرَجـضَت  الو  ِسفَّنلا ،  ِبیطو  اضِّرلا 
َکِعبَط نِم  َّنَنوکَی  الَف  ُِقلُخلا  َءوس  ِبنَتجاَو  َِکنأَش ،  نِم  َّنَنوکَی  الَف  َدَسَحلا  ِرَذِحا  َّیَُنب ،  ای  ٌریصَق .  َكَرُمُعو  ٌلیلَق ،  اینُّدلا  َّنإ  َّیَُنب ،  ای  ِهَیلإ . 

ِةَوادَع نِم  َکیَلَع  ُّرَضأ  َکِسفَِنل  َکَتَوادَع  َّنَِأل  َكَرمأ ،  َكَّوُدَع  َتیَفَک  َکِسفَِنل  َّراّضلا  َتنأ  َتنُک  اذإو  َکَسفَن ،  ّالإ  امِِهب  ُّرُضَت  َکَّنِإَف ال  ، 
 ، َّیَُنب ای  ًاریذـبَت .  ِهِطُعت  الو  ًاریتقَت ،  ُهکِـسُمت  الو  ًادِـصَتقُم ،  نُکو  هّللا ، ِ  ِباوَِثل  ًاِبلاط  ِهیف  نُکو  ِِهلهأ ،  یف  َکَفورعَم  لَعِجا  َّیَُنب ،  اـی  َكِریَغ . 
 ، اهُعذِـج ُةاکَّزلاَو  اُهقورُع ،  ُةالَّصلاَو  اهُؤام ،  هّللِاب ِ  ُنامیِإلاَف  ِۀَِـتباّثلا ،  ِةَرَجَّشلا  ِلَثَمَک  ِنیّدـلا  ُلَثَمو  یلاـعَت ،  هّللا ِ  ُنید  ِۀَـمکِحلا  ِقـالخأ  ُدِّیَس 

َِکلذَـک ٍۀَـبِّیَط ،  ٍةَرَمَِثب  ّالإ  ُةَرَجَّشلا  ُلُمکَت  الو  اـهُرَمَث ،  هّللا ِ  یِـصاعَم  نَع  ُجورُخلاَو  اـُهقَرَو ،  ُۀَنَـسَحلا  ُقـالخَألاَو  اُهبَعُـش ،  هّللا ِ  ِیف  یخآَّتلاَو 
َملِحلاَو .  َملِعلاَو ،  َۀَّفِعلا ،  ٍتامالَع :  َثالَث  ِنیّدِلل  َّنإو  اِهب ،  ُفَرُعی  ٌۀَمالَع  ٍءیَش  ِّلُِکل  َّیَُنب ،  ای  ِمِراحَملا .  ِنَع  ِجورُخلِاب  ّالإ  ُلُمکَی  ُنیّدلا ال 

نکن و يراشفاپ  دایز  يدش ،  هاشداپ  جاتحم  رگا  مرسپ !  يا  شرسپ : ـ  هب  مالـسلا  هیلع  نامقل  شرافـس  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
يرارق یب  تجاح ،  تساوخرد  رد  و  تسوا .  طاشن  يدونـشخ و  ِنامز  نآ ،  و  هاوخن ،  وا  زا  تساوخرد ،  ِبسانم  ياج  رد  زج  ار  تزاـین 

نک تساوخرد  وا  زا  هدب و  ناشن  هقالع  ادخ  هب  یلو  دراد ؛  ییاه  نامز  مه  نآ  تسادـخ و  تسد  هب  نآ ،  ندـش  هدروآرب  هک  ارچ  نکن ؛ 
وت نأش  رد  هک  زیهرپب ،  دـسح  زا  مرـسپ !  يا  هاتوک .  وت  رمع  تسا و  كدـنا  ایند  عاتم ]  ! ] مرـسپ يا  ناـبنجب .  وا  يوس  هب  ار  تناتـشگنا  و 
هاـگ ره  و  یناـسر ،  یمن  ناـیز  تدوخ  هب  زج  ود ،  نآ  اـب  وـت  هک  ارچ  تسین ؛  وـت  تشرـس  زا  هک  نک ،  يرود  یقـالخا  دـب  زا  و  تسین ، 

ِینمـشد زا  رتراب  نایز  تدوخ ،  اب  وت  ِینمـشد  اریز  يا ؛  هدرک  مک  تراک  هراـبرد  ار  تنمـشد  تمحز  يدوب ،  دوخ  ِناـسر  ناـیز  تدوخ 
زا شاب و  ور  هنایم   [ ندرک جرخ  رد   . ] هاوخب شاداپ  ادـخ  زا  نآ ،  رد  هدـب و  ماجنا  شلها  يارب  ار  تبوخ  راک  مرـسپ !  يا  تسا .  يرگید 

يادخ نید  هنامیکح ،  قالخا  رورـس  مرـسپ !  يا  نکن .  مه  شاپ  تخیر و  یلو  نکن ؛  يراددوخ   [ ْندرک جرخ  زا   ، ] تکالف رقف و  سرت 
يردارب و  نآ ،  هنت  تاکز  و  نآ ،  ياه  هشیر  زامن  تسا و  نآ  بآ  ادـخ  هب  نامیا  تسا ؛  راوتـسا  تخرد  دـننام  نید ،  لَثَم  تسا .  لاـعتم 

اب زج  تخرد ،  هک  هنوگ  نامه  و  نآ .  هویم  ناهانگ ،  زا  ندـمآ  نوریب  و  نآ ،  ياه  گرب  ْکین  قـالخا  و  نآ ،  ياـه  هخاـش  ادـخ  هار  رد 
هک دراد  يا  هناشن  يزیچ  ره  مرـسپ !  يا  ددرگ .  یمن  لماک  تامّرحم ،  زا  ندـمآ  نوریب  اب  زج  زین  نید  دـسر ،  یمن  لامک  هب  هزیکاپ  هویم 

 . يرابدرب و  شناد ،  ینماد ،  كاپ  دراد :  هناشن  هس  زین  نید  دوش .  یم  هتخانش  نادب 
 . ج 13 ص 420 ح 14 راونألا :  راحب  ص 196 ح 247 ،  ءایبنألا :  صصق 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌدبَع َتنأ  امَّنإو  َُهل ،  اوعَمَج  نَم  َقبَی  َملو  اوعَمَج  ام  َقبَی  مَلَف  مِهِدالوَِأل ،  َکَلبَق  اوعَمَج  دَـق  َساّنلا  َّنإ  َّیَُنب ،  ای  ُهَنبا :  ُنامُقل  ِِهب  َظَعَو  امیف  َناـک 
ٍعرَز یف  تَعَقَو  ٍةاش  ِۀـَلِزنَِمب  اینُّدـلا  ِهِذـه  یف  نُکَت  الو  َكَرجأ ،  ِفوَتـساَو  َکَلَمَع  ِفوَأَف  ًارجأ ،  ِهیَلَع  َتدِـعُوو  ٍلَمَِعب  َتِرُما  دَـق  ٌرَجأَتـسُم ؛ 

تَنِمَس  یّتَح  تَلَکَأَف  َرَضخأ ، 
هیامرس ناشنادنزرف  يارب  وت ،  زا  شیپ  ِمدرم  مرسپ ! يا  شرـسپ : ـ  هب  مالـسلا  هیلع  نامقل  ياه  شرافـس  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ماجنا هب  هک  یتسه  هدش  ریجا  يا  هدنب  وت  انامه  دوب . هدش  عمج  شیارب  هیامرس  هک  یسک  نآ  هن  ْدنام و  یقاب  هیامرس  هن  یلو  دندرک ؛  عمج 

نیا رد  ریگب .  ار  تدزم  شاب و  رادافو  تراک  نداد  ماجنا  هب  سپ  تسا .  هدـش  هداد  هدـعو  وت  هب  زین  يدزم  يا و  هدـش  رومأم  يراک  نداد 
هتشک شا  یقاچ  ماگنه  ددرگ و  یم  قاچ  هک  دروخ  یم  ردق  نآ  دوش و  یم  لخاد  يزبس  تعارز  رد  هک  شابم  يدنفـسوگ  دننامه  ایند ، 

 ، راگزور نایاپ  ات  ینک و  یم  اهر  ار  نآ  يرذگ و  یم  نآ  زا  هک  روآ  رامـش  هب  يا  هناخدور  يور  رب  یلپ  دـننامه  ار  ایند  هکلب  دوش ؛  یم 
یماگنه هب  ادرف  وت ،  انامه  هک  نادـب  یتسین .  نآ  ینادابآ  رومأم  وت  اریز  نکن ؛ شداـبآ  نک و  بارخ  ار  نآ  يدرگ . یمن  زاـب  نآ  يوس  هب 

؟ يدرک يرپس  هنوگچ  ار  تا  یناوج  يریگ :  یم  رارق  لاؤس  دروم  زیچ  راهچ  هراـبرد  يوش ،  رـضاح  لـج  زع و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک 
يزور نینچ  يارب  ار  دوخ  نیا ،  رب  اـنب  يدرک ؟ هنیزه  یهار  هچ  رد  يدروآ و  تسد  هب  اـجک  زا  ار  تلاـم  يدـنارذگ ؟ هنوـگچ  ار  ترمع 
درادن ماود  ایند  ِكدنا  اریز  روخن ؛ فسأت  يداد ،  تسد  زا  ایند  زا  هچنآ  رطاخ  هب  نک .  مهارف  یباوج  اه ،  شـسرپ  نیا  يارب  نک و  هدامآ 

نزب و رانک  دوخ ،  يور  زا  ار  تلفغ ] ي  هدرپ [  شوکب و  تراک  رد  شاب و  رذـح  رب  سپ  تسین . ناما  رد  يراتفرگ  الب و  زا  نآ ،  داـیز  و 
وت هرابرد  دـنک و  وت  گنهآ  گرم ،  هک  نیا  زا  شیپ  نک و  هزات  ار  هبوت  دوخ ،  لد  رد  شاب و  لوغـشم  تراگدرورپ  بولطم  ياـهراک  هب 

 . باتشب دوخ  شیاسآ  يوس  هب  وت  دوش ، لیاح  تیاه  هتساوخ  وت و  نیب  دنارب و  مکح 
 . راونألا راحب  نم  هانتبثأ  امو  نمس »  » ردصملا یف 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف َةَدَؤُّتلا  َکَسفَن  مِزلأو  ٌبِحاص ،  ِلاصِخلا  ِهِذـه  یلَع  ُمیقَتـسَی  الَف  ِربَّصلا ،  َۀَِّلقو  ُِقلُخلا  َءوسو  َرَجَّضلاَو  َكاّیإ  َّیَُنب ،  اـی  ِِهنبِـال :  ُناـمُقل  َلاـق 

ِِهب ُلَّضَفَتَتو  َکََتبارَق ،  ِِهب  ُلِصَت  ام  َکَمِدَـع  نإ  َّیَُنب ،  ای  َکَُقلُخ .  ِساّنلا  ِعیمَج  َعَم  نِّسَحو  َکَسفَن ،  ِناوخِإلا  ِتانوُؤَم  یلع  رِّبَصو  َكِروُما ، 
ُفـصَی ََکل  هّللا ِ  ِمسَِقب  عَنقاَو  ُراّجُفلا ،  ُهَبَناجو  ُرایخَألا  ُهَّبَحأ  ُهَُقلُخ  َنَسحأ  نَم  ُهَّنِإَف  ِرـِشبلا ؛  ُطَسبو  ِقلُخلا  ُنسُح  َکَّنَمَدعَی  الَف  َِکتَوخإ  یلَع 
مِهِعَمَط .  ِعطَِقب  اوغََلب  ام  َنوقیّدِّصلاَو  ُءاِیبنَألا  َغََلب  امَّنِإَف  ِساّنلا ،  يِدیأ  یف  اّمِم  َکَعَمَط  عَطقاَف  اینُّدلا  َّزِع  َعَمَجت  نأ  َتدَرأ  نِإَف  َکُشیَع ، 

 ، يربص مک  یقالخا و  دب  یگلصوح و  یب  زا  مرسپ !  يا  شرسپ : ـ  هب  مالسلا  هیلع  نامقل  ياه  شرافس  نایب  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 ، ناردارب ياه  تمحز  رب  یـشاب و  راقو  اـب  تیاـهراک  رد  هک  نک  وخ  دـنام .  یمن  راوتـسا  اـه  یگژیو  نیا  اـب  سک  چـیه  هک  ارچ  زیهرپب ؛ 

تناردارب رب  يروآ و  اج  هب  محر  هلـص  نآ ،  اب  هک  يرادـن  يزیچ  رگا  مرـسپ !  يا  شاب .  قالخا  شوخ  مدرم ،  همه  اب  و  ینک ،  ییاـبیکش 
یم تسود  ار  وا  ناکین  دـنادرگ ،  وکین  ار  شقالخا  سک  ره  هک  ارچ  هدـن ؛  تسد  زا  ار  ییور  شوخ  یقالخا و  شوخ  ییامن ،  یـششخب 

تّزع یتساوخ  رگا  سپ  دبای .  افص  تا  یگدنز  ات  شاب ،  عناق  هدومرف ،  وت  تمـسق  ادخ  هچنآ  هب  و  دنریگ .  یم  هرانک  وا  زا  نادب  دنراد و 
هب عمط ،  عطق  ببـس  هب  اـهنت  ناقیّدـص ،  ناربماـیپ و  اریز  نک ؛  عطق  تسا ،  مدرم  ناتـسد  رد  هچنآ  زا  ار  دوخ  عـمط  يروآ ،  درگ  ار  اـیند 

 . دندیسر یتاماقم  نانچ 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل َّدَتـشا  ُهَملِع  َفَّلَکَت  نَمو  ُهَملِع ،  َفَّلَکَت  ِِهب  َّمَتها  ِنَمو  ِِهب ،  َّمَتها  ِبَدَألِاب  ینَع  نَمو  ًاریبَک ،  ِِهب  َتعَفَتنا  اریغَـص  َتبَّدََأت  نإ  ِِهنبِال :  ُنامُقل  َلاـق 

یَلَع َّنَبَلُغت  الَف  اینُّدـلا  یَلَع  َتِبلُغ  نإو  ِهِریَِغب ،  َبَلَّطلاَو  ُهنِم  َلَـسَکلاَو  َكاـّیإو  ًةَداـع .  ُهذِـخَّتاَف  ًۀَـعَفنَم ،  ِِهب  َكَردأ  ُُهبَلَط  َُهل  َّدَتـشا  ِنَمو  ُُهبَلَط ، 
اوماقَتسا ِنإ  ِملِعلا  ِلهأ  نِم  َناوخِإلاَو  َنیلهَألا  ِِحلصَتِسا  َّیَُنب ،  ای  ِهِکَرت .  نِم  َّدَشأ  اعییضَت  َدَِجت  َنل  َکَّنِإَف  ِملِعلا  ُبَلَط  َکَتاف  نإ  ُهَّنإو  ِةَرِخآلا ، 

مُهاّیإ ِساّنلا  ِقیدـصَِتب  ِدِـعابَألا  ِةَوادَـع  نِم  ًةَّرَـضَم  ُّدَـشأ  مُهَتَوادَـع  َّنِإَف  َکـنَع ،  مِِهب  ِلاـحلا  ِفارِـصنا  َدـنِع  مُهرَذـحاَو  ِءاـفَولا ،  یَلَع  َکـَل 
َکیَلَع .  مِهِعالِّطِال 

یگرزب رد  يوش ،  بدا  یکدوک  رد  رگا  مرـسپ ! يا  شرـسپ : ـ  هب  مالـسلا  هیلع  نامقل  ياه  شرافـس  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
نتخومآ يارب  ار  دوخ  دزرو ،  مامتها  نآ  هب  هک  ره  دزرو و  یم  مامتها  نآ  رتشیب ] بسک   ] هب دنک ،  بدا  دصق  هک  ره  يرب . یم  ار  شدوس 

دنک و یم  بلط  ار  نآ  رت ] هنـشت  و   ] رتدیدش دزادنا ،  یتخـس  هب  ار  دوخ  نآ ،  نتخومآ  يارب  ار  دوخ  هک  ره  دزادنا و  یم  یتخـس  هب  نآ ، 
یلبنت نآ ،  بسک  رد  هک  نیا  زا  زیهرپب  هدب و  رارق  دوخ  تداع  ار  نآ  سپ  دبای .  یم  تسد  شدوس  هب  دنک ،  بلط  تّدش  هب  ار  نآ  هک  ره 
زگره ییوجن ،  شناد  رگا  و  روخن ،  تسکـش  ترخآ  ربارب  رد  يدروخ ،  تسکـش  اـیند  ربارب  رد  رگا  يورب .  يرگید  زیچ  ِیپ  رد  ینک و 

رگا و  نک ،  حالـصا  دـنرادافو ،  وت  هب  رگا  ملع ،  لها  ناردارب  اه و  يدوخ  نایم  مرـسپ !  يا  تفای .  یهاوخن  نآ  كرت  زا  رتدـیدش  ینایز 
ِینمـشد وت ـ  رب  ناش  یهاگآ  لیلد  هب  ار ـ  نانآ  رظن  مدرم  هک  اج  نآ  زا  اریز  شاب ؛  رذـح  رب  نانآ  زا  هدـش ،  ضوع  وت  هب  تبـسن  ناـشرظن 

 . تسا ناگناگیب  ِینمشد  زا  رترابنایز  نانآ ، 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ٌدِعابَتُم اهنِم  َتنأ  ٍراد  نِم  ُبَرقأ  ُریسَت  اهَیلإ  َتنأ  ٌرادَف  َةَرِخآلا ،  ُتلَبقَتساَو  ُتَربدَتسا  اینُّدلا  َیلإ  ُتطَقَـس  ُذنُم  اَنأ  َلاقَف :  ُهَنبا  ُنامُقل  َظَعَو  اَّمل 

اّمِم  نُکَِیل  َّیَُنب ،  ای  ِلقَعلِاب .  يرُزیو  َيأَّرلا  ُّلُِضی  َِکلذ  َّنِإَف  ًالِبقُم ،  ُهنِم  ُضفَرت  الو  اِربدُم ،  ِرمَألا  َنِم  ُبلطَت  ال  َّیَُنب ،  ای 
ترخآ هب  ور  ایند و  هب  تشپ  مدمآ ،  ایند  هب  یتقو  زا  نم   : » تفگ وا  هب  درک ،  هظعوم  ار  شرسپ  نامقل  هک  یتقو   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

هک ار  يراـک  مرـسپ !  يا  يوـش .  یم  رود  نآ  زا  هک  تسا  يا  هناـخ  زا  رت  کـیدزن  يور ،  یم  نآ  يوـس  هـب  وـت  هـک  يا  هناـخ  ما .  هدرک 
زا مرسپ !  يا  دَنادرگ .  یم  کبس  ار  درِخ  هار و  مگ  ار  هشیدنا  نآ ،  هک  ارچ  نکن ؛  اهر  ار  ور  ِشیپ  راک  و  نکن ،  يریگیپ  تسا ،  هتشذگ 

يدرم ناوج  ظفح  تنید ،  رد  يرترب  تامّرحم ،  زا  زیهرپ  دـشاب :  اهنیا  يدرگ ،  یم  زوریپ  تنمـشد  رب  نآ ،  ببـس  هب  هک  ییاهزیچ  هلمج 
تزار يزاسن .  هدولآ  تشز ،  ياهراک  دب و  قالخا  هدنـشخب و  يادـخ  ِناهانگ  هب  ار  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  تسْفن ،  نتـشاد  یمارگ  و  تا ، 

ای وت  زار ،  هب  نمشد  یبایتسد  زا  يدنوادخ ،  ششوپ  ببـس  هب  يدرک ،  نینچ  هاگ  ره  وت  هک  ارچ  نادرگ ؛  وکین  ار  تنطاب  نک و  ناهنپ  ار 
سپ دهد .  تبیرف  اه  تلاح  زا  یضعب  رد  ادابم  ات  نیبن  ناما  رد  نمـشد ،  رکم  زا  ار  دوخ  ینام .  یم  ناما  رد  وت ،  شزغل  هب  وا  ندرب  یپ  زا 

راک هب  تنمـشد  ربارب  رد  هک  ییاه  حالـس  هلمج  زا  دیاب  دشخب .  یمن  وت  زا  ار  یـشزغل  چیه  دـهج و  یم  وت  رب  تشگ ،  اناوت  وت  رب  هاگ  ره 
اب مرسپ !  يا  رامـشب .  گرزب  ار  کچوک  ینیب ،  نایز  رد  و  كدنا ،  ار  رایـسب  تعفنم ،  بلج  رد  دشاب .  وا  زا  تیاضر  نالعا  يریگ ،  یم 
وت زا  هتـسویپ  وت  نیـشنمه  ینک ]،  نینچ  رگا   ] هک نکن  راب  نانآ  رب  ناشناوت  زا  شیب  نکن و  ینیـشنمه  ناـشدوخ  شور  فـالخ  رب  مدرم ، 
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یقیفر هن  دنام و  یهاوخ  اهنت  وت  ماگنه ،  نیا  رد  دریگ و  یم  هرانک  وت  زا  هدـش ،  راب  وا  رب  شناوت  زا  شیب  هک  یـسک  ددرگ و  یم  نازیرگ 
 . يدرگ یم  لیلذ  يوش و  یم  راوخ  يدـنام ،  اهنت  هک  یتقو  سپ  دـَناسر ،  يرای  ار  وت  هک  يردارب  هن  دوش و  تمدـمه  هک  تشاد  یهاوخ 
 ، يوجن يرای  یـسک  زا  تیاهراک ،  رد  و  ربن .  رذع  تسین ،  لیاق  یّقح  وت  يارب  دریذپب و  ار  وت  رذـع  درادـن  تسود  هک  یـسک  هاگرد  هب 
نآ ندروآ  رب  ِیپ  رد  هنوگ  نامه  دـشاب ،  نینچ  هاگ  ره  اریز  دریگب ؛  يدزم  وت ،  تجاـح  ندروآرب  ِربارب  رد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  زا  زج 

ياـیند رد  وت ،  يارب  نآ  ندـش  هدروآرب  زا  سپ  وا  هک  ارچ  دـنک ؛  یم  يریگیپ  شدوخ  يارب  ار  نآ  ییوـگ  هک  دور  یم  وـت  يارب  تجاـح 
یم وت  يارب  نآ  ندروآرب  رد  تهج ،  نیدـب  سپ  تشاد ،  دـهاوخ  يا  هریخذ  بیـصن و  زین  ترخآ  ِیقاب  هناـخ  رد  دَرب و  یم  يدوس  یناـف 

تعانق و يدرم و  ناوج  لها  دـیاب  ییوج ،  یم  يرای  تیاهراک  يارب  ناـنآ  زا  ینیزگ و  یم  رب  دوخ  يارب  هک  یناراـی  ناردارب و  دـشوک . 
تدای يوش ،  بیاغ  ناش  یگیاسمه  زا  رگا  و  دـنرازگب ،  تساپـس  یهد ،  ناـشدوس  رگا  هک  یناـسک  دنـشاب ؛  ینماد  كاـپ  درخ و  ریخ و 

« . دننک
 . راونألا راحب  نم  هانتبثأ  امو  ام ، »  : » ردصملا یف 
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ٍراثِآب ِِهنبِال  ُنامُقل  َظَعَوَف  ٌمیِظَع : ـ »  ٌْمل  ـ َُظل َكْرِّـشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشت  َّیَُنب َال  ُهُظِعَی َیـ َوُه  َو  ِِهْنبِـال  ـُن  َمُْقل َلاَـق  ْذِإ  َو   : » یلاـعت ِِهلوَق  ِریـسفَت  یف   ـ
اهَیلإ َتنأ  ٌرادَف  َةَرِخآلا ،  َتلَبقَتـساَو  َتَربدَتـسا  اَینُّدلا  َیلإ  َتطَقَـس  ُذـنُم  َکَّنإ  َّیَُنب ،  ای  َلاق :  نأ  ِِهب ...  ُهَظَعَو  امیف  َناکو  َّقَشناَو .  َرَّطَفَت  یّتَح 
ًاغالَب اینُّدلا  َنِم  ذُخو  َكوعَنمَیَف ،  مُهلِداُجت  ال  َکیَتَبکُِرب ،  مُهمِحازو  َءامَلُعلا  ِِسلاج  َّیَُنب ،  ای  ٌدِـعابَتُم .  اهنِم  َتنأ  ٍراد  نِم  َکَیلإ  ُبَرقأ  ُریـسَت 

َکُعَنمَی اموَص  مُصَت  الو  َکَتَوهَـش ،  ُعَطقَی  اموَص  مُصو  َِکتَرِخِآب ،  ُّرُـضَی  ًالوخُد  اهیف  لُخدـَت  الو  ِساّنلا ،  یَلَع  ًالایِع  َنوکَتَف  اهـُضفَرت  الو  ، 
اَهیف َکَتَنیفَـس  لَعجاَف  ٌریثَک ،  ٌَملاع  اهیف  َکَلَه  دَـق  ٌقیمَع ،  ٌرَحب  اینُّدـلا  َّنإ  َّیَُنب ،  اـی  ِماـیِّصلا .  َنِم  هّللا ِ  َیلإ  ُّبَحأ  َةـالَّصلا  َّنِإَـف  ِةـالَّصلا ؛  َنِم 

َتبَّدََأت نإ  َّیَُنب ،  ای  َِکبونُِذبَف .  َتکَلَه  نإو  هّللا ، ِ  ِۀَمحَِربَف  َتوََجن  نِإَف  هّللا ، ِ  يَوقَت  اهیف  ََكداز  لَعجاَو  َلُّکَوَّتلا ،  اَهَعارِش  لَعجاَو  َنامیِإلا ، 
ینَع  نَمو  ًاریبَک ،  ِِهب  َتعَفَتنا  اریغَص 

ـ  درک یم  هظعوم  ار  وا  هک  یلاح  رد  شرـسپ ـ  هب  نامقل  هک  یماگنه  و   : » لاـعتم يادـخ  هتفگ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
هظعوم ار  شرـسپ  دنچ ،  یتمکح  هب  نامقل  تسا : ـ »» گرزب  یمتـس  كرـش ،  هک  ارچ  زرون ؛  كرـش  ادـخ  هب  نم !  كرـسپ  يا   : » تفگ

 ، يدمآ ایند  هب  وت  هک  ینامز  زا  مرـسپ !  يا   : » تفگ هک  دوب  نینچ  شرـسپ ،  هب  وا  هظعوم  رد  و  دـش .  هتفاکـش  حبـص ]،  هدـیپس   ] ات درک ، 
رود نآ  زا  هک  يا  هناخ  زا  تسا  رت  کیدزن  وت  هب  يور ،  یم  نآ  يوس  هب  هک  يا  هناخ  سپ  يراد ،  ترخآ  هب  ور  يا و  هدرک  نآ  هب  تشپ 

هب و  دـنراد .  یم  تزاب  هک  نکن ،  هلداجم  نانآ  اب  یلو ]  ، ] نیـشنب نانآ  گنتاگنت  نک و  ینیـشنمه  نادنمـشناد  اـب  مرـسپ !  يا  يوش .  یم 
 . دـَناسر نایز  تترخآ  هب  هک  وشن  دراو  نآ  رد  نانچ  نآ  و  يوش ،  مدرم  ِرابرـس  هک  نکن  اهر  نانچ  ار  نآ  و  ریگرب ،  ایند  زا  مزال ،  هزادـنا 

هزور زا  رت  بوبحم  ادخ  دزن  زامن ،  هک  ارچ  درادـب ؛  تزاب  زامن ،  زا  هک  ریگن  يا  هزور  نانچ  و  دـنک ،  عطق  ار  تتوهـش  هک  ریگب  يا  هزور 
ار نآ  نابداب  نامیا ،  اـیند ،  رد  ار  دوخ  ِیتشک  سپ  دـنا .  هدـش  كـاله  نآ  رد  يرایـسب  هک  تسا  قیمع  ییاـیرد  اـیند  مرـسپ !  يا  تسا . 
هب يدـش ،  كاله  رگا  و  تسادـخ ،  تمحر  هیاس  رد  یتفای ،  تاـجن  رگا  سپ  هدـب .  رارق  یهلا  ياوقت  نآ ،  رد  ار  دوخ  هشوت  و  لّـکوت ، 
هب دـنک ،  بدا  گـنهآ  هک  ره  يرب .  یم  ار  شدوس  یگرزب  رد  يوش ،  بدا  یکدوک  رد  رگا  مرـسپ !  يا  دوـب .  دـهاوخ  تناـهانگ  ببس 
هک ره  دزادـنا و  یم  یتخـس  هب  نآ ،  نتخومآ  يارب  ار  دوخ  دراـمگ ،  تّمه  نآ  هب  هک  ره  دراـمگ و  یم  تّمه  نآ  ِرتشیب ] هچ  ره  بسک  ]
یم تسد  شدوس  هب  دنک ،  بلط  تّدش  هب  ار  نآ  هک  ره  دنک و  یم  بلط  رتدیدش  ار  نآ  دزادنیب ،  یتخس  هب  نآ ،  نتخومآ  يارب  ار  دوخ 
دیما وت  هب  قاتشم ،  درب و  دهاوخ  دوس  نآ  زا  وت  نیشناج  و  یتسه ،  تناینیشیپ  نیـشناج  وت  هدب .  رارق  دوخ  تداع  ار  نآ  نیا ،  رب  انب  دبای . 
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رد رگا  يورب .  يرگید  زیچ  ِیپ  رد  ینک و  یلبنت  بدا ، )  ) نآ بسک  رد  هک  نـیا  زا  زیهرپـب  و  دـساره .  یم  وـت  تردـق  زا  اـسرت ،  دراد و 
زین ترخآ  ربارب  رد  هنیآ  ره  یتسجن ،  شهاگیاج  رد  ار  شناد  رگا  لاـح  روخن ،  تسکـش  ترخآ  ربارب  رد  يدروخ ،  تسکـش  اـیند  ربارب 

 ، نآ يارب  وت  هک  ارچ  هدـب ؛  رارق  شناد  يوجتـسج  تهج  ار  ینامز  تدوخ  يارب  تتاظحل ،  اه و  بش  اهزور و  رد  يا .  هدروخ  تسکش 
 ، هاشداپ اـب  نکن و  هلداـجم  هیقف ،  اـب  نکن و  وگموگب  جوجل ،  اـب  نآ ،  هراـب  رد  و  یباـی .  یمن  نآ  ِندرک  اـهر  زا  رت  هدـننک  عیاـض  يزیچ 

هّکس هک  هنوگ  نامه  نک ؛  هریخذ  ار  تشناد  نکن و  تقافر  مهّتم ،  دیلپ و  ِدساف  اب  نکن و  یتسود  یهارمه و  رگمتس ،  اب  نکن و  ینمـشد 
زا  [ مهزاب  ، ] یشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  ناهج  ود  ِیکین  زیخاتسر ،  زور  رد  رگا  هک  سرتب  نانچ  ادخ  زا  مرـسپ !  يا  ینک .  یم  هریخذ  ار  تا 

شزرمآ هب  مهزاب ]  ، ] یشاب هتـشاد  هارمه  هب  ار  ناهج  ود  هانگ  زیخاتـسر ،  زور  رد  رگا  هک  شاب  راودیما  ادخ  هب  نانچ  و  یـسرتب ،  شباذع 
 : تفگ ودب  نامقل  مراد ؟  لد  کی  اهنت  هک  یلاح  رد  مشاب ،  نینچ  مناوت  یم  هنوگچ  ردپ !  يا  تفگ :  وا  هب  شرـسپ  یـشاب . » راودـیما  وا 

رگا هک  دیما ،  يارب  يرون  سرت و  يارب  يرون  دوش :  یم  تفای  نآ  رد  رون  ود  دوش ،  هتفاکش  دوش و  هدروآ  نوریب  نمؤم  لد  رگا  مرسپ !  »
ره دنک و  یم  قیدصت  ار  ادخ  نخـس  دَروآ ،  نامیا  ادخ  هب  هک  ره  دبای .  یمن  يرترب  يا  هّرذ  نزومه  يرگید ،  رب  کی  چیه  دنوش ،  نزو 
 . تسا هدرکن  قیدصت  ار  ادخ  نخـس  دَرواین ،  اج  هب  ار  ادخ  رما  هک  ره  و  دروآ ،  یم  اج  هب  ار  ادخ  رما  دـنک ،  قیدـصت  ار  ادـخ  نخـس  هک 

یم راک  ادخ  يارب  هناهاوخریخ  هناصلاخ و  دراد ،  ادخ  هب  نیتسار  ِنامیا  هک  نآ  سپ  دـنک ؛  یم  دـییأت  ار  رگید  شخب  قالخا ،  زا  یـشخب 
وا زا  دنک ،  تعاطا  ار  ادخ  هک  نآ  و  دراد ،  ادـخ  هب  نیتسار  نامیا  هنیآ  ره  دـنک ،  راک  ادـخ  يارب  هناهاوخریخ  هناصلاخ و  هک  نآ  دـنک و 

شنامرف زا  هک  نآ  دـنک و  یم  يوریپ  شناـمرف  زا  دـشاب ،  هتـشاد  شتـسود  هک  نآ  و  دراد ،  شتـسود  دـسرتب ،  وا  زا  هک  نآ  دـسرت و  یم 
 . تسا هدینادرگ  ناسآ  دوخ  رب  ار  وا  مشخ  دنکن ،  يوریپ  ادخ  يدونـشخ  زا  هک  نآ  و  تسوا ،  ِيدونـشخ  تشهب و  هتـسیاش  دنک ،  يوریپ 

تسس ار  يزیچ  چیه  دنوادخ ،  هک  ارچ  زاسن ؛  لوغشم  نآ  هب  ار  تلد  نکن و  اّکتا  ایند  هب  مرـسپ !  يا  میرب !  یم  هانپ  ادخ  هب  ادخ  مشخ  زا 
هدادن رارق  نانامرفان  رفیک  ار  نآ  ِيراتفرگ  و  هدادن ،  رارق  نارادُرب  نامرف  شاداپ  ار  ایند  ِتمعن  هک  ینیب  یمن  رگم  تسا .  هدیرفاین  نآ  زا  رت 

. »!؟  تسا
نالف رمأب  ینَع  لاقیو :  ُهَّمَهأ .  انالف :  ُرمَألا  یَنَعو  ص 194 ح 243 .  ءایبنألا :  صصقو  راونألا  راحب  نم  بیوصتلاو  ینغ ، »  : » ردصملا یف 
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ِنامیِِإللو ِِهب .  َلَمَعلاَو  َنامیِإلاَو  َملِعلا  ٍتامالَع :  َثالَث  ِنیّدِلل  ّنإو  اهیَلَع ،  ُدَهـُشیو  اِهب  ُفَرُعی  ٌۀَـمالَع  ٍءیَـش  ِّلُِکل  َّیَُنب ،  ای  ِِهنبِال :  ُنامُقل  َلاق 

 : ٍتامالَع ُثالَث  ِلِماعِللو  ُهَرکَی .  اِمبو  ُّبُِحی  اِمبو  هّللِاب ِ  ُملِعلا  ٍتاـمالَع :  ُثـالَث  ِِملاـعِللو  ِِهلُـسُرو .  ِِهُبتُکو  هّللاـِب ِ  ُناـمیِإلا  ٍتاـمالَع :  ُثـالَث 
 : ٍتامالَع ُثالَث  ِِملاّظِللو  ُلانَی .  ام ال  یطاعَتَیو  ُمَلعَی ،  ام ال  ُلوقَیو  ُهَقوَف ،  نَم  ُعِزاُنی  ٍتامالَع :  ُثالَث  ِفِّلَکَتُمِللو  ُةاکَّزلاَو .  ُمایِّصلاَو  ُةـالَّصلا 
 . ُهَتَریرَس ُُهتَِینالَعو  ُهَلِعف ،  ُُهبلَقو  ُهَبلَق ،  ُُهناِسل  ُِفلاُخی  ٍتامالَع :  ُثالَث  ِِقفانُمِللو  َۀَمَلَّظلا .  ُنیُعیو  ِۀَبَلَغلِاب ،  ُهَنود  نَمو  ِۀَیِصعَملِاب ،  ُهَقوَف  نَم  ُِملظَی 

ُساّنلا َناک  اذإ  ُطَشنَیو  ُهَدحَو ،  َناک  اذإ  ُلَسکَی  ٍتامالَع :  ُثالَث  یئارُمِللو  ُلوقَی .  ام  ُِفلاُخیو  ُبِذکَیو ،  ُنوخَی ،  ٍتامالَع :  ُثالَث  ِِمثِآللو 
ِفِرـسُمِللو ِۀَبیـصُملِاب .  ُتَمـشَیو  َدِهَـش ،  اذإ  ُقَّلَمَتَیو  َباغ ،  اذإ  ُباتغَی  ٍتامالَع :  ُثالَث  ِدِساحِللو  ِةَدَمحَمِلل .  ٍرمأ  ِّلُک  یف  ُضَّرَعَتَیو  ُهَدنِع ، 

ُطِّرَُفیو َطِّرَُفی ،  یّتَح  یناوَتَی  ٍتامالَع :  ُثالَث  ِنالـسَکِللو  َُهل .  َسَیل  ام  ُلُکأَیو  َُهل ،  َسَیل  اـم  ُسَبلَیو  َُهل ،  َسَیل  اـم  يرَتشَی  ٍتاـمالَع :  ُثـالَث 
ُنایسِّنلاَو .  ُوهَّللاَو  ُوهَّسلا  ٍتامالَع :  ُثالَث  ِِلفاغِللو  َمَثأَی .  یّتَح  ُعِّیَُضیو  َعِّیَُضی ،  یّتَح 

یم هتخانش  نادب  هک  دراد  يا  هناشن  يزیچ ،  ره  مرـسپ !  تفگ : ـ  شرـسپ  هب  مالـسلا  هیلع  نامقل  هچنآ  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
هناشن هس  نامیا ،  نآ .  هب  لـمع  و  ناـمیا ،  شناد ،  دراد :  هناـشن  هس  نید ،  اـنامه  و  دریگ ،  یم  رارق  یهاوگ  دروم  نآ ،  ساـسا  رب  دوش و 
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تخانش ددنسپ و  یم  هچنآ  تخانـش  ادخ و  تخانـش  دراد :  هناشن  هس  دنمـشناد ،  شناگداتـسرف .  وا و  ياه  باتک  ادخ و  هب  نامیا  دراد : 
ار يزیچ  و  دزیتس ،  یم  دوخ  زا  رترب  اب  دراد :  هناشن  هس  زین  رهاظتم  تاکز .  هزور و  زامن و  دراد :  هناـشن  هس  حـلاص ،  ددنـسپ .  یمن  هچنآ 
 ، ینامرفان اب  شدوخ  زا  رتالاب  هب  دراد :  هناشن  هس  رگمتـس ،  دبای .  یمن  تسد  نآ ،  هب  هک  تسا  يزیچ  ِیپ  رد  و  دناد ،  یمن  هک  دیوگ  یم 

و شلد ،  فلاخم  شنابز  دراد :  هناشن  هس  قفانم ،  دناسر .  یم  يرای  نارگمتس ،  هب  دنک و  یم  متـس  یگریچ ،  اب  شدوخ  زا  رت  نییاپ  هب  و 
نخـس اب  و  دـیوگ ،  یم  غورد  دزرو ،  یم  تنایخ  دراد :  هناشن  هس  راکهنگ ،  تسا .  شنطاب  فلاخم  شرهاظ  و  شراـک ،  فلاـخم  شلد 
کباچ دشاب ،  مدرم  دزن  هک  یماگنه  دنک و  یم  یلبنت  دشاب ،  اهنت  هک  یماگنه  دراد :  هناشن  هس  راکایر ،  دـنک .  یم  تفلاخم  زین  شدوخ 

دنک یم  تبیغ  دشاب ،  بیاغ  هاگ  ره  دراد :  هناشن  هس  دوسح ،  دهد .  یم  رارق  نارگید  شیاتس  ضرعَم  رد  ار  دوخ  يراک ،  ره  رد  تسا و 
درخ یم  ار  يزیچ  دراد :  هناشن  هس  راکفارسا ،  دنز .  یم  تفوکرـس  يراتفرگ ،  رطاخ  هب  و  دنک ،  یم  یـسولپاچ  دشاب ،  رـضاح  هاگ  ره  و 

یتسـس اج  نآ  ات  دراد :  هناشن  هس  لبنت ،  درادن .  مزال  هک  دروخ  یم  ار  يزیچ  و  درادن ،  مزال  هک  دـشوپ  یم  ار  يزیچ  و  درادـن ،  مزال  هک 
لفاغ دنک .  یم  هانگ  هک  دزاس  یم  عیاض  اج  نآ  ات  و  دزاس ،  یم  عیاض  هک  دنک  یم  یهاتوک  اج  نآ  ات  و  دوش ،  یم  یهاتوک  هک  دنک  یم 

 . یشومارف یمرگرس و  هابتشا و  دراد :  هناشن  هس  ، 
 . ج 13 ص 415 ح 8 راونألا :  راحب  ص 121 ح 113 ،  لاصخلا : 

43 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الو ُهنَع ،  اضِّرلا  ُنالعإو  ُۀَحَـسامُملا  ُهُعَرـصَتَف  َكِّوُدَـع  یلَع  ِِهب  ُحَّلَـسَتَت  اّمِم  نُکَِیل  َّیَُنب ،  ای  َُهل :  َلاق  نأ  َناتان  ُهَنبا  ُنامُقل  ِِهب  یـصوأ  امیف  َناک 

 َ هّللا ُجراَو  هّللا ، ُ  ََکبِّذَُـعی  نأ  َتفِخ  ِنیَلَقَّثلا  ِِّرِبب  ُهَتیَفاو  َول  افوَخ  هّللا َ  ِفَخ  َّیَُنب ،  ای  ََکل .  َبَّهَأَتَیَف  َکِسفَن  یف  ام  َُهل  َوُدـبَیَف  ِۀَـبَناجُملِاب  ُهلِواُزت 
نِم َلَقثأ  ائیَـش  لِمحأ  مَلَف  ٍلیقَث  ٍلمِح  َّلُکو  َدیدَحلاَو  َلَدـنَجلا  ُتلَمَح  َّیَُنب ،  ای  ََکل .  هّللا ُ  َرِفغَی  نأ  َتوَجَر  ِنیَلَقَّثلا  ِبونُذـِب  ُهَتیَفاو  َول  ًءاجَر 

ِرقَفلا . َنِم  َّرَمأ  ائیَش  قُذأ  مَلَف  اهَّلُک  ِتارارَملا  ُتقُذو  ِءوَّسلا ، ِراج 
رد نآ ،  اب  دیاب  هک  ییاهزیچ  زا  مرـسپ !   : » تفگ وا  هب  هک  تسا  نیا  ناتان ،  شرـسپ  هب  نامقل  ياه  شرافـس  رد   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 ، نکن رود  وا  زا  ار  دوخ  يریگ ،  هرانک  اب  یلو  تسوا ؛  زا  يدونشخ  راهظا  وا و  اب  یمرن  ینک ،  شریگنیمز  ات  يوش  حّلـسم  تنمـشد  ربارب 
وا هب  ناهج  ود  ِیکین  اب  رگا  هک  سرتب  نانچ  ادخ  زا  مرسپ !  دنیب .  یم  كرادت  وت   [ ِینوگنرس  ] يارب دوش و  یم  راکشآ  وا  يارب  تزار  هک 
زاب  ، ] يدروخرب وا  هب  ناهج  ود  ناهانگ  اب  رگا  هک  شاب  راودـیما  ادـخ  هب  نانچ  و  دـهد ،  ترفیک  ادـخ  هک  یـسرتب   [ مه زاـب   ، ] يدروخرب

زا رت  نیگنس  يزیچ  یلو  مدیشک ؛  شود  رب  ار  ینیگنس  راب  ره  نهآ و  گرزب و  هرخص  مرسپ !  دزرمایب .  ار  وت  ادخ  هک  یشاب  راودیما  مه ]
« . مدیشچن رقف  زا  رت  خلت  يزیچ  یلو  مدیشچ ؛  ار  اه  یخلت  همه  مدیشکن .  شود  رب  دب ،  هیاسمه 

 . ج 13 ص 413 ح 3 راونألا :  راحب  ص 766 ح 1031 ،  قودصلل :  یلامألا 

44 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍموَی ؛  ُّلُک  انُزوریَن 

 . تسا زورون  ام  زور  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 300 ج 3 ،  هیقفلا ،  هرضحیال  نم  باتک 
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45 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتیَبلا ؛  َلهأ  انُِمئاق  ِهیف  ُرَهظَی  يذَّلا  ُموَیلا  َوُه  ِزوریَّنلا  ُموَی 

 . دنک یم  روهظ  نآ  رد  تیب  لها  ام  مئاق  هک  تسا  يزور  زورون ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 276 ج 52 ،  راونألا ،  راحب 

46 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِکباِیث ؛  َفَظنأ  ْسَبلا  َو  لِسَتْغاَف  ِزوریَّنلا  ُموَی  َناک  اذإ 

 . شوپب ار  تیاه  سابل  نیرت  هزیکاپ  نک و  لسغ  دیسر ،  رارف  زورون  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 288 ج 5 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

47 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِنتَعیِش ؛  ِماّیأ  انِماّیأ و  نِم  ُهَّنِأل  َجَرَفلا  ِهِیف  ُعَّقوَتَن  ُنَحن  ّالإ و  ٍزوریَن  ِموَی  نِم  ام 

؛  میتسه هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  مئاق  روهظ   ] جرف رظتنم  زور  نآ  رد  ام  هک  نآ  رگم  تسین  يزورون  چیه   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
. تسا ام  نایعیش  ام و  ياهزور  زا  زورون  هک  ارچ 

 . ص 352 ج 6 ،  لئاسولا ،  كردتسم  . 

48 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهَءام ؛  ِموَقلا  یَلَع  ْدِسُفتال 

 . نکن هدولآ  ار  مدرم  زاین  دروم  بآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 185 ج 1 ،  ماکحألا ،  بیذهت 

49 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِکبارَش ؛  َلضَف  َکُّبَص  یّتَح  و  ُهُضِغُبی . . .  َفَرَّسلا  َّنإ  و  َّلَجَوَّزَع ـ  هّللا ـ َ  ُهُّبُِحی  ٌرمأ  َدصَقلا  َّنإ 

رود یّتح  دراد . . .  یم  شوخان  ار  فارسا  دراد و  تسود  ار  نآ  ّلجوّزع ـ  يادخ ـ  هک  تسا  يزیچ  يور  هنایم   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ار تا  یندیشون  هدایز  نتخیر 

 . ص 52 ج 4 ،  یفاکلا ، 

50 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءانإلا ؛  ِلضَف  ُۀَقارِه  ِفارسإلا  یَندأ 

 . تسا بآ ) ای  اذغ   ) فرظ هدنام  هت  نتخیر  رود  فارسا ، هزادنا  نیرت  مک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 460 ج 6 ،  نامه ، 

51 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیف ؛  ُرَّیحَتَی  يذَّلا  ِراُخبلا  ِناخُّدلا و  َنِم  ُمانألا  اذه  َقَنَتْخَال  ُُهتَعَس  ُُهتَرثَک و  الَول  ُءاوَهلا ،  اذَکه  و 

 . دندش یم  هفخ  اوه  رد  نادرگرس  راخب  دود و  زا  مدرم  دوبن ، هدرتسگ  ناوارف و  رگا  تسا :  نینچ  زین  اوه   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 88 ج 60 ،  راونألا ،  راحب 

52 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنِم ِۀَعبرألا  ِۀَنِمزألا  ِهِذه  ِۀَماقِإل  ِلاِدتعإلا  ِناصقُّنلا و  ِةَدایِّزلا و  ِیف  ُفُّرَـصَّتلا  اذه  ِنافرِّصَتَی ، ََملاعلا و  ِنارَواعَتَی  َفیَک  ِدرَبلا  ِّرَحلا و  ِهذِهب  ِربَتعإ 

ِِحلاصَملا ؛  َنِم  امِهیف  ام  ِۀَنَّسلا و 
نیا دنا .  شدرگ  رد  زین  دوخ  دنروآ و  یم  رد  شدرگ  هب  ار  ناهج  ماظن  خرچ  هنوگچ  هک  رگنب  امرـس  امرگ و  هب   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

 . تسا ود  نآ  رد  هک  تسا  یحلاصم  لاس و  ياه  لصف  ندنام  رارقرب  يارب  لادتعا ،  یتساک و  ینوزف و  رد  شدرگ 
 . ص 173 ج 58 ،  نامه ، 

53 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ابوُرُـض َثَدـحأَف  ِءاوَهلا  یَلَع  ُسُبیلا  َبَلَغ  ِساّنلِاب و  َّرَـضأَف  ِۀَـیِدوألاو  ِنُویُعلا  ُءام  َضیغ  َو  ُتابَّنلا  َقَرَتحاَو  ُضرـألا  ِتَّفَج  َماد  اذإ  َوحَّصلا  َّنإ 

ِضارمألا ؛  َنَم  يرُخا 
اهدور اه و  همـشچ  بآ  تخوس ؛  یم  ناهایگ  دـش و  یم  کشخ  نیمز  دوب ،  یباتفآ  فاص و  هشیمه  اوه  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

 . دروآ یم  دیدپ  ار  يرامیب  زا  يرگید  هنوگ  دش و  یم  هریچ  اوه  رب  یکشخ  دیسر ؛  یم  نایز  مدرم  هب  تفر و  یم  ورف 
 . ص 125 ج 3 ،  نامه ، 

54 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِکلذ ؛  نِم  ُثِداحلا  ُءابَولا  ُعِفَترَیَف  ِءاوَهلا  َرِدَک  ُولجَی  َنادبألا و  ُنِّیَُلی  ُهَّنإَف 

یم نیب  زا  ار  نآ  زا  هدمآدیدپ  ِيابو  دیادز و  یم  اوه  زا  ار  یگدولآ  دـنک و  یم  فیطل  ار  اه  ندـب  ناراب  شراب   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . درب
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 . ص 386 ج 59 ،  راونألا ،  راحب 

55 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَراّوَخلا ؛  ِضرألا  ِبذَعلا و  ِریزَغلا  ِءاملا  َو  ِبِّیَّطلا  ِءاوَهلا  ٍثالَِثب :  ّالإ  ینکُسلا  ُبیطَتال 

[ . تعارز هدامآ   ] تسس مرن و  نیمز  اراوگ و  ناوارف  بآ  كاپ ،  ياوه  دوش :  یم  شوخ  زیچ  هس  اب  یگدنز   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 320 لوقعلا ،  فحت 

56 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرضُخلا ؛ . . .  َیلإ  ِرَظَّنلا  ِءاملا و  ِیف  ِساِمترِالا  ِبوُکُّرلا و  ِیشَملا و  َءایشأ :  ِةَرَشَع  یف  ُةَوشَّنلا 

 . . . . هزبس هب  ندرک  هاگن  و  انش )  ) ینت بآ  يراوس ،  بسا ]  ، ] يور هدایپ  تسا :  زیچ  هد  رد  یباداش   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 443 لاصخلا ، 

57 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَدَعب ؛  ِماعَّطلا و  َلبَق  مُکَیِدیأ  اُولِسِغا 

 . دییوشب نآ  زا  دعب  اذغ و  ندروخ  زا  لبق  ار  ناتیاه  تسد   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 425 ج 1 ،  نساحملا ، 

58 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍبارَش ؛  وأ  ٍماعَط  یف  َخَفُنی  نأ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر   ] یهَن و 

 . دندومرف یهن  یندیماشآ  اذغ و  رد  ندرک  توف  زا  ادخ  ربمایپ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
ص 50. ج 75 ،  راونألا ،  راحب 

59 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءاشَعلا ؛  ُكَرت  نَدَبلا  ِبارَخ  ُلصأ 

 . تسا بش  ياذغ  كرت  ندب  یبارخ  يرامیب و )  ) هشیر  : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
ص 288. ج 6 ،  یفاکلا ،  . 

60 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَکََرب ؛  يِذُریَغ  ُّراحلا  ُماعَّطلا 

 . تسا تکرب  یب  غاد ،  ياذغ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 322 ج 6 ،  نامه ، 

61 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َةَدعِملا ؛  ُدِسُفی  ُهَّنإَف  ِماّمَحلا  ِیف  ِدِرابلا  ِءاملا  َبرُش  َكاّیإ و 

 . دنک یم  هابت  ار  هدعم  هک  زیهرپب  ماّمح  رد  درس  بآ  ندیشون  زا   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 445 قودص ،  یلامألا ، 

62 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكِدَسَج ؛  نِم  َءاّدلا  ُّلِسَی  ُهَّنإَف  َتجَرَخ  اذإ  َکیمَدَق  یلَع  َدِرابلا  َءاملا  َّبُصو 

 . دنک یم  نوریب  تندب  زا  ار  يرامیب  راک  نیا  زیرب ؛  درس  بآ  دوخ  ياپ  ود  رب  ماّمح  زا  ندش  جراخ  ماگنه   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 445 نامه ، 

63 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِکب ؛  يرُزیالو  ِِهب  ُرَهَتُشتالام  سَبِلا 

 . دهد هولج  رادقم  یب  ار  وت  هک  یسابل  هن  شوپب و  ترهش  سابل  هن   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ح 18080 همکحلا ،  نازیم 

64 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّوُدَعلا ؛  ُِتبکَی  ُّیقَنلا  ُبوَّثلا 

 . دنک یم  راوخ  ار  نمشد  هزیکاپ  هماج   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 488 ج 6 ،  یفاکلا ، 

65 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍدِجسَم  ِّلُک  َدنِع  مُکَتَنیِز  اوُذُخ  هیآ  ریسفت  رد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنک یم  ابیز  ار  وم  ندرک  هناش  اریز  تسا ؛  ندرک  هناش  روظنم   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . هیآ 31 فارعا ، 

66 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِردِّسلِاب ؛  ُهَسأَر  ُلِسغَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوَسَر  َناک 

 . تسش یم  ردس  اب  ار  شرس  ادخ  ربمایپ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 63 نامه ، 

67 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌةَرُشن ؛  ِّیِمطَخلِاب  ِسأَّرلا  ُلسَغ 

 . تسا یباداش  بجوم  یمطخ  اب  رس  نتسش   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 61 نامه ، 

68 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرعَّشلا ؛  ُّقُِری  ُهَّنإَف  ِماّمَحلا  ِیف  ْحَّرَسَتَت  ال 

 . دنک یم  تسس  ار  يوم  هک  دینزن  هناش  ماّمح  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 165 ج 1 ،  قالخألا ،  مراکم 

69 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرافظألا ؛  ُمِیلقَت  ِۀَّنُّسلا  َنِم 

 . تسا ربمایپ  ّتنس  زا  نخان  نتفرگ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 132 ج 2 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

70 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِناطیَّشلا ؛  ُلیقَم  اهَّنِأل  َرافظألا  اوُّصق  امَّنإ 

 . تسا برکیم ) و   ) ناطیش هاگیاج  اریز  دینک ؛  هاتوک  ار  اه  نخان   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 132 نامه ، 
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71 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّنَُکل ؛  ُنَیزأ  ُهَّنإَف  َّنُکِرافظأ ؛  نِم  َنکُرُتا  ِءاسّنِلل :  مُک و  َریفاظأ  اوُُّصق  ِلاجِّرِلل :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق 

؛  دیراذگب دـنلب  ار  ناتیاه  نخان  دـندومرف :  نانز  هب  و  دـینک ،  هاتوک  ار  ناتیاه  نخان  دـندومرف :  نادرم  هب  ربمایپ   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . تسا رت  شخب  تنیز  امش  يارب  اریز 

 . ص 128 ج 1 ،  هیقفلا ،  هرضحیال  نم  باتک 

72 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنانسَألِاب ؛  ِرافظألا  ِمیلقَت  نَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  یهَن 

 . دندومرف یهن  نادند  اب  نخان  ندرک  هاتوک  زا  ادخ  ربمایپ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 134 ج 2 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

73 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوَّللا ؛  ُرِفُسی  َفَشَقلا و  بِهُذی  ِءاملا و  َيِراجَم  ُلِّهَُسی  ِغامِّدلا و  ِیف  ُدیزَی  َةَرَشَبلا و  ُنِّیَُلی  ُنهُّدلا 

یگدولآ دنک و  یم  كاپ  ار  تسوپ  ياه  هنزور  دنک ؛  یم  دایز  ار  لقع  مرن و  ار  نآ  تسوپ ] هب  ندـیلام   ] نغور  : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . دشخب یم  ینشور  ار  تسوپ  گنر  درب و  یم  نیب  زا  ار  نت 

 . ص 519 ج 6 ،  یفاکلا ، 

74 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرقَفلا ؛  یِفنَی  ِتیَبلا  ُسنَک 

 . درب یم  نیب  زا  ار  رقف  هناخ ،  ندرک  بوراج   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 531 ج 6 ،  یفاکلا ، 

75 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلِزنَملا ؛  ُۀَعِس  ِءرَملا  ِةَداعَس  نِم 

 . تسا درم  یتخب  شوخ  زا  هناخ ،  تعسو   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 125 قالخألا ،  مراکم 

76 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهیعَس ؛  ِنَوهِأب  ُهَتَجاح  ُِغلُبی  ُهَّنِأل  ُغیلَبلا ؛  َیِّمُس  امَّنإ 

 . دناسر یم  بطاخم  هب  شالت  نیرت  مک  اب  ار  دوخ  هتساوخ  هک  دش  هدیمان  غیلب  تهج  نآ  زا  غیلب   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 359 لوقعلا ،  فحت 

77 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَّنَجلا ؛  ِیف  اتَیب  َُهل  ییلاعت  هّللا ُ  یََنب  ٍرعِش  َتَیب  انِیف  َلاق  نَم 

 . دزاس یم  يا  هناخ  تشهب  رد  وا  يارب  گرزب  يادخ  دیوگب ،  رعش  تیب  کی  ام  هرابرد  سک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 15 ج 2 ،  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

78 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتوَّصلا ؛  َنَسَح  ّالإ  اِّیبَن  هّللا ُ  َثََعب  ام 

 . دوب زاوآ  شوخ  هک  نیا  رگم  درکن  ثوعبم  ار  ربمایپ  چیه  دنوادخ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 616 نامه ، 

79 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اتوَص ؛  ِساّنلا  َنَسَحأ  مالسلا  هیلع  ٍرَفعَجوبأ  َناک  و  ِنآرُقلِاب . . .  اتوَص  ِساّنلا  َنَسحأ  مالسلاامهیلع  ِنیَسُحلا  ُنب  ُّیلَع  َناک 

زینمالـسلا هیلع  رقاب  ماما  دوب و  نآرق  تئارق  رد  مدرم  ِنیرتادـص  شوخ  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نب  یلع   : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  قداـص  ماـما 
 . دوب مدرم  ِنیرتادص  شوخ 
 . ح 16513 همکحلا ،  نازیم 

80 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُكاوِّسلا ؛  ِءاِیبنألا  ِقالخأ  نِم 

 . تسا ناربمایپ  قالخا  زا  ندرک  كاوسم   : قداص ماما 
 . ح 9053 همکحلا ،  نازیم 

81 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َمَفلا ؛  ُبِّیَُطی  وه  ُلَّلَخَتَی و  َناک  هّللا ِ  َلوسَر  َّنإ 
 . دنک یم  وب  شوخ  ار  ناهد  ندرک ،  لالخ  درک و  یم  لالخ  ار  شیاه  نادند  ادخ  لوسر   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 

 . ص 376 ج 6 ،  یفاکلا ، 

82 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امِّلَعَتُموأ ؛  اِملاع  اّمإ  ِنَیلاح :  یف  ایِداغ  ّالإ  مُکنِم  َّباّشلا  يَرأ  نأ  ُّبُِحا  ُتَسل 

 . وجشناد ای  دنمشناد  منیبب :  هنوگ  ود  رب  زج  ار  نایعیش ]  ] امش زا  یناوج  مرادن  تسود   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 304 یسوط ،  یلامألا ، 

83 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َریطَفلا ؛  َيأَّرلا  كاّیإ و  ٍریشُم و  َلَّوأ  َّنَنوُکَتال 

 . زیهرپب هتخسان  رظن  راهظا  زا  دهد و  یم  رظن  هک  شابم  سک  نیتسخن  تروشم  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ح 9868 همکحلا ،  نازیم 

84 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُُهقَرَع ؛  َّفِجَی  نأ  َلبَق  مُهَروُجا  مِهِطعأ 

 . زادرپب ار  ناشدزم  دوش ،  کشخ  نارگراک ) ) نانآ قرع  هک  نآ  زا  شیپ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص289 ج5 ، یفاکلا ، 

85 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرجألا ؛  ِیف  اکَرَتشا  ُهِسبحَی  َمل  َوُه  َناک  نإ  َو  ِهِمثِإب  ُءَوبَی  ِۀَعُمُجلا  ِنَع  ُهَسَبَح  َُّمث  اریجأ  َرَجأَتسا  ِنَم 

تسا هتفرگ  هدهع  هب  ار  شهانگ  دراد ،  زاب  هعمج  زامن  رد  تکرش  زا  ار  وا  دریگ و  راک  هب  ار  يرگراک  سک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . تسا کیرش  وا  رجا  رد  درادن ،  زاب  ار  وا  رگا  و 

 . ص175 ج2 ، ماکحألا ،  بیذهت 

86 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َملِعلا ؛  ُهنِم  ُمتبَلَط  نَِمل  اوُعَضاَوت 

 . دیشاب نتورف  دیزومآ ،  یم  شناد  وا  زا  هک  یسک  هاگشیپ  رد   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
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 . ص 36 نامه ، 

87 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
افقَو ؛  اهَلَعَج  ٍلاومِأب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوُسَر  َقَّدَصَت 

 . درک فقو  ار  اهنآ  داد و  هقدص  ار  یلاوما  ادخ  ربمایپ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 341 نامه ، 

88 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِجیجَح یف  ًْالَتب  اَّتب  ٌۀَـقدَص  َیِه  َلاقَف :  ٌءام . . .  اهنِم  َجَرَخَف  انیَع  اهِیف  َرَفَتحاَف  ٌضرأ  اِّیلَع  َباصأَف  َءیَْفلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َمَسَق 

ُثَرُوتال ؛  ُبَهُوتال و  ُعاُبتال و  ِِهلیبَس  ِِرباع  و  هّللا ِ  ِتَیب 
همشچ درک و  رفح  يا  همشچ  نیمز  نآ  رد  یلع  دیسر .  یلع  هب  ینیمز  هعطق  درک .  میـسقت  ار  میانغ  ادخ  ربمایپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هناخ نایجاح  هب  مدرک و  ادج  شیوخ ) کلم  زا   ) یعطق روط  هب  ار  نآ  هک  تسا  یفقو ) و   ) هقدص نیا   : » دومرف ترضح  دیسر . . .  بآ  هب 
 . یندرب ثرا  هن  یندیشخب و  هن  تسا ،  ینتخورف  هن  مدینادرگ ؛  صوصخم  ّجح ، ناگدنام  هار  رد  ادخ و 

 . ح 148 ج9 ،  ماکحألا ،  بیذهت 

89 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَراّوَخلا ؛  ِضرألا  ِبذَعلا و  ِریزَغلا  ِءاملا  ِبِّیَّطلا و  ِءاوَهلا  ٍثالَِثب :  ّالإ  ینکُّسلا  ُبیطَتال 

( . تعارز هدامآ   ) تسس مرن و  نیمز  اراوگ ،  ناوارف  بآ  كاپ ،  ياوه  دنک :  یم  شوخ  ار  یگدنز  زیچ  هس   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 320 لوقعلا ،  فحت 

90 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهَءام ؛  ِموَقلا  یَلَع  ْدِسُفتال 

 . نکن هدولآ  ار  مدرم  زاین  دروم  بآ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 65 ج 3 ،  یفاکلا ، 

91 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقیرَّطلا ؛  ِنَع  ِهِدَِیب  اهَیِّحَُنی  یّتَح  ِِهتَّباد  نَع  ُلِزنَیَف  ِِقیرَّطلا  ِطَسَو  یف  ِةَرَدَملا  یَلَع  ُّرُمَی  مالسلاامهیلع  ِنیَسُحلا  ُنب  ُّیلَع  َناک  دََقل 

ار نآ  شتسد  اب  دش و  یم  هدایپ  بکرم  زا  دروخ ،  یم  رب  یخولک  هب  هار  نایم  رد  هاگره  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
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ار نآ  شتسد  اب  دش و  یم  هدایپ  بکرم  زا  دروخ ،  یم  رب  یخولک  هب  هار  نایم  رد  هاگره  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . درک یم  رود  هار  زا 

 . ص 50 ج 75 ،  راونألا ،  راحب 

92 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِیف َوُهَف  ُمَلعَیال  َوُه  ٍروَِجب و  یـضَق  ٌلُجَر  و  ِراّنلا ،  ِیف  َوُهَف  ُمَلَعَی  َوُه  ٍروَِجب و  یـضَق  ٌلُجَر  ِۀَّنَجلا :  ِیف  ٌدِـحاو  ِراّنلا و  ِیف  ٌۀـَثالَث  ٌۀََـعبرأ :  ُةاضُقلا 

ِۀَّنَجلا ؛  ِیف  َوُهَف  ُمَلعَی  َوُه  ِّقَحلِاب و  یضق  ٌلُج  َر  ِراّنلا و  ِیف  وُهَف  ُمَلعَیال  َوُه  ِّقَحلِاب و  یضَق  ٌلُجَر  و  ِراّنلا ، 
دهد یم  قحان  مکح  هتسناد ،  هک ،  يدرم  یتشهب :  هورگ  کی  دنا و  یخزود  هورگ  هس  دنهورگ :  راهچ  نایضاق   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 

يدرم و  تسا ،  یخزود  زین  دهد  قح  مکح  هتسنادن  هک  يدرم  تسا .  یخزود  زین  دهد  قحان  مکح  هتـسنادن  هک  يدرم  تسا .  یخزود  ، 
 . تسا یتشهب  دهد ،  قح  هب  مکح  هتسناد  هک 

 . ص 407 ج 7 ،  یفاکلا ، 

93 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُنآمَّظلا ؛  ُُهبیُصی  ِءاملا  َنِم  یلحأ  ُلدَعلا 

 . تسا رتاراوگ  دسر ،  یم  نآ  هب  هنشت  صخش  هک  یبآ  زا  تلادع   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 146 ج 2 ،  یفاکلا ، 

94 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَلَمعَتسا ؛  نَِمل  ًالیمَتسُم  ِهِیف  ِۀَنامِألل  ایِّدَُؤم  ِِهلَمَِعب  اقِذاح  َنوکَی  نأ  َوُه  َبَسکَملا و  اَِهب  ُِبلَتجَی  ٍلاصِخ  ِثالَث  یلإ  ٌّرَطضُم  ٍۀَعانَص  ِيذ  ُّلُک 
تناما دشاب ،  تسدربز  شراک  رد  دشخب :  قنور  ار  شبسک  اهنآ  اب  ات  درادن  ریزگ  تلصخ  هس  زا  رگ  تعنص  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 

 . دنک بلج  دوخ  هب  نیمأت و ]  ] ار دوخ  يامرفراک  رظن  دشاب و  راد 
 . ص 236 ج 78 ،  راونألا ،  راحب 

95 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُبصِخلا ؛  ُلدَعلا و  َو  ُنمألا  اهَیلإ :  ُساّنلا  ُجاَتحَی  َءایشأ  ُۀَثالَث 

 . هافر تلادع و  ّتینما ،  دنرادزاین :  اهنآ  هب  مدرم  هک  تسا  زیچ  هس   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 320 لوقعلا ،  فحت 

96 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَسَبَح ؛  َُهبَرَضَف و  ُۀَِنلعُملا  ُةَراغُّدلا  ِهِذه  َلاقف :  ٍۀَیِراج  ِنُذُا  نِم  ًةَّرُد  َسَلَتخا  ٍلُجَِرب  َِیُتا  مالسلا  هیلع  َنینِمؤُملاَریمأ  َّنإ 

ترـضح دندروآمالـسلا ؛  هیلع  نینمؤملاریما  رـضحم  هب  دوب  هدوبر  يرتـخد  شوگ  زا  يدـیراورم  هک  ار  يدرم   : مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 
 . دنکفا نادنز  هب  دز و  هنایزات )  ) ار وا  تسا ».  راکشآ  یندوبر  نیا   : » دومرف

 . ص 226 ج 7 ،  یفاکلا ، 

97 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ابارَش ؛  ُرَخآلا  اماعَط و  امُهُدحأ  ُنوکَی  امِهیَلِک  نِم  ِهیِعِضرأ  ٍدحاو و  ٍيدَث  نِم  ِهیِعِضُرتال  َقاحسإ ! َُّما  ای 

يرگید اذغ و  شیارب  یکی  هک  هدب  ریـش  ناتـسپ  ود  زا  هکلب  ناتـسپ  کی  زا  هن  ار  دوخ  دـنزرف  قاحـسا ! ردام  يا   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . دشاب بآ 

 . ص 453 ج 21 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

98 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَِقث ؛  ٍریَصب  ٍبیبَط  نَع . . .  ٍدََلب  ِّلُک  ُلهأ  ِینغَتسَیال 

 . دنتسین زاین  یب  دامتعا  دروم  ِریصب  ِکشزپ  زا  يرهش  چیه  مدرم   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 321 لوقعلا ،  فحت 

99 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتائِّیَس ؛  نِم  ائیَش  هّللا ُ  ُُهفِّرَُعی  ال  هّللا ِ  ِلیبَس  یف  َِلُتق  نَم 

 . دنایامن یمن  وا  هب  ار  شناهانگ  زا  يزیچ  دنوادخ  دوش ،  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 16 ج 15 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

100 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهب ؛  ًیضِر  ِملِعلا  ِِبلاِطل  اهَتَِحنجأ  ُعَضََتل  َۀَکئالَملا  َّنإ 

 . دنرتسگ یم  ملع  هدنیوج  يارب  ار  ناشیاه  لاب  يدونشخ ،  اب  ناگتشرف ،   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 131 لامعألا ،  باوث 

101 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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انَریغَص ؛  مَحرَی  انَریبَک و  رِّقَُوی  َمل  نَم  اّنِم  َسَیل 
. دشابن نابرهم  ام  نالاسدرخ  اب  دهنن و  تمرح  ام  نالاس  گرزب  هب  هک  یسک  تسین  ام  زا   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 

 . ص 165 ج 2 ،  یفاکلا ،  . 

102 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُکَماحرأ ؛  اُولِص  مُکَرابِک و  اومِّظَع 

 . دیرآ ياج  هب  ماحرا  هلص  دیرادب و  گرزب  ار  دوخ  ناگدروخ  لاس   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . 9925 همکحلا ،  نازیم  . 

103 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انِملِع ؛  نِم  مُکَنایبِص  اومِّلَع 

 . دیزومایب دوخ  ناکدوک  هب  ام  شناد  زا   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 478 ج 21 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

104 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلاملا ؛  ُبَدألا َال  مِِهئانبِأل  ُءابآلا  َثَّرَو  ام  َریَخ  َّنإ 

 . تورث هن  تسا  بدا  دنراذگ ،  یم  یقاب  نادنزرف  يارب  ناردپ  هک  یثرا  نیرتهب   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 150 ج 8 ،  یفاکلا ،  . 

105 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهَِدلَِول ؛  ِهِّبُح  ِةَّدِِشل  َدبَعلا  ُمَحرََیل  هّللا َ  َّنإ 

 . دنک یم  محر  شدنزرف ،  هب  وا  دیدش  ّتبحم  رطاخ  هب  هدنب ،  هب  دنوادخ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 50 ج 6 ،  یفاکلا ، 

106 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنینِس ؛  َعبَس  ْبَعلَی  َکَنبا  َِعد 

 . دنک يزاب  یگلاس  تفه  ات  هک  نک  اهر  ار  ترسپ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 473 ج 21 ،  هعیشلا ،  لئاسو 
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 . ص 473 ج 21 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

107 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمالَّسلا ؛  ِّدَر  ِبوجُوَک  ٌبِجاو  ِباتِکلا  ِباوَج  ُّدَر 

 . تسا بجاو  مالس ،  باوج  نوچمه  همان ،  هب  نداد  باوج   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 670 ج 2 ،  یفاکلا ،  . 

108 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَبَتاکُملا ؛  ِرَفَّسلا  یف  ُلُصاوَّتلا  َو  ُرُوازَّتلا  ِرَضَحلا  ِیف  ِناوخإلا  َنَیب  ُلُصاوَّتلا 

. يراگن همان  رفس ،  رد  تسا و  دیدزاب  دید و  روضح ،  نامز  رد  ناردارب  نایم  طابترا   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ح 17340 همکحلا ،  نازیم  . 

109 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِراهَّنلا ؛  ِماعَط  نِم  ُعَفنَا  ِلیَّللا  ُماعَط 

 . تسا زور  ياذغ  زا  رتدنمدوس  بش  ياذغ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 289 ج 6 ،  یفاکلا ،  . 

110 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل ؛  ُّزعأ  ُهَّنإَف  َمَعطَی  یّتَح  ِِهتَیب  نِم  َجُرخَیال  نأ  ِنِمؤُمِلل  یغَبنَی 

رت هنادنم  تّزع  وا  يارب  راک  نیا  اریز  دوشن ؛  جراخ  شا  هناخ  زا  هدروخن  ییاذغ  ات  هک  تسا  هتسیاش  نمؤم  يارب   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . تسا

 . ص 341 ج 66 ،  راونألا ،  راحب  . 

111 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنَدَبلا ؛  َداسَف  ِهیف  َّنإَف  ائیَش  امُهَنَیب  لُکَأتالو  َّشَعَت  َّدَغَت و 

 . تسا ندب  یهابت  هیام  هک  روخم  يزیچ  اهنآ  نایم  روخب و  ماش  هناحبص و   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 288 ج 6 ،  یفاکلا ، 

112 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اماقَف اعِرَطـصاَف ،  اـمُوق  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  اـمَُهل  َلاقَفمالـسلا  مهیلع  ُنیَـسُحلا  ُنسَحلا و  ُهَعَم  َۀـمِطاف و  َتَیب  ٍۀَـلَیل  َتاذ  ُِیبَّنلا  َلَـخَد 

اعِرَطصَِیل ؛ . . . 
یتشک دـیزیخرب و   : » دومرف ود  نآ  هب  ربمایپ  دـندوب .  وا  اب  نیـسح  نسح و  تفر و  همطاف  هناـخ  هب  یبش  ربماـیپ   : مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 

 . دنتفرگ یتشک  دنتساخرب و  راوگرزب  ود  نآ  دیریگب . »
 . ص 189 ج 103 ،  راونألا ،  راحب  . 

113 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبوکُّرلا و ؛ . .. ِیشَملا و  َءایشأ :  ِةَرَشَع  یف  ُةَرُشنلا 

... . يراکراوس و يور ،  هدایپ  تسا :  زیچ  هد  رد  یباداش   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 443 لاصخلا ،  . 

114 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِشیَعلا ؛  ُفِصن  ُریِدقَّتلا 

 . تسا یگدنز  زا  یمین  يزیر  همانرب   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 221 نامه ، 

115 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍریَخ ؛  ِّلُک  یلإ  ُعَرسأ  مُهَّنإَف  ِثادحْألِاب  َکیَلَع 

 . دننک یم  باتش  رتشیب  یبوخ ،  ره  شریذپ  رد  هورگ  نیا  هک  بای ،  رد  ار  ناناوجون   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 93 ج 8 ،  یفاکلا ،  . 

116 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَئِجرُملا ؛  ُمِهَیلإ  مُکَِقبسَت  نأ  َلبَق  ِثیدَحلِاب  مُکَثادحأ  وُرِداب 

 . دیزومایب ثیدح  دنورب ،  نانآ  غارس  هب  يداقتعا  ِنانمشد  هک  نیا  زا  لبق  ار  ناناوجون   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ح 22752 همکحلا ،  نازیم  . 

117 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِِهُبتُِکب ؛  ّالإ  ِهِیف  َنوِسنأی  ٍجرَه ال  ُنامَز  ِساّنلا  یَلَع  یتأی 

 . دنریگ یمن  سنا  دوخ  ياه  باتک  اب  زج  مدرم  زور  نآ  رد  هک  دسر  یم  ارف  یبوشآ  رپ  راگزور   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 52 ج 1 ،  یفاکلا ،  . 

118 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌنِماض ؛  َُهل  َوُهَف  َنیِملسُملا  ِقیرَط  نِم  ٍء  یَِشب  َّرَضأ  نَم 

 . تسا نآ  نماض  دنک ،  هابت  ار  ناناملسم  روبع  هار  زا  یشخب  سک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 350 ج 7 ،  یفاکلا ،  . 

119 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَعارِّزلا ؛  ُرَبکألا  ُءایمیِکلا 

 . تسا يزرواشک  تورث ،  ایمیک ،  نیرت  گرزب   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 261 ج 5 ،  یفاکلا ،  . 

120 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَعارِّزلا ؛  َنِم  ییلاعت  هّللا ِ  َیلإ  ُّبَحأ  ٌء  یَش  ِلامعألا  ِیف  ام 

 . تسین یلاعتم  يادخ  دزن  رد  يزرواشک ،  زا  رت  بوبحم  يراک  اهراک ،  نایم  رد   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 461 ج 13 ،  لئاسولا ،  كردتسم  . 

121 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمانألا ؛  ُزونُک  َنوُعِراّزلا 

 . دنا نامدرم  ياه  جنگ  نازرواشک   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 261 ج 5 ،  یفاکلا ،  . 

122 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اوَُطلاغََتل ؛  َِکلذ  الَول  ِباسِحلا و  ِباتِکلِاب و  مِهِرِجاف  مِهَِّرب و  ِساّنلا  یَلَع  هّللا ُ  َّنَم 

نانآ دوبن  راک  ود  نیا  رگا  داهن و  ّتنم  دـب ،  کین و  زا  مدرم ،  رب  ندرک ،  باسح  نتـشون و  تمعن  اب  دـنوادخ   : مالـسلا هیلع  قداص  ماـما 
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 . دندش یم  هابتشا  راتفرگ 
 . ص 155 ج 5 ،  یفاکلا ،  . 

123 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِروُهُظ ؛  یلإ  انِِمئاق  ِۀَبیَغ  ِنامَز  یف  َِکلذ  ِِقئالَخلا و  یَلَع  ًۀَّجُح  اُهلهأ  َُّمق و  ُةَدَلب  ُنوکَت  ٌنامَز  یتأَیَس 

تبیغ نامز  رد  راگزور  نآ  دنـشاب ؛ نامدرم  رگید  رب  تّجح  نآ  نامدرم  مق و  رهـش  هک  دمآ  دهاوخ  يراگزور   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . دنک روهظ  هک  هاگ  نآ  ات  تسا  ام  مئاق 

 . ص 213 ج 60 ،  راونألا ،  راحب 

124 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیخأ ؛  ِنوَع  یف  ُنِمؤُملا  َمادام  ِنِمؤُملا ،  ِنوَع  یف  هّللا ُ 

 . تسا شیوخ  ردارب  يرای  یپ  رد  نمؤم  هک  یتقو  ات  تسا ،  نمؤم  يرای  یپ  رد  دنوادخ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 322 ج 74 ،  راونألا ،  راحب  . 

125 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ؛ ُ  ُمُک  َرَمأ  امَک  ًةَرََرب  ًةَوخإ  اُونوُک  اومَحاَرت و  اوُّرابَت و  اولَصاَوت و 

امش هب  دنوادخ  هک  نانچمه  دیشاب و  نابرهم  رگیدکی  اب  و  دینک ،  یکین  مه  هب  دیشاب و  هتـشاد  دنویپ  رگیدکی  اب   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
. دیشاب راکوکین  یناردارب  تسا ،  هداد  روتسد 

 . ص 175 ج 2 ،  یفاکلا ،  . 

126 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایقلا ؛  ِموَی  ِبَرُک  اینُّدلا و  ِبَرُک  نِم  ًَۀبرُک  َنیعبَس  ُهنَع  هّللا ُ  َسَّفَن  ًَۀبرُک ،  ٍنِمُؤم  نَع  َسَّفَن  ٍنِمُؤم  امُّیَا 

یم رود  يو  زا  ار  ترخآ  ایند و  يراتفرگ  داتفه  دـنوادخ  دـنک ،  فرط  رب  ار  ینمؤم  يراـتفرگ  هک  ینمؤم  ره   : مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 
 . دزاس

 . ص 413 ج 12 ،  لئاسولا ،  كردتسم 

127 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ابَص ؛  َباذَعلا  مُکیَلَع  هّللا ُ  َثَعبَیَف  َرامِّثلا  اوُعَطقَتال 
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ابَص ؛  َباذَعلا  مُکیَلَع  هّللا ُ  َثَعبَیَف  َرامِّثلا  اوُعَطقَتال 
 . دزیر یم  ورف  باذع  امش  رب  دنوادخ  هک  دینکن  عطق  ار  هویم  ناتخرد   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 

 . ص 294 ج 5 ،  یفاکلا ،  . 

128 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنِم ؛  َبَیطأال  َّلَجَا و  ًالَمَع  ُساّنلا  َلِمَع  ام  هّللاَو ِ  اوُسِرغا  اوُعَرِزا و 

 . دنا هدرکن  نیا  زا  رت  كاپ  رترب و  يراک  نایمدآ  مسق  ادخ  هب  دیناشنب ؛  تخرد  دینک و  تشک   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 68 ج 103 ،  راونألا ،  راحب  . 

129 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفورعَملا ؛  ِنَع  یهنَی  ِرَکنُملِاب و  ُُرمأی  نَِمل  ٌلیَو 

 ! دنک یهن  فورعم  زا  دنک و  رما  رکنم  هب  هک  نآ  رب  ياو   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 87 ج 100 ،  نامه ،  . 

130 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِماّیألا ؛  ِِرئاس  ِعیمَج  نِم  ًۀَبیصُم  ُمَظعأ  ِنیَسُحلا  َموَی  َّنإ 

 . تسا اهزور  نیرت  كانگوس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زور   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 225 عئارشلا ،  للع  . 

131 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهباحصأ ؛  َنَیب  اعیرَص  ُنیَسُحلا  ِهیف  َبیُِصا  ٌموَیَف  َءاروُشاع  ُموَی  اّمأ 

 . داتفا نیمز  رب  هتشک  شنارای  نایم  نیسح  هک  تسا  يزور  اروشاع   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 95 ج 45 ،  راونألا ،  راحب  . 

132 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مالسلا ؛  هیلع  ٍّیلَع  ِنب  ِنیَسُحلا  ِراّوُز  نِم  ْنُکَْیلَف  ِۀَمایِقلا  َموَی  ِروُّنلا  ِِدئاوَم  یلَع  َنوکَی  َنأ  ُهَّرَس  نَم 

 . دشاب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناریاز  زا  دیاب  دنیشنب ،  رون  ياه  هرفس  رس  رب  تمایق ،  زور  دراد  تسود  سک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 72 ج 98 ،  نامه ،  . 
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133 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ادیهَشّالإ ؛  ُتومَتالو  ادیعَس  هّللا ُ  َکییُحی  َِکقزِر و  یف  ُدیزَی  َكِرمُع و  یف  هّللا ُ  ُّدُمَی  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِنب  ِنیَسُحلا  َةَرایز  ْعَدَتال 

اب یگدنز  دنک و  یم  دایز  ار  يزور  ینالوط و  ار  ترمع  ادخ  هک  راذگن  ورف  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . دیشخب دهاوخ  وت  هب  تداهش  اب  گرم  تداعس و 

 . ص 431 ج 14 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

134 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلامعألا ؛  َنِم  ُنوکَی  ام  ِلَضفأ  نِم  مالسلا  هیلع  ٍّیلَع  ِنب  ِنیَسُحلا  ِربَق  ُةَرایِز 

 . تسا لامعا  نیرترب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 311 ج 10 ،  لئاسولا ،  كردتسم  . 

135 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَرایز ؛  َّبُح  ومالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  َّبُح  ِِهبلَق  یف  َفَذَق  َریَخلا  ِِهب  هّللا ُ  َدارأ  نَم 

 . دزادنا یم  وا  لد  رد  ار  شترایز  قوش  نیسح و  ّتبحم  دشاب ،  وا  هاوخریخ  ادخ  هک  یسک   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 76 ج 98 ،  راونألا ،  راحب  . 

136 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌنامأ ؛  اهَّنإَف  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  َِۀبُرِتب  مُکَدالوأ  اوُکِّنَح 

 . تسا ناکدوک  ّتینما  بجوم  اریز  دیرادرب ؛ نیسح  تبرت  اب  ار  ناتناکدوک  ماک   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 524 ج 14 ،  هعیشلا ،  لئاسو 

137 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُرَبکألا ؛  ُءاوَّدلا  َوُه  ٍءاد و  ِّلُک  نِم  ُءافِّشلا  ِنیَسُحلا  ِربَق  ِنیِط  یف 

 . تسا نامرد  نیرت  گرزب  نآ  و  تسا ،  نیسح  رازم  تبرت  رد  يدرد  ره  يافش   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 462 تارایزلا ،  لماک 

138 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َعبَّسلا ؛  َبُجُحلا  ُقُرخَی  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  َِۀبُرت  یلَع  ُدوُجُّسلا 

 . درد یم  ار  هناگ  تفه  ياه  باجح  نیسح  ماما  تبرت  رب  هدجس   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 135 ج 98 ،  راونألا ،  راحب  . 

139 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفوُفُّصلا ؛  َنَیب  ُرُطخَی  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  ِنب  ِِّیلَع  یلإ  ُرُظنأ  ّینأَکَف  َنیِدباعلا ؟ ُنیَز  َنیأ  ِۀَمایقلا  َموَی  ٍدانُم  يِداُنی 

یم ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  ایوگ  تساجک »؟ ناگدننک  تدابع  رویز   : » دهد یم  ادن  يدانم  تمایق  زور   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . داد یم  رب  ماگ  تّهبا  اب  اه  فص  نایم  هک  منیب 

 . ح 1131 همکحلا ،  نازیم  . 

140 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مَّدلاب ؛  اموَی  َنیَعبرأ  نیَسُحلا  یَلَع  ُءامَّسلا  ِتََکب 

 . درک هیرگ  نوخ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  رب  زور  لهچ  نامسآ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 212 ج 3 ،  بلاط ،  یبأ  لآ  بقانم 

141 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َیلإ و  ُۀِشئاع ]  ] تَءاج هلآ ...  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوُسَر  َعَممالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َنب  َنَسَحلا  َنَفدَی  نأ  َدارأ  مالـسلا  هیلع  ٍّیلَع  َنب  َنیَـسُحلا  ّنإ 

هلآ ؛ ... هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ِلوسَر  َعَم  َنَفدَی  نأ  تَعَنَمَف  ِدِجسَملا 
نفد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رانک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

. دوش نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تشاذگن  دمآ و  دجسم  هب  هشیاع  دنک ...
 . ص 215 ج 1 ، عئارشلا ،  للع 

142 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍجِّوَزَتُم ؛  ُریَغ  اهیِّلَُصی  ٍۀعَکَر  َنیعبَس  نِم  ُلَضفأ  ٌجِّوزَتُم  امِهیِّلَُصی  ِناتَعکَر 

یم رـسمه  یب  درف  هک  تسا  يزامن  تعکر  داـتفه  زا  رترب  دـناوخ ،  یم  راد  رـسمه  درف  هک  يزاـمن  تعکر  ود   : مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 
 . دناوخ

 . ص 219 ج 103 ،  راونألا ،  راحب 
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143 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَّنَجلا ؛  ِیف  اتَیب  َُهل  هّللا ُ  یََنب  ادِجسَم  یَنب  نَم 

 . دزاسب يا  هناخ  تشهب  رد  وا  يارب  دنوادخ  دزاسب ،  يدجسم  سک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 368 ج 3 ،  یفاکلا ،  . 

144 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتالَِصل ؛  ِریبَکلِابال  ِریغَّصلِاب و  َسَیل  ِهِراد  یف  اتَیب  َلَعَج  دق  مالسلا  هیلع  ٌِیلَع  َناک 

هدرک صوصخم  زامن  هماقا  هب  گرزب ،  هن  دوب و  کچوک  هن  هک  ار ،  یقاتا  دوخ  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . دوب

 . ح 8297 همکحلا ،  نازیم  . 

145 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِضرألا ؛  ِیف  هّللا ِ  ُتوُیب  اهَّنإَف  ِدِجاسَملا  ِنایتِإب  مُکیَلَع 

 . دنا نیمز  يور  رد  ادخ  ياه  هناخ  دجاسم ،  هک  دجاسم ،  هب  نتفر  هب  داب  امش  رب   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 44 قودص ،  یلامألا ، 

146 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِدِجاسَملا ؛  ِیف  ِةالَّصلِاب  مُکیَلَع 

 . دجاسم رد  ندرازگ  زامن  هب  داب  امش  رب   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 635 ج 2 ،  یفاکلا ،  . 

147 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِدِجسَملا ؛  ِیف  ًۀَفَعاضُم  ًةالَص  َنیعبَرأ  َِینامَث و  ُلِدعَت  ِدجسَملا  ِیف  ًۀَعامَج  ِلُجَّرلا  ُةالَص 

تسا دجسم  رد  نادنچ ،  ود   [ شاداپ اب   ، ] زامن تشه  لهچ و  اب  ربارب  دجسم ،  رد  تعامج  هب  درم  ندناوخ  زامن  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.

 . ص 696 یسوط ،  یلامألا ، 

148 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِداِهتجِالا ؛  ِّدِجلِاب و  مُکیَلَعَف  اَنَسُفنأ  ِِهب  ُُرمَأن  اِمب  ّالإ  مُکُُرمآ  ام  هّللاَو ِ  ّینإ 

رب سپ  مهد ؛  یم  نامرف  نادـب  زین  ار  دوخ  هک  نآ  رگم  مهد  یمن  نامرف  يزیچ  هب  ار  امـش  نم  دـنگوس  ادـخ  هب   : مالـسلا هیلع  قداص  ماـما 
 . دینک ششوک  شالت و  هک  داب  امش 

 . ص 79 ج 5 ،  نامه ، 

149 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یبُویُع ؛  ََّیلإ  يدهأ  نَم  ََّیلإ  یناوخإ  ُّبَحَا 

 . دنک هیده  نم  هب  ار  میاه  بیع  هک  تسا  یسک  مردارب  نیرت  بوبحم   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 366 لوقعلا ،  فحت  . 

150 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلذَبلا ؛  ُعُضاوِّتلا و  ُنیِّدلا و  َۀَّبَحَملا :  ُثِرُوت  ٌۀَثالَث 

 . ششخب عضاوت و  يراد ،  نید  دروآ :  یم  ّتبحم  زیچ  هس   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 315 نامه ،  . 

151 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِیفاصُملا ؛  ِقیدَّصلا  ِّرابلا و  َِدلَولا  ِۀَِقفاوُملا و  ِۀَجوَّزلا  ِیف  ٍثالَث :  یف  ُسنُألا 

 . گنرکی تسود  راکوکین و  دنزرف  راگزاس ،  نز  تسا :  زیچ  هس  رد  سنا   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 318 لوقعلا ،  فحت  . 

152 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌُلفاغَت ؛  ُُهُثُلث  ٌۀَنِطف و  ُهاُثُلث  ٍلایکِم  ُء  لِم  ِرُشاعَّتلا  ِشُیاعَّتلا و  ِلاح  ُحالَص 

هدیدان شموس  کی  يدنمشوه و  شموس  ود  هک  دنام  یم  ُرپ  يا  هنامیپ  هب  ترـشاعم ،  یتسیزمه و  نتفای  ناماس   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . تسا  [ نارگید ياطخ   ] نتفرگ

 . ص 359 نامه ،  . 

153 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌءاوَس ؛  ُهدَنِع  ُّمَّذلا  ُحدَملا و  َریصَی  یّتَح  ِهِّلل  اِصلاخ  ادبَع  ُدبَعلا  ُریصَیال 

 . دوش ناسکی  وا  دزن  شهوکن  شیاتس و  هک  هاگ  نآ  ات  دوش  یمن  ادخ  صلاخ  هدنب  یمدآ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 294 ج 73 ،  راونألا ،  راحب  . 

154 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَناخ ؛  دَقَف  ِهیَلَع ـ  ُرِدقَی  وُه  و  ُهنَع ـ  ُهَّدُرَی  مَلَف  ُهُهَرکَی ،  ٍرمأ  یلَع  ُهاخأ  يأَر  نَم 

تسا هدرک  تنایخ  وا  هب  دنکن ،  نینچ  دراد و  زاب  نآ  زا  ار  وا  دناوتب  دنیبب و  دنسپان  يراک  رد  ار  شردارب  هک  ره   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
.

 . ص 343 قودص ،  یلامألا ، 

155 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِرییغَت ؛  یلَع  ُرِدقَیال  ِهیف و  هّللا ُ  یَصُعی  اِسلجَم  َسِلجَی  نأ  ِنِمؤُمِلل  یغَبنَیال 

 . درادن ار  نآ  نداد  رییغت  ییاناوت  وا  دوش و  یم  هانگ  نآ  رد  هک  دنیشنب  یسلجم  رد  نمؤم  تسین  هتسیاش   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 374 ج 2 ،  یفاکلا ، 

156 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَبسَک ؛  بِّیَُطیلَف  ُهُؤاعُد  َباجَتُسی  نأ  ُهَّرَس  نَم 

 . دنک لالح  ار  دوخ  بسک  دیاب  دوش ،  باجتسم  شیاعد  دراد  شوخ  هک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 373 ج 93 ،  راونألا ،  راحب  . 

157 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَّنَجلا ؛  َُهل  تَبَجَو  اهَراز  نَمَف  َۀَمِطاف ،  یّمَُست  يِدالوأ  نِم  ٌةأَْرما  اَهیف  ُنَفُدتَس  َُّمق و  ُةَدََلب  َوُه  امَرَح و  اَنل  َّنإ 

 . دش دـهاوخ  نفد  نآ  رد  همطاف  مان  هب  نم  نادـنزرف  زا  ییوناب  يدوز  هب  و  تسا ،  مق »  » نآ تسا و  یمرح  ار  ام   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . دوش بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ،  ترایز  ار  وا  سک  ره 

 . ص 216 ج 60 ،  راونألا ،  راحب  . 

158 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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مِهِعَمجِأب ؛  َۀَّنَجلا  یتَعیِش  اِهتَعافَِشب  ُلُخدَت  و 
 . دش دنهاوخ  تشهب  دراو  مالسلااهیلع ) هموصعم  همطاف   ) وا تعافش  اب  نم  نایعیش  همه   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 

 . ص 228 نامه ، 

159 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یضرَملا ؛  َنمُقَیو  یحرَجلا  َنیِواُدی  ًةأَرما . . . .  َةَرشَع  َثالَث  مالسلا  هیلع  ِِمئاقلا  َعَم  ُّرِکَی 

نارامیب زا  نامرد و  ار  ناـیمخز  تشاد . . .  دـنهاوخ  روضح  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  باـکر  رد  نز  هدزیـس   : مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 
 . دننک یم  يراتسرپ 

 . ص 484 همامإلا ،  لئالد  . 

160 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءاسِّنلا ؛  ِیف  ِریَخلا  ُرَثکأ 

 . تسا نانز  رد  اه  یبوخ  رتشیب   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 385 ج 3 ،  هیقفلا ،  هرضحیال  نم  باتک  . 

161 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍلاجِر ؛  ِةَرشَع  َربَص  َِربصَت  نأ  ِةأرَمِلل  َلَعَج  هّللا َ  َّنإ 

 . تسا هدرک  اطع  نز  هب  ار  درم  هد  ِلّمحت  ربص و  دنوادخ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 339 ج 50 ،  یفاکلا ،  . 

162 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّنِِهتَِحلاِطلالو ؛  َّنِِهتَِحلاِصل  ٌرَطَخ ال  ٍةأَرمِال  َسَیل 

 . ناشدب يارب  هن  اهنآ و  بوخ  يارب  هن  درک ،  نییعت  ناوت  یمن  ییاهب  نز  يارب   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ح 7847 همکحلا ،  نازیم 

163 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀعامَج ؛  ِةالَصب  ٍلدَع  ُماما  ِهیف  یّلَص  دَق  ٍۀَعامَج  ِدجسَم  یف  ّالإ  َفاِکتعا  ال 

 . دشاب هدرازگ  تعامج  زامن  نآ  رد  لداع  ماما  هک  تسا  یعماج  دجسم  رد  اهنت  فاکتعا   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
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 . دشاب هدرازگ  تعامج  زامن  نآ  رد  لداع  ماما  هک  تسا  یعماج  دجسم  رد  اهنت  فاکتعا   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 176 ج 4 ،  یفاکلا ،  . 

164 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُرافِغتسإلا ؛  ُۀَقَدَّصلا و  َنابعَش ، )  ) ِهیف ُلَعُفی  ام  ُلَضفأ  ام 

 . رافغتسا هقدص و  دندومرف :  تسا ؟ رترب  نابعش  هام  رد  یلمع  هچ   : دوب هدیسرپ  هک  یسک  باوج  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 294 ج 3 ،  لامعألا ،  لابقا  . 

165 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اَدیهَش ؛  یضَم  انَسَح و  ًءالَب  یلبأ  و  هّللاِدبَع ِ  یبأ  َعَم  َدَهاج  ِنامیإلا  َبلُص  ِةَریصَبلا  َِذفان  ٍِّیلَع  ُنب  ُساّبَعلا  اَنُّمَع  َناک 

درک و داهجمالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هارمه  دوب ؛  خـسار  ینامیا  فرژ و  یـشنیب  ياراد  ساّبع ،  ام ،  يومع   : مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 
 . دیسر تداهش  هب  داد و  شیامزآ  کین 

 . ص 356 بلاّطلا ،  ةدمع  . 

166 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنِم ؛  ُحیِّرلا  ُهَکَّرَح  ام  ّالإ  ٌء  یَش  ُهنِم  ُكَّرحَتَیال  ٍةَرَجَش  ُقاس  ُهَّنَأَک  ِةولَّصلا  ِیف  َماق  اذإ  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  ُنب  ُّیلَع  َناک 

هچنآ رگم  دیبنج  یمن  نآ  زا  يزیچ  هک  دوب  یتخرد  هنت  نانچ  داتسیا  یم  زامن  هب  هاگره  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . دنابنج یم  داب  هک  ار 

 . ص 300 ج 3 ،  یفاکلا ،  . 

167 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یتایَح ؛  َماّیأ  ُُهتمَدََخل  ُُهتکَردأ  َول 

 . منک یم  تمدخ  وا  هب  رمع  مامت  مبای ،  رد  ار  مالسلا ] هیلع  نامز  ماما   ] وا رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 245 ینامعن ،  هبیغلا ، 

168 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَّصاخ ّالإ  اهِیف  ِِهناکَِمب  ُمَلعَیال  يرخُالاو  ِِهتَعیـش  نِم  ٌۀَّصاخ  اهیف  ِِهناکَِمب  ُمَلعَی  یلو  ُالاَف  ٌةَریـصَق ؛  يرخُالا  ٌۀَـلیوَط و  امُهادـحإ  ِناتَبیَغ :  ِِمئاـقِلل 

ِِهنیِدِیف ؛  ِهیلاوَم 
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نایعیـش ار  ترـضح  نآ  هاگیاج  نیتسخن  تبیغ  رد  هاتوک .  يرگید  ینـالوط و  یکی  تسا :  تبیغ  ود  ار  مئاـق   : مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 
 . تسین هاگآ  دنیوا ،  نید  رب  هک  شناراکتمدخ ،  زج  یسک  وا  هاگیاج  زا  مود  تبیغ  رد  و  دنناد ،  یم  وا  صاخ 

 . ح 1178 همکحلا ،  نازیم  . 

169 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكَراهَن ؛  َکَلَیل و  َِکبِحاص  َرمأ  عَّقََوت 

 . شاب تیالوم  جرف  رظتنم  تزور  بش و  رد   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 159 ج 98 ،  نامه ،  . 

170 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِمئاقلا ؛  ِۀَیار  َتَحت  َِلُتق  نَمَک  َناک  انَرمأ  َرَظَتناَو  انَثیِدَح  َقَّدَص  اِنب و  َنَمآ  نَم 

ریز هک  تسا  یـسک  نوچمه  دشاب ،  ام  جرف ]  ] رما رظتنم  دنک و  قیدصت  ار  ام  نخـس  دَروآ و  نامیا  ام  هب  هک  نآ   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . دسرب تداهش  هب  مئاق  مچرپ 

 . ص 138 ج 27 ،  نامه ، 

171 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنَع ؛  ُّبُذَی  هّللا ِ  ِلوسَر  يَدَی  َنَیب  ُهَفیَس  ِرِهاّشلاَک  َرَشَع  یناّثِلل  ُرِظَتنُملا 

عافد ناشیا  زا  تسا و  هدیـشک  ریـشمش  ادخ  ربمایپ  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  مهدزاود  ماما  روهظ  رظتنم   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . دنک یم 

 . ص 647 نیّدلا ،  لامک  . 

172 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِعَرَولِاب ؛  لمَعَْیل  َو  رِظَتنَیلَف  ِِمئاقلا  ِباحصأ  نِم  َنوکَی  ْنأ  ُهَّرَس  نَم 

 . دنک هشیپ  ییاسراپ  دشاب و  رظتنم  دیاب  دشاب ،  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  زا  دراد  شوخ  سک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 200 ینامعن ،  ۀبیغلا ،  . 

173 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِریبکَّتلا ؛  ِرافِغتسِالا و  ِحیبسَّتلا و  ِءاعُّدلِاب و  ّالإ  مَّلَکَتَی  َمل  َناضَمَر  ُرهَش  َناک  اذإ  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  َناک 
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 . دوشگ یمن  بل  ریبکت  رافغتسا و  حیبست و  اعد و  هب  زج  ناضمر  هام  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 88 نامه ،  . 

174 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ایدَه ؛  ادُدؤُس و  اقلَخ و  هّللا ِ  ِلوسَِرب  ِساّنلا  َهَبشأ  ُنَسَحلا  َناک 

 . دوب ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  تفارش  تریس و  تقلخ و  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 5 ج 2 ، داشرإلا ،  . 

175 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِردَقلا ؛  ُۀَلَیل  َناضَمَر  ِرهَش  ُبلَق 

 . تسا ردق  بش  ناضمر ،  هام  بلق   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 376 ج 58 ،  راونألا ،  راحب  . 

176 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِردَقلا ؛  َۀَلَیل  َكَردأ  دَقَف  اِهتَفِرعَم  َّقَح  َۀَمِطاف  َفَرَع  نَم 

 . تسا هدرک  كرد  ار  ردق  بش  دیدرت  یب  دسانشب ،  تسا ،  راوازس  هک  هنوگ  نآ  ار ،  همطاف  هک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 65 ج 43 ،  نامه ،  . 

177 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنیرشِع ؛  َثالث و  ِۀَلَیل  یف  ُءاضمإلا  َنیرشِع و  يدحإ و  ِۀَلَیل  یف  ُماربإلا  َةَرشَع و  َعِست  ِۀَلَیل  یف  ُریدقَّتلا 

یم اضما  ناضمر ] هام   ] موس تسیب و  بش  رد  دییأت و  مکی  تسیب و  بش  رد  نییعت ،  مهدزون  بش  رد  تارّدـقم   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . دوش

 . ص 159 ج 4 ،  یفاکلا ،  . 

178 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَیاوِرال ؛  َُهل و  َهِقفال  ٍِدباع  ِفلأ  نِم  ُلَضفأ  ِنیِّدلا  ِیف  ُهِّقَفَتُملا  ِثیدَحِلل  ُۀَیاوِّرلا 

رتهب دشابن ،  ثیدح  يوار  سانـش و  نید  هک  دـباع  رازه  زا  دـشاب ،  سانـش  نید  دـنک و  تیاور  ثیدـح  هک  نآ   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . تسا
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 . تسا
 . ص 145 نامه ، 

179 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّنَع ؛  مِهتَیاوِر  ِردَق  یلَع  اّنِم  ِساّنلا  َلِزانَم  اُوفِرعإ 

 . دیسانشب دننک  یم  لقن  ام  زا  هک  یتایاور  رامش  زا  ام  دزن  ار  مدرم  هاگیاج   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ح 3339 همکحلا ،  نازیم 

180 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَلَع ؛  هّللا ُ  ُهرَتَس  ام  َکیخأ  یف  َلوقَت  نأ  ُۀَبیِغلا 

 . تسا هدرک  ناهنپ  ار  نآ  دنوادخ  هک  ییوگب  يزیچ  تردارب  هرابرد  هک  تسا  نآ  تبیغ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ح 15510 همکحلا ،  نازیم  . 

181 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِریتسَت ؛  ِهِریغصَت و  ِِهلیجعَت و  ٍثالَِثب :  ّالإ  ُفورعَملا  ُِّمتَیال 

 . نآ نتشاد  ناهنپ  ندرمش و  کچوک  نداد ،  ماجنا  رد  باتش  زیچ :  هس  هب  رگم  دوش  یمن  مامت  کین  راک   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 100 همئالا ،  صئاصخ  . 

182 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِساّنلا ؛  ِنَع  ُسأَیلا  ِحوُّرلا  ُحَورأ 

 . تسا مدرم  زا  يدیمون  شیاسآ ،  نیرت  شوخ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 324 راونألا ،  ةاکشم  . 

183 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایقلا ؛  َموَی  َباسِحلا  ُنِّوَُهت  ِمِحَّرلا  ُۀَلِص 

 . دنک یم  ناسآ  تمایق  زور  رد  ار  باسح  محر  هلص   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 210 ج 78 ،  راونألا ،  راحب  . 

184 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَرِخآ ؛  ُهاینُد و  ِرمأ  نِم  ُهَّمَهأ  ام  ِهِفکَی  هّللِاب ِ  َِقثَی  نَم 

. دنک یم  تیافک  دنا ، هدرک  رارق  یب  ار  وا  هک  ار ،  شترخآ  ایند و  ياهراک  دنوادخ  دنک ،  دامتعا  ادخ  هب  هک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 304 لوقعلا ،  فحت  . 

185 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرِخآلا ؛  ِیف  َزوَفلا  ِِهب  وُجَرت  اِمب  اینُّدلا  ِیف  َموَیلا  ِلَمعإ 

 . يراد ترخآ  رد  يراگتسر  دیما  نآ  هلیسو  هب  هک  نک  يراک  ایند  رد  زورما   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 306 نامه ،  . 

186 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَبِکَترَی ؛  یّتَح  تُمَی  َمل  ٍبنَِذب  انِمُؤم  َرَّیَع  نَم 

 . دوش بکترم  ار  هانگ  نآ  دوخ  هک  نآ  ات  دریم  یمن  دنک ،  شنزرس  یهانگ  نداد  ماجنا  رب  ار  ینمؤم  سک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 356 ج 2 ،  یفاکلا ،  . 

187 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرِقَتفَیال ؛  نأ  َدَصَتقا  ِنَِمل  ُتنِمَض 

 . دوشن ریقف  دنک ،  هشیپ  يور  هنایم  هک  ره  هک  منک  یم  تنامض  نم   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 9 لاصخلا ،  . 

188 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّنَع ؛  مِِهتَیاوِر  ِردَق  یلَع  ِساّنلا  َلِزانَم  اُوفِرعإ 

 . دیسانشب ام  زا  ناش  ثیدح  لقن  هزادنا  هب  ار  مدرم  تلزنم   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 50 ج 1 ،  یفاکلا ،  . 

189 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُُکئانبأ ؛  مُکَّرَبَی  مُکئابآ  اوَُّرب 
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 . دننک یکین  امش  هب  ناتنادنزرف  ات  دینک  یکین  ناتناردپ  هب   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 359 لوقعلا ،  فحت  . 

190 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا ؛  َموَی  ِهَیلإ  هّللا ُ  ُرُظنَی  نَّمِم  َناک  ابَزعأ  َجَّوَز  نَم 

 . دنکفا یم  رظن  وا  هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  دهد  رسمه  ار  ینز  یب  سک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 331 ج 5 ،  یفاکلا ،  . 

191 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِضرألا ؛  ِرهَظ  یَلَع  ٌوفُک  اَهل  َناک  ام  َۀَمِطاِفل  َنینِمؤُملا  َریمأ  َقَلَخ  هّللا َ  َّنأ  الَول 

 . دوبن وا  يارب  ییاتمه  نیمز  رد  دیرفآ ،  یمن  همطاف  يارب  ار  نانمؤمریما  دنوادخ  رگا   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 461 ج 1 ،  نامه ،  . 

192 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ینِم ؛  َماّیأ  ینِِمب  َنینِس  َرشَع  یُنبُدنَت  ُبِداوَّنلا  اذَک ،  اذَک و  یلام  نِم  ِیل  ِْفقوأ  ُرَفعَج  ای  یبأ :  یل  َلاق 

ماّیا رد  انِم و  رد  ناگدننک  هیرگ  ات  نک  فقو  میارب  ار  ما  ییاراد  زا  رادقم  نالف  رفعج ! يا  دومرف :  نم  هب  مردـپ   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . دنیرگب نم  رب  لاس  هد  انِم 

 . ص 220 ج 46 ،  راونألا ،  راحب  . 

193 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍَۀلأسَم ؛  ٍءاعُد و  ُموَی  ۀَفَرَع ) َموَی   ) ُهَّنإف دِهَتْجاو ،  َتبَبحأ  ام  ِءاعُّدلا  َنِم  َکِسفَِنل  رَّیََخت 

اـعد و زور  هفرع ] زور   ] زور نآ  هک  شوـکب  ندرک ] اـعد  رد   ] ناوـخب و اـعد  دوـخ  يارب  یهاوـخ  یم  هـچ  ره   : مالـسلا هـیلع  قداـص  ماـما 
 . تسا تساوخرد 

 . ص 182 ج 5 ،  ماکحألا ،  بیذهتلا  . 

194 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مَّعَنَتَف ؛  یتاجانُِمب  دَّذَلَتَف و  يرکِِذب  حَرفاَف و  ِیب  مالسلا :  هیلع  َدواد  یلإ  هّللا ُ  یَحوأ 

اب تاجانم  تمعن  زا  نک و  یشوخرس  نم  دای  اب  شاب و  داش  نم  هب   : » دومرف یحو  مالسلا  هیلع  دوواد  هب  دنوادخ   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
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 .« وش رادروخرب  نم 
 . ح 20035 همکحلا ،  نازیم  . 

195 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهُِقنُع ؛  نِم  ِراّنلا  َنِم  ًةَدقُع  َّلَح  دَقَف  ِمالسإلا ،  َۀَّجَح  َّجَح  نَم 

 . تسا هدوشگ  شیوخ  ندرگ  زا  شتآ ،  زا  يا  هرگ  دَروآ ،  ياج  هب  ار  شبجاو  ّجح  سک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 216 ج 2 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  باتک  . 

196 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍباجِحو ؛  ٍلِغاش  ِّلُک  نِم  ِهِّلل  َکَبلَق  دِّرَجَف  َّجَحلا  َتدَرأ  اذإ 

 . ياریپب یباجح  هدنرادزاب و  ره  زا  ادخ  يارب  ار  تلد  يدرک ،  ّجح  دصق  هاگره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 142 هعیرشلا ،  حابصم  . 

197 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍنُّصَحَِتب ؛  ٍةَریَغ  ٍریدقَِتب و  ٍۀَعَسو  ٍۀَلیمَج  ٍةَرَشاعُم  َِکلذ :  ِهِعبَط  یف  نُکَی  َمل  نإ  اهُفَّلَکَتَی و  ٍلالِخ  ِثالَث  یلإ  ِِهلایع  ِِهلِزنَم و  یف  ُجاتحَی  َءرَملا  َّنإ 

اب ار  دوخ  دـیاب  دـشابن ،  وا  تعیبط  رد  رگا  هک  دراد  زاین  تلـصخ  هس  هب  دوخ  هداوناـخ  لزنم و  هرادا  يارب  درم   : مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 
 . اهنآ زا  تظافح  يارب  تریغو  هدیجنس  یتسد  هداشگ  يراتفر ،  شوخ  دراداو :  اهنآ  هب  فّلکت 

 . ص 322 لوقعلا ،  فحت  . 

198 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو اهَعَم  ِهِقلُخ  ُنسُح  اـهاوَه و  اـهَتَّبَحَم و  اـهَتَقَفاُوم و  اـِهب  َِبلَتجَِیل  ُۀَـقَفاوُملا  یِه :  ِِهتَجوز و  َنَیب  ُهَنَیب و  اـمیف  َءایـشأ  ِۀـَثالَث  نَع  ِجوَّزلاـِب  ینِغـال 

اهیَلَع ؛  ِِهتَعِسَوت  اِهنیَع و  یف  ِۀَنَسَحلا  ِۀَئیَهلِاب  اِهبلَق  ََۀلاِمتسا  ُُهلامِعتسا 
تبحم يراگزاس و  هلیسو  نیا  هب  ات  وا  اب  يراگزاس  تسین :  زاین  یب  زیچ  هس  زا  شرسمه  اب  دوخ  هطبار  رد  رهوش   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . وا یهافر  تاناکما  ندروآ  مهارف  يو و  يارب  دوخ  نتسارآ  اب  وا  زا  يربلد  وا و  اب  ییوخ  شوخ  و  دنک ،  بلج  دوخ  هب  ار  وا  قشع  و 

 . ح 7876 همکحلا ،  نازیم  . 

199 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِرمُع ؛  یف  َُهل  َّدُم  ِِهتَیب  ِلهِأب  ُهُِّرب  َنُسَح  نَم 
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ِهِرمُع ؛  یف  َُهل  َّدُم  ِِهتَیب  ِلهِأب  ُهُِّرب  َنُسَح  نَم 
 . دوش دایز  شرمع  دنک ،  یکین  شا  هداوناخ  هب  سک  ره   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 

 . ص 105 ج 2 ، یفاکلا ، . 

200 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهلاوحأ ؛  ِعیمَج  یف  ُهُعیُطت  ِهیِذُؤتال و  اهَجوَز و  ُمِرُکت  ٌةأرَما  ٌةَدیعَس  ٌةَدیعَس 

زا لاح  همه  رد  ده و  یمن  شرازآ  دراد و  یم  یمارگ  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  نآ  تخبشوخ ،  تسا  تخبشوخ   : مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
 . درب یم  نامرف  يو 

 . ص 150 ج 1 ، دئاوفلازنک ،  . 

400 ات 201 زا

201 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِهب ِۀَقِّثلا  َیلإ  ُُهبلَق  َِّنئَمطَی  یّتَح  ٍسَنَد  ِّلُک  نَع  اهِـسفَن  ُۀَنایِـص  َّنُه :  ٍلاصِخ و  ِثالَث  نَع  اَهل  ِِقفارُملا  اهِجوَز  َنَیب  اهَنَیب و  امیف  ِۀَـجوَّزلِاب  ینِغال 
یف اَهل  ِۀَنَـسَحلا  ِۀَئیَهلا  َِۀبالَخلِاب و  َُهل  ِقشِعلا  ُراهظإ  اهنِم و  ُنوکَت  ٍۀَّلَز  َدنِع  اهیَلَع  افِطاع  َِکلذ  َنوِکَِتل  ُُهتَطایِح  ِهورکَملاو و  ِبوبحَملا  ِلاح  یف 

ِِهنیَع ؛ 
ات یگدولآ  هاـنگ و  ره  زا  دوخ  ندرک  ظـفح  تسا :  هتکن  هس  تیاـعر  زا  ریزگاـن  دوخ  راـگزاس  رهوـش  اـب  نز   : مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 

یتروص رد  شرهوش  ات  شا  یگدنز  وا و  زا  تبقارم  دشاب ؛  هتـشاد  نانیمطا  وا  هب  لد  رد  دنیاشوخان ،  ای  دـنیاشوخ  لاح ،  ره  رد  شرهوش 
 . وا رظن  رد  دنیاشوخ  بسانم و  رهاظ  يربلد و  هوشع و  اب  وا  هب  قشع  راهظا  و  دنک ،  ینابرهم  وا  اب  دنزرس  وا  زا  یشزغل  هک 

 . ص 237 ج 78 ،  راونألا ،  راحب  . 

202 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امُُهتَحیـصَن و  هّللا ِ  ِۀَیِـصعَم  ِریَغ  یف  ُهنَع  ِِهنایَهنَی  ِِهناُرمأی و  امِیف  امُُهتَعاط  ٍلاح و  ِّلُک  یلَع  امُه  ُرکُـش  َءایـشأ ؛  ُۀَثالَث  َِدلَولا  یَلَع  ِنیَِدلاوِلل  ُبِجَی 

ِۀَِینالعلا ؛  َو  ِّرِّسلا  ِیف 
دننک یم  یهن  رما و  ار  وا  هچ  ره  رد  دشاب ؛  اهنآ  رازگرکش  لاح  همه  رد  تسا :  ّقح  هس  دنزرف  رب  ار  ردام  ردپ و   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 

. دشاب نانآ  هاوخریخ  راکشآ  ناهن و  رد  دنک و  ناشتعاطا  ادخ ،  تیصعم  زج  هب  ، 
 . ص 322 لوقعلا ،  فحت  . 

203 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَعُمُجلا ؛  َموَی  ِتیَبلا  َلَهأ  انُِمئاق  ُجُرخَی 
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 . دنک یم  مایق  هعمج  زور  ربمایپ ،  نادناخ  ام ،  مئاق   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 279 ج 52 ،  راونألا ،  راحب  . 

204 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَعُمُج ؛  ِموَی  ِّلُک  یف  َنینِمؤُملا  ِهِدابِع  یف  ًۀَمارَک  هّلل ِ  َّنإ 

 . تسا یتمارک  شنمؤم  ناگدنب  رب  ار  ادخ  هعمج  زور  ره  رد   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 226 ج 89 ،  نامه ،  . 

205 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهنید ؛  ِرمَِأل  ِۀَعُمُجلا  َموَی  ِعُوبسُالا  ِیف  ُهَسفَن  ُغُرفَیال  ِِملسُملا  ِلُجَّرِلل  ٍُّفا 

 . دشک یمن  راک  زا  تسد  دوخ ،  نید  راک  هب  یگدیسر  يارب  هتفه  ره  هعمج  زور  رد  هک  یناملسم  رب  ّفُا   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 393 لاصخلا ، 

206 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَعُمُجلا ؛  َیلإ  ِۀَعُمُجلا  َنِم  ِبونُّذلا  َنِم  امُهَنَیب  اِمل  ٌةَراّفَک  ٌروُهَط و  ِۀَعُمُجلا  ِموَی  ُلسُغ 

 . تسا هعمج  ات  هعمج  زا  ناهانگ  هراّفک  و  یکاپ ، ببس  هعمج  لسغ   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 315 ج 3 ،  هعیشلا ،  لئاسو  . 

207 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
افاعضأ ؛  ُفَعاُضت  ِۀَعُمُجلا  َموَی  ُۀَقَدَّصلا 

 . دوش یم  ربارب  دنچ  هعمج  زور  هقدص   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 172 لامعألا ،  باوث  . 

208 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهلآ ؛ ٍدَّمَُحم و  یلَع  ِةالَّصلا  َنِم  َلَضفأ  ِۀَعُمُجلا  َمَوی  ٍلَمَع  نِم  ام 

 . تسینمالسلا مهیلع  وا  نادناخ  دّمحم و  رب  تاولص  زا  رترب  یلمع  هعمج  زور  رد   : مالسلا هیلع  قداص  ماما 
 . ص 394 لاصخلا ،  . 
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209 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَِینالَْعلا ِیف  َدَبُْعی  ْنَا  ُّبُِحی  امَک  ِرِّسلا  ِیف  َدَبُْعی  ْنَا  ُّبُِحی  هّللا َ  َّنِا 

. دوش تدابع  اراکشآ  دراد  تسود  هکنانچ  دوش ، تدابع  ناهنپ  رد  هک  دراد  تسود  دنوادخ 

ح 8 ص 223 ، ج 2 ، یفاک ،

210 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهَْدنِع ام  َبَلُْطی  َو  َلَاُْسی  ْنَا  ُّبُِحی  َّلَجَوّزع  هّللا َ  َّنِا 

. دوش بلط  ددرگ و  تساوخرد  تسوا  دزن  هچنآ  دراد  تسود  لجوّزع  دنوادخ 

ح4 ص 475 ، ج 2 ، یفاک ،

211 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َلَْضفَا َناک  ُْهنِم  َِکلذ  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  َو  َباّوَّتلا  َنَّتَفُْملا  َْدبَْعلا  ُّبُِحی  هّللا َ  َّنِا 

. تسا رتربوا  زا  دنکن ، هانگ  هک  یسک  یلو  دراد  تسود  ار  راک  هبوت  هداتفا  هانگ  هب  هدنب  دنوادخ 

ح9 ص 435 ، ج 2 ، یفاک ،

212 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُقالَّطلاِهیف يذَّلا  َْتیَْبلا  ُضِْغُبی  َو  ُسْرُْعلا  ِهیف  يذَّلا  َْتیَْبلا  ُّبُِحی  هّللا َ  َّنِا 

. تسا نمشد  دریگ ، تروصقالط  نآ  رد  هک  يا  هناخ  اب  دراد و  تسود  دوش  اپرب  یسورع  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  دنوادخ 

ح3 ص 54 ، ج 6 ، یفاک ،

213 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َسُؤابَّتلا َو  َسُْؤبلا  ُضِْغُبی  َو  َلُّمَجَّتلا  َو  َلامَْجلا  ُّبُِحی  هّللا َ  َّنِا 

. تسا نمشد  رقف  هب  رهاظت  رقف و  اب  دراد و  تسود  ار  یگتسارآ  ییابیز و  دنوادخ 
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ح 14 ص 440 ، ج 6 ، یفاک ،

214 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َلْدَْعلا ُّبُِحی  هّللا َ  َّنِا 

. دراد تسود  ار  تلادع  دنوادخ 

ح 1294 ص 108 ، ج 2 ، نساحم ،

215 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َساّنلا َمِّلَک  ُنـ ْنَا  انِْرُما  ِءایْبنَْالا  َرِشاعَمّانِا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوُسَر  َلاَق  ُّطَق ، ِِهْلقَع  ِْهنُِکب  َدابِع  ْـ لَا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َمَّلَک  اَم 

؛  ْمِِهلوقُع ِرْدَق  یلَع 
هزادنا هب  مدرم  اب  هک  میرومأمناربمایپ  ام  دندومرف : دـنتفگن و  نخـس  دوخ  لقع  هزادـنا  هب  مدرم  اب  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. مییوگب نخس  ناشمهف  لقع و 

ص 23 ج 1 ،  یفاک ،

216 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ـا؛ ّقَح ِّالا  ُلوقَی  َو ال  ُبِعاُدی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َناک 

. دنتفگ یمن  يزیچ  ّقح  زج  یلو  دندرک  یم  یخوش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

ص 408 ج 8 ،  لئاسولا ، كردتسم 

217 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِرِجاْفلا َو  ِّرَْبلاَیِلا  ِۀَنامَْالا  ِءادَا  َو  ِثیدَْحلا  ِقْدِِصب  ِّالا  اّیبَن  ْثَْعبَی  َْمل  َّلَجَوَّزَع  هّللا َ  َّنِا 

 . راکدب راکوکینهب و  تناما  ندنادرگرب  ییوگتسار و  هب  رگم  داتسرفن ، ار  يربمایپ  چیه  ّلجوّزع  دنوادخ 

ح 1 ص 104 ، ج 1 ، یفاک ،
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218 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِماعَّطلِابمِْهَیِلا ُْثعَبلا  ُۀَّنُّسلا  َو  ِۀَّیلِهاجلا  ِلَمَع  نِم  ِۀَبیصُملا  ِلهَا  َدنِع  ُلْکَالا 

تبیصم يارب  اذغ  نداتسرفهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپتّنس  تسا و  تیلهاج  ياهراتفر  زا  نانآ ، جرخ  اب  ناگدز و  تبیصم  دزن  ندروخ  اذغ 
. تسا ناگدز 

ص 182 ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 

219 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ یلاعَت هّللا ِ  َنُود  ٍۀَّمِه  ِّلُک  ْنَع  یلاْعلا  َوُه  اّقَح  ُضِّوَفُْملاَوِدَغَّرلا  ِِمئاّدلا  ِْشیَعلاَو  َِدبَألا  ِۀَحار  یف  هّللا ِ  َیلإ  ُهَْرمَأ  ُضِّوَفُْملَا 

هب اهراک  یقیقح  هدنراذگاو  تسا و  رادروخربیگدنز  رد  تکرب  ریخ و  شیاسآ و  زا  هراومه  دراپـسب  ادـخ  هب  ار  دوخ  ياهراک  هک  یـسک 
. دشاب ادخ  يوسهب  اهنت  شتّمه  مامت  هک  تسا  یسک  ادخ ،

ح 83 ص 175 ، ج 1 ، هعیرشلا ، حابصم 

220 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِدِراْبلا ِءاْملا  َیِلا  ِنآْمَّظلا  ُنُکْسَی  امَک  ِنِمْؤُْملا  َیِلا  ُنُکْسََیل  َنِمؤُْملا  َّنِا 

. دبای یم  شمارآکنخ  بآ  اب  هنشت ، هک  نانچ  دنک ، یم  ادیپ  شمارآ  شنمؤم  ردارب  اب  نمؤم  هک  یتسار  هب 

ص 247 ج 2 ، یفاک ،

221 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَعَّسلَا ُۀَِثلاّثلا : َو  ُْنمالَا  ُۀَیناّثلا : َو  ِنَدَبلا  ُۀَّحِـص  اهُّلَّوَاَف : ِْبلَْقلا ، َلوغْـشَم  ِلْقَْعلاَِلئاز  ِْشیَعلا  َِصقان  ْلَزَی  َْمل  َّنُْهنِم  ًةَدِحاو  ْنَم َفـَقـَد  ٍلاصِخ  ُسْمَخ 

ُِحلاّصلا ُطیلَْخلا  َو  ُِحلاّصلا ، َُدلَولا  َو  ُۀَِحلاّصلاُۀَجوَّزلَا ، لاق : ُِقفاوُْملا ؟ ُسینالا  اَم  و  ُْتُلق : يوارلا ): لاق   ) ُِقفاوُْملا ُسینَْالَا  ُۀَِـعباّرلا : َو  ِقْزِّرلا ، ِیف 
؛ ُۀَعَّدلا : َلاصِْخلا هِذه  ُعَمَْجت  َیِه  َو  ُۀَسِماخلا : َو 

، لوا تسا : نارگن  لد  درخ و  مک  دراددوـبمک و  شا  یگدـنز  رد  هراوـمه  دـشاب ، هتـشادن  ار  اـهنآ  زا  یکی  سک  ره  هـک  تـسا  زیچ  جـنپ 
دنزرف رـسمه و  دـندومرف : ماـما  تسیک ؟ يأرمه  ِهارمه  دیـسرپ : يوار  يأرمه . ِهارمهمراـهچ  ناوارف ، يزور  موس  تینما ، مود  یتسردـنت ،

. تسا شیاسآ  هافر و  تساهنیا ، همه  هدنریگرب  رد  هک  مجنپ  بوخ و  نیشنمهو 
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ص 284 لاصخ ،

222 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َّرَق َو  َّنَاَمْطا  َُهباصَا  اذِاَف  َّقَحلا  ُُبلْطَی  ِفْوَْجلا  ِیف  ُلَْجلَجَت  ـ ََیل َْبلَْقلا  َّنِا 

. دریگ یم  رارق  مارآ و  دیسرنآ ، هب  نوچ  ددرگ و  یم  قح  لابند  هب  تسا و  رارق  یب  هنیس  نورد  رد  لد  هک  یتسار  هب 

ص 421 ج 2 ، یفاک ،

223 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ْشِحوَتْسَی َْمل  ٍلَبَج  ِۀَُّلق  یلَع  َناک  ولیّتَح  ْهَیِلا ، ُنُکْسَی  اْسنُا  ِِهنامیا  ْنِم  َُهل  هّللا ُ  َلَعَج  ْدَق  َو  ِّالا  ٍنِمُْؤم  ْنِم  ام 

، دـشاب مه  یهوک  هلق  رد  رگا  یتح  هچنانچ  ، دـهد یم  رارق  وا  شخب  شمارآ  مدـمه و  ار  ناـمیا  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  تسین  ینمؤم  چـیه 
. دنک یمن  ییاهنت  ساسحا 

ص 218 یعادلا ، ةدع 

224 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتاوَهَّشلا َضَفَر  َو  َناوْخِْالا  َیفُکَف  َدَرَْفنا  َو  َیطُْعا  اِمب  َیـضَر  َو  ینْغَتْـساَفَِعنَق  َو  َعَضاوَت  َناک َفـ ـ َتْـسا َو  ُۀَنیکَّسلا  ُْهت  َرَّکَف َفـَعـَلـ ِنیّدـلا  َبِحاص  َّنِا 

َو ْمُْهنِم  َِملَـسَف  ْمِْهَیِلا  ِْبنْذـُی  َْمل  َو  ْمُهْفَخَیْم  َساّنلا َفـَلـ ِفُِخی  َْمل  َو  ُۀَّبَحَْملا  ِترَهَظَف  َدَـسَْحلا  َحَرَّطا  َو  َرورُّشلا  یَماـحَتَف  اْینُّدـلا  َعَلَخَو  اّرُح  َراـصَف 
؛ َۀَمادَّنلا َنِمَاَف  َۀَیفاعلا  َرَْصبَا  َو  َلْضَْفلاَلَمْکَتْسا  َو  َزافف  ٍء  یَش  ِّلُک  ْنَع  ُهُسْفَن  ْتَخَس 

زاین یب  دـنک ، یم  تعاـنق  نوچ  تسا . عضاوتمدـنک  یم  عوضخ  نوچ  تسا . مکاـح  وا  ناـج  رب  شمارآ  دـشیدنا ، یم  نوچ  راد  نید  مدآ 
. تسا دازآ  هدرک  اهر  ار  سوه  اوه و  نوچ  تسا . زاـین  یب  ناتـسود  زا  هدـیزگرب  ار  ییاـهنتنوچ  تسا . دونـشخ  هدـش  هداد  هچنآ  هب  تسا .

یمن ار  مدرم  . تسا راکـشآ  شتبحمهدـنکفا  رود  ار  تداسح  نوچ  تسا . ناما  رد  نآ  ياهدـنزگ  اه و  يدـب  زا  هدراذـگ  ورف  ار  ایندـنوچ 
يراگتسر هب  سپ  ددنب  یمن  لد  زیچ  چیه  هب  تسا . ناما  ردناشدنزگ  زا  سپ  دنک  یمن  زواجت  نانآ  هب  دساره و  یمن  نانآ  زا  سپ  دناسرت 

. دشِک یمن  ینامیشپ  هب  شراک  سپ  درگن  یم  تریصب  هدید  هب  ار  تیفاع  دبای و  یم  تسد  تلیضف  لامک  و 

ح 14 ص 52 ، دیفم ، یلاما 

225 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َرَصَْبلا ُولَْجت  َو  ِّمَْهلِاب  ُبَهْذَت  َو  َْنیَّدلا  یِضْقَت  َو  َقْزِّرلاُّرُدَت  َو  َحیِّرلا  ُبِّیَُطت  َو  َْقلُْخلا  ُنِّسَُحت  َو  َهْجَْولا  ُنِّسَُحت  ِْلیَّللا  ُةالَص 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


یم نیب  زا  ار  هودنا  مغ و  دیامن و  یم  ادا  ارـضرق  دایز و  ار  يزور  دـنک و  یم  وبـشوخ  قالخا و  شوخ  امیـس ، شوخ  ار  ناسنا  بش ، زامن 
. دنک یم  ینارون  ار  مشچ  درب و 

ص 42 لامعألا ، باوث 

226 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِءوُّسلا َۀَتیم  َو  َُعبَّسلا  َو  َّمَْهلا  ُْهنَع  َّلَجَوَّزَع  هّللا ُ  َعَفٌَدْلیَلَف  ٌۀَْلَیل  َناک  ْنِا  َو  ٌمْوَیَف  ٌمْوَی  َناَک  ْنِا  ٍۀَْلَیل  َوا  ٍمْوَی  یف  َقَّدَصَت  ْنَم 

گرم هدنرد و  هودـنا ، مغ و  وا  ّلجوّزعدـنوادخ  بش ـ  تسا ، بش  رگا  زور و  تسا  زور  رگا  دـهدب ـ  هقدـص  بش  ای  زور و  رد  سک  ره 
. دنک یم  رود  ار  دب 

ص 140 لامعألا ، باوث 

227 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُّمَْهلا اَهُرَْسیَا  ِءالَْبلا  َنِم  اعَْون  َنیْعبَس  ُْهنَعاِهب  هّللا ُ  َعَفَد  هّللِاب ِ  ِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ٍةَّرَم ال  َۀَئاِم  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  َلاق  ْنَم 

مغ و نآ  نیرتکچوک  هک  دنک ، یم  عفد  وا  زا  ار  الب  عون  داتفه  دنوادخ  دیوگب ، هّللِاب ِ  ِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  هبترم ال  دص  زور  ره  رد  سک  ره 
. تسا هودنا 

ص 162 لامعألا ، باوث 

228 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَّنَْجلا ِیف  ُریصَی  ٍمْوَی  ِلَّوَا  َْدنِعمالسلا  هیلع  َلاقَف  َۀَحاّرلا ؟ ٌدبَعُدِجَی  یتَمَف  لیق : يوَْهلا . ِفالِخ  یف  ِۀَحارلا : ـ  ِقیرَط  ْنَع  َِلئُس  اَّمل 

هب ناـسنا  تقو  هچ  سپ ، دـش : ضرع  سوهو . اوـه  اـب  تفلاـخم  دـندومرف : تسیچ ؟ شیاـسآ  هب  ندیـسر  هار  هک  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  رد 
. تشهب هب  شدوروزور  نیتسخن  رد  دندومرف : دسر ؟ یم  شیاسآ 

ص 370 لوقعلا ، فحت 

229 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِبئاوَّنلاِیف ِضوهُّنلا  َو  ِقوقُحلا  ِۀَیاعِر  َو  ِءافَْولا  ِیف  ٍلالِخ : ِثالَث  یف  ُروُرُّسلَا 

. اه یتخس  ربارب  رد  یگداتسیا  قوقح و  تیاعر  يرادافو ، تسا : زیچ  هس  رد  يداش 
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ص 323 لوقعلا ، فحت 

230 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلْسَغ َو  ِكاوِّسلا  َو  ِعامِْجلا  َو  ِبْرُّشلا  َو  ِلْکَالا  َو  ِةَرْـضُْخلا  َیِلا  ِرَظَّنلا  َو  ِءاْملاِیف  ِساِمترِالا  َو  ِبوُکُّرلا  َو  ِیْـشَْملا  ِیف  َءایْـشَا : ِةَرَـشَع  یف  ُةَوْشَّنلا 

؛ ِلاجِّرلا ِۀَثَداُحم  َو  ِءانْسَْحلا  ِةَأْرَْملا  َیِلا  ِرَظَّنلا  َو  ِّیمْطَْخلِابِسْأَّرلا 
، ندرک كاوسم  شزیمآ ، ندـیماشآ ، ندروـخ و  يزبـس ، هب  ندرک  هاـگن  انـش ،)  ) ینت بآ  يراوـس ، يور ، هداـیپ  تسا : زیچ  هد  رد  طاـشن 

. هنامیکح يوگتفگ  وابیز  نز  هب  ندرک  هاگن  یمطخ ، اب  رس  نتسش 

ح 38 ص 443 ، لاصخ ،

231 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِلْقَْعِلل ٌۀَحار  ُتوکُّسلا  َو  ِحوُّرِلل  ٌۀَحار  ُقْطُّنلا  َو  ِدَسَْجِلل  ٌۀَحار  ُموَّنلَا 

. تسا لقع  شیاسآ  هیام  توکس  ناج و  شیاسآ  هیام  نخس  مسج ، شیاسآ  هیام  باوخ 

ح5865 ص402 ، ج4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 

232 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: ُلوُقَی هّللا َ  َْتعِمَس  امَا  امِهیف ؟ هّللا َ  َوُعْدَیَف  ِنیَتَعْکَر  َعَکْرَی  َو  ُهَدِجْـسَم  َلُخْدَیَُّمث  َاَّضَوَتَی  ْنَا  اْینُّدلا  ِموُمُغ  ْنِم  ٌّمَغ  ِْهیَلَع  لَخَد  اذِا  ْمُکَدَحَا  ُعَنْمَی  ام 

؟» ِةالَّصلا َو  ِْربَّصلِاباونیعَتْساَو  »
زامن تعکر  ود  دور و  دوخ  هاگ  هدجـس  هبو  دریگب  وضو  دیـسر ، ییایند  هودـنا  مغ و  امـش  زا  یکی  رب  هاگ  ره  هک  دوش  یم  عناـم  زیچ  هچ 

؟» دیریگب ددم  زامن  ربص و  زا  : » دیامرف یمدنوادخ  هک  يا  هدینشن  رگم  دنک ؟ اعد  نآ  رد  درازگ و 

ح 39 ص 59 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت 

233 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َنیقَْیلا َدَقَْتفاَف  اضِّرلا  َمِرُحَو  َۀَحاّرلاَدَقَْتفاَف  َۀَعانَقلا  َمِرُح  ِناتَلْصَخ : ُْهتَمَِزلَو  ِْنیَتَلْصَخ  ُصیرَْحلا  َمِرُح 

یـضار زا  دهد ، یم  تسد  زا  ار  شیاسآ  هجیتنرد  تسا و  مورحم  تعانق  زا  تسا : هارمه  تلـصخ  ود  اب  مورحم و  تلـصخ  ود  زا  صیرح 
. دهد یم  تسدزا  ار  نیقی  هجیتن  رد  تسا ، مورحم  ندوب 
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لاصخ ص 69

234 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهَسْأَر ْلِسْغَْیلَف  َوُه  ام  يردَی  َو ال  اّمَه  َدَجَو  ْنَم 

. دیوشب ار  دوخ  رس  تسنادن ، ار  نآ  تلع  دش و  نیگمغ  سک  ره 

ح 284 ص 120 ، يدنوارلل ، تاوعدلا 

235 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اودَعابَتاذِإ ْمُهَْنَیب  ٌبُراقَتَو  اودَسافَت ، اذِإ  ِساّنلا  َْنَیب  ٌحالْصِإ  هّللا :ُ  اَهُّبُِحی  ٌۀَقَدَص 

هب اهنآ  ندرک  کـیدزن  دـش و  هریت  ناـش  هطبارهاـگره  مدرم  ناـیم  حالـصا  زا : تسا  تراـبع  دراد  تسود  ار  نآ  دـنوادخ  هک  يا  هقدـص 
. دندش رود  مه  زا  هاگره  رگیدکی 

ح 1 ص 209 ، ج 2 ، یفاک ،

236 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَدـْنِع َْوأ  ٌمارَح  ِِهنَْطب  یف  َو  ٍدـْبَع  ءاعُد  ِْهَیلِإ  ُعَفْرَی  ـال  هّللا َ  َّنِإ  َو  ِساـّنلاِِملاظَم ،  ْنِم  ْجُرْخَْیلَو  ُهَبْـسَک  ْبِّیَُطْیلَف  َُهل  َباجَتُْـسی  ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  َدارأ  اذإ 

؛ ِهِْقلَخ ْنِم  ٍدَحِأل  ٌۀَمَلْظَم 
رد مارح  لام  هک  يا  هدنب  چیه  ياعد  دزادرپبار . مدرم  قح  دـنک و  لالح  ار  دوخ  بسک  دـیاب  دوش ، باجتـسم  شیاعد  دـهاوخب  سک  ره 

. دور یمن  الاب  ادخ  هاگرد  هب  ، دشاب شندرگ  رب  یسک  قح  ای  دشاب  شمکش 

ح 31 ص 321 ، ج 93 ، راونألاراحب ،

237 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ِ  هّللا َنِم  َرَف  ـ َّظلا َباصَاَو  َبَلَغ  هّللا ُ  ُهَرَصَن  ْنَمَو  ِْهیَلَعیَغب  ْنَِمل  هّللا ِ  ُةَرُْصن  ْتَراصَو  ِهِسْفَن  یلَع  ُهَیَْغب  هّللا ُ  َرَّیَص  یَغب  ْنَم 

ادخ هک  یسک  هدش و  متس  وا  هب  هک  ددرگ  یمیسک  بیصن  ادخ  يرای  دنادرگ و  یم  زاب  وا  دوخ  هب  ار  شمتس  دنوادخ  دنک  متـس  سک  ره 
. دوش یم  شبیصن  يزوریپادخ  بناج  زا  دنک و  یم  ادیپ  هبلغ  دنک  يرای  ار  وا 
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ص 315 لوقعلا ، فحت 

238 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكَدَعَو ْنَمَو  ََکل . َرِفْغَی  ْنَا  ُلَاْسَا  هّللاَف َ  ُلوقَت  امیف  ابِذاک  َْتنُک  ْنِا  َو  ، یلَرِفْغَی ْنَا  هّللا َ  ُلَاْسَاَف  ُلوقَت  امیف  اقِداص  َْتنُک  ْنِا  َُهل : ْلُقَف  َکَمَتَش  ْنَم 

؛ ِءاعِّرلاَو ِۀَحیصَّنلِابُهْدِعَف  ینَْخلِاب 
یم ادـخ  زا  ییوگ ، یم  غورد  رگا  دزرمایبارم و  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  ییوگ ، یم  تسار  رگا  وگب : وا  هب  تفگ  ازـسان  وت  هب  یـسک  رگا 

. هد هدعو  تبقارم  یهاوخریخ و  هب  ار  وا  وت  ، درک تدیدهت  یسک  رگا  دزرمایب و  ار  وت  هک  مهاوخ 

ح17 ص 244 ، ج1 ، راونألاراحب ،

239 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اْینُّدلا ُْهتَتافَو  َکَلَه  ِِهلْهَاَو  ِلِطاْبلِاب  َّدَبَتْسا  ِنَم  َّنِاَف  ِِهلْهَاَوِّقَْحلا ، ِنَع  اولوَزت  الَف  َنِّو ، ـ َلَتْملا ِهِْقلَخ  ْنِم  ُضِْغُبی  یلاعَت  هّللا َ  َّنَا  اومَلِْعا 

هب سک  ره  هک  ارچ  دیوشن ، ادـج  نآ  لها  وقح  زا  سپ  دراد . ترفن  دـننک  یم  ضوع  گنر  امئاد  هک  ییاه  ناسنا  زا  دـنوادخ  هک  دـینادب 
. دهد یم  تسد  زا  مهار  ایند  دوش و  یم  دوبان  ددنویپب ، نآ  لها  لطاب و 

ح 6 ص137 ، دیفم ، یلاما 

240 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
، ِءادْعَالا ُِملْظَیال  هّللا ،ُ  ُهَقَزَر  اِمب  اِعناق  ِءاخَّرلا ، َْدنِع  اروُکَش  ِءالَبلا ، َدنِع  اروبَص  ، ِزِهازَهلا َْدنِع  اروقَو  ٍلاصِخ : ینامَث  ِهیف  َنوکَی  ْنَا  ِنِمْؤُْمِلل  یغَْبنَی 

؛ ٍۀَحار یف  ُْهنِم  ُساّنلا  َو  ٍبَعَت  یف  ُْهنِم  ُُهنََدب  ِءاقِدْصَِْالل ، ُلَماحَتَیالَو 
عناق دـنوادخ  يزور  هب  رکاش و  شیاسآ  رد  روبـصیراتفرگ ، رد  راـقواب ، اـه  یتخـس  رد  دـشاب : هتـشاد  تلـصخ  تشه  نمؤم  تسا  راوازس 

. دنشاب شیاسآ  رد  وا  زا  مدرم  جنر و  رد  وا  زا  شندب  دریگن ، لد  هب  ینمشد  هنیکناتسود و  زا  دنکن ، متس  نانمشد  هب  دشاب ،

ح1 ص 47 ، ج2 ، یفاک ،

241 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم َکیَدَـی و  ِنَیب  نِم  َِکلامِـش و  نَع  َِکنیمَی و  نَع  اهأَرِقا  « ٌدَـحأ هّللا ُ  َوُه  ْلـُق  « ِـ و ب ِمیحَّرلا » ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  « ِـ مِهِّلُک ب ِساـّنلا  َنِم  زِجَتِحا 

؛ َِکتَحت نِمو  َِکقوَف  نِم  َکِفلَخ و 
الاب و بقع و  ولج و  پچ و  تسار و  تمـسزا  ار  نآ  نک . ظفح  دـحا  هّللا  وه  لـق  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب  اـب  مدرم  یماـمت  زا  ار  دوخ 
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. ناوخب نییاپ 

ص 624 ج 2 ، یفاک ،

242 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌرعِش ُهَدَعب  َناک  نإ  ِمیحَّرلا و  ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  ْعَدَت  ال 

. دشاب رعش  شدعب  رگا  یتح  نکم  اهر  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

ص 672 ج 2 ، یفاک ،

243 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمل نإَف  ِهیَلَع  یِّمَُسی  نأ  یغَبنَی  ُهَعَنَص  ٍء  یَش  ُّلُک  َسَِبل و  وأ  َبِرَش  وأ  َلَکأنإ  ٌكرِـش و  ِِهئوضُو  یف  ِناطیَّشِلل  َناک  َّمَُسی  َمل  مُکُدَحأ و  َأَّضََوت  اذإ 

؛ ٌكرِش ِهیف  ِناطیَّشِلَلناک  لَعفَی 
سابل ای  دشونب  بآ  دروخب و  اذغ  رگا  تسا و  کیرشنآ  رد  ناطیش  دیوگن . میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دریگب و  وضو  امـش  زا  یکی  هاگ  ره 

. تسا کیرش  نآ  رد  ناطیش  دنکن ، نینچ  دهد و  ماجنا  دزاس ، يراج  نآرب  ار  ادخ  مان  دیاب  هک  يراک  ره  دشوپب و 

ص 433 ج 2 ، نساحم ،

244 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِمَظعْألا َلاق  وأ  ِرَبکْألا  هّللا ِ  ُمْسا  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 

. تسا دنوادخ  مان  نیرت  تمظع  اب  ای  دومرف ـ  نیرت ـ  گرزب  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب 

ص 223 ج 90 ، راونألاراحب ،

245 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ًۀَّصاخ َنینمؤُْملِاب  ُمیحَّرلا  َو  ِهِقلَخ  ِعیمَِجب  ُنمحَّرلاٍء  یَش  ِّلُک  ُهلإ  هّللا ُ  و  هّللا ِ  ُدجَم  ُمیِْملا  َو  هّللا ِ  ُءانَس  ُنیِّسلا  َو  هّللا ِ  ُءاَهب  ُءابلَا 

، زیچ همه  دوبعم  هّللا  و  ادخ ، تمظع )  ) دجم نآمیم  ادخ و  یگرزب )  ) ءانس نآ  نیـس  ادخ و  ینـشور )  ) ءاهب میحرلا ) نمحرلا  هّللا  مسب   ) ءاب
. تسا نانمؤم  هب  طقفنابرهم  میحر  قلخ ، همه  هب  نابرهم  نمحر 
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ص 114 ج 1 ، یفاک ،

246 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ُقَحمَی  ِهیَلَع و  َءانَّثلا  َو  هّللا ِ  ِرکُـش  یلَع  ُهَهِّب  ـَنـ ُِیل ٍهورْکَِمب  هّللا ُ  ُهَنِحَت  ـ ْمَی ـ َفِمیحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  ِهِرمَأ  ِحاـِتْتفا  ِیف  اِنتَعیـش  ُضَعب  َكََرت  اـمَّبُر 

؛ ِمیحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  َلوَق  ِهِکَرت  َدنِعِهِریصقَت  َۀمَص 
دنیاشوخان يزیچ  راتفرگ  ار  وا  دنوادخ ، رطاخنیمه ، هب  دیوگ و  یمن  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  يراک ، زاغآ  رد  ام  نایعیش  زا  یکی  هک  اسب 

. دنک ناربج  هّللا ،  مسب  نتفگ  رد  ار  شا  یهاتوک  ددرگهّجوتم و  یهلا  يانث  رکش و  هب  ات  دزاس  یم 

ص 231 دیحوتلا ،

247 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِرَوُّسلا ُناجیت  ُۀَلَمسَْبلَا 

. تساه هروس  جات  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب 

ص 92 ج 1 ، یبطرقلا ، ریسفت 

248 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِۀَیمسَّتلِابِۀَعاّطلا َباوبأ  اوُحَْتفا  َو  ِةَذاِعتْسْإلِاب  ِۀَیصعَْملا  َباوبَأ  اوُِقلِْغا 

. دییاشگب نتفگ  هّللا  مسب  اب  ار  تعاط  ياهرد  دیدنبب و  ادخ ) هب  ندرب  هانپ   ) هذاعتسا اب  ار  ناهانگ  ياهرد 

ص 52 تاوعدلا ،

249 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِّقَْحلا ُةاُضق  ِساّنلا  ُْریَخ 

. دننک تواضق  قح  هب  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نیرتهب 

ح 20 ص 266 ، ج 104 ، راونالاراحب ،

250 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُِسباوَّللا ِْهیَلَع  ُمُجْهَت  ِِهنامَِزب ال  ُِملاْعل  َا 

. دوش یمن  تاهابتشا  موجه  راتفرگ  دشاب ، هاگآ  دوخ  نامز  عاضوا  هب  هک  یسک 

ص 356 لوقعلا ،  فحت 

251 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهَْریَغ ُفاخَیال  َو  َّقَْحلا  َِّالا  ِْهیَلَع  ُلوقَی  َو ال  َُهل  ُعَنْصَی  َو  ُُهنیُعی  هّللا ِ  ُّیلَو  َنِمْؤُْملا  َّنِا 

. دسرت یمن  وا  ریغ  زا  دیوگ و  یمنقح  زج  وا  هرابرد  دنک و  یم  راک  وا  يارب  دناسر و  یم  شیرای  تسادخ ، تسود  نمؤم 

ح 5 ص 171 ، ج 2 ، یفاک ،

252 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ابِّرلا ُمِهیف  َرَهَظ  اکالَه  ٍمْوَِقب  هّللا ُ  َدارَا  اذِا 

. دبای یم  جاور  نانآ  نایم  رد  يراوخابر  دنک ، دوبان  ار  یتلم  دهاوخب  دنوادخ  هک  یماگنه 

ح 17 ص 123 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو 

253 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرَدَـق ائیَـش  َدارَا  امَّلُک  ُّینَْغلا  َّنَِال  َریقَْفلا  َمَحْرَیَف  ِعوْجلا  َّسَم  َدِـجَِیل  ْنُکَیَمل  َّینَْغلا  َّنَِال  َِکلذ  ُریقَْفلا و  َو  ُّینَْغلا  ِِهب  َيِوَتْـسَِیل  ِمایِّصلا  ِیف  ُۀَّلِْعلا  اـّمَا 

؛  َِعئاجلا َمَحرَی  وِفیعَّضلا  یَلَع  َّقِرَِیل  َِمل  َالا  َو  ِعوجلا  َّسَم  َّینَغلا  َقیُذی  نَا  ِهِقلَخ و  َنَیب  يّوَُسی  نَا  َّلَجَوَّزَع   ُ هّللا َدارَاَف  ِْهیَلَع 
محر ریقف  هب  اـت  هدرکن ، ساـسحا  ار  یگنـسرگدنمتورث  اریز  دـنوش ، ربارب  ریقف  دـنمتورث و  نآ ، ببـس  هب  هک  تسا  نآ  نتفرگ  هزور  تـلع 

دنمناوـت دـنک و  داـجیا  يربارب  شناگدـنب  ناـیم  تساوـخ  دــنوادخ  سپ  دــنک . مهارفدــناوت  یم  دــهاوخب  ار  يزیچ  مـه  هاـگره  دــنک ،
 . دنک محرت  هنسرگ  رب  دزروب و  رهم  ناوتان  رب  ات  دشچب  ار  درد  یگنسرگهزم و 

ح 53 ص 371 ، ج 96 ، راونألاراحب ،

254 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ْمِِهلامْعَِال َنیِحلاّصلا  ِرایتْخا  َو  ِِملاظَْملاِدُّقَفَت  َو  ِروغُّثلا  ِْظفِح  یف  ٍثالَث : یف  اوطِّرَُفی  ْنَأ  ِكولُْمِلل  ُّبَُحی  َْسَیل  َو 
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يارب هتـسیاش  دارفا  باـختنا  هدـش و  لاـمیاپقوقح  هـب  یگدیـسر  اـهزرم ، ظـفح  دـنک : یهاـتوک  راـک  هـس  رد  هـک  تـسین  راوازــس  مکاـح 
. ناشیاهراک

ص 319 لوقعلا ، فحت 

255 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هللا یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  َْدنِع  ِِهب  َغََلب  ام  َغََلبامَّنِامالسلا  هیلع  اّیلَع  َّنِاَف  ُْهمَْزلاَفهلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  َْدنِع  مالسلا  هیلع  ٌّیلَع  ِِهب  َغََلب  ام  ْرُظ  ْـ نُا

؛ ِۀَنامَْالا ِءادَا  َو  ِثیدَْحلا  ِقْدِِصب  هلآ  هیلع و 
هیلع یلع  تقیقح  رد  . نک يوریپ  ار  نامه  درک ، ادـیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  ار  ماقَم  نآ  زیچ  هچ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نیبب 

. دروآ تسدب  يرادتناما  ییوگتسار و  ابهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  ار  ماقَم  نآ  مالسلا 

ح 5 ص 104 ، ج 2 ، یفاک ، 

256 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ انََفلاخ َو  اناداع  نَم  ُّیقَّشلا  َو  انَعَبَّتا  ِنَم  ُدیعَّسلَا 

. دیامن تفلاخمو  ینمشد  ام  اب  هک  تسا  یسک  تخبدب  دنک و  يوریپ  ام  زا  هک  تسا  یسک  تخبشوخ 

ص 233 ۀمامإلا ، لئالد 

257 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َوُه َتنأ  يذَّلا  ِِقلاْخلا  یَلَع  َدَمَتْعِانَم  َتیَقشأ  َو ال  ِِهْلثِم ... ٍقُولخَم  یلَع  َدَمَتْعا  ِنَم  َتْدَعسأ  ام  َّمُهّللَا ...

تخبدب دش ، یکتم  یـشاب  وت  هک  یقلاخ  هبار  هک  ره  يدرکن و  تخبـشوخ  دـش ، یکتم  دوخ ، دـننامه  یقولخم  هب  هک  ار  یـسک  ادـنوادخ 
. يدرکن

ص 199 باوبألا ، حتف 

258 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَکَلَْهلا َیلإ  ُهُّرُجَیَف  ُّیقَّشلا  ِِهب  ُکِسُمت  ٍنالذِخ  ُبَبَسُةَواقَّشلا  َو  ِةاجَّنلا  َیلإ  ُهُّرُجَیَف  ُدیعَّسلا  ِِهب  ُکِسُمت  ٍریَخ  ُبَبَس  ُةَداعَّسلَا 

هک تسا  یگدنامرد  هتشر  یتخبدب  دناشک و  یم  تاجنیوس  هب  ار  وا  سپ  هدز  گنچ  نآ  هب  تخبشوخ  هک  تسا  يریخ  هتـشر  یتخبـشوخ 
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. دناشک یم  تکالههب  ار  وا  دزیوآ و  یم  نآ  هب  تخبدب 

ص 96 ج 2 ، جاجتحالا ،

259 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِةَواقَّشلا َنِم  ُهَّنإَف  ِهِقلَخ  ِرارِش  يدیأ  یلَع  ُهَلَعْجَیال  َو  ِةَداعَّسلا  َنِم  ُهَّنإَف  ِهِقلَخ  ِرایخ  يدیأ  یلَع  َکَقزِر  َلَعجَی  نأ  هّللا َ  ُعدُا 

شناگدیرفآ ناَدب  ناتـسد  رد  ار  نآ  تسا و  یتخبـشوخ  زانیا  هک  دهد  رارق  شناگدیرفآ  نابوخ  ناتـسد  رد  ار  تیزور  هک  هاوخب  ادـخ  زا 
. تسا یتخبدبزا  نیا  هک  دهدن  رارق 

ص 362 لوقعلا ، فحت 

260 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهاتأ َنیح  ِِهب  َدِعَس  دَقٍرمَِأل  ٍكِرات  نِم  مَک  َو  ُهاتأ  َنیح  ِِهب  َیِقَش  دَق  ٍرمأ  یلَع  ٍصیرَح  نِم  مَک 

هلیسو هب  دیسر ، نآ  هب  یتقو  هک  يراک  هدننک  اهررایـسب  هچ  دش و  تخبدب  نآ  اب  تفای  تسد  نادب  یتقو  هک  يراک  رب  صیرح  رایـسب  هچ 
. دش تخبشوخ  نآ 

ص 377 لوقعلا ، فحت 

261 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِهلاوحأ ِعیمَج  یف  ُهُعیُطت  َو  ِهیذُؤت  َو ال  اهَجوَز  ُمِرُکتٌةَأَْرِما  ٌةَدیعَس  ٌةَدیعَس  َو  ُهُّمُغَت  َو  اهَجوَز  يذُوت  ٌةَأَْرِما  ٌۀَنوُعلَم  ٌۀَنوعلَم 

مارتـحا ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  نآ  تخبـشوختسا ، تخبـشوخ  دـنک و  نیگمغ  درازاـیب و  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  نآ  نوعلم ، تسا  نوعلم 
. درب نامرفیو  زا  لاح  همه  رد  دهدن و  شرازآ  دهن و 

ص 63 دئاوفلازنک ،

262 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نإ َو  ُریصَی  ٍریَخ  یلإ  ُهَّنأ  ْمَلعاَف  ُُهلهأ  َوُه  نَم  یلإ  ُهَعَنَص  نِإَف  ُهُعَنـصَی ؟ نَمیلإ  ُهَفورعَم  َو  ُهَِّرب  رُْظناَف  ادیعَـس  مأ  ُلُجَّرلا  اّیقَـشَأ  َمَلعَت  نأ  َتدَرأ  اذإ 

؛ ٌریَخ هّللا ِ  َدنِع  َُهل  َسَیل  ُهَّنَأ  مَلْعاَف  ِِهلهأ  ِریَغ  یلإُهُعَنصَی  َناک 
یبوخ شلها  هب  رگا  دنک ، یم  یکین  یبوخیـسک و  هچ  هب  نیبب  نک  هاگن  تخبـشوخ ؟ ای  تسا  تخبدب  یـسک  هک  ینادـب  یهاوخ  یم  رگا 
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. تسین يریخ  دنوادخ  دزن  ار  وا  هک  نادب  دنک  یم  یبوخ  شلهاان  هبرگا  دور و  یم  یبوخ  يوس  هب  وا  هک  نادب  دنک  یم 

ح 1336 ص 644 ، یسوط ، یلامألا ،

263 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َوِجاجَّدلا ِلثِمَک  ِریَّطلا  َنِم  اریثَک  يَرت  َِکلذَک  و  اهِسُفنَِاب ...  ًۀَّلِقَتسُم  اِهتاهَُّما  ُعَبتَتاهاَرت  َْفیَک  َِعبرَْالا  ِتاَوذ  یِلا  َنآلا  ِرُْظنُا  َرَمُع : ـ  ِنب  ِلَّضَفُمِلل 

دَقَف ِرَّمُحلا  َو  ِمامَیلا  َو  ِمامَحلا  ِخاِرف  ِلثِمَک  ِهیف ،  َضوُهن  الافیعَـض  اهنِم  َناک  ام  اّمَاَف  ُضیَبلا  اَهنَع  ُباقنَی  َنیح  ُطُقَلت  ُجُردَت و  ِجَـبَقلا  َو  ِجاّرُّدـلا 
َِکلِذل َو  اهِسُفنَِاب  َّلِقَتسَت  یّتَحاهوذغَت  ُلاَزت  الَف  اُهلِصاوَح  ِهیعوت  امَدَعب  اهِهاوفَا  یف  َماعَّطلا  ُّجُمَت  تَراصَف  اهیَلَع  ٍفطَُعلـضَف  ِتاهَّمُالا  ِیف  َلِعُج 
ِمیکَحلا ِریبدَـتنِم  ٍطسِِقب  َیطُعا  ٌّلُکَف  َتومَت  َو ال  َدُـسفَت  الَف  اهِخاِرف  ِۀَـیبَرت  یلَع  ُّمُالا  يَوقَِتل  ُجاجَّدـلُاقَزُرت  امَلثِم  ًةَریثَک  اخاِرف  ُمامَحلا  ِقَزُرت  َمل 

؛  ِریبَخلا ِفیطَّللا 
زا يرایـسب  نینچمه  دنتـسه ... ناشناردام  ِیپ  ردـهناگادج  روط  هب  کی  ره  هنوگچ  نیبب  رگنب . نایاپراچ  نیا  هب  نونکا  رمع : نب  لضفم  هب 

هجوجنآ دـنور . یم  هناد  لابند  هب  دـنیآ  یم  نوریب  مخت  زا  هک  یتعاس  نامه  زا  هک  ینیب  یمار  کبک ، لواـقرق و  غرم و  دـننام : ناگدـنرپ ،
يدایز ینابرهم  اهنآ ، ناردام  بلق  رد  خرـس ، هنیـسو  ییارحـص  رتوبک  یلها و  رتوبک  هجوج  دننام : دنرادن ، یتکرح  دنا و  ناوتان  هک  ییاه 
یماذـغ ار  اهنآ  هتـسویپ  و  دـنراذگ ، یم  اهنآ  ناهد  رد  ناشناد ، هنیچ  رد  يروآ  عمج  زا  سپ  ارکاروخ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدـش  هداهن 

دایز هجوج  زا  غرم ، دننام  رتوبک ، هک  تسا  اه ) هجوجیناوتان   ) لیلد نیمه  هب  دنبای . لالقتـسا  ناشیاهراک  نداد  ماجنا  رد  ناشدوخ  ات  دنهد 
هباهنآ همه  ِيزور  دنوشن . فلت  دندرگن و  روجنر  ات  دنارورپب  بوخ  ار  شیاه  هجوج  دـناوتب  ردامهک  نیا  تهج  هب  دوش ، یمن  رادروخ  رب 

. تسا هدش  اطع  هاگآ ، ِنابرهم  ياناد  ِدنوادخ ]  ] ریبدت يور  زا  تلادع و 

ص 54 ج 64 ، راونألا ،  راحب 

264 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ یلاعَت هّللا ِ  ِنْذِِاب  اهَت  ـ َکََرب ُضْرَْالاُجِرُْخت  َو  اهَقْزِر  ُءامَّسلا  ُلِْزُنت  َو  ْمُهَْنَیب  َلِدُع  اذِا  َنونْغَتْسَی  ُساّنلَا 

شتاکرب نیمز  دتـسرف و  یم  ورف  ار  دوخ  ِيزورنامـسآ  لاعتم ، دنوادخ  نذا  هب  دنوش و  یم  زاین  یب  دوش ، ارجا  تلادـع  مدرم  نایم  رد  رگا 
. دزیر یم  نوریب  ار 

ح 6 ص 568 ، ج 3 ،  یفاک ،

265 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم ُلَدعَا  هّللا ُ  َلاقَف :  یصاعَملا ؟  یَلَع  َدابِعلا  هّللا ُ  َرَبجَا   ، َكاِدف ُْتلِعُج  ٌلُجَر :  َُهل  َلاق  َلاق :  مالسلا ،  هیلع  قداصلا  مامإلا  نع  سنوی ... نع 

مُهرُـصحَی َمل  مِهَیِلا  َضَّوَف  َول   : َلاقَف َلاق :  ِدابِعلا ؟  َیِلا  هّللا ُ  َضَّوَف  َفـ َكاِدف ،  ُتلِعُج  َُهل :  َلاقَف  اهیَلَع .  مَُهبِّذَُـعی  َُّمثیـصاعَملا  یَلَع  مُهَِربُجی  نَا 
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؛  ِضرَْالاَو ِءامَّسلا  َنَیب  ام  ُعَسوَا  مَعَن ،  َلاقَف :  َلاق :  ٌَۀلِزنَم ؟  امُهَنیَبَف  َكاِدف  ُتلِعُج  َُهل :  َلاقَف  ِیهَّنلا .  َو  ِرمَالِاب 
ماما هتخاس ؟ روبجم  ناهانگ  ماجنارب  ار  ناگدـنب  دـنوادخ ، ایآ  موش ! تیادـف  تفگمالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما  هب  يدرم  سنوی : زا  لـقن  هب 

: تفگ دـیامن .» ناشرفیک  نآ ، رطاخ  هب  سپـس  دزاـس و  روبجم  ناـهانگ  ماـجنارب  ار  ناـنآ  هک  تسا  نآ  زا  رت  لداـع  دـنوادخ ، دـندومرف «:
«. درک یمن  ناشیهن  رما و  تشاذگ ، یمنانآ  رایتخا  هب  رگا  : » دندومرف تسا ؟ هتشاذگاو  ناگدنب  هب  ار  نآ  رایتخا  دنوادخـسپ ، موش ! تیادف 

نامسآ و نایم  هلـصاف  زا  رت  هدرتسگ  يرآ ، : » دومرف تسه ؟ مه  يرگید  هاگیاج  ، ندرک راذگاو  ربج و  نایم  ایآ  موش ! تیادف  درک : ضرع 
«. نیمز

ح 11 ص 159 ، ج 1 ، یفاک ، 

266 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ُروَْجلا  ِِهتَفِـص  ْنِم  َْسَیل  ُهَّن  َِال  ُهَْلِعف ؛  ُعیطَتْـسَی  ُهَّن  َا  َِملَع  ْدَـق  َوِّالا  ٍء  یَِـشب  ُهَْرمَا  َو ال  ُهَک ،  ََرت  ُقیُطی  ُهَّن  َا  َِملَع  ْدَـق  َو  ِّالا  ٍء  یَـش  ْنَع  هّللا ُ  ُهاـهَن  اـم 

؛  َنوقیُطی امِدابِْعلا ال  ُفیلکَت  َو  ُْملُّظلاَو  ُثَبَعلا 
ناوـت هدـنب  دـناد  یم  هک  نیا  زج  درکن ، رماـیزیچ  هب  دراد و  ار  نآ  كرت  ناوـت  هدـنب  دـناد  یم  هک  نیا  زج  درکن ، یهن  يزیچ  زا  دـنوادخ  »

«. دنتسین دنوادخ  تافص  زا  دنرادن ، ار  شناوت  هچنآ  هب  ناگدنب  ندرک  فیلکتو  متس  یمرگرس و  روُج و  اریز  دراد ، ار  نآ  ماجنا 

ص 223 ج 2 ، جاجتحالا ، 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْدَق َو  ُفیعَّضلا  ِْملُّظلا  َیِلا  ُجاتْحَی  َو  َتْوَْفلا  ُفاخَی  ْنَم  ُلَْجعَی  امَّنِاَو  ٌۀَـلَجَع  َِکتَمْقَن  یف  َو ال  ٌْملُظ  َکِـمْکُح  یف  َْسَیل  ُهَّن  َا  یهِلا  اـی  ُتِْملَع  ْدَـق 

؛  اریبَک اُّولُعَِکلذ  ْنَع  یهِلا  ای  َْتَیلاعَت 
تسد زا  نارگن  هک  دنک  یم  باتش  یسک  انامه  تسینیباتش . چیه  ترفیک  رد  یملظ و  چیه  وت ، تواضق  رد  هک  متـسناد  قیقحت  هب  اهلا ! راب 

. تسا نآ  زا  رتالاب  وت ، ماقم  نم ـ  راگدرورپ  يا  هک ـ  یلاح  رد  دراد ، زاین  ندرک ، ملظ  هبناوتان  صخش  و  تسا . تصرف  نداد 

ح 946 ص 277 ، ج 5 ، ماکحالا ،  بیذهت 

268 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يََون ْنَم  ُّلُک  َو  ِۀَقِرَّسلِاب ،  َۀَقِرَّسلا  يََون  ْنَم  ُّلُک  َو  انِّزلِاب ،  انِّزلا  يََون  ْنَمُّلُک  َذِـخَُال  اذِا  اُهلْهَا ،  اِهب  ُذَـخُؤی  ِقْسِْفلا  ِلْهَا  ْنِم  ُتاّیِّنلا  َِتناک  َول  َو  ... 
َلْهَا ُذِخاُؤی  َو ال  اْهیَلَع ،  مِهرامِْضا  َو   ، اهَلْهَا ِریَْخلا  ِتاّین  یلَع  ُبیُثی  ُهَّنِکل  َو  ِِهنأَش ،  ْنِم  ُرْوَْجلا  َْسَیل  ٌمیک ،  ٌلْدَع َحـ هّللا َ  َّنِکل  َو   ، ِْلتَْقلِاب َلتَْقلا 

؛  اولَعْفَی یّتَح  ِقوسُْفلا 
هب درک ، یم  يدزد  ّتین  سکره  انز و  هب  درک ، یمانز  ّتین  سکره  تروص ، نیا  رد  دندش ، یم  تساوخزاب  ناشیاه  تین  هب  ناقـساف  رگا 
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رود هـب  وا  نأـش  زا  مـلظ ، تـسا و  مـیکح  لداـع  دـنوادخ  یلو  دـش ، یم  تساوخزاـب  نتـشکهب  درک ، یم  نتـشک  تـّین  سک  ره  يدزد و 
ینامز ات  ار  ناراکدب  دهد و  یم  شاداپ  ، دنا هتـشاد  ناهنپ  هک  یبوخ  ياه  تین  هیاپ  رب  ناشبوخ و  ياه  تین  هیاپ  رب  ار  ناراکوکین  اّما  ، تسا

. دنک یمن  تساوخ  زاب  دنا ، هدادن  ماجنا  دب  راک  هک 

ح 158 ح 28 و ص 48 ، ص9 ، دانسإلا ،  برق 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 َ هّللا َلَاَسَف  اودارَا ،  اذِا  اهَِسبْحَی  َو  اودارَا ،  اذِا  ْمِْهیَلَع  َءامَّسلا  َرِطُْمْینَا  َّلَجَوَّزَع  هّللا َ  َلَاْسَی  ْنَا  ُهولَأَسَف  مالسلا ،  هیلع  یسوم  اَوت  َا  َلیئارـِسا  یَنب  َّنِا 

یلَع َرَطَْملا  اُولَْزنَتْسا  َُّمث  ُهوعَرَزِّالا  اْئیَش  اوک  ُْرتَی  َْمل  َو  اوثَرَحَف  یسوم  مُهَرَبْخَاَف  یـسوم ،  ای  مَُهل  َِکلذ  َّلَجَوَّزَع :  هّللَالاقَف ُ  ْمَُهل .  َِکلذ  َّلَجَوَّزَع 
یِلااوّجَـضَف ائیَـش  اودِـجَی  ْمَلَف  اّورَذ  َو  اوساد  َو  اودَـصَح  َُّمث  ُماجآلا ،  َو  ُلابِْجلا  اَـهَّنَاَک  مُهُعورُز  تَراـصَف  مِِهتَداِرا ،  یلَع  ُهوسَبَح  َو  مِِهتَداِرا ، 

َّنِا ِّبَر  ای  َلاقَف :  ارَرَـض  اْنیَلَع  اهَرَّیَـص  َُّمث  اَنباجَاَف ،  انْدَرَا  اِذااْنیَلَع  َءامَّسلا  َرِطُْمی  ْنَا  هّللا َ  َلَاْسَت  ْنَا  َكان  ْـ لَأَس امَّنِا  اولاـق :  َو  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
اذِا اهَِـسبَحت  َو  اودارَا  اذِا  َءامَّسلاَرِطُْمت  ْنَا  ََکل  َاْسَا  ْنَا  ینولَاَس  َلاق :  یـسوم ؟  اـی  َكاذ  َّمِم  َو  َلاـقَف :  مِِهب ،  َْتعَنَـص  اّمِماوّجَـض  َلیئارـِسا  یَنب 
یِلا مُُهْتبَجَاَـف  يریدـقَِتب ،  اوَـضرَی  ْمَـلَف  َلیئارـِسا  ینَِبل  َرِّدَـقُملا  ُتـنُک  اـَن  َا  یـسوم ،  اـی   : َلاـقَف ارَرَـض !  ْمِْـهیَلَع  اهَترَّیـَـص  َّمـُث  ْمُهَْتبَجَاَـف  اودارَا 

؛  َْتیَاَر ام  َناکَفْمِِهتَداِرا 
نامسآ دندرک ، هدارا  نانآ  هاگره  ات  دنک  تساوخردّلجوّزع  دنوادخ  زا  هک  دنتساوخ  وا  زا  دندمآ و  مالسلا  هیلع  یـسوم  دزن  لیئارـسا  ینب 

رد ّلـجوّزع  دـنوادخ  زا  ار  ناـنآ  هتـساوخ  زین  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دراد . زاـب  ندـیراب  زا  ار  نآ  ، دنتـساوخ ناـنآ  هاـگره  دراـبب و  ناـشیارب 
اه هناد  همه  تشک  هب  سپ  درکرادربخ . ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  متفریذپ .»] ] دشاب یـسوم ! يا  : » دومرف ّلجوّزع  دنوادخ  دومنتـساوخ .
نآ زا  ناشتـساوخرد  ساسارب  دـندومن و  تساوخرد  ار  ناراب  شراب  ناشتـساوخهیاپ ، رب  سپـس  دـندرکن . راذـگورف  ار  يزیچ  دـنتخادرپ و 

دـندرک و ورد  سپـس  دـیدرگاهرازین . اه و  هوک  دـننامه  اهنآ  لوصحم  هک  دـش  راـبُرپ  ناـنچ  ناـشیاهرازتشک  هجیتن ، رد  دـندرکیریگولج .
تـساوخ رد  وت  زا  ام  دنتفگ : دنداد و  رـس  هلان  دایرفمالـسلا و  هیلع  یـسومدزن  سپ ، دندرواین . تسد  هب  يزیچ  اّما  دـنداد ، داب  دـندیبوک و 

! دنادرگام ررـض  رب  ار  نآ  سپـس  تفریذپ و  ار  ام  هتـساوخ  ادـخ  درابب . ام  رب  نامـسآ  میتساوخ ، ام  هاگرههک  یهاوخب  ادـخ  زا  هک  میدرک 
نم زا  تفگ : هچ »؟ يارب  یـسومیا ! : » دوـمرف ادـخ  دـندمآ . داـیرف  هب  وـت  راـک  زا  لیئارـسا ، ینب  اراـگدرورپ ! تـفگ : مالـسلا  هـیلع  یـسوم 
مه وت  يراد .  زاب  شراب  زا  ار  نآ  دنتـساوخ ، هاـگره  یناراـبب و  ار  نامـسآ  ، دنتـساوخ ناـنآ  هاـگره  مهاوخب  وت  زا  هک  دـندرک  تساوخرد 
نم تاردقم  هب  نانآ  یلو  ، مدوب هدرک  ریدقت  لیئارـسا ، ینب  يارب  نم  یـسوم ! يا  : » دومرف ادخ  يدنادرگ ! ناشررـضهب  ار  نآ  اما  یتفریذپ ،

 «. يدید هک  دشنیا  شا  هجیتن  متفریذپ و  ار  ناش  هتساوخ  سپ ، دندشن . یضار 

ح 2 ص 262 ، ج 5 ، یفاک ، 
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َُّمث ال مِهِمیوقَت ،  َو  ِساّنلا  ِبیدأَِتل  ِةَریسَیلا  ِتافآلا  ِهِذِهب  انایحَا  ُعَذُلی  و   ... ُمودَت اُهلاب ال  ام  َِکلذ  َهَبـشَا  ام  ِدارَجلا و  َو  ِءابَولا  َنِم  ُتافآلا ... ِهِذه 
َو ُهِراکَملا  ُهتَّضَع  اذِاَف  ًۀَمحَر . ...  مُهنَعاهُفـشَک  ًۀَظِعوَم و  ْمِِهب  اهُعوقُو  ُنوک  ـ َتَف مُهنِم ،  ِطونُقلا  َدـنِع  مُْهنَع  ُفِشک  َتـ َلب  ُتافآلاِهِذـه ،  ُمودـَت 
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ُلانَتتَناک نِا  َو  ِتافآلا  ِهِذـه  َّنِا  ِهیَلَع ...  ُبِجَی  َناک  اّـمِم  ٍریثَک  یِلا  َعَجَر  َو  ُهنَع ،  َلَـفَغ  َو  ُهَلِهَج  َناـکاّمِم  اریثَک  َرَـصبَا  َو  َظَـعَّتا  اَهَـضَضَم  َدَـجَو 
مِهِّبَر َمَِعن  مُهُّدُرَی  اذـه  نِم  مُُهبیـُصی  يذَّلا  َّنِاَف  َنوِحلاّصلا  اَّمَا   : امِهیَلِک ِنیَفنِّصِلل  احالَـص  َِکلذ  َلَـعَج  هّللا َ  َّنِاَـف  ًاـعیمَج ،  َحـِلاّطلا  َو  َحـِلاّصلا 

ِنَع مُهَعَدَر  َو  مُهَتَّرِـش  َرَـسَکمَُهلان  اذِا  اذـه  َلثِم  َّنِاَـف  َنوِحلاّـطلا  اَّمَا  َو  ِربَّصلا ،  َو  ِرکُّشلا  یَلَع  َکـِلذ  مُهودـحَیَف  مِهِماـّیَا  ِِفلاـس  یف  مُهَدـنِع 
َوِِّربلا َنِم  ِهیَلَع  مُهاِمب  َنوِطبَتغَی  مُهَّنِاَف  ُراربَالا  اَّمَا  َِکلذ ،  یف  احالَـص  ِنیَفنِّصلا  َنِممُهنِم  َِملَـس  نَِمل  ُلَعْجَی  َِکلذَک  َو  ِشِحاوَفلاَو ،  یـصاعَملا 

مُهُّضُحَیَف مِِهقاقِحتـسا ،  ِریَغ  نِم  ِۀَـمالَّسلِاب  مِهیَلَع  َُهلُّوَطَت  َومِهِّبَر  َۀَـفأَر  َنوفِرعَی  مُهَّنِاَف  ُراّـجُفلا  اَّمَا  و  ًةَریـَصب ،  َو  ًۀَـبغَر  ِهیف  َنودادزَی  ِحـالَّصلا و 
؛  مِهَیِلا َءاسَا  نَّمَع  ِحفَّصلاَوِساّنلِاب  ِۀَفأَّرلا  یَلَع  َِکلذ 

بدا ات  دسر  یم  مدرم  هب  یبیـسآ  رذگدوز ، ياه  تفآ  نیا  ابیهاگ  و  ... دنرادن ماود  اهنیا ، دـننام  خـلم و  موجه  ابو و  لیبق  زا  اه ، تفآ  نیا 
راتفرگ هک  ددرگ  مولعم  اتدنوش  یم  هتشادرب  دنوش ، مدرم  يدیماان  بجوم  هک  نیمه  دنرادن و  یماود  اه  تفآ  هتبلا  . دندرگ مواقم  دنوش و 

ارف ار  ناسنا  اه  یتخـس  هاـگره  سپ  تسا ... ناـنآ  قح  رد  یـشیاشخب  [ زین  ] تاـفآ ندـش  فرطرب  مدرم و  يارب  يزردـنا  تاـفآ ، هب  ندـش 
يرایـسب يوس  هب  وددرگ  یم  هاگآ  تشاد ، تلفغ  تسناد و  یمن  هک  اهزیچ  يرایـسب  زا  دریگ و  یم  دنپ  دیـشچ ، اراهنآ  جنر  وا  دنتفرگ و 

اهنآ دنوادخ ، اّما  دنـسر ، یم  ناراکدب  هب  مه  ناراکوکین و  هب  مهییاه  تفآ  نینچ  دـنچره  دـنک ... یم  هجوت  هدوب ، بجاو  وا  رب  هک  اهزیچ 
ياه تمعنهب  تبـسن  ار  اهنآ  دـسرب ، نانآ  هب  یبیـسآ  ره  نوچ  تسا ، بوخ  ناراـکوکین ، يارب  . تسا هداد  رارقبوخ  هورگ ، ود  ره  يارب  ار 

، تسا بوخ  مه  ناراکدب  يارب  دزیگنا . یم  رب  ربصو  يرازگ  ساپـس  هب  دنک و  یم  رترایـشه  دنا ـ  هتـشاد  هتـشذگ  رد  هک  ناشراگدرورپ ـ 
ِناج دنوادخ ، نینچمه  . دراد یم  ناشزاب  اه  یتشز  ناهانگ و  زا  دنکش و  یم  مه  رد  ار  ناشترارش  ، دسرب اهنآ  هب  یبیـسآ  نینچ  یتقو  نوچ 

ویکین هـب  ار  اـهنآ  نوـچ  تـسا ، بوـخ  ناراـکوکین ، يارب  تـسا . هداد  رارق  بوـخ  ، هورگ ود  ره  يارب  ار  اـه  تـفآ  زا  ندُرب  رد  هـب  ملاــس 
اهنآ هک  دنبای  یم  رد  ار  ناشراگدرورپ  ناسحا  ینابرهم و  نوچ  تسا ، بوخ  مه  ناراکدب  يارب  دنک و  یم  راودـیما  شیوخ  يراکتـسرد 

، شیوخ ّقح  ردـنارگید  ياه  يدـب  زا  تشذـگ  مدرم و  اب  ینابرهم  هب  ار  اهنآ  نیمه ، و  دـندوبن ، شا  هتـسیاشهک  نآ  اـب  داد ، رارق  ملاـس  ار 
. دنک یم  قیوشت 

ص 138 و 139 ج 3 ، راونألا ،  راحب 
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ِِهتَیب َلهَا  َو  اّیلَع  َباصَا  ام  َتیَاَرَا  ْمُکیْدیَا » ْتَبَـسَک  اَِمبَف  ٍۀَبیِـصُّْمنِم  مَُکباَصَا  ام  َو   : » َّلَج َو  َّزَع  هّللا ِ  ِلوَق  نَع  مالـسلا  هیلع  هّللا ِ  ِدـبَع  ابَا  ُتلَاَس 

َیلُِابوتَی َناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  َلوسَر  َّنِا  َلاقَف :  َنوموصعَم ؟  ٍةَراهَط  ِتَیب  ُلهَا  مُه  َو  مِهیدیَا ،  تَبَسَکاِمب  َوُه  ِهِدَْعب  نِممالسلا  مهیلع 
؛  ٍبنَذ ِریَغ  نِم  اهیَلَع  مُهَرُجْأَِیل  ِِبئاصَملِاب  ُهَءایلوَا  ُّصُخَی  هّللا َ  َّنِا  ٍبنَذ ،  ِریَغ  نِم  ٍةَّرَم  َۀَئِم  ٍۀَلَیل  َو  ٍموَی  ِّلُک  یف  ُهُرِفغَتسَی  َو  هّللا ِ 

مدیسرپ تسامش ) دوخ  لامعا  هجیتن  دسربامش ، هب  یتبیـصم  هنوگره  و  : ) ّلج ّزع و  دنوادخ  نخـس  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یلاح رد  دوب ، ناشدوخ  لامعا  هجیتن  مه  نآ  ایآ  يراد ؟ يرظن  هچ  دیسر ، وا  زا  سپمالسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  یلع و  هب  هچنآ  هرابرد  هک :

دـص يزور ، هنابـش  دشابهدرک ، یهانگ  هک  نآ  نودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  : » دـندومرف دـنموصعم ؟ كاپ و  ینادـناخ  نانآهک 
ناشـشاداپ نآ  ببـس  هب  ات  دنک  یم  بئاصم  راتفرگ  ار  دوخ  يایلوا  دنوادخ ، دیبلط . یمـشزرمآ  درک و  یم  هبوت  دنوادخ ، هاگرد  هب  هبترم 

. دنشاب هدرک  یهانگ  هک  نآ  نودب  ، دهد

ح 2 ص 450 ، ج 2 ، یفاک ، 
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272 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِرِجاْفلاَو ِّرَْبلاَیلِإ  ِۀَنامَْألا  ِءادَأَو  ِثیدَْحلا  ِقْدِِصب  ّالِإ  اّیبَن  ْثَْعبَی  َْمل  َّلَجَوَّزَع  هّللا َ  َّنِإ 

. راکدب ای  راکوکینهب و  تناما  ندنادرگرب  و  ییوگتسار ، اب  رگم  داتسرفن ، ار  يربمایپ  چیه  لجوزع  يادخ 

ح 1 ص 104 ، ج 2 ، یفاک ،

273 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌقِداص ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  ُهُسْفَنُُهقِّدَُصتَو  ٌقِداص  ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  َّلَجَوَّزَع  هّللا ُ  ُُهقِّدَُصی  ْنَم  ُلَّوَأ  َقِداّصلا  َّنِإ 

هک دنک  یم  شقیدصت  وا  سفن  زین  تسوگتـساروا و  دناد  یم  هک  تسا  لجوزع  يادخ  دنک ، یم  قیدصت  هک  یـسک  نیتسخن  ار  وگتـسار 
. تسوگتسار دناد  یم 

ح6 ص 104 ، ج 2 ، یفاک ،

274 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِثیدَْحلا ِقْدِص  َْدنِع  ْمُهوِربَتْخا  ِنِکلَو  َشَحْوَتْـسا ،  ُهَکََرت  َْول  یّتَح  ِمْوَّصلاَوِةالَّصلِاب  َجَِهل  اَمبُر  َلُجَّرلا  َّنِإَف  ْمِهِمایـِصب ، الَو  ْمِِهتالَِـصب  اوّرَتْغَت  ال 

؛ ِۀَنامألا ُءادأَو 
یم سرت  ساسحا  دیوگ ، كرت  ار  اهنآ  رگاهک  دـنک  یم  وخ  هزور  زامن و  هب  نانچ  هاگ  یمدآ  اریز  دـیروخن ، ار  مدرم  هزور  زامن و  بیرف 

. دییامزایب يرادتناما  ییوگتسار و  هب  ار  اهنآ  هکلب  دنک ،

ح2 ص 104 ، ج2 ، یفاک ،

275 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َنایْسِّنلا َنیباّذَْکلا  یَلَع  ِِهب )  ُ ) هّللا َناعَأ  اّمِم  َّنِإ 

. تسا یشومارف  نایوگغورد  دض  رب  دنوادخ  ياه  کمک  هلمج  زا 

ح 15 ص 341 ، ج 2 ، یفاک ،

276 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُُهلَمَع یکَز  ُُهناِسل  َقُدَص  ْنَم 

. دنک یم  دشر  دوش و  یم  هزیکاپ  شلمع  دشاب  وگتسار  سک  ره 

ح 11 ص 105 ، ج 2 ، یفاک ،

277 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امالَک ِلُجَّرلا  َنِم  ُعَمْـسَت  َلاق : ِساّنلا ؟ َْنَیب  ُحالْـصِْالا  اَم  َكادـِف  ُْتلِعُج  : َُهل َلیق  َلاـق : ِساـّنلا  َْنَیب  ٌحالْـصِإ  َو  ٌبْذِـکَو  ٌقْدِـص  ٌۀـَثالَث : ُمـالَْکلَا 

؛ ُْهنِم َْتعِمَسام  َفالِخ  اذَک ، َو  اذَک  ِْریَْخلا  َنِم  َکیف  َلاق  ٍنالُف  ْنِم  ُْتعِمَس  ُلوقَتَف : ُهاْقلَتَف  ُهُسْفَن ، ُُثبْخَتَفُهُُغْلبَی 
زا دندومرف : تسیچ ؟ مدرم  نایم  حالـصا  تنابرق  : دـش ضرع  ترـضح  نآ  هب  مدرم  نایم  حالـصا  غورد و  تسار و  تسا : هنوگ  هس  نخس 
رب ینیب و  یم  ار  يرگید  نآ  وـت  سپ  دوـش . یم  تحاراـن  دـسرب ، وا  شوـگ  هـب  نخـس  رگا  هکیونـش  یم  يرگید  هراـبرد  ینخــس  یــسک 

. تفگ یم  نانچ  نینچ و  وت  یبوخ  رد  هک  مدینش  ینالف  زا  ییوگ : یم  وا  هب  يا ، هدینش  هچنآفالخ 

ح 16 ص 341 ، ج2 ، یفاک ،

278 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْنَأ َْوأ  ِِهب  َّفَخَتُْـسیَف  ِّقَْحلا  َیلِإ  َوُعْدَی  َْوأ  َمَهَُّتیَف  اقِداص  َنوکَی  َْوأ  َّلِذَیَفازیزَع  َنوکَی  ْنَأ  ٍهُجْوَأ : ِۀَسْمَخ  یلَع  ُرودَـی  ُْملِْحلاَو  هّللا ...ِ  ُجارِـس  ُْملِْحلَا 

؛ ... َْتبَصَا ْدَقَف  ُهَّقَح  اْهنِم  ًّالُک  َْتیَتآ  ْنِإَف  ِهیف ، ُهوِفلاُخیَو  ِّقَْحلِاب  َِبلاُطی  ْنَأَْوأ  ٍمْرُج  ِالب  يذُْؤی 
، دوش هداد  اوران  تبسن  دشاب و  وگتسار  دوش ، راوخ  ودشاب  زیزع  صخش  دبلط : یم  يرابدرب  هک  تسا  زیچ  جنپ  تسادخ ... غارچ  يرابدرب 

قح هب  دروم ، جنپره  رد  رگا  دننک . تفلاخم  وا  اب  دنک و  یبلط  قح  دوش ، تیذا  دشاب و  هانگ  یب  ، دنرامـشب شکبـس  دنک و  توعد  قح  هب 
... . یتسه رابدرب  ینک ، راتفر 

ح61 ص 422 ، ج 71 ، راونألاراحب ،

279 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِهبَضَغ َْدنِع  ُهَسْفَن  ُِکلْمَی  َْمل  ْنَم  اّنِم  َْسَیل 

. تسین ام  زا  دشابن ، راددوخ  مشخ  ماگنه  هک  یسک 

ح2 ص 637 ، ج 2 ، یفاک ،
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280 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِةَرِخآلاَو اْینُّدلا  ِیف  اّزِع  َّلَجَوَّزَع  هّللا ُ  َُهداز  ِّالا  اْظیَغ  َمَظَک  ٍْدبَع  ْنِم  ام 

. دیازفیب وا  تزع  رب  ترخآو  ایند  رد  لجوزع  دنوادخ  هکنآ  رگم  دروخ  ورف  ار  یمشخ  هک  تسین  يا  هدنب  چیه 

ص 110 ج 2 ، یفاک ، لوصا 

281 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٍّرَش ِّلُک  ُحاتْفِم  ُبَضَْغلَا 

. تساه يدب  همه  دیلک  مشخ 

ح3 ص 303 ، ج2 ، یفاک ،

282 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ًالیلَخَکسْفَِنل ُهْذِخَّتاَف  اءوس  َکیف  لُقَی  َملَو  ٍتاّرَم  َثالَث  َْکیَلَع  َبِضَغ  ْنَم 

. نک باختنایتسود  هب  دوخ  يارب  ار  وا  تفگن ، دب  وت  هب  یلو  تفرگ  مشخ  وت  رب  راب  هس  سک  ره 

ص34 رهاوجلا ، ندعم 

283 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َُهل اّمِم  َرَثْکَا  ذُخأَی  َمل  َرَدَق  اذِا  يذَّلاَو  ٍلِطاب  یف  ُهاضِرُْهلِخُدی  َمل  َیِضَر  اذِاَو  ٍّقَح  ْنِم  ُُهبَضَغ  ُهْجِرُخی  َمل  َبِضَغ  اذِا  ُنِمؤُملَا 

دبای تردق  نوچ  دناشکن و  لطاب  هب  ار  وا  شیدونشخ  ، دوش دونشخ  نوچ  دربن و  نوریب  قح  زا  ار  وا  شمشخ  دوش ، نیگمشخ  نوچ  نمؤم 
. دریگن دوخ  ّقح  زا  شیب 

ح85 ص 209 ، ج 78 ، راونألاراحب ،

284 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
، َۀَّثَللاُّدُشَیَو ِرَفَْحلِاب ، ُبَهْذَی  َنانْسَْألا ، ُضِّیَب  ُیـ َنمْحَّرلا ، یِضُْریَو  ِرَصَْبِلل ، ٌةالْجَمَو  ، ِمَْفِلل ٌةَرَهْطَمَو  ِۀَّنُّسلا ، َنِم  َوُه  ًۀَلْصَخ : َةَرْـشَع  اتَْنثا  ِكاوِّسلا  ِیف 
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؛ ُۀَِکئالَْملا ِِهب  ُحَْرفَتَو  ، ِتانَسَْحلا ُفِعاُضیَو  ِْظفِْحلا ، ِیف  ُدیزَیَو  ِمَْغلَْبلِاب ، ُبَهْذَیَو  َماعَّطلا ، یِّهَُشیَو 
ار مشچ  رون  . 3 دـنک ، یم  هزیکاپار  ناهد  . 2 تساهلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  زا  . 1 دراد : دوجو  هدـیاف  هدزاود  ندز  كاوـسم  رد 

یم مکحم  ار  هثل   . 7 درب ، یم  نیب  زا  ار  اـهنآ  مرِج   . 6 دنک ، یم  دیفـس  ار  اه  نادند   . 5، تسا دنوادخ  يدونشخ  ثعاب  . 4 دنک ، یم  دایز 
داش نآ  زا  ناگتشرف  . 12 دنک ، یم  رباربدنچ  ار  تانسح  . 11 دنک ، یم  دایز  ار  هظفاح  . 10 درب ، یم  ار  مغلب   . 9 تسا ، روآ  اهتشا   . 8، دنک

. دندرگ یم 

ص 481 لاصخ ،

285 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِنانْسَْالا َءابَو  ُثِروی  ُهَّنِاَف  ِماّمَْحلا  ِیف  َكاوِّسلا  َو  َكاِّیا 

. دنک یم  دساف  ار  اه  نادند  هک  اریز  دینزن ؛ كاوسم  مامح  رد 

ص 292 عیارشلا ، للع 

286 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ...  َۀَهْک و ـ َّنلا ُبِّیَُطت  َو  َمَْفلا  ُبِذُْعت  ُْنبُجلا ، ُۀَمْقُّللا  َمِْعن 

 ... . دیامن یم  شوخ  ار  نآ  يوب  اراوگ و  ار  ناهد  بآ  رینپ ؛ تسا  يا  همقل  بوخ 

ح 11 ص 105 ، ج 66 ،  راونألاراحب ،

287 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِهب ِمْراَِفلالَْخلِاب  ُهَتْجَرْخَأ  امَو  ُهْعَْلباَف  ُهَتْجَرْخَأَف  َکَناِسل  ِْهیَلَع  َْترَدَأ  ام 

. نکفا نوریب  ناهد  زا  يدروآ  نوریبلالخ  اب  ار  هچنآ  و  ربب ، ورف  دمآرد  نابز  اب  هچره  نادرگب ، ناهد  رود  ار  نابز  اذغ  زا  دعب 

ص152 قالخألا ، مراکم 

288 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهَت ـ َِثل ُّدُشَی  َو  ُهَمْسِج  يوَُّقی  َو  ٍۀَِلئاغ  َو  ٍءاد  َّلُک  ِِهلاصوَا  ْنِم  ُجِرُْخیُهَّنِاَف  ِنَبَّللِاب  ِنأَّضلا  َمَْحل  ْلُکأَْیلَف  ِِهنََدب  َوا  ِِهْبلَق  یف  ٌفْعَض  َُهباصَا  ْنَم 

ار ییالب  درد و  ره  كاروخ ، نیا  هک  ارچ  دروخبریـش ، اب  دنفـسوگ  تشوگ  دیاب  دش ، راتفرگ  شیوخ  ندب  ای  بلق  رد  یفعـض  هب  سک  ره 
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. دنک یم  مکحم  ار  شا  هثلو  تیوقت  ار  وا  نت  دََرب و  یم  نوریب  يو  مادنا  زا 

ح 1819 ص 259 ، ج 2 ، نساحم ،

289 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُمایِّصلاَو ُكاوِّسلا  َو  ِنآرُْقلا ، ُةَءاِرق  َرْکُّذلا : َْنثِدُْحی  َو  َنایْسِّنلا  َْنبِهُْذی  ٌثالَث 

. نتفرگ هزور  ندزکاوسم و  نآرق ، ندناوخ  دنک : یم  دایز  ار  هظفاح  درب و  یم  نیب  زا  ار  یشومارف  زیچ ، هس 

ح 481 ص 137 ، ج 2 ، مالسالا ، مئاعد 

290 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِعامِْجلا َو  ِءاْملا  ِیف  ُدیزَیَو  َۀَثِّللا  ُّدُّشَی  َو  َۀَهْک  ـ َّنلا ُبِّیَُطی  ٍلاصِخ : َثالَث  ِهیف  َّنِاَف  َلَصَْبلا ؛ اُولُک 

. دنک یم  دایزار  یسنج  ناوت  مکحم و  ار  هثل  وبشوخ ، ار  ناهد  دراد : یگژیو  هس  هک  ارچ  دیروخب ؛ زایپ 

ح 3 ج 6 ص 374 ، یفاک ،

291 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َۀَهْک ـ َّنلا ُبِّیَُطی  َو  َقْزِّرلا  ُِبلْجَی  َو  ِتاثِّللا  ُّدُشَی  ِماعَّطلا ، َدَْعب  ُلالِْخلَا 

. دنک یم  وبشوخ  ار  ناهد  دایز و  ار  يزور  مکحم ، ار  اه  هثل  اذغ ، زا  دعب  ندرک  لالخ 

ص 283 ج 12 ، قحلا ، قاقحا 

292 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛...  َۀَهْک ـ َّنلا ُبِّیَُطی  َو  ٍلاصِخ ...: ُنامَث  ِهیف  َّنِإ  امَأ  ِءایْبنَألا . ُۀَْلَقب  َكْوَحلَا 

. دزاس یم  وبشوخار  ناهد  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ... : تیصاخ  تشه  نآ  رد  تسایبنا و  يزبس  ناحیر 

ح 4 ص 364 ، ج 6 ، یفاک ،

293 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َلْقَْعلا ُّدُشَی  َو  ِنْطَْبلا  َّباوَد  ُُلتْقَی  َو  َۀَثِّللا  ُّدُشَی  ِرْمَْخلا  ُّلَخ 

. دشخب یم  ورین  ار  لقع  درب و  یم  نیب  زا  ار  هدعم  مرِک  دنک ، یم  تیوقت  ار  هثل  هکرس 

ح 9 ص 330 ، ج 6 ،  یفاک ،

294 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ََدلَْولا ُنِّسَُحیَو  َۀَهْکَّنلا  ُبِّیَُطی  َو  ِهْجَْولا  ِءام  یف  ُدیزَی  َو  ِکَهَّسلِاب  ُبَهْذَی  ُءاّنِحلَا 

. دنک یم  ابیز  ار  دنزرف  وبشوخ و  ار  ناهد  باداش ، ار  هرهچ  درب و  یم  نیب  زا  ار  قرع  دب  يوب  انح ،

ح 5 ص 484 ، ج 6 ، یفاک ،

295 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِردَّصلا َۀَسَوْسَو  ُبِهُْذی  ُهَّنِاَف  ِكاوِّسلِاب  ْمُْکیَلَع 

. درب یم  نیب  زا  ار  لد  هسوسو  هک  ارچ  ندز ؛ كاوسم  هب  منک  یم  شرافس  ار  امش 

ح 1396 ص 667 ، ج 1 ، یسوط ، یلاما 

296 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َبَضَْغلا ُئِفُْطیَو  ِبَصَْولِاب  ُبَهْذَیَو  َبَصَْعلا  ُّدُشَیََونْوَّللا  یِفُْصیَو  ِمَْغلَْبلِاب  ُبَهْذَیَو  َۀَهْکَّنلا  ُبِّیَُطی  ُْتیَّزلا  ُماعَّطلا  َمِْعن 

، دنک یم  مکحم  ار  باصعا  دشخب ، یم  افص  ار  تسوپگنر  درب ، یم  نیب  زا  ار  مغلب  دنک ، یم  وبـشوخ  ار  ناهد  تسا ، یبوخ  ياذغ  نوتیز 
. دنک یم  شوماخار  مشخ  درب و  یم  ار  ضرم 

ص 190 قالخالا ، مراکم 

297 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكوف ْنُکَْیلَف  ِءامَّسلا  َیِلا  ِِهب  َدِعَـص  ِّالا  ِِهب  ُقِْطنَت  َو  ُهوْلتَت  ٍفْرَح  ْنِمَْـسیَلَف  َکیف  یلَع  ُهاف  ُعَضَیَف  َکـیتْاَی  َکَـلَْملا  َّنِاَـف  ِکتْـساَف  ِلـْیَّللِاب  َتُْمق  اذِا 

؛ ِحیِّرلا َبِّیَط 
چیه هاگنآ  دراذـگ و  یم  تناـهد  رب  ار  شناـهدو  دـیآ  یم  وت  دزن  يا  هتـشرف  هک  ارچ  نزب  كاوسم  یتساـخرب ، زاـمن ) يارب   ) هک هاـگنابش 
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. دشاب وبشوخ  تناهد  هک  دیاب  سپ  درب ، یم  الاب  نامسآ  هب  ار  نآ  هک  نآرگم  یناوخ  یمن  اعد  زامن و  نآرق و  زا  یفرح 

ص 357 ج 1 ، ۀعیشلا ، لئاسو 

298 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌۀَحوضَن ُهَّنِإَو  ًۀَّصاخ  ِداؤُْفِلل  ًۀَعَْفنَم  ٍء  ْیَشُعَرْسَأ  ُهَّنِإَو  الَأ  ِِهب ، ّالِإ  ْمُهاضرَم  اْوَوادام  ِحاّفُّتلا ، ِیف  ام  ُساّنلا  ُمَْلعَی  َْول 

يزیچ ره  زا  بیـس  هک  دـینادب  دـندرک . یم  نامرد  نآ  اباهنت  ار  دوخ  نارامیب  دراد ، دوجو  بیـس  رد  یـصاوخ  هچ  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا 
. تسا هدننک  وبشوخ  ودشخب  یم  هدیاف  بلق  هب  رت  عیرس 

ص 135 همئألا ، بط 

299 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ... َۀَهْک و ـ َّنلا ُبِّیَطَی  ٍلاصِخ : ََعبْرَا  ِهیف  َّنِاَف  ُْهلُک ، َلاقَف : ِثاّرُْکلا ، ِنَع  مالسلا  هیلع  هّللا ِ  ِْدبَع  وبَا  َِلئُس 

دنک یم  وبـشوخ  ار  ناهد  تسه : هدـیافراهچ  نآ ، رد  اریز  روخب ؛ ار  نآ  دـندومرف : ماما  دندیـسرپ . هرت  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
... . و

ح 4 ص 365 ، ج 6 ،  یفاک ،

300 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َۀَهْک ـ َّنلا ِنابِّیَُطی  ُحلِْملا ... َو  ُرَتْعَّسلا  َو  ... 

. دننک یم  وبشوخ  ار  ناهد  کمن ، شیوآ و 

ح 1410 ص 416 ، ج 1 ، قالخالا ، مراکم 

301 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ احابَص َنیَعبْرَا  یِلا  ُُهتَعَْفنَم  َو  َمَْفلا  ُبِّیَُطی  ِلیَّللِاب  ُلْحُْکل  َا 

. دراد همادا  زور  لهچ  ات  نآ  راثآ  دنک و  یم  وبشوخ  ار  ناهد  بش ، رد  ندیشک  همرس 

ص 46 قالخالا ، مراکم 
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302 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َناک َو  ٍِرتاف  ٍءامَف  ُهَّلُک  َِکلذ  َزَوعَا  اذِاَف  ٍتارَمَت ، َوا  ٍةَرَّکُسَفْدِجَی  َْمل  ْنِاَف  اْهیَلَع ، ُرِطُْفی  َءاْولَِحب  َاََدب  َرَْطفَا  اذِا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َناک 

؛ ... َسارْضالا يِّوَُقی  َو  َمَْفلا  َو  َۀَهْک  ـ َّنلا ُبِّیَُطیَو  َِدبَْکلا  َو  َةَدِعَْملا  یِّقَُنی  ُلوقَی :
بآ اب  دوبن ، رگا  امرخ و  هناددـنچ  ای  رگید و  نیریـش  زیچ  اب  دوبن ، اولح  رگا  دـندرک و  یم  راطفا  اولح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 

. دنک یم  تیوقت  ار  اه  نادند  وبشوخار و  ناهد  كاپ ، ار  رگج  هدعم و  مرگ  بآ  دندومرف : یم  مرگ و 

ح 4 ص 152 ، ج 4 ، یفاک ،

303 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٍبیط ِْریَِغب  ًةالَص  َنیعبَس  ْنِم  ُلَْضفَا  ٍبِّیَطَتُم  ُةالَص 

. تسا شوخ  يوب  نودب  زامن  داتفه  زا  رتهب  رطع )  ) شوخ يوب  اب  زامن  کی 

ح 7 ص 511 ،  ج 6 ، یفاک ،

304 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َرَصَْبلا ُولَْجت  َو  ِّمَْهلِاب  ُبَهْذَت  َو  َْنیَّدلا  یِضْقَت  َو  َقْزِّرلاُّرُدَت  َو  َحیِّرلا  ُبِّیَُطت  َو  َْقلُْخلا  ُنِّسَُحت  َو  َهْجَْولا  ُنِّسَُحت  ِْلیَّللا  ُةالَص 

نیب زا  ار  هودنا  مغ و  دیامن ، یم  تخادرپ  ار  یهدب  دایزار ، يزور  دنک و  یم  وبـشوخ  قالخا و  شوخ  امیـس ، شوخ  ار  ناسنا  بش ، زامن 
. دنک یم  ینارون  ار  مشچ  درب و  یم 

ص 42 لامعألا ، باوث 

305 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُْهبِّذَُعی َْملًۀَنَسَح  ُْهنِم  َِلبَق  ْنَم  َو  ُْهبِّذَُعی  َْمل  ًةَدِحاو  ًةالَص  ُْهنِم  هّللا ُ  َِلبَق  ْنَم 

. دیامن یمن  شباذع  دنک ، لوبق  کین  راک  کی  ای  زامن و  کی  سک  ره  زا  دنوادخ 

ح 11 ص 266 ، ج 3 ، یفاک ،

306 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِهتالَص یلَعٌِظفاُحم  ِِهثیدَح  یف  ٌقودَص  ٌلُجَر  َّلَجَوَّزَع  هّللا ِ  َیِلا  ِدابِْعلا  ُّبَحَا 

. دشاب شزامن  بقارم  وگتسار و  هک  تسا  یسک  لجوزع  يادخ  دزن  هدنب  نیرت  بوبحم 

ح 467 ص 371 ، قودص ، یلاما 

307 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امَا يْریَغ ! ِدَِیب  ِهِِجئاوَح  َءاضَق  َّنَا  يرَی  ُهَّناَک  يْدبَع  یِلا  َنْوََرت  امَا  ِِهتَِکئالَِملیلاعَت : َو  َكَرابَت  هّللا ُ  َلاق  ُهَتالَـص  َفَّفَخَم  ِةالَّصلا  ِیف  ُدـْبَْعلا  َماق  اذِا 

؟ يدَِیب ِهِِجئاوَح  َءاضَقَّنَا  ُمَْلعَی 
ندروآرب ایوگ  دـیرگن ؟ یمن  ما  هدـنب  هب  دـیوگ : یمـشناگتشرف  هب  دـنوادخ  دروآ ، اج  هب  کبـس  ار  نآ  دتـسیاب و  زامن  هب  يا  هدـنب  هاگره 

؟ تسا نم  تسد  هب  شیاهزاین  نیمأت  دناد  یمن  وا  ایآ  دناد ؟ یمنم  زج  یسک  تسد  هب  ار  شیاه  تجاح 

ح 10 ص 269 ، ج 3 ، یفاک ،

308 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ...  َِکتالَص َلَِبق  ِْلْبقَأَف  َكارَی  ُهَّنَامَلْعاَف  ُهاَرت  َْتنُک ال  ْنِاَف  هّللا ،ِ  ِيَدَی  َْنَیب  َکَّنَا  ْمَلْعاَف  ِةالَّصلا  ِیف  َتُْمق  اذِا 

... . نک هجوت  تزامن  هب  سپ  دنیب . یم  ار  وت  وا  ، ینیب یمن  ار  وا  رگا  یتسه و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  نادب  يداتسیا  زامن  هب  هک  یماگنه 

ح 1332 ص 325 ، ج 2 ، ماکحألا ، بیذهت 

309 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُْهنِم ْتَِلُبق  ُْهتَع  ـ َنَم ام  ِرْدَِقبَف  ِرَْکنُْملا ؟ َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  ُُهتالَصُْهتَع  ـ َنَم ْلَه  ْرُْظنَْیلَف  ْلَبُْقت ، َْمل  ْمَا  ُُهتالَص  ْتَِلُبقَا  َمَْلعَی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم 

هب ریخ ؟ ای  تسا  هدرک  رود  اه  یکاپان  اه و  یتشز  زا  ار  وا  شزامن  ایآ  دنیبب  دیاب  هن ؟ ای  هدـش  لوبق  شزامن  دـنادب  دراد  تسود  هک  یـسک 
. تسا هدش  لوبق  هدرک ، رود  هک  هزادنا  نامه 

ص 198 ج 82 ،  راونألا ، راحب 

310 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اهیّلَُصی ٍْتقَو  ِّيَا  یف  َو  َیه ؟ َْفیَک  ِِهتالَص  یِلا  َو  ؟ ْمُه ْنَم  ِِهباحْصَا  یِلا  ُرَْظُنی  ٍلاصِخ : ِثالَِثب  َّقَحلا  ُفِصَی  ْنَم  ُفَْرُعی 
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رد و  تسا ؟ هنوگچ  شزامن  دنتسه ؟ یناسک  هچهک  دنوش  هدید  شناتسود  دوش : یم  هتخانـش  یگژیو  هس  اب  دنز  یم  مَد  قح  زا  هک  یـسک 
؟ دناوخ یم  ار  نآ  تقو  هچ 

ح 281 ص 254 ، ج 1 ، نساحم ،

311 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِبیقْعَّتلا َنِم  َّدَشَا  اْئیَش  ُساّنلا  ََجلاع  ام 

. دنا هتخادرپن  اعد ) رکذ و   ) زامن تابیقعت  زا  رتهب  يزیچ  هب  مدرم 

ح 393 ص 104 ، ج 2 ، ماکحألا ، بیذهت 

312 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٍمْوَی ِّلُک  یف  ٍۀَعْکَر  ِْفلَاِةالَص  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ٍةالَص  ِّلُک  ُِربُد  یف  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  مالسلااهیلع  َۀَمِطاف  ُحیبْسَت 

. تسا زور  ره  رد  زامنتعکر  رازه  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  زامن ، ره  زا  سپ  زور  ره  رد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  تاحیبست 

ح 15 ص 343 ، ج 3 ، یفاک ،

313 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ...  َْکنِم َۀَِکئالَْملا  ُبِْجُعت  َو  َکَّبَراِهب  یضُْرت  َو  َکَتالَص  اِهب  ُِّمُتت  ٍِملْسُم  ِّلُک  یلَع  ٌۀَبِجاو  ِرْکُّشلا  ُةَدْجَس 

هب دوخ  زا  ار  ناگتشرف  يزاس و  یم  دونـشخار  تراگدرورپ  ینک ، یم  لماک  ار  تزامن  نآ  اب  تسا ، بجاو  یناملـسم  ره  رب  رکـش  هدجس 
... . يروآ یم  یتفگش 

ح 415 ص 110 ، ج 2 ، ماکحألا ، بیذهت 

314 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُک ـ ْنَع يَوز  ام  َو  ِرْکُّشلِاب  هّللا ِ  َنِم  اولَبقاَف  َِکلاذ  ْنِم  هّللا ُ  یَـضَق  امَف  مِهیْدیَایلَع  يرَْجت  ُدابِْعلا  هّللا ـ ِ  َدَْعب  اُهبابْـسَا ـ  َو  هّللا ِ  َیِلا  ِِجئاوَْحلا  ُءاضَق 

؛  َنومَْلعَت ُْمْتنَا ال  َو  مُک  ـ ُِحلُْصیاِمب ُمَلْعَا  هّللا َ  َّنِاَف  ْمَُکل  اْریَخ  َِکلاذ  َنوک  نَا َیـ یسَعَف  ِْربَّصلا  َو  ِمیلْسَّتلا  َو  اضِّرلِاب  هّللِانَع ِ  ُهولَْبقاَف  اْهنِم 
ره سپ  دوش .  یم  ارجا  اهنآ  تسد  هب  هک  دنتـسهناگدنب  دـنوادخ ،  زا  دـعب  نآ ، بابـسا  تسادـخ و  رایتخا  رد  اه  تجاح  ندـش  هدروآرب 
وا زا  ربص ،  میلـست و  وتیاضر  اب  زین  ار  نآ  تخاسن ،  هدروآرب  هچنآ  دیریذپب و  دنوادخ  زا  هنارازگ  ساپـس   ، دْرَوآرب دنوادخ  هک  ار  یتجاح 
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. دیناد یمن  امش  تسا و  رتاناد  امش  راک  ِحالص  هب   ، دنوادخ هک  ارچ  تسا ،  رتهب  امش  يارب  نیا  اسب  اریز  دیریذپب ، 

ص 365 لوقعلا ،  فحت 

315 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ُلِزانْملا  ُمِهیَلَع  تَقاض  یّتَح  اوُرثَکَف  َتوَملا  ُمُْهنَع  هّللا ُ  َعَفَرَف  مَُهل  اعَدَـفَتوَْملا  اَّنَع  عَفْرَی  َکَّبَر  اَنل  ُْعدُا  مَُهل :  ٍّیبَِنل  اولاق  یـضَم  اـمیف  اـموَق  َّنِا 

نَا َکَّبَر  اَنل  لَس  اولاقَف :  ِشاعَْملا .  ِبَل  ْنَع َطـ اولَغَشَف  مُهُدَهاعَتَی  َو  مِهیّضَُوی  َو  ِهِّدَج  َّدَج  َو  ُهَُّما  َو  ُهَّدَج  َو  ُهابَا  ُمِعُْطی  ُلُجَّرلا  ُِحبُْصی  َُولـسَّنلا  َُرثَک 
؛  مِِهلاح یِلا  مُهَّدَرَفُهَّبَر  مُهُّیبَن  َلَاَسَف  اهیَلَع  اّنُک  یتَّلا  اَِنلاح  یِلا  انَّدُرَی 

اهنآ زا  ار  گرم  دـنوادخ ،  درک و  اـعدوا  درادرب .  اـم  زا  ار  گرم  تراـگدرورپ  نک  اـعد  دـنتفگ :  ناـشربمایپ  هب  هتـشذگ  ماوـقا  زا  یکی 
يدرم ره  هک  دـش  دایز  نانچ  تیعمج  تشادـن و  ار  اهنآ  شیاجنگ  رگید  ناـشیاه  لزنمهک  نادـنچ  دـش ، داـیز  ناـنآ  تیعمج  تشادرب . 

زاب شاعم  بلط  زا  بیترت  نیدب  ودنک  یگدیـسر  اهنآ  رگید  روما  تفاظن و  هب  دهدب و  ار  شّدج  ّدج  ردام و  ّدج و  ردـپ و  جرخ  دوبراچان 
هاگرد هب  ناشربمایپ  دنادرگ .  زابمیدوب  هک  لاح  نامه  هب  ار  ام  تراگدرورپ  نک  اعد  هک :  دندرک  تساوخرد  دندمآ و  رگید  راب   . دـندنام

. دنادرگ زاب  ناشلّوا  لاح  هب  ار  اهنآ  درک و  اعد  ناشراگدرورپ 

ح 36 ص 260 ، ج 3 ، یفاک ، 

316 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِتاوَلَّصلا ِرابدَا  یف  ِءاعُّدلِاب  مُکیَلَعَِفتاعاّسلا  ِلَضفَا  یف  َسْمَخلا  ِتاوَلَّصلا  ُمُکیَلَع  َضَرَف  َّلَجَوَّزَع  هّللا َ  َّنِا 

. دینک اعد  اهزامن ،  زا  دعب  سپ   . تسا هدومن  بجاو  امش  رب  تاقوا ،  نیرتهب  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  ّلجوّزع  دنوادخ 

ح 23 ص 278 ، لاصخ ، 

317 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذِاَف ُهَیتْاَی  یّتَح  ٍةَوطُخ  ِّلُِکب  ُسَّدَُقی  لَزَی  َمل  َُّمث  ِِهبونُِذل  ٌةَرِفغَم  ٍةَوطُِخلَّوَِاب  ِِهلهَا  نِم  َجَرَخ  اذِا  ُهَلَف  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  ِربَق  یِلا  ُجُرخََیل  َلُجَّرلا  َّنِا 

 : مالسلا هیلع  هّللا ِ  ِدبَع  وبََالاق  ََکل .  اهِضقَا  َکَتَجاح  ینلَس  َکِطُعا  یّنِم  ُبلُطا  َکبُِجا  ینُعدا  َکِطُعا  ینلَـس  يدبَع  َلاقَف :  هّللا ، ُ  ُهاجان  ُهاتَا 
؛  َلََذب ام  َیطُعی  نَا  هّللا ِ  یَلَع  ٌّقَح  و 

هدیزرمآ شهانگ  کی  یمدـق  ره  يارب   ، دـش نوریب  شا  هناخ  زا  هک  یماگنه  دوش ،  جراخمالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  يارب  سک  ره 
تروص هب  دـنوادخ ،  دیـسر ،  هاگمارآ  هب  نوچ  دـسرب و  اج  نآ  هب  ات  دوش  یمرت  كاـپ  دراد ،  یمرب  هک  یمدـق  ره  اـب  هتـسویپ  دوش و  یم 

زا ار  تتجاح  مهدب ،  وت  هب  اتبلطب  نم  زا  میامن ،  تتباجا  ات  ناوخب  ارم  منک ،  تیاطع  ات  هاوخب  نم  زا  نم ! هدنب  دـیوگ : یموا  هب  یـشوگرد 
. دنک اطع  تسا ،  هداد  هدعو  ار  هچنآهک  تسادخ  رب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و  مرَوآرب . ات  هاوخب  نم 
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ح 32 ص 117 ، لامعألا ،  باوث 

318 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ! َكِدـل ُو  َو  َِکلام  نِم  ُذَّوَعَتَت  َكارَا  مالـسلا :  هیلع  َلاق   . ِۀَـنتِفلا َنِم  َِکب  ُذوعَا  ّینِا  َّمُهّللا  ُلوقَی :  ًـالُجَر  مالـسلا  هیلع  َنینِمؤُملا  ُریمَا  َعِمَـس  و 

؛  ِنَتِفلا ِتّالِضُم  نِم  َِکب  ُذوعَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ُلق :  نِکلَو  « ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَا  َو  ْمُُکلاَْومَا  امَّنِا   : » یلاعَت هّللا ُ  ُلوقَی 
لاـم و زا  هک  منیب  یم  دـندومرفوا :  هب  مرب .  یم  هاـنپ  وـت  هب  هنتف  زا  ایادـخ !  راـب  دـیوگ :  یم  يدرم  هک  دینـش  مالـسلا ،  هـیلع  ناـنمؤم  ریما 
زا ایادخ !  راب  وگب :  هکلب  دنا » هنتف  ناتنادنزرف  اه و  ییاراد  هک  تسین  نیا  زج   :» دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  يرب . یم  هانپ  ادـخ  هب  تدـنزرف 

. مرب یم  هانپ  وت  هب  هدننکهار ،  مگ  ياه  هنتف 

ح 1201 ص 580 ،  یسوط ، یلاما 

319 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلوقَیَف وعْدََیل  َْدبَْعلا  َّنِإ  َو  ُهَتْوَص  َعَمْـسَا  ْنَا  ُّبُِحا  ّینِاَف  ِِهتَجاِحب ،  ُهوسَبْحِانِکلَو  َُهل  ُْتبَجَتْـسا  ِدَق  ِْنیَکَلَْمِلل : َّلَجَوَّزَع  هّللا ُ  ُلوقَیَف  وعْدََیل  َدـبَعلا  َّنِا 

؛ ُهَتْوَص ُضِْغبُا  ّینِاَف  ُهَتَجاح  َُهل  اولِّجَع  یلاعَت : َوَکَرابَت  هّللا ُ 
، دیرادهگن ار  شتجاح  اما  مدرک ، باجتـسم  اروا  ياعد  نم  دیامرف : یم  هتـشرف  ود  هب  لّجوّزع  دنوادخ  دـنک و  یم  اعد  ناسنا  هک  یتسارب 

نمهک دیروآرب ، ار  شا  هتساوخ  دوز  دیامرف : یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنک و  یم  اعد  يرگیدو  مونشب  ار  وا  يادص  مراد  تسود  اریز 
. مونشب ار  وا  يادص  مرادن  شوخ 

ح 3 ، 489 ج 2 ، یفاک ،

320 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَنیُعا نَا  َّیَلَع  ـا  ّقَح َناک  ّـِالا  ینُعیُطیَف  یتَعاـِطب  ُهُُرمآ  مُهنِمٍدـبَع  نِم  َسَیل  ُهَّن  َا  َکَـموَق  غَِّلب  ْنَا  مالـسلا ،  هیلع  َدُوواد  یِلا  یحوَا  یلاـعَت  هّللا َ  َّنِا 
ُعیمَج ُهَداک  نِا  ُُهتظِفَح و  َّیَلَعَلَّکََوت  نِا  ُُهتیَفَک و  ینافک  ـ َتـسا ِنِا  ُُهتمَـصَع و  یب  َمَصَتعا  ِنِا  َو  ُُهتبَجَا  یناعَد  نِا  َو  ُُهتیَطعَایَنل  َاَس  نِاَف  یتَعاـط  یلَع 

؛  ُهَنود ُتدِک  یقلَخ 
مدوخ زا  يرادرب  نامرف  هب  هک  تسین  ناشیازا  يا  هدنب  چیه  هک  ناسرب  دوخ  موق  هب  هک :  دومرف  یحو  مالسلا  هیلع  دوواد  هب  لاعتم  دنوادخ 

رگا منک ،  یم  شیاطع  دـهاوخب ،  نم  زا  رگا  سپ  منک .  کمک  متعاطا  رب  ار  وا  هک  تسانم  رب  هک  نآ  زج  درب ،  نامرف  وا  مهد و  شنامرف 
نم هب  رگا  منک ،  یم  شتیاـفک  دـبلطتیافک ،  نم  زا  رگا  مهد ،  یم  شهاـنپ  دوـش ،  هدـنهانپ  نم  هب  رگا  مهد ،  یم  شخـساپ  دـناوخبارم ، 

. مشک یم  هشقن  وا  دوس  هب  نم  دنشک ،  هشقن  وا  هیلعمناگدیرفآ  همه  رگا  منک و  یم  ظفح  ار  وا  دنک ،  لّکوت 
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ح 251 ص 198 ، ءایبنألا ،  صصق 

321 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَِملظَم ُهَدنِع  َوا  ٌمارَح  ِِهنَطب  یف  ٍدبَع و  ُءاعُد  ِهَیِلا  ُعَفُری  ال  هّللا َ  َّنِا  َو  ِساّنلاِِملاظَم  نِم  جُرخَیل  َو  ُهَبـسَک  بِّیَُطیلَف  َُهل  َباجَتُْـسی  نَا  مُکُدَحَا  َدارَا  اذِا 

؛  ِهِقلَخ نِم  ٍدَحَِال 
يا هدنب  ياعد  دورب . نوریب  مدرم  قوقح  راب  ریززا  دنادرگ و  لالح  ار  شدـمآرد  دوش ، باجتـسم  شیاعد  تساوخ  امـش  زا  يدرف  هاگره 

. دور یمن  الاب  دنوادخ  هاگرد  هب  دشاب ، شندرگ  هب  ادخ  قلخ  زا  یکی  قح  ای  دشاب ، مارح  شمکش  رد  هک 

ح 31 ص 321 ، ج 93 ، راونألا ،  راحب 

322 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِنیَِدلاولا ُقوقُعَءاوَهلا  ُِملُظت  َءاعُّدلا و  ُّدَُرت  یتَّلا  َو  ُیغَبلا ...  َمَعِّنلا  ُرِّیَُغت  یتَّلا  ُبونُّذلَا 

یم رات  هریت و  ار  اضف  دننک و  یم  در  ار  اعدهک  یناهانگ  تسا و  ندرک ...  متـس  دـنوش ،  یم  اه  تمعن  نداد  تسد  زا  ثعاب  هک  یناهانگ 
. تساهنآ ندرزآ  ردام و  ردپ و  زا  ینامرفان  دننادرگ ، 

ح 1 ص 447 ، ج 2 ، یفاک ، 

323 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِهقْزِر یف  َدیز  ِِهْتَیب  ِلْهَا  یف  ُهُِّرب  َنُسَح  ْنَم 

. دوش یم  دایز  شیزور  دنک ، یکین  شا  هداوناخ  ّقح  رد  یگتسیاش  هب  سک  ره 

ص 127 يدنوارلا ، تاوعدلا 

324 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهِرُمُع یف  َُهل  َّدُم  ِِهْتَیب  ِلْهَِأب  ُهُِّرب  َنُسَحنَم  ِِهقزِر و  یف  َدیز  ُُهتَِّین  تَنُسَح  نَم  ُُهلَمَع و  یکَز  ُُهناِسل  َقَدَص  ْنَم 

هب سک  ره  دوـش و  یم  داـیز  شیزور  دـشاببوخ  شتین  سک  ره  دـنک ؛ یم  دــشر  دوـش و  یم  هزیکاـپ  شلمع  دــشاب ، وگتــسار  سک  ره 
. دوش یم  ینالوطشرمع  دنک ، یکین  شا  هداوناخ  قح  رد  یگتسیاش 

ح 11 ص 105 ، ج 2 ، یفاک ،
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325 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍضَْعب ْنِم  مهِـضَْعب  ِدابِعلا  َقازْرَا  َلَعْجَی  ْنَا  ِّالا  َِکلذ  َْکیَلَع  ُهّللا  َیبَا  ِدابِْعلایِْدیَا : ـ  یلَع  یقْزِر  َلَعْجَی  ْنَا ال  یل  َهّللا  ُْعدُا  َةدـیَبُع : وبَا  َُهل  َلاق  اَّمل 

؛ ِةَداعَّسلا َنِم  ُهَّنِاَف  ِهِْقلَخ  ِرایِخ  يْدیَا  یلَع  َکَقْزِر  َلَعْجَی  ْنَاَهّللا  ُْعدُا  ِنکلَو 
دنوادخ دندومرف : ماما  دهدن ،» رارقـشناگدنب  تسد  ارم  يزور  دنوادخ  هک  دـینک  اعد  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هدـیبع  وبا 

ناگدـنب تسد  رد  ار  تیزور  هک  هاوـخب  ادـخ  زا  اـّما  تـسا ؛ هداد  رارق  رگیدـکیتسد  رد  ار  شناگدـنب  يزور  وا  دـنک . یمن  يراـک  نـینچ 
. تسا یتخب  شوخ  زا  نیا  هک  ، دهد رارق  شبوخ 

ص 361 لوقعلا ، فحت 

326 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َرَصَْبلا ُولَْجت  َو  ِّمَْهلِاب  ُبَهْذَت  َو  َْنیَّدلا  یِضْقَت  َو  َقْزِّرلاُّرُدَت  َو  َحیّرلا  ُبِّیَُطت  َو  َْقلُْخلا  ُنِّسَُحت  َو  َهْجَْولا  ُنِّسَُحت  ِْلیَّللا  ُةالَص 

مغ و دیامن ؛ یم  مهارف  ار  یهدب  تخادرپ  [ هنیمز و  [ ؛ دنک یم  دایز  ار  يزور  وبشوخ و  قالخا و  شوخ  امیـس ، شوخ  ار  ناسنا  بش ، زامن 
. دنک یم  ینارون  ار  مشچ  درب و  یم  نیب  زا  ار  هودنا 

ص 42 لامعألا ، باوث 

327 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِقْزِّرلا ِیف  ُدیزَی  ُِّرْبلَا 

. دنک یم  دایز  ار  يزور  يراکوکین 

ص 33 دهزلا ، باتک 

328 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِدیزَْملِاب َُهل  َرَمُؤی  یّتَح  ُهُمالَک  َّمَتَف  ِِهناِسِلبارِهاظ  ُهّللا  َدِمَح  َو  ِِهْبلَِقب  اهَفَرَعَف  ٍۀَمِْعن  ْنِم  ٍْدبَع  یلَع  ُهّللا  َمَْعنَا  ام 

تمعن شیازفا  نامرف  هدشن ، مامت  شنخـس  دیوگبـساپس ، نابز  هب  دسانـشب و  ردـق  ابلق  ار  نآ  وا  دـهدب و  تمعن  يا  هدـنب  هب  دـنوادخ  نوچ 
. دوش یم  رداص  يو  يارب 

ح 9 ص 95 ، ج 2 ، یفاک ،
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329 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. ُناملِغلا ُْهلَمْعَت  َوا  ََکل  ْلَمْعَن  انْعَد  َكاِدف ! ُهّللا  اَن  ـ َلَعَج انلُقَف : ُهَلٍطئاح  یف  ُلَمْعَی  َوُه  َومالـسلا  هیلع  ِهّللاِدبَع  یبَا  یلَع  انلَخَد  َةَُّرق : یبَا  ُْنب  ُلْضَفلا 

؛ یسْفَن يذَا  یف  َلالَحلا  ُُبل  ـ ْطَا َو  يدَِیب  ُلَمْعَا  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ِینارَی  ْنَایهَتْشَا  ّینِاَف  ینوعَد  ال ، َلاق :
امـش يادف  ار  ام  ادخ  میدرک : ضرعو  میدیـسر  دـندوب ، راک  لوغـشم  ناشغاب  رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هّرق : یبا  نب  لضف 

دنوادـخ مراد  تسود  اریز  دـیراذگب ؛ دوخ  لاح  هب  ارم  هن ، دـندومرف : ترـضح  . نامالغ ای  مینک و  راک  ناتیارب  اـم  اـی  دـیهدب  هزاـجا  دـنک !
. دنیبب لالح  يزور  بسک  يارب  ندیشک  تمحز  ندرک و  راک  لاحرد  ارم  ّلجوّزع 

ص 163،ح 3595 ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 

330 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهاتآ امیفَُهل  ُكِراُبی  َْيا  ُبِسَتْحَی » ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو   » یلاعَت ِِهلوق  یف 

هدومرف شیاطع  هک  هچنآ  هب  ینعی  دـندومرف : « دـهد یم  يزور  درب ، یمن  ار  شنامگ  هک  ییاج  زا  وا  و   » ـالاو دـنوادخ  هدومرف  نیا  هراـبرد 
. دشخب یم  ینوزف  تکرب و  تسا ،

ص 43 ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت 

331 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهَؤاعُد َُرثَک  ِِهقْزِر  َهْجَو  ْفِْرعَی  َْمل  اذِا  َْدبَْعلا  َّنَاَِکلذ  َو  َنوبِسَتْحَی  ُْثیَح ال  ْنِم  َنینِمؤُْملا  َقازرَا  َلَعَج  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا 

دنادـن نمؤـم  یتـقو  هک  تسا  نیا  شتّلع  . دـننک یمن  مه  ار  شرکف  هـک  دـناسر  یم  ییاـج  زا  ار  ناـنمؤم  يزور  دـنمجرا ، زیزع و  يادـخ 
. دنک یم  اعد  دایز  دیسر ، دهاوخ  اجک  زا  شیزور 

ص 402 قودص ، دیحوت 

332 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌۀَئیطَخ ِْهیَلَع  َِبتُک  ِِهقْزِِرل  َّمَتها  ِنَم 

. دوش یم  هتشون  هانگ  کی  شیارب  دروخب ، ار  دوخ  يزور  مغ  سک  ره 

ح 593 ص 300 ، یسوط ، یلاما 
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333 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ٌعاطُم  ٌرِّیَخ  ٌریمَا  َو  ٌِعرَو  ٌِملاع  ٌهیقَف  اجَمَه : اوناک  َِکلذ  اومِدَع  ْنِاَفْمِِهتَرِخآ  َو  ْمُهاْینُد  ِْرمَأ  یف  ْمِْهَیِلا  ُعَْزُفی  ٍۀَثالَث  ْنَع  ٍدََلب  ِّلُک  ُلْهَأ  ینْغَتْـسَی  ال 

؛ ٌۀَِقث ٌریَصب  ٌبیبَط 
راـتفرگ دنـشاب  هتـشادن  ار  هس  نآ  رگا  دـننکعوجر و  اـهنآ  هب  دوـخ  ترخآ  اـیند و  روـما  رد  هـک  دـندنمزاین  زیچ  هـس  هـب  يرهـش  ره  مدرم 

. دامتعا دروم  ياناد  کشزپ  دننک و  تعاطا  وا  زا  مدرم  هک  يراکوکین  مکاح  راکزیهرِپیاناد ، ِسانش  نید  دنوش : یم  ینادرگرس 

ص 321 لوقعلا ، فحت 

334 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّنِاَف يوادَتَت ، یّتَح  َکیفْشَا  َّلَجَوَّزَع ال  هّللا ُ  یَحوَاَف  ینیفْشَی . يذَّلا  َوُه  ینَضَْرمَا  يذَّلاَنوکَی  یّتَح  يوادَتَا  ال  َلاقَف : َضِرَم ، ِءایْبنَْالا  َنِم  اّیبَن  َّنِا 

؛  یّنِم َءافِّشلا 
وا هب  لجوزع  دـنوادخ  دـنک . منامرد  دوخ  تساهدرک ، مرامیب  هک  یـسک  نامه  ات  منک  یمن  نامرد  تفگ  دـش . رامیب  ناربمایپ  زا  يربمایپ 

«. تسا نم  زا  افش  هک  ینک ، نامردهک  نآ  رگم  مهد ، یمن  تیافش  : » داتسرف یحو 

ص 362 قالخالا ، مراکم 

335 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ِِهتَرََـشب  ْنِم  ًاْریَخ  ًةَرََـشب  َو  ِهِمَد  ْنِم  اْریَخ  ًامَد  َو  ِهِمَْحل  ْنِم  ًاریَخ  امْحَلَُهل  َّلَجَوَّزَع  هّللا ُ  َلَدبَا  ادَـحَا  ِِهب  ِربُْخی  َْمل  َو  ُهَمَتَکَف  ٍما  ّـ یَا َۀـَثالَث  َضِرَم  ْنَم 

؛ اَهیف ِْبنُْذی  َْمل  ًةَرََشبَو  ارعَش  َو  امَد  َو  امَْحل  ُُهلِْدُبی  َلاق : ُُهلِْدُبی ؟ َْفیَک  َو  َكاِدف ! ُْتلِعُج  َُهل : ُْتُلق  َلاق : ِهِْرعَْشنِم . اْریَخ  اْرعَش 
رد هک   ) تشوگ نآ  زا  رتهب  یتشوگ  وا  ياربدنوادخ  دزاسن ، هاگآ  نآ  زا  ار  سک  چیه  دنک و  ناهنپ  ار  نآ  دشاب و  رامیب  زور  هس  سک  ره 

تیادف : مدیـسرپ دـنک . یم  نیزگیاج  شیوم  زا  رتهب  ییوم  شتـسوپ و  زا  رتهب  یتسوپ  شنوخزا ، رتهب  ینوخ  تسا ،) هتفر  تسد  زا  يرامیب 
«. تسا هدرکن  هانگ  اهنآ  اب  هک  دنک  یم  نیزگیاج  ارییوم  تسوپ و  نوخ ، تشوگ ، وا  يارب  : » دندومرف دزاس ؟ یم  نیزگیاج  هنوگچ  موش !

ح 6 ص 116 ، ج 3 ، یفاک ،

336 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌۀَحوضَن ُهَّنِا  َو  ًۀَّصاخ  ِداؤُْفِلل  ًۀَعَْفنَم  ٍء  ْیَش  ُعَرْسَاُهَّنِا  َو  الَا  ِِهب ، ِّالا  ْمُهاضرَم  اْوَوادام  ِحاّفُّتلا ، ِیف  ام  ُساّنلا  ُمَْلعَی  َْول 

هب يزیچ  ره  زا  رت  عیرـس  بیـس  دندرک . یم  نامردنآ  اب  اهنت  ار  دوخ  نارامیب  دراد ، دوجو  بیـس  رد  یـصاوخ  هچ  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا 
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. تسا هدننک  وبشوخهک  نآ  هژیو  هب  دناسر ؛ یم  هدیاف  بلق 

ص 135 ۀّمئالا ، بط 

337 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َُهل َوُعْدَی  ْنَا  َِلئاّسلا  َُرمأَی  َو  ِهِدَِیب  َِلئاّسلا  َیطُعی  ْنَا  ِضیرَْمِلل  ُّبَحَتُْسی 

. دنک اعد  شیارب ، دهاوخب  وا  زا  دهدب و  لئاس  هب  هقدص  دوخ ، تسد  اب  رامیب  تسا  هتسیاش 

ح 9 ص 4 ، ج 4 ، یفاک ،

338 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  اَدبَا ایحَی  َو ال  ِهِدَسَج  یٌفقرِع  َتام  ًۀَْلَیل  َءاشَعلا  َكََرت  ْنَم  ٍْحلِِمب . ٍمَُقل  ِثالَِثب  َْول  َو  َءاشَْعلا  ِعَدَت  ال 

رگید دریم و  یم  يو  ندـب  رد  گر  کی  ، دـنک كرت  ار  ماش  کی  سک  ره  دـشاب . کمن  نان و  همقل  هس  هب  دـنچ  ره  نکن ، كرت  ار  ماـش 
. دوش یمن  هدنز  زگره 

ص 195 قالخالا ، مراکم 

339 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِزئاجَعلا ُحاِکن  َو  ِءالِْتمِْالا  یَلَع  ُنایشِْغلاَو  ِۀَنِْطْبلا ، یَلَع  ِماّمَْحلا  ُلوخُد  َْنلَتَق : امَّبُر  َو  َنَدَْبلا  َْنمِدْهَی  ٌۀَثالَث 

. نانز ریپ  اب  يرتسبمه  ُرپ و  مکش  اب  ندرکشزیمآ  ُرپ ، مکش  اب  نتفر  ماّمح  دنک : دوبان  مه  دیاش  دنک و  یم  هدوسرف  ار  ندب  زیچ  هس 

ص 555،ح 4904 ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

340 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
وِـسأَّرلا ِقلَح  ِةَرّونلِاب و  ُناسنِالا  َِرُما  َِکلِذل  اِهِلمانَا و  نِم  ِرافظَألا  ِجورُِخب  وِهِّماسَم  یف  ِرعَّشلا  ِجورُِخب  ُجُرَخت  َُهءاودَا  ِنَدَـبلا و  َمالآ  َّنأ  مَلِعا  ... 

؛ امِهِجورُِخب ُءاودَالا  َُومالآلا  َجُرخَتَف  ِتابَّنلا  ِیف  ُرافظَالا  َو  ُرعَّشلا  َعِرُسِیل  ٍعوبُسا  ِّلُک  یف  ِرافظَالا  ِّصَق 
نیمه زا  دنور . یم  نوریب  ندب  زا  ناتـشگنا ، زااه  نخان  دوخ و  هاگیاج  زا  اهوم  ندـمآرد  اب  هارمه  ندـب ، ياه  يرامیب  اهدرد و  هک  نادـب 
دشراه نخان  اهوم و  ات  تسا ، هدش  فظوم  هتفه ، ره  رد  اه  نخان  ندرک  هاتوک  و  ندرک ) هاتوک  ) ندیشارترس ندیـشک ، هرون  هب  ناسنا  ور ،

. دنورب نوریب  نت  زا  اه  يرامیب  اهدرد و  اهنآ ، ندمآرد  اب  دنبای و  يرت  ناباتش 
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ص 32 لضفم ، دیحوت 

341 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َءاّدلا َُکنَدَبَلَمَتحا  اَم  َءاوَّدلا  ِِبنَتْجا  َو  ٍءاد  َّلُک  ُّدُمَی  ُهَّنِاَف  ِءاملا  ِبرُش  نِم  ِللقَا 

. دیزیهرپب وراد  فرصمزا  دراد  لمحت  ناتندب  ات  دنک و  یم  تیوقت  ار  یضرم  ره  نآ  دایز  هک  دیماشایب ، بآ  مک 

ح 2 ص 382 ، ج 6 ، یفاک ،

342 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف مالـسلا  هیلع  ٌرَفْعَج  انَلَبْقَتْـساَف  ٍرَفْعَج  یلاوَم  ْنِم  ٌةَّدِـع  ُنَْحنَوُهُدوعَن  ِْهَیلِإ  اـنْجَرَخَف  ِهیلاوَم  ُضَْعب  َضِرَم  مالـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنبِرَفْعَِجل  یلْوَـم 
ْنِم ٌهَقُْعل  َْوأ  ٌۀَّجُْرُتا  َْوأ  ٌۀَلَجْرَفَـسْوَأ  ٌۀَحاُّفت  ْمُکِدَحَأ  َعَم  َلاقَف : انْفَقَوَف ، اوِفق ، اَنل : َلاقَف  ُهُدوعَن  انالُف  ُدیُرن  اْنلُقَف : َنودیُرتَْنیَأ ؟ اَنل  َلاقَف  ِقیرَّطلا  ِضَْعب 

؛ ِْهیَلَع ِِهب  َلِخُْداام  ِّلُک  یلِإ  ُحیرَتْسَی  َضیرَْملا  َّنَأ  َنومَْلعَت  امَأ  َلاقَف : اذْهنِم ، ٌء  ْیَش  انَعَم  ام  اْنلُقَف : ٍروُخب ؟ ِدوع  ْنِم  ٌۀَعِْطق  َْوأ  ٍبیط 
نوریب وا  تدایع  يارب  ماما  نارای  زایا  هدع  ام  دش و  رامیب  ترـضح  نارای  زا  رفن  کی  دـیوگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناگتـسباو  زا  یکی 

. میور یم  ینالف  تدایع  هب  میدرک  ضرع  دـیور ؟ یم  اـجک  دندیـسرپام : زا  میدـش . وربورمالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  اـب  هار  رد  میتفر .
ضرع تسه ؟ امـشزا  یکی  اب  دوع  يا  هعطق  ای  رطع  یمک  یجنُرت ، یهب ، یبیـس ، ایآ  دـندومرف : ترـضح  میداتـسیاام . دـیتسیاب . دـندومرف :

. دبای یم  شمارآ  دنربب ، شیارب  يزیچ  هک  نیا  زا  رامیب  هکدیناد  یمن  رگم  دندومرف : ترضح  میرادن . دوخ  اب  اهزیچ  نیا  زا  میدرک :

ح 3 ص 118 ، ج 3 ، یفاک ،

343 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ٌطِخاس اْهیَلَع  اهُجْوَز  ٌةَاَرما  َو  ٌلَمَع ... مَُهل  ُعَفُری  ٌۀَثالَث ال 

. دشاب نیگمشخوا  هب  تبسن  شرهوش  هک  ینز ، و  دوش ... یمن  هتفریذپ  اهنآ  زا  یلمع  چیه  هک  دنرفن  هس 

ح 3 ص 507 ، ج 5 ، یفاک ، 

344 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو اـهَعَم  ِهُِقلُخ  ُنْسُح  َو  اـهاوَه  َو  اـهَتَّبَحَم  َو  اـهَت  ـ َقَفاوـُم اـِهب  َِبلَتْجَِیل  ُۀَـقَفاوُْملایِه  َو  ِِهتَجْوَز  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اـمیف  َءایْـشَا  ِۀـَثالَث  ْنَـع  ِجوَّزلاـِب  ینِغ  ـال 

؛  اْهیَلَع ِِهتَعِسَوت  َو  اِهْنیَع  یف  ِۀَنَسَْحلا  ِۀَْئیَْهلِاب  اِهْبلَق  ََۀلاِمتْساُُهلامِْعتِْسا 
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دـنک و بلج  دوخ  هب  ار  نز  قشع  تبحمو و  يراـگزاس  نآ ، اـب  هک  يراـگزاس  تسین : زاـین  یب  زیچ  هس  زا  شرـسمه  اـب  هطبار  رد  رهوـش 
. وا یهافر  تاناکما  ندروآ  مهارف  يو و  ياربدوخ  نتسارآ  اب  وا  زا  يربلد  وا و  اب  یقالخا  شوخ 

ص 323 لوقعلا ،  فحت 

345 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اهَنِطاب َو  اهَرِهاظ  َشِحاوَْفلاَمَّرَح  ِِهتَْریَِغل  َو  ٍرویَغ  َّلُک  ُّبُِحی  َو  ٌرویَغ  یلاعَت  َو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنِا 

مارح ادـیپان ، ادـیپ و  زا  ار  اـه  یتشز  هک  تسوایدـنمتریغ  زا  دراد و  تسود  ار  یتریغ  اـب  ره  تسا و  تریغ  اـب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
. تسا هدومرف 

ح 1 ص 535 ، ج 5 ،  یفاک ،

346 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ْمُکُؤاِسن َّفِعَت  ِساّنلا  ِءاِسن  ْنَع  اوُّفِع  َو  ْمُکُؤاْنبَا  ْمُکَِّربَی  ْمُکَءابآ  اوُِّرب 

. دنشاب نمادکاپ  ناتنانز  ات  دیشاب ، نمادکاپمدرم  نانز  هب  تبسن  دننک و  یکین  امش  هب  ناتنادنزرف  ات  دینک ، یکین  دوخ  ردام  ردپ و  هب 

ح 5 ص 554 ،  ج 5 ، یفاک ، 

347 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ال امُهَتَبْحُـص  َنِسُْحت  ْنَا  ُناسْحِالَا  َلاقَف : اناسِْحا » ِْنیَدـِلاْولِاب  َو   ِ:» هّللا ِلْوَق  ْنَعمالـسلا  هیلع  هّللاِدـْبَع ِ  ابَا  ُْتل  َاَس  َلاـق : ِطاـّنَْحلا  ٍدّـالَو  یبَا  ْنَع 

؛ ِْهَیِلا ِناجاتْحَی  امُه  اْئیَشَکالأْسَی  ْنا  امُهَفِّلَُکت 
نیا ردام  ردپ و  هب  یکین  دندومرف : مدیـسرپمالسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  ار  دینک » یکین  ناتردام  ردپ و  هب   » هیآ يانعم  دیوگ : یم  دّالو  یبا 

ناشزاین نانآ ، تساوخردزا  لبق  ینعی   ) دنهاوخب وت  زا  دـنراد  زاین  هک  يزیچ  ات  ینکن  ناشروبجم  ینکوکین و  اهنآ  اب  ار  تراتفر  هک  تسا 
(. ینک فرطرب  ار 

ح 78 ص 79 ، ج 74 ، راونألاراحب ،

348 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  مُهَنوِملظَی َو ال  مِهیَلَع  َنوُّنِحَی  مِهیلهَا و  یلَع  َنولَواطَتَی  َنیذَّلا ال  ِیتَُّما  نِم  ِلاجِّرلا  ُْریَخ 
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. دنیامنن ملظ  نانآ  هب  دنشاب و  ناشزوسلد  دننکن ، تناها  ، دنشابن نشخ  دوخ  هداوناخ  هب  تبسن  هک  دنتسه  یناسک  نم  تّما  نادرم  نیرتهب 

ص 216 قالخالا ،  مراکم 

349 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهْلقَع ُدییْاَت  َناک  اذِاَف  ِهِْرمَا  ُحاتْفِم  َو  ُهُرِْـصبُم  َو  ُُهلیلَد  َوُه  َو  ُلُمْکَی  ِلْقَْعلِاب  َوُْملِْعلا  َو  ُْظفِْحلا  َو  ُمْهَْفلا  َو  ُۀَنْطِْفلا  ُْهنِم  ُلْقَْعلا  َو  ُلْقَْعلا  ِناْسنِْالا  ُۀَماعِد 

َو ُهارْجَم  َفَرَع  َِکلذ  َفَرَع  اذِاَف  ُهَّشَْغنَم  َو  ُهَحَـصَن  ْنَم  َفَرَع  َو  ُْثیَح  َو  َِمل  َو  َْفیَک  َِکلذـِب  َِملَعَف  امِهَف  انِطَف  ارِکاذ  اـِظفاح  اـِملاعَناک  ِرّونلا  َنِم 
ِهیف َوُه  اُمفِْرعَی  ٍتآ  َوُه  ام  یلَع  ادِراو  َو  َتاف  اِمل  اکِرْدَتْسُم  َناک  َِکلذ  َلَعَف  اذِاَف  ِۀَعاّطلِاب  َراْرقِْالاَو  ِهِّلل  َۀَِّینادْحَولا  َصَلْخَا  َو  َُهلوصْفَم  َو  َُهلوصوَم 

؛ ِلْقَعلا ِدییْاَْتنِم  ُهُّلُک  َِکلذ  َو  ٌِرئاص  َوُه  ام  یِلا  ِهیتْاَی و  َْنیَا  ْنِم  انُهاه و  َوُه  ٍء  ْیَش  ِّيَِال  َو 
يامنهار لقع ، دـسر . یم  لاـمک  هب  ناـسنا  ، لـقع اـب  دزیخ . یم  رب  شناد  ظـفح و  مهف ، یکریز ، لـقع ، زا  تسا و  لـقع  تیناـسنا ، نوتس 

هلیـسو نیدـب  دوش و  یم  میهف  شوهزیت و  ظـفاح ، اـناد ، دوـش ، يراـی  روـن  اـب  لـقعهاگ  ره  تسوا . ياـهراک  دـیلک  هدـننک و  اـنیب  ناـسنا ،
ار هناگیب  شیوخ و  تکرح و  ریسم  ، تسناد ار  نیا  هاگره  دسانش و  یم  ار  راکلغد  هاوخریخ و  دمهف و  یم  ار  اجک  ارچ و  هنوگچ ، ( خساپ )

هدنیآ رد  هچنآ  رب  دنک و  یم  ناربج  هتفر  تسد  زا  هچنآ  درک ، نینچ  نوچ  دزرو و  یمصالخا  دنوادخ  تعاط  دیحوت و  رد  دسانـش و  یم 
نیا و  دور . یم  اجک  هب  هدمآاجک و  زا  تساجنآ . رد  يروظنم  هچ  يارب  تسا و  نآ  ياجک  رد  دـناد  یم  هک  دوش  یم  دراو  نانچدـیآ  یم 

. تسا لقع  دییأت  وترپ  زا  همه 

ح 23 ص 25 ، ج 1 ، یفاک ،

350 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلامِْعتْسا َو  ِهِسْفَِنل  یضْرَی  ام  ِساّنِلل  یضْرَی  ْنَا  َو  ِبَضَْغلا  َو  اضِّرلا  ِلاح  یلَعِهِسْفَن  ْنِم  ِّقَْحلا  َءاطِْعا  اثالَث : َلِمْک  ـ َتْـسَی یّتَح  ًالِقاع  ُِلقاْعلا  ُّدَُعی  ال 

؛ ِةَْرثَْعلا َْدنِعِْملِْحلا 
دوخ يارب  ار  هچنآ  دنک ، ادا  مشخ  يدونـشخماگنه و  رد  ار  قح  دـناسر : لامک  هب  دوخ  رد  ار  تفـص  هس  هک  نآ  رگم  تسین  لقاع  لقاع ،

. دشاب رابدرب  نارگید ، ياطخ  ماگنهو  ددنسپب  مه  نارگید  يارب  ددنسپ ، یم 

ص 318 لوقعلا ، فحت 

351 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَّلُک َّرَّشلا  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُهَّلُک  َْریَْخلا  َلَعَج  َّلَجَوَّزَع  هّللا َ  َّنَِال  ِةَرِخْـالا  َدـَْعبِّالا  َّرَّشلا  َو  َْریَخلا  يَرت  َْنل  َو  َکَـمامَا  ُهَّلُک  َّرَّشلا  َّنِا  َو  َکَـمامَا  ُهُّلُک  ُْریَْخلَا 

؛ ِراّنلا ِیف 
رد ار  اه  یبوخ  همه  دـنوادخ  اریز  ینیب ، یمن  ترخآرد  زج  ار  یعقاو  يدـب  یبوخ و  زگره  تسوت و  لباقم  رد  اه  يدـب  اه و  یبوخ  همه 
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. تسا هدادرارق  منهج  رد  ار  اه  يدب  همه  تشهب و 

ص 306 لوقعلا ، فحت 

352 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اّرَش َُهل  هّللا ُ  َرِهُْظی  یّتَح  ُماّیَالا  ِتَبَهَذَف  اّرَش  ُّرُِسی  ٍْدبَع  ْنِم  امَو  اْریَخ  َُهل  هّللا ُ  َرِهُْظی  یّتَح  اَدبَا  ُماّیَالا  ِتَبَهَذَف  اْریَخ  َّرَسَا  ٍْدبَع  ْنِم  ام 

اب دنک ، ناهنپ  ار  يرـش  يا  هدـنب  ره  دزاس و  یم  راکـشآوا  زا  ار  يریخ  دـنوادخ  نامز  تشذـگ  اب  دـنک ، ناهنپ  ار  يریخ  هک  يا  هدـنب  ره 
. دنادرگ یم  راکشآوا  زا  ار  يرش  دنوادخ  نامز  تشذگ 

ح 4 ص 282 ، ج 72 ، راونألاراحب ،

353 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِّرَّشِلل ٌحاتفِم  ِْریَْخِلل  ٌقالْغِم  ِقلُْخلا  َحیحَّشلا  َّباّشلاَّنَا  َو  ِّرَّشِلل  ٌقالْغِم  ِْریَْخِلل  ٌحاتْفِم  ِقلُخلا  َنَسَحلا  َّباّشلا  َّنَا  یمَلِْعا 
. تسا رش  دیلک  وریخ  لفق  قالخادب  ناوج  تسا و  رش  لفق  ریخ و  دیلک  قالخا ، شوخ  ناوج  هک  شاب  هاگآ 

ح 598 ص 302 ، یسوط ، یلاما 

354 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ََعرَز ام  ٍعِرازِّلُِکل  َو  ًۀَمادَن  ْدِصْحَی  اّرَش  ْعَرْزَی  ْنَم  َو  ًۀَْطبِغ  ْدِصْحَی  اْریَخ  ْعَرْزَی  ْنَم 

تشادرب ار  نامه  دراکب ، هچ  ره  سک  ره  دنک ، یمورد  ینامیشپ  دراکب ، يدب  سک  ره  دنک و  یم  ورد  يدونشخ  دراکب ، یبوخ  سک  ره 
. دنک یم 

ح 19 ص 458 ، ج 2 ، یفاک ،

355 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛) َنْرُهطَی یّتَح  َّنُهوبَرقَتال  و   » یلاعَت هّللا ِ  ِلوَِقل  اهَِیتأَی  نَا  اهِجْوَز  یلَع  ُمُرْحَی  ُضیَحت ، ُةَأرَْملا 

ضئاـح ناـنز  هب  : » لاـعتم دـنوادخ  هتفگ  نیا  لـیلد  هب  تسا  مارح  وا  اـب  شزیمآ  شرهوـش  رب  تـسا  ضیح )  ) هناـیهام تداـع  رد  هـک  ینز 
«. دندرگ كاپ  هک  ینامز  ات  دیوشن  کیدزن 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


ح 9 ص 322 ، ج 2 ، هعیشلا ،  لئاسو 

356 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ُهَُدلَو َنُسَح  َو  ُهُؤام  َباط  ِقیِّرلا  یَلَع  ًۀَلَجرَفَس  َلَکَا  ْنَم 

 . ددرگ یم  وکین  شدنزرف  دوش و  یم  هزیکاپ  شا  هفطن  دروخب ،  ِْهب  کی  اتشان  سک  ره 

ح 3 ص 357 ، ج 6 ، یفاک ، 

357 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِّیبَّصلایَلَع ٌروَج  َوُهَف  َصَقَن  امَف  ارْهَش ، َنورْشِع  َو  ٌدِحاو  ُعاضَّرلَا 

 . تسا كدوک  رب  ملظ  دوش ،  مک  هچ  ره  سپ  تسا .  هام   21 يراوخریش ، 

ح 3 ص 40 ، ج 6 ، یفاک ، 

358 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِتانَسَحلا یَلَُعبیُثی  َو  ِمیعَّنلا ،  ِنَع  ُلأْسَی  هّللا ُ  َو  ٌتانَسَح  ُتانَْبلا  َو  ٌمیعَن  َنونَْبل  َا 

 . دهد یم  شاداپاه  یبوخ  هب  دنک و  یم  لاؤس  اه  تمعن  زا  دنوادخ ،  یبوخ . نارتخد  دنا و  تمعن  نارسپ ،

ح 12 ص 7 ، ج 6 ، یفاک ، 

359 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِهَِدلَِول ِهِّبُح  ِةَّدِِشل  َْدبَْعلا  ُمَحْرََیل  هّللا َ  َّنِا 

 . دنک یم  محر  شدنزرف ،  هب  ّتبحم  تّدش  رطاخ  هب  دوخ  هدنب  رب  دنوادخ  دیدرت ،  نودب 

ح 5 ص 50 ، ج 6 ، یفاک ، 

360 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َنینِس َْعبَس  َزَواجاِذا  َة  َاْرَْملا  ُلِّب  ـ َُقی ُمالُْغلاَو ال  اهلِّبَُقت  الَف  َنینِس  َّتِس  ُۀَیراجلا  ِتَغََلب  اذِا 
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 . دسوبن ار  مرحمان ]  ] نز تشذگ ،  یگلاس  تفه  زا  نوچ  زین  رسپ  سوبم و  ار  وا  دش ،  هلاس  شش  مرحمان ]  ] رتخد نوچ 

ح 1659 ص 479 ، ج 1 ، قالخألا ،  مراکم 

361 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اْمتَح َُهل  هّللا ُ  َراخ  َُهل  هّللا ُ  َعَنَص  اِمب  ایِضار  هّللا َ  َراخَتْسا  ِنَم 

. تساوخ دهاوخ  ریخ  وا  يارب  امتح  دنوادخ  دشاب ، یضار  هتساوخ  ادخ  هچنآ  هب  دهاوخب و  ریخ  ادخ  زا  سک  ره 

ح330 ص 241 ، ج 8 ،  یفاک ،

362 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُْهبِّذَُعی مَلًهَنَسَح  ُْهنِم  َِلبَق  نَمَو  ُْهبِّذَُعی  َمل  ًةَدِحاو  ًةالَص  ُْهنِم  هّللا ُ  َِلبَق  نَم 

. دیامن یمن  شباذع  دنک ، لوبق  ار  کین  راک  کی  ای  زامن و  کی  سک  ره  زا  دنوادخ 

ح11 ص 266 ، ج 3 ، یفاک ،

363 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِرابِْکلا ُبِحاص  َوُه  ِراغِّصلا  َبِحاص  َّنِإ  اِهب ،  اوُعْدَت  ْنَأ  اهِرَغِِصل  ًةَریغَص  اوکُْرتَت  الَو  ِِهْلثِِمب ،  هّللا ِ  َیلِإ  َنوبَّرَقَتال  ْمُکَّنِإَف  ِءاعُّدلِاب ،  ْمُْکیَلَع 

، ار یکچوک  رما  چیه  يارب  ندرک  اعد  و  دیوش . یمنکیدزن  ادخ  هب  اعد  دننام  هب  زیچ  چیه  اب  اریز  ندرک ، اعد  هب  منک  یم  شرافـس  ار  امش 
. تسوا تسد  هب  گرزب  ياهتجاح  هک  تسا  یسک  نامه  تسد  هب  زین  کچوک  ياهتجاحاریز  دینکن ، اهر  شندوب  کچوک  رطاخ  هب 

ح6 ص 467 ، ج 2 ، یفاک ،

364 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُّمث َكَْدنِع  ُهَمَِعن  ُرُکْذَت  َو  هّللا َ  ُدَـمْحَتَف  ُأَدـْبَت  َلاق : ِءاعُّدـلا  ُۀَـهِج  ام  َو  : ُْتُلق َُهباجَا ، ِءاعُّدـلا  ِۀَـهِج  ْنِم  ُهاعَد  َُّمث  ُهَرَمَا  امیف  َّلَجَوَّزَع  هّللا َ  َعاطَا  ْنَم 

؛ ِءاعُّدلا ُۀَهِج  اذهَف  اْهنِم  ُذیعَتْسَت  َُّمث  اِهب  ُّرُِقتَف  ََکبونُذ  ُرُکْذَت  َُّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلایَلَع  یّلَُصت  َُّمث  ُهُرُکْشَت 
اب دندومرف : تسیچ ؟ اعد  تهج  دندیـسرپ : دنک . یم  شتباجا  دناوخب ، اعد  تهج  زا  ار  وا  سپـس  دـنک  تعاطا  ار  دـنوادخ  رماوا  سک  ره 

دای و ار  تناهانگ  یتسرف و  یم  دوردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  سپس  ینک ، یمرکـش  ار  وا  دای و  ار  وا  ياه  تمعن  زاغآ و  یهلا  دمح 
. تس نیا ا  اعد  تهج  يرب ؛ یم  هانپ  ادخ ) هب   ) اهنآ زا  هاگنآ  ، ییامن یم  فارتعا  اهنآ  هب 
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ص 486 ج2 ، یفاک ،

365 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِساّنلا َْنَیب  امیف  ُۀَنَسَْحلا  ُقالْخَْالا  َمالْسِْالا  ُنِّیَُزی  اّمِم  َّنِا 

. تسا مالسا  تنیز  مدرم ، نیب  رد  یقالخا  شوخ 

ص 422 راونألا ، ةاکشم 

366 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اریثَک هّللا ِ  ُرْکِذ  َو  ِِهلام  یف  ُهاخَِالُجَّرلا  ُةاساُوم  َو  ِساّنلا  ِنَع  ُحْفَّصلا  ِقالْخَْالا ؟ ِمِراکَِمب  َُکثِّدَُحا  الَا 

. ندوب ادخ  دای  هب  رایسب  دوخ و  ینید )  ) ردارب هب  یلام  کمک  مدرم ، زا  ندرک  تشذگ  تسیچ ؟ قالخا  مراکم  هک  میوگب  امش  هب  ایآ 

ح 2 ص 191 ، رابخألا ، یناعم 

367 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُراّجُفلا ُهَبَناج  َو  ُرایْخَْالا  ُهَّبَحَا  ُهَْقلُخ  َنَسْحَا  ْنَم 

. تسا ناما  رد  راکبانیاه  مدآ  ضّرعت  زا  تسا و  رادروخرب  بوخ  نامدرم  یتسود  زا  قالخا ، شوخ  ناسنا 

ص 449 ج 8 ،  لئاسولا ، كردتسم 

368 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َکِسْفَن یلَع  َْول  َو  ِّقَْحلا  ُلْوَق  َو  َکَمَرَح  ْنَم  ُءاطِْعا  َوَکَعَطَق  ْنَم  ُۀَلِص  َو  َکَمَل  ْنَّمَع َظـ ُْوفَْعل  َا  ِقالْخَْالا : ِمِراکَم  ْنَع  َِلئُس  ْدَق  َو 

نآ هب  اطع  هدرک ، هطبار  عطق  وت  اب  هک  یـسک  اب  هطبار  هدرک ، ملظ  وت  هب  هک  یـسک  زا  تشذگ  دندومرف : دـش ، لاؤس  قالخا  مراکم  هرابرد 
. دشاب تدوخ  دض  رب  هچرگا  قح  نتفگ  تسا و  هتشاد  غیرد  وت  زا  هک  سک 

ح 1 ص 191 ، رابخألا ، یناعم 

369 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌۀَیطْعُم ٌدَی  َو  ٌمیحٌَرْبلَق  َو  ٌفیَطل  ٌناِسل  َو  ٌطِسَْبنُم  ٌهْجَو  ٍتامالَع : ََعبْرَا  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَِال  َّنِا 

. هدنهد ِتسد  نابرهم و  لد  مرن ، نابز  هداشگ ، يور  دنراد : هناشن  راهچ  اه  یتشهب 

ص 91 ج 2 ، مارو ، هعومجم 

370 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُِقلُْخلا ِنْسُح  ْنِم  ُأَنْهَا  َْشیَع  ال 

. تسین هدیدنسپ  راتفر  قالخا و  زا  رتاراوگ  یگدنز  چیه 

ص 559 ج 2 ، عیارشلا ، للع 

371 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف َةَدَؤُّتلا  َکَـسْفَن  ْمِْزل  َا  َو  ٌبِحاـص  ِلاـصِْخلا  ِهِذـه  یلَع  ُمیقَتْـسَی  ـالَفِْربَّصلا  َۀَِّلق  َو  ِْقلُْخلا  َءوس  َو  َرَجَّضلا  َو  َكاـّیا  َّیَُنب  اـی  ِِهْنبِـال : ُناـمُْقل  َلاـق 

؛ َکَْقلُخ ِساّنلا  ِعیمَج  َعَم  ْنِّسَح  َو  َکَسْفَن  ِناوْخِْالا  ِتانوؤَمیلَع  ْرِّبَص  َو  َكِروُما 
ار اه  تلـصخ  نیا  لمحت  یتسود  چـیه  هک  نک  يرود  یباـت  یب  یقـالخا و  دـب  یگلـصوح و  یب  زا  مدـنزرف ! دومرف : شدـنزرف  هب  ناـمقل 

. شاب قالخا  شوخ  مدرم  همه  اب  روبص و  نارداربتامحز  لّمحت  رد  رابدرب ، مارآ و  تیاهراک  رد  درادن .

ح 245 ص 198 ، ءایبنألا ، صصق 

372 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 َ هّللا اوُدَـمْحاَف  ْمُکیف  َْتناـک  ْنِاَـف  ْمُکَُـسف ، ْـ نَا اونِحَْتماَـف  ، ِقـالْخَْالا ِمِراـکَِمبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  َلوسَر  َّصَخ  یلاـعَت  َو  َكَراـبَت  هّللا َ  َّنِا 
َو ُةَْریَْغلا  َو  ُءاـخَّسلاَو  ِقـْلُْخلا  ُنْسُح  َو  ُْملِْحلا  َو  ُرْکُّشلا  َو  ُْربَّصلا  َو  ُۀَـعانَقلا  َو  ُنـیقَیلا  ًةَرَـشَع : اهَرَکَذَـف  اـْهنِمِةَدایّزلا . ِیف  ِهـَْیِلا  اوـبَغْرا  َو  َلَـجَوَّزَع 

؛ ُةَءورُْملا َو  ُۀَعاجَّشلا 
رگا دییامزایب ، ار  دوخ  زینامـش  سپ  دینادرگ . صوصخم  قالخا ، مراکم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یلاعت ، كرابت و  يادـخ 

، نیقی دندرمشرب : ار  تفص  هد  نآ  سپس  دیهاوخب . رتشیب  ار  مراکم  نیاادخ  زا  دییوگ و  ساپس  ار  لجوّزع  يادخ  دوب  امش  رد  تافص  نیا 
. يدرمناوج تعاجش و  تریغ ، یگدنشخب ، یقالخا ، شوخ  يرابدرب ، رکش ، ، ربص تعانق ،

ص 290 قودص ، یلاما 
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373 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اّقَح ِّدَُؤت  َْمل  َْتلِسَک  ْنِا  َو  ٍّقَح  یلَعِْربْصَت  َْمل  َتْرِجَض  ْنِا  َکَّنِاَف  َلَسَْکلا ، َو  َرَجَّضلَا  ِنیَتَلْصَخ : َو  َكاّیا 

ادا ار  یّقح  یشاب  لبنت  تسس و  رگا  ینکنییابیکـش و  قح  رب  یـشاب  هلـصوح  مک  رگا  اریز  یلبنت ، یگلـصوح و  یب  زیهرپب : تلـصخ  ود  زا 
. ینکن

ص 636 قودص ، یلاما 

374 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  َْریَخ  َیتوا  ْدَقَف  َّنُهَِیتوا  ْنَم  َو  اَهبویُعُهَرََّصب  َو  ِنیِّدلا  ِیف  ُهَهَّقَف  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَدَّهَز  اْریَخ  ٍْدبَِعب  هّللا ُ  َدارَا  اذِا 

ایند و ریخ  یسک  نینچ  هب  دنادرگ ؛ یم  شبویعهب  ياناد  نید و  رد  هاگآ  ایند ، هب  تبغر  یب  ار  وا  دهاوخب ، ار  يا  هدنب  ریخ  دنوادخ  هاگره 
. تسا هدش  هداد  ترخآ 

ص 130 ج 2 ، یفاک ،

375 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِةَرِخْآلا َواْینُّدلا  ُْریَخ  َُهل  یجُْری  ْنَا  ْمِهِّمَذ  َو  ِءامَلُْعلا  َۀَمالَم  یقَّتَی  ْنَِمل ال  یغَْبنَی  ال 

. تشاد دیماوا  ترخآ  ایند و  ریخ  هب  ناوت  یمن  دنک ، یمن  اورپ  املع  شهوکن  شنزرس و  زا  هک  یسک 

ص 364 لوقعلا ، فحت 

376 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِةَرِخآلا َو  اْینُّدلا  یِفُهَّلُک  َْریَْخلا  َباصَا  َو  هّللا ِ  ِنْذِِاب  ِراّنلا  َنِم  ُهَسْفَن  َزَرْحَا  ْدَقَف  هّللا َ  ِقَّتَی  ْنَم 

. تسا هتفای  تسد  ترخآ  ایند و  ریخ  همههب  هدرک و  ظفح  شتآ  زا  دنوادخ  تساوخ  هب  ار  دوخ  دنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره 

ح 1 ص 286 ، ج 24 ، راونألاراحب ،

377 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  َْریَخ  هّللا ُ  ُهاطْعَا  ِةَرِخآلا  َْریَخ  ِِهب  َدارَْانَم  َو  ٌبیصَن ، ِةَرِخآلا  ِیف  َُهل  ْنُکَی  َْمل  اْینُّدلا  ِۀَعَْفنَِمل  َثیدَْحلا  َدارَا  ْنَم 
ریخ وا  هب  دنوادخ  دهاوخب ، ترخآ  ریخ  ياربسک  ره  تشاد و  دـهاوخن  يا  هرهب  ترخآ  رد  دـهاوخب ، ایند  هرهب  يارب  ار  ثیدـح  سک  ره 

. دیامرف اطع  ترخآ  ایند و 

ص 46 ج 1 ، یفاک ،

378 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِةَروُّسلا ِهِذه  یف  ٌعَّطَقُم  َمَظْعَالا  هّللا ِ  َمْسا  َّنِا  َلاقَو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  َْریَخ  ِْهیَلَع  هّللا ُ  َحَتَف  ِۀَِحتاْفلا  َةَروُس  ینْعَی  اهَاَرَق  ْنَم 

شخب شخب  هروس  نیا  رد  دـنوادخ  مظعامـسا  دـیاشگ . یم  وا  يور  هب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  دـنوادخ  دـناوخب  ار  هحتاـف  هروس  سک  ره 
. تسا هدیدرگ 

ص 330 ج 4 ، لئاسولا ، كردتسم 

379 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَّنَا َکِسْفَِنل  ْثِّدَُحت  َو ال  یتوَْملا  ِیف  َکَسْفَن  َّدُع  َو  ِساّنلا  يِْدیَا  یف  اّمِمَعَمَّطلا  ِعَْطقاَف  ِةَرِخآلا  َو  اْینُّدلا  َْریَخ  َلانَت  َو  َُکْنیَعَّرَقَت  ْنَا  َْتدَرَا  ْنِاَف 

؛ ََکلام ُنَزَْخت  امَک  َکَناِسل  ْنَزْخا  َو  ِساّنلاَنِم  ٍدَحَا  َقْوَف 
دوخ نک و  عطق  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زاار  دوخ  عمط  یبای ، تسد  ترخآ  ایند و  ریخ  هب  دوش و  نشور  وت  ناگدید  یهاوخ  یم  رگا 

. يراد یم  هگن  ار  دوخ  لام  هک  هنوگ  نامه  راد  هگن  ار  دوخ  نابز  يرتهبیسک و  زا  هک  نکن  نامگ  رامشب و  ناگدنریم  زا  ار 

ح 8 ص 416 ، ج 13 ، راونألاراحب ،

380 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ِۀَجاْحلا ، َکِلت  یلإ  ِهِسْفَِنب  َماق  َو  َِکلذ ،  ْنَع  ُهاهَنَف  ِجئاوَْحلا ، ِضعَبیف  امْوَی  َماقَف  اْفیَض ، مالسلا  هیلع  هّللاِدبَع ِ  یبَا  َدنِع  ُتیَاَر  َروفعَی : یبَا  ُنبِا 

؛ ُفیَّضلا َمَدْخَتُسی  ْنأ  ْنَعهلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللُالوسَر ِ  یهَن  مالسلا : هیلع  َلاق 
عنم راک  نآ  زا  ار  وا  ترـضح  تساخربیراک .  ماجنا  يارب  يزور  هک  مدـید  ار  ینامهیم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ  رد  روفعی :  یبا  نبا 

 . تسا هدومرف  یهن  نامهیم ،  نتفرگ  راک  هب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   : دندومرف دنداد و  ماجنا  ار  راک  نآ  اصخش  دندرک و 

ح 1 ص 283 ، ج 6 ، یفاک ،

381 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِلَجَْالا ِیف  ُئِْسُنتَو  َباسِْحلاَرِّسَُیتَو  يولَْبلا  ُعَفْدَت  َو  َلاومَْالا  یْمُنتَو  َلامعَْالا  یّک  ُتـَز  ِماحرَْالا  ُۀَلِص 

. دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  گرم  دنک و  یمناسآ  ار  تمایق )  ) باسح فرطرب و  ار  الب  رایسب ، ار  لاوما  هزیکاپ ، ار  لامعا  محر ، هلص 

ح 33 ص 157 ، ج 2 ، یفاک ،

382 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِبونُّذلا َنِم  ِنامِصْعَیَو  َباسِحلا  ِنانِّوَُهَیل  َِّربلاَو  ِمِحَّرلا  َۀَلِص  َّنِا 

. دنک یم  يریگولج  ناهانگ  زا  ناسآ و  ار  تمایق )  ) باسح یکین ، محر و  هلص 

ح 31 ص 157 ، ج 2 ، یفاک ،

383 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِلَجَْالا ِیف  ُئِْسُنتَو  ِقْزِّرلا  ِیفُدیَزتَو  َسْفَّنلا  ُبیُطتَو  َّفَکلا  ُحِمُْست  َو  َُقلُْخلا  ُنِّسَُحت  ِماحرَْالا  ُۀَلِص 

. دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  گرم  دنک و  یمدایز  ار  يزور  دیامن و  یم  ناج  هزیکاپ  تواخس و  اب  قالخا ، شوخ  ار  ناسنا  محر ، هلص 

ح 6 ص 151 ، ج 2 ، یفاک ،

384 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اْهنَع يذألا  ُّفَک  ُمِحَّرلا  ِِهب  ُلَصوی  ام  ُلَْضفأ 

 . تسا نادنواشیوخ  تیذا  رازآ و  زا  يراددوخ  محر ، هلص  نیرتهب 

ح 1 ص 88 ،  ج 74 ، راونألاراحب ،

385 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َُهل ْفَّل  ُهَتْوَعَد َفـَتـَکـ اذِا  َو  َكَْدنِع  اِمب  ِِهتآ  َكوخَا َفـ َكاتَا  اذِا 

وا زا  ییاریذـپ  رد  يدرک  توعد  ار  وا  هاگرهو  روایب  شیارب  يراد  هناخ  رد  هک  ییاذـغ  نامه  دـش ، دراو  وت  رب  هدـناوخان  تردارب  هاـگره 
. زادنیب تمحز  هب  ار  تدوخ 
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ح 138 ص 410 ، ج 2 ، نساحم ،

386 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِباوَجلاِّدَر َو  ِمالَّسلا  ِنْسُِحب  َْول  َو  ْمُِکناوْخِإب  اوِّرب  ْمُکَماحرأ و  اُولِص 

. دشاب بوخ  مالس  باوج  ایو  بوخ  ندرک  مالس  اب  دنچ  ره  دینک ، یکین  دوخ  ینید )  ) ناردارب هب  دییامن و  محر  هلص 

ح 31 ص 157 ، ج 2 ، یفاک ،

387 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٍرایْخَاَریَغ اُهلهَا  َناک  ْنِا  َو  ِرامْعألا  یف  ُدیَزت  َو  َرایِّدلا  ُرُمْعَت  ِمِحَّرلا  ُۀَلِص 

. دنشابن یبوخ  نامدرمناگدننک  محر  هلص  دنچ  ره  دنک ، یم  ینالوط  ار  اهرمع  دابآ و  ار  اه  هناخ  محر ، هلص 

ح 18 ص 481 ، یسوط ، یلاما 

388 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ابِصاغ َلَخَد  َو  امارََحناک  َکلذ ، َلَعَف  ْنِا  ُهَّنِاَف  ُهََدل  َو  َّنَِعْبتَتسَی  الَف  ٍماعَط  یِلا  ْمُکُدَحَا  َیعُد  اذِا 

دراو هنابصاغ  هدرک و  یمارح  راک  دنک ، نینچ  رگاهک  دزادنین  هار  دوخ  لابند  هب  ار  شدنزرف  دش ، توعد  ینامهیم  هب  امش  زا  یکی  هاگره 
. تسا هدش  نابزیم  هناخ 

ح 1 ص 270 ، ج 6 ،  یفاک ،

389 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الَف ُرَکُْـشی  َو  یـْسُنی ، الَف  ُرَکْذـُی  َو  یـصُْعی ، الَف  ُعاُطی  لاق : « ِِهتاُقت َّقَح  هّللا َ  اوُقَِّتا  : » َّلَجَوَّزَع هّللا ِ  ِلوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ُقِداّـصلا  ُماـمِْالا  َلـِئُس 

؛ ُرَفُْکی
دوش و تعاطا  دنوادخ ، زا  دندومرف : دشهدیـسرپ . تسوا » قح  هک  نانچ  دـینک  هشیپ  یهلا  ياوقت   » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. ددرگن نارفک  ددرگ و  يرازگرکشو  دوشن  شومارف  دوش و  دای  دوشن ، ینامرفان 

ص 240 رابخألا ، یناعم 
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390 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُشِحْوَتْسَت َکَّنِاَف ال  َْتنُک  ُْثیَح  َهّللا  ِقَِّتا 

. ینکن تشحو  ساره و  ساسحا  زگره  ات  نک  هشیپ  یهلا  ياوقت  یتسه  هک  لاح  ره  رد 

ص 147 ج 2 ،  میهاربا ، نب  یلع  ریسفت 

391 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ُ  هّللا ُهَرَذَع  ٌرْذُع ، َُهل  َناک  ْنَم  َو  َنّویْهنَم  َو  َنورومْأَم  ُساّنلَا 

. دریذپ یم  ار  شرذع  دنوادخ  دشابهتشاد ، يرذع  اهنآ ) نداد  ماجنا  رد   ) سک ره  یلو  دنا ، هدش  یهن  رما و  يروما  هب  مدرم 

ح 242 ص 245 ، ج 1 ، نساحم ،

392 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ... مالسلا مهیلع  هّللا ِ  ُجَجُح  َو  ُُهلُسُر  َو  هّللا ِ  ُءایبنَا  ُْهنِم  ْمَلْسَیَْمل  اّمِم  َنومَلْسَت  َْفیَک  َو  ُطَبُْضت  ْمُهَتَنِْسلَا ال  َو  ُکَلُْمیال  ِساّنلا  اَضِر  َّنِإ 

هک مدرم ) ناـبز   ) يزیچ زا  دـینام  ناـما  رد  هنوگچ  ، تفرگ ناوتن  ار  ناـشیاه  ناـبز  ولج  دروآ و  تسد  هب  ناوـتن  ار  مدرم  يدونـشخ  اـنامه 
؟... دندنامن ناما  رد  نآ  زا  مالسلا  مهیلع  ادخیاه  تجح  ناگداتسرف و  ناربمایپ و 

ح 4 ص 2 ، ج 70 ، راونألاراحب ،

393 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهیخَِاب ٌریثَک  ُءْرَْملا  َو  ِطْشُْملا  ِنانْسَاَک  ٌءاوَس  ُساّنلَا 

. ددرگ یم  ناوترپ ) و   ) دادعت رپ  شردارب  اب  ناسنا  دنربارب و  مه  اب  هناش  ياه  هنادند  دننامه  مدرم ،

ص 368 لوقعلا ، فحت 

394 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ْمِِهبویُع ِعُّبَتَت  ْنَع  اوُّفَک  اوُحَلَص ، اذِا  ُساّنلَا 
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. دنشِک یم  تسد  رگیدکی  ِییوج  بیع  زا  دنوش ، راکتسرد  هک  یماگنه  مدرم ،

ح 5862 ص401 ، ج4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 

395 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَیفاْعلا یَلَع  هّللا َ  اوُدَمْحا  َو  یلَْتبُْملا  اوُمَحْراَف  ًیفاعُم ، َو  ًیلَْتبُم  ِنالُجَر : ُساّنلَا 

. دییوگ ساپس  یتمالسرب  ار  ادخ  دییامن و  محرت  ناراتفرگ  هب  سپ  تمالس ؛ راتفرگ و  دنا : هتسد  ود  مدرم 

ص 305 لوقعلا ، فحت 

396 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اقَرَف ُهَنوُدبْعَی  َنورَخآ  َو  ُعَمَّطلا  َوُه  َو  ِءاصَرُحلا  ُةَدابِع  َْکِلتَف  ِِهباَوث  یفًۀَبْغَر  ُهَنوُدبْعَی  ٌۀَقَبَطَف  ٍهُجْوَا : ِۀـَثالَث  یلَع  َّلَجَوَّزَع  هّللا َ  َنودـُبْعَی  َساّنلا  َّنِا 

؛ ... ُْنمَْالا َوُه  َو  ِمارِکلا  ُةَدابِع  َْکِلتَف  َّلَجَوَّزَع  َُهل  اّبُح  ُهُُدبْعَا  یّنِکل  َو  ُۀَبْهَّرلا  َیِه  َو  ِدیبَْعلاُةَدابِع  َْکِلتَف  ِراّنلا  َنِم 
وا یهورگ  دنـصیرح . نانیا  تسا و  هناراکعمطهک  دننک ، یم  تدابع  شاداپ  يارب  ار  وا  یهورگ  دنهورگ : هس  دـنوادخ  ناگدـننک  تدابع 
منک یم  تداـبع  تبحم  يور  زا  ار  دـنوادخ  نم  یلو  تسا . سرت  يور  زا  ناـگدرب و  تداـبعنیا  هک  دـننک  یم  تداـبع  مـنهج  سرت  زا  ار 

. تسا نامیرک  تدابع  شمارآ و  تینما و  هیام  یتدابع  نینچهک 

ح259 ص 188 ، لاصخ ،

397 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُْهنَع َلََحتْرا  َِّالا  َو  َُهباجَا  ْنِاَف  ِلَمَْعلِاب  ُِفتْهَیُْملِْعلاَو  َِملَع ،  َلِمَع  ْنَمو  َلِمَع ،  َِملَع  ْنَمَف  ِلَمَْعلا ،  َیِلا  ٌنوْرقَم  ُْملِْعلَا 

وا رگا  سپ  دناوخ .  یم  ارف  لمع  هب  شنادو ،  تسناد  درک ،  لمع  هک  ره  درک و  لمع  تسناد ،  هک  ره  سپ  تسا ،  هارمه  لمع  اب  شناد ،
 . ددرگ یم  ادج  وا  زا  هنرگو  رتهب  هچ  درک ،  تباجا  ار 

ح 2 ص 44 ، ج 1 ، یفاک ، 

398 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٍمْزَح َوٍظْفِح  َو  ٍۀَیْشَخ  َو  ٍکُُسن  َو  ٍغارَف  ٍَةدارِا و  َو  ٍۀَبْغَر  یِلا  ُجاتْحَی  ُمِّلَعَتُْملا  َو 

. دراد زاین  يرگن  هدنیآ  تبقارم و  ادخ ، زا  سرت  تدابع ، تغارف ، هدارا ، قوش ، هب  زودنا  شناد 
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ص 15 هعیرشلا ، حابصم 

399 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ادیعَس و هّللا ُ  َکییُحی  َِکقزِر و  یف  هّللا ُ  ُدیزَی  َكِرْمُعیف و  هّللا ُ  ُّدُمَی  َِکلاِذب ، ََکباحـصَا  ُرم  مالـسلا و  هیلع  ّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُحلا  َةَرایز  عَدَت  ال 

؛ ادیعَس َکُبتکَی  ادیعَس و  ِّالا  ُتومَتال 
ینالوط و ار  ترمع  دنوادخ  تروصنیا ، رد  هک  نک ، شرافس  نآ  هب  مه  ار  دوخ  ناتسود  نکن و  اهر  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز 
، نادنمتداعـس رامـش  رد  ار  وت  مان  يریم و  یمن  دنمتداعـس  زج  دنک و  یم  تداعـساب  هارمه  ار  تا  یگدـنز  دـنک و  یم  دایز  ار  تا  يزور 

. دنک یم  تبث 

ص 286 تارایزلا ، لماک 

400 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِهِرُمُع یف  هّللا ُ  َداز  ِِهلْهَِاب  ُهُِّرب  َنُسَح  ْنَم 

. دیازفا یم  شرمع  رب  دنوادخ  دنک ، یکین  شا  هداوناخ  ّقح  رد  یگتسیاش  هب  سک  ره 

ح 269 ص 219 ، ج 8 ، یفاک ، 

600 ات 401 زا

401 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  َْکیَو ـ َبَا َّرُسَف  َكِرُمُع  یف  هّللا ُ  َدیزَی  ْنَا  َْتبَبْحَا  ْنِا 

. نک داش  ار  تردام  ردپ و  دنک ، دایز  ار  ترمع  دنوادخ  هک  يراد  تسود  رگا 

ح 84 ص 81 ،  ج 74 ،  راونألاراحب ، 

402 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِرامْعَْالا ِیف  ْمَُکل  َّدَُمی  َِقئاوَْبلا  اُوب  ـ َّنََجت

 . دوش ینالوط  ناترمع  ات  دیریگب ، هرانک  اه  يدب  اه و  هنتف  زا 
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ح 90 ص 40 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

403 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِرُمُْعلا ِیفُدیزَی  َو  َْرقَْفلا  یِْفنَی  ُهَّنِاَف  ُهَدَْعب  َو  ِماعَّطلا  َْلبَق  ْمُکَیْدیَا  اُولِسِْغا 

. دیازفا یم  رمع  رب  دََرب و  یم  ار  رقف  هک  دییوشب ، ندروخ  اذغ  زا  دعب  لبق و  ار  ناتیاه  تسد 

ح 1594 ص 202 ، ج 2 ، نساحم ، 

404 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِماعَط یلَع  ِهِسولِجل  ُُهلیوْطَت  َو  ِِهتالص  یف  ِهِدوجـس  َو  ِهِعوکُر  یف  ُُهلیوْطَت  : ِْهیَلَع ِۀَمْعِّنلا  َءاَقب  َو  ِهِرُمُع  یف  ًةَدایز  َْتناک  ُنِمؤُْملا  َّنهُمَْلعَی  ْنِا  ٌۀَثالَث 

؛ ِِهلْهَا یِلا  َفوْرعَْملا  ُهُعانِطْصا  َو  ِِهتَِدئامیلَع  َمَعْطَا  اذِا 
، هدجس عوکر و  نداد  لوط  دوش : یم  اه  تمعنزا  وا  يدنم  هرهب  ماود  رمع و  لوط  ثعاب  دوش ، علطم  اهنآ  زا  نمؤم  رگا  هک  تسا  زیچ  هس 

. هداوناخ اب  شا  يراتفر  شوخ  دنک و  یم  ماعطا  ار  نارگیدنآ  رد  هک  يا  هرفس  رس  رب  نتسشن  دایز 

ح 15 ص 49 ، ج 4 ، یفاک ،

405 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًۀَنَس َْنیثالَث  ِهِرْمُع  یف  هّللا ُ  ُدیزَیَف  ِمِحَّرِلل  ًالوصَو  ُنوکیَف  َنینِس  َثالَث  ُُهلَجَُانوکَی  َلُجَّرلا  َّنِا  یّتَح  ِمِحَّرلا ، َۀَلِص  ِّالا  ِرْمُْعلا  ِیف  ُدیزَی  اْئیَـش  ُمَْلعَن  ام 

؛ َنینِس ِثالَث  یِلا  ُهَلَجَا  ُلَعْجَی  َو  ًۀَنَس  َْنیثالَث   ُ هّللا ُهُصُْقنَیَف  ِمِحَّرِلل ، اعِطاق  َنوکَیَف  ًۀَنَس  َْنیثالَث  َو  اثالَث  ُُهلَجَا  ُنوکَی  َو  ًۀَنَس ، َْنیثالَث  َواثالَث  اُهلَعْجَیَف 
محر هلـص  لها  هک  یتقو  و  تسا ، لاس  هسیـسک  رمع  یهاگ  هک  اج  نآ  ات  دیازفیب ، رمع  رب  هک  میـسانش  یمن  يزیچ  محر ، هلـص  زا  ریغ  ام ،
عطق تسا و  لاس  هس  یـس و  یـسک  رمع  یهاگ  دنک و  یم  لاس  هس  یـس و  ار  نآ  ودیازفا  یم  شرمع  رب  لاس  یـس  مه  دنوادخ  دوش ، یم 

. دهد یم  شهاک  لاس ، هس  هب  ار  شرمع  دهاک و  یم  وا  رمع  زا  لاس  یس  مه  دنوادخ  ودنک  یم  محر 

ح 17 ص 152 ،  ج 2 ، یفاک ، 

406 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِهِرْمُع یف  َدیز  ٍِلباق  ْنِم  َّجَْحلا  يِْونَی  َوُه  َو  َۀَّکَم  ْنِم  َعَجَر  ْنَم 

. دوش یم  هدوزفاشرمع  رب  دورب ، ّجح  هب  مه  دعب  لاس  هک  دشاب  هتشاد  میمصت  ددرگ و  رب  هّکم  زا  سک  ره 
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ح 3 ص 281 ، ج 4 ، یفاک ،

407 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یتَّلا َو  ِرْمَْخلا  ُبْرـُـش  َروـتُّسلا  ُکـِتْهَت  یتَّلاَو  ُمـْلُّظلا  َمَـقِّنلا  ُلِْزُنت  یتَّلا  َوـُْلتَْقلا  َمَدَّنلا  ُثِروـت  یَّتـلا  ُبونُّذـلا  َو  ُیْغَْبلا  َمَـعِّنلا  ُرِّیَُغت  یتَّلا  ُبونُّذــلَا 

؛ ِْنیَِدلاْولا ُقوقُعَءاوَْهلا  ُِملُْظت  َو  َءاعُّدلا  ُّدَُرت  یتَّلاَو  ِمِحَّرلا  ُۀَعیطَق  َءانَْفلا  ُلِّجَُعت  یتَّلا  َو  انِّزلا  َقْزِّرلاُِسبَْحت 
يراتفرگ هک  یهانگ  تسا . لتق  دروآ ، یم  ینامیـشپهک  یهانگ  تسا . نارگید  قوقح  هب  زواجت  دـهد ، یم  رییغت  ار  اه  تمعن  هک  یهاـنگ 
گرمهک یهانگ  تسانز . دریگ ، یم  ار  يزور  يولج  هک  یهانگ  تسا . يراوخبارش  دَرب ، یم  وربآهک  یهانگ  تسا . ملظ  دنک ، یم  داجیا 

زا ینامرفان  دنک ، یم  رات  هریت و  ار  یگدنز  دوش و  یماعد  تباجتـسا  عنام  هک  یهانگ  تسا . ناشیوخ  اب  هطبار  عطق  دـشخب ، یم  باتـش  ار 
. تسا ردام  ردپ 

ص 584 ج 2 ، عیارشلا ،  للع 

408 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِزوجَْعلا ُۀَعَماُجم  َو  ِجَرَّدلا  ِیف  ُدوعُّصلاَو  ِةَوادَّنلا  یَلَع  ُدوُعُْقلا  َو  ِدیدَْقلا  ُلْکَا  ِمَرَْهلا : ِناَوا  َْلبَق  ُمِرُْهت  ٌۀََعبْرَا 

هّلپ و زا  نتفر  الاب  بوطرم ، ياج  رب  نتسشن  هدیکشختشوگ ، ندروخ  دنک : یم  ریپ  يریپ ، ماگنه  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  ار  ناسنا  زیچ ، راهچ 
. نانز ریپ  اب  شزیمآ 

ص 317 لوقعلا ،  فحت 

409 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِرامْعَْالا ِیف  ِنادیزَی  َو  َرایّدلا  ِنارُمْعَی  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  َو  ُِّرْبلَا 

. دننک یم  ینالوط  ار  اهرمع  دابآ و  ار  اه  هناخ  یقالخا ، شوخ  يراکوکین و 

ح 8 ص 100 ، ج 2 ، یفاک ، 

410 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ُبْصِْخلاَو ُلْدَْعلاَو  ُْنمَْالَا  اْهَیِلا : اّرُط  ُساّنلا  ُجاتْحَی  َءایْشَا  ُۀَثالَث 

. هافر تلادع و  ّتینما ، دنراد : زاین  اهنآ  هب  مدرم  همه  هک  تسا  زیچ  هس 
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ص 320 لوقعلا ، فحت 

411 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِکْسِْملا َنِم  احیر  ُبَیطَاَو  ِْدبُّزلا  َنِم  ُنَْیلَاَو  ِدْهَّشلا  َنِم  یلْحَا  ُلْدَْعلَا 

. تسا رتوبشوخ  کشُم  زا  رت و  مرن  هرک  زا  رت ، نیریش  لسع  زا  تلادع 

ح 15 ص 147 ، ج 2 ، یفاک ،

412 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ یلاعَت هّللا ِ  ِنْذِِاب  اهَتَکََرب  ُضْرَْالاُجِرُْختَو  اهَقْزِر  ُءامَّسلا  ُلِْزُنتَو  ْمُهَنَیب  َلِدُع  اذِا  َنونْغَتْسَی  ُساّنلَا 

نیمز دتـسرف و  یم  ورف  ار  دوخ  ِيزور  نامـسآ  لاعتمدنوادخ  نذا  هب  دنوش و  یم  زاین  یب  دوش ، رارقرب  تلادع  مدرم  نایم  رد  هک  یماگنه 
. دزیر یم  نوریب  ار  شتاکرب 

ح 6 ص 568 ، ج 3 ، یفاک ،

413 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِلْدَْعلاَو ِِّرْبلِاب  ِّالا  ُّطَق  اّیبَن  هّللا ُ  ِثَْعبَی  َْمل 

. تخیگنین رب  تلادع  یکین و  هب  زج  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ 

ص 292 ج 24 ، راونألاراحب ،

414 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِمارَْحلا هّللِاْتَیب ِ  یف  ٍمَرْحَم  ِتاِذب  ًۀَْینِز  َنیْعبَس  ْنِم  هّللا ِ  َْدنِع  ُمَظْعَأ  ابِر  ُمَهْرِد 

. ادخ هناخ  رد  مراحم  اب  ندرک  انز  راب  داتفه  زا  تسا  رت  نیگنس  دنوادخ  دزن  ابر  مهرد  کی 

ح 1177 ص 295 ، ج 1 ، نیلقثلارون ،

415 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُناْطیَّشلا ُهُطَّبَخَتَی  یّتَح  اْینُّدلا  َنِم  ُجُرْخَیال  ابِّرلا  ُلِکآ 

. دنک شا  هناوید  ناطیش  هک  نآ  ات  دورن ، ایند  زا  راوخ  ابر 

ح 30 ص 120 ، ج 103 ، راونالاراحب ،

416 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ِتاراجِّتلا  َیلِإ  َو  ِلالَْحلا  َیلإ  ِمارَْحلا  َنِم  ُساّنلا  َّرِفَِیل  ابِّرلا  هّللا ُ  َمَّرَحَفِْهَیلِإ  َنوجاتْحَی  امَو  ِتاراـجِّتلا  ُساـّنلا  َكَرََتل  ًـالالَح  اـبِّرلا  َناـک  َول  ُهَّنِإ 

؛ ِضْرَْقلا ِیف  ْمُهَْنَیب  َِکلذ  یْقبَیَفِءارِّشلاَو  ِْعیَْبلا  َیلِإ 
زا مدرم  ات  درک  مارح  ار  ابر  دـنوادخ  لیلد  نیمههب  دـندرک . یم  اهر  ار  شاعم  يارب  شالت  تراـجت و  مدرم  دوب ، لـالح  اـبر  رگا  یتسارب ،

. دنهدب ضرق  رگیدکی  هب  دنروایبور و  شورف  دیرخ و  تراجت و  لالح و  هب  مارح 

ص 567،ح 4937 ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 

417 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ابِر ِمَهْرِد  ْنِم  ُقَْحمَأ  ٍقْحَم  ُّيَأَف  ُُهلام : ـ ؟ ُوبْرَی  ابِّرلا  ُلُکْأَی  ْنَم  يرَأ  دَقَو  ( ِتاقَدَّصلا ِیبُْریَو  ابِّرلا  هّللا ُ  ُقَحْمَی   : ) َّلَجَوَّزَع هّللا ِ  ِلْوَق  ْنَع  َِلئُس  اَّمل 

؛ َرَقَْتفاَو ُُهلام  َبَهَذ  ُْهنِم  َبات  ْنِإَفَنیّدلا  ُقَحْمَی 
هاگ تفگ : درک و  لاوئـس  دـهد » یمـشیازفا  ار  تاقدـص  دـنک و  یم  دوبان  ار  ابر  دـنوادخ   » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يدرم 

مهرد کی  زا  رت  هدننک  دوبان  يدوبان ، مادک  دـندومرف : ترـضح  دوش ؟ یم  دایزـشتورث  لاح  نیا  اب  دروخ و  یم  ابر  هک  منیب  یم  ار  یـسک 
. دوش یم  ریقف  دور و  یم  تسد  زا  شتورث  دنک  مه  هبوت  رگا  هک  دنک . یم  دوبانار  نید  هک  ابر 

ح 83 ص 19 ، ج 7 ، ماکحالا ، بیذهت 

418 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِهْلثِِمب َلِصَا  ْنَا  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  اضْرَق  َضِْرُقا  ْنَِال 

. مشخبب ار  نآ  ات  مراد  تسود  رتشیب  مهدب ، ضرق  ار  یلام 

ح 5 ص 139 ، ج 103 ، رونالاراحب ،

419 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: َلاق ُجَّوَزَتَی ؟ َو  ُضِْرقَتْـسَی  ُْتُلق : ْمَعَن ، َلاق : ُّجِحَی ؟ َو  ُلُجَّرلاُضِْرقَتْـسَی  َكاِدف  ُْتلِعُج  مالـسلا : هیلع  هّللاِْدبَع ِ  یبَِال  ُْتُلق  َلاق : یـسوم ، یبَا  ْنَع 

؛ ًۀَّیشَع َو  ًةَوْدُغ   ِ هّللا َقْزِر  ُرِظَْتنَی  ُهَّنِا  ْمَعَن ،
، هلب دندومرف : دورب ؟ جح  دریگب و  ضرق  دناوت  یم  ، درم ایآ  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  یـسوم  وبا 

. دشاب ادخیزور  رظتنم  زور  بش و  دیامن و  جاودزا  دنک و  ضرق  هلب ، دندومرف : دنک ؟ جاودزا  دریگبضرق و  دناوت  یم  ایآ  مدرک : ضرع 

ح 1 ص 82 ،  ج 13 ، هعیشلا ، لئاسو 

420 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهَضَْرقَا امیف  ٌباَوث  هّللا ِ  َْدنِع  ُهَلَْسَیل  َو  َُهل ، ٌحابُم  َوُهَف  امُهَْنَیب  ٍطْرَش  ْنِم  ُهَذَخَا  اّمِم  َرَثْکَا  ُهاطْعَا  ْنِاَف  ... 

. تفرگ دهاوخن  ادخ  زا  یشاداپ  هدنهد  ضرقنآ  یلو  تسا ، حابُم  دهدب  هدنهد  ضرق  هب  يدوس  یلبق ، رارق  نودب  هدنریگ  ضرق  رگا 

ح 1 ص 157 ، ج 103 ، راونالاراحب ،

421 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َِلُتق َداع  ْنِاَف  َبُِّداَداع  ْنِاَف  ُبَّدَُؤی  َلاق : ِۀَنِّیَبلا ؟ َدَْعب  ابِّرلا  ُلِکآ  ُْتُلق : لاق : ٍریصب  یبَا  ْنَع 

یم بیدأت  دندومرف : ترضح  تسیچیو ؟ يارب  ابر  مکح  ندوب  نشور  زا  دعب  راوخابر  مکح  دیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا 
. دوش یم  هتشک  تفرگ ، ابر  رگا  مّوس ) راب  يارب   ) دوش و یمبیدأت  زاب  تفرگ  ابر  مود ) راب  يارب   ) رگا دوش و 

ح 9 ص 242 ، ج 7 ، یفاک ،

422 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْنِا َو  ُْهلُکْأَْیلَف  ابِّیَط  ًالالَح  َناک  ٍلالَح  ِهِْریَِغب  ِةَراجِّتلا  ِیف  َطَلَتْخا  ِدَـق  ْنِکلَوابِر  ِلاْملا  َِکلذ  یف  َّنَا  َفَرَع  ْدَـق  َو  ًـالام  ِهیبَا  ْنِم  َِثرَو  ًـالُجَر  َّنَا  َْول 

؛ ابِّرلا َّدُرَْیلَو  ِِهلام  َْسأَر  ْذُخْأَْیلَف  ابِر  ُهَّنإاْئیَش  ُْهنِم  َفَرَع 
لام نآ  هدـش ، طولخم  رگید  ياه  لام  اب  يوبرلام  یلو  دراد ، دوجو  ابر  لام  نآ  رد  هک  دـنادب  دربب و  ثرا  هب  یلام  شردـپ  زا  یـسک  رگا 

ار لام  لصا  دیاب  دراد  نیقی  نآ  زا  یـصخشم  رادقم  ندوب  يوبر  هب  رگا  و  دـنک ، هدافتـسانآ  زا  دـناوت  یم  تسا و  هزیکاپ  لالح و  وا  يارب 
. دیامن در  شبحاص  هب  ار  يوبر  لام  درادرب و  دوخیارب 

ح 4 ص 145 ، ج 5 ، یفاک ،
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423 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهُْریَغ ِۀَظِعوَْملِاب  ُداُری  َناک  ْنإ  َو  يْوقَّتلا  ِۀَظِعوَِمبُظِعَّتَی  ُدیعَّسلا  َو  َنونِمْؤُْملا  ِِهب  َدِعَس  دَق  امِیف  ُبَغرَی  َِقفانُْملا ال  َّنِإ 

بطاـخم دـنَچ  ره  دریذـپ  یم  ار  اوقت  هب  شرافـستخبشوخ  یلو  درادـن ، یلیم  دـنوش ، یم  تخبـشوخ  نآ  هطـساوب  ناـنمؤم  هچنآ  هب  قفاـنم 
. دشاب يرگید  سک  هظعوم ،

ح132 ص150 ، ج8 ،  یفاکلا ،

424 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُِطبْغَیال َو  ُدُسْحَی  ُِقفانُْملا  َو  ُدُسْحَی  َو ال  ُِطبْغَی  َنِمْؤُْملا  َّنإ 

. دروخ یمن  هطبغ  دزرو و  یم  دسح  قفانم  و  دزرو ، یمن  دسح  دروخ و  یم  هطبغ  نمؤم 

ح7 ص 307 ، ج2 ، یفاکلا ،

425 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلِْجلَُجتَف ِنِمْؤُْملا  ِرْدَص  یف  ِِقفانُْملا  ُۀِملَک  ُنوُک  َتـ َو  ُنِمْؤُْملا  اَهَیِعُویَف  اهَجِرُْخییّتَح  ِهِرْدَـص  یف  ُلِْجلَُجتَف  ِِقفانُْملا  ِْبلَق  یف  ُنوُک  َلـَتـ َۀَـمْکِْحلا  َّنإ 

؛ ُِقفانُْملا اَهَیِعَیَف  اهَجِرُْخی  یّتَحِهِرْدَص  یف 
نخـس دریگ و  رب  ار  نآ  نمؤم  دیآ و  نوریب  نآزا  ات  دنک  یم  يرارق  یب  شا  هنیـس  رد  دریگ ، یم  اج  قفانم  بلق  رد  هک  یتمکح  یتسار  هب 

. دریگرب ار  نآ  قفانم  دورب و  نوریب  نآ  زا  ات  دنک  یم  يرارق  یبنمؤم  هنیس  رد  هدوهیب ) وغل و   ) هناقفانم

ح28 ص 94 ، ج2 ، راونألاراحب ،

426 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَّنُّسلا ِیف  ٌهِْقف  َو  ٌنَسَح  ٌتْمَس  ِِقفانُْملا ، ِیف  ِناعِمَتْجَیال  ِناتَلْصِخ  َو  ِۀَنایْخلا  یَلَع  الَو  ِبْذِْکلا  یَلَع  ُقَلُْخیال  ُنِمْؤُْمل  َا 

. یسانش نید  وکین و  تریس  : ددرگن عمج  قفانم  رد  هک  تسا  تفص  ود  تسین و  تنایخ  غورد و  شتشرس  رد  نمؤم 

ص367 لوقعلا ، فحت 

427 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ََدلَْولا ُنِّسَُحیَو  َۀَهْکَّْنلا  ُبِّیَُطی  َو  ِهْجَْولا  ِءام  یف  ُدیزَی  َو  ِکَهَّسلاب  ُبَهْذَی  ُءاّنِْحلَا 

. دنک یم  ابیز  اردنزرف  وبشوخ و  ار  ناهد  باداش ، ار  هرهچ  درب ، یم  نیب  زا  ار  قرع  دب  يوب  انح ،

ح 5 ص 484 ، ج 6 ، یفاک ،

428 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو َلیق : اهَر . َـ ثَا ِْهیَلَع  يرَی  ْنَا  َّبَحَا  ًۀَـمِْعن  ٍدـْبَع  یلَع  َمَْعنَا  اذِا  َّلَجَوَّزَع   َ هّللا َّنِاَـف  َسؤاـبَّتلا  َو  َسُْؤبلا  ُهَرْکَی  َو  َلـیمْجَّتلا  َو  َلاـمَْجلا  ُّبُِحی  هّللا َ  َّنِا 

ِیف ُدـیزَی  َو  َْرقَْفلا  یِْفنَی  ِسْمَّشلا  ِبیغَمَْلبَق  َجارِّسلا  َّنِا  یّتَـح  ُهَتَیْنفأ  ُسِنْکَی  َو  ُهَراد  ُصِّصَُجی  َو  ُهَحیر  ُبِّیَُطی  َو  َُهبَوث  ُفِّظَُنی  : َلاـق َکـِلذ ؟ َْفیَک 
؛ ِقْزِّرلا

دراد تسود  دهدب ، یتمعن  يا  هدنب  هب  دـنوادخ  هاگره  . تسا رازیب  رقف  هب  رهاظت  رقف و  زا  دراد و  تسود  ار  ییارآدوخ  ییابیز و  دـنوادخ 
رد يولج  دـنک ، يراکچگار  شا  هناخ  دـنک ، وبـشوخ  ار  دوخ  دـشوپب ، زیمت  سابل  دـندومرف : هنوگچ ؟ دـش : ضرع  . دـنیبب وا  رد  ار  نآ  رثا 

. دنک یم  دایز  ار  يزور  درب و  یم  ار  رقف  دیشروخبورغ  زا  لبق  غارچ  ندرک  نشور  یتح  دنک ، وراج  ار  دوخ  طایح 

ح 526 ص 275 ، یسوط ، یلاما 

429 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِءاملا ِیفاهوسِمْغَا  ْوأ  ِءاْملِاب  اهوّسَمَف  اِهب  ُْمْتیَتَا  اذِاَف  اّمَس  ٍةَرَمَث  ِّلُِکل  َّنِا 

. دیرب ورف  بآرد  ای  دییوشب و  بآ  اب  ار  نآ  دیسر ، ناتتسد  هب  هویم  هاگره  دراد ، یّمس  يا  هویم  ره 

ح 4 ص 350 ، ج 6 ، یفاک ،

430 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَْعتُْملا ِنیّدلا  نِم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاقَف  ُُهلاحًۀَئِّیَس  ُُهبایث ، ًۀَخَس  َو  ِهِسأَر  ُْرعَش  اثْعَش  ًالُجَر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  َرَْصبَا 

؛ ِۀَمْعِّنلا ُراهِْظا  َو 
ندرب هرهب  دندومرف : تشادیّبترمان ، عضو  رـس و  نیکرچ و  يا  هماج  هدیلوژ و  ياهوم  هک  دندید  ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 

. تسا نید  ءزج  تمعن  نتخاس  راکشآ  ادخ و  ياه  تمعن  زا 

ح 5 ص 439 ، ج 6 ، یفاک ،
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431 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِقْزِّرِلل ٌۀَبَلْجَم  ِءانِْفلا ، ُحْسَک  َو  ِءانِْالا  ُلْسَغ 

. دوش یم  يزور  بلج  ثعاب  لزنم ، رد  ولج  ندز  وراج  فرظ و  نتسش 

ح 73 ص 54 ، لاصخ ،

432 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌصََرب َو ال  ٌماذُج  َو ال  ٌنونُج  َُکبیُصی  اهَّکُحَفٌء ال  ْیَش  اهیف  ْنُکَی  َْمل  ْنِاَف  ٍۀَعُمُج  ِّلُک  یف  َكِرافْظَا  َو  َك  ِـ بِراش ْنِم  ْذُخ 

نیا رد  هک  ، ] ياـسب یمک )  ) ار نآ  دشابهتـشادن ، دوـجو  يزیچ  مـه  رگا  و  ریگب ، ار  دوـخ  ياـه  نخاـن  لـیبس و  زا  یکدـنا  هـعمج ، ره  رد 
. دسر یمن  وت  هب  یسیپ  ماذج و  یگناوید ، تروص ]

ح 3 ص 490 ، ج 6 ، یفاک ،

433 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ زازَحلا َنِم  ِسأَّرِللٌروهَط  َو  ِْرقَْفلا  َنِم  ٌةَءاَرب  َو  ِعادُّصلا  َنِم  ٌنامَا  ِّیمْطَْخلِاب  ِسأَّرلا  ُلْسَغ 

. تسا هروشزا  رس  یگزیکاپ  رقف و  زا  ندنام  رانکرب  درد ، رس  زا  ینمیا  هیام  یمطخ ، اب  رس  نتسش 

ص 19 لامعالا ، باوث 

434 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو هّللا ِ  ِبَدَِاب  َنیبِّدَأَـتُملا  َنیعیطُْملا  ِرِّشَبَف  ِِهبیدأَِـتب ،  ِذْـخَْالاَو  ِِهتَعاـِطِبلَمَْعلا  یَلَع  هّللا ِ  َنِم  ُفوَْخلا  ُهَّثَح  هّللا َ  َفاـخ  ْنَم  َو  ُهَفاـخ ،  هّللا َ  َفَرَع  ْنَم 

؛ ِنَتِْفلا ِتّالِضُم  ْنِم  ُهَیْجُنی  ْنَا  هّللا ِ  یَلَعٌّقَح  ُهَّنَا  هّللا ِ  ِنَع  َنیذِخْالا 
شبدا نتفرگ  شیپ  رد  وا و  نامرف  هب  لمعهب  ار  وا  ادـخ  زا  سرت  دیـسرت ،  ادـخ  زا  هک  سک  نآ  دیـسرت و  وا  زا  تخانـش ،  ار  ادـخ  هک  نآ 

هنتف زا  ار  اهنآ  هک  تسادـخ  رب  هک  هد  تراشب  ار  وا  ياهروتـسد  ناگدـننک  تعاطا  ادـخبدا و  هب  هدـش  بدا  ِنارادرب  نامرف  سپ  تشاداو . 
. دناهرب هدننک  هارمگیاه 

ح 73 ص 400 ، ج 67 ، راونألا ، راحب 

435 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَتَمْرُح َعَّیَضَو  َُهبَدَا  َءاسَا  ْنَم  اَدبَا  ِْهَیِلا  َبُرَق  َو ال  ِدوجُّسلا  ِیف  َُهبُّرَقَت  َنَسْحَْانَم  اَدبَا  هّللا ِ  ِنَع  َدَُعب  الَو  ِدوجُّسلا ...  ِۀَقیقَِحب  یتَا  ْنَم  هّللا ِ  َو  َرِسَخ  ام 

؛ ُهاوِِسبُُهْبلَق ُقَّلَعَتَیَو 
، دش کیدزن  دنوادخ  هب  یبوخ  هب  ، هدجـس رد  هک  یـسک  درکن و  نایز  دروآ ،  ياج  هب  ار  هدجـس  تقیقح  هک  سک  ره  ادـخ ،  هب  دـنگوس 

زگره تسب ، لد  وا  ریغ  هب  و  تشاذگ ،  اپ  ریز  ار  شتمرح  درک و  یبدا  یبوا   [ سدقم تحاس   ] هب هک  نآ  و  تسین . رود  دـنوادخ  زا  زگره 
. دشن کیدزن  وا  هب 

ص 108 هعیرشلا ، حابصم 

436 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ٌبارعَا ُْمْتنَاَف  ِّالا  َو  اوبَّدَاَتَف  ٍبَدَِابٍِملاع ،  یف  ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَا  ٍَبدَا  ِْریَِغب  ٍِملاع  یف  ُعَمْطََیل  َناْطیَّشلا  َّنِا 

( نّدمت دقاف   ) ینابایب امش ، هنرگو  دیشاب  هتشاد  بداسپ  بدا .  زا  رادروخرب  ِِملاع  ات  دنک  یم  عمط  رتشیب  بدا  زا  هرهب  یب  ِِملاع  رد  ناطیش ، 
. دیتسه

ص 96 نیدلا ، مالعا 

437 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْنَم َو  مَْدنَی ،  ُهَظاْفل  َا  دِّی  ـ َُقی نَم ال  َو  ْمَلْسَی  ِءوّسلا ال  َبِحاْصبَحْصَی  ْنَم  َّیَُنب  ای  یل :  َلاق  ٍثالَث :  ْنَع  یناهَنو  ٍثالَِثب ...  مالـسلا  هیلع  یبَا  یَنبَّدَا 

؛  ٍۀَمیمَن َلِماح  َوا  ٍۀَبیصُِمب ،  اتِماش  َو  ٍۀَمِْعن  َدِساِح  َبِحاُصا  ْنَا  یناهَن  َو  ... ْمَهَُّتی ِءوَّسلا  َلِخادَم  لُخْدَی 
تـسود اب  سکره  مدنزرف ! دومرف :  هک  دوب  نیابدا  هتکن  هس  دومرف .  ما  یهن  زیچ  هس  زا  تخومآ و  بدا  زیچ  هس  هب  ارم  مالـسلا  هیلع  مردپ 

 ، دوـش دراو  دـب  ياـه  هاـگیاج  هـب  سک  ره  و  دوـش ،  یم  نامیـشپ  دـنکن ،  لرتـنک  ار  شراتفگــسک  ره  دـنام و  یمن  ملاـس  دنیــشنب ،  دـب 
یسک تمعن  ندید  مشچ  هک  یـسک  ابیتسود  دومرف : یهن  نآ  زا  ارم  هک  زیچ  هس  نآ  و  دور ) یم  لاؤس  ریز   ) دریگ یم  رارق  ینامگدبدروم 

. نیچ نخس  اب  ودوش  یم  داش  نارگید  تبیصم  زا  هک  یسک  اب  و  درادن ، ار 

ص 376 لوقعلا ، فحت 

438 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ام َریبدـَت  ُنِسُْحت  َلاق :  ُۀَناِعتْـسِْالا ؟ َْکِلت  ام  َو  َُهل :  َلیقَف  َِکتوَم . ِموَییلَع  ِِهب  َنیعَتْـسَِتل  َکـِبَدَِال  امُهَدَـحَا  ْلَـعْجاَف  ِْنیَموَی  َكِرُمُع  یف  َْتلُِّجا  ْنِا 

؛ ُهُمِکُْحت َو  ُفِّلَُخت 
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ماـما هب  يریگب . کـمک  تندُرم  زور  ياربـنآ  زا  اـت  هد  رارق  دوخ  بدا  يارب  ار  نآ  زور  کـی  يدـش ،  هداد  تلهم  زور  ود  ترمُع  رد  رگا 
مکحم ینک و  يزیر  همانرب  بوخ  يراذگ ،  یم  اجرب  دوخ  زا  ار  هچنآ  هک  نیا  هب   : دندومرف تسا ؟ هنوگچ  نتفرگ  کمک  نیا  دش :  هتفگ 

. ییامن يراک 

ح 132 ص 150 ، ج 8 ،  یفاک ،

439 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُةارادُْملا َو  ِْقلُْخلا  ُنْسُحَو  ُتْمَّصلاَو ،  ُْقفِّرلاَو ،   ، ُْربَّصلاَو ُْملِْحلا ،  َو  ُلقَْعلَا  ٍلاصِخ :  ُْعبَس  ِةَءورُْملاَو  ِبَدَْالا  ُلامَک 

. ارادم یقالخا و  شوخ  ، توکس تمیالم ، ربص ، يرابدرب ، لقع ، تسا : زیچ  تفه  رد  تورم  بدا و  لامک 

ص 59 رهاوجلا ، ندعم 

440 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفق ِِملاْعِلل :  َلیق  َو  ِۀَّنَْجلا  َیِلا  ِْقلَْطنِا  ِدـِباْعِلل :  َلیق  َّلَجَوَّزَع  هّللا ِ  ِيَدَـیَْنَیب  افَقَو  اذِاَف  َدـِباْعلا ،  َو  َِملاعلا  َّلَجَوَّزَع  هّللا ُ  َثََعب  ِۀَـمایقلا  ُموَی  َناـک  اذِا 

؛ ْمَُهل َِکبیدأَِتنْسُِحب  ِساّنِلل  ْعَّفَشَت 
یم هتفگ  دباع  هب  دنداتـسیا  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هکهاگ  نآ  سپ  دنازیگنارب .  ار  دباع  ملاع و  ّلجوّزع  يادخ  ددرگ ،  تمایق  زور  هاگ  ره 
« . نک تعافش  ، يدومن ناشبدا  وکین  هک  نآ  رطاخ  هب  ار  مدرم  تسیاب و   : » دوش یم  هتفگ  ملاع  هب  »و  نک تکرح  تشهب  يوس  هب   : » دوش

ح 11 ص 394 ، ج 2 ، عیارشلا ، للع 

441 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ٍریَخ ِّلُک  یلإ  ُعَرسأ  مُهَّنِإَف  ِثادحَألِاب  َکیَلَع 

. دنروآ یم  يور  ریخ  ياهراک  هب  رت  عیرس  نانآ  هک  اریز  بایرد ، ار  ناناوج 

ح 66 ص 93 ، ج 8 ، یفاک ،

442 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ُۀَئِجْرُْملا ُمِْهَیِلا  ْمُکَِقبْسَت  ْنَا  َْلبَق  ِثیدَْحلِاب  ْمُکَثادْحَا  اورِداب 

. دییامن مادقا  دنزاس ، هارمگار  نانآ  نیفرحنم  هک  نآ  زا  شیپ  ناتناناوج ،  هب  ینید ) فراعم   ) ثیدح نتخومآ  هب 
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ح 381 ص 111 ، ج 8 ،  ماکحألا ،  بیذهت 

443 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِّرَّشِلل ٌحاتْفِم  ِْریَْخِلل  ٌقالْغِم  ُِقلُْخلا  َحیحَّشلا  َّباّشلاَّنِا  َو  ِّرَّشِلل  ٌقالْغِم  ِْریَْخِلل ،  ٌحاتْفِم  ُِقلُْخلا  َنَسَْحلا  َّباّشلا  َّنَا  یمَلِْعا 

 . تساه يدب  دیلک  اه و  یبوخلفق  قالخادب ،  ِناوج  تساه و  يدب  لفق  اه و  یبوخ  دیلک  قالخا ،  شوخ  ِناوج  هک  ناِدب 

ح 598 ص 302 ، یسوط ،  یلاما 

444 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِمثَا ْنِا  َو  َِمثَا ،  َعَّیَض  ْنِا  َو  َعَّیَـض ،  َطَّرَف  ْنِاَف  َطَّرَف ،  ْلَعْفَی  َْمل  ْنِاَف  امِّلَعَتُمْوَا ،  ًاِملاع  اِّما  ِْنَیلاح :  یف  ًایداغ  ِّالا  ْمُک  ـ ْنِم َّباّشلا  َيرَا  ْنَا  ُّبُِحا  ُتَْسل 

؛  ِّقَْحلِاب ادَّمَُحم  َثَعَبیذَّلا  َو  َراّنلا  َنَک  َسـ
یهاتوک رگا  هدرک و  یهاتوک  دنکن ،  نینچ  یناوجرگا  زودنا .  شناد  ای  دنمـشناد  منیبب :  تلاح  ود  رد  زج  ار  امـش  ِناناوج  مرادن  تسود 

قح هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  دـنک ،  هانگ  رگا  تسا و  هدرکهانگ  تخاس ،  هابت  رگا  هتخاس و  هابت  درک ، 
 . دش دهاوخ  نیشن  خزود   ، تخیگنارب

ح 604 ص 303 ، یسوط ،  یلاما 

445 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُْهنَع ازیجَح  ُنآرُْقلا  َناـک  َو  ِةَرَرَْبلا ،  ِمارِْکلا  ِةَرَفَّْسلا  َعَم  َّلَـجَوَّزَع  هّللاُـهَلَعَج ُ  َو  ِهِمَد  َو  ِهِمْحَِلب  ُنآرُْقلا  َطَـلَتِْخا  ٌنِمُؤم  ٌّباـش  َوُه  َو  َنآرُْقلا  َاَرَق  ْنَم 

؛  ِۀَمایْقلا َمْوَی 
راوگرزب و ناگتـشرف  اب  ار  وا  ّلجوّزع  دنوادخو  دزیمآ  یم  شنوخ  تشوگ و  اب  نآرق  دنک ،  توالت  نآرق  یناوج  رد  هک  ینمؤم  ناوج  ره 

 . دوب دهاوخ  تمایقزور ،  رد  وا  نابهگن  نآرق  دهد و  یم  رارق  کین 

ح 4 ص 603 ،  ج 2 ، یفاک ، 

446 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِریسَْیلِاب ُْهنَع  َیضَر  ًاْدبَع  َّبَحَا  اذِا  َّلَجَوَّزَع  هّللا َ  َّنِاَف  ُعَنْصَتَکارَا ،  ام  َنود  َّیَُنب  ای  یبَا :  یل  َلاقَف  ٌّباش ،  اَن  َا  َو  ِةَدابِْعلا  ِیف  ُتْدَهَتِْجا 

درادب تسود  ار  يا  هدنب  رگا  لجوزع ،  دنوادخاریز  نک ، تدابع  رتمک  مدنزرف ! دومرف :  نم  هب  مردپ  مدرک .  یم  تدابع  دایز  یناوج  رد 
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 . ددرگ یم  دونشخ  وا  زا  مه  مک  تدابع  اب  ، 

ح 5 ص 87 ،  ج 2 ، یفاک ، 

447 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  یلاعَت هّللا ِ  ِنْذِِاب  اهَتَکََرب  ُضْرَْالاُجِرُْخت  َو  اهَقْزِر  ُءامَّسلا  ُلِْزُنت  َو  ْمُهَْنَیب  َلِدُع  اذِا  َنونْغَتسَی  َساّنلا  َّنِا 

نیمز دتـسرف و  یم  ورف  ار  دوخ  يزور  نامـسآلاعتم  دـنوادخ  نذا  هب  دـنوش و  یم  زاـین  یب  همه  دوـش ، رارقرب  تلادـع  مدرم  ناـیم  رد  رگا 
. دزیر یم  نوریب  ار  شیوخ  تکرب 

ح 6 ص 568 ، ج 3 ، یفاک ،

448 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٍلاْیمَا ُةَرَشَع  مالسلا  هیلع  ٍّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  ْنِم  ُۀَکَرَْبل  َا 

. تسا تکرب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  فارطا  لیم  هد  ات 

ح 41 ص116 ، ج 101 ، راونألاراحب ،

449 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِذَْخاَْملا َلْهَس  ِبَلْطَْملا  َبیرَق  اکَرابُم  اعِساو  ابِّیَط  ًالالَح  ُْهلَعْجاَف  ٍقْزِر  ْنِمینَْتقَزَر  َْوا  ٍمِْسق  ْنِم  یل  َتْمَسَق  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

؛ ٌریدَق ٍء  ْیَش  ِّلُک  یلَع  کَّنِا  ٍةَداعس  َو  ٍۀَمالَس  َو  ٍۀیَفاع  َوَْکنِم  ٍرُْسی  یف 
تـسد تکرب ، اب  ناوارف ، كاپ ، لالح ، يا ، هدومن  يزورای  هدرک و  تمـسق  میارب  ار  هچنآ  تسرف و  دورد  وا ، نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ !

زیچ ره  رب  وت  هکیتسرد  هب  نک ! ررقم  دوخ  يوس  زا  یتخب  شوخ  یتسردنت و  تیفاع ، یتحار ، اب  هدبرارق ، یندـمآ  تسد  هب  ناسآ  ینتفای و 
. ییاناوت

ح 66 ص 377 ، ج 89 ، راونألاراحب ،

450 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یَلَع ینعَی  ُْهل ـ  ـ ُکأَْیل ٌءاـخَط َفـ َُهباـصَا  ْنَم  َو  ِقیِّرلا  یَلَع  ُْهنِم  ُعَف  ْنـ َا  ِعَبِّشلاـیَلَع  َوُه  َو  ٌءاوَس ، ُلَـجرَفَّسلا  َو  َوُه  اـهیّوَُقی ، َو  َةَدـِعَْملا  َُغبْدَـی  يرثَّمُْکل  َا 

؛  ِماعَّطلا
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ساسحا سک  ره  اتـشان . ات  تسا  رتدـنمدوساذغ  يور  شندروخ  تسا . یبالگ  لثم  مه  ِهب  دـنک و  یم  تیوقت  كاـپ و  ار  هدـعم  یبـالگ ،
. دروخب اذغ  يور  ار  نآ  دنک ، یم  ینیگنس 

ح 2 ص 358 ، ج 6 ، یفاک ،

451 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِنْهِّذلا ِیف  ُدیزَی  َو  َةَدِعَْملا  َُغبْدَی  ُهَّنِاَف  ِهِمْحَِشب ، َناّمُّرلا  اُولُک 

. دوش یم  نهذ  دشر  هیام  دنک و  یم  كاپ  ار  هدعم  هک  ارچ  دیروخب ، شا  هیپ  اب  ار  رانا 

ح 12 ص 354 ، ج 6 ، یفاک ،

452 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َّيرَّطلا َمَّدلا  ُدِّلَُوی  َو  ِغامِّدلا  ِیف  ُدیزَی  َو  ِنیَقاّسلا  ُخِّخَُمی  یِّلقابلا  ُلْکَا 

. دنک یم  دیلوت  هزات  نوخ  دزاس و  یمنوزفا  ار  زغم  ناوت  دوش ، یم  اپ  قاس  ياه  ناوختسا  زغم  تیوقت  هیام  القاب ، ندروخ 

ح 1 ص 344 ، ج 6 ، یفاک ،

453 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ًّالَس َءاّدلا  ُّلُسَی  َو  َةَدِعَْملا  َُغبْدَی  ُهَّنِا  امَا  ُْهنَعُعَْفنَا ، ٌء  ْیَش  ِنوطبَْملا  َفْوَج  َلَخَد  امَف  ِّزُرَْالا ، َزبُخ  َنوطبَْملا  اوُمِعْطَا 

كاپ و ار  هدعم  نآ ، هک  دینادب  تسین . نآ  زا  رتدیفمیزیچ  درد  لد  يارب  هک  ارچ  دیهدب ، یجنرب  نان  دراد  لاهسا ،)  ) درد لد  هک  یسک  هب 
. دنک یم  مارآ  ًالماک  ار  درد 

ح 2 ص 305 ، ج 6 ، یفاک ،

454 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ یَّمُحلِاب ُبَهْذَی  َو  ِءاْملا  ِیفُدیزَی  َو  یطُْخلا  ِیف  ُدیزَی  َو  َبَصَْعلا  ُّدُشَی  َو  ِبَصَّنلِاب  ُبَهْذَی  ُلَصَْبلَا 

. درب یم  ار  بت  دنک و  یم  دایزار  یسنج  يورین  کپاچ و  ار  اه  مدق  دنک ، یم  يوق  ار  باصعا  درب ، یم  ار  یگتسخ  زایپ ،

ح 2 ص 374 ، ج 6 ، یفاک ،
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455 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِْخیَّشِلل ُهُهَرْکََال  ّینِا  َو  ُنْمَّسلا  َمادِالا  َمِْعن 

. مناد یمن  دنیاشوخ  ریپ ، يارب  ار  نآ  نم  یلو  تسا ، یتشروخ  بوخ  یناویح ، نغور 

ح 408 ص 152 ، تاوعدلا ،

456 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنِم ٌنامَا  َوُه  َو  َریـساوَبلا  ُعَطْقَی  َو  َحایِّرلا  ُدُرْطَی  َو  َۀَهْکَّنلا  ُبِّیَُطی  : ٍلاصِخ ََعبْرَا  ِهیف  َّنِاَف  ُْهلُک ، َلاقَف : ِثاّرُکلا ، ِنَع  مالـسلا  هیلع  هّللاِدـْبَع ِ  وبَا  َِلئُس 

؛ ِْهیَلَع َنَمْدَا  ْنَِمل  ِماذُْجلا 
، دنک یم  وبشوخ  ار  ناهد  تسا : یگژیوراهچ  نآ ، رد  هک  ارچ  دیروخب ، ار  نآ  دندومرف : دندیسرپ ، هرت  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. تسا ماذج  زا  ینمیا  هیام  دروخب ، هتسویپ  هک  یسک  يارب  ،و  دنک یم  نک  هشیر  ار  ریساوب  درب ، یم  ندب  زا  ار  اهداب 

ح 4 ص 365 ، ج 6 ، یفاک ،

457 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِعامِجلا یَلَع  ُنیُعی  َو  ِریساوَْبلا  َو  ِْجَنلوُقلا  َنِم  ٌنامَا  ُرَزَْجلَا 

. دنک یم  تیوقت  ار  یسنج  شزیمآ  تسا و  ریساوب  جنلوق و  زا  ینمیا  هیام  جیوه ،

ح 2 ص 372 ، ج 6 ،  یفاک ،

458 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َماعَّطلا یِّهَُشتَو  ُهَْلبَق  ام  ُمِضْهَت  َو  َۀَهْک  ـ َّنلا ُبِّیَُطت  َو  َمَف  ـ ْلا ُبِذُْعت  ُْنبُْجلا ، ُۀَمْقُّللا  َمِْعن 

. دزاس یم  عوبطم  ار  اذغ  ومضه  ار  یلبق  ياذغ  دنک ، یم  وبشوخ  هزات و  رت و  ار  ناهد  رینپ ، تسا  يا  همقل  بوخ  هچ 

ح 11 ص 105 ، ج 63 ، راونألاراحب ،

459 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛... ِّیشَْعلِاب ٌِعفان  ِةادَْغلِابٌّراض  َوُه  یل : َلاقَف  ِْنبُْجلا ... ِنَع  ٌلُجَر  َُهل  َاَس  َلاق : مالسلا  هیلع  هّللا ِ  ِْدبَع  یبَا  ْنَع 
. دیفم ناهاگماش  تسا و  ّرضمناهاگحبص  رینپ ، ندروخ  دندومرف : ماما  دیسرپ . مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رینپ  هرابرد  يدرم 

ح 3 ص 340 ، ج 6 ، یفاک ،

460 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلَـسَْعلا َو  ِءادوَّسلا  ِۀَّبَحلا  َنِم  َکُعَنْمَی  ام  َلاق : ْمَعَن . َلاق : َکُعِجوتَا ؟ : َلاقَف مالـسلا  هیلع  هّللاِْدبَع ِ  یبَا  یِلا  ِِهنَْطب  یف  َِرقارَق  ُّیبِراحُملا  ٌحیرَذ  اکَش 

؛ اَهل
ماـما يرآ . تفگ : دراد ؟ مه  درداـیآ  دندیـسرپ : ماـما  دـنک . یم  رُغرُغ  وا  مکـش  هک  تفگ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  یبراـحم ، حـیرذ 

؟ ینک یمنهدافتسا  لسع  هناد و  هایس  زا  نآ  نامرد  يارب  ارچ  دندومرف :

ص 100 ۀمئالا ، بط 

461 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َوُه َو  َءاّدلا  ُّلُسَی  َو  َماعَّطلا  یِّهَُـشی  َو  َۀَهْک  ـ َّنلا ُبِّیَُطی  َو  َءاشُجلا  ُبِّیَُطی  َوَدَدُّسلا  ُحَـتْفَی  َو  ُئِرُْمی  ٍلاصِخ : َنامَث  ِهیف  َّنِا  امَا  ِءایْبنَْألا ، ُۀَْـلَقب  ُكوَْحل  َا 

؛ ُهَّلُک َءاّدلا  َعَمَق  ِناسنإلا  ِفْوَج  یف  َّر  ـ َقَتْسا اذإَو  ِماذُجلا  َنِم  ٌنامأ 
، دزاس یم  وبشوخ  ار  مدزاب  دنک ، یم  زاب  ار  يراجمو  اه  گر  تسا ، هدننک  مضه  تسا : تیصاخ  تشه  نآ  رد  تسایبنا و  يزبس  ناحیر ،

درد دوش  هدعم  دراو  نوچ  دراد و  یم  ناما  رد  ماذج  زا  درب ، یم  نوریب  ندـب  زا  ار  درد  تساروآ ، اهتـشا  دـشخب ، یم  شوخ  يوب  ار  ندـب 
. درب یم  نیب  زا  یّلک  هبار 

ح 4 ص 364 ، ج 6 ، یفاک ،

462 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اردَح َلوَبلا  ُرِدْحَی  ُُهقَرَو  َو  ُمِضْهَی  ُهُّب  ُلـ َو  َمَْغلَْبلا  ُعَطْقَی  ُُهلْصَا  ُلُجُْفلَا 

. دنک یم  کمک  راردا  لماکعفد  هب  شگرب  دنک و  یم  مضه  ار  اذغ  شدوخ  درب ، یم  نیب  زا  ار  مغلب  شا  هقاس  بُرت ،

ح 2 ص 371 ، ج 6 ، یفاک ،

463 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ مالسلا مهیلع  ِءایْبنَْالاَءاذِغ  ُهَلَعَج  ام  ِریعَّشلا  َنِم  َرَثْکَا  ًءافِش  ٍء  ْیَش  یف  هّللا ُ  َِملَع  َْول 
. داد یمن  رارقناربمایپ  كاروخ  ار  نآ  دید ، یم  یگدنهدافش  وج  زا  رتشیب  يزیچ  رد  دنوادخ  رگا 

ص 154 قالخالا ، مراکم 

464 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. ینََدب یف  َفْعَّضلا  ُدِجَا  ّینِا  َكادـِف ! ُْتلِعُج  ُعَمْـسَا : َـا  نَاَو ٌلُجَر  َُهل  َلاقَف  مالـسلا  هیلع  هّللاِدـْبَع ِ  یبَا  َدـْنِع  ُْتنُک  یناهبـصالا : ِنَسَْحلا  یبَا  ْنَع 

؛ َمْظَْعلا ُّدُشَی  َو  َمْحَّللُاِتْبُنی  ُهَّنِاَف  ِنَبَّللِاب ، َْکیَلَع  َُهل : لاقَف 
. منک یم  فعـض  ساسحا  مندب  رد  موشتیادف ! تفگ : ناشیا  هب  يدرم  مدینـش ، مدوب . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یناهفـصا : ـ  نسحلاوبا 

. دنک یم  مکحم  ار  ناوختسا  دنایور و  یمتشوگ  هک  ارچ  روخبریش ، دنومرف : وا  هبمالسلا  هیلع  ماما 

ح 7 ص 336 ، ج 6 ، یفاک ،

465 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِبَنِْعلا ِلْکَِابَّلَجَوَّزَع  هّللا ُ  ُهَرَمَاَف  َّمَْغلَا  َّلَجَوَّزَع  هّللا ِ  َیِلا  ِءایبنَْالا  َنِم  ٌّیبَن  اکَش 

. دومرف رما  روگنا ، ندروخ  هب  ار  وا  لجوزعدنوادخ  دومن . تیاکش  هودنا  مغ و  زا  لجوزع  دنوادخ  هاگرد  هب  ناربمایپ  زا  يربمایپ 

ح 4 ص 351 ، ج 6 ، یفاک ،

466 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِریساوَْبلا َنِم  ٌنامَا  َوُه  َو  َةَدِعَم  ـ ْلا َُغبْدَی  َو  ِنیَتَْیلُْکلا  ُنِّخَُسی  ُهَّنِإَف  َِکلذ  َعَمَو  َْدلِْجلا  ُِتْبُنی  ُهُْدلِج  َو  َمْظَْعلا  ُِتْبُنی  ُهُمظَعَو  َمْحَّللا  ُِتْبُنی  ُهُمَْحل  ُءاریَبُْغلا 

؛ ِماذُْجلا َقْرِع  ُعَمْقَی  َو  ِْنیَقاّسلا  يِّوَُقیَو  ِریتْقَّتلا  َو 
ریساوب و زا  دنک ، یم  كاپ  ار  هدعم  مرگ و  اراه  هیلک  و  تیوقت ، ار  تسوپ  شتسوپ  ار و  ناوختسا  شا  هتـسه  ار ، تشوگ  دجنـس ، تشوگ 

. درب یم  نیب  زا  یلک  هب  ار  ماذج  گرو  تیوقت  ار  اپ  قاس  هدرک ، يریگولج  راردا  لسلست 

ح 1 ص 361 ، ج 6 ، یفاک ،

467 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌۀَیعاد َِکلذ  َّنِاَف  َْریَْخلا ، َو  َةالَّصلاَو  َداِهتْجِْالا  َو  َعَرَْولا  ْمُْکنِم  اوَرَِیل  ْمُِکتَنِْسل ، َا  ِْریَِغب  ِساّنِلل  ًةاعُد  اونوک 
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توعد دوخ  اهنیا  اریز  دننیبب ، امـش  زا  ار  یبوخو  زامن  تدابع و  رد  شـشوک  يراکزیهرپ و  ات  دینک ، توعد  دوخ ، نابز  زا  ریغ  هب  ار  مدرم 
. تسا هدننک 

ح 14 ص 78 ، ج 2 ،  یفاک ،

468 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِءاْملاِیف ُْحلِْملا  ُثاْمنَی  امَک  ِِهْبلَق  ْنِم  ُنامیالا  َثاْمنِا  ُهاخَا  ُنِمُؤُْملا  َمَهَّتا  اَذِا 

. دوش یم  بوذ  بآ ، رد  کمن  هک  نانچمه  ، دور یم  نایم  زا  وا  بلق  رد  نامیا  دنزب ، تمهت  دوخ  ینید ]  ] ردارب هب  نمؤم  هاگره 

ح 1 ص 361 ، ج 2 ، یفاک ،

469 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِّقَْحلا ِنَع  ْمَُهل  َلیمَی  الَف  ِْهیَِدلاو ، یلَع  َْوا  ِهِسْفَن  یلَع  َناک  ْنِا  َواّقَح  ُلُجَّرلا  َلوقَی  ْنَا  اُهبَجْوَاَف  ٍقوقُح ، َۀَْعبَس  ِنِمْؤُْملا  یلَع  ِنِمْؤُْمِلل  َّنِا 

شردام ردـپ و  اـی  دوخ  دـض  رب  دـنچ  ره  دـیوگب ، ار  قحاـهنت  یمدآ  هک  تسا  نیا  اـهنآ  نیرت  بجاو  تسا . قح  تفه  نمؤم ، رب  ار  نمؤم 
. دوشن فرحنمقح  زا  اهنآ  رطاخ  هب  دشاب و 

ح 8 ص 223 ، ج 74 ،  راونألا ،  راحب 

470 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِهب ُفَشُْکی  َو  ُروُّدلا  اِهب  ُمَدُْهی  َو  ُءامِّدلا  اِهب  ُکَفُْـسی  َو  ِْنیَِیفاصَت  ـ ُْملا یَلَع  ُةَوادَعلُابَلُْجی  َو  ِنیَّباحَتُملا  َْنِیب  اِهب  ُقَّرَُفی  َۀَـمیمَّنلا  ِرْحِّسلا  ِرَبْکَا  ْنِم  َّنِا 

؛ ٍمَدَِقب ِضْرَْالا  یَلَع  َء  یطَو  ْنَم  ُّرَشَا  ُماّمَّنلا  َوُروتُّسلا 
هب دنوش ، یم  نمشد  مه  اب  لدکی  ناتسود  دتفا ، یمییادج  ناتـسود  نایم  ینیچ ، نخـس  اب  اریز  تسا ؛ ینیچ  نخـس  وداج ، نیرت  گرزب  زا 

نیمزیور هک  تسا  یـسک  نیرتدب  نیچ ، نخـس  دوش . یم  هدیرد  اه  هدرپ  ددرگ و  یم  ناریو  اه  هناخ  ، دوش یم  هتخیر  اه  نوخ  نآ  هطـساو 
. دور یم  هار 

ح 14 ص 21 ، ج 63 ، راونألاراحب ،

471 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنیذَّلا ِیف  ُۀَشِحاِْفلا  َعیـشَت  ْنَا  َنّوبُِحی  َنیذَّلا  َّنِا  َّلَجَوَّزَع : هّللا ُ  َلاق  ِۀَیآلا  ِهِذِهلْهَا  ْنِم  َناک  ام  امْوَی  ِِهب  ُهَبیعَِیل  اْبیَع  ِنِمْؤُْملا  ِهیخَا  یلَع  یـصْحَا  ْنَم 
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؛  َنومَْلعَت ُْمْتن ال  َا  َو  ُمَْلعَی  هّللا ُ  َو  ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ٌمیلَا  ٌباذَعْمَُهل  اونَمآ 
تـسود هک  یناـسک  تسا : هیآ  نیا  لومـشم  ، دـنک شنزرـس  ار  وا  يزور  نآ  اـب  اـت  دـیآرب ، شنمؤم  ردارب  ییوج  بیع  ددـصرد  سک  ره 

دناد و یم  دنوادخ  دوب و  دهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  نانآ  يارب  یکاندرد  باذع  دـنک ، ادیپعویـش  نامیا  اب  مدرم  نایم  رد  اه  یتشز  دـنراد ،
. دیناد یمنامش 

ص 110،ح 10379 ج 9 ، لیاسولا ، كردتسم 

472 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ََعرَز ام  ٍعِرازِّلُِکل  َو  ًۀَمادَن  ْدِصْحَی  اّرَش  ْعَرْزَی  ْنَم  َو  ًۀَْطبِغ  ْدِصْحَی  اْریَخ  ْعَرْزَی  ْنَم 

یم ورِد  ار  نامه  دراکب ، هچ  ره  سک  ره  دـنیچ ، یمینامیـشپ  دراـکب ، يدـب  سک  ره  دـنک و  یم  ورد  يدونـشخ  دراـکب ، یبوخ  سک  ره 
. دنک

ح 19 ص 458 ، ج 2 ،  یفاک ،

473 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِدیزَْملِاب َُهل  َرَمُْؤی  یّتَح  ُهُمالَک  َّمَتَفِِهناِسِلب  ارِهاظ  هّللا َ  َدِمَح  َو  ِِهْبلَِقب  اهَفَرَعَف  ٍۀَمِْعن  ْنِم  ٍْدبَع  یلَع  هّللا ُ  َمَْعنَا  ام 

شیازفا نامرف  هدیسرن ، نایاپ  هب  شنخس  زونه  دیوگبساپس ، نابز  هب  دسانـشب و  ردق  ابلق  ار  نآ  وا  دهدب و  تمعن  يا  هدنب  هب  دنوادخ  نوچ 
. دوش یم  رداص  يو  يارب  تمعن 

ح 9 ص 95 ، ج 2 ، یفاک ،

474 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ْمُکُؤاِسن َّفِعَت  ِساّنلا  ِءاِسن  ْنَع  اوُّفِع  َو  ْمُکُؤاْنبَا  ْمُکَِّربَی  ْمُکَءابآ  اوُِّرب 

. دنزرو تّفع  ناتنانز  ات  دیزروتّفع  مدرم  نانز  هب  دننک و  یکین  امش  هب  ناتنادنزرف  ات  دینک  یکین  دوخ  ردام  ردپ و  هب 

ح 5 ص 554 ، ج 5 ، یفاک ،

475 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَناوْضِر و َِکلِذب  اوبِجوَتـسَیَف  ُهَتَعاط  ْمُهَف  ِّلـ ـ َُکِیل َو  ِِهتَرْدـُق  ِراهْظِِال  ْمُهَقَلَْخَلب  ًيدُـس  ْمُهْکُْرتَی  َْمل  َو  اثَبَع  ُهَْقلَخ  ُْقلْخَی  َْمل  یلاعَت  َو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنِا 
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؛ ٍمیعَن یِلا  ْمُُهلِصوی  مُهَعَْفنَِیل و  مُهَقَلَخ  َلب  ًةَّرَضَم  ْمِِهب  َعَفْدَِیل  ًۀَعَفنَم و ال  ْمُْهنِم  َِبلْجَِیلْمُهَقَلَخ  ام 
هدیرفآ شییاناوت  نتخاس  راکـشآ  يارب  ار  اهنآهکلب  تسا . هدرکن  اهر  ار  اهنآ  هدیرفاین و  هدوهیب  ار  شناگدیرفآ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 

دربب و يدوس  اـهنآ  زا  اـت  هدـیرفاین  ار  اـهنآ  زین  دـنک . ناـنآ  بیـصن  ار  دوخ  يدونـشخ  نآاـب ، اـت  تسا  هدومن  ناـشفلکم  شیربناـمرف  هب  و 
. ناشدناسرب تمعن  هب  دناسرب و  نانآ  هب  يدوس  ات  هدیرفآ  ار  اهنآ  هکلب  دزاس ، فرطرب  ار  يررضهن 

ح 166 ص 566 ، ج 3 ،  نیلقثلارون ،

476 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َبونُّذلا یِْسُنت  ِلاْملا  َةَْرثَک  َّنِاَف  ٍلاح  ِّلُک  یلَع  يرْکِذ  ْعَدَت  الَو  ِلاْملا  ِةَْرثَِکب  ْحَْرفَت  یسُوم ال  ای  مالـسلا  هیلع  یـسُوم  یِلا  َّلَجَوَّزَع  هّللا ُ  یَحْوَا 

؛  َبولُْقلایِسُْقی يرکِذ  َكَْرت  َّنِا  َو 
يدایز اب  اریز  نکم ، شومارف  ارم  یلاحچیه  رد  وشم و  داش  تورث  يدایز  هب  یسوم ! يا  درک : یحو  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  ّلجوّزع  يادخ 

. دروآ یم  بلق  تواسقنم  ندرب  دای  زا  دوش و  یم  شومارف  ناهانگ  تورث 

ح 7 ص 497 ، ج 4 ، یفاک ،

477 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ْمِِهلاجِآب َنوتومَی  اّمِم  َرَثْکَا  ْمِِهبونُِذبنوتومَی  َو  ْمِهِرامْعَِاب  َنوشیعَی  اّمِم  َرَثْکَا  ْمِِهناسْحِِاب  ُساّنلا  ُشیعَی 

، دنریمب دوخ  لجا  اب  هک  نآ  زا  رتشیب  دننک و  یمیگدـنز  دوخ  يراکوکین  ناسحا و  اب  دـننک ، یگدـنز  دوخ  رمع  اب  هک  نآ  زا  رتشیب  مدرم ،
. دنریم یم  دوخ  ناهانگ  رثا  رب 

ح 33 ص 291 ، يدنوارلا ، تاوعد 

478 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِطَخَّسلا َوِّکَشلا  ِیف  ُنَزَْحلا  َو  ُّمَْهلا  َو  ِنیقَْیلا  َو  اضِّرلا  ِیف  ُۀَحاّرلا  َو  ُحْوَّرلَا 

. یتیاضران ّکش و  رد  هودنا  مغ و  تسا و  نیقی  تیاضر و  رد  شیاسآ ، یشوخ و 

ص 34 راونألا ، هاکشم 

479 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ ُۀَّی ـ ِّنلا ِْهیَلَع  ْتَیوَق  اّمَع  ٌنََدب  َفُعَض  ام 
. تسین ناوتان  راک ، نداد  ماجنا  يارب  یندب  چیه  دشاب ، يوق  هدارا  رگا 

ح 5859 ص 400 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 

480 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِ  هّللا َنِم  َكُدِْعُبت  اهَّنِاَف  ِتاموصُْخلا  َةَْرثَک  َو  َكاّیاَو  َکُِقبوی  ُهَّنِاَف  َلادِْجلا ، َو  َكاّیا  َو  َکَلَمَع  ُِطبُْحی  ُهَّنِاَف  َءارِْملا ، َو  َكاّیا 

یم كـاله  ار  وت  هک  اریز  نک ؛ يراددوخمه  زیتس  لدـج و  زا  دـنک . یم  دوباـن  ار  تلمع  راـک ، نیا  هک  اریز  نک ، يراددوخ  وگم  وگب  زا 
. دنک یم  رود  ادخ  زا  ار  وت  يراکنینچ  هک  نیا  هچ  ریگب ؛ هرانک  دایز  ینمشد  زا  دزاس و 

ص 309 لوقعلا ، فحت 

481 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُكالَْهلا اَهیف  ُۀَِثلاّثلا  َو  ََکل  َو ال  َْکیَلَع  ُۀَیناّثلا  َو  ََکل  ِةَرَظَّنلا  ُلَّوَا 

. تسا راب  تکاله  موس ، هاگن  ومارح  تسا و  عونمم  مود  هاگن  تسا و   [ لالح  ] وت يارب  مرحمان ] هب  هاگآدوخان   ] لوا هاگن 

ح 4658 ص 474 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 

482 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِساّنلا َنِم  ُسأَْیلَا  ِحْوَّرلا  َُحْورَا 

. تسا مدرم  زا  یعقوت  یب  یگدوسآ ، یتحار و  نیرتهب 

ح 337 ص 243 ، ج 8 ، یفاک ، 

483 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرفاک ـ ْلا ِْبلَق  یف  َلِطاْبلا  َلَـعْجَی  ْنَا  هّللا ُ  َیبَا  َو  ِهیف  َّکَـش  ـال  ًـالِطاِبنِمْؤُْملا  ِْبلَق  یف  َّقَْحلا  َلَـعْجَی  ْنَا  هّللا َ  َیبَا  اّـقَح  ًـالِطاب  َفِّرَُعی  ْنَا  هّللا ُ  َیبَا 

؛ ٍلِطاب ْنِم  ٌّقَح  َفِرُع  ام  اذَکه  اذه  ْلَعْجَی  َْمل  َْول  َوِهیف  َّکَش  ـا ال  ّقَح ِِفلاخُْملا 
، دهد هولج  ریذپاندیدرت  یلطاب  نمؤملد ، رد  ار  قح  هک  نیا  زا  دراد  ابِا  دـنوادخ  دـیامن ، یفرعم  قح  ار  یلطاب  هک  نیا  زا  دراد  ابِا  دـنوادخ 

لطاب زا  قح  درک ، یمن  نینچ  رگا  دـهد ، هولج  ریذـپاندیدرت  یقح  تروصهب  زیتس  قح  رفاک  لد  رد  ار  لطاب  هک  نیا  زا  دراد  اـبِا  دـنوادخ 
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. دش یمن  هتخانش 

ص 277 ج 1 ، نساحم ،

484 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اَدبَا ٌّقَح  َلِطاْبلا  َّنَا  ُنِقیَتْسَی  َو ال  اَدبَا  ٌلِطاب  َّقَْحلا  َّنَا  ُْبلَْقلا  ُنِْقیَتْسَی  ال 

. دنک یمن  نیقی  لطاب  ندوب  قح  هب  قح و  ندوب  لطاب  هب  لد  زگره 

ح 39 ص 53 ، ج 2 ، یشایعلا ، ریسفت 

485 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛»... ُهُغَمْدَیَف ِلِطابلا  یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَن  َْلب  :» ُُهلوَق َِکلذ  َو  َلِطاْبلا  ُّقَْحلا  َبَلَغ  ِّالا  ِّقَْحلا  ِءازِِاب  ُموقَی  ٍلِطاب  ْنِم  َْسَیل 

لطاب رس  رب  ار  قح  هکلب  : » تسا دنوادخ  نخـس  نیاو  دوش  یم  هریچ  لطاب  رب  قح  هک  نآ  رگم  دتـسیاب  قح  ربارب  رد  هک  تسین  یلطاب  چیه 
...«. دبوک یم  مه  رد  ار  نآ  هک  مینز  یم 

ص 242 ج 8 ،  یفاک ،

486 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َکَْملِع َکُقِْطنَم  َزوجَی  ْنَا ال  َو  َکَعَفَْننِا  َو  ِلِطاْبلا  یَلَع  َكَّرَض  ْنِا  َو  َّقَْحلا  َِرثُْؤت  ْنَا  ِنامیْالا  ِۀَقیقَح  ْنِم  َّنِا 

نآ نامیا  تقیقح  زا  زین  دـشاب و  وت  عفن  هب  لطابو  وت  ررـض  هب  قح  دـنچ  ره  يراد ، مدـقم  لطاب  رب  ار  قح  هک  تسا  نیا  ناـمیا  تقیقح  زا 
. دشابن رتشیب  تشناد  زا  وت  راتفگ  هک  تسا 

ص 205 ج 1 ، نساحم ،

487 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌلیلَذ ِِهبِحاصَِۀلْوَد  یف  امُْهنِم  ٍدِحاو  ُّلُک  َو  ًَۀلْوَد  ِلِطاْبِلل  َو  ًَۀلْوَد  ِّقْحِلل  َّنِا 

. تسا لیلذیرگید  تلود  رد  ود ، نیا  زا  کی  ره  و  یتلود ، ار  لطاب  تسا و  یتلود  ار  قح  هک  یتسارب 

ح 12 ص 447 ، ج 2 ، یفاک ،
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488 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِلِطابلا َنِم  َّقَْحلا  ُفِْرعَی  ٌِملاع  اهیف  َو  ِّالا  ُضْرَالا  یَْقبَت  َْنل 

. دسانش یم  لطابزا  ار  قح  هک  دراد  دوجو  يدنمشناد  نآ  رد  هک  نآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  نیمز  زگره 

ص 234 ج 1 ، نساحم ،

489 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: ُلوقَی َّلَجَوَّزَع  هّللا َ  َّنِا  ِّقَْحِلل  ٍةَوادَع  َو ال  ٍۀَیالِِوب  ُُهفِْرعَت  ْنَمِطْعَا ال  ْمَعَن  َلاقَف : اِملْـسُم ؟ ُُهفِرْعَا  ًِالئاس ال  ُمِعُْطا  مالـسلا : هیلع  هّللا ِ  ِْدبَع  یبَِال  ُْتُلق 

؛ ِلِطاْبلا َنِم  ٍء  ْیَش  یِلا  اعَد  َْوا  ِّقَْحلا  َنِم  ٍء  ْیَِشل  َبَصَن  ْنَم  ْمِعُْطت  الو  انْسُح » ِساّنِلل  اولوق  «و 
یناد یمن  هک  یـسک  هب  يرآ ، دومرفترـضح : مهدـب ؟ اذـغ  تسا  ناملـسم  مناد  یمن  هک  يریقف  هب  ایآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب 

یم ینمـشد  قح  اب  هک  یـسک  هب  یلو  دییوگب » نخـس  یکین  هب  مدرم  اب  : » دیامرف یمدنوادخ  اریز  هدـب ؛ اذـغ  قح ، نمـشد  ای  تسا  تسود 
. هدم اذغ  دنک  یم  توعد  یلطابهب  ای  دنک و 

ص 13 ج 4 ، یفاک ،

490 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٍلِطاب یلَع  ٍتوکُس  نِم  ٌریَخ  ٍّقَح  یف  ٌمالَک 

. تسا رتهب  لطاب  رب  یتوکس  زا  قح ، هرابرد  نتفگ  نخس 

ص 396 ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

491 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َُۀبِذاکلا ُِّینامألا  ِهِهُلت  َمل  نَِمل  یبوط 

! دنکن شمرگرس  نیغرود  ياهوزرآ  هک  نآ  رب  اشوخ 

492 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ مَُهل ََۀبوَّتلا  اُولَسو  مِهِقیفَوت  یف  هّللا ِ  َیلإ  اُونیکَتساَو  اریَخ  ّالإ  مُِکتَوعَد  ِلهأ  نِم  َنیِبنذُملاِیف  لُقَتال  َبَدنُج ! َنبا  اَی 
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دینک و يراز  دنوادخ ،  هاگرد  هب  نانآ  قیفوت  يارب  همه ] وگم و[ کین  زج  دنیامش ،  ِتوعد  لها  هک  یناراکهنگ  ّقح  رد  بدنج ! رسپ  يا 
. دینک تساوخرد  ناشیارب  ار  هانگ  زا  تشگزاب 

493 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهِریَِغل ُعَمجَی  امَّنإَف  ُهَبسَک  ُهَسفَن  َمَّرَح  نَم  َبَدنُج ! َنبا  اَی 

. تسا هتخودنا  يرگید  يارب  ار  نآ  دراد ،  مورحم  تسا ] ترخآ  هیام  تسد  هک   ] شیوخ درواتسد  زا  ار  دوخ  هک  ره  بدنج ! رسپ  يا 

494 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِهتَمحَر نِم  َکُِسیُؤیال  ًافوَخ  ُهفَخو  ِِهتَیِصعَم  یلَع  َکیّرَُجیال  ًءاجَر  هّللا َ  ُجرُا 

وا تمحر  زا  ار  وت  میب ] نیا   ] هک راد  میب  وا  زا  نادـنچ  و  دـَناشکنوا ،  ِینامرفان  هب  ار  وت  دـیما ] نیا   ] هک شاـب  راودـیما  دـنوادخ  هب  نادـنچ 
. دزاسن دیمون 

495 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َمَدنَتَف ِهیف  َعَقَت  نأ  َلبَق  ِهِجَرخَم  نِم  ُهَلَخدَم  َفِرعَت  یّتَح  ٍرمأ  ِّلُک  َدنِع  ِفق 

ار ،  نآ  زا  ندمآ  نورب  ندش و  نورد  ِهار ]  ] ات نک  گنرد  يراک  ره  ربارب  رد 

. یسانشب کین  يوش ،  نامیشپ  ینام و  او  نآ  رد  هک  نآ  زا  شیپ 

496 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِةَرِخآلا ِیف  َزوَفلا  ِِهب  اوُجَرت  اِمب  اینُّدلا  ِیف  َموَیلا  لَمعإ 

 . يراد ترخآ  رد  يراگتسر  دیما  نآ ،  هلیسو  هب  هک  نک  يراک  ایند  رد  زورما 

497 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِتیَبلا َلهأ  انُّبُح  ِمالسإلا  ُساسأو  ٌساسأ  ٍءیَش  ِّلُِکل 

. تسا تیب  لها  ام  يرادتسود  مالسا ،  هدولاش  تسا و  يا  هدولاش  ار  يزیچ  ره 

498 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهَّنَّراُشتالو ُهَّنَیِهابتالو  ُهَّنَیِراُمتالو  ُهَّنَحِزاُمت  الَف  َکیخأ  ُّدُو  ََکل  وُفصَی  نأ  َتدرأ  نإ  ِنامعُّنلا ! َنب  اَی 

وا رب  زادرپم و  شکمـشک  هب  نکم و  یخوش  وا  اب  دـشاب ،   [ لد کی  و   ] افـص اب  یتسود  رد  وت  اب  تردارب  یهاوخ  یم  رگا  نامعن ! رـسپ  يا 
. يوجم هزیتسو  شورفم  تاهابم 

499 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َكُّرُضَی َمل  َكُّوُدَع  ِهیَلَع  َعَلَّطا  َِول  ام  یلَع  ّالإ  َكِّرِس  نِم  َکَقیدَص  ِعلَّطَتال 

. دسرن وت  هب  ینایز  دوش ،  هاگآ  نآ  زا  مه  تنمشد  رگا  هک  يزار  نآ  رگم  زاسم ،  هاگآ  دوخ  زار  رب  ار  تتسود 

500 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهَنوعدَی َنیذَّلا  ِهِدابِع  نِم  ُّبُِحی  هّللا َ  َّنإَف  ِءاعُّدلا  َنِم  اوِرثکأ 

. دنناوخب اعد  هب  ار  وا  هک  دراد  تسود  ار  یناسک  شناگدنب  نایم  زا  دنوادخ  اریز  دینک ؛  اعد  رایسب 

501 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُلذَبلاَو ُعُضاوَّتلاَو  ُنیّدلا  َۀَّبَحَملا :  ُثِرُوت  ٌۀَثالَث 

. ششخب ینتورف و  نید ،  دروآ :  یم  ّتبحم  هک  تسا  زیچ  هس 

502 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُشیَّطلاو ُۀَمیمَّنلاو  ُدَسَحلا  ِءرَملِاب :  يرُزت  ٌۀَثالَث 

. يرس ُکبس  ینیچ و  نخس  کشر ،  دزاس :  یم  نوبز  ار  درم  هک  تسا  زیچ  هس 

503 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ینعَیال اّمَع  ِسُّسَجَتلاو  ٍناَیب  ِریَِغب  ِةََذبانُملاو  ِناوخإلا  ِلُّدَبَت  یف  ٍثالَث :  یف  ُلهَجلَا 

. درادن يدوس  هچنآ  رد  سّسجت  و  لیلد ،  یب  تفلاخم  زاربا  ناتسود ،  ندرک  ضوع  تسا :  زیچ  هس  رد  ینادان 

504 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ یفاصُملا ِقیدِّصلاَو  ِّرابلا  َِدلَولاَو  ِۀَِقفاوُملا  ِۀَجوَّزلا  ِیف  ٍثالَث :  یف  ُسنُالَا 
. رادافو يافصاب  تسود  راتفر و  شوخ  دنزرف  راگزاس ،  نز  رد  تسا :  زیچ  هس  رد  شمارآو )  ) سنا

505 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُبصِخلاو ُلدَعلاَو  ُنمألا  اهَیلإ :  اّرُط  ُساّنلا  ُجاتحَی  َءایشأ  ُۀَثالَث 

. تمعن یناوارف  تلادع و  ّتینما ،  دنراد :  زاین  نآ  هب  ناگمه  هک  تسا  زیچ  هس 

506 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِدَسَحلا ُیفَنو  ُمُحارَّتلاَو  ُفُصانّتلَا  َیِهو :  اوُضَغابَتو  اونَیابَت  ّالإو  اهولَمعَتسا  ِنإَف  َءایشأ  ِۀَثالَث  یلإ  مُهَنَیب  امیف  ُةَوخإلا  ُجاتَحت 

مه نمـشد  دنوش و  ادج  رگیدکی  زا  هنرگو  دـنیاپب ؛ ] يرداربرب   ] دـندنب راک  هب  ار  اهنآ  رگا  دـندنمزاین .  زیچ  هس  هب  دوخ  نایم  رد  ناردارب 
. دسح ندرک  رود  مه و  اب  ینابرهم  رگیدکی ،  اب  فاصنا  زا :  دنا  ترابع  زیچ  هس  نآ  دندرگ . 

507 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ُِسباوَّللا ِهیَلَع  ُمُجهَتال  ِِهنامَِزب  ُِملاعلَا 

. دروآ یمن  موجه  تساناد ،  دوخ  هنامز  هب  هک  سک  نآ  رب  تاهابتشا 

508 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ نُشخاَف َناُهت  نأ  َتئِش  نإو  ِنلَف  َمَرُکت  نأ  َتئِش  نإ 

. نک یتشرد  دنرامش ،  تراوخ  یهاوخ  یم  رگا  و  شاب ،  وخ  مرن  دنراد ،  تا  یمارگ  یهاوخ  یم  رگا 

509 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهِریَِغل امَکَح  ِِهب  َیِضُر  ِهِسفَن  نِم  َساّنلا  َفَصنأ  نَم 

نارگید  روادوا  هک  دنشاب  یضار  مدرم  دهدب ،  دوخ  زا  ار  مدرم  داد  هک  ره 

. دوش

510 ثیدح

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌُلفاغَت ُُهثُلثو  ٌۀَنِطف  ُهاثُلث  ٍلایکِم  ُء  لِم  ِرُشاعَّتلاو  ِشُیاعَّتلا  ِلاح  ُحالَص 

نتفرگ هدیدان  شموس  کی  يدنمشوه و  شموس  ود  هک  تسا  يُرپ  هنامیپ  دننام ]  ] رگیدکی اب  مدرم  يراگزاس  یتسیزمه و  عضو  حالـصا 
. تسا نارگید ] ياطخ  زا  یشوپمشچ  [و 

511 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اِهلهأ ِریَغ  نِم  اِهبَلَط  نم  ٌریخ  ِۀَجاحلا  ُتوَف 

. تسا لهاان  زا  نآ  تساوخرد  زا  رتهب  تجاح ،  ندشن  هدروآرب 

512 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ مُکؤاِسن َّفِعَت  ِساّنلا  ِءاِسن  نَع  اوُّفِعو  مُکُؤانبأ  مُکَّرَبَی  مُکَئابآ  اوَّرب 

. دنشاب نماد  ْكاپ  ناتنانز  ات  دیراد  كاپ  نماد  مدرم ،  نانز  زا  و  دننک ،  یکین  امش  هب  ناتنارسپ  ات  دینک  یکین  ناتناردپ  هب 

513 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِۀَمیخَّسلِاب ُبَهذَت  اهَّنإَف  اوحَفاصَت ؛ 

. درب یم  نایم  زا  ار  هنیک  هک  دیهد ،  تسد  رگیدکی  هب 

514 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َّقَر نإو  ارتِس  ُهَنَیب  َکَنَیب و  َعدو  َّلَق  نإو  یقُّتلا  َضَعب  هّللا َ  ِقَّتإ 

. زیوایب كزان ،  دنچ  ره  يا ،  هدرپ  وا  دوخ و  نایم  نک و  اورپ  دشاب ،  كدنا  دنچ  ره  یعون ،  هب  دنوادخ ،  زا 

515 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ادُعبّالإ ِریَّسلا  ُۀَعرُس  ُهُدیَزت  الَف  ٍقیرَط  ِریَغ  یلَع  ِِرئاسلاَک  ٍةَریَصب  ِریَغ  یلَع  ُلِماعلَا 

. دیازفین دصقم  زا  وا  يرود  رب  زج  نتفر ،  رد  شباتش  تسا و  ههاریب  هب  هدنور  دننام  تریصب ،  یب  هدننک  لمع 

516 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ ُهَسفَن َبَّذَع  ُهُُقلُخ  َءاس  نَم 
. دهد هجنکش  ار  دوخ  دوش ،  يوخ  دب  هک  ره 

517 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِهب َرِکُم  دَق  ُهَّنأ  اوُمَلعاَف  ِِهبنَِذل  ایِسان  ِساّنلا  َنِم  َبونُّذلا  ُدَّقَفَتَی  َدبَعلا  ُُمتیَأَر  اذإ 

. تسا هدش  رکم  راتفرگ  دینادب  تسا ،  هدرک  شومارف  ار  دوخ  هانگ  هتخادرپ و  مدرم  ناهانگ  هب  يا  هدنب  دیدید  هاگره 

518 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِبِسَتحُملا ِِمئاصلا  ِرجأ  ُلثم  َُهل  ُرِکاشلا  ُمِعاّطلَا 

. دََرب یم  رامش  ْباسح  ِراد  هزور  دننام  یشاداپ  درازگ ،  یم  رکش  ار  ندروخ  تمعن  هک  نآ 

519 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َُهل ُعُضاوَّتلاو  هّللِاب ِ  ُملِعلا  ِةَدابِعلا  ُلَضفأ 

 . تسوا يارب  ندرک  ینتورف  ادخ و  تخانش  اه  تدابع  ِنیرتهب 

520 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهَلهأ ُهَمِّلَُعی  نأ  ِملِعلا  ُةاکز  ٌةاکَز و  ٍءیَش  ِّلُِکل  َّنإ 

. دنزومایب شناگتسیاش  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  شناد ،  تاکز  تسا و  یتاکز  ار  زیچ  ره 

521 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َناکو َُهل  نُکَی  َمل  نم  یلإ  ِِجئاوَحلا  ِبَلَط  نِم  ََکل  ٌریَخ  ِقَفرِملا  َیلإ  ِنیِّنِّتلا  ِمَف  یف  َكَدَی  ُلِخُدت  ِّیِّقَّرلا :  َدوواِدل 

« . یهاوخب تجاح  يا ،  هسیکون  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  وت  يارب  ینک  ورف  اهدژا  ماک  هب  جنرآ  ات  ار  تتسد  رگا   : » دومرف یّقر  دوواد  هب 

522 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ ِهِسفَن ِبیَع  یلإ  َساّنلا  ُهُقبَس  ِءرَمِلل  ِءایشألا  ُعَفنأ 
. دریگ یشیپ  مدرم ،  رگید  رب  شیوخ  بیع  نتسج  رد  هک  تسا  نآ  درم ،  يارب  زیچ  ِنیرتدنمدوس 

523 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِساّنلا َنِم  ُسأَیلا  ِحوَّرلا  ُحَورأ 

. تسا مدرم  زا  دیما  ندیُرب  اه ،  شیاسآ  ِنیرت  شخب  ْیگدوسآ 

524 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ یبُویُع ََّیلإ  يدهأ  نَم  ََّیلإ  یناوخإ  ُّبَحأ 

نم  هب  ار  میاه  بیع  هک  تسا  یسک  نم ،  دزن  مناتسود  ِنیرت  بوبحم 

. دنک هیده 

525 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِلقَعلا ُثُلث  ِساّنلا  ُۀَلَماُجم 

. تسا درخ  ِموس  کی  مدرم ،  اب  يراتفر  شوخ 

526 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهِسفَِنل يرَی  يذَّلا  َلثِم  ََکل  َرَی  َمل  نَم  ِۀَبحُص  یف  َریَخال 

. تسین يریخ  دنیبن ،  دوخ  اب  تحلصم  ْمه  ار  وت  هک  یسک  اب  یتسود  رد 

527 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َکِسفَِنل ُهَّدِعأَف  ًاهورکَم  َکیف  لُقَی  مَلَف  ٍتاّرَم  َثالَث  َِکناوخا  نِم  َکیَلَع  َبِضَغ  نَم 

. ریگ هدامآ  يا  هتخودنا  شیوخ ،  يارب  ار  وا  تفگن ،  وت  هرابرد  ییاوران  تفرگ و  مشخ  وت  رب  راب  هس  هک  تناتسود  زا  کی  ره 

528 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ ًالِمحَم ِریَخلا  ِیف  اَهل  ُدَِجت  َتنأو  اءوُس  َکیخأ  نِم  تَجَرَخ  ٍۀَِملَِکب  َّنَُبلطَت  الو  ِِهنَسحأ  یلَع  َکیخأ  َرمأ  عَض 
یناوت یم  هک  یتـقو  اـت  دـیآ ،  یم  رد  تردارب  ناـهد  زا  هک  ار  ینخـس  و  نک ،  لـمح  نآ  ِلـمتحم  ِتروص  نیرتـهب  هب  ار  دوخ  ردارب  راـک 

. نکم ریسفت  يدب  هب  یبایب ،  نآ  يارب  يریخ  لِمحم 

529 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِءایَحلا ُباهَذ  ِۀَمشِحلا  َباهَذ  َّنإَف  اهنِم ،  ِقبأَو  َکیخأ  َنَیبو  َکَنَیب  َۀَمشِحلا  ِبِهُذتال 

و  ) هظحالم نتفر  نایم  زا  اریز  راذـگ ؛  ياـج  رب  ار  نآ  زا  يزیچ  ِهنَم و  وس  کـی  هب  تردارب  دوخ و  ناـیم  رد  ار  مرزآ ) و   ) ندرک هظحـالم 
. تسا مرش  نتفر  نایم  زا  هلزنم  هب  مرزآ ، )

530 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُةَّوُقلا ِزبُخلا  ُمعَطو  ُةایَحلا  ِءاملا  ُمعَط 

. تسورین نان ،  هزم  تسا و  یگدنز  بآ ،  هزم 

531 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنل امُهَّنِإَف  یتَیب ،  َلهأ  یتَرتِعو  هّللا ، ِ  َباتک  ِنیَلَقَّثلا :  ُمُکیف  ٌفِّلَُخم  ّینإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق  مالـسلا : ـ  مهیلع  ِِهئابآ  نَع   ـ

؟  َُکتَرتِع نَم  هّللا ،ِ  َلوسَر  ای  َلاقو : ُّيِراصنَألا   ِ هّللاِدـبَع ُنب  ُِرباج  ِهَیلإ  َماـقَف  ِهیََتباّبَـس . ـ  َنَیب  َّمَضو  ِنیَتاـهَک ـ  َضوَحلا  َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اـقِرَتفَی 
ِۀَمایِقلا  ِموَی  یلإ  ِنیَسُحلا  ِدلُو  نِم  ُۀَِّمئَألاو  ُنیَسُحلاو  ُنَسَحلاو  ٌِّیلَع  َلاق : 

گنسنارگ زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مالـسلا : مهیلع  شناردپ  زا  لقن  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نم رب  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  ود  نیا  دنتـسه ، نم  تیب  لها  نامه  هک  مترتعو  ادخ  باتک  مهن : یم  راگدای  هب 

لوسر ای  درک : ضرعو  تساخرب  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  دنابـسچ ،ـ  رگیدکی  هب  ار  دوخ  هباّبـس  تشگنا  ود  و  ود ـ  نیا  ِلثِم  دنوش ، دراو 
زیخاتسر . زور  ات  دنتسه  نیسح  تشپ  زا  هک  یناماما  نیسح و  نسح ، یلع ، دومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  وت  ترتع  هّللا ! 

 . ةرامع نب  دّمحم  نع   5  / 91 رابخألا :  یناعم  هیبأ ،  نع  ةرامع  نب  دّمحم  نع   244 نیدلا :  لامک 

532 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُمُکیف ٌفِّلَُخم  ّینإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِلوَـق  ینعَم  نَع  ِهیَلَع  هّللا ِ  ُتاوَلَـص  َنینِمؤُـملاُریمأ  َِلئُـس  مالـسلا : ـ  مهیلع  ِِهئاـبآ  نَع   ـ

ُةَرتِعلا ؟  ِنَم  یتَرتِعو ،  هّللا ِ  َباتِک  ِنیَلَقَّثلا 
اودِرَی یّتَح  مُُهقِراُفی  الو  هّللا ِ  َباتِک  َنوقِراُفی  ال  مُهُِمئاقو ،  مُهُّیِدهَم  مُهُعِسات  ِنیَسُحلا ،  ِدلُو  نِم  ُۀَعسِّتلا  ُۀَِّمئَألاو  ُنیَسُحلاو  ُنَسَحلاو  اَنأ  َلاقَف : 

ُهَضوَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  یلَع 
هک : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نخس  نیا  هرابرد  دیامرف : یم  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  لقن  هب  قداص  ماما 
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هچ ترتع »  » هک دش  شسرپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  مترتع ، » ادخ و  باتک  مهن : یم  راگدای  هب  گنسنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  »
ناشیا يدهم  اهنآ  نیمهن  هک  نیسح  نادنزرف  زا  هناگ  هن  ناماما  نیسح و  نسح و  نم و  دومرفمالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  دنتـسه ؟ یناسک 

هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دوشن  ادج  ناشیا  زا  مه  ادخ  باتک  دنوشن و  ادج  ادخ  باتک  زا  زگره  تساهنآ و  مئاق  و 
دنیآ . دراو  هلآ  هیلع و 

 . میهاربإ نب  ثایغ  نع  اهّلک   25  / 57  / 1 مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع   ، 4  / 90 رابخألا :  یناعم   ، 64  / 240 نیدلا :  لامک 

533 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُکَرِّهَُطیو ِتیَبلا  َلهأ  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  هّللا ُ  ُدیُری  امَّنإ   : » یلاعَت ِِهلوَق  ِناَیب  یف  مالـسلا ـ  مهیلع  ٍِّیلَع  ِنب  ِنَسَحلا  ِنَع  ِهِّدَـج  نَع  ِهیبأ  نَع 

ٍّيِرَبیَخ َۀَمَلَس  ِّمُِال  ٍءاسِک  یف  ُهَسفَنو  انَلَّلَجَف  یبأو ،  یُّماو  یخأو  اَنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  انَعَمَج  ِریهطَّتلا  ُۀَیآ  َتلََزن  اّمَلَف  اًریهطَت : ـ »
َتلاقَف اًریهطَت .  مُهرِّهَطو  َسجِّرلا  ُمُهنَع  بِهذَأَف  یتَرتِعو ،  یلهأ  ِءالُؤهو  یتَیب ،  ُلهأ  ِءالُؤه  َّمُهّللا  َلاقَف :  اهِموَی ،  یفو  اِهتَرجُح  یف  َِکلذو  ، 

امو ٍریَخ ،  یلإو  ٍریَخ ،  یلَع  ِتنأ  هّللا ، ُ  ِکُمَحرَی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  اَهل  َلاقَف  هّللا ؟ ِ  َلوسَر  ای  مُهَعَم  ُلُخدأ  اهنَع :  هّللا ُ  َیِـضَر  َۀَمَلَـس  ُُّما 
مَُهلو  یل  ٌۀَّصاخ  اهَّنِکلو  ِکنَع ،  یناضرأ 

 ُ هّللا ُدـیُری  امَّنِا  : » هکرابم هیآ  نیا  نایب  ردمالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  شّدـج  زا  لقن  هب  وا  شردـپ و  زا  لقن  هب  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
مردارب و نم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  رمایپ  دـش  لزان  ریهطت  هیآ  نوچ  دومرف : ًاریهْطَت . » ْمُکَرِّهَُطیو  ِتیبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل 
هک دوب  يزور  رد  هملس و  ّما  هناخ  رد  نیا  دناشوپ . دوب  هملس  ّما  ِنآ  زا  هک  يربیخ  ییابع  اب  ار  شدوخ  ام و  دروآ و  درگ  ار  مردپ  مردام و 

هنوگ ره  سپ  دنتـسه ، نم  ترتع  نادـناخ و  تیب ، لها  نانیا  ایادـخ ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  تفر . یم  وا  هناخ  هب  ربماـیپ 
ابع ریز  ناشیا  هارمه  مه  نم  ایآ  هّللا !  لوسر  ای  تفگ : اهنع ـ  هّللا  یـضر  هملـس ـ  ّما  نادرگ . ناشکاپ  ًالماک  نک و  رود  اـهنآ  زا  ار  يدـیلپ 
یلو مدونشخ ، وت  زا  ردقچ  نم  يریخ و  يوس  هب  ریخ و  رب  وت  دَروآ ، تمحر  وت  رب  دنوادخ  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میایب ؟

دراد . صاصتخا  ناشیا  نم و  هب  نیا 
 . 368  / 3 ةّدوملا :  عیبانی  عجارو  ریثک ،  نب  نمحرلادبع  نع   1174  / 564 ّیسوطلا :  یلامأ 

534 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَمِطافو ُنیَـسُحلاو  ُنَسَحلاو  ٌِّیلَع  َناـکَف  اًریهطَت ، » مُکَرِّهَُطیو  ِتیَبلا  َلـهأ  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهذـُِیل  هّللا ُ  ُدـیُری  اـمَّنإ  « : ـ  ٍلـیوَط ٍثیدَـح  یف   ـ

 ، ًالَقَثو ًـالهأ  ٍِّیبَن  ِّلُِـکل  َّنإ  َّمُهّللا  َلاـق :  َُّمث  َۀَمَلَـس ،  ُِّما  ِتَیب  یف  ِءاـسِکلا  َتَحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  مُهَلَخدَأَـف  مالـسلا ،  مهیلع 
یلَقَثو  یلهأ  ِءالُؤه  نِکلو  ٍریَخ ،  یلإ  ِکَّنإ  َلاقَف :  َِکلهأ ؟  نِم  ُتَسلأ  َۀَمَلَس :  ُُّما  َتلاقَف  یلَقَثو .  یتَیب  ُلهأ  ِءالُؤهو 

ْمُکَرِّهَُطیَو ِتیبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا ُ  ُدـیُری  امَّنِا  : » هیآ زا  دوصقم  دـیامرف : یم  لّـصفم  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
: دومرف سپس  داد و  رارق  ییابع  ریز  هملس  ّما  هناخ  رد  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دوب . همطاف  نیـسح و  نسح و  یلع ، ًاریهْطَت »

وت تیب  لها  زا  نم  ایآ  تفگ : هملس  ّما  دنتسه . نم  سیفن  هنیجنگ  تیب و  لها  نانیاو  سیفن  يا  هنیجنگ  دراد و  يا  هداوناخ  ربمایپره  ایادخ 
دننانیا . نم  سیفن  هنیجنگ  تیب و  لها  یلو  یناور ، ریخ  يوس  هب  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  متسین ؟

 . ریصب یبأ  نع   1  / 287  / 1 یفاکلا : 
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535 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِکلذ  َدَعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َثَکَم  َُّمث  ِحلُّصلا : ـ  َدنِع  َۀَیِواعُم  یلَع  ِهِجاِجتحا  ِیف   ـ

ماگنه هیواعم  اب  شلالدتسا  رد  مالسلا  مهیلع  نسح  زا  لقن  هب  نیدباعلا  نیز  شیاین  زا  لقن  هب  شردپ  زا  لقن  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دمآ یم  ام  دزن  هدیپس  ندیمد  ماگنه  زور  ره  دوب  هدنز  هک  ینامز  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ریهطت ) هیآ  لوزن   ) نآ زا  سپ  حـلص :

ًاریهْطَت . » ْمُکَرِّهَُطیو  ِتیبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هّللا ُ  ُدیُری  امَّنِا   » تسا زامن  هاگ  داب ، امش  رب  ادخ  تمحر  دومرف : یم  و 
 . اذه انباتک  نم   60 عجارو ص 74 /  ءاسکلا ،  ۀّیضقو  ریهطتلا  ۀیآ  لوزن  دعب  يأ 

536 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُدمَحلا ُلوقَیَفمالسلاامهیلع :  َۀَمِطافو  ٍِّیلَع  ِباب  یلَع  ٍرجَف  ِّلُک  ِعولُط  َدنِع  ُفِقَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َناک  مالسلا : ـ  مهیلع  ِِهئابآ  نَع   ـ

هّللِاب ُذوعَن  انَدنِع ،  ِهئالَب  ِنسُحو  ِِهتَمِعنو ،  هّللا ِ  ِدمَِحب  ٌعِماس ،  ٌعیمَس  ُتاِحلاّصلا ،  ُِّمتَت  ِِهتَمِعِنب  يذَّلا  ِلِضفُملا ،  ِمِعنُملا  ِلِمجُملا ،  ِنِسحُملا  هّلل ِِ 
َلهأ َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهذـُِیل  هّللا ُ  ُدـیُری  امَّنإ   » ِتیَبلا َلهأ  ای  َةالَّصلا  ِراّنلا ،  ِءاـسَم  نِم  هّللاـِب ِ  ُذوعَن  ِراـّنلا ،  ِحابَـص  نِم  هّللاـِب ِ  ُذوعَن  ِراـّنلا ،  َنِم  ِ 

اًریهطَت  مُکَرِّهَُطیو  ِتیَبلا 
یم همطاف  یلع و  هناخ  رد  رب  مد  هدـیپس  ره  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسلا : مهیلع  شناردـپ  زا  لـقن  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

لامک حلاص  لامعا  وا  ياهتمعن  وترپ  رد  هک  شخب  ناسحا  هدنهد  تمعن  راکابیز ، راکوکین  يادخ  شیاتس  ساپـس و  دومرف : یم  داتـسیا و 
ماش ماب و  زا  میرب و  یم  هانپ  ادـخ  هب  شتآ  زا  اـم ، ناـیم  رد  وا  يوکین  نومزآ  وا و  تمعن  یهلا و  دـمح  هب  تسا ، عماـس  عیمـس  دـبای ، یم 

ًاریهْطَت . » ْمُکَرِّهَُطیو  ِتیبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هّللا ُ  ُدیُری  امَّنِا   » تسا زامن  ماگنه  تیب ! لها  يا  میرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  شتآ 
 . ّینوکسلا دایز  یبأ  نب  لیعامسإ  نع   14  / 124 قودصلا :  یلامأ 

537 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ُهودَبَع ُهوفَرَع  اذِإَف  ُهوفِرعَِیل ،  ّالإ  َدابِعلا  َقَلَخ  ام  ُهُرکِذ  َّلَج  هّللا َ  َّنإ  ُساّنلا ،  اَهُّیأ  َلاقَف :  ِِهباحصأ  یلَع  مالـسلاامهیلع  ٍِّیلَع  ُنب  ُنیَـسُحلا  َجَرَخ 

ِلهأ ُۀَـفِرعَم  َلاق :  هّللا ؟ ِ  ُۀَـفِرعَم  امَف  یُّماو ،  َتنأ  یبَِأب  هّللا ، ِ  ِلوسَر  َنب  اَی  ٌلُجَر :  َُهل  َلاقَف   ، ُهاوِس نَم  ِةَدابِع  نَع  ِِهتَدابِِعب  اوَنغَتـسا  ُهودَـبَع  اذِإَف 
ُُهتَعاط  مِهیَلَع  ُبِجَی  يذَّلا  ُمُهَمامإ  ٍنامَز  ِّلُک 

وا هک  نآ  رگم  دیرفاین  ار  ناگدنب  مانالاو ، دنوادخ  مدرم ! يا  تفگ : دمآ و  شباحصا  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنهاوخ زاین  یب  وا  زج  شتـسرپ  زا  وا  شتـسرپ  اب  دنتـسرپب  ار  وا  هاـگ  ره  شدـیتسرپ و  دـنهاوخ  دنتخانـش  ار  وا  هاـگ  ره  سپ  دنـسانشب ، ار 

نیا دومرفمالسلا : هیلع  ماما  تسیچ ؟ ادخ  تخانش  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  هّللا !  لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  ناشیا  هب  يدرم  تشگ .
دنسانشب . تسا  بجاو  وا  زا  يربنامرف  هک  ار  ناشماما  نامز  ره  مدرم  هک 

 . بقانملا رحب  ّرد  نع  ًالقن   594  / 11 ّقحلا :  قاقحإ   ، 328  / 1 دئاوفلا :  زنک  عجارو  ءاطع ،  نب  ۀملس  نع   1  / 9 عئارشلا : للع 

538 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َعِجرَی یّتَح  الاض  َناک  انرِکُنی  ملو  انفِرعَی  َمل  نَمو  اِنَتلاهَِجب ...  ُساّنلا  ُرَذـُعی  الو  اُنتَفِرعَم ،  ّالإ  َساـّنلا  ُعَسَی  ـال  اـنَتَعاط ،  هّللا ُ  َضرَف  َنیذَّلا  ُنَحن 

ُءاشَی  ام  ِِهب  هّللا ُ  ُلَعفَی  ِِهَتلالَض  یلَع  تُمَی  نِإَف  ِۀَبِجاولا ،  اَِنتَعاط  نِم  ِهیَلَع  هّللا ُ  َضَرَتفا  يِذَّلا  يَدُهلا  َیلإ 
رد مدرم  ام و  نتخانـش  رگم  دسرن  ار  مدرم  تسا ، هدرک  بجاو  ار  ام  زا  يربنامرف  دنوادخ  هک  میتسه  یناسک  ام  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هدومرف بجاو  وا  رب  دـنوادخ  هک  یتیادـه  هب  ات  تسا  هارمگ  دـنکن  مه  نامراکنا  دسانـشن و  ار  ام  هک  ره  و  دنتـسین ... روذـعم  ام  نتخانـشن 
دنک . دهاوخ  هچ  ره  وا  اب  دنوادخ  دریمب  شیوخ  یهارمگ  رب  رگا  ددرگ و  زاب  ام ، زا  تعاطا  بوجو  ینعی  تسا ،

 . ۀملس یبأ  نع   11  / 187  / 1 یفاکلا : 

539 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًریثَک  اًَریَخ  َِیتُوا  دَقَف  َۀَمکِحلا  َتُؤی  نَمو   : » َّلَجوَّزَع هّللا ِ  ِلوَق  یف   ـ

ماما تخانـش  ادـخ و  زا  يربنامرف  دوصقم  ًاریثَک : ـ »  ًاْریَخ  َِیتُوا  ْدَـقَف  َۀَـمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَمَو   » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
تسا .

 . 269 ةرقبلا : 

540 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ینفِّرَُعت َمل  نإ  َکَّنِإَف  ََکلوسَر  ینفِّرَع  َّمُهّللا  َکَِّیبَن ،  فِرعأ  َمل  َکَسفَن  ینفِّرَُعت  َمل  نإ  َکَّنِإَف  َکَسفَنینفِّرَع  َّمُهّللا  َةَرارُِزل : ـ  ُهَمَّلَع  ٍءاـعُد  یف   ـ

ینید  نَع  ُتلَلَض  َکَتَّجُح  ینفِّرَُعت  َمل  نإ  َکَّنِإَف  َکَتَّجُح  ینفِّرَع  َّمُهّللا  َکَتَّجُح ،  فِرعأ  َمل  ََکلوسَر 
یناسانـشن نم  هب  ار  دوخ  وت  رگا  اریز  ناسانـشب ، نم  هب  ار  دوـخ  ایادـخ ! تخوـمآ : ـ  هرارز  هب  هک  ییاـعد  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

، تخانـش مهاوخن  ار  وت  تّجح  یناسانـشن  نم  هب  ار  تربمایپ  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تربماـیپ  ایادـخ ! تخانـش ، مهاوخن  ار  تربماـیپ 
داتفا . مهاوخ  ههار  ژک  هب  تنید  زا  یناسانشن  نم  هب  ار  دوخ  تّجح  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  دوخ  تّجح  ایادخ 

 . ةرارز نع   5  / 337  / 1 یفاکلا : 

541 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلَع ِّلَص  َّمُهّللا  َلاقَف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  یّلَـص  َُّمث  اـعَد ،  َُّمث  یّلَـص  ُسمَّشلا  َِتلاز  اذإمالـسلاامهیلع  ِنیَـسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  َناـک 

ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللا  ِیحَولا .  ِتَیب  ِلـهأو  ِملِعلا ،  ِنِدـعَمو  ِۀَِـکئالَملا ،  ِفَلَتُخمو  ِۀـَلاسِّرلا ،  ِعِضوَمو  ِةَُّوبُّنلا ،  ِةَرَجَـش  ٍدَّمَُحم ،  ِلآو  ٍدَّمَُحم 
ٌقِهاز ،  مُهنَع  ُرِّخَأَتُملاو  ٌقِرام ،  مَُهل  ُمِّدَقَتُملا  اهَکََرت ،  نَم  ُقَرغَیو  اهَبِکَر ،  نَم  ُنَمأَی  ِةَِرماغلا ،  ِجَجُّللا  ِیف  ِۀَیِراجلا  ِکلُفلا  ٍدَّمَُحم ،  ِلآو 

ٌقِحال  مَُهل  ُمِزّاللاو 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هب  سپس  درک ، یم  اعد  درازگ و  یم  زامن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دش  یم  رهظ  نوچ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ناگتشرف دش  دمآ و  ناکم  تلاسر و  هاگیاج  تّوبن و  تخرد  هک  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  دومرف : یم  داتـسرف و  یم  دورد  هلآ  و 
قیمع ياهایرد  رد  ناور  یتشک  هک  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  تسرف ، دورد  دنتـسه  یحو  تیب  لها  شناد و  ناک  و 
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دوش  راوس  نادب  هدنناشوپ 
انف دَنام  بقع  ناشیا  زا  هک  ره  تسا و  هتفر  نوریب  نید  زا  دریگ  یشیپ  ناشیا  زا  هک  ره  دوش ، قرغ  دشوپ  مشچ  نآ  زا  هک  ره  دبای و  ینمیا 

دسر . دصقم  هب  دشاب  ناشیا  باکر  مزتلم  هک  ره  دریذپ و 
 . 251 عوبسُالا :  لامج 

542 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءامَّسلا  ِیف  ُموجُّنلا  ُنَحن  ٌِملاع ،  ُهَناکَم  َعَلَط  ٌِملاع  اّنِم  َبَهَذ  امَّلُک  ُنَحن ،  ّالإ  اًفَلَخ  ُكُرتَیو  ُتومَی  ٍِملاع  نِم  َسَیل 

هاگیاج رد  يرگید  دورب  ام  زا  یملاع  هاگ  ره  سپ  ام ، رگم  دراذگ  دوخ  زا  ینیشناج  دریمب و  هک  تسین  یملاع  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نامسآ . رد  میتسه  ناگراتس  ام  دنک . یم  روهظ  وا 

 . قراخم نب  نیصح  نع   249 ّیّمقلل :  ثیداحألا  عماج 

543 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُمتنأو ٍِّیلَع ،  َباحـصأ  ُمتیَأَر  دَق  ِۀَعاّطلِاب ،  مُکیَلَعَف  ًۀَِّیلِهاج ،  ًۀَتیم  َتام  ُهَمامإ  ُفِرعَی  وُهو ال  َتام  نَم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق 

ِلاملا  ُوفَص  اَنلو  ُلافنَألا ،  اَنلو  انَتَعاط ،  هّللا ُ  َضَرَتِفا  ٌماوقأ  ُنَحنو  ِنآرُقلا ،  ُِمئارَک  اَنل  ِِهَتلاهَِجب ،  ُساّنلا  ُرَذُعی  نِمب ال  َنوّمَتَأت 
رد ناـنوچ  تسا  هدرم  دسانـشن  ار  شماـما  دریمب و  هک  ره  تسا : هدوـمرف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 

، دنتسین روذعم  وا  نتخانشن  رد  مدرم  هک  دیریگ  یم  ماما  ار  یـسک  امـش  دیدید و  ار  یلع  باحـصا  امـش  يربنامرف ، تسامـش  رب  تیلهاج .
ِنآ زا  لاوما  هدـیزگرب  لافنا و  تسا و  هدـینادرگ  بجاو  ار  ام  زا  يربنامرف  دـنوادخ  هک  میتسه  یهورگ  ام  تسام و  ِنآ  زا  نآرق ، لـئاضف 

تسام .
 . ناّهدلا ریشب  نع   474  / 251  / 1 نساحملا : 

544 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًۀَِّیلِهاج  ًۀَتیم  َتام  ٍمامِءِال  ٌۀَعَیب  ِِهتَبَقَر  یف  َسَیلو  َتام  نَم 

تیلهاج . رد  نانوچ  تسا  هدرم  دشابن  شندرگ  رب  ماما  تعیب  دریمب و  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ریصب یبأ  نع   459 نیدلا :  مالعأ 

545 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنورَّهَطُم  َنوموصعَم  مُهَّنَِأل  مَُهل ، َبونُذ  ُءایِصوَألاو ال  ُءاِیبنَألا 

دنکاپ . موصعم و  اریز  دنرادن ، یهانگ  ایصوا  ایبنا و  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . شمعألا نع   9  / 608 لاصخلا : 
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546 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انَیلإ  الو  اّنِم  اسَیل  ِراّنلا ،  ِیف  َۀَیِصعَملاو  َّکَّشلا  َّنإ 

دنناور . ام  يوس  هب  هن  دنتسه و  ام  زا  هن  اهنیا  تسا و  شتآ  رد  هانگ  ّکش و  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . دّمحم نب  رکب  نع   5  / 400  / 2 یفاکلا : 

547 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُّکَّشلا  َوُه  ُسجِّرلا  اًریهطَت : ـ » مُکَرِّهَُطیو  ِتیَبلا  َلهأ  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  هّللا ُ  ُدیُری  امَّنإ   : » َّلَجوَّزَع هّللا ِ  ِلوَق  یف   ـ

ّکـش نامه  سجر  دومرف : ًاریهْطَت » ْمُکَرِّهَُطیو  ِتیبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللا ُ  ُدـیُری  امَّنِا   » هیآ هراـبرد  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تسا .

 . ّيزاجلا راّفغلادبع  نع   1  / 138 رابخألا :  یناعم 

548 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ام اّمَأَف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنِلل  ُّلِحَی  ام  ِءاسِّنلا  َنِم  مَُهل  ُّلِحَی  الو  َءاِیبنَِأب ،  اوسَیل  مُهَّنأ  ّالإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  َِۀلِزنَِمب  ُۀَِّمئَألا 

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  َِۀلِزنَِمب  ِهیف  مُهَف  َِکلذ  الَخ 
ربمایپ يارب  هچ  نآ  نانز  زا  دنتسین و  ربمایپ  هک  نآ  زج  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هلزنم  هب  ناماما  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنوش . یم  هدرمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هلزنم  هب  نآ  زج  رد  تسین و  لالح  ناشیا  رب  تسا  لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 . ملسم نب  دّمحم  نع   7  / 270  / 1 یفاکلا : 

549 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مهیلع ِتیَبلا  ِلهأ  نِم  ُۀَِّمئَـألا  ُمُه  ِرمـألا  ُولُواو  مُکنِم : ـ » ِرمَـألا  ِیلُواو  َلوسَّرلا  اوُعیطأو  هّللا َ  اوُعیِطأ  اونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیأ  اـی   : » ۀـیآلا هذـه  یف   ـ

مالسلا 
نامه رمالا ، ولوا  ْمُْکنِم : ـ » ِْرمالا  ِیلُواَو  َلوُسَّرلا  اوعیطَاَو  هّللا َ  اوُعیطَا  اُونَمآ  َنیذـّلا  اَهُّیَا  اـی   » هفیرـش هیآ  هراـبرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

دنتسهمالسلا . مهیلع  تیب  لها  زا  ناماما 
 . 15  / 3 بوشآرهش :  نبال  بقانملا   ، 2  / 341  / 1 ةّدوملا :  عیبانی 

550 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَیَنعَم  الِِکب  ِرکِّذلا  ُلهأ  ُنَحنو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ٌدَّمَُحمو  ُنآرُقلا  ِنایَنعَم :  ِرکِّذِلل 
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هب رکذ  اّما  میتسه ، ام  رکذ ، لها  موهفم  ود  ره  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  نآرق و  دراد : ینعم  ود  رکِذ »  : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
نخـس نیا  و  ینک » نایب  ناشیارب  تسا  هدـش  لزان  مدرم  يارب  ار  هچ  نآ  ات  میدرک  لزاـن  نآرق  وت  رب  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  نآرق ، ياـنعم 

هیلع هللا  یلص  دّمحم  يانعم  هب  رکذ  اّما  و  دیوش » تساوخزاب  هک  ادوز  تسوت و  موق  وت و  نتشگ  هزاوآ  دنلب  ببس  نآرق ، و   » هک راگدرورپ 
تسا و هدومرف  لزان  ار  نآرق  امش  رب  ادخ  دیسرتب ، ادخ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  ینادنمدرخ  يا  سپ  : » تسا هدمآ  قالط  هروس  رد  هلآ .  و 
هب یکیرات  زا  دـنا  هدرک  هتـسیاش  ياـهراک  دـنا و  هدروآ  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  اـت  دـناوخ  یم  ناـتیارب  ار  ادـخ  نشور  تاـیآ  هک  يربماـیپ 

دروآ . » رد  ییانشور 
 . نتملا یف  هانتبثأ  ام  حیحصلاو  هینعم »  » ردصملا یفو 

551 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مهیلع ٍدَّمَُحم  ُلآ  ُُهلهأو  ُرکِّذـلا ،  َوُه )  ) ُباتِکلا َلاق :  َنومَلعَت » ُمتنُک ال  نإ  ِرکِّذـلا  َلهأ  اولَأـساَف   : » ُهُرکِذ َّلَـج  َلاـق  ٍلـیوَط : ـ  ٍثیدَـح  یف   ـ

ِلاّهُجلا  ِلاؤُِسب  اورَمُؤی  َملو  مِِهلاؤُِسب ،  َّلَجوَّزَع  هّللا ُ  َرَمأ  مالسلا ، 
نامه باتک ، َنُولَمْعَت : » ُْمْتنُک ال  ْنِا  ِرْکِّذـلا  َلْهَا  اُولَأْساَف  : » دـیامرف یم  مانالا  دـنوادخ و  ینالوط : ـ  یثیدـح  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 
رومأم نانادان  زا  ندرک  لاؤس  هب  دننک و  شـسرپ  اهنآ  زا  تسا  هداد  روتـسد  دنوادخ  هک  تسا  دّمحم  نادـناخ  نامه  نآ  لها  تسا و  رکذ 

دنا .  هتشگن 
 . 3  / 295  / 1 یفاکلا : 

552 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنولوؤسَملا  ُنَحنو  ُهُموَق ،  ُنَحنو  ُنآرُقلا ،  ُرکِّذلا  َنولَأُست : ـ » َفوَسو  َکِموَِقلو  ََکل  ٌرکَِذل  ُهَّنإو   : » یلاعَت هّللا ِ  ِلوَق  یف   ـ

نآ موق  ام  تسا و  نآرق  رکذ »  » زا دوصقم  َنُولَأُْست : ـ » َفْوَسَو  َکِمْوَِقلَو  ََکل  ٌرْکِذـَل  هَّنِإَو   » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دوش ! لاؤس  دیاب  ام  زا  میتسه و 

 : یف اًضیأ  هرکذو  لیـضفلا ،  نع   1  / 37 تاجردلا :  رئاصب  ریثک ،  نب  نمحرلا  دـبع  نع   286  / 2 ّیّمقلا :  ریسفت   ، 5  / 211  / 1 یفاکلا : 
 . مالسلا هیلع  رقابلا  مامإلا  نع  ۀیواعم  نب  دیرب  نع   6  / 37

553 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الو هّللا ِ  ِملِع  نِم  َسَیل  ُهَّنأ  اومَلعاو  ِریَخلا ،  َنِم  مُکاتآ  ام  مَُکل  َّمَتأ  هّللا َ  َّنإ  ُۀَِحلفُملا ،  ُۀَموحرَملا  َُۀباصِعلا  اَُهتَّیأ  ِِهباحـصأ : ـ  یلإ  ٍۀـلاسِر  یف   ـ

َلَعَجو ٍءیَـش ،  ِّلُک  َنایِبت  ِهیف  َلَعَجو  َنآرُقلا ،  هّللا ُ  َلَزنأ  دَـق  َسییاقَم ،  الو  ٍيأَر  الو  ًيوَِهب  ِِهنید  یف  هّللا ِ  ِقلَخ  نِم  ٌدَـحأ  َذُـخأَی  نأ  ِهِرمأ  نِم 
 ُ هّللا ُمُهانغأ  َسییاقَم ،  الو  ٍيأَر  الو  يًوَِهب  ِهیف  اوذُـخأَی  نأ  ُهَملِع  هّللا ُ  ُمُهاتآ  َنیذَّلا  ِنآرُقلا  ِملِع  َلهأ  ُعَسَی  ـال  ًـالهأ ،  ِنآرُقلا  ِمُّلَعَِتلو  ِنآرُقِلل 

َۀَّمُالا ِهِذه  هّللا ُ  َرَمأ  َنیذَّلا  ِرکِّذـلا  ُلهأ  مُهو  اِهب ،  مُهَمَرکأ  هّللا ِ  َنِم  ًۀَـمارَک  مُهَدـنِع ،  ُهَعَـضَوو  ِِهب ، مُهَّصَخو  ِهِملِع ، نِم  مُهاتآ  اِمب  َِکلذ  نَع 
مِِهلاؤُِسب 

هدیـشخب امـش  هب  هک  يریخ  اب  دـنوادخ  انامه  راگتـسر ! هدـش  تمحر  هورگ  يا  شباحـصا : ـ  هب  يا  هماـن  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
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ملع هب  هن  دـنک  لمع  سایق  يأر و  هاوخلد و  هب  وا  نید  رد  ادـخ  قلخ  زا  یـسک  رگا  هک  دـینادب  تسا . هدـینادرگ  لماک  امـش  رب  ار  شتمعن 
نآرق و يارب  دـنوادخ  تـسا . هداـهن  ار  زیچ  ره  ناـیب  نآ  رد  تـسا و  هداتـسرف  ورف  ار  نآرق  دـنوادخ  وا . رما  هـب  هـن  تـسا و  هدیــسر  یهلا 

ساسا رب  هاوخلد و  هب  هک  دسرن  هدیشخب ، ناشیدب  ار  نآ  ملع  دنوادخ  هک  ار  نآرق  زا  یهاگآ  لها  تسا و  هداد  رارق  ار  یلها  نآ  نتخومآ 
هدرک و ناشیا  هژیو  ار  نآ  تسا و  هتخاس  زاین  یب  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  ناشیدب  دوخ  ملع  نداد  اب  دنوادخ  دـننک . لمع  نآ  رد  سایق  يأر و 
هک دنتـسه  يرکذ  لها  نامه  اهنیا  تسا . هتـشاد  دـنمجرا  ار  ناـشیا  نآ  اـب  دـنوادخ  هک  تسا  یتمارک  نیا  هداـهن و  ناـشیا  دزن  ار  ملع  نآ 

دننک . لاؤس  ناشیا  زا  هداد  روتسد  تّما  نیا  هب  دنوادخ 
رمأ نیذلا  رکذلا  لهأ  ّنأ  باب   210  / 1 یفاکلا :  رکذلا ، » لهأ  مّهنأ :  یف   : » عجارو جاّرسلا ،  دّلخم  نب  لیعامـسإ  نع   1  / 5  / 8 یفاکلا : 

 / 664 ّیـسوطلا :  یلامأ  باب 9 ،   172  / 23 راحبلا :   ، 3  / 259  / 1 و :   ، 4/599 اًضیأو :  مالـسلا ، مهیلع  ۀّـمئألا  مه  مهلاؤسب  قلخلا  هّللا 
482 و  / 2 ّقحلا :  قاقحإ   ، 54 تارایزلا :  لماک   ، 23  / 511 10 و :   / 40 5 و :   / 37 تاجردلا :  رئاصب   ، 224 نیظعاولا :  ۀضور   ، 1290

 . 375 371 ـ   / 14 و :   ، 483

554 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دَقَف اهنِم  ٍءیَِشب  َذَخأ  نَمَف  مِِهثیداحأ ،  نِم  َثیداحأ  اوثَروأ  امَّنإو  اًرانید ،  الو  اًمَهرِد  اوثِرُوی  َمل  َءاِیبنَألا  َّنأ  َكاذو  ِءاِیبنَألا ،  ُۀَثَرَو  َءامَلُعلا  َّنإ 

َلاِحتناو َنیلاغلا  َفیرَحت  ُهنَع  َنوفنَی  ًالودُـع ،  ٍفَلَخ  ِّلُک  یف  ِتیَبلا  َلهأ  انیف  َّنِإَف  ُهَنوذُـخَأت ؟  نَّمَع  اذـه  مُکَملِع  اورُظناَـف  اًِرفاو ،  اظَح  َذَـخأ 
َنیلِهاجلا  َلیوَأتو  َنیلِطبُملا 

يرانید هن  دـنهن  یم  ثرا  هب  یمهرد  هن  ناربمایپ  هک  تسور  نآ  زا  نیا  دنتـسه و  ایبنا  ناثراو  املع  نادنمـشناد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
سپ تسا ، هتفاـی  تسد  ناوارف  يا  هرهب  هب  دناتـسارف  ار  نآ  زا  يردـق  هک  ره  سپ  دـنهن ، یم  ثرا  هب  ار  دوـخ  ثیداـحا  زا  یثیداـحا  هـکلب 

رد ناور و  هدایز  فیرحت  هک  تسه  تیب  لـها  اـم  زا  یلداـع  دارفا  یلـسن  ره  رد  اریز  دیناتـس  یم  ارف  یـسک  هچ  زا  ار  دوخ  شناد  دـیرگنب 
دننک . یم  رود  نید  نیا  زا  ار  نالهاج  لیوأت  نالطبم و  ندمآ  رد  نید  سابل 
 . ّيرتخبلا یبأ  نع  امهالک   1  / 10 تاجردلا :  رئاصب   ، 2  / 32  / 1 یفاکلا : 

555 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِقلَخ  یلَع  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا ُ  َّجَتحا  ُمِِهبو  َّلَجوَّزَع ،  هّللا ُ  َفِرُع  ام  مُهالَولو  اهنِم ،  یتُؤی  یتَّلا  َّلَجوَّزَع  هّللا ِ  ُباوبأ  مُه  ُءایِصوَألا 

دنوادـخ دـندوب  یمن  ناشیا  رگا  دـنوش و  یم  دراو  نآ  زا  هک  دنتـسه  لجوّزع  دـنوادخ  ياهرد  نامه  ءایـصوا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دروآ . یم  تّجح  شقلخ  رب  اهنآ  اب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دش ، یمن  هتخانش  لجوّزع 

 . ریصب یبأ  نع   2  / 193  / 1 یفاکلا : 

556 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مالَکِلل  َحیتافَمو  ِمالَّظِلل ،  َحیباصَمو  ِمانَِألل ،  ًةایَح  هّللا ُ  ُمُهَلَعَج  مالسلا : ـ  مهیلع  ِۀَِّمئَألا  ِۀَفِص  یف   ـ

نخس ياهدیلک  یکیرات و  غارچ  مدرم و  یگدنز  بجوم  ار  اهنآ  دنوادخ  مالـسلا :  مهیلع  ناماما  فیـصوت  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
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تسا . هداد  رارق 
 . بلاغ نب  قاحسإ  نع   2  / 204  / 1 یفاکلا : 

557 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مأ  ُ : » هّللا َلاق  َنیذَّلا  َنودوسحَملا  ُنَحنو  ِملِعلا ،  ِیف  َنوخِساّرلا  ُنَحنو  ِلاملا ،  ُوفَص  اَنلو  ُلافنَألا ،  اََنل  انَتَعاط ،  َّلَجوَّزَع  هّللا ُ  َضَرَف  ٌموَق  ُنَحن 

ِِهلضَف  نِم  هّللا ُ  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساّنلا  َنودُسحَی 
نآ زا  لاوما  هدـیزگرب  لافنا و  تسا . هدرک  ضرف  ار  ام  زا  يربنامرف  لـجوّزع  دـنوادخ  هک  میتسه  یهورگ  اـم  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
زا دـنوادخ  هچ  نآ  ببـس  هب  اهنآ  رب  مدرم  ای  : » هدومرف اهنآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  میتسه  یناگدیکـشر  ام  میـشناد . رد  ناخـسار  ام  تساـم .

دنزرو .» یم  تداسح  هداد  ناشیدب  دوخ  لضف 
 . 54 ءاسنلا : 

558 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِساّنلا  َنَیب  ام  ُلصَفو  ِباتِکلا ،  ُملِعو  ِةَُّوبُّنلا ،  ُراثآو  ِملِعلا ،  ُِلقاعَم  انَدنِع  ٍتَیب  ُلهأ  ّانإ 

ام نایم  رد  مدرم  نیب  يرواد  نآرق و  زا  یهاگآ  تّوبن و  ياه  هناشن  شناد و  ياهرگنـس  هک  میتسه  ینادناخ  ام  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هدش  هداهن 

 . ّیسمخألا نیسحلا  نع   13  / 365 یف :  اًضیأ  هرکذو  ییحی ،  نب  نسحلا  نع  امهالک   4  / 363 تاجردلا :  رئاصب   ، 309 صاصتخالا : 

559 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِملِع  ِعِیبانَی  ِنِطاب  نَع  مِِهب  َحَتَفو  ِهِجاهنِم ،  ِلیبَس  نَع  مِِهب  َجَلبأو  ِِهنید ،  نَع  انِِّیبَن  ِتَیب  ِلهأ  نِم  يدُهلا  ِۀَِّمئَِأب  َحَضوأ  َّلَجوَّزَع  هّللا َ  َّنإ 

هار اهنآ  اب  هتـشاد و  رب  هدرپ  شنید  زا  دنتـسه  ام  ربمایپ  نادـناخ  زا  هک  تیادـه  ناـماما  اـب  لـج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تسا . هتفرگرب  ششناد  ياه  هتفهن  زا  دیلک  ناشیا ، اب  هدومن و  راکشآ  ار  شنشور 
 . بلاغ نب  قاحسإ  نع  امهالک   7  / 224 ّینامعنلل :  ۀبیغلا   ، 2  / 203  / 1 یفاکلا : 

560 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُنَحنو هّللا ، ِ  ِّرِـس  ُعِضوَمو  ِۀَِکئالَملا ،  ُفَلَتُخمو  َِۀلاسِّرلا ،  ُعِضوَمو  ِملِعلا ،  ُنِدعَمو  ِۀَمکِحلا ،  ُحـیتافَمو  ِۀَـمحَّرلا ،  ُتَیبو  ِةَُّوبُّنلا ،  ُةَرَجَـش  ُنَحن 

یف  هّللا ِ  ُۀَعیدَو 
َۀَّمِذ َرَفَخ  دَقَف  اهَرَفَخ  نَمو  هّللا ، ِ  ِدـهَِعب  یفَو  دَـقَف  انِدـهَِعب  یفَو  نَمَف  هّللا . ِ  ُدـهَع  ُنَحنو  هّللا ، ِ  ُۀَّمِذ  ُنَحنو  ُرَبکَألا ،  هّللا ِ  ُمَرَح  ُنَحنو  ِهِدابِع ، 

ُهَدهَعو  هّللا ِ 
دـش دـمآ و  ناکم  تلاسر و  هاگیاج  شناد و  ناـک  تمکح و  ياهدـیلک  تمحر و  هناـخ  تّوبن و  هرجـش  اـم  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
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سپ  میراگدرورپ . نامیپ  ادخ و  گرزب  نایگدرپ  ناگدنب و  نایم  رد  ادخ  هدرپس  ام  میتسه . یهلا  رارسا  ياج  ناگتشرف و 
تسا . هتشاد  ساپ  ار  یهلا  نامیپو  دهع  درادب  ساپ  ار  نآ  هک  ره  هدرک و  افو  ادخ  نامیپ  هب  دنک  افو  ام  نامیپ  دهع و  هب  سک  ره 

 . ۀمثیخ نع  امهالک   6  / 57 تاجردلا :  رئاصب   ، 3  / 221  / 1 یفاکلا : 

561 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهتَّجُحو  هّللا ِ  ُِعئادو  ُنَحنو  ُُهتَّمِذو ،  هّللا ِ  ُدهَع  ُنَحنو  ِۀَِکئالَملا ،  ُفَلَتُخمو  َِۀلاسِّرلا ،  ُنِدعَمو  ِةَُّوبُّنلا ،  ُةَرَجَش  ُنَحن 

ياه هدرپس  مییام  میتسه . یهلا  نامیپ  دهع و  ناگتـشرف و  دش  دمآ و  هاگیاج  تلاسر و  ناک  تّوبن و  هرجـش  ام  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
وا . تّجح  ادخ و 

 . ّهبر دبع  نب  باهش  نع   228  / 2 ّیّمقلا :  ریسفت 

562 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِِهتَّیَِرب یف  ُُهنیَعو  ُهنِم ،  یتؤـُی  يذَّلا  ُهُهجَوو  ِهِملِع ،  یلَع  ُُهناّزُخو  ِِهیحَو ،  یلَع  ُهُؤاـنَُماو  ِهِقلَخ ،  یلَع  ُهُؤادَهُـشو  ِهِداـبِع ،  یف  هـّللا ِ  ُۀَّجُح  ُنـَحن 

ُنَحن هّللا . ُ  َدـِبُع  اِنبو  هّللا ، ُ  َفِرُع  اِنب  ِِهلیبَس . یلإ  ُنوعاّدـلاو  ِهِرمَِأب ،  َنوِملاعلا  ُنَحنو  ِهیَلَع .  ُّلُدَـی  يذَّلا  ُُهبابو  یعاولا ، ُُهبلَقو  ُقِطاّنلا ،  ُُهناـِسلو 
هّللا ُ  َِدبُع  ام  انالَولو  هّللا ، ِ  یَلَع  ُءّالِدَألا 

ییایربک و ماقم  یحو  رد  وا  نادـمتعم  قیالخ و  نایم  رد  وا  ناـهاوگ  ناگدـنب و  ناـیم  رد  مییادـخ  تّجح  اـم  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
هک يرد  وا و  رو  هدید  لد  وا و  يایوگ  نابز  مدرم و  نایم  رد  وا  مشچ  دـنروآ و  یم  يور  نادـب  هک  وا  هرهچ  شـشناد و  رد  وا  ناروجنگ 

يوس هب  نایامنهر  ام  دوش . یم  هدیتسرپ  ام  اب  هتخانـش و  ام  اب  ادخ  شهار . هب  نارگتوعد  وا و  رما  زا  ناهاگآ  مییام  دنک . یم  تیاده  نادب 
دش . یمن  شتسرپ  دنوادخ  میدوب  یمن  ام  رگا  مییادخ و 

 . روفعی یبأ  نبا  نع   9  / 152 دیحوتلا : 

563 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِریقَفلا ُۀَمحَرو  ِءیسُملا ،  ِنَع  ُوفَعلاو  ِظیَغلا ،  ُمظَکو  ُمایِّصلاو ،  ُةالَّصلاو ،  ُدیحوَّتلا ،  ِِّربلا :  َنِمَف  ٍِّرب ،  ُّلُک  انِعوُرف  نِمو  ٍریَخ ،  ِّلُک  ُلصأ  ُنَحن 
 ، ُۀَمیمَّنلاو ُلُخبلاو ،  ُبِذَکلا ، ُمُهنِمَف :  ٍۀَشِحافو ،  ٍحـیبَق  ُّلُک  مِهِعوُرف  نِمو  ٍّرَـش ،  ِّلُک  ُلصأ  انُّوُدَـعو  ِِهلهَِأل .  ِلضَفلِاب  ُرارقِإلاو  ِراجلا ،  ُدُّهَعَتو 
 ، انِّزلاو َنََطب ،  امو  اهنِم  َرَهَظ  ام  ِشِحاوَفلا  ُبوکُرو  هّللا ، ُ  َرَمأ  یتَّلا  ِدودُـحلا  يِّدَـعَتو  ِهِّقَح ،  ِریَِغب  ِمیتَیلا  ِلام  ُلکأو  ابِّرلا ،  ُلکأو  ُۀَـعیطَقلاو ، 

انِریَغ  ِعورُِفب  ٌقِّلَعَتُم  َوُهو  انَعَم  ُهَّنأ  َمَعَز  نَم  َبَذَکَف  ِحیبَقلا .  َنِم  َِکلذ  َقَفاو  ام  ُّلُکو  ُۀَقِرَّسلاو ، 
، هزور زامن ، یتسرپاتکی ، تساهیکین : نیا  زا  تسام . رب  خاش و  زا  یکین  ره  میتسه و  يریخ  هنوگ  ره  هشیر  اـم  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
ام نمـشد  و  نادنم . تلیـضف  ِتلیـضف  هب  رارقا  هیاسمه ، راک  هب  نتخادرپ  هشوت ، مک  رب  محر  هدننک ، يدـب  زا  تشذـگ  مشخ ، ندروخ  ورف 

، ینیچ نخـس  یمـشچ ، گنت  غورد ، تساهنآ : هلمج  زا  هک  تسا  ناشیا  رب  خاش و  زا  يراکدیلپ  یتشز و  ره  تسا و  يدـب  هنوگ  ره  هشیر 
ناهنپ و باکترا  تسا ، هداد  روتـسد  نادب  دـنوادخ  هک  يدودـح  زا  نتـشذگ  رد  میتی ، لام  ياوران  ندروخ  يراوخابر ، دـنویپ ، نتـسسگ 

ياه هخاش  هب  تسام و  اب  هدرب  نامگ  هک  ره  هتفگ  غورد  سپ  دـشاب . وسمه  اهنیا  اـب  هک  یتشز  راـک  ره  يدزد و  اـنز ، يراکدـیلپ ، يادـیپ 
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تسا . هدنکفا  گنچ  نارگید 
 . مالسلا هیلع  هنع  هدانسإب  لیئربج  نب  ناذاش  نع   22 ةرهاظلا :  تایآلا  لیوأت  ناکسم ،  نبا  نع   336  / 242  / 8 یفاکلا : 

564 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اوسِرََخل  َِکلذ  الَولو  ُءامَلُعلا ،  َقَطَن  اِنبَف  ِباتِکلا ،  ُحاتِفم  ُنَحن 

دندش . یم  لال  هنیآ  ره  دوب  یمن  نیا  رگا  دنیوگ و  یم  نخس  ام  وترپ  رد  املع  میتسه . نآرق  دیلک  ام  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
( . ّیلجعلا یّنثملا  نب  دیمح   ) ارغملا یبأ  نع   90 صاصتخالا : 

565 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَِّضف  الو  ٍبَهَذ  ِناّزُِخب  ال  ِضرَألا ،  ِیف  هّللا ِ  ُناّزَُخل  ّانإو  یسوم ،  اصَع  انَدنِعو  َنیِّیبَّنلا ،  اَنثِرَو  ُنَحن 

رز ناروجنگ  هن  میتسه ، نیمز  رد  ادخ  ناروجنگ  امو  تسام ، دزن  یسوم  ياصع  میرب و  یم  ثرا  ناربمایپ  زا  ام  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
میس .  و 

 . میهاربإ نع   101  / 107 ّیفوکلا :  تارف  ریسفت 

566 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، اَجن انَِعبَت  نَم  هّللا . ِ  ِیحَو  ُنِداعَم  ُنَحنو  هّللا ، ِ  ِملِع  ُناّزُخ  ُنَحنو  َلیئاربَج ،  ُطَـبهَم  اـنِراد  یفو  ِِّیبَّنلا ،  ِتَیب  ُلـهأ  ُنَحنو  ِملِعلا ، ُةَرَجَـش  ُنَحن 

َّلَجوَّزَع  هّللا ِ  یَلَع  اقَح  َکَلَه ،  اّنَع  َفَّلََخت  نَمو 
یحو ناک  ادخ و  ملع  ناروجنگ  ام  تسام و  هناخ  رد  لیئربج  هاگدورف  میتسه ، ربمایپ  تیب  لها  ملع و  هرجش  ام  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنک . نینچ  هک  تسا  راوازس  ادخ  رب  دوش و  دوبان  دنامزاب  ام  زا  هک  ره  دبای و  یم  ییاهر  دنک  يوریپ  ام  زا  هک  ره  میتسه . یهلا 
 : تاجردلا رئاصب  عجارو  ًالسرم ،   299 نیظعاولا :  ۀضور  ریـصب ،  یبأ  نع  امهالک   54 یفطصملا :  ةراشب   ، 15  / 252 قودصلا :  یلامأ 

 . هملع یلع  هّللا  ناّزخ  مّهنأ  ۀّمئألا  یف  باب 19   103

567 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ِ  ِیحَو  ُۀَبیَعو  هّللا ، ِ  ِملِع  ُۀَنَزَخو  هّللا ، ِ  ِرمأ  ُةالُو  ُنَحن 

میراگدرورپ . یحو  فرظ  ادخ و  شناد  ناروجنگ  یهلا و  رما  نایلاو  ام  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ریثک نب  نمحرلا  دبع  نع  اهّلک   8  / 105 یف :  اًضیأ  هرکذو   ، 3  / 61 تاجردلا :  رئاصب   ، 1  / 192  / 1 یفاکلا : 

568 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ِهِملِع  َۀَبیَعو  ِهِّرِس ،  َعِضوَمو  ِهِضرأ ،  یف  ُهَناّزُخو  ِِهیحَو ،  یلَع  ُهَءانَُماو  ِهِقلَخ ،  نِم  ُهَتَوفَص  انَلَعَجَف  ِهِسفَِنل ،  انَبَجَتنا  َیلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنإ 
یحو و رب  نادـمتعم  نامدرم و  هدـیزگرب  ار  ام  سپـس  دـیزگرب و  دوخ  يارب  ار  اـم  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

داد . نامرارق  دوخ  ملع  فرظ  زار و  هاگیاج  نیمز و  ناروجنگ 
 . هیبأ نع  نامیلس  نب  داّبع  نع   7  / 62 تاجردلا :  رئاصب 

569 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَِملَک  َفلأ  ُحَتفَت  ٍۀَِملَک  ُّلُک  ٍۀَِملَک ،  َفلأ  ُهَمَّلَع  َُّمث  ًابوَثمالسلا ،  هیلع  ٍِّیلَع  یلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلَّلَج  ِءاِیبنَألا ،  ُۀَثَرَو  ُنَحن 

وا هب  هملک  رازه  سپس  دناشوپ و  يا  هماج  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میربمایپ . ناثراو  ام  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوب . هملک  رازه  رگزاغآ  هملک  ره  هک  تخومآ 

 . ّیبراحملا حیرذ  نع   49  / 651 لاصخلا : 

570 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ُ  َءاش  ام  وأ  ُهَملِع  ُمَلعَی  نَم  ِهِدَعب  نِم  َیَِقب  ّالإ  ٌِملاع  َِکلهی  َنلو  ُثَراوَُتی ،  ُملِعلاو  اًِملاع  َناک  مالسلا  هیلع  اِیلَع  َّنإ 

یـسک وا  زا  سپ  هک  نیا  رگم  دریمن  زگره  ملاـع ، دوش و  یم  هدرب  ثرا  هب  ملعو  دوـب  ملاـع  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنادب . دهاوخب  ادخ  ار  هچ  نآ  ای  وا  ملع  هک  دنامب 

نع اهّلک   75  / 225 ةرصبتلاو : ۀمامإلا  ، 2  / 118 تاجردلارئاصب : ، 40  / 591 عئارشلا : للع  ، 3  / 379 یف :  اًضیأ  هرکذو  ، 1/221/1 یفاکلا :
 . هوحنمالسلا هیلع  رقابلا  مامإلا  نع  ملسم  نبدّمحم  نع   13  / 223 نیدلا :  لامک  ملسم ، نبدّمحم 

571 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِملاع  ِریَِغب  یقبَت  َضرَألا ال  َّنإ  ُهَملِع ،  َثَّرَو  دَقو  ّالإ  ٌِملاع  َتام  امو  عَفُری ،  مَلمالسلا  هیلع  َمَدآ  َعَم  َلََزن  يذَّلا  َملِعلا  َّنإ 

شملع هک  نآ  رگم  تشذگن  رد  یملاع  و  دشن ) دوبان   ) تفرن الاب  رگید  دمآ  دورف  مالسلا  هیلع  مدآ  اب  هک  یملع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنام . یمن  یقاب  ملاع  نودب  نیمز  داهن . ثرا  هب  ار 

 . ةریغملا نب  ثراحلا  نع  اهّلک   9  / 116 تاجردلا :  رئاصب   ، 19  / 224 نیدلا :  لامک   ، 8  / 223  / 1 یفاکلا : 

572 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهتَوفَص  ُنَحنو  هّللا ، ِ  ِباتِک  ُۀَثَرَوو  ِءاِیبنَألا ،  ُۀَثَرَو  ُنَحن 

مییادخ . ناگدیزگرب  یهلا و  باتک  نآ  رب  ثاریم  ایبنا و  ناثراو  ام  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ّيزاجلا راّفغلا  دبع  نع   63 تاجردلا :  رئاصب  رصتخم 
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573 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُثیدَحو ِنَسَحلا ،  ُثیدَح  ِنیَـسُحلا  ُثیدَحو  ِنیَـسُحلا ،  ُثیدَـح  يّدَـج  ُثیدَـحو  يّدَـج ،  ُثیدَـح  یبأ  ُثیدَـحو  یبأ ،  ُثیدَـح  یثیدَـح 

 ِ هّللا ِلوسَر  ُثیدَحو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  ُثیدَـح  َنینِمؤُملا  ـِر  یمأ ُثیدَـحو  مالـسلا ،  مهیلع  َنینِمؤُملا  ـِر  یمأ ُثیدَـح  ِنَسَحلا 
َّلَجوَّزَع  هّللا ِ  ُلوَق 

، نیـسح ثیدح  نیـسح و  ثیدح  میاین ، ثیدح  میاین و  ثیدح  مردپ ، ثیدـح  مردـپ و  ثیدـح  نم ، ثیدـح  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
لوسر ثیدح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثیدح  نینمؤملاریما ، ثیدح  نینمؤملاریما و  ثیدـح  نسح ، ثیدـح  نسح و  ثیدـح 

تسا . لجوّزع  دنوادخ  ثیدح  ادخ ،
« . نینمؤملا ریمأ  ثیدح  يّدج  ثیدح   » هیفو  233 نیظعاولا :  ۀضور  هریغو ،  نامثع  نب  داّمح  نع   14  / 53  / 1 یفاکلا : 

574 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الو  اِنئاوهَِأب ،  ُلوقَن  ام  هّللاو ، ِ  انَتَّدَوَم .  َبَجوأو  انَتَیالَو ،  َضَرَف  هّللا َ  َّنإ 

َّلَجوَّزَع  انُّبَر  َلاق  ام  ّالإ  ُلوقَن  الو  اِنئارِآب ،  ُلَمعَن 
نخـس دوخ  سوه  يوه و  يور  زا  ام  دـنگوس ، ادـخ  هب  تسا ، هتخاس  بجاو  ار  ام  یتسود  تیالو و  دـنوادخ ، مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دوخ  ءارآ  قبط  رب  مییوگ و  یمن 
تسا . هدومرف  لجوَّزع  دنوادخ  هچ  نآ  رگم  مییوگ  یمنو  مینک  یمن  لمع 

 . حیرش نب  دّمحم  نع   4  / 60 دیفملا :  یلامأ 

575 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنینِمؤُِمب  مُه  امو  ِرِخآلا  ِموَیلِابو  هّللِاب ِ  اّنَمآ  ُلوقَی  نَم  ِساّنلا  َنِمو   ُ : » هّللا َلاق  نَّمِم  َۀَبیَتُع  َنب  َمَکَحلا  َّنإ  یل :  َلاق 

وا هرابرد  دـنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  هبیتع  نب  مکح  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ریـصب  وبا 
قرـش هب  هچ  مکح  دـنرادن ،» نامیا  هک  یلاح  رد  میا  هدروآ  ناـمیا  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  هک  دـنیوگ  یم  مدرم  زا  یخرب  : » تسا هدومرف 

تسا . هدش  لزان  ناشیا  رب  لیئربج  هک  یتیب  لها  زا  رگم  دباین  تسد  یملع  هب  دنگوس ، ادخ  هب  برغ ، هب  هچ  دورب 
 . 8 ةرقبلا : 

576 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اناتآو انافَطصا  هّللا َ  َّنإ  ِباطِخلا ،  َلصَفو  ِۀَمکِحلا ،  َحرَـش  انیتُواو  ُهانیوُر ،  ّانِإَف  ِتیَبلا ،  ِلهأ  نَع  ذُخَف  َحیحَّصلا  َملِعلا  َتدَرأ  اذإ  ُُسنوی ،  ای 

َنیَملاعلا  َنِم  اًدَحأ  ِتُؤی  َمل  ام 
هب تسا و  هدش  تیاور  ام  يارب  نآ  هچ ، ناتسب ، تیب  لها  زا  ار  نآ  يدوب  حیحص  ملع  بلاط  هاگره  سنوی ! يا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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تسا . هدادن  نایناهج  زا  کی  چیه  هب  هک  هداد  نآ  ام  هب  تسا و  هدیزگرب  ار  ام  دنوادخ  دنا . هداد  لصف  نخس  تمکح و  حرش  ام 
نایبظ نب  سنوی  نع  اهّلک   602  / 1 ةادهلا :  تابثإ  هوحن ،   157  / 2 میقتسملا :  طارصلا  رضتحملا ،  باتک  نع  ًالقن   5  / 158  / 26 راحبلا : 

.

577 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوَرَیو اوَدَتهاو ، ِِهب  اولِمَعَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  نَع  ُهَّلُک  مُهَملِع  اوذَخأ  مُهَّنإ  ِساّنِلل ،  اًبَجَع  ِۀَـفوکلا : ـ  ِلهأ  نِم  ٌسانُا  ُهَدـنِعو   ـ
اوـِملَع مُهَّنأ  َنوَرَیَفأ  مِهَیلإ ،  ُملِعلا  َجَرَخ  انِدـنِع  نِمو  ُیحَوـلا ،  َلََزن  اـِنلِزانَم  یف  ُُهتَّیِّرُذو ، ِِهتَیب  ُلـهأ  ُنَحنو  ُهَـملِع !  اوذُـخأَی  مـَل  ِهـِتَیب  َلـهأ  َّنأ 

ٌلاُحم  اذه  َّنإ  انلَلَضو !؟  ُنَحن  انلِهَجو  اوَدَتهاو 
ربمایپ زا  ار  دوخ  ملع  همه  هک  یمدرم  زا  تفگـش  دندوب : ـ  ناشیا  تمدـخ  رد  نایفوک  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ام هک  یلاح  رد  دنا  هدناتسن  ار  شملع  وا  تیب  لها  دننک  یم  نامگ  دنتفای و  هر  دندرک و  لمع  نادب  دندناتس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
هاگآ هک  دـننک  یم  نامگ  اهنآ  ایآ  دـش . رداص  ناشیدـب  ام  يوس  زا  ملع  دـمآ و  دورف  ام  ياه  هناخ  رد  یحو  میتسه ، وا  هیّرذ  تیب و  لـها 

تسا . لاحم  يرما  نیا  میا ؟ هدش  هارمگ  میناد و  یمن  ام  یلو  دنا ، هتفای  هر  دنا و  هدش 
 . هّللادبع نب  ییحی  نع  اهّلک   3  / 12 تاجردلا :  رئاصب   ، 6  / 122 دیفملا :  یلامأ   ، 1  / 398  / 1 یفاکلا : 

578 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَلیوَأت  ُمَلعَن  ُنَحنو  ِملِعلا ،  ِیف  َنوخِساّرلا  ُنَحن 

میناد . یم  ار  نآرق  لیوأت  ام  میتسه و  شناد  رد  ناخسار  ام ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
164  / 1 ّیشاّیعلا :  ریسفت  مالسلا ،  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع   7  / 204 یف :  اًضیأ  هرکذو   ، 5  / 204 تاجردلا :  رئاصب   ، 1  / 213  / 1 یفاکلا : 

 . ریصب یبأ  نع  اهّلک   106 ةرهاظلا :  تایآلا  لیوأت   ، 8 / 

579 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِدَعب  نِم  مالسلا  مهیلع  ُۀَِّمئَألاو  َنینِمؤُملا  ُریمأ  ِملِعلا :  ِیف  َنوخِساّرلا 

دنتسه . وا  زا  سپ  ناماما  نینمؤملاریما و  شناد ، رد  ناخسار  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ریثک نب  نمحرلا  دبع  نع   3  / 213  / 1 یفاکلا : 

580 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  یّلَص  َُّمث  اعَد ،  َُّمث  یّلَـص ،  ُسمَّشلا  َِتلاز  اذإمالـسلاامهیلع  ِنیَـسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  َناک 

ِیحَولا  ِتَیب  ِلهأو  ِملِعلا ،  ِنِدعَمو  ِۀَِکئالَملا ،  ِفَلَتُخمو  َِۀلاسِّرلا ،  ِعِضوَمو  ِةَُّوبُّنلا ،  ِةَرَجَش  ٍدَّمَُحم ،  ِلآو 
رب نآ  زا  سپ  درک و  یم  اعد  سپـس  دْرازگ و  یم  زامنمالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـش  یم  رهظ  لاوز  نوچ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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تلاسر و هاگیاج  تّوبن و  تخرد  هک  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  داتسرف : یم  دورد  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دنتسه . یحو  تیب  لها  تفرعم و  ملع و  ناک  ناگتشرف و  دش  دمآ و  ناکم 

 . 361 دّجهتملا :  حابصم   ، 250 عوبسُالا :  لامج 
سرعلا ۀلیلمالسلاامهیلع  ۀمطافو  ّیلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  ءاعد   409  / 10 ّقحلا :  قاقحإ  عجار  رامضملا  اذه  یف  ثیداحألا  ةرثکلو 

عیبانی ۀّمئألا   » هیفو مالـسلا  هیلع  مظاکلا  مامإلا  ءاعد  یف   299  / 3 لامعألا :  لابقإ  ۀمکحلا ، » نداعمو  ۀمحرلا  حیتافم  امهلـسن  لعج   » هیفو ، 
 / 102 راحبلا :  هملع ، » عیبانی  نطاب  نع  مهب  حـتف  ّلجوّزع ...  هّللا  ّنإ   » هیفو مالـسلا  هیلع  قداـصلا  ماـمإلا  نع   1/203/2 یفاکلا : ۀمکحلا ،»

« . ۀمکحلا عیبانی  مهبولق  عدوأو   » هیفو مالسلا  هیلع  اضرلا  مامإلا  نع   189

581 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُکفرَط  َکَیلإ  َّدَترَی  نأ  َلبَق  ِِهب  َکیتآ  اَنأ  ِباتِکلا  َنِم  ٌملِع  ُهَدنِع  يذَّلا  َلاق   : » یلاعَت ِِهلوَق  یف   ـ

َّدَتْرَی ْنَا  َْلبَق  ِِهب  َکیتآ  اَنَا  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  هَدـْنِع  يذـّلا  َلاق   » هیآ نیا  هراـبرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما  زا  لـقن  هب  ریثک  نب  نمحرلادـبع 
دنگوس ادـخ  هب  دومرف : سپـس  داهن و  شا  هنیـس  يور  ار  اهنآ  درک و  زاب  ار  دوخ  ناتـشگنا  نایممالـسلا  هیلع  قداص  ماما  َُکفْرَط : » َکـَْیِلا 

تسام . دزن  باتک  ملع  همه 
 . 40 لمنلا : 

582 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َیِطُعاو ٍفُرحأ ،  َۀَِـینامَث  ُمیهاربإ  َیِطُعاو  ٍفُرحأ ،  َۀََـعبرأ  یـسوم  َیِطُعاو  امِِهب ،  ُلَمعَی  َناک  ِنیَفرَح  َیِطعُامالـسلا  هیلع  َمَیرَم  َنب  یَـسیع  َّنإ 

 ِ هّللا َمسا  َّنإو  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَحُِمل  ُهَّلُک  َِکلذ  َعَمَج  یلاعَت  هّللا َ  َّنإو  اًفرَح ،  َنیرشِعو  ًۀَسمَخ  ُمَدآ  َیِطُعاو  اًفرَح ،  َرَشَع  َۀَسمَخ  ٌحون 
ٌدِحاو  ٌفرَح  ُهنَع  َبِجُحو  اًفرَح  َنیعبَسو  ِنیَنِثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  َیِطُعا  اًفرَح ،  َنوعبَسو  ٌۀَثالَث  َمَظعَألا 

میهاربا هب  فرح و  راهچ  یسوم  هب  درک و  یم  لمع  ود  نآ  هلیسو  هب  هک  دش  هداد  فرح  ود  میرم  نب  یسیع  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هیلع و هللا  یلـص  دّمحم  يارب  ار  اهنیا  همه  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  فرح و  جـنپ  تسیب و  مدآ  هب  فرح و  هدزناپ  حون  هب  فرح و  تشه 
ار فرح  کی  دنا و  هداد  دّمحم  هب  ار  نآ  زا  فرح  ود  داتفه و  هک  تسا  فرح  هس  داتفه و  دـنوادخ ، مظعا  مسا  تسا و  هدروآ  درگ  هلآ 

دنا . هتشاد  عونمم  وا  زا 
باحـصأ نم  لجر  نع  مهجلا  نبا  نوراه  نع  اهّلک   479 ةرهاظلا :  تایآلا  لـیوأت   ، 2  / 208 تاجردـلا :  رئاصب   ، 2  / 230  / 1 یفاکلا : 

 . مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا 

583 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ال ِۀَّیِسِرافلِاب : ـ  َُهل ـ  اولاقَف  ِهِرادقِم ،  یلَع  هّللا ُ  َُهبَّذَع  ُهُسُرحَی  ًالام  َعَمَج  نَم  َلَأُسی : ـ  نأ  َلبَق  ًءاِدتبا  َلاقَف ـ  َناسارُخ ،  ِلهأ  نِم  ٌموَق  ِهیَلَع  َلَخَد 

دشاب  خزود  شیازج  دزودنا  مرد  هک  ره  مَُهل :  َلاقَف  ِۀَِّیبَرَعلِاب ،  ُمَهفَن 
دراو مالـسلا  هیلع  ترـضح  رب  ناسارخ  مدرم  زا  یهورگ  دیوگ : یممالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  شردپ  زا  لقن  هب  سوباق  نب  دمحا 
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نامه هب  دنوادخ  دراد  هگن  ار  نآ  دنک و  عمج  یلام  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  دنـسرپب ، يزیچ  اهنآ  هک  نیا  زا  شیپ  دـندش .
شیازج دزودنا  مرد  هک  ره  : » دومرف یـسراف  نابز  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  میمهف . یمن  یبرع  ام  دنتفگ : یـسراف  هب  اهنآ  دنک . شرفیک  رادقم 

دشاب .» خزود 
 . 70  / 753  / 2 حئارجلاو :  جئارخلا 

584 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَّیِصَولِاب  انَّصَخو  َۀَِفلاّسلا ،  َمَمُالا  اَِنب  َمَتَخو  ِءاِیبنَألا ،  َۀَثَرَو  انَلَعَجو  َیَِقب ،  امو  یضَم  ام  َملِع  اناطعأ  نَمای  َّمُهّللا 

هداد رارق  ناربمایپ  ناثراو  ار  ام  تسا و  هدیـشخب  ام  هب  ار  هدنیآ  هتـشذگ و  زا  یهاگآ  هک  یـسک  يا  ایادـخ ! راب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هداد  صاصتخا  ینیشناج  هب  ار  ام  تسا و  هدرب  نایاپ  هب  ام  اب  ار  هتشذگ  ياهتّما  تسا و 

 . بهو نب  ۀیواعم  نع   3  / 129 تاجردلا :  رئاصب 

585 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَلعََأل  ّینإ 

 ، ُهنِم ُهَعِمَس  نَم  یلَع  َُربَک  َِکلذ  َّنأ  يأَرَف  ًۀَئیَنُه  َثَکَم  َُّمث  ُنوکَی .  امو  َناک  ام  ُمَلعأو  ِراّنلا ،  ِیف  ام  ُمَلعأو  ِۀَّنَجلا ،  ِیف  ام  ُمَلعأو  ِضرَألا ،  ِیف 
ٍءیَش  ِّلُک  ُنایِبت  ِهیف  ُلوقَی :  َّلَجوَّزَع  هّللا َ  َّنإ  َّلَجَوَّزَع ،  هّللا ِ  ِباتِک  نِم  َِکلذ  ُتِملَع  َلاقَف : 

نم  دیدرت  نودب  دومرف : ماما  هک  دیوگ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  هریغم  نب  ثراح 
رد  هچ  نآ  هب 

درک و گنرد  يا  هظحل  سپـس  ماما  مراد . یهاگآ  تفای  دـهاوخ  قّقحتو  هتفای  قّقحت  هچ  نآ  تسا و  خزود  تشهب و  نیمز و  اهنامـسآ و 
نآ رد  : » دیامرف یم  دنوادخ  هچ ، ما ، هتفای  لجوّزع  دـنوادخ  باتک  زا  نم  ار  نیا  دومرف : دـمآ  نارگ  ناگدنونـش  رب  نخـس  نیا  دـید  نوچ 

تسه .» يزیچ  ره  نایب 
( . 89 لحنلا :  «) ٍءیَش ِّلُِکل  اًنایِبت   » یلاعت هلوق  یلإ  ینعملابمالسلا  هیلع  ریشی 

586 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُرَبَخو ِءامَّسلا  ُرَبَخ  ِهیفو  ِۀَمایِقلا ،  ِموَی  یلإ  ٌِنئاک  َوُه  امو  ِقلَخلا ،  ُءَدب  ِهیفو  هّللا ِ  َباتِک  ُمَلعأ  اَنأو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  ینََدلَو  دَـق 

ِّلُک ُنایِبت  ِهیف  ُلوقَی :  هّللا َ  َّنإ  یّفَک ،  یلإ  ُرُظنأ  امَک  َِکلذ  ُمَلعأ  ٌِنئاـک ،  َوُه  اـم  ُرَبَخو )  ) َناـک اـم  ُرَبَخو  ِراـّنلا ،  ُرَبَخو  ِۀَّنَجلا  ُرَبَخو  ِضرَـألا ، 
ٍءیَش 

شنیرفآ و زاغآ  هک  یباتک  مراد ؛ یهاگآ  ادخ  باتک  زا  نم  متـسه . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنزرف  نم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ار اهنیا  تسا . هتفهن  نآ  رد  لاح  هتـشذگ و  زا  ربخو  خزودو  تشهبو  نیمزو  اهنامـسآ  زا  ربخ  دـبای و  یم  دوجو  زیخاتـسر  زور  اـت  هچ  نآ 

ٍء . » یش  ِّلُک  ُناْیِبت  : » دیامرف یم  دنوادخ  مسانش . یم  متسد  فک  دننام 
 : ّیشاّیعلا ریسفت  عجارو  نیعأ ،  نب  یلعألا  دبع  نع  اهّلک   20  / 80  / 1 ةّدوملا :  عیبانی   ، 2  / 197 تاجردلا :  رئاصب   ، 8  / 61  / 1 یفاکلا : 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


 . 56  / 266  / 2

587 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِضرَألاو  ِءامَّسلا  ِرابخأ  نِم  اًئیَش  ُهنَع  َیِفُخی  َُّمث  ِهِدابِع  نِم  ٍدبَِعب  َّجَتحَی  نأ  نِم  ُمَظعأو  ُّلَجأ  هّللا َ  َّنإ 

ار  شناگدنب  زا  يا  هدنب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  رترب و  دنوادخ  انامه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دراد . هدیشوپ  وا  رب  ار  نیمز  نامسآ و  رابخا  زا  يزیچ  سپس  دهد و  رارق  تّجح 

 . ناوفص نع   6  / 126 تاجردلا :  رئاصب 

588 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًءاسَمو  اًحابَص  ِءامَّسلا  َرَبَخ  ُهنَع  ُبُجحَی  ٍدبَع  َۀَعاط  َضِرفَی  نأ  نِم  ُمَرکأو  ُمَکحأ  هّللا ُ 

ربخ ماش ، حبـص و  هک  دنادرگ  بجاو  ار  يا  هدـنب  زا  يربنامرف  هک  تسا  نآ  زا  رتدـنمجرا  رت و  میکح  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دَنام . هدیشوپ  وا  رب  نامسآ 

 . رمع نب  لّضفملا  نع   5  / 125 تاجردلا :  رئاصب 

589 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَِکئالَملا  َنِم  يوَهلا  ِلهأ  ُرابخأو  ِّنِجلا ،  ُرابخأو  اهیف ،  ُثُدحَی  امو  انَدنِع ،  ٍضرأ  ِّلُک  ُرابخأو  ّالإ  انیَلَع  یتَأت  ٍۀَلَیل  نِم  ام 

هتفیـش ناگتـشرف  نج و  رابخا  دهد و  یم  خر  نآ  رد  هچ  نآ  نیمز و  همه  رابخا  درذگب و  ام  رب  هک  تسین  یبش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشابن . ام  دزن 

 . ّیناّجرألا رکب  نب  هّللا  دبع  نع   328 تارایزلا :  لماک 

590 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهانِملَع  امیف  ُنَحن  ُهانِملَعَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِملِع  نِم )  ) مالسلا هیلع  ٍِبلاط  یبأ  ِنب  ِِّیلَع  َملِع  َّنإ 

تسا . هتخومآ  ام  هب  وا  میناد  یم  ار  هچ  نآ  سپ  تسادخ . لوسر  ملع  زا )  ) مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ملع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . لوحألا بوقعی  یبأ  نع  امهالک   1  / 295 تاجردلا :  رئاصب   ، 279 صاصتخالا : 

591 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلوقَن الو  اِنئاوهَِأب ،  ُلوقَن  ام  هّللاَو ِ  ّانإ  انَتوُیب ،  مُکانلَخدأ  الو  اـِنباوبأ ،  یلَع  مُکاـنفَقوأ  اـم  اـنَتَّدَوَم  َرَمأو  اـنَتَیالَوو  اـنَتَعاط  َضَرَف  هّللا َ  َّنأ  ـالَول 

مُهَتَِّضفو  مُهَبَهَذ  ِءالُؤه  ُِزنکَی  امَک  اهُزنِکَن  انَدنِع  ٌلوُصاو  انُّبَر ، َلاق  ام  ّالإ  ُلوقَن  الو  اِنیأَِرب ، 
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ياهرد رب  ار  امـش  ام  تسا  هدرک  بجاو  ار  ام  یتسود  ام و  تیالو  ام و  زا  يربنامرف  دـنوادخ ، هک  نیا  دوبن  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ار دوخ  رظن  مییوگ و  یمن  نخـس  سوه  يوه و  رـس  زا  ام  دنگوس  ادخ  هب  میدرک . یمن  ناتدراو  نامیارـس  هب  میدناتـسیا و  یمن  نام  هناخ 
رز تعامج  نیا  هک  نانچ  میزودـنا ، یم  ار  نآ  هک  تسام  دزن  یلوصا  تسا و  هتفگ  ام  يادـخ  هچ  نآ  رگم  مییوگ  یمن  میراد و  یم  نایب 

دنزودنا . یم  ار  دوخ  میس  و 
 . حیرش نب  دّمحم  نع   10  / 301 تاجردلا :  رئاصب 

592 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنیِّیبَّنلا  ُۀَثَرَو  ُنَحنو  انَدنِع ،  یسوم  اصَعو  انَدنِعمالسلا ،  هیلع  یسوم  ُحاولأ 

میتسه . ناربمایپ  ناثراو  ام  تسام و  دزن  وا  ياصع  یسوم و  نامرف  هد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. ّیلامثلا ةزمح  یبأ  نع  اهّلک   277 يرولا :  مالعإ   ، 32  / 183 تاجردلا :  رئاصب   ، 2  / 231  / 1 یفاکلا : 

593 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َعیمَج اًدَّمَُحم  یطعأ  دَقو  َلاق :  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  اًدَّمَُحم  ُهاطعأ  دَقو  ّالإ  اًئیَـش  َءاِیبنَألا  ِطُعی  َمل  َّلَجوَّزَع  هّللا َ  َّنإ  ٍدَّمَُحم ،  ابأ  ای  یل :  َلاق 

یسومو  َمیهاربإ  ِفُحُص   : » َّلَجوَّزَع هّللا ُ  َلاق  یتَّلا  ُفُحُّصلا  اَنَدنِعو  َءاِیبنَألا ،  یَطعأ  ام 
هدادن يزیچ  ناربمایپ  هب  لج  زع و  دنوادخ  انامه  دّمحم ! ابا  يا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مالسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ریصبوبا 

هیلع هللا  یلص  دّمحم  هب  هداد  ناربمایپ  هب  هچ  نآ  ره  دنوادخ  دومرفمالـسلا : هیلع  ماما  دشاب . هدادن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هب  هک  تسا 
تنابرق مدرک : ضرع  یـسوم . » میهاربا و  فُحُـص  : » دـیامرف یم  نآ  هراـبرد  دـنوادخ  هک  یفحـص  تساـم  دزن  تسا و  هدیـشخب  زین  هلآ  و 

يرآ . دومرف  اهحول ؟ نامه  مدرگ ،
 . 19 یلعألا : 

594 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهیَلَع َنَمَتئا  َُّمث  َنَسَحلا ، ٌِّیلَع  اهیَلَع  َنَمَتئا  َُّمث  اِیلَع ، اهیَلَع  َنَمَتئاَف  یسومو  َمیهاربإ  ُفُحُص  ِهَیلإ  تَیِـضُفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  َلوسَر  َّنإ 

یبأ اهیَلَع  ینَنَمَتئاو  ٍِّیلَع ،  َنب  َدَّمَُحم  ِنیَـسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  اهیَلَع  َنَمَتئا  َُّمث  ِنیَـسُحلا ،  َنب  َِّیلَع  اـهیَلَع  ُنیَـسُحلا  َنَمَتئاو  ُهاـخأ ،  َنیَـسُحلا  ُنَسَحلا 
ُهَدنِع  َیِهو  ِِهتَثادَح  یلَع  اهیَلَع  اذه  ینبا  ُتنَمَتئا  دَقو  يدنِع ،  َتناکَف 

داهن و تناما  هب  یلع  دزن  ار  اهنآ  ربمایپ  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  یـسوم  میهاربا و  فحـص  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
داد و تناما  نم  هب  مردپ  یلع و  نب  دّمحم  هب  نیسحلا  نب  یلع  نیـسحلا و  نب  یلع  هب  نیـسح  نیـسح و  شردارب  هب  نسح  نسح و  هب  یلع 

تسوا . دزن  کنیا  مه  اهنآ  مداهن و  تناما  هب  تسا  كدوک  زونه  هک  مدنزرف  دزن  ار  اهنآ  نم  دوب و  نم  دزن  اهنآ 
 . راتخملا نب  ضیفلا  نع  امهالک   663  / 643  / 2 ّیّشکلا :  لاجر   ، 2  / 325 ّینامعنلل :  ۀبیغلا 

595 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرکِّذلا  ِدَعب  نِم  ِروبَّزلا  ِیف  انبَتَک  دََقلو  »

نیا و  میتشون » روبز  رد  رکذ  زا  سپ  و   » هفیرـش هیآ  هرابردمالـسلا  هیلع  ترـضح  زا  هک  دروآ  یم  قداص  ماما  زا  لقن  هب  نانـس  نب  هّللادبع 
لزان دواد  رب  هک  تسا  یباتک  نامه  روبز ، تسادخ و  دزن  رکذ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  درک .  شـسرپ  تسیچ  رکذ »  » و روبز »  » هک

مییام . هک  تسا  ملع  لها  دزن  دوش  لزان  هک  یباتک  ره  دش و 
 . 105 ءایبنألا : 

596 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَنَطب  امِهیَلَع  هّللا ُ  یَّلَص  هّللا ِ  ُلوسَر  ِهیَلَع  یلمَأَف  ٍرَتفَِدب ،  اعَدومالسلا  هیلع  اِیلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  اعَد 

دنروایب  يرتفد  داد  روتسد  دناوخ و  ارف  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دش . رپ  تسوپ )  ) نآ مکش  هک  درک  الما  یلع  رب  ردق  نآ  و 

 . ریدس نب  نانح  نع   275 صاصتخالا : 

597 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هیلع ٍِّیلَع  ُّطَخو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  ُءالمإ  ًاباتِک  انَدنِع  َّنإو  انَیلإ .  َنوجاتحََیل  َساّنلا  َّنإو  ِساّنلا ، َیلإ  ُهَعَم  ُجاتَحن  ام ال  انَدنِع  َّنإ 

مارَحو  ٍلالَح  ُّلُک  اهیف  ًۀَفیحَص  مالسلا ،
یباتک ام  دزن  دنیام . ِدنمزاین  هک  دـنمدرم  میرادـن و  مدرم  هب  يزاین  رگید  نآ  دوجو  اب  ام  هک  تسا  يزیچ  ام  دزن  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

رد یمارح  لالح و  ره  هک  تسا  یباتک  تسا . هتشون  دوخ  طخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هدرک و  الما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا 
تسا . هدمآ  هتشاگن  نآ 

 . ّیفریصلا برک  نب  رکب  نع   6  / 241  / 1 یفاکلا : 

598 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َیلإ اهعَفداو  ِِهب ،  لَمعاو  َلَّوَألا  َُّضف  َلاقو :  اًمَتاخ  َرَـشَع  یَنثِاب  ًۀَموتخَم  ًۀَفیحَـصمالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َعَفَد 

ِنیَسُحلا  ِدلُو  نِم  ٍدِحاو  ٍدِحاو  یلإ  َُّمث  ِهیف ،  اِمب  لَمعَیو  َِثلاّثلا  َّضُفَی  ِنیَسُحلا  َیلإ  اهعَفدَیو  ِِهب ،  لَمعَیو  َِیناّثلا  َّضُفَی  ِنَسَحلا 
: دومرف دوب و  هدـش  روهمم  رهُم ، هدزاود  اب  هک  داد  یباتک  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

زاب ار  یموس  ات  دهد  نیـسح  هب  ار  نآ  دنک و  لمع  نادـب  دـنک و  زاب  ار  یمود  ات  هدـب  نسح  هب  ار  نآ  نک و  لمع  نادـب  نک و  زاب  ار  یلّوا 
دسرب . نیسح  نادنزرف  هب  کی  کی  روط  نیمه  دنک و  لمع  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  هب  دنک و 

 . بوقعی نب  سنوی  نع   4  / 54 ّینامعنلل :  ۀبیغلا 

599 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 : َلاق مالسلااهیلع ؟  َۀَمِطاف  ُفَحصُم  امو  ُتُلق :  مالـسلااهیلع !؟  َۀَمِطاف  ُفَحـصُم  ام  مِهیرُدی  امو  مالـسلااهیلع ،  َۀَمِطاف  َفَحـصَُمل  انَدنِع  َّنإ 

ٌدِحاو  ٌفرَح  مُِکنآُرق  نِم  ِهیف  ام  هّللاو ِ  ٍتاّرَم ،  َثالَث  اذه  مُِکنآُرق  ُلثِم  ِهیف  ٌفَحصُم 
: مدرک ضرع  تسیچ !؟ همطاف  فحـصم  دـنناد  یم  هچ  اهنآ  تسام و  دزن  همطاف  فحـصم  مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما  زا  لـقن  هب  ریـصب  وبا 

نآرق  زا  دنگوس ، ادخ  هب  تسا . نآ  رد  امش  نآرق  ربارب  هس  هک  تسا  یفحصم  دومرف : تسیچ ؟ همطاف  فحصم 
تسین .  نآ  رد  مه  فرح  کی  امش 

 . 1  / 239  / 1 یفاکلا : 

600 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امِهیَلَع  هّللا ُ  یَّلَص  اهیبأ  ِتوَم  َدَعب  اهیَلَع  َیِقُلا  ٌءیَش  َوُه  امَّنإو  هّللا ، ِ  ِباتِک  نِم  ٌءیَش  ِهیف  اممالسلااهیلع  َۀَمِطاف  ُفَحصُم 

هیلع هللا  یلص  شردپ  گرم  زا  سپ  هک  تسا  یباتک  نآ  تسا و  هدماین  ادخ  باتک  زا  يزیچ  همطاف  فحصم  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هدش  اقلا  همطاف  رب  هلآ  و 

 . ةزمح یبأ  نع   27  / 159 تاجردلا :  رئاصب 

800 ات 601 زا

601 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلعَّنلا  ِرابُغَک  ّالإ  ِهیف  ٍنالُف  ینَِبل  دِجأ  مَلَفمالسلااهیلع  َۀَمِطاف  ِفَحصُم  یف  ُترَظَن  ّینإ  ُدیلَو ،  ای  ٍحیبَص : ـ  ِنب  ِدیلَِول   ـ

ینب يارب  مریگ و  یم  رارق  لاؤس  دروم  کنیا  متسیرگن و  همطاف  فحـصم  رد  نم  دیلو ! يا  حیبص :ـ  نب  دیلو  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
متفاین . شفک  رابغ  هزادنا  هب  يا  هرهب  تموکح ، رد  نالف 

 . 7  / 170 تاجردلا :  رئاصب 

602 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًعارِذ َنوعبَـس  اُهلوط  ٌۀَفیحَـص  َلاق :  ُۀَعِماجلا ؟  اَمو  َكادـِف ،  ُتلِعُج  ُتُلق :  ُۀَـعِماجلا ؟  اَم  مِهیردـُی  امو  َۀَـعِماجلا ،  اَنَدـنِع  َّنإو  ٍدَّمَُحم ،  ابأ  ای 

یَّتَح ِهَیلإ  ُساّنلا  ُجاتحَی  ٍءیَش  ُّلُکو  ٍمارَحو ،  ٍلالَح  ُّلُک  اهیف  ِِهنیمَِیب ،  ٍِّیلَع  ِّطَخو  ِهیف  ِقلَف  نِم  ِِهئالمإو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِعارِِذب 
ُتلِعُج  ُتُلق :  ٍدَّمَُحم ؟  ابأ  ای  یل  ُنَذَأت  َلاقَف :  ََّیلإ  ِهِدَِیب  َبَرَضو  ِشدَخلا .  ِیف  ِشرَألا 

َسَیلو ٌملَِعل  ُهَّنإ  َلاق :  ُملِعلا ،  هّللاو ِ  اذه  ُتُلق :  ٌبَضغُم ،  ُهَّنَأَک  اذه ،  ِشرأ  یّتَح  َلاقو :  ِهِدَِیب  ینَزَمَغَف  َتئِش ،  ام  عَنصاَف  ََکل  اَنأ  امَّنإ  َكاِدف ، 
َكاِذب 

: مدرگ تنابرق  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ هعماج  دنناد  یم  هچ  اهنآ  تسام و  دزن  هعماج » ! » دّمحم ابا  يا  مالسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا 
طخ تسد  شکرابم و  ناهد  زا  ترـضح  نآ  يالما  هّللا و  لوسر  عرذ  هب  عرذ  داتفه  لوط  اب  تسا  يا  هفیحـص  دومرف : تسیچ ؟ هعماـج » »
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هب  شتسد  اب  ماما  تسا . هدمآ  نآ  رد  کچوک  ياهشارخ  هید  یّتح  دنشاب ، هتشاد  زاین  نادب  مدرم  هک  يزیچ  ره  مارح و  لالح و  ره  یلع .
یهد ؟ یم  هزاجا  نم  هب  دّمحم ! ابا  يا  دومرف : دز و  نم 

تسا نیگمشخ  هک  یسک  نوچمهمالـسلا  هیلع  ترـضح  نکب . یهاوخ  یم  هچ  ره  متـسه ، وت  رایتخا  رد  نم  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع 
نآ . همه  هن  یلو  تسا  ملع  نیا  دومرف : تسا . ملع  نیا  ادخ  هب  مدرک : ضرع  نیا . هید  یّتح  دومرف : تفرگ و  نوگشین  ارم  تسد 

« . شدخلا یف   » یلإ  4  / 143 تاجردلا :  رئاصب   ، 1  / 239  / 1 یفاکلا : 

603 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَمُربُش  ِنبا  ُملِع  َّلَض 

مگ دـشاب ، یم  یلع  طخ  تسد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يالما  هب  هک  هعماج  ربارب  رد  همربش » نبا   » شناد مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
تسا . هتفهن  مارح  لالح و  ملع  نآ  رد  هتشاذگن و  یقاب  ینخس  ياج  سک  چیه  يارب  هعماج ، تسا .

 . سایقلاب لمعی  ناکو  روصنملل ،  ۀفوکلا  یلع  اًیضاق  ناک  ۀمربش ،  نب  هّللادبع  وه 

604 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم اوَضَم  َنیذَّلا  ِءامَلُعلا  ُملِعو  َنیّیِـصَولاو ،  َنیِّیبَّنلا  ُملِع  ِهیف  ٍمَدأ  نِم  ٌءاعِو  َلاق :  ُرفَجلا ؟  اَمو  ُتُلق :  ُرفَجلا ؟  اَم  مِهیرُدیامو  َرفَجلا ،  اَنَدنِع  َّنإ 

َكاِذب  َسَیلو  ٌملَِعل  ُهَّنإ  َلاق :  ُملِعلا .  َوُه  اذه  َّنإ  ُتُلق :  َلیئارسإ ،  یَنب 
زا یفرظ  دومرف : تسیچ ؟ رفج  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ رفج  دـنناد  یم  هچ  اهنآ  تسام و  دزن  رفج  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا 

تسا . ملع  نامه  نیا  مدرک : ضرع  تسا . هتفهن  نآ  رد  لیئارسا  ینب  هتشذگرد  ياملع  ایصوا و  ایبنا و  ملع  هک  مرچ 
تسین . نآ  همه  یلو  تسا  ملع  نیا  هتبلا  دومرف : ماما 

 . 1  / 239  / 1 یفاکلا : 

605 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف ُفَذـُقی  ُهَّنأ  ُثَّدَـحَتَن  ّانإ  ُتُلق :  مالـسلا .  هیلع  ٍِّیلَع  نِمو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  نم  ٌۀـَثارِو  َلاـق :  مُکِِملاـع .  ِملِع  نَع  ینِربخأ 

َكاذ  وأ  َلاق :  مُِکناذآ !  یف  ُتَکُنیو  مُِکبوُلق 
ادـخ ربمایپ  زا  تسا  یثرا  دومرف : نادرگ . هاگآ  ناتِملاع  ملع  زا  ارم  مدرک : ضرع  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما  زا  لـقن  هب  هریغم  نب  ثراـح 
نیا دومرف : دوش . یم  اوجن  ناتـشوگ  رد  ماهلا و  امـش  لد  هب  نآ  هک  مییوگ  یم  ام  مدرک : ضرع  مالـسلا . هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تسه . مه 
 . 5  / 327 تاجردلا :  رئاصب   ، 2  / 264  / 1 یفاکلا : 

606 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َتیَکو  َتیَک  ِِهبلَق  یف  ُتُکنَیَف  ٌکَلَم ،  ِهیتأَی  َلاق :  ِثَّدَحُملا ؟  ُۀَیآ  امَف  ُتُلق :  ًاثَّدَُحم .  ُناملَس  َناکو  ًاثَّدَُحم  ٌِّیلَع  َناک 
؟ تسیچ ثَّدـحم  هناشن  مدرک : ضرع  دوب . ثَّدـحم  مه  ناملـس  دوب و  ثَّدـحم  مالـسلا ، هیلع  یلع  مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما  زا  ریـصب  وبا 

دنک . یم  ماهلا  نانچ  نینچ و  شلد  هب  دیآ و  یم  وا  دزن  يا  هتشرف  دومرف :
 . 46  / 830  / 2 حئارجلاو :  جئارخلا   ، 4  / 322 تاجردلا :  رئاصب   ، 36  / 64  / 1 ّیّشکلا :  لاجر  عجارو   ، 914  / 407 ّیسوطلایلامأ : 

607 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِملَع  َمَلعَی  نأ  َءاش  اذإ  َمامِإلا  َّنإ 

دناد .  یم  دنادب ، هک  دهاوخب  هاگ  ره  ماما  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًضیأ هرکذو  عیبرلا ،  یبأ  نع  اهّلک   3  / 315 تاجردلا :  رئاصب  ملع ، »  » لدـب ملُعا »  » هیفو ح 2  یف :  اًضیأ  هرکذو   ، 1  / 258  / 1 یفاکلا : 

 . ّيدهنلا دقرف  نب  دیزی  نع  ح 2  یف : 

608 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ُنَزحَیو ُحَرفَیو  ُطَّوَغَتَیو ،  ُلوبَیو  ُبَرـشَیو ،  ُلُـکأَیو  ُضَرمَیو ،  ُّحِـصَیو  ُدـِلیَو ،  ُدـَلوی  ُماـمِإلاو  ُمَلعَن ،  ـالَف  اـّنَع  ُضَبُقیو  ُمَلعَنَف ،  اـَنل  ُطَـسُبی 

ِثِداوَحلا َنِم  ِِهب  َرَبخأ  ام  ُّلُـکو  ِةَوعَّدـلا ،  َِۀباِجتـساو  ِملِعلا ،  ِیف  ِنیَتَلـصَخ :  یف  ُُهَتلـالَدو  ُمَلعَیَف .  ُداُزیو  ُرَبُقیو ،  ُتومَیو  یکبَیو ،  ُکَحـضَیو 
مالسلا  مهیلع  ِِهئابآ  نِم  ُهَثَراَوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  نِم  ِهَیلإ  ٍدوهعَم  ٍدهَِعب  َِکلذَک ،  اِهنوَک  َلبَق  ُثُدَحت  یتَّلا 

هداز ماما ، میبای . یمن  یهاگآ  ام  دبای و  یم  یگتفرگ  ای  میبای و  یم  یهاگآ  ام  دبای و  یم  شیاشگ  ام  يارب  ملع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نوزحم دوش و  یم  داش  دنک و  یم  طئاغ  لوب و  دماشآ و  یم  دروخ و  یم  دوش و  یم  رامیب  دبای و  یم  یتسردنت  دـنایاز و  یم  دوش و  یم 

زا يرادروخرب  وا ، هناشن  دبای و  یم  یهاگآ  دنک و  یم  دشر  دوش و  یم  هدرپس  كاخ  هب  دریم و  یم  دیرگ و  یم  ددنخ و  یم  ددرگ و  یم 
هک تسا  يدهع  وترپ  رد  نیا  دوش و  نامه  دهد ، ربخ  رتشیپ  هک  يدادیور  ره  زا  اعد و  تباجتـسا  ملع و  زا  يرادروخرب  تسا : یگژیو  ود 

تسا . هدرب  ثرا  هب  شناردپ  زا  ار  نآ  وا ، هدرپس و  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
 . 3  / 528 لاصخلا : 

609 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍدِحاو َدَعب  ٍدِحاِوب  َُّمث  مالسلا ،  هیلع  َنینِمؤُملا  ِریمَِأب  َُّمث  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَِرب  َأَدُبی  یّتَح  َّلَجوَّزَع  هّللا  ِدنِع  نِم  ٌءیَش  ُجُرخَی  َسَیل 

اِنلَّوأ  نِم  َمَلعأ  انُرِخآ  َنوکَی  یَِکل ال 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  تسخن  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  رداص  لج  زع و  دـنوادخ  هاگرد  زا  يزیچ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

دشابن . ملعا  ام  نیتسخن  زا  ام  نیرخآ  ات  يرگید  زا  سپ  یکی  روط ، نیمه  دسرب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  سپس  دوش و  زاغآ 
 . هباحصأ ضعب  نع  نمحرلادبع  نب  سنوی  نع  اهّلک   2  / 392 تاجردلا :  رئاصب   ، 313 صاصتخالا :   ، 4  / 255  / 1 یفاکلا : 

610 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلإو  انِّوُدَع ،  نَع  اَهل  مُهُظفِح  َفیَک  مِهِرارسأ  َدنِعو  اهیَلَع ،  مُُهتَظَفاُحم  َفیَک  ِةالَّصلا  ِتیقاوَم  َدنِع  ٍثال :  َثـ َدنِع  ـا  نَتَعیش او  ـ نِحَتِما

اهیف  مِِهناوخِءِال  مُُهتاساُوم  َفیَک  مِِهلاومأ 
هنوگچ هک  رارسا  ماگنه  هبو  دنراد  یم  ساپ  ار  نآ  هنوگچ  هک  زامن  ماگنه  دییامزایب : ماگنه  هس  رد  ارم  نایعیش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنراد  یم  ناهنپ  ام  نانمشد  زا  ار  نآ 
دننک . یم  يرایمه  ناشناردارب  اب  نآ  رد  هنوگچ  هک  ناشاه  ییاراد  رد  و 

 ، 78 راونألا :  ةاکـشم  رداصملا ،  رئاس  یف  امل  هانتبثأ  امو  انّودع ، » دـنع   » امهیفو  321 نیظعاولا :  ۀـضور  ّیثیللا ،  نع   62  / 103 لاصخلا : 
 . 253  / 78 دانسإلا :  برق 

611 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَعیـش َِکئلوُاَف  َِکئلُوا  َتیَأَر  اذِإَف  َُهباقِع .  َفاَخو  َُهباَوث ،  اجَرو  ِهِِقلاِخل ،  َلِمَعو  ُهُداـهِج ،  َّدَتـشاو  ُهُجرَفو ،  ُُهنَطب  َّفَع  نَم  ٍرَفعَج  ُۀَعیـش  اـمَّنإ 

ٍرَفعَج 
شراگدیرفآ يارب  دشاب و  شوکتخس  دراد و  هاگن  ار  شیوخ  توهـش  مکـش و  هک  تسا  یـسک  يرفعج  هعیـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنتسه . يرفعج  نایعیش  ناشیا  مه  يدید ، ار  نانآ  هاگره  دسارهب . وا  رفیک  زا  دَرب و  دیما  ار  وا  شاداپ  دنک و  راک 
 . رمع نب  لّضفملا  نع  اهّلک   63  / 296 لاصخلا :  ّیلع ، » ۀعیش  اّمنإ   » هردص یفو   9  / 233  / 2 یفاکلا :   ، 21  / 89 ۀعیشلا :  تافص 

612 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انَعَمو انَیلإو  اّنِم  َكاذَف  ِلیلَجلا ،  ِۀَمحَر  یلإ  ًۀَبغَر  ِلیلَجلا  ِرمَألِاب  َعَراسو  َلیمَجلا ،  َرَهظأو  َحَبقَتسا ، اَم  َکَسمأو  َنَسحَتسا ،  اَم  َمَّدَق  نَم  اُنتَعیش 

اّنُک  ام  ُثیَح 
درادب و تسد  درامـش  یم  تشز  هچ  نآ  زا  دزادنا و  شیپ  دراد ، یم  وکین  ار  هچ  نآ  هک  تسا  یـسک  ام  هعیـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هک اجک  ره  تسام ، يوس  هب  تسام و  اب  یـسک  نینچ  دباتـشب . وکین  رما  ماجنا  هب  یهلا ، يوکین  تمحر  دیما  هب  دزاس و  راکـشآ  ار  ییابیز 

میشاب .
 . ۀقدص نب  ةدعسم  نع   32  / 95 ۀعیشلا :  تافص 

613 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوِمئاقلا ِۀَلیَّللاو ،  ِموَیلا  ِیف  ًۀَعکَر  َنیسمَخو  يدحإ  ُباحـصأ  ِةَدابِعلاو ،  ِدهُّزلا  ُلهأو  ِۀَنامَألاو ،  ِءافَولا  ُلهأو  ِداِهتجِالاو ،  ِعَرَولا  ُلهأ  اُنتَعیش 

مَّرَُحم  َّلُک  َنوِبنَتجَیو  َتیَبلا ،  َنوّجُحَیو  مَُهلاومأ ،  َنوّکَُزی  ِراهَّنلِاب ،  َنوِمئاّصلا  ِلیَّللِاب ، 
، زور بش و  رد  دنتـسه و  تدابع  دهز و  يرادتناما و  يرادافو و  یـشوکتخس و  ینمادـکاپ و  لها  ام ، نایعیـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هب دـنزادرپ و  یم  ار  ناشلام  تاکز  دـنریگ و  یم  هزور  ار  زور  دنتـسیا و  یم  تدابع  هب  ار  بش  دـنرازگ و  یم  زامن  تعکر  کی  هاـجنپ و 

دنریگ . یم  هرانک  یمارح  ره  زا  دنور و  یم  ادخ  هناخ  ّجح 
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 . ریصب یبأ  نع   1  / 81 ۀعیشلا :  تافص 

614 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًراهَنو  ًالَیل  َنیسمَخلا  اوُّلَُصی  نَِأبو  ِناوخِِإلل ،  ِلذَبلاو  ِءاخَّسلِاب ،  یّتَش :  ٍلاصِِخب  َنوفَرُعی  اُنتَعیش  امَّنإ 

هاجنپ زور  هنابش  ناردارب و  ربارب  رد  يراکادف  ششخب ، دنوش : یم  هتخانـش  ینوگانوگ  ياهیگژیو  اب  ام  نایعیـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنرازگ . یم  زامن  تعکر 

 . 303 لوقعلا :  فحت 

615 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرَقَتفا  اَِنب  َلَکأَتسا  ِنَمو  َساّنلا  اَِنب  ٌلِکأَتسُمو  اِنب ،  َنَّیََزت  نَِمل  ٌنیَز  ُنَحنو  اِنب  ٌنِّیَزَتُمو  اّنِم ،  َوُهَف  ٌّداو  ٌّبُِحم  ٌثالَث :  ُۀَعیّشلا 

دوخ ام ، اب  هک  نآ  تسام و  زا  یسک  نینچ  دزرو ، یم  رهم  ام  هب  تسام و  رادتسود  هک  نآ  دنهورگ : هس  نایعیش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
، ام مان  اب  هکره  دناتـس و  یم  ار  مدرم  لام و  ام ، مان  اب  هک  نآ  دـیارایب و  ام  اب  ار  دوخ  هک  میتسه  یـسک  ییابیز  بجوم  اـم  دـیارآ و  یم  ار 

ددرگ . تسد  یهت  دناتس ، مدرم  لام 
 . 78 راونألا :  ةاکشم   ، 321 نیظعاولا :  ۀضور  بهو ،  نب  ۀیواعم  نع  امهالک   130 نیدلا :  مالعأ   ، 61  / 103 لاصخلا : 

616 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ُ هّللا ُمُهُرُشحَیَسَف  اِنلِعف ،  نَع  اورَّصَقو  انَمالَک  اوظِفَحو  اولاقَف  اناینُد ،  نِم  اوبیُصِیل  انِِمئاق  َراِظتنا  اَنّوبَحأ  ٌۀَقِرف  ٍقَِرف :  ِثالَث  یلَع  انیف  ُساّنلا  َقَرَتِفا 

ِراّنلا .  یلإ 
َشَطَعلاو .  َعوجلا  ُمِهیَلَع  ُطِّلَُسی  اًران ،  مُهَنوُطب  هّللا ُ  ُأَلمَیَف  اِنب ،  َساّنلا  اُولِکأَتسَِیل  اِنلِعف ،  نَع  اورِّصَُقی  َملو  انَمالَک  اوعِمَسو  انّوبَحأ  ٌۀَقِرفو 

مُهنِم  ُنَحنو  اّنِم  َِکئلوُاَف  انَلِعف ،  اوِفلاُخی  َملو  انَرمأ  اوعاطأو  اَنلوَق  اوظِفَحو  انّوبَحأ  ٌۀَقِرفو 
. دنریگ هرهب  ام  يایند  زا  ات  دنراد  نامتـسود  ام  مئاق  راظتنا  هب  هک  یهورگ  دنا : هدـش  هورگ  هس  ام ، هرابرد  مدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

یهورگ دزادنا و  رد  شتآ  هب  ار  هورگ  نیا  دنوادخ  دنزرو ، یم  یهاتوک  ام  رادرک  زا  یلو  دننک  یم  ظفح  دنیوگ و  یم  ار  ام  نخـس  اهنآ 
مکش دنوادخ ، دنناتـسب ، ار  مدرم  لاوما  ام ، مان  اب  ات  دنزرو  یمن  یهاتوک  ام  رادرک  زا  دنونـش و  یم  ار  ام  نخـس  دنراد و  تسود  ار  ام  هک 

ار  ام  هک  یهورگ  دنادرگ و  مکاح  ناشیا  رب  یگنشت  یگنسرگو و  دنکآ  یم  شتآ  زا  ار  نانآ 
میتسه .  ناشیا  زا  ام  دنیام و  زا  اهنآ  دنزرو ، یمن  تفلاخم  ام  راتفر  اب  دنرب و  یم  ام  نامرف  دننک و  یم  ظفح  ار  ام  نخسو  دنراد  تسود 

 . لّضفملا نع   514 لوقعلا :  فحت 

617 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌریدَس  َُهلَأَسَف  ُلُجَّرلا ،  َتَکَسَف  َتنأ ؟  انیّبُِحم  ِّيأ  نِم  مالسلا : ـ  مهیلع  ِتیَبلا  ِلهَِأل  َّبُحلا  یَعَّدا  ٍلُجَِرل   ـ
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. دنام شوماخ  درم  نآ  یتسه ؟ ام  نارادتسود  مادک  زا  وت  دوب : مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح  یعّدم  هک  يدرم  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
رد ار  ام  هک  یهورگ  دنهورگ : هس  اهنآ  دومرفمالسلا : هیلع  ماما  دنتسه ؟ هورگ  دنچ  امش  نارادتسود  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  دیسرپ : ریدس 
مه هک  یهورگ  دنرادن و  تسود  رهاظ  رد  دنراد و  تسود  افخ  رد  ار  ام  هک  یهورگ  دـنرادن و  نامتـسود  افخ  رد  دـنراد و  تسود  رهاظ 

ار ام  رهاظ  رد  طقف  هک  دنتـسه  هقبط  نیرت  نییاپ  مود ، هورگ  دنتـسه . الاو  يوگلا  نانیا  دـنراد ، یم  تسود  ار  اـم  اـفخ  رد  مه  رهاـظ و  رد 
ار ام  هک  دنتسه  هنایم  هنومن  موس ، هقبط  تسام . رب  ناشیاهریشمش  ام و  اب  ناشنابز  دنریگ ، یم  شیپ  رد  ار  نیطالـس  هویـش  دنراد و  تسود 
رد هن  دنراد و  یم  تسود  ناهنپ  رد  ار  ام  هک  اهنآ  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دنراد . یمن  نامتسود  راکـشآ  رد  دنراد و  یم  تسود  ناهنپ  رد 

يراگزاس و لها  ینیب و  یم  ناشراسخر  رد  ار  ییادخ  گنر  دنتسیا و  یم  تدابع  هب  اهبش  راد و  هزور  اهزور  هک  دنتـسه  ییاهنامه  رهاظ 
دنا . يرادربنامرف 

رد ار  ام  هک  یناسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مراد . یم  تسود  ار  امـش  افخ  رهاـظ و  رد  هک  متـسه  ییاـهنآ  زا  نم  تفگ : درم  نآ 
هیلع ماما  تسا ؟ مادـک  اه  هناشن  نیا  تفگ : درم  نآ  دـنوش . یم  هتخانـش  نادـب  هک  دـنراد  ییاه  هناشن  دـنراد ، یم  تسود  نطاـب  رهاـظ و 

دنا . هتخاس  راوتسا  ار  دیحوت  ملع  دنا و  هتخانش  دیاب ، هک  نانچ  ار  دیحوت  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیتسخن  هک  تسا  یتافص  اهنیا  دومرفمالسلا :
( . ّیسوطلا لاجر  ) مالسلا مهیلع  قداصلاو  رقابلاو  داّجسلا  باحصأ  نم  ّیفریصلا  بیهص  نب  میکح  نب  ریدس 

618 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌِّیلَع َماقَف  هّللا ، ُ  ُمُکَمِحَر  ُنیکسِملا :  َلاقَف  ٌنیکسِم ،  َءاج  مِهیدیأ ، َنَیب  اهوعَضَوو  اهوجَـضنأ  اّمَلَف  ًةَدیـصَع ،  ُهولَعَجَف  ٌریعَـش  َۀَمِطاف  َدنِع  َناک 
َلاقَف ٌریـسأ  َءاج  َُّمث  َُثلُّثلا .  ُهاطعَأَفمالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َماـقَف  هّللا ، ُ  ُمُکَمِحَر  ُمیتَیلا :  َلاـقَف  ٌمیتَی  َءاـج  نأ  ثَبلَی  مَلَف  اـهَُثُلث .  ُهاطعَأَفمالـسلا  هیلع 

مِهیف  ِتایآلا  ُهَناحبُس  هّللا ُ  َلَزنَأَف  اهوقاذ ،  امو  َِیقابلا  َُثلُّثلا  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  ُهاطعَأَف  هّللا ، ُ  ُمُکَمِحَر  ُریسَألا : 
شیپ رد  ندروخ  يارب  دنتخپ و  ار  نآ  نوچ  سپ  دـندروآ . مهارف  یچاک  نآ  زا  هک  تشاد  وج  يرادـقم  همطاف ، مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

. داد ودـب  ار  كاروخ  موس  کی  تساخربمالـسلا و  هیلع  یلع  دـنک . محر  امـش  هب  دـنوادخ  تفگ : دـمایب و  ینیکـسم  دـنداهن ، دوخ  يور 
سپـس داد و  ودب  ار  كاروخ  موس  کی  تساخربمالـسلا و  هیلع  یلع  دنک . محر  امـش  هب  دنوادخ  تفگ : دمآ و  یمیتی  هک  دیـشکن  یلوط 

ار كاروخ  نآ  مادک  چیه  داد و  ودب  ار  كاروخ  هدنامیقاب  موس  کیمالسلا  هیلع  یلع  دنک و  محر  امش  رب  دنوادخ  تفگ : دمایب و  يریسا 
دومرف . لزان  اهنآ  ّقح  رد  ار  تایآ  نیا  دنوادخ  سپ  دندیشچن ،

 . حادقلا نومیم  نب  هّللادبع  نع  امهالک  هّللا »  مکقزر  اّمم  انومعطأ  هّللا  مکمحر   » هیفو  398  / 2 ّیّمقلا :  ریسفت   ، 612  / 10 نایبلا :  عمجم 

619 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هللا یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َناکَف  اًحِصان ،  َُهل  َناکو  ِعُضاوَّتلِاب ،  ِهیَلَع  َراشأو  ُهَرَّیَخَف ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  َلوسَر  یتأمالـسلا  هیلع  َلیئَربَج  َّنإ 

یلاعَتو  َكَرابَت  هّلل ِِ  اًعُضاَوت  ِدبَعلا ، َۀَسلِج  ُسِلجَیو  ِدبَعلا ،  َۀَلکإ  ُلُکأی  هلآ  هیلع و 
، دنیزگرب ار  ینتورف  ات  درک  هراشا  وا  هب  تخاس و  ّریخم  ار  وا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  لیئربج  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
دروخ و یم  اذـغ  ناگدـنب ، نوچمه  لاـعتم ، دـنوادخ  ربارب  رد  ینتورف  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوـب . ربماـیپ  هاوـخریخ  لـیئربج ،

تسشن . یم  ناگدنب ، نوچمه 
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 . اًئکّتم لکألا  باب   244  / 2 نساحملا :   ، 270  / 6 یفاکلا :  عجارو  ةریغملا ،  نب  ّیلع  نع   101  / 131  / 8 یفاکلا : 

620 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلَعفَن  نأ  ُعیطَتسَن  ُنَحنو ال  ِكولُملِاب ،  َهَّبَشَتَی  نأ  ُهَرکَی  َناکو  َّلَجوَّزَع ،  هّللا ُ  ُهَثََعب  ُذنُم  ٌئِکَّتُم  َوُهو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُِّیبَن  َلَکأ  ام 
هدرک هیکت  زگره  تخیگنارب ، يربمایپ  هب  ار  وا  لجوّزع  دنوادخ  هک  یماگنه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

میرادن . يراک  نینچ  ناوت  ام  دوش و  دننام  نیطالس ، هب  تشاد  تهارک  دروخن و  یکاروخ 
 . سینخ نب  یّلعملا  نع   8  / 272  / 6 یفاکلا : 

621 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 : مَُهل َلاـقَف  َکَـعَم ،  َیِـشمَن  نأ  ُّبُِحن  اـّنِکلو  ـال ،  اولاـق :  ٌۀَـجاح ؟  مَُکلأ  َلاـقَف :  ُهَعَم  اوَشَمَف  ٌبِکار ، َوُهومالـسلا  هیلع  َنینِمؤُملا  ُریمأ  َجَرَخ 

یشامِلل  ٌۀَّلَذَمو  ِبِکاّرِلل  ٌةَدَسفَم  ِبِکاّرلا  َعَم  یشاملا  َیشَم  َّنِإَف  اوفِرَصنِا ؛ 
ایآ دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  دنداتفا . هار  وا  هارمه  هدایپ  یهورگ ، دش و  جراخ  هناخ  زا  هراوس  نینمؤملاریما ، مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هب نتفر  هدایپ  دیدرگ ، زاب  دومرف : اهنآ  هبمالـسلا  هیلع  ترـضح  مینک . یهارمه  امـش  اب  میراد  تسود  نکیل  هن ، دنتفگ : دیراد ؟ يراک  امش 

تسا . هدایپ  يراوخ  هراوس و  یهابت  بجوم  هراوس ، هارمه 
 . 209 لوقعلا :  فحت  عجارو  ملاس ،  نب  ماشه   16  / 540  / 6 یفاکلا : 

622 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنیِربکَتسُملا  ُّبُِحی  ُهَّنإ ال  »

یم توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  تسشن و  یم  نیکاسم  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
درادن .» تسود  ار  ناربکتسم  دنوادخ  : » درک

 . 23 لحنلا : 

623 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءارَجُالا ُةَدابِع  َکِلتَف  ِباوَّثلا  َبَلَط  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  اوُدَبَع  ٌموَقو  ِدیبَعلا ،  ُةَدابِع  َکِلتَف  اًفوَخ  َّلَجوَّزَع  هّللا َ  اوُدَبَع  ٌموَق  ٌۀـَثالَث :  َداّبُعلا  َّنإ ) )

ِةَدابِعلا .  ُلَضفأ  َیِهو  ِرارحَألا ،  ُةَدابِع  َکِلتَف  َُهل  ابُح  َّلَجوَّزَع  هّللا َ  اوُدَبَع  ٌموَقو  ، 

رد یهورگ ، تسا و  ناگدرب  شتسرپ  نیا  هک  دنتسرپ  یم  ساره  ِرـس  زا  ار  ادخ  یهورگ  دنهورگ : هس  ناگدنب ، مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ناگدازآ و شتسرپ  نیا  هک  دنتسرپ  یم  ّتبحم  قشع و  ببس  هب  ار  دنوادخ  یهورگ ، تسا و  نارودزم  شتسرپ  نیا  هک  شاداپ  يوجتسج 

تسا . شتسرپ  نیرترب 
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 . ۀجراخ نب  نوراه  نع   5  / 84  / 2 یفاکلا : 

624 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَضیرَفلا  ِیَلثِم  ِعُّوَطَّتلا  َنِم  یّلَُصی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َناک 

درازگ . یم  هلفان  زامن  بجاو ، زامن  ربارب  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
 . ریکبو کلملادبع  نب  لضفلاو  راسی  نب  لیضفلا  نع  اهّلک   7703  / 218  / 1 راصبتسالا :   ، 3  / 4  / 2 بیذهتلا :   ، 3  / 443  / 3 یفاکلا : 

625 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َهبأ  ای  َُهل :  ُتلُقَف  ِهِمسِِجب ،  َِکلذ  َّرَضَأَف  ٌِمئاق ،  ُهَلَیلو  ٌِمئاص ،  ُهَراهَن  ِةَدابِعلا ،  ِیف  ِداِهتجِالا  َدیدَشمالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  َناک 

، داتسیا یم  تدابع  هب  شبش  تشاد و  هزور  شزور  دوب ، شوک  تخس  تدابع ، رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
ّتبحم راهظا  میادـخ  هاگرد  هب  دومرف : هچ !؟ يارب  شالت  همه  نیا  ردـپ ! يا  مدرک : ضرع  وا  هب  دـناسر . بیـسآ  وا  رکیپ  هب  راـک  نیا  سپ 

دنک . کیدزن  دوخ  هب  ارم  دیاش  منک ، یم 
 ، ةرجهلا نم  نینامث  ثالث و  ۀنس  دّمحم  نب  رفعج  دلوم  ناک  و  ةرجهلا ،  نم  نیعست  ۀسمخ و  ماع  یفمالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  یضم 

( . 77 و 81 تیب :  لهأ  خیرات  عجار   ) ۀنس ةرشع  یتنثا  هّدج  عم  هماقم  ناکف 

626 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِِهب ُلَمعَی  َُّمث  َلاق :  اذ ؟  ُقیُطی  نَم  اذـه ؟  ُقیُطی  نَم  َلاق :  ِهیف  َرَظَنَف  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َباتِک  َذَـخأ  اذإمالـسلاامهیلع  ِنیَـسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  َناـک 
َنب َِّیلَع  ّالإ  ِهِدَعب  نِم  ِهِدـلُو  نِم  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َلَمَع  ٌدَـحأ  َقاطأ  امو  ِهِهجَو ،  یف  َِکلذ  ُفَرُعی  یّتَح  ُُهنَول  َرَّیَغَت  ِةالَّصلا  َیلإ  َماق  اذإ  َناکو 

مالسلاامهیلع  ِنیَسُحلا 
نآ  رد  دناتس  ارمالسلا  هیلع  یلع  باتک  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هیلع نیسحلا  نب  یلع  دیامرف : یممالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد ! یناوت  نینچ  یـسک  هچ  دراد ! یناوت  نینچ  یـسک  هچ  دومرف : تسیرگن و 
نایامن شا  هرهچ  رد  هک  اج  نآ  ات  دـش  یم  نوگرگد  شگنر  تساخ  یمرب  زامن  يارب  هاگره  درک و  یم  لـمع  نادـب  سپ ، نآ  زامالـسلا 

تشادن . ار  وا  لمع  ناوتمالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زج  مالسلا ، هیلع  یلع  نادنزرف  نایم  رد  سک  چیه  تشگ و  یم 
 . ّيرباسلا عاّیب  ۀملس  نع   172  / 163  / 8 یفاکلا : 

627 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌِدقار  ُهَّنإ  ُلوقَن :  یّتَح  ُلیُطیَف  َةَدجَّسلا  ُدُجسَیَف  ِلیَّللا ،  ِفوَج  یف  یّلَُصیهنع  هللا  یضر  یبأ  َناک 

هدیباوخ میدرک  یم  نامگ  ام  هک  ْدنادرگ  یم  ینالوط  ار  هدجـس  ردـق  نآ  درازگ و  یم  زامن  بش  لد  رد  مردـپ  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
تسا .
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 . ۀقدص نب  ةدعسم  نع   15  / 5 دانسإلا :  برق 

628 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف َدِجـسَملا  ُتیَتَأَف  ٍۀَلَیل  َتاذ  َّیَلَع  َأَطبأ  ُهَّنإو  یـشاِرف ،  یلإ  ُتُمق  َمانو  ِهِشاِرف  یلإ  يوأ  اذِإَف  َِیتأَی ،  یّتَح  ُهُرِظَتنَأَف  ُهَشاِرف  یبَِأل  ُدِّهَُما  ُتنُک  ّینإ 
َتنأ َّمُهّللا  َکَناحبُـس  ُلوقَی :  َوُهو  ُهَنینَح  ُتعِمَـسَف  ُهُریَغ ،  ِدِجـسَملا  ِیف  َسَیلو  ٌدِجاس  ِدِجـسَملاِیف  َوُه  اذِإَف  ُساّنلا ،  َأَدَه  امَدَعب  َِکلذو  ِِهبَلَط ، 
ُبتو َكَدابِع ،  ُثَعبَت  َموَی  ََکباذَـع  یِنق  َّمُهّللا  یل ،  ُهفِعاـضَف  ٌفیعَـض  یلَمَع  َّنإ  َّمُهّللا  اقِرو ،  اًدُّبَعَت  ِّبَر  اـی  َکـَل  ُتدَجَـس  اقَح ،  اقَح  ّیبَر 

میحَّرلا  ُباّوَّتلا  َتنأ  َکَّنإ  َّیَلَع 
یم تفرگ و  یم  ياـج  شرتسب  رد  هاـگره  سپ  مدـنام ، یم  شندـمآ  رظتنم  مدرتسگ و  یم  ار  مردـپ  رتسب  نم  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 

هدـیباوخ مدرم  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  متفر و  دجـسم  هب  وا  يوجتـسج  رد  نم  درک و  رید  وا  یبش  متفر . یم  دوخ  رتسب  هب  زین  نم  دـیباوخ ،
راب یتسه  كاپ  تفگ : یم  هک  مدینـش  ار  وا  هلان  دوبن . وا  زج  یـسک  دجـسم  رد  هتفر و  هدجـس  هب  هک  متفای  دجـسم  رد  ار  وا  هاگان  دـندوب .

، تسا زیچان  نم  لمع  ایادخ  ما ، هداتفا  هدجـس  هب  یگدنب  دبعت و  ِرـس  زا  وت  ربارب  رد  ایادـخ  ینم ، كاپ  يادـخ  وت  دـیدرت  ّکش و  یب  اهلا ،
هدنشخب و وت  هک  شخبب  ارم  نک و  ظفح  يزیگنا ، یمرب  ار  تناگدنب  هک  يزور  باذع  زا  ارم  ایادخ  نک ، نادنچ  ود  نم  يارب  ار  نآ  سپ 

يزرو . رهم 
 . راّمع نب  قاحسإ  نع   9  / 323  / 3 یفاکلا : 

629 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َموَقلا ُثِّدَُحی  َناک  دََقلو  هّللا ، َ  ُرُکذََیل  ُهَّنإو  َماعَّطلا  ُهَعَم  ُلُکآو  هّللا ، َ  ُرُکذََیل  ُهَّنإو  ُهَعَم  یـشمأ  ُتنُک  دََقل  ِرکِّذلا ،  َریثَک  مالـسلا  هیلع  یبأ  َناک 

 ، ُسمَّشلا َُعلطَت  یّتَح  ِرکِّذلِاب  انُُرمأَیَف  انُعَمجَی  َناکو  هّللا ، ُ  َّالإ  َهلإ  ال  ُلوقَی :  ِهِکَنَِحب  اًقِزال  ُهَناِسل  يرأ  ُتنُکو  هّللا ، ِ  ِرکِذ  نَع  َِکلذ  ُُهلَغشَی  امو 
ِرکِّذلِاب  ُهَرَمأ  اّنِم  ُأَرقَی  َناک ال  نَمو  اّنِم ،  ُأَرقَی  ناک  نَم  ِةَءارِقلِاب  ُُرمأَیو 

یم اذـغ  وا  اب  تشاد و  بل  رب  ادـخ  رکذ  وا  هک  یلاح  رد  متفر ، یم  هار  وا  اب  نم  تفگ ، یم  ناوارف  رکذ  مردـپ ، مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما 
یم ار  وا  نابز  تشاد ، یمن  زاب  یهلا  رکذ  زا  ار  وا  مه  نیا  تفگ و  یم  نخـس  مدرم  اب  وا  دروآ ، یم  داـی  ار  ادـخ  وا  هک  یلاـح  رد  مدروخ 
رکذ باتفآ  ندـمآ  رب  ات  تساوخ  یم  ام  زا  دروآ و  یم  درگ  ار  ام  وا  دوب . هدـیبسچ  شناـهد  فقـس  هب  هّللا »  ّـالا  هلا  ـال   » رکذ زا  هک  مدـید 
داد . یم  رکذ  روتسد  درک ، یمن  تئارق  هک  ره  هب  داد و  یم  نآرق  تئارق  روتسد  دنک ، تئارق  تسناوت ] یم  هک   ] ام زا  ار  هک  ره  مییوگ .

 . حاّدقلا نبا  نع   1  / 499  / 2 یفاکلا : 

630 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهَیِّلَُصی  یّتَح  ُسمَّشلا  َِتبَرَغ  اذإ  اًئیَش  ِبِرغَملا  ِةالَص  یلَع  ُِرثُؤی  هلآ ال  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َناک 

یمن حیجرت  برغم  زامن  رب  ار  زیچ  چیه  درک ، یم  بورغ  دیشروخ  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
دروآ . یم  ياج  هب  ار  نآ  هک  نآ  ات  داد 

 . هانتبثأ ام  حیحصلاو  اهّلصی »  » ردصملا یف 
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631 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِماِیق  ِلوط  نِم  ِِهقَرَع  یف  َأَطَی  یّتَح  ُُهقَرَع  ُلیسَیَف  ُعَکرَیمالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َناک 

ماگ دوخ  قرع  رد  هک  ییاج  ات  دش  یم  ناور  شقرع  هک  داد  یم  همادا  ار  دوخ  عوکر  ردق  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
داهن . یم 

 . حابصلا یبأ  نع   109 لئاسلا :  حالف 

632 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
! ؟  ِهیَدَی َنَیب  ِمایِقِلل  ُبَّهََأتأ  نَِمل  يردَتأ  َلاقَف :  َكاشغَی ؟  يذَّلا  اَذه  ام  َُهل :  َلیقَف  ُُهنَول ،  َّرَفصا  َأَّضََوت  اذإمالسلاامهیلع  ِنیَسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  َناک 

هچ نیا  دـش : ضرع  ناشیا  هب  تشگ . یم  درز  شگنر  تفرگ  یم  وضو  هاگره  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 
مدرگ ؟ یم  یسک  هچ  ربارب  رد  نداتسیا  هدامآ  یناد  یم  ایآ  دومرف : دریگ ؟ یم  رب  رد  ار  امش  هک  تسا  یلاح 

بقانملا ّیشرقلا ،  دّمحم  نب  هّللادبع  نع  امهالک   298  / 2 ۀّمغلا :  فشک   ، 143  / 2 داشرإلا :  موثلک ،  نب  دیعس  نع   255 يرولا :  مالعإ 
 . 2277 / 97  / 2 قالخألا :  مراکم   ، 148  / 4 بوشآرهش :  نبال 

633 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ام ّالإ  ٌءیَش  ُهنِم  ُكَّرَحَتَی  ال  ٍةَرَجَش ،  ُقاس  ُهَّنَأَک  ِةالَّصلا  ِیف  َماق  اذإ  امِهیَلَع  هّللا ِ  ُتاوَلَص  ِنیَسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  َناک  ُلوقَی :  مالـسلا  هیلع  یبأ  َناک 

ُهنِم  ُحیّرلا  ُهَکَّرَح 
هقاس ییوگ  تساخ  یمرب  زامن  هب  هاگره  امهیلع  هّللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  مردـپ  مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما 

درَوآ . رد  تکرح  هب  ار  نآ  داب  هک  هچ  نآ  رگم  درک  یمن  تکرح  نآ  زا  يزیچ  تسا ، یتخرد 
 . دیمح نب  مهج  نع  امهالک   161 لئاسلا :  حالف   ، 4  / 300  / 3 یفاکلا : 

634 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ِِ هّلل اًمیظعَت  ِهِسأَر ، نِم  ُهَعَزَنَف  ٌرَفعَج  ِهَیلإ  َماق  یّتَح  ِهِسأَر  نِم  ُهعَزنَی  مَلَف  ٌءیَـش ،  ِهِسأَر  یلَع  َعَقَوَف  ٍموَی  َتاذ  مالـسلا  هیلع  ٍرَفعَج  وبأ  یّلَـص  دََـقل 

اًفینَح  ِنیّدِلل  َکَهجَو  ِمقأ   ِ: » هّللا ُلوَق  َوُهو  ِِهتالَص ، یلَع  ًالابقإو 
هیلع ترـضح  داتفا . شرـس  يور  يزیچ  هک  دْرازگ  یم  زامن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  يزور  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  یفعج  رباج 

شمارآ  ) نیا و  تشادرب . مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  كرابم  رس  زا  ار  نآ  تفر و  قداص  ماما  ِدوخ  هک  نآ  ات  تشادنرب  شرس  زا  ار  نآ  مالسلا ،
يور فینح  نید  هب   : » تسا راگدرورپ  نخـس  نامه  نیا ، دوب و  شزامن  هب  هجوت  یهلا و  ماقم  تشادـگرزب  يارب  فارطا  هب  یهجوت  یب  و 

روآ . »
 . 105 سنوی : 
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635 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِموجُّنلا  َرابدإو  ُهحِّبَسَف  ِلیَّللا  َنِمو   : » یلاعَت ِِهلوَق  یف   ـ

ـ » ناگراتس ندش  دیدپان  ماگنه  هب  بش و  زا  يا  هراپ  رد  يوگ  حیبست  و   » یهلا هدومرف  نیا  هرابرد  مالـسلاامهیلع ـ  قداص  ماما  رقاب و  ماما 
توالت نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ  جنپ  تسیرگن و  یم  نامسآ  ياهقفا  رد  تساخ و  یمرب  راب  هس  هنابش ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : 

درک . یم  زاغآ  ار  بش  زامن  سپس  تسا و  داعیملا » فلخت  کنا ال   » نآ نایاپ  هک  درک  یم 
 . 49 روطلا : 

636 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اَذِإَف هّللا ، ُ  َءاش  ام  ُمانَی  َُّمث  ِهِشاِرف ،  َتَحت  ُهُکاوِس  ُعَضویو  ِهِسأَر ، َدنِع  ُرَّمَُخیَف  ٍروهَِطب  یتُؤی  َناک  هلآ : ـ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  َةالَـص  َرَکَذو   ـ
...« ، ِراهَّنلاو ِلیَّللا  ِفالِتخاو  ِضرَألاو  ِتاوامَّسلا  ِقلَخ  یف  َّنإ   : » َنارمِع ِلآ  نِم  ِتایآلا  َالَت  َُّمث  ِءاـمَّسلا ، ِیف  ُهَرََـصب  َبَّلَق  َُّمث  َسَلَج ، َظَـقیَتسا 
َلاُقی یّتَح  ُعَکرَی  ِهِعوکُر .  ِردَـق  یلَع  ُهُدوجُـسو  ُهُعوکُر ،  ِِهتَءاِرق  ِردَـق  یلَع  ٍتاعَکَر  ََعبرأ  ُعَکرَیَف  ِدِجـسَملا  َیلإ  ُموقَی  َُّمث  ُرَّهَطَتَیو ،  ُّنَتـسَی  َُّمث 

ِلآ نِم  ِتایآلا  ُولتَیَف  ُسِلجَیَف ، ُظِقیَتسَی  َُّمث  هّللا ، ُ  َءاش  ام  ُمانَیَف  ِهِشاِرف  یلإ  ُدوعَی  َُّمث  ُهَسأَر !؟  ُعَفرَی  یتَم  َلاُقی  یّتَح  ُدُجـسَیو  ُهَسأَر !؟  ُعَفرَی  یتَم 
ِهِشاِرف یلإ  ُدوعَی  َُّمث  َِکلذ ،  َلبَق  َعَکَر  امَک  ٍتاعَکَر  ََعبرأ  یّلَُصیَف  ِدِجسَملا  َیلإ  ُموقَیو  ُرَّهَطَتَیو ،  ُّنَتسَی  َُّمث  ِءامَّسلا ،  ِیف  ُهَرََصب  ُبِّلَُقیو  َنارمِع ،

ِدِجـسَملا َیلإ  ُموقَیو  ُرَّهَطَتَیو ،  ُّنَتـسَی  َُّمث  ِءامَّسلا ،  ِیف  ُهَرََـصب  ُبِّلَُقیو  َنارمِع  ِلآ  نِم  ِتایآلا  ُولتَیَف  ُسِلجَیَف  ُظـِقیَتسَی  َُّمث  هّللا ، ُ  َءاـش  اـم  ُماـنَیَف 
ِةالَّصلا  َیلإ  ُجُرخَی  َُّمث  ِنیَتَعکَّرلا  یِّلَُصیو  ُِرتویَف 

ار نآ  يور  دروآ و  یم  یبآ  فرظ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  هلآ : ـ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زامن  رکذ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تسشن و یم  دش و  یم  رادیب  سپس  دیمرآ ، یم  يردق  داهن و  یم  شرتسب  ریز  ار  شکاوسم  تشاذگ و  یم  دوخ  رس  يالاب  دناشوپ و  یم 

نآ ِراهَّنلاَو ، » ِْلیلَّلا  ِفالِتْخاَو  ِضْرالاَو  ِتاومَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِا   » دومرف یم  توـالت  ار  هیآ  نیا  دـْنادرگ و  یم  نامـسآ  رد  هدـید  نآ  یپ  رد 
ردـق هب  شعوکر ، ره  هک  دْرازگ  یم  زامن  تعکر  راهچ  تفر و  یم  دجـسم  هب  تفرگ و  یم  وضو  دز و  یم  كاوسم  ار  شیاهنادـند  هاـگ 
هدجس و  دنک !؟ یم  تسار  تماق  یک  دش  یم  هتفگ  هک  دیشک  یم  لوط  ردق  نآ  وا ، عوکر  شعوکر . ردق  هب  شدوجس ، ره  دوب و  شمایق 

، دیمرآ یم  يردق  تشگ و  یم  زاب  شرتسب  هب  سپس  وا  دراد !؟ یمرب  هدجس  زا  رس  یک  دش  یم  هتفگ  هک  تشگ  یم  ینالوط  ردق  نآ  شا 
یم كاوسم  سپس  دنادرگ ، یم  نامـسآ  رد  هدید  درک و  یم  تئارق  ار  نارمع  لآ  هروس  زا  یتایآ  تسـشن و  یم  دش و  یم  رادیب  هاگ  نآ 

راهچ  لبق  هعفد  دننامه  تفر و  یم  دجسم  هب  تفرگ و  یم  وضو  دز و 
ار نارمع  لآ  تایآ  تسـشن و  یم  دش و  یم  رادیب  سپـس  دـیباوخ . یم  يرادـقم  تشگ و  یمرب  رتسب  هب  هاگ  نآ  درازگ ، یم  زامن  تعکر 

ياج هب  رتو  تفر و  یم  دجـسم  هب  تفرگ و  یم  وضو  دز و  یم  كاوسم  هاـگ  نآ  تسیرگن و  یم  نامـسآ  فارطا  هب  درک و  یم  توـالت 
تفر . یم  نوریب  حبص )  ) زامن يارب  هاگ  نآ  دْرازگ و  یم  زامن  تعکر  ود  دْروآ و  یم 

 . بهو نب  ۀیواعم  نع   1377  / 334  / 2 بیذهتلا : 

637 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ماص  ّالإو  ِِهب  ُهَوتأ  ٌءیَش  مُهَدنِع  َناک  نِإَف  ُتمُص ؟  ّالإو  ٌءیَش  مُکَدنِع  ُلوقَیو :  ِِهلهأ  یلإ  ُلُخدَیمالسلا  هیلع  َنینِمؤُملا  ُریمأ  َناک 
رگا مریگب . هزور  هنرگو  تسه ، امش  دزن  يزیچ  ایآ  دومرف : یم  دمآ و  یم  رد  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 

تفرگ . یم  هزور  تروص ، نیا  ریغ  رد  دندروآ و  یممالسلا  هیلع  ماما  دزن  دش ، یم  تفای  يزیچ  اهنآ  دزن 
 . ملاس نب  ماشه  نع  امهالک   15  / 135  / 3 یلآللا :  یلاوع   ، 531  / 188  / 4 بیذهتلا : 

638 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهَنوُبلطَیو  اهیف  َنوضُکرَی  اوناک  انَءابآ  َّنِإَف  مُکِِشیاعَم ؛  ِبَلَط  یف  اولَسکَت  ال 

دندرک . یم  وجتسج  ار  نآ  دندیود و  یم  نآ  يارب  ام  ناردپ  هک  دینکن  یلهاک  دوخ  شاعم  بلط  رد  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
 . ماّحللا داّمح  نع   3576  / 157  / 3 هیقفلا : 

639 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِریعَبلا ُِقنُع  ِۀَـئیَهَک  ِءامَّسلاِیف  ُُعبنَی  ٌءام  َجَرَخَف  اًنیَع  اهیف  َرَفَتحاَـف  اًـضرأ ،  مالـسلا  هیلع  اِیلَع  َباـصَأَف  َءیَفلا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُِّیبَن  َمَّسَق 

الو ُعاُبت  ال  هّللا ، ِ  ِلیبَس  يِرباعو  هّللا ِ  ِتَیب  ِجیجَح  یف  ًالَتب  ًۀََّتب  ٌۀَـقَدَص  َیِه  َثِراولا  ِرَِّشب  مالـسلا :  هیلع  َلاقَف  ُرِّشَُبی  ُریـشَبلا  َءاجَف  َُعبنَی ، اهاّمَـسَف 
ِهیَلَعَف  اهَبَهَو  وأ  اهَعاب  نَمَف  ُثَروت ،  الو  ُبَهوت 

ًالدَع  الو  اًفرَص  ُهنِم  هّللا ُ  ُلَبقَی  ال  َنیعَمجأ ،  ِساّنلاَو  ِۀَِکئالَملاَو  هّللا ِ  ُۀَنَعل 
مالسلا هیلع  ماما  دیسر . ینیمز  هعطقمالسلا  هیلع  یلع  هب  درک و  میـسقت  ار  میانغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

ار نآ  دمآ و  يدرم  سپ  دیمان . عبنی »  » ار نآ  مالسلا  هیلع  ماما  دیهج ، نامسآ  هب  رتش  ندرگ  رطق  هب  یبآ  نآ ، زا  درک و  رفح  یهاچ  نآ  رد 
یعطق  یمتح و  يا  هقدص  ار  نآ  هک  هد  تراشب  نم  ثراو  هب  دومرفمالسلا : هیلع  ماما  داد ، تراشب 

ار نآ  هک  ره  دـسر . یم  ثرا  هب  هن  ددرگ و  یم  هدیـشخب  هن  دوـش و  یم  هتخورف  هن  یهلا ، هار  نارباـع  هّللا و  تـیب  ناـیجاح  يارب  مدادرارق 
شا هیدف  ضوع و  هن  دریذپب و  ار  شا  هبوت  تشگزاب و  هن  ، دنوادخ هک  داب  وا  رب  مدرم  همه  ناگتـشرف و  ادخ ، تنعل  دـنک ، هبه  ای  دـشورفب 

ار .
 . ءاّذحلا ۀّیطع  نب  بّویأ  نع  امهالکو  هّللا »  لیبس  يرباع   » لدب هلیبس » رباع   » هیفو  609  / 148  / 9 بیذهتلا :   ، 9  / 54  / 7 یفاکلا : 

640 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهادَی  مِهیف  تَِربَد  َّلَجوَّزَع  هّللا ِ  ِهجَِول  ٍكولمَم  َفلأ  َقَتعأ  دََقل  هّللاَو ، ِ  مالسلا : ـ  هیلع  ٍِّیلَع  ِرکِذ  َدنِع   ـ

ناتـسد درک . دازآ  لجوّزع  دـنوادخ  هار  رد  ار  هدرب  رازه  وا  دـنگوس ، ادـخ  هب  مالـسلا : ـ  هیلع  یلع  درکدای  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دوب . هدش  مخز  اه ، هدرب  نیا  ندرک  دازآ  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  ترضح 

نم قتعأ ...  نینمؤملا  ریمأ  ّنإ   » هیفو ةّرق  یبأ  نب  لضفلا  نع   2  / 74  / 5 یف :  اًضیأ  هرکذو  بهو ،  نب  ۀیواعم  نع   175  / 165  / 8 یفاکلا : 
 . ۀحْرَقلا یهو  ةَربَّدـلا ،  امهتباصأ  هادـی :  تَِربَدو  هادـی ، » تلمع  اّمم  مالـسلا ...  هیلع  ّیلع  قتعأ   » هیفو  92  / 1 تاراغلا :  هدی ، » ّدـکو  هلام 

( . 273  / 4 برعلا :  ناسل  )
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641 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍِّیلَع َنب  َدَّمَُحم  ُهَنبا  ُتیَأَر  یّتَح  ُهنِم  َلَضفأ  اًفَلَخ  ُعَدَیمالـسلاامهیلع  ِنیَـسُحلا  َنب  َِّیلَع  َّنأ  يرأ  ُتنُک  ام  ُلوقَی :  َناک  ِرِدَـکنُملا  َنب  َدَّمَُحم  َّنإ 
ٍۀَعاس یف  ِۀَـنیدَملا  یِحاَون  ِضَعب  یلإ  ُتجَرَخ  َلاق :  َکَظَعَو ؟  ٍءیَـش  ِّيَِأب  ُُهباحـصأ :  َُهل  َلاـقَف  ینَظَعَوَف ،  ُهَظِعأ  نأ  ُتدَرَأَـف  مالـسلاامهیلع ، 

 : یـسفَن یف  ُتلُقَف  ِنیََیلوَم ،  وأ  ِنیَدَوسأ  ِنیَمـالُغ  یلَع  ٌئِکَّتُم  َوُـهو  ًـالیقَث ـ  اـًنِداب  ًـالُجَر  َناـکو  ٍِّیلَع ـ  ُنبا  ُدَّمَُحم  ٍرَفعَج  وـبأ  ینَیِقَلَف  ٍةَّراـح ، 
ُتمَّلَسَف ُهنِم  ُتَونَدَف  ُهَّنَظِعََأل ،  امأ  اینُّدلا !  ِبَلَط  یف  ِلاحلا  ِهِذه  یلَع  ِۀَعاّسلا  ِهِذه  یف  ٍشیَُرق  ِخایشأ  نِم  ٌخیَش  هّللا ! ِ  َناحبُس 

ٍرهَِنب  َمالَّسلا  َّیَلَع  َّدَرَف  ِهیَلَع ،
ات دهنب  دوخ  زا  رترب  ینیـشناجمالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مدرک  یمن  نامگ  نم  تفگ : یم  ردکنم  نبدّـمحم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هیلع ماما  دنتفگ : ردکنم  هب  شناتـسود  داد . دنپ  ارم  وا  یلو  مهد ، دنپ  ودب  متـساوخ  مدید و  ارمالـسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  شرـسپ  هک  نآ 
يدرم هک  یلع ـ  نب  دّـمحم  رفعج  وـبا  متفر ، هنیدـم  قطاـنم  زا  یکی  هب  زور  مرگ  تاـعاس  رد  تفگ : داد ؟ دـنپ  ار  وـت  يزیچ  هچ  هبمالـسلا 

زا  یگرزب  هّللا ،  ناحبس  متفگ : دوخ  اب  دوب . هدرک  هیکت  هدرب ، ود  ای  هایس  مالغ  ود  هب  وا  دید ، ارم  دوب ـ  نیگنس  میسج و 
قرع هک  یلاح  رد  وا  مدرک . مالـس  مدش و  کیدزن  وا  هب  مهد . زردنا  ار  وا  تسا  بوخ  تسایند ! بلط  رد  تعاس ، نیا  رد  شیرق  ناگرزب 
بلط رد  تعاـس  نیا  رد  شیرق  ناـگرزب  زا  یگرزب  دـَنادرگ ، وـکین  ار  تلاـح  ادـخ  متفگ : داد . ارم  مالـس  باوـج  يدـنت ، هب  تـخیر  یم 

ارف یلاح  رد  دـسر  ارف  نم  گرم  عضو ، نیا  رد  رگا  دومرف : ینک ؟ یم  هچ  دـسر  ارف  وت  گرم  عضو  نیا  رد  رگا  یناد  یم  چـیه  تساـیند !
یم زاب  مدرم  وت و  هب  زاین  زا  ار  ما  هداوناخ  دوخ و  تعاـطا ، يربناـمرف و  نیا  اـب  متـسه و  ادـخ  زا  يربناـمرف  لاـح  رد  نم  هک  تسا  هدیـسر 
یم تسار  دَروآ ، تمحر  وت  رب  ادخ  مدرک : ضرع  منک . هچ  دسر ، ادخ  تیـصعم  لاح  رد  نم  گرم  رگا  هک  مساره  یم  نیا  زا  نم  مراد ،

يداد . دنپ  نم  هب  وت  نکیل  مهد  دنپ  وت  هب  متساوخ  نم  ییوگ ،
( . 628 رینملا :  حابصملا   . ) هرَهَْتناو هرَهَن  لاقی :  رْجَّزلا ،  رْهَّنلا : 

642 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًرانیدو  اًرانیدو  ًابَوثو ،  ًابَوثو  ًالعَنو ، ًالعَن  ٍتاّرَم ،  َثالَث  ُهَّبَر  َمَساقمالسلاامهیلع  ٍِّیلَع  َنب  َنَسَحلا  َّنإ 

درک . میسقت  ادخ  اب  رانید ، هماج و  شفک و  زا  تشاد  هچ  نآ  ره  راب  هس  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
مامإلا ۀمجرت   » قشمد خیرات  عجارو  ّیبلحلا ،  نع  اهّلک   5  / 56  / 3 راربألا :  ۀیلح   ، 461  / 141  / 2 راصبتسالا :   ، 29  / 11  / 5 بیذهتلا : 

 . 14  / 4 بوشآرهش :  نبال  بقانملا   ، 4/542/8645 يربکلا :  ننسلا   ، 241 236 ـ   / 142 مالسلا :» هیلع  نسحلا 

643 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُفَعاُضت ِۀَعُمُجلا  َموَی  ُۀَقَدَّصلا  ُلوقَی :  َناکو  ٍرانیِدب ،  ٍۀَعُمُج  َّلُک  ُقَّدَصَتَی  َناکو  ًۀَنوؤَم ،  مُهَمَظعأو  ًالام  ِِهتَیب  ِلهأ  َّلَقأ  مالـسلا  هیلع  یبأ  َناک 

ماّیَألا  َنِم  ِهِریَغ  یلَع  ِۀَعُمُجلا  ِموَی  ِلضَِفل   ؛
هقدص رانید  کی  هعمج ، ره  وا  دوب . رتشیب  همه  زا  شجراخم  رتمک و  همه  زا  شلام  شتیب ، لها  نایم  رد  نم  ردپ  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 

دوش . یم  نادنچ  ود  اهزور ، رگید  رب  هعمج  زور  تلیضف  ببس  هب  هعمج ، زور  رد  هقدص  دومرف : یم  داد و  یم 
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 . هریغو ریکب  نب  هّللادبع  نع   1  / 220 لامعألا :  باوث 

644 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یبأ َناـک  نإو  ِهیف ،  مُهَعَم  اولَمعاَـف  مِهیَلَع  ُّقُشَی  ٍءیَـش  یف  مُُکناـمیأ  تَکَلَم  اـم  ُمتلَمعَتـسا  اَذإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِباـتِک  یف 

مُهنَع  یّحَنَت  اًفیفَخ  َناک  نإو  مُهَعَم ، َلِمَع  َُّمث  هّللا ،ِ  ِمِسب  َلاق : ًالیقَث  َناک  نِإَف  ُرُظنَیَف  یتأَیَف  ُمتنأ ، امَک  ُلوقَیَف :  مُهُُرمأََیل 
اهنآ رب  هک  دیدرامگ  يراک  هب  ار  ناتنارازگتمدخ  هاگره  تسا : هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  همان  رد  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
سپ دیا ، هنوگچ  دومرف : یم  اهنآ  هب  داد ، یم  يروتـسد  ناشیدب  هاگره  مردپ  دییوج . تکرـش  راک ، نآ  رد  اهنآ  اب  مه  امـش  تسا ، راوشد 

ار اهنآ  دوب ، کبس  راک ، رگا  درک و  یم  راک  نانآ  هارمه  هّللا و  مسب  دومرف : یم  دوب  نیگنس  راک ، رگا  تسیرگن و  یم  ناشیدب  دمآ و  یم 
تشاذگ . یم  دوخ  لاح  هب 

 . دقرف نب  دواد  نع   117  / 44 دیعس :  نب  نیسحلل  دهزلا 

645 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف ِهِسیلَج  َمامأ  ِهیَتَبکُر  يرأامو  َّلَجوَّزَع ،  هّلل ِِ  اًعُضاَوت  ُهَضَبَق  نأ  یلإ  َّلَجوَّزَع  هّللا ُ  ُهَثََعب  ُذنُم  اًئِکَّتُم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلَکأ  ام 
َأَفاک الو  ُهَدَی ،  ُعِزنَی  يذَّلا  َوُه  ُلُجَّرلا  َنوکَی  یّتَح  ِهِدَـی  نِم  ِهیَدَـی  َعَزَنَف  ُّطَق  ًالُجَر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َحَـفاص  الو  ُّطَق ،  ٍسِلجَم 

َۀَئِّیَّسلا  ُنَسحأ  َیِه  یتَّلِاب  عَفِدا   : » َُهل یلاعَت  هّللا ُ  َلاق  ُّطَق ،  ٍۀَئِّیَِسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر 
دوخ يوس  هب  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  ات  تخیگنارب  يربمایپ  هب  ار  وا  لج  زع و  دنوادخ  هک  ماگنه  نآ  زا  مرکا  ربمایپ  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 

ناـشن شنیـشنمه  ربارب  رد  ار  دوخ  يوناز  ود  یـسلجم  چـیه  رد  دروخن و  يزیچ  هدـیمل ، زگره  یهلا ، هاگـشیپ  رد  ینتورف  يارب  تفرگرب ،
ار دوخ  تسد  درم ، نآ  هک  نآ  ات  دـشکب  وا  تسد  زا  ار  شتـسد  هک  دادـن  تسد  يدرم  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگ  چـیه  دادـن و 
: تسا هدومرف  وا  هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  درکن ، ناربج  يدـب  اـب  ار  یـسک  راـک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زگره  دـشک و  بقع ] ]

یم دوب  شدزن  يزیچ  رگا  دزن ، سپ  ار  ییادگ  زگره  درک و  نینچ  زین  وا  و  يوگ » خساپ  دـیآ  یم  ترتوکین  هچره  هب  ار  نانآ  دـب  نخـس  »
هک نآ  رگم  دیشخبن ، ار  يزیچ  لجوّزع  دنوادخ  باسح  هب  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دهدب . ودب  ادخ  دومرف : یم  هنرگ  دیـشخب و 

داد . یم  هزاجا  ار  نآ  لجوّزع  دنوادخ  دیشخب ] یم  یسک  هب  ادخ  باسح  هب   ] مه ار  تشهب  رگا  داد و  هزاجا  ار  نآ  دنوادخ ،
 . 96 نونمؤملا : 

646 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلاجِّرلا  ُلیواقأ  اّنِم  ُهنَع  َِکلذ  لُِزت  َمل  اًریَخ  ٍدَحأ  نِم  انِملَع  اذِإ  ٍتَیب  ُلهأ  ّانإ 

یمن ام  رظن  زا  ار  ریخ  نیا  مدرم ، ياه  هتفگ  میشاب ، هتشاد  غارـس  یـسک  رد  يریخ  هاگره  هک  میتسه  ینادناخ  ام  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
دَرب .

 . دقرف نب  دواد  نع   3  / 362 تاجردلا :  رئاصب 
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647 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم ِهیَلَع  مُُکلَأسأ  ام  ُلق  : » ِهِِّیبَِنل یلاعَت  هّللا ُ  َلاق  َناک .  ٍباب  ِّيأ  نِم  ُفُّلَکَّتلا !  َنیقَّتُملا  راعِـش  نِم  الو  َنیِحلاّصلا  ِقالخأ  نِم  ِۀَـلمُجلا  ِیف  َسَیل 

َنیفِّلَکَتُملا  َنِم  اَنأ  امو  ٍرجأ 
 . دشاب هک  هنوگ  ره  تسین ، ناراگزیهرپ  راعـش  ناحلاص و  قالخا  زا  هدوهیب  يریذپ  جـنر  فّلکت و  یّلک  روط  هب  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

ناراد و تناـما  ناربماـیپ و  اـم  دومرف : زین  ربماـیپ  متـسین » ناـفلکتم  زا  مبلط و  یمن  يدزم  امـش  زا  نم  وـگب  : » دوـمرف شربماـیپ  هب  دـنوادخ 
میرازیب . فّلکت  زا  ناراگزیهرپ ،

 . 86 ص : 

648 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةاساُومو اینُّدـلا ،  ِیف  ِداِهتجِالاَو  ِعَرَولِاب  ّالإ  اُنتَیالَو  ُلاُنت  ال  هّللاَوَف ِ  ُبِهاذَـملا ،  ُمُِکب  َّنَبَهذـَت  ال  مَُهل :  ُلقو  اِنتَعیـش  َرِـشاعم  غَِّلب  ٍبَدـنُج ،  َنب  اَی 

َساّنلا  ُِملظَی  نَم  اِنتَعیش  نِم  َسَیلو  هّللا ، ِ  ِیف  ِناوخِإلا 
ههاریب هب  ار  امـش  نوگانوگ ، ياههار  ادابم  وگب : نانآ  هب  ناسرب و  مایپ ]  ] ام نایعیـش  هورگ  هب  بدـنج ! رـسپ  يا  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 

هب ینید  ناردارب  اب  يدردمه  يرایمه و  ایند و  رد  یشوک  تخـس  ییاسراپ و  اب  زج  ام ، یتسود  تیالو و  هک  دنگوس  ادخ  هب  اریز  دناشک ،
تسین . ام  هعیش  دنک ، متس  مدرم  هب  هک  یسک  دیاین و  تسد 

 . 303 لوقعلا :  فحت 

649 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِریَِغب مُکِـسُفنأ  یلإ  ًةاـعُد  اونوکو  ِراوِجلا ،  ِنسُحو  ُِقلُخلا  ِنسُحو  ِۀـَنامَألا  ِءادأو  ِثیدَـحلا  ِقدِـصو  ِداـِهتجِالاو  ِعَرَوـلاَو  هّللا ِ  يَوـقَِتب  َکـیَلَع 

نِم ُسیلبإ  َفَتَه  َدوجُّسلاو  َعوکُّرلا  َلاطأ  اذإ  مُکَدَـحأ  َّنِإَـف  ِدوجُّسلاَو ،  ِعوکُّرلا  ِلوِطب  مُکیَلَعو  اًنیَـش ،  اونوکَت  ـالو  اًـنیَز  اونوکو  مُِکتَنِـسلأ ، 
ُتَیبأو  َدَجَسو  ُتیَصَعو ، َعاطأ  ُهَلیَو !  ای  َلاقو :  ِهِفلَخ 

يرادـتناماو ییوگتـسار  و  لـمع ] راـک و  رد   ] یـشوک تخـس  ییاـسراپ و  ادـخ و  زا  نتـشاد  اورپ  داـب  وـت  رب  مالــسلا : هـیلع  قداـص  ماـما 
ام گنن  یتشز و  هیام  دیـشاب و  ام  رویز  دینک و  توعد  دوخ  بهذـم )  ) هب نابز  ریغ  اب  ًالمع و ]  ] ار مدرم  یگیاسمه . نسُحو  ییوخـشوخو 

دایرف وا  رس  تشپ  زا  ناطیش  دناشک ، ازارد  هب  ار  دوجس  عوکر و  امش  زا  يدرف  هاگره  اریز  دوجس ؛ عوکر و  نداد  لوط  داب  امش  رب  دیشابن .
یچیپرس .  نم  درک و  هدجس  وا  مدرک ، ینامرفان  نم  درب و  نامرف  وا  ياو ! يا  دیوگب : دروآرب و 

 . ۀماُسا یبأ  نع   9  / 77  / 2 یفاکلا : 

650 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلوَقلا  ِحیبَقو  ِلوضُفلا  ِنَع  اهوّفُکو  مُکَتَنِسلأ  اوظَفِحا  اًنسُح ، ِساّنِلل  اولوق  اًنیَش ،  انیَلَع  اونوکَت  الو  اًنیَز  اَنل  اونوک  ِۀَعیّشلا ،  َرِشاعَم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ناتیاهنابز  دـییوگب ، نخـس  وکین  مدرم  اب  دیـشابن ، ام  یتشز  گنن و  هیام  دیـشاب و  ام  رویز  نایعیـش ! هورگ  يا  مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما 
دیراد . زاب  ییوگ  تشز  ییوگ و  هدایز  زا  ار  اهنآ  دیرادهگن و 

 . نارهم نب  نامیلس  نع  اهّلک  لوقلا » حبق   » هیفو  170 یفطصملا :  ةراشب   ، 987  / 440 ّیسوطلا :  یلامأ   ، 17  / 326 قودصلا :  یلامأ 

651 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَیِعاد  َِکلذ  َّنِإَف  َریَخلاَو ،  َةالَّصلاَو  َداِهتجِالاَو  َعَرَولا  ُمُکنِم  اوَرَِیل  مُِکتَنِسلأ ،  ِریَِغب  ِساّنِلل  ًةاعُد  اونوک 

و تدابع ] لمع و  رد   ] یشوک تخس  ییاسراپ و  ات  دینک ، توعد  شیوخ ] بهذم  هب   ] دوخ نابز  ریغ  اب  ار  مدرم  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
دنغّلبم . نیرتهب ]  ] دوخ اهنیا ، اریز  دننیبب ؛ امش  زا  ار  یبوخ  زامن و 

نبا نع  امهالک  عرولاو » قدصلاو  داهتجالا  مکنم  اوریل  مکتنسلأ  ریغب  ریخلاب  هیفو ...«   10  / 105 یف :  اًضیأ  رکذو   ، 14  / 78  / 2 یفاکلا : 
 . روفعی یبأ 

652 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َناک َِکلذَـک  اوناک  اذإ  مُهَّنِإَف  هّللا ، ِ  ِناوضِر  ِعابِّتاَو  ِهیـصاعَم  ِباِنتجاَو  هّللا ِ  ِمِراحَم  نَع  ِّفَکلِاب  انَیلإ  ًةاعُد  اونوک  اِنتَعیـِشل :  ُلق  ُلَّضَفَم ،  يأ 

َنیعِراسُم  انَیلإ  ُساّنلا 
يدونشخ بلج ]  ] یپ رد  ناهانگ و  زا  يرود  ادخ و  ياهمارح  زا  يرادنتشیوخ  اب  وگب : ام  نایعیش  هب  لّضفم ! يا  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

دنباتش . یم  ام  بناج  هب  دوخ  مدرم ، دنشاب  نینچ  رگا  اریز  دیشاب ؛ ام  يوس  هب  مدرم )  ) رگتوعد ندوب ، ادخ 
 . 1453  / 506  / 3 رابخألا :  حرش   ، 58  / 1 مالسإلا :  مئاعد 

653 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًنیَش  ِهیَلَع  اونوکَت  الو  اًنیَز  ِهَیلإ  ُمتعَطَقنا  ِنَِمل  اونوک  ِِهلَمَِعب ،  ُهُِدلاو  ُرَّیَُعی  ِءوَّسلا  ََدلَو  َّنِإَف  ِِهب ،  انورِّیَُعی  ًالَمَع  اولَمعَت  نأ  مُکاّیإ 

یم شنزرـس  وا  ردپ  دب ، دنزرف  رادرک  ببـس  هب  اریز  دـننک ؛ شنزرـس  ار  ام  نآ ، ببـس  هب  هک  دـینک  يراک  ادابم  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
دیشابن . شا  یتشز  گنن و  ثعاب  دیشاب و  یگتسارآ  هیام   [ دوخ ماما   ] دیا هدرپس  لد  وا  هب  هک  یسک  يارب  دوش ،

 . ّيدنکلا ماشه  نع   11  / 219  / 2 یفاکلا : 

654 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَتََسلاُجم  نِسحَأَف  ٌّيِدوهَی  َکََسلاج  نإو  ِنِمؤُمِلل ،  َكَّدُو  ِصلخأو  َِکناِسِلب ،  َِقفانُملا  ِِعناص 

، دش نیشنمه  وت  اب  ییدوهی  رگا  نادرگ و  صلاخ  نمؤم ، يارب  ار ، تیتسود  نک و  يراگزاس  تنابز  هب  قفانم ، اب  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
نک . ینیشنمه  وکین  وا  اب 

دهزلا  ، 10  / 185 دیفملا :  یلامأ  راّمع ،  نب  قاحسإ  نع  اهّلک   230 صاصتخالا :   ، 8  / 502 قودصلا :  یلامأ   ، 5872  / 404  / 4 هیقفلا : 
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مالسلا هیلع  رقابلا  مامإلا  نع   292 لوقعلا :  فحت  مالسلا ،  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع  فیرط  نب  دعس  نع  امهالک   49  / 22 دیعس :  نب  نیسحلل 
 . 82 راونألا :  ةاکشم  ، 

655 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نَمَف ِهِملِع ،  ِعیبانَی  ِنِطاب  نَع  مِِهب  َحَتَفو  ِهِجاهنِم ،  ِلیبَس  نَع  مِِهب  َجَلبأو  ِِهنید ،  نَع  انِِّیبَن  ِتَیب  ِلهأ  نِم  يدُـهلا  ِۀَِّمئَِأب  َحَـضوأ  َّلَجوَّزَع  هّللا َ  َّنإ 

ِهِمالسإ  ِةَوالَط  َلضَف  َِملَعو  ِِهنامیإ  ِةَوالَح  َمعَط  َدَجَو  ِهِمامإ  ِّقَح  َبِجاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِۀَُّما  نِم  َفَرَع 
ناشیا هلیـسو  هب  تخاس و  راکـشآ  ار  شنید  ام  ربمایپ  نادناخ  زا  تیاده  نایاوشیپ  هلیـسو  هب  لج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

هک سکره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تّما  زا  سپ  دوشگ . ار  دوخ  شناد  ناهنپ  ياه  همـشچ  نانآ  هطـساو  هب  دومن و  نشور  ار  شهار 
درب . یپ  دوخ  مالسا  يریذپلد  شزرا  هب  دشچب و  ار  شنامیا  نیریش  هزم  دسانشب ، ار  شماما  بجاو  ّقح 

 ، بلاغ نب  قاحـسإ  نع  اهّلک  ةوالط »  » لدب ةوارط »  » هیفو  89 تاجردلا :  رئاصب  رـصتخم   ، 7  / 224 ّینامعنلل :  ۀـبیغلا   ، 203  / 1 یفاکلا : 
 . بلاغ نب  قاحسإ  نبا  نع  ةوالط »  » لدب ۀقالط »  » هیفو  2  / 413 تاجردلا :  رئاصب 

656 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًِحلاص  امُهوبأ  َناکو  ِنیَمیتَیلا ،  ِیف  ُِحلاّصلا  ُدبَعلا  َظِفَح  ام  انیف  اوظَفِحا 

هک میتی  كدوک  ود  نآ  يارب  مالسلا ] هیلع  رضخ   ] هتسیاش هدنب  نآ  هک  دینک  يرادهگن  ار  يزیچ  نامه  ام  هرابرد  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
درک . يرادهگن  دوب  حلاص  يدرم  ناشردپ 

 . بیبش نب  نوذربلا  نع   514  / 273 ّیسوطلا :  یلامأ 

657 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، َِکب هّللا ُ  اَنانغَأَف  ًۀَلیَعو  َِکب ،  هّللا ُ  اَنادَهَف  ًالّالُـض  اّنُک  ّانإ  هّللا ، ِ  َلوسَر  ای  اولاقَف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  یلإ  اوؤاج  َراصنَألا  َّنإ 

ُهَدَـی هّللا ِ  ِدـبَع  وبأ  َعَفَر  َُّمث  یبرُقلا . » ِیف  َةَّدَوَملا  َّالإ  اًرجأ  ِهیَلَع  مُُکلَأسأ  ُلق ال   : » َّلَجوَّزَع هّللا ُ  َلَزنَأَف  ََکل ،  َوُهَف  َتئِـش  ام  اـِنلاومأ  نِم  اـنلَأساَف 
ُُهتَیِحل تَّلَضخا  یَّتَح  یَکبو  ِءامَّسلا  َیلإ 

انَلَّضَف  يذَّلا  هّلل ِِ  ُدمَحلا  َلاقو : 
میدوب و هارمگ  یمدرم  ام  ادخ ، لوسر  يا  دندرک : ضرع  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  راصنا  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
ام ياه  ییاراد  زا  نیاربانب  تخاس ؛ نامرگناوت  وت  دوجو  تکرب  هب  ادـخ  میدوب و  تسدـگنت  درک و  ییامنهار  ار  ام  وت  هطـساو  هب  دـنوادخ 

میهد . وت  هب  ات  هاوخب  ام  زا  یهاوخ  یم  هچره 

رد نادنواشیوخ . » اب  ندرک  یتسود  زج  مهاوخ  یمن  يدزم  امش  زا  نآ  يازا  هب  نم  وگب : : » داتـسرف ورف  ار  هیآ  نیا  لج  زع و  دنوادخ  سپ 
شیاتس ساپس و  دومرف : دش و  رت  شنساحم  هک  تسیرگ  نادنچ  درب و  الاب  نامسآ  فرط  هب  ار  شتسدمالسلا  هیلع  قداص  ماما  ماگنه  نیا 

دیشخب . يرترب  ام  هب  هک  ار  يادخ 
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 . ص 68 عجارو :   ، 67  / 1 مالسإلا :  مئاعد 

658 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًبِجاو ُهَکََرت ـ  نَم  ُهَکََرتو  ُهَذَخأ ،  نَم  ُهَذَـخأ  اًضَرَتفَم ـ  انَّبُح  َلَعجَی  نأ  ّالإ  َّلَجوَّزَع  هّللا ُ  َیبَأَف  ُهَدـلُو ،  ُضِغُبیو  َلُجَّرلا  ُّبُِحی  امَّبُر )  ) َلُجَّرلا َّنإ 

یبرُقلا  ِیف  َةَّدَوَملا  َّالإ  اًرجأ  ِهیَلَع  مُُکلَأسَأ  ُلق ال   : » َلاقَف ، 
هک تساوخن  نیا  زج  لجوزع  دنوادخ  نکیل  دراد ، یم  نمشد  ار  وا  دنزرف  اما  دراد  تسود  ار  يدرم  هاگ  ناسنا  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
امش زا  نیا  يازا  رد  نم  وگب : : » تسا هدومرف  دندرک . شیاهر  يا  هدع  دنتفرگ و  ار  نآ  يا  هدع  هک  دنادرگ  بجاو  ار  ام  ّتبحم  یتسود و 

منادنواشیوخ . » اب  یتسود  رگم  مهاوخ  یمن  يدزم 
 . ملسم نب  دّمحم  نع   440  / 240  / 1 نساحملا : 

659 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلبَحلا  ُنَحن  اًعیمَج : ـ » هّللا ِ  ِلبَِحب  اومِصَتعاَو   : » یلاعَت ِِهلوَق  یف   ـ

میتسه . ام  نامسیر  نآ  دینز : ـ » گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه   » هیآ هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
84  / 13 ّقحلا :  قاقحإ   ، 10  / 356  / 1 ةّدوملا :  عیبانی   ، 805  / 2 نایبلا :  عمجم  عجارو  دشار ،  نب  رمع  نع   510  / 272 ّیسوطلا :  یلامأ 

 . فارشألا نع  ًالقن 

660 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًدَّمَُحم َراتخا  ُهَناحبُـس  هّللا َ  َّنإ  هّللا . ُ  َراتخا  ُثیَح  نِم  انرَتخاَو  هّللا ، ُ  َبَهَذ  ُثیَح  نِم  انبَهَذ  مَُهل :  اولوقَت  نأ  ُساـّنلا  ُمُکَمَّلَک  اذإ  مُکُعَنمَی  اـم 

َّلَجوَّزَع  هّللا ِ  َنِم  ِةَرَیِخلِاب  َنوکِّسَمَتُم  ُنحَنَف  ٍدَّمَُحم ،  َلآ  اَنل  َراتخاَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هتفر ادخ  هک  میا  هتفر  یهار  نامه  زا  ام  دییوگب : اهنآ  هب  دنتفگ  نخـس  امـش  اب  مدرم  هاگره  هک  دراد  یعنام  هچ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يارب ار  دّمحم  لآ  دیزگرب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناحبس  دنوادخ  تسا . هدیزگرب  ادخ  هک  میا  هدیزگرب  ار  يزیچ  نامه  تسا و 

میا . هتسج  کّسمتلج  زع و  يادخ  بناج  زا  ناگدیزگرب  هب  ام  سپ  هدومرف ؛ شنیزگ  ام 
نع امهالک   111 یفطـصملا :  ةراشب  ّیـسوطلا ،  یلامأ  نع   5  / 326  / 27 راـحبلا :  یف  اـمل  قفاوم  نتملاو   397  / 227 ّیـسوطلا :  یلامأ 

 . 1  / 212  / 2 یفاکلا :  عجارو  ّيوادیصلا ،  ۀیواعم  نب  بیلک 

661 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انِریَغ  ِةَورُِعب  ٌکِّسَمَتُم  َوُهو  اُنفِرعَی  ُهَّنأ  َمَعَز  َنم  َبَذَک 

تسا . هتخیوآ  گنچ  نارگید  نماد  هب  اما  هتخانش  ار  ام  تسا  یعدم  هک  یسک  دیوگ  یم  غورد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
« . انفرعی  » لدب انتعیش » نم   » هیفو رمع  نب  لّضفملا  نع   4  / 82 ۀعیشلا :  تافص  دایز ،  نب  میهاربإ  نع   57  / 399 رابخألا :  یناعم 
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662 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. ُنامیِإلا ُنیبَتسَیو  ُُبتُکلا  ِتَهََّون  اِهبو  ِنآرُقلا ، ُمَکُحم  ُریدَتـسَی  اهیَلَع  ُِبتُکلا ، ِعیمَج  َبُطقو  ِنآرُقلا ،  َبُطق  ِتیَبلا  َلهأ  انَتَیالَو  َلَعَج  هّللا َ  َّنإ 

ُمُکیف ٌكِرات  ّینإ  اهَبَطَخ :  ٍۀَـبطُخ  ِرِخآ  یف  َلاق  ُثیَح  َِکلذو  ٍدَّمَُحم ،  ِلآو  ِنآرُقلاـِب  يدَـتُقی  نأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َرَمأ  دَـقو 
ام اّولِـضَت  نَلَف  امِهیف  ینوظَفحاَـف  یتَیب ،  ُلـهأ  یتَرتِعَف  ُرَغـصَألا  اَّمأو  ّیبَر ،  ُباـتِکَف  ُرَبکَـألا  اَّمَأَـف  َرَغـصَألا ،  َلَـقَّثلاَو  َرَبکَـألا ،  َلَـقَّثلا  ِنیَلَقَّثلا : 

امِِهب  ُمتکَّسَمَت 
درگ رب  راوتسا  ِنآرق  هک  داد  رارق  ینامسآ ] ي   ] اهباتک همه  روحم  نآرق و  روحم  ار  تیب  لها  ام  تیالو  دنوادخ  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوش . یم  نشور  نامیا  تقیقح  نآ  هطساو  هب  دنا و  هتفای  جرا  اهباتک  همه  نآ  هطساو  هب  دخرچ و  یم  نآ 
ياج رب  گنسنارگ  یش ء  ود  امش  نایم  رد  نم  دومرف : دوخ  هبطخ  نیرخآ  رد  هک  هاگ  نآ  دوش ، ادتقا  دّمحم  لآ  نآرق و  هب  هک  داد  روتسد 

اب سپ  دـننم ، تیب  لـها  ناـمه  اـی  ترتع  رتکچوک  تسا و  نم  راـگدرورپ  باـتک  رتگرزب  اـما  رتکچوک ، يرگید  رتـگرزب ، یکی  مهن : یم 
ینامز  ات  اریز  دیراد ؛ ساپ  ارم  ود  نآ  تشادساپ 

دش . دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینز  گنچ  ود  نیا  هب  هک 
 . ۀقدص نب  ةدعسم  نع   9  / 5  / 1 ّیشاّیعلا :  ریسفت 

663 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِموَقلا َنِم  ُهَّنأ  ال  ٍدَّمَُحم ،  َلآ  ِهّیلَوَِتل  ٍدَّمَُحم  ِلآ  نِم  َوُهَف  هّللا ِ  ِلوسَر  ِۀـَبارَق  نِم  مُهَمَّدَـق  اـِمب  ِساـّنلا  ِعیمَج  یلَع  مُهَمَّدَـقو  ٍدَّمَُحم  َلآ  ّیلََوت  نَم 

مُهنِم  ُهَّنِإَف  مُکنِم  مُهَّلَوَتَی  نَمو   : » ِِهباتِک یف  هّللا ِ  ُمکُح  َِکلذَکو  مُهاّیإ ،  ِهِعابِّتاَو  مِهَیلإ  ِهّیلَوَِتب  مُهنِم  َوُه  امَّنإو  مِِهنایعَِأب 
رب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ناشیدنواشیوخ  ببـس  هب  ار  نانآو  دریذـپب  ار  دّـمحم  لآ  تیالو  سکره  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

نادـناخ نیا  ءزج  عقاو  رد  هک  اـنعم  نیا  هب  هن  دراد ؛ ار  دّـمحم  لآ  تیـالو  نوچ  تسا  دّـمحم  لآ  زا  یـسک  نینچ  دراد ، مّدـقم  مدرم  همه 
هک اج  نآ  هدرک  مکح  هنوگ  نیا  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  اهنآ . زا  ندرک  يوریپو  ناـشتیالو  شریذـپ  ببـس  هب  تسا  ناـنآ  زا  هکلب  تسا 

يوریپ نم  زا  هکره  سپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  میهاربا  و  دوب » دـهاوخ  نانآ  زا  دریگ  تیـالو  هب  ار  ناـنآ  امـش  زا  سکره  و  : » تسا هدومرف 
ینابرهم .» هدنزرمآ  وت  نامگ  یب  دنک  مینامرفان  هک  رهو  تسا  نم  زا  وا  دنک 

 . 51 ةدئاملا : 

664 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ِباتِک  ُۀَمرُحو  مِهیَلَع ،  هّللا ُ  یَّلَص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِلآ  ُۀَمرُحو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  ُۀَمرُح  ٍمُرُح :  ُسمَخ  ِهِدِالب  یف  َّلَجوَّزَع  هّلل ِِ 

ِنِمؤُملا  ُۀَمرُحو  هّللا ، ِ  ِۀَبعَک  ُۀَمرُحو  َّلَجوَّزَع ،  ِ 
لآ تمرح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمرح  تسا : تمرح  جـنپ  شنیمزرـسرد  ار  لـج  زع و  يادـخ  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 

نمؤم . تمرح  ادخ و  هبعک  تمرح  لج ، زع و  يادخ  باتک  تمرح  مهیلع ، هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
 . ةرجش نب  ّیلع  نع   82  / 107  / 8 یفاکلا : 
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665 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلإ اًهُّجََوت  ٍدَـحأ  نِم  ُلَبُقی  ِساّنِلل ال  ًۀَـلِبق  ُهَلَعَج  يذَّلا  ُهَتَیبو  ُهُرونو ،  ُُهتَمکِح  َوُهو  َُهباتِک  ٌءیَـش :  َّنُهَلثِم  َسَیل  اًثالَث  ٍتاـمُرُح  َّلَـجوَّزَع  هّلل ِِ  َّنإ 

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مُکِِّیبَن  َةَرتِعو  ِهِریَغ ، 
تمکح و نآ  هک  وا  باتک  تسین : اهنآ  دـننام   [ تمرح رد   ] زیچ چـیه  هک  تسا  تمرح  هس  ار  لج  زع و  يادـخ  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

هیلع هللا  یلـص  ناتربمایپ  ترتع  دریذپ و  یمن  سک  چیه  زا  ار  نآ  ریغ  هب  ندرک  يور  هداد و  رارق  مدرم  هلبق  ار  نآ  هک  وا  هناخ  تسوا ، رون 
هلآ .  و 

 . هّلل ّنإ  لاق :  ساّبع  نبا  نع   174  / 146 لاصخلا :  نانس ،  نب  هّللادبع  نع  امهالک   1  / 117 رابخألا :  یناعم   ، 13  / 339 قودصلا :  یلامأ 
 . 297 نیظعاولا :  ۀضور  . . ، 

666 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّمَهأ َُهل  هّللا ُ  َیِـضقَی  نأ  َدارأ  نَمَف  ِهِرقَف ،  ِردَق  یلَعَف  اًریقَف  َناک  نَمو  ُهانِغ ،  ِردَق  یلَعَف  اِینَغ  َناک  نَم  مُِکلاومأ ،  نِم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َۀَلِـص  اوعَدَت  ال 

ِِهلام  نِم  ُنوکَی  ام  َجَوحَِأب  مُهَتَعیشو  ٍدَّمَُحم  َلآ  لِصَیلَف  هّللا ِ  َیلإ  ِِجئاوَحلا 
ره و  دهد ] هلـص   ] شا ییاراد  ردق  هب  تساراد  هک  ره  دیراذگم ، ورف  ار  دّـمحم  لآ  هب  دوخ  لاوما  زا  نداد  هلـص  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

دوخ لام  زا  دزاس  هدروآرب  دهاوخ  یم  ادخ  زا  هک  ار  ییاهتجاح  نیرتمهم  دنوادخ  دهاوخ  یم  هک  ره  شیرادان . روخارف  هب  تسارادان  هک 
دهد . هلص  نانآ  نایعیش  دّمحم و  لآ  هب  تسوا  زاین  دروم  همه  زا  رتشیب  ار  هچ  نآ 

 . لقعم نب  نارمع  نع   6 یفطصملا :  ةراشب 

667 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِّلَص َّمُهّللا  ُِلق :  انَّقَح ،  انِملظَت  ال  اهُرتبَت ،  ال  هّللا ، ِ  َدبَع  ای  یبأ :  َُهل  َلاقَف  ٍدَّمَُحم ،  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  ُلوقَی :  َوُهو  ِتیَبلِاب  اًقِّلَعَتُم  ًالُجَر  یبأ  َعِمَس 

ِِهتَیب  ِلهأو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
، ادخ هدنب  يا  دومرف : وا  هب  مردپ  دّمحم . یلع  ّلص  مهللا  دیوگ : یم  هتخیوآ و  هبعک  هب  هک  دـید  ار  يدرم  مردـپ  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

هتیب . لها  دّمحم و  یلع  ّلص  مهللا  وگب : نادرگم ، عیاض  ار  ام  ّقح  وگم ، صقان  ار  نآ 
 . حاّدقلا نبا  نع  امهالک   149 یعادلا :  ةّدع   ، 21  / 495  / 2 یفاکلا : 

668 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُناطیَّشلا  َرِکُذ  انُّوُدَع  َرِکُذ  اذإو  هّللا ، ُ  َرِکُذ  انِرکُذ  اذإ  ّانإ  هّللا ، )ِ  ِرکِذ  نِم  انَرکِذ  َّنإ  )

دای ام  نمـشد  هاگره  تسا و  هدش  دای  ادخ  میوش ، دای  ام  هاگره  تسادـخ ] زا  ندرک  دای  ام  زا  ندرک  دای  انامه  : ] مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
تسا . هدش  دای  ناطیش  دوش ،
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 . ةزمح یبأ  نب  ّیلع  نع   1  / 186  / 2 یفاکلا : 

669 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌکَلَم امُهَِثلاث  َّنِإَف  انَرمأ ،  ارَکاذَتَف  َرَخآ  َعَم  َعَمَتِجا  اًدـبَع  هّللا ُ  َمِحَر  ُلوقأ :  ّینأو  َمالَّسلا ،  یِّنَع  َِّیلاُوم  ِغلبأ  ُدُواد ،  ای  َناحرَـس : ـ  ِنب  َدُوادـِل   ـ

مُکِعاِمتجا ِیف  َّنِإَف  ِرکِّذـلِاب ،  اولِغَتـشاَف  ُمتعَمَتجا  اَذِإَف  َۀَِـکئالَملا ،  اَمِِهب  یلاعَت  هّللا ُ  یَهاـب  ّـالإ  اـنِرکِذ  یلَع  ِناـنثا  َعَمَتجا  اَـمو  اـمَُهل .  ُرِفغَتـسَی 
انِرکِذ  یلإ  اعَدو  انِرمَِأب  َرَکاذ  نَم  انِدَعب  نِم  ِساّنلا  ُریَخو  انَءایحإ .  مُِکتَرَکاذُمو 

تمحر میوگ : یم  نم  هک  نک  غالبا  نانآ  هب  ناسرب و  منارادتسود  هب  ارم  مالس  دواد ، يا  ناحرس : ـ  نب  دواد  هب  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
تسا يا  هتـشرف  نانآ  رفن  نیموس  لاح  نیا  رد  هک  دننک ؛ وگتفگ  ام  هیـضق  هرابرد  يرفن  ود  دیآ و  درگ  يرگید  اب  هک  يا  هدنب  نآ  رب  ادخ 

رب نانآ  دوجو  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـندرکن  دای  اـم  زا  دـندماین و  مه  درگ  يرفن  ود  چـیه  دـبلط . یم  شزرمآ  ود  نآ  يارب  هک 
یم ام  ندش  هدنز  ثعاب  رگیدکی  اب  امش  هرکاذم  ییامهدرگ و  اریز  دیوش ؛ لوغشم  رکذ  هب  دیدمآ  مه  درگ  هاگره  سپ ، دیلاب . ناگتـشرف 

دناوخ . ارف  ام  مان  دای و  هب  دنک و  هرکاذم  ام  راک  هرابرد  هک  تسا  یسک  ام  زا  دعب  مدرم  نیرتهب  دوش .
 . هّللادبع یبأ  یلوم  بتعم  نع  امهالک  انءایحإ ، »  » لدب انرمأل » ءایحإ   » هیفو  110 یفطصملا :  ةراشب   ، 390  / 224 ّیسوطلا :  یلامأ 

670 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءالُؤه یلإ  َنوََرت  امأ  َنولوقَیَف :  ٍدَّمَُحم ،  ِلآ  َلضَف  َنورُکذَی  مُهو  ِۀَثالَّثلاَو  ِنیَنثِالاَو  ِدِحاولا  یَلَع  َنوِعلَّطََیل  ِءامَّسلا  ِیف  َنیذَّلا  ِۀَِکئالَملا  َنِم  َّنإ 
ِهیتُؤی هّللا ِ  ُلضَف  َِکلذ   : » ِۀَِکئالَملا َنِم  يرخُالا  ُۀَِفئاّطلا  ُلوقَتَف  هلآ !؟  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َلضَف  َنوفِـصَی  مِهِّوُدَـع  ِةَرثَکو  مِِهتَِّلق  یف 

ِمیظَعلا  ِلضَفلا  ُوذ  هّللاَو ُ  ُءاشَی  نَم 
لآ لیاضف  زا  نتفگ  نخس  لوغشم  هک  دننیب  یم  ار   [ نیمز لها  زا   ] رفن هس  ود  یکی  نامـسآ  ناگتـشرف  زا  یخرب  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
هیلع هللا  یلص  دّمحم  لآ  لیاضف  زا  ناوارف ، نانمشد  نتشادو  ناشکدنا  دادعت  اب  هک  ار  هدع  نیا  دینیب  یمن  دنیوگ : یم  سپ  دنتسه ، دّمحم 

ياراد ادخ  دنک و  یم  اطع  دهاوخب  هکره  هب  ار  نآ  هک  تسادخ  لضف  نیا  : » دنیوگ یم  ناگتـشرف  زا  يرگید  هورگ  دننک !؟ یم  دای  هلآ  و 
تسا .» رایسب  لضف 

 : ۀیآلاو هاور ،  نّمع  یعخنلا  دروتسملا  نع  اهّلک   667 ةرهاظلا :  تایآلا  لیوأت   ، 4  / 187  / 2 یف :  اًضیأ  هرکذو   ، 521  / 334  / 8 یفاکلا : 
 . ۀعمجلا ةروس  نم   4

671 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًبقُح  ِۀَّنَجلا  ِیف  اِهب  یلاعَت  هّللا ُ  ُهَأََّوب  اِنتَعیش  نِم  ٍدَحَِأل  وأ  اَنل  َکُِهتنُا  ٍضرِع  وأ  ُهانصِقنُا ،  اَنل  ٍّقَح  وأ  اَنل ،  َکِفُس  ٍمَِدل  ًۀَعمَد  ُُهنیَع  تَعَمَد  نَم 

ای ام  هب  تبسن  هک  یتمرح  کته  ایو  هدش  هتفرگ  ام  زا  هک  یّقح  ای  هدش ، هتخیر  ام  زا  هک  ینوخ  رطاخ  هب  سکره  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
ياج تشهب  رد   [ لاس دص  ات  داتـشه   ] بقح کی  ار  وا  نآ  ببـس  هب  لاعتم  دنوادخ  دزیرب ، ّکشا  يا  هرطق  دشاب  هدـش  ام  نایعیـش  زا  یکی 

دهد .
 . ّیفوکلا ةرامع  یبأ  نب  دّمحم  نع  امهالک   5  / 175 دیفملا :  یلامأ   ، 330  / 194 ّیسوطلا :  یلامأ 
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672 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم َجَرَخَف  ُهَدنِع  انرِکُذ  وأ  انَرَکَذ  نَم  ُهَّنإ  انَرمأ ،  اویحَأَف  اهُّبُِحا  َِسلاجَملا  َکِلت  َّنإ  َلاق :  مَعَن .  َكاِدف ،  ُتلِعُج  ُتُلق :  َنوثَّدَـحَتَتو ؟  َنوِسلَجت 

ِرحَبلا  َِدبَز  نِم  َرَثکأ  َتناک  َولو  َُهبونُذ  َُهل  هّللا ُ  َرَفَغ  ِبابُّذلا  ِحانَج  ُلثِم  ِهیَنیَع 
نم دومرف : موش . تیادف  يرآ ، مدرک ، ضرع  دینک ؟ یم  وگتفگ  دینیـشن و  یم  مهاب  ایآ  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  يدزَا  دّمحم  نب  رکب 

رپ هزادـنا  هب  دوش و  دای  ام  زا  وا  روضح  رد  ای  دـنک  دای  ام  زا  سکره  هک  دـینک ؛ هدـنز  ار  ام  داـی  سپ  مراد . تسود  ار  سلاـجم  هنوگ  نیا 
دشاب . ایرد  فک  زا  رتشیب  رگا  یتح  دزرمایب  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دیآ  نوریب  شناگدید  زا  ّکشا  یسگم 

لماک  ، 174  / 136  / 1 نساـحملا :   ، 125 رئارـسلا :  تافرطتـسم  عجارو  هوـحن ،   275 یفطـصملا :  ةراـشب   ، 1  / 223 لاـمعألا :  باوث 
 . 292  / 2 ّیّمقلا :  ریسفت   ، 104 تارایزلا : 

673 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِراّنلا  یَلَع  ُهَهجَو  هّللا ُ  َمَّرَح  ُهانیَع  تَضافَف  ُهَدنِع  انرِکُذ  نَم 

دنادرگ . مارح  شتآ  رب  ار  شا  هرهچ  دنوادخ  دیرگب ، وا  دوش و  دای  ام  زا  وا  دزن  رد  سکره  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
 . ۀلاضف نب  لیضف  نع   104 تارایزلا :  لماک 

674 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َبَتُکی نأ  ُبِجَی  مالـسلا :  هیلع  هّللاِدـبَع ِ  وبأ  َلاق  َُّمث  هّللا . ِ  ِلیبَس  یف  ٌداهِج  انِّرِـس  ُنامتِکو  ٌةَدابِع ،  اَنل  ُهُّمَهو  ٌحـیبسَت ،  اـنِملُِظل  ِمومهَملا  ُسَفَن 

ِبَهَّذلِاب  ُثیدَحلا  اَذه 
ام رطاخ  هب  وا  هودـنا  تسا و  حـیبست  هتفر ، ام  رب  هک  یمتـس  يارب  زا  هدـیدمغ  ندیـشک  سفن  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما  زا  بلغت  نب  ناـبا 
تشون . الطاب  ار  ثیدح  نیا  دیاب  دومرف : سپسمالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسادخ . هار  رد  داهج  ام ، رارسا  یشوپ  هدرپ  تسا و  تدابع 

 . 16  / 226  / 2 یفاکلا :  عجارو   ، 257 یفطصملا :  ةراشب   ، 2  / 338 دیفملا :  یلامأ   ، 178  / 115 ّیسوطلا :  یلامأ 

675 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  َّبَحأ  دَقَف  انَّبَحأو  انَّقَح  َفَرَع  نَم 

تسا . هتشاد  تسود  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ  نامگ  یب  درادب  نامتسود  دسانشب و  ار  ام  ماقم ) و   ) ّقح هکره  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
 . 137  / 2 رطاوخلا :  هیبنت  ثایغ ،  نب  صفح  نع   98  / 129  / 8 یفاکلا : 

676 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َریَخ ّالإ  ِهیطُعی  الو  ٍرَدَِـقب ،  ّالإ  ُُهلِزُنی  ـالو  ِۀَّضِفلاَو ،  ِبَهَّذـلا  ِِنئازَخَک  ِشرَعلا  َتَحت  َِنئازَخ  نِم  ِءاـمَّسلا  َنِم  هّللا ُ  ُُهلِّزَُنی  ِتیَبلا ) َلـهأ   ) اـنَّبُح َّنإ 
 ، ُباحَّسلا ِتَلَّطَهَت  امَک  تَلَّطَهَتَف  ِۀَمامَغلا  َکِلِتل  َنِذأ  ِهِقلَخ  نِم  َّبَحأ  نَم  ِِهب  َّصُخَی  نأ  هّللا ُ  َدارأ  اذِإَف  ِرطَقلا ،  ِۀَمامَغَک  ًۀَمامَغ  َُهل  َّنإو  ِقلَخلا ، 

ِهُِّما  ِنَطب  یف  َنینَجلا  ُبیُصتَف 
یم میـس  رز و  ياه  هنازخ  دـننام  تسوا و  شرع  ریز  هک  ییاـه  هنازخ  زا  دـنوادخ  ار  تیب ] لـها   ] اـم هب  ّتبحم  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 

، تسا يربا  ار  ّتبحم  نیا  دـنکن . شیاطع  ناگدـیرفآ  نیرتهب  هب  زج  دتـسرفن و  هزادـنا  هب  زج  ار  نآ  دتـسرف و  یم  ورف  نامـسآ  زا  دنـشاب ،
دهد یم  نامرف  ربا  نآ  هب  دهد  صاصتخا  دراد  یم  شتسود  هک  يا  هدنب  هب  ار  نآ  دهاوخب  دنوادخ  هاگره  سپ  از ؛ ناراب  ياهربا  نوچمه 

دسر . یم  شردام  مکش  رد  نینج  هب  ناراب  نیا  دنراب و  یم  از  ناراب  ياهربا  هک  نانچمه  دزیر ، یم  ورف  ّتبحم  ناراب  و 
 . لوحألا نامعنلا  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع   313 لوقعلا :  فحت 

677 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍةَدابِع  ُلَضفأ  ِتیَبلا  َلهأ  انُّبُحو  ًةَدابِع ،  ٍةَدابَع  ِّلُک  َقوَف  َّنإ 

تسا . تدابع  نیرتالاب  تیب  لها  ام  هب  ّتبحم  تسا و  یتدابع  یتدابع  ره  تسد  الاب  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
 . ناهّدلا صفح  نع   462  / 247  / 1 نساحملا : 

678 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهابأ  نَُخت  َمل  اهَّنِإَف  ِهِّمُِال ،  َءاعُّدلا  ِِرثُکیلَف  ِِهبلَق  یلَع  انِّبُح  َدَرب  َدَجَو  نَم 

شردـپ هب  هک ] دوش  یم  مولعم   ] اریز دـنک ؛ اعد  دایز  شردام  يارب  تفای ، شلد  رد  ار  ام  ّتبحم  ياکنخ  هکره  مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما 
تسا . هدرکن  تنایخ 

 . رمع نب  لّضفملا  نع  امهالک   9 یفطصملا :  ةراشب   ، 4  / 161 رابخألا :  یناعم 

679 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: َلاق ُُهنیـشَی ؟ يذَّلا ال  ُعِضوَملا  اَمو  َكادـِف ،  ُتلِعُج  ُتُلق :  یلاعَتو .  َكَرابَت  هّللا ِ  ِِصلاخ  نِم  َوُهَف  ُُهنیـشَی  ٍعِضوَم ال  یف  َوُهو  اـنُّبُِحی  َناـک  نَم 

اًنِزََدلَو ـ  لَعُجی  َمل  رخآ : بخیفو  ِهِِدلوَمیف ـ . یمُریال 
زا یـسک  نینچ  دشاب ، وا  گنن  بیع و  هیام  هک  دشابن  مه  یعـضو  رد  درادـب و  تسود  ارام  سکره  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  ریکب  نبا 
رد دومرف : دشاب ؟ وا  گنن  بیع و  هیام  هک  دشابن  یعضو  رد  هچ  ینعی  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  تسا . یلاعت  كرابت و  يادخ  ناصلخم 

دشابن . مهتم  شبسن 

دشابن . هدازانز  تسا : هدمآ  رگید  يربخ  رد 
 . 1  / 166 رابخألا :  یناعم 
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680 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍقَصُلم  ٍسَنَد  ُّلُک  ّالإ  ِءالُؤهو  ِءالُؤه  نِم  انُضِغُبی  الو  ِنِدعَملاَو ،  ِفَرَّشلاَو  ِتاتوُیبلا  ُلهأ  ّالإ  ِمَجَعلاَو  ِبَرَعلا  َنِم  انُّبُِحی  ال  هّللاَو ِ 

دنتسه لیصا  فیرش و  راد و  هداوناخ  هک  یناسک  رگم  دنرادن  تسود  ار  ام  مجع  برع و  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
دشاب . بسن  یب  هدولآ و  هک  یسک  رگم  درادن ، نمشد  ار  ام  نانآ  نانیا و  زا  ور  نیا  زا  و 

مهنم سیلو  ّیحلا  یف  میقملا  لجرلاو  هبسن ،  یف  مهّتملا  ّیعدلا  فّفخیو : ـ  داصلا  دیدشتب  قصلملا ـ  ّیعبر ،  نع   497  / 316  / 8 یفاکلا : 
( . 420  / 26 لوقعلا :  ةآرم   . ) اهثبخ ۀمالع  مهضغبو  ةدالولا  بیط  ۀمالع  تیبلا  لهأ  ّبح  ّنأ  یلع  ةرتاوتملا  رابخألا  تدروو  ، 

681 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِّبُح یلَع  مُکَدالوأ  اوبِّدأ  ِراصنَألا ،  َرَـشعَم  ای  ُلوقَی . . . :  َوُهو  مِهِِـسلاجَمو  ِراصنَألا  ِکَکِـس  یف  ُرودَی  َوُهو  ُهاصَع  یلَع  اًئِّکَوَتُم  اًِرباج  ُتیَأَر 

ُِما  ِهّ ِنأَش  یف  اورُظناَف  یبأ  نَمَف  ٍِّیلَع ، 
، راصنا هورگ  يا  تفگ ...: یم  تشگ و  یم  نانآ  ياـهنمجنا  رد  راـصنا و  نزرب  يوک و  رد  ناـنز  اـصع  هک  مدـید  ار  رباـج  یّکم : ریبز  وبا 

دیشیدنیب . وا  ردام  لاح  رد  تفریذپن  کیره  دیروآ و  راب  یلع  رادتسود  ار  دوخ  نادنزرف 
 . 123  / 124 بقانملا :  یف  بقاثلا   ، 236  / 1 ّیّشکلا :  لاجر   ، 4744  / 493  / 3 هیقفلا :   ، 142 عئارشلا :  للع 

682 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

لحم هنیدم و  ياه  هچوک  رد  شیوخ  ياصع  رب  نانز  هیکت  هک  مدید  ار  رباج  دنا : هتفگ  هناگادج  کیره  باّوج : یفوع و  هّیطع  ریبز و  وبا 
راب یلع  رادتـسود  ار  دوخ  نادـنزرف  راـصنا ، هورگ  يا  دـیوگ : یم  سپـس  دـنک و  یم  تیاور  ار  ربخ  نیا  ددرگ و  یم  هنیدـم  مدرم  عمجت 

. درک هشیدنا  وا  ردام  لاح  رد  دیاب  تفریذپن  اهنآ  مادک  ره  دیروآ و 
 . ۀسداسلا نم  ءاجرإلاب ،  یمُر  قودص  ّیفوکلا ،  ّیمیتلا  هّللادبع  نبا  ةدّحوم : ـ  هرخآو  واولا  لیقثتب  باّوج ـ 

683 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِّيِدبَعلا  َرعِش  مُکَدالوأ  ِلَع  اومّ ِۀَعیّشلا ،  َرَشعَم  ای 

راعشا زا  ییاه  هنومن  کنیا  تسادخ . نید  رب  وا  هچ  دیزومایب ؛ ار  يدبع  راعشا  ناتنادنزرف  هب  نایعیـش ، هورگ  يا  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
يدبع :

دنک !؟ یم  نامرد  ار  تقشع  شوخان  درد  رای ، ناریو  هناخ  ناشن  زا  تشسرپ  ایآ 
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دناشن !؟ یم  ورف  تکشا ، نازیر  ياه  هرطق  دوش  یم  کیدزن  تسود  قارف  هک  زور  نآ  رد  ار  تلد  زوس  ای  و 

ددرگ . یمن  زاب  رگید  هتفر و  هک  یتسود  يرود  دشخب  یمن  نایاپ  ار  هتخیگنارب  قشع  تاهیه ، 

دنک  یم  زاین  یب  هایگو  بآ  زا  ار  هلیبق  رابکشا ، نامشچ  هلیبق ! گنهاشیپ  يا 

دیوگ : یم  هک  اج  نآ  ات 

و ددرون . یم  رد  دنک ] دنت و  رتش  ندرپس  هار  زا  عون  ود   ] بنج بیرقت و  هب  ار  تشد  يانهپ  تدنمورین  بکرم  ياهماگ  هک  يراوسرتش  يا 
دنک . یم  هتسخ  ار  لاب  زیت  نیهاش  بیشن  رد  دریگ و  یم  ار  لاخ  طخ و  شوخ  لازغ  رازف  رد 

دراذگ ، یم  رس  تشپ  نابایب  روجنر  هتسخ و  نارتشا  نوچ  ار  نیگمهس  ياهداب  و 

ناسرب . درادرب  رد  ار  مجع  برع و  زا  ناسنا  نیرتهب  تسا و  فجن  رد  هک  يربق  هب  ارم  دورد 

هد . ادن  ار  ربمایپ  نیرتهب  داماد  یّصو و  نیرتهب  دشاب و  شربارب  رد  ینتورف  وت ، ییادخ  راعش  اج ، نآ  رد  و 

دیوگ : یم  هک  اج  نآ  ات 

ینامسآ . ] ي   ] اهباتک هدش  شیاتس  یّقح و  هدننک  راکشآ  امنهار و  ربمایپ ]  ] نآ روای  ردارب و  رگم  یتسین  یسک  وت 

ییوا . راوگرزب  نادنزرف  ردپ  وا و  نابهگن  اهنت  ییارهز و  ربمغیپ ، نت  هراپ  رسمه  وت 

دننک . یم  راک  ومه  يارب  دندقتعم و  ودب  دنیوج و  یم  يرای  وا  زا  دنشوکتخس و  ادخ  هار  رد  هک  ینادنزرف 

یم ییاـمنهار  یباهـش  بکوک و  ره  زا  رتـهب  ار  ناوربـش  دریگ  ارف  ار  اـج  همه  یهارمگ  روجید  بش  رگا  هک  دنتـسه  یناـیامنهار  ناـنچ  و 
دننک .

موش ! یم  هدناوخ  نادب  هک  تسا  یبقل  نیرتهب  نیا  دندناوخ و  یضفار  ارم  متخیر  نانآ  ياپ  هب  ار  دوخ  رهم  هک  زور  نآ  زا 

داب . همطاف  راسگمغ  دنزرف  رب  هرامه ، هتسویپ و  نیشن ، شرع  يادخ  دورد 

تفر . كاخ  هب  دولآ  كاخ  هنوگ  اب  هک  يرگید  نآ  درم و  ماگنهبان  متس  رهز  هب  یکی  هک  يدنزرف  ود  نآ  و 
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دش . کیدزن  بلط  تیاغ  هب  هک  شناد  هدنفاکش  رب  هاگ  نآ  داّجس و  اسراپ ، هشیپ  تدابع  نآ  رب  يو ، زا  سپ  و 

اشوک . دباع  داوج  اضر و  ترضح  راکوکین  ماما  رب  هاگ  نآ  یسوم و  شدنزرف  رفعج و  رب  سپس  و 

زا هدش  هدنکآ  نیمز  هک  ومه  دراد ، نت  هب  تیاده  دیپس  كاپ و  ياه  هماج  تسا و  رما  بحاص  نانآ و  مئاق  هک  يدـهم  نییرکـسع و  رب  و 
دنک . یم  بوکرس  ار  نانیرفآرش  ناهارمگ و  دنکآ و  یم  داد  لدع و  زا  ار  دادیب  ملظ و 

دنور . یم  ناشکرس  راکیپ  هب  هزره  ناهایگ  ندنکرب  يارب  هک  تسا  يا  هدنمزر  كاب و  یب  ناریلد  ياوشیپ 

يدبع : راعشا  زا  يرگید  هنومن 

داص .»  » لآ يا  هط و  لآ  يا  یلع ، نادنزرف  يا  نم ، نارورس  يا 

دیتسه !؟ نیمز  رد  ادخ  ناگدنیامن  هک  ینایامش  دنک ، يربارب  امش  اب  هک  تسیک 

دیامن . یم  هار  نآ  هطساو  هب  ار  ییوجهر  ره  دنوادخ  هک  دیتسه  ییامنهار  ناگراتس  امش 

دش . یمن  هتخانشزاب  ههاریب  زا  هارو  میدش  یم  هارمگ  ام  دوبن  امش  يربهر  رگا 

مزرو . یم  ینمشد  امش  نانمشد  اب  منارذگ و  یم  امش  رهم  اب  ار  شیوخ  رمع  هتسویپ 

تسا . هشوتهر  نیرتهب  نیا  مرادن و  امش  رهم  زج  يا  هشوت 

منک . یم  هیکت  نادب  تمایق  هنهپ  رد  هک  تسا  نم  هتخودنا  امش  رهم 

تسا . نم  داقتعا  تسامش  نمشد  هک  نآ  زا  يرازیب  امش و  یتسود 
قدصل مهدنع  نیلوبقملا  هرعـشو ،  هئالوب  مهیلإ  نیّفلزتملا  رهاطلا  تیبلا  لهأ  ءارعـش  نم  ّیفوکلا ،  ّيدبعلا  بعـصم  نب  نایفـس  دّـمحم  وبأ 
باطأو نیبیطألا  هتّیّرذ  حدمو  هحدم  نم  رثکأو  ةریهشلا ،  نینمؤملا  ریمأ  انالوم  بقانم  نم  ریسی  ریغ  هرعش  نّمض  دقو  مهیلإ .  هعاطقناو  هتّین 

اًرعش . . .  هل  هّللا  لآ  ریغ  یف  دجن  ملو  نحِملا ،  نم  مهباتنا  ام  یلع  مهاثرو  مهبئاصم  یلع  عّجفتو  ، 
ّنأ وأ  هیلإ ،  فالتخا  ضحم  وأ  هعم ،  ۀفُلا  دّرجم  هتبحص  کت  ملو  مالسلا .  هیلع  قداصلا  مامإلا  باحصأ  نم  هلاجر  یف  ۀفئاطلا  خیـش  هّدع 
هیلع مامإلا  رمأ  یّتح  ۀبئاش ،  ّيأ  هبوشت  نامیإو ال  ءالولا ،  صلاخوّدولا  میمص  نع  ۀثعبنم  هدنع  ۀفلزب  یظح  هّنکل  امهعمجی ،  اًدحاو  اًرـصع 
هیلع هّللادبع  وبأ  لاق  لاق :  ۀعامس  نع  هدانسإب  هلاجر  یف  ّیّـشکلا  هاور  امک  هّللا .  نید  یلع  ّهنإ  لاقو :  مهدالوأ  هرعـش  میلعتب  هتعیـشمالسلا 
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هّللا .  نید  یلع  ّهنإف  ّيدبعلا  رعش  مکدالوأ  اومّلع  ۀعیشلا ،  رشعم  ای  مالسلا : 
یف ءاسنلا  هب  حونت  ام  مظنب  هاّیإ  مالـسلا  هیلع  مامإلا  رمأ  زمغم ،  ّيأ  نع  هیناعم  ۀمالـسو  هرعـش  یف  هتقیرط  ۀماقتـساو  هتجهل  قدص  نع  ّمنیو 

هلاجر .  یف  ّیّشکلا  هاور  امک  متآملا ، 
هیلع دّـمحم  نب  رفعج  مامإلا  نع  هتیاور  نم  تعمـسام  ّالإ  امهیلإ  انبّرقی  ام  یلع  رثعن  ملو  هتافوو ،  هل  مَجرتملا  ةدالو  یَخیرات  یلع  فقن  مل 
دواد یبأ  ةدالو  یَخیرات  ۀـظحالمو  ّقرتسملا .  دواد  یبأ  عمو  ۀنس 178  یّفوتملاو  ۀنس 105  دولوملا  ّيریْمِحلا  دّیسلا  عم  هعامتجاو  مالـسلا 

تسرهف یف  امک  ۀنـس 231  یّفوت  دواد  ابأ  ّنإف  ّيریْمِحلا ،  ةافو  ۀنـس  دودـح  یلإ  ّيدـبعلا  انرعاش  ةایحب  اننذؤی  هتافوو  هنع  يوارلا  ّقرتسملا 
لوق یلع  ۀنـس 161  دواد  یبأ  ةدالو  نوکتف  ّیّـشکلا .  هرکذ  امک  ۀنـس  نیعبـس  شاعو  ّیّـشکلا ،  لاجر  یف  امک  ۀنس 230  یف  وأ  ّیـشاجنلا 
ءاقب یعدتسیف  ۀیاورلا ،  هیعدتست  ام  ّلقأ  مجرتملا  نع  هتیاور  نیح  هرمع  نم  هل  ناک  لاحلا  ۀعیبطبو  ّیّـشکلا .  رایتخا  یلع  ّیشاجنلا و 160 

يوارلا ةدالو  لبق  ۀنـس 120  دودح  یف  مجرتملا  ةافو  نوک  نم   370  / 1 ۀعیـشلا :  نایعأ  یف  امف  ّيریْمِحلا ،  ماّیأ  رخاوأ  یلإ  ًّـالقأ  مجرتملا 
هرعش یف  امو  ّیفوکلا  ّيدبعلا  ۀمجرت   328 290 ـ   / 2 ریدغلا :  عجار   ، ) بیرقتو قیقحت  ّلک  نع  ٍلاخ  ۀنـس  نیعبرأب  ّقرتسملا  دواد  یبأ  هنع 

( . ثیدحلا نم 

684 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَنامَألا ِءادأو  ِدوجُّـسلا  ِلوطو  ِةَداـبِعلاَو  ِعَرَولاَو  هّللا ِ  يَوقَِتب  َکیـصُوا  َلاـقَف :  َكادـِف ،  ُتلِعُج  ینِـصوأ  مالـسلا :  هیلع  هّللا ِ  ِدـبَع  یبَأـِل  ُتُلق 

مُهاضرَم  اودوعو  مُهَِرئاشَع  اولِص  ِراوِجلا ،  ِنسُحو  ِثیدَحلا  ِقدِصو 
ار وت  منک  یم  شرافس  دومرف : ترضح  امرف . یشرافس  تحیصن و  ارم  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  همقلع :
دینک و دمآ  تفر و  ناشناسک  اب  یگیاسمه . نسحو  ییوگتـسار  تناما و  ياداو  هدجـس  نداد  لوطو  تدابع  ییاسراپ و  یهلا و  ياوقت  هب 

مدرم هک  دینک  يراک  دیشابن ؛ ام  یتشز  هیام  دیـشاب و  رویز  ام  يارب  دیوش . رـضاح  ناشیاه  هزانج  عییـشت  رد  دینک و  تدایع  ناشنارامیب  زا 
؛ دینادرگب ام  زا  ار  یتشز  هنوگره  دـیناشکب و  ام  يوس  هب  ار  اهتبحم  همه  میوش ؛ عقاو  اهنآ  ضوغبم  هک  دـینکن  يراک  دـنرادب و  نامتـسود 
اب تسا و  یّقح  ادخ  باتک  رد  ار  ام  مینانچ . هن  دوش  هتفگ  ام  هرابرد  هک  يدب  ره  میتسه و  نآ  لها  ام  دوش  هتفگ  ام  ّقح  رد  هک  یبوخ  ره 

. دییوگب نینچ  نیا  میا . هدش  هداز  كاپ  میدنواشیوخ و  ادخ  ربمایپ 
 . یف ح 767 ءاج  ام  ثیدحلا و  قایسل  قفاوم  هانتبثأ  ام  و  مکاضرم »  » و مکریاشع »  » ردصملا یفو 

685 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َعَرَولا  ِبَبلَجَتَیلو  اِنلَمَِعب ،  لَمعَیلَف  انَّبَحأ  نَم 

. دنکرب رد  ییاسراپ  يادر  دنک و  لمع  ام  رادرک  هب  دیاب  دراد  تسود  ار  ام  هک  ره  مالسلا : هیلع  یلع  ماما 
 . 8483 مکحلا :  ررغ 

686 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؟  َتیَسمأ َفیَک  ُُهتاکََربو ،  هّللا ِ  ُۀَمحَرو  َنینِمؤُملا  َریمأ  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ُتلُقَف :  مالسلا  هیلع  ٍِبلاط  یبأ  ِنب  ِِّیلَع  َنینِمؤُملا  ِریمأ  یلَع  ُتلَخَد 
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افَش یلَع  ُهَنایُنب  ُسِّسَُؤی  انُّوُدَع  یسمأو  اهُرِظَتنَی ،  َناک  هّللا ِ  َنِم  ٍۀَمحَِرب  اًِطبَتغُم  ُبُِحم  انّ یسمأو  انِضِغبُِمل ،  اًضِغبُمو  ِبِحُِمل ،  انّ اًّبُِحم  ُتیَـسمأ  َلاق : 
ُسعَّتلاَو مُُهتَمحَر ،  ِۀَمحَّرلا  ِلهَِأل  اًئینَهَف  اِهلهَِأل ،  تَِحُتف  دَق  ِۀَمحَّرلا  َباوبأ  َّنَأَکو  َمَّنَهَج ،  ِران  یف  ِِهب  َراهنا  ِدَق  افَّشلا  َِکلذ  َّنَأَکو  ٍراه ،  ٍفُرُج 

مَُهل .  ُراّنلاَو  ِراَّنلا  ِلهَِأل 
َسیَلَف انَِّیلَو  ُضِغُبی  َناک  نإو  اَنل ،  ٍضِغبُِمب  َسیَلَف  اَنل  اًِّیلَو  ُّبُِحی  َناک  نِإَف  ُهَبلَق ،  نِحَتمَیلَف  ٌضِغبُم  مأ  اـَنل  ٌّبُِحمأ  َمَلعَی  نأ  ُهَّرَـس  نَم  ُشَنَح ،  اـی 

َّنإ  اَنل ،  ٍّبِحُِمب 
ِءاِیبنَألا  ُطارفأ  انُطارفأو  ُءابَّجُنلا  ُنَحن  انِضِغبُم ،  َمسا  ِرکِّذلا  ِیف  َبَتَکو  اِنتَّدَوَِمب ،  ِبِحُِمل  انّ َقاثیملا  َذَخأ  یلاعَت  هّللا َ 

داب وت  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  مدرک : ضرع  مدـش و  دراومالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  رب  رمَتعُم : نب  شَنَح 
یم تسود  ار  دوخ  رادتـسود  هک  یلاح  رد  مدناسر  بش  هب  ار  دوخ  زور  دومرف : يدناسر ؟ بش  هب  ار  دوخ  زور  هنوگچ  نینمؤملاریما ، يا 

، تسا نآ  راظتنا  رد  هک  دنوادخ  تمحر  هب  تبسن  هک  دناسر  یم  بش  هب  ار  دوخ  زور  یلاح  رد  ام  رادتـسود  نمـشد و  ار  منمـشد  مراد و 
دزاس و یم  شزیر  لاح  رد  یهاگترپ  هبل  رب  ار  دوخ  راک  يانب  هک  دناسر  یم  بش  هب  ار  دوخ  زور  یلاح  رد  ام  نمشد  دشاب و  یم  نامداش 
داب و اراوگ  ناشتمحر  ار  تمحر  لها  سپ  تسا . هدش  هدوشگ  نآ  لها  يور  هب  تمحر  ياهرد  دـنکفا و  یم  ورف  شتآ  رد  ار  وا  هبل ، نآ 

داب . نایخزود  ینازرا  خزود ، تکاله و 

نمشد  ای  تسام  رادتسود  ایآ  هک  دنادب  دوش  یم  لاحشوخ  هک  ره  شنح ! يا 
تسین و  ام  نمشد  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  ام  تسود  رگا  دیامزایب ، ار  شلد  ام 

ظوفحم حول  ردو  هتفرگ  نامیپ  ام  یتسودرب  ام  رادتسود  زا  لاعتم  دنوادخ  دشاب . یمن  ام  رادتـسود  دشاب  هتـشاد  نمـشد  ار  ام  تسود  رگا 
. دنناربمایپ نازاتشیپ  رثوک ] ضوح  يوس  هب   ] امنازاتشیپو ادخ ] ] ناگدیزگرب مییام  تسا . هتشون  ار  ام  نمشد  مان 

 . هوحن  585  / 2 تاراغلا :   ، 8  / 2 ۀّمغلا :  فشک   ، 45 یفطصملا :  ةراشب   ، 4  / 334 دیفملا :  یلامأ   ، 172  / 113 ّیسوطلا :  یلامأ 

687 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍدبَع نِم  َسَیل  اَنل :  َلاقَف  مالـسلا ،  هیلع  ٍِبلاط  یبأ  نب  ِِّیلَع  َنینِمؤُملا  ِریمأ  َدـنِع  ًۀَـلَیل  انیَّـسَمَت  ُلوقَی :  هنع  هللا  یـضر  ٍمَثیَم  ِباتِک  یف  ُتدَـجَو 

ُحَرفَن انحَبصَأَف  ِِهبلَق ،  یلَع  انَضُغب  ُدِجَی  ّالإ  ِهیَلَع  هّللا ُ  َطَخَس  نَّمِم  ٌدبَع  َحَبصأ  الو  ِِهبلَق ،  یلَع  انَتَّدَوَم  ُدِجَی  َحَبصأ  ّالإ  ِنامیِإلِاب  ُهَبلَق  هّللا ُ  َنَحَتِما 
ُسِّـسَُؤی انُـضِغبُم  َحَبـصأو  ٍموَی ،  َّلُک  اهُرِظَتنَی  هّللا ِ  َنِم  ٍۀَـمحَِرب  ِبُِحب  انّ اًِطبَتغُم  ُبُِحم  انّ َحَبـصأو  اَنل ،  ِضِغبُملا  َضُغب  ُفِرعَنو  اـَنل ،  ِنِمؤُملا  ِّبُِحب 

اًئینَهَف ِۀَـمحَّرلا ،  ِباحـصَِأل  تَِحُتف  دَـق  ِۀَـمحَّرلا  َباوبأ  َّنَأَکو  َمَّنَهَج ،  ِران  یف  ِِهب  َراهنا  ِدَـق  افَّـشلا  َِکلذ  َّنَأَکَف  ٍراـه ،  ٍفُرُج  افَـش  یلَع  ُهَناـیُنب 
انَضِغبُم ُّبُِحی  نَم  انَّبُِحی  َنلو  ِِهبلَق ،  یف  هّللا ُ  ُهَلَعَج  ٍریَِخل  ِبُح  انّ یف  َرِّصَُقی  َنل  اًدبَع  َّنإ  مُهاوثَم .  ِراّنلا  ِلهَِأل  اًسعَتو  مُُهتَمحَر ،  ِۀَمحَّرلا  ِباحـصَِأل 

ِِهفوَج  یف  ِنیَبلَق  نِم  ٍلُجَِرل  هّللا ُ  َلَعَج  ام   » ٍدِحاو و ٍبلَق  یف  ُعِمَتجَی  َِکلذ ال  َّنإ  ، 
بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تمدخ  رد  ار  یبش  دیوگ : یم  هک  مدید  هنع  هللا  یضر  مثیم  باتک  رد  هّللا :)  همحر   ) راّمت مثیم  نب  حلاص 

نیا رگم  دشاب  هدرک  صلاخ  فاص و  نامیا  يارب  ار  شلد  دنوادخ  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  دومرف : ام  هب  ترضح  نآ  میدوب . مالـسلا  هیلع 
شبلق رد  هک  نیا  رگم  دشاب  يدونـشخان  مشخ و  رد  وا  زا  دنوادخ  هک  تسین  يا  هدنب  چـیهو  دـنک  یم  ساسحا  شبلق  رد  ار  ام  ّتبحم  هک 
ضغب ام  اب  هک  ار  یـسک  ینمـشد  میوش و  یم  داش  دراد  یم  نامتـسود  نمؤم  هک  نیا  زا  ام  نیاربانب ، دنک . یم  ضغب  ساسحا  ام  هب  تبـسن 

ام نمـشد  تسا و  نامداش  دـشک  یم  ار  نآ  راظتنا  زور  ره  ام  ّتبحم  هطـساو  هب  هک  دـنوادخ  تمحر  زا  ام  رادتـسود  میناد . یم  دزرو  یم 
هب تمحر  ياهرد  دـنکفا و  یم  ورف  خزود  شتآ  رد  ار  وا  هبل ، نیا  هک  دـنک  یم  يزیر  یپ  شزیر  لاح  رد  یهاگترپ  هبل  رد  ار  دوخ  ياـنب 
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دنوادخ هک  يا  هدنب  ره  خزود . لها  هاگیاج  داب  دوبان  ناشتمحر و  ار ، تمحر  لها  داب  اراوگ  سپ  تسا ؛ هدش  هدوشگ  تمحر  لها  يور 
ار ام  هاگ  چیه  درادب  تسود  ار  ام  نمـشد  هک  یـسک  دـنک و  یمن  یهاتوک  ام  نتـشاد  تسود  رد  زگره  دـشاب  هداد  رارق  يریخ  وا  لد  رد 

نیا اب  هک  تسا » هداهنن  لد  ود  شنورد  رد  يدرم  چیه  يارب  ادخ   » دنوش و یمن  عمج  مه  اب  بلق  کی  رد  ود  نیا  تشاد . دهاوخن  تسود 
تبسن  ّتبحم  نیا  دراد  یم  تسود  ار  ام  هک  یسک  ار . اهنآ  نمشد  يرگید  نآ  اب  درادب و  تسود  ار  يا  هدع  یکی 

دنادرگ . یم  صلاخ  تسین ، یصلاخان  نآ  رد  هک  یبان  رز  نوچمه  ار ، ام  هب 
لوسر ادخ و  بزح  نم  متسه ، ناربمایپ  یـصو  نم  دنناربمایپ ؛ نازاتـشیپ  رثوک ) ضوح  يوس  هب   ) ام نازاتـشیپ  و  ادخ ]  ] ناگدیزگرب مییام 

، دیامزایب ار  شلد  دـنادب  ام  ّتبحم  هرابرد  ار  دوخ  لاح  دراد  تسود  هکره  سپ  دنناطیـش . بزح  یغای  شکرـس و  هورگ  نآ  متـسه و  وا 
وا نمـشد  لیئاکیم  لیئربج و  ادـخ و  هک  دـنادب  درک ، یتسود  ساـسحا  دـناروش  یم  اـم  دـض  رب  ار  مدرم  هک  یـسک  هب  تبـسن  نآ  رد  رگا 

. دشاب یم  نارفاک  نمشد  دنوادخ  دنتسه و 
 . 4 بازحألا : 

688 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِدابِعلا ِنَع  ُِطقاُسی  ِتیَبلا  َلهأ  انَّبُح  َّنإ  ُءاشَی ،  ام  ُلَعفَی  هّللا َ  َّنِإَف  َِکلذ  ِریَِغل  انَّبَحأ  نَمو  ِمَلیَّدـلا ،  ِلَبَج  یف  َناک  َولو  ُبُح  اـنّ ُهَعَفَن  هّلل ِِ  اـنَّبَحأ  نَم 

ِرَجَّشلا  َنِم  َقَرَولا  ُحیّرلا  ُِطقاُسیامَک  َبونُّذلا 
ملید هوک  رد  رگا  یتح  دشخب  دوس  ار  يو  ام ، هب  تبسن  وا  ّتبحم  نیا  درادب ، تسود  ادخ  رطاخ  هب  ار  ام  هک  ره  مالـسلا : هیلع  داجـس  ماما 

ام نتـشاد  تسود  انامه  درک . دهاوخ  لمع  دهاوخب  هک  هنوگ  ره  دنوادخ  درادب ، تسود  ادخ  زا  ریغ  يزیچ  رطاخ  هب  ار  ام  هک  ره  دشاب و 
. دزیر یم  ار  تخرد  ياهگرب  داب ، هک  هنوگ  نامه  دنازیر  یم  ورف  ناگدنب  زا  ار  ناهانگ  تیب ، لها 

 / 163  / 1 یف :  اًضیأ  رکذو  نیـسحلا ،  نع  ةزمح  نب  ّیلع  نع  هوحن   906  / 513  / 2 رابخألا :  حرش  نیزر ،  یبأ  نع   3 یفطصملا :  ةراشب 
 . مالسلا هیلع  نیسحلا  مامإلا  نع  هوحن   116

689 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُبونُّذلا  ُمَُکل  ُرَفُغت  ِبُِحب  انّ

. دوش یم  هدیزرمآ  امش  ناهانگ  ام ، نتشاد  تسود  هطساو  هب  مالسلا : هیلع  رقاب  ماما 
« . مکل رفغی  انّبحل   » هیفو فاّفخلا ،  ءالعلا  یبأ  زامهط  نب  دلاخ  نع   67 یفطصملا :  ةراشب  ةرجش ،  نع   1010  / 452 ّیسوطلا :  یلامأ 

690 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلثِم ِبونُّذلا  َنِم  ِهیَلَعو  ِۀَمایِقلا  َموَی  َءاج  َُّمث  ُهَنَیبو  ُهَنَیب  َتناک  ٍۀَنحِإل  انَّوُدَع ال  يداعو  ُهنِم ،  اُهبیُصی  اینُد  ِضَرَِغل  انَّبُِحم ال  َّبَحأو  هّلل ِِ  انَّبَحأ  نَم 

َُهل  یلاعَت  هّللا ُ  َرَفَغ  ِرحَبلا  َِدبَزو  ٍِجلاع  ِلمَر 
ام نمشد  ییایند و  یضرغ  هب  نتفای  تسد  يارب  هن  درادب ، تسود  ادخ  رطاخ  هب  ار  ام  رادتسود  ار و  ام  سک  ره  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

ناتـسگیر و ياهگیر  هزادنا  هب  یناهانگ  اب  تمایق  زور  رد  رگا  تساهنآ ، نایم  هک  یـصخش  يا  هنیک  رطاخ  هب  هن  اما  درادـب ، نمـشد  زین  ار 
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. دزرمایب ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دیایب ، ایرد  فک 
 : نیدـلا مالعأ  عجارو   ، 253 بولقلا :  داشرإ  بعـصم ،  نب  نیـسحلا  نع  امهالک   90 یفطـصملا :  ةراشب   ، 259  / 156 ّیـسوطلا :  یلامأ 

 . ّینادمهلا لهس  نب  حلاص  نع   1  / 204 لامعألا :  باوث  ناوفص ،  نع   448

691 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍِّیلَِعل هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق  ُبُولُقلا : ـ » ُِّنئَمطَت  هّللا ِ  ِرکِذـِب  الأ  هّللا ِ  ِرکِذـِب  مُُهبوُلق  ُِّنئَمطَتو  اونَمآ  َنیذَّلا   : » یلاـعَت ِِهلوَق  یف   ـ
َمَّلَـسو َكِدَعب ،  نِم  َکَتَرتِعو  َکَّبَحأو  یب ،  َنَمآو  یل ،  َقَّدَص  نَمیف  َلاق :  ُمَلعأ ،  ُُهلوسَرو  هّللا ُ  َلاق :  َتلََزن ؟  نَمیف  يردـَت  مالـسلا :  هیلع 

َكِدَعب  نِم  ِۀَِّمئَِأللو  ََکل  َرمَألا 
اهلد هک  تسادخ  دای  اب  ناه  دریگ ؛ یم  مارآ  ادخ  دای  هب  ناشیاهلد  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هیآ «  هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

ضرع تسا ؟ هدش  لزان  یسک  هچ  هرابرد  یناد  یم  دومرفمالسلا : هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : دریگ ـ » یم  مارآ 
تـسود ار  وت  ترتع  وت و  دروآ و  نامیا  نم  هب  دنک و  قیدصت  ارم  هک  یـسک  هرابرد  دومرف : ربمایپ  دـنناد . یم  رتهب  وا  لوسر  ادـخ و  درک :

دشاب . امش  نامرف  میلست  دراذگاو و  وت  زا  سپ  ناماما  وت و  هب  ار  راک  درادب و 
 . اًنعنعم دیبع  نب  مساقلا  نب  دّمحم  نع   274  / 207 ّیفوکلا :  تارف  ریسفت 

692 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهبلَق  یف  ُنامیِإلا  َدِّدُجو  ِِهناِسل ،  یلَع  ِۀَمکِحلا  ُعیبانَی  تَرَج  ِِهبلَق  یف  انَّبُح  َقَّقَحو  ِتیَبلا  َلهأ  انَّبَحأ  نَم 

شنابز رب  تمکح  ياه  همـشچ  دـشخب ، ققحت  شبلق  رد  ار  ام  یتسود  درادـب و  تسود  ار  تیب  لها  ام  هک  ره  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 
دوش . ون  شلد  رد  نامیا  ددرگ و  يراج 

 . رمع نب  لّضفملا  نع   167  / 134  / 1 نساحملا : 

693 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ِ  َدنِع  َنِطاوَم :  ِۀَعبَس  یف  ِِهب  ُعَفَتُنَیل  ِتیَبلا  َلهأ  انَّبُح  َّنإ 

رد  دوش : یم  عقاو  دیفم  اج  تفه  رد  تیب ، لها  ام  نتشاد  تسود  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
طارص . زا  روبع  رد  نازیم و  دزن  رثوک ، ضوح  رانک  رد  رشحم ، زور  ربق ، رد  ندرم ، ماگنه  ادخ ، هاگشیپ 

وأ ۀّنجلا ،  تاجرد  یف  وأ  هلامعأ ،  لوبقو  هئاعد  ۀباجتسا  وأ  هیدل ،  هبرقب  اینّدلا  یف  يأ  هّللا :  دنع  ربخلا :  لقن  دعب  هللا  همحر  ّیـسلجملا  لاق 
( . 158  / 27 راونألاراحب :   . ) هلامعأ لوبقو  هئاعد  ۀباجتسا  وأ  باسحلل ،  هّللا  دنع  روضحلا  دنع 

694 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تَّلَز  یتَّلا  َعِجَرت  یّتَح  يرخُالا  یلَع  َدَمَتِعا  ٌمَدَق  ِِهب  تَّلَز  اذإ  نِکلو  اًعیمَج ،  ُهامَدَق  ُّلَِزت  اَنل  اِیلَو  ُدَِجت  ال 
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رگید ياپ  هب  دزغلب ، شیاپ  کی  هاگره  هکلب  دزغلب ، شیاپ  ود  ره  هک  تفای  یهاوخن  ار  ام  ناتـسود  زا  کی  چـیه  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
ددرگرب . لّوا  لاح  هب  شا  هدیزغل  ياپ  هک  نیا  ات  دنک  هیکت  دوخ 

 . 63  / 1 مالسإلا :  مئاعد 

695 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُراّنلا  ُهَّسَمَتَفمالسلا  مهیلع  َۀَِّمئَألا  یَّلَوَتَیو  َُهلوسَرو  هّللا َ  ُّبُِحی  ٌدبَع  ُتومَی  ال  هّللاَو ، ِ 

دشاب و هتفریذپ  ارمالسلا  مهیلع  هّمئا  تیالو  هتشاد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  يا  هدنب  ره  دنگوس ، ادخ  هب  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
دسر . یمن  وا  هب  خزود  شتآ  دورب ، ایند  زا 

 . ّیمرضحلا نع   1355  / 463  / 3 رابخألا :  حرش  ّیلجبلا ،  ورمع  نب  سایلإ  نع   138  / 1 ّیشاجنلا :  لاجر 

696 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنَرَقو ِنیَتاهَک ـ  ِۀَمایِقلا  َموَی  انَعَم  َءاج  انَّبَحأ  نَمَف  ِِهلوسَِرلو ،  هّلل ِِ  انَّبَحأ  امَّنإ  ِهَیلإ ،  ُهانیَدـسأ  ٍفورعَِمل  الو  ُهَنَیبو  انَنَیب  ٍۀـَبارَِقل  انَّبُِحی  َمل  انَّبَحأ  نَم 

ِهیََتباّبَس ـ  َنَیب 
وا هب  هک  یناسحا  یبوخ و  رطاخ  هب  ای  تسوا و  ام و  نایم  هک  یتبارق  رطاخ  هب  هن  درادـب ، تسود  ار  اـم  سکره  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 

دوخ هراشا  تشگنا  ود  ترـضح  ود ـ  نیا  دننام  ام  اب  تمایق  زور  رد  درادـب ، تسود  ار  ام  وا  لوسر  ادـخ و  رطاخ  هب  طقف  هکلب  میا ، هدرک 
دش . دهاوخ  دراو  درک ـ  کیدزن  مه  هب  ار 
 . ةرارز نب  ةدیبع  نع   460 نیدلا :  مالعأ 

697 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ِ هّللا َلوسَر  ای  َكانیَأَر  ِِهباحصأ :  ُضَعب  َُهل  َلاق  َبِکَر  اّمَلَف  ٍتادَجَس ،  َسمَخ  َدَجَـسَف  َلََزن  ذإ  ٍرَفَـس  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  انَیب 

ُتعَفَر اّمَلَف  یلاعَت ،  هّلل ِِ  اًرکُـش  ُتدَجَـسَف  ِۀَّنَجلا ،  ِیف  اِیلَع  َّنأ  ینَرَّشَبَف  مالـسلا  هیلع  ُلیئَربَج  یناتأ  مَعَن ،  َلاـق :  ُهُعَنـصَت !  نُکَت  َمل  اـم  َتعَنَص 
ُتدَجَسَف ِۀَّنَجلا ،  ِلهأ  ِبابَش  ادِّیَس  ُنیَسُحلاَو  ُنَسَحلاَو  َلاق :  یسأَر  ُتعفَر  اّمَلَف  یلاعَت ،  هّلل ِِ  اًرکُش  ُتدَجَـسَف  ِۀَّنَجلاِیف ،  ُۀَمِطافو  َلاق :  یـسأَر 

نَم ُّبُِحی  نَمو  َلاق :  یـسأَر  ُتعَفَر  اّمَلَف  اًرکُـش ،  یلاعَت  هّلل ِِ  ُتدَجَـسَف  ِۀَّنَجلا ،  ِیف  مُهُّبُِحی  نَمو  َلاق :  یـسأَر  ُتعَفَر  اّمَلَف  یلاـعَت ،  هّلل ِِ  اًرکُش 
یلاعَت  هّلل ِِ  اًرکُش  ُتدَجَسَف   ) ِۀَّنَجلا ِیف  مُهُّبُِحی 

رب نوچ  دروآ . ياج  هب  هدجـس  جـنپ  دـش و  هدایپ  دوخ  بکرم  زا  يرفـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 
، يرآ دومرف : ترـضح  دیدوب ! هدرکن  ًالبق  هک  میدید  امـش  زا  يراک  ام  ادخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  شباحـصا  زا  یکی  تسـشن ، بکرم 
. مدرک هدجـس  لاعتم  يادخ  هاگـشیپ  رد  نآ  هنارکـش  هب  نم  تسا و  تشهب  لها  یلع ، هک  داد  متراشب  دمآ و  نم  دزن  مالـسلا  هیلع  لیئربج 
: تفگ متـشادربرس  نوچ  مدرک . هدجـس  ار  لاعتم  يادخ  زین  نآ  هنارکـش  هب  نم  تسا و  تشهب  لها  مه  همطاف  تفگ : متـشادرب  رـس  نوچ 

نانآ رادتسود  تفگ : متشادربرس  نوچ  مدرک ، هدجس  ار  لاعتم  يادخ  نآ  هنارکش  هب  زاب  نم  دنا و  یتشهب  ناناوج  رورس  نیـسح ، نسح و 
ار ناـشیا  رادتـسود  سکره  و  تفگ : متـشادربرس  نوچ  مدروآ . ياـج  هب  رکـش  هدجـس  لاـعتم ، يادـخ  يارب  نم  تسا و  تشهب  لـها  زین 
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مدرک . هدجس  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  رد  نآ ، هنارکش  هب  زاب  نم  تسا و  تشهب  لها  زین  وا  درادب ، تسود 
 . نمحرلا دبع  یبأ  نع   2  / 21 دیفملا :  یلامأ 

698 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اوعِّفُش  ام  ٍبَّرَقُم  ٍکَلَمو  ٍلَسُرم  ٍِّیبَن  ُّلُک  َُهل  َعَفَش  اًبِصان  َّنأ  َولو  اًبِصان ،  َنوکَی  نأ  ّالإ  ِهِمیمَِحل  ُعَفشََیل  َنِمؤُملا  َّنإ 

يربمایپ رگا  یتح  یبصان ، ّقح  رد  دـشاب . یبصان  هک  نیا  رگم  دـنک ، یم  تعافـش  دوخ  دـنواشیوخ  يارب  نمؤم  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
دوش . یمن  هتفریذپ  تعافش  دننک ، تعافش  مه  بّرقم  يا  هتشرف  ای  لسرم 

 . غئاصلا ّیلع  نع  امهالک   595  / 296  / 1 نساحملا :   ، 21  / 251 لامعألا :  باوث 

699 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنّوبُِحت ُمتنُک  نإ  ُلق   : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهِِّیبَِنل  َّلَجوَّزَع  هّللا ِ  َلوَق  عَمـسَی  َملأ  انِعبَّتَیلَو ،  هّللا ِ  ِۀَعاِطب  لَمعَیلَف  ُهَّبُِحی  هّللا َ  َّنأ  َمَلعَی  نأ  ُهَّرَـس  نَم 

مَُکبونُذ  مَُکل  رِفغَیو  هّللا ُ  ُمُکِببُحی  ینوِعبَّتاَف  هّللا َ 
يوریپ ام  زا  ددنب و  راک  هب  ار  ادخ  تعاط  دراد ، یم  تسود  ار  وا  دنوادخ  دنادب  هک  دوش  یم  لاحشوخ  سکره  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 

ادخ ات  دینک  يوریپ  نم  زا  سپ  دیراد  تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب : : » هک تسا  هدینـشن  شربمایپ  هب  ارلج  زع و  يادـخ  نخـس  نیا  رگم  دـنک .
رد دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـنک ، تعاطا  ار  ادـخ  هک  تسین  يا  هدـنب  چـیه  مسق ، ادـخ  هب  دزرمایب ؟ » ار  ناتناهانگ  درادـب و  تسود  ار  امش 
هب درادب و  شتسود  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنک ، يوریپ  ام  زا  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  مسق ، ادخ  هب  دنک و  دراو  ار  ام  زا  يوریپ  وا ، تعاطا 

ار ام  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  مسق ، ادخ  هب  دوش و  ام  نمـشد  هک  نیا  رگم  دراذگ ، ورف  ار  ام  زا  يوریپ  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  مسق ، ادـخ 
نوگنرـس شتآ  رد  دزاس و  راوخ  ار  وا  دنوادخ  دور ، ایند  زا  ادخ  تیـصعم  اب  هکره  دنک و  ینامرفان  ار  ادـخ  هک  نیا  رگم  درادـب ، نمـشد 

تسا . نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  شیاتس  ساپس و  دنک و 
 . 31 نارمع :  لآ 

700 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يدَعب  َنوفَعضَتسُملا  ُُمتنأ  َلاقو :  یکَبَفمالسلا  مهیلع  ِنیَسُحلاَو  ِنَسَحلاَو  ٍِّیلَع  یلإ  َرَظَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  َلوسَر  َّنإ 

: دومرف تسیرگ و  سپـس  درک و  هاگنمالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
درک . دنهاوخ  فیعضت  ار  امش  نم ، زا  سپ 

 . 1  / 79 رابخألا :  یناعم 

701 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: َلاقَف هّللا !؟ِ  َلوسَر  ای  َكَدَعب  اَنل  نَم  ُلوقَت : َیِهو  َقافَأَفمالسلااهیلع  ُۀَمِطاف  تَکَبَف  ِهیَلَع ،  َیِشُغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َرُِضتحا  اََّمل 
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هّللاَو ِ  يدَعب  َنوفَعضَتسُملا  ُُمتنأ 
ربمایپ درک . هیرگ  هب  عورشمالسلااهیلع  همطاف  تفر و  شوه  زا  راضتحا ، ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

ادخ هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ !؟ دهاوخ  ام  رس  رب  هچ  وت ، زا  دعب  ادخ ، لوسر  يا  دیوگ : یم  همطاف  دینش ] ، ] دمآ شوه  هب 
درک . دنهاوخ  فیعضت  نم ، زا  دعب  ار  امش  هک  مسق 

 : ریبکلا مجعملا   ، 26940  / 257  / 10 لبنح :  نبا  دنسم   ، 2  / 212 دیفملا :  یلامأ   ، 184  / 1 داشرإلا :  عجارو   ، 225  / 1 مالسإلا :  مئاعد 
 . 32  / 23  / 25

702 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِسورَّضلا  َفطَع  اهِسامِش  َدَعب  اینُّدلا  اَنیَلَع  َّنَفِطعََتل  مالسلا :  هیلع  َنینِمؤُملا  ُریمأ  َلاق 

دهاوخ نابرهم  درک و  دـهاوخ  يور  ام  هب  هرابود  شیاهیـشومچ ، زا  سپ  ایند  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما 
نیمز رد  هک  یناسک  رب  میهاوخ  یم  و  : » درک تئارق  ار  هیآ  نیا  سپس  دوش . یم  نابرهم  دوخ  هچب  اب  يوخدب ، رتش  هدام  هک  هنوگ  نآ  دش ،

مینک . » نیمز )  ) ثراو ار  ناشیا  میهد و  رارق  مدرم )  ) نایاوشیپ ار  نانآ  میهن و  ّتنم  دنا ، هدش  هتشاد  هگن  تسدورف 
( . 118  / 6 برعلا :  ناسل   . ) اهتبلاح ّضعت  یتلا  یه  سورضلا :  ۀقانلا 

703 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َءاش  اذإ  هّللا ُ  اَِهب  یتأَی  ًَۀلوَدو  اًماّیأ  اَنل  َّنإ 

دروآ . دهاوخ  ار  نآ  دهاوخب ، دنوادخ  نامز  ره  هک  تسا  یتلود  ماّیا و  ار  ام  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
 . ناّیح نب  رازن  نب  بیبح  نع   9  / 28 دیفملا :  یلامأ 

704 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَراجِحلِاب  َرَصَتنا  اَمَک  مُِکب  هّللا ُ  َّنَرِصَتنََیل  ِِهب  ُفَلُحی  يذَّلاَو  مُِکب ،  َُّمث  ُءاخَّرلا  ُأَدبَی  اِنبو  مُِکب ،  َُّمث  ُءالَبلا  ُأَدبَی  اِنب 

نآ ددرگ و  یم  زاغآ  ام  زا  زین  هافر  شیاسآ و  دسر و  یم  امش  هب  سپـس  دوش و  یم  زاغآ  ام  زا  اهیراتفرگ  الب و  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
، دنک یم  لصاح  يزوریپ  امـش  تسد  هب  دـنوادخ  نامگ  یب  دوش ، یم  دای  دـنگوس  ودـب  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  دـسر . یم  امـش  هب  هاگ 

دروآ . راب  هب  يزوریپ  لیف ) باحصا  هعقاو  رد   ) هزیرگنس اب  هک  هنوگ  نامه 
 . یضاقلا ّيدماغلا  میهاربإ  نب  نایفس  نع  امهالک   109  / 74 ّیسوطلا :  یلامأ   ، 2  / 301 دیفملا :  یلامأ 

705 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًۀَّفاک  مُکَنوِلتاُقی  امَک  ًۀَّفاک  َنیکِرشُملا  اُوِلتاق   ِ : » هّللا ِلوَق  نَع  یبأ  َِلئُس 

ات  » هیآ و  دنگنج » یم  امـش  اب  یگمه  نانآ  هک  هنوگ  نامه  دیگنجب ، ناکرـشم  اب  یگمه  و   » هیآ هرابرد  مردپ  زا  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
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زا دعب  تسا . هدیـسرن  زونه  هیآ  نیا  ققحت ) و   ) لیوأت نامز  دومرف : دش ؛ لاؤس  ددرگ » ادـخ  ِنآ  زا  هرـسکی  نید ، دـنامن و  ياج  رب  يا  هنتف 
بش هک  اجره  هب  ات  دّمحم  نید  و  تسا . هنوگچ  هیآ  نیا  ققحت ) و   ) لیوأت هک  دید  دنهاوخ  دننک  یم  كرد  ار  وا  هک  یناسک  ام ، مئاق  مایق 

دنامن . یقاب  نیمز  يور  رب  كرشم ،]  ] كرش زا  يرثا  دیوگ ـ  یم  دنوادخ  هک  نانچمه  هک ـ  نیا  ات  دبای  یم  شرتسگ  دسر  یم 
 . 36 ۀبوتلا : 

706 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِِهلبَق نِم  َنیذَّلا  َفَلخَتـسا  اَـمَک  ِضرَـألا  ِیف  مُهَّنَِفلخَتـسََیل  ِتاـِحلاّصلا  اوـُلِمَعو  مُکنِم  اوـنَمآ  َنیذَّلا  هّللا ُ  َدَـعَو   : » َّلَـجوَّزَع ِِهلوَـق  ینعَم  یف   ـ

اًئیَش  یب  َنوکِرُشی  ینَنوُدبعَی ال  اًنمأ  مِِهفوَخ  ِدَعب  نِم  مُهََّنلِّدَُبَیلو  مَُهل  یضَترا  يِذَّلا  ُمُهَنید  مَُهل  َّنَنِّکَُمَیلو 
هک تسا  هداد  هدعو  دنا ، هدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادخ   » هیآ يانعم  هرابرد  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
هک ار  ینید  نآ  داد و  رارق  نیـشناج  دـندوب ، ناـنآ  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  هک  هنوـگ  ناـمه  دـهد ، رارق  نیـشناج  نیمز  رد  ار  ناـنآ  ًاـمتح 

ینمیا  هب  ار  ناشمیب  دنک و  رقتسم  ناشدوس  هب  تسا  هدیدنسپ  ناشیارب 
تسا  هدش  لزان  وا  نارای  مئاق و  هرابرد  هیآ ، نیا  دومرف : دنزاسن ـ » کیرش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات  دنادرگ  لّدبم 

 . 55 رونلا : 

707 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذِإَف خ ل ، ) مَُهلاوحأ ـ  اولِّوَُحی   ) مُهَناوخإ اونوخَی  َمل  ام  ُُهَتبوقُع  تَلِّجُع  ّالإ  ٍءوِسب  ٌراّبَج  مُهُدیُری  ال  مُهنِم ،  ُنَحنو  اّنِم  اُهلهأو  ٌۀَسَّدَقُم ،  َُّمق  َُۀبُرت 

ِّلُک نِم  مُهمِـصعا  َّمُهّللا  َلاقو :  ِءامَّسلا  َیلإ  ُهَسأَر  َعَفَر  َُّمث  انِّقَح .  ُةاعُدو  انِِمئاق  ُراصنأ  مُهَّنإ  امأ  ٍءوَس .  َةَِرباـبَج  مِهیَلَع  هّللا ُ  َطَّلَـس  َکـلذ  اولَعَف 
ٍۀَکَلَه  ِّلُک  نِم  مِهَِّجنو  ٍۀَنِتف ، 

يدـب و نانآ  هب  دـهاوخب  هک  يراّبج  ره  مییاهنآ . زا  اـم  دنتـسه و  اـم  زا  نآ ، مدرم  تسا و  سّدـقم  مق ، كاـخ  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 
دنوادخ دننکب ، ار  راک  نیا  رگا  دننکن ؛ تنایخ  دوخ  ناردارب  هب  مق ] لها   ] نانآ هک  تسا  ینامز  ات  نیا  دنیب و  رفیک  دوز  دـناسرب ، يدـنزگ 

هب ار  شرس  سپس  ترضح  دنتـسه . ام  ّقح  هب  نارگتوعد  ام و  مئاق  نارای  مق ، مدرم  هک  دینادب  دنادرگ . ّطلـسم  ناشیا  رب  راکبان  یناهاشداپ 
شخب . ناشتاجن  یتکاله  يدوبان و  ره  زا  راد و  هگن  يا  هنتف  ره  زا  ار  نانآ  ایادخ ، راب  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  فرط 

 . مق خیرات  باتک  نع  ًالقن   49  / 218  / 60 راحبلا : 

708 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُزِرأَیو  َنینِمؤُملا ،  َنِم  ُۀَفوک  ولخَتَس 

یم شخاروس  رد  رام  هک  هنوگ  نامه  دوش  هدـیچرب  نآ  زا  ملع  طاسب  ددرگ و  یلاخ  نانمؤم  زا  هفوک  يدوز  هب  مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما 
، نیمز يور  رد  هک  ییاج  ات  دوش ، لیدبت  لضف  ملع و  نوناک  هب  رهش  نیا  ددرگ و  راکشآ  مق  مان  هب  يرهـش  رد  شناد  ملع و  سپـس  دزخ .

لها مق و  دنوادخ ، تسا . کیدزن  ام ، مئاق  روهظ  هک  دتفا  قافتا  ینامز  رد  همه  اهنیا  نیشن . هدرپ  نانز  یتح  دنامن ، یقاب  ینید  فعـضتسم 
یمن یقاب  یتّجح  نیمز ، رد  درب و  یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  مدرم  نیمز ، نامگ  یب  دوب ، نینچ  هن  رگا  دـهد . یم  رارق  تّجح  هلزنم  هب  ار  نآ 
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هک ییاج  ات  دوش ، یم  مامت  قلخ  رب  ادخ  تّجح  ناس  نیدب  دوش و  یم  ریزارس  ملاع  برغ  قرـش و  طاقن  ریاس  هب  مق  زا  شناد  ملع و  دنام .
دنک . یم  روهظ  مالسلا  هیلع  مئاق  نآ ، زا  سپ  دشاب ؛ هدیسرن  وا  هب  ملع  نید و  هک  دنام  یمن  یقاب  یسک  نیمز  يور  رد 

( . 5/305 برعلا : ناسل   . ) هیلإ تعجرواهرحجب  تذال  ۀّیحلا :  تزرأ  نتملایف .  ام  حیحصلاو  رزأی ،  ردصملا :  یفو 

709 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِهلهَِأبو ِدالِبلا ،  ِِرئاس  یلع  َُّمق  ِةَدـلَِبب  َّجَـتحاَو  ِدالِبلا ،  ِلهأ  نِم  مِهِریَغ  یلَع  اِهلهأ  نِم  َنینِمؤُملِابو  ِدالِبلا ،  ِِرئاس  یلَع  ِۀَـفوکلِاب  َّجَـتحا  هّللا َ  َّنإ 

َُّمق ُةَدـَلب  ُنوکَت  ٌنامَز  یتأَیَـسو  مُهَقَّفَو . . .  َلب  اًفَعـضَتسُم  ُهَلهأو  َُّمق  هّللا ُ  ِعَدَـی  َملو  ِسنِإلاَو ،  ِّنِجلا  َنِم  ِبِرغَملاَو  ِقِرـشَملا  ِلـهأ  ِعیمَج  یلَع 
َۀَِکئالَملا َّنإو  اِهلهَِأب .  ُضرَألا  ِتَخاَسل  َِکلذ  الَولو  ِهِروهُظ ،  یلإ  مالـسلا  هیلع  اـنِِمئاق  ِۀَـبیَغ  ِناـمَز  یف  َکـِلذو  ِِقئـالَخلا  یَلَع  ًۀَّجُح  اـُهلهأو 

َنیراّبَجلا  ُمِصاق  ُهَمَصَق  ّالإ  ٍءوِسب  ٌراّبَج  ُهَدَصَق  امو  ِِهلهأو ،  َُّمق  نَع  ایالَبلا  ُعَفدََتل 
مق رهش  اهرهـش و  رگید  نانمؤم  يارب  ار  نآ  نمؤم  مدرم  داد و  رارق  تّجح  اهرهـش  ریاس  يارب  ار  هفوک  دنوادخ ، مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

ار نآ  مدرم  مـق و  دـنوادخ ، سنا . ّنـج و  زا  ملاـع  برغ  قرـش و  مدرم  هـمه  يارب  ار  نآ  مدرم  داد و  رارق  تّـجح  اهرهــش  رگید  يارب  ار 
رب تّجح  نآ ، مدرم  مق و  رهـش  هک  دیـسر  دـهاوخ  ینامز  و  داد ... قیفوت  ناـنآ  هب  هکلب  درکن ، اـهر   [ ینید فراـعم  نید و  رد   ] فعـضتسم
ماک رد  ار  شلها  نیمز ، نامگ  یب  دوبن ، نینچ  رگا  دـشاب ؛ وا  روهظ  ماگنه  ات  اـم  مالـسلا  هیلع  مئاـق  تبیغ  ناـمز  رد  نیا  دنـشاب و  ناـمدرم 

رگم  دنکن ، ءوس  دصق  نانآ  هب  تبسن  يراّبج  چیه  دننک و  یم  رود  نآ  لها  مق و  زا  ار  ایالب  ناگتشرف ، درب . یم  ورف  دوخ 
دنکش . مهرد  ار  وا  ناراّبج  هدننکش  مهرد   [ دنوادخ  ] هک نیا 

 . مق خیرات  باتک  نع  ًالقن   22  / 212  / 60 راحبلا : 

710 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرایِّدلا  َلالِخ  اوساجَف  ٍدیدَش  ٍسَأب  یلُوا  اَنل  اًدابِع  مُکیَلَع  انثََعب   : » یلاعَت ِِهلوَق  یف   ـ

لتق و يارب  ناتی   ] اه هناخ  نایم  رد  ات  میرامگ  یم  امش  رب  دندنمورین  تخس  هک  ار  دوخ  زا  یناگدنب   » هیآ هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
هک ار  سکره  دتسرف و  یم  ار  نانآ  مالسلا ، هیلع  مئاق  روهظ  زا  لبق  دنوادخ ، هک  دنتسه  یمدرم  نانیا  دنیآرد : ـ » وجتسج  هب  امش ] راتشک 

دنشک . یم  دشاب ، هدرک  متس  دّمحم  لآ  ّقح  رد 
 . 5 ءارسإلا : 

711 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ُرَهظَت  ِرهَّدلا  ِرِخآ  ِیف  اُنَتلوَدو  اهَنوُبقرَی  ٌَۀلوَد  ٍسانُا  ِّلُِکل 
دوش . یم  راکشآ  راگزور ، نایاپ  رد  ام  تلود  دنتسه و  نآ  ندیسر  ارف  رظتنم  هک  تسا  یتلود  ار  یمدرم  ره  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 

 . 293 یف :  اًضیأ  هرکذو   ، 234 نیظعاولا :  ۀضور   ، 3  / 396 قودصلا :  یلامأ 
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712 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُِمئاقلا ُموقَی  َُّمث  انلَدََـعل ، » انّیلُو  َول  ّانإ   : » ٌِلئاق َلوقَیال  یّتَح  ِساّنلا ،  یلَع  اّولُو  دَـقو  ّالإ  ِساّنلا  َنِم  ٌفنِـص  یقبَی  یّتَح ال  ُرمَـألا  اَذـه  ُنوکَی  اـم 

ِلدَعلاَو  ِّقَحلِاب 
مدرم رب  هک  نیا  رگم  دـنامن ، یقاب  مدرم  زا  یهورگ  چـیه  هک  نیا  ات  دـسرن ، ارف  تیب ) لها  ام  تموکح   ) رما نیا  مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما 

هیلع مئاـق  نآ ، زا  سپ  میدرک .» یم  راـتفر  داد  لدـع و  هب  میدیـسر ، یم  تموـکح  هب  اـم  رگا  : » دـیوگن یـسک  اـت  دـشاب ، هدرک  تموـکح 
دراد . یم  اپرب  ار  تلادع  ّقح و  دنک و  یم  مایقمالسلا 

 . ملاس نب  ماشه  نع   53  / 274 ّینامعنلل :  ۀبیغلا 

713 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِنتَرمُز  یف  ًادَغ  َوُه  ِفوَخلاَو  يذَألا  َنِم  يرَی  ام  یلَع  َرَبَصو  انَرمأ  َرَظَتنا  ِنَم  َّنإ 

ییابیکـش دـسر  یم  وا  هب  هک  یتشحو  بعر و  اهرازآ و  رب  دـشاب و  اـم  تلود ) تموکح و   ) رما رظتنم  سکره  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 
دشاب . ام  هرمز  رد  ادرف  دنک ،

 . نارمح نع   7  / 37  / 8 یفاکلا : 

714 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنَع  ُّبُذَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  يَدَی  َنَیب  ُهَفیَس  ِرِهاّشلاَک  مُهنِم  َرَشَع  یناّثِلل  خ ل ) ُّرِقُملا ـ   ) ُرِظَتنُملا

لوسر شیپاشیپ  هک  تسا  یسکدننامه  دشاب ، مالـسلا ) هیلع  يدهم  ماما   ) نانآ نیمهدزاود  راظتنا  رد  هک  یـسک  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
دنک . عافد  وا  زاو  دشکب  ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

 . ّیخرکلا میهاربإ  نع  اهّلک   404 يرولا :  مالعإ   ، 21  / 91 ّینامعنلل :  ۀبیغلا   ، 5  / 335 نیدلا :  لامک 

715 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  يَدَـی  َنَیب  ِبِراّضلاَک  َناک  َلب  ال  ِهِطاطـِسف ،  یف  ِِمئاـقلا  َعَم  َناـک  نَمَک  َناـک  ِرمَـألا  اَذـِهل  اًرِظَتنُم  َتاـم  نَم 

ِفیَّسلِاب 
، هن دشاب ، وا  همیخ  رد  مئاق  اب  هک  تسا  یسک  دننامه  دورب ، ایند  زا  مئاق ] روهظ   ] رما نیا  راظتنا  لاح  رد  هک  یسک  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 

دنز . ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپاشیپ  هک  تسا  یسک  دننامه  هکلب 
 . رمع نب  لّضفملا  نع   11  / 338 نیدلا :  لامک 

716 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرجَألا َنِم  َُهل  َناک  ُهَدَعب  ُِمئاقلا  َماقو  َتام  نِإَف  ٌرِظَتنُم ،  َوُهو  ِقالخَألا  ِنِساحَمو  ِعَرَولِاب  لَمعَیلَو  رِظَتنَیلَف  ِِمئاقلا  ِباحصأ  نِم  َنوکَی  نأ  ُهَّرَس  نَم 

ُۀَموحرَملا  َُۀباصِعلا  اَُهتَّیأ  مَُکل  اًئینَه  اورِظَتناَو  اوّدُجَف  ُهَکَردأ ،  نَم  ِرجأ  ُلثِم 
قالخا ییاسراپ و  تسا ، رظتنم  هک  یلاح  رد  دـشک و  راظتنا  دـیاب  سپ  دـشاب ، مئاق  نارای  زا  دراد  تسود  هکره  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

كرد ار  مئاق  هک  دراد  ار  یسک  رجا  دننامه  دنک ، مایق  مئاق  وا ، گرم  زا  دعب  دورب و  ایند  زا  یتلاح ) نینچ  اب   ) رگا دریگ . شیپ  رد  ار  کین 
تمحر . لومشم  تعامج  يا  داب  ناتیاراوگ  دیشاب ؛ رظتنم  دیشوکب و  لمع ) راک و  رد   ) سپ دنک .

 . ریصب یبأ  نع   16  / 200 ّینامعنلل :  ۀبیغلا 

717 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهلامِـش نَعو  ِِهنیمَی  نَعو  ِهِفلَخ  نِمو  ِهیَدَـی  ِنَیب  نِم  ُهظَفحاَو  َنیِملـسُملا ،  ِماـمإ  یلَعو  ٍدَّمَُحم ،  ِلآو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللا  َُهل : ـ  ٍءاـعُد  یف   ـ

 ، ٍدَّمَُحم ِلآ  َجَرَف  لِّجَع  َّم  ـ ُهّللا اًر .  ـ یصَن ًـا  ناطلُـس َکنَُدل  نِم  َُهل  لَعجاَو  اًزیزَع ،  اًرـصَن  ُهرُـصناَو  اًریـسَی ،  اًحتَف  َُهل  حَتفاَو  ِِهتَحت ،  نِمو  ِِهقوَف  نِمو 
ِسنِإلاَو  ِّنِجلا  َنِم  مُهَءادعأ  ِکلهأو 

وا تسرف و  تاولص  دورد و  ناناملسم ، ماما  رب  دّمحم و  لا  دّمحم و  رب  ایادخ ، راب  دوخ : ـ  ياهاعد  زا  یکی  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
امرف و تظفاحم  تهج ) همه  زا   ) شیاـپ ریز  زا  رـس و  يـالاب  زا  شپچ و  بناـج  زا  تسار و  بناـج  زا  شرـس و  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  ار 
( یتردـق و   ) یطلـست وا  يارب  دوخ  بناج  زا  نک و  شیاطع  شخب  تزع  یترـصن  نادرگ و  شبیـصن  جـنر ) یب  و   ) ناسآ یحتف  يزوریپ و 

نادرگ . دوبان  تسین و  سنا ، ّنج و  زا  ار ، نانآ  نانمشد  شخب و  باتش  ار  دّمحم  لآ  جرف  ایادخ ، راب  هد ؛ رارق  رگ  يرای 
 . 293 عوبسُالا :  لامج   ، 392 دّجهتملا :  حابصم 

718 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ِ  ُۀَنَعل  ِهیلَعَف  َِکلذ  یف  َّکَش  نَمو  هّللا ، ِ  ُۀَنَعل  ِهیَلَعَف  ُءاِیبنأ  ّانإ  َلاق  نَم 

( میتسین ربمایپ  ام  هک   ) هراب نیا  رد  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  داب و  وا  رب  ادخ  تنعل  میتسه ، ربمایپ  ام  دیوگب  هک  ره  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
دنک . ّکش 

 . انباحصأ ضعب  نع  ءاّشولا  نسحلا  نع   540  / 590  / 2 ّیّشکلا :  لاجر 

719 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهبِذَک  یلإ  َجاتحَال  َناطیَّشلا  َّنإ  یّتَح  ُبِذکَی ،  نَم  مِهیف  َّنإ  ِةالُغلا : ـ  ِرکِذ  یف   ـ

دراد جایتحا  اهنآ  غورد  هب  ناطیـش  یتح  هک  دنیوگ  یم  ییاهغورد  اهنآ  زا  یـضعب  نایوگ : ـ  فازگ  فصو  رد  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
دناوخب .] ییوگ  غورد  سرد  اهنآ  دزن  دیاب  [و 

 . ملاس نب  ماشه  نع   526  / 587  / 2 یّشکلا :  لاجر 
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720 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اَنبَّذَع نإو  ِِهتَمحَِربَف ،  انَمِحَر  نإو  ٍعفَن ،  الو  ٍّرُـض  یلَع  ُرِدـقَن  ام  انافَطـصاَو ،  انَقَلَخ  يذَّلا  ُدـیبَع  ّالإ  ُنَحن  ام  هّللاَوَف ِ  ِةالُغلا : ـ  ِضَعب  ِّمَذ  َدـَعب   ـ

َنولوؤسَمو  َنوفوقوَمو  َنوثوعبَمو  َنورَشنُمو  َنوروبقَمو  َنوتِّیََمل  ّانإو  ٌةَءاَرب ،  هّللا ِ  َنِم  انَعَم  الو  ٍۀَّجُح ،  نِم  هّللا ِ  یَلَع  اَنل  ام  هّللاَو ، ِ  اِنبونُِذبَف . 
، نامدیزگرب دیرفآ و  ار  ام  دنوادخ  هک  یناگدنب  رگم  میتسین  ام  مسق ، ادخ  هب  نایلاغ : ـ  زا  یکی  شهوکن  زا  دعب  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 

هطـساو هب  دـنک ، نامباذـع  رگا  تسوا و  ینابرهم  تمحر و  زا  دـنک ، محر  ام  هب  رگا  مینک ، دراو  ینایز  هن  میناسرب و  يدوس  میناوت  یم  هن 
میریم یم  زین  ام  میرادن ، خزود ] زا  يدازآ  يارب   ] یتارب دوخ  اب  وا  زا  تسین و  یتّجح  ادخ  رب  ار  ام  دنگوس ، ادخ  هب  دـشاب . یم  نامناهانگ 
میوش . یم  تساوخزاب  دنراد و  یم  نامهگن  یسر  باسح  يارب  میوش و  یم  هتخیگنارب  روشحم و  تمایق  زور  رد  میوش و  یم  نفد  و 

 . ریثک نب  نمحرلادبع  نع   403  / 491  / 2 ّیّشکلا :  لاجر 

721 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًدِصَتقُم  َناک  نإو  ِقسِفلِاب  ِرِهاجُملاَو  ِلوهجَملاَو  َِکلوَِقب ،  ُلوقَی  َناک  نإو  یلاغلا  َفلَخ  ِّلَُصت  ال 

وت  هدیقع  رهاظ  هب  هچ  رگا  ناوخم ، زامن  بهذم  یلاغ  رس  تشپ  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
، ناوخم زامن  دنک ، یم  هانگ  اراکشآ  هک  یـسک  تسین و  مولعم  شا  هدیقعو  بهذم  هک  یـسکرس  تشپ  نینچمه  دشاب ؛ هتـشاد  ار  عیـشت ] ]

دشاب . ور  هنایم  هچ  رگا 
 . هوحن  1110  / 379  / 1 هیقفلا :  لجر ،  نع  داّمح  نب  فلخ  نع   109  / 31  / 3 بیذهتلا : 

722 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َةالُغلا َّنإ  هّللاَو ، ِ  هّللا . ِ  ِدابِِعل  َۀَِّیبوبُّرلا  َنوعَّدَیو  هّللا َ  َۀَمَظَع  َنورِّغَُصی  هّللا ، ِ  ِقلَخ  ُّرَش  َةالُغلا  َّنِإَف  مُهَنودِسُفی ،  َةالُغلا ال  ُمُِکبابَش  یلَع  اورَذِحا 

اوکَرشأ  َنیذَّلاَو  ِسوجَملاَو  يراصَّنلاَو  ِدوهَیلا  َنِم  ُّرَشأ 
یم نییاپ  ار  ادخ  تمظع  دنیادخ ، قلخ  نیرتدـب  نایلاغ  اریز  دـننکن ؛ دـساف  ار  ناتناناوج  نایلاغ ، دیـشاب  بظاوم  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

دنرتدب . ناکرشم  سوجم و  يراصن و  دوهی و  زا  نایلاغ  هک  مسق  ادخ  هب  دننک ؛ یم  ّتیبوبر  ياعدا  ادخ  ناگدنب  يارب  دنروآ و 
 . راسی نب  لیضف  نع   1349  / 650 ّیسوطلا :  یلامأ 

723 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِّدَـج نَع  ِهیبأ  نَع  ینَثَّدَـح  یبأ  َّنإ  ِِهلوَق ،  یلَع  ُهَقِّدَُـصیو  ِِهثیدَـح  یلإ  َعِمَتـسَیَف  ٍلاغ  یلإ  َسِلجَی  نأ  ِناـمیِإلا  َنِم  ُلُـجَّرلا  ِِهب  ُجُرخَی  اـم  یندأ 

ُۀَّیِرَدَقلاَو  ُةالُغلا ،  ِمالسِإلا :  ِیف  امَُهل  َبیصَن  یتَُّما ال  نِم  ِنافنِص  َلاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  َلوسَر  َّنأمالسلا  مهیلع 
شنانخـس هب  دنیـشنب و  بهذـم  یلاغ  دزن  هک  تسا  نیا  دزاس  یم  جراخ  نامیا  زا  ار  یمدآ  هک  يزیچ  نیرتمک  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  درک  تیاور  میارب  مالـسلا  مهیلع  شدج  زا  شردپ ، زا  مردپ ، دنک . دییأت  ار  شا  هتفگ  دـهد و  شوگ 
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هّیردق . نابهذم و  یلاغ  دنرادن : مالسا  زا  يا  هرهب  هک  دنتسه  نم  تّما  زا  هورگ  ود  دومرف :
 . ملاس نع   109  / 72 لاصخلا : 

724 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهوِحفاُصت الو  مُهوبِراُشت  الو  مُهولِکاُوت  الو  مُهودِـعاُقت  ال  ُلَّضَفُمای ،  َةالُغلاَو : ـ  ِباّطَخلا  ِیبأ  َباحـصأ  َرَکَذام  َدـَعب  ٍدـیزَم  ِنب  ِلَّضَفُمِلل   ـ

مُهوِرثاُؤتالو 
نانآ اب  لّضفم ، يا  دومرف : دروآ ، نایم  هب  نخـس  نابهذـم  یلاغ  باطخلاوبا و  ناوریپ  زا  هک  دـیزم  نب  لّضفم  هب  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

زادرپم . رابخا  هلدابم  ینخس و  مه  هب  نانآ  اب  هدن و  تسد  اهنآ  اب  روخم و  اذغ  نانآ  اب  هرفس  کی  رس  رد  نکن و  ینیشنمه 
 . 525  / 586  / 2 ّیّشکلا :  لاجر 

725 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ُ هّللا َنََعلو  انِسُفنأ ،  یف  ُُهلوقَن  ام ال  انیف  َلاق  نَم  هّللا ُ  َنََعل  ِدیدَحلا .  َّرَح  هّللا ُ  ُهَقاذَأَف  یبأ ،  یلَع  ُبِذکَی  َناک  ُهَّنإ  ٍدیعَـس ،  َنب  َةَریغُملا  هّللا ُ  َنََعل 

انیصاَون  ِهِدَِیبو  انُداعَمو  اُنبآَم  ِهَیلإو  انَقَلَخ  يذَّلا  هّلل ِِ  ِۀَّیِدوبُعلا  ِنَع  اَنلازأ  نَم 
وا هب  ار  ریـشمش ) معط   ) نهآ ِیغاد  دنوادخ ، تسب و  یم  غورد  مردپ  هب  وا  دنک . تنعل  ار  دیعـس  نب  ةریغم  ادـخ  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 

هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  دناشچ .
هک ییادخ  دنادن ؛ ادخ  هدنب  ار  ام  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  میرادن ؛] يداقتعا  نانچ  و   ] مییوگ یمن  دوخ  ام  هک  دیوگب  ییاهزیچ  ام  هرابرد 

تسوا . فک  رد  ام  رایتخا  مامز  تسوا و  يوس  هب  ام  داعم  تشگزاب و  هدیرفآ و  ار  ام 
 . انباحصأ نم  هثّدح  نّمع  ناکسم  نبا  نع   542  / 590  / 2 ّیّشکلا :  لاجر 

726 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نَمو  : » َّلَجوَّزَع هّللا ِ  َلوَق  َتعِمَـس  امأ  اّنِم ،  مَعَن  َلاق :  هّللا ! ؟ ِ  ِلوسَر  َنب  اَـی  مُکنِم  َُهل :  َلـیق  ِتیَبلا .  َلـهأ  اـّنِم  َوُهَف  َحَلـصأو  مُکنِم  یقَّتا  ِنَم 

مُهنِم  ُهَّنِإَف  مُکنِم  مُهَّلَوَتَی 
زا هّللا ،  لوسر  نب  ای  درک : ضرع  يوار  تسا . تیب  لها  ام  زا  وا  دشاب ، راکتسرد  راگزیهرپ و  هک  امش  زا  کیره  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 

نانآ زا  دریگ ، یتسود  هب  ار  اهنآ  امـش  زا  سکره  و  : » هک ارلج  زع و  يادخ  نخـس  نیا  يا  هدینـشن  ایآ  تسام . زا  يرآ ، دومرف : تسامش ؟
تسا !؟ » نم  زا  وا  دنک  يوریپ  نم  زا  هک  ره  سپ  : » هک ار  میهاربا  نخس  نیا  و  دوب » دهاوخ 

 . 51 ةدئاملا : 

727 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَرَواج  نَم  َةَرَواُجم  نِسُحی  َمل  نَم  اّنِم  َسَیل  ُهَّنأ  اومَلِعا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


دشابن . یبوخ  هیاسمه  دوخ ، هیاسمه  يارب  هک  یسک  تسین  ام  زا  دینادب  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
 . یماشلا عیبرلا  یبأ  نع   11  / 668  / 2 یفاکلا : 

728 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلیَّللا  َةالَص  ِّلَُصی  َمل  نَم  اّنِم  َسَیل 

دناوخن . بش  زامن  هک  یسک  تسین  ام  زا  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
« . اّنم  » لدب انتعیش »  » امهیفو  321 نیظعاولا :  ۀضور   ، 119 ۀعنقملا :   ، 131 عنقملا : 

729 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنِم  ََعروأ  ٌدَحأ  ِرصِملا  َِکلذ  یف  َناکو  ٍفلأ  ُۀَئاِم  ِهیف  ٍرصِم  یف  َناک  نَم  َۀَمارَک ـ  الو  اّنِم ـ  َسَیل 

وا زا  رتاسراپ  رهش ، نآ  رد  دنک و  یگدنز  يرفن  رازهدص  يرهش  رد  هک  یـسک  درادن ـ  یـشزرا  و  تسین ـ  ام  زا  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
دشاب . هتشاد  دوجو 

 . هیبأ نع  دیز  یبأ  نب  ّیلع  نع   10  / 78  / 2 یفاکلا : 

730 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهاینُِدل  ُهَتَرِخآ  الو  ِِهتَرِخِال ،  ُهاینُد  َكََرت  نَم  اّنِم  َسَیل 

دنک . اهر  شیایند ، رطاخ  هب  ار  دوخ  ترخآ  ای  شترخآ و  رطاخ  هب  ار  دوخ  يایند  هک  یسک  تسین  ام  زا  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
« . هایندل هنیدو  هنیدل  هایند  كرت  نم  اّنم  سیل   » هیفو  337 مالسلا :  هیلع  اضرلا  هقف   ، 3568  / 156  / 3 هیقفلا :

731 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انِراثآو  اِنلامعأ  یف  انََفلاخو  ِِهناِسِلب  انَقَفاو  نَم  اِنتَعیش  نِم  َسَیل 

دنک . لمع  ام  راتفر  رادرک و  فالخرب  یلو  دنز  ام  زا  مد  نابز ، هب  هک  یسک  تسین  ام  هعیش  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
 . ۀلظنح نب  رمع  نب  دّمحم  نع   21  / 147 رئارسلا :  تافرطتسم   ، 70 راونألا :  ةاکشم 

732 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َعَرَولا  اَِننأَش  نِم  َّنإو  اِنب ،  ِدَتقَیلَف  اّنِم  َناک  نَمَف  الأ  انَتَعاط ،  مُکیَلَع  َضَرَفو  انَتالاُومو ،  انَّبُح  مُکیَلَع  َبَجوأ  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنإ 

اّنِم  َسیَلَف  اِنب  ِدَتقَی  َمل  نَمو  ِءیسُملا ،  ِنَع  َوفَعلاَو  ِفیَّضلا  َءارقإو  ِمِحَّرلا  َۀَلِصو  ِرِجافلاَو ،  ِّرَبلا  َیلإ  ِۀَنامَألا  َءادأو  َداِهتجِالاَو 
دومرف  بجاو  امش  رب  ار  ام  تیالو  یتسود و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
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سکره  هک  دیشاب  هاگآ  سپ  تسا . هدرک  ضرف  امش  رب  ار  ام  زا  تعاطا  و 
هب راکدب و  راکوکین و  هب  تناما  ندنادرگزاب  لمع و  رد  شـشوک  ییاسراپ و  تسام : تافـص  هلمج  زا  دنک و  ادـتقا  ام  هب  دـیاب  تسام ، زا 

تسین . ام  زا  دنکن ، ادتقا  ام  هب  هکره  دنک . يدب  ام ) هب   ) هک یسک  زا  ندرک  تشذگ  يراد و  نامهم  محر و  هلص  ندروآ  ياج 
 . 241 صاصتخالا : 

733 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتیَبلا  َلهأ  اّنِم  َوُه  ٍراسَی ،  َنب  َلیَضُفلا  هّللا ُ  َمِحَر 

دوب . تیب  لها  ام  زا  وا  دنک ، تمحر  ار  راسی  نب  لیضف  ادخ  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
 . راسی نب  لیضفلا  لساغ  نع  هّللادبع  نب  ّیعبر  نع  امهالک   381  / 473  / 2 ّیّشکلا :  لاجر   ، 441  / 4 هیقفلا : 

734 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َةَراضَغ  ٍِصلخَتسُِمب  ُرومُالا ـ  ُهتَدَعاس  نإو  ٍدَحأ ـ  نِم  َسَیل 

دیایب . شا  يرای  هب  لماوع  همه  هچ  رگا  دبای ، تسد  شین  یب  یشون  هب  هک  تسین  سک  چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
«( . رضغ  » ج 3 ص 370 ۀیاهنلا :   ) ةّذللاو بیطلا  ةَراضَغلا : 

735 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌلیلَق .  ِلیلَقلا  َنِم  ُّرِقَیو  ٍلیلَق ،  نِم  ٌلیلَق  اهنِم  َكَرُمُعو  ٌلیلَق ،  اینُّدلا  َّنأ  مَلعا  َّیَُنب  ای  ِِهنبِال :  َنامُقل  ِۀَّیِصَو  یف 

كدـنا زا  یکدـنا  نآ ،  رد  وت  رمع  تسا و  كدـنا  ایند  هک  نادـب  مدـنزرف ! شدـنزرف : ـ  هب  نامقل  شرافـس  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دَنام . یم  كدنا  كدنا ، زا  و  تسا ،
 . ص 461 ح 1537 راونألا :  ةاکشم 

736 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌریصَق .  َكَرُمُعو  ٌلیلَق ،  اینُّدلا  َّنإ  َّیَُنب  ای  ِِهنبِال . . . :  نامُقل  َلاق 

هاتوک . وت  رمع  تسا و  كدنا  ایند  مدنزرف ! تفگ ...: شدنزرف  هب  نامقل  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 13 ص 420 ح 14 راونألا :  راحب  ص 195 ح 245 ،  ءایبنألا :  صصق 

737 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُّدَُرت .  ٌۀَعَولو ال  ُعَفُدت ،  ٌۀَقرُح ال  ِفولأَملا  َقاِرف  َّنأ  یلَع  ٍءاِوتسا ،  ُراد  ٍءاِوتلا ال  ُرادو  ٍقاِرف  ُراد  اینُّدلا  ِهِذه  َّنإ  ُساّنلا ،  اَهُّیأ 
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ُّدَُرت .  ٌۀَعَولو ال  ُعَفُدت ،  ٌۀَقرُح ال  ِفولأَملا  َقاِرف  َّنأ  یلَع  ٍءاِوتسا ،  ُراد  ٍءاِوتلا ال  ُرادو  ٍقاِرف  ُراد  اینُّدلا  ِهِذه  َّنإ  ُساّنلا ،  اَهُّیأ 
تسا یغاد  نازیزع ،  قارف  تسار . ْرس  يا  هناخ  هن  تسا ،  چیپ  رد  چیپ  هناخ  قارف و  يارـس  ایند ،  نیا  مدرم ! يا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تفرگ . ناوت  یمن  ار  نآ  يولج  هک  تسا  يزوس  دش و  ناوت  یمن  شعنام  هک 
نبال بقانملا  ّدرتال ، »  » لدـب علقتال »  » هیفو ج 2 ص 165  رطاوخلا :  هیبـنت  ص 309 ح 356 ،  قودـصلل :  یلامألا  ص 74 ،  نیدلا :  لامک 

راحب ص 486 ،  نیظعاولا :  ۀضور  دباعلا ،  داّجب  نب  ۀسبنع  نع  اهّلکو  قارف ». . .  ّنأ  یلع   » نم هلیذ  هیف  سیلو  ج 1 ص 267  بوشآرهش : 
 . ج 47 ص 245 ح 3 راونألا : 

738 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِموَق یف  َوُهو  اماع  َنیسمَخ  ّالإ  ٍۀَنَس  ُفلأو  َثَعُبی ،  نأ  َلبَق  ًۀَنَـس  َنوسمَخو  ٍۀَئُِمنامَث  اهنِم  ٍۀَنَـس ؛  ِۀَئِمَثالَثو  ٍۀَنَـس  یَفلأ  مالـسلا  هیلع  ٌحون  َشاع 

َبَضَنو  ِۀَنیفَّسلا  َنِم  َلََزن  امَدَعب  ٍماع  ِۀَئِمُسمَخو  مُهوعدَی ، 
هتخیگنارب هک  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  ِلاس  هاجنپ  دصتـشه و  درک . رمع  لاس ،  دصیـس  رازه و  ود  مالـسلا  هیلع  حون  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

درک و شکورف  بآ ،  دـمآ و  دورف  یتـشک  زا  هک  نآ  زا  سپ  لاـس  دـصناپ  تخادرپ و  شموق  توـعد  هب  ار  لاـس  هاـجنپ  دـصهن و  دوـش ،
داد . ناکسا  اه  يدابآ  رد  ار  شنادنزرف  تخاس و  ار  اهرهش 

وت ! رب  مالس  تفگ : دمآ و  دوب ، هتسشن  باتفآ  هشوگ  رد  هک  وا  دزن  توملا ،  کَلَم  سپس ، 

توملا . »؟ کلم  يا  يا ،  هدمآ  هچ  يارب  : » تفگ داد و  ار  شمالس  باوج  مالسلا  هیلع  حون 
مریگب . ار  وت  ناج  هک  ما  هدمآ  تفگ :

مورب .» هیاس  هب  باتفآ  زا  هک  هدب  هزاجا  : » تفگ مالسلا  هیلع  حون 
دشاب . تفگ : توملا  کلم 

باتفآ زا  منتفر  نیا  دـننامه  مدرک ،  يرپس  ایند  رد  هک  يرمع  همه  نیا  توملا ! کلم  يا  تفگ : سپـس  تفر و  هیاس  هب  مالـسلا  هیلع  حون 
نک .» ارجا  ار  تتیرومأم  الاح  دوب .  هیاس  هب 

تفرگ . ار  مالسلا  هیلع  حون  ناج  زین  توملا  کلم 
«( . بضن  » ص 609 رینملا :  حابصملا   ) ضرألا یف  راغ  ءاملا :  َبضن 

739 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهفِرعَت َسیَلَف  ِتأَی  َمل  امو  انزُح ،  الو  ارورُس  َُهل  ُدَِجت  َسیَلَف  یضَم  امَف  ٌۀَعاس ؛  اینُّدلا  اَمَّنِإَف  هّللا ، ِ  ِۀَیِـصعَم  نَع  اورَّبَصَتو  هّللا ِ  ِۀَعاط  یلَع  اوِربِصا 

َتطَبَتغا .  ِدَق  َکَّنَأَکَف  اهیف ،  َتنأ  یتَّلا  ِۀَعاّسلا  َکِلت  یلَع  ِربصاَف  ، 
يارب اریز  تسین ؛ شیب  یتعاس  ایند  هک  ارچ  دـینک ؛  يروبـص  وا  تیـصعم  كرت  رب  دیبیکـشب و  ادـخ  تعاط  رب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

هک یتعاس  نآ  رب  سپ ، تسا . هنوگچ  یناد  یمن  تسا ،  هدماین  هک  مه  هچنآ  و  یهودنا ، هن  یبای و  یم  يا  يداش  هن  تسا ،  هتـشذگ  هچنآ 
يا . هدش  هدرب  کشر  وت  هک  ایوگ  نک ، ربص  ینآ  رد 

هیلع مظاکلا  مامإلا  نع  مکحلا  نب  ماشه  نع  ص 396  لوقعلا :  فحت  هوحن ،  صو 454 ح 4  ۀعامس  نع  ج 2 ص 459 ح 21  یفاکلا : 
 . ص 46 ح 124 دیعس :  نب  نیسحلل  دهزلا  عجارو  مالسلا 
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740 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِهب َةَرِخآلا  ِفِرعاَف  ِةَرِخآلا ،  َنِم  اهنَع  َباغ  ام  اِهب  ُفَرُعی  ادِهاش  اینُّدـلا  ِتَلِعُج  امَّنِإَف  مُهاینُد ،  َرمأ  اینُّدـلا  ُلهأ  َمَکحأ  امَک  َِکنید  َرمأ  مِکحأ 

ِراِبتعِالِاب .  ّالإ  اینُّدلا  َیلإ  رُظنَت  الو  ، 
، تقیقح رد  ایند ، اریز  دـنزاس ؛ یم  راوتـسا  ار  ناشیایند  راک  نارادایند ،  هک  نانچ  زاس ،  راوتـسا  ار  تنید  راک  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
زج ایند ،  هب  سانشب و  ار  ترخآ  ایند ،  هلیسو  هب  سپ  دوش .  هتخانـش  ترخآ ، ینعی  ایند ، بیغ  نآ ،  اب  ات  هدش  هداد  رارق  یهاوگ  تمالع و 

رگنم . رابتعا  هدید  اب 
 . ج 2 ص 153 رطاوخلا :  هیبنت  حیجن ،  نب  دلاخ  نع  ج 8 ص 243 ح 337  یفاکلا : 

741 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءاِهتنا َدنِع  ُجیهَی  َُّمث  ِِهتَرضُِخب  ُقورَی  يذَّلا  ِعیبَّرلا  ِرِخآَک  َنوکَی  نأ  ودعَی  اهَرِخآ ال  َّنِإَف  اهِجِربِِزب ،  تَّرَغو  اِهتَجهَِبب  تَعَتمأ  نإو  اینُّدلا  ِهِذه  َّنإ 

ِهِذـه َّنِإَف  ِِهبَلَقنُم ؛  َءوس  َرَذَـحو  الَعو ،  َّلَج  ِهِّبَر  نَع  َلَـقَع  نَم  َرَظَن  اـهَیلإ  َرُظنَی  نأ  َُهلو ،  ِهیَلَع  اـم  َّقَح  َفَرَعو  ِهِسفَِنل  َحَـصَن  نَم  یلَعو  ِِهتَّدـُم . 
َّرَسأ  اهوقَراف  اموَق  تَعَدَخ  دَق  اینُّدلا 

َنوبَعلَی . ...  مُهو  ًیحُض  وأ  َنوِمئان ،  مُهو  اتاَیب  مُُهلاجآ  مُهتَقَرَط  اِهب ،  اطاِبتغا  اُوناک  ام  َرَثکأو  اهَیلإ ،  اوناک  ام 
راهب ماجرف  زج  یماجرف  اّما  دـبیرف ، یم  شقرب  قرز و  اب  دـشخب و  یم  تّذـل  شیاه  یمّرخ  اب  هچرگا  ایند ، نیا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

تسا و شیوـخ  زوـسلد  هک  نآ  دکـشخ . یم  یمّرخ  همه  نآ  راـهب ،  رمع  ناـیاپ  رد  نـکیل  تـسا ؛  نیـشن  لد  نآ ،  يزبسرـس  هـک  درادـن 
؛ دسرتب شیوخ  یماجرفدب  زا  دشیدنا و  یم  هنادنسپادخ  هک  درگنب  یسک  نانوچ  ایند  هب  دیاب  دسانـش ،  یم  ار  نتـشیوخ  قوقح  فیاظو و 

بـش دـندوب ،  نآ  هب  تبـسن  ینامداش  ایند و  زا  یـشوخرس  جوا  رد  هک  دـندش  ادـج  ایند  زا  یلاح  رد  تفیرف و  ار  ینامدرم  ایند ،  نیا  اریز 
دمآ . ... ناشغارس  هب  هاگان  ناشیاه ،  لجا  دندوب ،  ] حیرفت و   ] يزاب مرگرس  هک  ماگنه  زور  ای  دندوب  هتفخ  هک  ماگنه 

 . فیحصتلا نم  ءیش  هتارابع  ضعب  یفو  عیبرلا  نع  ص 222  تاوعدلا :  جهم  نع  ًالقن  ج 94 ص 272 ح 1  راونألا :  راحب 

742 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرهَّدلا .  َرِخآ  اهَیلإ  عِجَرت  َملو  اهَتکََرتو ،  اهیَلَع  َتزُج  ٍرهَن ،  یلَع  ٍةَرَطنَق  َِۀلِزنَِمب  اینُّدلا  ِلَعجا  َّیَُنبای . . .  ُهَنبا :  نامُقل  ِِهب  َظَعَو  امیف  َناک 

يرذگب و نآ  زا  هک  نادـب  يا  هناخدور  رب  یلپ  ناس  هب  ار  ایند  مدـنزرف ...! شدـنزرف : ـ  هب  نامقل  ياهزردـنا  زا  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
يدرگن . زاب  شیوس  هب  زگره  رگید ،  ینک و  شیاهر 

 . ج 73 ص 69 ح 36 راونألا :  راحب  يدزألا ،  ۀبقع  نب  ییحی  نع  امهالک  ج 2 ص 194  رطاوخلا :  هیبنت  ج 2 ص 134 ح 20 ،  یفاکلا : 

743 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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دَق ٍفیل  ِةَداسِوو  ِهِمسِج ،  یف  َرَّثأ  دَق  ٍریصَح  یلَع  َوُهو  ٌلُجَر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  یَلَع  َلَخَد  ُلوقَی :  مالـسلا  هیلع  هّللاِدبَع ِ  ابأ  ُتعِمَس 
ِریصَحلا !؟ اَذه  یلَع  َتنأو  ِجابیّدلاَو  ِریرَحلا  یَلَع  َنومانَی  مُهَّنإ  رَصیَق ،  الو  يرسِک  اذِهب  َیِضَر  ام  ُلوقَیو :  ُحَسمَی  َلَعَجَف  ِهِّدَخ .  یف  تَرَّثأ 
ٍلُجَر ِلَثَمَک  اینُّدلا  ُلَثَم  امَّنإ  اینُّدـلاَو ،  اَنأ  ام  هّللاَو ، ِ  امُهنِم  ُمَرکأ  اَنَءَال  هّللاَو ، ِ  امُهنِم  ٌریَخ  انَءَال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسَر  َلاقَف  َلاق : 

اهَکََرتو .  َبَهَذَف  َلََحترا  اَهنَع  ُّلِّظلا  َلام  نأ  اّمَلَف  اهَتَحت ،  َّلَظَتساَف  ٌءیَف  اَهلو  ٍةَرَجَش  یلَع  َّرَم  ٍبِکار 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  يدرم  دومرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  نانـس : ـ  نب  هّللادبع  زا  لقن  هب  دیعـس ـ  نب  نیـسح  دهزلا 

ندـب و رب  شلاب  ایروب و  نآ  ِيربِز ]  ] رثا تشاد و  رـس  ِریز  امرخ  فیل  زا  یـشلاب  دوب و  هتفخ  ییاـیروب  رب  ناـشیا  هک  یلاـح  رد  دـش ،  دراو 
اهزیچ نیا  هب  رصیق  ارسک و  تفگ : یم  درک و  ایروب ] ياج  رب   ] ندیشک تسد  هب  عورش  درم ،  دوب . هدنام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنوگ 

ییایروب !؟ نینچ  رب  وت  دنتفخ و  یم  ابید  ریرح و  رتسب  رب  نانآ  دنرادن . تیاضر 
هب هچ  ارم  مرت . یمارگ  نانآ  زا  نم ،  هک  دنگوس  ادـخ  هب  مرتهب . اهنآ  زا  نم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
 ، نآ هیاس  رد  تسا و  يا  هیاس  ار  تخرد  نآ  درذـگ و  یم  یتخرد  زا  هک  تسا  هراوس  يدرم  تیاکح  تقیقح ، رد  اـیند ، تیاـکح  اـیند ؟

دنک .» یم  اهر  ار  تخرد  دور و  یم  دچوک و  یم  وا  دور ،  یم  شا  هیاس  نوچ  دیآ و  یم  دورف 
 . ج 73 ص 126 ح 124 راونألا :  راحب  نانس ،  نب  هّللا  دبع  نع  ص 50 ح 134  دیعس :  نب  نیسحلل  دهزلا 

744 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
طِّبَُغتالو ِۀَّحِّصلِاب  َّرَتغَت  الو  ٍرَذَح ،  یلَع  یّنِم  نُکو  ائیَش ،  یب  كِرُشتال  یسیع ،  ای  مالسلا . . . :  هیلع  مَیرَم  َنب  یَـسیع  ِِهب  هّللا ُ  َظَعَو  امیف  َناک 

ََربدأ .  امَک  اهنِم  َلَبقأ  امو  ٍِلئاز ،  ٍءیَفَک  اینُّدلا  َّنِإَف  َکَسفَن ؛ 
زا نادرگم ، نم  کیرش  ار  يزیچ  یـسیع ! يا  مالـسلا ... :  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هب  دنوادخ  ياهزردنا  هلمج  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نآ زا  هچنآ  تسا و  رادـیاپان  يا  هیاس  دـننامه  ایند  اریز  رادـنپم ؛  تخب  شوخ  ار  نتـشیوخ  وشم و  هّرغ  یتسرد  نت  هب  شاـب و  رذـحرب  نم 

تسا . هتفر  هک  تسا  نآ  دننام  هب  دیایب ، 
 ، مالسلا مهیلع  مهنع  طابـسأ  نب  ّیلع  نع  ج 8 ص 141 ح 103  یفاکلا :  ریـصب ،  یبأ  نع  613 ح 842  ص 610 ـ  قودـصلل :  یلامألا 

ج راونألا :  راحب  ۀّحصلاب ، »  » لدب ۀحیصنلاب »  » هیفو ج 2 ص 145  رطاوخلا :  هیبنت  موصعملا ،  یلإ  ٍدانسإ  نود  نم  ص 500  لوقعلا :  فحت 
 . 14 ص 299 ح 14

745 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌحیرَتسُم .  َتنأو  َکُعَبتَی  ُهَتکََرت  نإو  اَدبأ ،  ُهُقَحَلتالو  َکَبَعتأ  ُهَتبَلَط  نإ  َکِّلِظ ،  َِۀلِزنَِمب  یلاعَت  هّللا ُ  اَهَقَلَخ  اینُّدلا  َّنإ  : 

هک تسا  هداد  رارق  وت  هیاس  ناس  هب  لاعتم  دنوادخ  ار  ایند  هدش : ـ  هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  ینخس  رد  ۀعیرشلا ـ  حابـصم 
یشاب . هدوسآ  وت  دیآ و  یم  وت  ِیپ  رد  وا  ینک ،  شیاهر  رگا  یسر و  یمن  نادب  زگره  دنک و  یم  هتسخ  ار  وت  يوَدب ،  نآ  ِیپ  رد  رگا 

 . ج 73 ص 165 ح 26 راونألا :  راحب  ص 187 ،  ۀعیرشلا :  حابصم 

746 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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اهیف ََكداز  لَعجاَو  َلُّکَوَّتلا ،  اَهَعارِـش  لَعجاَو  َنامیإلا ،  اَهیف  َکَتَنیفَـس  لَعجاَف  ٌریثَک ،  ٌَملاع  اهیف  َکَلَه  دَـق  ٌقیمَع ،  ٌرَحب  اینُّدـلا  َّنإ  َّیَُنباـی ،  : 
َِکبونُِذبَف .  َتکَلَه  نإو  هّللا ، ِ  ِۀَمحَِربَف  َتوََجن  نِإَف  هّللا ، ِ  يَوقَت 

دندش دوبان  نآ  رد  رایسب  یقلخ  هک  تسا  فرژ  ییایرد  ایند ،  مدنزرف ! شدنزرف : ـ  هب  نامقل  ياهزردنا  نایب  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ادـخ فطل  هب  یتسر ،  رگا  لاح ] نیا  اب   . ] یهلا ياوقت  ار  تا  هشوت  ّلـکوت و  ار  شناـبداب  هد و  رارق  ناـمیا  نآ ،  رد  ار  دوخ  یتشِک  سپ  . 

يا .» هدش  كاله  تناهانگ  ببس  هب  يدش ،  كاله  رگا  يا و  هتسر 
ج 1 قالخألا :  مراکم  ص49 ، تاداقتعالا :  ج2 ص282 ح2457 ، هیقفلا :  هرـضحیال  نم  باتک  داّمح ، نع  ج2 ص163  یّمقلا :  ریسفت 

 . ج 6 ص 250 ح 87 راونألا :  راحب  هوحن ،  ص 93  نیدلا :  مالعأ  ص 540 ح 1875 ، 

747 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمِحَر نَم  ّالإ  ُهُّرَش  ُّرُضَیو  ُهُریَخ  ُعَفنَی  ام  ّالإ  ائیَش ،  نُکَی  َمل  اینُّدلا  َنِم  ائیَـش  َّنَأَک  ِملِعلا ،  َیِغَتبُم  ای  ِِهتَبطُخ :  یف  ُلوقَی  هنع  هللا  یـضر  ٍّرَذوبأ  َناک 

هّللا . ُ 
ُةَرِخآلاَو اینُّدلاَو  مِهِریَغ ،  یلإ  مُهنَع  َتوَدَغ  َُّمث  مِهیف  َِّتب  ٍفیَضَک  مُُهقِراُفت  َموَی  َتنأ  َکِسفَن ،  نَع  ٌلام  الو  ٌلهأ  َُکلَغشَیال  ِملِعلا ،  َیِغَتبُم  ای 

یلإ  ُهنِم  َتلَّوََحت  ٍلِزنَمَک 

اهنِم .  َتظَقیَتسا  َُّمث  اهَتِمن  ٍۀَموَنَک  ّالإ  ِثعَبلاَو  ِتوَملا  َنَیب  امو  ِهِریَغ ، 
ِملِعلا .  َیِغَتبُم  ای  ُناُدت  ُنیدَت  امَک  َِکلَمَِعب ،  ٌباثُم  َکَّنِإَف  هّللا ، ِ  ِيَدَی  َنَیب  َکِماقَِمل  مِّدَق  ِملِعلا ،  َیِغَتبُم  ای 

دوس شریخ  هچنآ  زج  راگنیم  زیچ  ار  اـیند  زیچ  چـیه  شناد ! هدـنیوج  يا  تفگ : یم  شا  ینارنخـس  رد  رذ  وبا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
زاب نتشیوخ  زا  ار  وت  لام ،  دنزرف و  نز و  راهنز ، ملع ! هدنیوج  يا  دنک . محر  ودب  شیادخ  هک  یسک  هب  رگم  دنز ،  نایز  شّرـش  دناسر و 

يا و هدنارذگ  ناشیا  نایم  رد  ار  یبش  هک  يا  هدوب  ینامهیم  دننامه   ] هک تسناد  یهاوخ   ، ] يوش یم  ادج  اهنآ  زا  هک  يزور  هچ ، درادـن ؛
. يا هدـش  لقتنم  رگید  یهاگلزنم  هب  نآ  زا  هک  تسا  یهاگلزنم  ِناس  هب  ترخآ ،  ایند و  يا .  هتفر  نارگید  ياج  هب  ناشدزن  زا  ناهاگبحص 

تسین ،  ریخاتسر  گرم و  نایم  يا  هلصاف 

يوش . رادیب  سپس ،  یباوخب و  هک  هاتوک  یباوخ  هزادنا  هب  رگم 
 . یبای یم  شاداپ  تلمع  ربارب  رد  وت  هک  اریز  تسرف ؛ شیپ  يزیچ  يریگرارق ،  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  زور  نآ  يارب  شناد ! هدـنیوج  يا 

يریگ . یم  سپ  تسد  نامه  اب  یهدب ،  هک  تسد  ره  زا  شناد ! هدنیوج  يا 
تلدع ّمث  هتلزن  و« عفنی » ام  ّالإ   » لدـب عفنی » ًالمع  ّالإ   » هیفو ص 179 ح 1  دیفملل :  یلامألا  ریـصب ،  یبأ  نع  ج 2 ص 134 ح 18  یفاکلا : 

یبأ نع  اهّلک  ج 1 ص 357 ح 759  نساحملا :  باثم ، »  » لدـب نهترم »  » امهیفو ص 35  رـشع :  ۀّتـسلا  لوصُالا  هنم ، » تلّوحت   » لدب هنع »
رقابلا مامإلا  نع  قداصلا  مامإلا  نع  یعبرلا  دایز  نب  ةدعسم  نع  ص 543 ح 1165  یسوطلل :  یلامألا  مالسلا ،  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع  ریصب 

 . ج 73 ص 65 ح 34 راونألا :  راحب  هوحن ،  امهالکو  مالسلاامهیلع 

748 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ام ّالإ  اهیف  ام  ٌنوعلَم  ًۀَنوعلَم ؛  اُهتلَعَجو  ِِهتَئیطَخ ،  َدـنِع  مَدآ  اهیف  ُتبَقاع  ٍۀـَبوقُع ،  ُراد  اینُّدـلا  َّنإ  یـسوم ،  ای  مالـسلا :  هیلع  یـسوم  ِةاجانُم  یف 
یل .  اهیف  َناک 

رب ار  مدآ  نآ ،  رد  تسا .  رفیک  يارـس  ایند ، یـسوم ! يا  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  ادـخ  تاجانم  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشاب .» نم  يارب  هک  نآ  زا  هچنآ  رگم  مداد ،  رارق  هدش  تنعل  تسا ،  نآ  رد  ار  هچنآ  ایند و  مداد . رفیک  شیاطخ 

ج 1 ص 243 یّمقلا :  ریـسفت  ص 765 ح 1028 ،  قودـصلل :  یلامألا  ص 263 ح 1 ،  لاـمعألا :  باوث  ج 2 ص 317 ح 9 ،  یفاـکلا : 
 . ج 73 ص 21 ح 10 راونألا :  راحب  ص 470 ح 1575 ،  راونألا :  ةاکشم  ثایغ ،  نب  صفح  نع  اهّلک 

749 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َتعَطَتسا  ِنإ 

نک . نینچ  يوش ، تساوخزاب  نآ  يارب   ] تمایق ي   ] ادرف هک  يرواین  تسد  هب  يزیچ  ایند  زا  یتسناوت  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . راونألا راحب  یف  امک  هانتبثأ  ام  حیحصلاو  لانت » ّالأ  نِم   : » ردصملا یف 

750 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرِخآلاَو .  اینُّدلا  ِیف  ُهَّلُک  َریَخلا  َباصأو  هّللا ، ِ  ِنذِِإب  ِراّنلا  َنِم  ُهَسفَن  َزَرحأ  دَقَف  هّللا َ  ِقَّتَی  نَم 

همه هب  ترخآ  ایند و  رد  تسا و  هتسناد  نوصم  شتآ  زا  ار  نتـشیوخ  دنوادخ ، نذا  هب  دنک ، اورپ  ادخ  زا  هکره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هتفای  تسد  اه  یبوخ 

 : راونألا راحب  رمع ،  نب  لّضفملا  نع  امهالکو  دقف »...  ّقتی  نم   » هیفو ص 526 ح 1  تاجردلارئاصب :  ص 79 ،  تاجردلارئاصب :  رصتخم 
 . ج 24 ص 286 ح 1

751 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهاینُِدل .  ُهَتَرِخآ  الو  ِِهتَرِخآِال ،  ُهاینُد  َكََرت  نَم  اّنِم  َسَیل 

تسین . ام  زا  دنک ،  كرت  شیایند  رطاخ  هب  ار  شترخآ  ای  شترخآ و  رطاخ  هب  ار  شیایند  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 7 ص 418 ءاضیبلا :  ۀّجحملا  ج 12 ص 49 ح 1 ،  ۀعیشلا :  لئاسو  ج 3 ص 156 ح 3568 ،  هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

752 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍعِراز ِّلُِکلو  ًۀَمادَن ،  دُصحَی  اّرَـش  عَرزَی  نَمو  ًۀَطبِغ ،  دُصحَی  اریَخ  عَرزَی  نَم  ًۀَتَغب ،  یتأَی  ُتوَملاَو  ٍةَدودعَم ،  ٍماّیأو  ٍۀَضوبقَم ،  ٍلاجآ  یف  مُکَّنإ 

ََعرَز .  ام 
یکین هکره  دسر . یم  ارف  هاگان  هب  گرم ،  دیرب و  یم  رس  هب  دنچ  ياهزور  یندمآ و  رس  هب  ییاهرمع  رد  امـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تشاک . هک  دیورد  نآ  يرگتشک ،  ره  دنک . یم  ورد  ینامیشپ  دراکب ،  يدب  هکره  و  دَورِد ، یم  يداش  دراکب ، 
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 : راونألا راحب  ۀضوبقم ، »  » لدب ۀصوقنم »  » هیفو مالسلا  هیلع  يرکسعلا  مامإلا  نع  ص 489  لوقعلا :  فحت  ج 2 ص 458 ح 19 ،  یفاکلا : 
 . ج 78 ص 373 ح 19

753 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرِخآلا .  یَلَع  اینُّدلا  ُنوَعلا  َمِعن 

ترخآ ! يارب  ایند  تسا  یکمک  وکین  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
حیرذ نع  اـهّلک  ص 88  رـشع :  ۀّتـسلا  لوصُالا  ح 3567 ،  ص 156  ج 3  هیقفلا :  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  ح 8 ،  ص 72  ج 5  یفاـکلا : 

 . ج 73 ص 127 ح 126 راونألا :  راحب  مالسلا ،  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع  ص 51 ح 136  دیعس :  نب  نیسحلل  دهزلا  یبراحملا ، 

754 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِنب ؟ ُثُّبَعَّتلا  ِِهب  ُقیلَیالو  مِهِقلَخ ،  یلإ  ٍّرَطضُم  الو  مِهَیلإ  ٍجاتُحم  ُریَغ  َوُهو  َقلَخلا  َقَلَخ  ٍۀَّلِع  ِّيَءِالَف  ُقیدنِّزلا : ]   ] َلاق : 

ِهِریبدَت .  ِءاضمإو  ِهِملِع ،  ِذافنإو  ِِهتَمکِح ،  ِراهظِءِال  مُهَقَلَخ  مالسلا :  هیلع  َلاق 
ِِهباقِع ؟ َسَبَتُحمو  ِِهباَوث  َراد  اهَلَعجَیَف  ِراّدلا  ِهِذه  یلَع  ُرِصَتقَیال  َفیَکو  َلاق : 

تَِئُلم  ِۀَمحَّرلا ،  ُبَسَتکُمو  ِباوَّثلا ،  ُرَجتَمو  ٍءالِتبا ،  ُراد  َراّدلا  ِهِذه  َّنإ  َلاق : 

تَقِّبُطو  ٍتافآ ، 
رد دـیرفآ ،  ار  قلخ  دـنوادخ ،  ّتلع  هچ  هب  سپ  تفگ : قیدـنز  مالـسلا : ـ  هیلع  قداص  ماما  زا  قیدـنز  ياه  شـسرپ  نایب  رد  جاـجتحالا ـ 

تسین ؟ وا  هتسیاش  مه  ام  نداد  رارق  هچیزاب  و  دوب ، روبجم  ناشندیرفآ  هب  هن  تشاد ،  زاین  اهنآ  هب  هن  هک  یلاح 
دََرب .» راک  هب  ار  شریبدت  دروآرد و  ارجا  هب  ار  شیوخ  شناد  دزاس و  نایامن  ار  شیوخ  تمکح  ات  دیرفآ  ار  اهنآ  : » دومرف

هدرک لوکوم  ترخآ  هب  و   ] دهد یمن  رارق  شیوخ  رفیک  نادنز  شاداپ و  يارس  ار  نآ  دنک و  یمن  هدنسب  ارس  نیمه  هب  ارچ  تفگ : قیدنز 
تسا ؟]

هدش هداد  رارق  تاوهـش ،  زا  ُرپ  تافآ و  زا  هدـنَکآ  تسا ؛  تمحر  بسک  ّلحم  باوث و  هناخ  تراجت  شیامزآ ، يارـس  ارـس ، نیا  : » دومرف
تسین .» شاداپ  هناخ  لمع ، هناخ  سپ ، دیامزایب . تعاط  هب  ار  شناگدنب  نآ  رد  دنوادخ ،  ات  تسا 

«( . قبط  » ج 4 ص 1512 حاحصلا :   ) ضرألا عیمج  هرطمب  باصأ  اذإ  میغلا :  َقَّبَط 

755 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َصالخِإلاَو َدیحوَّتلا  مالسلا :  مهیلع  یسیعو  یـسومو  میهاربإو  حون  َِعئارَـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادَّمَُحم  یطعأ  یلاعَتو ـ  َكَرابَت  هّللا ـ َ  َّنإ 
مُهَرصإ  مُهنَع  َعَضَوو  َِثئابَخلا ،  اَهیف  َمَّرَحو  ِتابِّیَّطلا  اَهیف  َّلَحأ  َۀَحایِس ،  الو  َۀَِّینابهَر  الو  َۀَحمَّسلا ،  َۀَّیِفینَحلا  َةَرطِفلاَو  ِدادنَألا  َعلَخو 

هللا یلص  دّمحم  هب  ار  مالسلا  مهیلع  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  ياه  تعیرـش  یلاعت ـ  كرابت و  يادخ ـ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تینابهر و ار . یتسرپادـخ ) مالـسا و  نییآ   ) ناسآ یفینح  ترطف  ار و  يزیتس  كرـش  ار ،  صالخا  ار ،  یتسرپاتکی  درک : اـطع  هلآ  هیلع و 
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اه و يریگتخـس  دـینادرگ و  مارح  ار  اـه  يدـیلپ  درک و  لـالح  ار  هزیکاـپ  كاـپ و  ياـهزیچ  اـه ،  تعیرـش  نیا  رد  تسین . اور  تحاـیس ، 
تشادرب . ناشیا  زا  دوب ، اهنآ  ندرگ  رب  هک  ار  ییاهریجنز 

«( . رصأ  » ج 1 ص 52 ۀیاهنلا :   ) هیلع ّقیضو  هسبح  اذإ  هرصأ  لاقی :  سبحلاو ،  قیضلا  نم  هلصأو  ۀبوقعلاو ،  مثإلا  رصإلا : 

756 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
لـِالبو مالـسلا  هیلع  نینِمؤُملا  ِریمأ  یف  ُۀَـیآلا  ِهِذـه  َتلََزن  ْمَُکل : ـ » ُهَّللا  َّلَـحَأ  اَـم  ـِت  ِیَط َبّ ْاُومِّرَُحت  َـال  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  َیـ  : » یلاـعَت ِِهلوَـق  یف   ـ
ُنامثُع اّمأو  اَدبأ ،  ِراهَّنلِاب  َرِطُفی  ّالأ  َفَلَح  ُهَّنِإَف  ٌلِالب  اّمأو  ادـَبأ ،  ِلیَّللِاب  َمانَی  ّالأ  َفَلَحَف  مالـسلا  هیلع  نینِمؤُملا  ُریمأ  اّمَأَف  نوعظَم ،  ِنب  َنامثُعو 

اَدبأ .  َحِکنَی  ّالأ  َفَلَح  ُهَّنِإَف  ٍنوعظَم  ُنب 
ۀَِشئاع :  َتلاقَف  ًۀَلیمَج ،  ًةَأَرما  َِتناکو  َۀَِشئاع  یلَع  نامثُع  ُةَأَرما  ِتَلَخَدَف 

اینُّدلا .  ِیف  َدِهَزو  َحوسُملا  َسَِبلو  َبَّهََرت  دَق  ُهَّنِإَف  اذَکو ،  اذَک  ُذنُم  یجوَز  یَنبَراق  ام  هّللاَوَف ِ  ُنَّیََزتأ ؟ نَِملو  َتلاقَف :  ًۀَلَّطَعُم ؟ ِكارأ  یل  ام 
 َ هّللا َدِمَحَف  َرَبنِملا  َدِعَـصَف  ُساّنلا ،  َعَمَتجاَف  ًۀَعِماج ،  َةالَّصلا  يَدانَف  َجَرَخَف  َِکلِذب ،  ۀَِشئاع  ُهتَرَبخأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسَر  َلَخَد  اّمَلَف 

َلاق :  َُّمث  ِهیَلَع ،  ینثأو 
یّنِم .  َسیَلَف  یتَّنُس  نَع  َبِغَر  نَمَف  ِراهَّنلِاب ،  ُرِطُفاو  ُحِکنأو ،  ِلیَّللِاب ،  ُمانأ  ّینإ  الأ  ِتابِّیَّطلا !؟ ُمِهِسُفنأ  یلَع  َنومِّرَُحی  ٍماوقأ  ُلاب  ام 

اَِمب مُکُذِخاَُؤی  نِک  ـ َلَو ْمُِکن  ـ َْمیَأ ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهَّللا  ُمُکُذِخاَُؤی  َال   : » یلاعَت هّللا ُ  َلَزنَأَف  َِکلذ !  یلَع  انفَلَح  دَقَف  هّللا ،  َلوسَر  ای  اولاقَف :  ِءالُؤه  اوماقَف 
ٍماَّیَأ ِۀَث  ـ ََلث ُماَیِصَف  ْدِجَی  ْمَّل  نَمَف  ٍۀَبَقَر  ُریِرَْحت  َْوأ  ْمُُهتَوْسِک  َْوأ  ْمُکِیلْهَأ  َنوُمِعُْطت  اَم  ِطَسْوَأ  ْنِم  َنیِک  ـ َـسَم ِةَرَـشَع  ُماَعْطِإ  ُُهتَر  ـ َّفَکَف ـَن  َْمیَءْالا ُمُّتدَّقَع 

ُْمتْفَلَح » اَذِإ  ْمُِکن  ـ َْمیَأ ُةَر  ـ َّفَک َِکل  َذ 
 ، تسا هدرک  لالح  امـش  يارب  ادـخ  هک  ار  ییاه  هزیکاپ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » فیرـش هیآ  هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

بش هک  دروخ  دنگوس  نانمؤم ،  ریما  دش . لزان  نوعظم ،  نب  نامثع  لالب و  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  هرابرد  هیآ  نیا  دیرامشم : ـ » مارح 
دنکن . یکیدزن  زگره  هک  دروخ  دنگوس  زین  نوعظم  نب  نامثع  دریگب  هزور  هشیمه  هک  دروخ  دنگوس  لالب ،  دباوخن ؛  زگره  ، 

یسر ؟ یمن  تدوخ  هب  ارچ  تفگ : هشیاع  دمآ . هشیاع  دزن  دوب ـ  ییابیز  نز  هک  نامثع ـ  رسمه  يزور ] ]
هـشیپ تینابهر  تسا ،  هدرکن  یکیدزن  نم  اـب  تقو  ناـمهب  نـالف و  زا  مرهوش  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  منک ؟ شیارآ  یـسک  هچ  يارب  تفگ :

تسا . هدش  دهاز  هدیشوپ و  هنیمشپ  هدرک و 

مدرم دناوخ . ارف  دجـسم  هب  ار  مدرم  دمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ . ناشیا  هب  ار  عوضوم  هشیاع ،  دمآ ، ادـخ  ربمایپ  نوچ 
ار اور  كاپ و  ياهزیچ  هک  دوش  یم  هچ  ار  يا  هّدع  : » دومرف سپـس  دروآ و  ياج  هب  یهلا  يانث  دمح و  تفر و  ربنم  رب  ناشیا  دندش . عمج 

مـسر هار و  زا  هک  ره  سپ ، مروخ . یم  اذغ  زور ،  و  منک ، یم  یکیدزن  مباوخ و  یم  بش  نم ،  هک  دـینادب  دنرامـش !؟ یم  مارح  دوخ ،  رب 
تسین . نم  زا  دَنادرگ ،  يور  نم 

میا .  هدروخ  دنگوس  راک ،  نیا  رب  ام  ادخ ! ربمایپ  يا  دنتفگ : دنتساخرب و  رفن  هس  نآ 
هب هکلب  دـنک ؛  یمن  هذـخاؤم  ناـت  هدوـهیب  ياهدـنگوس  رب  ار  امـش  ادـخ ،  : » داتـسرف ورف  ار  تاـیآ  نـیا  لاـعتم  دـنوادخ  ماـگنه ،  نـیا  رد 
زا اونیب ـ  هد  هب  نداد  كاروخ  شا ،  هراّفکو  دـنک  یم  هذـخاؤم  ار  امـش  دینکـش ، ] یم  و   ] دـیروخ یم  هدارا ، ] يور  زا   ] هک ییاهدـنگوس 
 [ ار اهنیا  زا  کی  چیه   ] هک یسک  و  يا ، هدنب  ندرک  دازآ  ای  نانآ ،  ندیناشوپ  ای  دیناروخ ،  یم  دوخ  ناسک  هب  هک  تسا  یطّسوتم  ياهاذغ 
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دیروخ . » یم  دنگوس  هک  یتقو  امش ،  ياهدنگوس  هراّفک  تسا  نیا  درادب . هزور  زور  هس  دباین ، 
 . 89 ةدئاملا : 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلیَّللا ! ُموقَیو  َراهَّنلا  ُموصَی  َنامثُع  َّنإ  هّللا ،  َلوسَر  ای  َتلاقَف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  َیلإ  نوعظَم  ِنب  َنامثُع  ُةَأَرما  ِتَءاج 

هّللا َلوسَر  يأَر  َنیح  ُنامثُع  َفَرَصناَف  یّلَُصی ،  ُهَدَجَوَف  نامثُع  یلإ  َءاج  یّتَح  ِهیَلعَن ،  ُلِمحَی  ابَـضغُم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َجَرَخَف 
یّلَُـصاو ُموصأ  ِۀَـحمَّسلا ،  ِۀَـلهَّسلا  ِۀَّیِفینَحلِاب  ینَثََعب  نِکلو  ِۀَِّینابهَّرلِاب ،  یلاـعَت  هّللا ُ  ِینلِـسُری  َمل  ناـمثُع ،  اـی  َُهل :  َلاـقَف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 

ُحاکِّنلا .  َِیتَّنُس  نِمو  یتَّنُِسب  َّنَتسَیلَف  یتَرِطف  َّبَحأ  نَمَف  یلهأ ،  ُسِملأو 
هدش نیا  شراک  نامثع ، ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  نوعظم ،  نب  نامثع  نز  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنارذگب .  تدابع  هب  ار  اه  بش  دریگب و  هزور  ار  اهزور  هک 
ربمایپ ندید  اب  نامثع  تفای . ندـناوخ  زامن  لوغـشم  ار  وا  دـمآ .  نامثع  دزن  ات  دـش  نوریب  كانمـشخ ،  تسد و  هب  رازفا  ياپ  ادـخ ،  ربمایپ 

ریگناسآ هداس و  میقتسم و  نییآ  اب  هکلب  هداتسرفن ؛ تینابهر  اب  ارم  لاعتم ،  دنوادخ  نامثع ! يا  : » دومرف وا  هب  داد و  مالس  ار  شزامن  ادخ ، 
زا دـیاب  دراد ،  تسود  ارم  نییآ  هک  ره  سپ ، مسر . یم  مرـسمه  هب  مه  مریگ و  یم  هزور  مه  مناوخ ، یم  زاـمن  مه  نم ،  تسا . هداتـسرف  ، 

ندرک .» یکیدزن  تسا  نم  ّتنس  زا  و  دنک ، يوریپ  نم  ّتنس 
 . ج 22 ص 264 ح 3 راونألا :  راحب  حاّدقلا ،  نبا  نع  ج 5 ص 494 ح 1  یفاکلا : 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُّمُـشَی یجوَز ال  َّنإ  يرخُالا :  َِتلاقو  َمحَّللا ،  ُلُکأَی  ـال  یجوَز  َّنإ  َّنُهادـحإ :  َتلاـقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  َلوسَر  َنیَتأ  ٍةَوِسن  َثـالَث  َّنإ 

َءاسِّنلا .  ُبَرقَی  یجوَز ال  َّنإ  يرخُالا :  َِتلاقو  َبیّطلا ، 
یباحـصأ ال نِم  ٍماوقأ  ُلاـب  اـم  َلاـق :  َُّمث  ِهیَلَع ،  ینثأو  هّللا َ  َدِـمَحَف  َرَبـنِملا ،  َدِعَـص  یّتَـح  َُهءادِر  ُّرُجَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسَر  َجَرَخَف 

یّنِم .  َسیَلَف  یتَّنُس  نَع  َبِغَر  نَمَف  َءاسِّنلا ،  ِیتآو  َبیّطلا  ُّمُشأو  َمحَّللا  ُلُکآ  ّینإ  امأ  َءاسِّنلا !  َنوتأَی  الو  َبیّطلا  َنوّمُشَی  الو  َمحَّللا  َنولُکأَی 
دروخ . یمن  تشوگ  مرهوش  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دندمآ . ادخ  ربمایپ  دزن  نز  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دیوب .  یمن  شوخ  يوب  مرهوش  تفگ : يرگید 
دوش . یمن  کیدزن  نانز  هب  مرهوش  تفگ : یموس 

تسا هدش  هچ  ارم  نارای  زا  يا  هّدع  : » دومرف سپس  دروآ و  ياج  هب  یهلا  يانث  دمح و  دش و  ربنم  رب  تفر و  نوریب  ناشکادر  ادخ ،  ربمایپ 
میوب و یم  رطع  مروخ و  یم  تشوگ  دوخ ، نم ، هک  دینادب  دـنوش !؟ یمن  کیدزن  نانز  هب  دـنیوب و  یمن  رطع  دـنروخ و  یمن  تشوگ  هک 

تسین .» نم  زا  دَنادرگ ،  يور  نم  ّتنس  زا  هکره  سپ ، مور . یم  نانز  شیپ 
ج 3 ص 670 ح 8415 .  لاّمعلا :  زنک  عجارو  ج 22 ص 124 ح 94  راونألا :  راحب  ج 5 ص 496 ح 5 ،  یفاکلا : 

 . ج 3 ص 139 روثنملا : ّردلاو  ءزجلا 7 ص 9  ج 5  يربطلا : ریسفت  عجار  بابلا  اذه  یف  يرُخا  تایاور  یلع  عالّطالا  نم  دیزملو 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هللا یلـص  هّللا  ُلوسَر  َناکَف  ِماعَّطلا  ِیف  َُکلوَق  اّمأو  ِءاسِّنلا ، َنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَِرل  َناک  ام  َتِملَع  دَقَف  ِءاسِّنلا  ِیف  َُکلوَق  اّمأ  : 

َلَسَعلاَو .  َمحَّللا  ُلُکأَی  هلآ  هیلع و 
ياه  ] اذـغ ندروخ  شوخ و  يوب  لامعتـسا  نز و  هدروآ و  يور  تدابع  هب  هک  یعخن  نیکُـس  هماـن  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

ربمایپ هک  یناد  یم  دوخ  وت  نز .  هرابرد  وت  نخس  اّما  تشون : ـ  نینچ  دوب  هدیسرپ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هراب  نیا  رد  هدرک و  كرت  ار  ذیذل ]
دروخ . یم  لسع  تشوگ و  ادخ ،  ربمایپ  اه .  یکاروخ  هرابرد  وت  نخس  اّما  و  تسا ؛ هتشاد  ینانز  ادخ 

راحب هوحن ،  اـمهالک  ج 2 ص 193 ح 702  مالـسإلا :  مئاعد  ص 688 ح 691 ،  ج 2  یّـشکلا :  لاجر  ح 4 ،  ص 320  ج 5  یفاـکلا : 
 . ج 70 ص 117 ح 6 راونألا : 

760 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِکتَرِخِآب .  ُّرُضَی  ًالوخُد  اهیف  لُخدَت  الو  ِساّنلا ،  یَلَع  ًالایِع  َنوکَتَف  اهُضفَرت  الو  اغالَب ،  اینُّدلا  َنِم  ذُخ  ُهَنبا : ـ  نامُقل  ِِهب  َظَعَو  ام  ِناَیب  یف   ـ

روخنان هک  ِهن  رانک  یّلک  هب  ار  نآ  هن  ریگرب ؛ فافک  ردـق  هب  ایند  زا  شدـنزرف : ـ  هب  نامقل  ياهزردـنا  رکذ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
دنزب . نایز  تترخآ  هب  هک  يآرد  ایند  هب  ناس  نآ  هن  و  يوش ، مدرم 

مالـسلا هیلع  نسحلا  یبأ  نع  دیمحلا  دـبع  نب  میهاربإ  نع  ص 190 ح 238  ءایبنألا :  صـصق  داّـمح ،  نع  ص 164  ج 2  یّمقلا :  ریـسفت 
 . ج 13 ص 411 ح 2 راونألا :  راحب  هوحن ، 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینُّدلا .  ِیف  ُِقلُخلا  َنسُحو  َشاعَملاَو  ِةَرِخآلا ،  ِیف  َۀَّنَجلاَو  هّللا ِ  َناوضِر  ًۀَنَسَح : ـ » ِةَرِخآلا  ِیفَو  ًۀَنَسَح  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتاَء  اَنَّبَر   ِ : » هّللا ِلوَق  یف   ـ

[ ینعی [ : ـ » یکین زین  ترخآ  رد  ِهد و  یکین  اـم  هب  اـیند  رد  اـم ! راـگدرورپ  يا   » دـنوادخ نخـس  نیا  هراـبرد  مالـسلا ـ :  هـیلع  قداـص  ماـما 
ایند . رد  شوخ  قالخا  و  ترخآ ، رد  تشهب  ادخ و  يدونشخ 

یناعم ج 3 ص 156 ح 3566 ،  هیقفلا :  هرـضحی  نم ال  باتک  ج 6 ص 327 ح 900 ،  ماکحألا :  بیذـهت  ج 5 ص 71 ح 2 ،  یفاکلا : 
ج 1 ص 98 ح 274 یشاّیعلا :  ریسفت  حلاص ،  نب  لیمج  نع  اهّلکو  ةرخآلا »  » دعب قزرلا » یف  ۀعـسلاو   » امهیف دازو  ص 175 ح 1  رابخألا : 

 . ج 71 ص 383 ح 18 راونألا :  راحب  شاعملا ، »  » لدب ۀشیعملا » یف  ۀعسلا   » هیفو یلعألا  دبع  نع 

762 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءاعُّدلا :  اَذِهب  وعدَی  مالسلا  هیلع  نیَسُحلا  ُنب  ُِّیلِع  َناک 

ینَفِرُتت  نأ  ِریَغ  نِم  یتَرِخآ ،  یلإ  ِةایَحلا  ِیف  اِهب  ُلَّصََوتأو  یِجئاوَح ،  ِعیمَج  یلَع  اِهب  يّوَقَتأ  ًۀَشیعَم  ِۀَشیعَملا ،  َنسُح  َُکل  َأسأ  ّینإ  َّمُهّللا 
دناوخ : یم  ار  اعد  نیا  مالسلاامهیلع  نیسح  نب  یلع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

نیا رد  هلیـسو ،  نادـب  و  مروآرب ، ار  میاهزاین  همه  مناوتب  نآ  اـب  هک  یتشیعم  منک ؛ یم  تساوخرد  ار  تیـشعم  ِییوکین  وت  زا  ایادـخ ! راـب  »
جنر هب  هک  يریگ  گنت  نم  رب  ناس  نآ  هن  و  موش ، نایغط  راچد  هک  يزاس  رو  هطوغ  نآ  رد  ارم  نانچ  نآ  هن  میآ ؛ لیان  مترخآ  هب  یگدنز 
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بناـج زا  هفقو  یب  یـشِهَد  ضقن و  یب  یتـمعن  نازیرب . نم  رب  تلـضف  ناراـب  زا  هد و  شیاـشگ  نم  هب  تلـالح  ِيزور  زا  مـتفیب ، یتخـس  و 
ما هتفیرف  شا  ییاـبیز  هوکـش و  دزاـس و  مرگرـس  دوـخ  هب  ارم  شا  یمّرخ  هک  يازفیب  نآ  رب  نادـنچ  هن  اـّما  راد ؛ ] ینازرا  نم  هـب   ] تدوـخ

[ تدابعو  ] لمع رد  ما  یهاتوک  ثعاب  شلیـصحت  جنر  هک  هاِکب  نم  رب  ار  نآ  نادـنچ  هن  و  منامزاب ، تتمعن  رکـش  زا  هجیتن ،  رد  دـَنادرگ و 
دنک . ُرپ  ار  ما  هنیس  شمغ  ّمه و  دوش و 

تقلَخ  ِناَدب  زا  هک  امرف  اطع  نم  هب  ردق  نآ  تا  يزور  نیا  زا  نم ! دوبعم  يا 

میآ . لیان  وت  ناوضر  ِتشهب ) ِيدونشخ /(  هب  نآ ،  هلیسو  هب  موش و  زاین  یب 
رارق مهودـنا  هیام  ار  نآ  ییادـج  نادرگم و  نادـنز  نم  رب  ار  ایند  تسایند . رد  هچنآ  ّرـش  ایند و  ّرـش  زا  نم ! دوبعم  يا  وت ،  هب  مرب  یم  هانپ 

ملامعا یـشاب و  دونـشخ  نم ،  زا  هک  رَِبب   ] ترخآ  ] ناکین هاگتنوکـس  یناگدـنز و  يارـس  هب  یلاح  رد  شیاـمزآ ،  يارـس  نیا  زا  ارم  هدـم .
نک . مریذپ  انف  يایند  نیا  نیزگیاج  ار  راگدنام  يارس  نآ  ياه  تمعن  و  دشاب ،  هتفریذپ 

ییوگروز و زا  و  شیاه ، تازاجم  هیبنت و  و  نآ ،  نیطالس  نیطایش و  ياه  شروی  ایند و  ياهالب  یتخس و  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ! راب 
دنک . ییوگروز  دنک و  متس  نم  هب  ایند  نیا  رد  هک  یسک  ِمتس 

غیت میور  رب  هک  ار  سک  نآ  غیت  نک و  وا  دـصق  درک ،  نم  دـصق  هکره  و  شکب ، هشقن  شیارب  وـت  دیـشک ،  هشقن  میارب  هکره  ایادـخ ! راـب 
ياه مشچ  نادرگب و  نم  زا  ار  نارگ  هسیسد  هسیـسد  نک و  شوماخ  تخورفا ،  شتآ  نم  يارب  هک  ار  سک  نآ  شتآ  نک و  دنُک  دیـشک ،
روش ای :  ) ناهاوخدب دـنزگ  نک و  رود  نم  زا  هدـنارورپ ،  رـس  رد  نم  هب  تبـسن  هک  ار  یـسک  یلاگِـسدب  نادرگ و  روک  نم ،  زا  ار  نارفاک 
تا هدـنراد  هگن  هدرپ  رد  ارم  ناشوپب و  نم  رب  ار  دوخ  مکحم  هرز  راد و  هگن  نآ  زا  ارم  دوخ ، ]  ] شمارآ اـب  نک و  عفد  نم  زا  ار  نامـشچ )

امرف . اطع  تکرب  ملاوما  ما و  هداوناخ  هب  هد و  رارق  مراتفگ  قباطم  ار  مرادرک  نادرگ و  وکن  ار  ملاح  رادب ، ناهنپ 
«( . فرت  » ج1 ص 187 ۀیاهنلا :   ) اهتاوهشو ایندلا  ّذالم  یف  عّسوتملا  مِّعَنَتُملا  ُفَْرتُملا : 

763 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهلهأ .  َتنأ  ام  ِةَرِخآلاَو  اینُّدلا  ِّرَش  نِم  یّنَع  فِرصاَو  ُُهلهأ ،  َتنأ  ام  ِةَرِخآلاَو  اینُّدلا  ِریَخ  نِم  ینِطعأ  : 

وت هک  ار  هچنآ  ترخآ ،  ایند و  یکین  زا  تخومآ : ـ  راّمع  نب  سنوی  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ییاعد  زا  یـشخب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
نادرگب . نم  زا  ینآ ،  لها  وت  هک  ار  هچنآ  زین ،  ترخآ  ایند و  يدب  زا  امرف و  اطع  نم  هب  ینآ ،  لها 

حابـصم راّمع ،  نب  سنوی  نع  اهّلک  ص 257  یعادلا :  ةّدـع  ح 4 و ج 3 ص 327 ح 20 ،  ح 30 و ص 565  ص 259  ج 2  یفاـکلا : 
 . ج 95 ص 80 ح 6 راونألا :  راحب  موصعملا ،  یلإ  ٍدانسإ  نود  نم  امهالک  ص 196  یمعفکلل :  حابصملا  ص 139 ح 226 ،  دّجهتملا : 

764 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُّرَـض یلَمَِعب  ُّرُِـضی  ٍلالقِِإب  الو  اُهتَرهَز ،  ینَِنتفَتو  اِهتَجَهب  ُِبئاجَع  ینَیِهُلتَف  اهیف  ٍراثکِِإب  الو  َِکتَمِعن ،  ِرکُـش  نَع  اینُّدـلا  ِیف  ینلَغـشَت  َّمُهّللا ال  : 

اغالَبو  َکِقلَخ ،  ِرارِش  نَع  ًینِغ  َِکلذ  نِم  ینِطعأ  ُهُّمَه ،  يردَص  ُءَالمَیو 
رکـش ندرازگ  زا  ارم  ایند  رد  ایادخ ! راب  مالـسلا : ـ  هیلع  نیـسح  ماما  اب  یظفاحادـخ  ترایز  رد  ناشیا  ياعد  زا  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

ما هتفیرف  شقرب  قرز و  دزاـس و  مرگرـس  ارم  نآ ،  هدـننک  هریخ  هوکُـش  هک  شخب  ما  ینوزف  اـیند  رد  نادـنچ  هن  رادـم ، زاـب  تیاـه  تـمعن 
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هک شخبب  نم  هب  يا  هزادنا  هب  نآ  زا  هکلب ] [ ؛  دنک ُرپ  ار  منهذ  شا  هغدغد  دنزب و  همطل  ملمع  هب  هک  نک  متسد  یهت  نادنچ  هن  و  دنادرگ ،
نانابرهم ! ِنیرت  نابرهم  يا  مبای ، تسد  وت  يدونشخ  هب  نآ ،  اب  هک  دشاب  يّدح  رد  دنادرگ و  مزاین  یب  تقلخ  ِناَدب  زا 

«( . غلب  » ج 1 ص 152 ۀیاهنلا :  ) بولطملا ءیشلا  یلإ  هب  لَّصوَُتیو  غَّلَبَُتی  ام  غالَبلا : 

765 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرِخآلاَو .  اینُّدلا  َریَخ  هّللا ُ  ُهاطعأ  ِةَرِخآلا  َریَخ  ِِهب  َدارأ  نَمو  ٌبیصَن ،  ِةَرِخآلا  ِیف  َُهل  نُکَی  َمل  اینُّدلا  ِۀَعَفنَِمل  َثیدَحلا  َدارأ  نَم 

ریخ نآ  اب  هکره  تسین و  يا  هرهب  ار  وا  ترخآ ،  رد  دریگ ، ] ارف  و   ] دـهاوخب ایند  دوس  يارب  ار  ثیدـح  هکره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دنک . یم  اطع  وا  هب  ار  ترخآ  ایند و  ِریخ  ادخ ،  دهاوخب ،  ار  ترخآ 

ج 2 ص راونألا :  راحب  ۀـجیدخ ،  یبأ  نع  اهّلک  ص 245 ح 714  راونألا :  ةاکشم  ص 138 ،  دیرملا :  ۀینم  ج 1 ص 46 ح 2 ،  یفاکلا : 
 . 158 ح 2

766 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلاقَف :  ِهیَلَع ،  َلِّوَُطی  الو  ِةَرِخآلاَو  اینُّدلا  َریَخ  ِِهب  َلانَی  ام  ُهَمِّلَُعی  نأ  ٌلُجَر  َُهلَأَس  : 

بِذکَت .  ال 
هب نآ  اب  هک  دزومایب  يزیچ  وا  هب  درک  اضاقت  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يدرم  مالـسلا : ـ  هیلع  قداص  ماما  ياه  تمکح  نایب  رد  لوقعلا ـ  فحت 

وگم .» غورد  هاگ  چیه  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دشاب . مه  رصتخم  و  دبای ، تسد  ترخآ ،  ایند و  ریخ 
 . ج 78 ص 241 ح 27 راونألا :  راحب  ص 359 ،  لوقعلا :  فحت 

767 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرِخآلاَو .  اینُّدلا  َریَخ  َُهل  هّللا ُ  َعَمَج  ِروُّطلا ، » َو   » َةَروس َأَرَق  نَم 

دروآ . یم  درِگ  شیارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنوادخ ،  دناوخب ،  ار  روطلاو »  » هروس سکره  مالسلاامهیلع :  قداص  ماما  رقاب و  ماما 
عمجم مالسلا ،  هیلع  قداصلا  مامإلا  نع  ج 2 ص 185 ح 2492  قالخألا :  مراکم  ملـسم ،  نب  دّمحم  نع  ص 143 ح 1  لامعألا :  باوث 

 . مالسلا هیلع  رقابلا  مامإلا  نع  ماشه  نب  دّمحم  نع  ج 9 ص 245  نایبلا : 

768 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرِخِآلل .  یقابلاَو  اینُّدِلل  َنوثالَث  ٍۀَجاح ؛  ُۀَئِم  َُهل  تَیُِضق  ٍةَّرَم ،  َۀَئِم  دَّمَُحم » ِلآو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  ای   : » َلاق نَم 

، دوش هدروآرب  وا  تجاح  دص  تسرف ،» دورد  دّمحم ،  لآو  دّمحم  رب  اراگدرورپ !  : » دیوگب هبترم  دص  سکره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ترخآ . يارب  هیقب  ایند و  يارب  ات  یس 

 . راّمع نب  ۀیواعم  نع  امهالک  ص 190  لامعألا :  باوث  ج 2 ص 493 ح 9 ،  یفاکلا : 
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769 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللِاب . ِ  َّنَّظلا  َنَسحأو  هّللا ، ِ  ِءاضَِقب  َیِضَرو  هّللِاب ، ِ  َمَصَتعا  ِنَم  ُهَتَیُغب :  ِةَرِخآلاَو  اینُّدلا  َنِم  َلان  َّنِِهب  َکَّسَمَت  نَم  ٌۀَثالَث 

ادـخ هب  هک  نآ  دـسرب : دوـخ  يوزرآ  هب  ترخآ  اـیند و  رد  دـنز ،  گـنچ  اـهنآ  هب  سکره  هک  تسا  زیچ  هس  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 
دشاب . هتشاد  ّنظ  نسح  ادخ  هب  و  دهد ؛  تیاضر  ادخ  ياضق  هب  و  دوش ؛  کّسمتم 

 . ج 78 ص 229 ح 107 راونألا :  راحب  ص 316 ،  لوقعلا :  فحت 

770 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يَدحإ َباصأ  نَمو  ُدیشَّرلا .  َُدلَولاَو  هّللا ، ِ  ِنید  یف  ُۀَفیلَألا  ُۀَِحلاّصلا  ُۀَجوَّزلاَو  هّللا ، ِ  ِیف  ُءاخِإلا  َیِهو :  ٌةَزیزَع ،  ٍنامَز  ِّلُک  یف  َءایـشأ  ُۀَثالَث  : 

اینُّدلا .  َنِم  َرَفوَألا  َّظَحلاَو  ِنیَراّدلا  َریَخ  َباصأ  دَقَف  ِۀَثالَّثلا ، 
: تسا بایمک  ینامز  ره  رد  هک  تسا  زیچ  هس  تسا : ـ  هدـش  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  هک  ینخـس  رد  ۀعیرـشلا ـ  حابـصم 
ود ره  ریخ  هب  دسرب ،  زیچ  هس  نیا  زا  یکی  هب  سکره  هار .  هب  رـس  دنزرف  و  يرادنید ؛  رد  هارمه  رای و  هتـسیاش و  نز  ادـخ ؛  يارب  يردارب 

تسا . هدیسر  ایند  زا  مهس  نیرتشیب  هب  ارس و 
 . ج 74 ص 282 ح 3 راونألا :  راحب  ص 307 ،  ۀعیرشلا :  حابصم 

771 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َةَرِخآلاَو .  اینُّدلا  اَِنتَعیِشلو  اَنل  ُعَمجَیَس  هّللا َ  َّنإ 

داد . دهاوخ  ام  نایعیش  ام و  هب  ار  ترخآ  ایند و  دنوادخ ،  يدوز  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
جئارخلا ص 374 ح 1 ،  تاجردـلا :  رئاصب  ص 289 ح 238 ،  ۀـمامإلا :  لئالد  ص 269 ،  صاـصتخالا :  ج 1 ص 474 ح 4 ،  یفاکلا : 

راحب ۀتخاف ،  یبأ  نب  ریوث  نب  نیسحلاو  جاّرسلا  ۀملس  یبأو  رمع  نب  لّضفملاو  نایبظ  نب  سنوی  نع  اهّلک  ج 2 ص 737 ح 52  حئارجلاو : 
 . ج 47 ص 87 ح 88 راونألا : 

772 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَرِخآ .  نَع  ُهاینُد  ُهتَنَجَس  نَم  ُنوجسَملا 

دشاب . هتشاد  زاب  شترخآ  زا  ار  وا  شیایند  هک  تسا  یسک  یعقاو ]  ] ینادنز مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 73 ص 105 ح 99 راونألا :  راحب  ج 2 ص 6 ح 1074 ،  نساحملا :  ج 2 ص 455 ح 9 ،  یفاکلا : 

773 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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اهنِم .  ُهَتاف  اِمب  َکَلَهَف  ُهتَتاف  امَّبُرو  َكَردأ ،  امَّبُر  اینُّدلا  َِبلاط  َّنِإَف  َِکنید ؛  ِبَلَط  نَع  َكاینُد  ُبَلَط  َُکلَغشَی  ال 
زا هاگ  دروآ و  یم  تسد  هب  ار ] نآ   ] هاگ ایند ،  بلاط  هک  اریز  درادـن ؛ زاب  تنید  بلط  زا  ار  وت  تیایند ،  بلط  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

دوش . یم  دوبان  تسا ،  هداد  تسد  زا  هک  يزیچ  نامه  هطساو  هب  دهد و  یم  شتسد 
 . ج 1 ص 214 ح 15 راونألا :  راحب  ج 1 ص 356 ح 758 ،  نساحملا : 

774 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذاِمل !؟ اهَیلإ  ُۀَنینأَمُّطلاَف  ًۀَِیناف  اینُّدلا  َِتناک  نإ 

ارچ !؟ نآ ،  هب  ندرک  شوخ  لد  سپ  تسا ،  یندش  دوبان  ایند  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ص قودصلل :  یلامألا  ص 376 ح 21 ،  دیحوتلا :  ص 450 ح 55 ،  لاصخلا :  ج 4 ص 393 ح 5836 ،  هیقفلا :  هرـضحی  نم ال  باتک 

 . ج 78 ص 190 ح 1 راونألا :  راحب  نامثع ،  نب  نابأ  نع  اهّلک  ص 139  تاجردلا :  رئاصب  رصتخم  56 ح 12 ، 

775 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوُحلـصَت مُکَّنِإَف ال  اهنَع ؛  مَُکبوُلق  اوجِرخأو  هّللا ، ِ  َیلإ  اینُّدلا  َنِم  اوبَرها  َمَدآ  یَنب  ای  ِِهباحـصَءِال :  ُلوقَی  مالـسلا  هیلع  َمَیرَم  ُنب  یَـسیع  َناک 

نَم ُِکلاهلا  اهَیلإ ،  َّنَأَمطا  ِنَم  ُنوبغَملا  اَِهب ،  َّرَتغا  ِنَم  ُرورغَملا  ُۀَعاّجَفلا ،  ُۀَعاّدَخلا  َیِه  مَُکل ،  یقبَت  الو  اهیف  َنوَقبَت  الو  مَُکل ،  ُُحلصَت  الو  اَهل 
ائیَش .  ِهِِدلاو  نَع  ٍزاج  َوُه  ٌدولوَم  الو  ِهَِدلَو ،  نَع  ٌِدلاو  يزجَی  اموَی ال  اوَشخاَو  مُکَّبَر ،  اوقَّتاَو  مُِکئِراب  یلإ  اوبوتَف  اهَدارأو ،  اهَّبَحأ 

زا ار  ناتیاه  لد  دیزیرگب و  ادخ  هب  ایند  زا  مدآ ! نادنزرف  يا  : » تفگ یم  شنارای  هب  مالسلااهیلع  میرم  نب  یسیع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ایند دَنام . یم  امش  يارب  ایند  هن  دینام ،  یم  ایند  رد  امش  هن  تسامش .  هتسیاش  ایند  هن  دییایند ،  هتسیاش  امـش  هن  هک  اریز  دیرب ؛  نوریب  ایند 

؛ دیمرآ ایند  هب  هک  تسا  یسک  هدید ،  نایز  دروخب ؛ ار  ایند  بیرف  هک  تسا  یسک  یعقاو ] ي   ] هدروخ بیرف  تسا . راب  تبیـصم  راکبیرف و 
زا دـیرآ و  هبوـت  ناتراگدـیرفآ  هاـگرد  هـب  سپ  دـش . شراتـساوخ  تـشاد و  تـسود  ار  اـیند  هـک  تـسا  یــسک  هداـتفا ،  رد  تکـاله  هـب 

دهاوخن شردپ  راک  هب  زین  يدنزرف  چیه  دـیآ و  یمن  شدـنزرف  راک  هب  يردـپ  چـیه  هک  يزور  نآ  زا  دیـسرتب  دـینک و  اورپ  ناتراگدرورپ 
دمآ .

 . ج 14 ص 288 ح 13 راونألا :  راحب  ص 489 ،  نیظعاولا :  ۀضور  مزاح ،  نب  روصنم  نع  ص 650 ح 884  قودصلل :  یلامألا 

776 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینُّدلا َنِم  كُرتاَو  اُّماو . . .  ابأ  اهَذَخَّتا  ِنَم  َنوکُرو  َنیِملاّظلا  َنوکُر  اینُّدلا  َیلإ  نَکَرت  ال  یسوم ،  ای  مالسلا :  هیلع  یـسوم  ِِهب  هّللا ُ  یَجان  امیف 

اینُّدلا .  ُّبُح  اهُؤَدب  ٍۀَنِتف  َّلُک  َّنأ  مَلعاَو  ِهِسفَن ،  یلإ  ٌلَّکَُومو  اِهب  ٍنوتفَم  ِّلُک  یلإ  َُکنیَع  رُظنَت  الو  ُهنَع ،  ینِغلا  َِکب  ام 
ِیگتـسب لد  دـننامه  دـنبم ،  لد  ایند  هب  یـسوم ! يا  : » هک دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  دـنوادخ  ياهاوجن  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

نانآ هب  نک و  اهر  يرادن ،  يزاین  نادب  هک  ار  هچنآ  ایند ،  زا  تسا ... هتفرگ  شیوخ  ردام  ردپ و  ار  ایند  هک  یسک  ِیگتسب  لد  نارگمتس و 
تسا .» یتسود  ایند  شزاغآ  يا ، يراتفرگ  ره  هک  نادب  رگنم و  دنا ، هدش  هداهن  او  دوخ ،  هب  دنا و  هتشگ  ایند  هتفیرف  هک 

راحب اهؤدب ، »  » لدب اهرذب »  » هیفو بوقعی  یبأ  نع  ص 162 ح 184  ءایبنألا :  صصق  روفعی ،  یبأ  نبا  نع  ج 2 ص 135 ح 21  یفاکلا : 
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 . ج 73 ص 73 ح 37 راونألا : 

777 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلَمَعلا .  َریَخ  ُعَنمَی  ٍلَمأو  ِتامَملا ،  َریَخ  ُعَنمَت  ٍةایَحو  ِلِجآلا ،  َریَخ  ُعَنمَی  ٍلِجاع  نِمو  ِةَرِخآلا ،  َریَخ  ُعَنمَت  اینُد  نِم  َِکب  ُذوعأ  ّینإ  َّمُهّللا  : 

زا دوش و  ترخآ  ریخ  ِعناـم  هک  ییاـیند  زا  وت  هب  مرب  یم  هاـنپ  ایادـخ ! شزاـمن : ـ  بیقعت  رد  ناـشیا  ياـعد  زا  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
ددرگ . لمع  ِییوکین  ِعنام  هک  ییوزرآ  زا  ددرگ و  گرم  ریخ  ِعنام  هک  يا  یگدنز  زا  دوش و  هدنیآ  ریخ  ِعنام  هک  ینونکا 

ج راونألا :  راحب  راّمع ،  نب  ۀیواعم  نع  اهّلک  ص 15  نیمألا :  دلبلا  ص 320 ح 215 ،  لئاسلا :  حالف  ص 64 ح 101 ،  دّجهتملا :  حابصم 
 . 86 ص 69 ح 4

778 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍّقَِحب .  َةَرِخآلا  َمِرُح  ٍّقَح ،  ِریَِغب  اینُّدلا  َبَلَط  نَم 

دوش . یم  مورحم  ْقح  هب  ترخآ  زا  دیوجب ، قحان  هب  ار  ایند  سکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 78 ص 235 ح 57 راونألا :  راحب  ص 321 ،  لوقعلا :  فحت 

779 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِضرَألا ِِنئازَخ  ُحیتافَم  ِهِذه  ُدَّمَُحم ،  ای  َلاقَف :  ِضرَألا ،  ِِنئازَخ  ُحـیتافَم  ُهَعَمو  ٌکَلَم  ُهاتَأَف  ٌنوزحَم ،  َوُهو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َجَرَخ 

يدنِع .  ائیَش  َصُقنَت  نأ  ِریَغ  نِم  َتئِش  ام  اهنِم  ذُخو  حَتِفا  َکُّبَر :  ََکل  ُلوقَی 
َُهل .  َلقَع  نَم ال  ُعَمجَی  اَهلو  َُهل ،  َراد  نَم ال  ُراد  اینُّدلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلوسَر  َلاقَف 

َحیتافَملا ! ُتیطُعا  َنیح  ِۀَِعباّرلا  ِءامَّسلا  ِیف  ُُهلوقَی  ٍکَلَم  نِم  َمالَکلا  اَذه  ُتعِمَس  دََقل  اِّیبَن ،  ِّقَحلِاب  َکَثََعب  يذَّلاَو  ُکَلَملا :  َلاقَف 
ياه هنازخ  ياهدـیلکاب  يا  هتـشرف  دـمآ . نوریب  دوب ،  نیگمغ  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

نک زاب  ار ] اه  هنازخ  : ] دیوگ یم  وت  هب  تراگدرورپ  تسا .  نیمز  ياه  هنازخ  ياهدیلک  اهنیا  دّمحم ! يا  : » تفگ دمآ و  ناشیا  دزن  نیمز ، 
دوش .» مک  يزیچ  يراد ،  نم  دزن  شاداپ ] ماقم و  زا   ] هچنآ زا  هک  نآ  یب  رادرب ،  یهاوخ ،  یم  هک  هزادنا  ره  اهنآ  زا  و 

درادن . درِخ  هک  دروآ  یم  درِگ  نآ  يارب  یسک  درادن و  ییارس  هک  تسا  یسک  يارس  ایند ،  دومرف : ادخ  ربمایپ 
هتشرف زا  دش ،  هداد  نم  هب  اهدیلک  مراهچ  نامـسآ  رد  هک  یماگنه  تخیگنارب ، يربمایپ  هب  قح  هب  ار  وت  هک  نآ  هب  دنگوس  : » تفگ هتـشرف 

تفگ . » یم  ار  نخس  نیمه  هک  مدینش  زین  يا 
 . ج 73 ص 54 ح 26 راونألا :  راحب  نانس ،  نب  هّللا  دبع  نع  ج 2 ص 129 ح 8  یفاکلا : 

780 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يَرتدَق ام  اهیفو  ٌشِحَو ،  ِحیّرلا  ُِنتنُم  ٌقِّیَض  ٌنجِس  اینُّدلا  َّنإ  یسیع ،  ای  َُهل . . . :  َلاق  نأ  مالسلا  هیلع  َمَیرَم  َنب  یَـسیع  ِِهب  هّللا ُ  َظَعَو  امیف  َناک 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 313 

http://www.ghaemiyeh.com


ٌلیلَق .  ّالإ  اهُمیعَن  امو  ُلوزَی ،  اهِمیعَن  ُّلُکَف  اینُّدلاَو ،  َكاّیِإَف  َنوراّبَجلا ،  ِهیَلَع  ََّحلأ  دَق  اّمِم 
، ایند یـسیع ! يا  دومرف ...« : وا  هب  هک  دوب  نیا  مالـسلاامهیلع  میرم  نب  یـسیع  هب  دـنوادخ  ياهزردـنا  هلمج  زا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

زیهرپب ایند  زا  سپ ، دنراشف . یم  ياپ  اهنآ  رب  ناشگندرگ  هک  ینیب  یم  ییاهزیچ  هاگ  نآ ،  رد  تسا و  كانتـشحو  وبدب و  گنت و  ینادـنز 
تسین .» كدنا  زج  شتمعن  زان و  تسا و  ینتفر  نیب  زا  ایند ،  تمعن  زان و  همه  هک 

هیف سیلو  مالسلا  مهیلع  مهنع  طابـسأ  نب  ّیلع  نع  ج 8 ص 137 ح 103  یفاکلا :  ریـصب ،  یبأ  نع  ص 610 ح 842  قودصلل :  یلامألا 
نم ص 231  نیدلا :  مالعأ  ّحلأ ، »  » لدب حـباذت »  » امهیفو ج 2 ص 143  رطاوخلا :  هیبنت  اهیفو ، » شحو   » لدـب اهیف » نسحو   » هیفو ّقیـض » »

 . ج 14 ص 294 ح 14 راونألا :  راحب  ّحلأ ، »  » لدب حباذتی » و« اهیفو » شحو   » لدب اهیف » نسحو   » هیفو موصعملا  یلإ  ٍدانسإ  نود 

781 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُِعقاّنلا  ُّمَّسلا  اَِهفوَج  یفو  اهَّسَم  َنَیلأ  ام  ِۀَّیَحلا ؛  ِلَثَمَک  اینُّدلا  ُلَثَم  امَّنإ  ِهیَلَع :  هّللا ِ  ُتاوَلَص  ِیلَع  ِباتک  یف  َّنإ 

هک تسا  رام  تیاکح  تقیقح ، رد  ایند ، تیاکح  تسا : هدـمآ  داب ـ  وا  رب  ادـخ  ياهدورد  هک  یلع ـ  باتک  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
شنورد  رد  اّما  دراد ؛  مرن  سب  یتسوپ 

دیامن . یم  زارد  شیوس  هب  تسد  نادان ،  كدوک  اّما  دنک ؛  یم  زیهرپ  نآ  زا  دنمدرخ ،  مدآ  تسا .  هدنشُک  رهَز 
«( . عقن  » ج 3 ص 90 طیحملا :  سوماقلا   ) تباث ٌغلاب  ِعقان :  ٌّمَس 

782 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: 

َتناکو  َناک  َلیق  َُّمث  تَسَرَد  َتنافَت  فیَک  َنورُقلا  ُتیَأَر  دَق 
ُۀَّسَجَملا  َِتناک  نإو  َّمَّسلا  ُثُفنَت  ٍۀَّیَحَک  اینُد  َیِه 

ناشیا : ـ  هب  بوسنم  ناوید  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنتشگ .  هناسف  دش : هتفگ  هاگ ،  نآ  دنتفر و  نایم  زا  دندش / دوبان  اه  لسن  ناس  هچ  هک  مدید 

دراد .  مرن  یتسوپ  دنچره  دزیر / یم  رهز  رام ،  نوچ  هک  تسایند  نیا 
دندش .  ناسآ  نم  رب  متفرگ ،  ناشناسآ  هک  دعب  اّما  متفرگ / تخس  اهنآ  رد  هک  اهراک  رایسب  هچ 

«( . سسج  » ج 3 ص 913 حاحصلا :   ) بیبطلا هّسجی  يذلا  عضوملا  ۀّسجملاو  هّسم ،  يأ  هّسج : 

783 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَُلتقَی .  یّتَح  اشَطَع  َدادزا  ُناشطَعلا  ُهنِم  َبِرَش  امَّلُک  ِرحَبلا ؛  ِءام  ِلَثَمَک  اینُّدلا  ُلَثَم 

ار وا  ماجنارس ،  ات  دوش  یم  رت  هنشت  دشونب ،  رتشیب  نآ  زا  هنـشت  هچره  هک  تسایرد  بآ  تیاکح  ایند ، تیاکح  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشُکب .
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نب ۀحلط  نع  امهالکو  رحبلا » ءام   » لدب حـلاملا » رحبلا   » هیفو ص 48 ح 129  دیعس :  نب  نیـسحلل  دهزلا  ج 2 ص 136 ح 24 ،  یفاکلا : 
 . ج73 ص79 ح40 راونألا :  راحب  ج 2 ص 195 ،  رطاوخلا :  هیبنت  مالسلا ،  هیلع  مظاکلا  مامإلا  نع  ص396  لوقعلا :  فحت  دیز ، 

784 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ُۀَلفَغلا اَُهبلَقو  ُبجُعلا ،  اَُهلجِرو  ُةَوهَّشلا ،  اَهُدَـیو  ُءایِّرلا ،  اَُهناِسلو  ُعَمَّطلا ،  اَُهنُُذاو  ُصرِحلا ،  اَُهنیَعو  ُربِکلا ،  اَهُـسأَر  ٍةَروص ؛  ِۀـَلِزنَِمب  اینُّدـلا  : 

اهَحَدَـم نَمو  َعَمَّطلا ،  ُهتَثَروأ  اـهَبَلَط  نَمو  َصرِحلا ،  ُهتَثَروأ  اهَنَـسحَتسا  ِنَمو  َربِکلا ،  ُهتَثَروأ  اـهَّبَحأ  نَمَف  ُلاوَّزلا .  اَُهلِـصاحو  ُءاـنَفلا ،  اَُـهنَولو 
َلَِخبو اهَعَمَج  نَمو  َُهل ،  یقبَت  الو  ُهتَنَتَف  اهُعاتَم  ُهَبَجعأ  نَمو  َۀَلفَغلا ،  ُهتَبَکرأ  اهَیلإ  َّنَأَمطا  ِنَمو  ِبجُعلا ،  َنِم  ُهتَنَّکَم  اهَدارأ  نَمو  َءایِّرلا ،  ُهتَسَبلأ 

ُراّنلا .  َیِهو  اهِّرَقَتسُم  یلإ  ُهتَدَروأ  اِهب 
تسا و ّربکت  نآ ،  ِرس  هک  تسا  یلکش  هلزنم  هب  ایند ،  تسا : ـ  هدش  هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ینخـس  رد  ۀعیرـشلا ـ  حابـصم 
يدوبان و شگنر ،  تلفغ و  شبلق ،  يدنسپدوخ و  شیاپ ،  توهـش و  شتـسد ،  ایر و  شنابز ،  عمط و  شـشوگ ،  يدنمزآ و  شمـشچ ، 
 ، دیبلط ار  ایند  هکره  داد و  يدنمزآ  وا  هب  دیدنـسپ ،  ار  ایند  هک  ره  داد و  ّربکت  وا  هب  ایند  دش ،  تسود  ایند  هکره  سپ ، لاوز . شلـصاح ، 
ایند هب  هکره  داد و  يدنـسپدوخ  وا  هب  دـش ،  ایند  ناهاوخ  هکره  دـْناشوپ و  وا  تماق  رب  اـیر  هماـج  دوتـس ،  ار  اـیند  هکره  داد و  عمط  وا  هب 
درِگ ار  ایند  هکره  دنامن و  یقاب  شیارب  تفیرف و  ار  وا  دش ،  شدنیاشوخ  ایند  يالاک  هکره  ْدناشن و  تلفغ  بکرَم  رب  ار  وا  درک ،  نانیمطا 

دروآ . رد  شتآ ، ینعی  شهاگرارق ، هب  ار  وا  دیزرو ،  لخب  دروآ و 
 . ج 73 ص 105 ح 100 راونألا :  راحب  ص 196 ،  ۀعیرشلا :  حابصم 

785 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُتلَتَق الُک  َلب  َتلاق :  ِکَقَّلَط ؟ ٌّلُکَف  َلاق :  اریثَک ،  َتلاق : ِتجَّوََزت ؟ مَک  اَهل :  َلاقَف  َءاقرَز ،  ٍةَأَرما  ِةَروص  یف  مالسلا  هیلع  یسیِعل  اینُّدلا  ِتَلَّثَمَت 

دنچ دیسرپ : وا  زا  مالسلا  هیلع  یـسیع  دش . مّسجم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ربارب  رد  یبآ  مشچ  ینز  تروص  هب  ایند  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يا ؟ هدرک  يوش 

رایسب . تفگ :
دنداد . »؟ قالط  ار  وت  اهنآ  همه  : » دیسرپ

!« دنریگ یمن  تربع  ناگتشذگ ،  ِتشونرس ]  ] زا هک  وت  هدنام  یقاب  نارهوش  هراچیب  : » تفگ مالسلا  هیلع  یسیع  متـشُک . ار  همه  هن .  تفگ :
. 

 . يرخُالا رداصملا  راونألا و  راحب  نم  بیوصتلاو  تقّلط ، » الک  یلب ،   : » ردصملا یف 

786 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِهِسُفنأ .  َنِساحَم  اوِبلُس  تََربدأ  اذإو  مِهِریَغ ،  َنِساحَم  اوسُک  ٍموَق  اینُد  تَلَبقأ  اذإ 

 ، دـنک تشپ  هاگره  دوش و  یم  هدـناشوپ  نانآ  تماق  رب  نارگید  ياه  یبوخ  دـنک ،  ور  یموق  هب  اـیند  هاـگره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دوش . یم  هدوبُر  نانآ  زا  مه  ناشدوخ  ياه  یبوخ 
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 . ج 78 ص 269 ح 185 راونألا :  راحب  ص 382 ،  لوقعلا :  فحت 

787 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمل اّیَح  َناک  َول  ُهَّلََعل  اولاقَف  اذـه ؟ يواُسی  مَک  ِِهباحـصَءِال :  َلاقَف  اتِّیَم ،  ٍۀََـلبزَم  یلَع  ًیقُلم  َّکَـسأ  ٍيدَِـجب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسَر  َّرَم 

امَهرِد !  ِواُسی 
ِِهلهأ .  یلَع  ِيدَجلا  اَذه  نِم  هّللا ِ  یَلَع  ُنَوهأ  اینُّدَلل  ِهِدَِیب  یسفَن  يذَّلاَو  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  َلاقَف 

هب نیا ، : » دومرف شنارای  هب  تشذـگ . دوب ، هداتفا  يا  هبارخ  رد  هک  يا  هدـیرب  شوگ  هلاغزب  هشال  رب  ادـخ  ربمایپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دزرا . »؟ یم  دنچ 

دیزرا ! یمن  مه  یمهرد  هب  دوب ،  هدنز  رگا  دیاش  دنتفگ :
دزن رد  هلاغزب  نیا  زا  رت  شزرا  یب  دـنوادخ ،  دزن  رد  ایند  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

تسا .» نآ  بحاص 
 . ج 73 ص 55 ح 27 راونألا :  راحب  جاّرد ،  نب  لیمج  نع  ج 2 ص 129 ح 9  یفاکلا : 

788 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َول َنوُرَهْظَی : ـ » اَْهیَلَع  َجِراَعَم  َو  ٍۀَِّضف  ِم  نّ اًفُقُـس  ْمِِهتُوُیِبل  ـِن  َمْحَّرلِاب ُرُفْکَی  نَِمل  اَْنلَعَجَّل  ًةَدِـح  َو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی  نَأ  َالَْول  َو   : » یلاعَت ِِهلوَق  یف   ـ

اعیمَج .  ُساّنلا  َرَفََکل  َلَعَف 
ياه هناخ  يارب  ًاعطق  دندرگ ،  دحاو  یتّما  مدرم   ] همه  ] هک نآ  میب  دوبن  رگا  و   » لاعتم يادخ  نخس  نیا  هرابرد  مالسلا ـ :  هیلع  قداص  ماما 
رگا  ] ینعی [ : ـ » میداد یم  رارق  دنور ـ  الاب  اهنآ  رب  هک  هرقن ـ  زا  ییاه  نابدرن  اه و  فقس  دنزرو ،  یم  رفک  ْنامحر  يادخ ]  ] هب هک  یناسک 

دنوش . یم  رفاک  مدرم ،  همه  دنکب ،  ار  راک  نیا  دنوادخ 
ج 73 ص 125 ح راونألا :  راحب  ص 510 ح 1716 ،  راونألا :  ةاکشم  بلاغ ،  نب  قاحـسإ  نع  ص 47 ح 127  دیعس :  نب  نیسحلل  دهزلا 

 . 118

789 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َءاِینغأ  َنینِمؤُملا  ِیف  َلَعَج  ُهَّنِکلو  ٌدَحأ ،  َنَمآ  اَمل  َِکلذ  هّللا ُ  َلَعَف  َول  : 

اضِّرلاَو .  ِربَّصلاَو  ِیهَّنلاَو  ِرمَألِاب  مُهَنَحَتما  َُّمث  َءارَُقف ،  َنینِمؤُملا  ِیفو  َءاِینغأ  َنیِرفاکلا  ِیف  َلَعَجو  َءارَُقف ،  َنیِرفاکلا  ِیفو 
چیه  رگید  درک ،  یم  ار  راک  نیا  دنوادخ  رگا  هیآ ـ  نیمه  هرابرد  مالسلا ـ :  هیلع  قداص  ماما 

زا سپـس  تسد .  یهت  رگناوت و  زین  نارفاـک  ناـیم  رد  داد و  رارق  تسد  یهت  رگناوـت و  ناـنمؤم ، ناـیم  رد  نکیل  دروآ ؛  یمن  ناـمیا  سک 
دومزآ . ار  نانآ  تیاضر ،  ربص و  یهن و  رما و  قیرط 
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 . ج 4 ص 599 ح 31 نیلقثلا :  رون  ریسفت  ج 2 ص 284 ،  یّمقلا :  ریسفت 

790 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهبلَق  یف  ُنِمؤُملا  َيِدبَع  َدِجَی  نأ  الَول  هّللا : ُ  َلاق 

دردرس زگره  ات  متسب  یم  نینهآ  یلامتسد  رفاک ،  رس  رب  دش ،  یمن  هدرزآ  لد  منمؤم  هدنب  رگا  : » دومرف دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دریگن .»

دیکأتلل هبلق » یف   : » هلوقف نزحلا ،  ینعمب  وأ  بضغلا  ینعمب  دجولا  نوکی  وأ  ادیدش ،  انزح  وأ  اّکش  يأ :  فوذحم ،  نادجولا  لوعفم  ّنأک 
( . ج 2 ص 346 لوقعلا :  ةآرم  )

791 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َتومَی .  یّتَح  اَملأ  ُدِجَی  ًَۀباصِع ال  َِقفانُملا  ُتبَّصََعل  ِهِسفَن ،  یف  ُنِمؤُملا  َيِدبَع  َدِجَی  نأ  الَول  یلاعَت :  هّللا ُ  َلاق 

ات هک  متسب  یم  يراتسد  قفانم ،  رس  رب  هنیآ  ره  دش ،  یمن  رطاخ  هدرزآ  منمؤم  هدنب  رگا  : » دومرف لاعتم  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دریگن .» يدرد  تسا ،  هدنز 

 . ج 67 ص 242 ح 76 راونألا :  راحب  ریصب ،  یبأ  نع  ص 48 ح 74  صیحمتلا : 

792 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِرفاکِلل ُتلَعََجل  ُنِمؤُملا  َنَزحَی  نأ  الَول  ِثیدَحلا :  ِیف  َءاج  اَمل  َِکلذ  الَولو  ُّطَق . . .  ًۀَعاس  ِهِّوُدَِـعل  اینُّدـلا  ِمیعَِنب  ِلاُبی  َمل  یلاعَتو ـ  َكَرابَت  ُهَّنإ ـ 

اَدبأ .  ُهُسأَر  ُعَّدَُصی  ٍدیدَح ال  نِم  ًَۀباصِع 
نینچ رگا  تسا . ... هدادن  تیّمها  يا  هظحل  زگره  ایند  زا  شنمـشد  يرادروخرب  هب  یلاعت ـ  كرابت و  دنوادخ ـ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هک مداد  یم  رارق  نینهآ  يراتـسد  رفاـک ،  يارب  هنیآ  ره  دوش ،  نیگهودـنا  ْنمؤم  هک  دوبن  نآ  میب  رگا  : » هک دـمآ  یمن  ثیدـح  رد  دوبن ، 
دریگن .» دردرس  زگره 

 . ج 82 ص 147 ح 32 راونألا :  راحب  یفریصلا ،  راّمع  نب  قاحسإو  حیجن  نب  ۀّیطع  نع  ج 3 ص 84  لابقإلا : 

793 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفَرُّطلِاب  ُهَلهأ  ُِبئاغلا  ُدَهاعَتَی  امَک  ِءالَبلِاب  َنِمؤُملا  ُهَدبَع  ُدَهاعَتََیل  هّللا َ  َّنإ 

دزاون یم  ار  شا  هداوناخ  اه  هفحت  اب  رفاسم  هک  نانچمه  دزاون ،  یم  يراتفرگ )  ) الب اب  ار  شنمؤم  هدنب  دنوادخ ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دهد . یم  زیهرپ  ار  رامیب  کشزپ ،  هک  نانچمه  دهد ،  یم  زیهرپ  ایند  زا  ار  وا  و  ، 

ج8 ص 145 برعلا :  ناسل   ) هبجعأف هلثم  کلمی  مل  ائیش  هتیطعأ  يأ :  ائیـش ،  انالف  تفرطأو  هلبق ،  ادحأ  هطعی  مل  ام  هاطعأ  لجرلا :  فرطأ 
«( . فرط »

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


794 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنَتَتُفیَف .  َُهل  یّلََحت  الو  ِنِمؤُملا  َيِدبَع  یلَع  يرَّدَکَتَف  ٌۀَِّینَد  ِتنأ  اینُد ،  ای  ُلوقَیَف :  ِنیَتَّرَم ،  وأ  ًةَّرَم  ٍموَی  ِّلُک  یف  اینُّدلا  یَلَع  ُِعلَّطَی  هّللا َ  َّنإ 

منمؤم هدنب  رب  سپ ، یتسَپ . وت  ایند !  يا  : » دیامرف یم  دنک و  یم  یشکرس  ایند  هب  راب  ود  یکی  زور ،  ره  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش .» هتفیرف  هک  يارایم  شیارب  ار  دوخ  وش و  هریت 

 . ج 2 ص 200 رطاوخلا :  هیبنت 

795 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرِخآلا .  ِیف  ِهِّظَح  نِم  َصَقَن  ّالإ  ائیَش  اهنِم  ٌدَحأ  َیِطُعا  امو  اَنل ،  ٌریَخ  اهاطُعن  ّالأو  اینُّدلا  ُّبُِحَنل  ّانإ 

ایند زا  يزیچ  سک  چیه  هب   . تسا رتهب  نامیارب  دوش ،  یمن  هداد  ام  هب  هک  نیا  اّما  میراد ؛  تسود  ار  ایند  هّتبلا  ام  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دش . مک  ترخآ  رد  وا  هرهب  زا  هک  نآ  رگم  دشن ، هداد 

هیبنت ص40 ح6 ،  رئارسلا : تافرطتسم  ص662 ح1381 ، یـسوطلل :  یلامألا  بوقعی ،  یبأ  نع  ص51 ح138  دیعس :  نب  نیـسحلل  دهزلا 
 . ج 73 ص 127 ح130 راونألا :  راحب  هوحن ،  ص100  یعادلا :  ةّدع  روفعی ،  یبأ  نب  هّللادبع  نع  اهّلک  ج2 ص79  رطاوخلا : 

796 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینُّدلا .  ُّبُح  ٍۀَئیطَخ  ِّلُک  ُسأَر 

تسا . یتسودایند  ییاطخ ، ره  هشیر  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نبال دهزلا  ج 73 ص 7 ح 1 ؛  راونألا :  راحب  ماشه ،  نع  اـمهالک  ص 662 ح 1378  یـسوطلل :  یلامألا  ج 2 ص 315 ح 1 ،  یفاکلا : 

 . مالسلا هیلع  یسیع  نع  سافرج  نب  رفعج  نع  ص 117  لبنح : 

797 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینُّدلا .  ُّبُح  اهُؤَدب  ٍۀَنِتف  َّلُک  َّنأ  مَلِعا  یسوم . . .  ای  مالسلا :  هیلع  یسوم  ِِهب  هّللا ُ  یَجان  امیف 

شزاـغآ يا ،  هنتف  ره  هک  نادـب  یـسوم ...! يا  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هـیلع  یـسوم  اـب  دـنوادخ  ياـهاوجن  رد  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 
تسا .» یتسودایند 

راحب اهؤدب ، »  » لدب اهرذب »  » هیفو بوقعی  یبأ  نع  ص 163 ح 184  ءایبنألا :  صصق  روفعی ،  یبأ  نبا  نع  ج 2 ص 135 ح 21  یفاکلا : 
 . ج 73 ص 73 ح 37 راونألا : 

798 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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اینُّدلا .  َّبَحأ  نَم  هّللا َ  َّبَحأ  ام  هّللاَو ، ِ 
درادن . تسود  ار  ادخ  دراد ،  تسود  ار  ایند  هک  یسک  ادخ  هب  دنگوس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

 . ج 75 ص 226 ح 95 راونألا :  راحب  ص 357 ،  لوقعلا :  فحت  ثایغ ،  نب  صفح  نع  ج 8 ص 129 ح 98  یفاکلا : 

799 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تَنِمَس  یّتَح  تَلَکَأَف  َرَضخأ  ٍعرَز  یف  تَعَقَو  ٍةاش  َِۀلِزنَِمب  اینُّدلا  ِهِذه  یف  نُکَت  ال  َّیَُنب . . .  ای  ُهَنبا :  نامُقل  ِِهب  َظَعَو  امیف  َناک 

هزبس رد  هک  شابم  يدنفـسوگ  ناس  هب  ایند  نیا  رد  مدـنزرف ...! : » هک دوب  نیا  شدـنزرف  هب  نامقل  ياهزردـنا  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
تسوا .» گرم  هیام  يراورپ ،  نامه  تسا و  هتشگ  راورپ  هک  هدیرچ  نادنچ  هداتفا و  يراز 

 . راونألا راحب  نم  بیوصتلاو  نمس ، »  : » یفاکلا یف 

800 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوسَبلَیو .  َنولُکأَی  ام  ُدیبَع  اینُّدلا  ُءانبأ 

دنا . كاشوپ  كاروخ و  هدنب  ناتسرپایند ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ج 85 راونألا :  راحب  مکحلا ،  نب  ماشه  نع  اـمهالک  ص 341 ح 1  عئارشلا :  للع  ج 1 ص 272 ح 843 ،  هیقفلا :  هرـضحی  نم ال  باتک 

 . ص 147 ح 2

1000 ات 801 زا

801 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلاُنی .  ٍءاجَرو ال  ُكَرُدی ،  ٍلَمأو ال  ینفَی ،  ٍّمَه ال  ٍلاصِخ :  ِثالَِثب  ُُهبلَق  َقَّلَعَت  اینُّدلِاب  ُُهبلَق  َقَّلَعَت  نَم 

دیما و  ینتفاین ، تسد  يوزرآ  ریذپان ، نایاپ  هودنا  دوش : یم  هتسب  زیچ  هس  هب  شلد  دوش ، هتسب  لد  ایند  هب  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یندیسران .

ۀضور ح 1565 ،  ص 468  راونـألا :  ةاکـشم  ص 367 ،  لوـقعلا :  فـحت  ح 22 ،  ص 88  لاـصخلا :  ح 17 ،  ص 320  ج 2  یفاـکلا : 
 . ص 484 نیظعاولا : 

802 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِهقاِرف .  َدنِع  ِِهتَرسَِحل  َّدَشأ  َناک  اینُّدلِاب ،  ُهُکاِبتشا  َُرثَک  نَم 

دروخ . یم  ار  سوسفا  نیرتشیب  نآ ،  زا  ندش  ادج  ماگنه  دوش ، ایند  راتفرگ  دایز  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ج 73 راونألا :  راحب  ص 473 ح 1582 ،  راونألا :  ةاکشم  ص 105 ،  یعادلا :  ةّدـع  طرق ،  نب  صفح  نع  ج 2 ص 320 ح 16  یفاکلا : 
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 . ص 19 ح 8

803 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهنید .  یف  ُهمِهَّتاَف  ُهاینُد  َُهل  تَفَص  نَم 

نک .  مهّتم  شنید  رد  ار  يو  دش ،  وا  ماک  هب  شیایند  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . مالسلا مهیلع  هئابآ  نع  يداهلا  مامإلا  نع  هیبأ  ّمع  نع  يروصنملا  نع  امهالک  صو 284 ح 552  ص 280 ح 540  یسوطلل :  یلامألا 

804 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَنید .  مِهَّتاَف  َكاینُد  ُرمأ  َحَلَص  اذإ 

وش . نامگدب  تا  يرادنید  هب  دش ،  تسرد  تیایند  راک  هاگ  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 78 ص 242 ح 30 راونألا :  راحب  ص 359 ،  لوقعلا :  فحت 

805 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکِلت .  ُكَرُدت  الو  ِهِذه  ُلوَزت  امِهیَتلِک ،  امُهُرَسخَی  ِةَرِخآلا  یَلَع  اینُّدلا  َراتخا  ِنَم  مالسلا . . . :  هیلع  ُنامُقل  َلاق 

یم نیب  زا  نیا ،  دزاب : یم  ار  اهنآ  يود  ره  دـنیزگرب ،  ترخآ  رب  ار  ایند  هک  ره  تفگ ...« :  مالـسلا  هیلع  نامقل  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دبای .» یمن  تسد  نآ ،  هب  و  دور ،

 . ج 3 ص 517 ح 11 یلآللا :  یلاوع  عجارو  ج 13 ص 410 ح 2  راونألا :  راحب  داّمح ،  نع  ج 2 ص 163  یّمقلا :  ریسفت 

806 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَّمَه  اینُّدلا  َِتناک  نَِمل  ٌلیَو  ِِهباحصَءِال :  ُلوقَی  مالسلا  هیلع  حیسَملا  َناک 

ِهِّبَر ؟ َدنِع  ادَغ  ُحِضَتفَی  َفیَک  ُهَلَمَع ،  ایاطَخلاَو 
يادرف شراتفر ! اطخ ،  دـشاب و  وا  هغدـغد  ایند  هک  یـسک  رب  ياو  : » تفگ یم  شنارای  هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

تشاد . »! دهاوخ  شراگدرورپ  دزن  يا  ییاوسر  هچ  تمایق ، 
 . ج 14 ص 325 ح 38 راونألا :  راحب  نانس ،  نبا  نع  ص 209 ح 43  دیفملل :  یلامألا 

807 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَطخَِسب  ّالإ  اوتومَی  َمل  مُهَّنإ  امأ  َلاقَف :  اهُّباوَدو ،  اهُریَطو  اُهلهأ  َتام  دَق  ٍۀَیرَق  یلَع  مالسلا  هیلع  َمَیرَم  ُنب  یَسیع  َّرَم 
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. دندوب هدرم  یگمه  نآ ،  نایاپراچ  ناغرم و  نامدرم و  هک  تشذگ  يا  يدابآ  رب  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دندرک .» یم  نفد  ار  رگیدکی  امتح  دندوب ،  هدرم  ادج  ادج  رگا  هک  دنا ، هدرم   ] یهلا  ] مشخ رثا  رب  اهنیا  ًاعطق  : » دومرف

 ، دنا هتـشاد  یلامعا  هچ  هک  دنیوگب  ام  هب  ات  دنادرگ  هدنز  نامیارب  ار  اهنآ  دنوادخ ،  هک  نک  اعد  ادـخ ! هملک  حور و  يا  دـنتفگ : نایراوح 
مینیزگ . يرود  اهنآ  زا  ام  ات 

نزب . ادص  ار  نانآ  هک : دمآ  ادن  نامسآ  زا  درک . اعد  شراگدرورپ  هاگرد  هب  مالسلا  هیلع  یسیع 
يدابآ . »! نیا  یلاها  يا  : » تفگ داتسیا و  نیمز  زا  يا  هّپت  رب  ماگنه ،  بش  مالسلا  هیلع  یسیع 

وا ! هملک  ادخ و  حور  يا  هلب ، هک : داد  ار  شخساپ  یکی  نانآ ،  نایم  زا 
دیداتفا . »؟] زور  نیا  هب  هک   ] دوب هچ  ناتلامعا  امش ! رب  ياو  : » تفگ یسیع 

بعل . وهل و  رد  نتفر  ورف  تلفغ و  و  زارد ، يوزرآ  و  ادخ ،] زا   ] كدنا سرت  و  یتسودایند ، توغاط و  شتسرپ  تفگ :
دوب . »؟ هنوگچ  نات  یتسودایند  : » تفگ یسیع 

يور ام  زا  هاگ  ره  میدش و  یم  داش  لاح و  شوخ  دروآ ،  یم  ور  ام  هب  ایند  هاگ  ره  شردام . هب  كدوک  يدنم  هقالع  دـننامه  داد : باوج 
میدش . یم  كانهودنا  میدرک و  یم  هیرگ  دنادرگ ، یم  رب 

دوب . »؟ هنوگچ  امش  یتسرپ  توغاط  : » تفگ یسیع 

میدرک . یم  تعاطا  ناراکهانگ  زا  تفگ :
دوب . »؟ هنوگچ  ناتراک  ماجرف  : » تفگ یسیع 

میدوب . هیواه  رد  حبص  میتفخ و  تمالس  هب  بش  تفگ : 
تسیچ . »؟ هیواه  : » تفگ یسیع 

نیّجس .  تفگ :
تسیچ . »؟ نیّجس  : » تفگ یسیع 

دنا . نازورف  ام  رب  تمایق  زور  ات  هک  رگخا  زا  ییاه  هوک  تفگ :
دیدینش . »؟ خساپ  هچ  دیتفگ و  هچ  امش  : » تفگ یسیع 

دییوگ . یم  غورد  دش : هتفگ  ام  هب  و  میزرو . دهز  نآ ،  رد  ات  نادرگ  زاب  ایند  هب  ار  ام  میتفگ : ام  تفگ :
یتفگ . »؟ نخس  نم  اب  وت  طقف  نانآ ،  نایم  زا  ارچ  وت ! رب  ياو  : » تفگ یسیع 

زا اّما  مدوب ؛  نانآ  نایم  رد  نم  تسا .  ریگتخس  نشخ و  یناگتـشرف  تسد  رد  هک  هدش  هدز  شتآ  زا  یماگل  نانآ  رب  ادخ ! حور  يا  تفگ :
مهاوخ نآ  رد  هک  مناد  یمن  ما و  هتخیوآ  خزود  هراـنک  رب  ییوم  هب  نم  و  تفرگ ، رب  رد  مه  ارم  دـمآ ، دورف  باذـع  نوـچ  مدوـبن و  ناـنآ 

تفای . مهاوخ  تاجن  ای  داتفا ، 
هارمه هب  اه  هبارخ  رد  نتفخ  هتفوک و  مین  ِکمن  اب  کشخ  نان  ندروخ  ادخ ! يایلوا  يا  : » تفگ درک و  ور  نایراوح  هب  مالسلا  هیلع  یسیع 

تسا .» رتهب  رایسب  ترخآ ، ایند و  تیفاع 
«( . طخس  » ص 269 رینملا :  حابصملا   ) بضغلا طْخُّسلا : 

808 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َِکلذ .  نَع  َبوتَی  نأ  ّالإ  ِراّنلا  َنِم  وجنَی  امُُهبِحاصو ال  ٍّرَش ،  ِّلُِکل  ِنالصأ  اینُّدلا  ِیف  ُۀَبغَّرلاَو  ُعَمَّطلا  : 
هدنراد و  دنتـسه ، يدب  ره  هشیر  یهاوخایند ،  عمط و  تسا : ـ  هدـش  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هچنآ  رد  ۀعیرـشلا ـ  حابـصم 

دنک . هبوت  تلصخ ،  ود  نیا  زا  هک  نآ  رگم  دهر ،  یمن  شتآ  زا  اهنآ 
 . ج 71 ص 349 ح 18 راونألا :  راحب  ص 185 ،  ۀعیرشلا :  حابصم 

809 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَبغَّرلا .  ُهُّدِضو  ُدهُّزلا  : 

تسا . تبغر  نآ ،  ّدض  هک  دهز  يدرخبان : ـ  درِخ و  نازابرس  زا  درکدای  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
نع اهّلک  ج 1 ص 312 ح 620  نساحملا :  ص 114 ح 10 ،  عئارشلا :  للع  ص 589 ح 13 ،  لاصخلا :  ج 1 ص 21 ح 14 ،  یفاکلا : 

 . ج 1 ص 110 ح 7 راونألا :  راحب  نارهم ،  نب  ۀعامس 

810 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُراتخَی  يذَّلا  ُدِهاّزلا ؛  : 

 ، ِۀَلفَغلا یَلَع  َرکِّذلاَو  ِلِجاعلا ،  ِۀَّبَحَم  یلَع  ِلِجآلا  َۀَِبقاعو  ِعَبِّشلا ،  یَلَع  َعوجلاَو  ِۀَحاّرلا ،  یَلَع  َدهَجلاَو  ِّزِعلا ،  یَلَع  َّلُّذلاَو  اینُّدلا ،  یَلَع  َةَرِخآلا 
ِةَرِخآلا .  ِیف  ُُهبلَقو  اینُّدلا  ِیف  ُهُسفَن  ُنوکَیو 

دـنیزگ و یم  رب  ایند  رب  ار  ترخآ  هک  تسا  یـسک  دـهاز ،  هدـش : ـ  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  هچنآ  رد  ۀعیرـشلا ـ  حابـصم 
هاج  و   ] تّزع رب  ار  یمان ] مگ  و   ] يراوخ

رب ار  ندوب ] ادـخ   ] ِداـی و  اـیند ، ّتبحم  رب  ار  ترخآ  تداعـس  و  يریـس ، رب  ار  یگنـسرگ  و  ییاـسآ ، نت  رب  ار  تمحز  جـنر و  و  لـالج ،] و 
ترخآ . رد  شلد  تسایند و  رد  شرکیپ  و  تلفغ ؛

 . ج 70 ص 315 ح 20 راونألا :  راحب  ص 192 ،  ۀعیرشلا :  حابصم 

811 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِكوُلم ِضَعب  یلإ  ُعِطَقنََیل  َلُجَّرلا  َّنإو  َِکلذَـک ؟  َنونوکَی  َفیَکو ال  مِِهُنیعأ ،  َنَیب  ِۀَـمدِخلا  َُرثأو  مِهیَلَع ،  ِلالَجلا  ُرون  اینُّدـلا  ِیف  َداّـهُّزلا  َّنإ 

ِهیَلَع !؟ ُهَُرثأ  يُری  یلاعَت ال  هّللا ِ  َیلإ  ُعِطَقنَی  نَِمب  َفیَکَف  ُهَُرثأ ،  ِهیَلَع  يُریَف  اینُّدلا 
نینچ هنوگچ  تسادیوه . نانآ ،  یناشیپ  رب  يرکاچ  هناشن  دنرّونم و  تمظع ،  لالج و  رون  زا  ایند ،  هب  ِنادـهاز  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

نکمم هنوگچ  سپ  دوش .  یم  هدید  وا  رد  نآ  راثآ  دنک ،  یم  ایند  نانارمکح  زا  ینارمکح  يرکاچ  فقو  ار  دوخ  یتقو  یمدآ ،  دنـشابن ؟
دوشن !؟ هدید  يو  رب  نآ  رثا  دنک و  لاعتم  يادخ  هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  یسک  تسا 

 . ج 78 ص 278 ح 113 راونألا : راحب  هّللا ،»  یلإ   » لدب كولملا » کلم  یلإ   » هیفو ص119 ح67  رظانلا :  ۀهزن  ص304 ، نیدلا :  مالعأ 
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812 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

813 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینُّدلا .  ِیف  َدهُّزلا  ُهُحاتفِم  َلِعُجو  ٍتَیب  یف  ُهُّلُک  ُریَخلا  َلِعُج 

تسا . هدش  هداد  رارق  ایند  هب  دهز  نآ ،  دیلک  هدش و  هداهن  قاتا  کی  رد  اه  یبوخ  همه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 73 ص 49 ح 20 راونألا :  راحب  ص 462 ح 1540 ،  راونألا :  ةاکشم  ثایغ ،  نب  صفح  نع  ج 2 ص 128 ح 2  یفاکلا : 

814 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ارَطَخ .  ِهِسفَن  یف  ِهِسفَِنل  اینُّدلا  ِلَعجَی  َمل  نَم  َلاقَف :  اردَق ؟ اینُّدلا  ِیف  ِساّنلا  ُمَظعأ  نَم  یبَءِال :  ٌلُجَر  َلاق 

تسا ؟ یسک  هچ  ایند ،  رد  مدرم  ِنیرت  تلزنم  ُرپ  تفگ : مردپ  هب  يدرم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشاب .» تلزنم  ردق و  یب  شا  هدید  لد و  رد  ایند  هک  یسک  : » دومرف

 : ۀّمغلا فشک  لعجی ، »  » لدب لعجت »  » هیفو ۀفیلخ  نب  دـیزی  نع  ص 97 ح 10  دیفملل :  تایاکحلا  ص 165 ح 10 ،  رئارسلا :  تافرطتسم 
 . هوحن مالسلا  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع  ج 2 ص 363 

815 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِدهُّزلا .  ِیف  اُهتدَجَوَف  َۀَحاّرلا  ُتبَلَط 

متفای . دهز  رد  ار  نآ  متسج و  ار  شیاسآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . دیهشلا ۀعومجم  نع  ًالقن  ج 12 ص 174 ح 13810  لئاسولا :  كردتسم 

816 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیمُدخاَف .  ینَمَدَخ  نَمو  ِهیمِدخَتساَف ،  ِکَمَدَخ  نَم  اینُد . . .  ای  ُلوقَیَف :  ِنیَتَّرَم ،  وأ  ًةَّرَم  ٍموَی  ِّلُک  یف  اینُّدلا  یَلَع  ُِعلَّطَی  هّللا َ  َّنإ 

 ، دنک یم  وت  ِتمدخ  هک  ره  ایند ...! يا   : » دیامرف یم  دنز و  یم  يرس  ایند  هب  راب  ود  یکی  زور ،  ره  رد  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نک .» شتمدخ  دنک ،  یم  نم  تمدخ  هک  ره  و  ریگ ، تمدخ  هب  ار  وا 

 . جو 6 ص 232 ج 2 ص 95  ۀغالبلا :  جهن  حرش  عجارو  ج 2 ص 200  رطاوخلا :  هیبنت 

817 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َِطلوخ  دَق  ُهَّنَأَک  اینُّدلا  ِلهأ  َدنِع  َناکو  هّللا ، ِ  ِّبُح  َةَوالَح  َدَجَوو  امَس ،  اینُّدلا  َنِم  ُنِمؤُملا  یَّلََخت  اذإ 
ایند لها  رظن  رد  و  دشچ ، یم  ار  ادخ  ّتبحم  ینیریـش  دریگ و  یم  يدـنلب  دـیوشب ،  تسد  ایند  زا  نمؤم  هاگ  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنزادرپ . یمن  وا  ریغ  هب  ور ،  نیا  زا  تسا و  هتخیمآ  نانآ   ] ناج  ] اب دنوادخ  ّتبحم  ِینیریش  عقاو ،  رد  هک  نآ  لاح  دیامن ،  یم  هناوید 
ریثألا نبا  مالک  لقن  دعب  هرس  سدق  یسلجملا  ۀمّالعلا  لاقو  طلخ . )»  » ج 2 ص 64 ۀیاهنلا :   ) هلقع ّلتخا  اذإ  هلقع ؛  یف  نالف  طلوخ  لاقی : 

جرخأو مهبولق  یف  یلاعت  هّللا  ّبح  ّرقتـسا  ثیح  نیّبحملا  تاجرد  یلعأ  اذـهو  ۀـجزامملا ،  ینعمب  طلاخو  ینعملا  اذـهب  طلوخ »  : » هلوقف : 
اطلاخم اهیفس  هنوّدعی  مهف  مهراوطأ ،  هروط  ۀنیابمل  قلخلا  ۀّماع  ةرشاعم  نوکرتیو  یلاعت ،  هریغ  یلإ  نوتفتلی  الف  اهنم  هریغ  ءیـش  ّلک  ّبح 

( . ج 8 ص 277 لوقعلا :  ةآرم   ) کلذل نونجلا  یلإ  ءایبنألا  اوبسن  امک 

818 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِکنیَع َبُصن  َتوَملا  ِلَعجاَو  اینُّدلا ،  َکیَلَع  نُهَتلَف  ِهِراوِج ،  یف  َسودرِفلا  َنُکسَتو  ِهِراد ،  یف  َلیلَجلا  َرِواُجت  نأ  َتبَبحأ  نإ  بَدنُج ،  َنباَی  : 

َترَّخأ .  ام  َکیَلَعو  َتمَّدَق  ام  ََکل  َّنأ  مَلعاَو  ٍدَِغل ،  ائیَش  رِخَّدَت  الو  ، 
رد هوکُشاب  ِدنوادخ  راوجمه  هک  يراد  تسود  رگا  بدنج ! رسپ  يا  بَدنُج : ـ  نب  هّللا  دبع  هب  شیاه  هیصوت  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

رارق تمـشچ  ربارب  رد  ار  گرم  زین ]  و [  دـشاب ، راوخ  ترظن  رد  ایند  دـیاب  يوش ،  نکاس  وا  ِیگیاـسمه  رد  تشهب  رد  و  يدرگ ، شیارس 
ياج رب  هچنآ  تسوت و  ِنآ  زا  ناـمه  یتسرفب ،  شیپ  تتماـیق ] يارب   ] ار هچنآ  هک  نادـب  و  نکم ، زادـنا  سپ  تیادرف  يارب  يزیچ  و  هدـب ، 

تسوت . نایز  هب  يراذگب ، 
 . ج 78 ص 282 ح 1 راونألا :  راحب  ص 304 ،  لوقعلا :  فحت 

819 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل  مُهاشخأو  ُهنِم ،  مُُهفَوخأ  هّللِاب ِ  ِساّنلا  َمَلعأ  َّنإ 

تسایند . هب  نانآ  ِنیرت  تبغر  یب  وا و  زا  مدرم  ِنیرت  تیشخ  فوخ و  اب  ادخ ،  هب  مدرم  ِنیرتاناد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . اهب ءاملعلا  ّصخ  کلذلو  هنم ،  یشخی  امب  ملع  نع  کلذ  نوکی  ام  رثکأو  میظعت ،  هبوشی  فوخ  ۀیشخلا :  ۀیـشخلاو :  فوخلا  نیب  قرفلا 
«( فوخ  » 303 صو یشخ »  » ص283 نآرقلا :  ظافلأ  تادرفم   ) نمألا فوخلا  ّداضیو  ۀمولعم ،  وأ  ۀنونظم  ةرامأ  نع  هورکم  عّقوت  فوخلا : 

.

820 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهیف .  مُهُدَهزأ  ِِهب  مُهُمَلعأو  ِِهب ،  مُهُمَلعأ  َُهل  مُُهفَوخأو  ِهِّلل ،  مُُهفَوخأ  هّللِاب ِ  ِساّنلا  َمَلعأ  َّنإ 

و تساـهنآ ، ِنیرت  سانـشادخ  مدرم ،  ِنیرت  سرتادـخ  و  تساـهنآ ، ِنیرت  سرتادـخ  مدرم ، ِنیرت  سانـشادخ  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 
تسایند . رد  نانآ  ِنیرتدهاز  مدرم ،  ِنیرت  سانشادخ 

 . ج 2 ص 27 ح 5 راونألا :  راحب  ثایغ ،  نب  صفح  نع  ج 2 ص 146  یّمقلا :  ریسفت 
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821 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُسفَن  تَخَس  هّللا َ  َفاخ  نَمو  هّللا ، َ  َفاخ  هّللا َ  َفَرَع  نَم 

دنک . رب  ایند  زا  لد  دیسرت ،  ادخ  زا  هک  ره  دیسرت و  ادخ  زا  تخانش ،  ار  ادخ  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
«( . اخس  » ج 6 ص 2373 حاحصلا :   ) ْهتکرت اذإ  ءیشلا :  نع  یسفن  تَیِخَس 

822 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِِهلهَج ِردَِقب  اهیف  اوبِغَر  ِقلَخلا  َِرئاسو  مِهِملِع ،  ِردَِقب  اینُّدلا  ِیف  اودِهَز  َنیِحلاّصلا  َيِدابِع  َّنإ  یسوم ،  ای  مالسلا . . . :  هیلع  یسوم  ِةاجانُم  یف 

نِم  امو  ، 

اِهب .  َعَفَتنا  َّالإ  ٌدَحأ  اهرِّقَُحی  َملو  اهیف ،  ُهانَیع  تَّرَقَف  اهَمَّظَع  ٍدَحأ 
کین  ِناگدنب  یسوم ! يا   : » هک تسا  مالسلا  هیلع  یسوم  اب ] ادخ   ] تاجانم رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

سک چیه  و  دنتـشگ . بغار  نآ  هب  ناش  ینادان  هزادنا  هب  نامدرم ،  رگید  و  دـندیزرو ، دـهز  ایند  هب  ناشتفرعم )  ) ناشـشناد هزادـنا  هب  نم ، 
نادـِب هک  نیا  رگم  درمـشن ،  درُخ  ار  نآ  هک ]  تسین  سک [  چـیه  و  ددرگ ؛ نشور  نآ ،  رد  شمـشچ  درامـش و  گرزب  ار  ایند  هک  تسین 

دوش .» یم  دنم  هرهب 
ج 1 ص 243 یّمقلا :  ریـسفت  ص 765 ح 1028 ،  قودـصلل :  یلامألا  ص 263 ح 1 ،  لاـمعألا :  باوث  ج 2 ص 317 ح 9 ،  یفاـکلا : 
ج 73 ص 21 ح راونألا :  راحب  هوحن ،  اهّلک  ص 490  نیظعاولا :  ۀضور  ص 470 ح 1575 ،  راونألا :  ةاکشم  ثایغ ،  نب  صفح  نع  اهّلک 

 . 10

823 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَتبَواج .  ّالإ  ٌِرئاط  الو  ٌرَجَح  الو  ٌلَبَج  یقبَیال  َروبَّزلا  َأَرَق  اذإ  َناکو  روبَّزلا ،  ُأَرقَی  َجَرَخ  ُهَّنإ  : 

ُدوواد ُهَّنأ  َِملَع  ِریَّطلاَو  ِعابِّسلا  َتاوصأو  ِلابِجلا  َّيِوَد  َعِمَـس  اّمَلَف  لیقزِح ،  َُهل :  ُلاُقی  ٌدـِباع ،  ٌِّیبَن  ِلَبَجلا  َِکلذ  یلَع  اذِإَـف  ٍلَـبَج ،  یلإ  یهَتناَـف 
ال .  َلاق :  َکَیلإ ؟ َدَعصَأَف  یل  ُنَذَأت  لیقزِح ،  ای  مالسلا :  هیلع  ُدوواد  َلاقَف  مالسلا ،  هیلع 

َۀَِیفاعلا .  ِینلَسو  َدوواد  رِّیَُعت  ال  ُلیقزح ،  ای  ِهَیلإ :  هّللا ُ  یَحوَأَف  مالسلا ،  هیلع  ُدوواد  یکَبَف 
ِهَیلإ .  ُهَعَفَرو  َدوواد  ِدَِیب  ُلیقزِح  َذَخَأَف  َلاق : 

ُّطَق ؟ ٍۀَئیطَِخب  َتمَمَه  لَه  لیقزِح ،  ای  مالسلا :  هیلع  ُدوواد  َلاقَف 
ال .  َلاق : 

هّللا ؟ ِ  ِةَدابِع  نِم  ِهیف  َتنأ  اِمب  ُبجُعلا  َکَلَخَد  لَهَف  َلاق : 
ال .  َلاق : 
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اِهتاَّذلو ؟ اِهتاوَهَش  نِم  َذُخَأت  نأ  َتبَبحَأَف  اینُّدلا  َیلإ  َتنَکَر  لَهَف  َلاق : 
یبلَِقب .  َِکلذ  َضَرَع  امَّبُر  یَلب ،  َلاق : 

َِکلذ ؟ َناک  اذإ  ُعَنصَت  َتنُک  امَف  َلاق : 
ِهیف .  اِمب  ُِربَتعَأَف  َبعِّشلا  اَذه  ُلُخدأ  َلاق : 

اهَأَرَقَف ٌَۀباتِک ،  ِهیف  ٍدیدَح  نِم  ٌحَول  اذإو  ٌۀَِیناف ،  ٌماظِعو  ٌۀَِیلاب  ٌۀَـمُجمُج  ِهیَلَع  ٍدـیدَح  نِم  ٌریرَـس  اذِإَف  َبعِّشلا ،  مالـسلا  هیلع  ُدوواد  َلَخَدَـف  َلاق : 
َیِه :  اذِإَف  مالسلا  هیلع  ُدوواد 

ُةَراجِحلاَو یشاِرف ،  ُبارُّتلا  َراص  نأ  يرُمُع  ُرِخآ  َناکَف  ٍرِکب ،  َفلأ  ُتضَضَتفاو  ٍۀَنیدَم ،  َفلأ  ُتیََنبو  ٍۀَنَس ،  َفلأ  ُتکَلَم  مَلَـس ،  ُنب  يَورأ  اَنأ 
اینُّدلِاب .  َّرَتغَی  الَف  ینآَر  نَمَف  یناریج ،  ُتاّیَحلاَو  ُنادیّدلاَو  یتَداسِو ، 

ره و  تخادرپ ، روبز  ندناوخ  هب  تفر و  نوریب  وا  دومرف : ـ  ار  مالـسلا  هیلع  دوواد  هّصق  نآ ،  رد  هک  یثیدح  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دندش . یم  ادص  مه  وا  اب  ناگدنرپ ،  اه و  گنس  اه و  هوک  همه  دناوخ ،  یم  روبز  هاگ 

ار ناگدنرپ  ناگدنرد و  يادص  اه و  هوک  همهمه  نوچ  وا  دـنتفگ . یم  لیقزِح  وا  هب  هک  دوب  دـباع  يربمایپ  هوک ،  نآ  رب  دیـسر . یهوک  هب 
تسا . مالسلا  هیلع  دوواد  هک  تسناد  دینش ، 

میآ ؟ زارف  وت  دزن  هب  هک  یهد  یم  هزاجا  لیقزِح ! يا  تفگ : مالسلا  هیلع  دوواد 
هن . تفگ : لیقزح 

تسیرگ . مالسلا  هیلع  دوواد 
هاوخب .» تیفاع  نم ،  زا  و  نکم ، شنزرس  ار  دوواد  لیقزح ! يا  : » هک دومرف  یحو  لیقزح  هب  دنوادخ 

دیشک . الاب  دوخ ،  يوس  هب  تفرگ و  ار  دوواد  تسد  لیقزح ،  سپ ، 
يا ؟ هدرک  یهانگ  دصق  زگره  ایآ  لیقزح ! يا  تفگ : مالسلا  هیلع  دوواد 

هن . تفگ :
يا ؟ هدش  رورغ  راچد  زگره  يا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  ادخ  تدابع  هک  نیا  زا  ایآ  تفگ : دوواد 

هن . تفگ :
يریگرب ؟ نآ  ياه  یشوخ  اه و  هتساوخ  زا  هک  يا  هتشاد  تسود  يا و  هدرک  ایند  هب  لیم  زگره  ایآ  تفگ : دوواد 

تسا . هدرک  روطخ  ملد  هب  یهاگ  يرآ ،  تفگ :
ینک ؟ یم  هچ  تروص ،  نیا  رد  تفگ : دوواد 

مریگ . یم  تربع  تسا ،  نآ  رد  هچنآ  زا  میآ و  یم  هّرد  نیا  هب  تفگ :
نهآ زا  یحول  زین  و  تسا ، هدیسوپ  ياه  ناوختسا  هدوسرف و  يا  همجمج  نآ ،  رب  هک  دید  نینهآ  یتخت  دش .  هّرد  دراو  مالسلا  هیلع  دوواد 

دوب : هدمآ  نینچ  دناوخ .  ار  هتشون  نآ  مالسلا  هیلع  دوواد  دوب . هتشون  يزیچ  نآ  رد  هک 
 ، كاخ ماجنارـس  اّما  مدرک ؛ یـسورع  رتخد ،  رازه  اب  و  متخاسب ، رهـش  رازه  و  مدرک ، یهاشداپ  لاـس  رازه  متـسه .  ْمَلَـس  رـسپ  يورَا  نم  »

دروخب .» ار  ایند  بیرف  دیابن  دنیب ،  یم  ارم  هک  ره  سپ ،  مناگیاسمه . اهرام  اه و  مرک  مشلاب و  گنس ،  دش و  مرتسب 
ۀضور ج 2 ص 231 ،  یّمقلا :  ریـسفت  ملاس ،  نب  ماشه  نع  امهالک  ص 159 ح 157  قودصلل :  یلامألا  ص 524 ح 6 ،  نیدلا :  لامک 

 . ج 14 ص 25 ح 3 راونألا :  راحب  هوحن ،  امهالک  ص 484  نیظعاولا : 

824 ثیدح

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 326 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ـ ُ  ُهَنَعل  دیزَی ـ  یلَع  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِنب  ِنیَسُحلا  ُسأَر  َلِخُدا  اَّمل 

ْمُکیِْدیَأ ! » ْتَبَسَک  اَِمبَف  ٍۀَبیِصُّم  ِم  نّ مُکَب  ـ َصَأ اَم  َو   » نیَسُحلا ُنب  َِّیلَع  ای  ُدیزَی :  َلاق  مالسلا . . .  هیلع  ِنیَسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  ِهیَلَع  َلِخُداو 
وا  رب  ادخ  تنعل  هک  دیزی ـ  دزن  ار  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  رس  نوچ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هب دسر ،  یم  امش  هب  هک  یتبیصم  ره  و  ! » نیسحلا نب  یلع  يا  تفگ : دیزی  دندروآ ، ... زین  ار  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دندرب و  داب ـ 
تسا ! » ناتدوخ  لامعا  ببس 

چیه : » تسا هدـش  لزاـن  رگید  هیآ  نیا  اـم  هراـبرد  هکلب  دـشن ؛ لزاـن  اـم  هراـب  رد  هیآ  نیا  زگره ! : » دومرف مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
 ، تسا یباتک  رد  میروآ ، دیدپ  ار  نآ  هک  نیا  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  دسر ،  یمن  امش ]  هب  امش [  ياه  سْفن  رد  هن  نیمز و  رد  هن  یتبیـصم ، 

ینامداش تسا ،  هداد  امش  هب  هچنآ  ببس  هب  دیوشن و  نیگهودنا  هتفر ،  امش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  تسا ،  ناسآ  ادخ  يارب  راک ،  نیا  هتبلا  و 
یمن سوسفا  میهد ،  یم  تسد  زا  هچنآ  يارب  هک  میتـسه  یناـسک  اـم ،  درادـن . » تسود  ار  یـشورفرخف  دنـسپدوخ  چـیه  ادـخ  و  دـینکن . 

مینک .» یمن  ینامداش  دسر ،  یم  ام  هب  هچنآ  يارب  میروخ و 
 . 30 يروشلا : 

825 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُؤالَب .  ُنَمُؤی  اهَریثَکو ال  ُهُؤاَقب ،  ُمودَی  اینُّدلا ال  َلیلَق  َّنِإَف  اینُّدلا ؛  َنِم  َکَتاف  ام  یلَع  َسَأت  ال  َّیَُنب . . .  ای  ُهَنبا :  نامُقل  ِِهب  َظَعَو  امیف  َناک 
سوسفا اـیند  زا  يزیچ  نداد  تسد  زا  يارب  مدـنزرف ...! : » هک دوـب  نیا  شدـنزرف ،  هب  ناـمقل  ياهدـنپ  هلمج  زا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

تسین .» جنر  زا  یلاخ  نآ ،  ِرایسب  و  درادن ، ماود  شیاقب  ایند  ِكدنا  هک  ارچ  روخم ؛
ج 13 ص 425 ح 19 راونألا :  راحب  يدزألا ،  ۀبقع  نب  ییحی  نع  امهالک  ج 2 ص 194  رطاوخلا :  هیبنت  ج 2 ص 134 ح 20 ،  یفاکلا : 

.

826 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتَفَّوَشَت 

يارب سپس  دندرم . دنتساوخن و  ار  نآ  اهنآ  یلو  درک ؛ ییامندوخ  ضحم  ِلالح  تروص  هب  يا ،  هّدع  يارب  ایند  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، دنتـسناوت ات  لالح ،  زا  و  تسین » يزاین  كان ،  ههبـش   ] لام  ] هب ار  ام  : » دنتفگ اهنآ  دش و  نایامن  كان  ههبـش  لالح و  تروص  هب  يا  هّدـع 
رد و  تسین » يزاین  مارح  هب  ار  ام  : » دنتفگ اهنآ  دومن و  ییامندوخ  كان  ههبـش  مارح و  تروص  هب  رگید  يا  هّدـع  يارب  سپـس  دـنتفرگرب .

لام ] ]
ار نآ  اّما  دنبلط ؛ یم  ار  نآ  نانآ  دیدرگ و  دهاوخ  نایامن  ضحم  ِمارح  تروص  هب  يا ،  هّدع  يارب  سپس  و  دندش .  رو  هطوغ  كان ،  ههبش 

دروخ . یم  يراچان  ِرس  زا  ایند  رد  نمؤم  دنبای .  یمن 
«( . فوش  » ج 4 ص 1383 حاحصلا :   ) تنّیَزت يأ  ُۀیراجلا :  تَفَّوَشَت 
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827 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍرمأ یلَع  ٍصیرَح  نِم  مَکَف  ُهنِم .  ٌءیَـش  َكِدَـی  یف  َسَیلو  َتظَقیَتساَف  َکِمانَم  یف  ُهَتبَـصأ  ٍلامَک  وأ  ُهنَع ،  َتلََحتراَف  ُهَتلََزن  ٍلِزنَمَک  اینُّدـلا  ِلِزنأ 

ُهاتأ .  َنیح  ِِهب  َدِعَس  دَق  ٍرمَءِال  ٍكِرات  نِم  مَکو  ُهاتأ ،  َنیح  ِِهب  َیِقَش  دَق 
رد هک  نادب  یلام  دننام  ای  یچوک ، یم  نآ  زا  سپس  ییآ و  یم  دورف  نآ  رد  هک  نادب  یهاگلزنم  ِناس  هب  ار  ایند  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

، دیدرگ وا  یتخبدب  هیام  دیـسر ،  نادب  نوچ  هک  يزیچ  ِدنمزآ  اسب  يا  ینیب .  یمن  نآ  زا  يرثا  يوش ،  یم  رادـیب  نوچ  یبای و  یم  تباوخ 
دیدرگ ! شا  یتخبشوخ  هیام  دیسر ،  وا  هب  زیچ  نآ  نوچ  هک  يزیچ  هدننک  كرت  اسب  يا  و 

 . يروثلا و ص287 نایفس  نع  ص 377  لوقعلا :  فحت 

828 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِۀلِزنَِمب  اینُّدلا  ِلَعجا  َّیَُنب . . .  ای  ُهَنبا :  نامُقل  ِِهب  َظَعَو  امیف  َناک 

ِرهَّدلا .  َرِخآ  اهَیلإ  عِجَرت  َملو  اهَتکََرتو  اهیَلَع  َتزُج  ٍرهَن  یلَع  ٍةَرَطنَق 
ار  ایند  مدنزرف ...!  : » هک دوب  نیا  شدنزرف ،  هب  نامقل  ياهزردنا  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

يدرگ .» یمن  رب  نآ  يوس  هب  زگره  رگید  يا و  هداهن  رس  تشپ  ار  نآ  يا و  هتشذگ  نآ ،  زا  هک  نادب  يا  هناخدور  رب  یلپ  ناس  هب 
ج 13 ص 425 ح 19 راونألا :  راحب  يدزألا ،  ۀبقع  نب  ییحی  نع  امهالک  ج 2 ص 194  رطاوخلا :  هیبنت  ج 2 ص 135 ح 20 ،  یفاکلا : 

.

829 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمِحَر نَم  ّالإ  ُهُّرَش ،  ُّرُضَیو  ُهُریَخ  ُعَفنَی  ام  ّالإ  ائیَش  نُکَی  َمل  اینُّدلا  َنِم  ائیَش  َّنَأَک  ِملِعلا ،  َیِغَتبُم  ای  ِِهتَبطُخ :  یف  ُلوقَی  هنع  هللا  یـضر  رَذ  وبأ  َناک 

هّللا . ُ 
هک نیا  زج  تسا ،  هدوبن  يزیچ  ایند ،  زیچ  چیه  ایوگ  شناد ! هدنیوج  يا  تفگ : یم  دوخ  ینارنخس  رد  رذ ،  وبا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنک . محر  وا  هب  ادخ  هک  یسک  رگم  دنز ، یم  نایز  شا  يدب  دناسر و  یم  دوس  شا  یبوخ 
ص رشع :  ۀّتسلا  لوصُالا  عفنی ، » ام   » لدب عفنی » ًالمع   » هیفو ص 179 ح 1  دیفملل :  یلامألا  ریصب ،  یبأ  نع  ج 2 ص 134 ح 18  یفاکلا : 

 . ج 22 ص 401 ح 11 راونألا :  راحب  مالسلا ،  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع  ریصب  یبأ  نع  امهالک   35

830 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: 

ُناسنِإلا  اَهُّیأ  َکِسفَِنل  رَتخاَو  ٌتِّیَم  َکَّنِإَف  ٍلَهَم  یلَع  لَمِعا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


َناک  دَق  ٌِنئاک  َوُه  ام  َّنَأَکویضَم  ذإ  ُکَی  َمل  َناک  دَق  ام  َّنَأَکَف 
دومرف : ـ  یم  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

یتسه /  یندرم  وت  هک  ارچ  شوکب ؛ يراد ،  هک  یتلهم  رد 
نیزگرب  یکین  ناسنا ـ  يا  تدوخ ـ  يارب  و 

ـت ! سا هدوب  ادتبا  زا  ایوگ  يا ، هدنیآ  و هـر  تسا / هدوبن  ًالصا  ایوگ  تشذگو ، دوب  هچنآ 
 ، ص 538 نیظعاولا :  ۀضور  ج 4 ص 276 ،  بوشآرهش :  نبال  بقانملا  ریمع ،  یبأ  نب  دّمحم  نع  ص 578 ح 793  قودصلل :  یلامألا 

 . ج 71 ص 172 ح 3 راونألا :  راحب 

831 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌباقِع .  اهُمارَحو  ٌباسِح ،  اُهلالَح  اینُّدلا  َلاقَف :  زِجوأو ،  انظِع  مالسلا :  هیلع  َنینِمؤُملا  ِریمَءِال  َلیق 

هد . هاتوک  يزردنا  ار  ام  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
رفیک .» شمارح  دراد و  باسح  شلالح  ایند ، : » دومرف

 . هوحن ج 1 ص 137  رطاوخلا :  هیبنت  ج 2 ص 459 ح 13 ،  یفاکلا : 

832 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 : ُلوقَیو ُحَسمَی  َلَعَجَف  ِهِّدَخ ،  یف  تَرَّثأ  دَق  ٍفیل  ِةَداسِوو  ِهِمسِج ،  یف  َرَّثأ  دَق  ٍریصَح  یلَع  َوُهو  ٌلُجَر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َلَخَد 

ِریصَحلا !؟  اَذه  یلَع  َتنأو  ِجابیّدلاَو  ِریرَحلا  یَلَع  َنومانَی  مُهَّنإ  ُرَصیَق ،  الو  يرسِک  اذِهب  َیِضَر  ام 
ٍلُجَر ِلَثَمَک  اینُّدلا  ُلَثَم  امَّنإ  اینُّدـلاَو ،  اَنأ  ام  هّللاَو ِ  امُهنِم ،  ُمَرکأ  اَنَءَال  هّللاَو ِ  امُهنِم ،  ٌریَخ  انَءَال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسَر  َلاقَف  َلاق : 

اهَکََرتو .  َبَهَذَف  َلََحترا  اَهنَع  ُّلِّظلا  َلام  نأ  اّمَلَف  اهَتَحت ،  َّلَظَتساَف  ٌءیَف  اَهلو  ٍةَرَجَش  یلَع  َّرَم  ٍبِکار 
تسا و هتفخ  ییایروب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـید  دـش .  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  يدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

لاح نیا  رد  درک و  ایروب  رب  ندیـشک  تسد  هب  عورـش  تسا .  هتخادنا  اج  ناشیا  تروص  ندب و  رب  هک  دراد  رـس  ریز  امرخ  فیل  زا  یـشلاب 
ایروب !؟ نیا  رب  امش  دنباوخ و  یم  ابید  ریرح و  رب  اهنآ  دنهد . یمن  تیاضر  يزیچ  نینچ  هب  رصیق ،  ارسک و  تفگ : یم 

درم تیاکح  تقیقح ، رد  ایند ، تیاکح  ایند !؟ هب  هچ  ارم  ادخ ، هب  مرتدنمجرا .  اهنآ  زا  نم  ادخ ،  هب  مرتهب . اهنآ  زا  نم  : » دومرف ادخ  ربمایپ 
تخرد ددنب و  یم  رب  راب  ددرگ ،  یم  رب  هیاس  نوچ  و  دمرآ ، یم  نآ  هیاس  رد  دراد و  يا  هیاس  هک  درذگ  یم  یتخرد  زا  هک  تسا  يراوس 

دور . » یم  دنک و  یم  كرت  ار 
ج 73 ص 126 ح راونألا :  راـحب  ج 1 ص 209 ح 4 ،  راربألا :  ۀیلح  نانـس ،  نب  هّللادـبع  نع  ص 50 ح 134  دیعس :  نب  نیـسحلل  دهزلا 

 . ص 463 ح 1545 راونألا :  ةاکشم  عجارو   124

833 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الو انجِـس  َّیَلَع  اینُّدلا  ِلَعَجت  ال  اهیف ،  ام  ِّرَـشو  اینُّدلا  ِّرَـش  نِم  یهلإ  ای  َِکب  ُذوعأ  ِءاعُّدلا : ...  اَذِهب  وعدَی  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُحلا  ُنب  ُّیلَع  َناک 
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ِناوَیَحلا .  ِراد  یلإ  یلَمَع  اهیف  ًالوبقَم  یّنَع ،  اّیِضرَم  اِهتَنِتف  نِم  ینجِرخأ  انزُح ،  َّیَلَع  اهَقاِرف 
دناوخ : ...  یم  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا ) نیز  ماما   ) نیسحلا نب  یلع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

مهودنا هیام  ار  نآ  زا  ییادج  نادرگم و  نادنز  نم ،  رب  ار  ایند  مرب .  یم  هانپ  وت  هب  تسایند ،  رد  هچنآ  ره  ّرش  زا  ایند و  ّرش  زا  نم ! دوبعم  »
دشاب . » هدش  هتفریذپ  نآ ،  رد  ملامعا  یشاب و  دونشخ  نم  زا  هک  رَبب  یقیقح ]  ] یگدنز يارس  هب  نانچ  ایند  يارس  هنتف  زا  ارم  هدم .  رارق 

راحب هوحن ،  اـمهالک  ص 351 ح 466  دّجهتملا :  حابـصم  ص 234 ،  عوبـسُالا :  لامج  ریـصب ،  یبأ  نع  ص 554 ح 13  ج 2  یفاـکلا : 
 . ج 90 ص 4 ح 1 راونألا : 

834 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، اِهتَنِتف نِم  ینرِجأ  انزُح ،  یل  اهَقاِرف  لَعَجت  الو  انجِس ،  َّیَلَع  اینُّدلا  ِلَعَجت  الو  اهیف ،  ام  ِّرَشو  اِهلهأ  ِّرَـشو  اینُّدلا  ِّرَـش  نِم  َِکب  ُذوعأ  ّینإ  َّمُهّللا 

ِرایخَألا . ِنِکاسَمو  ِناوَیَحلا  ِراد  یلإ  َِکلِذب  َلِصأ  یّتَح  اروکشَم ،  اهیف  ییعَسو  ًالوبقَم  اهیف  یلَمَع  لَعجاَو 
 ، نم رب  ار  ایند  ایادـخراب ! مرب .  یم  هانپ  وت  هب  تسایند ،  رد  هچنآ  ّرـش  ایند و  لها  ّرـش  ایند و  ّرـش  زا  ایادـخراب ! مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
ار میاه  شالت  تهاگرد و  هتفریذـپ  ار  نآ  رد  ملامعا  هدـب و  مهانپ  ایند  هنتف  زا  زاـسم .  مهودـنا  هیاـم  ار  نآ  زا  ییادـج  نادرگم و  نادـنز 

میآ . لیان  ناکین ،  هاگتنوکس  و   ] یقیقح یگدنز ِـ[  يارس  هب  هلیسو  نیدب  ات  هدب  رارق  دوخ  ینادردق  دروم 
مامإلا نع  رقابلا  مامإلا  نع  یناعنصلا  ییحی  یبأ  نع  ص 241  عوبسُالا :  لامج  يربکعلتلا ،  یسوم  نب  نوراه  نع  ج 1 ص 134  لابقإلا : 

راحب هوحن ،  ایندلا » ...  لعجت  ال   » نم هلیذ  امهیفو  ص 76  نیمألا :  دلبلا  ص 394 ،  دّجهتملا :  حابصم  هوحن ،  مالسلاامهیلع  نیدباعلا  نیز 
 . ج 97 ص 338 ح 1 راونألا : 

835 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َریَخلا َلَعَج  َّزَعو ـ  َّلَج  هّللا ـ َ  َّنءِال  ِةَرِخآلا ؛ َدـَعب  ّالإ  َّرَّشلاَو  َریَخلا  يََرت  َنلو  َکَمامأ ،  ُهَّلُک  َّرَّشلا  َّنإو  َکَـمامأ ،  ُهُّلُک  ُریَخلا  ٍبَدـنُج ،  َنب  اَـی  : 

ِناِیقابلا .  امُه  َّـ نَءِال ِراّنلا ؛  ِیف  ُهَّلُک  َّرَّشلاَو  ِۀَّنَجلا ،  ِیف  ُهَّلُک 
تسوت و ِيورارف  زین  يدب  همه  تسوت و  يور  ارف  یبوخ ،  همه  بدنج ،  رسپ  يا  بدنج : ـ  رسپ  هب  شتّیصو  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
هک ارچ  داد ؛  رارق  مّنهج  رد  ار  دـب  مامت  و  تشهب ،  رد  ار  بوخ  ماـمت  دـنوادخ  هک  اریز  ینیب ؛  یمن  ترخآ  زا  سپ  زج  ار  دـب  بوخ و  وت 

دنراگدنام . ود ،  نیا 
 . ج 78 ص 284 ح 1 راونألا :  راحب  ص 306 ،  لوقعلا :  فحت 

836 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًداَسَف » َالَو  ِضْرَءْالا  ِیف  اُولُع  »

يرترب یگرزب و  ُّولُع ، »  » زا دارم  دنتسین : ـ » داسف  و  یشکرس )  ) يرترب راتساوخ  نیمز ،  رد   » فیرش هیآ  هرابرد  مالسلا ـ :  هیلع  قداص  ماما 
یسنج . ) داسف  یگرابنز و   ) انز داسف ، »  » زا دارم  و  تسا ، 

 . 83 صصقلا : 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


837 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهَیلإ ِۀَعَراسُملاَو  َِۀباجِإلا  ِیف  ُتأَطبأو  اهنَع  ُتطَّبَثَتَف  ِةَرِخآلا  یِعاوَد  ینتَعَدو  اِعئاط ،  اهَیلإ  ُتنَکَرو  اعیرَـس  اُهتبَجَأَف  اینُّدلا  یِعاوَد  ینتَعَد  ِّبَر  : 

ِدِماهلا  اَهِماطُحو  اینُّدلا  یِعاوَد  یلإ  ُتعَراس  امَک  ، 
هنابلطواد متفریذـپ و  ار  نانآ  توعد  همیـسارس  نم  دـندناوخ و  ارف  ارم  ایند  ِنارگتوعد  اراگدرورپ ! اعد : ـ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

يدنُک نانآ  يوس  هب  نتفاتـش  نانآ و  توعد  نتفریذـپ  رد  مدرک و  گنرد  نم  دـندناوخ و  ارف  ارم  ترخآ  ِنارگتوعد  و  مدرک ؛  ناشتعاطا 
یب چوپ و  عاتم   ) نآ هدـنوشدوبان  هدیکـشخ  ياـه  فلع  كاـشاخ و  سخ و  اـیند و  نارگتوعد  يوس  هب  سکع ] رب   ] هک ناـنچ  مدـیزرو ، 

مدرک . باتش  شا ،  ینتفر  نیب  زا  بارس  و  ایند ) شزرا 
«( . دمه  » ج 5 ص 273 ۀیاهنلا :   ) سبایلا دِماهلا : 

838 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَمِغار . َیِهو  اینُّدلا  ُهتَتأو  ُهَرمأ ،  َُهل  َعَمَجو  ُهَقیض ،  ُهنَع  هّللا ُ  َفَشَک  ِهِّمَه ،  َرَبکأ  ُةَرِخآلا  َِتناک  نَم 

دزاس و یم  فرطرب  وا  زا  ار  ییانگنت  یتخـس و  دـنوادخ  دـشاب ،  وا  مغ  ّمه و  نیرت  گرزب  ترخآ ،  هک  یـسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دروآ . یم  يور  وا  هب  شلیم ،  مغر  هب  ایند  دشخب و  یم  ناماس  ار  شروما 

ج 73 ص 126 ح 122. راونألا :  راحب  مشاه ،  یبأ  نع  ص 49 ح 132  دیعس :  نب  نیسحلل  دهزلا 

839 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الَف  اهَقَراف ،  دَق  اَهل  ٍكِردُمو  اهکِرُدی ،  َمل  اینُّدِلل  ٍِبلاط  نِم  مَک 

ِبَلَط نَع  اهنِم  َكَردأ  امب  َلَغَتشاَو  ُهتَعَرَص ،  دَق  اینُّدلا  یَلَع  ٍصیرَح  نِم  مَکَف  اهِِکلامو ،  اهیطعُم  نِم  اهسِمَتلاَو  َِکلَمَع ،  نَع  اُهبَلَط  َکَّنَلَغـشَی 
ُُهلَجأ . ُهَکَردأو  ُهُرُمُع  َِینَف  یّتَح  ِِهتَرِخآ ، 

هب  هک  یناسک  رایسب  هچ  دندیسرن و  نآ  هب  هک  ینابلطایند  رایسب  هچ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هدنهد زا  ار  ایند  و  درادب .  زاب  ترخآ ] يارب   ] ندرک لمع  زا  ار  وت  ایند ،  بلط  هک  ادابم  سپ  دنتفر ! ] و   ] دندش ادج  نآ  زا  دندیـسر و  ایند 

بلط زا  دْروآ ،  تسد  هب  ایند  زا  هچنآ  تهج  هب  دـْنکفا و  كاخ  هب  ار  وا  ایند  هک  ایند  هب  ِدـنمزآ  اسب  يا  هاوخب .  دـنوادخ )  ) شکلاـم نآ و 
دیسر ! ارف  شگرم  دش و  يرپس  شرمع  هک  نآ  ات  ْدنام ،  زاب  شترخآ 

 . هوحن ص 464 ح 1549  راونألا :  ةاکشم  ج 2 ص 455 ح 9 ،  یفاکلا : 

840 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍبوـکُر ـالو  َکیـصاعَم ،  یلَع  ٍةَأرُِجب  اـمِهیف  یّنَِیلَتبَت  ـالَف  َکـِقلَخ  نـِم  ِناـقلَخ  َراـهَّنلاَو  َلـیَّللا  َّنإ  َّمُـهّللا  َتیَـسمأو ... :  َتحَبـصأ  اذإ  ُلوـقَت 
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َروبَت . َنل  ًةَراِجتو  اروکشَم  ایعَسو  ًالَّبَقَتُم  ًالَمَع  امِهیف  ینقُزراَو  َکِمِراحَِمل ، 
اهنآ رد  سپ ،  دنتسه .  وت  ياه  هدیرفآ  زا  هدیرفآ  ود  زور ،  بش و  ایادخراب ! ییوگ ... « :  یم  ماش  ماب و  ره  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

یتراجت و  ریدقت ،  ِروخ  رد  یشالت  هتفریذپ ،  یلمع  ارم  اهنآ  رد  و  نادرگم ،  تیاه  مارح  باکترا  تا و  یـصاعم  رب  یخاتـسگ  راتفرگ  ارم 
امرف . يزور  دوش ،  یمن  داسک  زگره  هک 

ج راونألا :  راحب  هوحن ،  ص 206 ح 299  دّجهتملا :  حابصم  یـسوم ،  نب  راّمع  نع  ج 1 ص 337 ح 982  هیقفلا :  هرـضحی  نم ال  باتک 
86 ص 287 ح 48.

841 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَقَدَّصلِاب . هّللا َ  ُرِجاتُاَف  انایحأ  ُِقلمَُال  ّینإ 

اب تراجت  هب  نداد ،  هقدـص  اـب  دوخ ]،  یتسد  گـنت  عفر  يارب   ] موش و یم  تسد  گـنت  تاـقوا ،  یهاـگ  نم  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
مزادرپ . یم  دنوادخ 

 . ج 78 ص 206 ح 54 راونألا :  راحب  ج 2 ص 417 ،  ۀّمغلا : فشک 

842 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوُمَْلعَی » ْاُوناَک  َْول   » مُهَسُفنأ ِِمئاّدلا  ِباذَعلِاب  اونَهَرو  اینُّدلِاب  َةَرِخآلا  اوُعاب  ذإ  ِباذَعلِاب ،  ْمُهَسُفنَأ » ِِهب  ْاْوَرَش  اَم  َْسِئَبل  َو  »

دنتخورف و ایند  هب  ار  ترخآ  هک  اریز  باذـع ؛  هب  ینعی  دـنتخورف ، » نآ  هب  ار  ناشیاه  ناج  هچنآ  تسا  دـب  هچ   : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
رفاک لیلد  هب  اّما  دـنا ؛ هتخورف  باذـع  هب  ار  ناشیاه  ناج  هک  دنتـسناد ) یم  شاک  يا   . ) دـنداد یگـشیمه  ِباذـع  ِورگ  هب  ار  ناشیاه  ناج 

دنناد .  یمن   ، ] دنا هتخورف  يزیچ  دب  هب  ار  دوخ  ناج  هک   ] ار نیا  باذع ، )  ) نآ هب  ناشندوب 
هب ار  نانآ  دنوادخ  دننادب ،  ار ] تقیقح  نیا  لّمأت ،  هشیدنا و  نیا  هجیتن  رد   ] ات دنداهن  ورف  ار  ادـخ  ياه  تّجح  رد  ندیـشیدنا  نوچ  سپ ، 

درک . باذع  قح ،  راکنا  ناشلطاب و  داقتعا  ببس 
 . 102 ةرقبلا :

843 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلََذب  ُهَّنأ ...  دَهشأ  ّینإ  َّمُهّللا ،  : 

یندألا .  ِلَذرألِاب  ُهَّظَح  َعابو  اینُّدلا  ُهتَّرَغ  نَم  ِهیَلَع  َرَزاَوت  دَقو  َِۀلالَّضلا ،  ِةَریَحو  َِۀلاهَجلا  َنِم  َكَدابِع  َذِقنَتسَِیل  َکیف  ُهَتَجهُم 
نوخ راوگرزب ...  نآ  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  ایادخراب ! نیعبرا : ـ  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

زا  ار  تناگدنب  ات  درک  راثن  وت  هار  رد  ار  دوخ 
 ، دنتخورف تسَپ  يایند ]  ] هب ار  ترخآ ] زا   ] دوخ هرهب  داد و  ناشبیرف  ایند  هک  نانآ  هک  یلاح  رد  دناهرب ،  یهار  مگ  ِیگتشگرس  تلاهج و 

دندش . رایمه  وا  هیلع 
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ج 101 راونألا :  راحب  نارهم ،  نب  ناوفـص  نع  امهالک  ص 788 ح 857  دّجهتملا :  حابـصم  ج 6 ص 113 ح 201 ،  ماکحألا :  بیذهت 
 . ص 331 ح 2

844 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِسَکوَألا  ِنَمَّثلِاب  َةَرِخآلا  َعابو  اینُّدلا ،  ُهتَّرَغ  نَم  َکِقلَخ  نِم  ِهیَلَع  َراث  یّتَح  َکیف ... ُهَتَجهُم  َلََذبو  ِءاعُّدلا ،  ِیف  َرَذعَأَف  : 

دوخ ناج  نوخ و  درک و  مامت  ار  تّجح  ، ] قح هب  مدرم   ] توعد اب  سپ ،  مالسلا : ـ  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دندیروش . وا  رب  دنتخورف ،  اهب  نیرتمک  هب  ار  ترخآ  داد و  ناشبیرف  ایند  هک  وت  قلَخ  زا  یناسک  هک  نآ  ات  دیشخب ...  وت  هار  رد  ار 

«( . سکو  » ج 3 ص 1969 نیرحبلا : عمجم   ) صقنألا سکوألا :  نمثلا 

845 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تَّباَحت .  ِِهبو  تَفَلَتئا ،  ِهیَلَعَف  یّتَش ،  ٍنادبأ  یف  ُقَّرَفَتَتو  ٍدِحاو ،  ِدنِع  نِم  تَجَرَخ  ٌةَدِحاو ،  ِنامیإلا  َحور  َّنإ 

. تسا هتفرگ  ياج  ینوگانوگ  ياهرکیپ  رد  هدـمآ و  دورف  هناگی  يادـخ ] دزن [  زا  هک  تسا  یکی  نامیا ،  حور  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دیآ .  یم  دیدپ  اه  یتسود  نادب ،  دوش و  یم  هتفرگ  وخ  نآ ،  ساسا  رب  سپ 

 . 9  / 193  / 69 راونألا : راحب  يدنکلا ، بلغت  نب  نابأ  نع   249 صاصتخالا : 

846 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُُهلحَر .  یشُغیو  َنوَفلُؤیو  َنوَفلأَی  َنونِمؤُملا 

ناتـسود دمآ  تفر و  ّلحم  ناش  هناخ  دوش و  یم  هتفرگ  سنُا  نانآ ،  اب  دنریگ و  یم  سنُا  رگیدـکی  اب  نانمؤم ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . 

 . 382  / 2 یبوقعیلا :  خیرات 

847 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیخَِأل .  اّبُح  امُهَّدَشأ  امُُهلَضفأ  َناک  ّالإ  ُّطَق  ِنانِمُؤم  یقَتلا  اَم 

یم تسود  رتشیب  ار  شردارب  هک  تسا  یـسک  ود ،  نآ  نیرترب  دـننیبب ،  ار  رگیدـکی  نمؤم  صخـش  ود  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دراد . 

مامإلا نع   191  / 2 رطاوخلا :  هیبنت  لاّمجلا ،  ناوفص  نع  اهّلک   937  / 411  / 1 نساحملا :   ، 60  / 31 نمؤملا :   ، 15  / 127  / 2 یفاکلا : 
 . 32  / 398 26 و ج 74 /   / 250  / 69 راونألا :  راحب  مالسلا ،  هیلع  رقابلا 

848 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍءیَـش ُّيأ  َلاق . . . : ِۀَـمکِحلا ـ  َنِم  َغََلب  ام  َْملِع  َدارأو  مالـسلا ـ  هیلع  َنامیَلُـس  ُِّیبَّنلا  ُدواد  َلَأَس  ُلوقَیمالـسلا :  هیلع  ٍدَّمَُحم  َنب  َرَفعَج  َعِمَـس  ُهَّنأ 

یلحأ ؟ 
ِهَِدلَو . نَع  ُهَِرفاح  ُعَفرََیل  َسَرَفلا  َّنإ  یّتَح  ِهِدابِع ،  َنَیب  هّللا ِ  ُحَور  َیِه  ُۀَّبَحَملا ،  َلاق : 

مالسلا .  هیلع  َنامیَلُس  َِۀباجإ  َدنِع  ُدواد  َکِحَضَف  َلاق : 
دنادـب هک  نیا  يارب  مالـسلا ، هیلع  ربمایپ  دوواد  مالـسلا : ـ  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینزُملا ،  بیعـش  نب  میهاربا  زا  لـقن  هب  ثیداـحألا ـ  عماـج 

تسا .»؟ رت  نیریش  زیچ  هچ  دیسرپ ...« :  وا  زا  تسا ،  هدیسر  تمکح  زا  دح  هچ  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس 
شا هرک  يارب  ار  دوخ  مس  بسا ،  هک  اج  نآ  ات  تسا ،  شناگدنب  نایم  ادـخ  هداتـسرفورف ] شمارآ [  نامه  یتسود ،  : » داد خـساپ  نامیلس 

دراد . » یمرب 
دش .  داش  نامیلس ،  ییوگخساپ  زا  دوواد  هاگ ،  نآ 

 . 193 یّمقلل :  ثیداحألا  عماج 

849 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اَمَف  : » اولاق َمَّنَهَج  َلهأ  َّنِإَف  ُةَرِخآلا  اَّمأو  اِهب ،  َنوموقَی  ُِجئاوَحَف  اینُّدلا  اَّمأ  ِةَرِخآلاَو ،  اینُّدلا  ِیف  َنوعَفنَی  مُهَّنِإَف  اینُّدلا ؛  ِیف  ِءاقِدصَألا  َنِم  اوِرثکأ 

ٍمیِمَح . »  ٍقیِدَص  َو َال  َنیِعِف *  نِم َشـ اََنل 
 ، دنروآ یمرب  ییاهزاین  ایند  رد  اّما  دنناسر .  یم  دوس  ترخآ ،  ایند و  رد  هک  دییازفیب  ناتسود  رامـش  رب  ایند  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

کیدزن . » یتسود  هن  تسا و  یناعیفش  هن  ار  ام  سپ   : » دنیوگ یم  نایخزود  ترخآ ،  رد  اّما  و 
 . میهاربإ نب  رفعج  نع   1  / 149 ناوخإلا :  ۀقداصم 

850 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًَۀباجَتسُم .  ًةَوعَد  ٍنِمُؤم  ِّلُِکل  َّنِإَف  ِناوخِإلا ؛  َنِم  اوِرثکَتِسا 

تسا .  هدش  تباجا  ییاعد  ار  ینمؤم  ره  هک  دییازفیب  ناردارب  رامش  رب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . هباحصأ ضعب  نع  دّمحم  نب  دمحأ  نع   1  / 150 ناوخإلا :  ۀقداصم 

851 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنارسُخلِاب .  َِیُلتبا  ِناوخِإلا  َنِم  ِراثِکتسِالا  ِیف  بَغرَی  َمل  نَم 

دوش .  یم  نایز  راچد  دهدن ،  ناشن  تبغر  ْناردارب  رامش  شیازفا  هب  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 32  / 232  / 78 راونألا :  راحب   ، 319 لوقعلا :  فحت 

852 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا .  َموَی  اِهب  مُُهِئفاُکی  ادَی  یلاعَت  هّللا ِ  َدنِع  مَُهل  َّنِإَف  َنینِمؤُملا ؛  َةاخاُؤم  اوِرثکأ 

نادـب تماـیق ،  زور  هک  تسا  یناوت  تسد  ادـخ  دزن  ار  ناـنآ  هک  دـییازفیب  ناـنمؤم  اـب  یتـسود ] و   ] يردارب رب  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دهد .  یم  ناششاداپ 

 . هباحصأ ضعب  نع  دّمحم  نب  دمحأ  نع   1  / 150 ناوخإلا :  ۀقداصم 

853 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ُُهلانَی اینُّدـلا  َنِم  ٍضَرَع  نَع  َناتُهبلاَو  َروّزلا  ِساـّنلا  ِیف  ُلـِئاقلاَو  َُهل ،  َنیمأ  ـال  ِریثَکلا  ِلاـملا  ُوذو  ُهُکِفـسَی ،  ٍمَدـِب  ُّماـهلا  َنوماـنَی :  ـال  ٌۀَـسمَخ 

ُهَقاِرف .  ُعَّقَوَتَی  ابیبَح  ُّبِحُملاَو  َُهل ،  َلام  الو  ِریثَکلا  ِلاملِاب  ُذوخأَملاَو 
هک نآ  درادن ؛  ینیما  هک  يدنمتلود  رایسب  صخش  تسا ؛ ینوخ  نتخیر  یپ  رد  هک  نآ  دنرادن :  باوخ  نت  جنپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

چیه تسا و  ناوارف  یلام  تخادرپ  زا  ریزگان  هک  نآ  دـیوگ ؛  یم  نخـس  ناتهب  لطاب و  هب  مدرم  نایم  اـیند ،  عاـتم  ندروآ  گـنچ  هب  يارب 
تسا . دوخ  تسود  ییادج  هناتسآ  رد  هک  يرادتسود  و  درادن ؛  یلام 

 . 5  / 15  / 70 راونألا :  راحب  ریصب ،  یبأ  نع  امهالک   64  / 296 لاصخلا :   ، 1446  / 503  / 1 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

854 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نُکَی  َمل  نَِمل  الو  ادیعَس ،  َّدَُعی  نأ  اِملاع  نُکَی  َمل  نَِمل  یغَبنَی  ال 

ادیمَح .  َّدَُعی  نأ  ادودَو 
هک  سک  نآ  و  تخب ،  کین  تسین ،  اناد  هک  سک  نآ  تسین  راوازس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنیآ .  رامش  هب  هدوتس  تسین ،  ّتبحم  ُرپ 
 . 70  / 246  / 78 راونألا :  راحب   ، 364 لوقعلا :  فحت 

855 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنورِکُنی .  ام  مُهنَع  اوُرتساَو  َنوفِرعَی ،  اِمب  مُهوثِّدَح  ِهِسفَن ؛  یلإ  ِساّنلا  َةَّدَوَم  َّرَتِجا  ادبَع  هّللا ُ  َمِحَر 

هچنآ زا  نافلاخم ، )  ) نانآ اب  دنک .  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  یتسود  هک  ار  يا  هدـنب  دـنک  تمحر  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیراد .  ناهن  تسین  دنیاشوخ  نانآ  يارب  ار  هچنآ  دییوگب و  نخس  دنرامش ،  یم  کین 

« هسفن یلإو  َّیلإ   » هیفو  101 تاجردـلا :  رئاصب  رـصتخم  انیلإو ، » هسفن  یلإ   » هیفو هوحن   3  / 35 ینامعنلل :  ۀـبیغلا   ، 5  / 223  / 2 یفاکلا : 
مئاعد مهنع ، » اورتساو   » لدب كرتو »  » امهیفو  404 نیظعاولا :  ۀضور  زاهزهلا ،  نب  كردم  نع   89  / 25 لاصخلا :  یلعألادبع ،  نع  اهّلک 

 . 22  / 74  / 75 راونألا :  راحب  هسفن ، » یلإو  انیلإ   » امهیفو  1456  / 507  / 3 رابخألا :  حرش   ، 61  / 1 مالسإلا : 

856 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِروبُّثلا !؟ َنِم  َیَِقل  ام  ُهَلیَو ،  ای  يدانو :  ُُهلاصوأ ،  تَعَّلََختو  ُهاتَبکُر ،  تَّکَطصا  اَیَقَتلا  اَذِإَف  ِناِملسُملا ،  َرَجَتها  اَم  احِرَف  ُسیلبإ  ُلازَی  ال 

ار رگیدکی  ود  نآ  نوچ  تسا و  نامداش  هراومه  ناطیـش ،  دنا ،  هدیرب  رگیدـکی  زا  ناملـسم  ود  هک  یماگنه  ات  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هچ نم ،  رب  ياو  دنز :  یم  گناب  دوش و  یم  ادج  رگیدکی  زا  شیاضعا  ایوگ ]  ] دروخ و یم  رگیدکی  هب   [ سرت زا   ] شناوناز دننک ،  رادید 

مدش !؟ كاله  ناس 
 . 7  / 187  / 75 راونألا :  راحب  ریصب ،  یبأ  نع  امهالک   326 دیرملا :  ۀینم   ، 7  / 346  / 2 یفاکلا : 

857 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلإ  ادِهَتُجم ـ  اکِسان  اِدباع  َناکو  ٌماّمَه ـ  َُهل  ُلاُقی  ٌلُجَر  َماق 

ال ُنمؤُملا . . .  ُماّمَه ،  ای  َلاقَف :  ِهَیلإ .  ُرُظنَن  انَّنَأَک  ِنِمؤُملا  َۀَفِص  اَنل  فِص  َنینِمؤُملا ،  َریمأ  ای  َلاقَف :  ُبُطخَی ،  َوُهومالـسلا  هیلع  َنینِمؤُملا  ِریمأ 
ِِهب .  ُرُکمَی  الو  ُُهباتغَی ،  الو  ُهاخأ ،  ُرُجهَی 

هشیپ ،  تدابع  يدرم  دناوخ ،  یم  هبطخ  نانمؤم  ریما  هک  یلاح  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ییوگ هک  نک  فصو  ام  يارب  نانچ  ار  نمؤم  صخش  نانمؤم ! ریما   » يا تفگ :  تساخرب و  ماّمه ،  مان  هب  ادخ ] هار  رد  ] اشوک راگزیهرپ و 

مینیب . » یم  ار  وا 
دنز . » یمن  گنرین  وا  هب  دنک و  یمن  ار  شتبیغ  دُرب ،  یمن  شردارب  زا  نمؤم . . .  ماّمه !  يا   : » دومرف ترضح 

 . سنوی نب  هّللادبع  نع   1  / 226  / 2 یفاکلا : 

858 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُبجُعلاَو .  ُملُّظلاَو ،  ُقافِّنلا ،  ِءاضغَبِلل :  ٌۀَبَسکَم  ٌۀَثالَث 

يدنسپدوخ .  يرگمتس و  قافن ،  دروآ :  یم  راب  هب  ینمشد  زیچ ،  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 6  / 229  / 78 راونألا :  راحب   ، 316 لوقعلا :  فحت 

859 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَِفلَتُخم !؟  ٍبوُلق  َنَیب  هّللا ُ  َفِّلَُؤیو  َۀَِملَکلا ،  هّللا ُ  َعَمجَیو  ِدالِبلا ،  ِیف  َلدَعلاَو  َّقَحلا  َیلاعَتو  َكَرابَت  هّللا ُ  َرِهُظی  نأ  َنّوبُِحت  امأ  : 

دنوادـخ هک  دـیرادن  تسود  ایآ  لطاب ـ  تلود  رد  ناهنپ  ماما  اب  یناهنپ  ِتدابع  شزرا  هب  هرابرد  یثیدـح  رد  مالـسلا ـ :  هیلع  قداـص  ماـما 
دزاس رارقرب  تفلا  هدنکارپ ،  ياه  لد  نایم  دنک و  داجیا  هملک  تدحو  دنک و   ] زوریپ و   [ راکشآ نیمز ،  طیسب  رب  ار  تلادع  قح و  لاعتم ، 

 !؟
 . 20  / 128  / 52 راونألا : راحب  یطاباسلا ،  راّمع  نع  امهالک   7  / 647 نیدلا :  لامک   ، 2  / 334  / 1 یفاکلا : 

860 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
فَلَتئا  ِقاثیملا  ِیف  اهنِم  َفَراعَت  امَف  ٌةَدَّنَُجم ،  ٌدونُج  َحاورَألا  َّنإ 

انُهاه ) َفَلَتخا   ) ِقاثیملا ِیف  اهنِم  َرَکانَت  امو  انُهاه ، 
رد  هک  اهنآ  سپ  دنا .  هدمآ  مهارف  ینایهاپس   [ نوچمه  ] اه ناج  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

نیا رد  دنـسانشن ،  ار  رگیدکی   ، [ قاثیم ملاع  رد   ] هک اهنآو  دنریگ  یم  تفلا  رگیدکی  اب  اج  نیا  رد  دنـسانشب ،  ار  رگیدکی  قاثیم ،   [ ملاع ]
درک .  دنهاوخ  فالتخا  اج 

 . عیارشلا للع  نع  ًالقن  راونألا  راحب  نم  هانتبثأ  نیسوقلا  نیبام 

861 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍدِجـسَم یلإ  َءاج  انِمُؤم  َّنأ  َولو  َفَلَتخا ،  اهنِم  َرَکانَت  امو  َفَلَتئا ،  اَهنِم  َفَراعَت  امَف  ُلیَخلا ،  ُّماشَتَت  امَک  ُّماشَتَتَف  یقَتَلت  ٌةَدَّنَُجم ،  ٌدونُج  ُحاورَـألا 

ِهَیلإ .  َسِلجَی  یّتَح  ِنِمؤُملا  َِکلذ  یلإ  ُهُحور  َتلاَمل  ٌدِحاو  ٌنِمُؤم  ّالإ  مِهیف  َسَیل  ٌریثَک  ٌسانُا  ِهیف 
 ، دنیوب یم  ار  رگیدکی  نابسا  هک  نانچ  دننیب و  یم  ار  رگیدکی  هک  دنا  هدمآ  مهارف  ینایهاپس   [ نوچمه  ] اه ناج  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

فالتخا مه  اب  دنتخانشن ،  ار  رگیدکی  هک  اهنآ  دنریگ و  یم  تفلا  رگیدکی  اب  دنتخانش ،  ار  رگیدکی  هک  اهنآ  سپ  دنیوب .  یم  ار  رگیدکی 
 ، تسین نانآ  نایم  رد  نمؤم  کی  زج  دنتـسه و  يرایـسب  نامدرم  نآ ،  رد  هک  دیایب  دجـسم  هب  ینمؤم  رگا  هک ] اج  نآ  ات   ، ] درک دـنهاوخ 

دنیشنب .  شرانک  ات  دنک ،  یم  ادیپ  لیم  نمؤم ،  نآ  يوس  هب  وا  ناج 
 . 16  / 273  / 74 راونألا :  راحب   ، 89  / 39 نمؤملا : 

862 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

863 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 : ُِّیلَع ای  ُلق   : » َُهل َلاقَف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  يَدَی  َنَیب  اِسلاج  َناک  مالـسلا  هیلع  َنینِمؤُملا  َریمأ  َّنأ  ِۀَیآلا  ِهِذه  ِلوُزن  ُبَبَـس  َناک 

ادُو . »  ـُن  َمْحَّرلا ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ـِت  َِحل ــ َّصلا ْاُولِمَع  َو  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  َّنِإ  هّللا « :ُ  َلَزنأَف  اّدُو ، » َنینِمؤُملا  ِبوُلق  یف  یل  لَعجا  َّمُهّللا 
 ! یلع يا   : » دومرف وا  هب  ترضح  هک  دوب  هتسشن  ادخ  ربمایپ  لباقم  نانمؤم ،  ریما  هک  دوب  نآ  هیآ  نیا  لوزن  ببس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دورف  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  نآ ،  زا  سپ  هد . » رارق  یتّبحم  نانمؤم  ياه  لد  رد  میارب  اراگدرورپ !  وگب : 
دهد . » یم  رارق  یتّبحم  ناشیارب  يدوز  هب  نامحر   [ يادخ  ، ] دنا هدرک  هتسیاش  ياهراکو  هدروآ  نامیا  هک  نانآ   : » دروآ

342 ومالسلا ص 252 /  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع   338  / 250 یفوکلا :  تارف  ریسفت  ساّبع ،  نبا  نع   106 لئاضفلا :   ، 56  / 2 یّمقلا :  ریسفت 
 / 2 یشاّیعلا :  ریـسفت  عجارو   4  / 354  / 35 راونألا :  راحب  هردـص ،  اهیف  سیلو  هوحن  اـهّلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هنع  بزاـع  نب  ءاربلا  نع 

 . 544  / 5 روثنملا :  ّردلا  ریسفت  11 ؛   / 142

864 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُِقلُخلا .  ِنسُح  یف  اُهتدَجَوَف  ِساّنلا  َۀَبحُص  ُتبَلَط 

متفای .  ییوخ  شوخ  رد  ار  نآ  هشیر ]  ] سپ مدش ،  مدرم  یهارمه  راتساوخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . دیهشلا ۀعومجم  نع  ًالقن   13810  / 174  / 12 لئاسولا :  كردتسم 

865 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَّدَوَمِلل .  ٌۀَبَلجَم  ُِقلُخلا  ُنسُح 

تسا .  یتسود  هدننک  بلج  ییوخ ،  شوخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 109  / 269  / 78 راونألا :  راحب   ، 356 لوقعلا :  فحت  رمع ،  نب  لّضفم  نع   29  / 27  / 1 یفاکلا : 

866 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف اِهلهأ  نِم  الو  اـهنِم  نُکَی  َملو  ِتاـموصُخلاَو ،  ِساـّنلا  َۀَـعَطاقُم  َكََرتو  مُهَتَلَماـُجمو ،  ِساـّنلا  َةَّدَوَم  هّللا ُ  ُهَقَزَر  َّرَّشلا . . .  ِهَیلإ  هّللا ُ  َهَّرَک  نَم 

ٍءیَش . 
 . تسا هتخاس  وا  يزور  ار  مدرم  اب  يراگزاس  یتسود و  دشاب . . . ،  هتخاس  شروفنم  ار  يدـب  دـنوادخ ،  هکره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

درادن .  اهنآ  نابحاص  اه و  تلصخ  نیا  اب  یتبسن  چیه  تسا و  رود  هب  اه  ینمشد  مدرم و  زا  نتسسگ  زا  یسک ،  نینچ 
 / 78 راونألا :  راـحب   ، 314 لوقعلا :  فحت  نّذؤملا ،  صفحو  رباج  نب  لیعامـسإو  جارـسلا  دّلخم  نب  لیعامـسإ  نع   1  / 12  / 8 یفاکلا : 

 . 93  / 222

867 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَّبَحَملا .  ِتَرَهَظَف  َدَسَحلا  َحَرَِّطا  ِنیّدلا . . .  َبِحاص  َّنإ 

تسا .  هدش  رادیدپ  یتسود  هجیتن ،  رد  تسا .  هدرک  اهر  ار  تداسح  رادنید . . . ،  صخش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 12  / 277  / 69 راونألا :  راحب  شاورق ،  نب  رضن  نب  دّمحم  نع   14  / 52 دیفملل :  یلامألا 

868 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذِإَف  ُۀَّنَجلا ،  َُهل  تَبَجَو  ّالإ  ٍبلَق  یف  ُۀَبهَّرلاَو  ُۀَبغَّرلا  ُعِمَتَجت  ال 

زع و هّللا ُ  َلَبقأ  ّالإ  ِِهئاعُدو  ِِهتالَـص  یف  لج  زع و  هّللا ِ  یَلَع  ِِهبلََقب  ُِلبُقی  ٍنِمُؤم  ٍدـبَع  نِم  َسَیل  ُهَّنِإَف  لج ؛  زع و  هّللا ِ  یَلَع  َِکبلَِقب  ِلبقَأَف  َتیَّلَص 
ِۀَّنَجلِاب .  ُهاّیإ  مِِهتَّدَوَم  َعَم  ُهَدَّیأو  ِهَیلإ ،  َنینِمؤُملا  ِبولَُقب  ِهیَلَع  لج 

بجاو  شیارب  تشهب  دوش ،  عمج  یلد  رد  دیما  میب و  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هب دوخ  لد  اب  شزامن  رد  ینمؤم  هدـنب  چـیه  اریز  روایب ؛ يور  لج  زع و  دـنوادخ  هب  دوخ  لد  اب  يداتـسیا ، زامن  هب  هاگره  سپ  ددرگ . یم 
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رب نوزفا  دزاس و  یم  وا  هّجوتم  ار  نانمؤم  ياه  لد  لج ،  زع و  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دناوخ ،  یمن  اعد  هب  ار  وا  دروآ و  یمن  يور  دنوادخ 
دنک .  یم  شدییأت   [ زین  ] تشهب اب  وا ،  هب  تبسن  نانآ  یتسود 

 . ةالصلا رارسأ  نع  ًالقن   59  / 260  / 84 راونألا :  راحب   ، 632  / 209  / 1 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

869 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف ِِهبلَِقب  ُِلبُقی  ٍنِمُؤم  نِم  َسیَلَف  اینُّدلا ؛  ِرمَِأب  ُهَلَغشَی  الو  یلاعَت ،  هّللا ِ  َیلإ  ِِهبلَِقب  َِلبُقی  نأ  ِِهتالَص  یف  َماق  اذإ  مُکنِم  ِنِمؤُملا  ِلُجَّرِلل  ُّبِحَُال  ّینإ 

ُهاّیإ .  هّللا ِ  ِّبُح  َدَعب  َُهل  ِۀَّبَحَملِاب  ِهَیلإ  َنینِمؤُملا  ِبولُِقب  َلَبقأو  ِهِهجَِوب ،  ِهَیلإ  هّللا ُ  َلَبقأ  ّالإ  هّللا ِ  َیلإ  ِِهتالَص 
هب ار  وا  شلد  دروایب و  يور  لاعتم ،  يادخ  هب  دوخ  لد  اب  داتسیا ،  زامن  هب  هاگره  امـش  نمؤم  هک  مراد  تسود  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، دوخ  [ میرک  ] هجو اب  ْدنوادخ  هک  نآ  رگم  دروآ ،  یمن  يور  ادخ  هب  شبلق  همه  اب  زامن  رد  ینمؤم  چـیه  نوچ  دـنکن ؛  لوغـشم  ایند  روما 

تخاس .  دهاوخ  وا  هّجوتم  زین  ار  نانمؤم  ياه  لد  تشاد ،  تسود  ار  وا  ْدنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  دروآ و  دهاوخ  يور  وا  هب 
.84/240/24 راونألا : راحب  ّیخرکلا ، میهاربإ  نع  امهالک  هوحن   163/1 لامعألا : باوث  ، 150/7 دیفملل : یلامألا 

870 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُتدَجَس ََکل  ِّبَر   : » ِهِدوجُس یف  َلا  ـ قَف ـِۀ  َماقِإلاَو ِناذَألا  َنَیب  َدَجَس  نَم  ِِهباحصَِأل :  ُلوقَی  مالسلا  هیلع  ٍِبلاط  یبأ  ُنب  ُِّیلَع  َنینِمؤُملا  ُریمأ  َناک 

ِبوُلق یف  ُهَتَبیَهو  َنینِمؤُملا ،  َيِداـبِع  ِبوـُلق  یف  ُهَتَّبَحَم  َّنَلَعجَأـَل  یلـالَجو  یتَّزِعو  یتَِکئـالَم ،  یلاـعَت :  هّللا ُ  ُلوـقَی  ًـالیلَذ ، » اعِـشاخ  اعِـضاخ 
َنیِقفانُملا . 

: دـیوگب دـنک و  هدجـس  هماقا ، ناذا و  نایم  سک  ره  دومرف :  یم  شنارای  هب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نانمؤم ،  ریما  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تّزع و هب  نم !  هکئالم  يا   : » دـیوگ یم  لاـعتم  دـنوادخ  مدرک ، » هدجـس  تیارب  يرادربناـمرف  یگداـتفا و  يراوخ ، ِرـس  زا  اراـگدرورپ ! »

داهن . » مهاوخ  ناقفانم ،  ياه  لد  رد  ار  وا  هوکش  و  نانمؤم ،  ياه  لد  رد  ار  وا  ّتبحم  هک  دنگوس  ملالج 
 . 48  / 152  / 84 راونألا :  راحب  يدزألا ،  دّمحم  نب  رکب  نع   152 لئاسلا :  حالف 

871 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَّنَراُشت .  الو  ُهَّنَیِهاُبت ،  الو  ُهَّنَیِراُمت ،  الو  ُهَّنَحِزاُمت ،  الَف  َکیخأ  ُّدُو  ََکل  َوُفصَی  نأ  َتدَرأ  نإ 

رخف وا  رب  امنم ،  وگم  وگب  نکم ،  یخوش   [ دایز  ] وا اب  دوش ،  صلاـخ  تیارب  تردارب  یتسود  یهاوخ  یم  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
زرَوَم .  ینمشد  وا  اب  شورفم و 

 . 2  / 291  / 78 راونألا :  راحب   ، 312 لوقعلا :  فحت 

872 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلذَبلاَو .  ُعُضاوَّتلاَو ،  ُنیّدلا ،  َۀَّبَحَملا :  ُثِروت  ٌۀَثالَث 
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ششخب . ینتورف و  يرادنید ،  دروآ :  یم  راب  هب  یتسود  زیچ ،  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 4  / 229  / 78 راونألا :  راحب  لذبلا ، »  » لدب ءاخسلا »  » هیفو  4678 مکحلا :  ررغ   ، 316 لوقعلا :  فحت 

873 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍقیدَص .  ِالب  یقبَتَف  َساّنلا ؛  ِشِّتَُفت  ال 

ینام .  یم  تسود  یب  هک  واکم ،  ار  مدرم  ناهن  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ریصب یبأ  نع   2  / 651  / 2 یفاکلا : 

874 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍقیدَص .  ِالب  یقبَتَف  مِِهنایدأ ؛  نَع  َساّنلا  ِشِّتَُفت  ٍدَّمَُحم ال  ابأ  ای  : 

ینام .  یم  تسود  یب  هک  نکم ،  ییوجزاب  نامدرم  ِنید  زا  دّمحم ! وبا  يا  ریصب : ـ  وبا  هب  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . 109  / 253  / 78 راونألا :  راحب   ، 369 لوقعلا :  فحت 

875 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُقیدَص .  َّلَق  ِهیف  َبیَع  نَم ال  ّالإ  ِخاُؤی  َمل  نَم 

دنوش .  كدنا  شناتسود  دنک ،  يردارب  بیع  یب  دارفا  اب  اهنت  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 113  / 278  / 78 راونألا :  راحب   ، 304 نیدلا :  مالعأ 

876 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِالب یقبَتَف  ٍءایِر ؛  ِریَِغب  ًالَمَع  و  ٍِملاع ،  ِالب  یقبَتَف  ُهَملِع ؛  ُلِمعَتـسَی  اِملاع  اهنِم :  ََکل  َُّدبال  َتنأ  اهُدَِجت و  َکَّنِإَف ال  ًۀََـعبرأ ؛  اینُّدـلا  َنِم  ُبلطَت  ال 

ٍقیدَص .  ِالب  یقبَتَف  ٍبیَع ؛  ِالب  اقیدَص  و  ٍماعَط ،  ِالب  یقبَتَف  ٍۀَهبُش ؛  ِالب  اماعَط  و  ٍلَمَع ، 
ملع هک  یملاع  يدـنمزاین :  اهنآ  هب  هک  نآ  لاح  تفای ،  یهاوخن  ار  اهنآ  هک  شابم  زیچ  راهچ  يایوج  ایند  رد  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

ههبـش زا  رود  ییاذغ  ینام ؛  یم  لمع  یب  تروص ،  نیا  رد  هک  يراکایر ،  زا  كاپ  یلمع  ینام ؛  یم  ملاع  یب  سپ  ددنب ،  راک  هب  ار  دوخ 
ینام .  یم  تسود  یب  هک  بیع ،  یب  یتسود  و  ینام ؛  یم  اذغ  یب  هک  تمرُح ، ] ]

 . 230 ۀّیددعلا :  ظعاوملا   ، 1423  / 510 رابخألا :  عماج 

877 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهتَمرُح .  تَطَقَس  ُهَّمَتغا  ِنَم  و  ُُهتَلص ،  ُو  تَمُرَح  ُهاخأ  َمَشَتحا  ِنَم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 340 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا .  هتسکش  شتمرح  دزاس ،  شنیگمغ  هکره  تساوران و  وا  اب  دنویپ  دهد ،  تلاجخ  ار  شردارب  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.118  / 254  / 78 راونألا :  راحب   ، 370 لوقعلا :  فحت 

878 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَیالِو .  نِم  َجَرَخ  ٍُّفا ، ِنِمؤُملا :  ِهیخَِأل  ُلُجَّرلا  َلاق  اذإ 

 . دور یم  نوریب  شا  یتسود   [ میرح  ] زا دیوگب ،  فُا  شنمؤم  ردارب  هب  درد ] یلد و  گنت  رس  زا   ] صخش هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هیلع رقابلا  مامإلا  نع   103 راونألا : ةاکشم   ، 297  / 184  / 1 نساحملا :   ، 198  / 72 نمؤملا :   ، 556  / 365 8 و ج 8 /   / 361  / 2 یفاکلا : 

 . 38 16 و ص 166 /   / 146  / 75 راونألا : راحب  یلامثلا ، ةزمح  یبأ  نع  اهّلکو  مالسلا 

879 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَعَطَق .  َُهل  َتنُک  ام  َلَصوأ  و  ََکلَذَخ ،  ِِهب  َتنُک  ام  ََقثوأ  َلولَملا  َّنِإَف . . .  ٍلولَم ؛  ِةَّدَوَِمب  ِقثَت  و ال  ٍباّذَِکب ،  نِعَتسَت  و ال  َقَمحأ ،  رِواُشت  ال 

؛  نکم دامتعا  یلد ،  هدرسفا  چیه  یتسود  هب  هاوخم و  يرای  ییوگغورد  چیه  زا  نکم ،  تروشم  یقمحا  چیه  اب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
وت زا  يراد ،  وا  اب  ار  دنویپ  نیرتشیب  هک  یماگنه  دراذگ و  یماو  ار  وت  یشاب ،  هتشاد  وا  هب  ار  اکتا  نیرتشیب  هک  ینامز  لد ،  هدرسفا  اریز ... 

دَُرب .  یم 
 . 316 لوقعلا :  فحت 

880 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَّدَوَملا .  ِقدِص  یف  ِساّنلِاب  ُئِزهَتسُملا  و َال  ِنَسَحلا . . .  ِءانَّثلا  ِیف  ِربِکلا  ُوذ  َّنَعَمطَی  ال 

یم تسد  ار  مدرم  هک  یسک  نینچمه  دشاب ؛ ...  هتـشاد  نارگید  زا  ار  ییاتـس  کین  دیما  دیابن  ّربکتم ،  صخـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشاب .  هتشاد  نیتسار  یتسود  راظتنا  دیابن  دزادنا ، 

 . 1  / 190  / 72 راونألا :  راحب  یبلحلا ،  نارمع  نب  ییحی  نع   20  / 434 لاصخلا : 

881 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امَک ِِهبلَق  یف  ُنامیِإلا  َثامنا  ُهَمَهَّتا  اَذِإَف  امُهُدَحأ ،  َرَفَک  يّوُدَع ،  َتنأ  َلاق :  اذإ  و  ِۀَـیالِولا ،  َنِم  امُهَنَیب  ام  َعَطَقنِا  ٍُّفا ،  ِهیخَِأل :  ُلُجَّرلا  َلاق  اذإ 

ِءاملا .  ِیف  ُحلِملا  ُثامنَی 
رگا دوش و  یم  هتـسسگ  اهنآ  نایم  یتسود  دـیوگب ،  فُا  درد ] یگنت و  لد  رـس  زا   ] شردارب هب  یـسک  هاـگره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

کمن هک  دوش  یم  بآ  نانچ  شلد  رد  نامیا  دنزب ،  یتمهت  وا  هب  هاگ  ره  و  تسا ،  هدش  رفاک  ود  نآ  زا  یکی  ینم ، » نمـشد  وت  دیوگب «: 
دوش .  یم  بوذ  بآ ،  رد 

هئابآ نع  قداصلا  مامإلا  نع  ملسم  نب  دّمحمو  ریـصب  یبأ  نع   10  / 623 لاصخلا :  یناـمیلا ،  رمع  نب  میهاربإ  نع   5  / 170  / 2 یفاکلا : 
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هیلع ّیلع  مامإلا  نع   114 لوقعلا :  فـحت   ، 175  / 67 نمؤملا :  يّودع ، »  » لدـب رفاک »  » هیفو مالـسلا  هیلع  ّیلع  مامإلا  نع  مالـسلا  مهیلع 
هیفو امهدـحأ » رفک  يّودـع  تنأ  لاق  اذإو   » هیف سیلو   105 راونألا :  ةاکـشم  هوحن ،   28 صاصتخالا :  ۀـیالولا ، » نم   » اهیف سیلو  مالـسلا 

. طقف هلیذ  هیفو  و ص 319  همهتا »  » لدب هتنها » »

882 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍتاّرَم .  َثالَث  ُهَبِضُغت  یّتَح  ٍدَحأ  ِةَّدَوَِمب  َّدَتعَت  ال 

يروآ . مشخ  هب  راب  هس  ار  وا  هک  نآ  ات  نکم ،  دامتعا  یسک  یتسود  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 5  / 239  / 78 راونألا :  راحب   ، 357 لوقعلا :  فحت 

883 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
و ِمَهرِّدلا ،  ِرانیّدلا و  َدنِع  و  ِلِطابلا ،  َیلإ  ِّقَحلا  َنِم  ُهُجِرُخی  ُُهبَضَغ  َرُظنَتَف  ُهَبِضُغت  ٍثالَِثب :  ُهَِربَتَخت  یّتَح  ٍۀَفِرعَم ـ  َۀَمِس  اقیدَص ـ  َلُجَّرلا  ِمِسَت  ال 

ُهَعَم .  َِرفاُست  یّتَح 
يروآ و مشخ  هب  ار  وا  ییامزایب : زیچ  هس  هب  ار  وا  هک  نآ  ات  راذگم ،  تسود  ناونع  تخانش ،  ِرـس  زا  یـسک  رب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

رفـسمه وا  اب  هک  نآ  ات  و  یلام ؛ ) روما  رد   ) راـنید مهرد و  دزن  هب  و  هن ؛] اـی   ] درب یم  لـطاب  يوس  هب  قح  زا  ار  وا  مشخ ، نیا  اـیآ  هک  ینیبب 
يوش .

 . 28  / 180  / 74 راونألا :  راحب  هوحن ،   1  / 178 ناوخإلا :  ۀقداصم  ۀبقع ،  نب  ّیلع  نع   1339  / 646 یسوطلل :  یلامألا 

884 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الِخ .  ََکل  ُهذِخَّتاَف  اءوس  َکیف  لُقَی  مَلَف  ٍتاّرَم  َثالَث  َکیَلَع  َبِضَغ  نَم 

ریگب .  یتسود  هب  ار  وا  تفگن ،  اوران  ینخس  تا  هرابرد  دش و  نیگمشخ  وت  رب  راب  هس  سکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . هوحن اهّلک   118  / 2 رطاوخلا :  هیبنت   ، 425 نیظعاولا :  ۀضور   ، 1034  / 767 قودصلل :  یلامألا   ، 383  / 2 یبوقعیلا :  خیرات 

885 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هیَلَع  ََکل  َناک  اّمِم  ِرشُعلا  یَلَع  ُهَتبَصَأَف  ًۀَیالِو  َیِّلُوَف  ٌقیدَص  ََکل  َناک  اذإ 

ٍءوس .  ِقیدَِصب  َسیَلَف  ِِهتَیالِو  َلبَق 
ماقم بسک  زا  شیپ  یتسود  ِمهد  کی  یّتح  هک  يدـید  تفای و  یتلود  یماقم  اهدـعب  یتشاد و  یتسود  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

تسین ! يدب  تسود  سپ  تسا ، هدرک  ظفح  ار  دوخ 
مامإلا نع   372  / 295  / 20 ۀغالبلا :  جهن  حرـش  25 ؛   / 341 10 و ج 75 /   / 176  / 74 راونألا :  راـحب   ، 533  / 279 یسوطلل :  یلامألا 

 . هوحن مالسلا  هیلع  یلع 
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886 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
وأ ًالام ،  ُهنِم  یغَتبَت  ٍةَّدِش :  َقیدَص  ٍءاخَر ال  َقیدَص  َناک  ّالإ  و  یفاصُملا ،  ُقیدَّصلا  َوُهَف  اهیف  اِیتاُؤم  َناک  نِإَف  ٍلاصِخ ،  ِثالَِثب  ُقیدَّصلا  ُنَحَتُمی 

ٍهورکَم .  ِیف  ُهُکِراُشت  وأ  ٍلام ،  یلَع  ُُهنَمَأت 
گنرکی و تسا  یتسود  دـمآ ،  نوریب  زارفارـس  اهنآ  زا  رگا  سپ  دوش . یم  هدیجنـس  ْتلـصخ  هس  هب  تسود ،  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
رد ار  وا  اـی  و  ینادرگ ،  نیما  یلاـم  رب  ار  وا  اـی  یهاوخب ، یلاـم  وا  زا  هک  نیا  یتخـس :  هن  تسا ،  شیاـسآ  نارود  تسود  هنرگ  و  افـصاب ، 

يزاس . کیرش  دنیاشوخان ،  يراک 
 . 60  / 235  / 78 راونألا :  راحب   ، 321 لوقعلا :  فحت 

887 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍلالَح .  ٍمَهرِد  ِبسَکو  ٍسینأ ،  ٍخأ  نِم  ُّزَعأ  ٌءیَش  ِهیف  َسَیل  ٌنامَز  ِساّنلا  یَلَع  یتأَی 

یمهرِد ندروآ  تسد  هب  زاسمد و  يردارب  زا  رت  بایمک  يزیچ  نآ ،  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  يراگزور  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
تسین .  لالح 

 . 102  / 251  / 78 راونألا :  راحب   ، 368 لوقعلا :  فحت 

888 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءاوَّدلا یَنعَم  یف  ُِثلاّثلاَو  ُقَمحَألا ،  َوُهو  ِءاّدلا  یَنعَم  یف  یناّثلاَو  ُِلقاعلا ،  َوُهَف  ٍتقَو  َّلُک  ِهَیلإ  ُجاتُحی  يذَّلا  ِءاذـِغلاَک  ٌدِـحاوَف  ٌۀـَثالَث :  ُناوخِإلا 

ُبیبَّللا .  َوُهَف 
مود تسا .  لقاع  صخـش  وا  تسا و  زاین  نآ  هب  تقو  همه  رد  هک  تساذغ  نوچ  یکی  دنا :  هنوگ  هس  ناردارب ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا .  دنمدرخ  صخش  وا  تساوَد و  ِيانعم  هب  موس  تسا .  قمحا  صخش  وا  و  تسا ،  درد  ِيانعم  هب 
 . 75  / 238  / 78 راونألا :  راحب   ، 323 لوقعلا :  فحت 

889 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الَف ِةَّذَّللا ،  ِضعَِبل  َكُدـیُریو  َۀَـغُلبلا ، َکنِم  ُذُـخأَی  ُرَخآو  ِءاخِإلا ـ  ِیف  ِناقِداّصلا  اَمُهو  ِِهلاِمب ـ  ٍساُوم  ُرَخآو  ِهِسفَِنب ،  ٍساُوم  ٌۀـَثالَث :  ُناوخِـإلا 

ِۀَقِّثلا .  ِلهأ  نِم  ُهَّدُعَت 
یم دوخ  لام  زا  هک  نآ  يرگید  درذـگ .  یم  دوخ  ناج  زا  تسود ] هار  رد   ] هک نآ  دـنا :  هنوگ  هس  ناردارب ،  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دوخ [ي  اه تّذل  يا  هراپ  يارب  ار  وت  دریگ و  یم  وت  زا  دراد ،  زاین  هک  ار  هچنآ  يرگید  دنتـسه .  قداص  دوخ  يردارب  رد  ود  نیا  درذگ و 

رامشم .  دامتعا  لباق  دارفا  زا  ار  وا  سپ  دهاوخ .  یم  [
 . 86  / 239  / 78 راونألا :  راحب   ، 324 لوقعلا :  فحت 
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890 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبئِّذلاَک مُهنِمو  َِۀلوَّصلا ،  ِةَّدِـشو  ِلکَألا  ِمَظِع  یف  ِدَـسَألاَک  مُهنِمَف  یّتَش ؛  ٍتاقَبَط  یلَع  مُهَتدَـجَو  مُهَتوََلب  اذإ  َءاقِدـصأ  ََکل  مُهاَرت  َنیذَّلا  َّنإ 

مُهُرَوُص  ِۀَقِرَّسلاَو ،  ِناغَوَّرلا  ِیف  ِبَلعَّثلاَک  مُهنِمو  ِۀَصَبصَبلا ،  ِیف  ِبلَکلاَک  مُهنِمو  ِةَّرَضَملا ،  ِیف 
َنیَملاعلا !؟  َّبَر  هّللا َ  َّالإ  ََدلَو  الو  ََکل  َلهأ  ادیحَو ال  ادرَف  َتکُِرت  اذإ  ادَغ  ُعَنصَت  ام  ٌةَدِحاو .  ٌۀَفرِحلاَو  ٌۀَِفلَتُخم 

 : تفای یهاوخ  یتوافتم  ياه  هنوگ  ار  ناـنآ  ییاـمزایب ، ار  ناـنآ  رگا  ینیب ،  یم  دوخ  ناتـسود  هک  ار  یناـسک  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
نوچ یسولپاچ  رد  یخرب  دنتسه .  گرگ  نوچ  ندز ،  نایز  رد  یخرب  دنتسه . هدنرد )  ) ریش نوچمه  يرگشاخرپ ،  يروخرپ و  رد  یخرب 

ادرف  تسا .  یکی  هشیپ  اّما  تسا ؛  نوگانوگ  ناشیاه  هرهچ  دنتسه . هابور  نوچ  يدزد ،  يزابگنرین و  رد  یخرب  دنتسه . گس 
درک ؟  یهاوخ  هچ  تشاد ،  یهاوخن  ار  نایملاع  راگدرورپ  زج  دش و  یهاوخ  اهر  دنزرف ،  هداوناخ و  یب  اهنت و  هک 

 . 22  / 179  / 74 راونألا :  راحب   ، 252 صاصتخالا : 

891 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امُکَنَیب .  ِةَّدَوَمِلل  ُتَبثأ  ُهَّنِإَف  َِکلِذب ؛  ُهِربخَأَف  ًالُجَر  َتبَبحأ  اذإ 

یم رترادیاپ  ار  امش  نایم  یتسود  راک ،  نیا  هک  زاس ،  شربخاب  ّتبحم ]  ] نآ زا  یتشاد ،  تسود  ار  یسک  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک . 

24806 و ح  / 35  / 9 لاّمعلا :  زنک  ملاـس ؛  نب  ماـشه  نع  اـمهالکو  هردـص  هیفو   952  / 415  / 1 نساـحملا :   ، 2  / 644  / 2 یفاکلا : 
 . 24807

892 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یََلب َلاَق  نِمُْؤت  َْمل  ََوأ  َلاَـق  یَتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  َِّبر   : » َلاقمالـسلا هیلع  َمیهاربإ  َّنِإَـف  َکـِلذ ؛  ُهِملعَأَـف  َکـِناوخإ  نِم  ادَـحأ  َتبَبحأ  اذإ 

ِیْبلَق » َّنئ  ـ َمْطَّیِل نِک  ـ َلَو
تفگ زینمالسلا  هیلع  میهاربا  اریز  نک ؛  شربخاب  ّتبحم ، ]  ] نآ زا  یتشاد ،  تسود  ار  تناردارب  زا  یکی  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

یلو ارچ ؛  تفگ :  ؟  `` يا .  هدرواین  نامیا  ایآ  تفگ :  ؟  `` ینک .  یم  هدـنز  ار  ناـگدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناـشن  نم  هب  اراـگدرورپ !  : »
`` دبای . » شمارآ  ملد  مهاوخ  یم 

 . 260 ةرقبلا : 

893 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّنِإَف َکِسفَن ؛  یف  ِساّنلا  َِقثوأ  نِم  ٍرَذَـح  یلَع  نُک  و  َقاثیم ،  َۀَّمِذ و ال  َۀـَنامأ و ال  َُهل و ال  َدـهَع  ٍثَدـُحم ال  َّلُک  َكاّیإ و  و  ِدـالِّتلِاب ،  َکـیَلَع 

ِمَعِّنلا .  ُءادعأ  َساّنلا 
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هگن ار  یتناما  نامیپ و  دـهع و  چـیه  ِساپ  هک  هتفای  ون  تسود  ره  زا  راد و  هگن  ار  تا  هدومزآ  نَهُک و  تسود  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنا .  تمعن  نمشد  مدرم ،  اریز  شاب ؛  شوهب  زین  نامدرم  ِنیرتدامتعا  دروم  زا  تدوخ ،  هرابرد  زیهرپب و  دراد ،  یمن 

. لبجلا لهأ  نم  لجر  نع  ناکسم  نبا  نع  امهالک  و  سانلا »...  ّنإف   » هیف سیل  4 و   / 639 350 و ج 2 /   / 249  / 8 یفاکلا : 

894 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ُ  ُهَعَطَق  اهَعَطَق  نَم  ٌۀَِتباث ،  ٌمِحَر  ٍۀَنَس  ُةَّدَوَم  و  ٌَۀبارَق ،  ٍرهَش  ُةَّدَوَم  و  ٌۀَلِص ،  ٍموَی  ُةَّدَوَم 

يدـنواشیوخ هلاس ،  کـی  یتسود  تسا و  یـشیوخ  ههاـم ،  کـی  یتسود  تسا .  هطبار  هزور ،  کـی  یتسود  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دروآ .  یم  رس  هب  ار  وا  رمع ] هتشر   ، ] دنوادخ دُرِبب ،  ار  نآ  سکره  هک  تسا  يرادیاپ 

. ةوخُالاو ۀبحصلا  رکذو  ةرشعلا  بادآ  نع  ًالقن  ۀّیسدقلا و ج 12/264  راونألا  نع  ًالقن   531  / 19 ّقحلا :  قاقحإ 

895 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌَۀبارَق .  ًۀَنَس  َنیرشِع  ُۀَبحُص 

تسا .  يدنواشیوخ   [ یعون  ، ] هلاس تسیب  یتسود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مالـسلا و هیلع  رقابلا  مامإلا  نع   293 لوقعلا :  فحت  ناولع ،  نب  نیـسحلا  نع  امهالک   164  / 51 دانـسإلا :  برق   ، 5  / 199  / 6 یفاکلا : 
 / 155  / 4 سودرفلا : 78/210/92 ؛ راونألا :  راحب  ۀنس ، »  » لدب اموی »  » هیفو  352  / 1 ّردلا :  رثن  مالـسلا ،  هیلع  قداصلا  مامإلا  نع  ص 358 

«. نیرشع ۀبحص   » لدب ةرشع » ۀفرعم   : » هیفومالسلا هیلع  ّیلع  مامإلا  نع   6480

896 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَنَسَح .  َُهل  َتناک  ِهیخأ  ِهجَو  یف  َمَّسَبَت  نَم 

دوب .  دهاوخ  یشاداپ )  ) یباوث شیارب  دنزب ،  دنخبل  شردارب  يور  هب  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 3  / 158 ناوخإلا :  ۀقداصم  ملسم ،  نب  نادعس  نع   1  / 205  / 2 یفاکلا : 

897 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُِقلُخلا ؟  ِنسُح  ُّدَح  ام  َُهل :  ُتُلق 

ٍنَسَح .  ٍرِشِبب  َكاخأ  یقَلت  و  َکَمالَک ،  ُبیُطت  و  َکَحانَج ،  ُنیُلت  َلاق : 
تـسیچ ییوخ  شوخ  ّدـح   : » متفگ قداص ) ماما   ) ناشیا هب  مالـسلا : ـ  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  زا  بوبحم ، نبا  زا  لقن  هب  یفاکلا ـ 

 »؟
ینک .  رادید  هداشگ  يور  اب  ار  تردارب  ییامن و  نیریش  ار  تنخس  ینک ،  یگداتفا  تراتفر  رد   : » دومرف

امهیفو  1  / 253 رابخألا :  یناعم  مالسلا ، » هیلع  قداصلا  لئُس   » هیفو  5897  / 412  / 4 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک   ، 4  / 103  / 2 یفاکلا : 
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« . کحانج  » لدب کبناج » : »

898 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو َّشِغلا  اُونَطبأ  اینُّدـِلل و  َلَمَعلا  اوُرَهظأ  و  ِبولُقلاـِب ،  اوضَغاـبَتو  ِنُسلَـألِاب  اّوباـَحت  َداـبِعلا  َّنإ  مالـسلا :  هیلع  َدواد  یلإ  یحوأ  یلاـعَت  هّللا َ  َّنإ 

َلَغَّدلا . 
یم ینمـشد  لد ،  هب  دننک و  یم  یتسود  نابز ،  هب  ناگدنب  دومرف :  یحو  مالـسلا  هیلع  دوواد  هب  لاعتم  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنا .  هتخاس  ناهن  ار  گنرین  بیرف و  دنا و  هدرک  راکشآ  ار  ایند  يارب  لمع  دنزرو و 
 . 14  / 37  / 14 راونألا :  راحب  نایبظ ،  نب  سنوی  نع   255  / 199 ءایبنألا :  صصق 

899 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُکیَلَع .  ُناطیَّشلا  َذِوحَتسَیَف  مُکَقیدَص ؛  اوّشِغَتسَت  و ال  مُکِّوُدَع ،  نَع  مُکُرافظأ  َّلِکَت  ال  ُساّنلا ،  اَهُّیأ  ِِهتَبطُخ :  یف  ُناملَس  َلاق 

ناتتسود دوشن و  دنُک  ناتنمشد ،   [ اب گنج   ] زا ناتیاه  نخان  مدرم !  يا  تفگ :  شا  هبطخ  رد   [ یسراف  ] ناملـس مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ددرگ .  یم  هریچ  امش  رب  ناطیش  تروص ، ] نیا  رد   ] هک دیهدم  بیرف  ار 

 . 28  / 389  / 22 راونألا :  راحب  نانس ،  نب  هّللادبع  نع   92  / 1 یّشکلا :  لاجر 

900 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍقیدَص .  ِریَِغب  یقبَتَف  َساّنلا  ِشِّشَُغت  ال 

ینام .  یم  تسود  یب  هک  هدم ،  بیرف  ار  مدرم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 13  / 286  / 74 راونألا :  راحب  ریصب و ص 186 ،  یبأ  نع   104 راونألا :  ةاکشم 

901 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقیدَّصلا .  ِةَرثَک  یف  ُّبَخلا  و َال  ِنَسَحلا ،  ِءانَّثلا  ِیف  ِربِکلا  ُوذ  َّنَعَمطَی  ال 

ار .  ناوارف  ِناتسود  دیما  راکبیرف ،  صخش  هن  و  دشاب ، هتشاد  ار  یکین  هب  ندش  هدوتس  دیما  ّربکتم ،  صخش  هن  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 18  / 304  / 73 راونألا :  راحب  یبلحلا ،  نارمع  نب  ییحی  نع   20  / 434 لاصخلا : 

902 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلاقَتُست .  َنل  ِلاسِرتسِالا  َۀَعرِص  َّنِإَف  ِۀَقِّثلا ؛  َّلُک  َکیخَِأب  ِقثَت  ال 

[ تسود ياه  هدرک  اه و  هتفگ  همه  هب   ] دامتعا رثا  رب  ندروخ  نیمز  اریز  شاب ؛  هتشادن  قلطم  دامتعا  تردارب  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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تسین .  ناربج  لباق  ، 
یلامألا ، 357: لوقعلا فحت  نانـس ، نب  هّللادـبع  نع  امهالکو  ۀعرـص »  » لدـب ۀعرـس » » هیفو  188/3 ناوخإلا : هقداـصم  ، 2/672/6 یفاکلا :

.74/173/3: راونألاراحب ،425: نیظعاولا هضور  ،212: راونألا هاکشم  ، 767/1035: قودصلل

903 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَعیطَقِلل .  َضَّرَعَت  دَقَف  ِهِعِضوَم  ِریَغ  یف  ُهَّبُح  َعَضَو  نَم 

تسا .  هداد  رارق  ییادج  ضرعم  رد  ار  دوخ  دریگ ،  راک  هب  اج  هب  ان  ار  شا  یتسود  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 74/187/11 راونألا : راحب  ، 122 راونألا :  ةاکشم  ّيرفعجلا ، مساقلا  نب  هّللادبع  نع   1/415/950 نساحملا : 

904 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفاصنِإلِاب .  ِناوخِإلا  ُۀََبلاطُم  ِفاصنِإلا  َنِم  َسَیل 

تسا .  رود  هب  ْفاصنا  زا  ناردارب ،  زا  یهاوخ  فاصنا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 14  / 27  / 75 راونألا : راحب   ، 188 راونألا :  ةاکشم  لیبنلا ،  دّلخم  نب  كاّحضلا  مصاع  یبأ  نع   537  / 280 یسوطلل :  یلامألا 

905 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُمِرحَی .  و ال  ُُهنوخَی ،  و ال  ُُهباتغَی ،  و ال  ُُهلُذخَی ،  و ال  ُهُِملظَی ،  ال  ِِملسُملا ؛  وُخأ  ُِملسُملا 

وا هب  دنک ،  یمن  ار  وا  تبیغ  دراذـگ ،  یمن  اهنت  ار  وا  دـنک ،  یمن  متـس  وا  هب  تسا ؛  ناملـسم  ِردارب  ناملـسم ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دزاس .  یمن  مورحم  ار  وا  دزرو و  یمن  تنایخ 

74 راونألا :  راحب  ملسملا ، »  » لدب نمؤملا »  » هیفو  186 راونألا :  ةاکشم   ، 105  / 45 نمؤملا :  راسی ،  نب  لیضف  نع   11  / 167  / 2 یفاکلا : 
 . 14  / 273 / 

906 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَِفلُخیَف .  ًةَدِع  ُهُدِعَی  و ال  ُهُّشُغَی ،  و ال  ُهُِملظَی ،  و ال  ُُهنوخَی ،  ال  ُُهلیلَد ؛  ُُهنیَع و  ِنِمؤُملا ،  وُخأ  ُنِمؤُملا 

ار وا  دنک ،  یمن  متس  وا  هب  دزرو ،  یمن  تنایخ  وا  هب  تسوا ،  يامنهار  ناب و  هدید  تسا ؛  نمؤم  ِردارب  نمؤم ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دهد .  یمن  درواین ،  ياج  هب  ار  نآ  هک  يا  هدعو  وا  هب  دهد و  یمن  بیرف 

 / 268  / 74 راونألا :  راحب  ریصب ،  یبأ  نع   3  / 152 ناوخإلا :  ۀقداصم  ۀبقع ،  نب  ّیلع  نع  امهالک   8 3 و ص 167 /   / 166  / 2 یفاکلا : 
 . 104 راونألا :  ةاکشم  عجارو   ، 7

907 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِفُطاـعَّتلا یَلَع  ُنُواـعَّتلاَو  ِلُـصاوَّتلا ،  ِیف  ُداـِهتجِالا  َنیِملـسُملا  یَلَع  ُّقِحَیو  ُُهنوخَی .  ـالو  ُُهلُذـخَی ،  ـالو  ُهُِملظَی ؛  ـال  ِِملـسُملا ؛  وُخأ  ُِملـسُملا 

اِمل َنیّمَتغَم  َنیمِحارَتُم ،  مُکَنَیب  َءامَحُر  لج  زع و  هّللا ُ  ُمُکَرَمأ  امَک  اونوکَت  یّتَح  ٍضَعب ،  یلَع  مِهِـضَعب  ُفُطاعَتو  ِۀَـجاحلا ،  ِلـهِأل  ُةاـساوُملاَو 
هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِدهَع  یلَع  ِراصنَألا  ُرَشعَم  ِهیَلَع  یضَم  ام  یلَع  مِهِرمأ ،  نِم  مُکنَع  َباغ 

رب دزرو .  یمن  تنایخ  وا  هب  دراذـگ و  یمن  اهنت  ار  وا  دـنک ،  یمن  متـس  وا  هب  تسا ؛  ناملـسم  ِردارب  ناملـسم ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوخ و لام  رد  نانآ  ندرک  میهس  نادنمزاین و  اب  يدردمه  رگیدکی و  هب  هّجوت  تهج  رد  يراکمه  دنویپ و  يارب  هک  تسا  مزال  ناناملسم 
نابرهم و تسا :  هداد  ناـمرف  امـش  هب  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  دیـشاب  هنوگ  ناـمه  اـت  دـننک ،  شـشوک  یخرب ،  هب  تبـسن  یخرب  یناـبرهم 

ادخ ربمایپ  راگزور  رد  راصنا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،  هدـنام  ناهنپ  امـش  زا  هک  ناشیاه  يراتفرگ  زا  نیگهودـنا  و  ناتدوخ ،  نایم  زرورهم 
دندوب . 

 . ارغملا یبأ  نع   15  / 174  / 2 یفاکلا : 

908 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللاَو  اَنأ  َنینِمؤُملا ،  َریمأ  ای  مالسلا :  هیلع  َنینِمؤُملا  ِریمَِأل  ُرَوعَألا  ُثِراحلا  َلاق 

َکُّبُِحا . 
ینُِعفاُرت .  الو  ینُعِضاُوت ،  الو  ینُحِزاُمت ،  الو  ینیراُجت ،  الو  یُنبِعُالت ،  الو  ینُمِصاُخت ،  الَف  ینَتبَبحأ  اذإ  امأ  ُثِراح ،  ای  َُهل :  َلاقَف 

ادخ  هب  نانمؤم !  ریما  يا  تفگ :  نانمؤم  ریما  هب  رَوعَا  ثراح  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مراد .  تسود  ار  وت  نم  دنگوس ، 

نم اب  ییامن ،  یمن  هلداجم  نم  اب  یهد ،  یمن  يزاب  ارم  ینک ،  یمن  هزیتس  نم  اب  سپ  يراد ،  تسود  ارم  هک  لاح  ناه !   : » دومرف ترضح 
یهن . » یمن  رتالاب  رت و  نییاپ  ما  یقیقح  تلزنم  زا  ارم  و  ینک ،  یمن  یخوش 

 . لجر نع  حون  نب  دمحأ  نع   35  / 334 لاصخلا : 

909 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُطَخَس .  َماد  ِهِسفَن  یلَع  َراثیِإلا  َّالإ  ِهِقیدَص  نِم  َضرَی  َمل  نَم 

دوب .  دهاوخ  نیگمشخ  هشیمه  دراد ،  مّدقم  دوخ  رب  ار  وا  شتسود  هک  دشاب  هتشاد  راظتنا  هراومه  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ج و   74/180/28 راونـألا :  راـحب  مالــسلا ،  هـیلع  ّیلع  ماــمإلا  نـع   8976 مــــکحلا :  ررغ   ، 304 نیدــلا :  مــالعأ   ، 32 ةرهابلا : ةّردـلا 

.78/278/113

910 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انَتوُیب .  مُکانلَخدأ  الو  اِنباوبأ ،  یلَع  مُکانفَقَو  ام  اِنتَّدَوَِمب  َرَمأو  انَتَیالِو  َضَرَف  یلاعَت  هّللا َ  َّنأ  الَول 

رب ار  امـش  دوب ،  هداد  نامرف  ام  نتـشاد  تسود  هب  هدرک و  بجاو  ار  ام  تیالو  لاعتم ،  دـنوادخ  هک  نآ  هن  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
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میداد .  یمن  هار  نامیاه  هناخ  هب  میتشاد و  یمن  هگن  دوخ ،  هاگرد 
 . 285 يرولا :  مالعإ   ، 5  / 300 تاجردلا :  رئاصب 

911 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَتََسلاُجم .  نِسحَأَف  ٌّيِدوهَی  َکََسلاج  نإ  و  ِنِمؤُمِلل .  َكَّدُو  ِصلخأ  و  َِکناِسِلب ،  َِقفانُملا  ِِعناص 

دش نیشنمه  وت  اب  زین  يا  يدوهی  رگا  زاس و  صلاخ  نمؤم ،  يارب  ار  تا  یتسود  نک و  ارادم  نابز ،  هب  قفانم  اب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
شاب .  سلجم  شوخ  وا  اب  ، 

 : لوقعلا فحت  فیرط ،  نب  دعس  نع   10  / 185 دیفملل :  یلامألا  راّمع ،  نب  قاحـسإ  نع   5872  / 404  / 4 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 
راحب  ، 406 نیظعاولا :  ۀضور   ، 82 راونألا :  ةاکشم   ، 230 صاصتخالا :  مالـسلا ،  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع  اهّلک   301 نیدلا :  مالعأ   ، 292

 . 11  / 152  / 74 راونألا : 

912 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِهِضُغِبب  َِکلهَتَف  اِعبار  نُکَت  الو  ِملِعلا ،  َلهأ  َّبِحأ  وأ  امِّلَعَتُم ،  وأ  اِملاع ،  ُدُغا 

یم كاله  نانآ  اب  ینمـشد  ببـس  هب  هک  شابم  نیمراهچ  ملع .  لها  رادتـسود  ای  و  هدـنزومآ ،  ای  شاب ،  ملاع  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
يوش . 

 . یلامثلا ةزمح  یبأ  نع   3  / 34  / 1 یفاکلا : 

913 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِراّجُفِلل ِراربَألا  ُضُغب  و  ِراربَِألل ،  ٌنیَز  ِراربَِألل  ِراّجُفلا  ُضُغب  و  ِراربَِألل ،  ٌۀَلیـضَف  ِراربَـِألل  ِراّـجُفلا  ُّبُح  و  ِراربَـِألل ،  ٌباَوث  ِراربَـِألل  ِراربَـألا  ُّبُح 

ِراّجُفلا .  یَلَع  ٌيزِخ 
و تسا ؛  تلیـضف  ناکین ،  يارب  نادـب ،  نتـشاد  تسود  و  تسا ؛  باوث  ناکین ،  يارب  ناکین ،  نتـشاد  تسود  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

نادب .  يارب  تسا  یگنن  نادب ،  اب  ناکین  ینمشد  و  تسا ؛ ناکین  رَویز  ناکین ،  اب  نادب  ینمشد 
نب هّللادـبع  نع  امهالک   949  / 414  / 1 نساـحملا :  هوحن ،   4  / 157 ناوخإلا :  ۀـقداصم  یـسوم ،  نب  راّمع  نع   6  / 640  / 2 یفاکلا : 

 . 4  / 279  / 74 راونألا :  راحب  مالسلا ،  هیلع  ّيرکسعلا  مامإلا  نع   487 لوقعلا :  فحت   ، 239 صاصتخالا :  يرفعجلا ،  مساقلا 

914 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلوسَر انوبأ  َلاق  دَـق  و  ٌِتقام ،  ٌِرقاح  َُهل  هّللا ُ  َو  هّللا ، ِ  ِنید  نَع  َّلَز  دَـقَف  مِهیَلَع  َرَّبَکَت  مُهَرَّقَح و  نَم  ُهَّنِإَف  َنیِملـسُملا ؛  ِنیکاسَملا  ِّبُِحب  مُکیَلَع 

ِهیَلَع هّللا ُ  یَقلأ  َنیِملـسُملا  َنِم  ادَـحأ  َرَّقَح  نَم  َّنأ  اومَلعا  َو  مُهنِم . »)  ) َنیِملـسُملا ِنیکاـسَملا  ِّبُِحب  ّیبَر  ینَرَمأ   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ 
نِإَف  ِنیکاسَملا ؛  َنیِملسُملا  ُمُِکناوخإ  یف  هّللا َ  اوُقَّتاَف  اتقَم .  ُّدَشأ  َُهل  هّللا ُ  َو  ُساّنلا ،  ُهَتُقمَی  یّتَح  َةَرَقحَملا  َو  ُهنِم  َتقَملا 
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َُهلوسَر و  هّللا َ  یَصَع  دَقَف  ِهِّبُِحب  هّللا ُ  َرَمأ  نَم  َّبُِحی  َمل  نَمَف  مِهِّبُِحبهلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  َُهلوسَر  َرَمأ  هّللا َ  َّنِإَف  مُهّوبُِحت ؛  نأ  اّقَح  مُکیَلَع  مَُهل 
َنیواغلا .  َنِم  َوُه  َتام و  َِکلذ  یلَع  َتامو  َُهلوسَر  و  هّللا َ  یَصَع  نَم  و  ، 

نید زا  دشورفب ،  یگرزب  نانآ  رب  درامـش و  ریقح  ار  نانآ  سکره  هک  دـیرادب ،  تسود  ار  ناملـسم  ِنانیکـسم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ات داد  نامرف  نم  هب  مراگدرورپ   : » دومرف ادخ  ربمایپ  نامردپ  دراد .  یم  شنمـشد  دـنک و  یم  ریقح  ار  وا  دـنوادخ ،  تسا و  هدـیزغل  ادـخ 

مرادب . » تسود  ار  ناملسم  ِنانیکسم 
 ، دنراد یم  شنمشد  ْمدرم  هک  اج  نآ  ات  داتسرف ،  دهاوخ  وا  رب  ار  تراقح  ینمشد و  دنوادخ ،  درامش ،  ریقح  ار  یناملسم  سکره  دینادب 
قح نیا  امـش  رب  ار  نانآ  هک  دیـسرتب ،  ادخ  زا  دوخ ،  نیکـسم  ناملـسم و  ِناردارب  هرابرد  سپ  تسا .  رتدیدش  ادخ  ینمـشد  هک  نآ  لاح 

اریز  دیرادب ؛  ناشتسود  هک  تسا 
هتشادن تسود  هداد ،  نامرف  شا  یتسود  هب  دنوادخ  هک  ار  نآ  هکره  سپ  درادب .  تسود  ار  نانآ  هک  داد  نامرف  شا  هداتـسرف  هب  دنوادخ 

یهار مگ  لاح  رد  دریمب ،  تلاح  نآ  رب  دـنک و  ینامرفان  شا  هداتـسرف  ادـخ و  زا  هکره  و  تسا ،  هدرک  شربمایپ  ادـخ و  ینامرفان  دـشاب ، 
تسا .  هدرم 

 . 93  / 217  / 78 راونألا :  راحب   ، 315 لوقعلا :  فحت  رباج ،  نب  لیعامسإ  نع   1  / 8  / 8 یفاکلا : 

915 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًالضَف .  ِنامیِإلا  یف  َدادزا  اّبُح ،  ِءاسّنِلل  َدادزا  اَمَّلُک  ُدبَعلا 

دوش .  یم  هدوزفا  شنامیا  شزرا  رب  دبای ،  یم  شیازفا  هدنب  یتسود  ْنز  هچ  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . قابقبلا کلملادبع  نب  لضف  ساّبعلا  یبأ  نع   4350  / 4  / 3 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

916 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءاسِّنلا .  ُّبُح  مِهیَلَع  هّللا ُ  یَّلَص  ِءایبنَألا  ِقالخأ  نِم 

تسا .  مهیلع ـ  هّللا  تاولص  ناربمایپ ـ  قالخا  زا  یتسود ،  نز  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . راّمع نب  قاحسإ  نع  امهالک   1610  / 403  / 7 ماکحألا :  بیذهت   ، 1  / 320  / 5 یفاکلا : 

917 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّبُح .  ِءاسِّنِلل  َّدَتشا  اّبُح  اَنل  َّدَتشا  ِنَم  ُّلُک 

ددرگ .  یم  رتدیدش  شا  یتسود  ْنز  دوش ،  رتدیدش  ام  هب  تبسن  شا  یتسود  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
66/287/11 و ج 103/227/20. راونألاراحب : هیولوق ، نب  مساقلایبأ  باتک  نع  ًالقن   143/8 رئارسلا : تافرطتسم 

918 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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مُهُّتَمأ نِإَف  يدیحَوت ،  یلَع  مُُهترَطَف  ّینِإَف  ِلافطَألا ؛  ُّبُح  َلاق :  َكَدنِع ؟  ُلَضفأ  ِلامعَألا  ُّيأ  ِّبَر ،  ای  مالـسلا :  هیلع  َنارمِع  ُنب  یَـسوم  َلاق 
یتَّنَج .  یتَمحَِرب  مُُهتلَخدأ 

دومرف دنوادخ  تسا . »؟  رترب  تدزن  لامعا ،  زا  کی  مادک  اراگدرورپ !   : » تفگ مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوخ تشهب  هب  ار  نانآ  شیوخ ،  تمحر  هب  مناریمب ،  ار  نانآ  نوچ  ما و  هتـشرس  دوخ  دـیحوت  رب  ار  نانآ  هک  ناـکدوک ،  نتـشاد  تسود  : 

منک .  یم  دراو 
 . 57  / 97  / 104 راونألا :  راحب   ، 1751  / 505  / 1 قالخألا :  مراکم  رواسملا ،  نع   1/457/1057 نساحملا : 

919 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَّنإ يدنِع  ٌلُجَر  اذه  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق  ّیلَو  اّمَلَف  ُّطَق .  اِّیبَص  ُتلَّبَق  ام  َلاقَف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  َیلإ  ٌلُجَر  َءاج 

ِراّنلا .  ِلهأ  نِم 
 : دومرف ادخ  ربمایپ  تفر ،  درم  نآ  نوچ  ما . » هدیسوبن  ار  یکدوک  زگره   : » تفگ دمآ و  ادخ  ربمایپ  دزن  يدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا . » یخزود  درم ،  نیا  نم ،  رظن  هب  »
79 یعادلا :  ةّدـع  لجر ،  نع  يدزألا  فسوی  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نع  امهالک   391  / 113  / 8 ماکحألا :  بیذهت   ، 7  / 50  / 6 یفاکلا : 

 . هوحن

920 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهَِدلَِول .  ِهِّبُح  ِةَّدَِشل  َْدبَْعلا  ُمَحْرََیل  هّللا َ  َّنِإ 

دنک .  یم  محر  دراد ،  دیدش  ّتبحم  شدنزرف  هب  هک  يا  هدنب  هب  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
لدـب لجرلا »  » امهیفو  1/472/1617 قـالخألا : مراـکم  هرکذ ، نّمع  ریمع  یبأ  نـبا  نـع  اـمهالک   238 لاـمعألا : باوث  ، 6/50/5 یفاکلا :

« . دبعلا  » لدب دلولا »  » هیفو  78 یعادلا :  ةّدع  دبعلا ، » »

921 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبِحاّصلا .  َو  ِراجلا  َیلإ  ُدُّدَوَّتلا  َو  ُءاشَی . . .  ُثیَح  هّللا ُ  اَهُمِسقَی  ٍضعَِبب ،  ٌدَّیَقُم  اهُضَعب  ِمِراکَملا  َلاصِخ  َّنإ  ُدواد ،  ای  : 

هک اج  نآ  دنوادخ ،  هک  دنا  هتـسویپ  رگیدکی  هب  الاو  یقالخا  ياه  تفـص  دوواد !  يا  ناحرَـس : ـ  نب  دوواد  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تسود .  هیاسمه و  هب  یتسود  زاربا  تساهنآ ]:  هلمج  زا   ] و دنک ...  یم  تمسق  ار  اهنآ  دهاوخب ، 

 . 3  / 458 23 و ج 75 /   / 375  / 69 راونألا :  راحب  ةداتق ،  یبأ  نع   597  / 301 یسوطلل :  یلامألا 

922 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِکب .  ُنَّیَزَتَی  نَم  بَحصَت  و ال  ِِهب ،  ُنَّیَزَتَت  نَم  بَحِصا  : 
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یم وت  هب  ار  دوخ  هک  نکم  تبحاصم  یـسک  اب  ییارایب .  ودـب  ار  تدوخ  هک  نک  تبحاصم  یـسک  اب  دومرف :  یممالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دیارآ . 

535  / 1 قالخألا :  مراکم  ریرج ،  نب  قاحسإ  نع  امهالک   1266  / 101  / 2 نساحملا :   ، 2440  / 278  / 2 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 
 . 9  / 267  / 76 راونألا :  راحب   ، 107  / 31  / 4 یلآللا :  یلاوع   ، 1857 / 

923 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
بَحأ  نَم 

هّللا . ِ  ُّوُدَع  هّللا ِ  ِّوُدَع  ُقیدَص  مالسلا :  هیلع  َلاق  َُّمث  هّللا . َ  َّبَحأ  دَقَف  اِرفاک  َضَغبأ  نَمو  هّللا ، َ  َضَغبأ  دَقَف  اِرفاک 
يرفاک  سکره  « : ـ  مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  لیَُضف ، نب  ءالع  زا  لقن  هب  قودص ـ  یلامألا 

تسا . » هتشاد  تسود  ار  ادخ  دنک ،  ینمشد  يرفاک  اب  هکره  تسا و  هدرک  ینمشد  ادخ  اب  درادب ،  تسود  ار 
تسادخ . » نمشد  ادخ ،  نمشد  ِتسود   : » دومرف سپس 

 / 69 راونألا :  راحب  هلیذ ،  هیف  سیلو  هّللا »  ّبحأ   » لدب هّللا »  قیدـص  ّبحأ   » هیفو  457 نیظعاولا :  ۀضور   ، 960  / 702 قودصلل :  یلامألا 
 . 3  / 237

924 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلإ ُهَدَی  َلِخُدی  نأ  یلإ  ُهَءاَقب  ُّبُِحیَف  َناطلُّسلا  ِیتأَی  ُلُجَّرلا  َوُه  ُراَّنلا : ـ » ُمُکَّسَمَتَف  ْاوَُمل  َنیِذَّلا َظ ـ َیلِإ  ْاُونَکَْرت  َو َال   : » لج زع و  هّللا ِ  ِلوَق  یف   ـ

ُهَیِطُعیَف .  ِهِسیک 
دزن هک  تسا  یـصخش  دوـصقم ،  ناتدـنازوس : ـ » یم  شتآ  هک  دـینکم  لـیم  ناراکمتـس ،  هب   » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

تسا .  شندنام  هدنز  دنموزرآ  دهدب ،  ییاطع  وا  هب  ات  دنک  یم  شا  هسیک  رد  ار  شتسد  ناطلس ،  هک  يرادقم  هب  دور و  یم  یناطلس 
 . هعفر دایز  نب  لهس  نع   12  / 108  / 5 یفاکلا : 

925 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نَم ال ُعَدوی  ٌّرِـس  و  َُهل ،  ُعِمَتـسَی  نَم ال  ُمَّلَُعی  ٌملِع  و  ُهُرُکـشَی ،  نَم ال  َدنِع  ُعَضوی  ٌفورعَم  و  َُهل ،  َءافَو  نَم ال  ُحَنُمت  ٌةَّدَوَم  اعایَـض :  َنبَهذَی  ٌَعبرأ 

َُهل .  َۀَناضَح 
ار نآ  ساپس  هک  نآ  ّقح  رد  ندرک  یکین  دوش ؛  افو  یب  صخـش  راثن  هک  يا  یتسود  دور :  یم  رده  ْزیچ  راهچ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دوش .  هتشاذگ  نایم  رد  تیفرظ  مک  صخش  اب  هک  يزار  و  دراپس ؛ یمن  شوگ  نادب  هک  نآ  هب  شناد  نتخومآ  درازگ ؛  یمن 
راحب هوحن ،  یطساولا  روصنم  یبأ  نب  تسرد  نع   144  / 264 لاصخلا :  ریصب ،  یبأ  نع   5907  / 417  / 4 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

 . 20 20 و ص 411 /   / 194  / 74 راونألا : 

926 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا .  َموَی  ًةَوادَع  ُریصَت  اهَّنِإَف  هّللا ِ  ِریَغ  یف  اینُّدلا  ِیف  َتناک  ٍۀَّلُخ  ُّلُک  الأ 

ددرگ .  یم  لیدبت  ینمشد  هب  تمایق  زور  دشابن ،  ادخ  هار  رد  ایند  رد  هک  يا  یتسود  ره  ناه !  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 4  / 237  / 69 راونألا :  راحب   ، 287  / 2 یّمقلا :  ریسفت 

927 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ¨ یف َّنَبَغَرت  و ال  ِِهب ،  َّنَّدَتعَت  الَف  َِکنید  یف  ًۀَعَفنَم  َكُدیُفی  نَم ال  ِّلُک  یلإ  رُظنُا 

ُُهتَِبقاع .  ٌمیخَو  ٌّلِحَمضُم  یلاعَت  َكَرابَت و  هّللا ِ  يَوِس  ام  َّلُک  َّنِإَف  ِِهتَبحُص ؛ 
هچره اریز  امنم ؛  تبغر  وا  تبحاصم  هب  نکم و  هّجوت  وا  هب  دـناسر ،  یمن  يدوس  وت  هب  تنید  رد  هکره  رگنب ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا .  ماجرف  دب  هدنوش و  دوبان  تسا ،  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  زا  يادج 
 . 5  / 191  / 74 راونألا :  راحب  یّقرلا ،  دواد  نع   167  / 51 دانسإلا :  برق 

928 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكَرُمُع َتیَنفأ  نإو  ِضرَألا ـ  ِتاُملُظ  یف  َولو  ِءایِقتَألا ـ  َةاخاُؤم  ُبلطاَو  ٍبرُـش ،  وأ  ٍلکأ  وأ  ٍفوَخ  وأ  ٍعَمَِطل  َكَدارأ  نَم  َیِخاُؤت  نأ  رَذِحا  : 

ِدبَعلا یَلَع  هّللا ُ  َمَعنأ  امو  ِءاِیلوَألاَو ،  مِهیَلَع  هّللا ِ  ُتاوَلَـص  َنیِِّیبَّنلا  َدـَعب  مُهنِم  َلَضفأ  ِضرَألا  ِهجَو  یلَع  ُقلخَی  َمل  لج  زع و  هّللا َ  َّنِإَف  مِِهبَلَِطل ؛ 
َنیِقَّتُْملا »  َّالِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  ِذئ  ـ َمْوَی ُءَّالِخَْألا   : » لج زع و  هّللا ُ  َلاق  مِِهتَبحُِصل ؛  ِقیفوَّتلا  َنِم  ِِهب  َمَعنأ  ام  ِلثِِمب 

ای یعمط ،  يارب  هک  نآ  اب  ندرک  يردارب  زا  تسا : ـ  هدش  هداد  تبسن  ناشیا  هب  ۀعیرشلا  حابصم  رد  هچنآ  رب  انب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ریز ] ياه یکیرات  رد  هچرگ  شاـب ،  ناراـگزیهرپ  اـب  يردارب  ياـیوج  زیهرپب .  دـهاوخ ،  یم  ار  وت  ْیندیـشون  ندروخ و  يارب  اـی  سرت ،  زا 
هّللا تاولص  ناربمایپ ـ  زا  سپ  نیمز ،  هرتسگ  رب  لج ،  زع و  دنوادخ  اریز  يروآ ؛  رس  هب  ناشوجتسجرداردوخرمع   [ هچرگ دشاب و[ نیمز  [

دنوادخ تسا .  هدادن  نانآ ،  اب  تبحاصم  قیفوت  دننامه  یتمعن  يا  هدنب  هب  دـنوادخ  تسا و  هدـیرفاین  نانآ  زا  رترب  یـسک  ایلوا ،  و  مهیلع ـ 
دنرگیدکی . » نمشد  ناراگزیهرپ ـ  زج  ناتسود ـ  زور ،  نآ   : » دیامرف یملج  زع و 

 . 67 فرخزلا : 

929 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِباّذَکلا .  َو  ِقَمحَألا ،  َو  ِرِجافلا ،  ِنِجاملا  ٍۀَثالَث :  َةاخاُؤم  َبَّنَجَتَی  نأ  ِِملسُمِلل  یغَبنَی  َلاق :  َرَبنِملا  َدِعَص  اذإ  مالسلا  هیلع  َنینِمؤُملا  ُریمأ  َناک 

ُُهلَخدَـم و و  ٌةَوسَق ،  ٌءافَج و  ُُهَتبَراقُم  و  َكِداعَم ،  َِکنید و  ِرمأ  یلَع  َُکنیُعی  و ال  ُُهلثِم ،  َکَّنأ  ُّبُِحی  و  ُهَلِعف ،  ََکل  ُنِّیَُزیَف  ُرِجافلا  ُنِجاملا  اَّمَأَف 
َکیَلَع .  ٌراع  ُهُجَرخَم 

ٌریَخ ُُهتوَمَف  َكَّرَـضَف ،  َکَتَعَفنَم  َدارأ  امَّبُر  و  ُهَسفَن ،  َدَهجأ  َول  َکنَع و  ِءوّسلا  ِفرَِـصل  یجُری  و ال  ٍریَِخب ،  َکیَلَع  ُریـُشی  ُهَّنِإَف ال  ُقَمحَألا  اَّمأ  و 
ِِهبُرق .  نِم  ٌریَخ  ُهُدُعب  و  ِهِقُطن ،  نِم  ٌریَخ  ُُهتوکُس  و  ِِهتایَح ،  نِم 

ُهَّنأ یّتَح  اِهلثِم ،  يرخُِاب  اهَرَطَم  ًۀـَثودُحا  ینفأ  امَّلُک  َثیدَـحلا ،  َکَیلإ  ُلُقنَی  و  َکَثیدَـح ،  ُلُقنَی  ٌشیَع ،  ُهَعَم  َكُؤَنهَی  ُهَّنِإَـف ال  ُباّذَـکلا  اَّمأو 
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مُکِسُفنَِأل .  اورُظنا  َولج  زع و  هّللا َ  اوُقَّتاَف  ِرودُّصلا .  ِیف  َِمئاخَّسلا  ُِتبُنیَف  ِةَوادَعلِاب  ِساّنلا  َنَیب  ُقِّرَُفی  و  ُقَّدَُصی ،  امَف  ِقدِّصلِاب  ُثِّدَُحی 
نت هس  اـب  يردارب  زا  هک  تسا  نآ  ناملـسم ،  هتـسیاش   : » دومرف یم  تفر ،  یم  ـالاب  ربنم  رب  ناـنمؤم  ریما  نوچ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

وگغورد .  قمحا و  مرش ،  یب  ِراکدب  دزیهرپب : 
یمن کمک  وت  هب  تتمایق  نید و  راک  رد  یـشاب ،  وا  نوچ  زین  وت  هک  دراد  تسود  دیارآ و  یم  تیارب  ار  دوخ  راتفر  مرـش ،  یب  ِراکدـب  اّما 

وت .  يارب  تسا  یگنن  شدمآ  تفر و  تسا و  یلد  تخس  افج و  هیام  وا ،  هب  ندش  کیدزن  دنک و 
یمن وا  زا  دنک ،  رود  وت  زا  ار  يدب  هک  نآ  راظتنا  دنک ،  هتـسخ  هجنر و  ار  دوخ  هچرگ  و  دنک ،  یمن  ییامنهار  يریخ  هب  ار  وت  قمحا ،  اّما 
نخـس زا  رتهب  شا  یـشوماخ  شا و  یگدـنز  زا  رتهب  شگرم  سپ  دـنزب ؛  ررـض  وت  هب  اـّما  دـناسرب ،  يدوس  وت  هب  دـهاوخب  اـسب  هچ  دور و 

تسا .  شا  یکیدزن  زا  رتهب  شا  يرود  شنتفگ و 
هاگره دروآ .  یم  وت  دزن  ار  نارگید  نخـس  درب و  یم  نارگید  شیپ  ار  تنخـس  دوب .  دـهاوخن  اراوگ  تیارب  یگدـنز  وا  اب  وگغورد ،  اـّما 

؛  دیوگ یم  تسار  ِنخس  هاگ ،  هک  اج  نآ  ات  ددنویپ ،  یمرد  نآ ،  نوچمه  يرگید  غورد  اب  ار  نآ  دناسر ،  رـس  هب  ار  نآ  دفابب و  یغورد 
دیسرتبلج و زع و  يادخ  زا  سپ ،  دراک .  یم  هنیک  مخت  اه  لد  رد  دزادنا و  یم  ییادج  ینمشد  اب  مدرم ،  نایم  دننک .  یمن  شقیدصت  اّما 

دییاپب . » ار  دوخ 
مالسلا هیلع  ّیلع  مامإلا  نع   205 لوقعلا :  فحت  هثّدح ،  نّمع  يدنکلا  ملاس  نب  دّمحم  نع  امهالک   6 1 و ص 376 /   / 639  / 2 یفاکلا : 

 . 31  / 42  / 78 راونألا :  راحب  هوحن ،  امهالکو 

930 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَّدَوَملا .  َقوقُح  اوقَداصَت  مُهَّنَِأل  َءاقِدصأ  اوّمُسو  ِۀَنایِخلا ،  ِنَع  مِِهتَهازَِنل  اناوخإ  اوّمُس  امَّنإ 

« قیدَـص  ، » یتسار یتسود و  قوقح  ِتشادـساپ  لیلد  هب  و  ردارب »  ، » تنایخ زا  ناش  يرود  لیلد  هب  ناتـسود ]  : ] مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 
دنا .  هدش  هدیمان 

 . 26  / 179  / 74 راونألا :  راحب  ۀنییع ،  نب  نایفس  نع   1258  / 609 یسوطلل :  یلامألا 

931 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَقیدَص .  ُظَفحَی  نَم  ُظَفحََیل  ُهُرکِذ  َّلَج  هّللا َ  َّنإ 

دنک .  ظفح  ار  دوخ  تسود  هک  تسا  یسک  ِظفاح  مان ،  الاو  ِدنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ةرارز نب  دیبع  نع   166  / 162  / 8 یفاکلا : 

932 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیخأ ! َّقَح  َفِرعَی  الو  ُهَّقَح ،  ُهوخأ  َفِرعَی  نأ  ِلُجَّرلِاب  َحَبقأ  ام 

دسانشن ! ار  شردارب  ّقح  وا  اّما  دسانشب ؛  ار  وا  یتسود  ّقح  شردارب  هک  تسا  تشز  ناسنا ،  يارب  ردق  هچ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . مزارم نع   5  / 144 ناوخإلا :  ۀقداصم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


933 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َهلَذَخ  ّالإ  ِِهتَرُصن  یلَع  ُرِدقَی  َوُهو  ُهاخأ  ُلُذخَی  ٍنِمُؤم  نِم  ام 

ِةَرِخآلاَو .  اینُّدلا  ِیف  هّللا ُ 
ار وا  دـنوادخ ،  دراذـگ ،  اهنت  دراد ـ  ار  وا  ِنداد  يرای  ییاناوت  هک  یلاح  رد  ار ـ  شنمؤم  ردارب  ینمؤم ،  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ترخآ ،  ایند و  رد 
تشاذگ .  دهاوخ  اهنت 

راونألا ةاکشم  ینامیلا ،  رمع  نب  میهاربإ  نع  اهّلک   296  / 183  / 1 نساحملا :   ، 785  / 574 قودصلل :  یلامألا   ، 1  / 177 لامعألا :  باوث 
 . 1  / 17  / 75 راونألا :  راحب   ، 425 نیظعاولا :  ۀضور   ، 27 صاصتخالا :   ، 178  / 67 نمؤملا :  یلامثلا ،  میهاربإ  نع   104 : 

934 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهناوخِِإب .  َّفَخَتسا  ِِهنیِدب  َّفَخَتسا  ِنَمو  ُهَناوخإ ،  َمَّظَع  ُهَنید  َمَّظَع  نَم 

 ، درامش کبـس  ار  دوخ  نید  هکره  درامـش و  یم  گرزب  ار  دوخ  ناردارب  درامـش ،  گرزب  ار  دوخ  نید  هکره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
درامش .  یم  کبس  ار  دوخ  ناردارب 

«. هناوخإ  » لدب هناوخإ » ّقح   » و هنید »  » لدب هّللا »  نید   » هیفو  186 راونألا :  ةاکشم  روفعی ،  یبأ  نب  هّللادبع  نع   150  / 98 یسوطلل :  یلامألا 

935 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا .  ِموَی  یلإ  ابَحرَم  َُهل  یلاعَت  هّللا ُ  َبَتَک  ابَحرَم ، »  : » ِنِمؤُملا ِهیخَِأل  َلاق  نَم 

تشون دهاوخ  نیرفآ  تمایق ،  زور  ات  شیارب  لاعتم  دنوادخ  دیوگب ،  يدمآ  شوخ  دوخ ،  نمؤم  ردارب  هب  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. 

ینوکسلا نع   2  / 183 ناوخإلا :  ۀقداصم  راّمع ،  نب  قاحسإ  نع   1  / 176 لامعألا :  باوث  جاّرد ،  نب  لـیمج  نع   2  / 206  / 2 یفاکلا : 
 . 24825  / 38  / 9 لاّمعلا :  زنک  عجارو  31 ؛   / 298  / 74 راونألا :  راحب  مالسلاامهیلع ،  هیبأ  نع  قداصلا  مامإلا  نع 

936 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنَع .  ُمتبِغ  اذإ  ِِهب  اورَکُذت  نأ  َنّوبُِحت  ام  َنَسحَِأب  مُکنَع  َباغ  اذإ  مُکاخأ  اورُکُذا 

دینک .  دای  وا  زا  دنک ،  دای  امش  زا  ناتدوبن  رد  دیراد  تسود  هک  یلکش  نیرتهب  هب  ناتردارب ،  دوبن  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 17  / 196  / 78 راونألا :  راحب  هّللادبع ،  نب  هّللادیبع  نع   391  / 225 یسوطلل :  یلامألا 

937 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یبویُع .  ََّیلإ  يدهأ  نَم  ََّیلإ  یناوخإ  ُّبَحأ 

دنک .  هیده  نم  هب  ار  میاه  بیع  هک  تسا  یسک  نم ،  رظن  رد  مناردارب  ِنیرت  بوبحم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 4  / 282  / 74 راونألا :  راحب   ، 240 صاصتخالا :   ، 366 لوقعلا :  فحت  هعفر ،  دّمحم  نب  دمحأ  نع   5  / 639  / 2 یفاکلا : 

938 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
رِدقَی  َوُهو  ُهنَع ـ  ُهَّدُرَی  مَلَف  ُهُهَرکَی  ٍرمأ  یلَع  ُهاخأ  يأَر  نَم 

ُهَناخ .  دَقَف  ِهیَلَع ـ 
نآ  زا  ار  وا  دناوتب  دنیبب و  دنسپان  يراک  رد  ار  شردارب  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا .  هدرک  تنایخ  وا  هب  دنکن ،  ار  راک  نیا  درادزاب و 
2  / 65  / 75 راونألا :  راحب   ، 77 راونألا :  ةاکشم   ، 320 نیظعاولا :  ۀضور  جاّجحلا ،  نب  نمحرلا  دبع  نع   409  / 343 قودصلل :  یلامألا 

.

939 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُکِروصُِقل مُکنَع ؛  َِکلذ  َّنأ  اودِقَتعاَف  َِکلذ  یف  َرذـُعلا  ُمَُهل  اودَِـجت  َمل  نِإَف  مِِهتاریـصقَت ،  ِتاوَفَهو  مِِهتّالَز  یف  َرذـُعلا  ُمُِکناوخِءِال  اوسِمَتِلا 

ِرذُعلا .  ِهوجُو  ِۀَفِرعَم  نَع 
دیتفاین يرذع  نآ  يارب  مه  رگا  دیبایب .  یهیجوت )  ) يرذع ناتناردارب ،  هدمآ  شیپ  ياهریصقت  اه و  شزغل  يارب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا .  رذع  ياه  هنوگ  هب  تبسن  امش  یهاگآان  رثا  رب  هلئسم ،  نیا  هک  دینک  رواب  ، 
 . 10193  / 57  / 9 لئاسولا :  كردتسم   ، 250  / 2 رطاوخلا :  هیبنت 

940 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهوخأ ،  ُعوجَیو  َعَبشَی  نأ ال  ِِملسُملا  یَلَع  ِِملسُملا  ُّقَح 

َکِسفَِنل ُّبُِحت  ام  ِِملسُملا  َکیخَِأل  َّبِحأ  ِِملسُملا !  ِهیخأ  یلَع  َِملسُملا  َّقَح  َمَظعأ  امَف  ُهوخأ .  يرعَیو  َیِـسَتکَی  الو  ُهوخأ ،  ُشَطعَیو  يورَی  الو 
اذإو ِِهتَبیَغ ،  یف  ُهظَفحاَف  َباغ  اذإ  ٌرهَظ .  ََکل  ُهَّنِإَف  ارهَظ ؛  َُهل  نُک  ََکل .  ِِهلُمی  الو  اریَخ  ِِهلُمت  ال  ِهِطعَأَـف ،  َکـَلَأَس  نإو  ُهلَـسَف ،  َتجَتحا  اَذإو  . 

 َ ، هّللا ِدَـمحاَف  ٌریَخ  َُهباصأ  نإو  ُهَتَحیمَـس .  َلَأسَت  یّتَح  ُهقِراُفت  الَف  اِبتاع  َکیَلَع  َناک  نِإَف  ُهنِم .  َتنأو  َکنِم  ُهَّنِإَـف  ُهمِرکأو ؛  ُهَّلِجأو  ُهرُزَف  َدِـهَش 
ُهنِعَأَف .  َُهل  َلِّحُُمت  نإو  ُهدُضعاَف ،  َِیُلتبا  ِنإو 

دـشابن و ریـس  دوخ ،  هک  تسا  نآ  ناملـسم ،  رب  ناملـسم  ّقح  « : ـ مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ینامی ، رمع  نب  میهاربا  زا  لـقن  هب  یفاـکلا ـ 
ردارب رب  ناملـسم  ّقح  ردـق  هچ  هنهرب .  شردارب  دـشابن و  هدیـشوپ  دوـخ ،  و  هنـشت ،  شردارب  دـشابن و  باریـس  دوـخ ،  هنـسرگ ؛  شردارب 

تسا . »! گرزب  شناملسم 
نک تساوخرد  وا  زا  يدش ،  دنمزاین  هاگره  رادب .  تسود  تناملسم  ِردارب  يارب  يراد ،  تسود  دوخ  يارب  ار  هچنآ   : » دومرف ترضح  زین 
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نابیتشپ وا  هک  شاب  وا  ناـبیتشپ  دزادـنیم .  ریخأـت  زین  وا  نکم و  ریخأـت  وا  هب  یکین  رد  شخبب .  وا  هب  درک ،  تساوخرد  يزیچ  وت  زا  رگا  و 
راد شا  یمارگ  رامش و  شگرزب  باتش .  شرادید  هب  تفای ،  روضح  هاگره  نک و  ظفح  شبایغ  رد  ار  وا  تشگ ،  بیاغ  هاگره  تسوت . 
ادخ دیـسر ،  وا  هب  يریخ  رگا  وشن .  ادج  وا  زا  يا ،  هتـساوخن  ریـصقت  ِرذع  وا  زا  ات  درک ،  خیبوت  ار  وت  رگا  ییوا .  زا  وت  تسوت و  زا  وا  هک 

هد . » يرای  ار  وا  دش ،  هدیچ  یماد  شیارب  رگا  نک و  شتیامح  دش ،  التبم  رگا  يوگ و  ْساپس  ار 
، مالـسلا هیلع  رقابلا  ماـمإلا  نع  ناکـسم  نب  هّللادـبع  نع   519  / 401 قودـصلل :  یلاـمألا   ، 95  / 42 نمؤــملا :   ، 5  / 2/170 یفاـکلا : 

.243/43  / 74 راونألا :  راحب  هوحن ،  اهّلک   104 راونألا :  ةاکشم   ، 27 صاصتخالا : 

941 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهبِسنَت الَف  اهنِم  ٌءیَـش  ِهیف  نُکَی  َمل  نَمو  ِۀَقادَّصلا ،  َیلإ  ُهبِـسناَف  اهنِم  ٌءیَـش  وأ  ُدودُحلا  ِهِذه  ِهیف  َتناک  نَمَف  اهِدودُِحب ،  ّالإ  ُۀَقادَّصلا  ُنوکَت  ال 

نأ ال ُۀَِثلاّثلاَو :  ُهَنیَش .  َکَنیَشو  ُهَنیَز ،  َکَنیَز  يرَی  نأ  یناّثلاَو :  ًةَدِحاو .  ََکل  ُُهتَِینالَعو  ُُهتَریرَـس  َنوکَت  نأ  اُهلَّوَأَف :  ِۀَقادَّصلا ؛  َنِم  ٍءیَـش  یلإ 
َدنِع َکَمِّلَُـسی  نأ ال  َلاصِخلا : ـ  ِهِذه  ُعَمَجت  َیِهو  ُۀَسِماخلاَو ـ  ُُهتَرُدـقَم .  ُُهلانَت  ائیَـش  َکَعَنمَی  نأ ال  ُۀَِـعباّرلاَو :  ٌلام .  الو  ٌۀَـیالِو  َکیَلَع  ُهَرِّیَُغت 

ِتابَکَّنلا . 
ناونع دوب ،  وا  رد  اـهنآ  زا  یـشخب  اـی  همه  هکره  دـیآ و  یمن  تسار  نآ ،  دودـح  تافـص و  اـب  زج  یتسود ،  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

هنم .  وا  رب  تسود  ناونع  زگره  دوبن ،  وا  رد  اهنآ  زا  کی  چیه  رگا  هنب و  وا  رب  تسود 
دشاب .  یکی  تیارب  تسود ،  ِناهن  راکشآ و  هک  تسا  نآ  یتسود ،  ّدح  نیتسخن 

دنادب .  دوخ  ِصقن  ار  وت  صقن  دوخ و  رویز  ار  وت  ِرویز  هک  نآ  ْمود 
دهدن .  رییغت  وت  هب  تبسن  ار  وا  یتسود  ماقم ،  لام و  هک  نآ  ْموس 

درادن .  زاب  وت  زا  دراد ،  رایتخا  رد  ار  هچنآ  هک  نآ  ْمراهچ 
دنکن .  اهر  اه  يراتفرگ  رد  ار  وت  هک  نآ  تسا ، ـ  تافص  نیا  همه  هراصع  هک  مجنپ ـ 

( دلخم  ) دلاخ نب  دیزی  نع  امهالک   1033  / 767 قودصلل :  یلامألا   ، 19  / 277 لاصخلا :  یبلحلا ،  هّللادیبع  نع   6  / 639  / 2 یفاکلا : 
 . 1  / 173  / 74 راونألا :  راحب  هوحن ،  اهّلک   366 لوقعلا :  فحت  يروباسینلا ، 

942 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هیلع و هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِقالخأ  نِم  تَسَیل  اـهَّنِإَف  اـَهل ؛  ُعَضخَی  ٍۀَئِّیَـس  یلَع  ُهوِفقوت  ـالو  ِِهتَّدَوَِمب ،  مُکَیلإ  َلَـبقأ  نَم  ِبویُع  یف  اونَعطَت  ـال 

ِِهئاِیلوأ .  ِقالخأ  نِموهلآ 
رـس وا  زا  هک  یتشز  راک  ببـس  هب  ار  وا  دینزم و  هنعط  تسا ،  هدروآ  يور  امـش  یتسود  هب  هک  نآ  ياه  بیع  رب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسین .  شناتسود  ادخ و  ربمایپ  قالخا  زا  راک ،  نیا  هک  دیرادم ،  زاب  دوخ ،  یتسود  زا  دنز ،  یم 
 . 146  / 2 رطاوخلا :  هیبنت 

943 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َثَدحأ .  دَق  امُکَدَحأ  َّنِإَف  َکَبِحاص  َرَکنأ  اذِإَف  َکَبلَق ،  رُظنُا 
هدروآ دیدپ   [ ار ینمشد  هنیمز   ] امش زا  یکی  نامگ ،  یب  تشاد ،  دنسپان  ار  تتـسود  هاگره  رگنب .  دوخ  لد  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا . 
یعبر نع   9  / 11 دیفملل :  یلامألا  ینئادـملا ،  حاّرج  نع   5 نامثع و ص 653 /  نب  داّمحو  لیـضفلا  نب  ءالعلا  نع   1  / 652  / 2 یفاکلا : 

نب لضفلا  نع   105 راونألا : ةاکشم  رباج ، نع   70 یمرضحلادّمحم : ) نب  رفعج  لصأ   ) رشع ۀّتسلا  لوصُالا  راسی ،  نب  لیضفلاو  هّللادبع  نب 
 . 74/182/6 راونألا : راحب  نانس ،

944 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهاینُد .  یف  ُهَعَم  ُمتشِع  نَم  َعَم  اوریصَت  نأ  لج  زع و  هّللا ِ  یَلَع  ٌّقَح 

دیا .  هتسیز  وا  اب  ایند  رد  هک  دیوش  یسک  هارمه  ماجنارس ،  هک  تسا  هدرک  مزال  دوخ  رب  لج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. انباحصأ ضعب  نع  ۀبقع  نب  ّیلع  نع   13  / 109  / 5 یفاکلا : 

945 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتیَبلا .  َلهأ  انُّبُِحی  ٌریَط  َوُهو  احیبسَت ،  ُرَثکأولج  زع و  هّللا ِ  ِرکِِذل  ائیَش  ُرَثکأ  ُهَّنِإَف  ًاناشرو ؛  ذِخَّتَیلَف  اریَط  ِِهتَیب  یف  َذَخَّتا  ِنَم 

رکذ هب  زیچره  زا  شیب  هدنرپ ،  نیا  اریز  دراد ؛  هگن  يرُمق  دراد ،  هگن  يا  هدنرپ  شا  هناخ  رد  دهاوخ  یم  هکره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دراد .  یم  تسود  ار  تیب  لها  ام  تسا و  لوغشملج  زع و  يادخ  حیبست  و 

 . 30  / 21  / 65 راونألا :  راحب   ، 1  / 550  / 6 یفاکلا : 

946 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُریَغ .  یلاعَت  هّللا ِ  َعَم  ِِهبلَق  یف  َنوکَی  نأ ال  نِم  َّلَجأ  ٍدبَع  یلَع  لج  زع و  هّللا ُ  َمَعنأ  ام 

دنوادـخ هارمه  شلد  رد  هک  تسا  هتـشادن  ینازرا  نیا  زا  رت  گرزب  یتمعن  يا  هدـنب  چـیه  هبلج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دشابن .  يرگید  يزیچ  لاعتم ، 

 . 211 و ص 249  / 70 راونألا :  راحب  ، 219 یعادلا :  ةّدع   ، 328 مالسلا :  هیلع  ّيرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا 

947 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفوَخلا .  َنِم  ُلَضفأ  ُّبُحلا 

تسا .   [ ادخ زا   ] سرت زا  رترب  ادخ ]  ] یتسود مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 109 95 و ص 270 /   / 226  / 78 راونألا :  راحب   ، 357 لوقعلا :  فحت  ثایغ ،  نب  صفح  نع   98  / 129  / 8 یفاکلا : 
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948 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنِم َراّدـلا  ِیلُخا  ٍبیرَق  نَعَف  مَّعَنَتَف ،  یتاـجانُِمبو  ذَّذَـلَتَف ،  يرکِذـِبو  حَرفاَـف ،  یب  ُدواد ،  اـی  مالـسلا :  هـیلع  َدواد  یلإ  لـج  زع و  هـّللا ُ  یَحوأ 

َنیِملاّظلا .  یَلَع  یتَنَعل  ُلَعجأو  َنیقِسافلا ، 
اب ربب و  تّذـل  مدای  زا  شاب و  نامداش  نم  هب  دوواد !  يا   : » درک یحومالـسلا  هیلع  دوواد  هب  لج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

داد . » مهاوخ  رارق  ناملاظ  رب  ار  دوخ  نیرفن  تخادرپ و  مهاوخ  ْناقساف  زا  ار  هناخ  يدوز ،  هب  هک  وش  مّعنتم  نم  تاجانم 
ۀـضور یتـنعل ، ». . .  لـعجأو   » هیف سیلو  ناـیبظ  نب  سنوی  نع  اـمهالک   254  / 199 ءاـیبنألا :  صـصق   ، 280  / 263 قودـصلل :  یلامألا 

 . 3  / 34  / 14 راونألا :  راحب   ، 505 نیظعاولا : 

949 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ِ  َریَغ  هّللا ِ  َمَرَح  نِکُست  الَف  هّللا ، ِ  ُمَرَح  ُبلَقلا 

هدم .  ياج  ار  ادخ  زج  ادخ ،  مرح  رد  سپ  تسادخ .  مرح  لد ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 1468  / 518 رابخألا :  عماج 

950 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِکئاّبِحأ .  نَع  ِتائِّیَّسلا  ُفِرصَت  اِهبو  َِکئاِیلوَِأل ،  ِتاریَخلا  ُعَمَجت  اِهب  یتَّلا  َِکتَمحَِرب  ینکَرادَتَف  یهلإ  : 

زا ار  اه  يدـب  نآ ،  اب  يا و  هدروآ  درِگ  تیایلوا  يارب  ار  اـه  یکین  همه  نآ ،  اـب  هک  دوخ  تمحر  اـب  اـهلاراب ! مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
بایرد .  ارم  يا ،  هتخاس  رود  تناتسود 

 . 3  / 381  / 94 راونألا :  راحب   ، 263 تاوعدلا :  جهم 

951 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهَیلإ  َّبَحأ  هّللا ُ  َنوکَی  یّتَح  هّللِاب ِ  َنامیِإلا  ٌلُجَر  ُضَحمَی  ال 

 ، شرداـم شردـپ ،  شدوـخ ،  زا  شدزن  دـنوادخ ،  هک  نآ  اـت  دوـش ،  یمن  صلاـخ  ادـخ  يارب  یـسک  ِناـمیا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دشاب .  رت  بوبحم  دراد ،  مدرم  زا  هچنآ  ره  شا و  هداوناخ  شنادنزرف ، 

 . راونألا راحب  نم  هانتبثأ  ام  حیحصلاو  هّللا ، »  ّبحأ   : » ردصملا یف 

952 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َناک اذِإف  مُکابَتجا ) َوُه   ) َلاق یلاـعَت  ُهَّنِإَـف  ُهَریَغ  هّللا ِ  یَلَع  َراـتَخت  ـال  نأ  َوُه  ُهاـنعَم ـ  اـم  َلاـقَف  ِقدِّصلا  ِنَع  مالـسلا  هیلع  ُقِداـصلا  َِلئُـس  اّـمل   ـ
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َكاینُد .  الو  َكاوَه  ِهیَلَع  رَتَختآل  َتنأ  ِِهبَتجاَف  َكاَبتجا 
هک ارچ  ینیزگنرب ؛  وا  ياج  هب  ار  ادـخ  زج  ینعی  قدـص ،  قدـص : ـ  يانعم  زا  لاؤس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  خـساپ  رد  لئاسلا ـ  حالف 
نیزگم .  وا  ياج  هب  ار  تدوخ  يایند  اوه و  نیزگرب و  ار  وا  مه  وت  هدیزگرب ،  ار  وت  وا  نوچ  سپ  تسا .  هدیزگرب  ار  امش  لاعتم ،  يادخ 

 . 125  / 223 لئاسلا :  حالف 

953 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَلیَّللا َکنِم  یتَولَخ  لَعجاَف  ََّیلإ ،  ُبوبحَملا  َتنأ  َِکب ،  ُتوَلَخو  ِِهبیبَِحب  ٍبیبَح  ُّلُک  الَخو  ُتاکَرَحلا ،  ِتَنَکَـسو  ُتاوصَألا ،  ِتَأَدَـه  َّمُهّللا  : 

ِراّنلا .  َنِم  َقتِعلا 
تولخ دوخ  بوبحم  اب  یتسود ،  ره  تفرگ و  مارآ  اه  شبنج  تسـشن و  ورف  اهادـص  اهلاراب !  شیاـعد : ـ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

هد .  رارق  ْخزود  زا  ییاهر  دوخ ،  اب  ارم  بشما  تولخ  هفحت ]  ] سپ ینم .  بوبحم  وت  ما .  هدرک  تولخ  وت  اب  زین  نم  درک . 
« ، َّیلإ بوبحملا  تنأ   » لدـب یهلإ » ای   » امهیفو  144 عوبـسُالا :  لامج   ، 278 دّجهتملا :  حابصم  ریـصب ،  یبأ  نع   33  / 594  / 2 یفاکلا : 

 . 10  / 303  / 89 راونألا :  راحب 

954 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ََّیلإ بِّبَح  َّمُهّللا  ِمارکِإلاَو .  ِلالَجلا  اَذ  ای  َکَیلإ ،  اقوَشو  َکنِم ،  اقَرَفو  َِکب ،  انامیإو  اقیدصَتو  َکنِم ،  ًۀَیـشَخو  ََکل ،  اّبُح  یبلَق  أَلما  َّمُهّللا  : 

ِۀَکَرَبلاَو .  ِۀَمحَّرلا  َریَخ  َِکئاِقل  یف  یل  لَعجاَو  َكَءاِقل ، 
هب نامیا  وت و  قیدصت  وت ،  زا  سرت  وت ، یتسود  زا  ار  مبلق  لالج !  تمارک و  بحاص  يا  اهلاراب !  شیاعد : ـ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

ار تکرب  تمحر و  نیرتهب  ترادـید ،  رد  میارب  زاس و  مبوبحم  ار  ترادـید  اهلاراب !  نک .  راشرـس  تدوخ  هب  قاـیتشا  وت و  زا  ساره  وت ، 
هد .  رارق 

 : نیمألا دلبلا   ، 795 یمعفکلا :  حابصم   ، 173  / 1 لامعألا :  لابقإ   ، 143 دّجهتملا :  حابصم  روفعی ،  یبأ  نبا  نع   24  / 586  / 2 یفاکلا : 
یل لعجاو  یئاقل  ببحأو  كءاقل  َّیلإ  ّببح   » اهیفومالـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  مامإلا  نع  یلامثلا  ةزمح  یبأ  نع  ةریخألا  ۀـثالثلا  یفو   213

.2 / 98/92 راونألا : راحب  ۀمارکلاو ،» جرفلاو  ۀحارلا  کئاقل  یف 

955 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َةَُّرق ای  ِهَیلإ ،  َبَّبََحت  نَم  َبیبَح  ای  ُهارأ !  الو  ینارَی  نَم  یلإ  ُهاقوَش  او  يورأ ،  ُنآمَظ ال  َکِّبُح  نِم  اَنأ  ُعَبشأ ،  ٌِعئاج ال  َکِّبُح  نِم  اَنأ  يدِّیَس ،  : 

نیَع 
یتَدـحَو مَحراَو  یتَـشحَو  ِسنآو  یل  رِفغاَو  ِِهلآو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  یتَـشحَوو  َنیّیِمَدـآلا  َنِم  یتَدـحَو  يَرت  دَـق  ِهَیلإ ،  َعَـطَقناَو  ِِهب  َذـال  نَـم 

یَتبرُغو . 
 . موش یمن  باریس  ماوت و  یتسود  هنشت  نم  موش .  یمن  ریس  ماوت و  یتسود  هنسرگ  نم  مرورس !  شیاعد : ـ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
هب هک  نآ  مشچ  ینـشور  يا  درادب !  تسود  ار  وا  هک  نآ  ِبوبحم  يا  منیب !  یمن  ار  وا  نم  دنیب و  یم  ارم  هک  نآ  هب  مراد  یقایتشا  هچ  هآ ، 
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وت  ددنویپب !  وا  هب  هرسکی  دربب و  هانپ  وا 
لدب سنُا  هب  ار  متشحو  زرمایب و  ارم  تسرفب و  دورد  دمحم ،  لآ  دمحم و  رب  سپ  ینیب .  یم  ناگدازیمدآ  نایم  رد  ارم  ِیسک  یب  ییاهنت و 

امن .  محر  متبرغ ،  ییاهنت و  هب  نک و 
 . 1  / 338  / 97 راونألا :  راحب   ، 135  / 1 لامعألا :  لابقإ 

956 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِءارَجُالا ُةَدابِع  َکِلتَف  ِباوَّثلا  َبَلَط  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  اوُدَبَع  ٌموَقو  ِدیبَعلا ،  ُةَدابِع  َکِلتَف  افوَخ  لج  زع و  هّللا َ  اوُدَبَع  ٌموَق  ٌۀَثالَث :  َداّبُعلا  َّنإ 

ِةَدابِعلا .  ُلَضفأ  َیِهو  ِرارحَألا ،  ُةَدابِع  َکِلتَف  َُهل  اّبُح  لج  زع و  هّللا َ  اوُدَبَع  ٌموَقو 
 ، یمدرم تسا . ناگدنب  شتسرپ  نیا ، هک  دنتسرپ  یم  ار  ادخ  سرت ،  ِرس  زا  هک  یمدرم  دنا :  هنوگ  هس  ناگدنب ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ار لج  زع و  دـنوادخ  هک  یمدرم  تسا .  ناریگبدزم  شتـسرپ  نیا ،  هک  دنتـسرپ  یم  شاداـپ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  لـج  زع و  دـنوادخ 

تسا .  شتسرپ  ِعون  نیرترب  تسا و  ناگدازآ  شتسرپ  نیا ،  سپ  دنتسرپ .  یم  دنراد ،  شتسود  هک  نآ  يارب 
امهالکو مالسلا  هیلع  نیسحلا  مامإلا  نع   246 لوقعلا :  فحت  ۀمکحلا 237 ،  ۀغالبلا :  جهن  ۀجراخ ،  نب  نوراه  نع   5  / 84  / 2 یفاکلا : 

 . هوحن مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  مامإلا  نع   105  / 9 ۀیاهنلاو :  ۀیادبلا  12 ؛   / 255  / 70 راونألا :  راحب  هوحن ، 

957 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَنوُدبعَی َنورَخآو  ُعَمَّطلا ،  َوُهو  ِءاصَرُحلا  ُةَدابِع  َکِلتَف  ِِهباَوث  یف  ًۀَبغَر  ُهَنوُدبعَی  ٌۀَـقَبَطَف  ٍهُجوأ :  ِۀـَثالَث  یلَع  لج  زع و  هّللا َ  َنودـُبعَی  َساّنلا  َّنإ 

وُهو  ِمارِکلا  ُةَدابِع  َکِلتَف  لج  زع و  َُهل  اّبُح  ُهُُدبعأ  یّنِکلو  ُۀَبهَّرلا ،  َیِهو  ِدیبَعلا  ُةَدابِع  َکِلتَف  ِراّنلا  َنِم  اقَرَف 
َنُونِماَء »  ٍذئ  ـ َمْوَی ٍعَزَف  ِم  نّ مُه  َو   : » لج زع و  ِِهلوَِقل  ُنمَألا ؛ 

 ، نیا هک  دنتـسرپ  یم  شـشاداپ  دـیما  هب  ار  ادـخ  يا  هقبط  دنتـسرپ :  یم  هنوگ  هس  ارلج  زع و  دـنوادخ  مدرم ،  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تسا و ناگدنب  شتسرپ  نیا ،  هک  دنتسرپ  یم  خزود  سرت  زا  ار  ادخ  ینارگید ،  تسا .  يدنمزآ  نآ ،  هزیگنا ]  ] تسا و نادنمزآ  شتسرپ 
 ، نآ هزیگنا ]  ] تسا و ناراوگرزب  شتـسرپ  نیا ،  هک  متـسرپ  یم  شا  یتسود  ِرـس  زا  ار  لج  زع و  يادـخ  نم ،  نکیل  سرت . نآ ،  هزیگنا ] ]

زع و يادخ  هتفگ  نیا  ببـس  هب  زین  دنتـسه . » نمیا  ساره ،  زا  زور ،  نآ  رد  نانآ   : » دیامرف یملج  زع و  دـنوادخ  هک  نوچ  تسا ؛  ینمیا 
ار  امش  ناهانگ  درادب و  ناتتسود  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد ، یم  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب :   : » لج

زا درادب ،  شتـسودلج  زع و  دنوادخ  هکره  تشاد و  دهاوخ  شتـسود  لج ،  زع و  دنوادخ  درادب ،  تسود  ار  ادخ  هکره  سپ  دزرمایب . »
تفر .  دهاوخ  رامش  هب  نمیا ،  ِدارفا  نآ 

 . 89 لمنلا : 

958 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َتناکو اهِمیعَنو ،  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ِةَرهَز  نِم  َءادـعألا  ِِهب  هّللا ُ  َعَّتَم  ام  یلإ  مُهَُنیعأ  اوّدَـم  ام  لـج  زع و  هّللا ِ  ِۀـفِرعَم  ِلـضَف  یف  اـم  ُساـّنلا  ُمَلعَی  َول 

لَقأ  مُهاینُد 
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هّللا . ِ  ِءاِیلوأ  َعَم  ِنانِجلا  ِتاضوَر  یف  لَزَی  َمل  نَم  َذُّذََلت  اِهب  اوذَّذََلتو  َّزَعو ،  َّلَج  هّللا ِ  ِۀَفِرعَِمب  اومِعََنلو  مِِهلُجرِأب ،  ُهَنوؤَطَی  اّمِم  مُهَدنِع 
ِّلُک نِم  ٌءافِـشو  ٍفعَـض ،  ِّلُک  نِم  ٌةَُّوقو  ٍۀَملُظ ،  ِّلُک  نِم  ٌرونو  ٍةَدـحَو ،  ِّلُک  نِم  ٌبِحاصو  ٍۀَـشحَو ،  ِّلُک  نِم  ٌِسنآ  لج  زع و  هّللا ِ  َۀَـفِرعَم  َّنإ 

ٍمقُس . 
يویند یگدنز  ياه  یـشوخ  اه و  تمعن  هب  دندش ،  یم  ربخاب  لج  زع و  يادخ  ِتخانـش  تلیـضف  زا  مدرم  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

نآ  زا  ار  نانمشد  دنوادخ ،  هک 
تفرعم تمعن  اب  دش و  یم  رتمک  زین  دنهن  یم  ياپ  نآ  رب  ناشیاه  ماگ  اب  هچنآ  زا  ناشیایند  دنتخود و  یمن  مشچ  تسا ،  هتخاس  رادروخرب 

تسادخ ! يایلوا  رانک  رد  تشهب ،  ياه  غاب  رد  هراومه  هک  یسک  ِندرب  تّذل  دندرب ؛  یم  تّذل  نآ ،  زا  دندش و  یم  مّعنتملج  زع و  ادخ 
ربارب رد  ییورین  یکیرات ،  ره  ربارب  رد  يرون  ییاهنت ،  ره  ربارب  رد  یمدمه  یـسک ،  یب  ره  ربارب  رد  یـسنوم  ادخ ،  تخانـش  تقیقح ،  رد 

تسا ! يرامیب  ره  يارب  ینامرد  و  یناوتان ،  ره 
 . جاّرد نب  لیمج  نع   347  / 247  / 8 یفاکلا : 

959 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ِ هّللا ِِعئادَو  ُنیمأ  ُفِراعلاَو  ِهَیلإ .  اـقوَش  َتاـَمل  ٍنیَع  َۀَـفرَط  یلاـعَت  هّللا ِ  ِنَع  ُُهبلَق  اهَـس  َولو  یلاـعَت ،  هّللا ِ  َعَم  ُُهبلَقو  ِقلَخلا  َعَم  ُهُصخَـش  ُفِراـعلا 

ِدارُملاَو ِقلَخلا  ِنَع  َِینَغ  دَـقو  ِِهلدَـعو ،  ِِهلـضَف  ُنازیمو  ِهِموـلُع ،  ُۀَّیِطَمو  ِهِقلَخ ،  یلَع  ِِهتَمحَر  ُلـیلَدو  ِهِروـن ،  ُنِدـعَمو  هِرارـسأ ،  ُزنَکو  یلاـعَت ، 
ِهِـسُدق ِضایِر  یف  َوُهَف  هّللا ، ِ  َعَمو  هّللا ، ِ  َنِمو  هّللو ، ِِ  یلاعَت ،  هّللِاب ِ  ّـالإ  َسَفَن  ـالو  َةَراـشإ  ـالو  َقُطن  ـالو  هّللا ، ِ  يَوِس  َُهل  َِسنوم  ـالَف  اینُّدـلاَو 

ُنامیِإلا . ُهُعرَف  ٌلصأ  ُۀَفِرعَملاَو  ٌدِّوَزَتُم . ِِهلضَف  ِِفئاَطل  نِمو  ٌدِّدَرَتُم ،
هب مشچ  رگا  تسادخ .  اب  شبلق  و  قلَخ ،  اب  فراع ،  رکیپ  تسا : ـ  بوسنممالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  ینخـس  رد  ۀعیرـشلا ـ  حابـصم 

شیاهزار هنیجنگ  لاعتم ،  دنوادخ  ياه  هدرپس  ِنیما  فراع ،  دُرم .  دهاوخ  وا  هب  قایتشا  زا  دوش ،  لفاغ  لاعتم  دنوادخ  زا  شبلق  یندز  مه 
زاین یب  ایند  هتـساوخ و  قلخ و  زا  تسا .  شلدـع  لـضف و  يوزارت  و  شمولع ،  لـماح  شقلخ ،  رب  وا  تمحر  ياـمنهار  شرون ،  ندـعم  ، 
ياه غاب  رد  وا  سپ  تسین .  ادخ  هارمه  ادـخ و  يارب  ادـخ ،  زا  ادـخ ،  اب  زج  شندز  مد  هراشا و  قطن ،  درادـن و  ادـخ  زج  یـسنوم  تسا و 

تسا .  نامیا  شا  هخاش  هک  تسا  يا  هشیر  تفرعم ،  دوش .  یم  دنم  هرهب  شلضف  فئاطل  زا  دنز و  یم  ماگ  ادخ  ِسُدق 
 . 519 ۀعیرشلا :  حابصم 

960 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یبلَق .  ِۀَناِکتسِالا  ِعوضُخو  ِةَدارِإلا  ِمزَِعب  َكاجان  دَقو  ِۀَثاِغتسِالا ،  ُعوضُخو  ِةَدارِإلا ،  ُمزَع  َکَیلإ  ِلِحاّرلا  ِداز  ُلَضفأ  ُمَلعأ  َّمُهّللا ...  : 

 ، وت يوس  هب  ورهر  هشوت  نیرترب  مناد  یم  اهلاراب ... !  یسابع : ـ  هفیلخ  روصنم ،  دزن  هب  نتفر  ماگنه  شیاعد  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنک .  یم  ییوگزار  وت  اب  هناعضاوتم  ینتورف  راوتسا و  يا  هدارا  اب  مبلق  کنیا ،  و  تسا ،  هناهاوخ  يرای  ینتورف  راوتسا و  هدارا 

.2  / 310  / 94 راونألا : راحب 

961 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 362 

http://www.ghaemiyeh.com


ٍۀَّیِوَط .  ُقِداصو  ٍۀَِّین ،  ُصالخإو  ٍَةدارإ ،  ُمزَع  َکَیلإ  ِلِحاّرلا  ِداز  َلَضفأ  َّنأ  ُتِملَع  دَقو  َّمُهّللا  : 
ّتین راوتـسا ،  هدارا  وت ،  يوس  هب  ورهر  هشوت  نیرترب  هک  مناد  یم  اـهلاراب !  دادـماب : ـ  ماـگنه  هب  شیاـعد  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

تسا .  كاپ  ریمض  هناصلاخ و 
 . تاوعدلا عومجم  نع  ًالقن   67  / 318  / 86 راونألا :  راحب 

962 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امَد .  ُبَخشَت  یجادوأو  َكاقلأ  یّتَح  ِهَیلإ  َکَتَّبَحَم  لِسرأو  َِکنأَش ،  ِمیظَِعب  یبلَق  لَغشاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  : 

هب ار  مبلق  تسرفب و  دورد  دّـمحم ،  لآ  دّـمحم و  رب  ! [ ایادـخ [ : ـ  ناضمر هام  ندیـسر  ماـگنه  هب  شیاـعد  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
یم نوریب  ْنوخ  مندرگ ، ياه  گر  زا  هک  منک  ترادید  یلاح  رد  ات  تسرفب ، نآ  رب  ار  تتّبحم  رادـب و  لوغـشم  تهاگیاج  ِيدـنمهوکش 

دنز . 
 . 129  / 1 لامعألا :  لابقإ 

963 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمارکِإلاَو .  ِلالَجلا  اَذ  ای  َکَیلإ ،  اقوَشو  َکنِم ،  اقَرَفو  َِکب ،  انامیإو  اقیدصَتو  َکنِم ،  ًۀَیشَخو  ََکل ،  اّبُح  یبلَق  أَلما  َّمُهّللا  : 

تدوخ زا  ساره  تدوخ ،  هب  نامیا  قیدصت و  تدوخ ،  زا  سرت  تدوخ ،  هب  تبـسن  ّتبحم  زا  ار  مبلق  اهلاراب !  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تمارک !  لالج و  بحاص  يا  زاس ،  زیربل  تدوخ ،  هب  قوش  و 

یبأ نع  اهّلک   795 یمعفکلا :  حابصم   ، 173  / 1 لامعألا :  لابقإ   ، 601 دّجهتملا :  حابصم  روفعی ،  یبأ  نبا  نع   24  / 586  / 2 یفاکلا : 
 . 68 57 و ص 271 /   / 249  / 87 راونألا :  راحب   ، 213 نیمألا :  دلبلا  مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  مامإلا  نع  یلامثلا  ةزمح 

964 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هیلع هللا  یلص  ََکلوسَر  یتَیِعاوَطو  َكاّیإ  یتَیِعاوَِطب  ینمَحرا  َّمُهّللا  ِدُّهَشَّتلا :  َدَعب  ُلوقَت  ِۀَضیرَفلا ،  ِفاوَط  یتَعَکَر  ُِربُد  یف  ِءاعُّدلا  اَذِهب  وعدَت 

َنیِحلاّصلا .  َكَدابِعو  َکَتَِکئالَمو  ََکلوسَر  ُّبُِحیو  َکُّبُِحی  نَّمِم  ینلَعجاَو  َكَدودُح ،  يّدَعَتأ  نأ  ینبِّنَج  َّمُهّللا  هلآ ،  و 
يربنامرف ببس  هب  اهلاراب !  یناوخ :  یم  ار  اعد  نیا  بجاو ،  فاوط  زامن  تعکر  ود  نداد  نایاپ  دّهشت و  زا  سپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنراد تتـسود  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  رادزاب و  تدودح  هب  زواجت  زا  ارم  اهلاراب !  نک .  محر  نم  هب  تربمایپ  زا  ما  يربنامرف  وت و  زا  ما 
دنراد .  تسود  زین  ار  تحلاص  ناگدنب  تناگتشرف و  تربمایپ و  و 

 . راّمع نب  ۀیواعم  نع   475  / 143  / 5 ماکحألا :  بیذهت 

965 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرِخآلاَو .  اینُّدلا  ِیف  ِهیَلَع  َرَتَسَف  هّللا ، ُ  ُهَّبَحأ  احوصَن  ًَۀبَوت  ُدبَعلا  َبات  اذإ 
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یم وا  رب  ترخآ  ایند و  رد  ار  شناهانگ  دراد و  یم  تسود  ار  وا  دـنوادخ ،  دـنک ،  هبوت  هناصلاخ  هدـنب  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دناشوپ . 

ةاکـشم بهو ،  نب  ۀیواعم  نع  اهّلک   1  / 205 لامعألا :  باوث  ةرخـآلاو ، » ایندـلا  یف   » هیف سیلو   12 1 و ص 436 /   / 430  / 2 یفاکلا : 
 . 31  / 28  / 6 راونألا :  راحب  هیلع ، » رتسف  هّللا  هّبحأ   » لدب هیلع » رتسی  نأ  هّللا  ّبحأ   » هیفو مالسلا  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع   111 راونألا : 

966 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ؟ ِ  َیلإ  ِقلَخلا  ُّبَحأ  نَم  َُهل :  ُتُلق 

هّلل . ِِ  مُهُعَوطأ  َلاق : 
ترـضح هب  درک : ـ  لقن  شیاربمالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  ثیدـح  نیا  هک  یـسک  زا  یـسیع ،  نب  نامثع  زا  لقن  هب  قـالخألا ـ  مراـکم 

تسیک ؟  ادخ  دزن  رد  قلخ  نیرت  بوبحم  متفگ : 
ادخ . » هب  تبسن  نانآ  ِنیرتربنامرف   : » دومرف

 . 2288  / 100  / 2 قالخألا :  مراکم 

967 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَلَع .  ُتضَرَتفا  اَّمِم  َّبَحَِأب  يدبَع  ََّیلإ  َبَّبََحت  ام  یلاعَتو :  َكَرابَت  هّللا ُ  َلاق 

نم هب  ما ،  هدرک  بجاو  وا  رب  هچنآ  نداد ] ماجنا   ] دـننام يزیچ  چـیه  اب  ما  هدـنب  دـیامرف :  یم  لاـعتم  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دزرو .  یمن  یتسود 

 . 5  / 196  / 71 راونألا :  راحب   ، 112 راونألا :  ةاکشم  ّیبلحلا ،  دّمحم  نع   5  / 82  / 2 یفاکلا : 

968 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُْمتنُک نِإ  ْلـُق   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهِِّیبَِنل  لـج  زع و  هّللا ِ  َلوَق  عَمـسَی  َملأ  اـنِعبَّتَیلَو ؛  هّللا ، ِ  ِۀَـعاِطب  ْلَـمعَیلَف  ُهُّبُِحی  هّللا َ  َّنأ  َمَلعَی  نأ  ُهَّرَـس  نَم 

ال هّللاَو ِ  الو  انَعابِّتا ،  ِِهتَعاط  ِیف  ِهیَلَع  هّللا ُ  َلَخدأ  ّالإ  اَدبأ  ٌدبَع  هّللا َ  ُعیُطی  ال  هّللاَو ِ  ْمَُکبُونُذ ! ؟ » ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت 
َتام نَمو  هّللا ، َ  یَـصَع  ّالإ  اَدبأ  ٌدَحأ  انُـضِغُبی  ال  هّللاَو ِ  الو  انَـضَغبأ ،  ّالإ  اَدبأ  انَعابِِّتا  ٌدَحأ  ُعَدَی  ال  هّللاَو ِ  الو  هّللا . ُ  ُهَّبَحأ  ّالإ  ادـَبأ  ٌدـبَع  انُِعبَّتَی 

َنیَملاعلا .  ِّبَر  هّلل ِِ  ُدمَحلاَو  ِراّنلا ،  ِیف  ِهِهجَو  یلَع  ُهَّبَکأو  هّللا ُ  ُهازخأ  هّلل ِِ  ایِصاع 
دزادرپب و ادخ  زا  يربنامرف  هب  سپ  دوش ،  یم  نامداش  دراد ،  یم  شتسود  ْدنوادخ  هک  نیا  نتسناد  زا  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
زا دیراد ،  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب :   : » تسا هدینـشنهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  هب  ار  لج  زع و  دنوادخ  نخـس  ایآ  دنک .  يوریپ  ام  زا 

رگم دنک ،  یمن  يربنامرف  ادخ  زا  يا  هدنب  چیه  دنگوس ،  ادخ  هب  دزرمایب ؟ » ار  ناتناهانگ  درادب و  تسود  ار  امش  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم 
هک نآ  رگم  دنک ،  یمن  يوریپ  ام  زا  يا  هدنب  چـیه  دـنگوس ،  ادـخ  هب  دـهد .  یم  رارق  شتعاط  وزج  زین  ار  ام  زا  يوریپ  دـنوادخ ،  هک  نآ 

هدرک ینمـشد  ام  اب  هک  نآ  رگم  دراذگ ،  یمن  ورف  ار  ام  زا  يوریپ  يا  هدنب  چیه  دـنگوس ،  ادـخ  هب  تشاد .  دـهاوخ  شتـسود  دـنوادخ ، 
ادخ ینامرفان  لاح  رد  هکره  و  دشاب ،  هدرک  ینامرفان  ادخ  زا  هک  نآ  رگم  دنک ،  یمن  ینمـشد  ام  اب  سک  چیه  دـنگوس ،  ادـخ  هب  دـشاب . 
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تسا .  نایملاع  راگدرورپ  هژیو  شیاتس ، دزادنا . یم  شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  دنک و  یم  شراوخ  دنوادخ ،  دریمب ، 
 . 93  / 224  / 78 راونألا :  راحب  جاّرسلا ،  دّلخم  نب  لیعامسإو  رباج  نب  لیعامسإو  نّذؤملا  صفح  نع   1  / 14  / 8 یفاکلا : 

969 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهُضِغُبی .  لج  زع و  هّللا َ  َّنِإَف  ِلاعفَألا ؛  َّماذَمو  مُکاّیإو  اهُّبُِحی ،  لج  زع و  هّللا َ  َّنِإَف  ِقالخَألا ؛  ِمِراکَِمب  مُکیَلَع 

هدـیهوکن ياـهراک  زا  و  دراد ،  تسود  ار  اـهنآ  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  دـیروآ  تسد  هب  ار  ـالاو  ياـه  يوخ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دراد .  یم  نمشد  ار  اهنآلج  زع و  دنوادخ  هک  دیزیهرپب 

 . 4  / 197  / 92 راونألا :  راحب  اهّبحی ، »  » یلإ هیفو   413 نیظعاولا :  ۀضور  رمع ،  نب  لّضفملا  نع   586  / 441 قودصلل :  یلامألا 

970 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهُِقلُِخب .  َساّنلا  َعَسَی  نأ  نِم  یلاعَت  هّللا ِ  َیلإ  َّبَحأ  ِِضئارَفلا ـ  َدَعب  ٍلَمَِعب ـ  لج  زع و  هّللا ِ  یَلَع  ُنِمؤُملا  ُمَدقَی  ام 

 ، دوش ور  هب  ور  دوخ   [ کین  ] ِقالخا اب  مدرم  اب  هک  نیا  زا  رت  بوبحم  یلمع  تابجاو ،  هب  لمع  زا  سپ  نمؤم ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
تسا .  هتشادن  میدقتلج  زع و  دنوادخ  هاگشیپ  هب 

 . 4  / 375  / 71 راونألا : راحب  دباعلا ،  ۀسبنع  نع   4  / 100  / 2 یفاکلا : 

971 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِضرَألا . ُلهأ  ینَّبَحأو  ِءامَّسلا ، َنِم  هّللا ُ  ِینَّبَحأ  ُُهتلَعَف  اَنأ  اذإ  ائیَش  ینمِّلَع  هّللا ، ِ  َلوسَر  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنِلل  ٌلُجَر  َلاق 

ُساّنلا . َکَّبُِحی  ِساّنلا  َدنِع  امیف  دَهزاَو  هّللا ،ُ  َکَّبُِحی  هّللا ِ  َدنِع  امیف  بَغِرا  َلاق :
مه مهد ،  شماجنا  نوچ  هک  زومایب  يراک  نم  هب  ادخ !  ربمایپ  يا  تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  يدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنرادب .  متسود  ناینیمز ،  مه  نامسآ و  رد  ادخ 
 ، هدب ناشن  یلیم  یب  تسا ،  مدرم  دزن  هچنآ  هب  درادب و  تتسود  دنوادخ ،  ات  شاب ،  بغار  تسا ،  دنوادخ  دزن  هچنآ  هب   : » دومرف ترضح 

دنرادب . » تتسود  مدرم ،  ات 
نع امهالک   1  / 217 لامعألا :  باوث   ، 84  / 61 لاصخلا :  انباحصأ ،  ضعب  نع  دواد  نب  میلـس  نع   1102  / 377  / 6 ماکحألا :  بیذهت 
هللا یلص  هّللا  لوسر  نع  ّيردخلا  دیعـس  یبأ  نع   34  / 343 نیدـلا :  مالعأ   ، 928  / 296  / 1 قالخألا :  مراکم  هعفر ،  دواد  نب  ناـمیلس 

 . 4  / 15  / 70 راونألا :  راحب  لجر ، ». . .  لاق  ّهنأ  يور   » هیفو  473 نیظعاولا :  ۀضور  خلإ ، »  . . . امیف بغرا   » نم هیفو  هلآ  هیلع و 

972 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یصاعَملا .  ِلهأ  ِضُغب  یف  ُُهتدَجَوَف  لج  زع و  هّللا ِ  َّبُح  ُتبَلَط 

متفای .  ناراکتیصعم  اب  ینمشد  رد  ار  نآ  متسُج و  ار  ادخ  یتسود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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.13810  / 173  / 12 لئاسولا :  كردتسم 

973 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍملِِحب .  اّمإو  ٍربَِصب  اّمإ  ِِهبلَق  یف  اهِدُّدََرت  َدنِع  اهُعَّرَجَتَی  ٍظیَغ ،  ِۀَعرُج  نِم  لج  زع و  هّللا ِ  َیلإ  ُّبَحأ  ُدبَعلا  اَهُعَّرَجَتَی  ٍۀَعَرُج  نِم  ام 

رد نوچ  هک  تسین  یمـشخ  هعرج  زا  رت  بوبحم  دنوادخ ،  دزن  دروخ ، یم  ورف  ار  نآ  هدـنب  هک  يا  هعرج  چـیه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دَروخ .  ورف  يرابدرب  اب  ای  ییابیکش و  اب  ار  نآ  دیآ ، یم  رد  شبنج  هب  شبلق 

راحب مالسلا ،  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع   216 راونألا :  ةاکشم  ةزمح ،  یبأ  نع  امهالک   1054  / 456  / 1 نساحملا :   ، 13  / 111  / 2 یفاکلا : 
 . 60  / 422  / 71 راونألا : 

974 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍلیَخب .  ٍِدباع  ٍخیَش  نِم  هّللا ِ  َیلإ  ُّبَحأ  ِبونُّذلا  ِیف  ٌقَهُرم  ٌّیِخَس  ٌّباش 

تسا .  رت  بوبحم  لیخب ، ياسراپ  ِریپ  زا  دنوادخ ،  ِدزن  هانگ ،  رد  هتفر  ورف  هدنشخب  ناوج  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هاکشم ، 1/295/919 قالخألا :  مراکم   ، 1708  / 61  / 2 هیقفلا :  هرـضحی  نم ال  باتک  ینئادـملا ،  رفعج  یبأ  نع   14  / 41  / 4 یفاکلا : 

.73/307/34 راونألاراحب : قهرم ، »  » لدب فراقم »  » هیفو مالسلا  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع   230 راونألا :

975 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهَنِطابو .  اهَرِهاظ  َشِحاوَفلا  َمَّرَح  ِِهتَریَِغلو  ٍرویَغ ،  َّلُک  ُّبُِحی  ٌرویَغ  یلاعَتو  َكرابَت  هّللا َ  َّنإ 

ـ  تشز ياهراک  همه  هک  دوب  شتریغ  ببـس  هب  دراد و  تسود  ار  یتریغاب  ره  تسا و  تریغاب  لاعتم ،  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هدرک  مارح  ار  ناهن ـ  هچ  راکشآ و  هچ 

 . 236 راونألا :  ةاکشم  هرکذ ،  نّمع  یسیع  نب  نامثع  نع   1  / 535  / 5 یفاکلا : 

976 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَّبَحأو  هّللا ، ُ  ُهَّبَحأ  َۀَِعقاولا  ٍۀَعُمُج  ِۀَلَیل  ِّلُک  یف  َأَرَق  نَم 

شنامدرم همه  بوبحم  دراد و  یم  تسود  ار  وا  دنوادخ ،  دناوخب ، ار  هعقاو  هروس  هعمج ،  بش  ره  رد  سکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دهاوخ نانمؤم  ریما  ناهارمه  زا  دش و  دهاوخن  ایند  تافآ  زا  یتفآ  چیه  یگدنامرد و  رقف ، یشیورد ، راتفرگ  ایند  رد  زگره  و  دنادرگ ، یم 

تسین . شکیرش  نآ ،  رد  یسک  تسا و  نانمؤمریما  هژیو  هروس ، نیا  دوب .
 . حیحصلا وهو  هبّبح »  » قالخألا مراکم  یف 

977 ثیدح

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 366 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِمب ُهبِـساُحی  َملو  ِِهنیمَِیب ،  َُهباتِک  ِۀَـمایِقلا  َموَی  هّللا ُ  ُهاطعأ  اهَتَءاِرق  َنَمدأ  نَمو  اهَأَرَق .  نَم  ُّبُِحیو  اهُّبُِحی ،  هّللا َ  َّنِإَف  هط ؛  ِةَروس  َةَءاِرق  اوعَدـَت  ـال 

یضرَی .  یّتَح  ِرجَألا  َنِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َیِطُعاو  ِمالسِإلا ،  ِیف  َلِمَع 
نآ هتسویپ  هکره  دراد . تسود  دناوخب ،  ار  نآ  هکره  ار و  نآ  دنوادخ ، هک  دینکم  كرت  ار  هط  هروس  ندناوخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
وا زا  تسا ، هداد  ماجنا  مالسا  نامز  رد  هچنآ  زا  اهنت  داد و  دهاوخ  شتسار  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  تمایق ،  زور  رد  دنوادخ  دناوخب ، ار 

ددرگ . دونشخ  ات  دوش  یم  هداد  شاداپ  وا  هب  نادنچ  ترخآ ،  رد  و  درک ،  دهاوخ  یسرباسح 
 . 441 یمعفکلا :  حابصم  راّمع ،  نب  قاحسإ  نع   134 لامعألا :  باوث 

978 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکُّبَر ». . .  َلَعَف  َْفیَک  ََرت  َْملَأ   » ِهِِضئارَف یف  َأَرَق  نَم 

ار لیف ) هروس  ...« ) درک هچ  لیف  باحـصا  اب  تراـگدرورپ  يدـیدن  اـیآ   ، » شیوخ بجاو  ياـهزامن  رد  هکره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
ْتمایق زور  يرگدایرف  تسا و  هدوب  نارازگزامن  زا  وا  هک  داد  دـهاوخ  تداهـش  شیارب  یخولک  هوک و  تشد و  ره  تمایق ،  زور  دـناوخب ،

وا زا  دیروآرد و  تشهب  هب  ار  وا  مریذـپ . یم  وا  رب  وا و  هرابرد  ار  امـش  تداهـش  دـیتفگ . تسار  ما  هدـنب  هرابرد  : » داد دـهاوخ  ادـن  شیارب 
مراد .» تسود  ار  ناشرادرک  ار و  نانآ  هک  تسا  یناسک  زا  وا  هک  دینکم  یسرباسح 

 . 6 رجفلا : 

979 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تقَلَخ  ام  یلالَجو ،  یتَّزِعو  ِنیَنرَقلا :  ِيذ  یلإ  لج  زع و  هّللا ُ  یَحوأ 

ُتبَّبَح  ینَتیَأَر  نَمَف  امَلَع ؛  َُهل  ُلَعجَأَسو  ِفورعَملا ،  َنِم  ََّیلإ  َّبَحأ  اقلَخ 
ملالج  تّزع و  هب  درک :  یحو  نینرقلاوذ  هب  لج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ار هکره  سپ  تشاذگ . مهاوخ  شیارب  یناشن  ور ،  نیا  زا  مدـیرفاین . دـشاب ، کین  راک  زا  رت  بوبحم  مدزن  هک  يا  هدـیرفآ  چـیه  دـنگوس ،
تـسود ار  وا  ما ، هتخاس  مدرم  بوبحم  ار  وا  زا  ندرک  تساوخرد  ما و  هدنادرگ  بوبحم  شیارب  ار  نآ  نداد  ماجنا  کین و  راک  هک  يدید 

ما و هتخاس  شدـنیاشوخان  ار  کین  راک  هک  يدـید  ار  هکره  و  منک ؛ یم  یتسود  وا  اـب  مراد و  شتـسود  نم  هک  نک  یتسود  وا  اـب  رادـب و 
تسا . نم  ياه  هدیرفآ  ْنیرتدب  زا  وا  هک  نکم  یتسود  وا  اب  نک و  ینمشد  وا  اب  ما ، هدنادرگ  مدرم  دنیاشوخان  ار  وا  زا  تساوخرد 

 . لاّمعلا زنک  یف  امک  هانتبثأ  ام  حیحصلاو  تببحأ »  » ردصملا یف 

980 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّلَق ،  نإو  ِِهناوخإ  َِّرب  ُهَفِّرُعی  نأ  َنِمؤُملا  ِِهب  لج  زع و  هّللا ُ  َّصَخ  اّمِم  َّنإ 

َقُوی نَم  َو   : » َلاق َُّمث  ٌۀَـصاَصَخ ، » ْمِِهب  َناَک  َْولَو  ْمِهِـسُفنَأ  یَلَع  َنوُِرثُْؤی  َو   : » ِِهباتِک یف  ُلوقَی  لج  زع و  هّللا َ  َّنأ  َِکلذو  ِةَرثَکلاـِب ؛  ُِّربلا  َسَیلو 
َنوُِحْلفُْملا »  ُمُه  َکئ  ـ َلْوُأَف ِهِسْفَن  َّحُش 
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تسا  نآ  هدیشخب ،  نمؤم  هب  دنوادخ  هک  ییاه  یگژیو  هلمج  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
زع و دـنوادخ  اریز  تسین ؛  نآ  ندوـب  داـیز  هب  ندرک ،  یکین  تسا .  هتخوـمآ  وا  هب  دـشاب ـ  مک  هچرگ  ار ـ  شناردارب  هب  ندرک  یکین  هک 
هک نانآ   : » دـیامرف یم  هاگ  نآ  دنـشاب . » دـنمزاین  نادـب  هچرگ  دـنراد ،  یم  مّدـقم  نتـشیوخ  رب  ار  نارگید   : » دـیامرف یم  شباتک  رد  لج 

دراد یم  تسود  ار  وا  دسانشب ،  تفـص  نیدب  ار  هک  رهلج  زع و  دنوادخ  دنا . » ناراگتـسر  نامه  نانآ  سپ  ددرگ ،  نمیا  ْلُخب  زا  ناشناج 
درک .  دهاوخ  تخادرپ  لامک ،  هب  و  باسح ،  یب  ار  وا  شاداپ  تمایق ،  زور  درادب ،  شتسود  لاعتم ،  دنوادخ  هک  ره  و 

 . 9 رشحلا : 

981 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
لج .  زع و  هّللا ُ  ُهُّبُِحی  ٌرمأ  َدصَقلا  َّنإ 

دراد .  تسود  ار  يور  هنایم  لج ،  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 10  / 346  / 71 راونألا :  راحب  یّقرلا ،  دواد  نع  اهّلک   1  / 221 لامعألا :  باوث   ، 36  / 10 لاصخلا :   ، 2  / 52  / 4 یفاکلا : 

982 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُسرُعلا .  ِهیف  يذَّلا  َتیَبلا  ُّبُِحی  لج  زع و  هّللا َ  َّنإ 

دراد .  تسود  تسا ،  یسورع  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  دنوادخ ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ۀجیدخ یبأ  نع   2  / 54  / 6 یفاکلا : 

983 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مالسلا .  هیلع  ِنیَسُحلا  ِربَق  ُةَرایِز  یلاعَت  هّللا ِ  َیلإ  ِلامعَألا  ِّبَحأ  نِم 

تسامالسلا .  هیلع  نیسح  هاگمارآ  ترایز  لاعتم ،  دنوادخ  دزن  اهراک  نیرت  بوبحم  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . لجر نع  قرزألا  نابأ  نع   146 تارایزلا :  لماک 

984 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هیلع َسیردإ  ّالإ  اعاّرَز ،  ّالإ  اِّیبَن  هّللا ُ  َثََعب  امو  ِۀَـعارِّزلا ،  َنِم  هّللا ِ  َیلإ  ُّبَحأ  ٌءیَـش  ِلامعَألا  ِیف  اـمو  ِهِضرأ .  یف  هّللا ِ  َزونُک  َنوعِراّزلا  ُمُه  : 

اطاّیَخ .  َناک  ُهَّنِإَف  مالسلا 
رد ادخ  ياه  هنیجنگ  نارگتشک ،  نانآ ،  دیـسرپ : ـ  ناشیا  زا  نازرواشک  هرابرد  یطـساو  نوراه  نب  دیزی  نوچ  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
هک نآ  رگم  دـشن ،  هتخیگنارب  يربمایپ  چـیه  تسین و  يزرواشک  زا  رت  بوبحم  دـنوادخ ،  دزن  رد  اـهراک  زا  کـی  چـیه  دنتـسه .  شنیمز 

دوب .  طاّیخ  هکمالسلا  هیلع  سیردا  زج  دوب ،  زرواشک 
.103/69/25 راونألا : راحب  هردص ، هیف  سیلو   183: یّمقلل ثیداحألا  عماج  ، 6/384/1138 ماکحألا : بیذهت 
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985 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ضِغُبیو  ِمیظَعلا ،  ِمرُجلا  ِیف  ِهَیلإ  َُبلطَی  نأ  َدبَعلا  ُّبُِحی  هّللا َ  َّنإ 

ِریسَیلا .  ِمرُجلِاب  َّفِخَتسَی  نأ  َدبَعلا 
هانگ هک  ار  يا  هدـنب  و  دـهاوخب ،   [ شـشخب  ] وا زا  گرزب  هانگ  هراـبرد  شا  هدـنب  هک  دراد  تسود  دـنوادخ ،  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

دراد .  یم  نمشد  درامش ،  کبس  ار  کچوک 
 . 80  / 359  / 73 راونألا :  راحب  دباعلا ،  ۀسبنع  نع  امهالک   1055  / 456  / 1 نساحملا :   ، 6  / 427  / 2 یفاکلا : 

986 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهئارَُسا .  یلإ  اعنُص  مُُهنَسحألج  زع و  هّللا ِ  َیلإ  ِدابِعلا  ُّبَحأو  ُهُؤارَُسا ،  ِلُجَّرلا  ُلایِع 

هب تبسن  ناشنیرتراکوکین  لج ،  زع و  دنوادخ  دزن  رد  ناگدنب  ِنیرت  بوبحم  دنیوا و  نایدنب  ناسنا ،  ناروخنان  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  شیوخ  نایدنب 

 . 25338  / 171  / 20 ۀعیشلا :  لئاسو   ، 4909  / 555  / 3 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

987 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهلاِعف .  ِهَیلإ  َبَّبَحو  َفورعَملا ،  ِهَیلإ  َبَّبَح  نَم  لج  زع و  هّللا ِ  َیلإ  هّللا ِ  ِدابِع  َّبَحأ  َّنإ 

ار نآ  نداد  ماجنا  کین و  راک  دنوادخ ،  هک  تسا  یـسک  لج ،  زع و  يادـخ  دزن  ادـخ  ناگدـنب  ِنیرت  بوبحم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  هتخاس  شبوبحم 

ةزمح یبأ  نع   3  / 25  / 4 یفاکلا :  15968 ؛   / 344  / 6 لاّمعلا :  زنک  ّيردخلا ،  دیعـس  یبأ  نع   2  / 22 ایندلا :  یبأ  نبال  جـئاوحلا  ءاضق 
 . فورعملا عجار   ، 110  / 152  / 77 راونألا :  راحب  مالسلا ،  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع  یلامثلا 

988 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِساّنِلل .  ِساّنلا  ُعَفنأ  َلاق :  هّللا ؟ ِ  َیلإ  ِساّنلا  ُّبَحأ  نَم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َِلئُس 

تسیک ؟  ادخ  دزن  مدرم ،  نیرت  بوبحم  دندیسرپهلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . » مدرم  يارب  مدرم ،  ِنیرتدنمدوس   : » دومرف

 . 122  / 339  / 74 راونألا :  راحب   ، 198 یّمقلل :  ثیداحألا  عماج  هعمس ،  نّمع  ةریمع  نب  فیس  نع   7  / 164  / 2 یفاکلا : 

989 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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مِهِِجئاوَح .  یف  مُهاعسأو  مِِهب ،  مُهُفَطلأ  ََّیلإ  مُهُّبَحَأَف  یلایِع ،  ُقلَخلا  لج :  زع و  هّللا ُ  َلاق 
ناشنیرت نابرهم  نم ،  دزن  ناشنیرت  بوبحم  ور  نیا  زا  دنتـسه ،  نم  روخناـن  قلخ ،   : » دومرفلج زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

دشوک . » یم  ناشیاهزاین  ندروآرب  يارب  رتشیب  هک  یسک  تسا و  نانآ  هب  تبسن 
لدب مهنأشب » مهموقأو  مهرومُاب  مهانعأ   » هیفو نالجع  نب  دّمحم  نع   12  / 178 ناوخإلا :  ۀقداصم  نانس ،  نبا  نع   10  / 199  / 2 یفاکلا : 

 . 114  / 336  / 74 راونألا :  راحب  مهب ، » مهفطلأ  »

990 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِنِمؤُملا َيِدـبَع  نِم  ََّیلإ  َّبَحأ  اقلَخ  ُتقَلَخ  ام  َنارمِع ،  َنب  یَـسوم  ای  مالـسلا :  هیلع  َنارمِع  ِنب  یَـسوم  یلإ  لج  زع و  هّللا ُ  یَحوأ  امیف  َّنإ 
؛  يدـبَع ِهیَلَع  ُحَلـصَی  اِمب  ُمَلعأ  اَنأو  َُهل .  ٌریَخ  َوُه  اِمل  َُهل  ٌّرَـش  َوُه  اـم  ُهنَع  يوزأو  َُهل ،  ٌریَخ  َوُه  اـِمل  ِهیفاـُعاو  َُهل ،  ٌریَخ  َوُه  اـِمل  ِهیلَتبأ  اـمَّنإ  ّینِإَـف 

يرمأ .  َعاطأو  یئاضِِرب  َلِمع  اذإ  يدنِع  َنیقیّدِّصلا  ِیف  ُهُبتکأ  یئاضَِقب ،  َضرَیلَو  یئامعَن ،  رُکشَیلَو  یئالَب ،  یلَع  ِربصَیلَف 
نارمع نب  یسوم  يا   : » دوب نآ  درک ،  یحو  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  هب  لج  زع و  دنوادخ  هچنآ  هلمج  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

نآ رد  شریخ  هچنادـب  منک ؛ یم  ـالتبم  تسا ،  نآ  رد  شریخ  هچنآ  هب  ار  وا  نم  مدـیرفاین .  منمؤم  هدـنب  زا  رت  بوـبحم  يا  هدـیرفآ  چـیه  ! 
 ، دروآ یم  حالص  هب  ار  ما  هدنب  هچنادب  نم  منک .  یم  رود  وا  زا  تسا ،  نآ  رد  وا  ّرش  هک  ار  هچنآ  شریخ  يارب  مشخب ؛ یم  تیفاع  تسا ، 

راتفر نم  يدونـشخ  قبط  رب  نوچ  ات  دشاب ،  دونـشخ  میاضق  هب  دـنک و  يرازگـساپس  متمعن  يارب  ییابیکـش و  میالب  ربارب  رد  سپ  مرتاناد . 
مسیونب . » مدوخ  دزن  ناقیّدص  هرمز  زا  ار  وا  دیامن ،  يربنامرف  نم  زا  دنک و 

 . 36  / 348  / 13 راونألا :  راحب  دقرف ،  نب  دواد  نع   7  / 61  / 2 یفاکلا : 

991 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَنامَألا .  ِءادأ  َعَم  ِهیَلَع ،  هّللا ُ  َضَرَتفا  اَمو  ِِهتاوَلَص  یلَع  ٌِظفاُحم  ِِهثیدَح ،  ِیف  ٌقودَص  ٌلُجَر  لج  زع و  هّللا ِ  َیلإ  ِدابِعلا  ُّبَحأ 

ياهزامن بظاوم  تسوگتسار و  شراتفگ  رد  هک  تسا  یسک  لج  زع و  دنوادخ  دزن  رد  ناگدنب  ِنیرت  بوبحم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  رادتناما  هتشاد و  بجاو  وا  رب  دنوادخ ،  هک  تسا  یتابجاو  دوخ و 

نیظعاولا ۀضور  53 و ص 82 ،  راونألا :  ةاکشم  ءالعلا ،  یبأ  نب  نیسحلا  نع  امهالک   242 صاصتخالا :   ، 467  / 371 قودصلل :  یلامألا 
 . 4  / 114  / 75 راونألا :  راحب   ، 408 : 

992 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ، ِ  ِّبُح  َةَوالَح  َدَجَوو  امَس ،  اینُّدلا  نِم  ُنِمؤُملا  یَّلََخت  اذإ 

ِهِریَِغب .  اولِغَتشَی  مَلَف  هّللا ِ  ِّبُح  َةَوالَح  ُموَقلا  ََطلاخ  امَّنإو  َِطلوُخ ،  دَق  ُهَّنَأَک  اینُّدلا  ِلهأ  َدنِع  َناکو 
ینیریشو  ددرگ  الاو  دنک ،  یلاخ  ایند  زا  ار  دوخ  ْنمؤم  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

رد تسا و  هتخیمآرد  نانیا  اب  ادخ ، یتسود  ِینیریـش  هک  نآ  لاح  دیآ ؛ رامـش  هب  هناوید  ییوگ  ایند ، لها  رظن  زا  دبایرد و  ار  ادـخ  ِیتسود 
دنزادرپ . یمن  وا  زج  یسک  هب  هجیتن ، 
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 / 73 راونألا :  راحب  امس ، » یّلخت ...   » لدب ءامیـسب » یّلحت ...   » هیفو  121 راونألا :  ةاکـشم  مساقلا ،  نب  هّللادبع  نع   10  / 130  / 2 یفاکلا : 
 . 28  / 56

993 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّبَحأ .  ام  ُطوحَی  ٍءیَِشل  ٍّبُِحم  َّلُک  َّنِإَف  مُِکنید ؛  یلَع  ُهومِهَّتاَف  ُهاینُِدل  اّبُِحم  َِملاعلا  ُُمتیَأَر  اذإ 

؛  یتَّبَحَم ِقیرَط  نَع  َكَّدُصَیَف  اینُّدلِاب ؛  انوتفَم  اِملاع  َکَنَیبو  ینَیب  لَعَجت  ال  مالـسلا :  هیلع  َدواد  یلإ  هّللا ُ  یَحوأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  َلاقو 
مِِهبوُلق .  نَع  یتاجانُم  َةَوالَح  َعَزنأ  نأ  مِِهب  ٌِعناص  اَنأ  ام  یندأ  َّنإ  َنیدیرُملا .  َيِدابِع  ِقیرَط  ُعاُّطق  َِکئلُوا  َّنِإَف 

هچنآ يزیچ ، رادتسود  ره  اریز  دینکم ؛ دامتعا  وا  هب  دوخ ، نید  رد  دیدید ،  شیایند  رادتـسود  ار  یملاع  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک . یم  ظفح  دراد ، تسود  ار 

هک هدم ،  رارق  تسایند  هتخابلد  هک  ار  یِملاع  تدوخ ،  نم و  نایم   : » هک درک  یحومالـسلا  هیلع  دوواد  هب  دـنوادخ  دومرف :  ترـضح ]  ] زین
 ، مهد یم  نانآ  هب  هک  يرفیک  نیرتمک  دنتسه .  نم  يایوج  ِناگدنب  هار  نانزهار  تقیقح ،  رد  نانیا ،  دراد .  یم  زاب  متّبحم  قیرط  زا  ار  وت 

مراد . » یم  رب  ناشیاه  لد  زا  ار  مدوخ  اب  تاجانم  ِینیریش  هک  تسا  نیا 
لوقعلا فحت   ، 140 راونألا :  ةاکشم   ، 138 دیرملا :  ۀینم  ثایغ ،  نب  صفح  نع  امهالک   12  / 394 عیارشلا :  للع   ، 4  / 46  / 1 یفاکلا : 

 . 7 و ح 8  / 107  / 2 راونألا :  راحب  هوحن ،  خلإ » دواد . . .  یلإ  یلاعت  هّللا  یحوأ   » نم هیفو  ماشهل  مالسلا  هیلع  مظاکلا  مامإلا  نع   397 : 

994 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلاق َُهل ؟  َنید  يذَّلا ال  ُنِمؤُملا  اَمو  َُهل :  َلیقَف  َُهل .  َنید  يذَّلا ال  َفیعَّضلا  َنِمؤُملا  ُضِغُبَیل  لج  زع و  هّللا َ  َّنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َلاق 

ِرَکنُملا .  ِنَع  یهنَی  يذَّلا ال  : 
دراد . » یم  نمشد  درادن ،  نید  هک  ار  یناوتان  نمؤم  لج  زع و  دنوادخ   : » دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسیک ؟  درادن ،  نید  هک  ینمؤم  دنتفگ :  ناشیا  هب 
دنک . » یمن  رکنم  زا  یهن  هک  نآ   : » دومرف

« . هل نید  ال   » یلإ هیفو  ینوکسلا  نع   619  / 311  / 1 نساحملا :  ۀقدص ،  نب  ةدعسم  نع   15  / 59  / 5 یفاکلا : 

995 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلاتخُملا ؟  ُكولعُّصلا  اَم  يردَتأ  َلاق :  َُّمث  َلاتخُملا .  َكولعُّصلاَو  َرِجافلا ،  َخیَّشلاَو  َمولَّظلا ،  َِّینَغلا  ُضِغُبیلج  زع و  هّللا َ  َّنإ 

ُلاملا .  ُلیلَقلا  انلُقَف : 
ِِهلام .  نِم  ٍءیَِشب  لج  زع و  هّللا ِ  َیلإ  ُبَّرَقَتَی  يذَّلا ال  َوُه  ال ،  َلاق : 

راکانز و ِریپ  راکمتس ،  ِدنمتلودلج  زع و  دنوادخ  « : ـ  مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع ،  نب  نیـسح  زا  ریمُع  یبأ  نبا  زا  لقن  هب  لاصخلا ـ 
تسیک .»؟  شورفرخف  ِكولعُص  یناد  یم   : » دومرف سپس  دراد . » یم  نمشد  ار  شورفرخف  ِكولعُص 

تسا .  دنمتسم  صخش  میتفگ : 
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دیوج . » یمن  یکیدزنلج  زع و  دنوادخ  هب  شلاوما ،  زا  يا  هراپ  ندیشخب  اب  هک  تسا  یسک  هن !  : » دومرف
الک یف  لاتخملا »  » لدب لاتحملا »  » هیفو راتخم  نب  نیسحلا  نع   109 نامثع : ) نب  نیسحلا  لصأ   ) رشع ۀّتسلا  لوصُالا   ، 19  / 87 لاصخلا : 

 . 19  / 65  / 72 راونألا :  راحب  نیعضوملا ، 

996 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنامیَألِاب .  ُهَتَعلِس  َقِفنُملا  ُضِغُبَیل  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنإ 

دراد .  یم  نمشد  دناسر ،  یم  شورف  هب  ندروخ  دنگوس  اب  ار  شیالاک  هک  ار  يا  هدنشورف  لاعتم ،  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهّلکو ضغبیل »  » لدـب مهیلإ ». . .  رظنی  ال   » هیفو  3  / 264 لامعألا :  باوث   ، 379  / 211  / 1 نساحملا :   ، 775  / 571 قودصلل :  یلامألا 

 . 31  / 98  / 103 راونألا :  راحب   ، 513 نیظعاولا :  ۀضور   ، 719  / 243  / 1 قالخألا :  مراکم  راتخملا ،  نب  نیسحلا  نع 

997 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َدابِعلا .  َمَلَظو  َداسَفلا ،  َطََسبو  َدانِعلا ،  َبِکَرَف  ُهاوَه ؛  یلإ  ُهَلَکوَو  ُهاینُد ،  ُهَمَهلأو  َلامآلا ،  َُهل  َطََسبو  َلاملا ،  ِهَیلإ  َبَّبَح  ادبَع  هّللا ُ  َضَغبأ  اذإ 

دنارتسگ یم  ار  شیاهوزرآ  دنادرگ ،  یم  وا  بوبحم  ار  لام  دشاب ،  هتشاد  نمشد  ار  يا  هدنب  دنوادخ ،  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ار داسف  دوش ،  یم  راوس  یشکرس  نسوت  رب  وا  هجیتن ،  رد  دراذگ .  یماو  شسفن  ياوه  اب  ار  وا  دنکفا و  یم  وا  رد  ار  یهاوخ  ایند  هشیدنا  ، 

دنک .  یم  متس  ناگدنب ،  هب  درتسگ و  یم 
 . 34  / 26  / 103 راونألا :  راحب   ، 278 نیدلا :  مالعأ 

998 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِغارَفلا .  َةَرثَکو  ِموَّنلا ،  ُةَرثَک  ُضِغُبی  لج  زع و  هّللا َ  َّنإ 

دراد .  یم  نمشد  ار  رایسب  يراکیب  یباوخُرپلج و  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2092  / 42  / 2 قالخألا :  مراکم  ریصب ،  یبأ  نع   3  / 84  / 5 یفاکلا : 

999 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلقَعلا .  َوُهو  ِهَیلإ ؛  ِءایشَألا  َّبَحأ  ُهَبَلَس  ُهَّنَأل  ِقَمحَألا ؛  َنِم  ِهَیلإ  َضَغبأ  ائیَش  لج  زع و  هّللا ُ  َقَلَخ  ام 

مورحم لقع ، زا  ار  يو  اریز  دـیرفاین ؛ دـشاب ،  قمحا  زا  رت  نمـشد  شدزن  رد  هک  ار  یـسک  لج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تسوا .  دزن  رد  زیچ  نیرت  بوبحم  هک  تخاس 

 . 16  / 89  / 1 راونألا :  راحب  هرکذ ،  نّمع  ریمع  یبأ  نب  دّمحم  نع   1  / 101 عیارشلا :  للع 

1000 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَیلإ ؟ ُضَغبأ  َکِقلَخ  ُّيأ  ِّبَر ،  ای  َلاق :  ُهَّبَر . . .  يدانَف  ِروّطلا  َیلإ  مالسلا  هیلع  یسوم  َدِعَص  اَّمل 

ینُمِهَّتَی .  يذَّلا  َلاق : 
َکُمِهَّتَی ! ؟  نَم  َکِقلَخ  نِمو  َلاق : 

ینُمِهَّتَیَف .  َُهل  ٌریَخ  َوُهو  َُهل  َءاضَقلا  یِضقأ  يذَّلاَو  َُهل ،  ُریخَأَف  ینُریخَتسَی  يذَّلا  مَعَن ،  َلاق : 
نیرت نمـشد  اراگدرورپ !  تفگ :  دـناوخ و  ار  شراـگدرورپ  تفر ،  روط  يـالاب  ربمالـسلا  هیلع  یـسوم  نوچ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

تسیک ؟  تدزن  رد  ناگدیرفآ 
دراد . » یم  مهّتم  ارم  هک  یسک   : » دومرف

درادب ؟  مهّتم  ار  وت  هک  تسه  یسک  تناگدیرفآ ،  زا  ایآ  دیسرپ : 
نآ رد  شریخ  هک  منز  یم  مقر  یتشونرس  شیارب  منیزگ و  یمرب  يریخ  شیارب  نم  دنک و  دبلط  یم  ریخ  نم  زا  هک  یسک  يرآ .   : » دومرف

دراد . » یم  مهّتم  ارم  زاب  تسا و 
 . 57  / 356  / 13 راونألا :  راحب  نامیلس ،  نب  لتاقم  نع   190  / 165 ءایبنألا :  صصق 

1200 ات 1001 زا

1001 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ؟ِ  َیلإ  ِقلَخلا  ُضَغبأ  نَم  مالسلا :  هیلع  هّللاِدبَع ِ  یبَِأل  ُتُلق 

هّللا . َ  ُمِهَّتَی  نَم  َلاق : 
هّللا !؟ َ  ُمِهَّتَی  ٌدَحأو  ُتُلق : 

هّللا . َ  ُمِهَّتَی  َِکلذَف  َطِخَسَف ،  ُهَرکَی  اِمب  ُةَرَیِخلا  ُهتَءاجَف  هّللا َ  َراخَتسا  ِنَم  مَعَن ،  َلاق : 
دزن رد  قلخ  ِنیرت  نمشد  مدیسرپمالسلا :  هیلع  قداص  ماما  زا  هعیـش : ـ  نایوار  زا  یکی  زا  لقن  هب  یـسیع ،  نب  نامثع  زا  لقن  هب  نساحملا ـ 

تسیک ؟  دنوادخ 
دراد . » یم  مهّتم  ار  ادخ  هک  یسک   : » دومرف

دراد ؟  یم  مهّتم  ار  ادخ  یسک  رگم  مدیسرپ : 
 ، دـش رادـیدپ  شیارب  وا  ِدـنیاشوخان  تروـص  هب  یتخـس و  اـب  ریخ  نوـچ  دـنک و  یم  یهاوـخریخ  دـنوادخ ،  زا  هـک  نآ  يرآ .   : » دوـمرف

دراد . » یم  مهّتم  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  دوش .  یم  نیگمشخ 
 / 100  / 2 قالخألا :  مراکم  دیلولا ،  نب  مساقلا  نع   204 یّمقلل :  ثیداحألا  عماج   ، 364 لوقعلا :  فحت   ، 2499  / 432  / 2 نساحملا : 

 . 2  / 223  / 91 راونألا :  راحب  ، 2288

1002 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َقاّوَّذلا .  َقالطِملا  ُضِغُبی  هّللا َ  َّنإو  ِقالَّطلا .  َنِم  ِهَیلإ  ُضَغبأ  لج  زع و  هّللا ُ  ُهَّلَحأ  اّمِم  ٍءیَش  نِم  ام 
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یم قالط  دوز  هب  دوز  هک  ار  یسک  دنوادخ ،  نامگ ،  یب  تسین .  قالط  زا  رتروفنم  دنوادخ ،  دزن  یلالح  چیه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دراد .  یم  نمشد  دنک ،  یم  ضوع  رسمه  دهد و 

 . دحاو ریغ  نع  ریمع  یبأ  نبا  نع   2  / 54  / 6 یفاکلا : 

1003 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقالَّطلا .  َنِم  لج  زع و  هّللا ِ  َیلإ  ُضَغبأ  ٍءیَش  نِم  امو  ُقالَّطلا ، ِهیف  يذلا  َتیبلا  ُضِغُبیو  ُسرُعلا ،  ِهیف  يذَّلا  َتیبلا  ُّبُِحی  لج  زع و  هّللا َ  َّنإ 

 ، تسا قالط  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  دراد و  یم  تسود  تسا ،  یسورع  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخلج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسین .  قالط  زا  رتروفنملج  زع و  دنوادخ  دزن  رد  زیچ  چیه  دراد .  یم  نمشد 

 . ۀجیدخ یبأ  نع   3  / 54  / 6 یفاکلا : 

1004 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَثالَث 

تابجوم  ] نودب هدـنخ  يراد ،  هدـنز  بش  نودـب  باوخ  دراد :  دوخ  رد  ار  لج  زع و  دـنوادخ  مشخ  زیچ ،  هس  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يریس .  لاح  رد  ِندروخ  یتفگش و  [

 ، 42 لوقعلا :  فحت  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هنعمالـسلا  هیلع  رقابلا  مامإلا  نع  اهّلک   419 نیظعاولا :  ۀضور  ریصب ،  یبأ  نع  اهّلکو  نیعضوم 
ننسلا  ، 4084  / 56  / 4 دواد :  یبأ  ننس  یمیجهلا ،  ۀمیمت  یبأ  نع   20660  / 359  / 7 لبنح :  نبا  دنسم  45 ؛   / 145  / 77 راونألا :  راحب 

 / 881  / 15 لاّمعلا :  زنک  صیمقلاو ، »  » اهیف سیلو  میلس  نب  رباج  نع  اهّلک   1208  / 167 یسلایطلا :  دنسم   ، 21093  / 399  / 10 يربکلا : 
 . 43496

1005 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلکَألا .  َةَرثَک  ُضِغُبی  لج  زع و  هّللا َ  َّنإ 

دراد .  یم  نمشد  ار  يروخرپلج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 66/335/21 راونألا :  راحب  یلینلا ،  حلاص  نع  امهالک   1703  / 231  / 2 نساحملا :   ، 9  / 269  / 6 یفاکلا : 

1006 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِسابِّللا .  َةَرهُش  ُضِغُبی  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنإ 

دراد .  یم  نمشد  دوش ،  یم  صخش  ندش  امن  تشگنا  هیام  هک  ار  یسابل  لاعتم ،  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.79/314/15 راونألاراحب :   ، 320 راونألا :  ةاکشم   ، 754  / 253  / 1 قالخألا :  مراکم  زاّزخلا ،  بّویأ  یبأ  نع   1  / 445  / 6 یفاکلا : 
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1007 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُفیرحَّتلا لج  زع و  هّللا ِ  َیلإ  ِمالَکلا  ُضَغبأو  ِثیدَحلا ،  ُۀَحبُسلج  زع و  هّللا ِ  َیلإ  ِۀَحبُّسلا  َّبَحأ  َّنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق  : 

. 
ِثیدَحلا ؟  ُۀَحبُس  امو  هّللا ِ  َلوسَر  ای  َلیق : 

یل امو  ٌدوهجََمل ،  ّینإ  ِلُجَّرلا :  ِلوَقَکَف  ُفیرحَّتلا  اَّمأو  لج .  زع و  هّللا َ  ُرُکذَیَف  َِکلذ ،  َدنِع  ُّمَتغَیَف  اهَلِطابو  اینُّدلا  َصرِح  ُعَمـسَی  ُلُجَّرلا  َلاق : 
يدنِع .  امو  ، 

ثیدح "و هحبُـس  " لج زع و  دنوادخ  دزن  رد  حیبست  نیرت  بوبحم   : » دومرف ادـخ  ربمایپ  شناردـپ : ـ  زا  لقن  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تسا . » فیدجت " " لج زع و  دنوادخ  دزن  رد  نخس  نیرتروفنم 

تسیچ ؟  ثیدح  هحبُس  يانعم  ادخ !  ربمایپ  يا  دندیسرپ : 
مه فیدجت  دتفا .  ادخ  دای  هب  ماگنه ،  نآ  رد  ددرگ و  نیگمغ  دونشب ،  ایند  ِلطاب  يدنمزآ و  هرابرد  نوچ  ناسنا ،  هک  تسا  نآ   : » دومرف

مرادن . » يزیچ  دسر و  یمن  متسد  ما ،  هدنامرد  نم  دیوگب :  صخش  هک  تسا  نیا  دننام 
2  / 325  / 72 راونألاراحب :  هوحن ،  مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  مظاکلا  مامإلا  نع   223 تاّیرفعجلا :  ینوکسلا ،  نع   1  / 258 رابخألا :  یناعم 

.

1008 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمالسِإلا ؟ ُلَضفأ  ام  ینِربخأ  هّللا ، ِ  َلوسَر  ای  َلاقَف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  یلإ  َءاج  ٍمَعثَخ  نِم  ًالُجَر  َّنإ 

هّللِاب . ِ  ُنامیِإلا  َلاق : 
اذام ؟  َُّمث  َلاق : 

مِحَّرلا .  ُۀَلِص  َُّمث  َلاق : 
اذام ؟ َُّمث  َلاق : 

ِرَکنُملا .  ِنَع  ُیهَّنلاَو  ِفورعَملِاب ،  ُرمَألا  َلاق : 
هّللا ؟ِ  َیلإ  ُضَغبأ  ِلامعَألا  ُّيَأَف  ُلُجَّرلا :  َلاقَف  َلاق : 

هّللِاب . ِ  ُكرِّشلا  َلاق : 
اذام ؟ َُّمث  َلاق : 

ِمِحَّرلا .  ُۀَعیطَق  َلاق : 
اذام ؟ َُّمث  َلاق : 

ِفورعَملا .  ِنَع  ُیهَّنلاَو  ِرَکنُملِاب ،  ُرمَألا  َلاق : 
ادخ ربمایپ  يا  تفگ :  دمآ و  ادخ  ربمایپ  دزن  هب  مَعثَخ  هلیبق  زا  يدرم  مالـسلا : ـ هیلع  قداص  ماما  زا  دّمحم ،  نب  هّللادبع  زا  لقن  هب  یفاکلا ـ 

زاس .  ربخاب  مالسا ،  هلحرم  نیرترب  زا  ارم  ! 
ادخ . » هب  نامیا   : » دومرف
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تسیچ ؟  نآ  زا  سپ  دیسرپ : 
محر . » هلص  ناشیوخ و  اب  دنویپ  هاگ ،  نآ   : » دومرف

تسیچ ؟  نآ  زا  سپ  دیسرپ : 
رکنم . » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   : » دومرف

تسیچ ؟  دنوادخ  دزن  رد  راک  نیرتروفنم  تفگ :  درم  نآ  هاگ  نآ 
دنوادخ . » هب  ندیزرو  كرش   : » دومرف

تسیچ ؟  نآ  زا  سپ  دیسرپ : 
ناشیوخ . » زا  ندیرب   : » دومرف
تسیچ ؟  نآ  زا  سپ  دیسرپ : 

فورعم . » زا  یهن  رکنم و  هب  رما   : » دومرف
376 مالسلا :  هیلع  اضرلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  هقفلا   ، 123  / 2 رطاوخلا :  هیبنت   ، 355  / 176  / 6 ماکحألا :  بیذهت   ، 9  / 58  / 5 یفاکلا : 
 ، 399 نیظعاولا :  ۀـضور  49 و ص 167 ،  راونألا :  ةاکـشم  دیز ،  نب  ۀـحلط  نع  امهالک  1/454/1048 و ص 459/1064  نساـحملا :  ، 

 . 30  / 96  / 74 راونألا :  راحب 

1009 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهنَطب .  َأَلَتما  اَذإ  لج  زع و  هّللا ِ  َیلإ  ُدبَعلا  ُنوکَی  ام  ُضَغبأ 

دشاب .  ُرپ  شمکش  هک  تسا  یماگنهلج  زع و  دنوادخ  دزن  رد  هدنب  ِتلاح  نیرتروفنم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 66/336/25 راونألا :  راحب  ریصب ، یبأ  نع  امهالک   2/231/1707 نساحملا :  ، 6/269/4 یفاکلا :

1010 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انادحو !؟  َكارأ  یل  ام  مالسلا :  هیلع  َدواد  یلإ  یحوأ  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنإ 

َکیف .  ینورَجَهو  َساّنلا  ُترَجَه  َلاق 
اتِکاس !؟  َكارأ  یل  امَف  َلاق : 

ینتَتَکسأ .  َُکتَیشَخ  َلاق : 
ابِصَن !؟  َكارأ  یل  امَف  َلاق : 

ینَبَصنأ .  َکُّبُح  َلاق : 
منیب .»؟  یم  تیاهنت  ارچ   : » درک یحو  مالسلا  هیلع  دوواد  هب  لاعتم  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنا .  هدیرب  نم  زا  نانآ  ما و  هدیرب  مدرم  زا  وت  هار  رد  تفگ : 
منیب .»؟  یم  تشوماخ  ارچ   : » دومرف دنوادخ 
تسا .  هدرک  مشوماخ  وت  زا  سرت  تفگ : 
منیب . »؟  یم  تا  هتسخ  ارچ   : » دومرف دنوادخ 
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تسا .  هتخاس  ما  هتسخ  ّتتبحم  تفگ : 
.14/34/3 راونألا : راحب  خلإ ،  اتکاس » كارأ  یل  امف   » نم هیفو  227 راونألا : ةاکشم  نایبظ ، نب  سنوی  نع   263/280 قودصلل : یلامألا  . 

1011 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اَذه مَک  َۀبأ ،  ای  َُهل :  ُتلُقَف  ِهِمسِِجب ،  َِکلذ  َّرَضَأَف  ٌِمئاق ،  ُهَلَیلو  ٌِمئاص  ُهَراهَن  ِةَدابِعلا ؛  ِیف  ِداِهتجِالا  َدیدَش  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  َناک 

ُبوؤُّدلا !؟ 
ینُِفلُزی .  ُهَّلََعل  ّیبَر  یلإ  ُبَّبََحتأ  َلاقَف : 

نیا راد .  هدنز  بش  ار  بش  دوب و  راد  هزور  ار  زور  دیشوک .  یم  رایسب  تدابع ،  راک  ردمالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسیچ ؟  يارب  یک و  ات  تدابع ،  رد  یگتسخ  یگتسویپ و  نیا  ردپ !  متفگ :  وا  هب  ور  نیا  زا  دز .  نایز  شندب  هب  راک 

دزاس . » کیدزن  دوخ ،  هب  ارم  ات  منک ،  یم  یتسود  مراگدرورپ  اب  بیترت ،  نیدب   : » دومرف
 . 78  / 91  / 46 راونألا :  راحب  بتعم ،  نع   155  / 4 بوشآرهش :  نبال  بقانملا 

1012 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلاعَتو .  َكَرابَت  هّللا َ  َّبَحأ  دَقَف  انَّبَحأو  انَّقَح  َفَرَع  نَمو  انَریَغ ،  یلاوو  اینُّدلا  َّبَحأ  نَم  هّللا َ  َّبَحأ  ام  هّللاَو ِ 

ام ّقح  هکره  درادن .  تسود  ار  ادخ  دنک ،  یم  یتسود  ام  زج  اب  دراد و  تسود  ار  ایند  هک  نآ  دنگوس ،  ادخ  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  هتشاد  تسود  ار  لاعتم  دنوادخ  تقیقح ،  رد  درادب ،  تسود  ار  ام  دسانشب و  ار 

 . 95  / 226  / 78 راونألا :  راحب   ، 137  / 2 رطاوخلا :  هیبنت   ، 357 لوقعلا :  فحت  ثایغ ،  نب  صفح  نع   98  / 129  / 8 یفاکلا : 

1013 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمان ُلیَّللا  ُهَّنَج  اذِإَف  ینُّبُِحی  ُهَّنأ  َمَعَز  نَم  َبِذَـک  َنارمِع ،  َنباَی  َُهل :  َلاق  نأ  مالـسلا  هیلع  َنارمِع  َنب  یَـسوم  ِِهب  لج  زع و  هّللا ُ  یَجان  امیف  َناـک 

 ، مِِهبوُلق نِم  مُهُراصبأ  َتلِّوُح  ُلیَّللا  ُمُهَّنَج  اذإ  یئاّبِحأ ،  یلَع  ٌِعلَّطُم  َنارمِع ـ  َنباَی  اذ ـ  اَنأ  اـه  ِِهبیبَح !؟  َةَولَخ  ُّبُِحی  ٍّبُِحم  ُّلُـک  َسَیلأ  یّنَع ؛ 
ِروضُحلا .  ِنَع  ّینومِّلَُکیو  ِةَدَهاشُملا ،  ِنَع  ّینوبِطاُخی  مِِهُنیعأ ،  َنَیب  یَتبوقُع  تَُلثَمو 

ابیرَق ینُدَِـجت  َکَّنِإَف  ینُعداَو ؛  ِلیَّللا ،  ِمَلُظ  ِیف  َعومُّدـلا  َکیَنیَع  نِمو  َعوضُخلا ،  َِکنَدـَب  نِمو  َعوشُخلا ،  َِکبلَق  نِم  یل  بَه  َنارمِع ،  َنباَـی 
ابیُجم . 

روپ يا   : » دومرف وا  هب  هک  دوب  نآ  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  اب  لج  زع و  دنوادخ  ياه  ییوگزار  هلمج  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ره رگم  دـباوخ .  یم  دـنک و  یم  تـلفغ  نـم  زا  دـیآرد ،  بـش  نوـچ  دراد و  یم  متـسود  درادـنپ  یم  هـک  نآ  دـیوگ  یم  غورد  نارمع ! 
ورف ار  نانآ  ْبش  نوچ  هک  مهاگآ  مناتـسود  رب  هک  منم  نیا  کنیا  نارمع !  روپ  يا  درادـن ؟  تسود  ار  شبوبحم  اـب  تولخ  يرادتـسود ، 
یم ارم  ییوگ  هک  دنیوگ  یم  نخس  نم  اب  نانچ  دوش و  یم  رادیدپ  ناشنامـشچ  شیپ  متازاجم )  ) مرفیک ددرگ و  یم  ناشلد  هدید  دشوپ ، 

دنتسه .  مروضح  رد  ییوگ  هک  دنزاس  یم  بطاخم  ارم  نانچ  دننیب و 
ارم هک  ناوخب  ارم  نک و  نم  راثن  بش ،  یکیرات  رد  ار  اه  کـشا  ْتنامـشچ  زا  یگداـتفا و  ْتنت  زا  یگتـسکش ،  ْتبلق  زا  نارمع !  روپ  يا 
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تفای . » یهاوخ  هدننک  تباجا  کیدزن و 
،263 نیدلا : مالعأ  عجارو   7  / 329  / 13 راونألا :  راحب   ، 361 نیظعاولا :  ۀـضور  رمع ،  نب  لّضفملا  نع   577  / 438 قودصلل :  یلامألا 

 . 2/300 ۀبیتق :  نبال  رابخألا  نویع   ، 2/95 راربألا : عیبر  عجارو  93 ؛ بولقلاداشرإ :

1014 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، انَِّیل ُسَبلَی  الو  انارمُع ،  ُنُکسَی  الو  اراد ،  يوأَی  الو  امیمَح ،  ُسَنأَی  الو  اداقُر ،  ُبیطَتسَی  الو  ابارَش ،  ُّذَتلَی  الو  اماعَط ،  یهَتـشَی  ُقاتـشُملا ال  : 

 ُ هّللا َرَبخأ  امَک  ِِهتَریرَـس ،  یف  اّمَع  ارِّبَعُم  ِقوَّشلا  ِناِسِلب  ُهَیِجاُنیو  ِهَیلإ ،  َقاتـشا  اَم  یلإ  َلِصَی  نَِأب  ایِجار  اراهَنو  ًالَیل  هّللا َ  ُدـُبعَیو  ارارَق ،  ُّرِقَی  ـالو 
یَضْرَِتل »  َِّبر  َْکَیلِإ  ُْتلِجَع  َو   : » ِِهلوَِقب ِهِّبَر  ِداعیم  یف  مالسلا  هیلع  یَسوم  نَع  یلاعَت 

هن درب ،  یم  تّذل  يا  یندیشون  زا  هن  دراد ،  اذغ  هب  لیم  هن  قاتشم ،  تسا : ـ  هدش  هداد  تبسن  ناشیا  هب  هچنآ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
هب مرن  یسابل  هن  دنک ،  یم  لزنم  نادابآ ،  ییاج  رد  هن  دروآ ،  یم  يور  يا  هناخ  هب  هن  دریگ ،  یم  سنا  یتسود  اب  هن  دراد ،  شوخ  یباوخ 

ار شقایتشا  هک  تسا  يزیچ  هب  ندیـسر  دـنموزرآ  دـنک و  یم  تدابع  ار  ادـخ  زور ،  بش و  دراد .  یمارآ  رارق و  چـیه  هن  دـنک و  یم  نت 
هیلع نارمع  نب  یـسوم  داعیم  زا  دنوادخ ،  هک  هنوگ  نامه  دـیوگ ؛  یم  زار  وا  اب  دـهد ،  یم  ربخ  شناهن  زا  هک  دوخ  ِقوش  نابز  اب  دراد و 
قوش لاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدرگ . » دونـشخ  ات  متفاتـش  تیوس  هب  اراگدرورپ !   : » دهد یم  ربخ  نینچ  شراگدرورپ ،  ابمالـسلا 

 ، دیشک لوط  تاقیم  هب  شدمآ  تفر و  هک  زور  لهچ  تدم  رد  ترضح  نآ  هک  هداد  حیضوت  نینچ  شراگدرورپ  هب  ارمالسلا  هیلع  یسوم 
درک .  ادیپ  لیم  اهراک  نیا  زا  يزیچ  هب  هن  و  دیباوخ ،  هن  و  دیماشآ ،  يزیچ  هن  و  دروخ ،  يزیچ  هن 

 ، يراد سنا  نادـب  ار  هچنآ  نزب و  ریبکت   [ اهنآ كرت  هناشن  هب   ] تا ییایند  هتـساوخ  تسْفن و  رب  يداهن ،  ماگ  قوش  نادـیم  هب  هاـگره  سپ 
 ، لاعتم دـنوادخ  هک  هد  رـس  کیبل »! مهللا  کـیبل ،   » گـناب تگرم ،  یگدـنز و  ناـیم  اـمن و  زیهرپ  تقوشعم  زج  يزیچ  ره  زا  راذـگاو و 

تیاکح  دنادرگ .  میظع  ار  تشاداپ 
دنک .  یم  شومارف  ار  نآ  زج  يزیچ  ره  درادن و  شیوخ  ییاهر  زج  يا  هشیدنا  هک  تسا  قیرغ  تیاکح  قاتشم ، 

 . 84 هط : 

1015 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انالُف ُّبُِحی  هّللا َ  َّنإ  ِءامَّسلا :  َنِم  ٌهِّوَنُم  ِِهب  َهََّون  ادبَع  َّبَحأ  اذإ  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنإ  َنولوقَی :  انَلبَق  نَم  َّنإ  مالـسلا :  هیلع  هّللاِدبَع ِ  یبَِأل  ُتُلق 
یِقُلیَف َلاق :  ُهوضِغبَأَف ،  انالُف  ُضِغُبی  هّللا َ  َّنإ  ِءامَّسلا :  َنِم  ٌهِّوَنُم  َهََّون  ادـبَع  یلاعَت  هّللا ُ  َضَغبأ  اذِإَف  ِداـبِعلا ،  ِبوُلق  یف  ُۀَّبَحَملا  َُهل  یقُلتَف  ، ُهّوبِحَأَـف

ِدابِعلا ؟  ِبوُلق  یف  َءاضغَبلا  َُهل  هّللا ُ 
َّبَحأ اذإ  لج  زع و  هّللا َ  َّنِکلو  َنولوقَی ،  امَک  َسَیل  ال ،  ُلوقَی :  ٍتاّرَم  َثالَث  ُهَدَـی  َضَفَنَف  اِسلاج ،  يوَتـساَف  ائِکَّتُم  مالـسلا  هیلع  َناـک  َلاـق : 
ُهَِمثُؤیو .  مُهَِمثُؤیَف  ِهیف  اولوقَِیل  ِساّنلا ؛  َیلإ  ُهَبَّبَح  ادبَع  هّللا ُ  َضَغبأ  اذإو  ُهَرُجأَیو ،  مُهَِمثُؤیَف  ِهیف  اولوقَِیل  ِضرَألا ؛  ِیف  َساّنلا  ِِهب  يرغأ  ادبَع 

زع و هّللا ِ  َیلإ  َّبَحأ  َناک  نَمو  ُهولَتَق .  یّتَح  ِِهب  مُهارغأ  مالـسلا !؟  هیلع  اّیِرَکَز  ِنب  یَیحَی  نِم  هّللا ِ  َیلإ  َّبَحأ  َناک  نَم  مالـسلا :  هیلع  َلاق  َُّمث 
ُتاوَلَـص ٍِّیلَع  ِنب  ِنیَـسُحلا  َنِم  یلاعَت  هّللا ِ  َیلإ  َّبَحأ  َناک  نَمو  ُمتِملَع .  دَق  ام  ِساّنلا  َنِم  َیِقَلَف  مالـسلا !؟  هیلع  ٍِبلاط  یبأ  ِنب  ِِّیلَع  نِم  لج 

ُهولَتَق .  یّتَح  ِِهب  مُهارغَأَف  ِهیَلَع !؟  هّللا ِ 
: دنیوگ یم  ام  نایفارطا  متفگ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  رمع : ـ  نب  لَّضَفم  زا  یـسیع ،  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  لقن  هب  رابخألا ـ  یناعم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 378 

http://www.ghaemiyeh.com


تسود ار  ینالف  دنوادخ ،  دیوگ :  یم  دزاس و  یم  هزاوآ  دنلب  ار  وا  نامسآ ،  رد  یسک  درادب ، تسود  ار  يا  هدنب  لاعتم ،  دنوادخ  هاگره 
نمـشد ار  يا  هدنب  لاعتم ، دنوادخ  نوچ  دوش و  یم  هدنکفا  ادـخ  ناگدـنب  ياه  لد  رد  شتّبحم  هجیتن ،  رد  دـیرادب . شتـسود  سپ  دراد .

لد رد  وا  ینمشد  هجیتن ،  رد  دیرادب .  نمشد  ار  وا  سپ  دراد .  یم  نمشد  ار  ینالف  دنوادخ ، دراد .  یم  مالعا  نامـسآ  رد  یـسک  درادب ، 
دوش .  یم  هدنکفا  ادخ  ناگدنب  ياه 

نکیل دـنیوگ ؛ یم  هک  تسین  نینچ  هن !   : » دومرف دز و  رگیدـکی  رب  داد و  ناـکت  ار  شناتـسد  راـب  هس  تسـشن و  دوـب . هداد  هیکت  ترـضح 
لج زع و  دنوادخ 

، دهد شاداپ  وا  هب  دنک و  راکهانگ  ار  نانآ  هجیتن ، رد  دننک و  ییوگدب  وا  زا  ات  دراد  یم  نآ  رب  ار  مدرم  درادب ،  تسود  ار  يا  هدنب  هاگره 
، هجیتن رد  دنیوگب و  نخس  یکین  هب  شا  هرابرد  ات  دنادرگ  یم  مدرم  بوبحم  ار  وا  درادب ،  نمـشد  ار  يا  هدنب  لج  زع و  دنوادخ  هاگره  و 

دنک . » راکهانگ  ار  نانآ  ار و  وا 
 . دنتشک ار  وا  ات  دناروش  وا  رب  ار  مدرم  دوبمالسلا ؟  هیلع  ایرکز  نب  ییحی  زا  رت  بوبحم  دنوادخ ،  دزن  یسک  هچ   : » دومرف ترـضح  سپس 

. دیشک هچ  مدرم  تسد  زا  هک  دیناد  یم  هک  یلاح  رد  دوب ؟  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  رت  بوبحملج  زع و  دنوادخ  دزن  یـسک  هچ 
دنتشک . » ار  وا  ات  دناروش  وا  رب  ار  مدرم  اّما  دوب ؟  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  رت  بوبحم  لاعتم ،  دنوادخ  دزن  یسک  هچ 

هّللا یلإ  ضغبأ  ناک  نمو   » امهرخآ یف  دازو   434 نیدلا :  مالعأ   ، 18  / 20 نمؤملا :   ، 286 راونألا :  ةاکشم   ، 11  / 381 رابخألا :  یناعم 
 . 2  / 371  / 71 راونألا :  راحب  هوحن ،  اهّلکو  اولاق » امک  سیل  نالفو ،  نالف  یبأ  نم 

1016 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یسنُاو  ِساّنلا ،  َنِم  یتَشحَوو  َکَیلإ ، یعُّرَضَتو  َکیَدَی ، َنَیب  ّیلُذ  مَحِرا  ٌدِجاس :  َوُهو  ُلوقَی  مالسلا  هیلع  َنینِمؤُملاُریمأ  َناک 

یمدـمه مدرم و  زا  مزیرگ  تیارب ،  ما  هیوم  تدوخ ، ربارب  رد  مّتلذ  رب   : » تفگ یم  هدجـس  لاح  رد  نانمؤم  ریما  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
میرک . »!  يا  نک ،  محر  وت ، اب  ما 

 . 139  / 15 لوقعلا :  ةآرم  یف  امک  هانتبثأ  ام  حیحصلاو  ینسنآو ، »  » ةدمتعملا ۀعبطلا  یف 

1017 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَّبَحأ .  نَم  ّالإ  ِهیطُعی  َنامیِإلا ال  َّنإو  َضَغبأ ،  نَمو  َّبَحأ  نَم  لج  زع و  هّللا ُ  اَهیطُعی  اینُّدلا  َّنإ 

اّما دشخب ؛ یم  ، دراد یم  شنمشد  هک  یسک  هب  مه  دراد و  شتسود  هک  یـسک  هب  مه  ار  ایند  لج  زع و  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشخب .  یمن  دراد ، شتسود  هک  یسک  هب  زج  ار  نامیا 

نم هتوفص  لهأ   » هیفو  291 راونألا :  ةاکشم   ، 374 لوقعلا :  فحت  رّسیم ،  نع  امهالک   705  / 342  / 1 نساحملا :   ، 4  / 215  / 2 یفاکلا : 
 . 5  / 204  / 68 راونألا :  راحب  هّبحأ ، » نم   » لدب هقلخ »

1018 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دِّدَشو  ُهمِقسأ ،  ُلوقَیَف :  اکَلَم ،  ِهَیلإ  َثََعب  ادبَع  َّبَحأ  اذإ  هّللا َ  َّنإ 
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ُهَءاعُد .  َعَمسأ  نأ  یهَتشأ  ّینِإَف  ینَرُکذَی ؛  یّتَح  ِهیَلَع  ِّوَقو  ُهنِم  ُّدَشأ  َوُه  اِمل  ِِهلَتباَف  ٍءیَش  نِم  َأََرب  اذِإَف  ِهیَلَع ،  َءالَبلا 
الب نک و  شرامیب   : » دیوگ یم  دتـسرف و  یم  وا  يوس  هب  يا  هتـشرف  درادب ،  تسود  ار  يا  هدنب  هاگره  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

زا  هاگره  سپ  نک .  تخس  وا  رب  ار 
مراد شوخ  نم  هک  اریز  دـنک ؛  دای  ارم  اـت  نادرگ  تخـس  وا  رب  ار  يراـمیب  نک و  راـتفرگ  نآ  زا  رت  تخـس  هب  ار  وا  دـبای ،  دوبهب  يراـمیب 

مونشب . » ار  شیاعد 
 / 149  / 7 نامیإلا :  بعُـش  ، 8/166/7697 ریبـکلا : مجعملا  93/371/13 ؛ راونألا : راـحب   ، 55/111 صیحمتلا : عـجارو   ، 26/44 نمؤملا :

 . 9801

1019 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهالَتبا .  َّالإ  اموَق  هّللا ُ  َّبَحأ  امو  ِءالَبلا ،  ِمیظَع  َعََمل  ِرجَألا  َمیظَع  َّنإ 

ناشیالتبم هک  نآ  رگم  دراد ،  یمن  تسود  ار  یمدرم  دـنوادخ ،  تسا و  گرزب  يالب  هارمه  گرزب ،  شاداپ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنک .  یم 

راحب  ، 297 راونألا :  هاکـشم   ، 36  / 24 نمؤملا :  ماّحـشلا ،  دیز  نع  اهّلک   6  / 31 صیحمتلا :   ، 2 3 و ص 109 /   / 252  / 2 یفاکلا : 
 . 21  / 408  / 71 راونألا : 

1020 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفلحلاَو  ِءایَحلاَو ،  ُهُرکِذ ،  َّلَج  هّللا ِ  َنِم  ِفوَخلاَو  ِمِراحَملا ،  ِنَع  ِرَصَبلا  ِّضَغ  ٍلاصِخ :  ِنامَثب  َلَمَعلا  ُهَمَهلأ  ادبَع  یلاعَت  هّللا ُ  َّبَحأ  اذإ 

ورف ْمشچ  دـیامرف :  یم  ماـهلا  وا  هب  ار  تفـص  تشه  هب  لـمع  درادـب ،  تسود  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ ،  هاـگره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
یگدنشخب .  یتسار و  يرادتناما ،  ییابیکش ،  يرابدرب ،  مرش ،  لج ،  زع و  دنوادخ  زا  سرت  ناهانگ ،  زا  ندیشوپ 

« . ملحلا  » حیحصلاو ردصملا ،  یف  اذکه 

1021 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهتیَرجأو َریَخلا  ُتقَلَخو  َقلَخلا ،  ُتقَلَخ  اَنأ ،  ّـالإ  َهلإ  ـال  هّللا ُ  اـَنأ  ّینإ  ِةاروَّتلا :  ِیف  ِهیَلَع  َلَزنأو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  یلإ  هّللا ُ  یَحوأ  اّـمِم  َّنإ 

ِهیَدَی .  یلَع  ُُهتیَرجأ  نَِمل  یبوطَف  ُّبُِحا ،  نَم  يَدَی  یلَع 
ییادخ نم   : » دوب نیا  دومرف ،  لزان  وا  رب  تاروت  رد  درک و  یحو  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  دنوادخ  هچنآ  هلمج  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

 . متخاس يراج  مراد ،  تسود  هک  نآ  ناتـسد  رب  ار  نآ  هب  لـمع  مدـیرفآ و  ار  ریخ  مدـیرفآ و  ار  قلخ  تسین .  ییادـخ  نم  زج  هک  متـسه 
مزاس . »!  یم  يراج  شناتسد  رب  ار  ریخ  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  سپ 

 . 18  / 160  / 5 راونألا :  راحب  بهو ،  نب  ۀیواعم  نع  امهالک   1/440/1018 نساحملا :   ، 1/154/1 یفاکلا : 

1022 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنینِمؤُملا .  ِهِدابِع  نِم  َّبَحأ  نَم  ّالإ  امِهیطُعی  الو  ِةَداهَّشلاَک ،  هّللا ِ  َدنِع  ٌنوزخَم  ُرقَفلا 

یمن دراد ،  ناشتـسود  هک  ینمؤم  ناگدـنب  هب  زج  ار  نآ  تسا و  دـنوادخ  هنازخ  رد  تداهـش ،  نوـچمه  رقف ،  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دشخب . 

 . 81  / 52  / 72 راونألاراحب : هوحن ،  نانس  نب  هّللادبع  نع   96  / 51 صیحمتلا :   ، 838  / 306 رابخألا :  عماج   ، 291 راونألا :  ةاکشم 

1023 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِریسَیلِاب .  ُهنَع  َیِضَر  ادبَع  َّبَحأ  اذإلج  زع و  هّللا َ  َّنِإَف  ُعَنصَت ؛  َكارأ  ام  َنود  َّیَُنب ،  ای  یبأ :  یل  َلاقَف  ٌّباش ،  اَنأو  ِةَدابِعلا  ِیف  ُتدَهَتِجا 

ار تدوخ  منیب ،  یم  هچنآ  زا  رتمک  مکرسپ !   : » دومرف نم  هب  مردپ  مدوب .  اشوک  تدابع  رد  تخس  یناوج ،  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش . » یم  دونشخ  مک ،  هب  وا  زا  درادب ،  تسود  ار  يا  هدنب  هاگره  لج  زع و  دنوادخ  هک  زاس  هجنر 

 . 7  / 213  / 71 راونألا : راحب  هریغو ،  يرتخبلا  نب  صفح  نع   5  / 87  / 2 یفاکلا : 

1024 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َملو  َریثَکلا ،  ِلیلَقلِاب  ُهازَج  ًالیلَق  ًالَمَع  َلِمَعَف  ادبَع  َّبَحأ  اذإ  لج  زع و  هّللا َ  َّنإ 

َُهل .  َریثَکلا  ِلیلَقلِاب  َيِزجَی  نأ  ُهمَظاعَتَی 
هب كدنا ،  نآ  ربارب  رد  دهد ،  ماجنا  يریخ  راک  كدنا  وا  درادب و  تسود  ار  يا  هدـنب  هاگرهلج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دهد و  یم  رایسب  ِشاداپ  وا 
دیآ .  یمن  نیگنس  وا  رب  كدنا ،  ِراک  ربارب  رد  رایسب  شاداپ  نداد 

 . 5  / 213  / 71 راونألا : راحب  ریدس ،  نب  نانح  نع   3  / 86  / 2 یفاکلا : 

1025 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذإو ِفافَعلِاب .  یـسَتکاَو  ِفافَکلِاب ،  یفَتکاَف  ِنیقَیلِاب ؛  ُهاّوَقو  ِنیّدلا ،  ِیف  ُهَهَّقَفو  َۀَعانَقلا ،  ُهَمَزلأو  َۀَعاّطلا ،  ُهَمَهلأ  ادـبَع  یلاعَت  هّللا ُ  َّبَحأ  اذإ 

َدابِعلا .  َمَلَظو  َداسَفلا ،  َطََسبو  َدانِعلا ،  َبِکَرَف  ُهاوَه ؛  یلإ  ُهَلَکَوو  ُهاینُد ،  ُهَمَهلأو  َلامآلا ،  َُهل  َطََسبو  َلاملا ،  ِهَیلإ  َبَّبَح  ادبَع  هّللا ُ  َضَغبأ 
یم شهارمه  ار  تعانق  دنک ،  یم  ماهلا  وا  هب  ار  يربنامرف  درادب ،  تسود  ار  يا  هدـنب  لاعتم ،  دـنوادخ  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هدنـسب شزاین  دروم  ِيزور  هب  هدـنب  نآ  هجیتن  رد  دـنک .  یم  دـنمورین  ار  وا  نیقی ،  اب  دراد و  یم  شا  ینازرا  ار  نید  رد  قیمع  مهف  دزاس ، 
دشوپ .  یم  تّفع  سابل  دنک و  یم 

یم ماهلا  وا  هب  ار  یهاوخایند  دنارتسگ و  یم  ار  شیاهوزرآ  دنادرگ و  یم  شبوبحم  ار  لام  درادب ،  نمشد  ار  يا  هدنب  دنوادخ ،  هاگره  و 
ناگدنب هب  دَنارتسگ و  یم  ار  داسف  هنماد  دنیشن ،  یم  یشکرس  نسوت  رب  هدنب  نآ  هجیتن ،  رد  دراذگ .  یم  او  شـسفن  ياوه  هب  ار  وا  دنک و 

دنک .  یم  متس  ، 
 . 34  / 26  / 103 راونألا :  راحب   ، 278 نیدلا :  مالعأ 
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1026 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَنیَع .  َنَیب  َُهباَوث  َلَعَجو  ِهِسفَن ، ) یف  ُهانَغ  َلَعَجو   ، ) ُهَمَصَع ادبَع  َّبَحأ  اذإ  هّللا َ  َّنإ 

شناج رد  ار  شا  يزاین  یب  و  دنک ،  یم  ظفح  ناهانگ ،  زا  ار  وا  درادب ،  تسود  ار  يا  هدـنب  هاگره  دـنوادخ ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دهن .  یم  شنامشچ  ربارب  ار  ششاداپ  و  دهد ،  یم  رارق 

« . هباوث  » لدب هرون »  » و همصع »  » لدب همّظع »  » هیفو  438 نیدلا :  مالعأ   ، 72  / 35 نمؤملا : 

1027 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍمیِظَع . »  ٍُقلُخ  یَلََعل  َکَّنِإ  َو   : » َلاقَف ِِهتَّبَحَم ،  یلَع  ُهَِّیبَن  َبَّدأ  لج  زع و  هّللا َ  َّنإ 

تـسا ییوخ  ار  وت  تقیقح ،  رد   : » دومرف درک و  تیبرت  دوخ ،  ّتبحم  ساسا  رب  ار  شربمایپلج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تسا . » هدرب  نامرف  ْدنوادخ  زا  دَرب ،  نامرف  ربمایپ  زا  هکره   : » دومرفلج زع و  دنوادخ  زین  و  الاو »

 . 4 ملقلا : 

1028 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلََزن اذِإَف  ُفطُّللا ،  ِهَیلإ  َعَرسأو  َءاضَتـسا ،  ُبلَقلا  ُهَثِرَو  اذإ  هّللا ِ  َّبُح  َّنِإَف  هّللا ؛ ِ  َّبُح  ُهنِم  اوثِرَو  یّتَح  ِةَرکِفلِاب  اولِمَع  َنیذَّلا  ِبابلَألا  ُولُوا  امَّنإ 

ِةَردُقلا ِیف  اِهب  َلِمَع  ِۀَنطِفلا  ََۀلِزنَم  َلََزن  اذِإَف  ٍۀَنِطف ،  َبِحاص  َراص  ِۀَمکِحلِاب  َمَّلَکَت  اذِإَف  ِۀَمکِحلِاب ،  َمَّلَکَت  ِِدئاوَفلا ؛  ِلهأ  نِم  َراص  ِفطُّللا  َۀـَلِزنَم 
ََۀلِزنَملا ِهِذه  َغََلب  اذِإَف  ٍناَیبو ،  ٍۀَمکِحو  ٍفُطِلب  ُهُرِکف  ُبَّلَقَتَی  َراص  َِۀلِزنَملا  ِهِذه  یلإ  َغََلب  اذِإَف  َۀَعبَّسلا ،  َقابطَألا  َفَرَع  ِةَردـُقلا  ِیف  اِهب  َلِمَع  اذِإَف  ، 

هتَّبَحَمو  ُهَتَوهَش  َلَعَج 
ار یتسود  ادخ  نآ ،  زا  هک  نآ  ات  دنتـسب ،  راک  هب  ار  ناش  هشیدنا  هک  دنتـسه  یناسک  تقیقح ،  رد  نادنمدرخ ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هب نوچ  سپ  دباتـش . یم  شیوس  هب  هّجوت  فطل و  دریگ و  یم  ینـشور  دََرب ،  ثاریم  هب  ار  یتسود  ادـخ  ْبلق  نوچ  اریز  دـندرب ؛  ثاریم  هب 

ياراد دیوگب ،  نخـس  هنامیکح  نوچ  سپ  دـیوگ .  یم  ینخـس  هنامیکح  ینعی  ددرگ ؛ یم  نادـنم  هدـیاف  زا  دـسرب ، هّجوت  فطل و  تلزنم 
هب تردـق  هار  رد  ار  نآ  نوچ  درب و  یم  راک  هب  تردـق  هار  رد  ار  نآ  دـسرب ،  یکریز  ِتلزنم  هب  نوچ  سپ  دوش .  یم  یکریز  يرایـشه و 

ار اهنآ  دوش و  یم  هارمه  نایب ،  تمکح و  فطل ،  اب  شا  هشیدنا  دـسرب ،  تلزنم  نیا  هب  نوچ  دسانـش و  یم  ار  هناگتفه  تاقبط  دََرب ،  راک 
هب درک ،  نینچ  نوچ  سپ  دـهد .  یم  رارق  دوخ  قلاـخ  هار  رد  ار  شا  یتـسود  هتـساوخ و  دـسرب ،  تلزنم  نیا  هب  نوچ  ددـنب و  یم  راـک  هب 

یهار زا  ار  ملع  و  دَرب ،  یم  ثاریم  هب  نامیکح  هار  زج  یهار  زا  ار  تمکح  دنیب و  یم  شلد  ِمشچ  اب  ار  ادخ  دسر و  یم  رت  گرزب  ِتلزنم 
درب .  یم  ثاریم  هب  ناقیّدص  هار  زج  یهار  زا  ار  قدص  دََرب و  یم  ثاریم  هب  ناملاع  هار  زج 

 . هانتبثأ ام  حیحصلاو  ۀَّبَحَم »  » ردصملا یف 

1029 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َنینِمآلا .  نِم  َناک  لج  زع و  هّللا ُ  ُهَّبَحأ  نَمو  هّللا ، ُ  ُهَّبَحأ  هّللا َ  َّبَحأ  نَم 
 . دوب دهاوخ  نانمیا  زا  درادب ،  شتسود  ادخ  سکره  دراد و  یم  شتسود  ادخ  درادب ،  تسود  ار  ادخ  سکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هیفو  456 نیظعاولا :  ۀـضور  نایبظ ،  نب  سنوی  نع  اـهّلک   65  / 92 قودـصلل :  یلامألا   ، 8  / 13 عیارـشلا :  للع   ، 259  / 188 لاصخلا : 
 . 9  / 18  / 70 راونألا :  راحب  ناک ، »  لج  زع و  هّللا  هّبحأ  نمو   » لدب ناکو » »

1030 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ِۀَـفِرعَملا ُعرَف  ُّبُحلاَو  ِنیقَیلا ، ُعرَف  ُءاجَّرلاَو  ِملِعلا ، ُعرَف  ُفوَخلاَف  ِّبُحلاَو . ِءاجَّرلاَو ،  ِفوَخلا ،  ٍلوُصا :  ِۀـَثالَث  یلَع  ُرودـَت  َنیفِراـعلا  يَوَجن  : 

ُهاوِس .  ام  یلَع  ِبوبحَملا  ُراثیإ  ِّبُحلا  ُلیلَدو  ُبَلَّطلا ،  ِءاجَّرلا  ُلیلَدو  ُبَرَهلا ،  ِفوَخلا  ُلیلَدَف 
 . َبَلَط ِءاجَّرلا  َةَوالَح  َدَـجَو  اذإو  اجَر .  ُهنِم  َنَّکَمَت  اذإو  اَجن . . .  َبَرَه  اذإو  َبَرَه .  ُفوَخلا  َّحَـص  اذإو  َفاخ .  ِردَّصلا  ِیف  ُملِعلا  َقَّقََحت  اذِإَف 
 ، ِبوبحَملا ِلالِظ  یف )  ) َسَنأَتـسا ِۀَّبَحَملا  ُحیر  َجاه  اذإو  ِۀَّبَحَملا ،  ُحیر  َجاه  ِداؤُفلا  ِیف  ِۀَـفِرعَملا  ُءایِـض  یّلََجت  اذإو  َدَـجَو .  ِبَلَّطِلل  َقِّفُو  اذإو 

ِهیهاَون ِباِنتجاَو  ِهِِرماوأ  ِءادأ  َعَم  ِبوبحَملِاب ـ  ِسنُالا  ِطاِسب  یلَع  َماقَتسا  اَذإو  ُهَیِهاَون .  َبَنَتجاَو  ُهَِرماوأ ، َرَشابو  ُهاوِس ،  ام  یلَع  َبوبحَملا  ََرثآو 
ِةاجانُملا .  ِحور  یلإ  َلَصَو   ـ

 ، میب دخرچ :  یم  لصا  هس  رب  نافراع ،  تاجانم  تسا : ـ  هدش  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  ینخـس  رد  ۀعیرـشلا ـ  حابـصم 
یتسود .  دیما و 

تخانش .  هداز  یتسود ،  نیقی و  هداز  دیما ،  تسا و  شناد  هداز  دوخ ، میب ،
تسوا .  زج  رب  بوبحم  نتشاد  مّدقم  یتسود ،  ِناشن  تسوجتسج و  دیما ،  ِناشن  تسا و  زیرگ  میب ،  ِناشن 

دزیرگب نوچ  ددرگ و  یم  نازیرگ  ْصخش  ددرگ ،  تسرد  میب  نوچ  دوش و  یم  كانمیب  ْصخش  دش ،  رادیدپ  هنیـس  رد  شناد  نوچ  سپ 
قیفوت نوچ  دیآ و  یمرب  وجتـسج  هب  دبایرد ،  ار  دیما  ینیریـش  نوچ  ددـنب و  یم  دـیما  ددرگ ،  راوتـسا  شلد  نوچ  و  دـبای ...  یم  تاجن  ، 

هیاس رد  صخش  دزوب ،  یتسود  میسن  نوچ  دزو و  یم  یتسود  میسن  دباتب ،  لد  رب  تخانش  ینـشور  هاگره  دبای .  یم  دنهد ،  شیوجتـسج 
یم يرود  شیاه  ینامرفان  زا  دوش و  یم  ماگمه  شیاه  نامرف  اب  دهن و  یم  ناحجر  وا  زج  رب  ار  بوبحم  دریگ و  یم  سنا  بوبحم ،  راس 

تاجانم حور  هب  دزیهرپب ،  وا  ینامرفان  زا  دروآ و  ياج  هب  ار  شیاه  نامرف  دزرو و  تماقتـسا  بوبحم ،  اب  سنا  طاسب  رانک  نوچ  دنیزگ و 
دبای .  یم  تسد  ، 

 . 22  / 22  / 70 راونألا :  راحب   ، 12 ۀعیرشلا :  حابصم 

1031 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
لُکو  ٍلِغاش .  ِّلُک  نَع  ُهالخأ  ٍدبَع  ِّرِس  یلَع  َءاضأ  اذإ  هّللا ِ  ُّبُح  : 

ارکِذ مُهافصأو  ًالَمَع ،  مُهاکزأو  ادهَع ،  مُهافوأو  ًالوَق ،  مُُهقَدصأو  یلاعَت ،  هّلل ِِ  اّرِس  ِساّنلا  ُصَلخأ  ُّبِحُملاَو  ٌۀَملُظ .  یلاعَت  هّللا ِ  يَوِس  ٍرکِذ 
ِهِّقَِحب اولَأَس  اذإ  مِهیطُعی  ُهَدابِع ،  ُمِرُکی  ِِهتَمارَِکبو  ُهَدِالب ،  هّللا ُ  ُرُمعَی  ِِهبو  ِِهتَیؤُِرب ،  ُرَخفَیو  ِِهتاجانُم ،  َدنِع  ِِهب  ُۀَِکئالَملا  یَهابَتَی  اسفَن ،  مُهُدَبعأو  ، 

ِهیَمَدَق .  ِباُرِتب  ّالإ  یلاعَت  هّللا ِ  َیلإ  اوبَّرَقَت  ام  ِهیََدل  ُُهَتلِزنَمو  هّللا ِ  َدنِع  ُهُّلَحَم  ام  ُقلَخلا  َِملَع  وَلَف  ِِهتَمحَِرب .  ایالَبلا  ُمُهنَع  ُعَفدَیو  ، 
زا ار  وا  دباتب ،  يا  هدنب  ریمض  رب  نوچ  ادخ  یتسود  تسا : ـ  هدش  هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  ینخس  رد  ۀعیرشلا ـ  حابـصم 

دزادرپ  یم  یتیلوغشم  ره 
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، رت صلاخ  ادـخ  يارب  مدرم  همه  زا  شریمـض  رادتـسود ،  صخـش  تسا .  یکیرات  لاعتم ،  دـنوادخ  دای  زج  يدای  ره  دـنک . ) یم  یلاخ  )
هب ناگتـشرف  دنک ،  تاجانم  نوچ  تسا .  رت  هدنب  شناج  رت و  هزیکاپ  شدای  رت ، كاپ  شرادرک  رت ،  هنارادافو  شدـهع  رت ، تسار  شنخس 
 ، وا تشادیمارگ  ببـس  هب  و  دنک ،  یم  دابآ  ار  اه  نیمزرـس  وا ،  ببـس  هب  دنوادخ  دننک .  یم  راختفا  شرادید  هب  دـنزرو و  یم  تاهابم  وا 
 ، وا رب  تمحر  ببـس  هب  و  دشخب ،  یم  نانآ  هب  دننک ،  یتساوخرد  وا  زا  ناگدنب  نوچ  وا ،  ّقح  ببـس  هب  دراد و  یم  یمارگ  ار  شناگدـنب 
هب وا ،  ياپ  ِكاخ  اب  زج  دراد ،  یتلزنم  هاگیاج و  هچ  دنوادخ ،  دزن  رد  يو  هک  دنتـسناد  یم  قلخ  رگا  دنک .  یم  فرطرب  نانآ  زا  ار  اهالب 

دنتسج .  یمن  بّرقتلج  زع و  دنوادخ 
 . 23  / 23  / 70 راونألا :  راحب   ، 521 ۀعیرشلا :  حابصم 

1032 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَبِجاو .  مِِهئادعأ  نِم  ُةَءارَبلا  َو  ٌۀَبِجاو ،  مَُهل  ُۀَیالِولا  َو  هّللا ِ  ِءاِیلوأ  ُّبُح 

تسا .  بجاو  زین  ناشنانمشد  زا  يرازیب  تسا ؛  بجاو  نانآ ،  اب  یلدمه  ادخ و  يایلوا  نتشاد  تسود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 3  / 52  / 27 راونألا :  راحب  شمعألا ،  نع   9  / 607 لاصخلا : 

1033 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  َنید  الَف  نیّدلا  یَلَع  ضِغُبی  َمل  ِنیّدلا و  یَلَع  َّبُِحی  َمل  نَم  ُّلُک 

درادن .  نید  دزرون ،  ینمشد  نید ،  ساسا  رب  دنکن و  یتسود  نید ،  ساسا  رب  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 27  / 250  / 69 راونألا :  راحب  راّمع ،  نب  قاحسإ  نع   16  / 127  / 2 یفاکلا : 

1034 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم ِهَیلإ  یهَتنا  اَِمل  مِّلَُسی  و  مِهِّوُدَع ،  نِم  هّللا ِ  َیلإ  أَربَیل  َو  اونَمآ ،  َنیذَّلاَو  َُهلوسَر  و  هّللا َ  َّلَوَتَیلَف  اّقَح  اّقَح  ٌنِمُؤم  َوُه  و  هّللا َ  یَقلَی  نأ  ُهَّرَـس  نَم 

مِِهلضَف . 
شربمایپ و ادـخ و  اـب  دـیاب  تسا ،  نمؤم  ْتقیقح  هب  هک  دـنیبب  یلاـح  رد  ار  ادـخ  هک  دوش  یم  ناـمداش  هکره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

دریذپب .  تسا ،  هدیسر  يو  هب  اهنآ  زا  هک  ار  یلیاضف  دیوج و  يرازیب  اهنآ ،  نانمشد  زا  دنک و  یتسود  دنا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
 . 93  / 219  / 78 راونألا :  راحب  رباج ،  نب  لیعامسإ  نع   1  / 10  / 8 یفاکلا : 

1035 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُقثوأ ؟  ِنامیِإلا  يَرُع  ُّيأ  ِِهباحصَِأل :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق 

 ، ُةَرمُعلا َو  ُّجَحلا  مُهُضَعب :  َلاق  و  ُمایِّصلا ،  مُهُضَعب :  َلاق  و  ُةاکَّزلا ،  مُهُـضَعب :  َلاق  و  ُةالَّصلا ،  مُهُـضَعب :  َلاق  و  ُمَلعأ ،  ُُهلوسَر  و  هّللا ُ  اولاقَف : 
ُداهِجلا .  مُهُضَعب :  َلاق  و 
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و هّللا ، ِ  ِیف  ُضُغبلا  َو  هّللا ِ  ِیف  ُّبُحلا  ِناـمیِإلا  يَرُع  َُقثوأ  نِکل  و  ِِهب ، َسَیل  ٌلـضَف و  ُمتُلق  اـم  ِّلُِـکل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاـقَف 
هّللا . ِ  ِءادعأ  نِم  يّرَبَّتلا  َو  هّللا ِ  ِءاِیلوأ  ّیلََوتو )  ) یلاَوت

تسا .»؟  مادک  نامیا ،  زیواتسد  نیرتراوتسا   : » دومرف شنارای  هب  ادخ  ربمایپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنرتاناد .  شربمایپ  ادخ و  دنتفگ : 

تسا .  زامن  دنتفگ :  نانآ  زا  یخرب 
تسا .  تاکز  دنتفگ :  يا  هراپ 
تسا .  هزور  دنتفگ :  يا  هّدع 

تسا .  هرمع  جح و  دنتفگ :  یهورگ 
تسا .  داهج  دنتفگ :  زین  یخرب 

رد ینمشد  ادخ و  هار  رد  یتسود  نامیا ،  زیواتسد  نیرتراوتسا  هکلب  تسین .  نآ  اّما  دراد ؛ یتلیـضف  دیتفگ ،  هچنآ  ره   : » دومرف ادخ  ربمایپ 
تسادخ . » نانمشد  زا  نتسج  يرازیب  ادخ و  ناتسود  اب  ندرک  یتسود  ادخ و  هار 

مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  نع  یئاطلا  كردم  نب  ورمع  نع  اهّلک   518 939 و ص 267 /   / 411  / 1 نساحملا :   ، 6  / 125  / 2 یفاکلا : 
راونألا راحب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هنعمالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا  مامإلا  نع  یئاطلا  كورم  نب  ّیلع  نع   55  / 398 رابخألا :  یناعم  ، 

 . 1  / 86 ناوخإلا :   ، 13  / 46  / 1 نامیإلا :  بعُش  عجارو  365 ؛  صاصتخالا :  عجارو   17  / 242  / 69 : 

1036 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ِ  ِیف  َعَنمَت  و  هّللا ِ  ِیف  َیِطُعتو  هّللا ، ِ  ِیف  َضِغُبت  و  هّللا ِ  ِیف  َّبُِحت  نأ  ِنامیِإلا  يَرُع  َِقثوأ  نِم 

رد يرادب ،  نمشد  ادخ  هار  رد  يرادب ،  تسود  ادخ  هار  رد  هک  تسا  نآ  نامیا ،  ياهزیواتسد  نیرتراوتـسا  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یشخبن .  ادخ  هار  رد  یشخبب و  ادخ  هار 

 / 410  / 1 نساحملا :   ، 911  / 674 قودصلل :  یلامألا   ، 1  / 151 دـیفملل :  یلامألا   ، 1  / 202 لاـمعألا :  باوث   ، 2  / 125  / 2 یفاکلا : 
 / 69 راونألا :  راحب   ، 457 نیظعاولا :  ۀضور   ، 362 لوقعلا :  فحت   ، 35  / 17 دیعس :  نب  نیـسحلل  دهزلا  جرعألا ،  دیعـس  نع  اهّلک   932

 . 2  / 236

1037 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َحور َّنإو  ٍةَدِحاو ،  ٍحور  نِم  امُهُحاورأو  ِهِدَسَج .  ِِرئاس  یف  َِکلذ  ََملأ  َدَـجَو  ُهنِم  ائیَـش  یکَتـشا  ِنإ  ِدِـحاولا ؛  ِدَـسَجلاَک  ِنِمؤُملا  وُخأ  ُنِمؤُملا 

اِهب .  ِسمَّشلا  ِعاعُش  ِلاصِّتا  ِنِم  هّللا ِ  ِحوِرب  ًالاصِّتا  ُّدَشََأل  ِنِمؤُملا 
رد ار  نآ  درد   [ دنمدرد صخـش   ، ] دلانب نآ  زا  يوضع  رگا  هک  رکیپ  کی  نوچمه  تسا ،  نمؤم  ِردارب  نمؤم ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دیشروخ وترپ  ِیگتسویپ  زا  رتشیب  ادخ ،  حور  هب  نمؤم  ِحور  ِیگتـسویپ  تسا و  حور  کی  زا  ناشیاه  حور  و  دنیب ؛  یم  دوخ  ياضعا  ریاس 
تسا .  دیشروخ  هب 

 « هّللا حور   » امهیفو  32 صاصتخالا :   ، 86  / 38 نمؤملا :  ریـصب ،  یبأ  نع  امهالک   2  / 151 ناوخإلا :  ۀـقداصم   ، 4  / 166  / 2 یفاکلا : 
 . 9 74/268/8 و ص 277 /  راونألا :  راحب  ةدحاو ، » حور   » لدب
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1038 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنورَخآلا .  َُهل  َرَهَس  ٌقرِع  مُهنِم  ٍلُجَر  یلَع  َبَرَض  اذإو  ٍُّماو ،  ٍبأ  وَنب  ٌةَوخإ  َنونِمؤُملا  اَمَّنإ 

نارگید دوش ،  رامیب  نانآ  زا  یکی  هاگره  و  رداـم ،  ردـپ و  کـی  نادـنزرف  دـنردارب ؛  ناـنمؤم ،  تقیقح ،  رد  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنشک .  یم  یباوخ  یب  شیارب 

 . 4  / 264  / 74 راونألا :  راحب   ، 84  / 38 نمؤملا :  رمع ،  نب  لّضفملا  نع   1  / 165  / 2 یفاکلا : 

1039 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍءیَِشب .  َسیَلَف  اینُّدلا  ِیف  َناک  ام  و  هّللا ، ِ  یَلَع  ُُهباوَثَف  ِِهلوسَرو  هّللا ِ  ِیف  َناک  امَف  اینُّدلا ،  ِیف  ٌّبُح  و  ِِهلوسَر ،  و  هّللا ِ  ِیف  ٌّبُح  ُنوکَی  دَق 

 ، دـشاب شربمایپ  ادـخ و  هار  رد  هچنآ  سپ  تسایند .  هار  رد  هاگ  تسا و  شربمایپ  ادـخ و  هار  رد  هاگ  یتسود ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  رثا  یب  چوپ و  دشاب ،  ایند  هار  رد  هچنآ  تسادخ و  هدهع  رب  نآ  شاداپ 

26  / 167  / 1 یشاّیعلا :  ریـسفت   ، 506 یـسانکلا و ص 263 /  ریـشب  نع  امهالک   948  / 414  / 1 نساـحملا :   ، 13  / 127  / 2 یفاکلا : 
56 و ج  / 94  / 27 راونألا :  راحب   ، 1  / 154 ناوخإلا :  ۀقداصم  هّللا ، »  یف  ّبح   » لدب هّللا »  یفو  هّلل  اّبح   » هیفو ناّهدـلا  ریـشب  نع  امهالک 

 . 24  / 249  / 69

1040 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهویحأ .  انَرمأ و  اورَکاذَت  اوَقالَت و  اورَواَزت و  َنیمِحارَتُم ،  َنیلِصاوَتُم  هّللا ِ  ِیف  َنّیباحَتُم  ًةَرََرب ،  ًةَوخإ  اونوک  و  هّللا ، َ  اوُقَِّتا  : 

هب دیرادب ،  تسود  ار  رگیدکی  ادخ  هار  رد  دیـشاب .  راکوکین  یناردارب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دوخ : ـ  باحـصا  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دینک يروآدای  رگیدکی  هب  ار  ام  تماما ]  ] هلئسم دیورب و  رگیدکی  رادید  هب  دینیبب و  ار  رگیدکی  دیشاب ،  نابرهم  مه  اب  دیدنویپب ،  رگیدکی 

دیراد .  هگن  هدنز  ار  نآ  و 
بیعش نع  اهّلکو  نیلصاوتم »  » دعب نیعـضاوتم »  » هیف دازو   179  / 2 رطاوخلا :  هیبنت   ، 8  / 137 ناوخإلا :  ۀـقداصم   ، 1  / 175  / 2 یفاکلا : 

 . 45  / 401  / 74 راونألا :  راحب  دیبع ،  یبأ  نع   87  / 60 یسوطلل :  یلامألا  یفوقرقعلا ، 

1041 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَناوخإ .  ُهُّبُح  ُهَنید  ِلُجَّرلا  ِّبُح  نِم 

تسا .  ناسنا  ِنید  هلمج  زا  ناردارب ،  نتشاد  تسود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 / 6 و ج 74  / 237  / 69 راونألا :  راحب   ، 31 صاصتخالا :  راسی ،  نب  لیضفلا  نع  امهالک   1  / 181 ناوخإلا :  ۀقداصم   ، 4  / 3 لاصخلا : 

 . 3  / 279
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1042 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهناوخِءِال .  ُُهتَّبَحَم  هّللا ِ  َدنِع  ِلُجَّرلا  ِلضَف  نِم 

دور . یم  رامش  هب  یتلیضف  دنوادخ ، دزن  شیارب  شناردارب ،  هب  ناسنا  ّتبحم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 29  / 397  / 74 راونألا :  راحب  جاّرد ،  نب  لیمج  نع   1  / 220 لامعألا :  باوث 

1043 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َناملَس .  َیِصعَی  نأ ال  ٍّرَذ  یبأ  یلَع  َطَرَتشاَو  ٍّرَذ ،  یبأو  َناملَس  َنَیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  یخآ 

دنکن .  ینامرفان  ناملس ،  زا  هک  درک  طرش  رذوبا  اب  تسب و  يردارب  نامیپ  رذوبا ،  ناملس و  نایم  ادخ ،  ربمایپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . لوحألا حلاص  نع   168  / 162  / 8 یفاکلا : 

1044 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهنامیإ .  َلُمَک  نَّمِم  َوُهَف  هّلل ِِ  یطعأو  هّلل ِِ  َضَغبأو  هّلل ِِ  َّبَحأ  نَم 

ناشنامیا هک  تسا  یناسک  زا  دشخبب ،  ادخ  يارب  درادب و  نمـشد  ادخ  يارب  درادـب ،  تسود  ادـخ  يارب  هکره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  هدش  لماک 

ررغ ءاّذـحلا ،  ةدـیبع  یبأ  نع  اـمهالک  هّلل »  عنمو   » هلوق هّلل »  یطعأ   » دـعب هیف  دازو   934  / 410  / 1 نساـحملا :   ، 1  / 124  / 2 یفاکلا : 
 . 10  / 238  / 69 راونألا :  راحب  هوحن ،   9031 مکحلا : 

1045 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبِرغَملا ؟  َنِم  ُقِرشَملا  َدَعابَت  امَک  مُکنِم  ُناطیَّشلا  َدَعابَت  ُهوُمتلَعَف  ُمتنأ  نإ  ٍءیَِشب  مُکُِربُخا  الأ  ِِهباحصَِأل :  َلاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َِّیبَّنلا  َّنإ 

یَلب .  اولاق : 
ُهَنیتَو .  ُعَطقَی  ُرافِغتسِالاَو  ُهَِرباد ،  ُعَطقَی  ِِحلاّصلا  ِلَمَعلا  یَلَع  ُةَرَزاوُملاَو  هّللا ِ  ِیف  ُّبُحلاَو  ُهَرهَظ ،  ُرِسکَت  ُۀَقَدَّصلاَو  ُهَهجَو ،  ُدِّوَُسی  ُموَّصلا  َلاق : 
رگا هک  مهد  ربخ  يراک  زا  ار  امـش  ناه !  : » دومرف شنارای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شناردپ : ـ  زا  لقن  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

تسا .»؟  هدش  رود  برغم  زا  قرشم  هک  هنوگ  نآ  دوش ، یم  رود  امش  زا  ناطیش  دیهد ،  شماجنا 
يرآ .  دنتفگ : 

 ، هتـسیاش ياهراک  نداد  ماجنا  رد  يرایمه  ادخ و  هار  رد  یتسود  دنکـش .  یم  ار  شتـشپ  هقدص ،  دنک .  یم  شهایـسور  هزور ،   : » دومرف
دُرب . » یم  ار  شندرگ  گر  رافغتسا ،  دنک و  یم  عطق  ار  شا  [ هطلُس  ] هلابند

 / 75  / 2 هیقفلا :  هرـضحی  نم ال  باتک  دایز ،  یبأ  نب  لیعامـسإ  نع  امهالک   542  / 191  / 4 ماکحألا :  بیذـهت   ، 2  / 62  / 4 یفاکلا : 
یلص هنعمالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  مظاکلا  مامإلا  نع   58 تاّیرفعجلا :  مالسلا ،  مهیلع  مهنع  هلقن  نود  نمو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هنع   1774
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 . 146  / 264  / 63 راونألا :  راحب  هوحن ،  امهالکومالسلا  هیلع  ّیلع  مامإلا  نع   19 يدنوارلل :  رداونلا  هلآ ، هیلع و  هللا 

1046 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 : مُهنَع اِربُخم  لج  زع و  هّللا ُ  َلاق  ِمیمَحلاَو ؛  ِبیرَقلا  َلبَق  ِراّنلا  ِیف  ُهَنوعدَیو  ِِهب  َنوثیغَتـسََیل  ِراّنلا  َلهأ  َّنإ  یّتَح  ِقیدَّصلا ،  ُۀـَلِزنَم  تَمُظَع  دََـقل 

ٍمیِمَح . »  ٍقیِدَص  َو َال  َنیِعِف *  نِم َشـ اََنل  اَمَف  »
نادـنواشیوخ و هک  نآ  زا  شیپ  شتآ ،  رد  ناـیخزود  یّتـح  هک  تسا  گرزب  ـالاو و  تسود ،  تلزنم  ناـنچ  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 
هن ار ،  ام   : » دهد یم  ربخ  نینچ  نانآ  نابز  زا  لج  زع و  دنوادخ  دنهاوخ .  یم  يرای  نانآ  زا  دنناوخ و  یم  ار  نانآ  دـنناوخب ،  ار  ناکیدزن 

نابرهم . » یتسود  هن  تسا و  یناعیفش 
 : راونألا راحب  یح ،  نب  حـلاص  نبا  نسحلا  نع  امهالکو  میمحلا » بیرقلا  لبق   » هیفو  1259 1133 و ص 609 /   / 517 یسوطلل :  یلامألا 

 . 11  / 176  / 74

1047 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهب ،  اوفَرُعی  یّتح  ٍءیَش  َّلُک  مِهِِربانَم  ُرونو  مِهِداسجأ  ُرونو  مِهِهوجُو  ُرون  َءاضأ  دَق  ٍرون ،  نِم  َِربانَم  یلَع  ِۀَمایِقلا  َموَی  هّللا ِ  ِیف  َنّیباحَتُملا  َّنإ 

هّللا . ِ  ِیف  َنّوباحَتُملا  ِءالُؤه  ُلاُقیَف : 
ِرون ناشیاهرکیپ و  ِرون  ناشیاه و  هرهچ  ِرون  دنراد و  رارق  رون  زا  ییاهربنم  رب  ادخ  هار  رد  ِناتسود  تمایق ،  زور  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هتخانش  رون  نیا  اب  هک  اج  نآ  ات  تسا ،  هدیبات  اهنآ  رب  هدرک و  نشور  ار  زیچ  همه  ناشیاهربنم ، 
دنتسه . » دنوادخ  هار  رد  ناتسود  نانیا ،   : » دوش یم  هتفگ  دنوش و  یم 

نع  1  / 182 لامعألا :  باوث  ریـصب ،  یبأ  نع  اـمهالکو  مههوجو » رون   » هیف سیلو   943  / 413  / 1 نساحملا :   ، 4  / 125  / 2 یفاکلا : 
راحب رباج ،  نع   65 یمرـضحلا : ) دّمحم  نب  رفعج  لصأ   ) رـشع ۀّتـسلا  لوصُالا  مالـسلا ،  هیلع  نسحلا  یبأ  نع  لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسحلا 

 . 63  / 195  / 7 راونألا : 

1048 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُرَفُکی .  الف  ُرَکُشیو  یسُنی ،  الف  ُرَکُذیو  یصُعی ،  الف  ُعاُطی  ِِهتاُقت : ـ » َّقَح  هّللا َ  اوُقَّتا   : » یلاعت ِِهلوَق  نَع  َلئُس  اَّمل   ـ

زا اوقت  ّقح   : ] دومرف دـینک ـ » اورپ  تسوا ،  زا  ندرک  اورپ  ّقح  هک  هنوگ  نآادـخ  زا   » هیآ زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 
دوشن . یساپسان  دوش و  يرازگساپس  ددرگن و  شومارف  زگره  دوش و  دای  هتسویپ  دوشن و  ینامرفان  دوش و  تعاطا  هک  تسا ] نیا  ادخ 

.70/291/31 راونألا :  راحب 

1049 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلهأ یلع  ٌۀـَلِزان  َْتلَزن  ْنإو  ِضرألا ،  یَلع  ُءامَّسلا  ِتَطَقَـس  َول  ِلاُبی  َمل  ُهَمَـصَعو  ِهیلع  هّللا ُ  َلَبقأ  نَمو  هّللا ، ُ  ُهَمَـصَع  ُهاوقَتب  هّللاـب ِ  َمصَتعا  ِنَم 
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ٍنیِمأ » ٍماقَم  یف  َنیِقَّتُملا  ّنإ   : » ُلوقَی یلاعت  هّللا ُ  َسَیلأ  ٍۀَِّیَلب ،  ِّلُک  نِم  يوقَّتلِاب  هّللا ِ  ِزرِح  یف  َناک  ٌۀَِّیَلب  مُهَلِمَشف  ِضرألا 
دـنک و ور  وا  هب  دـنوادخ  هک  سک  ره  دراد و  هگن  ار  وا  دـنوادخ  درب ، هانپ  وا  هب  ادـخ  زا  نتـشاد  اوقت  اب  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ببس هب  وا  دریگ ، رب  رد  ار  ناگمه  دیآ و  دورف  ییالب  نیمز  لها  رب  رگا  دشابن و  یکاب  نیمز  رب  نامسآ  نداتفا  زا  ار  يو  دشاب ، شرادهگن 
دنتسه !» نما  یهاگیاج  رد  ناراگزیهرپ  هک  یتسارب  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هن  رگم  دنام ، ناما  رد  ییالب  ره  زا  اوقت 

 . 51 ناخدلا : 

1050 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیَرِجاف .  وأ  اناک  ِنیََّرب  ِنیَِدلاولا  ُِّربو  ِرِجافلاو ،  ِّرَبِلل  ِدهَعلِاب  ُءافَولاو  ِرِجافلاو ،  ِّرَبلا  َیلإ  ِۀَنامألا  ُءادأ   : اهیف ٍدَحأل  َرذُع  ٌۀَثالَث ال 

کین و اب  دهع  هب  يافو  دب ، کین و  هب  تناما  ندنادرگرب  تسین : روذـعم  اهنآ  رد  سک  چـیه  هک  تسا  زیچ  هس  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دب . ای  دنشاب  بوخ  ردام ، ردپ و  اب  يراتفرشوخ  و  دب ، 

.123/118 لاصخلا : 

1051 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا یَلَعَو  ِهِدَْعب  ْنِم  ْمُکُرُْصنَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  مُْکلُذْخَی  ْنإو  ْمَُکل  َِبلاغ  الَف  هّللا ُ  ُمُکْرُْصنَی  ْنإ  : » ِِهلوَقو هّللِاب ِ»  ّالإ  یقِیفَْوت  اَمو  : » یلاعت ِِهلوَق  یف   ـ
اذإو اقَّفَُوم ،  ِهب  ُدـبَعلا  َیِّمُـسو  َّلجوَّزَع  هّللا ِ  ِرمأل  اْقفَو  ُُهلِعف  َناک  ِۀَـعاّطلا  نِم  ِهب  َّلجوَّزَع  هّللا ُ  ُهَرمأ  ام  ُدـبَعلا  َلَعَف  اذإ  َنُونِمْؤُْملا : ـ » ِلَّکَوَتَْیلَف  ِ 

 ِ هّللا ِقیفوَِتب  اَهل  ُهُکَرت  َناک  اهَکَرَتف  ِۀَیِـصعَملا  َکِلت  َنَیبو  ُهَنَیب  یلاعتو  َكَرابت  هّللا ُ  َلاـحَف  هّللا ِ  یِـصاعَم  نِم  ٍءیـش  یف  َلُخدَـی  نأ  ُدـبَعلا  َدارأ 
ُهْقِّفَُوی .  َملو  ُهْرُصنَی  َملو  َُهلَذَخ  دَقَف  اهَبِکَترَی  یّتح  اهَنَیبو  ُهَنَیب  ْلُحَی  مَلف  ِۀَیِصعَملا  َکِلت  َنَیبو  ُهَنَیب  یّلَخ  یتَمو  ُهُرکِذ ،  یلاعت 

بلاغ امـش  رب  سک  چیه  دنک  يرای  ار  امـش  ادخ  رگا   » هیآ و  تسین » ادخ   [ يرای  ] هب زج  نم  قیفوت   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
هاگره دومرف :  دننک ـ » لّکوت  ادخ  هب  طقف  دیاب  نانمؤم  و  درک ؟ دهاوخ  يرای  ار  امش  وا  زا  دعب  یسک  هچ  ناتدراذگاو  رگا  دش و  دهاوخن 

ببـس نیدب  دشاب و  یم  لج  زع و  دنوادخ  نامرف  قفاوم  وا  لمع  دهد ، ماجنا  تسا  هداد  نامرف  نادب  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  ار  یتعاط  هدـنب 
لیاح تیـصعم  نآ  وا و  نایم  یلاعت  كرابت و  يادخ  دنک و  دنوادخ  ینامرفان  يدروم  رد  دهاوخب  هدنب  هاگره  دنا و  هدیمان  ّقفوم  ار  هدـنب 

نآ زا  ار  وا  ولج  هاگره  اما  تسا . هدوب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  قیفوت  هب  وا  هاـنگ  كرت  نیا  دوشن  بکترم  ار  نآ  هدـنب  هجیتن  رد  دوش و 
هدادـن شقیفوت  هدـناسرن و  شیرای  هدراذـگاو و  ار  وا  دـنوادخ  دوش ، هانگ  نآ  بکترم  ات  دـنک  شیاـهر  دوخ  لاـح  هب  دریگن و  تیـصعم 

تسا .
.242/1 دیحوتلا : 

1052 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
افَّصلا .  ِنع  ُرَطَملا  ُّلِزَی  امَک  ِبولُقلا  ِنع  ُُهتَظِعوَم  تَّلَز  ِهِملِعب  ْلَمعَی  مل  اذإ  َِملاعلا  ّنإ 

ورف گنـس  هتخت  يور  زا  ناراب  هک  هنوگ  نآ  دَتلغ ، ورف  اه  لد  زا  وا  دـنپ  دـنکن ، لمع  دوخ  ملع  هب  هاگره  ملاع  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دتلغ . یم 
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146 و 181. دیرملا :  ۀینم 

1053 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ِ  ُباتِک  ِصصَقلا :  ُنَسحأو  ِۀَظِعوَملا ،  ُغَلبأو  ِلوَقلا ،  ُقَدصأ 

تسادخ . باتک  تیاکح ، نیرتهب  دنپ و  نیرتاسر  نخس و  نیرت  تسار  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 576/788 قودصلل :  یلامألا 

1054 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ام ال َنولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذـّلا  اهُّیأ  ای   : » ُُهلوَق َکلذو  َضَّرَعَت ،  ِِهتقَِملو  َأدـَب ،  هّللا ِ  ِفلُِخبف  َفَلخأ  نَمف  َُهل ،  َةَراّفَک  الٌرذـَن  ُهاخأ  ِنمؤُملا  ُةَدِـع 

َنُولَعْفَت »
اب زیچ  ره  زا  لبق  دنک ، هدعو  فلُخ  هک  ره  اریز  تسین ؛ رّوصتم ]  ] شیارب يا  هراّفک  هک  تسا  يرذن  نمؤم  هدعو  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  لاعتم  دنوادخ  نخـس  نیا  تسا و  هداد  رارق  وا  ینمـشد  مشخ و  ضرعم  رد  ار  دوخ  هدرک و  هدعو  فلُخ  ادـخ 
دیهد . »؟ یمن  ماجنا  هک  دییوگ  یم  يزیچ  ارچ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

 . 2 ّفصلا : 

1055 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُؤافَو .  َكِدَی  یف  َسَیل  ادعَو  َكاخأ  َّنَدِعَتال 

تسین . وت  تسد  هب  نآ  ماجنا  هک  هدن  يا  هدعو  تردارب  هب  زگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.78/250/94 راونألا :  راحب 

1056 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّقُِحم .  َتنُک  نإو  َءارِملا  َكُرتَت  نأو  َتیَِقل ،  نَم  یلع  َمِّلَُست  نأو  َِکفَرَش ،  ِنوُدب  ِسِلجَملا  نِم  یضَرت  نأ  وُه  ِعُضاوَّتلا : ـ  ِنَع  َلئُس  اَّمل   ـ

ماقم و زا  رت  نییاپ  ییاج  رد  نتـسشن  هب  سلجم  زا  هک  تسا  نیا  ینتورف  دومرف : ینتورف ـ  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دشاب . وت  اب  قح  هچرگا  ینک ، اهر  ار  هلداجم  ینک و  مالس  يدروخرب  هک  ره  هب  یهد ، تیاضر  دوخ  ّتیعقوم 

.78/277/113 راونألا :  راحب 

1057 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّبُِحی الو  اّقُِحم ،  َناک  نإو  َءارِملا  َكُرتَی  نأو  یقلَی ،  نَم  یلع  َمِّلَُـسی  نأو  ِسِلجَملا ،  َنُود  ِسِلجَملِاب  ُلُـجّرلا  یـضرَی  نأ  ِعُضاوَّتلا  نِم  ّنإ  : 
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يوقَّتلا .  یَلع  َدَمُحی  نأ 
تیاضر سلجم  نییاپ  هب  ناسنا  هک  تسا  ینتورف  زا  دومرف : مالـسلا ـ  مهیلع  شیوخ  راوگرزب  ناردـپ  زا  لقن  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

يراگزیهرپ هب  ار  وا  هک  دـشاب  هتـشادن  تسودو  دـشاب  وا  اب  قح  هچ  رگا  دـنک  اـهر  ار  هلداـجم  دـنک ، مالـس  دروخ  یمرب  هک  ره  هب  دـهد ،
دنیاتسب .

.75/118/3 راونألا :  راحب 

1058 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهفَرَش .  َنُود  ُلُجّرلا  َسِلجَی  نأ  ِعُضاوَّتلا  نِم  َّنإ 

دشاب . وا  تلزنم  ماقم و  زا  رت  نییاپ  هک  دنیشنب  سلجم  زا  ییاجرد  یمدآ  هک  تسا  ینتورف  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/123/9 یفاکلا : 

1059 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍرُون .  یلع  ٌرُون  ِءوضُولا  یَلع  ُءوضُولا 

تسا . ییانشور  يور  ییانشور  وضو ، يور  وضو  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1/23/2 یلآللا :  یلاوع   ، 1/265/8 ۀعیشلا :  لئاسو 

1060 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍرافِغتسا .  ِریَغ  نِم  ُهََتبَوت  هّللا ُ  َدَّدَج  ٍثَدَحِریَِغل  ُهَءوضُو  َدَّدَج  نَم 

دیدجت دـنک ، رافغتـسا  هکنآ  یب  ار ، وا  هبوت  دـنوادخ  دـنک ، وضو  دـیدجت  وازا ، یثَدَـح  ندزرـس  نودـب  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنادرگ .

 . 1/264/7 ۀعیشلا :  لئاسو 

1061 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْكُرتَی .  مَلف  ُِثلُّثلِاب  یصوأ  نَمو  ُِثلُّثلِاب ،  ِۀَّیصَولا  نِم  ُلَضفأ  ِعبُّرلاو  ِسمُخلِاب  ُۀَّیصَولاو  ِۀَثَرَولِابَّرَضأ ،  دَقَف  ُِثلُّثلِاب  یصوأ  نَم 

کی مجنپ و  کی  هب  ندرک  ّتیـصو  تسا و  هدز  ررـض  ناثراو  هب  دـنک  ّتیـصو  [ شییاراد  ] موس کی  هب  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یقاـب ار  زاـجم ] نوذأـم و  دروم  زا   ] يزیچ دـنک ، ّتیـصو  موس  کـی  هب  هک  یـسک  تسا . لـضفا  موس  کـی  هب  ندرک  ّتیـصو  زا  مراـهچ ،

تسا . هتشاذگن 
.7/11/5 یفاکلا : 
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1062 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُةاساوُملاو .  اهیَلع ،  ُۀَظَفاحُملاو  اِهتیقاوَم  یف  ُةالَّصلا  َلاق :  امُه ؟  امو  َلیق :  ْبُزعا !  ُّمث  ْبُزعا  ُّمث  ْبُزعاف  ّالإو  ِهیف  اتَناک  نَم  ِناتَلصَخ 

تسیچ ود  نآ  دش :  ضرع  نک !  يرود  نک ،  يرود  نک ،  يرود  وا  زا  دشابن ،  هکره  رد  هک  تسا  تلصخ  ود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ناردارب . ) زا  يریگتسد   ) يدردمه نآ و  طیارش ) بادآ و   ) رب ندرک  تبظاوم  تقو و  هب  ِزامن  دومرف :   ؟

 . 50  / 47 لاصخلا : 

1063 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُِکناوخإ .  ِهاساوُِمب  یلاعت  هّللا ِ  َیلإ  اوبَّرَقَت 

دیزاس .  کیدزن  لاعتم  دنوادخ  هب  اردوخ  ناتناردارب  زا  يریگتسد  اب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
26  / 8 لاصخلا : 

1064 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا .ُ  ّالإ  َهلإال  ُلوقت : اهیف ، َءیش  ال  تَُرثَک : ـ  نإوِۀَسَوسَولا  ِنَع  َلئُس  دقو   ـ

هّللا .»  ّالا  هلا  ال  : » ییوگ یم  درادن . یلاکشا  دومرف : دایز ـ  هسوسو  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
.2/424/1 یفاکلا : 

1065 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّلجوَّزَع .  هّللا ِ  ِمِراحَم  نَع  ُعَّرَوَتَی  يّذلا  ِساّنلا : ـ  نِم  ِعِرَولا  نَع  َلئُس  اَّمل   ـ

دنک . زیهرپلج  زع و  دنوادخ  ياه  مارح  زا  هک  یسک  دومرف : اسراپ ـ  درم  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
.2/77/8 یفاکلا : 

1066 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهفِرعَیال .  وُهو  ِمارَحلا  یف  َعَقَو  ِتاُهبُّشلا  ِقَّتَی  َمل  اذإو  ِءالؤه ،  ُِبنَتجَیو  هّللا ، ِ  ِمِراحَم  نَع  ُعَّرَوَتَی  يّذلا  اضیأ : ـ   ـ

زا رگا  دنک و  یم  يرود  زیهرپ و  ادخ  ياه  مارح  زا  هک  تسا  یسک  اسراپ  دومرف : شـسرپ ـ  نیمه  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دتفا . مارح  هب  هتسنادن  دنکن ، زیهرپ   [ زین  ] تاهبش

.70/303/15 راونألا : راحب 

1067 ثیدح

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 392 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیف .  ََعرَو  ٌداِهتجا ال  ُعَفنَی  ُّهن ال  مَلعاو أ  ِداِهتجالاو ،  ِعَرَولاو  هّللا ِ  يَوقَتب  َکیصُوا  ٍدیعس : ـ  ِنب  وِرمَِعل  ِِهتَّیصو  یف   ـ

هک نادب  منک و  یم  شرافس   [ تدابع رد   ] ششوک ییاسراپ و  یهلا و  ياوقت  هب  اروت  دومرف :  دیعس ـ  نبورمع  هب  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دهد . یمن  يدوس  دشابن ، ییاسراپ  نآ  رد  هک  یششوک 

.70/296/1 راونألا :  راحب 

1068 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیف .  ََعرَو  ٌداِهتجا ال  ُعَفنَی  ال 

تسین . شخبدوس  دشابن ، هارمه  ییاسراپ  اب  رگا  تدابع  رد  ِششوک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/77/4 یفاکلا : 

1069 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِعَرَولِاب .  مُکَنیِد  اونوُصو  هّللا َ  اوُقَِّتا 

دیراد . هگن  ییاسراپ  ابار  دوخ  نید  دینک و  اورپ  ادخ  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/76/2 یفاکلا : 

1070 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکلذ  یف  َناکو  َنودیزَی ،  وأ  ٍفلأ  ُۀئاِم  ِهیف  ٍرصِمِیف  ِناک  نَم  َۀَمارَک ـ  الو  اّنِم ـ  َسَیل 

ُهنِم .  ََعروأ  ٌدَحأ  ِرصِملا 
، رهـش نآ  رد  دنک و  یگدـنز  رتشیب  ای  يرفن  رازه  دـص  يرهـش  رد  هک  یـسک  درادـن ـ  یـشزرا  و  تسین ـ  ام  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

وا  زا  رتاسراپ  یصخش 
دشاب . هتشاد  دوجو 
.2/78/10 یفاکلا : 

1071 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انِیلاُوی .  نَّمِم  ُهُدیُرنو  ِِهب ،  هّللا َ  ُنیدَنو  ُهُمِزُالن ،  يّذلا  ُنیِّدلا  ُّهنإف  ِعَرَولِاب ؛  مُکیَلع 

یگدـنب و نآ  اب  ار  ادـخ  مینک و  یم  يوریپ  نآ  زا  ام  هک  تسا  ینید  نامه  ییاسراپاریز  ییاسراپ ؛ داب  امـش  رب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
میهاوخ . یم  دوخ  نارادتسود  زا  ار  نآ  هب ] يدنبیاپ   ] مییامن و یم  تعاطا 
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.281/544 یسوطلل :  یلامألا 

1072 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهثِرَی .  الو  َنمؤُملا  ُبُجحَیال  ُِرفاکلاو  ُُهثِرَیو ،  َِرفاکلا  ُبُجحَی  ُِملسُملا 

نمؤم  [ ندرب ثرا   ] عنام هن  رفاک  یلو  درب ؛  یم  ثرا  رفاک )  ) وا زا  دوش و  یم  رفاک  [ ندرب ثرا   ] عنام ناملسم  درف  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
درب . یم  ثرا  وا  زا  هن  دوش و  یم 

.7/143/5 یفاکلا : 

1073 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَلُقعَمالو  ٌۀَقَفَن  الو  ٌداهِج  اهیَلع  َسَیل  َةأرملا  ّنإ  ِنیَیَثنُالا : ـ  ِّظَح  َلثِم  ِرَکَّذلاِءاطعإ  ِۀَّلِع  نع  َلئُس  اَّمل   ـ

بجاو يداهج  هن  نز  رب  نوچ  دومرف :  تسا ـ  نز  ربارب  ود  درم  ثرـالا  مهـس  ارچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
تسا . هدش  هتشاذگ  نادرم  هدهع  هب  اهنیا  هکلب  هلقاع ] دروم  رد   ] يا هید  تخادرپ  هن  و  یگدنز ] هنیزه  نیمأت  يارب   ] يا هقفن  هن  تسا 

(. ردصملا شماه  یف  امک  . ) أطخلا ۀید  یف  ۀلقاع  ریصت  يأ ال  ( . 3/287 ۀیاهنلا :   ) ۀیِّدلا ۀلقاعلا : 

1074 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِِهتَنِسلأ .  ِدئاصَحو  مِهئاوهأ ،  ِعابِّتا  نِم  ِلاجِّرِلل  يدعأ  ٌءیَش  َسیَلف  مُکءادعأ ،  َنورَذَحتامک  مُکءاوهأ  اورَذِحا 

زا رتدب  ینمشد  نادرم  يارب  اریز  دینک ؛ رذح  ناتیاه  سوه  زا  دینک ، یم  رذحدوخ  نانمـشد  زا  هک  هنوگ  نامه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسین . هوای ) هدوهیب و  نانخس   ) ناشیاه نابز  تالوصحم  ناشیاه و  سوه  زا  يوریپ 

.2/335/1 یفاکلا : 

1075 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِيأّرلا .  ُفعَضو  ِۀَلیِحلا ، ُۀَِّلقو  ِۀَّمِهلا ،  ُرَِصق  یلاعَملا :  ِبَلَط  نَع  َءرملا  َنزُجحَی  ٌثالَث 

شیدـنا هراچ  تّمه ، یهاتوک  دراد : یم  زاب  دـنلب  فادـها  هیلاع و  تاـماقم  یپ  رد  نتفر  زا  ار  ناـسنا  زیچ  هس  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
هشیدنا . یتسس  و  ندوبن ،

.318 لوقعلا :  فحت 

1076 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َءاهَقُفلاو ِلهَجلِاب ،  ِقاتـسُّرلا  َلهأو  ِۀـَنایِخلِاب ،  َراّجُّتلاو  ِربِکلِاب ،  َنِیقاهَّدـلاو  ِۀَّیبَصَعلاـِب ،  َبرَعلاو  ِروَجلاـِب ،  َءارَمُـالا  ٍّتِِسب :  اّتِـس  هّللا ُ  ُکـِلُهی 
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ِدَسَحلِاب . 
هب ار  اه  برع  يرگمتس ، ببس  هب  ار  نایاورنامرف  دنک : یم  دوبان  تلصخ  شش  ببس  هب  ار  هورگ  شش  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تداسح . ببس  هب  ار  ناهیقف  ینادان و  ببس  هب  ار  ناییاتسور  تنایخ ، ببس  هب  ار  ناناگرزاب  ربک ، ببس  هب  ار  ناکاّلم  بّصعت ، ببس 
.78/207/67 راونألا :  راحب 

1077 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیَتَلصَخ 

ینک . يوریپ  يا ) هدیقع   ) يزیچ زا  هتسنادن  ای  یهد ، اوتف  مدرم  يارب  دوخ  يأر  هب  تسا : رابتکاله  راک ،  ود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
« . رذحا  » هریدقت فوذحم  لعفل  هب  لوعفم 

1078 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِزوجَعلا .  ُۀَعَماُجمو  ِجَرَّدلا ،  یف  ُدوعُّصلاو  ِةَوادَّنلا ،  یَلع  ُدوعُقلاو  ِدیدَقلا ،  ُلکأ  : ِمَرَهلا ِناوأ  َلبَق  ُمِرُهت  ٌۀََعبرأ 

الاب كانمن ، نیمز  يور  نتـسشن  دوس ، کمن  تشوگ  ندروخ  دروآ : یم  سردوز  يریپ  هک  تسا  زیچ  راـهچ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
نانز . ریپ  اب  ندرک  یکیدزن  و  ناکلپ ، زا  نتفر 

.317 لوقعلا :  فحت 

1079 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهلام .  یف  اهَّدُرَی  الو  ُهَریَغ ،  اهِطُعْیلف  َبَهَذ : ـ  دق  ُهَدِجَیف  َلئاّسلا  اهَیِطُعِیل  ِهَقَدَّصلِاب  ُجُرخَی  ِلُجّرلا  یف   ـ

دومرف تسا ـ  هتفر  وا  دنیب  یم  دیآ  یم  رد  مَد  یتقو  اما  دهدب ، لئاس  هب  ات  دروآ  یم  يا  هقدص  هک  يدرم  هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنادرگنرب . شلام  هب  دهدب و  يرگید  لئاس  هب  ار  نآ  دیاب  : 

.103/189/5 راونألا :  راحب 

1080 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهَلَتَق .  دقَف  ٍلالَض  یلإ  ًيدُه  نِم  اهَجَرخأ  نَمو  اهایحأ ،  اّمنأکف  يدُه  یلإ  ٍلالَض  نِم  اهَجَرخأ  نَم  ِۀَیآلا : ـ  ِنَع  لئُس  اَّمل   ـ

دننام دروآرد ، تسار  هار  هب  یهارمگ  زا  ار  يرگید  هک  یـسک  ینعی  دومرف :  هیآ ـ  نیمه  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هتشک  ار  وا  دناشک ، یهارمگ  هب  تسار  هار  زا  ار  يرگید  هک  یسک  تسا و  هدرک  هدنز  ار  وا  هک  تسا  نیا 

.1  / 210  / 2 یفاکلا : 

1081 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلیبَّسلا »...  ُهاْنیَدَهّانإ   : » َّلجوَّزَع ِِهلوق  یف   ـ

رد ار  نآ  ای  میدناسانـش ؛ وا  هب  ار  هار  ام  ینعی  دومرف :  میداد ـ »... ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  هک  یتسارب   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
دنک . یم  شیاهر  ای  دریگ و  یم  شیپ 

 . 3 ناسنإلا : 

1082 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهلاصوأ  تَعّلََختو  ُهاتَبکُر  تَّکَطصا  ایَقَتلا  اذإف  ِناِملسُملا ،  َرجَتها  ام  احِرَف  ُسیلبإ  ُلازَی  ال 

، دننک یتشآ )  ) رادید مه  اب  هاگره  تسا و  لاحـشوخ  سیلبا  دنـشاب ، رهق  رگیدـکی  اب  ناملـسم  ود  هک  ینامز  ات  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مدش . كاله  نم ، رب  ياو  يا  دنز : دایرف  دلسگب و  مه  زا  شیاهدنب  دروخ و  مه  هب  شیاهوناز 

 / جو 2 صو 250   519  / 1 طیـسولا :  مجعملا   ) ماظعلا عمتجم  وأ  لصفِملا ،  لصَولا :  کّکفتلا ، عّلختلاو :  اتبَرَطـضا ، هاـتبکُر :  تَّکَطـصا 
( . 1037

1083 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَفِرعَم .  َدَعب  ِرمألا  اذهل  ُكِراّتلا  ِةَرجِهلا  َدَعب  ُبِّرَعَتُملا 

دنک . اهر  ار  نآ  تیب ) لها  تیالو   ) رما نیا  نتخانش  زا  دعب  هک  تسا  یسک  ترجه ، زا  دعب  بِّرعتم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 1  / 265 رابخألا :  یناعم 

1084 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهِریَغ .  یلإ  اهنِم  ْجُرخاف  اهیف  َتنأ  ٍضرأ  یف  هّللا ُ  َیِصُع  اذإ  یضرَا : ـ »...  َّنإ  اونَمآ  َنیِّذلا  َيدابِع  ای   : » یلاعت ِِهلوقیف   ـ

هک ینیمزرس  رد  هاگره  دومرف :  نم ـ »...  نیمز  هک  یتسار  هب  دیا !  هدروآ  نامیا  هک  نم  ناگدنب  يا   » هیآ هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
نک . چوک  رگید  ياج  هب  اجنآ  زا  دش ، ینامرفان  دنوادخ  يرب  یم  رس  هب  نآ  رد  وت 

455  / 8 نایبلا :  عمجم 

1085 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَقزِر .  ُمَرُحیف  َبنَّذلا  يونََیل  َنمؤُملا  ّنإ 

دوش . یم  مورحم  دوخ  يزور  زا  ببس  نادب  دنک و  یم  هانگ  ّتین  نمؤم  هک  یتسار  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1  / 288 لامعألا :  باوث   ، 6  / 247  / 71 راونألا :  راحب 
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1086 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَعاّطلاب .  ِۀَّیِّنلا  ُنسُح  ایِّدُؤم : ـ  َناک  اُهلِعاف  اهَلَعَف  اذإ  یتلا  ِةَدابِعلا  ِّدَح  نع  َلئُس  اَّمل   ـ

نسح دومرف :  تسا ـ  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دهد  ماجنا  یسک  نوچ  هک  یتدابع  هزادنا  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تعاط . رد  نتشاد  ّتین 

.4  / 85  / 2 یفاکلا : 

1087 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهقزِر .  یف  هّللا ُ  َداز  ُُهتَِّین  تَنُسَح  نَم 

دیازفیب . شیزور  ربدنوادخ  دوش ، وکین  شتّین  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.922  / 406  / 1 نساحملا : 

1088 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًالِفاغ .  ُنوکَی  ینعَملا  اذه  نُکَی  َمل  اذإ  ُهَّن  أل  ٍنوکُسو ؛  ٍۀَکَرَح  ِّلُک  یف  ِهَّیِّنلا  ِِصلاخ  نِم  ِدبَعِلل  َُّدبال 

راک رد  انعم  نیا  رگا  اریز  دشاب ؛ هتـشاد   [ ادـخ يارب   ] صلاخ ّتین  دوخ  تانکـس  تاکرح و  مامت  رد  دـیاب  هدـنب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . نالفاغ  رامش  رد  دشابن ،
.32  / 210  / 70 راونألا :  راحب 

1089 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلاعَت یطُعیف  َنیَملاعلا ، ِّبَرل  ٌۀَِـصلاخ  ُۀَّیِّنلاو  َنیقولخَمِلل ، ًءایِر  َناک  امَّبُر  َلَـمَعلا  َّنـأل  ِِهلمَع : ـ  یلع  ِنمؤُملا  ِۀَِّین  ِلـضَف  ِۀَّلِع  نَع  ِباوَجلا  یف   ـ

ِلَمَعلا .  یَلع  یطُعی  ام ال  ِۀَّیِّنلا  یَلع 
ایر و يارب  تسا  نکمم  هاـگ  لـمع  نوچ  دومرف :  وا ـ  لـمع  رب  نمؤم  ّتین  يرترب  ّتلع  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

يزیچ ّتین  يارب  لاعتم  يادـخ  نیاربانب ، تسا . نایناهج  راگدرورپ  ِنآ  زا  صلاخ  روط  هب  ّتین  اما  دریگ ، تروص  نیقولخم  هب  ییاـمندوخ 
دنک . یمن  اطع  لمع  يارب  هک  دنک  یم  اطع 

.1  / 524 عئارشلا :  للع 

1090 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا .  َموَی  مِِهتاِّین  یلع  َساّنلا  ُرُشحَی  هّللا َ  ّنإ 
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دنک . یم  روشحم  ناشیاه  ّتین  قباطم  ار  مدرم  تمایق  زور  رد  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.929  / 409  / 1 نساحملا : 

1091 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَّیِّنلا .  ِهیَلع  تَیِوَق  اّمع  ٌنََدب  َفُعَض  ام 

تسین . ناوتان  دشاب ، يوق  نآ  رب  ِّتین  هچنآ  ماجنا  رد  یندب  چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.5859  / 400  / 4 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1092 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اداعَم .  َکل  َّنأو  ٌتِّیَم  َکَّن  ْرُکذاو أ  َکِموَی ،  یف  َتبَسَک  امو  َِکنَطب  یف  َتکَلَس  امْرُظناف  َکِشاِرف  یلإ  َتیَوأ  اذإ 

هدروآ تسد  هب  هچ  يا و  هدرک  دوخ  مکـش  هناور  ییاذـغ  هچ  زور  نآ  رد  هک  شیدـنیب  یتفر  ترتسب  هب  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يراد . شیپ  رد  يداعم  درم و  یهاوخ  هک  رآ  دای  هب  يا و 

.21  / 190  / 76 راونألا :  راحب 

1093 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمل َکلذ  َلَعَف  نإف  َناک ،  ام  انئاک  ِهِراثِد  نِم  ْمَّمیَتَْیلف  ٍءوضُو  ِریَغ  یلع  ُّهن  َرکَذ أ  نإف  ِهِدِجـسَمک ،  ُهُشاِرفو  َتاب  ِهِشاِرف ،  یلإ  يوأ  ُّمث  َرَّهَطَت  نَم 

َّلجوَّزَع .  هّللا ِ  ِرکِذو  ِةالَّصلا  یف  ْلَزَی 
هک دیآ  شدای  رگا  تسوا و  دجسم  هلزنم  هب  وا  رتسب  بش  نآ  رد  دور ، شرتسب  هب  سپس  دریگب و  تراهط  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دشاب . لج  زع و  دنوادخ  رکذ  زامن و  رد  هتسویپ  درک  نینچ  رگا  هک  دنک ، ممیت  دشاب ، هچره  دوخ ، فاحل  نامه  هب  درادن ، وضو 
.6  / 182  / 76 راونألا :  راحب 

1094 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِدِجسَمک .  ُهُشاِرفو  َتاب  ِهِشاِرف  یلإ  يوأ  ُّمث  َرَّهَطَت  نَم 

دشاب . شدجسم  نوچ  وا  رتسب  بش  نآ  رد  دور ، شرتسب  هب  سپس  ودریگب  وضو )  ) تراهط سکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1  / 35 لامعألا :  باوث 

1095 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینُّدلاو .  ِنیِّدلل  ٌۀَبَهذَم  ِموَّنلا  ُةَرثَک 
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تسایند . نید و  نتفر  تسد  زا  ثعاب  یباوخرپ ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1  / 84  / 5 یفاکلا : 

1096 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
، ِهینعَیـال اـمیف  َلِخاّدـلاو  ِقیِّضلا ،  ِعِضوَم  یف  َعِّبَرَتُملاو  ِكاوِّسلل ،  َكِراـّتلا  ُمُهنِم  َقِلا  ِساـّنلا : ؟  نِم  ُهُّلُک  َقلَخلااذـه  يَرتأ  َُهل :  َلاـق  ٍلُـجرل   ـ
، ِهیَلع اوـقَفَّتا  ِدَـقو  ِّقَـحلا  یف  ِِهباحـصأ  یلع  َِفلاـخُملاو  ٍۀَبیـصُم ، ِریَغ  نِم  َثِّعَـشَتُملاو  ٍۀَّلِع ، ِریَغ  نِم  َضِّرَمَتُملاو  ُهـَل ، َملِعـال  اـمیف  َيراـمُملاو 

ِجنَلَخلا  َِۀلِزنَمب  وُهف  مِِهلامعأ ، ِِحلاص  نِم  ٌْولِخ  وُهو  ِهئابآب  ُرِخَتفَی  َرِخَتفُملاو 
هک ار  یسک  نکفیب  نانآ  رامش  زا  دومرف :  دننایمدآ ـ ؟ رامـش  رد  همه  قیالخ  نیاایآ  درک :  ضرع  هک  يدرم  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
رد هک  یـسک  دزادرپ ، یم  هدوهیب  طبر و  یب  ياهزیچ  هب  هک  یـسک  دنیـشن ، یم  وناز  راهچ  گنت  ياـج  رد  هک  یـسک  دـنز ، یمن  كاوسم 

یتبیـصم نودب  هک  یـسک  دزادنا ، یم  يرامیب  رتسب  رد  ار  دوخ  تهج  یب  هک  یـسک  دنک ، یم  هلداجم  ثحب و  دـناد  یمن  هک  یتاعوضوم 
هک یسک  دنک ، تفلاخم  دنناتسادمه  نآ  رب  اهنآ  همه  هک  یتقیقح  هرابرد  دوخ  نارای  اب  هک  یسک  دشاب ، ناشیرپ  هدیلوژ و  شعـضو  رس و 
هیال نآ  ياه  هتـسوپ  هک  دنام  یم  گنلَخ  هب  یـسک  نینچ  دشاب ، هرهب  یب  نانآ  هتـسیاش  کین و  ياهراک  زا  اما  دلابب  دوخ  ناردپ  رخافم  هب 

هکلب نایاپراچ و  دـننام  رگم  دنتـسین  نانیا   : » تسا هدومرف  لج  زع و  دـنوادخ  هک  تسا  نانچ  زین  دـسرب و  شزغم  هب  ات  دوش  هتـشادرب  هیال 
دنرتهارمگ . » نانیا 

(. 261  / 2 برعلا :  ناسل  . ) یناوألا هبشخ  نم  ذّختت  بّرعم ،  یسراف  ٌرجش ،  ْجنَلَخلا 

1097 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
رهوَجلا .  َنِداعَم  نودَِجت  مُهَدنِعف  ِساّنلا ،  نِم  ِطاسوألاو  ِساّنلا  نِم  ِلاکشألاب  مُکیَلع 

دیبای . یم  نانیا  نایم  رد  ار  رهوگ  ياه  ندعم  هک  دیشاب ؛ هعماج  طسوتم  تاقبط  مدرم و  زا  دوخ ]  ] نایاتمه اب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 57 رشع :  ۀّتسلا  لوصُالا 

1098 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُبصِخلاو .  ُلدَعلاو ،  ُنمألا ،  اهَیلإ :  اّرُط  ُساّنلا  ُجاتحَی  َءایشأ  ُۀَثالَث 

هافر . تلادع و  تینما و  دنراد :  زاین  اهنآ  هب  مدرم  همه  هک  تسا  زیچ  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.320 لوقعلا :  فحت 

1099 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةالَـص یف  ُُهتدَجَوف  ِهجَولا  َرُون  ُتبَلَطو  ِۀَقَدَّصلا ،  یف  ُُهتدَـجَوف  ِطارِّصلا  یَلع  َزاوَجلا  ُتبَلَطو  ِءاُکبلاو ،  ِرُّکَفَّتلا  یف  ُُهتدَـجَوف  ِبلَقلا  َرُون  ُتبَلَط 

ِلیَّللا . 
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هقدص رد  ار  نآ  متسج و  ار  طارص  زا  رذگ  و  متفای ، نتسیرگ  ندیشیدنا و  ردار  نآ  متـسج و  ار  لد  ییانـشور  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
متفای . بش  زامن  رد  ار  نآ  متسج و  ار  هرهچ  تینارون  و  متفای ، نداد 

.13810  / 173  / 12 لئاسولا :  كردتسم 

1100 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَیِدهَی .  نأ  یلاعتو  َكرابت  هّللا ُ  ُدیُری  نَم  ِبلَق  یف  ُعَقَی  ٌرُونوُه  اّمنإ  ِمُّلعَّتلاب ،  ُملِعلا  َسَیل 

هک سک  ره  لد  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  تسا  يرون  تقیقح ، رد  نآ ، هکلب  تسین ، نتخومآ  هب  ْملع  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دهن . یم  دشاب ، شتیاده  ناهاوخ 

.17  / 225  / 1 راونألا :  راحب 

1101 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهَیلإ .  یعسَی  نَم  ُِلتاقو  ِهب ،  یعسَی  نَم  ُِلتاقو  ِهِسفَن ،  ُِلتاق   : ٍۀَثالَث ُِلتاق  یعاّسلا 

شیپ هک  یسک  لتاق  دنک و  یم  تیاعس  وا  زا  هک  یسک  لتاق  شدوخ و  لتاق  تسارفن :  هس  لتاق  هدننک ، تیاعس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک . یم  تیاعس  وا 

 . 73  / 108 لاصخلا : 

1102 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ُروُّدـلا اـهب  ُمَدـُهیو  ُءامِّدـلا ،  اـهب  ُکَفـُسیو  ِنیَِیفاـصَتُملا ،  یَلع  ُةَوادَـعلا  ُبَلُجیو  ِنیَّباـحَتُملا ،  َنَیب  اـهب  ُقَّرَُفی  ؛ َۀَـمیمَّنلا ِرحِّسلا  ِرَبکأ  نِم  ّنإ 

ٍمَدَقب .  ِضرألا  یَلع  َئطَو  نَم  ُّرَشأ  ُماّمَّنلاو  ُروتُّسلا ،  اهب  ُفَشُکیو 
نارای دوش ، یم  هدـنکفا  ییادـج  ناتـسود  نایم  ینیچ  نخـس  اب  اریز ] ، ] تسا ینیچ  نخـس  وداج ، نیرتگرزب  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
نخس مدآ  دوش . یم  هدیرد  اه  هدرپ  ددرگ و  یم  ناریو  اه  هناخ  دوش ، یم  هتخیر  اه  نوخ  نآ  هطساو  هب  دنک ، یم  نمـشد  مه  اب  ار  لدکی 

دراد . یمرب  ماگ  نیمز  يور  هک  تسا  یسک  نیرتدب  نیچ 
.14  / 21  / 63 راونألا :  راحب 

1103 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ام ِهب  هّللا ُ  ُمُهَرَمأ  امیف  ُهوقَفنأف  ُهنَع  هّللا ُ  ُمُهاهَن  ام  اوذَـخأ  ولو  مُهنِم ،  ُهَِلبَق  ام  ُهنَع  مُهاهَن  امیف  ُهوقَفنأـف  ِهب  هّللا ُ  ُمُهَرَمأاـم  اوذَـخأ  َساـّنلا  َّنأ  َول 

ٍّقَح .  یف  ُهوقِفُنیو  ٍّقَح  نِم  ُهوذُخأی  یّتح  مُهنِم ؛  ُهَِلبَق 
زا دنوادخ  هک  یهار  رد  ار  اهنآ  دننک و  دمآرد  بسک  تسا  هداد  نامرف  نانآ  هب  دنوادخ  هک  یهار  زا  مدرم  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تـسد هب  دـمآرد  تسا  هدرک  یهن  نآ  زا  ار  اهنآ  هک  یهار  زا  رگا  دریذـپ و  یمن  ناـشیا  زا  ار  نآ  دـننک ، قاـفنا  تسا  هتـشاد  ناـشزاب  نآ 
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هار زا  هکنیا  رگم  دریذپ ، یمن  نانآ  زا  زاب  دـنناسر  فرـصم  هب  تسا  هداد  ناشنامرف  نادـب  دـنوادخ  هک  یهار  رد  ار  دـمآرد  نآ  دـنروآ و 
دننک . قافنا  لالح  هار  رد  دنروآ و  تسد  هب  لالح 

.1694  / 57  / 2 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1104 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِّقَح .  ِریَغ  یف  ِنیَنثا  َقَفنأ  ّالإ  ِهِّقَحیف  امَهرِد  ُعَنمَی  ٍدبَع  نِم  ام 

مهرد ود  هکنیا  رگم  دزرو  غیرد  تسا  نآ  ّقح  هک  یهار  رد  مهرد  کی  ندرک  جرخ  زا  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک . جرخ  قحان  هب 

.7  / 504  / 3 یفاکلا : 

1105 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَکرَبلاب .  ُُفلَختو  َنیَّدلا  یضقَت  َۀَقَدَّصلا  ّنإ 

دروآ . یم  تکربو  دنک  یم  ادا  ار  یهدب  نداد ، هقدص  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1  / 9  / 4 یفاکلا : 

1106 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفَلَخلاب .  ْنِقیأو  ْقِفنأ 

شاب . هتشاد  نیقی  ضوع  هب  نک و  قافنا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.57  / 130  / 96 راونألا :  راحب 

1107 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍءیشب .  ُهنِم  ْقَّدَصَتَی  مَلف  ًالام  َهل  هّللا ُ  َبَهَو  نَم  ٌنوعلَم  ٌنوعلَم 

دهدن . يا  هقدص  لام  نآ  زا  وا  دشخبب و  وا  هب  یلام  دنوادخ  هک  یسک  نوعلم  تسا ، نوعلم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.67  / 133  / 96 راونألا :  راحب 

1108 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هفلخی »...  وهف  ءیش  نم  ُمتْقَفنأ  امو   : » یلاعت ُُهلوق  مالسلا ... :  هیلع  هّللا  ِدبع  یبأل  ُتلق 

َلاملا َبَسَتکا  ُمُکَدَـحأ  ّنأ  َول  َلاق :  يردأ ،  ال   : ُتُلق َّمِمف ؟  َلاق :  ال ،  ُتلق :  ُهَدـعَو !؟  َفَلخأ  هّللا َ  يَرَتَفأ  َلاق :  افَلَخ ! يرأ  الو  ُقِفنُا  ینارأَف 
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ِهیَلع .  هّللا ُ  َفَلخأ  ّالإ  امَهرِد  ْقِفُنی  َمل  ِهِّقَح  یف  ُهَقَفنأو  ِهِّلِح  نِم 
هچنآ و   » هیآ دانتـسا ] هب  ] مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  يدرم  زا  لقن  هب  قالخألا  مراکم 

شضوع  دینک  قافنا 
 : مدرک ضرع  دنک ؟ یم  هدعو  فلُخ  دنوادخ  ینک  یم  لایخ  ایآ  دومرف :  ترضح  منیب . یمن  یضوع  اما  منک  یم  قافنا  دهد »... یم  وا  ار 

قاـفنا ّقـح  هب  دروآ و  تسد  هب  لـالح  لامامـش  زا  يدرف  رگا  دوـمرف :  ترـضح  مناد . یمن  درک :  ضرع  تسیچ ؟ ّتلع  سپ  دوـمرف :  هن .
دهدب . ار  نآ  ضوع  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنکن  قافنا  یمهرد  دنک ،

.2053  / 21  / 2 قالخألا :  مراکم 

1109 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینُّدلا .  یَلع  ُصرِحلاو  ِبنَّذلا ،  یَلع  ُرارصإلاو  ِنیَعلا ،  ُدومُجو  ِبلَقلا ،  ُةَواسَق  ِقافِّنلا :  ِتامالَع  نِم  ٌَعبرأ 

ایند .  هب  يدنمزآ  و  هانگ ، رب  تموادم  مشچ ، یگدیکشخ  یلدتخس ، تسا :  قافن  ياه  هناشن  زا  زیچ  راهچ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.228 صاصتخالا : 

1110 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَّنَجلا .  ِلُخدَی  َمل  ُّطَق  ٍدبَع  یلع  ُۀَمعِّنلا  ِتَّمَت  امو  ِۀَّنَجلا ،  ُلوخُد  ِةَرِخآلا  یف  ِۀَمعِّنلا  ُمامَتو  ِمسِجلا ،  ُۀَّحِصو  ُنمألا  اینُّدلا  یف  ُمیعَّنلا 

هب هک  يا  هدـنب  تسا و  تشهب  هب  ندـش  دراو  ترخآ ، تمعن  لاـمک  تسا و  یتسردـنت  ّتینما و  اـیند ، تمعن  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 
تسا . هدشن  مامت  وا  رب  تمعن  زگره  دورن  تشهب 

.87  / 408 رابخألا :  یناعم 

1111 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهُرِهُظی .  الف  هّللا ِ  نِم  ٌهَمِعن  ِهیَلع  َنوکَی  نأ  ِلُجّرِلل  ُهَرکَأل  ّینإ 

دنکن . راهظا  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  ادخ  زا  یتمعن  یسک  هک  مرادن  شوخ  نم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.9  / 439 / 6 یفاکلا : 

1112 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َیِّمُـس ِهیَلع  ْرَهظَت  مَلف  ٍۀَمِعِنب  ٍدبَع  یلع  هّللا ُ  َمَعنأ  اذإو  هّللا ، ِ  ِۀَـمِعنب  اثِّدَُـحم  هّللا ِ  َبیبَح  َیِّمُـس  ِهیَلع  تَرَهَظف  ٍۀَـمِعنب  ِهِدـبَع  یلع  هّللا ُ  َمَعنأ  اذإ 

هّللا . ِ  ِۀَمِعنب  ابِّذَکُم  هّللا ِ  َضیَغب 
وگزاب ادخ و  بیبح  وا  دروخ ، مشچ  هب  وا  دوجو  رد  تمعن  نآ  دنک و  اطع  یتمعندوخ  هدنب  هب  دـنوادخ  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ادخ و نمـشد  يو  دشابن ، نایامن  شدوجو  رد  تمعن  نآو  دهد  یتمعن  يا  هدنب  هب  دنوادخ  هاگره  و  دوش . یم  هدیمان  ادـخ  تمعن  هدـننک 
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دوش . یم  هدناوخ  وا  تمعن  هدننک  بیذکت 
2  / 438  / 6 یفاکلا : 

1113 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهیف .  ُبَعَّتلاو  اهِرکُش ،  ُءادأو  اهیف ،  ُهَناحبس  هّلل ِ  ُمَزلَی  امب  ٌۀَفِرعَم  ٍثالَثب : ) ّالإ  ) ٍثالَث َدعب  ّالإ  ُمَعِّنلا  ُمودَت  ال 

و اهنآ ، رکـش  ندرازگ  اه ، تمعن  رد  دنوادخ  هتـسیاش  هاگیاج  تخانـش  راک :  هس  زا  دعب  رگم  دـنیاپن  اه  تمعن  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهنآ . يارب  ندیشک  تمحز  جنر و 

.318 لوقعلا :  فحت 

1114 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنَع ََتلاز  نَم  َّلَقف  ِلاوَّزِلل ،  اهوضِّرَُعت  الو  ِۀـَنوؤَملا  ِلاـِمتحاب  َۀَـمعِّنلا  اومیدَتـساف  ِهیَلع ،  ِساـّنلا  ُۀـَنوؤَم  تَّدَتـشا  ِهیَلع  هّللا ِ  ُۀَـمِعن  تَمُظَع  نَم 

ِهَیلإ .  َدوعَت  نأ  تَداکف  ُۀَمعِّنلا 
شود هب  اب  نیاربانب ، دوش ؛ رت  نیگنـس  وا  شود  رب  مدرم  هنیزه  تمحز و  راب  دوشدایز ، وا  هب  ادخ  تمعن  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هک دیآ  یم  شیپ  تردن  هب  اریز  دیهدن ؛ رارق  لاوز  ضرعم  رد  ار  نآ  دیزاس و  رادیاپ  ار  دوخ ]  ] تمعن مدرم  هنیزه  تمحز و  راب  ندیـشک 
ددرگ . زاب  وا  هب  هرابود  دبای و  لاوز  یسک  زا  یتمعن 

 . 1  / 37  / 4 یفاکلا : 

1115 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقزِّرلل .  ٌۀَبَلجَم  ِءانِفلا ، ُحسَکو  ِءانإلا  ُلسَغ 

دوش . یم  يزور  بلج  ثعاب  لزنم ، رد  ولج  ندز  وراج  فرظ و  نتسش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.73  / 54 لاصخلا : 

1116 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نَمف َریطَی ،  نأ  ُنِسُحی  َعَقَو  نإو  َعَقَی ،  نأ  ُنِسُحی  َراط  اذإ  نَم  ُهَرُکی ،  الف  َِکلثِم  ُمالَک  اّمأ  ِساّنلا : ـ  ِةَرَظاـنُم  ِۀَـهارَک  نَع  ُراـّیَّطلا  َُهلأَـس  اَّـمل   ـ

ُهُهَرکَن .  اذکه ال  َناک 
وت لاثما  ياه  تبحـص  دومرف :  تسا ـ ؟ دـنیاشوخان  مدرم  اـب  ندرک  هرظاـنم  ایآدیـسرپ  هک  راـّیط  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

نینچ هک  یـسک  دـیآرد . زاورپ  هب  یبوخ  هب  دنیـشنب  هاـگره  دـیآ و  دورف  یبوخ  هب  دـیآرد  زاورپ  هب  هاـگره  هک  یـسک  تسین . دـنیاشوخان 
میرادن . شوخان  ار  وا  ياه  ندرک  هرظانم  ام  دشاب  هتشاد  یتردق 

39  / 136  / 2 راونألا :  راحب 
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1117 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُكالَهلا .  اهیف  ُۀَِثلاّثلاو  ََکل ،  الو  َکیَلع  ُهَِیناّثلاو  َکل ،  ِةَرظَّنلا  ُلّوأ 

تسا . تکاله  هیام  موس  هاگن  وت و  دوس  هب  هن  تسوت  نایز  هب  مود  هاگن  تسوت ، ِنآ  زا  لوا  ِهاگن  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
4658  / 474  / 3 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1118 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًۀَنِتف .  اِهبِحاِصل  اهب  یفکو  َةَوهَّشلا ،  ِبلَقلا  یف  ُعَرَزت  ِةَرظَّنلا  َدعب  ُةَرظَّنلا 

تسا . یفاک  شبحاص  ندناشک  هنتف  هب  يارب  دوخ  نیا  دراک و  یم  لد  رد  توهش  رذب  هاگن ، زا  دعب  ِهاگن  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.4/18/4970 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1119 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَمعَط .  ُدِجَی  انامیإ  هّللا ُ  ُهَبَقعأ  ِهِریَغل  َّلجوَّزَع ال  هّلل ِ  اهَکََرت  نَم  ٌمومسَم ،  َسیلبإ  ِماهِس  نِم  ٌمهَس  ُةَرظَّنلا 

مـشچ وا ، ریغ  يارب  هن  لج و  زع و  دـنوادخ  يارب  هکره  تسا . سیلبا  دولآرهز  ياهریت  زا  يریت  ندرک ، هاـگن  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دشچب . ار  شا  هزم  هک  دراد  ینازرا  وا  هب  ینامیا  نآ  یپ  رد  دنوادخ  ددنب  ورف  ار  دوخ 

.4969  / 18  / 4 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1120 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًۀَلیوَط !  ًةَرسَح  َتثَروأ  ٍةَرظَن  نِم  مَک 

تسا ! هدروآ  راب  هب  ینالوط  یترسح  هک  هاگن  یسب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.12  / 559  / 5 یفاکلا : 

1121 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
کمصاخ  نَم  ْفِصنَاو  َکَعَطَق ...  ْنَم  ْلِص 

امن .  راتفر  فاصنا  هب  هدیزرو ،  تموصخ  وت  اب  هک  یسک  اب  و  نک ...  رارقرب  هطبار  هدیرب ،  وت  زا  هک  یسک  اب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 305 لوقعلا :  فحت 

1122 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنع ًیـضِرو  ِهب  ُعَنقَی  َّلجوَّزَع  هّللا ِ  نِم  اقزِر  ِنیَتَلـصَخ :  َیِطُعا  ّالإ  اَهل ،  َّقَحلا  َذَخأو  اهنِم  َّقَحلا  یَطعأف  ِهِسفَن ،  یف  ٌِملـسُم  ٌدبَع  هّللا َ  َحَـصان  ام 

ِهیجُنی .  هّللا ِ 
رگم تفرگن  نآ  يارب  شیوخ و  سفن  زا  ار  ّقح  دـشن و  دوخ  سفن  هاوخریخ  ادـخ  يارب  یناملـسم  هدـنب  چـیه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

ار يو  هک  ادـخ  زا  یتیاـضر  يدونـشخ و  دـنک و  تیاـفک  ار  وا  هک  لـج  زع و  دـنوادخ  بناـج  زا  یقزر  دـش :  هداد  وا  هب  تمعن  ود  هکنیا 
دشخب . تاجن 

.47  / 46 لاصخلا : 

1123 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌلاُحم . ِدِساحلا  نِم  ُۀَحیصَّنلا 

تسا . لاحم  دوسح  زا  داشرا )  ) یهاوخریخ مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.9  / 194  / 78 راونألا :  راحب 

1124 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنِم .  َلَضفأ  ٍلَمَعب  ُهاقَلت  نَلف  ِهِقلَخ ،  یف  هّلل ِ  ِحصُّنلاب  مُکیَلع 

درک . یهاوخن  تاقالم  راک  نیا  زا  رتهب  یلمع  اب  ار  دنوادخ  زگره  اریز  دیشابوا ؛  قلخ  هاوخریخ  ادخ  يارب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.6  / 208  / 2 یفاکلا : 

1125 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبیغَملاو .  ِدَهشَملا  یف  َُهل  ُۀَحیصَّنلا  ِنمؤملا  یَلع  ِنمؤمِلل  ُبِجَی 

دشاب . وا  هاوخریخ  نمؤم  بایغ  روضح و  رد  هک  تسا  بجاو  نمؤم  رب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/208/2 یفاکلا : 

1126 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرَبخأ نإ  ُروذـحَملا ،  ِهب  یقَُّتی  الو  ُرودـقَملا  ِهب  ُعَفدـُی  ُّهن ال  أل  ُُهتاّرَـضَم ؛  تَُرثَکو  ُهُِعفانَم  تَّلَق  ٌملِع  وُه  ِموجُّنلا : ـ  ِملِع  نع  ٌقیدـنِز  َُهلأس  اَّـمل   ـ
ُّداضَی ُمِّجَنُملاو  ُُهفرَـص ،  ُْهنِکُمی  َمل  ٌءوُس  ِهب  َثَدَح  نإو  ُهَلیجعَت ،  ْعِطَتـسَی  َمل  ٍریَخب  وُه  َرَبخأ  نإو  ِءاضَقلا ،  نِم  ُزُّرَحَّتلا  ِهِجُنی  َمل  ِءالَبلاب  ُمِّجَنُملا 

ِهِقلَخ .  نَع  هّللا ِ  َءاضَق  ُّدُرَی  ُّهن  ِهِمعَزب أ  ِهِملِع  یف  هّللا َ 
رایـسب شتاّرـضم  كدـنا و  شعفانم  هک  تسا  یملع  نآ  دومرف :  یـسانشرتخا ـ  زا  یقیدـنز  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

دهد ربخ  الب  زا  مّجنم  رگا  تفرگ . ناوت  یمن  نآ  کمک  هب  ار  الب  ولج  دوش و  یمن  عفد  ملع  نیا  هلیـسو  هب  دـشاب  رّدـقم  هچنآ  اریز  تسا ؛
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دشخب و باتـش  نآ  هب  دناوت  یمن  دـهد ، ربخ  ییبوخ  ریخ و  زا  رگا  دـهد و  یمن  تاجن  یهلا  ياضق  زا  ار  وا  دوخ ،  زا  تبقارم  تظفاحم و 
یمرب وا  قلخ  زا  ار  ادخ  ياضق  شدوخ  لایخ  هب  دزیتس و  یم  ادخ  ملع  اب  مّجنم  دنادرگرب . ار  نآ  دناوت  یمن  دیآ ، شیپ  شیارب  ییدـب  رگا 

دنادرگ .
.3  / 223  / 58 راونألا :  راحب 

1127 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف َنورُظنَت  مُّکنإ  َِکنیِدب . ُّرُضَت  ال  َنولوقَی ،  امک  سَیل  ِنیِّدلاب : ـ  ِهِررَض  نعو  ِموجُّنلا  یف  ِرَظَّنلا  ِۀَمرُح  نِم  ِساّنلا  َنیب  َرَهَتشا  اّمع  َلئُـس  اَّمل   ـ

ِهب .  ُعَفَتُنی  ُُهلیلَقو ال  ُكَرُدی ،  ُهُریثک ال  اهنِم  ٍءیَش 
نید هب  تسا و  مارح  موجن  ملع  هب  نتخادرپ  هک  دراد  ترهـش  نینچ  مدرم  نیبرد  دـش :  ضرع  ناـشیا  هب  یتقو  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

نآ ِدایز  هک  دیزادرپ  یم  یعوضوم  هب  امش  دناسر . یمن  یبیـسآ  تنید  هب  دنیوگ ، یم  هک  تسین  نانچ  دومرف :  دناسر ـ  یم  بیـسآ  ناسنا 
درادن . ییآراک  مه  نآ  ِكدنا  تسا و  ینتفاین  تسد 

. 233  / 195  / 8 یفاکلا : 
تاکرحلاو تالاّصتالا  دـنع  ماکحألا  ثودـحب  رابخإلا  زوجی  میجنّتلا :  ثحبم  یف  بساـکملا »  » باـتک یف  ّيراـصنألا  خیـشلا  لاـق  لوقأ : 

یلع ناک  اذإ  نیَبکوکلا  نیب  نارتقالاو  ۀلباقملاو  دعبلاو  برقلا  نم  نّیعملا  عضولا  دـنع  لبقتـسملا  یف  اذـک  دوجوب  مکحی  نأب  ةروکذـملا ؛ 
یف رطملاب  اعطق  مکح  نم  یلع  جرح  ذإ ال  ۀـّیعطق ؛  ۀـبرجت  یلإ  دنتـسا  اذإ  عطقلا  هجو  یلع  رابخإلا  زاوج  ٍذـئنیح  رهاظلا  لـب  ّنظلا ...  هجو 

هییحم لب  ملعلا  اذـه  جّورمل  کلذ  قّفتا  ّهنأ  یکحامک  ًـالثم ،  تیبلا  لـخاد  یلإ  حطـسلا  نع  هبلک  لوزن  نم  هبّرج  اـم  یلإ  ارظن  ۀـلیللا  هذـه 
هل لاقف  ءاوهلا  ةرارحل  حطسلا  دعص  هلزنم  لخد  اّملف  دلبلا ،  جراخ  هنوحاط  هل  ناّحط  یلع  هرافسأ  ضعب  یف  لزن  ثیح  نیدلاو  ۀّلملا  ریـصن 

، رطملا یف  ریثأتلل  ۀـّنظم  وه  امیف  ائیـش  َری  ملف  ۀـّیکلفلا  عاضوألا  َیلإ  قّقحملا  رظنف  رطملا ،  نم  اظّفحت  تیبلا  یف  مَنو  لزنا  لزنملا :  بحاـص 
هءاجف حطـسلا  قوف  تابو  کلذ  قّقحملا  هنم  لبقی  ملف  تیبلا ،  َیلإاهیف  رطملا  ّسحی  ۀـلیل  ّلک  یف  لزنی  ابلک  یل  ّنإ  لزنملا :  بحاـص  لاـق 

( . 25 بساکملا :   . ) قّقحملا بّجعتو  لیللا  یف  رطملا 

1128 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم ٌلُجر  ُهآرف  ِِهباحصأ  َنَیبو  ُهَنَیب  َلاحف  ٌلیَس  َلَبقأف   ، ٍداو ِریفَش  یلع  ٍةَرَجَش  َتَحت  ِعاقِّرلا  ِتاذ  ِهَوزَغ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َلََزن 
َّدَشو َءاجف  ادّمحم ،  ُُلتقأ  انأ  ِهِموَقل :  َنیکِرشُملا  نَم  ٌلُجر  َلاقف   ، ُلیَّسلا ُعِطَقنَی  یتَم  َنورِظَتنَی  يداولا  ِریفَش  یلع  ٌماِیق  َنوِملسُملاو  َنیکِرـشُملا 

مالـسلا هیلع  ُلیئربَج  ُهَفَـسَنف  َکُّبَرو ،  یِّبَر  َلاقف :  ُدّـمحم !؟  ای  یّنِم  َکیِْجُنی  نَم  َلاق :  ُّمث  ِفیَّسلاب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسر  یلع 
ُثروغ ای  یّنِم  َکیِْجُنی  نَم  َلاقو :  ِهِردَص  یلع  َسَلَجو  َفیَّسلا  َذخأو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسر  َماقف  ِهِرهَظ ،  یلع  َطَقَـسف  ِهِسَرَف  نع 

ُمَرکأو .  یّنِم  ٌریَخ  َتنَأل  هّللاو ،ِ  ُلوقی :  وُهو  َماقف  ُهَکَرَتف  ُدّمحم ،  ای  َکُمرَکو  َكُدوُج  َلاقف :   !؟
نیمه رد  درک . فقوت  یتخرد  ریز  يا  هّرد  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  عاقرلا ، تاذ  گـنج  رد  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

تخادنا . هلصاف  شنارایو  ترضح  نآ  نایم  دمآ و  یلیس  ماگنه 
ار دّمحم  نم  تفگ :  دوخ  نامزرمه  هب  دنتـسه ، لیـس  ندمآ  دنب  رظتنم  هداتفا و  رود  وا  زا  ربمایپ  نارای  هک  دـش  هجوتم  ناکرـشم  زا  يدرم 

تاجن نم  تسد  زا  ار  وت  هک  تسیک  دّـمحم ! يا  تفگ :  دیـشک و  ریـشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يور  هب  دـمآ و  و  مشک . یم 
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. داتفا نیمز  يور  تشپ  هب  وا  درک و  ترپ  شبسا  زا  ار  درم  نآ  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  تسوت . نم و  راگدرورپ  هکنآ  دومرف :  ربمایپ  دهد ؟
نم تسد  زا  ار  وت  هک  تسیک  ثروغ ! يا  دومرف :  تسشن و  وا  هنیس  يور  هتشادرب  ار  ریشمش  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هب تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  تساخرب ، اج  زا  درم  درک . اهر  ار  وا  ربماـیپ  دّـمحم ! يا  وت  ییاـقآ  یگدنـشخب و  درک :  ضرع  دـهد ؟ تاـجن 
يرتراوگرزب .  رتهب و  نم  زا  وت  هک  مسق  ادخ 

 . 97  / 127  / 8 یفاکلا : 

1129 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَّیِوَّسلاب .  اذ  یلإ  ُرُظنَیو  اذ  یلإ  ُرُظنَی  ِِهباحصأ ، َنَیب  ِِهتاظََحل  ُمِّسَُقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َناک 

یم ناسکی  نآ  نیا و  هب  درک و  یم  میسقت  شباحـصا  نایم  ار  دوخ  ياه  هاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسیرگن .

.8/268/393 یفاکلا : 

1130 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا ِموَی  یلإ  ٌمارَح  ُهُمارَحو  ِۀَمایِقلا ،  ِموَی  یلإ  ٌلالَح  ُُهلالَحف  ِهِجاهنِمو ،  ِِهتَعیرَشبو  ِنآرقلاب  َءاجف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٌدّمحم  َءاج  یّتح  ... 

. 
ات وا   [ نید  ] لالح سپ ، دروآ . ار  دوخ  تقیرط  تعیرش و  نآرق و  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هکنیا  ات  مالسلا ... :  هیلع  قداص  ماما 

مارح . تمایق  زور  ات  وا   [ نید  ] مارح تسا و  لالح  تمایق  زور 
.2  / 17  / 2 یفاکلا : 

1131 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ادبأ .  ُهَدَعب  َباتِک  الف  َُبتُکلا  ُمُِکباتِکب  َمَتَخو  اَدبأ ،  ُهَدَعب  َّیبَن  الف  َنیِّیبَّنلا  ُمُکِِّیبَنب  َمَتَخ  ُهُرکِذ  َّزَع  هّللا َ  ّنإ 

دهاوخن هتخیگنارب  يربمایپ  زگره  وا  زا  دعب  نیاربانب ، داد . همتاخ  ناربمایپ  هب  امشربمایپ ، اب  هرکذ ـ  ّزع  دنوادخ ـ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دش . دهاوخن  لزان  یباتک  زگره  امش  باتک  زا  دعب  سپ ، دیشخب .  نایاپ  ینامسآ ] [ي  اه باتک  همه  هب  امش  باتک  اب  زین ]  ] دش و

3  / 269  / 1 یفاکلا : 

1132 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ُ هّللا ِهذه  ییُحی  یَّنأ  َلاقو :  ُرَّصَن ،  ُتُخب  مُهازَغ  َنیِح  َُهلوَح  امو  ِسِدـقَملا  ِتَیب  ِبارَخ  یلإ  َرَظَن  يذـّلا  مالـسلا  هیلع  َّیبَّنلا  َءایمرإ  هّللا ُ  َتامأ 
 ، ُلَصُوت َفیَک  ِِهقورُعو  ِِهلِـصافَم  یلإو  َمحَّللا ،  ُسَبَلت  َفیکو  ُمئَتَلت  َفیک  ِهئاضعأ  یلإ  َرَظَنو  ُهایحأ ،  ُّمث  ٍماع  َۀـئاِم  هّللا ُ  ُهَتامأف  اـِهتوَم !؟  َدـَعب 

ٌریدَق » ٍءْیَش  ِّلُک  یلع  هّللا َ  ّن  ُمَلْعأ أ   : » َلاق ادِعاق  يوَتسا  اّمَلف 
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شناریو دوهی  اب  گنج  رد  رّـصن  تخب  هک  شنوماریپ  سدـقملا و  تیب  ياه  هناریو  هب  ّیبن  يایمرا  هک  یماگنه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دناریم و لاس  دص  تّدم  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ؟ یم  هدنز  ناشگرم  زا  سپ  ار  اه  نیا  دنوادخ  هنوگچ  تفگ :  دـنکفا و  یهاگن  دوب ، هدرک 

گر اهدنب و  هنوگچ  دـیور و  یم  اهنآ  رب  تشوگ  هنوگچ  دـندنویپ و  یم  مه  هب  هنوگچ  هک  دـید  ار  شیاضعا  وا  درک و  شا  هدـنز  سپس 
تساناوت .» يراک  ره  رب  ادخ  هک  مناد  یم   : » تفگ تسشن  تسار  نوچ  سپ  دوش . یم  لصو  مه  هب  شیاه 

 . 259 ةرقبلا : 

1133 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُْتنُک » امَْنیأ  اکَرابُم  ِینَلَعَجو   : » مالسلا هیلع  یسیع  نع  ًالقَن  یلاعت  ِِهلوق  یف   ـ

رپ ینعی  دومرف :  داد ـ » رارق  تکرب  اب  مشاب  هک  اجره  ارم  و   : » یسیع زا  لقن  هب  لاعتم  دنوادخ  نخس  نیا  هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تعفنم . دوس و 

 . 31 میرم : 

1134 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَلـصَخ َکیف  نکلو  ال ،  َلاق :  ُّطَق ؟  ًۀَعاس  ِیب  َترِفَظ  لَهف  مالـسلا :  هیلع  ییحی  َلاق  ِناطیَّشلا : ـ  عَم  مالـسلا  هیلع  ییحیل  ٍثیدَـح  ِرکِذ  یف   ـ
ِلیَّللاب َکِماِیقو  َِکتالَص  ِضَعب  نِم  َکلذ  َکُعَنمَیف  َتمَِـشبو  َتلَکأ  َترَطفأ  اذإف  ٌلوُکأ ،  ٌلُجَر  َتنأ  َلاق :  یِه ؟  امف  ییحی :  َلاق  یُنبِجُعت . 
ُحَـصنأ ّینأ ال  ادهَع  هّللا َ  یطُعا  انأو  ُسیلبإ :  َُهل  َلاق  ُهاقلأ .  یّتح  ِماعَّطلا  نِم  ُعَبـشأ  ّینأ ال  ادهَع  هّللا َ  یِطُعا  ّینإف  مالـسلا :  هیلع  ییحی  َلاق  . 

َکلذ .  َدعب  ِهَیلإ  َداع  امف  َجرَخ  ُّمث  ُهاقلأ ،  یّتح  اِملسُم 
ایآ تفگ :  مالسلا  هیلع  ییحی  دومرف :  ناطیش ـ  مالسلا و  هیلع  ییحی  نایم  ییوگتفگ  رد  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  قداص ـ  ماما 
نآ تفگ :  ییحی  تسا . نم  دـنیاشوخ  هک  تسا  یتلـصخوت  رد  اّما  هن ، تفگ :  ناطیـش  ییآ ؟ هریچ  نم  رب  يا  هظحل  هک  تسا  هدـش  زگره 
نیا يوش و  یم  همخت  راچد  هک  يروخ  یم  ردـق  نآ  ینک ، یم  راطفا  هاـگره  یتسه . يروخرپ  درم  وت  تفگ :  ناطیـش  تسیچ ؟ تلـصخ 

ات سپ  نیا  زا  هک  مدـنب  یم  دـهع  ادـخ  اب  تفگ :  مالـسلا  هیلع  ییحی  دراد . یم  زاب  تیاه  يراد  هدـنز  بش  اهزامن و  یخرب  زا  ار  وت  راـک 
زگره متـسه ، هدنز  ات  سپ  نیا  زا  هک  مدـنب  یم  دـهع  ادـخ  اب  مه  نم  تفگ :  وا  هب  زین  سیلبا  مروخن . ریـس  ییاذـغ  زا  زگره  متـسه  هدـنز 

تشگنزاب . ییحی  دزن  رگید  نآ  زا  دعب  تفر و  نوریب  هاگ  نآ  مهدن . زردنا  ار  یناملسم 
 . 340/692 یسوطلل :  یلامألا 

1135 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍلوخنَم .  َریَغ )  ) َریعَّشلا وُه  ُلُکأیو  َراکشُخلا ،  َُهلایِعو  يراّوُحلاب ،  َمحَّللا  ُهَفایضأ  ُمِعُطی  مالسلا  هیلع  ُنامیَلُس  َناک 

راد سوبس  مدنگ  نان  شا  هداوناخ  هب  دناروخ و  یم  دیفس  نان  تشوگ و  دوخ  نانامهیم  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دروخ . یم  هتخیبان  وج  نان  شدوخ  و 

 . 142/363 تاوعدلا : 
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1136 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینُّدلا .  یف  َیِطُعا  اِمل  َکلذو  مالسلا ،  هیلع  َدوواد  ُنب  ُنامیَلُس  َنیِّیبَّنلا  نِم  َۀّنَجلا  ُلُخدَی  نَم  ُرِخآ 

هک تسا  يزیچ  ببس  هب  نیا  تسا و  مالسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلـس  دوش ،  یم  تشهب  دراو  هک  يربمایپ  نیرخآ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دش .  هداد  وا  هب  ایند  رد 

 . 7  / 41 رئارسلا :  تافرطتسم 

1137 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِیل َرَّخَس  يدَعب ،  نِم  ٍدَحأل  یغَبنَی  اکُلم ال  ِیل  َبَهَو  دق  یلاعتو  َكرابت  هّللا َ  ّنإ  ِِهباحصأل :  ٍموَی  َتاذ  َلاق  مالسلا  هیلع  َدوواد  َنب  َنامیَلُس  ّنإ 

يرورُس ِیل  َّمَتام  ِکلُملا  نِم  ُتِیتُوا  ام  ِعیمَج  َعَمو  ٍءیش ،  ِّلک  نِم  یناتآو  ِریَّطلا ،  َقِطنَم  ینَمَّلَعو  َشوحُولاو ،  َریَّطلاو  َّنِجلاو  َسنإلاو  َحیِّرلا 
ُصِّغَُنی ام  َّیَلع  َدِرَی  اّلِئل  َّیَلع  ٍدَـحأل  اونَذَأت  الف  یِکلامَم ،  یلإ  َرُظنأو  ُهالعأ  َدَعـصأف  ٍدَـغ  یف  يرـصَق  َلُخدأ  نأ  ُتبَبحأ  دـقو  ِلیّللا ،  َیلإ  موَی 

یلإ ُرُظنَی  ُهاصَع  یلع  ائِکَّتُم  َفَقَوو  ِهِرـصَق ،  نِم  ٍعِضوَم  یلعأ  یلإ  َدِعَـصو  ِهِدَـیب  ُهاصَع  َذَـخأ  ِدَـغلا  نِم  َناک  اّمَلف  مَعَن .  اولاـقف :  یموَی ،  َّیَلع 
ُهَرَـصبأ اّمَلف  ِهِرـصَق ،  ایاوَز  ِضَعب  نِم  ِهیَلع  َجَرَخ  دَـق  ِسابِّللاو  ِهجَولا  ِنَسَح  ٍّباش  یلإ  َرَظَن  ذإ  َیِطُعا ،  اِمب  اـحِرَف  َِیتُوا  اـِمب  ارورـسَم  ِهِِکلاـمَم 
َرـصَقلا اذه  ینَلَخدأ  ُّباشلا :  َلاقف  َتلَخَد !؟  نَم  ِنذإبو  َموَیلا !؟  ِهیف  َُولخأ  نأ  ُتدَرأ  دـقو  ِرـصَقلا ،  اذـه  یلإ  َکَلَخدأ  نَم  َُهل :  َلاق  ُنامیَلُس 

 : َلاق َکَحوُر .  َِضبقأل  ُتئِج  َلاق :  َتئِج ؟  امیفو  َلاق :  ِتوَملا ،  ُکَلَم  انأ  َلاق :  َتنأ ؟  نَمف  یّنِم ،  ِهب  ُّقَحأ  ُهُّبر  َلاقف :  ُتلَخَد .  ِِهنذإبو  ُهُّبَر 
یلع ٌئکَّتُم  وُهو  ُهَحوُر  ِتوَملا  ُکَلَم  َضَبَقف  ِهئاِقل .  َنُود  ٌرورُـس  ِیل  َنوکی  نأ  َّلجوَّزَع  هّللا ُ  َیبأو  يرورُـس ،  ُموَی  اذـهف  ِهب  َتِرُما  اِمل  ِضمإ 

مُهنِمف اوفَلَتخاو ؛  ِهیف  اوِنُتتفاف  ٌّیَح ،  ُّهنأ  َنورِّدَُـقی  مُهو  ِهَیلإ  َنورُظنَی  ُساّنلاو  هّللا ُ  َءاش  ام  ٌتِّیَم  وُهو  ُهاصَع  یلع  ائِکّتُم  ُنامیَلُـس  َیِقَبف  ُهاـصَع ، 
نأ انیَلع  ُبِجَی  يّذلا  انُّبََرل  ُّهنإ  ْلُکأَی ، َملو  ْبَرشَی  َملو  ْمَنَی  َملو  ْبَعتَی  َملو  َةَریثَکلا  َماّیألا  ِهذه  ُهاصَع  یلع  ائِکَّتُم  َیَِقب  دَق  َنامیَلُس  ّنإ  َلاق :  نَم 

 ، َنامیَلُس ّنإ  َنونمؤملا :  َلاقو  َکلذک !  سَیلو  انَُنیعأ  ُرَحسَی  ُهاصَع ،  یلع  ٌئِکّتُم  ٌِفقاو  ُّهن  انیُِری أ  ُّهنإو  ٌرِحاس  َنامیَلُس  ّنإ  ٌموَق :  َلاقو  ُهَُدبعَن ! 
ِتَرَسَکنا اهَفوَج  تَلَکأ  اّمَلف  َنامیَلُـس ، ِةاصَع  یف  تَّبَدف  َۀَضرألا  َّلجوَّزَع  هّللا ُ  َثََعب  اوفَلَتخا  اّمَلف  َءاش ؛  امب  ُهَرمأ  هّللا ُ  ُرِّبَُدی  ُهُّیبَنو  هّللا ِ  ُدبَع  وُه 

ِهِهجَو .  یلع  ِهِرصَق  نِم  مالسلا  هیلع  ُنامیَلُس  َّرَخو  اصَعلا 
دیشخب نم  هب  یتنطلس  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تفگ :  دوخ  نایفارطا  هب  مالسلا  هیلع  دوواد  نب  نامیلـس  يزور  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تخومآ نم  هب  ار  ناگدنرپ  نابز  دروآرد و  نم  ریخست  هب  ار  نادد  ناغرمو و  ّنج  سنا و  داب و  تسین ؛ سک  چیه  هتـسیاش  نم  زا  سپ  هک 

تسود نیاربانب ، مشاب . رورسم  داش و  بش  ات  هک  دشن  زور  کی  هدش  هداد  نم  هب  هک  یتنطلس  همه  اب  اّما  دومرف . اطع  نم  هب  يزیچ  ره  زا  و 
یبلطم ادابم  ات  دیآ  نم  دزن  دـیهدن  هزاجا  يدـحا  هب  نیاربانب ، مرگنب . دوخ  ورملق  هب  مور و  نآ  ماب  رب  موش و  ردـنا  دوخ  خاک  هب  ادرف  مراد 

هب تشادرب و  ار  شیاصع  نامیلـس  دـعب ، زور  دوش . یم  تعاطا  دـنتفگ :  ناـیفارطا  دزاـس . صّغنم  خـلت و  نم  رب  ار  مزور  هک  درواـیب  میارب 
ورملق هب  نتـسیرگن  هب  عورـش  دوب  هدـش  هداد  وا  هب  هچنآ  زا  نامداش  داد و  هیکت  شیوخ  ياـصع  رب  تفر و  دوخ  رـصق  ماـب  هطقن  نیرتدـنلب 

نامیلـس دـمآ . وا  شیپ  شرـصق  ياه  هشوگ  زا  یکی  زا  هک  داتفا  شوپ  شوخ  يوربوخ و  یناوج  هب  شمـشچ  هاگان  درک . دوخ  یهاـشداپ 
هچ هزاجا  اب  منارذگب ؟ اهنت  نآ  رد  ار  زورما  متـساوخ  یم  نم  هک  یلاح  رد  دروآرد ، خاک  نیا  هب  ار  وت  یـسک  هچ  تفگ :  دید  ار  وا  نوچ 

نیا ِدنوادخ  هتبلا  تفگ :  نامیلـس  مدـش . دراو  وا  هزاجا  اب  دروآرد و  نآ  هب  ارم  خاک  نیا  ِدـنوادخ  تفگ :  ناوج  نآ  يدـش ؟ دراو  یـسک 
ما هدـمآ  تفگ :  يا ؟ هدـمآ  هچ  يارب  تفگ :  نامیلـس  متـسه . توملا  کلم  نم  تفگ :  یتسیک ؟ وت  تسا . رتراوازـس  نم  زا  نآ  هب  خاـک 
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ارم هک  تسا  هتساوخن  لج  زع و  دنوادخ  تسا و  نم  يداش  زور  زورما  هک  هدب  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  تفگ :  نامیلـس  مریگب . ار  تناج 
نامیلس تفرگ و  ار  وا  ناج  توملا  کلم  دوب  هداد  هیکت  دوخ  ياصع  هب  نامیلس  هک  یلاح  رد  سپ ، دشاب . وا  رادید  زج  يرورـس  يداش و 

راچد وا  هرابرد  یتدم  زا  سپ  تسا . هدنز  دـندرک  یم  لایخ  دـندید و  یم  ار  وا  مدرم  تشاد و  هیکت  شیاصع  رب  هدرم  نانچمه  اه  تّدـم 
هن هدش و  هتسخ  هن  تسا و  هداد  هیکت  دوخ  ياصع  رب  نانچمه  نامیلس  هک  تسا  يدایز  ياهزور  دنتفگ :  یضعب  دندش . فالتخا  دیدرت و 

نامیلـس دـنتفگ :  يا  هّدـع  مینک . شتداـبع  دـیاب  هک  تساـم  دـنوادخ  ناـمه  وا  تسا . هدروخ  يزیچ  هن  هدـیماشآ و  يزیچ  هن  هدـیباوخ و 
نامیلـس دـنتفگ :  نانمؤم  تسین . نینچ  اّما  هداد  هیکت  شیاصع  هب  هک  دـنک  یم  دومناو  نینچ  ام  نامـشچ  ندرک  وداج  اب  تسا و  رگوداـج 

ادیپ نامیلـس  هرابرد  اهرظن  فالتخا  نیا  نوچ  سپ ، دنک . یم  هرادا  ریبدت و  دوخ  هاوخلد  هب  ار  وا  راک  دنوادخ  تسوا و  ربمایپ  ادخ و  هدنب 
دوخ خاک  زارف  زا  مالسلا  هیلع  نامیلس  تسکش و  اصع  دروخ و  نورد  زا  ار  نامیلس  ياصع  وا  داتسرف و  يا  هنایروملج  زع و  دنوادخ  دش ،

داتفارد . ور  هب 
 . 73/2 عئارشلا :  للع 

1138 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكارأ ِیل  امَف  َلاق :  َکیف .  ینورَجَهو  َساّنلا  ُترَجَه  َلاق :  انادحَو ؟  َكارأ  ِیل  ام  مالسلا :  هیلع  َدوواد  یلإ  یحوأ  یلاعتو  َكرابت  هّللا َ  ّنإ 
َمایِقلا َلاق :  َُکتدَفأ ؟  دَقو  اریقَف  َكارأ  ِیل  امف  َلاق :  ینَبَصنأ . َکُّبُح  َلاق :  ابِصَن ؟  َكارأ  ِیل  امَف  َلاق :  ینتَتَکسأ .  َُکتَیشَخ  َلاق :  اتِکاس ؟ 

ّلَج هّللا ُ  َلاق  يدّیـس .  ای  َکل  َکلذ  َّقحو  ینَّللَذ ،  ُفَصُوی  يذـّلا ال  َِکلالَج  ُمیظَع  َلاق :  ًالِّلَذَـتُم ؟  َكارأ  ِیل  امَف  َلاق :  ینَرَقفأ .  َکِّقَحب 
یِّنِم ، ِلضَفلاب  ْرِشبأف  ُُهلالَج :

ِۀَمایِقلا .  َموَی  یّنِم  ُدیُرت  ام  ْلَنَت  مِِهلامعأ  یف  مُْهلیازو  مِِهقالخأب  مُهِقلاخو  َساّنلا  ِِطلاخ  یناقَلت ،  َموَی  ُّبُِحت  ام  َکَلَف 
 : درک ضرع  منیب ؟ یم  اهنت  ار  وت  هک  تسا  هدش  هچ  دومرف :  یحو  مالسلا  هیلع  دوواد  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 : درک ضرع  منیب ؟ یم  شوماـخ  ار  وت  هک  تسا  هدـش  هچ  دوـمرف : دـنا . هدرک  كرت  ارم  زین  ناـنآ  ما و  هدرک  كرت  ار  مدرم  وـت ، رطاـخ  هب 

روجنر ارم  وت ، تبحم  قشع و  درک :  ضرع  منیب ؟ یم  روجنر  ار  وـت  هک  تسا  هدـش  هچ  دوـمرف :  تسا . هتخاـس  شوماـخ  ارم  وـت ، زا  سرت 
ریقف ارم  وت ، ّقح  ندرازگ  درک :  ضرع  ما ؟ هتخاس  دنم  هرهب  ار  وت  هکنآ  لاح  منیب ، یم  ریقف  ار  وت  هک  تسا  هدش  هچ  دومرف :  تسا . هتخاس 
نیا تسا و  هدرک  راوخ  ارم  وت ، لالج  یندشان  فصو  تمظع  درک :  ضرع  منیب ؟ یم  راوخ  ار  وت  هک  تسا  هدـش  هچ  دومرف :  . تسا هدرک 

تسود هچره  ینک ، تاقالم  ارم  هک  زور  نآ  رد  نم . لضف  هب  ار  وت  اداب  هدژم  سپ ، دومرف :  هلالج  لج  دنوادخ  نم ! ياقآ  يا  تسوت  قح 
اب  مشخب . وت  هب  یشاب  هتشاد 

یبای . تسد  یهاوخ  نم  زا  هچ  نادب  تمایق  زور  ات  نکم  یهارمه  نآ  اب  ناشرادرک  لامعا و  رد  اّما  زاسب ، نانآ  قالخا  اب  زیمایب و  مدرم 
 . 263/280 قودصلل :  یلامألا 

1139 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُکئِرُقی َکُّبر  َُهل :  َلاقف  َنیَملاعلا ، ِّبَر  نِم  ٌلوسَر  ُهاتأف  ِهِسأر ،  َةَورَفو  ِهِهجَو  َةَدلِج  اورَشَقف  ُهُموَق  ِهیَلع  َطِّلُـس  اّیبَن ،  ًالوسَر  َناک  َلیعامـسإ  ّنإ 

ٌةَوُسا .  مالسلاامهیلع  ٍّیلع  ِنب  ِنیَسُحلاب  ِیل  ُنوکی  َلاقف :  َتئِش ،  امب  ینْرُمف  َِکتَعاطب  ینَرَمأ  دقو  َکب  َِعنُص  ام  ُتیأر  دَق  ُلوقیو :  َمالّسلا 
هتشرف سپ ،  دندنک . ار  شتروص  رس و  تسوپ  دندش و  ّطلـسم  وا  رب  شموق  دوب . ربمایپ  يا  هداتـسرف  لیعامـسا ، مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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نم هب  دنوادخ  مدید . دش  وت  اب  ار  هچنآ  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  تراگدرورپ  تفگ : دمآ و  نایناهج  راگدرورپ  بناج  زا  يا 
تسا . نم  يادتقممالسلااهیلع  یلع  نب  نیسح  تفگ :  وا  هدب . نم  هب  یهاوخ  یم  يروتسد  ره  سپ  منک . تعاطا  وت  زا  هک  هداد  روتسد 

 . 78/3 عئارشلا :  للع 

1140 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءایبنألا نِم  اّیبَن  َناک  َلب  َمیهاربإ ،  َنب  َلیعامسإ  نُکَی  َمل  َلیعامْسإ »...  ِباتِکلا  ِیف  ْرُکْذاو   : » ِهباتِک یف  َّلجوَّزَع  هّللا ُ  َلاق  يّذلا  َلیعامـسا  ّنإ 

َةَورَف  اوخَلَسف  ُهوذَخأف  ِهِموَق ،  یلإ  َّلجوَّزَع  هّللا ُ  ُهَثََعب 
نآ نک »... دای  لیعامـسا  زا  باتک  نیا  رد  : » تسا هدومرف  دوخ  باتکرد  لج  زع و  دـنوادخ  هک  لیعامـسا  نآ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

دنتفرگ و ار  وا  اهنآ  داتسرف و  شموق  يوس  هب  ار  وا  لج  زع و  دنوادخ  هک  تسا  ناربمایپ  زا  يربمایپ  هکلب  تسین . میهاربا  دنزرف  لیعامـسا 
نم هب  یهاوخ  یم  هک  يروتسد  ره  تسا ، هداتـسرف  وت  دزن  ارم  دنوادخ  تفگ :  دمآ و  يو  دزن  يا  هتـشرف  دندنک . ار  شیور  رـس و  تسوپ 

منک . یم  ادتقا  دوش  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هچنآ  هب  نم  تفگ :  وا  هدب .
( . 4/373 طیحملا :  سوماقلا   . ) سأرلا ةدلج  ةورفلا : 

1141 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مالسلا .  هیلع  ُرضخلا  َلاق :  ُبِکاّرلا ؟  ِنَمو   : َلیق ِبِکاَّرلا .  ُخانُم  ِۀَلهَّسلا  ُدِجسَم 

مالسلا .  هیلع  رضخ  دومرف :  تسیک ؟ هراوس  نآ  دش :  ضرع  تسا ، هراوس  نآ  هاگتماقا  هلهس ، دجسم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 13/303/25 راونألا :  راحب 

1142 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َناک ُّهن  ُُهتَیآ أ  َْتناکو  ِِهُبتُکو ،  ِِهلُسُرو  ِهئایبنأب  ِرارقإلاو  ِهِدیحَوت  یلإ  مُهاعَدف  ِهِموَق  یلإ  یلاعتو  َكرابت  هّللا ُ  ُهَثََعب   ، ًالَسُرم اّیبَن  َناک  َرضخلا  ّنإ 

َکلذل .  ارضخ  َیِّمُس  اّمنإو  ارِضَخ ،  تَرَهزأ  ّالإ  َءاضَیب  ٍضرأ  الو  ٍۀَِسبای  ٍۀَبَشَخ  یلع  ُسِلجَی  ال 
هناگی هب  ار  نانآ  وا  داتـسرف و  شموق  يوس  هب  ار  يو  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  دوب  لسرم  يربمایپ  رـضخ ، مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

نیمز ره  ای  کشخ  بوچ  ره  يور  هک  دوب  نیا  شا  هزجعم  دناوخارف و  شیاه  باتک  وا و  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  هب  رارقا  ادـخ و  نتـسناد 
دش . هدیمان  رضخ »  » ور نیا  زا  دش و  یم  زبس  تسشن ، یم  یفلع  یب 

 . 59/1 عئارشلا : للع 

1143 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِراضحإب  َرمأ  یسوم  ِدی  یلع  ِهِکُلم  َلاَوز  ّنأ  یلع  َفَقَو  اَّمل  َنوَعِرف  ّنإ 

افّیَن و ِِهبَلَط  یف  َلَتَق  یّتح  َلیئارـسإ  یَنب  نِم  ِلِماوَحلا  ِنوُطب  ِّقَِشب  َُهباحـصأ  ُُرمأی  ْلَزَی  مَلف  َلیئارـسإ ،  یَنب  نِم  ُّهن  أو  ِِهبَـسَن  یلع  ُهوُّلَدف  ِۀَنَهَکلا ، 
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ُهاّیإ .  یلاعتو  َكرابت  هّللا ِ  ِظفِحل  یسوم ؛  ِلتَق  یلإ  ُلوصُولا  ِهیَلع  َرّذَعَتو  ٍدولوَم ،  َفلأ  َنیرشِع 
دننک راضحا  ار  نانهاک  داد  روتسد  تفر ، دهاوخ  نیب  زا  یسوم  تسد  هب  وا  تنطلس  دیمهف  نوعرف  هک  یماگنه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

یسوم و  بسن  زا  ار  وا  نانآ  و 
لیئارسا ینب  رادراب  نانز  مکش  داد  یم  روتسد  دوخ  ياهورین  هب  هتـسویپ  نوعرف  سپ ، نآ  زا  دنتخاس . هاگآ  تسا  لیئارـسا  ینب  زا  وا  هکنیا 

كرابت و يادخ  هک  اریز  دشن ؛ یسوم  نتـشک  هب  قفوم  اّما  تشک ، ار  نینج  رازه  دنچ  تسیب و  یـسوم  يدوبان  يارب  هک  ییاج  ات  دنردب  ار 
درک . یم  ظفح  ار  وا  یلاعت 
 . 13/47/15 راونألا :  راحب 

1144 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِّبرای ـال  َلاـقف :  یمـالَِکل ؟  َُکتیَفَطـصاو  یقلَخ  نِم  َکـُتبَجَتنا  َِمل  یـسوم  اـی  يردـَتأ  مالـسلا :  هیلع  َنارمِع  ِنب  یَـسوم  یلإ  هّللا ُ  یَحوأ 

َکنِم .  ِیل  اعُضاَوت  َّدَشأ  اهیَلع  ْدِجأ  مَلف  ِضرألا  َیلإ  ُتعَلَّطا  ّینإ  ِهَیلإ :  هّللا ُ  یَحوأف 
ار وت  مناگدیرفآ  نایم  زا  ارچ  یناد  یم  ایآ  یسوم ! يا  دومرف :  یحو  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هب  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

نیمز هـب  نـم  دوـمرف :  یحو  وا  هـب  دـنوادخ  راـگدرورپ ! يا  هـن ، درک :  ضرع  مدرک ؟ باـختنا  ار  وـت  منخـس   [ ندینـش  ] يارب مدـیزگرب و 
دشاب . وت  زا  رت  عضاوتم  نم  ربارب  رد  هک  متفاین  ار  یسک  نآ  يور  رد  متسیرگن و 

.165/275 یسوطلل : یلامألا 

1145 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهئالَب .  نِم  ٍءیَش  یف  َۀَِیفاعلا  مالسلا  هیلع  ُبوُّیأ  َلأَسام 

درکن . تلأسم  يدوبهب )  ) تیفاع شیالب ، زا  يدروم  چیه  رد  مالسلا  هیلع  بّویا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 139/147 ءایبنألا :  صصق 

1146 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َناکو مِهیَلع ،  هّللا ِ  ُتاولـص  َنیِّیبَّنلا  َمتاخ  ادّمُحمو  ابیَعُـشو  َلیعامـسإو  اِحلاصو  ادوُه  َءایبنأ :  َۀَـسمخ  ّالإ  ِبَرَعلا  َنِم  َّلجوَّزَع  هّللا ُ  ِثَعبَی  َمل 

ًءاَّکب .  ٌبیَعُش 
متاخ دّمحم  بیعـش و  لیعامـسا و  حـلاص و  دوه و  درکن :  ثوعبم  ربمایپ  جـنپ  زج  برع  زا  لج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دوب .  هیرگرپ  رایسب  بیعش  و  مهیلع ؛ هّللا  تاولص  ناربمایپ 
 . 145/157 ءایبنألا :  صصق 

1147 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ٍبنَذ .  الب  َنینِس  َعبَس  ُبوُّیأ  َِیُلتبا 
دش . التبم  لاس  تفه  یهانگ ، چیه  یب  بّویا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

 . 75/3 عئارشلا :  للع 

1148 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َءایبنألا  ّنإو  َرِّیُع ، یّتح  َرَبَصف  ٍبنَذ ،  الب  مالسلا  هیلع  َبوُّیأ  یلَتبا  َیلاعتو  َكرابَت  هّللا َ  ّنإ 

ِرِییعَّتلا .  یَلع  َنوِربصَی  ال 
ییابیکش  وا  درک و  الب  راتفرگ  یهانگ ، چیه  یب  ار ، بّویا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دننک . یمن  لّمحت  ار  شنزرس  ناربمایپ  دش و  شنزرس  هک  ییاج  ات  دیزرو 
 . 75/4 عئارشلا :  للع 

1149 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نوِلفاغ » متنأَو  ُبئذلا  هَلُکأی  نأ  ُفاخأ  ّینإ   : » مَهل َلاق  مُهعَم ،  ِجورُخلا  یف  َفُسویل  َنَذأَی  نأ  َبوقعَی  مُهابأاولأَس  اّمل  َبوُقعَی  ینب  ّنإ 

هب بوقعی  دورب ،  رهش ) زا   ) نوریب نانآ  هارمه  فسوی  دهد  هزاجا  هک  دنتساوخ  ناشردپ  زا  بوقعی  نارسپ  یتقو  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
زین اهنآ  داد و  نانآ  تسد  هب  هناهب  نخـس  نیا  اب  بوقعی  دروخب . » ار  وا  گرگ  دیوش و  لفاغ  فسوی  زا  امـش  مسرت  یم  نم  : » تفگ نانآ 

دندرب .  هرهب  فسوی  راک  رد  هلیح  يارب  هناهب  نیمه  زا 
 . 13 فسوی : 

1150 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِموَق .  نِم  ٍّزِع  یفّالإ  ٍطُول  َدعب  اّیبَن  هّللا ُ  َثََعب  ام 

تشاد . تّزع  شموق  نایم  هکنیا  رگم  داتسرفن  يربمایپ  چیه  طول  زا  دعب  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 12/157/8 راونألا :  راحب 

1151 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امامإ . » ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّینإ  »

تفرگ و  [ دوخ  ] یگدنب هب  دنیزگرب ، يربمایپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هکنآ زا  شیپ  دـیزگرب و  یلوـسر  هب  ار  وا  دـنادرگ  شلیلخ  هکنآ  زا  شیپ  دـیزگرب و  يربماـیپ  هب  شدـنیزگرب  یلوـسر  هـب  هـکنآ  زا  شیپ 

مداد . » رارق  مدرم  ماما  ار  وت  نم   : » دومرف دروآ ، مهارف  شیارب  ار  تاماقم  نیا  همه  نوچ  تفرگ و  یلیلخ  هب  ار  وا  دهد  رارق  شماما 
 . 1/175/2 یفاکلا : 
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1152 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِمیقَعلا ِحیِّرلاب  اوِکلهُاف  ًةُّوق !؟  اّنِم  ُّدَـشأ  نَم  اولاقف : َنورَخآلااّمأو  ٍماس ،  ِدـلُو  نِم  ُبِقَعلا  َُهل  َمَلـسأ  مالـسلا  هیلع  ادوُه  َّلجوَّزَع  هّللا ُ  َثَعب  اَّمل 

مالسلا .  هیلع  ٍِحلاصب  مُهَرََّشبو  ٌدوُه  مُهاصوأو 
دورف میلـست  رـس  وا  ربارب  رد  ماس  نادـنزرف  زا  ناگدـنامزاب  تخیگنارب ، ار  دوه  لج  زع و  دـنوادخ  هک  یماگنه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ار دوخ  ناوریپ   [ زین  ] دوه دـندش و  كـاله  روآ ) باذـع  و   ) نورتس يداـب  هلیـسو  هب  سپ ، تسیک !؟ رت  يوق  اـم  زا  دـنتفگ :  هیقب  . دـندروآ
داد . تراشب  مالسلا  هیلع  حلاص  ندمآ  هب  درک و  شرافس 

 . 136/5 نیدلا :  لامک 

1153 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیف .  ُطیِخَی  َناک  يّذلا  مالسلا  هیلع  ِّیبَّنلا  َسیردإ  ِتَیب  ُعِضوَم  ِۀَلهَّسلا  ُدِجسَم 

درک . یم  یطایخ  نآ  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ربمایپ  سیردا  هناخ  هاگیاج  هلهس  دجسم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 11/284/12 راونألا :  راحب 

1154 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِضرألا .  ِمیدأ  نِم  َِقلُخ  ُّهن  َمَدآ أل  ُمَدآ  َیِّمُس  اّمنإ 

تسا . هدش  هدیرفآ  نیمز  يور )  ) میدَازا نوچ  دنا ، هدیمان  مدآ  ار  مدآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 14/1 عئارشلا :  للع 

1155 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِساّنلا .  َۀَیْعِر  َکلذب  ُهُمِّلَُعی  َمَنَغلا ،  ُهَیِعرَتسَی  یّتح  ُّطَق  اّیبَن  هّللا ُ  َثََعب  ام 

قیرط نیا  زا  ات  تشامگ  نادنفـسوگ  ینابـش  هب  ار  وا  ًالبق  هکنیا  رگم  درکن ، ثوعبم  ار  يربمایپ  زگره  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دهد . میلعت  وا  هب  ار  مدرم  هرادا 

 . 32/2 عئارشلا :  للع 

1156 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َملو ِۀَظَقَیلا ،  یف  ُُهِنیاُعی  الو  َتوَّصلا  ُعَمسَیو  ِموَّنلا  یف  يرَی  ٌّیبَنو  اهَریغ .  ودعَی  ِهِسفَن ال  یف  ٌّأبَنُم  ٌّیبَنف  ٍتاقَبَط :  َِعبرأ  یلع  َنولَـسرُملاو  ُءایبنألا 
دقو َکَلَملا ،  ُِنیاُعیو  َتوَّصلا  ُعَمـسَیو  ِهِمانَم  یف  يرَی  ٌّیبَنو  مالـسلاامهیلع .  ٍطُول  یلع  ُمیهاربإ  َناک  ام  لـثِم  ٌماـمإ ،  ِهیَلعو  ٍدَـحأ  یلإ  ْثَعُبی 
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َنودیزَی » وأ  ٍْفلأ  ِۀئاِم  یلإ  ُهاْنلَسْرأو   : » َُسنویل هّللا ُ  َلاق  َُسنُویک ،  اوُرثَک ،  وأ  اوُّلَق  ٍۀفئاط  یلإ  َلِسُرا 
، دنک یمن  تیارـس  يرگید  هب  تسا و  ربمغیپ  شدوخ  يارب  اهنت  هک  يربمایپ  : دنا هقبط  راهچ  نالوسر  ناربمایپ و  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسین و ثوعبم  سک  چیه  رب  دنیب و  یمن  يرادیب  رد  ار  وا  دوخ  یلو  دونـش  یم  ار  فتاه ] ي   ] ادـص دـنیب و  یم  باوخ  رد  هک  يربمایپ  و 
دونـش و یم  ار  ادص  دـنیب و  یم  باوخ  رد  هک  يربمایپ  و  دوب ـ  مامامالـسلاامهیلع  طول  رب  میهاربا  هک  نانچ  دراد ـ  ییاوشیپ  ماما و  وا  دوخ 

رفن رازهدص  يوس  هب  ار  وا  ام   : » هدومرف وا  هرابرد  ادخ  هک  سنوی  دننام  تسا ، ثوعبم  دایز  ای  مک  یهورگ  يوس  هب  دـنیب و  یم  ار  هتـشرف 
،و تشاد ییاوـشیپ  ماـما و  دوـخ  زین  سنوـی  و  رفن ] رازه  یـس  دـصکی و  ینعی   ] تسا رازه  یـس  رتـشیب » » نآ زا  دارم  میداتـسرف . » رتـشیب  اـی 

ناربمایپ دننام  دشاب ، یم  مه  ماما  دنک و  یم  هدهاشم  يرادیب  رد  دونـش و  یم  ار  ادص  دـنیب و  یم  باوخ  ملاع  رد  هک  يربمایپ   [ ماجنارـس ]
مداد . »... رارق  مدرم  ماما  ار  وت  نم   : » دومرف ادخ  هکنآ  ات  دوبن  ماما  دوب و  ربمایپ  طقف   [ ادتبا رد   ] مالسلا هیلع  میهاربا  مزعلاولوا .

 . 147 تاّفاصلا : 

1157 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُِعناّصلا َکلذ  َناکو  َقَلَخ ،  ام  ِعیمَج  نعو  اّنع  اِیلاعَتُم  اِعناص  اـِقلاخاَنل  ّنأ  اـنتَبثأ  اَّـمل  اـّنإ  َءاـیبنألا : ـ ؟  َّتَبثأ  َنیأ  نِم  َُهلأـس : يذـّلا  ِقیدـنِّزلل   ـ
َنورِّبَُعی ِهِقلَخ  یف  َءارَفُـس  َُهل  َّنأ  َتَبَث  ُهوُّجاُحیو ،  مُهَّجاُحیو  ُهورِـشاُبیو ،  مُهَرِـشاُبیف  ُهوسِمالُی ،  الو  ُهُقلَخ ،  ُهَدِهاُشی  نأ  ْزُجَی  َمل  اِیلاعَتُم  امیکَح 

مُهؤانَف .  ِهِکَرت  یفو  مُهؤاَقب  ِهب  امو  مِهِِعفانَمو ،  مِهِِحلاصم  یلع  مُهَنوُّلُدَیو  ِهِدابِعو ،  ِهِقلَخ  یلإ  ُهنَع 
ار ام  هک  میدرک  تباث  نوچ  دومرف :  ینک ـ ؟ یم  تباث  یهار  هچ  زا  ار  ناربمایپ  دیسرپ :  هک  یقیدنز  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

تـسین نکمم  هک  يروـط  هـب  تـسا  لاـعتم  مـیکح و  هدـنزاس  نآ  ،و  هدـیرفآ هـچنآ  هـمه  زا  اـم و  زا  رترب  تـسا  يا  هدـنزاس  راگدـیرفآ و 
ثحب و مه  اب  دـنزاس و  رارقرب  هطـساو  یب  میقتـسم و  طابترا  رگیدـکی  اب  دـنناوتب  هجیتن ، رد  دـننک و  شـسمل  ای  دـننیبب  ار  وا  شناگدـیرفآ 

دننک یم  نایب  شناگدنب  ناگدیرفآ و  يارب  ار  وا  نانخس  هک  دراد  یناگداتسرف  ناریفـس و  دوخ  قلخ  نایم  رد  هک  دش  تباث  دننک ، هّجاحم 
دنوش . یم  نومنهر  ناشیدوبان  يراگدنام و  لماوع  ناشعفانم و  حلاصم و  هب  ار  نانآ  و 

 . 1/168/1 یفاکلا : 

1158 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهوِزنکَِتل .  اهومُکِطُعی  َملو  َّلجوَّزَع ،  هّللا ُ  اهَهَّجَو  ُثیح  اهوهِّجَُوتل  ِلاومألا  نِم  َلوضُفلا  ِهذه  هّللا ُ  ُمُکاطعأ  اّمنإ 

لج زع و  دـنوادخ  هک  یتهج  رد  ار  اهنآ  ات  تسا  هداد  امـش  هب  ار  يدایز  ياه  لاـم  نیا  دـنوادخ  تقیقح ، رد  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دیزودنیب . هک  تسا  هدادن  امش  هب  ار  اهنآ  دیزادنا . راک  هب  تسا  هدرک  مولعم 

 . 2/57/1693 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1159 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُءاملاو .  ُنیِّطلاو  ُءاِنبلا  ِهیَلع  َطِّلُس  ِهِّلِح  ِریَغ  نِم  ًالام  َبَسَک  نَم 

دوش . ّطلسم  وا  رب  بآ  لگ و  ییاّنب و  دروآ ، تسد  هب  لالح  ریغ  هار  زا  ار  یلام  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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 . 2/445/2528 نساحملا : 

1160 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍّقَِحب .  َُهل  ُهءاَقب  َمِرُح  ٍّقَح  ِریَغب  َلاملا  َبَلَط  نَم 

ددرگ . مورحم  ّقح  هب  شیارب  نآ  ندنام  زا  دنک ، لیصحت  قحان  هب  ار  ییاراد  لام و  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 321 لوقعلا :  فحت 

1161 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلاملا .  ِۀَِّلق  یف  ُُهتدَجَوف  ِبلقلا  َغارَف  ُتبَلَط 

متفای . تورث  لام و  یمک  رد  ار  نآ  مدرک و  وجتسج  ار  لد  شیاسآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 12/174/13810 لئاسولا :  كردتسم 

1162 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِجئاوَح ِءاضَقب  َلاق :  اذامب ؟  َلیقف :  اولَعفاف ،  مُکِـسُفنأ  نَع  اهوعَفدَت  نأ  ُمترَدَق  نإف  ِهیَلع ،  یلاعت  هّلل ِ  ُۀّجُحلا  ِتَمُظَعّالإ  ُّطَق  ٍلُجر  ُلام  َُرثَک  ام 

مُِکلاومأ .  نِم  مُِکناوخإ 
نیا دیناوت  یم  رگا  سپ ، دش . گرزب  وا  رب  لاعتم  يادخ  تّجح  هکنیا  رگم  دـشن ، دایز  يدرم  تورث  هاگ  چـیه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ناتلاوما . زا  دوخ  ناردارب  ياهزاین  ندروآرب  اب  دومرف :  زیچ ؟ هچ  اب  دش :  ضرع  دینکب . ار  راک  نیا  دینک ، رود  دوخ  زا  ار  تّجح 
 . 302/600 یسوطلل :  یلامألا 

1163 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَمِحَر .  ِهب  ُلِصَیو  ُهَنیَد  ِهب  یضقَیو  ُهَهجَو  ِهب  ُّفُکَی  ٍلالَح ،  نِم  ِلاملا  َعمَج  ُّبُِحی  نَمیف ال  َریَخ  ال 

دراد و هگن  ار  شیوربآ  نآ  هلیـسو  هب  ات  دروآ ، تسد  هب  لام  لالح  هار  زادـشاب  هتـشادن  تسود  هک  یـسک  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
تسین . يریخ  دروآ  اج  هب  محر  هلص  دزادرپب و  ار  شیراکهدب 

 . 5/72/5 یفاکلا : 

1164 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقوقُحلا .  ِبِجاِول  ُبونُّذلا  ُُرثکَت  ِلاملا  ِةَرثَک  َعَم  َّنإف  ِلاملا ؛  ِةَرثَکب  ادَحأ  ِْطبغَت  ال  مالسلا ... :  هیلع  یسوم  ِهب  َّلجوَّزَع  هّللا ُ  یَجان  امیف 

تورث اریز  روخم ؛ هطبغ  سک  چیه  ِهوبنا  تورث  هب  دوب :  نیا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  لاعتم  دنوادخ  ياهاوجن  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ددرگ . یم  بجاو  نآ  رب  یقوقح  قح و  اریز  دوش ؛ یم  دایز  ناهانگ  هیام  دایز 
 . 2/135/21 یفاکلا : 

1165 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهب ُذَخُؤی  ٌۀّنُـسو  ُهُرِفحَی ،  ٌبیلَقو  ِهیرُجی ، ٍءام  ُۀَقَدَصو  ُهُسِرغَی ،  ٌسرَغو  ُهُفِّلَُخی ،  ٌفَحـصمو  َُهل ،  ُرِفغَتـسَی  ٌدلو  ِِهتافَوَدعب :  َنمؤملا  َنقَحلَی  ٌۀـّتِس 

ِهِدَعب .  نِم 
، دـبلط شزرمآ  شیارب  هک  يدـنزرف  دـسر :  یم  وا  هب  نمؤم  تاـفو  زا  دـعب  اـهنآ ] باوث   ] هک تسا  زیچ  شـش  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

یتنـس دنک و  رفح  هک  یهاچ  دزاس ، يراج  هک  تانق ] رهن و  دـننام   ] یبآ هقدـص  دراکب ، هک  یلاهن  دراذـگ ، ياج  رب  دوخ  زا  هک  یفحـصم 
دوش . هتسب  راک  هب  وا  زا  دعب  هک  یکین ) رادرک  )

 . 1/185/555 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1166 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرافِغتسالا .  ِهتّیَِمل  ُبِسُکیو  َرجألا  ُمَُهل  ُبِسُکیف  ِهیَلع ،  َنوُّلَُصیو  ُهَتَزانَج  َنودَهشَیف  ِهتوَمب ،  ِّتیَملا  َناوخإاونِذُْؤی  نأ  ِّتیَملا  ِءایلوأل  یغَبنَی 

رضاح شا  هزانج  عییـشت  رد  ات  دنزاس ، ربخ  اب  وا  گرم  زا  ار  ّتیم  ینید  ناردارب  ازع  نابحاص  هک  تسا  هتـسیاش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیآ . لمع  هب  رافغتسا  ّتیم  يارب  مه  دوش و  لصاح  يرجا  نانآ  يارب  مه  بیترت ، نیدب  دنناوخ و  زامن  وا  رب  دنوش و 

 . 301/1 عئارشلا :  للع 

1167 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَتزانَج .  َِعبَت  نَِمل  ُرَفُغی  ُنمؤملا  ِهب  ُفَحُتی  ام  ُلّوأ 

تسوا . هزانج  ناگدننک  عییشت  شزرمآ  دوش ، یم  هداد  نمؤم  هب  هک  يا  هفحت  نیتسخن  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 3/173/3 یفاکلا : 

1168 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهوُّرُسَیَف مالسلا  مهیلع  ُنیـسحلاو  ُنسحلاو  َنینمؤملاُریمأو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسر  ُهُرُـضحَیو  ّالإ  انئادعأل  ٌضِغبُم  اَنل  ٍلاُوم  ُتومَی  ام 

ُهؤوسَی .  ُثیَحب  مُهارَی  اَنل  ٍلاُوم  َریغ  َناک  نإو  ُهورِّشَُبیو ،
ِّینادْمَهلا :  ِثراحل  مالسلا  هیلع  َنینمؤملا  ِریمأ  ُلوَق  َکلذ  یلع  ُلیلّدلاو 

الُُبق .  ٍِقفانُم  وأ  ٍنمؤم  نِم  ینَرَی  ْتُمَی  نَم  َنادْمَه  َراح  ای 
لوسر  [ شگرم ماگنه  رد   ] هکنیا رگم  دریمب ، دشاب و  ام  نانمـشد  نمـشد  ام و  رادتـسود  هک  تسین  سک  چـیه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هنوگ هب  ار  نانآ  دشابن ، ام  رادتسود  رگا  دنوش و  رضاح  مهیلع ـ  هّللا  تاولـص  نیـسح ـ  نسح و  نانمؤمریما و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
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هک :  تسا  ینادمه  ثراح  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هدومرف  بلطم ، نیا  رب  لیلد  دنک . هدهاشم  دوش ، تحاران  هک  يا 
ارم  دریمب  سک  ره  ینادمه ! ثراح  يا 
قفانم .  ای  دشاب  نمؤم  دنیب ، یم  ور  رد  ور 

 . 2/265 یّمقلا :  ریسفت 

1169 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُکَلم َُهل  ُلوقَیف  َکلذ ،  َدـنِع  َعِزَج  ِهحوُر  ِضبَقل  ِتوَملا  ُکَلم  ُهاتأ  اذإ  ُّهنإ  هّللاو ، ِ  ال  ِهِحوُر : ـ ؟  ِضبَق  یلع  ُنمؤملا  ُهَرُکی  له  َلئُـس :  اّمل   ـ

ْحَتفا َكَرَـضَح ،  ول  ٍمیحَر  ٍِدلاو  نم  َکیَلع  ُقَفـشأو  َِکب  َُّربأ  انَأل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادّمحم  َثََعب  يّذلاوف  ْعَزَجت ،  ال  هّللا ِ  َّیلَو  ای  ِتوَملا : 
مهیلع مِِهتیِّرُذ  نم  ُۀـمئألاو  ُنیـسحلاو  ُنسحلاو  ُۀـمطافو  َنینمؤملا  ُریمأو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوـسر  َُهل  ُلَّثَُمیو  َلاـق :  ْرُظناـف .  َکَـنیَع 

يدانُملاب .  ِقوحُّللاو  ِهِحوُر  ِلالِتسا  ِنِم  ِهَیلإ  َّبَحأ  ٌءیش  امف  َكؤاقَفُر ...  و ...  هّللا ِ  ُلوسر  اذه  َُهل :  ُلاقیف  مالسلا 
هک ینامز  ادخ ، هب  هن ، دومرف :  دوش ـ ؟ یم  تحاران  دوخ  ندنک  ناج  زا  نمؤم  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

؛ نکم یبات  یب  ادـخ ! تسود  يا  دـیوگ :  یم  وا  هب  توملا  کلم  اّما  دـنک . یم  یبات  یب  وا  دـیآ ، یم  شناج  ندناتـس  يارب  توملا  کـلم 
. مرتنابرهم رتراتفرـشوخ و  وت  اب  دیایب ، تنیلاب  هب  هک  ینابرهم  ردپ  زا  نم  تخیگنارب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هکنآ  هب  دـنگوس  اریز 

مالسلا مهیلع  اهنآ ، لسن  زا  ناماما  نیسح و  نسح و  همطاف و  نانمؤمریما و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگنب . نک و  زاب  ار  تمـشچ 
وا يارب  يزیچ  ماگنه ، نیا  رد  دنتـسه ... وت  ناهرمه  ناقیفر و  ادخ و ... لوسر  نیا  دوش :  یم  هتفگ  وا  هب  دنوش و  یم  نایامن  شربارب  رد  ، 

ددنویپب . يدانم  هب  دوش و  هدناتس  شناج  هک  تسین  نیا  زا  رتشوخ 
 . 3/127/2 یفاکلا : 

1170 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُئِفُطیو يوَهلا  َمالعأ  ُرِـسکَیو  َعبَّطلا ،  ُّقُِریو  هّللا ، ِ  ِدِـعاوَمب  َبلقلا  يّوَُقیو  ِۀَـلفَغلا ،  َِتبانَم  ُعَلقَیو  ِسفَّنلا ،  یف  ِتاوَهَّشلا  ُتیُمی  ِتوَملا  ُرکِذ 

اینُّدلا .  ُرِّقَُحیو  ِصرِحلا ،  َران 
هدعو اب  ار  لد  دـنک و  یم  نک  هشیر  ار  تلفغ  ياه  هاگـشیور  دـناریم و  یم  ار  سفن  ياه  شهاوخ  گرم ، دای  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دزاس و یم  شوماخ  ار  يدـنمزآ  شتآ  دنکـش و  یم  مهرد  ار  سوه  ياه  مچرپ  دزاس و  یم  كزان  ار  عبط  دـشخب و  یم  ورین  ادـخ  ياـه 
دنک . یم  کچوک  رظن  رد  ار  ایند 

6/133/32 راونألا : راحب 

1171 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینُّدلا .  یف  َدِهَز  ّالإ  ٌناسنإ  ِتوَملا  َرکِذ  َرَثکأ  ام  ُّهنإف  ِتوَملا ؛  َرکِذ  اوِرثکأ 

یم تبغر  یب  ایند  هب  هکنیا  رگم  دـنک ، یمن  دای  رایـسب  ار  گرم  یناسنا  چـیه  اریز  دـینک ؛ دای  ناوارف  ار  گرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دوش .
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82/168/3 راونألا : راحب 

1172 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینُّدلا » ِةایَحلا  یف  يرُْشبلا  ُمَُهل   : » یلاعت ِهلوق  یف   ـ

هب ار  وامالسلاامهیلع  یلع  دّمحم و  ندرم ، ماگنه  دومرف :  ایند ـ » یگدنز  رد  تسا  تراشب  ناشیارب   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنهد . یم  تراشب  تشهب 

 . 64 سنوی : 

1173 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتوَملا .  نِم  ِهیف  َنیقَی  ٍّکَشب ال  َهَبشأ  ِهیف  َکَش  انیقَی ال  لج  زع و  هّللا ُ  َقلَخ  ام 

نآ رد  یّکش  چیه  تسا و  ینیقی  هک  نآ  نیع  رد  هک  تسا  هد  ـ یرفاین گرمدننام  يزیچ  چیه  لج  زع و  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشابن .  ینیقی  نیرتمک )  ) نآ رد  هک  تسا  یّکش  نانوچ  تسین ، 

 . 596  / 194  / 1 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1174 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُکِیقالُم »...  ُّهنإف  ُهنِم  َنوّرِفَت  يّذلا  َتوَملا  ّنإ  ُْلق  : » یلاعت ِهلوق  یف   ـ

یم ار  اه  لاس  دومرف :  دیآ ـ »... یم  امش  تقو  رس  هب  ًاعطق  دیزیرگ ، یم  نآ  زا  هک  یگرم  نآ  وگب :   » هیآ هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
، سپ  » يرمـش یم  ار  اه  سَفَن  هاگ  نآ  يرمـش و  یم  ار  اه  تعاس  سپـس  يرمـش ، یم  ار  اهزور  دـعب  يرمـش ، یم  ار  اه  هام  دـعب  يرمش ،

شیپ . » هن  دنزادنا و  سپ  ار  نآ  یتعاس   [ دنناوت یم   ] هن دسر  ارف  ناشلجا  نوچ 
 . 8 ۀعمجلا : 

1175 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُمِهب تَقاض  یّتح  اوُرثَکو  َتوَملا ، ُمُهنع  یلاـعتو  َكراـبت  هّللا ُ  َعَفرَف  مَُهل  اعَدـف  َتوَملا ،  اـّنع  ْعَفرَی  َکَّبر  اـَنل  ُعدُا  اُولاـقف :  اـّیبَن  اَوتأ  اـموَق  ّنإ 

مُهَیِضُریو  ِهِّدج  َّدَجو  ُهَّدَجو  ُهَُّماو  ُهابأ  َمِعُطی  نأ  ُجاتحَیف  ُِحبُصی  ُلُجّرلا  َناکو  ُلسَّنلا ،  َُرثَکو  ُلِزانَملا 
اعد ناشیارب  ربمایپ  نآ  درادرب . ام  زا  ار  گرم  تراگدرورپ  نک  اـعد  دـنتفگ :  ودـندمآ  يربمغیپ  دزن  یهورگ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

تشگ و گنت  نانآ  رب  اه  هناخ  هک  دـش  دایز  نادـنچ  ناشتیعمج  تشادرب . تعامج  نآ  زا  ار  گرم  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  سپ  درک .
ار شگرزبردپ  ِگرزبردپ  گرزبردپ و  ردام و  ردپ و  دوب  روبجم   [ هناخ  ] درم دـش  یم  هک  حبـص   [ هک يروط  هب  . ] تفای شیازفا  ناشلـسن 
هک دوب  نیا  دندنام . زاب  راک  بسک و  زا  اذل  دیامن . یگدیـسر  ناشیا  هب  ]و  دـسرب اهنآ  تفاظن  هب  ای   ] دـنادرگ یـضار  ار  اهنآ  دـهدب و  اذـغ 
درک اضاقت  نینچ  لج ، زع و  شراگدرورپ  زا  ربمغیپ  نآ  دنادرگرب . میتشاد  هک  ییاهرمع  هب  ار  ام  هاوخب  تراگدرورپ  زا  دنتفگ :  دندمآ و 
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دنادرگ . زاب  ناشرمع  هدش ] نّیعم   ] ياه تّدم  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  و 
(. ردصملا شماه  یف  امک  « . ) مهیّضویو  » يرُخا خسن  یفو  مهّیبریو »  » ۀخسن یف 

1176 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِشرَعلا . ِمیسَِنب  َنوشیعَی  اّمنإو  َنوحِکنَیالو ،  َنوبَرشَی ،  الو  ، َنولُکأی َۀکئالملا ال  ّنإ 

دننک . یم  یگدنز  شرع  میسن  اب  هکلب  دننک ؛ یم  جاودزا  هن  دنماشآ و  یم  هن  دنروخ ، یم  هن  ناگتشرف  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/206 یّمقلا :  ریسفت 

1177 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُحِّبَُـسی ٌکلَم  اهیفو  ّالإ  ٍمَدَـق  ُعِضوَم  ِءامَّسلا  یفامو  ِضرألا ،  یف  ِبارُّتلا  ِدَدَـع  نِم  ُرَثکأ  ِتاوامَّسلا  یف  هّللا ِ  ُۀـکئالَمل  ِهِدَـیب ،  یـسفَن  يذـّلاو 

ّالإ  ٌرَدَم  الو  ٌرَجَش  ِضرألا  یف  الو  ُهُسِّدَُقیو ، 
اِهب .  ٌلَّکَُوم  ٌکَلَم  اهیفو 

دنتسه و نیمز  رد  كاخ  رامش  زا  رتشیب  اه  نامسآ  رد  ادخ  ناگتـشرف  تسوا ، تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یخولک تخرد و  چیه  نیمز  رد  و  تسادخ ، سیدقت  حیبست و  لوغشم  يا  هتشرف  اجنآ  رد  هکنیا  رگم  تسین ، ییاپ  ياج  چیه  نامـسآ  رد 

نآ  رد  هکنیا  رگم  تسین 
نآ .  رب  هتشامگ  تسا  يا  هتشرف 

.59/176/7: راونألا راحب 

1178 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِروُّنلا .  نِم  َۀکئالَملا  َقَلَخ  َّلجوَّزَع  هّللا َ  ّنإ 

دیرفآ . رون  زا  ار  ناگتشرف  لج ، زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 109 صاصتخالا : 

1179 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلدَعلاو .  َدوُجلاو ،  َۀفأّرلا ،  ٍلاصِخ :  َثالثَیِطُعا  نَم  ِكولُملا  ُلَضفأ 

يرگداد . یگدنشخب و  ینابرهم ، دشاب :  هتشاد  تلصخ  هس  هک  تسا  یسک  نارایرهش  نیرترب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 319 لوقعلا :  فحت 

1180 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِکلَملل  الو  ، ٌراج ِرحَبِلل  َسیل 

ٌنَمَث .  ِۀَِیفاعلل  الو  ٌقیدَص ، 
يارب  دسانش و  یمن  هیاسمه  ایرد ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

درادن ! تمیق  تیفاع ، تسین و  یتسود  هاشداپ ،
 . 223/51 لاصخلا : 

1181 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِراُمتالو . ُهْحِزاُمت  الف  ًالُجر  َتبَبحأ  اذإ 

هلداجم . هن  نک  یخوش  هن  وا  اب  ، یتشاد تسود  ار  يدرم  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/664/9 یفاکلا : 

1182 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُرَغصألا .  ُبابِّسلا  ُحازِملا 

تسا . کچوک  مانشد  یخوش ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/665/15 یفاکلا : 

1183 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكُرون .  َبَهذَیف  ْحَزمَتال 

دور . یم  نیبزا  تتّینارون  اریز  نکم ؛ یخوش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 636/853 قودصلل :  یلامألا 

1184 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّقُِحم .  َناک  نإو  َءارِملا  َكُرتَی  نأ  ِعُضاوَّتلا ... َنِم  ّنإ 

دشاب . وا  اب  قح  دنچره  دنک  اهرار  هلداجم  هک ... تسا  ینتورف  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.381/9 رابخألا :  یناعم 

1185 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِعَجَو .  نِم  ِضیرَملا  یَلع  ُّدَشأ  یکوَّنلا  َةَدایِع  َّنإف  ِهِدنِع ؛  نِم  َمایِقلا  َلِّجَُعتو  ِهِعارِذ  یلع  َكَدَی  َعَضَت  نأ  ِضیرَملل  ِةَدایِعلا  ُمامَت 

تدایع اریز  يزیخرب ؛ وا  شیپ  زا  دوز  يراذـگب و  رامیب  يوزاب  يور  ار  تتـسد  هک  تسا  نیا  لـماک ، تداـیع  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تسوا . دوخ  درد  زا  رت  تخس  رامیب  يارب  اه  قمحا 

3/118/4 یفاکلا : 

1186 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَقان .  ِبلَحوأ  ٍۀَقان  ِقاُوف  ُردَق  ُةَدایِعلا 

دشاب . رتش  ندیشود  کی  ای  رتش  ناتسپ  ندرک  گر  نامز  هزادنا  هب  دیاب  تدایع  نامز  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
3/118/2 یفاکلا : 

1187 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهلزنَم .  یلإ  َعِجرَی  یّتح  َُهل  َنورِفغَتسَی  ٍکَلم  َفلأ  َنوعبَس  ُهَعَّیَش  اضیرَم  َداع  نَم 

نآ ات  دنبلط  یم  شزرمآ  شیارب  دننک و  یم  تعیاشم  ار  وا  هتشرف  رازه  داتفه  دورب ، يرامیب  تدایع  هب  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ددرگرب . دوخ  لزنم  هب  هک  هاگ 

.3/120/2 یفاکلا : 

1188 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَنَس .  ِةَدابِع  نِم  ارجأ  ُمَظعأو  ُلَضفأ  ٍعَجَو  وأ  ٍضَرَم  نِم  ٍهَلَیل  ُرَهَس 

تسا . تدابع  لاس  کی  زا  رتگرزب  شرجا  رترب و  نتفخن ، درد  ای  يرامیب  زا  ار  یبش  مالسلاامهیلع : قداص  ماما  ای  رقاب  ماما 
3/114/6 یفاکلا : 

1189 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكَرَمأ .  ُثیَح  نِم  َكُدِقفَی  الو  َكاهَن ،  ُثیَح  هّللا ُ  َكارَی  ال  ِةَءورُملا : ـ  ِنَع  َلئُس  اَّمل   ـ

رضاح تسا ، هدرک  تیهن  هک  ییاج  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  نیا  دومرف :  تسیچ ـ ؟ یگنادرم  شسرپ : هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دباین . بیاغ  تسا ، هداد  تنامرف  هک  اج  نآ  رد  دنیبن و 

.359 لوقعلا :  فحت 

1190 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءاسِّنلا .  ُّبُح  مِهیَلع  هّللا ُ  یّلص  ِءایبنألا  ِقالخأ  نِم 

تسا . یتسود  نز  داب ، ـ  نانآ  ربادخ  دورد  هک  ناربمایپ ـ  قالخا  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.5/320/1 یفاکلا : 

1191 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءاْولَحللو .  اّبُح  ِءاسِّنلل  َّدَتشا  اّبُح  اَنل  َّدَتشا  ِنَم  ُّلُک 

تسا . رتشیب  ینیریش  نز و  هب  شا  هقالع  دشاب ، رتشیب  ام  هب  شا  هقالع  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.143/8 رئارسلا :  تافرطتسم 

1192 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوِحبـُصی اوناک  اموَق  ّنإ  اذـه .  وَحنو  ِسمأ  ُتمُـصو  َۀَـحِرابلا  ُتیّلَـص  ِناسنإلا :  ُلوق  اوُّکَُزت : ـ »... الف   : » َّلـجوَّزَع  ِ هّللا ِلوق  نع  َلئُـس  اَّـمل   ـ

ُُهتُمَنل !  ائیَش  امُهَنَیب  ُدِجأ  َولو  َراهّنلاو ،  َلیّللا  ُمانأ  یّنکل  مالسلا :  هیلع  ٌّیلع  َلاقف  ِسمأ ،  انمُصو  َۀَحِرابلا  انیَّلَص  َنولوقَیف : 
زامن بشید  دیوگب : ناسنا  هک  نیا  دـننام  دومرف :  دیرامـشم ـ »... كاپ  ار  دوخ  سپ   » هیآ زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
زورید میدناوخ و  زامن  بشید  ام  دنتفگ : یم  دش ، یم  حبـص  نوچ  هک  دندوب  يا  هدع  نانخـس . نیا  لاثما  متفرگ و  هزور  زورید  مدـناوخ ،

یم مه  نآ  رد  مباـیب  یتـصرف  زین  زور  بش و  نیب  رگا  مباوـخ و  یم  زور  بـش و  نـم  اـما  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  یلع  سپ ، میتـفرگ . هزور 
مباوخ .

.243/1 رابخألا :  یناعم 

1193 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِِهْلقَت .  مُهُْربَخت  یتمو   ، مُهُْربَخت َساّنلا  ِِطلاخ 

يوش . یم  نمشد  نانآ  اب  يدرک  ناشناحتما  نوچ  ییامزایب و  ار  اهنآ  ات  نک  شزیمآ  مدرم  اب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.8/176/196 یفاکلا : 

1194 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِِهلاومأ یلإو  انِّوُدَع ،  َدـنِع  اَهل  مُهُظفِح  َفیک  مِهِرارـسأ  َدـنِعو  اهیَلع ،  مُُهتَظَفاُحم  َفیک  ِةالَّصلا  ِتیقاوَمَدـنِع  ٍثالَث :  َدـنِع  انَتَعیِـش  اونِحَتِما 

اهیف .  مِِهناوخإل  مُُهتاساُوم  َفیک 
هک ناشیاهزار  رد  دننک . یم  تبظاوم  نآ  رب  هنوگچ  هک  ناشزامن  تاقوا  رد  : دییامزایب زیچ  هس  رد  ار  ام  نایعیـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دننک . یم  کمک  دوخ  ناردارب  هب  نآ  اب  هنوگچ  هک  ناشلاوما  رد  دننک و  یم  ظفح  ام  نانمشد  زا  ار  اهنآ  هنوگچ 
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.103/62 لاصخلا : 

1195 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀّنَجلا .  ِقَربَتسإ  یلع  َسولُجلا  ٍحَکنَتسُم  ٍُربُد  ِّلُک  یلع  هّللا ُ  َمّرَح 

تسا . هدرک  مارح  هدش  طاول  ياهُربُد  رب  ار  تشهب  قربتسا  رب  نتسشن  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 79/72/27 راونألا :  راحب 

1196 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یَفل َکلذ  ِعیمَج  نَع  َنمؤملا  َّنإو  یهالَملا . . .  ِنَع  ِةَرِخآلا  ُبَلَط  ُهَلَغَـش  َکلذ ،  نع  ٍلُغُـش  یَفل  َنمؤملا  ّنإو  ایِهال : ـ  َدـیَّصلا  َبلَط  نَمیف   ـ

َقافِّنلا .  ُثِرُوتو  ِبلَقلا  َةَواسَق  ُثِرُوت  َیهالَملا  َّنإف  یهالَمللو !؟  َُهل  ام  ٍلُغُش ، 
. درادـن ار  ییاهراک  نینچ  تصرف  نمؤم ، دومرف :  دور ـ  یم  راکـش  لاـبند  یمرگرـس  يارب  هک  یـسک  هراـبرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

ياهراک اه !؟ یمرگرـس  هب  هچ  ار  وا  دسر ، یمن  اهراک  نیا  زا  کی  چـیه  هب  نمؤم  تسا . . .  هتـشاد  زاب  یمرگرـس  زا  ار  وا  ییوج  ترخآ 
دراذگ . یم  ياج  رب  قافن  دروآ و  یم  یلدتخس  هدننک ، مرگرس  وهل و 

 . 51 رشع : ۀّتسلا  لوصُالا 

1197 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امب َکَِیتأی  وأ  ِلِطابلاب ،  َکیَلع  ُلُجّرلا  َلّوَقَتَی  نأ  وُه  َنوضِْرعُم : ـ » ِوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیّذلاو   : » یلاعت ِهلوق  یف  مالسلا ـ  هیلع  ُقداّصلا  ُمامإلا  لاق 

هّلل . ِ  ُهنَع  َضِرُعتف  َکیف ،  َسَیل 
یهالَملاو .  ُءانِغلا  ُّهنإ  يرُخا :  ٍۀیاور  یفو 

وت هرابرد  یـسک  هک  نآ  ینعی  دومرف :  دـننک ـ » یم  ضارعا  هدوهیب  زا  هک  یناسک  و   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما  ناـیبلا :  عمجم 
ینک . ضارعا  وا  زا  ادخ ، رطاخ  هب  وت  دهد و  تبسن  وت  هب  تسین  وت  رد  هک  يزیچ  ای  دفابب ، یتسردان 

تسا . روآ  تلفغو  وهل  ياهراک  يرگاینخ و  دوصقم ، تسا : هدمآ  رگید  یتیاور  رد 
.7/157 نایبلا :  عمجم 

1198 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبرَحلا .  یف  ّالإ  َجابیِّدلاو  َریرَحلا  ُلُجّرلا  ُسَبلَی  ال 

دشوپب . ابید  ریرح و  هماج  دیابن ، گنج  رد  زج  هب  درم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.6/453/1 یفاکلا : 
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1199 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِْربدأ َلاق :  ُّمث  َِعباصأ ، َِعبرأ  َرْدَـق  ِهِفلَخ  نِم  اهَرَّصَقو  ِهیَدَـی  ِنَیب  نِم  اَهلَدَـسف  ِهِدَِـیب ،  مالـسلا  هیلع  اـِّیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسر  َمَّمَع 

ِۀَکئالَملا .  ُناجِیت  اذکه  َلاق : ُّمث  َلَبقأف ، ِْلبقأ  َلاق : ُّمث  ََربدأف ،
ار نآ  َرپ  رـس  ولج ، زا  تسب و  همامع  مالـسلا ،  هیلع  یلع  رـسرب  دوخ  تسد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هب ار  تیور  دومرف : تشگرب . مالـسلا  هیلع  یلع  درگرب . دومرف : هاگ  نآ  درک و  هاتوک  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  رـس  تشپ  زا  درک و  نازیوآ 
تسا . هنوگ  نیا  ناگتشرف ، ياهجات  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک . ور  ربمایپ  فرط  هب  مالسلا  هیلع  یلع  و  نک . نم  فرط 

.6/461/4 یفاکلا :

1200 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َدنِع  ُهُعَضَی  هّللا ِ  ُلام  ُلاملا 

ادصَق .  اوسَبلَیو  ادصَق  اولُکأی  نأ  مَُهل  َزّوَجو  َِعیادَو ،  ِلُجّرلا 
هداد  هزاجا  اهنآ  هب  دراپس و  یم  تناما  هب  مدرم  دزنار  اهنآ  تسادخ و  ِنآ  زا  اه  ییاراد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنشوپب . يور ، هنایم  اب  دنروخب و  يور ، هنایم  اب  هک  تسا 
.79/304/17 راونألا :  راحب 

1400 ات 1201 زا

1201 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمحَّللا .  ُِتبُنی  وُهو   ، ِءایبنألا ِساِبل  نِم  ُناّتَکلا 

دنایور . یم  ار  تشوگ  تسا و  ناربمایپ  ياهسابل  زا  ناتک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.6/449/1 یفاکلا : 

1202 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀحاصَفلاو .  ُلامَجلاو ،  ُلقَعلا ،  ًالِماک :  َناک  اهَقِزُر  نَم  ٍلاصِخ  ُثالث 

ینخس . اویش  ییابیز و  يدنمدرخ ، تسا : لماک  دوش  يزور  سک  ره  هب  هک  تسا  تلصخ  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.320 لوقعلا :  فحت 

1203 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلوَقلا .  ِحیبَقو  ِلوضُفلا  ِنع  اهوُّفُکو  مُکَتَنِسلأ ،  اوُظَفحاو  انسُح ،  ِسانِلل  اولوق  انیَش ،  انیَلع  اونوکت  الو  انیَزانل  اونوک  ِۀَعیِّشلا ،  َرِشاعَم 

ار ناتیاهنابز  دییوگب و  نخس  وکین  مدرم  اب  دیشابن . گنن ، بیع و  ثعاب  دیـشابام و  رویز  هیام  هعیـش ! هورگ  يا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیراد . ناشزاب  تشز ، نخس  ییوگ و  هدایز  زا  دیراد و  هگن 

 . 484/657 قودصلل :  یلامألا 

1204 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنَکَس .  ام  َکئادعأ  نِم  َکیَلع  ُكِّرَُحیو  َنََطب ،  ام  َِکبویُع  نِم  ُرِهُظی  ُّهنإف  ِمالکلا ؛  َلوضفو  َكاّیإ 

دنک . یمن  ییوگ  هدایز  اناد ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2720 مکحلا :  ررغ 

1205 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهنَع .  ٌعوضوَم  وُهف  َُهل  َنوعِسَّتَی  امو ال  َُهل ،  َنوعِسَّتُم  مُهف  ِهِذخأب  ُساّنلا  َِرُما  ٍءیش  ُّلُکف  مِِهتَعَس ،  ِنوُِدب  ّالإ  ُدابِعلا  َِرُما  ام 

، دنا هدش  رومأم  نآ  ماجنا  هب  مدرم  هک  يزیچ  ره  سپ ، دنا . هدـشن  هداد  نامرف  ناشناوت  زارتمک  هب  زج  ناگدـنب ، مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هدش  هتشادرب  نانآ  هدهع  زا  تسین ، ناشناوت  رد  هک  هچنآ  دنراد و  ار  نآ  ییاناوت 

 . 347/6 دیحوتلا : 

1206 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُکؤاِسن .  َّفِعَت  ِساّنلا  ِءاِسن  نَع  اوّفِعو  مُکؤانبأ ،  مُکَّرَبَی  مُکَءابآ  اوَُّرب 

ات دیزرو  تّفع  مدرم  نانز  هب  تبسن  و  دننک ، يراتفرـشوخ  امـش  اب  ناتنادنزرف  ات  دینک  يراتفرـشوخ  ناتناردپ  اب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنزرو . تّفع  امش  نانز  هب  تبسن 

.359 لوقعلا :  فحت 

1207 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهلاثِم .  يذَتحا  ُثیَح  ِهَیلإ  َیُتا  اِمب  َیِضَر  دَقف  ِهَفَّسلِاب  َهیفَّسلا  أَفاک  نَم 

اب درخبان ] بناج  زا   ] هک يراتفر  هب  دنک ، یفالت  يدرخبان  اب  ار  دوخ ] هب  تبسن   ] درخبان صخش  [ راتفر  ] سک ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هدرک  يوریپ  وا  هنومن  زا  اریز  تسا ؛ هداد  تیاضر  هدش  وا 

.2/322/2 یفاکلا : 
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1208 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنَع .  َکَسفَن  ْمِرکأف  َکَّفَخَتسا  ِنَمو  ُْهمِرکأف ،  َکَمَرکأ  نَم 

هبترم رد  ار  تدوخ  درک ، یمارتحا  یب  وت  هب  سک  ره  رادـب و  یمارگ  ار  وا  زینوت  تشاد ، یمارگ  ار  وت  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هدم . رارق  وا 

 . 78/278/113 راونألا :  راحب 

1209 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکِسَفِنل .  َكِراِصتنا  نِم  ٌریَخ  ََکل  يراِصتنا  َّنإف  ََکل ؛ يراِصتنِاب  َضراف  ٍۀَِملظَِمب  َتِملُظ  اذإ  َمدآ ... َنبای 

؛ هد تیاضر  مریگب  تیارب  نم  هک  یماقتنا  هب  دش ، یمتـس  وت  هب  هاگ  ره  هداز ! یمدآ  يا  تسا : هدمآ  تاروت  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مریگ . یم  ماقتنا  تیارب  وت  زا  رتهب  نم  اریز 

.2/304/10 یفاکلا : 

1210 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍِرفاکب .  َسیلو  ِرفُکلا  نِم  ِلِزانَملا  یَندأ  یِه  َناخ : ـ  َنُِمتئا  نإو  َفَلخأ ،  َدَعَو  نإو  َبَذَک ،  َثَّدَح  نإ  ٍلُجر  َِۀلِزنَم  نع  َلئُس  اّمل   ـ

فلخ دهد ، هدعو  هاگ  ره  دیوگ و  غورد  دـیوگب ، نخـس  هاگره  هک  دندیـسرپ  ار  یـسک  تلزنم  ناشیا  زا  یتقو  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تسین . رفاک  اما  تسا ، رفک  هب  لزانم  نیرتکیدزن  شتلزنم  دومرف :  دنک ـ  تنایخ  دوش ، هدرمش  نیما  هاگ  ره  دنک و  هدعو 

.2/290/5 یفاکلا : 

1211 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنِم .  ُربِکلا  ِداحلإلا : ـ  یَندأ  نع  َلئُس  اّمل   ـ

تسا . نآ   [ هلمج  ] زا ربِک  دومرف :  داحلا ـ  هجرد  نیرتمک  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . 394/47 رابخألا :  یناعم 

1212 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌِرفاک .  وُهف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوسر  یفو  هّللا ِ  یف  َّکَش  نَم 

تسا . رفاک  دنک ، ّکشوا  لوسر  ادخ و  رد  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/386/10 یفاکلا :
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1213 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرِخآلاو .  اینُّدلا  نِم  َکِّظَح  نِم  َِکناعَنمَی  امّهنإف  َرَجَّضلاو ؛  َلَسَکلاو  َكاّیإ  ِهِدلُو : ـ  ِضعَِبل   ـ

زا ار  وت  تلصخ ، ود  نیا  هک  اریز  زیهرپب ؛ یگلـصوح  یب  یلبنت و  زا  دومرف :  دوخ ـ  نادنزرف  زا  یکی  هب  باطخ  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنراد . یم  زاب  تترخآ  ایند و  هرهب 

.5/85/2 یفاکلا : 

1214 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلَسَکلا .  ِلَمَعلا  ُّوُدَع 

تسا . یلبنت  راک ، ِنمشد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
5/85/1 یفاکلا : 

1215 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِدَی .  ِّدَک  نِم  ٍكولمَم  َفلأ  َقَتعأ  مالسلا  هیلع  َنینمؤملا  َریمأ  َّنإ 

درک . دازآ  دیرخ و  هدنب  رازه  دوخ  جنرتسد  زا  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.6/326/895 ماکحألا : بیذهت 

1216 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفْرَّطلا .  ُّضَغو  ِظیَغلا ،  ُمظَکو  ُِقلُخلا ،  ُنسُح  ِءرَملا :  ِمَرَک  یلع  ُّلُدَت  ٌۀثالث 

مشچ . نتشهورف  مشخ و  ندروخ  ورف  ییوخشوخ ، تسا : یمدآ  يراوگرزب  رگناشن  زیچ  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.319 لوقعلا :  فحت 

1217 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍبذکب  َسیل  َسَأب ، ال  انُهاه ـ ؟  وُه  َسیل  یلُوق : ِِهتَیراِجل  ُلوقیف  ِهیَلع  ُنَذأَتُسی  ِلُجرلا  ِنعٍریکب  ُنب  هّللاُدبع ِ  َُهلأَس  اّمل   ـ

نآ اما  دهاوخ ، یم  ار  وا  دیآ و  یم  يدرم  هناخ  هب  یسک  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ریُکب  نب  هّللادبع  یتقو  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
. درادن یلاکـشا  دومرف :  دراد ـ] ؟ یمکح  هچ  نیا   ] تسین دـنک ) یم  هراشا  نآ  هب  هک  يا  هطقن   ) اج نیا  وا  وگب  دـیوگ : یم  شزینک  هب  درم 

تسین . غورد  نیا 
.137/1 رئارسلا :  تافرطتسم 
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1218 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍبِذاکب .  َسیل  ُِحلصُملا 

دیآ . یمن  رامش  هب  وگغورد  ناملسم ،] مدرم  نایم   ] هدنهد حالصا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/210/5 یفاکلا : 

1219 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِساّنلا .  َنیب  ٌحالصإو   ، ٌبذِکو ٌقدِص ،  ٌۀثالث :  ُمالکلا 

مدرم . نایم  نداد  یتشآ  غورد و  تسار و  تسا : هنوگ  هس  رب  نخس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/341/16 یفاکلا : 

1220 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیَبلا .  ِتاذ  ِحالصإو  ِۀَمَلَّظلا ، ِّرَش  ِعفَد  ِنیَرمأیف :  ّالإ  ٌمومذَم  ُبذِکلا 

ناناملسم . نایم  نداد  یتشآ  نارگمتس و  ّرش  ندرک  رود  اج : ودرد  رگم  تسا ، هدیهوکن  غورد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.72/263/48 راونألا :  راحب 

1221 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرئابکلا .  نِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوسر  یلعو  هّللا ِ  یَلع  ُبِذَکلا 

تسا . هریبک  ناهانگ  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  وا  لوسر  ادخ و  هب  نتسب  غورد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/339/5 یفاکلا : 

1222 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنایسِّنلا  َنیباّذکلا  یَلع  ِهب )  ُ ) هّللا َناعأ  اّمِم  َّنإ 

تسا .  یشومارف  نایوگغورد  ّدض  رب  دنوادخ  ياهکمک  هلمج  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف امک   ) نوحضتفیف ًالّوأ  هولاق  ام  فالخ  نولوقیف  هولاق  مّهنأ  اوسنف  ائیش  اولاق  اّمبر  مّهنأل  کلذو  مهتحیضفل ،  اببس  ریصی  نایسنلا  ّنأ  ینعی 

(. ردصملا شماه 

1223 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلیللا .  َةالَصاهب  ُمَرُحیَف  ََۀبذِکلا  ُبِذکََیل  َلُجرلا  ّنإ 

دوش . یم  مورحم  بش  زامن  زا  نآ ، ببس  هب  دیوگ و  یم  یغورد  درف  انامه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.72/260/29 راونألا :  راحب 

1224 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكؤاَهب .  َبَهذَیَف  ْبِذکَت  ال 

دور . یم  نیب  زا  تهوکش  هک  وگم ، غورد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
72/192/8 راونألا :  راحب 

1225 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌِرفاک .  ِِهلهأِریغ  َدنع  ُُهلئاقو  ٌّكاش ،  ِّرِّسلا  ُعیذُم 

نآ هک  یسک  تسا و   [ مالسلا مهیلع  همئا  ّتیناقح  هب  تبسن  هدیقع  تسـس  و   ] هدننک کش  ام ]  ] زار هدننک  شاف  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . رفاک  دنک ، وگزاب  لهاان  دزن  ار 

2/371/10 یفاکلا : 

1226 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، مِِهفایسأب مُهُوبَرَض  الو  مِهیدیأب  مُهُولَتَق  ام  هّللاو ِ  ِّقَحلا : ـ » ِریَغب  َنیِّیبَنلا  َنوُلتْقَیو  هّللا ِ  ِتایآب  َنوُرُفْکَی  اُوناک  ْمُّهنأب  َکلذ   : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

اُوِلتُقف .  اهیَلع  اوُذِخُاَف  اهوُعاذأَف ،  مُهَثیداحأ  اوُعِمَس  مُهَّنکلو 
دومرف دنتشک ـ » یم  قحانب  ار  ناربمایپ  دندیزرو و  یم  رفک  ادخ  تایآ  هب  هک  تسا  ببس  نادب  نیا   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنتخاس شاف  ار  اهنآ  دندینش و  ار  ناشیا  نانخس  هکلب  دندزن ، شیوخ  ياهریشمش  اب  دنتشکن و  دوخ  ياهتـسد  اب  ار  اهنآ  هک  مسق  ادخ  هب  : 

دندش . هتشک  ریگتسد و  ناربمایپ  نآ  هجیتن ، رد  و 
.2/371/6 یفاکلا : 

1227 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍدمَع .  َلتَق  انَلَتَق  ْنکلوٍأَطَخ  َلتَق  انَثیدَح  َعاذأ  نَم  انَلَتَق  ام 

تسا . هتشک  ادمع  هکلب  هتشکن ، اطخ  هب  ار  ام  دنک ، شاف  ار  ام  ثیدح  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/370/4 یفاکلا : 
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1228 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ُ  ُهَّلذأ  انیَلع  َکَتَه  نَمف  ِقاثیِملاب ، ٌعَّنقُم  ٌروتسَم  انَرمأ  َّنإ 

دنک يرد  هدرپ  ام  نایز  هب  سک  ره  سپ  دشاب . باقن  تشپ  هدرپ و  رد  هک  هدش  هتفرگ  نامیپ  ام  تیالو )  ) رما رب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنادرگ . شراوخ  دنوادخ  ، 

.2/226/15 یفاکلا : 

1229 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ِ  ِلیبس  یف  ٌداهِج  انِّرِس  ُنامتِک 

تسادخ . هار  رد  داهج  ام ، رارسا  نتشاد  هگن  هدیشوپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.75/70/7 راونألا :  راحب 

1230 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انَّقَح .  انَدَحَج  نَم  َِهلِزنَمب  وُهف  انَثیدَح  انیَلع  َعاذأ  نَم 

دنک . راکنا  ار  ام  ّقح  هک  تسا  یسک  هلزنم  هب  دزاس ، شاف  نامنایز  هب  ار  ام  ثیدح  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/370/2 یفاکلا : 

1231 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمالَّسلا .  ِّدَر  ِبوجُوَک  ٌبِجاو  ِباتکلا  ِباوَج  ُّدَر 

تسا . بجاو  مالس ، هب  نداد  باوج  نوچمه  همان ، هب  نداد  باوج  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/670/2 یفاکلا : 

1232 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌرعِش .  ُهَدعب  َناک  نإو  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  هّللا ِ  ِمسب  ْعَدَت  ال 

دشاب . رعش  کی  زا  لبق  هچ  رگا  راذگم  ورفار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/672/1 یفاکلا : 

1233 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀبَتاکُملا . ِرَفَّسلا  یف  ُلُصاوَّتلاو  ُرُوازَّتلا ،  ِرَضَحلایف  ِناوخإلا  َنیب  ُلُصاوَّتلا 

يراگن . همان  رفس  رد  تسا و  دیدزاب  دیدرَضَح و  رد  ناردارب  نایم  طابترا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.358 لوقعلا :  فحت 

1234 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اوُبتکَت .  یّتح  َنوُظَفَحت  مُّکنإف ال  اُوُبتکا ؛ 

دینک .  یمن  يرادهگن  دیسیونن ، ات  اریز  دیسیونب ؛ مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
1/52/9 یفاکلا : 

1235 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِۀباتِکلا .  یَلع  ُلِکَّتَی  ُبلَقلا 

دریگ . یم  مارآ  نتشون  هب  لد ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 1/52/8 یفاکلا : 

1236 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمَّنَهَج .  َقَرحأَف  َسَّفَنَتَف  َسَّفَنَتَی ،  نأ  َُهل  َنَذأَی  نأ  َُهلأَسو  ِهِّرَح  َةَّدِش  َّلجوَّزَع  هّللا ِ  َیلإ  اکَش  ُرَقَس ،  َُهل  ُلاقی  َنیِرِّبکَتُمِلل  ایِداَول  َمَّنهَج  یف  ّنإ 

لج زع و  دـنوادخ  هب  دوخ  ياـمرگ  تّدـش  زا  هّرد  نیا  رَقَـس .»  » ماـن هب  ناّربکتم  يارب  تسا  يا  هّرد  خزود  رد  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنازوس . ار  خزود  دوخ ] سْفن  زا   ] دیشک و سَفَن  سپ  دشکب . یسَفَن  ات  دهد  هزاجا  يو  هب  هک  دومن  شهاوخ  درک و  تیاکش 

.2/310/10 یفاکلا : 

1237 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنَسَحلا .  ِءانَّثلایف  ِربِکلا  وذ  َّنَعَمطَی  ال 

دشاب . هتشاد  ار ] نارگید   ] دیجمت فیرعت و  عّقوت  دیابن  زگره  ّربکتم ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.434/20 لاصخلا : 

1238 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِسفن .  یف  اهَدَجَو  ٍۀَّلِِذل  الإَرَّبََجت  وأ  َرَّبَکَت  ٍلُجَر  نِم  ام 
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تفای . دوخ  رد  هک  یتراقح  يراوخ و  ساسحا  ببس  هب  رگم  درکن ، يزارفندرگ  ای  ّربکت  يدرم  چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/312/17 یفاکلا : 

1239 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِراّنلا .  یف  هّللا ُ  ُهَّبَکأ  َکلذ  نِمائیش  هّللا َ  َعَزان  نَمَف  هّللا ، ِ  ُءادِر  ُربِکلا 

شتآ رد  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، شکمـشک  ادـخ  اب  نآ  زا  يزیچ  رـس  رب  هک  ره  سپ  تسادـخ . يادر  یگرزب ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دزاس .  نوگنرس 

 . 73/215/5 راونألا :  راحب 

1240 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَمارَکلا .  َلان  ِربِکلا  نِم  َئَِرب  نَم 

دبای . تسد  يراوگرزب  هب  دوش ، كاپ  ّربکت  زا  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
78/229/5 راونألا :  راحب 

1241 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم َکَّظَح  ْذُخو  ْعَبـشَی ،  مل  ْعَنقَی  مل  نَمو  َِعبَـش  َِعنَق  نَم  ُّهنإف  ُهَلئان ؛  َتَسل  ام  َّنَمَتَت  الو  َكِریغ  َدـنِع  ام  یلإ  ْرُظنَت  الو  َکل  هّللا ُ  َمَسَق  امب  ْعَنقا 

َِکتَرِخآ . 
یمن نادـب  هک  ار  هچنآ  زودـم و  مشچ  دـنراد  نارگید  هچنآ  هب  شاب و  عناق  هدرک  وت  تمـسق  دـنوادخ  هچنآ  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

شاب . تترخآ  هرهب  رکف  هب  دوش و  یمن  ریس  دشابن ، عناق  هک  یسک  دوش و  یم  ریس  دشاب ، عناق  هک  یسک  اریز  نکم ؛ وزرآ  یسر ،
.8/243/337 یفاکلا : 

1242 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلَمَعلا .  نِم  ِریسَیلِاب  ُهنِم  هّللا ُ  َیِضَر  ِشاعَملا  نِمِریسَیلِاب  هّللا ِ  نِم  َیِضَر  نَم 

دوش . دنسرخ  وا  كدنا  لمع  هب  دنوادخ  دشاب ، دنسرخ  ادخ  كدنا  يزور )  ) شاعم هب  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/138/3 یفاکلا : 

1243 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکل .  َمُِسق  امب  َکل  ُعَنقأ  َکلذ  ّنإف  ِةَرُدقَملا ،  یف  َکَقوَف  وه  نَم  یلإ  ْرُظنَت  الو  ِةَرُدقَملا  یف  َکَنوُد  وُه  نَم  یلإ  ْرُظنُا 
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َکل .  َمُِسق  امب  َکل  ُعَنقأ  َکلذ  ّنإف  ِةَرُدقَملا ،  یف  َکَقوَف  وه  نَم  یلإ  ْرُظنَت  الو  ِةَرُدقَملا  یف  َکَنوُد  وُه  نَم  یلإ  ْرُظنُا 
تـسا هدش  وت  تمـسق  هچنآ  هب  ار  وت  راک  نیا  هک  اریز  رگنم ؛ شیوخ  زا  رگناوت  هب  رگنب و  تدوخ  زا  رتناوتان  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دزاس . یم  رت  عناق 
.8/244/338 یفاکلا : 

1244 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلِطابلاب » مُکَنَیب  مَُکلاومأاُولُکَْأت  الو   : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

رامق رگیدکی  اب  دوخ  لام  نز و  رـس  رب  شیرق  دومرف :  دیروخم ـ » اوران  هب  دوخ  نایم  ار  ناتلاوما  و   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دومرف . یهن  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  ّلجوّزع  دنوادخ  دندز و  یم 

 . 188 ةرقبلا : 

1245 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِسانلا !  نِم  ٍدِحاوَک  انأو  ِسانلا  عَم  انأ  ُلوقت :  ًۀعَّمإ ،  َنَنوکَت  ال  ِِهباحصأ : ـ  نِم  ٍلُجِرل   ـ

متـسه و مدرم  عبات  نم  ییوگب : هک  شابن  تعامج  گنرمه  زگره  دومرف :  دوخ ـ  باحـصا  زا  یکی  هب  باطخ  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 
مدرم . هیقب  لثم  مه  نم 

.266/1 رابخألا :  یناعم 

1246 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اومَّرَحو امارَح ،  مَُهل  اوُّلَحأ  مُهَّنکلو  اُوماص ،  الو  مَُهل  اوَّلَـص  ام  هّللاو ِ  هّللا : ـ ِ»  ِنُود  نِم  ابابرأ  مُهَنابْهُرو  مُهَرابْحأاوُذَخَّتا   : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

مُهوُعَبَّتاف .  ًالالَح  مِهیَلع 
هک مسق  ادـخ  هب  دومرف :  دـنداد ـ » رارق  شیوخ  نادـنوادخ  ادـخ  ياج  هب  ار  دوخ  نابهار  رابحا و   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

ناشیا زا  مه  مدرم  دـندرک و  یم  مارح  ار  یلالح  لالح و  ار  یمارح  مدرم  يارب  هکلب  دـنتفرگ  یمن  هزور  دـندناوخ و  یمن  زاـمن  ناـشیارب 
دندومن . یم  يوریپ 

 . 1/383/847 نساحملا : 

1247 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرافِغتسالاب .  اهُولجاف  ِساحُّنلا ،  ِءادَصک  ًءادَص  ِبولُقلل  َّنإ 

دیهد . لقیص  رافغتسا  اب  ار  اهنآ  سپ  ددنب ، یم  راگنز  سم ، نوچمه  زین ، اهلد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.249 یعادلا :  ةّدع 
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1248 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
وُهو ادبأ ،  ُُحلـصَی  الف  ِِهبلَق  َعِماسَم  َمَتَخ  َکلذ  َریغ  ِهب  َدارأ  اذإو  ِِهبلَق ،  َعِماسَم  َحَتَف  ادـبَع  َيِدـهَی  نأ  َدارأ  اذإ  هّللا َ  َّنإو  َعِماسَمو ،  ابلَق  َکل  ّنإ 

اُهلاْفقأ » ٍبُوُلق  یلَع  مأ   » یلاعت هّللا ِ  ُلوَق 
زاب ار  وا  لد  ياهـشوگ  دنک ، تیاده  ار  يا  هدنب  دهاوخب  دـنوادخ  هاگ  ره  . ییاهـشوگ تسا و  یلد  ار  وت  انامه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

نخـس ياـنعم  تسا  نیا  دوش و  یمن  حالـصا  زگره  رگید  ددـنب و  یم  ار  شلد  ياهـشوگ  دـهاوخب ، وا  يارب  نیا  زج  هاـگ  ره  دـنک و  یم 
تساهلفق . »؟ ناشیاهلد  رب  ای  : » لاعتم دنوادخ 

 . 24 دّمحم : 

1249 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َحَتَف َّلجوَّزَع  هّللا َ  ّنإ  الأ  َکلذـک ،  مهُّلُک  ُقئـالَخلاو  ـالأ  ِبلَقلا ،  یف  ِناـنیَعو  ِسأَّرلا ،  یف  ِناـنیَع  ُِنیعـألا :  ِۀـَعبرألا  ُباحـصأ  اُنتَعیـش  اـّمنإ 

مُهَراصبأ .  یمعأو  مُکَراصبأ 
، دنا نینچ  نامدرم  همه  هتبلا  لد . رد  مشچ  ود  رس و  رد  مشچ  ود  دنمـشچ : راهچ  ياراد  تقیقح  رد  ام  نایعیـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا . هدرک  روک  ار  نانآ  ياهمشچ  هدرک و  زاب  ار  امش  ياهمشچلج  زع و  دنوادخ  اما 
.8/215/260 یفاکلا : 

1250 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ایندلا .  ِّبُح  نِم  َِملَس  يذلا  ُبلَقلا  وُه  اضیأ : ـ   ـ

دشاب . ملاس  یتسود  ایند  زا  هک  تسا  یبلق  ملاس ، بلق  دومرف :  هیآ ـ  نیمه  هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . 7/305 نایبلا :  عمجم 

1251 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌّکَش وأ  ٌكرِـش  ِهیف  ٍبلَق  ُّلُکو  ُهاوِس ،  ٌدَحأ  ِهیف  َسیلو  ُهَّبَر ،  یَقلَی  يذلا  ُمیلَّسلا  ُبلَقلا  ٍمیلَـس : ـ » ٍبلَِقب  هّللا َ  یَتأ  نَم  ّالإ   : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

ٌِطقاس .  وُهف 
ار شراگدرورپ  هک  تسا  یلد  ملاس ، لد  دومرف :  دروایب ـ » ادخ  يوس  هب  ملاس  یلد  هک  یسک  رگم  : » هیآ هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

تسا . ّطحنم  دشاب ، کش  ای  كرش  نآ  رد  هک  یلد  ره  دشاب و  هتشادن  دوخ  رد  وا  زج  يدحا  هک  یلاح  رد  دنک  رادید 
.2/16/5 یفاکلا : 

1252 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِسانلا .  نِم  ِمامإلا  َِهلِزنَمب  ِدَسَجلا  نِم  ِبلقلا  ََۀلِزنَم  َّنإ 

مدرم . هب  تبسن  تساوشیپ  ماما و  هاگیاج  نوچمه  ندب ، هب  تبسن  لد  هاگیاج  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.109/8 عئارشلا :  للع 

1253 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبلقلا .  یف  ُۀَّقِّرلاو  ُةَوسَقلاو   ، ُغامِّدلا ِلقَعلا  ُعِضوَم 

تسا . لد  رد  ّتقر  تواسق و  تسا و  زغم  درخ ، هاگیاج  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.371 لوقعلا :  فحت 

1254 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف ِروَجلاک  اهیف  ُروَجلاو  ٌۀَـموکُح !  اّهنإ  امأ  َلاـقف :  مُهَنیب ،  َرِّیَُخِیل  ِهیَدـی  َنیب  مُهَحاولأ  ِباـّتُکلا  ُناـیبِص  یَقلأ  مالـسلا  هیلع  َنینمؤملا  َریمأ  َّنإ 

ُهنِم .  َُّصتقا  ِبَدألا  یف  ٍتابَرَض  ِثالث  َقوَف  مَُکبَرَض  نإ  مُکَمِّلَعُم  اوُِغلبأ  ِمکُحلا ! 
باختنا ار  اهنآ  نیرتهب  ات  دـنداهن ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لباقم  رد  اردوخ  ياهطختـسد  یبتکم  ناـکدوک  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

رگا هک  دییوگب  دوخ  مّلعم  هب  تسا ! تواضق  رد  ملظ  دـننام  هراب ، نیا  رد  ملظ  و  تسا ! يرواد  عون  کی  نیا  ناه ! دومرف : ترـضح  دـنک ؛
دوش . یم  صاصق  دنزب ، هبرض  هس  زا  شیب  هیبنت  يارب 

.18/582/2 ۀعیشلا :  لئاسو 

1255 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِملِعب .  ُمُکحَیَف  یلاعت  هّللا ُ  ُهُمِهُلی  ٍۀنَِّیب ،  یلإ  ُجاتحَی  ال  َدواد ،  ِمکُحب  ِسانلا  َنیب  َمَکَح  ُمالسلا ـ  ُمِهیَلعو  ِهیَلع  ٍدّمحم ـ  ِلآ  ُمئاق  َماق  اذإ 

هنّیب هب  يزاین  دنک و  یم  يرواد  مدرم  نایم  دوواد  مکح  هب  دنک ، مایق  مالـسلا ،  هیلع  دّـمحم  لآ  مئاق  هک  ینامز  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک . یم  تواضق  شملع  هب  وا  دنک و  یم  ماهلا  وا  هب  ار  مکح  لاعتم  دنوادخ  درادن . كردم ) هاوگ و  )

.14/14/23 راونألا :  راحب 

1256 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِرانلا یف  وُهف  ُمَلعَی  وهو ال  ٍروَجب  یـضَق  ٌلُجَرو  ِرانلا ،  یف  وُهف  ُمَلعَی  وُهو  ٍروَجب  یـضَق  ٌلُجر  ِۀَّنَجلا :  یف  ٌدِحاوو  ِرانلایف  ٌۀثالث  ٌۀَعبرأ :  ُةاضُقلا 

ِۀَّنَجلا .  یف  وُهف  ُمَلعَی  وهو  ِّقَحلاب  یضَق  ٌلُجرو  ِرانلا ،  یف  وُهف  ُمَلعَی  وُهو ال  ِّقَحلاب  یضَق  ٌلجرو 
، دنک رداص  قحان  مکح  هتسناد  هک  يدرم  تشهب . رد  هورگ  کی  دنشتآ و  رد  هورگ  هس  دنهورگ : راهچ  نایضاق  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هک يدرم  تسا . شتآ  رد  زین  نیا  دـهد ، قحاـن  مکح   [ نیناوـق ماـکحا و  زا  عـالطا  یب  و   ] هتـسنادن هک  يدرم  تسا . شتآ  رد  یـضاق  نیا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 436 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یـضاق  نیا  دنک ، رداص  ار  تسرد  قح و  مکح  هتـسناد  هک  يدرم  تسا و  شتآ  رد  مه  نیا  دنک ، رداص  قح  تسرد و  مکح  هتـسنادن 
تسا . تشهب 

.7/407/1 یفاکلا : 

1257 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 : َُهل َلاقف  مالسلا ،  هیلع  َنینمؤملا  ِریمأل  اهْرُکذَی  مل  ٍۀَموصُخ  یف  ِهَیلإ  َمَّدَقَت  ُّمث  اماّیأ ،  ُهَدنِع  َثَکَمف  مالـسلا  هیلع  َنینمؤملاِریمأب  َلََزن  ًالُجر  َّنإ 

ُهُمصَخ .  ُهعَمو  ّالإ  ُمصَخلا  َفاُضی  نأ  یهَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  َلوسر  َّنإ  اّنع ،  ْلَّوََحت  َلاق :  مَعَن ،  َلاق :  َتنأ ؟  ٌمصَخأ 
ییاوعد ناشیا  دزن  سپس  دوب . ترضح  نآ  نامهیم  يزور  دنچ  دشدراو و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  يدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

: درک ضرع  یتسه ؟ یکاش  وت  دومرف : ترـضح  دوب . هتـشاذگن  نایم  رد  نینمؤملاریما  اـب  شدورو ] لوا  زور  زا  ینعی   ] ًـالبق هک  درک  حرطم 
هک نآ  رگم  دشاب   [ یـضاق  ] نامهیم یکاش  هک  نیا  زا  دومرف  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  ورب ؛ ام  شیپ  زا  دومرف : ماما  . يرآ

دشاب . وا  اب  زین  شیاوعد  فرط 
.7/413/4 یفاکلا : 

1258 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءاضَقلا .  یف  ِهقِفلا  ُلیلَق  َّنَعَمطَی  ال 

هتشاد عمط  مشچ  تواضق  راک  هب  دیابن  زگره  دناد ، یم  كدنا  ییاضق ) ماکحا  یقوقح و  لئاسم   ) هقف هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشاب .

 . 104/264/5 راونألا :  راحب 

1259 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َسیواوَّنلا  َّنإ 

سپ درک . تیاکـش  لج  زع و  دنوادخ  هاگرد  هب  دوخ  تخـس  يامرگ  زا  خزود ) رد  تسا  یهاگیاج   ) سیواون مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسوت ! زا  رت  تخس  شیامرگ  نایضاق  هاگیاج  انامه  شاب ؛ شوماخ  دومرف : نادب  باطخ  لج  زع و  دنوادخ 

 . مّنهج یف  عضوم 

1260 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهتلَعَج دـق  ّینإف  مُکَنیب ، ُهُولَعجاف  انایاضَق  نِم  ائیـش  ُمَلعَی  مُکنِم  ٍلُجر  یلإ  اوُرُظنا  ِنکلو  ِروَجلا ،  ِلهأ  یلإ  اضَعب  مُکُـضعب  َمِکاـُحی  نأ  مُکاـّیإ 

ِهَیلإ .  اوُمَکاحَتف  اَیضاق 
اب امش  دوخ  زا  یسک  هچ  دینیبب  هکلب  دنک . تیاکش  رگمتس  ناطلس  دزن  يرگید  زا  نایعیش )  ) امش زا  يدرف  ادابم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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نایم يرواد  يارب  سپ  ما . هداد  رارق  امـش  یـضاق  ار  وا  نم  هک  اریز  دـیهد ؛ رارق  رواد  دوخ  نایم  ار  ومه  تسانـشآ  ام  ياهیرواد  ماـکحا و 
دیور . وا  دزن  دوخ ،

.3/2/3216 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1261 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُذُخأَی اّمنإف  َُهل  َمِکُحَف  ِتوغاـطلا  َیلإ  َمَکاـَحت  نَم  ٍثاریِم : ـ  وأ  ٍنیَد  یف  ٌۀَـعَزانُم  اـمُهَنیبو  ِتوغاـطلا  َیلإ  ِِهباحـصأ  نِم  ِنیَلجَر  ِمُکاـَحت  یف   ـ

ِهب .  َرُفکَی  نأ  هّللا ُ  َرَمأ  دقو  ِتوغاطلا ،  ِمکُحب  َذَخأ  ُّهن  أل  َُهل ،  اِتباث  ُهُّقَح  َناک  نإو  اتحُس 
شیپ ار  دوخ  نایم  ِيرواد  دنتـشاد و  فـالتخا  يا  هیثرا  اـی  ماو  رـس  رب  مه  اـبهک  شباحـصا  زا  رفن  ود  هراـبرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
تـسا مارح  دریگ  یم  هچنآ  دنک ، رداص  مکح  شعفن  هب  وا  درب و  رگمتـس ) مکاح   ) توغاط شیپ  يرواد  هک  ره  دومرف :  دندرب ـ  توغاط 

دوش . هدیزرو  رفک  توغاط  هب  تسا  هداد  روتسد  دنوادخ  هک  نآ  لاح  تسا  هتفرگ  توغاط  مکح  هب  اریز  دشاب ؛ وا  مّلسم  قح  دنچ  ره 
.7/412/5 یفاکلا : 

1262 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍّیبن .  ِّیصَو  وأ  ٍّیبَِنل  َنیملسُملا ،  یف  ِلِداعلا  ِءاضَقلاب ،  ِِملاعلا  ِمامِإلل  یه  اّمنإ  َۀَموکُحلا  َنإف  َۀَموکُحلا ؛  اوُقَّتا 

رد دشاب و  اناد  تواضق  رد  هک  تسا  یماما  ِنآ  زا  تقیقح  رد  يرواد   [ بصنم  ] اریز دیزیهرپب ؛ ندرک  يرواد  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يربمغیپ . ّیصو  ای  يربمغیپ  ِنآ  زا  دنک ؛ مکح  تلادع  هب  ناناملسم  نایم 

.7/406/1 یفاکلا : 

1263 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یضقَی . امیف  َةَرَیِخلا  َُهل  هّللا ُ  َلَعَج  ّالإ  ِهب  َیِضَرَف  ًءاضَق  ٍنمؤمل  هّللا ُ  یَضَق  ام 

رّدـقم مکح و  هچنآ  رد  ادـخ  هک  نیا  رگم  دـشاب ، دونـشخ  نآ  زا  هک  دـنارن  ییاضق  چـیه  نمؤم  يارب  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دهد . رارق  ار  وا  ریخ  هدومرف 

.59/123 صیحمتلا : 

1264 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِضرألا َقِراشَم  َکَلَم  نإو  َُهل ،  اریَخ  َناک  ِضیراقَملاب  َضُِرق  نإو  َُهل ،  اریَخ  َناک  ّالإ  ًءاضَق  َُهل  َّلجوَّزَع  هّللا ُ  یـضقَی  ِملـسُملا ال  ِءرَملل  ُتبِجَع 

َُهل .  اریَخ  َناک  اَهبِراغَمو 
. دشاب نآ  رد  وا  ریخ  هک  نیا  زج  دنارن  وا  يارب  ییاضق  چیه  لج  زع و  دنوادخ  هک  ناملـسم  درم  زا  متفگـش  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا . ریخ  شیارب  زاب  دریگ  رایتخارد  ار  ملاع  برغ  ات  قرش  زا  رگا  تسا و  ریخ  شیارب  دوش  هکت  هکت  یچیق  اب  رگا 
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.2/62/8 یفاکلا : 

1265 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِهیَلع .  یضَق  اّمَع  مُْهلأسَی  ملو  مِهَیلإ  َدِهَع  اّمع  مَُهلأَس  َقئالَخلا  هّللا ُ  َعَمَجو  ِۀَمایِقلا  ُموَی  َناک  اذإ 

تـسا هداد  ناـمرفو  هدرک  شرافـس  اـهنآ  هب  هچنآ  زا  دروآ ، درگ  ار  قیالخدـنوادخ  دوش و  تماـیق  زور  نوچ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
ناشدسرپن . تسا ، هدومرف  مکح  رّدقم و  ناشیارب  هچنآ  زا  دنک و  ناشتساوخزاب 

.33 ةرهابلا :  ةرّدلا 

1266 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهاضمأ .  ُهاضَق  اذإف  ُهاضَق ،  ُهَرَّدَق  اذإف  ُهَرَّدَق ،  ائیش  َدارأ  اذإ  هّللا َ  َّنإ 

دنک یم  رداص  ار  نآ  مکح  دزاس  شرّدقم  نوچ  دیامن و  یم  رّدقم  ار  نآ  دنک ، هدارا  ار  يزیچ  هاگره  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دروآ . یم  رد  شیارجا  هب  داد  ار  شمکح  نوچ  و 

.5/121/64 راونألا :  راحب 

1267 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُءاشَی .  ام  ِقلَخلا  یف  ُدیزَی  هّللاو ُ  هّللا ، ِ  ِقلَخ  نِم  ِناقلَخ  َرَدَقلاو  َءاضَقلا  ّنإ 

دیازفا . یم  دهاوخب  هچنآ  دوخ  هدیرفآ  رب  ادخ  دنتسه و  ادخ  ناگدیرفآ  زا  هدیرفآ  ود  ردق  اضق و  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.364/1 دیحوتلا : 

1268 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
افَع .  ام  ِردَِقب  ِِهبونُذ  نِم  ُهنَع  ُرَّفَُکی  َُهل : ـ » ٌةَراّفک  َوُهَف  ِهب  َقَّدَصَت  ْنَمَف   : » َّلجوَّزَع  ِ هّللا ِلوَق  نع  َلئُس  اّمل   ـ

: دومرف دوب ـ » دهاوخ  وا   [ ناهانگ  ] هراّفک نآ  درذگرد ، صاصق ]  ] نآ زا  هک  ره  سپ  : » هیآ زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دوش . یم  كاپ  شناهانگ  زا  تسا  هدرک  هک  یتشذگ  ردق  هب 

.7/358/1 یفاکلا : 

1269 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرِقَتفَی .  نأ ال  َدَصَتقا  ِنَِمل  ُتنِمَض 

دوشن . ریقف  هک  منک  یم  تنامض  دنک ، يور  هنایم  هک  یسک  يارب  نم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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.2/64/1721 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1270 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تَعَقَو اّمبر  ُۀقَدَّصلاو  ِجاتحُملا ،  ِدی  یف  ّالإ  ُنوکی  َضرَقلا ال  ّنأ  َکلذو  ٍةَرشَعب ،  ُۀقَدَّصلاو  َرـشَع ،  َۀینامَثب  ُضرَقلا  ٌبوتکَم :  ِۀّنَجلا  ِباب  یلع 

ٍجاتُحم .  ِریَغ  ِدَی  یف 
هب زج  ماو  هک  تسا  نیا  شتّلع  ربارب . هد  هقدـص ، تسا و  ربارب  هدـجیه  ماو ،  [ باوث : ] تسا هتـشون  تشهب  رد  رب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دتفیب . جاتحم  ریغ  تسد  هب  تسا  نکمم  هقدص ، اما  دسر  یمن  دنمزاین ، تسد 
.103/138/2 راونألا :  راحب 

1271 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهلثِمب .  َلِصأ  نأ  نِم  ََّیلإ  ُّبَحأ  اضرَق  َضِرُقا  نَأل 

مهد . ششخب  هلص و  رادقم  نامه  هب  هک  نیا  زا  مراد  رتشوخ  منک ، تخادرپ  یماو  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.167/4 لامعألا :  باوث 

1272 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلع َفیحَی  نأ  یلإ  ِِهبَـضَغ  ِلاح  یف  ُُهتَرُدق  ُهْعَدَت  مل  ٌلُجر  ِباسِحلا :  نِم  ُسانلا )  ) َغُرفَی یّتح  ِۀَمایِقلا  َموَی  هّللا ِ  َیلإ  ِقلَخلا  ُبَرقأ  مُه  ٌۀـثالث 

ِهیَلعو .  َُهل  امیف  َّقَحلا  َلاق  ٌلُجرو  ٍةَریعَشب ،  ِرَخآلا  یَلع  امِهِدَحأ  َعَم  ْلِمَی  ملف  ِنیَنثا  َنیب  یشَم  ٌلُجرو  ِهیَدَی ،  َتَحت  نَم 
يدرم دوش : مامت  مدرم  یسرباسح  راک  هک  هاگ  نآ  ات  دنیادخ  هب  قلخ  نیرتکیدزن  تمایق ، زور  رد  هک  دنرفن  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هب دنک و  تکرح  یتلاسر ) ماجنا  يارب   ) رفن ود  نایم  هک  يدرم  درادن ، او  شتـسد  ریز  رب  ندرک  متـس  هب  ار  وا  شتردق  مشخ ، لاح  رد  هک 
شنایز .  هب  ای  دشاب  شدوس  هب  دیوگب ؛  ار  قح  هک  يدرم  دشاب و  هتشادن  لیامت  ود  نآ  زا  یکی  هب  يوُج  هزادنا 

.81/5 لاصخلا : 

1273 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ِ هّللا نِم  ِساـنلا  ُدَـعبأ  َکلذـک  َنوُعِـضاوَتُملا  هّللا ِ  نِم  ِساـنلا  َبَرقأ  َّنأ  اـمک  ُدواد ،  اـی  مالـسلا :  هیلع  َدواد  یلإ  َّلـجوَّزَع  هّللا ُ  یَحوأ  اـمیف 

َنوُرِّبکَتُملا . 
هب مدرم  نیرتکیدزن  هک  نانچمه  دوواد ! يا  دوب : نیا  مالـسلا  هیلع  دوواد  هب  لج  زع و  دـنوادخ  ياـه  یحو  زا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

دننازارف . ندرگ  ادخ  زا  مدرم  نیرترود  دننانتورف ، ادخ 
2/123/11 یفاکلا : 
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1274 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَلع .  ُهُمثإ  َناک  َأَطخأ  نإو  ْرَجُؤی ،  مل  َباصأَف  ِهیأَِرب  َنآرقلا  َرَّسَف  نَم 

، دـشاب تسردان  رگا  تسین و  روجأم  دـشاب ، تسرد  شریـسفت  دـنک و  ریـسفتدوخ  يأر  هب  ار  نآرق  هک  یـسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
تسوا . ندرگ  هب  شهانگ 

 . 92/110/11 راونألا :  راحب 

1275 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُعاِمتـسالا َکیَلع  َبَجَو  دـقف  َكَدـنِع  ُنآرقلا  َئُرق  اذإ   ، مَعَن َنآرقلا : ـ  ُعَمـسَی  نَم  یلع  ِعاِمتـسالاو  ِتاصنإلا  ِبوجُو  نع  ُةَرارُز  َُهلأَس  اّـمل   ـ

ُتاصنإلاو . 
، يرآ دومرف :  دونش ـ  یم  ار  نآرق  هک  یسک  رب  نداد  شوگ  ندنام و  شوماخ  بوجو  زا  هرارز  لاؤس  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

ینامب . شوماخ  ینک و  شوگ  هک  تسا  بجاو  دش ، هدناوخ  تروضح  رد  نآرق  هاگره 
92/222/7 راونألاراحب :

1276 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍرهَش .  نِم  َّلَقأ  یف  ُهأَرقَت  نأ  یُنبِجُعی  ال  ٍۀَلیل : ـ  یف  ِنآرقلا  ِةءاِرق  نع  َلئُس  اّمل   ـ

هام کی  زا  رتمک  رد  ار  نآ  هک  مرادـن  شوخ  دومرف :  بش ـ  کـی  رد  نآرق  ندرک  متخ  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
یناوخب .

.2/617/1 یفاکلا : 

1277 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیطایَّشلا .  ُثَبخأ  َمیجَّرلا  َّنأ  َرَکَذو  ِمیجَّرلا ،  ِناطیَّشلا  نِم  هّللِاب ِ  ْذَّوَعَتَف  مَعَن ،  ٍةَروُس : ـ  ِّلُک  ِحاِتتفاَدنع  ِذُّوعَّتلا  ِنع  َلئُس  اّمل   ـ

نیطایـش نیرتدـیلپ  هک  میجر  ناطیـشزا  يرآ ، دومرف :  هروس ـ  ره  عورـش  ماگنه  هذاعتـسا  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
رب . هانپ  ادخ  هب  تسا ،

.2/270/68 یشاّیعلا :  ریسفت 

1278 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 : َلاق اذامب ؟  َلیق :  مُکُهاوفأ ،  َلاق :  ِنآرقلا ؟  ُقیرَط  امو  هّللا ، ِ  َلوسر  ای  َلیق :  ِنآرقلا ،  َقیرَطاوُفِّظَن  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسر  َلاق 
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ِكاوِّسلاب . 
هاگرذگ ادخ ! لوسر  يا  دش : ضرع  دینک . تفاظن  ار  نآرق  هاگرذـگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ندز . كاوسم  اب  دومرف : مینک ؟ شزیمت  هچ  اب  دش : ضرع  ناتیاهناهد . دومرف : تسیچ ؟ نآرق 
.92/213/11 راونألا :  راحب 

1279 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ُهَدـعَو َنوُجرَیو  ِهِماکحأب ،  َنُولَمعَیو  ُهَِیناعَم ،  َنومَّهَفَتَیو  ِِهتایآ ،  َنُولِّتَُری  : ـ » ِِهتَوِالت َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َباتِکلا  ُمُهاـنیَتآ  َنیِذَّلا   : » یلاـعت ِِهلوق  یف   ـ
 ، ِِهفورُح ِدرَـسو  ِِهتاـیآ  ِظـفِحب  هّللاو ِ  وُه  اـم  ُهَیِهاَون .  َنوِبنَتجَیو  ُهَِرماوأ ،  َنُوتأَـیو  َُهلاـثمأ ،  َنوُِربَـتعَیو  ُهَصَـصق ،  َنُولَّثَمَتَیو  َُهباذَـع ،  َنوَشخَیو 

َکَیلإ ُهانلَْزنأ  ٌباتِک   : » یلاعت هّللا ُ  ُلوقی  ِِهتایآ ،  ُرُّبَدَت  وه  اّمنإو  ُهَدودُح ،  اوُعاضأو  ُهَفورُح  اوُظِفَح  ِهِسامخأو ،  ِهِراشعأ  ِسرَدو  ِهِرَوُس  ِهَوِالتو 
ِِهتایآ » اورَّبَّدَِیل  ٌكَرابُم 

ـ » تسا نآ  توالت  قح  هک  هنوگ  نآ  دـننک  یم  توالت  ار  نآ  میداد ، باتک  نانآ  هب  هک  یناسک  : » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
هدعو هب  ددنب ، یم  راک  هبار  شنیمارف  ماکحا و  دـنمهفب ، ار  شا  یناعم  دـننک  یم  یعـس  دـنناوخ ، یم  هدرمـش  نشور و  ار  شتایآ  دومرف : 

زا دنروآ و  یم  اج  هب  ار  شیاهرما  ، دنریگ یم  دنپ  شیاهلثم  زا  دنریگ ، یم  قشمرس  شیاهناتساد  زا  دنسرت ، یم  شباذع  زا  دنراودیما ، شا 
توالت شتاملک و  فورح و  ندناوخ  مه  رـس  تشپ  تایآ و  ظفح  هب  نآرق  توالت  قح  هک  دنگوس  ادخ  هب  دننک . یم  يرود  شیاه  یهن 

هب هکلب  دنتشاذگ ، ورف  ار  شیناعم  دودح و  دندرک و  یم  ظفح  ار  شتاملک  فورح و  تسین . نآ ، شماوه  یـشاوح و  هعلاطم  يا و  هروس 
ّربدـت نآ  تایآ  رد  ات  میداتـسرف ، ورف  وت  يوس  هک  هتـسجخ  تسا  یباتک  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  تسا ؛ نآ  تاـیآ  رد  لـمأت  ّربدـت و 

دننک . »
 . 29 ص : 

1280 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امأ ُلوقتف :  یل !  ِکَتَیل  ِکَنَـسحأ !  ام  ِتنأ ؟  نم  َلاق :  اهآَر  اذإـف  ٍۀَـعیفَر ،  ٍۀـجَرَدو  ٍۀنَـسَح  ٍةَروُص  یف  َُهل  تَلِّثُم  ِنآرقلا  نِم  ًةَروُس  َیِـسَن  نَم 

ِناکَملا .  اذه  یلإ  َُکتعَفََرل  ینَسنَت  مل  ول  اذکو ،  اذک  ُةَروُس  انأ  یُنفِرعَت ؟ 
رد عـیفر  يا  هجرد  اـبیز و  یتروـص  هب   [ تشهب رد   ] هروـس نآ  دـنک ، شوـمارفار  نآرق  زا  يا  هروـس  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

؟ یـسانش یمن  ارم  دهد : باوج  يدوب . نم  ِنآ  زا  شاک  ییابیز ! ردـقچ  یتسیک ؟ وت  دـیوگ : دـنیبب ، ار  وا  نوچ  دوش و  یم  مسجم  شربارب 
مدروآ . یم  الاب  ناکم  نیا  هب  ار  وت  يدوب ، هدرکن  شومارف  ارم  رگا  متسه . هروس  نامهب  نالف و  نم 

 . 283/1 لامعألا :  باوث 

1281 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرَرَبلا .  ِمارِکلا  ِةَرَفَّسلا  عَم  ِهب  ُلِماعلا  ِنآرقلل  ُِظفاحلا 

تسا . راکوکین  دنمجرا و  روآ  ماغیپ  ناگتشرف  هارمه  ، دنک لمع  نآ  هب  هک  نآرق  ظفاح  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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.2/603/2 یفاکلا : 

1282 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِمُّلَعَت .  یف  َنوکی  وأ  َنآرقلا ،  َمَّلَعَتَی  یّتح  َتومَی  نأ ال  ِنمؤملل  یغَبنَی 

دریمب . نآ  نتخومآ  لاح  رد  ای  دزومایب  ار  نآرق  دریمب ، هک  نآ  زا  شیپ  نمؤم  هک  تسا  راوازس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 220/600 تاوعدلا : 

1283 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍساِنل الو  ٍنامَز ،  َنود  ٍنامِزل  ُْهلَعجَی  مل  یلاعتو  َكرابت  هّللا َ  َّنأل  ًۀَضاضَغ : ـ ؟ ّالإ  ِسرَّدـلاو  ِرـشَّنلا  یَلع  ُدادزَی  ِنآرقلا ال  ُلاب  ام  َلئُـس :  اّمل   ـ

ِۀَمایِقلا .  ِموَی  یلإ  ٌّضَغ  ٍموَق  ِّلُک  دنِعو  ٌدیدَج ،  ٍنامَز  ِّلک  یف  وُهف  ٍسان ،  َنود 
نآ توارطو  یگزاترب  دوش ، ثحب  هدناوخ و  رتشیب  هچ  ره  نآرق  هک  تسا  يّرـس  هچ  دش : لاؤس  ناشیا  زا  یتقو  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

، ور نیا  زا  تسا . هدادـن  رارق  ّصاخ  یمدرم  صاخ و  ینامز  يارب  اهنت  ار  نآ  یلاعت ، كراـبت و  دـنوادخ  نوچ  دومرف :  دوش ـ ؟ یم  هدوزفا 
تسا . توارطاب  هزات و  تمایق ، زور  ات  یمدرم ، ره  يارب  ینامز و  ره  رد 

ـ  هوحن رکذو  نآرقلا ـ  لاب  ام  مالـسلا  هیلع  ثلاـثلا  نسحلا  اـبأ  تلأـس  لاـق :  يوحنلا  تیّکـسلا  نب  بوقعی  نعو   . 92/15/8 راونألا :  راـحب 
.92/15/9 راونألا :  راحب 

1284 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهیف .  اِدلاخ  َمَّنهَج  ِران  یفوُهف  ادِّمعَتُم  هَسفن  َلَتَق  نَم 

تسا . هنادواج  خزود  شتآ  رد  ، دشکب ار  شدوخ  ًادمع  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.4/95/5163 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1285 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرمأ نِم  ٍءیش  ِبَبَِسل  وأ  ٍبَضَِغل  ُهَلَتَق  َناک  نإو  َُهل ،  َۀبَوت  الف  ِِهنامیءِال  ُهَلَتَق  َناک  نإ  ٌَۀبَوت : ـ ؟  َُهل  لَه  ادِّمعَتُم  َنمؤملا  ُُلتقَی  ُنمؤملا  َلئُس :  اّمل   ـ

ُهنِم .  َداُقی  نأ  ُهََتبوت  َّنإف  ایندلا 
شنامیا رطاخ  هب  رگا  دومرف : دراد ـ ؟ هبوت  ایآ  دشکب  ار  ینمؤم  ًادمع  نمؤم  رگا  هک :  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دوش . صاصق  هک  تسا  نیا  شا  هبوت  دشکب ، ایند  روما  زا  يرما  هزیگنا  هب  ای  مشخ  يور  زا  رگا  یلو  درادن . هبوت  دشاب ، هتشک  ار  وا 

باب 9.  19/19 ۀعیشلا :  لئاسو  عجار   ، 7/276/2 یفاکلا : 

1286 ثیدح

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 443 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اضحَم .  َرفُکلا  َضَحَم  وأ  اضحَم ،  َنامیإلا  َضَحَم  نَم  ّالإ  ِربَقلا  یف  ُلأُسی  ال 

ضحم . رفاک  ای  دشاب  ضحم  نمؤم  هک  یسک  زا  رگم  دوش ، یمن  شسرپ  ربق  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.3/236/4 یفاکلا : 

1287 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِربَقلا ِِبناج  نِم  ُۀـیالَولا  ُلوقَتف  ِتیَبلا ،  َلهأ  اـناّیإ  ِِهتَیـالَوو  ِهِمایـصو ،  ِهِّجَحو ،  ِِهتاـکَزو ،  ِِهتالَـص ،  نع  ٍسمَخ :  نع  ِهِربَق  یف  ُتِّیَملا  ُلأـُسی 

ُهُمامَت .  َّیَلعَف  ٍصقَن  نِم  َّنُکِیف  َلَخَد  ام  َِعبرألل : 
تیالو سپ ، نادناخ . ام  هب  تبـسن  شتیالو  هزور و  ّجح ، تاکز ، زامن ، زا  دننک : یم  لاؤس  جنپ  هدرم  زا  ربق  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

نم . اب  نآ  ندرک  لماک  دیتشاد ، یتساک  مک و  امش  زا  کی  ره  دیوگ : یم  زیچ  راهچ  نآ  هب  ربق  هشوگ  زا 
3/241/15 یفاکلا : 

1288 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم ٌةَرفُح  وأ  ِۀّنَجلا  ِضایِر  نِم  ٌۀَضوَر  انأ  ُربَقلا ،  انأ  ِدوُّدلا ،  ُتَیب  انأ  ِۀَشحَولا ،  ُتَیب  انأ  َِۀبرُغلا ،  ُتَیب  انأ  ُلوقی :  موَی ،  ِلُک  یف  امالک  ِربَقِلل  ّنإ 

ِرانلا .  ِرَفُح 
نم متـسه ، اهمرک  هناخ  نم  ما ، ییاهنت  هناخ  نم  متبرغ ، هناخ  نم  دـیوگ : یم  هک  تسا  ینخـس  زور  ره  ار  ربق  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

مخزود . ياهلادوگ  زا  یلادوگ  ای  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  نم  مربق ،
.3/242/2 یفاکلا :

1289 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبابلَألا . » اُولُوا  ُرَّکَذَتَی  امَّنإ   » ٍۀَنَس ِةَدابِع  نِم  ٌریَخ  ٍۀَعاس  ُرُّکَفَت 

دنریگ . » یم  دنپ  نادنمدرخ  هک  تسین  نیا  زج  . » تسا تدابع  یلاس  زا  رتهب  ندیشیدنا  تعاس  کی  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.71/327/22 راونألا :  راحب 

1290 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَرُدق .  یفو  هّللا ِ  یفِرُّکفَّتلا  ُنامدإ  ِةَدابِعلا  ُلَضفأ 

تسوا . تردق  ادخ و  هرابرد  موادم  ندیشیدنا  تدابع ، نیرترب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/55/3 یفاکلا : 
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1291 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتائّیَّسلا .  ُةَراّفَکو  ِتانَسَحلا  ُةآِرم  ُةَرکِفلا 

تساهیدب . هدنناشوپ  اهیبوخ و  هنیآ  هشیدنا ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.71/326/20 راونألا :  راحب 

1292 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍهیقَف .  ِتوَم  نِم  َسیلبإ  یلإ  َبَحأ  َنینمؤملا  نِم  ُتومَی  ٍدَحأ  نِمام 

تسین . هیقف  کی  گرم  زا  رتدنیاشوخ  ینمؤم  چیه  گرم  ناطیش ، يارب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 1/38/1 یفاکلا : 

1293 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌءیش .  اهُّدُسَی  ٌۀَمُلث ال  ِمالسإلا  یف  َِمُلث  ُهیقَفلا  ُنمؤملا  َتام  اذإ 

ددنبن . ار  نآ  زیچ  چیه  هک  دیآ  دیدپ  مالسا  رد  يا  هنخر  دریمب ، هیقف  ِنمؤم  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
1/38/2 یفاکلا : 

1294 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انِمالک .  َضیراعَم  َفِرعَی  یّتح  اهیقَف  مُکنِم  ُلُجرلا  ُنوکی  ال 

دمهفب . ار  ام  مالک  تاضیرعت  هک  هاگ  نآ  رگم  دشابن ، هیقف  امش  زا  يدرف  چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/3 رابخألا :  یناعم 

1295 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ایندلا .  نِم  َیِطُعا  اِمل  َکلذو  ُنامیلُس ،  ِۀّنَجلا  َیلإ  ًالوخُد  ِءایبنألا  َرِخآ  َّنإ 

دش . هداد  وا  هب  هک  تسا  ییایند  ببس  هب  نیا  تسا و  نامیلس  دوش ، یم  تشهب  دراو  هک  يربمایپ  نیرخآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
72/52/76 راونألا :  راحب 

1296 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ِۀَقافلاُءافخإ .  ًۀنوؤَم  ٍءیش  ُّدَشأ 
تسا .  رقف  نتشاد  هدیشوپ  اهراک ، نیرت  تمحز  رپ  نیرتراوشد و  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

.78/249/87 راونألا : راحب 

1297 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف َُکتجَوحأ  ام  یلالَجو ،  یتَّزِعو  ُلوقَیف :  ِهیخأ ،  یلإ  ُخألا  ُرِذَـتعَی  امک  ایندـلا  یف  ِجِوْحُملا  ِنمؤملا  ِهِدـبَع  یلإ  ُرِذَـتعََیل  ُهؤانث  َّلج  هّللا َ  ّنإ 

ام عم  ینَتعَنَم  ام  ینَّرَـض  ام  ُلوقَیف :  ُعَفرَیَف  َلاق :  ایندـلا .  نِم  َُکتـضَّوَع  ام  یلإ  ْرُظناف  َفْجَّسلا  اذـه  ْعَفراف  َّیَلَع ،  َِکب  َناـک  ٍناوَه  نِم  ایندـلا 
ینَتضَّوَع !؟ 

دنمزاین نمؤم  هدنب  زا  دهاوخ ، یم  شزوپ  شردارب  زا  يردارب  هک  نانچمه  هؤانث ، ّلج  ، دنوادخ تمایق ] زور  رد   : ] مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
. مدرکن جاتحم  نم ، دزن  تیراوخ  رـس  زا  ایند  رد  ار  وت  نم  هک  دنگوس  ملالج  تّزع و  هب  دـیامرف : یم  دـهاوخ و  یم  شزوپ  ایند ، رد  دوخ 

يداد نم  هب  هک  یـضوع  نیا  اب  دـیوگ : یم  دراد و  یمرب  ار  شوپور  وا  ما . هداد  هچ  وت  هب  ایند  ياج  هب  نیبب  رادرب و  ار  شوپور  نیا  نونکا 
یتفرگ ! نم  زا  ار  ییاهزیچ  ایند ،  رد  هک  نایز  هچ  ارم 

.2/264/18 یفاکلا : 

1298 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرقَفلا .  ُهَثَروأ  ِهَِدلو  یلع  اعَد  ٍلُجَر  امُّیأ 

دراذگ . یم  ثرا  هب  شیارب  رقف  دنک ، نیرفنار  دوخ  دنزرف  هک  يدرم  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.77 / 104/99 راونألا :  راحب 

1299 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرَقَتفا .  ِِهلضَف  نِم  هّللِالأسَی َ  مل  نَم  مالسلا : ـ  مهیلع  ِهئابآ  نع   ـ

دوش .  ریقف  دبلطن ،  ادخ  لضف  زا  هک  ره  شراوگرزپ : ـ  ناردپ  زا  لقن  هب  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . 6  / 316  / 76 راونألا :  راحب 

1300 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرِقَتفَی .  نأ ال  َدَصَتقا  ِنَِمل  ُتنِمَض 

دوشن . ریقف  هک  منک  یم  تنامض  دنک ، ییوج ) هفرص   ) يور هنایم  هک  یسک  يارب  نم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 9/32 لاصخلا : 
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1301 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیِّدلا .  نِم  نکلو  ال ،  َلاقف :  ِمَهرِّدلاو ؟  ِرانیِّدلا  نِم  ُرقَفلا  مالسلا :  هیلع  هّللاِدبع ِ  یبأل  ـُت  لق فـ :[ يوارلا َلاق   ، ] ُرَم ـ حألا ُتوَملا  ُرقَفلا 

رانید و رقف  ناتروظنم )  : ) مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  هّللادبع  وبا  هب  دیوگ :  یم  يوار  تسا .  خرـس  گرم  رقف ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  ینید  رقف  مدارم )  ) هکلب هن ؛  دومرف :  تسا ؟  مرد 

 . 2  / 266  / 2 یفاکلا : 

1302 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمثإلا .  یَلع  َُکلِمحَی  ٍرقَف  نِم  ٌریَخ  ِملُّظلا  ِنع  َكُزُجحَی  ًینِغ 

دناشک .  هانگ  هب  ار  وت  هک  تسا  يرقف  زا  رتهب  دراد ،  زاب  زا سـتـم  ار  وت  هک  یتورث  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 3614  / 166  / 3 هیقفلا : 

1303 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انِریَغ .  عَم  ِةایَحلا  نم  ٌریَخ  انَعَم  ُلتَقلاو   ، انِریَغ عم  ینِغلا  نم  ٌریَخ  انَعَم  ُرقَفلا 

 ، تسا رتهب  ندوب  ام  اب  ندـش و  هتـشک  و  ندوب .  ام  ریغ  اب  ندوب و  رگناوت  زا  تسارتهب ،  ندوب  ام  اب  ندوب و  ریقف  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ندوب .  ام  ریغ  اب  ندوب و  هدنز  زا 

 . 54  / 739  / 2 حئارجلاو :  جئارخلا 

1304 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوَرَی ام  یلع  سیل  اذه  ّنإ  َءالَبلا : ـ  ُّبُِحاو  َرقَفلا  ُّبُِحاو  َتوَملا  ُّبُِحا  اهُّبُِحا :  انأو  ُسانلا  اهُضِغُبی  ٌۀثالث  ٍّرَذ :  یبأ  نع  يوُری  اّمع  َلئُس  اّمل   ـ

نم دـنراد و  ترفن  اـهنآ  زا  مدرم  هک  تسا  زیچ  هس   : » هک رذوـبا  زا  هدـش  لـقن  ِنخـس  نـیا  زا  لاؤـس  هراـبرد  مالـسلا ـ  هـیلع  قداـص  ماـما 
هکلب تسین .  دـنمهف ،  یم  رذوبا ) نخـس  زا   ) مدرم هک  هنوـگ  نآ  بلطم  نیا  مراد : ـ » تسود  ار  ـالب  رقف و  گرم و  نم  مراد :  ناشتـسود 

رت تسود  ار  ادخ  تعاط  رد  رقف  ادخ و  تیـصعم  اب  مأوت  یگدنز  ات  مراد ،  رتشوخ  ار  ادـخ  تعاط  هار  رد  گرم  هک  تسا  نیا  وا  دوصقم 
ادخ .  تیصعم  اب  هارمه  یتسردنت  زا  مراد ،  رتشوخ  ار  ادخ  تعاط  هار  رد  يرامیب  الب و  ادخ و  تیصعم  اب  هارمه  يرگناوت  ات  مراد ، 

( . ردصملا شماه  یف  امک  « ) نووری  » خسنلا ضعب  یف 

1305 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌبنَذ لُقَف :  ًالِبقُم  ینِغلا  َتیأر  اذإو  َنیِحلاصلا ،  ِراعِـشب  اـبَحرَم  لـُقَف :  ًـالِبقُم  َرقَفلا  َتیأَر  اذإ  یـسوم ،  اـی   : مالـسلا هیلع  یـسوم  ِةاـجانُم  یف 
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ُُهَتبوقُع .  تَلِّجُع 
هدروآ يور  رقف  هک  يدید  هاگره  یسوم !  يا  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  یـسوماب  لاعت  دنوادخ مـ ياهاوجن  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

( رطاـخ هب  نیا   : ) وگب تسا ،  هدروآ  يور  يرگناوت  تورث و  هک  يدـید  هاـگره  و  ناـحلاص !  شوپـالاب  يا  يدـمآ ،  شوخ  وگب :  تسا ، 
تسا .  هتفاتش  نم  يوس  هب  شرفیک  هک  تسا  یهانگ 

 . 12  / 263  / 2 یفاکلا : 

1306 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ِ  َدنِع  ٌنوزخَم  ُرقَفلاَو   ِ ، هّللا َنِم  ٌحَنِم  ُِبئاصَملا 

يادخ .  دزن  تسا  يا  هنیجنگ  رقف ،  ودندنوادخ  ياه  هیده  اه  تبیصم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . نادعس نع   2  / 260  / 2 یفاکلا : 

1307 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم یِّکَُزی  نَمب  ُعَفدََیل  هّللا َ  َّنإو  اوُکَلََهل ،  ِةالصلا  ِكَرت  یلع  اوُعَمجأ  ولو  اِنتَعیِش  نِم  یِّلَُصی  نَّمَع ال  اِنتَعیـش  نِمیِّلَُـصی  نَِمب  ُعَفدَی  َل)  َ ) هّللا َّنإ 

ُضرَألا . » ِتَدَسََفل  ٍضعَِبب  مُهَضَعب  َسانلا  هّللا ِ  ُعفَد  الَولو   : » َّلجوَّزَع هّللا ِ  ُلوق  وهو  یِّکَُزیال ...  نَّمَع  اِنتَعیش 
رگا دنک . یم  عفد  دنناوخ  یمن  زامن  هک  ینایعیـش  زا  ار  باذـع  ام ، رازگزامن  نایعیـش  دوجو  تکرب  هب  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ینایعیـش زا  ار ] باذع   ] ام زادرپ  تاکز  نایعیـش  دوجو  تکرب  هب  دنوادخ  و  دندش ،  یم  كاله  ًاعطق  دندرک ، یم  كرت  ار  زامن  اهنآ  همه 
یخرب هلیـسو  هب  ار  مدرم  زا  یخرب  دنوادخ  رگا  : » هکلج زع و  دنوادخ  نخـس  يانعم  تسا  نیا  و  دنادرگ ... یم  رود  دنهد  یمن  تاکز  هک 

دیدرگ . » یم  هابت  نیمز  ًاعطق  درک ، یمن  عفد  رگید 
.2/451/1 یفاکلا : 

1308 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَلع .  ُتضَرَتفا  اّمم  َّبَحِأب  يِدبع  ََّیلإ  َبَّبََحتام  یلاعتو :  َكَرابت  هّللا ُ  َلاق 

بوبحم ار  دوخ  ما  هدرک  ضرف  وا  رب  هچنآ  زا  رتبوبحم  يزیچ  هب  ما  هدنب  تسا : هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هدرکن  نم 

.2/82/5 یفاکلا : 

1309 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُتوَفلا .  ِنَمَّزلا  ُلیبَسو  َبلَّسلا ،  ِماّیألا  ِنأَش  نِم  ّنأل  ُهَتَصُرف ؛  ُماّیألا  ُهتَبَلَس  ِءاصِقتسالا  َۀلَجاُؤم  ِۀَصرُفلا  ِۀَلَجاعُمب  َرَظَتنا  ِنَم 

نامه راگزور  دزادـنا ، ریخأت  ار  نآ  لماک  تصرف  نداد  تسد  راـظتنا  هبوا  دـهد و  تسد  یتصرف  سک  ره  هب  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
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نتفر .  تسد  زا  نامز ، هویش  تسا و  ندوبر  ماّیا ، راک  اریز  دیابرب ؛ وا  زا  زین  ار  تصرف 
.78/268/181 راونألا :  راحب 

1310 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلص ٍدّمحم  ِلآ  نِم  َمامإلا  ُُهتَیالَوو  ِسانلا ،  يدیأ  یف  اّمِم  ُهُسأیَو  ِلیّللا ،  ِرِخآ  یف  ُةالصلا  ِةَرِخآلاو :  ایندلا  یف  ُُهنیَزو  ِنمؤملا  ُرخَف  َّنُه  ٌثالث 

هلآ .  هیلع و  هللا 
هچنآ هب  نتـشادن  مشچ  بش و  رخآ  زامن  تسا :  ترخآ  اـیند و  رد  وا  رویز  نمؤم و  راـختفا  هک  تسا  زیچ  هس  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نادناخ  زا  ماما  هب  تبسن  وا  یتسود  تیالو و  دنراد و  مدرم 
.8/234/311 یفاکلا : 

1311 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقافِّنلا .  نِم  ُهَطالَّسلاو  ُءاذَبلاو  ُشحُفلا 

تسا . قافن  ياه ] هناشن   ] زا یگدیرد ،  ینابزدب و  ییوگمانشد و  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.79/113/14 راونألا :  راحب 

1312 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرانلا .  یف  وُهف  ُهَناِسل  ُسانلا  َفاخ  نَم 

دشاب . شتآ  رد  دنسرتب ، شنابز  زا  مدرم  هک  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/327/3 یفاکلا : 

1313 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ارسِج .  ِسانلل  َکَتَبَقَر  ْلَعَجتالو  ِدَسألا ،  َنِم  ََکبَرَه  ایتُفلا  نِم  ْبُرُها 

هدم . رارق  مدرم  لپ  ار  تندرگ  يزیرگ و  یم  ریشزا  هک  زیرگب  نانچ  نداد  اوتف  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/260 راونألا :  راحب 

1314 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُمَلعَیال .  امِیف  َمَّرَحَو  َّلَحأ  ُثیَح  هّللا َ  َّداض  دَقَف  ُمَلعَی  اِمب ال  َناد  نَمو  ُمَلعَی ،  اِمب ال  َناددَقَف  ِهیأَِرب  َساّنلا  یَتفأ  نَم 

هچنآ زا  هک  یسک  تسا و  هدرک  يوریپ  دناد  یمن  هک  يزیچ  زا  دهد ، اوتف  مدرم  هب  دوخ  يأر  ساسارب  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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تسا . هدرک  مارح  لالح و  ار  يزیچ  هتسنادن  اریز  تسا ؛ هتساخرب  تیّدض  هب  ادخ  اب  دنک ، يوریپ  دناد  یمن 
2/299/25 راونألا :  راحب 

1315 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلالَحلا . ... یف  َةَریَغ  ال 

تسین . ... بّصعت  تریغ و  لالح ، رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.5/537/1 یفاکلا : 

1316 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهَنِطابو .  اهَرِهاظ  َشِحاوفلا  َمَّرَح  ِِهتَریَِغلو  ٍرویَغ ،  َّلُک  ُّبُِحیٌرویَغ  یلاعتو  َكرابت  هّللا َ  ّنإ 

هک تسوا  يدـنمتریغ  زا  و  دراد . یم  تـسود  ار  يدـنمتریغ  ره  تـسا و  دـنمتریغ  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 
تسا . هدومرف  مارح  ادیپان ، هچ  ادیپ و  هچ  ار ،  اهیراکتشز 

.5/535/1 یفاکلا : 

1317 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َتیَعَرام مالسلاامهیلع :  ِنیـسحلا  ُنب  ُّیلع  َُهل  َلاقف  ٌعِدتبُم !  ٌّلاض  َّکن  یلإ أ  َُکبُـسنَی  انالُف  َنإ  مالـسلاامهیلع :  ِنیـسحلا  ِنب  ِّیلعل  ٌلُجَر  َلاق 

ِبالِک ُمادإ  اّهنإف  َۀَبیِغلاو  َكاّیإ  ُهُمَلعأ ... !  ُتَسل  ام  یخأ  نع  ینَتغَلبأ  ُثیح  یِّقَح  َتیَّدأ  الو  ُهَثیدَح ،  انَیلإ  َتلَقَن  ُثیح  ِلُجرلا  ِۀََسلاُجم  َّقح 
ِهیف .  ام  ِردَقب  اُهُبلطَی  اّمنإ  ُّهن  ُراثکإلا أ  ِهیَلع  َدِهَش  ِسانلا  ِبویُع  ِرکِذ  نِم  َرَثکأ  نَم  ّنأ  ْمَلعاَو  ِرانلا ، 

. یتسه راذگتعدب  هارمگ و  هک  دـهد  یم  تبـسن  امـش  هب  ینالف  : تفگمالـسلاامهیلع نیـسحلا  نب  یلع  هب  يدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يدرواین اج  هب  زین  ارم  ّقح  يدرک . لقتنم  ام  هب  ار  وا  نخس  اریز  یتشادن ؛ ساپ  ار  درم  نآ  اب  ینیـشنمه  ّقح  دومرف : وا  هب  نیـسحلا  نب  یلع 

هک یسک  نادب  تسا و  خزود  ياهگس  هلاون  نآ  هک  زیهرپب ، تبیغ  زا  متـسناد ...! یمن  ار  نآ  نم  هک  يدناسر  نم  هب  يزیچ  مردارب  زا  اریز 
، تسه شدوخ  رد  هک  يا  هزادنا  نامه  هب  ار  اهبیع  نیا  وا  هک  دـهد  یهاوگ  هتکن  نیا  رب  دایز  ییوگبیع  نیا  دـنک ، ییوگبیع  دایز  مدرم  زا 

دراد .)  بیع  هزادنا  نامه  هب   ) دیوج یم 
.75/246/8 راونألا :  راحب 

1318 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُناُدت .  ُنیدَت  امک  َکَّنإف  اهیف ؛  َعَقَتَف  ًةَرفُح  َکیِخِأل  ْرِفَحت  الو  ُبَتُغتف ،  ْبَتغَت  ال 

تـسد ره  هب  اریز  یتفا ؛ یم  نآ  رد  دوخ  هک  نکم  هاچ  تردارب  يارب  و  دوش . یم  تبیغ  وت  زا  هک  نکن ، تبیغ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
يریگ . یم  سپ  تسد  نامه  اب  یهدب ،
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75/249/16 راونألا :  راحب 

1319 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکلذ .  هّللا ُ  ُهَمَلعأ  َءیشلا  َمَلعَی  نأ  َدارأ  اذإ  نکلو  ال ،  ِبیَغلاب : ـ  ُمامإلا  ُمَلعَی  له  َلئُس :  اّمل   ـ

دنوادخ دنادب ، ار  يزیچ  دهاوخب  هاگره  اما  هن ، دومرف :  دـناد ـ  یم  بیغ  ماما  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دزومآ . یم  وا  هب  ار  نآ 

1/257/4 یفاکلا : 

1320 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َقافِّنلا .  ُثِرُوی  ُءانِغلا 

دراذگ . یم  ياجرب  قافن  دوخ  زا  یناوخ ، هزاوآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 79/241/7 راونألا :  راحب 

1321 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هیلع ُلیئَربَج  ُهاتأف  ِِهتَقان !  َناکَم  ُمَلعَی  الو  ِبیَغلا  ِنَعاُنثِّدَُحی  َنوقفانُملا :  َلاقف  َكُوبَت ،  ِةَوزَغ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسر  ُۀَقان  تَّلَض 

َةالصلا هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  يدانَف  ٍرَحب .  ِةَرَجَـشب  اهُمامِز  ٌقِّلَعَتُم  اذک ،  ِْبعِـش  یف  َکَتَقان  َّنإ  َلاقو :  اولاق ،  امب  ُهَرَبخأَف  مالـسلا 
اهَوتأ .  یّتح  اهَیلإ  اوُرَدابَف  اذک ،  ِبعِِشب  یتَقان  ّنإ  ُسانلا ،  اهُّیأ  َلاقف :  ُسانلا ،  َعَمَتجاف  َلاق :  ًۀَعِماج ،

اما دیوگ  یم  بیغ  زا  ام  يارب  دنتفگ :  ناقفانم  دش . مگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هقان  كوبت  گنج  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تا هقان  تفگ :  دناسر و  ترضح  عالطا  هب  ار  ناقفانم  هتفگ  دمآ و  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لیئربج  دناد ! یمن  ار  شرتش  ياج 

. داد رس  تعامج  زامن  يادن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  سپ  تسا . هدرک  ریگ  يدنمونت  تخرد  هب  شراهم  دشاب و  یم  هّرد  نالف  رد 
دنتفای . ار  رتش  دنتفاتش و  نآ  فرط  هب  مدرم  تسا . هّرد  نالف  رد  نم  هقان  مدرم ! يا  دومرف :  ترضح  دندش . عمج  مدرم 

.308/408 ءایبنألا :  صصق 

1322 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍْملِع ِْریَِغب  هّللا ِ  ِلـیبَس  نع  َّلُِـضِیل  ِثیدَـحلا  َوَْهل  يرَتْـشَی  نَم  ِساـنلا  َنِمو   : » َّلـجوَّزَع ُُهلوَق  وُهو  َراـنلا ،  ِهیَلع  َلـجوَّزَع  هّللا ُ  َدَـعوأ  اّـمِم  ُءاـنِغلا 

ٌنیهُم . » ٌباذَع  مَُهل  َکئلُوا  اوُزُه  اهَذِخَّتَیو 
یم هک  اج  نآ  تسا ، هداد  شتآ  هدـعو  نآ  يارب  لج  زع و  دـنوادخ  هک  تسا  یناهانگ  هلمج  زا  یناوخ  هزاوآ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

هب ار  ادخ  هار  دننک و  هارمگ  ادخ  هار  زا  یشناد   [ چیه ] یب  [ ار مدرم   ] ات دنرادیرخ  ار  هدوهیب  نخـس  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  و   : » دیامرف
دوب .» دهاوخ  هدننکراوخ  یباذع  نانآ  يارب  دنریگ . دنخشیر 
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.4/58/5092 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1323 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّنأل ِنیَفعِض ؛  َرجألا  َُهل  هّللا ُ  َفَعضأ  ِِهناوخِإب ،  اّراب  ِهِمِحَِرل  ًالوُصَو  َناک  اذإ  َّینَغلا  َّنإف  ْتُکُسا !  مِهیف : ـ  َعَقَوو  َءاینغألا  ُهَدنع  ٌلُجر  َرَکَذ  اَّمل   ـ
ْمُهو اُولِمَع  اِمب  ِفْعِّضلا  ُءازَج  مَُهل  َکئلوُاف  اِحلاص  َلِمَعو  َنَمآ  نَم  ّالإ  یْفلُز  انَدـنِع  مُُکبِّرَُقت  یّتلاب  مُکُدالوأ  الو  مُُکلاومأ  اـمو   : » ُلوقی هّللا َ 

ۀیآلا .  َنونِمآ »  ِتافُرُغلا  یف 
! شوماـخ دومرف :  درک ـ  ییوگدـب  ناـنآ  زا  دروآ و  ناـیم  هب  نخـس  نارگناوـت  زا  شروـضح  رد  يدرم  یتـقو  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

یم ادـخ  اریز  دـهد ؛ یم  دزم  وا  هب  ربارب  ود  دـنوادخ  دـیامن ، ناسحا  شناردارب  هب  دـنک و  یگدیـسر  دوخ  ناشیوخ  هب  هچناـنچ  دـنمتورث ،
هتسیاش ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دنادرگ ، کیدزن  ام  هاگـشیپ  هب  ار  امـش  هک  تسین  يزیچ  ناتنادنزرف  لاوما و  و   : » دیامرف

دوب . » دنهاوخ  رطاخ  هدوسآ   [ یتشهب [ي  اه هفرغ  رد  نانآ  تسا و  شاداپ  ربارب  ود  دنا  هدرک  هچنآ  يارب  ار  نانآ  سپ ، دنشاب . هدرک 
.2/203 یّمقلا :  ریسفت 

1324 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلوضُفلا .  ُكَرتو  ِسانلا ،  يِدیأ  یف  اّمِم  ُسأَیلاو  َیِطُعا ،  امب  ُۀَعانَقلا  ُرَبکألا :  یَنِغلا  وُهواثالث  َلان  اثالث  َقِزُر  نَم 

هچنآ هب  ندوب  عناـق  تسا :  تورث  نیرتگرزب  نیا  دـبای و  تسد  زیچ  هس  هب  دوش ، رادروخرب  زیچ  هس  زا  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تسین .) يرورض  یگدنز  يارب  هچنآ   ) اهیدایز كرت  دنراد و  مدرم  هچنآ  زا  ندنکرب  دیما  مشچ  تسا ، هدش  شیاطع 

.318 لوقعلا :  فحت 

1325 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِسانلا .  یَنغأ  نِم  وُهف  هّللا ُ  ُهَقَزَر  امب  َِعنَق  نَم 

تسا . مدرم  نیرترگناوت  دشاب ، عناق  تسا  هدرک  شیزور  دنوادخ  هچنآ  هب  هک  ره  مالسلاامهیلع :  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما 
.2/139/9 یفاکلا : 

1326 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَّنَجلاو .  َةَرِفغَملا  ِةَرِخآلا  یفو  َۀَِیفاعلاو ،  اینّدلا  ِیف  ینِغلا  هّللا َ  اُولَس 

دیهاوخب . ار  ترخآ  رد  تشهب  شزرمآ و  و  ایند ، رد  یتسردنت  يرگناوت و  دنوادخ  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.5/71/4 یفاکلا : 

1327 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُنِرَد ٌرِـسعُم  ٌلُجَر  َءاجف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسر  یلإ  َسَلَجَف  ِبوَّثلا  ُّیِقَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسر  یلإ  ٌرِـسُوم  ٌلُجر  َءاـج 

َکَّسَمَی نأ  َتفِخأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسر  َُهل  َلاقف  ِهیَذِخَف ،  ِتَحت  نِم  َُهبایث  ُرِـسوُملا  َضَبَقَف  ِرِـسوُملا ،  ِبنَج  یلإ  َسَلَجَف  ِبوَّثلا 
امف َلاق :  ال ،  َلاق :  ََکباِیث !؟  َخِّسَُوی  نأ  َتفِخَف  َلاق :  ال ،  َلاق :  ٌءیَـش !؟  َكانِغ  نِم  ُهَبیـُصی  نأ  َتفِخَف  َلاق :  ـال ،  َلاـق :  ٌءیَـش !؟  ِهِرقَف  نِم 

یلام !  َفِصن  َُهل  ُتلَعَج  دقو  ٍنَسَح ،  َّلُک  یل  ُحِّبَُقیو  ٍحیبَق ،  َّلُک  یل  ُنِّیَُزی  انیرَق  یل  َّنإ  هّللا ، ِ  َلوسر  ای  َلاقف :  َتعَنَص ؟  ام  یلع  َکَلَمَح 
َکَلَخَد !  ام  ینَلُخدَی  نأ  ُفاخأ  َلاق :  َِملو !؟  ُلُجَّرلا :  َُهل  َلاقف  ال ،  َلاق :  ُلَبقَتأ ؟  ِرِسعُملل :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َلاقف 

ترـضح نآ  رانک  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تمدـخ  هزیکاپ  ون و  ییاهـسابل  اب  يدـنمتورث  درم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
زا ار  دوخ  هماج  دنمتورث  درم  تسـشن . دنمتورث  نآ  رانک  دش و  دراو  نیکرچ  هدیلوژ و  ياه  هماج  اب  تسدـیهت  يدرم  وا  زا  سپ  تسـشن .

. هن درک :  ضرع  دسر ؟ وت  هب  وا  رقف  زا  يزیچ  هک  يدیسرت  دومرف :  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  درک . عمج  دیـشک و  وا  نار  ریز 
 : دومرف هن . درک :  ضرع  دـنک ؟ فیثـک  ار  تساـبل  يدیـسرت  دومرف :  هن . درک :  ضرع  دـسر ؟ وا  هب  يزیچ  وت  ییاراد  زا  يدیـسرت  دومرف : 

دهد یم  هولج  ابیز  مرظن  رد  ار  یتشز  راک  ره  هک  مراد  یناطیـش )  ) یمدمه نم  ادخ ! ربمایپ  يا  درک :  ضرع  يدرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ  سپ 
نآ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مدیـشخب . درم  نیا  هب  ار  دوخ  لام  فصن  نونکا  دهد . یم  شیامن  تشز  میارب  ار  یبوخ  راک  ره  و 
هب تفای ، هار  وت  هب  هک  یتلاح  مسرت  یم  تفگ :  ارچ !؟ تفگ :  وا  هب  دنمتورث  درم  هن . درک :  ضرع  يریذپ ؟ یم  وت  دومرف :  تسدـیهت  درم 

دبای ! هار  مه  نم 
.2/262/11 یفاکلا : 

1328 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلولُغلا 

ههبش . هب  مارح  ندروخ  ههبش و  هب  میتی  لام  ندروخ  دوش و  هدیدزد  ماما  زا  هک  يزیچره  زا  تسا  ترابع  لولغ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُّلُغَی مَنغملا  یف  َّلغ  لاقی :  ۀمْـسِقلا ،  لبق  ۀمینغلا  نم  ۀقرـسلاو  مَنغَملا  یف  ۀنایخلا  وهو  ثیدـحلا ،  یف  لولغلا  رکذ  رّرکت  دـق  ریثألا : نبا  لاق 
وهو ٌّلُغ ،  اهیف  لوُعجَم  ۀـعونمم  يأ  ۀـلولغم :  اهیف  يدـیألا  ّنأل  ًالولُغ  تیّمُـسو  ّلغ ، دـقف  ۀَـیْفُخ  ٍءیـش  یف  ناخ  نم  ّلکو  ٌّلاغ ،  وهف  ًالولُغ 

(. 3/380 ۀیاهنلا :  . ) اضیأ ۀعماج  اهل : لاقیو  هقنُع ،  یلإ  ریسألا  دی  عمَجت  یتلا  ةدیدحلا 

1329 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌُلفاغَت .  ُُهثُلثو  ٌۀَنِطف  ُهاثُلث  ٍلایکِم :  ُء  ْلِم  ِرُشاعَّتلاو  ِشُیاعَّتلا  ِلاح  ُحالَص 

و تسا ، يرایشوه  یکریز و  نآ  موس  ود  هک  دَنام  ار  يُرپ  هنامیپ  ترـشاعم ، یعامتجا و  یگدنز  عضو  یتسرد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یشوپ . مشچ  شموس  کی 

.359 لوقعلا :  فحت 

1330 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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اذاِمل ! ؟  ُۀَلفَغلافاّوُدَع  ُناطیشلا  َناک  نإ 
ارچ ؟ تلفغ  سپ  تسا ، نمشد  ناطیش  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

.78/190/1 راونألا :  راحب 

1331 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَلع .  ْبَتُکی  مل  هّللا َ  َرَفغَتسا  ِنإف  ِلیللا ،  َیلإ  ٍةَودُغ  نِم  َلُِّجا  ابنَذ  ََبنذأ  اذإ  َدبَعلا  ّنإ 

هانگ نآ  تساوخ ، شزرمآ  رگا  دوش . یم  هداد  تلهم  وا  هب  بش  ات  دادماب  زا  ، دوش بکترم  یهانگ  هدنب  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش . یمن  هتشون  شیارب 

.2/437/1 یفاکلا : 

1332 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهیَلع . ...  َرَبَص  نَِمل  ُظیَغلا  ُۀَعرُجلا  َمِعن 

دزرو . ییابیکش  نآ  رب  هک  یسک  يارب  مشخ ، تسا  يا  هعرج  وکین  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/109/2 یفاکلا : 

1333 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَلقَع .  ِْکلمَی  َمل  ُهَبَضَغ  ِْکلمَی  َمل  نَم 

تسین . دوخ  درِخ  رادرایتخا  دشابن ،  دوخ  مشخ  رادرایتخا  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/305/13 یفاکلا : 

1334 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمیکَحلا .  ِبلَِقل  ٌۀَقَحمَم  ُبَضَغلا 

تسا . میکح  صخش  لد  هدننک  دوبان  مشخ ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/305/13 یفاکلا : 

1335 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍّرَش .  ِّلُک  ُحاتفِم  ُبَضَغلا 

تسا . يدب  ره  دیلک  مشخ ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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2/303/3 یفاکلا : 

1336 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌّقَح .  ٍِملاظ  ِقرِِعل  َسیل  اِهبِحاص ؛  یلإ  َُۀبرُّتلا  ُمَّلَُستو  ُهؤاِنب ،  ُعَفُری  اهیف : ـ  یَنبو  اهِّقَح  ِریَِغباضرأ  َذَخأ  نَّمَع  َلئُس  اَّمل   ـ

 : دومرف تسا ـ  هتخاـس  نآ  رد  یناـمتخاس  هتفرگ و  قحاـن  هب  ار  ینیمز  هک  یـسک  مکح  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
درادن .  دوجو  یقح  بصاغ )  ) ملاظ قرِع  يارب  دوش . یم  هدنادرگرب  شبحاص  هب  نیمز  ددرگ و  یم  ناریو  شنامتخاس 

.17/311/1 ۀعیشلا :  لئاسو 

1337 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انَّشَغ .  نَم  اّنِم  َسیل 

دنک . يراکلغدام  اب  هک  یسک  تسین  ام  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
5/160/1 یفاکلا : 

1338 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَلع . تَغابَت  َبَرَعلا  َّنأ  َکلذو  ٍنیَنُح ، ِموی  نِم  ِهیَلع  َّدَشأ  َناک  ٌموَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبنلاب  َّرَم  ام 

نآ هب  متـس  يارب  اهبرع  هک  ارچ  تشذگن ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نینح  گنج  زور  زا  رت  تخـس  يزور  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دندش . ناتسادمه  ترضح 
.21/180/16 راونألا :  راحب 

1339 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هیلع َنینمؤملا  ِریمأ  ِدَی  نِم  َلَوعِملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َلَوانَتَف  ٍۀَیدُِکب ،  اوُّرَم  َقَدنَخلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسر  َرَفَح  اَّمل 
یف َّیَلَع  َِحُتف  دََقل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َلاقف  ٍقَِرف ،  ِثالثب  تَقَّرَفَتَف  ًَۀبرَض  اهب  َبَرَضَفهنع  هللا  یـضر  َناملـس  ِدَی  نِم  وأ  مالـسلا 

یّلَخَتَی !  َجُرخَی  نأ  انُدَحأ  ُرِدقَی  امو  َرصیَقو  يرسِک  ِزُونُکب  انُدِعَی  ِِهبِحاصل :  امُهُدَحأ  َلاقف  َرصیَقو ،  يرسِک  ُزُونُک  ِهِذه  یَتبرَض 
یلص ادخ  ربمایپ  دندروخرب . یعنام  هب  ناناملسم  دنک  یم  ار  قدنخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  هک  یماگنه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ماگنه نیا  رد  دش . هّکت  هس  هک  دروآ  دورف  نآ  رب  يا  هبرـض  تفرگ و  ناملـس  تسد  زا  ای  نینمؤملاریما  تسد  زا  ار  گنلک  هلآ  هیلع و  هللا 
شقیفر هب  دارفا  زا  یکی  دوشگ . میارب  ار  رـصیق  يرـسک و  ياهجنگ  نم  هبرـض  نیا  اـب  دـنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
تجاح ياضق  يارب  تسین  رداق   [ نمـشد میب  زا   ] ام زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  دهد ، یم  ام  هب  ار  رـصیق  يرـسک و  ياهجنگ  هدعو  تفگ : 

دور ! نوریب 
.8/216/264 یفاکلا : 
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1340 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌلُجَر ُهآرَف  ِِهباحصأ ،  َنَیبو  ُهَنَیب  َلاحَف  ٌلیَس  َلَبقأَف  ٍداو ،  ِریفَش  یلع  ٍةَرجَـش  َتَحت  ِعاقِّرلا  ِتاذ  ِةوزغ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسر  َلََزن 
َءاجَف ادّمحم !  ُُلتقأ  انأ  ِهِموقل :  َنیکرشُملا  نِم  ٌلُجر  َلاقف  ُلیَّسلا ،  ُعِطَقنَی  یَتم  َنوُرِظَتنَی  يِداولا  ِریفَش  یَلع  ٌماِیق  َنوملسملاو  َنیکرشُملا ؛  نِم 

هیلع ُلیئَربَج  ُهَفَـسَنَف  َکُّبَرو ،  ّیبَر  َلاقف :  ُدّـمحم !؟  ای  یّنِم  َکـیِجُنی  نَم  َلاـق :  َُّمث  ِفیَّسلاـب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسر  یلع  َّدَـشو 
ای یّنِم  َکیِجُنی  نَم  َلاقو :  ِهِردَص ،  یلع  َسَلَجو  َفیَّسلا  َذَخأو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َماقف  ِهِرهَظ ،  یلع  َطَقَسَف  ِهِسَرَف  نع  مالـسلا 

ُمَرکأو .  یّنِم  ٌریَخ  َتنَأل  هّللاو ِ  ُلوقَی :  وُهو  َماقف  ُهَکَرَتَف ،  ُدّمحم ،  ای  َکُمَرَکو  َكُدوُج  َلاقف :  ُثروَغ ؟ 
ماگنه نیا  رد  دـش . هدایپ  يا  هّرد  رانک  رد  یتخرد  ریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  عاقرلا  تاذ  گنج  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

ناناملسم دید و  لاح  نآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناکرشم  زا  يدرم  تخادنا . ییادج  شنارای  ترـضح و  نآ  نایم  دمآ و  یلیس 
. مشک یم  ار  دّمحم  نم  تفگ :  دوخ  ناهارمه  هب  كرشم  درم  نآ  دوش . عطق  لیـس  نایرج  ات  دندوب  رظتنمو  هداتـسیا  هّرد  فرط  نآ  رد  زین 

گنچ زا  ار  وت  یسک  هچ  کنیا  دّمحم ! يا  تفگ :  دیشک و  ریـشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يور  هب  دمآ و  ربمایپ  دزن  هاگ  نآ  و 
ربمایپ داتفا . تشپ  هب  وا  درک و  ترپ  شبـسا  زا  ار  درم  نآ  لیئربج  ماـگنه  نیا  رد  وت . نم و  راـگدرورپ  دومرف :  ترـضح  دـناهر ؟ یم  نم 

یم نم  گـنچ  زا  ار  وت  یـسک  هچ  ثروغ ! يا  دوـمرف :  تسـشنوا و  هنیـس  يور  دیـشک و  ریـشمش  تساـخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
ادخ هب  تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  تساخرب  وا  دیشک و  تسد  درم  نآ  زا  ترـضح  دّمحم ! يا  وت  مرک  یگدنـشخب و  درک :  ضرع  دناهر ؟

يرت . یمارگ  رتهب و  نم  زا  وت  هک  مسق 
.20/179/6 راونألا :  راحب 

1341 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُِکلمَی .  امیف ال  َعِمَطو  ِهب ،  ُِقثَی  نَم ال  یلإ  َنَکَرو  ُنوکی ،  امب ال  َقَّدَص  نَم  : ارورغَم َناک  ٍۀَثالثب  َِقثَو  نَم 

هک یـسک  هب  دنک و  رواب  تسین ، یندش  ار  هچنآ  هک  یـسک  تسا :  هدروخ  لوگ  ، دنک دامتعا  زیچ  هس  هب  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ددنب . عمط  مشچ  تسین ، نآ  کلام  هچنآ  رد  دنک و  هیکت  درادن ، دامتعا  ودب 

.319 لوقعلا :  فحت 

1342 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقلُخلا .  ِنسُح  نِم  ُأَنهأ  َشیَع  ال 

تسین . ییوخشوخزا ، رتاراوگ  يا  یگدنز  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.560/1 عئارشلا :  للع 

1343 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ُۀَّیِذَبلا . ُةأرَملاو  ُءوَّسلا ،  ُراجلاو  ُرئاجلا ،  ُناطلُّسلا   : َشیَعلا ُرِّدَُکت  ٌۀَثالَث 
حیقو . نهد و  دب  نز  دب و  هیاسمه  رگمتس ، ياورنامرف  دنک :  یم  هریت  ار  یگدنز  زیچ  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

.320 لوقعلا :  فحت 

1344 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنَتَتُفی .  یّتَح  اینّدلا  َنِم  ْجُرخَی  َمل  ِهیخِأب  َتلََزن  ٍۀَبیصُِمب  َتَمَش  نَم  َِکب .  اهَرِّیَُصیو  هّللا ُ  ُهَمَحرَیف  َکیخِأل  َۀَتامَّشلا  يدُبت  ال 

ره دناسر . یم  وت  هب  ار  يراتفرگ  نآ  دنک و  یم  محر  وا  هب  دنوادخ  هک  نکم  يداش  راهظا  تردارب  يراتفرگ  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش . نآ  راتفرگ  دوخ  ات  دورن  ایند  زا  دوش ، داش  تسا  هدیسر  شردارب  هب  هک  یتبیصم  يراتفرگ و  زا  سک 

.2/359/1 یفاکلا : 

1345 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرِخآلاو .  اینّدلاِیف  هّللا ُ  ُهَبَّن  انِمُؤم أ  َبَّن  نَم أ 

دنک . شنزرس  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک ، شنزرس  ار  ینمؤم  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/356/1 یفاکلا : 

1346 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ام .  اموَی  اِهب  ُهَرِّیَُعِیل  ِِهتّالَز  ِهیَلَع )  ) ُظَفحَی َوُهو  َلُجَّرلا  یخاُوی  ُلُجَّرلا  َنوکَی  نأ   ِ هّللا َنِم  ُدبَعلا  ُنوکَی  ام  ُدَعبأ 

دراد هگن  ار  وا  ياهشزغل  باسح ]   ] دنکفا و یتسود  حرط  يدرم  اب  هک  تسا  يدرم  نآ  ادخ ،  زا  هدنب  نیرترود  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک . شنزرس  ار  وا  اهنآ  هطساو  هب  يزور  ات 

.2/355/7 یفاکلا : 

1347 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یبویُع .  ََّیلإ  يدهأ  نَم  ََّیلإ  یناوخإ  ُّبَحأ 

دنک . هیده  نم  هب  ار  میاهبیع  هک  تسا  یسک  نم ، دزن  مناردارب  نیرتبوبحم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.366 لوقعلا :  فحت 

1348 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهب .  َرِکُم  دَق  ُهَّنأ  اومَلعاَف  ِِهبونُِذل ،  ایِسان  ( ِساّنلا  ) ِبونُِذل ادِّقَفَتُم  َدبَعلا  ُُمتیأَر  اذإ 
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 ] رکم راتفرگ  هک  دینادب  تسا ، هدرب  دای  زا  ار  شدوخ  ناهانگ  دیوج و  یم  ار  مدرم  ناهانگ  هدنب  دیدید  هاگ  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هدش   [ ادخ

.48/7 رئارسلا :  تافرطتسم 

1349 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِسفَن .  ِبیَع  یلإ  َساّنلا  ُهُقبَس  ِءرَمِلل  ِءایشألا  ُعَفنأ 

زا شیپ   ) دریگ یـشیپ  مدرم  رب  دوخ  ياهبیع  هب  یگدیـسر  رد  هک  تسا  نیا  یمدآ ، يارب  اهزیچ  نیرتدـنمدوس  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دزادرپب .) دوخ  ياهبیع  هب  مدرم  بویع  هب  نتخادرپ 

.8/243/337 یفاکلا : 

1350 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امئاص .  َموَیلا  َکلذ  ُنوکَتو  َِکبیِط ،  ِبَیطِأب  ْبَّیَطَتو  َِکباِیث ،  َفَظنأ  ْسَبلاَو  ْلِسَتغاَف  ِزوریَّنلا  ُموَی  َناک  اذإ 

تدوخ اهرطع  نیرتوبشوخ  اب  شوپب و  ار  تیاه  هماج  نیرت  هزیکاپ  يوشب و  اردوخ  ندب  دسر ، ارف  زورون  نوچ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
شاب . راد  هزور  زور  نآ  رد  نک و  رّطعم  ار 

 . 7/346/1 ۀعیشلا :  لئاسو 

1351 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهتََّکبو  ِساّنلا ،  ِسوُؤر  یلَع  ُهَبَساح  اّرَش  ٍدبَِعب  َدارأاذإ  یلاعَتو ...  َكَرابَت  هّللا َ  َّنإ 

دـنک و یـسرباسح  وا  زا  مدرم  روـضح  رد  دـهاوخب ،  دـب  يا  هدـنب  يارب  هاـگ  ره  یلاـعتو ... كراـبت  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
همان هک  یسک  اّما  و   : » دیامرف یم  هک  لج  زع و  دنوادخ  نخـس  دارم  تسا  نیا  دهد . وا  پچ  تسد  هب  ار  شا  همانراک  دیامن و  شموکحم 

شناـسک دزن  اـیند  رد  وا  هک  دـیآ ، رد  هتخورفا  شتآ  هب  مدـش و  كـاله  نم  رب  ياو  دـیوگب :  هک  ادوز  دوش ، هداد  وا  هب  رـس  تشپ  زا  شا 
دوب .» هتسیز  نامداش 

( . 1/177 نیرحبلا :  عمجم   ) هبلغ اذإ  ۀّجحلاب :  هتکب  لاقیو :  خیبوتلاو ،  عیرقتلا  تیکبتلا : 

1352 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َتلِمَعو اذَکو  اذَک  َتلَعَف  يدبَع ،  ُلوقَیف :  ُهَنَیبو ،  ُهَنَیب  امیف  ُهَبَساحو  ِهنیمَِیب  َُهباتِک  ُهاطعأ  َنِمؤُملا  َبِساُحی  نأَدارأ  اذإ  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنإ 

اذِهل َناک  امأ  هّللا ِ  َناحبُـس  ُساّنلا :  ُلوقَیف  ٍتانَـسَح ،  اُهتلَدبأو  ََکل  اُهترَفَغ  دَق  ُلوقَیف :  َکلذ ،  ُتلَعَف  دَق  ِّبَر  ای  مَعَن  ُلوقَیف :  اذَـکو !  اذَـک 
ارورسَم . » ِِهلْهأ  یلإ  ُِبلَْقنَیَو  اریسَی  اباسِح  ُبَساُحی  َفْوَسَف  ِِهنیمَِیب  َُهباتِک  َِیتُوا  نَم  اّمَأَف   : » َّلجوَّزَع هّللا ِ  ُلوَق  َوُهو  ٌةَدِحاو !؟  ٌۀَئِّیَس  ِدبَعلا 

دهد و وا  تسار  تسد  هب  ار  شا  همانراک  دنک  یگدیسر  نمؤم  باسح  هب  دهاوخب  نوچ  یلاعت  كرابت و  يادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ضرع يا ! هداد  ماجنا  ار  راک  نامهب  نالف و  يا و  هدرک  نانچ  نینچ و  نم ! هدنب  دیوگ :  سپ  دیامن . یگدیسر  شباسح  هب  وا  دوخ و  نایم 
. مدرک کین  ياهراک  هب  لیدبت  مدیـشخب و  وت  رب  ار  اهنآ  نم  دیامرف :  یم  دنوادخ  ما . هدرک  ار  اهراک  نیا  نم  اراگدرورپ  يرآ ، دنک :  یم 
هک سک  نآ  اما   : » لج زع و  دنوادخ  نخـس  يانعم  تسا  نیا  تشادـن ؟ مه  هانگ  کی  یتح  هدـنب  نیا  هّللا !  ناحبـس  دـنیوگ :  مدرم  سپ ،

ددرگرب .» نامداش  دوخ  ناسک  يوس  هب  دوش و  یسرباسح  ناسآ  هک  ادوز  دوش  هداد  وا  تسار  تسد  هب  شا  همان 
.92/246 دیعس :  نب  نیسحلل  دهزلا 

1353 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکلذـِلف ِۀَـعاّسلا ،  َکِلت  ُهَلَعَف  ُهَّنأک  ِهیَلَع ؛  َِبتُک  امو  َلِمَع  ام  َعیمَج  ُدـبَعلا  ُرَّکَذـُی  َموَیلا : ـ » َکِسْفَِنب  یفَک  َکـَباتِْکأَْرِقا  « : ـ  یلاـعَت ِِهلوق  یف   ـ

اهاصْحأ !؟ » ّالإ  ًةَریبَک  الَو  ًةَریغَص  ُرِداُغی  ِباتِکلا ال  اذِهل  ام  انَتَْلیَو  ای   : » اولاق
هک ار  ییاهراک  مامت  دومرف :  يا ـ » هدنـسب  تباسح  هب  یگدیـسر  يارب  وت  زورماار  تا  همان  ناوخب   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 
هب تسا . هداد  ناشماجنا  هظحل  نامه  رد  ییوگ  هک  يروط  هب  دوش  یم  يروآدای  وا  هب  تسا ، هدش  هتـشون  وا  يارب  هچنآ  هداد و  ماجنا  هدنب 

تسا .» هتخادنین  ملق  زا  ار  یتشرد  زیر و  چیه  هک  تسا  يا  همان  هچ  نیا  ام ! رب  ياو   : » دنیوگ یم  لیلد  نیمه 
.2/328/35 یشاّیعلا :  ریسفت 

1354 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اوبَصَنو َنینِمؤُملا  اَُوذآ  َنیّذلا  ِءالؤه  ُلاُقیف :  ٌمَحل ،  مِهِهوجُو  یلَع  َسَیل  ٌموَق  ُموقَیف  یئاِیلوِأل ؟  ُدودَّصلا  َنیأ  ٍدانُم :  يدان  ِۀَمایِقلا  َموی  َناک  اذإ 

َمَّنَهَج .  یلإ  مِِهب  ُرَمُؤی  َُّمث  مِِهنیِد ،  یف  مُهوفَّنَعو  مُهودَناعو  مَُهل 
دندنادرگ يور  نم  ناتـسود  زا  هک  یناسک  دنیاجک  هک :  دروآ  رب  گناب  يا  هدنهدزاوآ  ، دوش تمایق  زور  نوچ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

؛ دـنزیخرب درادـن ، دوجو  یتشوگ  ناش  هرهچ  رد  هک  یهورگ  سپ ، دـندرک ؟) دنخـشیر  ار  نانآ  ای  دـنتخاس ، مورحم  ناشقوقح  زا  ار  اهنآ  )
تخـس ار  ناشیا  ناشنید  رطاخ  هب  دـندیزرو و  داـنع  ینمـشد و  ناـنآ  اـب  دـنداد و  رازآ  ار  ناـنمؤم  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنیا  دوش :  هتفگ 

دنرب . خزود  هب  ار  اهنآ  هک  دوش  هداد  نامرف  هاگ  نآ  دندرک ؛ شنزرس 
.2/351/2 یفاکلا : 

1355 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِباسِحلا .  َنِم  هّللا ُ  َغُرفَی  یّتَح  ُساّنلا  ُمُهؤَّطَوَتَیِّرَّذلا  ِرَوُصیف  َنولَعُجی  َنیرِّبَکَتُملا  َّنإ 

ات دـننک ، یم  لامدـگل  ار  اهنآ  هتـسویپ  مدرم  دـنوش و  یم  هدروآ  رد  هچروم  لکـش  هب  ربکتمدارفا  تمایق ] زور   : ] مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
دوش . غراف  ناگدنب  باسح  هب  یگدیسر  زا  ادخ  هک  ینامز 

2/311/11 یفاکلا : 

1356 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا .  َموَی  ِراّنلا  َنِم  ًةَوذَج  َلَکأ  ِهیَلَع ،  ُهَّدُرَی  َملو  املُظ  ِهیخأ  ِلام  نِم  َلَکأ  نَم 

شتآ زا  يا  هرارـش  تمایق  زور  دنادرگنرب ، وا  هب  ار  نآ  دروخب و  قحان  هب  ار  دوخ  ردارب  لام  زا  يزیچ  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دروخب .

322/8 لامعألا :  باوث 

1357 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیف .  َمَحل  ٌمظَع ال  هُهجَوو  ِۀَمایِقلا  َموَیَءاج  َساّنلا  ِِهب  َلُکأَِیل  َنآرُقلا  أَرَق  نَم 

تسا و ناوختـسا  شا  هرهچ  هک  دـیایب  یلاـح  رد  تماـیق  زور  دـناوخب ، نآرق  مدرم  زا  يّدـکت  يارب  سک  ره  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 
تسین . نآ  رب  یتشوگ 

.1 / 329 لامعألا :  باوث 

1358 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍران .  نِم  ِناناِسل  َُهلو  ِۀَمایِقلا  َموَی  َءاج  ِنیَناِسلو ،  ِنیَهجَِوب  َنیِملسُملا  َیَِقل  نَم 

شتآ زا  نابز  ود  هک  یلاح  رد  دوش  هدروآ  تمایق  زور  دـنک ، دروخرب  نابز  ود  ور و  ود  ْناناملـسم  اـب  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دراد .

1 / 319 لامعألا :  باوث 

1359 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ای َلاق :  َقافأ  اّمَلف  اهنِم ،  ِهیَلَع  َیِمُغا  ًۀَضاِفتنا  ُلیئَربَج  َضَفَتناَف  ِۀَعاّسلا ؟  ُماِیق  یتَم  مالـسلا :  هیلع  َلیئَربَِجلمالـسلاامهیلع  َمَیرَم  ُنب  یَـسیع  َلاق 

ًۀَتَغب .  ّالإ  مُکیتَأت  ال  ِضرألاو ،  ِتاوامَّسلا  ِیف  نَم  َُهلو  ِلئاّسلا ،  َنِم  اِهب  ُمَلعأ  ُلوؤسَملا  ام  هّللا ، ِ  َحور 
باتیب و نانچ  لیئربج  دوش ؟ یم  اپ  رب  تمایق  یک  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  لیئربج  زا  مالسلاامهیلع  میرم  نب  یسیع  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. دناد یمن  هدننک  لاؤس  زا  رتشیب  هراب  نیا  رد  هدنوش  لاؤس  هّللا !  حور  يا  تفگ :  دمآ ، شوه  هب  نوچ  تفر و  شوه  زا  هک  دش  برطـضم 

ربخ . یب  یناهگان و  رگم  دیآ  یمن  امش  غارس  تمایق  تسادخ .  ِنآ  زا  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  سکره  و 
.271/346 ءایبنألا :  صصق 

1360 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِدوهُعلا . ِدوقُعلِاب : ـ » اوفْوأ  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأای  : » یلاعَت ِِهلوَق  نَع  َلئُس  اَّمل   ـ

دوـصقم دوـمرف :  دـینک ـ » اـفو  اـهدادرارق  هب  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا   » هیآ زا  لاؤـس  هـب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هـیلع  قداـص  ماـما 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 460 

http://www.ghaemiyeh.com


تساهنامیپ .
.1/289/5 یشاّیعلا :  ریسفت 

1361 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ینَع . اناّیإ  َنونِمؤُملاَو : ـ » ـُه  ُلو ـ سَرَو ـْم  ُکَلَمَع هّللا ُ  يَر  ـ َیَسَف او  ـلـ َمْعا ُِلقَو   : » یلاعَت ِِهلوَق  نَع  َلئُس  اَّمل   ـ

دومرف دننیب ـ » یم  ار  امش  لمع  نانمؤم  وا و  ربمایپ  ادخ و  يدوزب  دینک ،  لمع  وگب :   » هیآ زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
میتسه .  ام  نانمؤم ] زا   ] دوصقم : 

.23/337/6 راونألا :  راحب 

1362 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلِمَع اذإ  َلاـق :  َُّمث  هِدَِـیب ،ِ  ُهاّوَـسف  ًـالَلَخ  ِهِربَـق  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  يأَر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوـسَر  ُنبا  ُمیهاربإ  َتاـم  اَّـمل 

ْنِقُتْیلَف .  ًالَمَع  مُکُدَحأ 
اب ار  نآ  دـید و  یفاکـش  وا  روگ  رد  ربمایپ  تشذـگرد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـنزرف  میهاربا  نوچ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

دنک . يراک  مکحم  درک ، يراک  امش  زا  یسک  هاگره  دومرف :  سپس  درک . راومه  رپ و  تسد 
.2/883/1 ۀعیشلا :  لئاسو 

1363 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اءوُس .  ِنِمؤُملا  ِهیخأ  یلَع  ٌرِمضُم  َوُهوًالَمَع  ٍنِمُؤم  نِم  هّللا ُ  ُلَبقَی  ال 

دریذپ . یمن  ار  یلمع  چیه  دشاب ، هتشاد  دب  ّتین  دوخ  نمؤم  ردارب  هب  تبسن  هک  ینمؤم  زا  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/361/8 یفاکلا : 

1364 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّلجوَّزَع .  هّللا ِ  ِلیبَس  یف  ُداهِجلاو  ِنیَِدلاولا ،  ُِّربو  اِهتقَِول ،  ُةالَّصلا  ِلامعألا : ـ  ِلَضفأ  نَع  َلئُس  اَّمل   ـ

هار رد  داهج  و  ردام ، ردـپ و  هب  ندرک  یکین  تقو ، هب  ِزاـمن  دومرف :  لاـمعا ـ  نیرتهب  زا  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
لج . زع و  دنوادخ 
.2/158/4 یفاکلا : 

1365 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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هّللا َءاش  ام  َکلذ  ِهِماع  یف  اهیف  ُنوکَی  ِردَقلا  َۀَلَیل  َّنأ  َکلذو  ِهِریَغ ؛  یلإ  َءاش  نإ  ُهنَع  ُلَّوَحَتَی  َُّمث  ًۀَنَس ،  ِهیَلَع  ْمُدَْیلَف  ٍلَمَع  یلَع  ُلُجَّرلا  َناک  اذإ 
َنوکَی .  نأ  ُ 

يرگید لمع  هب  تساوخ ، رگا  سپـس ، دـهد . همادا  ار  نآ  لاس  کی  ات  دـنک ، زاغآ  ار  یلمع  یـصخش  هاگ  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دراد . دوجو  لاس  کی  نآ  رد  دنک ، یم  ردقم  دهاوخ  یم  دنوادخ  هچنآ  هک  ردق  بش  اریز  دزادرپ ؛

.2/82/1 یفاکلا : 

1366 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اریثَک .  اومَّعَنَت  ًالیلَق  اولَمِعا 

دیوش . معنتم  رایسب  دینک و  لمع  یکدنا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/183 رطاوخلا :  هیبنت 

1367 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُْهبِّذَُعی .  َمل  ًهَنَسَح ...  ُهنِم  َِلبَق  نَمو  ُْهبِّذَُعی ،  َمل  ًهَدِحاو  ًةالَص  ُهنِم  هّللا ُ  َِلبَق  نَم 

دنکن . شباذع  دریذپب ... بوخ  راک  کی  هک  ره  زا  دنکن و  شباذع  دریذپب ، وا  زا  زامن  کی  دنوادخ  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 11 / 266 / 3 یفاکلا : 

1368 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبُّقََرت َعَم  ِشیَعلِاب  ْأَّنهَتَی  َمل  ِرمُعلا  َریـصَق  َناکو  ِهِرمُع  َرادـقِم  َفَرَع  َول  ُهَّنإف  ِِهتایَح ؛  ِةَّدـُم  نِم  ُهُملِع  ِناسنإلا  ِنَع  َِرتُس  ام  ُلَّضَفُم  اـی  َنـآلا  ِلَّمأـَت 

ِءانَف  نِم  َلَجَولاو  َرقَفلا  َرَعشَتسا  ِدَقف  َءانَفلا ،  َبَراق  وأ  ُُهلام  ینَف  دَق  نَم  َِۀلِزنَِمب  ُنوکَی  َناک  َلب  ُهَفَرَع ،  دَق  ٍتقَِول  ِهِعُّقََوتو  ِتوَملا 
نأ ُلَمأَی  ُهلام  ُّلِقَی  نَم  َّنِأل  ِلاملا ،  ِءانَف  نِم  ِهیَلَع  ُلُخدَـی  اّمِم  ُمَظعأ  ِرمُعلا  ِءانَف  نِم  ِناسنإلا  یَلَع  ُلُخدَـی  يذـّلا  َّنأ  یلَع  ِرقَفلا ،  ِفوَخو  ِِهلاـم 

 ، ِءاقَبلِاب َِقثَو  َکـلذ  َفَرَع  َُّمث  ِرمُعلا  َلـیوَط  َناـک  نإو  ُسأَـیلا ،  ِهیَلَع  َمَکحَتـسا  ِرمُعلا  ِءاـنَِفب  َنَقیأ  نَمو  َکـلذ ،  یلإ  ُنُکـسَیف  ُهنِم  َِفلخَتـسَی 
ِهِرمُع ...  ِرِخآ  یف  ُبوتَی  َُّمث  ُهَتَوهَش  َکلذ  نِم  ُُغلبَی  ُهَّن  یلَع أ  َلِمَعو  یصاعَملاو ،  ِتاّذَّللا  ِیف  َکَمَهناَو 

َّنإ انُلق :  َمِراحَملا !  ُکِهَتنَیو  َشِحاوَفلا  ُفِراُقی  ٍۀَـعاس  ِّلُک  یف  َتوَملا ،  ُبَّقَرَتَی  َراصو  ِهتایَح  ُرادـقِم  ُهنَع  َِرتُس  دَـق  َنـآلا  َوُه  اـهو  َتُلق :  نإـف 
َکلذ امَّنإف  ِئواسَملا  ِنَع  ُفِرَـصنَی  الو  يوَعرَی  َکلذ ال  َعَم  ُناسنإلا  َناک  نإف  ِهیف ،  ُرمألا  ِهیَلَع  يرَج  يذـّلا  َوُه  ِباـبلا  اذـه  یف  ِریبدَّتلا  َهجَو 

ِهِحَرَم  نِم 
تدـم هک  دـنادب  یمدآ  رگا  اریز  شیدـنیب ؛ وا ، زا  ناسنا  رمع  تدـم  ندوب  یفخم  هراـبرد  لـضفم ! يا  کـنیا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

هکلب دسر . ارف  دناد  یم  هک  ینامز  رد  گرم  هک  تسا  رظتنم  نوچ  دوش  راوگان  وا  رب  یگدنز  دـشاب  هاتوک  شرمع  تسا و  ردـقچ  شرمع 
رقف هب  ندش  راتفرگ  شلاوما و  ندش  دوبان  سرت  زا  یـسک  نینچ  دشاب . ندش  دوبان  هناتـسآ  رد  ای  هتفر  نیب  زا  شلام  هک  تسا  یـسک  دننام 

لاوما ندش  دوبان  زا  یشان  سرت  زا  رتشیب  بتارم  هب  رمع  ندمآ  رـس  هب  زا  یـشان  سرت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنک . یم  رقف  ساسحا  ًالمع 
شرمع ندش  مامت  هب  هک  یـسک  اما  دنک ،  یم  ادیپ  شمارآ  دنک  نیزگیاج  ار  نآ  هک  نیا  دیما  هب  دوش  مک  شتورث  هک  یـسک  اریز  تسا ؛
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دریگ . یم  ارف  ار  شدوجو  سأی  دشاب ، هتشاد  نیقی   [ مولعم صخشم و  نامز  رد  ]

یم ناهانگ  اهتذل و  قرغ  اذل  دوب و  دهاوخ  زونه  هک  دوش  یم  نئمطم  دشاب ، هتـشاد  عالطا  عوضوم  نیا  زا  وا  دشاب و  زارد  شرمع  رگا  اما 
دیامن ... هبوت  رمع  رخآ  رد  سپس  دنکب و  ار  شیاهییاورماک  دنک  یم  یعس  دوش و 

بکترم زاـب  دراد ، ار  گرم  ندیـسر  ارف  راـظتنا  هظحل  ره  تسا و  مولعماـن  وا  يارب  شرمع  تدـم  هک  زین  کـنیا  مه  ییوگب : تسا  نکمم 
یقاب دوخ  توق  هب  نانچمه  میدرک  نایب  رمع  تدم  ندوب  مولعمان  يارب  هک  یتمکح  مییوگ : یم  خساپ  رد  دوش . یم  ینامرفان  يراکتشز و 

نیا هن  تسوا  یلدتخس  یتسمرس و  زا  یـشان  رگید  نیا  دنکن  يرادنتـشیوخ  دتـسیان و  زاب  يراکتـشز  زا  لاح ، نیا  اب  ناسنا  رگا  اما  تسا .
تسا . تسردان  راک ، هفسلف  ریبدت و  هک 

( . 1/404 حاحصلا :   ) طاشنلاو حرفلا  ةّدِش  ُحَرَملا : 

1369 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکیََوبأ .  َّرُسف  َكِرمُع  یف  هّللا ُ  َدیزَی  نأ  َتبَبحأ  نإ 

نک . لاحشوخ  ار  تردام  ردپ و  دیازفیب ، ترمع  رب  دنوادخ  يراد  تسود  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 33/87 دیعس :  نب  نیسحلل  دهزلا 

1370 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِرمُع .  یف  َدیِز  ُُهتَِّین  تَنُسَح  نَم 

دوش . دایز  شرمع  دشاب ، ّتین  شوخ  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 69/408/117 راونألا :  راحب 

1371 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِرمُع .  یف  َدیِز  ِِهتَیب  ِلهِأب  ُهُِّرب  َنُسَح  نَم 

دوش . دایز  شرمع  دشاب ، راکوکین  شا  هداوناخ  اب  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 245/425 یسوطلل :  یلامألا 

1372 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَقیقَح َکِسفَن  یف  ًالَّوأ  ُبلطاَف  َملِعلا  َتدَرأ  نإف  ُهَیِدـهَی ،  نأ  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا ُ  ُدـیُری  نَم  ِبلَق  یف  ُعَقَی  ٌرون  َوُه  امَّنإ  ِمُّلَعَّتلاـِب ،  ُملِعلا  َسَیل 

َکْمِهُفی .  هّللا َ  ِمِهفَتساَو  ِِهلامِعتسِاب ،  َملِعلا  ُِبلطاَو  ِۀَّیِدوبُعلا ، 
شتیاده دهاوخب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  سک  ره  لد  رد  هک  تسا  يرون  هکلب  تسین ، نتخومآ  هب  شناد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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زا شاب  شناد  یپ  رد  هاگ ] نآ   ] وش و ایوج  تناج  رد  ار  تیدوبع  تقیقح  تسخن  یتسه ، شناد  ناـهاوخ  رگا  نیارباـنب ، دـتفا . یم  دـنک ،
دهد . ییاناد  مهف و  ار  وت  ات  هاوخب  ییاناد  مهف و  دنوادخ  زا  نآ و  نتسب  راک  هب  قیرط 

 . 1/225/17 راونألا :  راحب 

1373 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمارَحلاو .  ِلالَحلا  ِیف  اوهَّقَفَتَی  یّتَح  یباحصأ  ِسوُؤر  یلَع  َطایِّسلا  َتَیل 

دنوش . اناد  مارح  لالح و  ماکحا  رد  ات  دوب  هنایزات  مباحصا  رس  يالاب  شاک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1/358/765: نساحملا

1374 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُّمث َلاق :  ُعاِمتسالا ،  َلاق :  هَم ؟  َُّمث  َلاق :  ُتاصنإلا ،  َلاق :  ُملِعلا ؟  ام  هّللا ، ِ  َلوسر  ای  َلاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  یلإ  ٌلُجَر  َءاج 

ُهُرشَن .  َلاق :  هّللا ؟ ِ  َلوسَرای  هَم  َُّمث  َلاق :  ِِهب ،  ُلَمَعلا  َلاق :  هَم ؟  َُّمث  َلاق :  ُظفِحلا ،  َلاق :  هَم ؟ 
: دومرف تسیچ ؟ ملع  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  يدرم  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
؟ هچ هاـگ  نآ  درک : ضرع  تبقارم . ظـفح و  دومرف : هچ ؟ رگید  درک : ضرع  ندرپـس . شوگ  دوـمرف : هچ ؟ سپـس  درک : ضرع  یـشوماخ .

نآ . نداد  راشتنا  دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  هچ ، سپس  درک : ضرع  نآ . ِنتسب  راک  هب  دومرف :
.1/48/4 یفاکلا : 

1375 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِروَج .  یلَع  َُهل  انیعُم  ارئاج ،  اناطلُس  ُمؤَی  ٌِملاع  ٌنوعلَم  ٌنوعلَم 

دهد . يرای  شیرگمتس  رد  ار  وا  دشاب و  رگمتس  یناطلس  ياوشیپ  هک  یملاع  نآ  تسا ، نوعلم  تسا ، نوعلم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.75/381/45 راونألا :  راحب 

1376 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ـٌد .  ِحاو ٌبنَذ  ِِملاعِلل  َرَفُغی  نأ  َلبَق  ابنَذ  َنوعبَس  ِلِهاجِلل  ُرَفُغی  ُهَّنإ 

دوش . هدیزرمآ  اناد  زا  هانگ  کی  هک  نآ  زا  شیپ  دوش  یم  هدیزرمآ  هانگ  داتفه  نادان  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/146 ّیّمقلا :  ریسفت 

1377 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ٍءیَِشب .  ِهِملِع  نِم  ُعَفَتُنی  ٌِملاع ال  اباذَع  ِساّنلا  ُّدَشأ 
دربن . يدوس  نیرتمک  دوخ  ملع  زا  هک  دراد ، یملاع  ار  باذع  نیرت  تخس   [ راکهنگ  ] نامدرم نایم  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

2/37/53 راونألاراحب : 

1378 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ادُعب .  ّالإ  ِقیرَّطلا  َنِم  ِریَّسلا  ُۀَعرُس  ُهُدیزَی  الو  ِقیرَّطلا ،  ِریَغ  یلَع  ِرئاّسلاَک  ٍهَریَصب  ِریَغ  یلَع  ُلِماعلا 

زا دور ، رتدنت  هچ  ره  یـسک  نینچ  دور ، ههاریب  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دنک ، لمع  شنیب  نودب  هک  یـسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دتفا . یم  رترود  هار 

 . 507/705 قودصلل :  یلامألا 

1379 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُسیلبإ مِهیَلَع  َطَّلَـسَتَی  نأ  نَعو  اِنتَعیـش ،  ِءافَعُـض  یلَع  ِجورُخلا  ِنَع  مُهَنوعَنمَی  ُهَتیرافَعو ،  َسیلبإ  یلَی  يذـّلا  ِرغَّثلاـِیف  َنوِطباُرم  اِنتَعیـش  ُءاـمَلُع 

ُُهتَعیشو . 
يولج  [ املع نیا   ] دنراد و رارق  شیاهوید  سیلبا و  شیوس  نآ  رد  هک  دنتسه  يزرم  نانابهگن  ام ، هعیـش  ياملع  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنریگ . یم  ار  ناشیا  رب  وا  ناوریپ  سیلبا و  نتفای  ّطلست  ام و  ناوتان  نایعیش  هب  اهنآ  شروی 
.1/13/7 جاجتحإلا : 

1380 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِساّنِلل » َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  الَو   : » یلاعت ِهلوق  یف   ـ

رد دنیآ ، یم  وت  دزن  ملع  نتخومآ  يارب  هک  یمدرم  دـیاب  دومرف :  نادرگم ـ » يور  مدرم  زا  ّربکت  هب   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنشاب . ناسکی  ترظن 

 . 18 نامقل : 

1381 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َفَنأَی .  نأ ال  َمِّلُع  اذإو  َُفنعَی ،  نأ ال  َمَّلَع  اذإ  ِِملاعلا  یَلَع 

ملع وا  هب  دهاوخب  یـسک  هاگ  ره  دنکن و  تنوشخ  یتشرد و  دـهد ، یم  شزومآ  هاگ  ره  هک  تسا  دنمـشناد  رب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیاین . شگنن  دزومآ ،
.1/85 رطاوخلا :  هیبنت 
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1382 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّلل ! ِِ  َمَّلَعو  هّلل ، ِِ  َلِمَعو  هّلل ، ِِ  َمَّلَعَت  َلیقف :  امیظَع ،  ِتاوامَّسلا  ِتوکَلَم  یف  َیِعُد  هّللَمَّلَعو ِِ  هّلل ِِ  َلِمَعو  هّلل ِِ  َمَّلَعَت  نَم 

رد دـهد ، شزومآ  نارگید  هب  ادـخ  يارب  دـنک و  لـمع  نآ ] هب   ] ادـخ يارب  دزوماـیب و  ملع  ادـخ  يارب  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
داد ! شزومآ  ادخ  يارب  درک و  لمع  ادخ  يارب  تخومآ ، ادخ  يارب  دوش : هتفگ  دوش و  دای  یگرزب  هب  وا  زا  اهنامسآ  توکلم 

.167/280 یسوطلل :  یلامألا 

1383 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَلهأ .  ُهَمِّلَُعی  نأ  ِملِعلا  ُهاکَزو  ًةاکَز ،  ٍءیَش  ِّلُِکل  َّنإ 

شلها . هب  تسا  نآ  نتخومآ  شناد ، تاکز  دراد و  یتاکز  يزیچ ، ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.364 لوقعلا :  فحت 

1384 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِجَجُّللا .  ِضوَخو  ِجَهُملا  ِکفَِسب  َولو  ُهوبَلََطل  ِملِعلا  ِبَلَط  یف  ام  ُساّنلا  َِملَع  َول 

نآ هار  رد  هچرگ  دـندمآ  یم  رب  نآ  يوجتـسج  رد  هنیآ  ره  دراد ، يدـیاوف  هچ  ملع  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنور . ورف  اهایرد  يافرژ  رد  دنزیرب و  نوخ 

.4/61/9 یلآللا :  یلاوع 

1385 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نَمو َةَرِخآلا ،  َكَرَّکَذ  ِهَیلإ  َترَظَن  اذإ  يذـّلا  ُِملاعلا  َوُه  ٌةَداـبِع : ـ  ِءاـمَلُعلا  ِهوجُو  یف  ُرَظَّنلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ِلوَق  نَع  َلئُـس  اَّـمل   ـ

ٌۀَنِتف .  ِهَیلإ  ُرَظَّنلاَف  َکلذ  َفالِخ  َناک 
دومرف تسا ـ  تدابع  املع  هرهچ  هب  نتسیرگن  هک : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیا  زا  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

هنتف وا  هب  ندرک  هاـگن  دـشاب ، نیا  فـالخ  رب  هک  یـسک  دزادـنا و  ترخآ  داـی  هـب  ار  وـت  يرگنب ، وا  هـب  نوـچ  هـک  تـسا  یملاـع  روـظنم  : 
تسا . یهارمگ ) )

.1/84 رطاوخلا :  هیبنت 

1386 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءاِیبنألا .  ُۀَثَرَو  َءامَلُعلا  َّنإ 
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دنناربمایپ . ناثراو  املع  انامه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1/32/2 یفاکلا : 

1387 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَعامَج .  ِةالَِصب  ٍلدَع  ُمامإ  ِهیف  یّلَص  دَق  ٍهَعامَج  ِدِجسَم  یف  ّالإ  َفاِکتعا  َال 

تسا .  هدناوخ  زامن  تعامج  هب  لداع  يزامنشیپ  نآ  رد  هک  دشاب  عماج  دجسم  رد  دیاب  طقف  ندرک  فاکتعا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.4/176/1 یفاکلا : 

1388 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرَّمَشو ٍرعَش ،  نِم  ٌۀَُّبق  َُهل  َتبِرُضو  ِدِجسَملا ،  یف  َفَکَتعا   [ َناضَمَر نِم  ینعَی  ُرِخاوألا [  ُرـشَعلا  َناک  اذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َناک 

ُهَشاِرف .  يوَطو  َرَزیملا 
يارب تدم  نیا  رد  درک . یم  فاکتعا  دجـسم  رد  ار  ناضمر  هام  رخآ  زور  هد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دیچ ... یم  رب  ار  شرتسب  دز و  یم  رمک  هب  نماد  ناشیا  دش و  یم  اپرب  هایس  يرداچ  ترضح  نآ 
 . 4/287/869 ماکحألا :  بیذهت 

1389 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌمئان .  ُلقَعلاو  ٌناظقَی  يوَهلا 

هتفخ . درخ  تسا و  رادیب  سفن ، ياوه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.31 ةرهابلا :  ةّردلا 

1390 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلقَعلا .  ُحَقَلت  ِۀَمکِحلا  یف  ِرَظَّنلا  ُةَرثَک 

دنک . یم  روراب  ار  درخ   ، تمکح رد  ندیشیدنا  رایسب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.364 لوقعلا :  فحت 

1391 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍریَخ . نِم  ّالإ  ِتمَّصلاو  ِنیقَیلا ، ِنسُحو  هّلل ،ِِ  ِعُضاوَّتلا  ٍۀَثالَث :  یف  ِلقَعلا  ُلامَک 

نخـس زا  زجب  ندـنام  شوماخ  و  وکین ، نیقی  نتـشاد  ادـخ ، ربارب  رد  يراسکاخ  تسا : زیچ  هس  رد  درخ  لامک  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
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کین .
.244 صاصتخالا : 

1392 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلقَعلا .  ُحَتفَی  ِملِعلا  یف  ِرَظَّنلا  ُةَرثَک 

دنک . یم  افوکش  زاب و  ار  درخ  شناد ، رد  ( ندیشیدنا  ) نتسیرگن رایسب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 221/603 تاوعدلا : 

1393 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهناِسِلل .  اِظفاح  ِِهنأَش ،  یلَع  ًالِبقُم  ِِهنامَِزبافِراع ،  َنوکَی  نأ  ِِلقاعلا  یَلَع 

دراد . هگن  ار  شنابز  دزادرپب و  شیوخ  راک  هب  دسانشب ، اردوخ  نامز  هک  تسا  دنمدرخ  رب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/116/20 یفاکلا : 

1394 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیَتَّرَمٍرحُج .  نِم  ُِلقاعلا  ُعَسُلی  ال 

دوش . یمن  هدیزگرابود  خاروس  کی  زا  دنمدرخ ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.245 صاصتخإلا : 

1395 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنِمؤُملا .  ُلیلَد  ُلقَعلا 

تسا .  نمؤم  يامنهار  درخ ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 24  / 25  / 1 یفاکلا : 

1396 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلقَعلا .  َنِم  ُدَوعأ  َلام  ال 

تسین . درخ  زا  رتدنمدوس  یلام ، چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.246 صاصتخالا : 
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1397 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقمُحلا .  َنِم  ُّطَحأَرقَف  الو  ِلقَعلا ،  َنِم  ُبَصخأ  ینِغ  ال 

يدرخ . یب  زا  رت  تسپ  يرقف  چیه  تسین و  يدنمدرخ  زا  رت  تکرب  رپ  یتورث  چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 1/29/34 یفاکلا : 

1398 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتوکَلَملا .  یف  امئاد  ِملِعلِاب ،  امئاق  ُهَلَعَجف  ِرمألِاب ،  ِۀَئیشَملاو  ِرّونلاو ،  ِةَردُقلاو ،  ِملِعلا ،  َنِم   : َءایشأ ِۀََعبرأ  نِم  َلقَعلا  یلاعَت  هّللا ُ  َقَلَخ 

هب ار  نآ  سپ ، رما . هب  ّتیـشم  ییانـشور و  ییاناوت و  ییاناد و  زا  دـیرفآ : زیچ  راهچ  زا  ار  لقع  لاعتم  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
هدنیاپ . توکلم  رد  تخاس و  رادیاپ  ییاناد 

.244 صاصتخالا : 

1399 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِرون .  نِم  ِشرَعلا  ِنیمَی  نَع  َنیّیناحوُّرلا  َنِم  ُهَقَلَخ  ٍقلَخ  ُلَّوأ  َوُهو  ، َلقَعلا َقَلَخ  ُهؤانَث  َّلج  هّللا َ  َّنإ 

زا شرع ، تسار  تمس  زا  دنوادخ  هک  تسا  یناحور  دوجوم  نیتسخن  نآ  دیرفآ و  ار  درخ  هءانث ، ّلج  دنوادخ ، مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
درک . قلخ  شیوخ  رون 

.589/13 لاصخلا : 

1400 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا .َ  ِقَّتَْیلَف  ِۀَِیفاعلا  ُلوط  ُهَّرَس  نَم 

دریگ . شیپ  رد  ادخ  ياوقت  دوش ، رادروخرب  ینالوط  تیفاع  زا  دراد  شوخ  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.72/232/2 راونألا :  راحب 

1600 ات 1401 زا

1401 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تَرِکُذ .  تَدُِقف  اذإو  تَیُِسن ،  تَدِجُواذإ  ٌۀَّیِفَخ ،  ٌۀَمِعن  ُۀَِیفاعلا 

یمن ار  شردق  یسک  دوش (  یم  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  دشاب  هاگ  ره  تسا . هتخانشان )  ) ناهنپ یتمعن  تیفاع  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش . یم  هدروآ  دای  هب  دشابن  هاگ  ره  و  دناد )
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.4/406/5878 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1402 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِۀبوقُعلا .  َنِم  ٌلهأ  َُهل  انأ  اِمب  یّنِم  یلوأ  ِوفَعلا ،  َنِم  ٌلهأ  َُهل  َتنأاِمب  َکَّنإ  َّمُهّللا  ُلوقَی : ـ  َناک   ـ

تسا . تازاجم  هب  نم  ِيدنمازس  زا  رتشیب  تشذگ  هب  وت  ِيدنمازس  ایادخ ! راب  تفگ :  یم  اهراب ـ  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
.2/418 ۀّمغلا :  فشک 

1403 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکیَلَع .  َلِهُج  اذإ  ُِملَحتو  َکَعَطَق ،  نَم  ُلِصَتو  َکَمَلَظ ،  نَّمَع  وفعَت  ِةَرِخآلاو :  اینّدلا  ِمِراکَم  نِم  ٌثالَث 

هب نتسویپ  تسا ، هدرک  متـس  وت  هب  هک  یـسک  زا  تشذگ  تسا : ترخآ  اینددنمـشزرا و  ياهتلـصخ  زا  زیچ  هس  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش . يا  هنالهاج  راتفر  وت  هب  تبسن  هاگ  ره  ندیزرو  يرابدرب  تسا و  هدیرب  وت  زا  هک  یسک 

.2/107/3 یفاکلا : 

1404 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُکؤاِسن .  َّفِعَت  ِساّنلا  ِءاِسن  نَع  اوّفِع 

دنزرو . تّفع  امش  نانز  هب  تبسن  ات  ، دیزرو تّفع  مدرم  نانز  هب  تبسن  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.55/75 لاصخلا : 

1405 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیِّدلا .  یف  ٍلُجَِرل  ّالإ  ٌهورکَم  ِلُجَّرِلل : ـ  امیظعَت  ِمایِقلا  ِنَع  َلئُس  اَّمل   ـ

یتّیـصخش يارب  رگم  تسا ، دنـسپان  راک  نیا  دومرف :  یـسک ـ  مارتحا  هب  ندش  دنلب  هرابرد  شـسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ینید .

.1/364/786 نساحملا : 

1406 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوموُصعَم . ٌموَق  ُنَحن  هّللا ، ِ  ِرمأ  ُۀَمِجاَرت  ُنَحن 

میتسه . موصعم  یتعامج  ام  مییادخ ، نامرف  نامجرت  ام  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
1/269/6 یفاکلا : 
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1407 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهِّلُک .  ِشِحاوَفلا  ِنَع  انوصَم  ِتّالَّزلا ،  َنِماموصعَم  ِمامإلا : ـ  ِۀَفِص  یف   ـ

نوصم . يراکتشز  یتشز و  هنوگ  ره  زا  دنظوفحم و  اهشزغل  زا  دومرف :  ناماما ـ  فصو  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
1/204/2 یفاکلا : 

1408 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ِ هّللِاب ْمِصَتعَی  نَمو   : » یلاعَتو َكَرابَت  هّللا ُ  َلاقو  هّللا ، ِ  ِمِراحَم  ِعیمَج  نِم  هّللِاب ِ  ُِعنَتمُملا  َوُه  ُموصعَملا  ِموصعَملا : ـ  یَنعَم  نَع  ٌماشِه  َُهلأَس  اَّمل   ـ

ٍمیقَتسُم . » ٍطارِص  یلإ  َيِدُه  دَقف 
تامّرحم همه  زا  ادـخ  کمک  هب  هک  تسا  یـسک  موصعم  دومرف : موصعم ـ  يانعم  زا  ماشه  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 

تیادـه تسار  هار  هب  هنیآ  ره  دـیوج ، هانپ  تمـصع و  ادـخ  هب  هک  ره  و  : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دراد . هگن  ار  دوخ  یهلا 
تسا .» هدش 

 . 132/2 رابخألا :  یناعم 

1409 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِریَغ .  َّبُح  هّللا ُ  اهَقاذأف  هّللاِرکِذ ِ  نم  تَلَخ  ٌبوُلق  ِقشِعلا : ـ  ِنَع  َلئُس  اَّمل   ـ

اهنآ هب  ار  دوخ  ریغ  تبحم  دنوادخ  ددرگ و  یم  یهت  ادـخ  دای  زا  ییاهلد  دومرف :  قشع ـ  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دناشچ . یم 

 . 765/1029 قودصلل :  یلامألا 

1410 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَّنَجلا .  ُمَُهلو  ُهَلَف  ًةَرشَع  یکبأو  یکَبف  ٍرعِش  نِم  اتَیب  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  یف  َدَشنأ  نَم 

رفن هد  نآ  وا و  يارب  دنایرگب ، ار  رفن  هد  دیرگب و  دوخ  دیارسب و  رعش  یتیب  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشاب . تشهب 

.110/3 لامعألا :  باوث 

1411 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلقَعلا .  ُثُلث  ِساّنلا  ُۀَلَماُجم 
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ِلقَعلا .  ُثُلث  ِساّنلا  ُۀَلَماُجم 
تسا . يدنمدرخ  موس  کی  مدرم ، اب  يدروخرب  شوخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

366 لوقعلا :  فحت 

1412 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ٍنُّصَحَتب ٍةَریَغو  ٍریدقَتب ،  ٍۀَعَسو  ٍۀَلیمَج ،  ٍةَرَشاعُم  َکلذ :  ِهِعبَط  یف  نُکَی  َمل  نإو  اهُفَّلَکَتَی  ٍلالِخ  ِثالَث  یلإ  ِِهلایِعو  ِِهلِزنَم  یف  ُجاتحَی  َءرَملا  َّنإ 

، يراتفرـشوخ دشاب : وا  عبط  فالخ  رب  دـنچ  ره  دـهد ، ماجنا  راک  هس  دـیاب  شا  هداوناخ  هناخ و  هرادا  يارب  درم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يراد . سومان  تریغ و  و  هزادنا ، هب  اما  یتسد  هداشگ 

.78/236/63 راونألا :  راحب 

1413 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَبیصُملا .  ُبِحاص  َكارَی  نأب  ِۀَیِزعَّتلا  َنِم  َكافَک 

دنیبب . ار  وت  تبیصم  بحاص  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  نتفگ ، تیلست  يارب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1/174/505 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1414 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِداؤُفِلل .  َنَکسأ  َدارِفنالا  ُتیأَرف  ُناوخإلا ،  َرَّیَغَتو  ُنامَّزلا  َدَسَف  ِهلاِزتعا : ـ  ِۀَّلِع  نَع  َلئُس  اَّمل   ـ

، نیاربانب دنا . هدرک  رییغت  ناردارب  هدش و  دساف  هنامز  دومرف :  ناشیا ـ  ینیـشن  هشوگ  تلع  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
متفای . ییاهنت  رد  ار  لد  شمارآ 

47/60/116 راونألا :  راحب 

1415 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یقالَّتلا .  ِسنُا  نمِّزِعِلل  یقبأ  ِضابِقنالا  ُۀَمشِح 

نانآ . اب  ندش  روخمد  ات  دراد  یم  هگن  رتشیب  ار  مارتحا  تّزع و  مدرم  زا  ندیزگ  يرود  ییاهنت و  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 74/180/28 راونألا :  راحب 

1416 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرِخآلاو .  اینّدلا  یف  اّزِع  َّلجوَّزَع   ُ هّللا َُهداز  ّالإ  اظیَغ  َمَظَک  ٍدبَع  نِم  ام 
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دوزفا . ترخآ  ایند و  رد  وا  تّزع  رب  لج  زع و  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دروخن ، ورف  ار  دوخ  مشخ  يا  هدنب  چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/110/5 یفاکلا : 

1417 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَعاط .  ِّزِع  یلإ  هّللا ِ  ِۀَیِصعَم  ِّلُذ  نِم  ْلَقُنْیلَف  ٍناطلُس ،  ِالب  ًۀَبیَهو  ٍلام ،  ِالب  ًینِغو   ، ٍةَریشَع ِالب  اّزِع  َدارأ  نَم 

دشاب هتشاد  یتورث  لام و  هک  نآ  نودب  دشاب و  دنمتزع  دشاب  هتشاد  يرابت  لیا و  هک  نآ  یب  دهاوخ  یم  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیآ . رد  وا  تعاط  تّزع  هب  ادخ  تیصعم  يراوخ  زا  دیاب  دشاب ، هتشاد  هوکش  تبیه و  دشاب  هتشاد  یتردق  هک  نآ  نودب  دشاب و  زاین  یب 

.169/222 لاصخلا : 

1418 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَمَِزلاذإ .  ِّقَحِلل  َّلِذَت  نأ  ُّزِعلا 

یشاب . راوخ  نآ  ربارب  رد  يدش ، ور  هب  ور  قح  اب  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  تّزع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
78/228/105 راونألا :  راحب 

1419 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَراکنإ .  ِهبلَق  نِم  َّلجوَّزَع  هّللا ُ  َمَلعَی  نأ  ارَکنُم  يأَر  اذإ  اّزِع  ِنِمؤُملا  ُبسَح 

ار نآ  لد  رد  هک  دـنادب  لج  زع و  دـنوادخ  دـنیبب ، ار  يرکنم  هاگ  ره  هک  تسا  یفاک  نیمه  نمؤم  تّزع  يارب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دنک . یم  راکنا 

.5/60/1 یفاکلا : 

1420 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امیف ٌلِداع  ُُرمأَی  امیف  ٌلِداع  ُهنَع ،  یهنَی  اِمل  ٌكِراتو  ِِهب  ُُرمأَی  اِمب  ٌلِماع  ٍلاصِخ :  ُثالَث  ِهیف  َتناـک  نَم  ِرَکنُملا  ِنَعیهنَیو  ِفورعَملاـِب  ُُرمأَـی  اـمَّنإ 

یهنَی .  امیف  ٌقیفَرو  ُُرمأَی  امیف  ٌقیفَر  یهنَی ، 
دوخ دهد ، یم  نامرف  هچنآ  هب  دشاب : وا  رد  تیصوصخ  هس  هک  دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیاب ]  ] یسک مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تمیالم قیرط  شیهن ، رما و  رد  دنک و  تیاعر  ار  تلادـع  دوخ  یهن  رما و  رد  دـیوگ . كرت  زین  دوخ  دـنک ، یم  یهن  ار  هچنآ  دـنک . لمع 
دریگ . شیپ 

.109/79 لاصخلا : 

1421 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهباَوث .  ّالإ  ِفورعَملا  َنِم  َلَضفأ  ٌءیَش  َسَیلو  ، ِهِمساَک َفور  ـ عَملا ُتیأَر 

یم ادـخ  هک   ] نآ شاداپ  رگم  تسین  ندرک  یبوخ  زا  رترب  زیچ  چـیه  مدـید و   [ بوخ  ] شمان نوچمه  ار  یبوخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دهد .]

.1/294/915 قالخألا :  مراکم 

1422 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َسیَلف َکلذـک  نُکَی  َمل  نإف  ُهَعِـضاوَم ،  ِِهفورعَِمب  َبیـُصی  نأ  هّللا ِ  َدـنِع  ِدـبَعلا  ِلوبَق  ُۀَـمالَع  هّللا : ـ ِ  َدـنِع  ِدـبَعلا  ِلوبَق  ِۀَـمالَع  نَع  َلئُـس  اَّمل   ـ

َکلذک . 
هب هدنب  ندش  هتفریذپ  هناشن  دومرف : تسیچ ـ  ادخ  هاگرد  هب  هدنب  ندش  هتفریذپ  هناشن  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

دوب . دهاوخن  زین  نانچ  دشابن  نینچ  رگا  دریگ ، تروص  اج  هب  شکمک  ناسحا و  هک  تسا  نیا  ادخ  هاگرد 
74/419/47 راونألا :  راحب 

1423 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ائیَش .  ِهِرجأ  نِم  ُُهبِحاص  َصَقُنی  نأ  ِریَغ  نِم  ِهیف ،  مُهُّلُک  اورِجَُال  اّفَک  َنینامَث  یلَع  ُفورعَملا  يَرَج  َول 

شبحاص رجا  زا  هک  نآ  یب  دنبای ، یم  شاداپ  نآ  ببس  هب  اهنآ  همه  ددرگب ، تسد  داتشه  کمک  ناسحا و  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش . مک  يزیچ 

.4/18/2 یفاکلا : 

1424 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفورعَملا .  ُلهأ  َۀَّنَجلا  ُلُخدَی  نَم  ُلَّوأ 

دنیآ . یم  رد  تشهب  هب  هکدنا  یناسک  نیتسخن  ناراکوکین ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 108/240 تاوعدلا :

1425 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یصاعَملا .  ِلهأ  یلَع  اِهب  َنودوجَیف  ُتانَسَحلا ،  ُمَُهل  ُحَجَرت  ِةَرِخآلا  یف  مُهَّن  ِأل  ِةَرِخآلا ؛  یف  ِفورعَملُالهأ  مُه  اینّدلا  یف  ِفورعَملا  ُلهأ 

اذل دوش . یم  نیگنس  ناشبوخ  ياهراک  ترخآ  رد  اریز  دنتسه ؛ یبوخ  لها  زین  ترخآ  رد  ایند ، رد  یبوخ  لها  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنشخب . یم  ناراکهنگ  هب  اهنآ  زا 

.304/610 یسوطلل :  یلامألا 
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1426 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتاّذلا .  ُّيِدَمَص  ِتاّذلا ،  ُِملاع  ِتاّذلاُّیَح ،  ِتاّذلا ،  ُّيِرون  انُّبَر 

تسا . دمص  شتاذ  تساناد ، شتاذ  تسا ، هدنز  شتاذ  ، تسا رون  شتاذ  ام  راگدرورپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
140/4 دیحوتلا : 

1427 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یسیع َلاقف  َۀَضیَبلا ؟  ُرِّبَُکی  الو  َضرألا  ُرِّغُصی  ال  ًۀَضَیب ؛  َضرألا  َلِخُدی  نأ  یلَع  َکُّبَر  ُرِدقَیأ  مالسلا :  هیلع  َمَیرَم  ِنبا  یَسیِعل  َلاق  َسیلبإ  َّنإ 

َۀَضیَبلا ! ؟  ُمِّظَُعیو  َضرألا  ُفِّطَُلی  نَّمِم  ُرَدقأ  نَمو  ٍزجَِعب ،  ُفَصُوی  ال  هّللا َ  َّنإ  َکَلیَو !  مالسلا :  هیلع 
ياج یغرم  مخت  لخاد  ار  نیمز   [ هرک  ] دناوت یم  وت  راگدرورپ  ایآ  : تفگ مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هب  سیلبا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

فـصو یناوتان  تفـص  هب  ادخ  وت ! رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  دنک ؟ گرزب  ار  غرم  مخت  کچوک و  ار  نیمز  هک  نآ  نودب  دهد ،
نینچ زا  رتاناوت   [ دریگ ياج  نآ  لخاد  نیمز  هک  نادـنچ   ] گرزب ار  غرم  مخت  دـنادرگ و  کـچوک  ار  نیمز  دـناوتب  هک  یـسک  دوش ؛ یمن 

تسیک ؟ یسک 
 . 127/5 دیحوتلا : 

1428 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلإ َبِسنَت  نأف ال  ُلدَعلا  اّمأو  َکیَلَع ،  َزاج  ام  َکِّبَر  یلَع  َزِّوَُجت  نأف ال  ُدیحوَّتلا  اّمأ  ُلدَعلاو . . .  ُدیحوَّتلا  ِنیِّدلا : ـ  ِساسأ  نَع  َلئُـس  دـقو   ـ

ِهیَلَع .  َکَمال  ام  َکِِقلاخ 
ار هچنآ  هک  تسانعم  نیا  هب  دیحوت  تسا ... لدع  دیحوت و  نید  داینب  دومرف :  نیدداینب ـ  زا  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ار وت  اهنآ  ببـس  هب  تراگدـیرفآ  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  لدـع  يانعم  يرامـشن و  اور  تراگدرورپ  هراـبرد  یناد  یم  اور  تدوخ  هراـبرد 

یهدن . تبسن  وا  هب  تسا ، هدرک  شهوکن 
 . 96/1 دیحوتلا : 

1429 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمولعَملا .  یَلَع  ُهنِم  ُملِعلا  َعَقَو  ُمولعَملا  َناکو  َءایشألا  َثَدحأ  اَّمَلف  َمولعَم ...  الو  ُهتاذ  ُملِعلاو 

نوچ سپ  تسا ... هدوب  ملاع  دـشاب ، راـک  رد  یملع ) قلعتم   ) یمولعم هک  نآ  زا  شیپ  تسادـخ و  یتاذ  ملع ،  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تفرگ . قلعت  مولعم  هب  وا  ملع  دش  دوجوم  مولعم  دروآ و  دیدپ  ار  ءایشا 

 . 1/107/1 یفاکلا : 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 475 

http://www.ghaemiyeh.com


1430 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ام َدَعب  ِِهب  ِهِملِعَک  ِِهنیوکَت  َلبَق  ِناکَملِاب  اِملاع  ْلَزَی  َمل  َلب  هّللا ! ُ  َیلاعَت  ُهَدـَعبو : ـ ؟  ُهَنیِح  مأ  ِِهنیوکَت  َلبَق  َناکأ  ِناکَملِاب : ِهِملِع  نَع  َلئُـس  اَّمل   ـ

ِناکَملِاب .  ِهِملِعک  ِءایشألا  ِعیمَِجب  ُهُملِع  َِکلذَکو  ُهَنَّوَک ، 
زا دعب  ای  شداجیا  اب  نامزمه  ای  هدوب  نآ  داجیا  زا  شیپ  ناکم ،  هب  ادـخ  ملع  ایآ  هک : شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
زا دـعب  نآ  هب  تسوا  ملع  دـننامه  نآ  داجیا  زا  شیپ  ناکم  هب  وا  ملع  تسا و  هدوب  ملاع  هتـسویپ  وا  ادـخ ! تسا  هبترم  دـنلب  دومرف :  نآ ـ ؟

تسا . ناکم  هب  وا  ملع  نوچمه  زین  ءایشا  همه  هب  وا  ملع  شداجیا .
 . 137/9 دیحوتلا : 

1431 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌةایَح  ِهیف ،  َلهَج  ٌملِع ال  هّللا َ  َّنإ 

ِهیف .  َۀَملُظ  ٌرون ال  ِهیف ،  َتوَم  ال 
ینادان  چیه  هک  تسا  یملع  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دشابن . وا  رد  یکیرات  چیه  هک  تسا  يا  ییانشور  تسین و  وا  اب  یگرم  هک  تسا  يا  یگدنز  تسین ، وا  رد 
 . 137/11 دیحوتلا : 

1432 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اتَدَسََفل . » هّللا ُ  َالإ  ٌۀَِهلآ  امِهیف  َناک  َول   : » َّلجوَّزَع هّللا ُ  َلاق  امَک  ِعنُّصلا ،  ُمامَتو  ِریبدَّتلا ،  ُلاصِّتا  ٌدِحاو : ـ   َ هّللا َّنأ  یلَع  ِلیلَّدلا  ِنَع  َلئُس  اَّمل   ـ

مکاح ماظن  ریبدت و  یگنهامه  یگتسویپ و  دومرف :  تسیچ ـ  ادخ  یگناگی  رب  لیلد  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ود ره  دوب ،  یم  هّللا  زج  ینایادخ  نامسآ  نیمز و  رد  رگا   : » تسا هدومرف  لج  زع و  دنوادخ  هک  نانچ  شنیرفآ ؛  ندوب  لماک  یتسه و  رب 

دندش . » یم  هابت 
2  / 250 دیحوتلا : 

1433 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َقلَخلا انیأَراّمَلف  ٍۀَـهِج ،  ِّلُک  نِم  ِنیَقِرَتفُم  وأ  ٍۀَـهِج ،  ِّلُک  نِم  ِنیَقِفَّتُم  انوکَی  نأ  نِم  ُلْخَی  َمل  ِنانثا  اـمُهَّنإ  َتُلق :  نإ  اقیِدـنِز : ـ  ِِهتَرَظاـنُم  نِم   ـ

ایِراج  َکَلَفلاو  ، امِظَتنُم
تـسین نوریب  تلاح  ود  نیا  زا  تسات ، ود  ادخ  ییوگب  رگا  دومرف :  قیدنز ـ  کی  اب  دوخ  هرظانم  زا  یـشخب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

شدرگ و رد  ار  کلف  مینیب و  یم  دـنم  ماظن  ار  شنیرفآ  ام  هک  اج  نآ  زا  دـنتوافتم . تاهج  مامت  زا  ای  دـنناسکی  تهج  ره  زا  ود  ره  اـی  هک 
تسا . یکی  ّربدم  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  روما ، یگنهامه  ریبدت و  راک و  یتسرد  ّبترم ، ار  هام  دیشروخ و  زور و  بش و  دش  دمآ و 
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نیا رد  دـنک . قدـص  اهنآ  ندوب  اـتود  اـت  دـشاب  اـهنآ  ناـیم  يا  هلـصاف  هک  تسا  نیا  شا  همزـال  تساـت  ود  ادـخ  ینک  اـعدا  رگا  یهگناو ،
رگا دیآ و  یم  مزال  وت  رب  یموس  يادخ  هب  داقتعا  هجیتن ، رد  تسا و  میدق  اهنآ  نوچمه  هک  تسا  یموس  يادخ  دوخ  هلصاف  نآ  تروص ،
نیا رد  هک  دشاب  هلـصاف  ود  اهنآ ، نایم  دـیاب  ینعی  میتفگ ؛ ادـخ  ود  هب  داقتعا  دروم  رد  هک  دـیآ  یم  مزال  يزیچ  نامه  ینک  اعّدا  ادـخ  هس 

دور . یم  شیپ  تیاهن  یب  ات  نایادخ  دادعت  بیترت  نیا  هب  دیآ و  یم  مزال  ادخ  جنپ  دوجو  تروص 
« . ادحاو ریبدتلاو   » یهو ةدایز  انه   1/81/5 یفاکلا :  یف 

1434 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَلَع .  َکَمال  ام  َکِِقلاخ  یلإ  َبِسنَت  نأف ال  ُلدَعلا  اَّمأو  َکیَلَع ،  َزاجام  َکِّبَر  یلَع  َزِّوُجت  نأف ال  ُدیحوَّتلا  اَّمأ  ٍلُجَِرل : ـ   ـ

و ینادـن ، اور  تراگدرورپ  رب  یناد  یم  اور  دوخ  رب  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  دـیحوت  دومرف :  يدرم ـ  هب  باطخ  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
یهدن . تبسن  وا  هب  هدرک  شنزرس  تمالم و  ار  وت  نآ  ببس  هب  تراگدیرفآ  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  لدع 

 . 11/2 رابخألا :  یناعم 

1435 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَلَه .  َوُه  َفیَک  هّللا ِ  یف  َرَظَن  نَم 

دوش . دوبان  دشیدنیب ، ادخ  یگنوگچ  رد  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 1/371/808 نساحملا : 

1436 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍرادقِِمب .  ُفَصُوی  الو  ُراصبألا  ُهُکِرُدت  َّلجوَّزَع ال  هّللا َ  َّنإ  اهِیت ،  ّالإ  ُدیزَی  ال  هّللا ِ  یف  َرُّکَفَّتلا  َّنإف  هّللا ؛ِ  یف  َرُّکَفَّتلاو  مُکاّیإ 

. دیازفا یمن  یهارمگ  تریح و  رب  زج  ادخ  رد  ندرک  هشیدنا  اریز  دـیزیهرپب ؛ ادـخ   [ تاذ  ] هرابرد ندیـشیدنا  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش . یم  فصو  نتشاد  هزادنا  هب  هن  دنبای و  یم  رد  ناگدید  هن  ارلج  زع و  دنوادخ  انامه 

 . 503/690 قودصلل :  یلامألا 

1437 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
افِراع .  نُکَت  هّللِاب ِ  ِْقث 

یشاب . سانش  ادخ  ات  نک ، دامتعا  ادخ  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 376 لوقعلا : فحت 

1438 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّلجوَّزَع .  هّللاِءاضَِقب ِ  مُهاضرأ  هّللِاب ِ  ِساّنلا  َمَلعأ  َّنإ 

تسا . لج  زع و  دنوادخ  مکح  اضق و  هب  اهنآ  نیرتدنسرخ  ادخ ، هب  مدرم  نیرتاناد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/184 رطاوخلا :  هیبنت 

1439 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینّدلا .  ِنَع  ُهُسفَن  تَخَس  هّللا َ  َفاخ  نَمو   َ ، هّللا َفاخ  هّللا َ  َفَرَع  نَم 

دنک . اهر  ار  ایند  دسرتب ، ادخ  زا  هک  ره  دسرتب و  وا  زا  دسانشب ، ار  ادخ  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/185 رطاوخلا :  هیبنت 

1440 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهاینُد َتناکو  اهِمیعَنو ،  اینّدلا  ِةایَحلا  ِةَرهَز  نِم  َءادعألا  ِِهب  هّللا ُ  َعَّتَم  ام  یلإ  مُهَُنیعأ  اوُّدَـم  ام  َّلجوَّزَع  هّللا ِ  ِۀفِرعَِملـضَف  یف  ام  ُساّنلا  ُمَلعَی  َول 

َّنإ هّللا . ِ  ِءاِیلوأ  َعَم  ِنانِجلا  ِتاضوَر  یف  ْلَزَی  َمل  نَم  َذُّذََلت  اِهب  اوذَّذََلتو  َّزعو ،  َّلَج  هّللا ِ  ِۀـفِرعَِمب  اومِعََنلو  مِِهلُجرِأب ،  ُهَنوؤَطَی  اّمِم  مُهَدـنِع  َّلَقأ 
ٍمقُس .  ِّلُک  نِم  ٌءافِشو  ٍفعَض ،  ِّلُک  نِم  ٌةَُّوقو  ٍۀَملُظ ،  ِّلُک  نِم  ٌرُونو  ٍةَدحَو ،  ِّلُک  نِم  ٌبِحاصو  ٍۀَشحَو ،  ِّلُک  نِم  ٌسنُا  َّلجوَّزَع  هّللا ِ  َۀفِرعَم 

ياهتمعن ایند و  یگدنز  قرب  قرز و  هب  دراد ، یشزرا  هچ  لج  زع و  دنوادخ  تخانش  هک  دنتسناد  یم  مدرم  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوب و ناشیاپ  ریز  كاخ  زا  رتمک  ناشرظن  رد  نانآ  يایند  دنتخود و  یمن  مشچ  تسا  هتخاس  دنم  هرهب  اهنآ  زا  ار  نانمـشد  دنوادخ  هک  نآ 
. دشاب ادـخ  ناتـسود  ءایلوا و  اب  تشهب  ياهغاب  رد  هراومه  هک  دـندرب  یم  تّذـل  نآ  زا  یـسک  نانوچ  دـندش و  یم  معنتم  ادـخ  تفرعم  زا 

يرامیب . ره  يافش  یناوتان و  ره  يورین  یکیرات و  ره  ییانشور  یسک و  یب  ره  رای  تسا و  ییاهنت  ره  سنوم  ادخ ، تخانش 
 . 8/247/347 یفاکلا : 

1441 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  َۀَفِرعَم  الف  ْلَمعَی  َمل  نَمو  ِلَمَعلا ،  یَلَع  ُۀَفِرعَملا  ُهتَّلَد  َفَرَع  نَمف  ٍلَمَِعب ،  ّالإ  ًۀَفِرعَم  الو  ، ٍۀَفِرعَِمب ّالإ  ًالَمَع  هّللا ُ  ُلَبقَی  ال 

نآ دنک ، ادیپ  تخانش  هکره  سپ  لمع . اب  زج  ار  یتخانش  چیه  دریذپن و  تخانـش  اب  زج  ار  یلمع  چیه  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
درادن . تخانش  دنکن ، لمع  هک  یسک  دوش و  نومنهر  لمع  هب  ار  وا  تخانش 

 . 1/44/2 یفاکلا : 

1442 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُعمَج .  َبِعُصتْسا  ُضرِعلا  َّقَر  اذإ 

تسا . راوشد  نآ  يروآ  عمج  دزیرب ، وربآ  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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 . 303 نیدلا :  مالعأ 

1443 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِکسِملا .  َنِم  احیر  ُبَیطأو  ِدبُّزلا ، َنِم  ُنَیلأو  ِدهَّشلا ، َنِم  یلحأ  ُلدَعلا 

تسا . رتوبشوخ  کشم  زا  رتمرن و  هماخ  زا  رت ، نیریش  لسع  زا  تلادع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/147/15 یفاکلا : 

1444 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُنآمَّظلا .  ُُهبیُصی  ِءاملا  َنِم  یلحأ  ُلدَعلا 

تسا . رت  نیریش  دسر  یم  نآ  هب  هنشت  صخش  هک  یبآ  زا  تلادع ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/146/11 یفاکلا : 

1445 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُثُدحَی .  ام  يردَت  َکَّنإف ال  ْرِدابف ؛ ٍریَِخب  َتمَمَه  اذإ  ُلوقَی :  یبأ  َناک 

دمآ . دهاوخ  شیپ  هچ  هک  یناد  یمن  اریز  باتشب ؛ يدرک ، یبوخ  راک  گنهآ  هاگره  دومرف : یم  مردپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/142/3 یفاکلا : 

1446 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَمادَّنلا .  ُنوکَت  ِۀَلَجَعلا  َعَمو  ُۀَمالَّسلا ، ُنو  ـ کَت ِتُّبَثَّتلا  َمـَع 

ینامیشپ . یگدزباتش ، اب  تسا و  هارمه  شزغل ] اطخ و  زا   ] تمالس گنرد ، شمارآ و  اب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.100/52 لاصخلا : 

1447 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبِذاکلا .  ِبذِک  نِم  ِقِداّصلا  ُقدِص  ِهب  َفَرُعِیل  ُهَجَجُحو ؛ ُهَلُسُرو  ُهَءاِیبنأ  ّالإاهیطُعی  ال  هّلل ِِ  ٌۀمالَع  ُةَزِجعُملا 

نآ هلیسو  هب  ات  دهد  یم  دوخ  ياهتّجح  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  هب  اهنت  ار  نآ  تسادخ و  زا  يا  هناشن  هزجعم ، مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش . هتخانش  زاب  وگغورد  ِغورد  زا  وگتسار ، ِتسار 

.122/1 عئارشلا :  للع 
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1448 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذاِمل !؟  ُبجُعلاف  اّقَح  ِطارِّصلا  یَلَع  ُّرَمَملا  َناک  نإ 

يدنسپدوخ !؟ ارچ  سپ  تسا ، تسار  طارص  زا  نتشذگ  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.56/12 قودصلل :  یلامألا 

1449 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
، ُهَلَمَع َرَثکَتـسا  اذإ  ُهنِم :  ٍلوبقَم  ُریَغ  ُهَّنإف  َلِـمَع ؛ اـم  ِلاـبُا  َمل  ٍثـالَث  یف  َمَدآ  ِنبا  ِنِم  ُتنَکمَتـسا  اذإ  ِهِدونُِجل :  ِهیَلَع ـ  هّللا ِ  ُۀـنَعل  ُسیلبإ ـ  َلاـق 

ُبجُعلا .  ُهَلَخَدو  ُهَبنَذ ، َیِسَنو 
یکاب رگید  میآ ،  هریچ  مدآ  دنزرف  رب  راک  هس  رد  رگا  تفگ : شنایرکـشل  هب  داب ـ  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  سیلبا ـ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنـسپدوخ درب و  دای  زا  ار  شهانگ  درامـش و  دایز  ار  شلمع  هاگره  دوش : یمن  هتفریذپ  وا  زا  راک  نآ  اریز  دنک ؛ یم  يراک  هچ  هک  مرادـن 
دوش .

.112/86 لاصخلا : 

1450 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَلَه .  ُبجُعلا  ُهَلَخَد  نَم 

دوش . دوبان  دبای ، هار  يدنسپدوخ  هک  ره  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/313/2 یفاکلا : 

1451 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهلَمَع .  ُهَبِجُعی  یَِکل ال  ُهنَع  َکلذ  ُفِرصأف  ُهَّبِحُِال ، یتَعاط  نِم  َءیَّشلا  یُنل  أسَی  نَم  يدابِع  نِم  َّنإ  ُلوقَی :  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنإ 

نادب ات  دـنبلط  یم  یتعاط  قیفوت  نم  زا  نم  ناگدـنب  زا  یخرب  دـیامرف : یم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  مالـسلاامهیلع : قداص  ماما  ای  رقاب  ماما 
دنوش . يدنسپدوخ  راچد  دوخ  لمع  زا  ادابم  مهد ، یمن  نانآ  هب  ار  نآ  نم  اما  مرادب ، ناشتسود  هلیسو 

.68/179 دیعس :  نب  نیسحلل  دهزلا 

1452 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َةَدابِعلا .  ُمُکِسُفنأ  یلإ  اوهِّرَُکت  ال 

دینکن .  لیمحت  دوخ  ياهسفن  هب  ار  تدابع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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 . 2/86/2 یفاکلا : 

1453 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنِمؤُملا .  ِّقَحِءادأ  نِم  َلَضفأ  ٍءیِشب  هّللا ُ  َِدبُع  ام  هّللاو ِ 

تسا . هدشن  تدابع  نمؤم ، قح  ندرازگ  زا  رترب  يزیچ  هب  دنوادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.28 صاصتخالا : 

1454 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َضئارَفلا .  َماقأ  نَم  ِساّنلا  ُدَبعأ 

دراد . اپ  هب  ار  تابجاو  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرتدباع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.16/56 لاصخلا : 

1455 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  ُعُضاوَّتلاو  هّللِاب ِ  ُملِعلا  ِةَدابِعلا  ُلَضفأ 

تسوا . ربارب  رد  ینتورف  ادخ و  تخانش  تدابع ، نیرترب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.364 لوقعلا :  فحت 

1456 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَرُدق .  یفو   ِ هّللا یف  ِرُّکَفَّتلا  ُنامدإ  ِةَدابِعلا  ُلَضفأ 

تسوا . تردق  ادخ و  هرابرد  موادم  ندیشیدنا  تدابع ، نیرترب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/55/3 یفاکلا : 

1457 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَدَبَع .  دَقف  ٍۀَیِصعَم  یف  ًالُجَر  َعاطأ  نَم 

تسا . هدرک  یگدنب  ار  وا  هنیآ  ره  درب ، نامرف  ادخ  تیصعم  رد  یسک  زا  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/398/8 یفاکلا : 

1458 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
، ِءارَجُالا ُةَدابِع  َکِلتف  ِباوَّثلا  َبَلَط  یلاعَتو  َكرابَت  هّللا َ  اودَبَع  موَقَو  ِدیبَعلا ، ُةَدابِع  َکِلتف  افوَخ  َّلجوَّزَع  هّللااودَـبَع َ  ٌموَق  ٌۀـثالَث :  َداّبُعلا  ّنإ ) )

ِةَدابِعلا .  ُلَضفأ  َیِهو  ِرارحألا ، ُةَدابِع  َکِلتَف  َُهل  اّبُح  َّلجوَّزَع  هّللا َ  اودَبَع  موَقو 
تدابع نیا  هک  دـننک ، یم  تدابع  سرت  زا  ار  لج  زع و  دـنوادخ  یهورگ  دـنا : هتـسد  هس  ناگدـننک  تداـبع  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنوادـخ یهورگ  و  تسا ؛ نارودزم  تدابع  نیا  هک  دـننک ، یم  تدابع  باوث  عمط  هب  ار  یلاعت  كرابت و  يادـخ  یهورگ  تسا ؛ ناـگدرب 

تسا . تدابع  نیرترب  نیا  تسا و  ناگدازآ  تدابع  نیا  هک  دننک  یم  تدابع  وا  هب  ّتبحم  قشع و  رس  زا  ار  لج  زع و 
2/84/5 یفاکلا : 

1459 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍةَدابِع .  ُلَضفأ  ِتیَبلا  َلهأ  انُّبُح  ،و  ًةَدابِع ٍةَدابِع  ِّلک  َقوَف  ّنإ 

تسا .  تدابع  نیرترب  نادناخ ، ام  نتشاد  تسود  تسا و  یتدابع  تدابع ، ره  قوف  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1/247/462 نساحملا : 

1460 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انَّقَح .  انُوبَلَس  اَمل  مُهَتَعامَج ، ُدَهشَیو  مُهنَع ، ُِلتاُقیو  َءیَفلا ، ُمَُهل  ِیبجَیو  مَُهل ، ُُبتکَی  نَم  اوُدَجَو  َۀَّیَُما  ِیَنب  َّنأ  الَول 

رد دـگنجب و  ناشیارب  دـنک و  يروآ  عمج  تایلام  دـسیونب و  ناـشیارب  هک  دـنتفای  یمن  ار  یـسک  هیما  ینب  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دننک .  بلس  ار  ام  قح  دنتسناوت  یمن  زگره  دوش ،  رضاح  ناشتعامج 

مالکلا مامت  رظنا  ، 5/106/4 یفاکلا : 

1461 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَیِطُعیَف .  ِهِسیِک  یلإ  ُهَدَی  َلِخُدی  نأ  یلإ  ُهَءاَقب  ُّبُِحیَف  َناطلُّسلا  ِیتأَی  ُلُجَّرلا  َوُه  اوُمَلَظ : ـ »...  َنیِذَّلا  یلِإ  اُونَکَْرت  الو   : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

هتشاد وزرآ  دور و  ناطلس  دزن  هک  ره  دومرف :  دیوشم ـ »...  لیامتم  دنا  هدرک  متـس  هک  یناسک  هب  و   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  هدش  لیامتم  رگمتس  هب  دهد ،  يو  هب  يزیچ  درب و  دوخ  بیج  رد  ار  شتسد  هک  دنامب  هدنز  ردق  نیمه  وا  دشاب 

.5/108/12 یفاکلا : 

1462 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُُهتَثالَث .  ُءاکَرُش  ِهب  یِضاَّرلاو  َُهل  ُنیعُملاو  ِملُّظلِاب  ُلِماعلا 

دنکیرش .  متس  رد  هس  ره  دشاب ، یضار  وا  متس  هب  هک  یسک  وا و  هدنهد  يرای  رگمتس و  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/333/16 یفاکلا : 
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2/333/16 یفاکلا : 

1463 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهِمئاوَقو .  اهیِِفب  ُۀَلمَّنلا  ُلِمَحتام  َلَکُؤی  نأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  یهن 

دومرف .  یهن  دنک ،  یم  لمح  دوخ  ياهاپ  ناهد و  اب  روم  هک  يزیچ  ندروخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.5/307/11 یفاکلا : 

1464 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرِیفاظألا . َتَحت  َنُکسَی  نأ  َراص  نأ  َمَدآ  ِنبا  ِنِم  ُناطیَّشلا  ُطَّلَُسی  ام  یفخأو  َرَتسأ  ّنإ 

تساهنخان .  ریز  رد  وا  ندرک  هنال  دوش ،  یم  طلسم  یمدآ  رب  ناطیش  نآ  زا  هک  یهار  نیرتادیپان  نیرت و  ناهنپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.6/490/7 یفاکلا : 

1465 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ائیَش .  نُکَت  َمل  ائیَش  اْهلَعَجت  َمل  نإو  تَدَّدَشَت ، اهَتدَّدَش  نإو  َتنَّوَهَت ، اهَتنَّوَه  نإ  اُهلَعَجت  ام  یلع  ُةَرَیِّطلا 

یم تخس  يریگب  تخس  رگا  دوش ،  یم  ناسآ  يریگب  ناسآ  ار  نآ  رگا  دراد :  یگتسب  تدوخ  هب  دب  لاف  ریثأت  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوب .  دهاوخن  يزیچ  يریگن  يزیچ  هب  ار  نآ  رگا  و  دوش ، 

 . 8/197/235 یفاکلا : 

1466 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلیَّللا .  یلإ  ُهعَم  ُُهلقَع  ْلَزَی  َمل  ِراهنلا  َلَّوأ  َبَّیَطَت  نَم 

دوب .  دهاوخ  وا  اب  شلقع  بش  ات  دنز ،  رطع  دوخ  هب  زور  زاغآ  رد  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
6/510/7 یفاکلا : 

1467 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِماعَّطلا .  یف  ُقِفُنی  اّمِم  َرَثکأ  ِبیِّطلا  یف  ُقِفُنی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َناک 

درک .  یم  جرخ  اذغ  زا  رتشیب  رطع  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
6/512/18 یفاکلا : 

1468 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنِیلَسرُملا .  ِنَنُس  نِم  ُرطِعلا 

تسا .  ناربمایپ  ياهتّنس  زا  ندز  رطع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
6/510/2 یفاکلا : 

1469 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َبارُّتلا  َلَعَج  َّلجوَّزَع  هّللا َ  ّنإ 
اروهَط .  َءاملا  َلَعَج  امک  اروهَط 

نوچمه  زین ،  ار  كاخ  لج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  هداد  رارق  هدننک  كاپ  بآ ، 

 . 1/109/224 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1470 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقالَّطلا .  نِم  َّلجوَّزَع  هّللا ِ  یلإ  َضَغبأ  ٍءیَش  نِم  امو  ُقالطلا ، ِهیف  يذلا  َتیبلا  ُضِغُبیو  ُسرُعلا ، ِهیف  يذلا  َتیبلا  ُّبُِحی  َّلجوَّزَع  هّللا َ  َّنإ 

 ، دـشاب قالط  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  دراد و  تسود  دـشاب  یـسورع  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  لج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسین .  قالط  زا  رتروفنم  يزیچلج  زع و  دنوادخ  دزن  دراد و  نمشد 

 . 6/54/3 یفاکلا : 

1471 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َقاّوَّذلا .  َقالطِملا  ُضِغُبی  هّللا َ  َّنإو  ِقالطلا ، نِم  ِهَیلإ  َضَغبأ  َّلجوَّزَع  هّللا ُ  ُهَّلَحأ  اّمِم  ٍءیَش  نِم  ام 

ار يدرم  دنوادخ  تسین .  قالط  زا  رتروفنم  وا  دزن  زیچ  چیه  هدومرف  لالح  لج  زع و  دـنوادخ  هک  ییاهزیچ  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دراد .  نمشد  دهد  یم  رسمه  رییغت  هتسویپ  دهد و  یم  قالط  دایز  نز  هک 

6/54/2 یفاکلا : 

1472 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َزبُخلا َسانلا  ُمِعُطیو  َتیَّزلاو ، َّلَخلاو  َزبُخلا  ُلُکأَی  َناک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسرب  ًۀَمعُط  ِسانلا  ُهَبـشأ  مالـسلا  هیلع  َنینمؤملا  َریمأ  َّنإ 

َمحَّللاو . 
دوخ دوب ؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  اذغ  ماعط و  هنیمز  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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دناروخ .  یم  تشوگ  نان و  مدرم  هب  دروخ و  یم  نغور  هکرس و  نان و 
 . 2/279/1901 نساحملا : 

1473 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀبَغْسَم . »...  ِيذ  ٍموَی  یف  ٌماعْطِإ  َْوأ   : » َّلجوَّزَع هّللا ِ  َلوق  الَت  َُّمث  َنابْغَّسلا ، ِماعَّطلا  ُماعطإ  ِةَرِفغَملاو  ِۀَّنَجلا  ِتابِجُوم  نِم 

 : درک توالت  ار  لج  زع و  دنوادخ  نخس  نیا  سپس  تسا ؛  هنسرگ  ماعطا  شزرمآ ،  تشهب و  تابجوم  زا  یکی  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نداد . »...  ماعط  یگنسرگ  زور  رد  ای  »

2/145/1381 نساحملا : 

1474 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  ْفَّلَکَتَف  ُهَتوَعَد  اذإو  كَدنِع ، امب  ِِهتآَف  كوُخأ  َكاتأ  اذإ 

توعد ار  وا  هاگره  روایب و  شیارب  يراد  هناخ  رد  هک  ییاذغ  نامه  دش ،  دراو  وت  رب  هدناوخان  تردارب ، هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
شکب .  تمحز  وا  زا  ییاریذپ  رد  يدرک 

 . 2/179/1506 نساحملا : 

1475 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انُومأَم .  َناک  اذإ  تَکَلَه  اذإ  ٍۀَیِراع  ِریِعَتسُم  یلع  َمرُغ  ال 

تسین .  وا  رب  یناوات  دشاب ،  دامتعا  دروم  نیما و  هدنریگ ، هیراع  هک  یتروص  رد  دورب ،  نیب  زا  هیراع  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 5/239/5 یفاکلا : 

1476 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَمادَن .  ٌۀَمارَغ ، ٌةَراسَخ ، َُۀلافَکلا 

تسا .  ینامیشپ  تسا ،  تمارغ  تسا ،  تراسخ  ندش  لیفک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 3405 / 97 / 3 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1477 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبئاوَّنلا .  یلع  ِْربصاو  َقوقُحلا  َکِسفن  یلع  ْبِجُوت  ال 

نک .  ربص  تامیالمان  اهیتخس و  ربارب  رد  نادرگم و  بجاو  تدوخ  رب  قوقح  ّقح و  مالسلاامهیلع :  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما 
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 . 4/33/3 یفاکلا : 

1478 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌنِماض .  َُهل  َوُهَف  َنیِملسُملا  ِقیرَط  نِم  ٍءیَِشب  َّرَضأ  نَم 

تسا .  نماض  دنک ،  دراو   [ یسک هب   ] یتراسخ كدنا  یمومع ،  رباعم  قیرط  زا  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.3  / 350  / 7 یفاکلا :

1479 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِناطیَّشلا .  نِم  ُۀَهَقهَقلا 

تسا .  ناطیش  راک  ندز ،  ههقهق  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/664/10 یفاکلا : 

1480 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌمُّسَبَت .  ِنِمؤملا  ُکحِض 

تسا .  دنخبل  نمؤم ،  هدنخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/664/5 یفاکلا : 

1481 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀنَسَح . َُهل  َتناک  ِهیخأ  ِهجَو  یف  مَّسَبَت  نَم 

دشاب .  يا  هنسح  وا  يارب  دنخبل  نآ  دنز ،  دنخبل  دوخ  ردارب  هرهچ  هب  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/206/1 یفاکلا : 

1482 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِّرَحلا . یف  ُموَّصلا  ِداهِجلا  ُلَضفأ 

تسا .  مرگ  ياوه  رد  نتفرگ  هزور  داهج ،  نیرترب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 96/256/38 راونألا :  راحب 

1483 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِمایِص .  یلع  ِهب  ُنیِعَتسَیَف  ُهُراهَن  ِهیف  ُرُصقَیو  ِهِماِیق ، یلع  ِهب  ُنیِعَتسَیَف  ُُهلَیل  ِهیف  ُلوُطَی  ِنِمؤُملا ، ُعِیبَر  ُءاتِّشلا 

دریگ و یم  کـمک  نآ  زا  بش  همین  ِتداـبع  يارب  تسا و  ینـالوط  شیاهبـش  تسا ؛  نمؤـم  راـهب  ناتـسمز ،  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دیوج .  یم  ددم  نآ  زا  نتفرگ  هزور  يارب  تسا و  هاتوک  شیاهزور 

 . 228/1 رابخألا :  یناعم 

1484 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَّنَجلا .  ِهب  هّللا ُ  ُُهلِخُدیَف  َّلجوَّزَع  هّللا ِ  َدنِع  ام  ِهب  ُدیُِری  اعُّوَطَتاموَی  ُموُصََیل  َلُجَّرلا  َّنإ 

هب ار  وا  ببـس  نادـب  دـنوادخ  دریگ و  یم  هزور  هنابلطواد  زور  کـی  یهلا ،  شاداـپ  هب  ندیـسر  يارب  یمدآ ،  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
درب .  یم  تشهب 

 . 4/63/5 یفاکلا : 

1485 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِرجأ .  ُلثِم  ُهَلف  امئاص  َرَّطَف  نَم 

دشاب .  وا  رجا  دننامه  شرجا  دهد ،  يراطفا  ار  يراد  هزور  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . بابلا مامت  رظنا  ، 4/68/1 یفاکلا : 

1486 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِّبَر .  ِءاِقل  َدنع  ٌۀَحرَفو  ِهِراطفإ ، َدنع  ٌۀَحرَف  ِناتَحرَف :  ِمئاصِلل 

 . شراگدرورپ اب  رادید  ماگنه  رگید  يداش  شا و  هزور  ندوشگ  ماگنه  يداش  کی  دراد :  يداش  ود  راد  هزور  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
4/65/15 یفاکلا : 

1487 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌباجَتسُم .  ُهؤاعُدو  ٌلَّبَقَتُم ، ُُهلَمَعو  ، ٌحیبسَت ُُهتمَصو  ٌةَدابِع ، ِمئاصلا  ُمَون 

باجتسم .  شیاعد ،  هتفریذپ و  شلمع ،  حیبست و  شتوکس ،  تسا و  تدابع  راد ،  هزور  باوخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/76/1783 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1488 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَلع .  يِزجأ  انأو  ِیل  ُموَّصلا  ُلوقی :  یلاعتو  َكَرابت  هّللا َ  َّنإ 

مهد .  یم  نم  ار  نآ  شاداپ  تسا و  نم  زا  هزور  دیامرف :  یم  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 4/63/6 یفاکلا : 

1489 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنَتَتُفی .  یّتح  ایندلا  نِم  ْجُرخَی  َمل  ِهیِخأب  َتلََزن  ٍۀَبیصُمب  َتِمَش  نَم 

ددرگ .  راتفرگ  دوخ  هک  نآ  ات  دورن  ایند  زا  دوش ، داش  دسر  یم  شردارب  هب  هک  یتبیصم  زا  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/359/1 یفاکلا : 

1490 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ایندلا .  ِرُمعَت  َمل  َکلذ  الولو  ِنزُحلا ، َۀَعَول  ُهاسنأَف  ِِهبلَق  یلع  َحَسَمَف  ِِهلهأ ، ِعَجوأ  یلإ  اکَلَم  هّللا ُ  َثََعب  َتام  اذإ  َتِّیَملا  ّنإ 

وا بلق  رب  سپ  دتسرف .  یم  وا  هداوناخ  وضع  نیرتدنمدرد  يوس  هب  ار  يا  هتـشرف  دنوادخ  دریمب ، یـسک  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دش .  یمن  دابآ  ایند  دوبن ، نینچ  رگا  درب و  یم  وا  دای  زا  ار  مغ  زادگ  زوس و  دشک و  یم  یتسد 

3/227/1 یفاکلا : 

1491 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّمِم َمَظعأ  یتَبیـصُم  َنوکت  نأ  َءاش  ول  يذلا  هّلل ِِ  ُدمَحلاو  ینیِد ، یف  یتَبیِـصُم  ْلَعجَی  َمل  يذلا  هّلل ِِ  ُدـمَحلا  ِۀَبیـصُملا : ـ  َدـنع  ُلوقی  َناک  ُّهنإ   ـ

َناکو .  َنوکی  نأ  َءاش  يذلا  ِرمألا  یلع  هّلل ِِ  ُدمَحلاو  َتناک ،)  ) تناک
یم رگا  هک  ساپس  ار  يادخ  دادن ،  رارق  منید  رد  ارم  تبیصم  هک  ساپس  ار  يادخ  دومرف :  یم  تبیصم ـ  ماگنه  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

دش .  دوشب و  تساوخ  وا  هک  ساپس  يرما  رب  ار  يادخ  دش ،  یم  رتگرزب  مه  نیا  زا  متبیصم  تساوخ 
 . 183  / 268  / 78 راونألا :  راحب 

1492 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَّنَجلا .  َُهل  تَبَجَو  ِۀَبیصُملا  َدنع  َعاجِرتسالا  َمِهُلا  نَم 

ددرگ .  بجاو  تشهب  دوش ،  ماهلا  عاجرتسا  تبیصم ،  ماگنه  سکره  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 235/2 لامعألا :  باوث 

1493 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكَُدلَو هیلإ  َراص  اِمل  َتنک  ولو  يربُکلا !  ِۀَبیـصُملا  ِنع  َتلَفَغو  يرغُّصلا ، ِۀَبیـصُمِلل  َتعِزَج  اذـه  ای  ِهِدـَلَو : ـ  یلع  ُهُعَزَج  َّدَتـشا  ِدـق  ٍلُجَِرل   ـ

َكَِدلَوب .  َِکباصُم  نِم  ُمَظعأ  َُهل  َدادِعتسالا  َکِکرَتب  َُکباصُمَف  َکُعَزَج ،  هیَلع  َّدَت  ـ شا اَمل  اّدِعَتسُم 
یباتیب تبیـصم  نیرتکچوک  رد  وت  درم ! يا  دومرف :  درک ـ  یم  یباتیب  تخـس  شدـنزرف  گرم  رد  هک  يدرم  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 

 . يدرک یمن  یباـتیب  وا  يارب  زگره  يدوـب  هداـمآ  تـفر ،  تدـنزرف  هـک  ییاـج  نآ  يارب  رگا  یلفاـغ ! تبیــصم  نیرتـگرزب  زا  ینک و  یم 
تسوت .  دنزرف  ِتبیصم  زا  رتگرزب  زور ، نآ  يارب  وت  ِندشن  هدامآ  تبیصم 

 . 2/5/10 اضِّرلا :  رابخأ  نویع 

1494 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَیب .  ِلهأ  یلَعو  ٍدّمحم  یلع  ُةالَّصلا  ِۀَمایِقلا  َموَی  ِنازیِملا  یف  ُعَضُویام  ُلَقثأ 

لها دّمحم و  رب  دورد  دوش ،  یم  هتشاذگ   [ لامعا ي   ] وزارت رد  تمایق  زور  هک  یلمع  نیرت  نیگنس  مالسلاامهیلع :  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما 
تسوا .  تیب 

 . 94/49/9 راونألا :  راحب 

1495 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلیَّللا .  َةالصاهب  ُمَرُحیف  ََۀبذِکلا  ُبِذکََیل  َلُجرلا  ّنإ 

دوش .  یم  مورحم  بش  زامن  زا  نآ  ببس  هب  دیوگ و  یم  یغورد  یمدآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 362/2 عئارشلا :  للع 

1496 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َقزِّرلا .  ُِبلَجت  ِلیَّللا  ُةالصو  َحیِّرلا ، ُبِّیَُطت  ِلیَّللا  ُةالصو  َهجَولا ، ُضِّیَُبت  ِلیَّللا  ُةالص 

یم يزور  بش ، زامن  دـنک ،  یم  وبـشوخ  ار  ناسنا  بش ، زامن  دـنک ،  یم  ینارون  دیفـس و  ار  هرهچ  بش ، زامن  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دروآ . 

 . 363/1 عئارشلا :  للع 

1497 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلیَّللا .  َماِیق  َِنبُغ  نَم  َنوبغَملا  َّنإف  ِلیَّللا ، َماِیق  ْعَدَت  ال 

دهدب .  تسد  زا  ار  يراد  هدنز  بش  هک  تسا  یسک  یعقاو ]  ] نوبغم اریز  راذگم ؛  ورف  ار  يراد  هدنز  بش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 342/1 رابخألا :  یناعم 
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1498 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یفاجَتَت  : » َلاقف ُهَدـنع ، اهِرَطَخ  ِمیظَِعل  اَهباَوث  ْنِّیَُبی  َمل  هّللا َ  َّنإف  ِلیَّللا ؛  َةالـص  اـّلإ  ِنآرقلا  یف  ٌباَوث  َُهلو  اـّلإ  ُدـبَعلا  ُُهلَمعَی  ٍنَسَح  ٍلَـمَع  نِم  اـم 

اوناک  اِمب  ًءازَج  ٍُنیْعأ  ِةَُّرق  نِم  مَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسفَن  ُمَْلعَت  الف  َنوُقِفُنی *  ْمُه  ـ َْنقَزَر اَّمِم  َو  اًعَمَط  َو  اًفْوَخ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  ِعِجاضَملا  نَع  مُهبُونُج 
َنولَمعَی »

رپ ادـخ  دزن  سب  زا  هک  بش  زامن  رگم  هدـش  رکذ  یباوث  شیارب  نآرق  رد  دـنک ،  یم  هدـنب  هک  یکین  راـک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
زا  ار  ناشیاهولهپ   : » تسا هدومرف  هدرکن و  مولعم  ار  نآ  باوث  تسا  تیمها 

سک چـیه  دـننک و  یم  قافنا  میا  هداد  ناشیزور  هچنآ  زا  دـنناوخ و  یم  عمط  میب و  يور  زا  ار  ناشراگدرورپ   [ و دـننک [ یم  رود  اـهرتسب 
تسا . » هدش  هتفهن  ناشیارب  ییاه  ترسم  هچ  دنا  هدرک  یم  هچنآ  شاداپ  هب  دناد  یمن 

 . 16 و 17 ةدجسلا : 

1499 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِسانلا .  ِضارعأ  نع  ُهُّفَک  ِنِمؤملا  ُّزِعو  ِلیللاب ، ُُهتالص  ِنِمؤُملا  ُفَرَش 

مدرم .  يوربآ  هب  ندز  همطل  زا  وا  يراددوخ  رد  نمؤم  تّزع  و  تسوا ،  بش  زامن  رد  نمؤم  تفارش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 3/488/9 یفاکلا : 

1500 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًءاوَس ِةَءارِقلا  یف  اُوناـک  نإـف  ِنآرقِلل ، مُهؤَرقأ  َموَقلا  ُمَّدَـقَتَی  َلاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  َلوـسر  َّنإ  َّمؤَـی : ـ  نأ  ُّقَـحأ  نَّمَع  َلئُـس  اَّـمل   ـ

الو ِنیِّدـلا ، ِیف  مُهُهَقفأو  ِۀَّنُّسلِاب  مُهُمَلعأ  مُهَّمؤَیلَف  ًءاوَس  ِّنِّسلا  ِیف  اوناک  نإـف  اّنِـس ، مُهُرَبکأَـف  ًءاوَس  ِةَرجِهلا  یف  اُوناـک  نإـف  ًةَرجِه ،  مُهُمَدـقأَف 
ِِهناطلُس .  یف  ِناطلُس  لا ) ـ َبِحاص (  الو  ِِهلِزنَم ، یف  َلُجَّرلا  ُمُکُدَحأ  َّنَمَّدَقَتَی 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  تسا ـ  رت  هتسیاش  تعامج  تماما  يارب  یسک  هچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دندوب ناسکی  تئارق  رد  رگا  دشاب ؛  رتهب ) شتئارق  ای  رت  ناوخ  نآرق   ) رت يراق  هک  دریگ  هدهع  هب  یسک  ار  مدرم  يزامنـشیپ  دومرف :  هلآ  و 
ّنسمه رگا  دریگ ؛  هدهع  هب  تسا  رتشیب  شّنس  هکنآ  دندوب  ناسکی  زین  ترجه  رد  رگا  دوش و  زامنـشیپ  تسا ،  رتمدقم  ترجه  رد  هک  نآ 

رد  ] مدـقم هناخ  بحاـص  رب  یـسک  هناـخ  رد  امـش  زا  کـی  چـیه  دـنک .  تماـما  تسا ،  رت  هیقف  نید  رد  رتاـناد و  ّتنـس  هب  هک  نآ  دـندوب 
شذوفن .  ورملق  رد  يذوفن  بحاص  رب  هن  دوشن و   [ يزامنشیپ

 . 3/376/5 یفاکلا : 

1501 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكِراتو ُُهِبلغَت ، اّهن  ِةَوهَّشلا أل  ِناکَِمل  َکلذ  ُلَمعَی  امَّنإ  ُهَهَبشأ  امو  َینازلا  َّنِأل  یناّزلا : ـ  َنود  اِرفاک  ِةالَّصلا  ِكِرات  ِهَیِمسَت  ِۀَّلِع  نع  َلئُـس  اَّمل   ـ
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اهب .  افافِختسا  ّالإ  اهُکُرتَی  ِةالَّصلا ال 
انز هک  یسک  نوچ  دومرف :  هن ـ  راکانز ، اما  دوش  یم  هدناوخ  رفاک  زامن ، كرات  ارچ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

يور زا  رگم  دـنک ،  یمن  كرت  ار  نآ  زامن ، كرات  اما  دـنز ، یم  اـهراک  نیا  هب  تسد  توهـش  هبلغ  رثا  رب  دـنک ، یم  ار  راـک  نیا  لاـثما  و 
نآ .  هب  ییانتعا  یب  ندرمش و  کبس 

 . 339/1 عئارشلا :  للع 

1502 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینُّدلا .  یلع  ِةَرِخآلا  ِلضَفَک  ِرِخآلا  یلع  ِلَّوألا  ِتقَولا  ُلضَف 

تسایند .  رب  ترخآ  تلیضف  نوچمه  تقو  رخآ  رب   [ زامن  ] تقو لّوا  تلیضف  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 58/2 لامعألا :  باوث 

1503 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُّفُخلا .  ُهَطَغَض  دَق  يذلا  ُقزاحلاو  ُطئاغلا ، ِهب  يذلا  ُِبقاحلاو  ُلوَبلا ، ِهب  يذلا  ُِنقاحلاف  ، ٍقِزاحل الو  ٍِبقاِحل  الو  ٍِنقاِحل  َةالص  ال 

هک تسا  یـسک  بقاح  هتفرگ و  شلوب  هک  تسا  یـسک  نقاـح  تسین ؛  زاـمن  قزاـح  بقاـح و  نقاـح و  زاـمن  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تسا .  راشف  رد  رازفا  ياپ  زا  شیاپ  هک  تسا  یسک  قزاح  هتفرگ و  شطئاغ 

 . 498/683 قودصلل :  یلامألا 

1504 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  َةاکَز  نَِمل ال  َةالص  ال 

تسین .  زامن  شزامن  دهدن ،  تاکز  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.96/212: راونألا ةاکشم 

1505 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌبنَذ .  هّللا ِ  َنیبو  ُهَنیب  َسَیلو  َفَرَصنا  امِهیف ، ُلوقی  ام  ُمَلعَی  نیَتعکَر  یّلَص  نَم 

دنوادخ وا و  نایم  یهانگ  دش  مامت  هک  شزامن  دیوگ ،  یم  هچ  اهنآ  رد  دنادب  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنامن .  یقاب 

 . 3/266/12 یفاکلا : 

1506 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِهبِحاص .  ُهجَو  اهب  َبِرُضَف  تَُّفل  اهئادأ  نع  َلَفَغ  وأ  اهَّلُک  اهَمَهوأ  نإف  اهیف ، ِهیَلع  َتلَبقأ  ام  ّالا  َِکتالص  نِم  ََکل  ام 

همه رد  یـسک  رگا  سپ ،  دـشاب .  هارمه  یبلق  هجوت  اب  هک  تسوت  هرهب  تزامن  زا  رادـقم  نآ  اهنت  مالـسلاامهیلع :  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما 
ترپ شبحاص  تروص  هب  هلاچم و  زامن  نآ  درازگن ) تقو  هب   ) دزرو تلفغ  نآ  يادا  زا  ای  دـشاب ) ترپ  یلکب  شـساوح   ) دـنک وهـس  زامن 

دوش . یم 
 . 84/260/59 راونألا :  راحب 

1507 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الو يرکِذـِب ،  ُهَراهَن  ُعَطقَیو  یلجأ ،  نِم  ِتاوَهَّشلا  ِنَع  ُهَسفَن  ُّفُکَیو  یتَمَظَِعل ،  َعَضاَوت  نَّمِم  َةـالَّصلا  ُلَـبقأامَّنإ  یلاـعَتو :  َكَراـبَت  هّللا ُ  َلاـق 
َُهل ُلَعجأو  ِسمَّشلا ،  َلثِم  ُهُرون  ُقِرـُشی  َِکلذَـف  َبیرَغلا ،  يِوُؤیو  َباصُملا ،  ُمَحرَیو  َيراعلا ،  وُسکَیو  َِعئاجلا ،  ُمِعُطیو  یقلَخ ،  یلَع  ُمَظاعَتَی 

يدـنِع َِکلذ  ُلَثَمَف  ِهیطعُاَف ،  یُنلَأسَیو  ِهیَّبلُاَف ،  ینوعدَـی  یتَِکئـالَِمب ،  ُهُظِفحَتـسأو  یتَّزِِعب ،  ُهُـألکأو  اًـملِع ،  ِۀـَلاهَجلا  ِیفو  اًرون  ِتاـُملُّظلا  ِیف 
اِهلاح .  نَع  ُرَّیَغَتَت  الو  اهُراِمث ،  ُسَبیَت  ال  ِسوَدرِفلا ،  ِتاّنَج  ِلَثَمَک 

رطاخ هب  دشاب ،  نتورف  نم  تمظع  ربارب  رد  هک  مریذپ  یم  ار  یـسک  زامن  نم  هدومرف :  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دـهد و اذـغ  ار  هنـسرگ  دـشورفن و  یگرزب  نم  ناگدـیرفآ  رب  دـنک و  يرپس  نم  دای  اب  ار  شزور  دراد و  زاب  اهتوهـش  زا  ار  دوخ  سْفن  نم 
وا يارب  اهیکیرات  رد  دشخرد ،  یم  دیـشروخ  دننام  یـسک  نینچ  دهد ؛  ياج  ار  بیرغ  دنک و  محر  هدید  تبیـصم  هب  دـناشوپب و  ار  هنهرب 
 . میامن یم  شیرادـساپ  مناگتـشرف ،  اب  و  منک .  یم  رت  ینالوط  ار  شرمع  مدوخ ،  تزع  هب  یـشناد .  یناداـن ،  رد  و  مهد ،  یم  رارق  يرون 

ياه غاـب  دـننامه  نم ،  هاگـشیپ  رد  یـصخش  نینچ  لـثم  شمهد .  یم  دـنک ،  یم  تساوخرد  نم  زا  مهد .  یم  شباوج  دـناوخ ،  یم  ارم 
ددرگ .  یمن  نوگرگد  ناشتلاح  دنوش و  یمن  هدیکشخ  شیاه  هویم  هک  تسا  سیدرپ 

 ، مالـسلاامهیلع هیبأ  نع  قداصلا  مامإلا  نع  حاّدقلا  نومیم  نب  هّللادـبع  نع   1059 صو 458 /  حاّدـقلا  نبا  نع   44  / 79  / 1 نساحملا : 
 . 306 لوقعلا :  فحت 

1508 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًةالص .  َُهل  هّللا ُ  ِلَبقَی  مل  َُهل ، ِناِملاظامُهو  ٍِتقام  َرَظَن  ِهیََوبأ  یلإ  َرَظَن  نَم 

ار يزامن  وا  زا  دنوادخ  درگنب ،  هنانمشد  هاگن  اب  دنشاب ،  هدرک  متس  يو  هب  هچرگ  دوخ ،  ردام  ردپ و  هب  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دریذپ .  یمن 

 . 2/349/5 یفاکلا : 

1509 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُْهبِّذَُعی .  َمل  ًۀنَسَح  ُهنِم  َِلبَق  نَمو  ُْهبِّذَُعی ، مل  ًهَدِحاو  ًةالص  ُهنِم  هّللا ُ  َِلبَق  نَم 

دنک یمن  شباذع  دریذپب  کین  راک  کی  هکره  زا  دنک و  یمن  شباذع  دریذپب ، وا  زا  زامن  کی  دنوادخ  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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. 
3/266/11 یفاکلا : 

1510 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلَثَم ِةالَّصلا  ُلَثَم  اّمنإ  ٌءیَـش ؟  ِنَرَّدـلا  نِم  ِهِدَـسَج  یلع  یقبَی  َناک  لَه  ٍتاّرم  َسمَخ  ٍموَی  َّلُک  ُهنِم  َلَسَتغاف  ٌرهَن  مکِدَـحأ  ِباـب  یلع  َناـک  َول 

ِهیَلع .  ٌمیقُم  ِنامیإلا  نِم  ُهَجَرخأ  ٌبنَذ  ّالإ  ِِهبونُِذل  ًةَراَّفَک  ناک  ًةالص  یّلَص  امَّلُک  یِقُنی ، يذلا  ِرهَّنلا 
رب یتفاثک  كرچ و  ایآ  دیوشب  نآ  رد  ار  دوخ  راب  جنپ  يزور  دشاب و  یبآ  يوجامـش  زا  یکی  هناخ  رد  ولج  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

شناهانگ دـناوخب   [ یمدآ  ] هک يزامن  ره  دـنک ؛  یم  هزیکاپ  زیمت و  هک  تسا  یبآ  يوج  تیاکح  زین  زامن  تیاکح  دـنام ؟ یم  یقاب  وا  نت 
دزرو .  رارصا  نآ  رب  درب و  رَد  هب  نامیا  زا  ار  وا  هک  یهانگ  رگم  دنک  یم  كاپ  ار 

 . 82/236/66 راونألا :  راحب 

1511 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنب یَسیع  َِحلاصلا  َدبَعلا  ّنأ  يَرت  الأ  ِةالَّصلا ، ِهِذه  نِم  َلَضفأ  ِۀَفِرعَملا  َدعب  ائیَـش  ُمَلعأ  ام  هّللا : ـ ِ  یلإ  اهِّبَحأو  ِلامعألا  ِلَضفأ  نع  َلئُـس  اَّمل   ـ

ِةالَّصلِاب » ِیناصْوأَو   : » َلاق َمیرم 
رترب يزیچ   [ ادخ  ] تفرعم زا  دعب  دومرف :  دنوادخ ـ  دزن  اهنآ  ِنیرتبوبحم  لامعا و  نیرترب  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

درک !؟ »  شرافس  زامن  هب  ارم   [ ادخ  ] و  : » تفگ میرم ،  نب  یسیع  حلاص ،  هدنب  هک  ینیب  یمن  رگم  مسانش .  یمن  زامن  نیا  زا 
 . 31 میرم : 

1512 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءایبنألا .  ایاصَو  ُرِخآ  یهو  ُةالَّصلا ، َّلجوَّزَع  هّللا ِ  یلإ  ِلامعألا  ُّبَحأ 

دشاب .  یم  ناربمایپ  شرافس  نیرخآ  نآ  تسا و  زامن  لج ،  زع و  دنوادخ  دزن  اهراک  نیرتبوبحم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 638 / 1/210 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1513 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍبِذاِکب .  َسیل  ُِحلصُملا 

تسین .  وگغورد  هدنهد ،  یتشآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
5  / 210 / 2 یفاکلا : 

1514 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلاق ٍنالُف  نِم  ُتعِمَـس  ُلوُقَتَف :  ُهاقلَتَف  ُهُسفَن ، ُُثبخَتَف  ُهُُغلبَی  امالک  ِلُجَّرلا  َنِم  ُعَمـسَت  ِسانلا ...  َنیب  ٌحالـصإو  ٌبذِـکو  ٌقدِـص  ٌۀـثالث :  ُمالکلا 

ُهنِم .  َتعِمَس  ام  َفالِخ  اذکو ، اذک  ِریَخلا  َنِم  َکِیف 
هک يونش  یم  يرگید  هرابرد  ینخس  یسک  زا  مدرم . . .  نایم  حالصا  غورد و  تسار و  تسا :  هنوگ  هس  نخس  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 : ییوگ یم  وا  هب  يا ،  هدینش  هچنآ  فالخ  رب  و  ینیب ، یم  ار  يرگید  نآ  وت  سپ  دوش ؛  یم  تحاران  دسرب ،  يو  شوگ  هب  نخس  نآ  رگا 

تفگ .  یم  نانچ  نینچ و  وت  یبوخ  رد  هک  مدینش  ینالف  زا 
 . 341/16 / 2 یفاکلا : 

1515 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلام .  نِم  اهِدَتفاف  ًۀَعَزانُم  اِنتَعیِش  نِم  ِنیَنثا  َنیب  َتیأَر  اذإ  ِلَّضفمِلل : ـ   ـ

زادرپب نم  لام  زا  ار   [ هجو  ] نآ يدید  یلامرس ] رب   ] یعازن ام  نایعیش  زا  رفن  ود  نایم  هاگره  دومرف :  لّضفم ـ  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
نک . ] حالصا  نانآ  نایم  [و 

رظنا ح 4 و  ، 3  / 209  / 2 یفاکلا : 

1516 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌحالصإ  هّللا : ُ  اهُّبُِحی  ٌۀقَدَص 

اوُدَعابَت .  اذإ  مِه  ـ ِنَیب ُبُراقَتو  اوُدَسافَت ، اذإ  ِسانلا  َنَیب 
اهنآ  ندرک  کیدزن  دنوش و  تموصخ  راچد  مه  اب  هاگ  ره  مدرم ، نایم  حالصا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دراد .  تسود  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يا  هقدص  دندرگ ،  رود  مه  زا  هاگره  رگیدکی ، هب 
1  / 209  / 2 یفاکلا : 

1517 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنینمؤملا َّلِذُم  ای  ُمالَّسلا  َکیَلع   » ُۀَعیِّشلا ِهیَلع  تَمَّلَسَف  َۀیواعِمل ، َرمألا  َمَّلَـس  ِهیلَع  ُسانلا  َفَلَتخاو  َنِعُطاَّمل  مالـسلاامهیلع  ٍّیلع  َنب  َنسَحلا  ّنإ 

َنیب ُمتنأو  انأ  یقبِأل  َرمألا  ُتمَّلَس  ٌةَُّوق  مِهیَلع  مُِکب  َسیل  مُُکتیأَر  اَّمل  ّینإ  َنینمؤملا ، ُّزِعُم  یّنِکلو  َنینمؤُملا ، ِّلِذُِمب  انأ  ام  مالسلا :  هیلع  َلاقف  !« 
مُهَنَیب .  یقبَِنل  ُمتنأو  یِسفَن  َکلذکو  اِهباحصأل ، یقبَِتل  َۀَنیِفَّسلا  ُِملاعلا  َباع  امک  مِهِرُهظأ ،

رد يو  اب  يراگزاسان  رد  زا  شناوریپ  دش و  دـصق  ءوس  شناج  هب  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
!« . نانمؤم هدـننکراوخ  يا  وت  رب  مالـس   : » دـندرک مالـس  نینچ  ترـضح  نآ  هب  شنایعیـش  هاگنآ  تشاذـگاو .  هیواعم  هب  ار  راک  دـندمآ ، 

هب ار  راک  دیرادن ،  یتردق  نمشد  ربارب  رد  امش  مدید  یتقو  منانمؤم .  شخب  تّزع  هکلب  متـسین ،  نانمؤم  هدننکراوخ  نم  دومرف :  ترـضح 
یقاب شنابحاص  يارب  ات  درک  خاروس  ار  یتشک  رـضخ )  ) ِملاع نآ  هک  نانچمه  مینامب ؛  یقاـب  ناـنآ  ناـیم  رد  امـش  نم و  اـت  متـشاذگاو  وا 

مینامب .  یقاب  اهنآ  نایم  رد  ات  امش  نم و   [ تیاکح تسا   ] نینچنیا و  دنامب ، 
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 . 78/287/2 راونألا :  راحب 

1518 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنِم .  ُهَدَی  ُعِزنَی  يذلا  وُه  َنوکَی  یّتح  ُهَدَی  َعَزَنَف  ُّطَق  ًالُجَر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َحَفاص  ام 

ات دیشک  یمن  وا  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  زگره  داد ،  یم  تسد  يدرم  اب  هاگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشکب .  ترضح  تسد  زا  ار  شتسد  وا  هک  نیا 

 . 182/15 / 2 یفاکلا : 

1519 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهَّفَک .  ْزِمغَی  الو  ِبوَّثلا ، ِءارو  نِم  ّالإ  اهِْحفاُصی  الف  اهَجَّوَزَتَی  نأ  َُهل  ُّلِحَی  یتلا  ُةأرملا  اّمأ 

نیا رد   ] هماج و سپ  زا  رگم  داد  تسد  ناوت  یمن  تسین ) مرحم   ) تسا لالح  وا  اب  ندرک  جاودزا  هک  ینز  اـب  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
درشف .  ار  شتسد  دیابن   [ مه تروص 

 . 5/525/1 یفاکلا : 

1520 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍضعب یلإ  مُهُـضَعب  َرَظَن  ِءاـضَفلا  یلإ  اوُجَرَخ  ُّمث  ِرَجَّشلا  ِریثَک  ٍناـکَمب  اوُّرَمو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسر  عَم  اوَزَغ  اذإ  َنوملـسُملا  َناـک 

اوُحَفاصَتَف . 
یتخرد رپ  ياج  زا  دـنتفر و  یم  نوریب  گنج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باکر  رد  هاگره  ناناملـسم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنداد .  یم  تسد  مه  اب  دندرک و  یم  هاگن  رگیدکی  هب  دندیسر ،  یم  زاب  ياضف  هب  سپس  دنتشذگ  یم 
2/181/12 یفاکلا : 

1521 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُّرُمَی نَم  مُهنِمو  اْوبَح ، ُّرُمَی  نَم  مُهنِمو  ِسَرَفلا ، ِوْدَـع  َلثِم  ُّرُمَی  نَم  مُهنِمو  ِقرَبلا ، َلثِم  ُّرُمَی  نَم  مُهنِمَف  ٍتاقَبَط ... :  ِطارِّصلا  یلع  َنوُّرُمَی  ُسانلا 

ائیش .  ُكُرتَتو  ائیَش  ُهنِم  ُرانلا  ُذُخَأت  دق  اقِّلَعَتُم  ُّرُمَی  نَم  مُهنِمو  ایْشَم ، 
دننام یخرب  دنرذگ ،  یم  قرب  دننام  یخرب  دـنوش ... :  یم  میـسقت  هورگ  دـنچ  هب  طارـص  زا  نتـشذگ  رد  مدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

نآ هب  ار  دوخ  هک  دنرذگ  یم  یلاح  رد  مه  یـضعب  دنور و  یم  هدایپ  یخرب  دنرذگ و  یم  زیخ  هنیـس  اب  یخرب  دـنور ،  یم  تخات  هب  بسا 
تسا .  هتفرگن  ار  یتمسق  هتفرگ و  ار  اهنآ  ندب  زا  یتمسق  شتآ  دنا و  هتخیوآ 

 . 242/257 قودصلل :  یلامألا 
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1522 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَِملظَِمب .  ٌدبع  اهُزوُجَی  ِطارِّصلا ال  یلع  ٌةَرَطنَق  ِداصرِْملِاَبل : ـ » َکَّبَر  َنإ   : » َّلجوَّزَع هّللا ِ  ِلوق  یف   ـ

ره هک  طارص  يور  رب  تسا  یلپ   [ هاگنیمک  : ] دومرف تسا ـ » نیمک  رد  تخـس  وت  راگدرورپ  انامه   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
درذگب .  نآ  زا  دناوت  یمن  دشاب ،  هتشاد  ندرگ  هب  يا  هملظم  يا  هدنب 

 . 321/2 لامعألا :  باوث 

1523 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مالسلا .  هیلع  ٌِّیلَع  َنینمؤملاُریمأ  ُمیقَتسُملا  ُطارِّصلا 

تسا .  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  میقتسم ،  طارص  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 32/2 رابخألا :  یناعم 

1524 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف يذلا  ُطارِّصلا  اّمأف  ِةَرِخآلا ، یف  ٌطارِصو  اینُّدلا  یف  ٌطارِـص  ِناطارِـص :  امُهو  َّلجوَّزَع ، هّللا ِ  ِۀَفِرعَم  یلإ  ُقیرَّطلا  وُه  ِطارِّصلا : ـ  ینعم  یف   ـ

ِةرخآلا .  یف  َمَّنَهَج  ُرسِج  وه  يذلا  ِطارِّصلا  یلع  َّرَم  ُهادُِهب  يدَتقاو  اینُّدلا  یف  ُهَفَرَع  نَم  ِۀَعاطلا ، ُضورفَملا  ُمامإلا  وُهف  اینُّدلا 
یطارص دراد :  دوجو  طارـص  ود  و  تسا ، لج  زع و  دنوادخ  تخانـش  هار  نآ ، دومرف :  طارـص ـ  يانعم  هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

زا دسانـشب و  ار  وا  اـیند  رد  هـکره  تـسا .  بـجاو  شتعاـطا  هـک  تـسا  یماـما  ناـمه  اـیند  طارـص  ترخآ .  رد  یطارــص  تساـیند و  رد 
درذگب .  خزود ،  يور  رب  تسا  یلپ  هک  ترخآ  طارص  زا  دنک  يوریپ  شیاهییامنهار 

 . 11/3 / 24 راونألا :  راحب 

1525 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِعیَبلاو .  ِءارِّشلا  یف  ِهِدَی  َّدَک  َمِرُح  دقیذلا  ُفَراحُملا  ُمورحَملا  اضیأ : ـ   ـ

يزیچ شورف ، دـیرخ و  رد  هک  تسا  يا  يزور  تخب و  یب  صخـش  مورحم ،  دومرف :  هیآ ـ  نیمه  هراـبرد  زین  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
دوش .  یمن  شبیصن 

 . 3/500/12 یفاکلا : 

1526 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَنیبو ُهَنیب  نَم  یلإ  اهب  ُثَعبَی  لب  ال ، ِِهَتبارَق : ـ ؟  ِيَوذ  ِهیِطُعیو  مُهنَع  َکلذ  ُکِسُمی  وأ  ِباوبألا ، یلع  ُلأسَی  نَم  یلع  ِۀـقَدَّصلا  ِنع  َلئ  ـ اّمل ُـس  ـ
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ِرجِألل .  ُمَظعأ  اذهف  ٌَۀبارَق ،
نیا زا  دیاب  ای  داد  هقدص  ناوت  یم  دننز ،  یم  ار  اه  هناخ  ِرد  هک  ییاهادـگ  هب  ایآ  هک  دـش  لاؤس  ناشیا  زا  یتقو  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

دتـسرفب شدنمتـسم  نادنواشیوخ  يارب  هکلب  دهدن ،  اهنآ  هب  دومرف :  دهدب ـ ؟ شدنمتـسم ]  ] نادنواشیوخ هب  ار  نآ  دنک و  يراددوخ  راک 
تسا .  رتشیب  شرجا  راک  نیا  هک 

.171/20 لامعألا : باوث 

1527 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَِینالَعلا .  یف  اهنِم  ُلَضفأ  ِّرِّسلا  یف  ُةَدابِعلا  هّللاو ِ  َکلذکو  ِۀَِینالَعلا ، یف  ِۀقَدَّصلا  َنِم  ُلَضفأ  ِّرِّسلا  یف  هّللاو ِ  ُۀقَدَّصلا 

زا رترب  یناهن  تدابع  هک  دنگوس ،  ادخ  هب  زین  تسا و  راکـشآ  هقدـص  زا  رترب  یناهن  هقدـص  دـنگوس ،  ادـخ  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  راکشآ  تدابع 

 . 4/8/2 یفاکلا : 

1528 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرمُعلا .  یف  ُدیَِزتو  َلاملا ، ُرِمُثت  ِراهَّنلا  َۀقَدَصو  َباسِحلا ، ُنِّوَُهتو  َمیظَعلا ، َبنَّذلا  وُحمَتو  ِّبَّرلا ، َبَضَغ  ُئِفُطت  ِلیللا  َۀَقَدَص  ّنإ 

یم ناسآ  ار  باسح  دـنک و  یم  كاـپ  ار  گرزب  هاـنگ  دـناشن و  یم  ورف  ار  راـگدرورپ  مشخ  هنابـش ،  هقدـص  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنک .  یم  دایز  ار  رمع  دناشن و  یم  راب  هب  ار  تورث  لام و  هنازور ، هقدص  و  دنادرگ ،

 . 96/125/39 راونألا :  راحب 

1529 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهیَلع ْعـِلُطت  ـالف  َکـِنیِمَِیب  َتیَطعأ  اذإ  ْنـکلو  َكَرجأ ، َتیَفوَتـسا  ِدَـقَف  َکـلذ  َتـلَعَف  نإ  َکـّنإف  َكوُّکَُزِیل ؛ ِساـنلا  ِنـُیعأ  یلع  ْقَّدَـصَتَت  ـال 

ًۀَِینالَع .  َکیِزجَی  اّرِس  َُهل  ُقَّدَصَتَت  يذلا  َّنإف  ََکلامِش ؛
؛  يا هتفرگ  ار  دوخ  شاداپ  هنیآره  ینک  نینچ  رگا  اریز  دـننک ؛  شیاتـس  ار  وت  ات  هدـن  هقدـص  مدرم  مشچ  ولج  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
ار وت  شاداپ  یهد ،  یم  هقدص  یناهنپ  وا  رطاخ  هب  هک  یسک  نآ  اریز  دوشن ؛  رادربخ  تپچ  تسد  يداد  هقدص  تتـسار  تسد  اب  رگا  هکلب 

داد .  دهاوخ  اراکشآ 
 . 78/284/1 راونألا :  راحب 

1530 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يّرَحلا .  ِِدبَکلا  ُداربإ  ِۀقَدَّصلا  ُلَضفأ 

تسا .  هدیتفت  رگج  ندرک  کنخ  هقدص ،  نیرتهب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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 . 96/172/8 راونألا :  راحب 

1531 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اوُدَعابَت .  اذإ  مِهَنَیب  ٌبُراقَتو  اوُدَسافَت ، اذإ  ِسانلا  َنیب  ٌحالصإ  هّللا : ُ  اهُّبُِحی  ٌۀقَدَص 

و دـش ، هریت  ناش  هطبار  هاگره  مدرم  نایم  حالـصا  زا :  تسا  تراـبع  دراد  تسود  ار  نآ  ادـخ  هک  يا  هقدـص  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دندش .  رود  مه  زا  هاگره  رگیدکی  هب  اهنآ  ندرک  کیدزن 

 . 2/209/1 یفاکلا : 

1532 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَئِینَه .  ٌۀقَدَص  ٍرُّجَضَت  ِریَغ  نِم  ِّمَصألا  ُعامسإ 

تساراوگ .  يا  هقدص  ینک ،  یتحاران  راهظا  راک  نیا  زا  هک  نآ  یب  اونشان ،  هب  نخس  ندنامهف  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.74/388/1 راونألا : راحب 

1533 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَکَرَبلِاب .  ُِفلُختو  َنیَّدلا  یِضقَت  ُۀقَدَّصلا 

دراذگ .  یم  ياج  رب  تکرب  دنک و  یم  ادا  ار  ضرق  نداد  هقدص  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
96/134/68: راونألا راحب 

1534 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀقَدَّصلِاب .  هّللاُرِجاتُاَف َ  انایحأ ، ُِقلمَُال  ّینإ 

منک .  یم  ادوس  ادخ  اب  هقدص ،  هلیسو  هب  موش و  یم  تسدگنت  نم  تاقوا  یهاگ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
78/206/54: راونألا راحب 

1535 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلوقی :  یلاعتو  َكَرابت  هّللا َ  ّنإ 

اف .  ـ ُّقََلت يِدَِیب  اهُفَّقََلتأ  ّینإف  َۀقَدَّصلا ؛ ّالإ  يِریَغ ، ُهُِضبقَی  نَم  ُتلَّکَو  دقو  ّالإ  ٍءیَش  نِم  ام 
رومأم  ار  یسک  هک  نیا  رگم  تسین  يزیچ  چیه  دیامرف :  یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

میابر .  یم  تعرس  هب  مدوخ  تسد  اب  ار  نآ  هک  هقدص  زجب  ما  هدرک  نآ  نتفرگ 
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 . 96/134/68 راونألا :  راحب 

1536 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوکت نأ  اُهلَّوأَف :  ِۀَـقادَّصلا ،  نِم  ٍءیَـش  یلإ  ُْهبِـسنَت  الف  ّالإو  ُهنِم ،  ٌءیَـش  وأ  ُدودُـحلا  ِهذـه  ِهیف  َتناک  نَمَف  اهِدوُدُِـحبّالإ ، ُۀَـقادَّصلا  ُنوکَت  ال 

ال ُۀعبارلاو :  ٌلام ،  الو  ٌۀَیالِو  َکیَلع  ُهَرِّیَُغت  نأ ال  ُۀثلاثلاو :  ُهَنیَـش ،  َکَنیَـشو   ، ُهَنیَز َکَنیَز  يرَی  نأ  ُۀـیناثلاو :  ًةَدِـحاو ،  َکل  ُُهتَِینالَعو  ُُهتَریِرَس 
ِهذه  ُعَمَجت  یهو  ُۀسماخلاو ـ  ُُهتَرُدقَم ،  ُُهلانَتائیَش  َکُعَنمَی 

ِتابَکَّنلا .  َدنِع  َکَِملُسی  نأ ال  َلاصِخلا : ـ 
ًالـصا ار  وا  هنرگو  تسا  تسود  دـشاب ، هتـشاد  ار  اهنآ  زا  یخرب  اـی  همه  سک  ره  هک  دراد  ییاـهزرم  یتسود  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

وت ییوربآ  یب  بیع و  دناد و  شدوخ  يوربآ  ار  وت  يوربآ  هک  نیا  مود  دشاب ؛ یکی  وت  اب  شنطاب  رهاظ و  هک  نیا  تسخن  رامـشم : تسود 
زا یکمک  ره  هک  نیا  مراـهچ  دـنکن ؛ ضوـع  وـت  هب  تبـسن  ار  وا  دروـخرب )  ، ) لاـم ماـقم و  هک  نیا  موـس  شدوـخ ؛ ییوربآ  یب  بیع و  ار 

شتسد 
دراذگن .  اهنت  ار  وت  اه  يراتفرگ  ماگنه  رد  هک  نیا  تساهتلصخ ، نیا  همه  هدنرادرب  رد  هک  مجنپ  و  دیامنن ؛  غیرد  وت  زا  دیآ  یم  رب 

 . 78/249/90 راونألا :  راحب 

1537 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَّنَّراُشت .  الو  ُهَّنَیِهاُبت ،  الو  ُهَّنَیِراُمت ،  الو  ُهَّنَحِزاُمت ،  الف  َکیِخأُّدُو  َکل  َوُفصَی  نأ  َتدَرأ  نإ 

وا هب  نکَم ، هزیتس  وا  اب  نکَم ، یخوش  وا  اب  زگره  دـنامب ، صلاخ  وت  يارب  تردارب  یتسود  هک  یهاوخ  یم  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
زروم .  تموصخ  يو  اب  و  شورفم ، رخف 

 . 78/291/2  : راونألا راحب 

1538 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکب  ُنَّیَزَتَی  نَم  بَحصَت  الو  ِهب ،  ُنَّیَزَتَت  نَم  ْبَحِصا 

دوش .  هتسارآ  وت  هب  هک  وشم  رای  یسک  اب  و  يوش ،  هتسارآ  وا  هب  هک  نک  تبحاصم  یسک  اب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 76/267/9 راونألا :  راحب 

1539 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یّتحو ِمَهرِّدلاو ،  ِرانیِّدلا  َدنعو  ِلِطابلا ،  یلإ  ِّقَحلا  نِم  ُهُجِرُخی  ُهَبَضَغ  ُرُظنَتَف  ُُهبِضُغت  ٍثالثب :  ُهَِربَتَخت  یّتح  ٍۀَفِرعَم  َۀَمِـس  اقیِدَص  َلُجَّرلا  ِّمَُستال 

ُهعَم .  َِرفاُست 
ایآ هک  ینیبب  يروآ و  مشخ  هب  ار  وا  ییامزایب :  ار  وا  زیچ  هس  رد  هک  نآ  رگم  سانشم ،  یتسود  هب  ار  سک  چیه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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زا  ار  وا  مشخ  نیا 
وا .  اب  ندرک  رفس  رد  و  يداصتقا ، ) ياهزاین   ) رانید مهرد و  رد  و  دناشک ،  یم  لطاب  هب  قح 

 . 646/1339 یسوطلل :  یلامألا 

1540 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهلِعاف .  ِریَخلا  نِم  ٌریَخو  ُُهلئاق ،  ِقدِصلا  َنِم  ُنَسحأ 

نآ .  هدننک  رتبوخ ،  بوخ  راک  زا  تسا و  نآ  هدنیوگ  رتهب ،  یتسار  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 223/385 یسوطلل :  یلامألا 

1541 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌّزِع .  ُقدِّصلا 

تسا .  يدنمجرا  یتسار ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 78/269/109 راونألا :  راحب 

1542 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهلَمَع .  اکَز  ُُهناِسل  َقَدَص  نَم 

دوش .  هزیکاپ  شرادرک  دشاب ،  تسار  شنابز  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/104/3 یفاکلا : 

1543 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِثیدَحلا ِقدِص  دنِع  مُهوُِربَتخا  ِنکلو  َشَحوَتسا ،  ُهَکََرت  َول  یّتح  ِموصلاو  ِةالصلِاب  َجَِهل  اّمبر  َلُجرلا  َّنإف  مِهِمایِِصب ؛  الو  مِِهتالـِصب  اوُّرَتغَت  ال 

ِۀَنامألا .  ِءادأو 
كرت ار  اهنآ  رگا  هک  دنک  یم  وخ  هزور  زامن و  هب  نانچ  هاگ  یمدآ  اریز  دیروخن ؛  ار  مدرم  هزور  زامن و  بیرف  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دییامزایب .  يرادتناما  ییوگتسار و  هب  ار  اهنآ  هکلب  دنک ،  یم  یگنتلد  ساسحا  دیوگ ، 
 . 2/104/2 یفاکلا : 

1544 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍدیهَش .  ِفلأ  َرجأ  ِرجألا  َنِم  َُهل  هّللا ُ  َبَتَک   ، َبَسَتحاو َرَبَصَف  یکَتشا  ٍلُجَر  امُّیأ 
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رازه رجا  دنوادخ  دروآ ،  رامـش  هب  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دزرو و  ییابیکـش  ودوش  راتفرگ  يدرد  هب  هک  يدرم  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنز .  مقر  شیارب  ار  دیهش 

 . 17 ماطسب :  ینبال  ۀّمئألا  ّبط 

1545 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍدیهَش .  ِفلأ  ُرجأ  َُهل  َناک  ِهیَلعَرَبَصَف  اِنتَعیِش  نِم  َِیُلتبا  ِنَم 

دراد .  دیهش  رازه  رجا  دزرو ،  ییابیکش  دوش و  راتفرگ  هک  ام  نایعیش  زا  کیره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 59/125 صیحمتلا : 

1546 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنامیإلا .  ُسأَر  ُربَّصلا 

تسا .  نامیا  ِرس  ییابیکش ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/87/1 یفاکلا : 

1547 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبئاوَّنلا .  یَلَع  ِربَّصلا  یَلَع  ُعَبُطی  ُنمؤملا 

تسا .  هدش  هتشرس  اهیتخس  ربارب  رد  ربص  رب  نمؤم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 59/72 راونألا :  ةاکشم 

1548 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اوُظَفحاَو  انسُح ،  ِسانِلل  اُولُوق  انیَش ،  انیَلعاُونوُکَت  الو  انیَز ، انل  اُونوُک  ِۀَعیِّشلا ،  َرِشاعَم 

ِلوَقلا .  ِحیبَقو  ِلوُضُفلا  ِنع  اهوُّفُکو  مُکَتَنِسلأ ، 
هب  بوخ  نانخس  ام .  یماندب  ثعاب  هن  دیشاب  ام  يوربآ  هیام  هعیش ! تعامج  يا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دیراد .  زاب  تشز  نانخس  ییوگ و  هدوهیب  زا  ار  اهنآ  دیراد و  هگن  ار  ناتیاهنابز  دییوگب ،  مدرم 
 . 327/17 قودصلل :  یلامألا 

1549 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلإ ِسانلا  َةَّدَوَم  َّرَجَتـسا  ادبَع  هّللا ُ  َمِحَر  مَُکل :  َلاق  ُلقو :  َۀَعیِّشلا ـ  ِینعَی  هّللا ـ ِ  َۀَمحَرو  َمالـسلا  ُمُهئِرقأَف  یَلعألا ...  َدـبعای  یلعألا : ـ  دـبعل   ـ
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یلإ ِسانلا  َةَّدَوَم  َّرَجَتـسا  ادبَع  هّللا ُ  َمِحَر  مَُکل :  َلاق  ُلقو :  َۀَعیِّشلا ـ  ِینعَی  هّللا ـ ِ  َۀَمحَرو  َمالـسلا  ُمُهئِرقأَف  یَلعألا ...  َدـبعای  یلعألا : ـ  دـبعل   ـ
َنوُرِکُنی .  ام  مُهنَع  َّفُکَیو  َنُوفِرعَی  ام  مَُهل  َرِهُظی  نأب  انَیلإو ،  ِهِسفن 

هب قداص ) ترـضح   ) وا وگب :  ناسرب و  نایعیـش  هب  ار  ادخ  تمحر  مالـس و  !... یلعألا دبع  يا  یلعألا : ـ  دبع  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
یمن كرد  هچنآ  نایب  زا  يراددوخ  اب  و  دننک ، یم  كرد  مدرم  هک  ینانخس  راهظا  اب  هک  داب  يا  هدنب  نآ  رب  ادخ  تمحر  دیوگ :  یم  امش 

دنک .  بلج  ام  شدوخ و  يوس  هب  ار  مدرم  یتسود  دننک ، 
 . 2/77/62 راونألا :  راحب 

1550 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرَقَتفا .  اَِنب  َلَکأَتسا  ِنَمو  َسانلا ،  اَِنب  ٌلِکأَتسُمو  انب ، َنَّیََزت  نَِمل  ٌنیَز  ُنحنو  انب  ٌنِّیَزَتُمو  اّنِم ،  وُهفٌّداو  ٌّبُِحم  ٌثالث :  ُۀَعیِّشلا 

ام هب  ار  دوخ  هک  يا  هعیش  و  تسام ، زا  يا  هعیش  نینچ  ام . ] هب  تبسن   [ زرورهم ِرادتـسود  تسا :  عون  هس  هعیـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هک یسک  دهد و  یم  رارق  دوخ  قازترا  هلیسو  ار  ام  هک  يا  هعیش  و  دیارایب ،  ام  هب  ار  دوخ  هک  میتسه  یسک  یگتـسارآ  هیام  ام  دیارآ و  یم 

دوش .  یم  ریقف  دنک  قازترا  ام  هلیسو  هب 
 . 103/61 لاصخلا : 

1551 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَعافَّشلاَو .  ِرانلاَو ،  ِۀَّنَجلا  َقلَخو  ِربَقلا ،  ِیف  ََۀلَءاسُملاو  َجارعِملا ،  َءایشأ : َهَعبرأ  َرَکنأ  نَم  اِنتَعیِش  نِم  َسیل 

و خزود ،  تشهب و  ندـش  هدـیرفآ  ربق ،  لاؤس  جارعم ،  دـنک :  راکنا  ار  زیچ  راهچ  هک  یـسک  تسین  اـم  هعیـش  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تعافش . 

 . 69/9/11 راونألا :  راحب 

1552 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذـک ینعَی  اّمنإ  َنولوقیف :  اذـکو ،  اذـک  ُلوقأ :  ُهوُکَتَه ،  ارتِس  ُترَتَس  امَّلُک  هّللا ، ُ  ُمُهَنََعل  ٍمامِإب ،  مَُهلانأ  ام  هّللاو ِ  مُهُمامإ ،  ّین  َنوُمُعزَی أ  ٌموَق 

ینَعاطأ .  نَم  ُمامإ  انأ  اّمنإ  اذکو ، 
هچ ره  دنک ،  ناشتنعل  ادخ  متسین .  اهنآ  ماما  نم  هک  مسق  ادخ  هب  متـسه .  اهنآ  ماما  نم  هک  دنیوگ  یم  یهورگ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا نامهب  نالف و  شدوصقم  دنیوگ :  یم  نانآ  نانچ ،  نینچ و  میوگ :  یم  نم  دننک .  یم  يرد  هدرپ  نانآ  منک ،  یم  یـشوپ  هدرپ  نم 

دنک .  متعاطا  هک  متسه  یسک  ِماما  تقیقح  رد  نم 
2/80/76 راونألا :  راحب 

1553 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلاق  نَم  اِنتَعیِش  نِم  َسَیل 
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انِراثآو .  اِنلامعأ  یف  انََفلاخو  ِِهناِسِلب 
رادرک  لامعا و  فالخرب  لمع  رد  اّما  دنز  عیشت ] زا   ] مد نابز  هب  هک  نآ  تسین ،  ام  هعیش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنک .  راتفر  ام 
68/164/13 راونألا :  راحب 

1554 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َحَتَف َّلـجوَّزَع  هّللا َ  َّنأ  اـّلإ  َکلذـک  مُهُّلُک  ُقئـالخلاو  اـَلأ  ِبـلَقلا ،  ِیف  ِناـنیَعو  ِسأَّرلا ،  ِیف  ِناـنیَع  ُِنیعـألا :  ِۀـَعبرألا  ُباحـصأ  اُنتَعیِـش  اـّمنإ 

مُهَراصبأ .  یمعأو  مُکَراصبأ 
زج دننینچ  نامدرم  همه  هک  دینادب  لد .  رد  مشچ  ود  رس و  رد  مشچ  ود  دنتسه :  مشچ  راهچ  ياراد  ام  نایعیـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا .  هتخاس  روک  ار  نانآ  ياهمشچ  هدرک و  انیب  زاب و  ار  امش  نامشچ  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  نیا 
 . 8/215/260 یفاکلا : 

1555 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِه ـ ِلاومأ یلإو  انِّوُدَع ،  نَع  اَهل  مُهُظفِح  َفیک  مِهِرارسأ  َدنِعو  اهیَلع ،  مُُهتَظَفاُحم  َفیک  ِتاوَلـصلا  ِتیقاوَمَدنِع  ٍثالَث :  َدنِع  انَتَعیِـش  اُونِحَتِما 

اهیف .  مِهناوخِإل  مُُهتاساُوم  َفیک 
زا ناشرارـسا  يرادهگن  رد  نآ ،  رب  ناشتبظاوم  یگنوگچ  زامن ،  تقو  رد  دییامزایب :  زیچ  هس  رد  ار  ام  نایعیـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ناشناردارب .  هب  یلام  کمک  يدردمه و  رد  و  ام ،  نانمشد 
 . 83/22/40 راونألا :  راحب 

1556 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَعیِـش َکئلوُاف  َکئلُوا  َتیأر  اذإف  َُهباقِع ، َفاخو  َُهباَوث ،  اـجَرو  ِهِِقلاـِخل ،  َلِـمَعو  ُهُداـهِج ،  َّدَتـشاو  ُهُجرَفو ،  ُُهنَطب  َفَع  نَم  ٍّیلع  ُۀَعیِـش  اـّمنإ 

ٍرفعج . 
راک دوخ  راگدیرفآ  يارب  تسا ،  شوکتخـس  دراد ،  جْرَف  نطب و  تّفع  هک  تسا  یـسک  یلع  هعیـش  تقیقح  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنرفعج .  هعیش  نانآ   [ هک نادب   ] يدید ار  يدارفا  نینچ  هاگره  تسا ؛  كانمیب  شرفیک  زا  دراد و  دیما  وا  شاداپ  هب  دنک ،  یم 
 . 2/233/9 یفاکلا : 

1557 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انَریِغَص .  ْمَحرَیو  انَریبک  ْرِّقَُوی  َمل  نَم  اّنِم  َسیل 

دشابن .  نابرهم  نامنالاسدرخ  اب  دهنن و  تمرح  ام  نالاسگرزب  هب  هک  یسک  تسین  ام  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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 . 2/165/2 یفاکلا : 

1558 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُکَماحرأ .  اُولِصو  مُکَرابِک  اوُمِّظَع 

دیروآ .  ياج  هب  ماحرا  هلص  دینک و  مارتحا  ار  دوخ  نالاسگرزب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/165/3 یفاکلا : 

1559 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَلیلَخ یلاعت  هّللا ُ  َرَّقَو  ِهب  ِۀَمایِقلا ،  َموَی  ٌعِطاس  ُرونو  ایندـلا ،  یف  ِنِمؤملل  ٌراقَو  ُّهنإو  ِنمؤملا ،  َیلإ  ِبیَّشلا  نِم  ٍءیـش  یلإ  َعَرـسأ  ائیَـش  ُتیأَر  ام 

اراقَو .  یندِز  ِّبَر  ای  َلاقف :  ٌراقَو ،  اذه  َُهل :  َلاق  ِّبَر ؟  ای  اذه  ام  َلاقف :  مالسلا ،  هیلع  َمیهاربإ 
يارب ایند  رد  دیپس  يوم  دشاب .  نمؤم  يوس  هب  يوم ،  يدیپس  زا  رت  هدنباتش  يزیچ  يوس  هب  هک  مدیدن  ار  يزیچ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

سپ دیـشخب .  راقو  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دوخ  لیلخ  هب  دـیپس  يوم  اب  لاعتم  دـنوادخ  ناشخرد .  يرون  تمایق  زور  رد  تسا و  راـقو  نمؤم 
يازفیب .  نم  راقو  رب  اراگدرورپ ! تفگ :  میهاربا  تسا .  راقو  نیا  دومرف :  وا  هب  دنوادخ  تسیچ ؟ نیا  اراگدرورپ ! درک :  ضرع  میهاربا 

 . 699/1492 یسوطلل :  یلامألا 

1560 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَیأَر .  هّللا ُ  ُهَبَلَس  ِيأَّرلا  َضْحَم  ُهْحَصنَی  مَلَف  ُهاخأ  َراشَتسا  ِنَم 

دریگب .  يو  زا  ار  وا  هشیدنا  دنوادخ  دنکن ،  شییامنهار  هناصلاخ  وا  دنک و  تروشم  دوخ  ردارب  اب  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/438/2521 نساحملا : 

1561 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوکی نأ  ُۀـثلاثلاو  انِّیَدَـتُم ،  اّرُح  َنوکَی  نأ  ُۀـیناثلاو  ًالِقاع ،  ُهُرِواُشت  يذـلا  َنوکی  نأ  اُهلَّوأف  ِۀـَعبرألا ...  اهِدوُدُِـحب  ّالإ  ُنوکت  ـال  َةَروشَملا  ّنإ 

ُهَُمتکَیو .  َکلذ  َّرُِسی  ُّمث  َکِملِعَک  ِهب  ُهُملِع  َنوکیَف  َكِّرِس  یلع  هَِعلُطت  نأ  ُۀعبارلاو  ایِخاُوم ،  اقیدَص 
وا اـب  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  نآ  زرم  نیتـسخن  تسین . . .  حیحـص  نآ  هناـگراهچ  ياـهزرم  اـب  زج  تروـشم  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

دوخ زار  هک  نیا  مراهچ  و  دشاب ، راوردارب  تسود و  هک  نیا  موس  دشاب ،  نیدتم  هدازآ و  هک  نیا  مود  دـشاب ،  دـنمدرخ  ینک  یم  تروشم 
دیوگن .  یسک  هب  دناشوپب و  ار  نآ  اما  دشاب ،  هاگآ  زار  نآ  زا  تدوخ  هزادنا  هب  وا  ییوگب و  وا  هب  ار 

 . 2/98/2280 قالخألا :  مراکم 

1562 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرانلا .  یف  اهُّرَشو  اهُریَخ  ُةَرهُّشلا 

تسا .  شتآ  رد  شدب ،  بوخ و  ترهش ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 6/445/3 یفاکلا : 

1563 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةالَّصلا .  َةَرهُشو  ِسابِّللا  َةَرهُش  ِنیَتَرهُّشلا :  ُضِغُبی  هّللا َ  َّنإ 

زامن .  ترهش  سابل و  ترهش  دراد :  یم  نمشد  ار  ترهش  ود  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 553/1864 راونألا :  ةاکشم 

1564 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًةَروهشَم .  ًۀَّباد  َبَکرَی  وأ  ُهُرَهشَی ،  ابَوث  َسَبلَی  نأ  ایزِخ  ِءرَملِاب  یفَک 

امن تشگنا  یبکرم  ای  ددرگ  وا  ییاـمن  تشگنا  ثعاـب  هک  دـشوپب  يا  هماـج  هک  سب  نیمه  ییاوسر  ار  یمدآ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دوش .  راوس 

 . 78/252/105 راونألا :  راحب 

1565 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَلَغَش .  دق  ٌّمَه  َُهلو  ِهیَلع ، اُولَبقأ  دق  ٌّمَه  ِسانِلل  اهِّلُذ ،  نِم  ُعَزجَی  الو  اینُّدلا  ِّزِع  یف  ُبَغرَی  ال  ِنمؤملا : ـ  ِۀفص  یف   ـ

مغ ار  مدرم  دـنک ؛  یمن  یباـت  یب  زین  نآ  يراوخ  زا  تسین و  اـیند  تّزع  ناـهاوخ  دومرف :  نمؤم ـ  فـصو  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
تسا .  هدرک  لوغشم  شترخآ  هشیدنا  ار  وا  تسا و  ناشیایند 

67/271/3 راونألا :  راحب 

1566 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَّفَک .  ُفِرعَت  امک  اهَفِرعَت  یّتح  ٍةَداهشب  َّنَدَهشَت  ال 

یسانشب .  تتسد  فک  دننام  ار  نآ  هک  هاگ  نآ  رگم  یهدب  یتداهش  دیابن  زگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 7/383/3 یفاکلا : 

1567 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیِّدلا .  یف  ٍۀَیِزُْخم  ِيذ  الو  ٍشاّحَف ، َةَداهش  ُلَبقَی  َناک ال  مالسلا  هیلع  َنینمؤملا  َریمأ  ّنإ 

ءوس هک  ار  یـسک  تداهـش  هن  تفریذپ و  یم  ار  نابز  دـب  شاّحف و  مدآ  تداهـش  هَن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تشاد .  ینید  هنیشیپ 
 . 7/396/7 یفاکلا : 

1568 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِسفَن .  یلعّالإ  ِقِسافلا  َةَداهش  ُلَبقأ  ال 

مریذپ .  یمن  شدوخ  دض  رب  زج  ار  قساف  تداهش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
7/395/5 یفاکلا : 

1569 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْبِجأَف .  ِةَداهشلا  یلإ  َتیِعُد  اذإ 

نک .  تباجا  يدش ،  هدناوخ  ارف  نداد  تداهش  يارب  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 6/275/752 ماکحألا :  بیذهت 

1570 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مَُکل .  ُدَهشأ  ال  َلوقَی :  نأ  اهیَلع  َدِهَش  ِةَداهشلل  َیِعُد  اماذإ  ٍدَحَِأل  یِغَبنَی  ال  اضیأ : ـ   ـ

يارب نم  دیوگب :  تسین  راوازس  دش ،  توعد  نداد  تداهـش  يارب  يدرف  هاگره  دومرف :  هیآ ـ  نیمه  هرابرد  زین  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
مهد .  یمن  تداهش  امش 

 . 1/156/524 ّیشاّیعلا :  ریسفت 

1571 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ادبأ .  انِّبَر  یف  ُّکُشَن  ال  هّللاو ِ  ُّکَّشلا ،  وُه  ُسجِّرلا  َسْجِّرلا : ـ » ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل   : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

ادخ هب  تسا .  ّکش  نامه  یگدولآ  زا ] دارم   : ] دومرف دـیادزب ـ » امـش  زا  ار  یگدولآ  دـهاوخ  یم  : » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
مینک .  یمن  ّکش  دوخ  راگدرورپ  هرابرد  زگره  ام  هک  دنگوس 

 . 1/288/1 یفاکلا : 

1572 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِریَغ .  یلإ  َکلذ  َعَنصَی  نأ  نِم  ُهَبِحاص  ُعَنمَیَف  ُهُرُفکَیَف ،  ُفورعَملا  ِهَیلإ  ُعَنُصی  ُلُجرلا  وُهو  ِفورعَملا ،  ِلیبَس  یِعِطاق  هّللا ُ  َنََعل 

وا اما  دوش ،  یم  یبوخ  يو  هب  هک  یـسک  ینعی  دـندنب ؛  یم  ار  ندرک  یکین  هار  هک  ار  یناسک  دـنک  تنعل  ادـخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دراد .  یم  زاب  نارگید  هب  ندرک  یکین  زا  ار  راکوکین  هجیتن ،  رد  دنک و  یم  یساپسان 

 . 241 صاصتخالا : 

1573 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّلل ُدمَحلا  َلاق :  ِهب  ُّمَتغَی  ٌرمأ  ِهیَلع  َدَرَو  اذإو  ِۀَمعِّنلا ،  ِهِذه  یلع  هّلل ِِ  ُدمَحلا  َلاق :  ُهُّرُسَیٌرمأ  ِهیَلع  َدَرَو  اذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َناک 

ٍلاح .  ِّلُک  یلع  ِِ 
و ساپس ، تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  دومرف :  یم  دمآ ،  یم  شیپ  شیارب  يا  هدننک  لاحشوخ  رما  هاگره  ادخ  لوسر  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ساپس .  ار  ادخ  لاح  ره  رد  دومرف :  یم  دش ،  یم  نیگمغ  نآ  زا  هک  درک  یم  يدماشیپ  هاگره 
 . 2/97/19 یفاکلا : 

1574 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهَرکُش .  ّيدأ  دقف   ، ِِهبلَقب اهَفَرَعَف  ٍۀَمِعنب  ِهیَلع  هّللا ُ  َمَعنأ  نَم 

هنیآ ره  دسانـشب ،   [ يدادادـخ تمعن  ناونع  هب   ] ار نآ  لد  رد  دراد و  ینازرا  يو  هب  یتمعن  دـنوادخ  هک  یـسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  هدرازگ  ار  تمعن  نآ  رکش 

2/96/15 یفاکلا : 

1575 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنیَِملاعلا .  ِّبَر  هّلل ِِ  ُدمَحلا  ِلُجرلا :  ُلوق  ِرکُّشلا  ُمامَتو  ِمِراحَملا ،  ُباِنتجا  ِۀَمعِّنلا  ُرکُش 

هک ار  ییادخ  ساپـس  دـیوگب :  ناسنا  هک  تسا  نیا  لماک  رکـش  و  اهمارح ، زا  ندرک  يرود  ینعی  تمعن  رکـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تساه .  ناهج  راگدرورپ 

2/95/10 یفاکلا : 

1576 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم َسیلو  َكِرکُش ،  َّقَح  َكُرُکشأ  َفیک  ِّبر  ای  َلاقف :  يِرکُش ،  َّقَح  ینْرُکـشا  یـسوم ،  ای  مالـسلا :  هیلع  یـسوم  یلإ  یلاعت  هّللا ُ  یَحوأ 

یّنِم .  َکلذ  َّنأ  َتِملَع  َنیح  يرکُش  َّقَح  ینَترَکَش  یسوم  ای  َلاقف :  َّیَلَع ! ؟  ِهب  َتمَعنأ  َتنأو  ّالإ  ِهب  َكُرُکشأ  ٍرکُش 
نک رکش  تسا ،  نم  رکش  ّقح  هک  نانچ  ارم  یسوم ! يا  هک :  دومرف  یحو  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  لاعتم  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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میوگ یم  ار  وت  هک  يرکـش  ره  هک  نآ  لاح  میوگ  رکـش  تسوت ،  رکـش  ّقح  هک  نانچ  ار  وت  هنوگچ  اراـگدرورپ ! درک :  ضرع  یـسوم  . 
نانچ ارم  ما ،  هداد  وت  هب  نم  مه  ار  رکش  نآ  قیفوت  ینادب  هک  یتقو  یسوم ! يا  دومرف :  يا ؟ هتشاد  ینازرا  نم  هب  وت  هک  تسا  یتمعن  دوخ 

يا .  هدرک  رکش  تسا ، نم  رکش  ّقح  هک 
 . 161/178 ءایبنألا :  صصق 

1577 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُرَثکأو .  ٌفلأ  َلب  َکل ،  ٌمِزال  ٌرکُش  َکِسافنأ  نِم  ٍسَفَن  ِّلُک  یف 

تسا .  بجاو  وت  رب  رکش  رازه  زا  رتشیب  رازه و  هکلب  يرکش و  تیاهسفن  زا  یسَفَن  ره  يارب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 71/52/77 راونألا :  راحب 

1578 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنِم  َدبَعلا  ُلُقنَی  یلاعتو  َكرابت  هّللا َ  ّنإ 

ِءاقَّشلا .  یلإ  ِةداعَّسلا  نِم  ُُهلُقنَی  الو  ِةَداعَّسلا ،  یلإ  ِءاقَّشلا 
زا  ار  هدنب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنک .  یمن  لقتنم  یتخبدب  هب  یتخبشوخ  زا  یلو  دنک ،  یم  لقتنم  یتخبشوخ  هب  یتخبدب 
358/6 دیحوتلا : 

1579 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َملو ُهَلَمَع  َضَغبأ  اّرَـش  َلِمَع  نإو  ادـَبأ ،  ُهْضِغُبی  َمل  ادیعَـس  هّللا ُ  ُهَِملَع  نَمَف  ُهَْقلَخ ،  َُقلخَی  نأ  َلـبَق  َةَواـقَّشلاو  َةَداـعَّسلا  َقَلَخ  َّلـجوَّزَع  هّللا َ  ّنإ 

ِهَیلإ .  ُریِصَی  اِمل  ُهَضَغبأو  ُهَلَمَع  َّبَحأ  احلاص  َلِمَع  نإو  ادبأ ،  ُهَّبُِحی  َمل  اّیِقَش  ُهَِملَع  َناک  نإو  ُهْضِغُبی ، 
یسک دنوادخ  سپ  دیرفآ ؛  ار  یتخبروش  یتخبشوخ و  دنیرفایب  ار  دوخ  قلخ  هک  نآ  زا  شیپ  لج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یمن نمشد  ار  وا  دوخ  اما  دراد  یم  نمـشد  ار  شراک  دهد ،  ماجنا  يدب  راک  هچنانچ  دراد و  یمن  نمـشد  تسا ،  تخبـشوخ  دنادب  هک  ار 

هب اما  دراد  یم  تسود  ار  شراک  دـهد ،  ماجنا  یبوخ  راک  هچنانچ  دراد و  یمن  تسود  ار  وا  زگره  تسا ،  تخبدـب  دـنادب  هاگره  دراد و 
دراد .  یم  شوخانار  يو  شتشونرس  رطاخ 

 . 357/5 دیحوتلا : 

1580 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اوُعِّفُش .  ام  ٍبِصان  یف  اوُعَفَش  َنِیلَسرُملا  َءایبنألاو  َنِیبَّرَقُملا  َۀَکئالَملا  َّنأ  َول 

دوش .  یمن  هتفریذپ  ناشتعافش  دننک ،  تعافش  یبصان  درف  هرابرد  لسرم  ناربمایپ  بّرقم و  ناگتشرف  رگا  یتح  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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:8/41/27 و68/126/54. راونألا راحب  رظناو  ، 1/294/587: نساحملا

1581 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةالَّصلِاب . اّفِخَتسُم  َلانَت  َنل  انَتَعافَش  َّنإ  ُةافَولا : ـ  ُهتَرَضَح  دقو  َُهلوَح  ِِهَتبارَق  ِعاِمتجِاب  َرَمأ  اَّمل   ـ

هک یـسک  دومرف :  دـندش ـ  عمج  وا  درگ  شناگتـسب  داد  روتـسد  تفرگ و  رارق  تلحر  هناتـسآ  رد  هک  یماگنه  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دوش .  یمن  شلاح  لماش  زگره  ام  تعافش  درامشب ،  کبس  ار  زامن 

 . 1/159/225 نساحملا : 

1582 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
وُهف ِهِدـَعب  نِم  ِۀَّمئألاو  َنینمؤملا  ِریمأ  ِۀَـیالَِوب  َُهل  َنِذُا  نَم  ّالإ  ادـْهَع : ـ » ِنمحَّرلا  َدـنِع  َذَـخَّتا  ِنَم  ّالإ  َۀَـعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال  یلاـعت « :  ِهلوق  یف   ـ

هّللا . ِ  َدنع  ُدهَعلا 
رگم دومرف :  دشاب ـ » هتفرگ  ینامیپ  نامحر  يادخ  بناج  زا  هک  یسک  رگم  دنرادن  تعافش  رایتخا  : » هیآ هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

دنراد .  ادخ  دزن  هک  تسا  ینامیپ  نامه  نیا  دنشاب و  هتشاد  داقتعا  وا  زا  دعب  ناماما  نینمؤملاریما و  تیالو  هب  هک  یناسک 
 . 8/36/9 راونألا :  راحب 

1583 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهاجلا .  ُةاکَز  ُۀَعافَّشلا 

تسا .  ماقم  تاکز  يرگیجنایم ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 381 لوقعلا :  فحت 

1584 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُدّمحم .  ای  انُراعِشو :  ُدّمحم ،  ای  مالسلا :  هیلع  ِنیسُحلا  ُراعِش  ْبِرَتقا ...  ْبِرَتقا  هّللا ِ  َرصَن  ای  ٍرَدب :  َموَی  انُراعِش 

ای  » مالـسلا هیلع  نیـسح  راعـش  وش ... کیدزن  وش ،  کیدزن  ادـخ ! يزوریپ  يا  دوب :  نیا  ردـب  زور  رد  ام  راعـش  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
تسا .  دّمحم » ای   » زین ام  راعش  و  دوب ،  دّمحم »

 . 5/47/1 یفاکلا : 

1585 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِسُدُقلا .  ِحوُِرب  َدَّیَُؤی  یّتح  ِرعِّشلا  نِم  اتَیب  ٌلئاق  انِیف  َلاق  ام 
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درک .  شکمک  سدقلا  حور  هک  نآ  زج  تفگن ،  يرعش  تیب  ام  هرابرد  يا  هدنیارس  چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2 / 1/7 اضِّرلا :  رابخأ  نویع 

1586 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَّنَجلا .  یف  اتَیب  َُهل  یلاعت  هّللا ُ  یََنب  ٍرعِش  َتَیب  انِیف  َلاق  نَم 

دزاسب .  شیارب  هناخ  کی  تشهب  رد  لاعتم  دنوادخ  دیوگب ،  رعش  تیب  کی  ام  هرابرد  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
1/7/1 اضِّرلا :  رابخأ  نویع 

1587 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبَضَغلاو .  ِءاسِّنلا  َنِمَّدَشأ  ٌدنُج  َسیلبءِال  َسیل 

تسین .  مشخ  نانز و  زا  رتدنمورین  یهاپس  ار  سیلبا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 363 لوقعلا :  فحت 

1588 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نَمو ِهِرُوُما ،  ِعیمَج  یف  ِهیَلع  َلَکَّتاو  ٍۀَـقِداص  ٍۀـّین  نع  هّللِاب ِ  َمَصَتعا  ِنَم  یتَضبَق :  یف  ِسانلا  ُرئاسو  ٌۀَـلیِح  َّنِهیف  یل  َسیل  ٌۀَـسمَخ  ُسیلبإ :  َلاـق 
َمَسَق امب  َیِضَر  نَمو  ُُهبیُِصت ،  َنیح  ِۀبیصُملا  یلع  ْعَزجَی  َمل  نَمو  ِهِسفنل ،  ُهاضرَی  امب  ِنِمؤملا  ِهیِخأل  َیِضَر  نَمو  ِهِراهَنو ،  ِِهلَیل  یف  ُهُحیبسَت  َُرثَک 

ِِهقزِِرل .  َّمَتهَی  َملو  َُهل  هّللا ُ 
هکره دنتسه :  نم  تشم  رد  نامدرم  رگید  اما  مرادن  اهنآ  يارب  يا  هراچ  چیه  هک  دنا  هتـسد  جنپ  تفگ :  سیلبا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يارب هک  یـسک  دیوگ ؛  ادخ  حیبست  رایـسب  زور  بش و  هک  یـسک  دـنک ؛  هیکت  وا  هب  شیاهراک  همه  رد  درب و  هانپ  ادـخ  هب  تسرد  ّتین  اب 
هچنآ هب  هک  یـسک  و  دنک ؛ یمن  یباتیب  دـسر  یم  وا  هب  یتبیـصم  هاگ  ره  هک  یـسک  ددنـسپ ؛  یم  دوخ  يارب  هک  ددنـسپ  نآ  شنمؤم  ردارب 

دروخ .  یمن  ار  شیزور  مغ  تسا و  دنسرخ  هدرک  شتمسق  دنوادخ 
 . 285/37 لاصخلا : 

1589 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكرِّشلا .  هّللا ِ  َدنِع  ِنالِدعَی  امُّهنإف  َیغَبلاو ؛  َدَسَحلا  ُمُهَنَیب  اوُقلأ  ِهِدُونُِجل :  ُسیلبإ  ُلوقی 

اب ادخ  دزن  ود  نیا  اریز  دـینکفا ؛  يرگزواجت  تداسح و  نایمدآ  نایم  رد  دـیوگ :  یم  دوخ  نایهاپـس  هب  سیلبا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  ربارب  كرش 

 . 2/327/2 یفاکلا : 
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1590 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انَءاِیلوأ .  ّالإ  اهیف  ُدِصقَی  امف  ِرورُغلا ،  ِراد  یف  ُهَلئابَح  ُسیلبإ  َبَصَن  دقل 

تسین .  ام  ِنارادتسود  زج  یسک  شفده  تسا و  هداهنرب  ار  دوخ  ياهماد  بیرف ،  ُرپ  يارس  نیا  رد  سیلبا ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
301 لوقعلا :  فحت 

1591 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنُوتأَی اوناک  مُّهن  اهنِمو أ  اذـک ،  ِءوَِنبو  اذـک ،  ِءوَِنب  ُرَطُمن  َنولوقَی :  اُوناک  َنوُکِرْـشُم : ـ » ْمُهَو  ّالِإ  هّللِاب ِ  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  امو   : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

َنولوقَی .  امب  مُهَنُوقِّدَُصیَف  َناّهُکلا 
بورغ  ] اب دنتفگ :  یم  اهنآ  دومرف :  دنشاب ـ » كرشم  هک  نآ  رگم  دنروآ  یمن  نامیا  نانآ  رتشیب  و  : » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

اهنیا همه  و   ] دنتشاد یم  رواب  ار  نانآ  ياه  هتفگ  دندرک و  یم  هعجارم  اهوگشیپ  هب  ای  دراب .  یم  ناراب  هراتس  نامهب   [ عولط  ] هراتس و نالف  [
تسا . ] یفخ  كرش 

 . 58/317/8 راونألا :  راحب 

1592 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذه .  ُهبِشو  َۀَجاحلا  َرُکذَِیل  ِمَتاخلا  ُلیوَحت  ُهنِم  َلاقو :   . ِلمَّنلا ِبِیبَد  نِم  یفخأ  َكرِّشلا  َّنإ 

زا نآ  لاثما  يراک و  يروآدای  يارب  رتشگنا  ندرک  اج  هب  اج  تسا .  هچروم  تکرح  زا  رتادـیپان  كرـش  انامه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
تسا .   [ ّیفخ  ] كرش رامش 

.379/1 رابخألا :  یناعم 

1593 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍةَدابِع  َكرِش  َسَیلو  ٍۀَعاط  ُكرِش  اضیأ : ـ   ـ

تدابع .  رد  كرش  هن  تسا  تعاطا  رد  كرش  روظنم  دومرف :  هیآ ـ  نیمه  هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/397/4 یفاکلا : 

1594 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَلع .  َضَغبأ  وأ  ِهیَلع  َّبَحأَف  ایأَر  َعَدَتبا  ِنَم  كرشلا : ـ  یَندأ  نَع  لئُس  اّمل   ـ

دزرو .  ضغب  ّبح و  نآ  رطاخ  هب  دراذگ و  تعدب  ار  يا  هدیقع  هک  یسک  دومرف :  هراب ـ  نیمه  رد  زین  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
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 . 2/397/2 یفاکلا : 

1595 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُوفِرعَی .  َمل  ِهیَلع  مُهُولَمَح  اذإ  یَِکل  ِكرِّشلا ؛  َمیلعَت  اوُِقلُطی  َملو  ِنامیإلا  َمیلعَت  ِساّنِلل  اوُقَلطأ  َۀَّیَُما  یَنب  َّنإ 

هب ار  نانآ  رگا  ات  دنتشاذگن ، دازآ  ار  یسانش  كرش  اما  دنتشاذگ ،  دازآ  مدرم  يارب  ار  نامیا  نتخومآ  هّیما  ینب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنوشن . هّجوتم  مدرم  دنناشکب ، كرش 

 . 2/415/1 یفاکلا : 

1596 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍّرَش .  ِّلُک  ُحاتفِم  ُبَضَغلا 

تساهیدب .  همه  دیلک  مشخ ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
73/263/4 راونألا :  راحب 

1597 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلخَّنلا .  ُعطَق  ٌهورکَم 

تسا .  هورکم  امرخ ،  تخرد  عطق  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 5/264/8 یفاکلا : 

1598 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّبَص .  َباذَعلا  ُمُکیلَع  هّللا ُ  ُثَعبَیَف  َرامِّثلا  اوُعَطقَت  ال 

دزیر .  یم  ورف  باذع  امش  رس  رب  دنوادخ  هک  دینکن ، عطق  ار  هویم  ناتخرد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
5/264/9 یفاکلا : 

1599 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَهبُّشلا .  َدنِع  َفَقَو  نَم  ِسانلا  َُعروأ 

دنک .  فّقوت  ههبش  هاگ  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاسراپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 16/56 لاصخلا : 
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1600 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نإو َِمثأ ،  َعَّیَـض  ْنإو  َعَّیَـض ،  َطَّرَف  نإف  َطَّرَف ،  ْلَعفَی  َمل  نإف  امِّلَعَتُم ،  وأ  اِملاع  اّمإ  ِنَیلاح :  یف  اـیداغ  اـّلإ  مُکنِم  َّباّـشلا  يرأ  نأ  ُّبُِحا  ُتَسل 

ِّقَحلِاب .  ادّمُحم  َثََعب  يذلاو  َرانلا  َنَکَس  َِمثأ 
یهاتوک دـشابن  نینچ  رگا  اریز  زومآ ؛  شناد  ای  دنمـشناد  منیبب :  لاح  ود  رد  زج  ار  امـش  ناوج  مرادـن  تسود  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ّقحب ار  دّمحم  هک  نآ  هب  دنگوس  دشاب ،  راکهنگ  نوچ  دشاب و  راکهنگ  ددرگ ،  عیاض  نوچ  هتـشگ و  عیاض  دنک ،  یهاتوک  نوچ  هدرک و 
دریگ .  ياج  شتآ  رد  تخیگنارب ، 

 . 303/604 یسوطلل :  یلامألا 

1800 ات 1601 زا

1601 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِردَّصلا .  َۀَسَوسَو  ُبِهُذی  ُّهنإف  ِكاوِّسلاب ؛  مُکیَلع 

درب .  یم  نیب  زا  ار  هنیس  هسوسو  راک  نیا  اریز  ندز ؛ كاوسم  داب  امش  رب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
76/139/52 راونألا :  راحب 

1602 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِرفَحلِاب ُبَهذَیو  َنانـسألا ،  ُضِّیَُبیو  َنمحرلا ،  یِـضُریو  ِرَـصَبِلل ،  ٌةالجَمو   ، ِمَفِلل ٌةَرَهطَم  و  ِۀَّنُّسلا ،  َنِم  وُه  ًۀَلـصَخ :  َهَرـشَع  اتَنثا  ِكاوِّسلا  یف 

ُۀکئالَملا .  ِهب  ُحَرفَتو  ُتانَسَحلا ،  ِهب  ُفَعاُضیو  ِظفِحلایف ،  ُدیزَیو  ِمَغلَبلِاب ،  ُبَهذَیو  َماعَّطلا ،  یِّهَُشیو  َۀَّثِّللا ،  ُّدُشَیو 
 ، دـنک یم  دایز  ار  مشچ  رون  دزاس ،  یم  زیمت  ار  ناهد  تسا ،  ّتنـس  زا  دراد :  یگژیو  هدزاود  ندز ،  كاوسم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
ار اهتشا  دزاس ،  یم  مکحم  ار  هثل  درب ،  یم  نیب  زا  ار  اهنآ  یگدیسوپ  دنک ،  یم  دیفـس  ار  اهنادند  دنادرگ ،  یم  دونـشخ  ار  نامحر  يادخ 

دندرگ .  یم  داش  ناگتشرف  و  دنوش ،  یم  نادنچ  ود  تانسح  دنک ،  یم  دایز  ار  هظفاح  درب ،  یم  ار  مغلب  دنک ،  یم  زاب 
 . 481/53 لاصخلا : 

1603 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِكاوِّسلل .  َكِراتلا  ُمُهنِم  ِْقلأ  َلاقف :  ِسانلا : ـ ؟  َنِم  ُهَّلُک  َقلَخلا  اذه  يَرتأ  َلئُس :  اَّمل   ـ

دننز یمن  كاوسم  هک  ار  يدارفا  دومرف :  دننایمدآ ـ ؟ رامش  رد  همه  قیالخ  نیا  ایآ  هک :  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
زادنیب .  اهنآ  رامش  زا 

.76/128/11 راونألا :  راحب 
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1604 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌةَریَح .  ِفیوسَّتلا  ُلوُطو  ٌراِرتغا ،  َِۀبوَّتلا  ُریِخَأت 

یگتشگرس .  رایسب ، ِندرک  ادرف  زورما و  و  تسا ، یگتفیرف  هبوت ، نتخادنا  ریخأت  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 73/365/97 راونألا :  راحب 

1605 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌهیِفَس .  ُدوسَی  ال 

دسر .  یمن  يرورس  هب  یهیفس  چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 271/10 لاصخلا : 

1606 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَسائر .  یف  ِِهیأَِرب  ُبَجعُملا  َِۀبِرجَّتلا  ُلیلَقلا  الو  ِدُدؤُّسلا ،  یف  ِریغصلا  ِبنَذلا  یلع  ُِبقاعُملا  َّنَعَمطَی ... ال 

مک هک  یسک  و  دزودب ، ندرک  يرورس  هب  عمط  مشچ  دیابن  زگره  دهد ،  یم  رفیک  یهانگ  كدنا  هب  هک  یـسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ددنب .  عمط  تسایر  هب  دیابن  تسا ،  يأر  دوخ  دنسپدوخ و  هبرجت و 

434/20 لاصخلا : 

1607 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءانَّثلاو یلاعتو  َكراـبت  هّللا ِ  ِرکُـش  یلع  ُهَهِّبَُنِیل  ٍهوُرکَِمب  هّللا ُ  ُُهنِحَتمَیَف  ِمیحرلا ،  ِنمحرلا  هّللا ِ  ِمِسب  ِهِرمأ  ِحاـِتتفا  یف  اِنتَعیِـش  ُضَعب  َكََرت  اـمَّبَُرل 

ِهیَلع . 
هب ار  وا  دنوادخ  ببس  نادب  دنک و  یمن  زاغآ  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  اب  ار  دوخ  راک  ام  نایعیـش  زا  يدرف  هاگ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دزاس .  هبنتم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  شیاتس  ساپس و  رکذ  هب  ار  وا  ات  دنک ،  یم  التبم  دنیاشوخان  يرما  يراتفرگ و 
 . 231/5 دیحوتلا : 

1608 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌرعِش .  ُهَدَعب  َناک  نإو  ِمیحرلا  ِنمحرلا  هّللا ِ  ـِم  ِسب ْعَدَت  ال 

دشاب . يرعش  نآ  زا  سپ  رگا  یتح  نکن ،  كرت  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  نتفگ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/672/1 یفاکلا : 
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1609 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ینوُِعبَّتاف هّللا َ  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنإ   ُ : » هّللا َلاق  ُّبُحلا !؟  ّالإ  ُنیِّدلا  ِلَهو  هّللاو ، ِ  يإ  ٌعفَن : ـ ؟  کلذ  ِیفأ  ِۀّمئألا ،  ِءامسِأب  ِهَیمسَّتلا  ِنع  َلئُس  اَّمل   ـ

مَُکبُونُذ » ْمَُکل  ْرِفغَیو  هّللا ُ  ُمُْکِببُحی 
 ، ادـخ هب  يرآ  دومرف :  دراد ـ ؟ يدوس  همئا  ياهمان  هب  نادـنزرف ]  ] يراذـگمان ایآ  هک :  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ار ناتناهانگ  درادب و  ناتتسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا   : » تسا هدومرف  دنوادخ  تسا ؟ تبحم  زج  نید  رگم 

دیاشخبب . »
 . 31 نارمع :  لآ 

1610 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَتَجاح .  اوُضُقا  ُهوُکِردأ ،  ُهُونیِعأ ،  يدبَع  َمَلسَتِسا  یتَکئالَم  هّللا : ُ  َلاق  هّللِاب ، ِ  ّالإَةَُّوق  الو  َلوَحال  هّللا ُ  َءاش  ام  ُدبعلا :  َلاق  اذإ 

میلـست ما  هدنب  نم ! ناگتـشرف  يا  دیامرف :  دنوادخ  هّللاب ،  الا  ةّوق  لوح و ال  هّللا ال  ءاش  ام  دیوگب :  هدـنب  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیروآرب .  ار  شتجاح  دیبایرد ،  ار  وا  دینک ،  شکمک  دش ، 

 . 93/190/25 راونألا :  راحب 

1611 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍءیِشل  ُلوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  نُکَی  َمل 

ُهَریَغ !  َناک  ول  یضَم :  دق 
هرابرد  هاگ  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دوب .  نیا  زج  شاک  دومرف :  یمن  دوب  هتشذگ  هک  يراک 
 . 2/185 رطاوخلا :  هیبنت 

1612 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍطَخَسو . ٍرورُس  نِم  ِهیَلع  َدَرَو  امب  اضِّرلاو  هّلل ، ِِ  ِمیلسَّتلِاب  ٌنِمُؤم : ـ ؟  ُّهن  ُنمؤملا أ  ُِملُع  ءیَش  ِّيِأب  َلئُس :  اَّمل   ـ

ادخ و ربارب  رد  وا  میلست  زا  دومرف :  تسا ـ ؟ نمؤم  یـسک  دوش  یم  هتـسناد  اجک  زا  هک :  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دسر .  وا  هب  هک  یشوخان  یشوخ و  ره  هب  شیدنسرخ 

.2/205/91: راونألا راحب 

1613 ثیدح

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 515 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نأ ُهَرکَی  َناکو  ِءاسِّنلا ،  یلع  ُمِّلَُسی  مالسلا  هیلع  َنینمؤملا  ُریمأ  َناکو  ِهیَلع ،  َنْدُدرَیو  ِءاسِّنلا  یَلَع  ُمِّلَُسی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َناک 

ِرجألا .  َنِم  ُتبَلَط  اّمم  ُرَثکأ  َّیَلَع  َلُخدَیَف  اُهتوَص  ینَبِجُعی  نأ  ُفَّوََختأ  ُلوقیو :  َّنُهنِم ،  ِۀَّباّشلا  یلع  َمِّلَُسی 
ریما دـنداد .  یم  ار  ترـضح  مالـس  باوج  اـهنآ  درک و  یم  مالـس  اـهنز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

ارم ناشیادص  مسرت  یم  دومرف :  یم  تشاد و  تهارک  ناوج  نانز  هب  ندرک  مالس  زا  اما  درک ، یم  مالس  اهنز  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
دزرین .  شباوث  هب  هک  دیآ  رد  ملد  هب  يزیچ  هجیتن ،  رد  دیآ و  شوخ 

 . 5/535/3 یفاکلا : 

1614 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمالکلا .  َلبَق  ُمالَّسلا 

دیزاغآ .  نخس  دعب  دینک ،  مالس  تسخن  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 231/596 رابخألا :  عماج 

1615 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمِّلَُسی یّتح  ادَحأ  َکِماعَط  یلإ  ُعدَت  ال  مالسلا :  هیلع  َلاقو  ُهُوبیُِجت .  الف  ِمالسلا  َلبَق  ِمالَکلِاب  أََدب  نَم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َلاق  : 

. 
هک ره   : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دوخ :  ناکاین  زا  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  زا  دایز ، یبا  نب  لیعامـسا  زا  لقن  هب  لاصخلا 
 ، نکم فراعت  تیاذغ  هب  ار  سک  چیه  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و  دیهدن . » ار  شباوج  دنک ،  نخس  هب  زاغآ  نتفگ  مالـس  زا  شیپ 

دنک .  مالس  هک  یتقو  ات 
 . 19/67 لاصخلا : 

1616 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِهِسُفنأو .  مِِهلاومأ  یلع  ُسانلا  ُهَنَمَتئا  ِنَم  ُنِمؤُملاو  ِِهناِسلو ،  ِهِدَی  نِم  ُسانلا  َِملَس  نَم  ُملسُملا 

نیما ار  وا  مدرم  هک  تسا  یـسک  نمؤم ،  دنـشاب و  هدوسآ  وا  نابز  تسد و  زا  مدرم  هک  تسا  یـسک  ناملـسم ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دننادب .  دوخ  ناج  لام و 
 . 239/1 رابخألا :  یناعم 

1617 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلَع َبَلَغ  وُه  نإف  ِهَیلإ ،  ُهَلَکَوو  ِهیَلع  ُهَتَقَمو  هّللا ُ  ُهَلَمخأ  ِهیَدَـی ،  یف  اِمل  اـبَلَط  ِِهنیِد  یلع  ُهُِفلاـُخی  نَم  وأ  ٍناطلـس  ِبِحاـِصل  َعَضَخ  ٍنِمُؤم  اـمُّیأ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 516 

http://www.ghaemiyeh.com


ُهنِم .  َۀَکَرَبلا  هّللا ُ  َعََزن  ٌءیَش ،  ُهنِم  ِهِدَی  یف  َراصو  ُهاینُد  نِم  ٍءیَش 
رد هک  يزیچ  هب  نتفای  تسد  دـصق  هب  تسوا ،  نید  فلاخم  هک  یـسک  ای  یتردـق  بحاص  ربارب  رد  ینمؤم  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

شدوخ هب  ار  وا  و  دریگ ،  مشخ  وا  رب  راـک  نیا  يارب  و  دـنادرگ ،  ناـشن  ماـن و  یب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ،  عوضخ  شنرک و  تسوا ،  تسد 
درَبب .  نآ  زا  ار  تکرب  دنوادخ  دتفا ،  شتسد  هب  نآ  زا  یکدنا  دبای و  تسد  وا  يایند  زا  يزیچ  رب  مهرگا  و  دراذگاو ؛ 

 . 294 لامعألا :  باوث 

1618 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِفیَّسلا َتَحتو  ِفیَّسلا  یف  ُریَخلاف  ِلاـتِقلاب ،  ُهَرَمأ  یّتح  اُولَبقَی  نأ  اَوبأَـف  َنِینِـس ،  َرـشَع  ِساـنلا  یلإ  ِمالـسإلِاب  َُهلوسر  َثََعب  َّلـجوَّزَع  هّللا َ  َّنإ 

أََدب .  امک  ُدوُعَی  ُرمألاو 
عانتما نآ  نتفریذپ  زا  اهنآ  اما   ، درک مدرم  هب  مالسا  ینابز  غیلبت  رومأم  لاس  هد  ار  دوخ  لوسر  لج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هرابود دوب  نینچ  زاغآ  رد  هک  نانچمه  تسا و  ریـشمش  ریز  رد  ریـشمش و  رد  ریخ   ، نیا ربانب  داد .  وا  هب  گنج  نامرف  هک  نآ  اـت  دـندیزرو 

دش .  دهاوخ  نینچ  زین 
 . 5/7/7 یفاکلا : 

1619 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا .  َموَی  ُهَلمَح  َفِّلُک  ِِهنَکسَم  َقوَف  یَنب  نَم 

دوش .  نآ  لمح  هب  فّلکم  تمایق  زور  رد  دزاسب ،  شتنوکس  زاین  زا  شیب  ییانب  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/446/2531 نساحملا : 

1620 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا .  َموَی  ِِهبِحاص  یلع  ٌلابووُهف  ٍفافَِکب  َسیل  ٍءاِنب  ُّلُک 

دشاب .  یم  شبحاص  لابو  تمایق  زور  رد  دشاب ،  زاین  زا  شیب  هک  ییانب  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 6/531/7 یفاکلا : 

1621 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُّلِظ .  ّالإ  َّلِظ  َموَی ال  ّلجوّزع  هّللا ُ  ُهَّلَظأ  اهِریَغ  وأ  ٍۀَمیَهب  نِم  يّرَح  اِدبَک  یقَس  نَمو  يّرَحلا ،  ِِدبَکلا  ُداربإ  ِۀَقدَّصلا  ُلَضفأ 

زع و دنوادخ  دنک  باریس  ار  نآ  زج  ای  یناویح  هتفت  رگج  هکره  تسا .  هتفت  رگج  ندرک  کنخ  هقدص ، نیرتهب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دروآرد .  هیاس  هب  تسین ،  وا  هیاس  زج  يا  هیاس  چیه  هک  يزور  نآ  رد  ار ،  وا  لج 

96/172/8 راونألا : راحب 
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1622 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلإ َدوُعَی  نأ  يرأ  الو  ِةروُرَّضلا ،  َِۀلِزنَِمب  وُه  ادماج : ـ  ًءام  وأ  َجلَّثلا  ّالإ  ُدِـجَی  الف  ِرَفَّسلا ،  یف  ُِبنُجی  ِلُجَّرلا  ِنع  ٍملـسم  ُنب  ُدّـمحم  َُهلأَس  اَّمل   ـ

ُهَنیِد .  ُِقبُوت  یتلا  ِضرألا  ِهِذه 
يزیچ  [ ندرک لسغ  يارب   ] دوش و یم  بنج  رفس  رد  هک  دیسرپ  ار  يدرم  مکح  هک  ملسم  هب  دّمحم  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

یم همطل  وا  نید  هب  هک  ییاج  نینچ  هب  رگید  راب  دیابن  وا  تسا .  نایم  رد  ترورض  عوضوم  اج  نیا  رد  دومرف :  دبای ـ  یمن  خی  ای  فرب  زج 
دنک .  رفس  دنز 

 . 76/222/9 راونألا :  راحب 

1623 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهَتقَراف .  َتنأ  اذإ  مِهیَلع  ِۀَیاوِّرلا  ُكَرتو  ُُهبَحصَت ، نَم  یلع  ِفالِخلا  ُۀِّلقو  هّللا ، َ  ُطِخُسی  ام  ِریَغ  یف  ُحازِملاو  ِدازلا ،  ُلذَبَف  ِرَفَّسلا  ُةَّوُُرم  اّمأ 
هارمه ار  ادخ  مشخ  هک  يا  هنوگ  هب  ندرک  یخوش  هشوتهر ،  زا  ندیشخب  زا :  تسا  ترابع  رفس  رد  يدرمناوج  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

نانآ .  زا  ندش  ادج  زا  دعب  ناهارمه  زا  ییوگدب  كرت  ،و  نارفسمه اب  ندرک  يراگزاسان  رتمک  دشاب ،  هتشادن 
 . 44/3 دیفملل :  یلامألا 

1624 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهَنَیب َِكداز  یلع  امیرَک  نُکو  مِهِهوجُو ،  یف  َمُّسَبَّتلا  ِِرثکأو  مِهِرمأو ،  َكِرمأ  یف  مُهَتَراِشتـسا  ِِرثکأَف  ٍموَق  عَم  َترَفاس  اذإ  ِِهنبال :  ُنامقل  َلاـق 

وأ ٍۀَّباد  نِم  َکعَم  امب  ِسفَّنلا  ِءاخَـسو  ِةالَّصلا ،  ِةَرثَکو  ِتمَّصلا ،  ِلوُط  ٍثالَثب :  مُهِبلغاو  مُهنِعأَف ،  َكُوناعَتـسا  اذإو  مُهبِجأَف ،  َكوَعَد  اذإو  ، 
ٍداز .  وأ  ٍلام 

دایز ناشیا  اب  اهنآ  تدوخ و  هب  طوبرم  ياهراکرد  ، يدش رفـسمه  يا  هّدع  اب  هاگره  تفگ : شدـنزرف  هب  نامقل  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
لوبق دـندرک  توعد  ار  وت  رگا  شاب ،  هدنـشخب  نانآ  هب  تبـسن  تا  هشوت  داز و  رد  شاب ، هتـشاد  دایز  مّسبت  نانآ  يور  رد  نک و  تروشم 

رد یگدنـشخب  زامن و  ترثک  ینـالوط ،  یـشوماخ  شاـب :  رترب  ناـنآ  زا  زیچ  هس  رد  نک و  ناـشکمک  دنتـساوخ  کـمک  وت  زا  رگا  نک و 
يراد .  هارمه  هک  يا  هشوت  ای  ییاراد و  ای  بکرم 

 . 76/271/28 راونألا :  راحب 

1625 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكِرَفَس .  َۀَمالس  يِرَتشَت  َکَّنإف  َکل ؛ اَدب  اذإ  ْجُرخاو  ِهَقدَّصلاب  َكَرَفَس  ِْحتَتِفا 

ترفس تمالـس   [ نداد هقدص  اب   ] اریز ورب ؛  نوریب  یتساوخ  هاگره  نک و  زاغآ  نداد  هقدصاب  ار  دوخ  ترفاسم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يرخ .  یم  ار 
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 . جو 59/28 ج 76/226 و ص 227 و ص 231 و ص 232  رظناو :   ، 100/103/5 راونألا :  راحب 

1626 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُبَلَط ِلِزنَملا : ـ ؟ اذه  یلإ  ََکلَّوَح  ام  َكاِدف ،  ُتلِعُج  َُهل :  َلاقف  ٍدّـمحم  ِنب  هّللا ِ  ِدـبع  ِهیخأ  ِلِزنَم  یف  وُهو  ٍثیَرُح  ُنب  وُرمع  ِهیَلع  َلَخَد  اَّمل   ـ

ِۀَهزُّنلا . 
ماما دزن  ثیرح  نب  ورمع  تشاد و  فیرشت  دّمحم  نب  هّللادبع  دوخ  ردارب  هاگحیرفت )  ) ِلزنم رد  ناشیا  هک  هاگنآ  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

يروخاوه .  شدرگ و  يارب  دومرف :  دیا ـ ؟ هدمآ  اج  نیا  هب  هک  هدش  هچ  موش ! تیادف  درک : ضرعو  دمآ  مالسلا  هیلع 
 . 2/461/2595 نساحملا : 

1627 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ادیعَس .  َّدَُعی  نأاِملاع  نُکَی  مل  نَِمل  یغَبنَی  ال 

دوش .  هدرمش  تخبشوخ  هک  تسین  راوازس  دشابن  ملاع  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 364 لوقعلا :  فحت 

1628 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَلع .  َعطَق  الف  اِهبِحاص ،  یلَع  ُهَتَقِرَس  َّدَرو  هّللا ، ِ  یلإ  ابئات  ِهِسفَن  ِلَِبق  نِم  َءاج  اذإ  ُقراّسلا 

شبحاـص هب  ار  يدزد  لاـم  دـنک و  هبوت  ادـخ  هاـگرد  هب  یفّرعم و  ار  شدوخ  دـیایب و  دوـخ  ياـپ  اـب  رگا  دزد  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دوش .  یمن  عطق  شتسد  دنادرگرب ، 

 . 10/122/489 ماکحألا :  بیذهت 

1629 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنانَمَتُؤم .  امُّهنأل  َقَرَس ؛  اذإ  ُفیَّضلاو  ُریجألا  ُعَطُقی  ال 

نیما اهنآ  نوچ  دـنراد ؛ ) يرگید  رفیک   ) دوش یمن  عطق  ناشتـسد  دـننک  يدزد  رگا  نامهیم  و  رگراک )  ) رودزم مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنا .  هدوب  هدش  هدرمش 
 . 535/1 عئارشلا :  للع 

1630 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَعاجَم . ـ  ِماع  یفِینعَی  ٍۀَنَس ـ  ِماع  یف  ُقِراّسلا  ُعَطُقی  ال 
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دوش .  یمن  عطق  دزد  تسد  یگنسرگ ،  یطحق و  لاس  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 7/231/2 یفاکلا : 

1631 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًالُفق .  َرَسَک  وأ  اتَیب  َبَقَن  نَمّالإ  ُعَطُقی  ال 

يا هناخ  دراو  لفق  نتـسکش  ای  راوید  ندرک  خاروس  قیرط  زا  هک  دوش  یم  عطق  يدزد  تسد  طقف  مالـسلاامهیلع :  قداص  ماما  ای  رقاب  ماـما 
دوش . 

 . 18/510/5 ۀعیشلا :  لئاسو 

1632 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَسَبَحو .  َُهبَرَضَف  ُۀَنَلعُملا ،  ُةَراغَّدلا  ِهِذه  لاق :  ٍۀَیراج  ِنُذُا  نِم  ًةَّرُد  َسَلَتخا  لجربیُتا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّنإ 

نیا دومرف :  دوب  هدوبر  روز  هب  يرتـخد  شوگ  زا  ار  يدـیراورم  هک  يدرم  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
درک .  ینادنز  دز و  هنایزات  ار  وا  سپس  تسا .  راکشآ  ندوبر 

7/226/7 یفاکلا : 

1633 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنَدَبلاب . َّرَضأو  َلاملا  َفَلتأ  امیف  ُفارسإلا  اّمنإ  ... ٌفارسإ َنَدَبلا  َحَلصأ  امیف  َسَیل 

دنک و فلت  ار  لام  هک  تسا  ییاهزیچ  رد  فارسا  هکلب  تسین . . .  فارسا  دراد  یم  هگن  ملاس  ار  ندب  هچنآ  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دناسر .  نایز  ندب  هب 

75/303/6 راونألا :  راحب 

1634 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انُهاهو .  انُهاه  يوَّنلا  َُکیمَرو  َرمَّتلا  َُکلکأو  َکئانإ ،  َلضَف  َُکقارهإو  َِکنوَص ،  َبَوث  َُکلاذبإ  ِفارسإلا : ـ  یَندأ  نع  َلئُس  اَّمل   ـ

سابل ار  تنوریب  سابل  هک  تسا  نیا  نآ  هزادـنا  نیرتمک  دومرف :  فارـسا ـ  ّدـح  نیرتمک  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ینک . ترپ  فرط  نآو  فرط  نیا  ار  شیاه  هتسه  يروخب و  امرخ  يزیرب و  رود  ار  تفرظ  هدنام  هت  یهد ،  رارق  یتسد  مد  هناخ و 

 . 4/56/10 یفاکلا : 

1635 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الو ْعَزفَت  ال  ُلاثِملا :  َُهل  َلاق  ِۀَـمایِقلا  ِموَی  ِلاوهأ  نِم  ًـالْوَه  ُنمؤملا  يأَر  اـمَّلُک  ُهَماـمأ ،  ُمُدـقَی  ٌلاـثِم  ُهعَم  َجَرَخ  ِهِربَق  نِم  َنمؤملا  هّللا ُ  َثََعب  اذإ 

ِنِمؤملا . َکیخأ  یلع  َتلَخدأ  َتنُک  يذلا  ُرورُّسلا  انأ  ُلوقیف : َتنأ ؟  نَم  ُنمؤملا ...:  َُهل  ُلوقیف  ْنَزَحت ...
نمؤم هاگره  دور و  یم  هار  وا  ولج  رد  هک  دوش  جراخ  وا  اب  یلاثم  دروآرد  شروگ  زا  ار  نمؤم  دـنوادخ  نوچ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

وت دیوگ . . . :  وا  هب  نمؤم  هدم . . .  ار  دوخ  هب  مغ  سرتن و  دـیوگ :  وا  هب  لاثم  نآ  دـنیبب  ار  تمایق  زور  زیگنا  ساره  ياه  هنحـص  زا  یکی 
يدناسر .  تنمؤم  ردارب  هب  هک  متسه  يرورس  يداش و  نامه  نم  دیوگ :  لاثم  یتسیک ؟

2/190/8 یفاکلا : 

1636 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِداؤُفلا . ُِجَلث  وُهو  ِهِربَق  نِم  َجَرَخو  ِةَرِخآلا ،  َبَرُک  ُهنَع  هّللا ُ  َسَّفَن  ًَهبرُک  ٍنمؤم  نَع  َسَّفَن  نَم 

لد کـنخ  شروگ  زا  دزاـس و  فرطرب  وا  زا  ار  ترخآ  ياههودـنا  دـنوادخ  دـیادزب ،  ینمؤم  زا  یمغ  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دیآ .  نوریب 

2/199/3 یفاکلا : 

1637 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسر  یلَع  هّللاَو ِ  لب  انیَلع ،  هّللاَو ِ  َلب  ْطَقَف  ُهَلَخدأ  ِهیَلع  هَّن  ارورُس أ  ٍنِمُؤم  یلع  َلَخدأ  اذإ  مُکُدَحأ  يرَی  ال 

داش ار  ام  مسق  ادخ  هب  هکلب  هتخاس ،  نامداش  ار  وا  طقف  درک  داش  ار  ینمؤم  رگا  هک  دنکن  رکف  امش  زا  کی  چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  هدرک  داش  ار  ادخ  لوسر  مسق  ادخ  هب  هکلب  هدرک ، 

2/189/6 یفاکلا : 

1638 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل . َۀَفاصَح  نَم ال  َدنِع  ُهُعِدُوت  ٌّرِسو  اعایَض ... :  َنبَهذَی  ٌۀَعبرأ 

تسین .  شیدناراوتسا  هک  يراپس  یسک  هب  هک  يزار  و  دور . . . :  یم  داب  رب  زیچ  راهچ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.75/69/4 راونألا :  راحب 

1639 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکِجادوأ . ِریَغ  نِم  َّنَیِرجَی  الف  َکِمَد  نِم  َكُّرِس 

دبای .  نایرج  وت  ریغ  ياهگر  رد  هک  ادابم  سپ  تسوت ،  نوخ  زا  یئزج  وت  زار  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.75/71/15: راونألا راحب 
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1640 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌطوقُس .  ِّرِّسلا  ُءاشفإ 

تسا .  طوقس  هیام  زار ،  ندرک  شاف  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.315 لوقعلا :  فحت 

1641 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌمُّمَذَتو .  ٌءایَحَف  ٍَۀلأسَم  نِم  َناک  ام  اّمأَف  ًءاِدتبا ،  َناک  ام  ُءاخَّسلا 

ماجنا تساوخرد  لباقم  رد  هک  یگدنشخب  نآ  اّما  دریگ ؛  تروص  یسک  شهاوخ  یب  هک  تسا  نآ  یگدنشخب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  شهوکن  زا  رارف  يارب  یگدنمرش و  زا  یشان  دریگ 

71/357/21 راونألا :  راحب 

1642 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍّقَح .  یف  َُهلام  ُقِفُنی  يذلا  ُمیرکلا  ُّیِخَّسلا 

دنک .  جرخ  قح  هب  ار  دوخ  لاوما  هک  تسا  یسک  میرک  ِدنمتواخس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
71/353/11 راونألا :  راحب 

1643 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍلیَخب .  ٍِدباع  ٍخیَش  نِم  ّلجوّزع  هّللا ِ  یلإ  ُّبَحأ  ِبونُّذلایف  ٌقَّهَُرم  ٌّیِخَس  ٌّباش 

تسا .  سیسخ  دباع  ِدرمریپ  زا  رتبوبحم  لج  زع و  دنوادخ  دزن  ناهانگ ، هب  هدولآ  هدنشخب  ِناوج  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
73/307/34 راونألا :  راحب 

1644 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُکؤالَُخب . مُکُرارِشو  مُکؤاحَمُس  مُکُرایِخ 

ناتنالیخب .  ناتنیرتدب ،  دنیامش و  ناگدنشخب  امش ،  دارفا  نیرتهب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.71/350/3 راونألا :  راحب 

1645 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُعاعُش َءاخَّسلا  َّنأل  ٍۀَِیلاع ؛  ٍۀَّمِهو  ٍنیقَی  وذ  ّالإ  اّیخَس  ُنوکی  الو  اّیخَـس ،  ّالإ  ٌنمؤم  ُنوکی  الو  ِنامیإلا ،  ُدامِع  وُهو  ِءایبنألا ،  ِقالخأ  نِم  ُءاخَّسلا 

َلََذب . ام  ِهیَلع  َناه  َدَصَق ،  ام  َفَرَع  نَمو  ِنیقَیلا ،  ِرون 
تسا و هدنشخب  هک  نآ  رگم  تسین  ینمؤم  چیه  دشاب .  یم  نامیا  نوتس  تسا و  ناربمایپ  قالخا  زا  یگدنـشخب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ار فدـه  هک  ره  و  تسا .  نیقی  روـن  وـترپ  یگدنـشخب ،  اریز  دـشاب ؛  رادروـخرب  ـالاو  تّمه  نیقی و  زا  هک  تسا  هدنـشخب  سک  نآ  اـهنت 

دوش .  ناسآ  وا  رب  ششخب  دسانشب ، 
71/355/17 راونألا :  راحب 

1646 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَّنَجلا .  یف  اتَیب  َُهل  هّللا ُ  یََنب  ادِجسَم  یَنب  نَم 

دزاسب .  يا  هناخ  تشهب  رد  وا  يارب  دنوادخ  دزاسب ،  يدجسم  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.3/368/1 یفاکلا : 

1647 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةالَّصلا نِم  اهیف  اوُِرثکأَف  ِهِراّوُز  نِم  َِبتُکو  ِِهبونُذ  نِم  هّللا ُ  ُهَرَّهَط  ارِّهَطَتُم  اهاتأ  نَمو  ِضرـألا ،  یف  هّللا ِ  ُتوُیب  اـّهنإف  ؛ ِدِـجاسَملا ِناـیتِإب  مُکیَلع 

ِءاعُّدلاو . 
اهنآ دراو  هزیکاپ  كاپ و  هک  ره  دننیمز .  يور  رد  ادـخ  ياه  هناخ  دـجاسم  اریز  دـجاسم ؛  هب  نتفر  داب  امـش  رب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دیرازگب .  رایسب  اعد  زامن و  دجاسم  رد  سپ ،  دنک .  شدادملق  دوخ  ناریاز  هرمز  رد  دنادرگ و  كاپ  شناهانگ  زا  ار  وا  دنوادخ  دوش 
 . 440/584 قودصلل :  یلامألا 

1648 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َعبَّسلا .  َبُجُحلا  ُقُرخَی  مالسلا  هیلع  ِنیسُحلا  َِۀبُرت  یلع  ُدوجُّسلا 

درَد .  یم  مه  زا  ار  هناگتفه  ياهباجح  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  ندرک  هدجس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.85/153/14 راونألا :  راحب 

1649 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اقَرَع .  َّضَفْرَی  یّتح  ُهَسأَر  ْعَفرَی  َمل  َدَجَس  اذإ  مالسلا ...  هیلع  ِنیسحلا  ُنب  ُّیلع  َناک 

ریزارس شندب  زا  قرع  هک  نادنچ  تشاد  یمن  رب  رس  تفر  یم  هدجس  هب  هاگره  مالسلا ...  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دش .  یم 
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.85/137/17 راونألا :  راحب 

1650 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ِدوجُّسلا ِلوُِطب  ِینُونیُِعت  نأ  یلع  َلاقف :  َۀَّنَجلا ،  َکِّبَر  یلع  اَنل  نَمضا  هّللا ،ِ  َلوسر  ای  اولاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  َلوسر  اَوتأ  اموَق  ّنإ 

ربارب رد  ادـخ !  لوـسر  يا  دـندرک :  ضرع  دـندمآ و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  یهورگ  مالــسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 
يرای ارم  ینالوط  ياه  هدجس  اب  هک  نآ  طرش  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نک .  تنامـض  ام  يارب  ار  تشهب  تراگدرورپ 

دیهد . 
.664/1389 یسوطلل :  یلامألا 

1651 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُْعدُا ٌدِجاس ،  وُهو  هّللا ِ  یلإ  ُدبَعلا  ُنوکَی  ام  َبَرقأ  َّنإف  ٌدِـجاس ،  َتنأو  ُْعدُا  مَعَن  ٌدِـجاس : ـ ؟  وأ  ٌعِکارانأو  وُعدأ  ٍراسی :  ُنب  ُدیعـس  َُهل  َلاق  اَّمل   ـ

َِکتَرِخآو .  َكاینُِدل  ّلجوّزع  هّللا َ 
دوجـس لاح  رد  يرآ ،  دومرف :  منک ـ ؟ اعد  دوجـس  ای  عوکر  لاح  رد  دیـسرپ :  هک  راسی  نب  دیعـس  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنوادخ هاگرد  هب  تترخآ  ایند و  يارب   [ لاح نآ  رد   . ] تسا هدجـس  رد  هک  تسا  ینامز  دنوادخ  هب  هدنب  نامز  نیرتکیدزن  اریز  نک ؛  اعد 

نک .  اعد  لج  زع و 
85/131/6 راونألا :  راحب 

1652 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمَدآ .  یَنب  نِم  ِةَدابِعلا  یهَتنُم  ُدوجُّسلا 

تسا .  مدآ  ینب  تدابع  جوا  دوجس ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.33/70 تاوعدلا : 

1653 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُکِموَی .  َّقَح  ُمتیَّدأ  دقف  ّالإو  اوُدادزاَف  اوُدادَزت  نأ  ُمتئِش  نإ   ، ِهیَلع ِرایِخلاب  ُمتنأ  ُّمث  ًۀثالث  اوُمِعطأ 

زور نآ  هفیظو  هنرگو  دیهدب  زین  اهنآ  ریغ  هب  دیتساوخ  رگا  دیراتخم ،  نآ  زا  سپ  دـیهدب ؛  اذـغ  ار  لئاس  هس  ات  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیا .  هداد  ماجنا  ار  دوخ 

 . 91 یعادلا :  ةّدع 

1654 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُْهتَءاج .  اذإ  اِعقوَم  اَهل  َدِجَی  الف  اهنَع  َِینغَتسَی  نأ  َۀَفاخَم  اهئاضَقب  ُرِدابُاَف  َۀَجاحلا  یُنلأسََیل  َلُجَّرلا  ّنإ 

درذـگب و راک  زا  راک  مسرت  یم  اریز  مباتـش ؛  یم  وا  زاین  عفر  رد  دـنک  زارد  نم  يوس  زاین  تسد  يدرم  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیاین .  شراک  هب  رگید  وا  هب  کمک  رد  نم  مادقا 

.2/179/2 اضِّرلا :  رابخأ  نویع 

1655 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُءزُهلاو .  ُۀبیِغلاو ،  َِۀلأسَملا ،  یف  ُحاحلإلا  َنامرِحلا :  ُثِرُوت  ٌۀثالث 

ندرک .  دنخشیر  تبیغ و  تساوخرد ،  رد  يراشفاپ  تسا :  تیمورحم  بجوم  زیچ  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.321 لوقعلا :  فحت 

1656 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَعَنمَی .  نأ  ُفاَخت  نَم  ْلأسَت  ال 

هاوخم .  يزیچ  دنز ،  تا  هنیس  هب  در  تسد  یسرت  یم  هک  یسک  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.304 نیدلا :  مالعأ 

1657 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اعوُج .  َتام  َولو  َسانلا  ُلأسَی  نَم ال  اُنتَعیِش 

دریمب .  یگنسرگ  زا  هچرگ  دنک ،  یمن  زارد  مدرم  يوس  هبزاین  تسد  هک  تسا  یسک  ام  هعیش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.6/309/15 ۀعیشلا :  لئاسو 

1658 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکلذ .  َلوقی  نأ  ِِملاعلا  ِریَِغل  َسیلو  ُمَلعأ ،  هّللَا ُ  َلوقی :  نأ  ُهُمَلعَی  وُهو ال  ٍءیش  نع  َلئُس  اذإ  ِِملاعلل 

ملاع ریغ  اما  تسا ،  رتاناد  ادخ  دیوگب :  دناد ، یمن  ار  شخساپ  هک  دوش  وا  زا  یلاؤس  هاگره  هک  دراد  قح  ملاع  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مناد . ] یمن  دیوگب :  دیاب  هکلب   . ] دیوگب نینچ  درادن  قح 

 . 1/42/5 یفاکلا : 

1659 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌنُونجََمل  ُهنَع  ُلأُسی  ام  ِّلُک  یف  َباجأ  نَم  َّنإ 

تسا .  هناوید  دهد ،  خساپ  دوش  یم  وا  زا  هک  یلاؤس  ره  هب  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/117/15 راونألا :  راحب 

1660 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلَع ُلُخدَـی  امک  ِهیَلع  ُلُخدَـی  کلذ  ّنإ  مَعَن  َکلذ : ـ ؟  ُهُعَفنَی  لَه  ِِهبیِرَق ،  ِریَغو  ِِهبیِرَقو  ِهیبأ  ِربَق  یلع  ُلُجرلا  ُموقی  ُّیِّقَّرلا :  دوواد  َُهلأَس  اَّـمل   ـ

اِهب .  ُحَرفَی  ُۀَّیِدَهلا ،  مُکِدَحأ 
راک نیا  ایآ  دور .  یم  هبیرغ  دنواشیوخ و  دوخ و  ردپ  ربق  رـس  ناسنا  درک :  ضرع  هک  یّقر  دوواد  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
راـک زا  زین  هدرم  ددرگ ،  یم  لاحـشوخ  دوش  هداد  يا  هیدـه  امـش  زا  یکی  هب  رگا  هک  روط  ناـمه  يرآ ،  دومرف :  دراد ـ ؟ يدوس  وا  يارب 

دوش .  یم  لاحشوخ  امش 
102/296/6 راونألا :  راحب 

1661 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِنتَرایِز .  ُباَوث  َُهل  ْبَتُکی  انِیلاوَم ،  یِِحلاص  ْرُزَْیلَفاِنتَرایِز  یلع  ْرِدِقی  َمل  نَم 

یم هتـشون  شیارب  ام  ترایز  باوث  هک  دـنک ،  ترایز  ار  ام  حـلاص  ناتـسود  تسین ،  ام  ترایز  هب  رداق  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دوش . 

 . 29  / 354  / 74 راونألا :  راحب 

1662 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَّنَجلا .  َُهل  تَبَجَو  اهَراز  نَم  َۀَمِطاف ،  یّمَُست  يِدلُو  نِم  ُةأَرما  هیف  ُنَفُدتَسو  ُّمق ،  وُهو  امَرَح  اَنل  ّنإ ... 

ره دـش .  دـهاوخ  نفد  اج  نآ  رد  همطاف  مان  هب  نم  نادـنزرف  زا  ینز  يدوزب  تسا و  مق  نآ  تسا و  یمرح  ار  ام  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش .  یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ،  ترایز  ار  وا  هک 

102/267/5 راونألا :  راحب 

1663 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اریقَف .  ْتُمَی  َملو  ُُهبُونُذ  َُهل  ْتَرِفُغ  ینَراز  نَم 

دریمن .  رقف  رد  دوش و  هدیزرمآ  شناهانگ  دنک ،  ترایز  ارم  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 100/145/34 راونألا :  راحب 
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1664 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  َلوسر  َراز  نَمَک  مُکنِم : ـ ؟  ًادَحأ  َراز  نَِمل  ام  َلئُس :  اَّمل   ـ

یسک باوث  دننام  دومرف :  تسیچ ـ ؟ دنک  ترایز  ار  امـش  زا  یکی  هک  یـسک  باوث  دش :  لاؤس  ناشیا  زا  یتقو  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنک .  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

 . 4/579/1 یفاکلا : 

1665 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اثْعَش ابورکَم  انیزَح  َِلُتق  مالسلا  هیلع  َنیسُحلا  َّنإف  ُناشطَع ،  ٌعئاج  ٌّرَبْغُم  ٌْثعَش  ٌبورکَم  ٌنیزَح  َتنأو  ُهْرُزَف  مالـسلا  هیلع  هّللاِدبع ِ  ابأ  َترُز  اذإ 

انَطَو .  ُهْذِخَّتَت  الو  ُهنَع  ْفِرَصناو  َجئاوحلا  ُْهلأساو  اناشطَع ، اعئاج  اّرَبْغُم 
هتفرگرابغ و هدیلوژ و  يرکیپ  كانهودـنا و  هدزمغ و  یلد  اب  یتفر ،  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابا  ترایز  هب  هاگ  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
و دش .  هتشک  هنـشت  هنـسرگ و  هتفرگرابغ و  هدیلوژ و  كانهودنا و  هدزمغ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  اریز  نک ؛  شترایز  هنـشت  هنـسرگ و 

نیزگم .  تنوکس  وا  ربق  رانک  رد  درگرب و  هاوخب و  وا  زا  ار  دوخ  جیاوح 
.114/21 لامعألا : باوث 

1666 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُِبلَقنََیل ُهَرئاز  ّنإو  ِهِعَزَج .  نِم  َرَثکأ  ُهُحَرَف  َناَکل  َُهل  هّللا ُ  َّدَعأ  ام  يِرئاز  ُمَلعَی  َول  ُلوقیو :  ُرُظنَی ...  ِهِّبر  َدنع  مالسلاامهیلع  ٍّیلع  َنب  َنیسُحلا  ّنإ 

ٍبنَذ .  نِم  ِهیَلع  امو 
هک دـنادب  نم  رئاز  رگا  دـیوگ :  یم  و  دـنک . . .  یم  رظن  شراـگدرورپ  دزن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 

یهانگ ره  زا  كاپ  وا  رئاز  انامه  دوب و  دهاوخ  رفـس ) جـنر  زا   ) شیباتیب زا  شیب  شیداش  هنیآ  ره  تسا ،  هدرک  هدامآ  شیارب  هچ  دـنوادخ 
ددرگ .  یم  زاب  دوخ  هناخ  هب 

 . 55/74 یسوطلل :  یلامألا 

1667 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرَّخَأت .  امو  ِِهبنَذ  نِم  َمَّدَقَت  ام  َُهل  َرَفَغو  ٍَۀلوبقَم ،  ٍةَرمُع  ِفلأو  ٍَۀلوبقَم  ٍۀَّجَح  ِفلأ  َباوث  َُهل   ُ هّللا َبَتَک  ِهِّقَِحب  افِراع  مالسلا  هیلع  َنیسُحلا  َراز  نَم 
رازه هتفریذپ و  ّجح  رازه  باوث  دنوادخ  دنک  ترایز  وا ، ماقم  قح و  هب  تفرعم  اب  ار ، مالسلا  هیلع  نیسح  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دشخبب .  ار  وا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دسیونب و  شیارب  ار  هتفریذپ  هرمع 
 . 100/257/1 راونألا :  راحب 

1668 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀمطاف َربَق  َّنأل  ِۀَّنَجلا ؛  ِعَُرت  نِم  ٍۀَـعُْرت  یلع  يِرَبنِمو  ِۀَّنَجلا ،  ِضایِر  نِم  ٌۀَـضوَر  يِرَبنِمو  يِربَق  َنیب  اـم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسر  َلاـق 

ِۀَّنَجلا .  ِعَُرت  نِم  ٌۀَعُْرت  ِهَیلإو  ِۀَّنَجلا ،  ِضایِر  نِم  ٌۀَضوَر  اهَربَقو  ِهِرَبنِمو ،  ِهِربَق  َنیب  اهیَلع  هّللا ِ  ُتاولص 
ههاربآ زا  يا  ههاربآ  زارف  رب  نم  ربنم  تسا و  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  نم  ربنم  ربق و  ناـیم  دومرف :  ادـخ  لوسر  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

یم تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  همطاـف  ربق  تسوا و  ربنم  ادـخ و  لوسر  ربق  ناـیم  اـهیلع ـ  هّللا  تاولـص  همطاـف ـ  ربق  نوچ  تسا ؛  تشهب  ياـه 
تسا .  نآ  يوس  هب  تشهب  ياه  ههاربآ  زا  یکی  دشاب و 

 . 1  / 267 رابخألا :  یناعم 

1669 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّمنأکف  اِنتامَم  یف  انَراز  نَم 

اِنتایَح .  یف  انَراز 
ترایز  نامتایح  نامز  رد  هک  تسا  نانچ  دنک ،  ترایز  ار  ام  نامندرم  زا  سپ  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دشاب .  هدرک 
100/124/34 راونألا :  راحب 

1670 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَجاح .  ِءاضَقب  ارورسَم  هّللا ُ  ُهَعَجَر  ّالإ  ٍتاعکَر ، ََعبرأ  ُهَدنِع  یِّلَُصیَف  ٌبورکَم  ِهِیتأَی  الاربَق  ِۀَفوکلا ] ِِبناج  يأ   ] اِهِبناج یلإ  َّنإ 

اب دنوادخ  درازگ ،  زامن  تعکر  راهچ  نآ  رانک  رد  دور و  اج  نآ  يا  هدیدمغ  ره  هک  تسا  يربق  هفوک  کیدزن  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنادرگرب .  نامداش  ار  وا  شتجاح  ندروآرب 

 . 100/259/7 راونألا :  راحب 

1671 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  َءاضأ  ّالإ  ٍءیِشب  ُّرُمَی  ٍرُون ال  نِم  ٍّیِطاُبق  َنَیب  ُرِطخَی  ِۀَمایِقلا  َموَی  َءاج   ِِ ، هّللو هّللا ِ  یف  ُهاخأ  َراز  نَم 

دمارخ و یم  رون  زا  ییاه  هماج  نایم  تمایق  زور  رد  دور  دوخ  ردارب  ندید  هب  ، ادخ يارب  و  ادـخ ، هار  رد  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک .  یم  نشور  ار  نآ  درذگ  یم  هچ  ره  رب 

.74/347/8 راونألا :  راحب 

1672 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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 ، ُمتوََجنو ُمتدَـشَر  اهب  ُمتذَـخأ  نإف  ٍضعب ،  یلَع  مُکَـضعب  ُفِّطَُعت  اُنثیِداحأو  اِنثیِداحأل ،  ارکِذو  مُِکبولُِقلًءایْحإ ،  مُِکتَراـیِز  یف  ّنإـف  اوُرَواَزت 
ٌمیِعَز .  مُِکتاجَِنب  انأو  اهب  اوُذُخَف  ُمتکَلَهو ،  ُمتلَلَض  اهوُُمتکََرت  نإو 

دوش و یم  ام  ثیداحا  درک  دای  امش و  ياهلد  ندش  هدنز  بجوم  رگیدکی  زاامش  رادید  هک  دینک  دیدزاب  دید و  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یم كاله  هارمگ و  دینک ، ناشیاهر  رگا  دیبای و  یم  تاجن  لامک و  دینک ،  لمع  اهنآ  هب  رگا  دنک .  یم  نابرهم  مه  هب  ار  امش  ام  ثیداحا 

متسه .  امش  تاجن  نماض  نم  تروص  نیا  رد  هک  دینک  لمع  ام  ثیداحا  هب  سپ  دیوش . 
 . 2/186/2 یفاکلا : 

1673 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءوُّسلا .  ُۀَجوَز  ِنِمؤملل  ِءادعألا  ُبَلغأ 

تسا .  تسیاشان  رسمه  نمؤم ،  نمشد  نیرت  هریچ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 3/390/4370 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1674 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِیبیِشَم .  َلبَق  یُنبِّیَُشت  ٍةأَرما  ِنِم  َِکب  ُذوُعأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسر  ِءاعد  نِم  َناک 

نامز هک  نآ  زا  شیپ  هک  ینز  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  دوب :  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهاعد  زا  یکی  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک .  ریپ  ارم  دسر  ارف  ما  يریپ 

 . 5/326/3 یفاکلا : 

1675 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهلاوحأ .  ِعیمَج  یف  ُهُعیُِطتو  ِهیِذُؤت  الو  اهَجوَز  ُمِرُکت  ٌةأرما  ٌةدیِعَس  ٌةدیعَسو  ُهُّمُِغتو ،  اهَجوَز  يِذُؤت  ٌةأرما  ٌۀنوعلَم  ٌۀنوعلَم 

 ، تسا تخبـشوخ  و  دـنک ، شنیگمغ  درازاـیب و  ار  دوـخ  رهوـش  هـک  ینز  نآ  تـسا  نوـعلم  تـسا ،  نوـعلم  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 
درب .  نامرف  يو  زا  لاح  همه  رد  دهدن و  شرازآ  دهن و  مارتحا  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  نآ  تخبشوخ 

 . 103/253/55 راونألا :  راحب 

1676 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم ائیـش  اهِجوَز  ِتَیب  نِم  ْتَعَفَر  ٍةأَرما  امُّیأ  لاقف :  َّنِهِجاوزأ ،  ِۀَمدِخ  یف  ِءاسنلا  ِلضَف  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  َلوسر  َۀَمَلَـس  ُُّما  َْتلأَس 

ُْهبِّذَُعی .  َمل  ِهَیلإ  هّللا ُ  َرَظَن  نَمو  اهَیلإ ،  هّللا ُ  َرَظَن  َالإ  احالَص  ِهب  ُدیُِرت  ٍعِضوَم  یلإ  ٍعِضوَم 
نآ دیـسرپ ،  ناشنارهوش  هب  نانز  ندرک  تمدخ  تلیـضف  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هملـس  ّما  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هک ره  دنکفا و  رظن  وا  هب  دنوادخ  دـنک  اج  هباج  ار  يزیچ  نآ ،  ندرک  ّبترم  دـصق  هب  دوخ  رهوش  هناخ  رد  هک  ینز  ره  دومرف :  ترـضح 
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دهدن .  شباذع  دنک  رظن  وا  هب  دنوادخ 
 . 103/251/49 راونألا :  راحب 

1677 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُءانسَحلا ُةأرَملا  َلاق :  ِنَمِّدلا ؟  ُءارضَخ  امو  هّللا ،ِ  َلوسر  ای  َلیق :  ِنَمِّدلا ،  َءارْضَخو  مُکاّیإ  ِساّنِلل :  َلاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  َلوسر  ّنأ  : 

ِءوُّسلا .  ِِتبنَم  یف 
هایگ  ) نمدـلا ءارـضخ  زا  دومرف :  مدرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مالـسلا :  مهیلع  شناردـپ  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 

دـشر دساف  يا  هداوناخ  رد  هک  ییورابیز  نز  دومرف : تسیچ ؟ نمدـلا  ءارـضخ  ادـخ ! لوسر  يا  دـش : هتفگ  دـیزیهرپب . هبارخ ) رد  هدـییور 
تسا .  هدرک 

103/232/10 راونألا :  راحب 

1678 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهِجوَز .  ُقوقُعو  اهِرهَم  ُةَرثَکف  ِةأرَملا  ُمؤُش  اّمأ 

تسا .  شرهوش  زا  ینامرفان  وا و  هیرهم  ندوب  دایز  نز ،  یگتسجخان  یموش و  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 152/1 رابخألا :  یناعم 

1679 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا .  َموَی  ِهَیلإ  ّلجوّزع  هّللا ُ  ُرُظنَی  نَّمِم  َناک  ابَزعأ  َجَّوَز  نَم 

دنکفا .  یم  رظن  وا  هب  تمایق  زور  رد  لج  زع و  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  دهد ،  نز  ار  یبزع  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 5/331/2 یفاکلا : 

1680 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍجِّوَزَتُم .  ُریغ  اهیِّلَُصی  ًۀَعکَر  َنیعبَس  نِم  ُلَضفأ  ٌجِّوَزَتُم  امِهیّلَُصی  ِناتَعکَر 

دناوخب .  بزع  درف  هک  تسا  يزامن  تعکر  داتفه  زا  رترب  دناوخ ،  یم  هدرک  جاودزا  هک  يزامن  تعکر  ود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
103/219/15 راونألا :  راحب 

1681 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ایندلا .  یف  َدَهَزت  یّتح  ِنامیإلا  َةَوالَح  َفِرعَت  نأ  مُِکبوُلق  یلع  ٌمارَح 
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دنشاب .  تبغر  یب  ایند  هب  ناتیاهلد  هک  هاگ  نآ  رگم  تسا ،  مارح  امش  ياهلد  رب  نامیا  توالح  ندیشچ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 73/49/20 راونألا :  راحب 

1682 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهباذَع .  َۀَفاخَم  اهَمارَح  ُكُرتَیو  ِِهباسِح ،  َۀَفاخم  اَهلالَح  ُكُرتَی  يذلا  ایندلا : ـ  یف  ِدِهازلا  نع  َلئُس  اّمل   ـ

دیوگ و كرت  ار  ایند  لالح  یـسرباسح ،  میب  زا  هک  یـسک  دومرف :  تسیک ـ ؟ ایند  هب  ِدهاز  هک  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنک .  اهر  ار  نآ  مارح  رفیک ،  میب  زا 

 . 2/52/199 اضِّرلا :  رابخأ  نویع 

1683 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف ٍباجعإ  الو  اِهتوَف ،  یلع  ٍفُّسَأت  ِریَغ  نِم  هّللا ، ِ  ِنع  َُکلَغـشَی  ٍءیـش  َّلُک  َکُکَرت  وُهو  ِرانلا ،  َنِم  ِةءارَبلاو  ِةَرِخـآلا ،  ِباـب  ُحاـتفِم  ُدـهُّزلا 

 ، ِۀَفآلا َنِم  ابِراه  ادبأ  ُنوکتو  ًۀَفآ ،  اهَنوَکو  ًۀَـحار  اهَتوَف  يَرت  لب  اهنِم ،  ٍضَوِع  الو  اهیَلع ،  ٍةَدَـمحَم  ِبَلَط  الو  اهنِم ،  ٍجَرَف  ِراِظتنا  الو  اهِکَرت ، 
ِۀَحاّرلِاب .  امِصَتعُم 

یب ینک ،  اهر  دراد  زاب  ادخ  زا  ار  وت  هچ  ره  هک  تسا  نآ  دهز  شتآ .  زا  تئارب  تسا و  ترخآ  ِرد  دیلک  دـهز  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نآ زا  یـشیاشگ  تشادمـشچ  هن  يوـش و  يدنـسپدوخ  راـچد  نآ  نتـشاذگورف  رثا  رب  هن  يروـخ و  سوـسفا  نآ  نداد  تسد  زا  رب  هک  نآ 

شیاسآ و هیام  ار  نآ  نداد  تسد  زا  هکلب  یـشاب .  نآ  ناربج  ضوع و  بلاط  هن  راک و  نیا  لابق  رد  یـشیاتس  ناـهاوخ  هن  یـشاب و  هتـشاد 
ینز .  گنچ  شیاسآ  هب  یشاب و  نازیرگ  تفآ  زا  هراومه  یناد و   [ دوخ يارب   ] یتفآ ار  نآ  ندوب 

70/315/20 راونألا : راحب 

1684 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ایندلا .  یف  َدهُّزلا  ُهُحاتفِم  َلِعُجو   ، ٍتَیب یف  ُهُّلُک  ُریَخلا  َلِعُج 

تسا .  هدش  هداد  رارق  ایند  زا  ندنک  رب  لد  نآ ،  دیلک  هدش و  هداهن  هناخ  کی  رد  ریخ  همه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.73/49/20 راونألا :  راحب 

1685 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلِزالَّزلا . ِتَرَهَظ  انِّزلا  اشَف  اذإ 

دوش .  رادیدپ  اه  هزرل  نیمز  دبای ،  عویش  انز  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 3/148/318 ماکحألا :  بیذهت 
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1686 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَلع .  ُمُرَْحت  ٍمِحَر  یف  ُهَتَفُطن  َّرَقأ  ٌلُجَر  ِۀَمایِقلا  َموَی  اباذَع  ِسانلا  َّدَشأ  َّنإ 

ياج تسا  مارح  يو  رب  هک  یمحر  رد  ار  دوخ  هفطن  هک  دراد  يدرم  نآ  تمایق  زور  رد  ار  باذع  نیرت  تخـس  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دهد . 

79/26/28 راونألا :  راحب 

1687 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُِسباوَّللا .  ِهیَلع  ُمُجهَت  ال  ِِهنامَِزب ،  ُِملاعلا 

دریگن .  رارق  تاهابتشا  جامآ  دسانشب ،  ار  دوخ  نامز  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 356 لوقعلا :  فحت 

1688 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِّدَُؤی َملو  َماص  نَم  ّهن  أل  ِةالّصلا ،  ِمامَت  نِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبنلا  یلع  َةالَّصلا  َّنأ  امک  َةَرطِفلا ـ  ینعی  ِةاکَّزلاَءاطعإ ـ  ِموَّصلا  ِمامَت  نِم  ّنإ 

ادِّمَعَتُم .  اهَکََرت  اذإ  َُهل  َموَص  الف  َةاکَّزلا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  هب  زامن  تیمامت  هک  نانچمه  تسا ،  هیرطف )  ) تاکز نداد  هب  هزور ،  تیمامت  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا .  هرهب  یب  هزور  زا  دهدن  ادمع  ار  هرطف  تاکز  دریگب و  هزور  یسک  رگا  اریز  دشاب ؛  یم  هلآ 
 . 2/183/2085 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1689 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِْبلَّسلا .  ُنومأَم  وُهف  ُهَتاکز  َتیّدأ  امو  ِرَفَّظلا ،  ُةاکَز  ُوفَعلاو  ِنادبألا ،  ُةاکز  ُلَلِعلاو  ِهاجلا ،  ُةاکز  ُۀعافَّشلاو  ِمَعِّنلا ،  ُةاکز  ُفورعَملا 

 ، تشذگ اهندـب و  تاکز  اهیرامیب ،  ماقم و  هاج و  تاکز  ندرک ،  تطاسو  تساهتمعن و  تاکز  ندرک ،  یکین  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  ناما  رد  يدوبان  رطخ  زا  یهدب ،  ار  شتاکز  هک  يزیچ  ره  يزوریپ و  تاکز 

 . 78/268/182 راونألا : راحب 

1690 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَلهأ .  ُهَمِّلَُعی  نأ  ِملِعلا  ُهاکزو  ًةاکز ،  ٍءیَش  ِّلُِکل  َّنإ 

دزومایب .  شلها  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  شناد  تاکز  دراد و  یتاکز  يزیچ  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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78/247/77 راونألا : راحب 

1691 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّینارصَن .  َءاش  نإو  اّیدوُهَی  َءاش  نإ  ْتُمَْیلَف  ِةاکَّزلا  َنِم  اطارِیق  َعَنَم  نَم 

ینارصن .  ای  يدوهی و  هاوخ  دریمب ، وگ  دزادرپن ،  ار  تاکز  زا  یطاریق  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 281/7 لامعألا :  باوث 

1692 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهُدَهجأ .  ُسئابلاو  ُهنِم ،  ُدَهجأ  ُنیکسِملاو  َسانلا ،  ُل  أسَی  يذلا ال  ُریقَفلا  ِءارَقُفلل : ـ »...  ُتاقَدَّصلا  اّمنإ   : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

هب ییادگ  تسد  هک  تسا  یسک  ریقف  دومرف :  تسا و ـ »... ناریقف  يارب  تاقدص  هک  تسین  نیا  زج   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تسا . رتاونیب  نانآ  همه  زا  سئاب  تسا و  رتدب  ریقف  زا  شعضو  نیکسم  دنک و  یمن  زارد  مدرم  يوس 

 . 3/501/16 یفاکلا : 

1693 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَءاضَق .  ِونَی  َملو  َنادَتسا  ِنَم  َکلذکو  ِءاسِّنلا ،  ِروُهُم  ُّلِحَتسُمو  ِةاکَّزلا ،  ُعنام  ٌۀثالث :  ُقاّرُّسلا 

یسک زین  و  درامش ، لالح   [ دوخ رب   ] ار نانز  هیرهم  هک  یـسک  و  دهدن ، تاکز  هک  یـسک  دنهورگ :  هس  نادزد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشاب .  هتشادن  ار  نآ  نتخادرپ  دصق  دناتس و  ماو  هک 

 . 96/12/15 راونألا :  راحب 

1694 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَعجَّرلا  َلأَس  َةاکَّزلا  َعَنَم  نَم 

ُتْکََرت » امیف  اِحلاص  ُلَمْعأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا *  ِّبَر  َلاق  ُتْوَملا  ُمُهَدَحأ  َءاج  اذإ  یّتَح   : » ّلجوّزع هّللا ِ  ُلوق  وُهو  ِتوَملا ، َدنع 
ماگنه  دزادرپن ،  تاکز  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

گرم ار  نانآ  زا  یکی  نوچ   : » هک ّلجوّزع  دنوادخ  نخس   [ روظنم ] تسا نیا  دوش و  یم   [ یگدنز هب   ] تشگزاب ناهاوخ  گرم  ندیسرارف 
مهد . » ماجنا  کین  يراک  متشاذگ  ورف  هچنآ  ناربج  يارب  هک  دشاب  دینادرگرب  ارم  اراگدرورپ ! دیوگ :  دسر ،  ارف 

 . 100 99 ـ  نونمؤملا : 

1695 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َضَرَف امب  ینغَتْـسَالو  اجاتُحم ،  اریقَف  ٌملـسم  َیَِقب  ام  مِِهلاومأ  َةاکز  اوَّدأ  َسانلا  َّنأ  َولو  ِءارَقُفِلل ،  ًۀَنوُعَمو  ِءاِینغألل  اراِبتِخا  ُةاکَّزلا  ِتَعِـضُو  اّمنإ 
ِءاینغألا .  ِبونُِذب  ّالإ  اوُرَع  الو  اوُعاج ،  الو  اوُجاتحا ،  الو  اوُرَقَتفا ،  ام  َسانلا  ّنإو  َُهل ،  ّلجوّزع  هّللا ُ 

ار دوخ  لاوما  تاکز  مدرم  رگا  تسا . هدـش  عضو  نادنمتـسم  هب  کمک  نارگناوت و  ندومزآ  روظنم  هب  تاکز  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
 . دش یم  زاین  یب  تسا  هدرک  بجاو  وا  ياربلج  زع و  دنوادخ  هچنآ  ببـس  هب  دنام و  یمن  دـنمزاین  ریقف و  یناملـسم  چـیه  دـنتخادرپ ،  یم 

نادنمتورث .  يوس  زا  تاکز ]  كرت   ] هانگ هب  رگم  دندشن  هنهرب  هنسرگ و  دنمزاین و  ریقف و  مدرم ، 
 . 2/7/1579 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1696 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  ََعرَو  نَِمل ال  َةاکز  الو  َُهل ،  َةاکز  نَِمل ال  َةالص  ال 

تسین .  هتفریذپ  شتاکز  دشاب  هتشادن  عرو  هک  یسک  و  تسا ، لصاح  یب  شزامن  دهدن  تاکز  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 96/212 راونألا :  ةاکشم 

1697 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهیف .  ّالإ  مُُهتَّماع  ُِکلهَت  امو  ِةاکَّزلا ،  َنِم  مِهیَلع  َّدَشأ  ِۀّمُالا  ِهذه  یلع  ُهُرکِذ  ّزَع  هّللا ُ  َضَرَف  ام 

نیا رد  زج  نانآ  مومع  درکن و  بجاو  تّما  نیا  رب  تاکز  زا  رت  تخس  يزیچ  داب ـ  زارف  رب  شدای  هک  دنوادخ ـ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنوشن .  كاله  دروم 

 . 693/1474 یسوطلل :  یلامألا 

1698 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم هّللا ِ  یلإ  َّبَحأ  ٌءیَـش  ِلاـمعألا  یف  اـمو  ِهِضرأ ،  یف  هّللا ِ  َزونُک  َنوُعِراّزلا  ُمُه  َنیِحاـّلَفلا : ـ  ِنع  ُّیطِـساولا  َنوراـه  ُنب  ُدـیزی  َُهلأَـس  اَّـمل   ـ

اطاّیَخ .  َناک  ُّهنإف  مالسلا  هیلع  َسیردإ  ّالإ  اعاّرَز  ّالإ  اّیبن  هّللا ُ  َثََعب  امو  ِۀَعارِّزلا ، 
ياهجنگ نارگتـشک  نانآ  دومرف :  دیـسرپ ـ  نارگزرب  هرابرد  ناشیا  زا  هک  یطـساو  نوراه  نب  دیزی  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

هک نآ  رگم  داتـسرفن ، يربمایپ  چیه  ادخ  تسین و  يزرواشک  زا  رت  بوبحم  دنوادخ  دزن  يراک  چیه  اهراک  نایم  رد  دنیوا .  نیمز  رد  ادخ 
دوب .  طاّیخ  هک  مالسلا  هیلع  سیردا  رگم  دوب ، زرواشک 

 . 12/25/3 ۀعیشلا :  لئاسو 

1699 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنُونِمؤُملا » ِلَّکَوَتَْیلَف  هّللا ِ  یَلَعو  : » ّلجوّزع هّللا  ِلوق  یف   ـ

تسا .  نازرواشک  نانمؤم ،  زا  روظنم  دومرف :  دننک ـ » لّکوت  ادخ  هب  دیاب  نانمؤم  و   » هیآ هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
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 . 160 نارمع :  لآ 

1700 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنیِکَرابُملا .  َنْوَعُدی  ًَۀلِزنَم ،  مُُهبَرقأو  اماقَم ،  ِسانلا  ُنَسحأ  ِۀَمایِقلا  َموی  مُهو  ّلجوّزع ،  هّللا ُ  ُهَجَرخأ  ابِّیَط  َنوُعَرزَی  ، ِمانألا ُزُونُک  َنوُعِراّزلا 

ماقم تسا .  هدروآرب  ار  نآ  لج  زع و  دنوادخ  هک  دنراک  یم  ار  يا  هزیکاپ  رذب  دـنمدرم ،  ياهجنگ  نازرواشک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنوش .  یم  هدناوخ  كرابم »  » تسا و رتشیب  همه  زا  ناشتلزنم  برق و  رتهب و  ناگمه  زا  تمایق  زور  رد  نانآ 

 . 5/261/7 یفاکلا : 

1701 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِسانلا .  ِنع  ُسأَیلا  ِحْوَّرلا  ُحَورأ 

تسا .  مدرم  زا  ندنکرب  دیما  مشچ  شیاسآ ،  نیرتالاب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.324/1026 راونألا : ةاکشم 

1702 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِطَخَّسلاو .  ِّکَشلا  یف  ُنَزَحلاو  ُّمَهلاو  ِنیقَیلاو ،  اضِّرلا  یف  ُۀَحاّرلاو  ُحْوَّرلا 

يدونشخان .  کش و  رد  هودنا  مغ و  تسا و  نیقی  يدونشخ و  رد  شیاسآ  یشوخ و  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
74/138 راونألا : ةاکشم 

1703 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّهنأ َریَغ  ِهَیلإ ،  ْدـُعَت  َمل  َنَدَـبلا  ِتَقَراف  اذإ  َحوُّرلا  َّنإف  ٍریـصب ،  ابأای  ال  ِنَدَـبلا : ـ ؟  نِم  ٌجِراخأ  ِموَّنلا  َدـنِع  ِحوُّرلا  ِنع  ٍریـصب  وبأ  َهلأَس  امدـنع   ـ

ایندلا .  یف  اهُعاعُشو  اهِِدبَک ،  یف  ِءامسلا  یف  ٌةزوُکرَم  ِسمَّشلا  ِنیَع  َِۀلِزنَمب 
! ریـصبوبا يا  هن ،  دومرف :  دوش ـ ؟ یم  جراخ  ندب  زا  حور  باوخ ،  ماگنه  ایآ  دیـسرپ :  هک  ریـصب  وبا  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

یم ار  اج  همه  نآ  وترپ  هک  تسا  نامـسآ  طسو  دیـشروخ  نوچ  حور  اهتنم  ددرگ ،  یمن  زاب  نآ  هب  رگید  دوش  ادج  ندب  زا  حور  رگا  اریز 
دریگ . 

 . 488/1360 رابخألا :  عماج 

1704 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
افیثکاَبلاق .  َسِبُلا  دق  ٌقِیقَر  ٌمسِج  ُحوُّرلا 
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تسا .  هدش  هدناشوپ  نآ  رب  يربتس  دبلاک  هک  تسا  یفیطل  مسج  حور  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 61/34/7 راونألا :  راحب 

1705 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هب .  ٌۀَطیُِحم  ِنَدَبِلل  ٌلَلِک  یِه  اّمنإو  ُُهلِکاُوت ،  الو  َنَدَبلا  ُجِزاُمت  َحاورألا ال  ّنإ 

ندـب يارب  یکزان  ياه  هدرپ   [ نوچمه  ] هکلب دـننک ،  یمن  مه  اهر  ار  نآ  دـنوش و  یمن  هتخیمآ  ندـب  اب  حاورا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنا .  هتفرگ  نایم  رد  ار  نآ  هک  دنتسه 

61/40/11 راونألا :  راحب 

1706 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَفَرَع . َدَهشَی  نأ  ّالإ  ٍِلباق  نِم  ِِهلثِم  یلإ  َُهل  ْرَفُغی  َمل  َناضمرِرهش  یف  َُهل  ْرَفُغی  َمل  نَم 

 . دوش رضاح  هفرع  رد  هک  نآ  رگم  ددرگن  هدیزرمآ  هدنیآ  ناضمر  ات  دوشن ،  هدیزرمآ  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 342/6 / 96 راونألا :  راحب 

1707 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیفو  ُلاجآلا ،  ُبَتُکتو  ُقازرألا ،  ُمَسُقت  ِهیف  ّنإف  مُکَسُفنأ  اوُدَهجاف  َناضَمَر : ـ  ِرهَش  ِلوُخُدَدنِع  ِهِْدلِول  ِِهتَّیِصَو  نِم   ـ

ٍرهَش .  ِفلأ  یف  ِلَمَعلا  نِم  ٌریَخ  اهیف  ُلَمَعلا  ٌۀلیل  ِهیفو  ِهَیلإ ،  َنوُدِفَی  نیذلا  هّللا ِ  ُدفَو  ُبَتُکی 
شـشوک شالت و  هب  ار  دوخ  ياهناج  دومرف :  ناضمر ـ  هام  لولح  ماگنه  هب  شنادنزرف  هب  دوخ  ياهـشرافس  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

یم هتشون  دنوش ،  یم  دراو  وا  رب  هک  ادخ  نانامهیم  ياه  مان  نآ  رد  دوش و  یم  هتشون  اهلجا  تمسق و  اه  يزور  هام  نیا  رد  اریز  دیراداو ؛ 
یبش  هام  نیا  رد  ددرگ . 

تسا .  رتهب  هام  رازه  تدابع )  ) لمع زا  نآ  رد  تدابع )  ) لمع هک  تسه 
96/375/63 راونألا :  راحب 

1708 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یل .  اِبقاُرم  َتنُک  اُمثیَح  ْنُک  یسیع ،  ای  هل ... :  َلاق  نأ  مالسلا  هیلع  َمیرم  َنب  یَسیع  ِهب  یلاعَت  َكَرابَت و  هّللا ُ  َظَعَو  امیف  َناک 

رد ارم  یتسه  اجره  یسیع ! يا  دوب :  نیا  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  ياه  هظعوم  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
شاب .  هتشاد  رظن 

14/289 و 293/14 راونألا :  راحب 
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1709 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُـصقَن َماد  نَمو  ُهُصقَن ،  ماد  ِهِسفن  یف  َناصُقنلا  ِدَّقَفَتَی  َمل  نَمو  ٌنوتفَم ،  وُهف  ِهِموَی  نِم  اّرَـش  ِهِدَغ  یف  َناک  نَمو  ٌنوبغَم ،  وُهف  ُهاموَی  َلَدَتعا  ِنَم 

َُهل .  ٌریَخ  ُتوَملاف 
تسا و هدروخ  بیرف  دشاب  شزورما  زا  رتدب  شیادرف  هک  ره  تسا و  نوبغم  دشاب  تخاونکی  شزور  ود  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا .  رتهب  شیارب  گرم  دیاپب  شا  یتساک  هک  ره  دنام و  یتساک  رد  هتسویپ  دنکن  وجتسج  ار  دوخ  ياهیتساک  هک  ره 
 . 78/277/113 راونألا :  راحب 

1710 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِسانلا .  َنِم  ُدیُری  ام  َلان  ِهِرمأ  یف  اقیفر  َناک  نَم 

دبای .  تسد  دهاوخ  یم  مدرم  زا  هچنآ  هب  دشاب ،  هتشاد  تمیالم  دوخ  ياهراک  رد  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/120/16 یفاکلا : 

1711 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْنُشخاف .  َناُهت  نأ  َتئِش  نإو   ، ِْنلَف َمَرُکت  نأ  َتئِش  نإ 

شاب .  نشخ  يوش  راوخ  یهاوخ  یم  رگا  شاب و  میالم  یشاب  یمارگ  یهاوخ  یم  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 78/269/109 راونألا :  راحب 

1712 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِطخُّسلاو .  ِّکَّشلا  یف  ُنْزُحلاو  ُّمَهلاو  ِنیقَیلاو ،  اضِّرلا  یف  ُۀَحاّرلاو  ُحوَّرلا 

يدونشخان .  ّکش و  رد  هودنا  مغ و  و  تسا ، نیقی  يدونشخ و  رد  شیاسآ  یشوخ و  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
75  / 159  / 71 راونألا :  راحب 

1713 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهئاضَق .  یف  یلاعت  هّللا َ  َمَهَِّتا  ّلجوّزع ،  هّللا ُ  َمَسَق  امب  َضرَی  مل  نَم 

مهتم شیاضق  رد  ار  لاعتم  دنوادخ  عقاو ] رد   ، ] دشابن دونـشخ  هدرک  تمـسق  لج  زع و  دنوادخ  هچنآ  هب  هکره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  هدرک 

33  / 202  / 78 راونألا :  راحب 
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1714 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَرجأ .  هّللا ُ  َطَبحأو  ُءاضَقلا  ِهیَلع  یتأ  َءاضَقلا  َطِخَس  نَمو  ٌروُجأَم  وُهو  ُءاضَقلا  ِهیَلع  یتأ  َءاضَقلا  َیِضَر  نَم 

هک یسک  تسا و  روجأم  دشاب  دونشخ  نآ  هب  هک  یسک  نیاربانب ،  دوش ؛  یم  يراج  لاح  ره  رد  دنوادخ  ياضق  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
درب .  یم  نیب  زا  ار  شرجا  دنوادخ  دشاب  دونشخان  نآ  زا 

 . 71/139/26 راونألا :  راحب 

1715 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ِ  ِءاضَقب  مُهاضْرأ  هّللاب ِ  ِسانلا  َمَلعأ  ّنإ 

تسادخ .  ياضق  هب  اهنآ  نیرتدونشخ  مدرم ،  نیرتسانشادخ  انامه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
71/158/75 راونألا :  راحب 

1716 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َهِرَک .  امیفو  ُدبَعلا  َّبَحأ  امیف  هّللا ُ  َعَنَص  امب  اضِّرلا  هّللا ِ  ِۀَعاط  ُسأَر 

تسادخ .  زا  يربنامرف  سأر  رد  وا ،  دنیاشوخان  ای  دشاب  هدنب  دنیاشوخ  هچ  دنک ،  یم  ادخ  هچنآ  هب  يدونشخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 71/139/28 راونألا : راحب 

1717 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَریَغ !  َناک  َول  یضَم :  دق  ٍءیَِشل  ُلوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  نُکَی  َمل 

دوب ! نیا  زج  شاک  تفگ : یمن  دوب ، هتشذگ  هک  يزیچ  هرابرد  هاگ  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
71/157/75 راونألا : راحب 

1718 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀّیبِصانلا .  ِعاضِر  نِم  ٌریَخ  ِهّینارصَّنلاو  ِۀّیدوهَیلا  ُعاضِر 

تسا .  مالسلا )  مهیلع  تیب  لها  نمشد   ) یبصان هیاد  ریش  زا  رتهب  یحیسم  يدوهی و  هیاد  ریش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 15/187/1 ۀعیشلا :  لئاسو 

1719 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللاب . ِ  ُرفُکلا  وُه  ِمکُحلا  یف  یشُّرلا 

تسادخ .  هب  ندیزرو  رفک  تواضق ،  رد  هوشر  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 7/409/2 یفاکلا : 

1720 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َقزِّرلا .  ُقَحمَی  ِتحُسلا  ُةَرثَک 

درب .  یم  ار  يزور  دایز ،  يراوخمارح  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 372 لوقعلا :  فحت 

1721 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقزِّرلا .  یف  ُدیِزَی  َِّربلا  ّنإ 

دنک .  یم  دایز  ار  يزور  یکین ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
74/81/84 راونألا : راحب 

1722 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقزِّرلا .  یف  ُدیِزَی  ُِقلُخلا  ُنسُح 

دنک .  یم  دایز  ار  يزور  ییوخشوخ ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.71/396/77 راونألا : راحب 

1723 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهقزِر .  یفَدیِز  ِِهتَیب  َلهأ  ُهَِّرب  َنَّسَح  نَم 

دوش .  دایز  شا  يزور  دشاب ،  راکوکین  دوخ  هداوناخ  اب  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 69/408/117 راونألا :  راحب  . 

1724 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَئیِطَخ .  ِهیَلع  َِبتُک  ِِهقزِِرل  َّمَتها  ِنَم 

دوش .  بوسحم  هانگ  کی  شیارب  دروخب ،  ار  دوخ  يزور  مغ  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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 . 300/593 یسوطلل : یلامألا 

1725 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهؤاعُد .  َُرثَک  ِِهقزِر  َهجَو  ْفِرعَی  َمل  اذإ  َدبَعلا  َّنأ  َکلذو   ، َنُوبِسَتحَی ُثیح ال  نِم  َنینمؤملا  َقازرأ  َلَعَج  ّلجوّزع  هّللا َ  ّنإ 

هک تسا  نیا  مه  شتّلع  دننک ؛  یمن  مه  ار  شرکف  هک  دناسر  یم  ییاج  زا  ار  نانمؤم  يزور  لج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک .  یم  اعد  دایز  دیسر ، دهاوخ  اجک  زا  شا  يزور  دنادن  هدنب  یتقو 

 . 5/84/4 یفاکلا : 

1726 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِۀلِزنَمب َکـلذ  نِم  َکَـسفن  ْلِزنأ  ْنکلو  اـهَیلإ ،  ِّنئَمطُملا  ایندـلاب  یِـضارلا  ِصیرَحلا  ِبَلَط  َنُود  ِعِّیَـضُملا ،  ِبسَکَقوَف  َۀَـشیعَملا  َکـُبَلَط  نُکَِیل 

ُهنِم .  ِنمؤُملل  َُّدبال  ام  ُبِسَتکَتو  ِفیعَّضلا  یِهاولا  َِۀلِزنَم  نع  َکَسفن  ُعَفَرت  ِفِّفَعَتُملا  ِفِصنُملا 
بلط زا  رت  نییاپ  هتـشاذگ و  ورف  ار  تشیعم  بسک  هک  دـشاب  یـسک  زا  رتالاب  تشیعم  بسک  رد  وت  بلط  دـیاب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

بـسک يارب  نک و  يرود  یلبنت  یتسـس و  زا  شاب و  رادنتـشیوخ  ور و  هنایم  هکلب  تسا ؛ هتـسب  لد  دونـشخ و  ایند  هب  هک  یـصیرح  صخش 
نک .  شالت  تسین ، نآ  زا  يزیرگ  ار  نمؤم   [ هک يزور  زا   ] هچنآ

 . 63 / 33 / 103 راونألا :  راحب 

1727 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَلیِح .  الو  ٍلَمَِعب  اهیف  ام  ُلاُنی  َسیل  ایندلا  ّنأ  اوُمَلعَیو  ُءالَقُعلا  َِربَتعَِیل  یقمَحلا  َقازرأ  َعَّسَو  یلاعت  هّللا َ  ّنإ 

شالت و اب  هن  ایند  هک  دننادب  دنریگب و  تربع  سرد  نادنمدرخ  ات  دینادرگ  خارف  ار  ناقمحا  يزور  یلاعت  يادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ریبدت .  یگنرز و  اب  هن  دیآ و  یم  تسد  هب  ششوک 

 . 103/34/63 راونألا :  راحب 

1728 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذاِمل !؟  ُصرِحلافاموسقَم  ُقزِّرلا  َناک  نإ 

ارچ !؟ ندز  صرح  سپ  تسا ،  رّدقم  يزور  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 12 / 56 قودصلل :  یلامألا 

1729 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهنَع . يذألا  ُّفَک  ُمِحَّرلا  ِهب  ُلَصُوت  ام  ُلَضفأو  ٍءامنِم ، ٍَۀبرَِشب  ولو  َکَمِحَر  ْلِص 

ندناسرن رازآ  محر ، هلص  نیرتهب  نک و  محر  هلـص  تدنواشیوخ  اب  بآ ، يا  هعرج  ندناشون  اب  هدش  رگا  یتح  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  دنواشیوخ  هب 
 . 2/151/9 یفاکلا : 

1730 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمِحَّرلا .  ُۀَعیطَقَءانَفلا  ُلِّجَُعت  یتلا  ُبونُّذلا 

تسا .  محر  عطق  دشخب ،  یم  باتش  ار  يدوبان  گرم و  هک  یناهانگ  هلمج  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.74/94/23: راونألا راحب 

1731 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اضحَم .  َكرِّشلا  َضَحَم  وأ  اضحَم  َنامیإلا  َضَحَم  نَم  ّالإ  ُعِجرَی  ٌۀّصاخ ال  یِهو   ، ٍۀَّماعب تسَیل  َۀَعجَّرلا  ّنإ 

كرـشم ای  صلاخ  نمؤم  هک  دـندرگ  یم  زاب  ایند  هب  یناسک  طقف  تسا و  صاخ  هکلب  تسین  یناگمه  تعجر ، مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دنشاب .  ضحم 

 . 53/39/1 راونألا :  راحب 

1732 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرَبِکلا .  نِم  ِهیَنیَع  یلع  ُهابِجاح  َطُقسَی  یّتح  ُکَّلَُمیف  مالسلا  هیلع  ٍّیلع  ُنب  ُنیسحلا  ایندلا ،  یلإ  ُعِجرَی  نَم  ُلَّوأ 

رب هک  دنک  یم  ییاورنامرف  نادنچ  وا  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ددرگ  یم  رب  ایند  هب  هک  یسک  نیتسخن  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دتفا .  یم  ورف  شنامشچ  يور  رب  شناوربا  يریپ ، رثا 

19 / 46 / 53 راونألا :  راحب 

1733 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِسفَِنل .  ُهاضَترا  يذلا  ُهَنید  َمیُِقیو  ِِهلهأ ،  یلإ  َّقَحلا  َّدُرَیو  َءایحألا ،  َتیُِمیو  یتوَملا  هّللا ُ  َِییُحی  یّتح  یلایّللاو  ُماّیألا  ُبَهذَت  ال  هّللاو ِ 

دناریمب و ار  ناگدنز  دنک و  هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ  هک  نآ  ات  دیاین  رس  هب  اهبـش  اهزور و  هک  دنگوس  ادخ  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنادرگ . ) مکاح  ناهج  رب   ) دراد اپ  رب  ار  دوخ  هدیزگرب  نید  دنادرگ و  زاب  شلها  هب  ار  قح 

125 / 102 / 53 راونألا :  راحب 

1734 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِّینامألا یف  َنوُحَّجَرَتَی  ٌموَق  ِءالؤه  ُتوملا : ـ ؟  ُمُهَِیتأَی  یّتح  َکلذـک  َنُولازَی  الف  وُجَرن ،  َنولوقَیو :  یِـصاعَملاب  َنُولَمعَی  ٍموَق  نع  َلئُـس  اَّـمل   ـ

ُهنِم .  َبرَه  ٍءیش  نِم  َفاخ  نَمو  ُهَبَلَط  ائیَش  اجَر  نَم  ّنإ   ، َنیِجاِرب اوُسَیل  اوبَذَک 
ادـخ تمحر  هب   ] اـم دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  هاـنگ  هک  دنتـسه  يا  هّدـع  دـش :  ضرع  ناـشیا  هب  هک  یماـگنه  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
غورد دنقرغ .  دوخ  تالایخ  اهوزرآ و  رد  هک  دنتـسه  ینامدرم  اهنیا  دومرف :  دسر ـ  رد  ناشگرم  ات  دنلاح  نیمه  رد  هتـسویپ  میراودیما و  [

یم نآ  زا  دسرتب  يزیچ  زا  هکره  دـشوک و  یم  نآ  بلط  رد  دـشاب  هتـشاد  دـیما  يزیچ  هب  هکره  اریز  دنتـسین ؛  راودـیما  اهنآ  دـنیوگ .  یم 
دزیرگ . 

 . 2/68/5 یفاکلا : 

1735 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَُقنُع .  ََّنبِرضَأل  ُهنِم )  ) ّلجوّزع هّللا ُ  ِینَنَکمأ  نئل  َءابِّللا : ـ  ِهیِّمَُسیو  ابِّرلا  ُلُکأَی  َناک  ًالجَر  ّنأ  ُهغَلب  اَّمل   ـ

زع و دنوادخ  رگا  دومرف :  دراذگ ـ  یم  ءابل »  » ار نآ  مسا  دروخ و  یم  ابر  يدرم  دیسر  ربخ  ناشیا  هب  هک  هاگنآ  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دز .  مهاوخ  ار  شندرگ  هنیآ  ره  دنادرگ ، هریچ  وا  رب  ارم  لج 

 . 5/147/11 یفاکلا : 

1736 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َفور .  ـ عَملا ُسانلا  َعَنامَتَی  اّلئل  ابِّرلا : ـ  ِمیرحت  ِۀَّلِع  نع  َلئُس  اََّمل   ـ

دنزرون .  غیرد  رگیدکی  هب  ندرک  ناسحا  زا  مدرم  هک  نیا  ات  دومرف :  ابر ـ  میرحت  ّتلع  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
78/201/32 راونألا :  راحب 

1737 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّرِفَتل  ابِّرلا  هّللا ُ  َمَّرَحف  ِهَیلإ  َنوجاتحَی  امو  ِتاراجِّتلا  ُسانلا  َكَرََتل  ًالالح  ابِّرلا  َناک  َول  ُّهنإ  ابِّرلا : ـ  ِمیرَحت  ِۀَّلِع  نع  ِمَکَحلا  ُنب  ُماشِه  َُهلأَس  اَّمل   ـ

تراجت و راک  مدرم  دوب ،  لالح  ابر  رگا  دومرف :  اـبر ـ  میرحت  ّتلع  زا  مکح  نب  ماـشه  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
دیرخ و تراجت و  هب  هدیـشک  تسد  يراوخمارح  زا  مدرم  ات  دومرف ،  مارح  ار  ابر  دـنوادخ  سپ  دـندرک .  یم  اهر  ار  دوخ  جاتحیام  بسک 

دنهد .  ضرق  رگیدکی  هب  دنروآ و  يور  شورف 
« . ضرقلا یف  مهنیب  کلذ  یقبیف  ءارشلاو ،  عیبلا  نم  تاراجتلا  یلإو  لالحلا  یلإ  مارحلا  نم  سانلا  رفنِتل  ( : » 12/424/8  ) ۀعیشلا لئاسو  یف 

1738 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُناطیشلا .  ُهَطَّبَخَتَی  یّتح  ایندلا  َنِم  ُجُرخَی  ابِّرلا ال  ُلِکآ 
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دنک .  شرس  هتفشآ  ناطیش  هک  نآ  ات  دورن ،  ایند  زا  راوخ  ابر  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 1/152/503 یشاّیعلا :  ریسفت 

1739 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌيأر .  ٍِنقاِحل  َسَیل 

دهدب .  رظن  دیابن  تسا ،  لوب  راشف  رد  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 301/595 یسوطلل :  یلامألا 

1740 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِللَّزلا .  ِضِحادَم  یلع  ٌفوقوَم  ِِهیأرب  ُِّدبَتسُملا 

تسا .  هداتسیا  اههاگشزغل  هبل  رب  يأر ،  ْدوخ  مدآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 75/105/41 راونألا :  راحب 

1741 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًءایر .  تَِبتُکو  تَیُِحم  ایناث  اهب  َّرَقأ  اذإف  ارهَج ،  تَِبتُکو  ْتَیُِحم  اهب  َّرَقأ  اذإف  اّرِس ،  َُهل  تَِبتُک  اّرِس  ًۀَنَسَح  َلِمَع  نَم 

لمع نآ  دروآ ،  نابز  هب  ار  نآ  نوچ  دوش و  یم  هتـشون  یناهن  شیارب  دـهد ،  ماجنا  کین  راک  ناهن  رد  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
شیارب دوش و  یم  كاپ  مه  راکـشآ  لمع  دروآ  نابز  هب  راب  نیمود  يارب  رگا  ددرگ و  یم  هتـشون  راکـشآ  یلمع  دوش و  یم  كاپ  یناـهن 

دنسیون . یم  هناراکایر  لمع 
 . 221 یعادلا :  ةّدع 

1742 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍنالف )  ) َةالص َنَسحأ  ام  َلاُقِیل  َتیَّلَص  لب  َُهل :  ُلاُقیف  َکِهجَو  َءاِغتبا  ُتیَّلَص  ِّبر  ای  ُلوقیف :  یّلَصدق  ِۀَمایِقلا  َموَی  ٍدبَعب  ُءاُجی 

زامن وت  ياضر  يارب  نم  اراگدرورپ ! دیوگ :  یم  وا  دنروآ .  یم  هدناوخ ،  زامن  هک  ار  يا  هدنب  زیخاتسر  زور  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیرب .  خزود  هب  ار  وا  دناوخ .  یم  یبوخ  زامن  هچ  دوش  هتفگ  هک  يدناوخ  زامن  نآ  يارب  هکلب  هن ،  دوش :  هتفگ  وا  هب  اّما  مدناوخ ؛ 

 . 72/301/44 راونألا :  راحب  نم  هانتبثأ  نیلالهلا  نیب  ام 

1743 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  َلِمَع  نَم  یلإ  هّللا ُ  ُهَلَکَو  هّللا ِ  ِریَِغل  َلِمَع  نَم  ُّهنإف  َءایرلاو ؛ كاّیإ 
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هدرک راک  شیارب  هک  یـسک  نامه  هب  ار  وا  ادخ  دـنک ،  يراک  ادـخ  ریغ  يارب  هک  ره  اریز  زیهرپب ؛  يراکایر  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دراذگاو .  تسا 

 . 2/293/1 یفاکلا : 

1744 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍمالحأ .  ُثاغضأو  ِناطیشلا ،  َنِم  ٌریذَحتو  ِنمؤُملل ،  هّللا ِ  َنِم  ٌةَراِشب   : ٍهوجُو ِۀثالث  یلع  ایؤرلا 

هتفشآ .  ياهباوخ  و  دنکفا ، یم  ناطیش  هک  یسرت  نمؤم ،  هب  ادخ  بناج  زا  يدیون  تسا :  هنوگ  هس  ایؤر  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 8/90/61 یفاکلا : 

1745 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ِ  ِدابِِعل  ِۀَحیصَّنلا  یف  اُهتدَجَوَف  َۀَسائرلا  ُتبَلَط 

متفای .  ادخ  ناگدنب  يارب  یهاوخ  ریخ  رد  ار  نآ  و  متسج ،  ار  تسایر  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 12/173/13810 لئاسولا :  كردتسم 

1746 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَلَه .  َۀسائرلا  َبَلَط  نَم 

دوش .  دوبان  دشاب ،  تسایر  يایوج  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/297/2 یفاکلا : 

1747 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَلهأو .  َکَلَه  ّالإ  ٍلُجَر  َفلَخ  ُلاعِّنلا  ِتَقَفَخ  ام  هّللاَوَف ِ  َنوُسّأرَتَی ،  َنیذلا  َءاسؤرلا  ِءالؤهو  مُکاّیإ 

نآ رگم  دیاین  رد  ادص  هب  يدرم  یپ  رد  اهـشفک  هک  دنگوس  ادخ  هب  اریز  دیزیهرپب ؛  هشیپ  تسایر  نارـس  نیا  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دزادنا .  تکاله  هب  زین  ار  شناوریپ )  ) نارگید دوش و  كاله  وا  هک 

2/297/3 یفاکلا : 

1748 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ُلوسر  َلاقف  ِیلَمَع ،  َفُعَضو  یبُونُذ  تَُرثَک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  َلوسرای  َلاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسر  یلإ  ٌلُجَر  َءاج 

ِرَجَّشلا .  َقَرَو  ُحیِّرلا  ُّطَُحت  امک  َبونُّذلا  ُّطُحَی  ّهنإف  َدوجُّسلا  ِِرثکأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ِ 
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ِرَجَّشلا .  َقَرَو  ُحیِّرلا  ُّطَُحت  امک  َبونُّذلا  ُّطُحَی  ّهنإف  َدوجُّسلا  ِِرثکأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ِ 
ملامعا هدش و  دایز  مناهانگ  ادخ ! لوسر  يا  درک :  ضرع  ودمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تمدخ  يدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ورف ار  ناتخرد  گرب  داب ، هک  نانچمه  اریز  نک ؛  هدجـس  دایز  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا .  هتـشگ   [ كدـنا و   ] تسس
دنازیر .  یم  ار  ناهانگ  هدجس  دنازیر ،  یم 

 . 589/814 قودصلل :  یلامألا 

1749 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 : ّلجوّزع ُُهلوق  َکلذو  ِهِطوُقُس ،  ِناوأ  یف  ِرَجَّشلا  َنِم  َقَرَولا  ُحیِّرلا  ُطِقُست  امک  اِنتَعیِش  ِروهُظ  نع  َبونُّذلا  َنوطِقُسی  ًهکئالم  ُهُرکِذ  ّزع  هّلل ِِ  َّنإ 

اونَمآ » َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْسَیو  مِهِّبَر  ِدمَحب  َنوُحِّبَُسی  »
هک نانچمه  دننازیر  یم  ورف  ام  نایعیش  شود  زا  ار  ناهانگ  هک  دراد  یناگتشرف  دابزارف ،  رب  شدای  هک  دنوادخ ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

شیاتس هب  : » دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسالج  زع و  دنوادخ  نخـس  نیا  و  دنازیر . یمورف  تسا  شزیر  هناتـسآ  رد  هک  ار  ناتخرد  گرب  داب ،
تسین .  امش  زج  یسک   [ نانمؤم زا   ] دوصقم هک  دنگوس  ادخ  هب  دنهاوخ . » یم  شزرمآ  نانمؤم  يارب  دنیوگ و  یم  حیبست  ناشراگدرورپ 

 . 7 رفاغ : 

1750 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلَسَعلا .  ُّلَخلا  ُدِسُفی  امک  َلَمَعلا  ُدِسُفَیل  ُِقلُخلا  َءوس  ّنإو  َدیلَجلا ،  ُسمشلا  ُبیُِذت  امک  َۀئیطَخلا  ُبیُِذی  ُِقلُخلا  َنسُح  ّنإ 

 ، دزاس یم  هابت  ار  رادرک  ییوخدـب  و  ار ، منبـش  باتفآ  هک  نانچمه  دـنک ،  یم  بوذار  هانگ  ییوخـشوخ  انامه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ار .  لسع  هکرس  هک  نانچمه 
 . 71/395/74 راونألا :  راحب 

1751 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِملسُملا .  ِبونُِذب  ُبَهذََیل  َّمَهلا  ّنإ 

درب .  یم  ار  ناملسم  ناهانگ  هودنا ، مغ و  انامه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 285 / 120 تاوعدلا : 

1752 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀمایقلا .  َموی  اهب  َِیفاوی  یّتح  َُهبونُذ  ِهیَلع  َکَسمأ  ًاءوس  ٍدبَعب  َدارأ  اذإو  ایندلا ،  یف  ُهََتبوقُع  َلَّجَع  ًاریخ  ٍدبَعب  هّللا ُ  َدارأ  اذإ 

دهاوخب دـب  يا  هدـنب  يارب  نوچ  دـهد و  شرفیک  ایند  نیمه  رد  دـهاوخب  ار  يا  هدـنب  یبوخ  دـنوادخ  هاگ  ره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنیب .  رفیک  تمایق  زور  رد  ات  دراد  هگن  ار  شناهانگ 

81/177/18 راونألا :  راحب 
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1753 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلاجآلِاب .  ُتومَی  نَّمِم  ُرَثکأ  ِبونُّذلاب  ُتومَی  نَم 

دنریم . یم  لجا  هب  هک  تسا  یناسک  زا  رتشیب  دنریم  یم  ناهانگ  رثا  رب  هک  یناسک  رامش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 701/1498 یسوطلل :  یلامألا 

1754 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمحَّللا .  یف  ِنیِّکِّسلا  َنِم  ِِهبِحاص  یف  ُعَرسأ  َءِّی  ـ َسلا َلَمَعلا  ّنإو  ِلیللا ،  َةالص  ُمَرُحیَف  َبنذلا  ُِبنُذی  َلُجَّرلا  ّنإ 

رد دـب  راک  ریثأت  تعرـس  انامه  و  دوش .  یم  مورحم  بش  زامن  زا  نآ  ببـس  هب  دـنک و  یم  یهانگ  ناسنا  انامه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
تسا .  رتشیب  تشوگ  رد  دراک  ریثأت  تعرس  زا  یمدآ 

 . 2/272/16 یفاکلا : 

1755 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َبلَّسلا .  َکلذب  ُّقِحَتسَی  ًابنَذ  َِبنُذی  یّتح  ُهاّیإ  اهَبَلَسَف  ًۀَمِعن  ٍدبع  یلع  هّللا ُ  َمَعنأ  ام 

دش .  تمعن  نآ  بلس  راوازس  هک  یهانگ  ببس  هب  رگم  تفرگن  وا  زا  داد  يا  هدنب  هب  هک  ار  یتمعن  ره  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 73/339/21 راونألا :  راحب 

1756 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًادبأ .  اهَدَعب  ُِحلُفی  الف  ِِهبلَق  یلع  َِبلغَت  یّتح  َْتداز  َداز  نإو  ْتَحَمنا ،  َبات  نإف  ُءادْوَس ،  ٌۀَتُْکن  ِِهبلَقیف  َجَرَخ  ُلُجرلا  ََبنذأ  اذإ 

یهایس  هطقن  دنک  یهانگ  یمدآ  هاگ  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
همه هک  ییاج  ات  دوش ،  یم  رتگرزب  هطقن  نآ  درک  هانگ  مه  زاـب  رگا  دوش و  یم  كاـپ  هطقن  نآ  درک  هبوت  رگا  دـیآ .  یم  دـیدپ  شلد  رد 

دنیب .  یمن  ار  يراگتسر  يور  زگره  سپ  ناز  دریگ و  یم  ارف  ار  شلد 
 . 73/327/10 راونألا :  راحب 

1757 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ابِّرلا ُلکأو  ًاملُظ ،  ِمیتیلا  ِلام  ُلکأو  ِةَرجِهلا ،  َدـعب  ُبُّرَعَّتلاو  ِفحَّزلا ،  َنِم  ُرارِفلاو  ِۀَنَـصحُملا ،  ُفذـقو  ًادِّمَعَتُم ،  ِنِمؤملا  ُلتَق  ٌعبَـس :  ُرئابکلا 

َرانلا .  ِهیلع  هّللا ُ  َبَجوأ  ام  ُّلُکو  ِۀَنِّیَبلا ،  َدعب 
اب داهج  نادـیم  زا  رارف  نمادـکاپ ،  نز  هب  ندز  تمهت  نمؤم ،  هنادـماع  نتـشک  تساـت :  تفه  هریبک  ناـهانگ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
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نآ ببس  هب  دنوادخ  هک  يزیچ  ره  و  نآ ] تمرح   ] نتسناد زا  دعب  يراوخابر  میتی ،  لام  قحان  هب  ندروخ  ترجه ،  زا  دعب  بّرعت  نمشد ، 
تسا .  هدرک  بجاو  ار  خزود  شتآ 

 . 277/3 / 2 یفاکلا : 

1758 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّلَذ .  َةایحلا  َّبَحأ  نَم 

ددرگ .  راوخ  دوش ، یگدنز  هتفیش  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 120/110 لاصخلا : 

1759 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِسفَن .  َلالذإ  ّالإ  ٍءیش  َّلُک  ِنمؤملا  یلإ  َضَّوَف  یلاعتو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنإ 

ار .  نتشیوخ  ندرک  راوخ  رایتخا  رگم  تسا ،  هداد  نمؤم  هب  ار  يراک  ره  رایتخا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 5/63/3 یفاکلا : 

1760 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلاعت هّللا ِ  ُریغ  ِدبَعلا  ِسفَن  یف  ِرکِّذلا  َکلذ  َباوث  ُملعَی  ال  َکِسفَن : » یف  َکَّبَر  ـْر  ُکْذاَو  : » ّلجوّزع هّللا ُ  َلاق  ُعَمـسَی ،  ام  ّالإ  ُکَلَملا  ُُبتکَیال 

. 
رد ار  تراگدرورپ  و   : » تسا هدومرفلج  زع و  دنوادخ  دونش .  یم  هک  ار  هچنآ  زج  دسیونن  هتـشرف  مالـسلاامهیلع :  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما 

دناد .  یمن  لاعتم  دنوادخ  زج  یسک  ار  هدنب  ینورد  رکذ  نیا  باوث   [ هزادنا « . ] نک دای  دوخ  لد 
 . 5/322/7 راونألا :  راحب 

1761 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِریَغ .  َرکِذ  یِفنَی  ٌفِراص  ٌرکِذو  ُبلَقلا ،  ُهُِقفاُوی  ٌِصلاخ  ٌرکِذ  ِنارکِذ : ُرکِّذلا 

وا زج  سک  ره  دای  هک  هدنرادزاب  رکذ  تسا و  هارمه  راگزاس و  لد  اب  هک  صلاخ  رکذ  تسا :  هنوگ  ود  رب  رکذ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
درب .  یم  لد  زا  ار 

33  / 159  / 93 راونألا :  راحب 

1762 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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نأ َدارأ  نَمَف  ُقَبسأو ...  َُهل  َكِرکِذ  نِم  ُّمَتأو  یهشأو  ُّلَجأ  َکل  ُهُرکِذَف  َکنع  ٌِّینَغ  وُهو  َكَرَکَذ  ُّهنإف   ، َکل ِهِرکِذ  ِلجأ  نِم  هّللا ِ  َرکِذ  ْلَعِجا 
ِهِرکِذ .  یلَع  ُدبَعلا  ُرِدقَی  ِهِرکِِذل ال  ِقیفوتلاب  َدبَعلا  هّللا ُ  ِرُکذَی  َمل  ام  ُهَّن  ْمَلعَْیلَف أ  یلاعت  هّللا َ  َرکذَی 

دای سپ  تسوت .  زا  زاین  یب  هک  یلاح  رد  دنک  یم  دای  ار  وت  وا  تسوت ،  دای  هب  وا  هک  ناد  ببس  نادب  ار  ادخ  دای  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک دای  ار  لاعتم  دنوادخ  دـهاوخ  یم  هک  ره  نیاربانب ،  وا . . .  زا  وت  دای  ات  تسا  رت  شیپ  رتلماک و  رت و  ینتـساوخ  رتدنمـشزرا و  وت  زا  وا 

تسین .  وا  دای  رکذ و  هب  رداق  هدنب  درواین ،  هدنب  دای  هب  ار  دوخ  دای  قیفوت  دنوادخ  رگا  هک  دنادب  دیاب 
33  / 158  / 93 راونألا :  راحب 

1763 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُرَبکَأ » هّللا ِ  ُرْکَِذلو   : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

مارح لالح و  اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  نتـشاد ، دای  هب  ار  ادـخ  دومرف :  تسا ـ » رتگرزب  ادـخ  دایو  : » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ادخ . 

 . 45 توبکنعلا : 

1764 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ّلجوّزع .  هّلل ِِ  ًارِکاذ  ُبیُِصت  َۀَقِعاصلا ال  ّنإ 

دناسر .  یمن  دنزگلج  زع و  دنوادخ  هدننک  دای  هب  هقعاص  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 550/734 قودصلل :  یلامألا 

1765 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ینرُکُذا َمدآ  َنبا  ٍءالَخ .  یف  َكرُکذأ  ِءالَخلا  یف  ینرُکُذا  َمدآ  َنبا  یـسفَن .  یف  َكرُکذأ  َکِـسفَن  یف  ینْرُکُذا   ، َمدآ َنبا  یلاـعت :  هّللا ُ  َلاـق 

ٍریَخ  ٍأَلَم  یف  َكْرُکذأ  ٍأَلَم  یف 
َِکئَلَم .  نِم 

رسپ يا  مشاب ؛  وت  دای  هب  مناج  رد  زین  نم  ات  شاب  نم  دای  هب  دوخ  نورد  رد  مدآرسپ ! يا  دومرف :  لاعتم  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نایم  رد  ار  وت  ات  نک  دای  ارم  عمج  نایم  رد  مدآ ! رسپ  يا  مشاب ؛  وت  دای  هب  تولخ  رد  ات  شاب  نم  دای  هب  تولخ  رد  مدآ !

منک .  دای  وت  عمج  زا  رتهب  یعمج 
 . 93/158/31 راونألا :  راحب 

1766 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍلاح .  ِّلُک  یلع  ینْرُکُذا  یسوم ،  ای  َلاق :  اهیف .  َكَرُکذأ  نأ  َکُّلُِجا  ٍلاح  یف  ُنوکأ  ّینإ  ِّبر ،  ای  مالسلا :  هیلع  ـی  سوم َلاق 
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هک مناد  یم  نآ  زا  رتالاب  ار  وت  نأش  هک  متسه  یلاح  رد  نم   [ هاگ ! ] اراگدرورپ درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  یسوم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نک .  دای  لاح  همه  رد  ارم  یسوم ! يا  دومرف :  دنوادخ  منک .  تدای 

 . 80/176/21 راونألا :  راحب 

1767 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  ِرکِذلا  ِةَرثَکب  َرَمأ  هّللا َ  َّنإف  ِراهنلاو ،  ِلیللا  ِتاعاس  نِم  ٍۀعاس  ِّلُک  یف  ُمتعَطَتسا  ام  هّللا ِ  َرکِذ  اوُِرثکأ 

رایسب هب  دنوادخ  اریز  دینک ؛  دای  رایسب  ار  ادخ  زور  بش و  تاعاس  تاظحل و  مامت  رد  دیناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  هداد  نامرف  دوخ  ندرک  دای 

8/7/1 یفاکلا : 

1768 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًاریثک . » ًارْکِذ  هّللا َ  اوُرُکُْذا   : » ّلجوّزع هّللا ُ  َلاق  يذلا  ِریثکلاِرکِذلا  َنِممالسلااهیلع  ِءارهزلا  َۀمطاف  ُحیبسَت 

ار ادخ   : » تسا هدومرف  لج  زع و  دـنوادخ  هک  تسا  ریثک  رکذ  نامه  هلمج  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  حـیبست  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دینک . » دای  رایسب 

 . 2/500/4 یفاکلا : 

1769 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرُمُعلا .  َةَدایز  ِنیَّدلا  ِۀَّفِخ  یف  ّنإف  َنیَّدلا ،  اوفِّفَخ 

دنک .  یم  دایز  ار  رمع  نتشاد ، ضرق  مک  هک  دیریگب  ماو  رتمک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 103/145/21 راونألا :  راحب 

1770 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلوزَی .  نأ  َلبَق  ُلابجلا  َِتلاز  ِۀَّنُّسلاو  ِباتِکلِاب  ِهیف  َلَخَد  نَمو  ِهیف ،  ُهُولَخدأ  امک  ُلاجِّرلا  ُهنِم  ُهَجَرخأ  ِلاجِّرلاب  ِنیِّدلا  اذه  یف  َلَخَد  نَم 

هب ار  وا  هک  نانچمه  صاخشا  نامه  دیآ  رد  نید  نیا  هب  صاخشا  تیصخش ] هب  ندش  بوذجم   ] قیرط زا  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
رد  ) دـبنجن وا  دـنبنجب و  اـههوک  دوش ،  دراو  نید  نیا  هب  ّتنـس  باـتک و  قیرط  زا  هک  یـسک  دـننک و  شجراـخ  نآ  زا  دـنا  هدروآ  رد  نآ 

دوشن . ) لزلزتم  شنید  هدیقع و 
 . 2/105/67 راونألا :  راحب 

1771 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ِ  ِباتک  نِم  ُهَنید  َفَرَع  نَم 

ٍلهَِجب . ُهنم  َجَرَخ  ٍلهَِجب  ٍرمأیف  َلَخَد  نَمو  َلوُزَی ،  نأ  َلبق  ُلابِجلا  َِتلاز  ّلجوّزع 
دوخ  ياج  زا  اههوک  رگا  دسانشب ، لج  زع و  دنوادخ  باتک  قیرط  زا  ار  شنید  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دوش .  جراخ  نآ  زا  مه  هتسنادن  دریذپب  ار  يا  هدیقع  هتسنادن  هک  یسک  دوشن و  لزلزتم  دوخ  نید  رد  وا  دنبنجب ،
23/103/11 راونألا :  راحب 

1772 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هلَدهَعال .  نَِمل  َنیِدال 

درادن .  نید  تسین  نامیپ  دهع و  دنبیاپ  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 84/252/47 راونألا :  راحب 

1773 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  َنید  الف  ِنیِّدلا  یلع  ْضِغُبی  ملو  ِنیِّدلا  یلع  َّبُِحی  مل  نَم  ُّلُک 

درادن .  نید  دشاب ،  هتشادن  ضغب  ّبح و  نید ،  رطاخ  هب  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/127/16 یفاکلا : 

1774 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ِ  َنِم  َسَیل  ٍرئاج  ٍمامإ  ِۀیالوب  َناد  نَِمل  َنیِد  ال 

درادن .  نید  دنک ،  مزتلم  ییادخ  ریغ  رگمتس  ياوشیپ  تیمکاح )  ) تیالو هب  ار  دوخ  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
72/135/19 راونألا :  راحب 

1775 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِینیِد .  یف  ِیتَبیِصُم  ْلَعجَی  مل  يذلا  هّلل ِِ  ُدمحلا  ِۀبیصُملا : ـ  َدنع  ُلوقی  َناک   ـ

دادن .  رارق  منید  رد  ارم  تبیصم  هک  شیاتس  ساپس و  ار  ادخ  دومرف :  یم  تبیصم ـ  ماگنه  هب  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . 78/268/183 راونألا :  راحب 

1776 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُرخَفلاو .  ُبجُعلاو  ُدَسَحلا  ِنیِّدلا :  ُۀَفآ 

یشورف .  رخف  يدنسپدوخ و  تسا و  تداسح  نید ،  تفآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/307/5 یفاکلا : 

1777 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِهِریَغ یف  ِۀنَـسَحلا  نِم  ٌریخ  ِهیف  َۀئّیـسلا  ّنإـف  مکَنیِد !!  مُکَنیِد  ُساـنلا ،  اـهّیأ  اـی  ِِهتبطُخ :  یف  ُلوقی  اـّم  ًاریثک  مالـسلا  هیلع  َنینمؤملاُریمأ  َناـک 

ُلَبُقت .  ِهِریغ ال  یف  َۀنَسَحلاو  ُرَفُغت ،  ِهیف  َۀئّیسلاو 
 ، دیـشاب رادـنید  مدرم ! يا  دومرف :  یم  رایـسب  ار  هلمج  نیا  دوخ  ياه  ینارنخـسرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

یکین دوش و  یم  هدیزرمآ  نآ  رد  هانگ ، اریز  دیـشاب ؛  نید  یب  دینک و  یکین  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  دیـشاب  رادنید  دینک و  هانگ  رگا  رادنید !
دوش .  یمن  هتفریذپ  ینید  یب  رد 

 . 2/464/6 یفاکلا : 

1778 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُرَبکألا .  ُءاودلا  َوُهو  ٍءاد  ِّلک  نِم  ُءافِّشلا  مالسلا  هیلع  ِنیسحلا  ِربق  ِنیِط  یف 

تسوراد .  نیرتگرزب  نآ  تسا و  يدرد  ره  يافش  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  تبرت  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 101/123/18 راونألا :  راحب 

1779 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َماعَّطلا .  ُهنع  َتیَمَح  ام  َضیرَملا  ُّر  ـ ُضَی ال 

دناسر .  یمن  ینایز  رامیب  هب  اذغ ،  زا  زیهرپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 62/140/2 راونألا :  راحب 

1780 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍماّیأ .  ِۀَعبس  َدعب  ٍضیرمل  ُۀَیمِحلا  ُعَفنَت  ال 

درادن .  يدوس  رامیب  يارب  زور  تفه  زا  سپ  زیهرپ ،  زاغآ ]  مالسلا [ :  هیلع  قداص  ماما 
 . 8/291/442 یفاکلا : 

1781 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یّتح َکیِفـشأ  ال  ِهَیلإ : یلاعت  هّللا ُ  یَحوأف  ِینیفـشَی ،  يذـلا  وُه  ِینَـضَرمأ  يذـلا  َنوکی  یّتح  يوادـَتأ  ال  َلاقف :  َضِرَمِءاـیبنألا ،  َنِم  ًاـّیبن  َّنإ 

یّنِم .  َءافِّشلا  َّنإف  يوادَتَت ، 
 . دهد میافـش  تسا  هدرک  مرامیب  هک  ومه  ات  منک  یمن  نامرد  ار  دوخ  تفگ :  سپ  ؛  دش رامیب  ناربمایپ  زا  یکی  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا .  نم  زا  نداد  افش  اریز  مهدن ؛  تیافش  ینکن  نامرد  ار  دوخ  ات  هک :  درک  یحو  وا  هب  یلاعت  دنوادخ 
.62/66/15: راونألا راحب 

1782 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ایندلا .  یف  َیِطُعا  اِمل  کلذو  مالسلا ،  هیلع  دوواد  ُنب  ُنامیلُس  َۀّنجلا  ُلُخدَی  ٍّیبن  ُرِخآ 

ایند هک  تسا  ببس  نادب  نیا  و  تسا ؛  مالسلا  هیلع  دوواد  نب  نامیلس  دوش  یم  تشهب  دراو  هک  يربمایپ  نیرخآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دش .  هداد  وا  هب 

 . 14/74/16 راونألا :  راحب 

1783 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهاوأَم .  ُرانلاو  ُُهنجِس  ُربقلاو  ِِرفاکلا  ُۀَّنَج  ایندلاو  ُهاوأَم ،  ُۀّنجلاو  ُُهنصِح  ُربَقلاو  ِنمؤملا  ُنجِس  ایندلا 

شتآ وا و  نادنز  روگ  تسا و  رفاک  تشهب  ایند  و  شهاگیاج ، تشهب ، وا و  ژد  ، روگ تسا و  نمؤم  نادنز  ایند ، مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
شهاگیاج . 

 . 108/74 لاصخلا : 

1784 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َحَبـصأ نَمو  هل ،  هّللا ُ  َمَسَق  ام  ّالإ  ایندـلا  نِم  ْلَنَی  ملو  ُهَرمأ  َتَّتَـشو  ِهیَنیَع  َنیب  َرقَفلا  یلاعت  هّللا ُ  َلَـعَج  ِهِّمَه  ُرَبکأ  ایندـلاو  یـسمأو  َحَبـصأ  نَم 

ُهَرمأ .  َُهل  َعَمَجو  ِِهبلق  یف  ینِغلا  یلاعت  هّللا ُ  َلَعَج  ِهِّمَه  ُرَبکأ  ُةرخآلاو  یسمأو 
دهد و رارق  شنامشچ  ربارب  رد  ار  رقف  لاعتم  دنوادخ  دشاب ، ایند  شمغ  ّمه و  نیرتگرزب  زور  بش و  هک  یـسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ترخآ شمغ  ّمه و  نیرتگرزب  زور  بش و  هک  یسکو  دسرن  تسا  هدرک  شتمـسق  دنوادخ  هچنآ  هب  زج  ایند  زا  دزاس و  ناشیرپ  ار  شراک 
دهد .  ناماس  ار  شراک  دنادرگ و  زاین  یب  ار  شلد  لاعتم  دنوادخ  دشاب 

 . 2/319/15 یفاکلا : 

1785 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذاِمل !؟  اهَیلإ  ُۀَنینأمُّطلاف  ًهَیناف  ایندلا  ِتناک  نإ 
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ارچ ؟ نآ  هب  ندرک  شوخ  لد  سپ  تسا ، ریذپانف  ایند  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 73/88/54 راونألا :  راحب 

1786 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِهقاِرف .  دنع  ِِهتَرسَحلَّدَشأ  َناک  ایندلاب  ُهُکاِبتشا  َُرثَک  نَم 

دروخ .  سوسفا  رتشیب  نآ ، زا  ییادج  ماگنه   ، دبسچب ایند  هب  رتشیب  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/320/16 یفاکلا : 

1787 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلاُنی .  ٍءاجرو ال  ُكَرُدی ،  ٍلَمأو ال  ینفَی ،  ٍّمَه ال  ٍلاصخ :  ِثالثب  ُُهبلق  َقَّلَعَت  ایندلاب  ُُهبلق  َقَّلَعَت  نَم 

یندیسران .  دیما  ینتفاین و  تسد  يوزرآ  نایاپ و  یب  هودنا  تسا :  هتسب  لد  زیچ  هس  هب  ددنب  لد  ایند  هب  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/320/17 یفاکلا : 

1788 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ایندلا .  ُّبُح  ٍۀئیطخ  ِّلک  ُسأر 

تسا .  یتسود  ایند  یهانگ  ره  أشنم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/315/1 یفاکلا : 

1789 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهنِم .  ُتلَکأ  اهیلإ  ُترِرُطضا  اذإ  ِۀتیملا ،  ِۀلزنمب  ّالإ  یسفن  نِم  ایندلا  ُۀلزنم  ام 

مروخ . یم  نآ  زا  موش  راچان  هاگ  ره  هک  تسارادرم ،  نانوچ  نم  رظن  رد  ایند  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
78/193/7 راونألا :  راحب 

1790 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِّرَّشلِاب ُناسنِإلا  ُعْدَیو  : » ّلجوّزع هّللا ُ  َلاق  َکَتاجن ،  ِهیف  ُّنُظَت  َتنأو  َکُکاله  ُهنم  ٍءیـشب  هّللا َ  َوُعدـت  یک ال  َکِکالهو  َِکتاجن  َقُرُط  ْفِرِعا 

ًالوجَع . » ُناسنإلا  َناَک  َو  ِریَخلِاب  ُهَءاعُد 
تسا نآ  رد  وت  تاجن  هک  نیا  نامگ  هب  ار  يزیچ  ادخ  زا  ادابم  ات  سانـشب ، ار  تدوخ  يدوبان  تاجن و  ياههار  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هب ییوگ  هک  نانچ  دـبلط  یم  ار  يّرـش  اعد  هب  ناسنا   : » تسا هدومرف  ّلجوّزع  دـنوادخ  دوش . یم  وت  يدوبان  ببـس  هک  نآ  لاح  یهاوخب ، 
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تسا . » هدزباتش  یمدآ  و  دیوج .  یم  ار  يریخ  اعد 
 . 93/322/36 راونألا :  راحب 

1791 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِباوثلا .  ِنسُح  نِم  يرَی  اّمِم  ایندلا  یف  ٌةَوعَد  َُهل  ْبَجَتُسی  مل  ّهن  ُنمؤملا أ  یّنَمَتَی 

باجتسم ایند  رد  وا  زا  ییاعد  چیه  شاک  دنک  یم  وزرآ  دنیب  یم  هک  ار  ترخآ  ریگمشچ )  ) کین شاداپ  نمؤم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دش .  یمن 

 . 2/491/9 یفاکلا : 

1792 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َعَمسأف ینَوُعدَی  یّتح  يرکِذ  نع  ُُهلَغشی  ائیـش  ایندلا  ِراد  یف  ُهَیِطُعا  نأ  یّیلَو  یِمحََأل  ّینإ  یئاَهبو ،  یتَمَظَعو  یلالجویتَّزِعو  یلاعت :  هّللا ُ  َلاق 

َُهل .  اضُغب  ُهَتوص  َعَمسأَف  ینَوُعدَی  یّتح ال  ُهَتَینُم  َرفاکلا  یطعَُأل  ّینإ  و  ُهَتوص ، 
هب ایند  رد  دیآ  یم  مغیرد  نم  هک  دنگوس  مهوکش  تمظع و  لالج و  تّزع و  هب  تسا :  هدومرف  لاعتم  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یم شیوزرآ  هب  ار  رفاک  مونـشب و  ار  شیادـص  ات  دـناوخب  ارم  مهاوخ  یم  اریز  دـنک ؛  لفاغ  نم  داـی  زا  ار  وا  هک  مهد  يزیچ  دوخ  تسود 

مونشب .  ار  شیادص  دناوخب و  ارم  مهاوخ  یمن  مراد و  ترفن  وا  زا  اریز  مناسر ؛ 
 . 33/17 صیحمتلا : 

1793 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اعَدَف ٌةأرما  َُهل  َتناک  ٌلجرو  ِبَلَّطلاب ! ؟  َكُْرمآ  َملأ  َُهل :  ُلوقیف  یْنقُزرا ،  ِّبر  ای  ُلوقی :  ِِهتَیب  یف  ٌسلاج  ُلجرلا  ٌءاعد :  مَُهل  ُباجَتُسی  ٌعبرأ ال 
... !؟ ِداِصتقالاب َكُْرمآ  َملأ  َُهل :  ُلوقیف  یْنقُزرا ،  ِّبر  ای  ُلوقیف :  ُهَدَـسفأف  ٌلام  َُهل  َناک  ٌلـجرو  َكِدـیب !؟  اـهَرمأ  ْلَـعجأ  َملأ  ُلوقیف :  اـهیَلع ، 

ِةَداهَّشلِاب !؟  َكُْرمآ  َملأ  ُلوقَیَف :  ٍۀَنَِّیب  ِریغب  ُهَنادأف  ٌلام  َُهل  َناک  ٌلجرو 
سپ ناسرب . ارم  يزور  ایادخ ! دیوگب : دنیشنب و  شا  هناخ  رد  هک  يدرم  دوش :  یمن  باجتسم  سک  راهچ  ياعد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنوادخ سپ  دنک ؛  نیرفن  ار  شنز  هک  يدرم  و  ییآرب ؟ يزور  بسک  بلط  رد  هک  ما  هدادن  روتـسد  وت  هب  رگم  دیامرف : یم  وا  هب  دنوادخ 
 : دـیوگب دـهد و  ردـه  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  یتورث  لام و  هک  يدرم  زین  ما ؟ هدرکن  راذـگاو  وت  هب  ار  وا   [ قـالط  ] راـک رگم  دـیامرف :  یم 

نودـب ار  دوخ  لام  هک  يدرم  و  شاب ... ؟ وج  هفرـص  هک  مدادـن  روتـسد  وت  هب  رگم  دـهد : شخـساپ  دـنوادخ  سپ  هد ؛  يزور  ارم  ایادـخ !
يریگب ؟  [ كردمو  ] هاوگ  [ نداد ماو  ماگنه   ] هک مدادن  روتسد  وت  هب  رگم  دیوگ :  وا  هب  دنوادخ  سپ  دهد ؛  ماو  یسک  هب  هاوگ  كردم و 

 . 33/75 تاوعدلا : 

1794 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ِهِضرأ .  یف  هّلل ِ  ٍةزجعم  ٍۀیآ  ِروهُظو  ِرْطَقلا ،  ِلوُُزن  دنعو  ِۀبوتکملا ،  َِرثأ  یف  هّللا : ِ  نع  ُءاعُّدلا  اهیف  ُبَجُحی  ٍتاقوأ ال  ُۀثالث 
شراب ماگنه  هضیرف ،  يادا  زا  دعب  دوش : ] یم  باجتـسم  امتح   ] دنام یمن  هدیـشوپدنوادخ  زا  اعد  نامز  هس  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

یگتفرگ و . )...  دیشروخ  لثم   ) نیمز رد  ادخ  زاجعا  زا  يا  هناشن  ندشرادیدپ  ماگنه  و  ناراب ،
 . 85/321/8 راونألا :  راحب 

1795 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبابلاب .  َکَتَجاح  ّنأ  َّنُظَف  َتْوَعَد  اذإ 

تسا .  هناخ  رد  رب  تتجاح  هک  نک  لایخ  نینچ  ینک  یم  اعد  نوچ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/473/1 یفاکلا : 

1796 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َفْوَس  : » مالسلا هیلع  َبوقعی  ِلوق  یف  َۀیآلا  ِهذه  التو  ُراحسألا ،  ِهیف  ّلجوّزع  هّللا َ  ُمتوَعَد  ٍتقو  ُریخ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسر  َلاق 

یِّبَر » ْمَُکل  ُرِفْغَتْسأ 
ناهاگرحـس دیناوخب  ار  لج  زع و  دنوادخ  هک  نیا  يارب  نامز  نیرتهب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

یم شزرمآ  امـش  يارب  دوـخ  راـگدرورپ  زا  يدوزب   : » درک توـالت  تسا  مالـسلا  هیلع  بوـقعی  نخـس  لـقن  هک  ار  هیآ  نیا  سپـس  تـسا .
درک .  لوکوم  رحس  تقو  هب  ار  اهنآ   [ يارب ندرک  اعد   : ] دومرف و  مهاوخ . »

 . 98 فسوی : 

1797 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍَۀباجإ .  نع  اُوقَّرَفَت  ّالإ  هّللا َ  اوَعَدَف  ٍدحاو  ٍرمأ  یلع  ُّطَق  ٍطهَر  ُۀعبرأ  َعَمَتجا  ام 

زا اعد  نآ  تباجا  اب  هک  نیا  رگم  دندرکن ،  اعد  ادخ  هاگرد  هب  یبلطم  يارب  دندماین و  درگ  رفن  راهچ  هاگ  چـیه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دندش .  هدنکارپ  مه 
 . 2/487/2 یفاکلا : 

1798 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلص هّللا ِ  ِلوسَر  یلَعو  ّلجوّزع  هّللا ِ  یَلَع  ینثأو  َمَّلَس ،  َُّمث  امُهَدوجُـسَو ،  امُهَعوکُر  َّمَتأَف  ِنیَتَعکَر ،  یّلَـص  َُّمث  َءوضُولا ،  َنَسحأَف  أَّضََوت  نَم 

ْبِخَی .  َمل  ِهِّناظَم  یف  َریَخلا  َبَلَط  نَمَو  ِهِّناظَم ،  یف  َبَلَط  دَقَف  ُهَتَجاح ،  َلأَس  َُّمث  هلآ ،  هیلع و  هللا 
 ، دروآ اج  هب  لـماک  روط  هبار  اـهنآ  دوجـس  عوکر و  درازگب و  زاـمن  تعکر  ود  دریگب و  وضو  تسرد  هکره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

هتـسج دوخ  ياج  رد  ار  نآ  هنیآ  ره  دهاوخب  ار  شتجاح  هاگ  نآ  دنک و  حدـم  ار  ادـخ  لوسر  ّلجوّزع و  دـنوادخ  دـیوگ و  مالـس  سپس 
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ددرگنرب .  ماکان  دیوجب  شهاگیاج  رد  ار  ریخ  هک  ره  تسا و 
 . 93/314/20 راونألا :  راحب 

1799 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُۀلأسَملا .  َُّمث  ِبنَّذلِاب ،  ُرارقإلا  َُّمث  ُۀَحدِملا ،  َیِه  اّمنإ 

تساوخ .  تجاح  هاگ  نآ  دومن و  فارتعا  هانگ  هب  سپس  دوتس ،  ار  ادخ  دیاب  ادتبا  اعد ] رد   : ] مالسلا هیلع  قداص  ماما 
93/318/23 راونألا :  راحب 

1800 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍدَّمَُحم .  ِلآ  یلَعو  ٍدَّمَُحم  یلَع  یّلَُصی  یّتَحابوجحَم  ُءاعُّدلا  ُلازَی  ال 

دوش .  هداتسرف  تاولص  دّمحم  نادناخ  رب  دّمحم و  رب  هک  هاگ  نآ  ات  تسا  باجح  رد  هتسویپ  اعد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/491/1 یفاکلا : 

2000 ات 1801 زا

1801 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ٍدَّمَُحم ِلآو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِةالَّصلِاب  ِْمتخَی  َُّمث  ُهَتَجاح ،  ْلأسَی  َُّمث  ِِهلآو ،  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِةـالَّصلِاب  أَدـبَْیلَف  ّلـجوّزع  هّللا ِ  یلإ  ٌۀَـجاح  َُهل  َتناـک  نَم 

ُهنَع .  ُبَجُحت  ٍدَّمَُحم ال  ِلآو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُةالَّصلا  َِتناک  ذإ  َطَسَولا  َعَدَیو  ِنیَفَرَّطلا  َلَبقَی  نأ  نِم  ُمَرکأ  ّلجوّزع  هّللا َ  َّنإف 
زاغآ وا  نادناخ  دّمحم و  رب  نداتـسرف  تاولـص  هب  دنک ،  بلط  یتجاحلج  زع و  دـنوادخ  زا  دـهاوخ  یم  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هک تسا  نآ  زا  رتمیرک  لج  زع و  دنوادخ  اریز  دتسرف ؛  تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  زین  نایاپ  رد  دهاوخب و  ار  شتجاح  سپس  دیامن ، 
باجتسم امتح   ] دنام یمن  هدیـشوپ  دنوادخ  زا  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  هک  ارچ  دراذگاو ؛  ار  طسو  دریذپب و  ار  اعد  ماجنا  زاغآ و 

دوش . ] یم 
.2/19/2040: قالخألا مراکم 

1802 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دقل  َلاقف :  َۀباجإلا !  َرأ  مَلف  هّللا َ  ُتوَعَد  ّینإ  لاقف :  مالسلا  هیلع  َنینمؤملا  ِریمأ  یلإ  ٌلجر  َءاج 

لهف ِۀلأسملا ،  یف  ُفاصنإلاو  ِۀلیسولا ،  ُۀفرعَمو  ِۀّیِّنلا ،  ُراضحإ  و  ِةریرَّسلا ،  ُصالخإ  ٍلاصخ :  َعبرأ  ِءاعُّدلل  َّنإ  و  ِِهتافِص ،  ِریغب  هّللا َ  َتفَـصَو 
َّنُْهفِرعاف .  َلاق :  ال ،  َلاق :  ِۀعبرألا ؟  ِهذهب  ٌفراع  َتنأو  َتوَعَد 

؟ منیب یمن  یتباجا  یلو  مناوخ  یم  ار  ادـخ  نم  درک :  ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدـخ  يدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
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صالخا دـشاب :  تلـصخ  راهچ  ار  اعد  انامه  یناوخ ) یم   ) ینک یم  فصو  وا  تافـص  زج  یتافـص  اـب  ار  ادـخ  وت  نوچ  دومرف :  ترـضح 
تخانش  بلق ، )  ) ّتین روضح  ینطاب ، 

اهنآ سپ ،  دومرف :  ترضح  ریخ .  درک :  ضرع  ینک ؟ یم  اعد  هتکن  راهچ  نیا  زا  یهاگآ  اب  وت  ایآ  هتساوخ .  رد  نتشاد  فاصنا  و  هلیسو ،
نک . ] اعد  هتکن  راهچ  نیا  هب  هجوت  اب  و   ] سانشب ار 

 . 1/302 رطاوخلا :  هیبنت 

1803 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَِملظَملا .  کِلت  ُلثم  ُهَدنع  ٍدحألو  اهَِملُظ  ٍۀَِملظَم  یف  یناعَد  ٍمولظَم  َةَوعَد  ُبیُِجا  ال  یلالَجَو ،  یتَّزِعَو   : ُلوقَی ّلجوّزع  هّللا َ  َّنإ 

ودب هدننک  متـس  ّقح  رد  ار  يا  هدیدمتـس  نیرفن  هک  ملالج  تّزع و  هبدـنگوس  دـیامرف : یم  لج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  هتشاد  اور  ار  یمتس  نانچ  يرگید  هب  تبسن  دوخ  رگا  منک  یمن  تباجا 

 . 75/312/20 راونألا :  راحب 

1804 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُصلخَی  یّتَح  ُّقِرَی  َبلقلا ال  َّنإف  ُعدَیلَف ،  مُکُدحأ  َّقَر  اذإ 

دبای یمن  ّتقر  دوشن  كاپ  صلاخ و  ات  بلق  اریز  دنک ؛  اعد  داد ،  تسد  بلق  ّتقرامش  زا  یکی  هب  هک  نامز  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. 

 . 2/477/5 یفاکلا : 

1805 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍساق .  ٍبلق  ِرهَظبًءاعُد  ُبیِجَتسَی  ال  هّللا َ  َّنإ 

دنک .  یمن  باجتسم  دزیخرب  تواسق  اب  بلق  تشپزا  هک  ار  ییاعد  دنوادخ  انامه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/474/4 یفاکلا : 

1806 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِسانلا ،  ِِملاظَم  نِم  ْجُرخَْیلو  ُهَبسَک  ْبِّیَُطیلَف  َُهل  َباجَتُسی  نأ  مُکُدحأ  َداَرأ  اذإ 

ِهِقلَخ .  نِم  ٍدَحِأل  ٌۀَِملظَم  ُهَدنع  وأ  ٌمارح  ِِهنَطب  یفو  ٍدبع  ُءاعُد  ِهَیلإ  ُعَفُری  ال  هّللا َ  َّنإ  و 
 . دزادرپب ار  مدرم  ّقح  دـنک و  كاپ  ار  دوخ  دـمآرد  دوش  باجتـسم  شیاعد  دـهاوخ  یم  هک  امـش  زا  کی  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

ای  دشاب  شمکش  رد  یمارح  لام  هک  يا  هدنب  چیه  ياعد  انامه 
دور .  یمن  الاب  ادخ  هاگرد  هب  دشاب ،  شندرگ  هب  یسک  هملظم 
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 . 93/321/31 راونألا :  راحب 

1807 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِیب » اُونِمُْؤْیلَو  ِیل  اُوبیِجَتسَْیلَف   : » ِِهلوَق یف   ـ

مناوت یم  نم  هک  دننادب  ینعی  دومرف :  دنروآ ـ » نامیا  نم  هب  دننک و  تباجا  ارم  توعد  دیاب  سپ ،  : » هیآ هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
مهدب .  نانآ  هب  دنهاوخ  یم  نم  زا  ار  هچنآ 

 . 186 ةرقبلا : 

1808 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَنوفِرعَت .  نَم ال  َنوعدَت  مُکَّن  أل  اَنل : ـ !؟  ُباجَتُسی  الف  وعدَن  ٌموق :  َُهلأَس  دَق  و   ـ

نوچ دومرف :  دوش ـ ؟ یمن  باجتـسم  اما  مینک  یم  اعد  اـم  ارچ  دندیـسرپ :  ناـشیازا  هک  یهورگ  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
شدیسانش . یمن  هک  دیناوخ  یم  ار  یسک 

 . 93/368/4 راونألا :  راحب 

1809 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اَدبأ .  َءالَبلا  َکلذ  ّلجوّزع  هّللا ُ  ِهُِری  َمل  ِءاعُّدلِاب  ِهیف  َمَّدَقَتَف  ُُهبیُصی  ًءالَب  َفَّوََخت  نَم 

ار الب  نآ  زگره  لج  زع و  دنوادخ  دنک ،  اعد  الب  ندیسر  زا  شیپ  دشاب و  دوخ  هب  ییالب  ندیسر  نارگن  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دناسرن .  وا  هب 

 . 2/10/1992 قالخألا :  مراکم 

1810 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکئاَّرَض .  یف  ََکل  ْبِجَتسأ  َکئاَّرَس  یف  ینْرُکُذا  مالسلا :  هیلع  دوواد  یلإ  یلاعَتو  َكَرابَت  هّللا ُ  یَحْوأ 

نم ات  شاب ،  نم  دای  هب  تشیاسآ  نامز  رد  هک :  دومرف  یحو  مالـسلا  هیلع  دوواد  هب  یلاعت ـ  كرابت و  دنوادخ ـ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
منک .  تباجا  ار  وت  ياعد  تا  يراتفرگ  ماگنه 

 . 2/10/1991 قالخألا :  مراکم 

1811 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِدیدَحلا .  ِنانِّسلا  َنِم  ُذَفنأ  ُءاعُّدلا 
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تسا .  رت  يراک  زیت  هزین  زا  اعد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/469/7 یفاکلا : 

1812 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍءاد .  ِّلُک  نِم  ًءافِش  ِهیف  َّنإف  ِءاعُّدلِاب ،  َکیَلَع 

تسا .  يدرد  ره  يافش  نآ  هک  ندرک  اعد  داب  وت  رب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/12/2008 قالخألا : مراکم 

1813 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀّتَبلا .  َُهل  َراخ  ّالإ  ٌملسم  هّللا َ  َراخَتْسا  ام   ِ ، هّللاوف هّللا . َ  ِرِخَتْساو  ِنیَتَعْکَر  ِّلَص 

ریخ بلط  ادـخ  زا  یناملـسم  چـیه  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  اریز  نک ؛  ریخ  بلط  ادـخ  زا  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دهد .  یم  رارق  یکین  ریخ و  وا  يارب  اعطق  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دنکن ، 

 . 3/470/1 یفاکلا : 

1814 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَرْکَی .  ام  َعَقَو  ْنإ  َُهل و  َراخ  ّالإ  ٌنمؤم  ٌدبَع  ّلجوّزع  هّللا َ  َراخَتْسا  ام 

دماـشیپ دـنچ  ره  دـهد  ریخ  وا  هـب  هـک  نآ  زج  دـنکن ،  ریخ  بـلط  لـج  زع و  دـنوادخ  زا  ینمؤـم  هدـنب  چـیه  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 
تسا .] نامهرد  وا  ریخ  زاب  هک  ارچ   ] دهد خر  شیارب  يدنیاشوخان 

91/224/4 راونألا :  راحب 

1815 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُِملاـع َکـّنأب  َکـُلأسأ  ّینإ  َّمُهّللا  ُلوقت :  ُّمث  ِهلآو ،  ِّیبَّنلا  یلع  یّلـُصتو  ُهُدَـمَْحتو  ُهُدِّجَُمتو  هّللا َ  ُمِّظَُعت  ِةَراِختْـسالا : ـ  یف  ٍروفْعَی  یبأ  ِنبـال   ـ

ِِهتمْحَرب .  هّللا َ  ُریخَتْسأ  ِبویُغلا ،  ُماّلَع  َتنأو  ُمیحّرلا ،  ُنمحّرلا  ِةَداهَّشلاو  ِبیَغلا 
یم ار  وا  ینک و  یم  دای  تمظع  یگرزب و  هب  ار  ادخ  ادتبا  دومرف :  ادخ ـ  زا  ریخ  بلط  هرابرد  روفعی  یبا  نبا  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

میحرلا و نمحرلا  ةداهـشلاو  بیغلا  ملاع  ّکنأب  کلئـسا  ّینإ  ّمهّللا   : » ییوگ یم  سپـس  یتسرف و  یم  دورد  شنادناخ  ربمایپ و  رب  ییاتس و 
ییاهزار مامت  ياناد  هک  وت  یمیحر و  ناـمحر و  راکـشآ و  بیغ و  ياـناد  هک  وت  زا  اراـگدرورپ !  ) هتمحرب هّللاریختـسأ  ، بویغلا ماـّلع  تنأ 

منک . ») یم  ریخ  بلط  شتمحر  ددم  هب  ادخ  زا  منک ؛  یم  اضاقت 
 . 91/256/1 راونألا :  راحب 
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1816 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ُ  َءاش  ْنإ  ِهب ،  ـْذ  ُخَف يَرت  ام  ِلّوأ  یلإ  ْرُْظناف  َفَحْصُملا ،  ِحَْتفا  ُيأَّرلا : ـ  هیف  ُقَّفَُوی  الف  ِهیف   َ هّللا ُریختسأو  َءیَّشلا  ُدیُرا  َُهل :  َلاق  نَِمل   ـ

ریخ بلط  ادخ  زا  نآ  هرابرد  مریگ و  یم  يراک  ماجنا  هب  میمصت  هاگ  درک :  ضرع  ناشیا  تمدخ  هک  یـسک  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . نک لمع  ادخ ،  تساوخ  هب  دتفا ،  یم  تمشچ  هک  يا  هیآ  نیلوا  هب  نک و  زاب  ار  نآرق  دومرف :  دسر ـ  یمن  ییاج  هب  مرکف  اما  منک ،  یم 

 . 3/310/960 ماکحألا :  بیذهت 

1817 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهلِعاف .  ِریَخلا  نِم  ٌریَخو   ، ُُهلئاق ِقدِّصلا  نِم  ُنسْحأ 

دنک . یم  یبوخ  هک  تسا  یسک  یبوخ  زا  رتهب  و  تسوگتسار ، ییوگتسار  زا  رتهب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.223/385 یسوطلل : یلامألا 

1818 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكُّرُسَی .  ُثیَح  ادغ  ُهاَرت  َّکنإف  ِریَخلا ،  نِم  ائیش  ْرِّغَُصت  ال 

دنک .  یم  تنامداش  هک  ینیب  یم  يروط  ار  نآ  تمایق ] [ي  ادرف اریز  رامشم ؛ درُخ  زگره  ار  بوخ  راک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
71/182/37 راونألا :  راحب 

1819 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُثُدْحَی .  ام  يرْدَت  َکَّنإف ال  ْرِدابف ،  ٍریَخب  َتْمَمَه  اذإ  ُلوقَی :  یبأ  َناک 

یم شیپ  هچ  هک  یناد  یمن  اریز  نک ؛  باتش  نآ  ماجنا  رد  يدرک ،  یبوخ  راک  گنهآ  نوچ  دومرف :  یم  مردپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیآ . 

 . 2/142/3 یفاکلا : 

1820 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِرْکَو .  یلإ  ِریّطلا  نِم  ُعَرْسأ  مُکِْرمأ  یلإ  وُه  َُّمث  ِّقحلا ،  ِبَلَطب  ُبلَقلا  َلاجَف  َءاْضَیب ،  ًۀَتُْکن  ِِهبلَق  یف  َتَکَن  اریَخ  ٍدبَعب  َدارأ  اذإ  ّلجوّزع  هّللا َ  َّنإ 
 ، نآ هجیتن  رد  هک  دنک  داجیا  وا  بلق  رد  دیفـس  يا  هطقن  دهاوخب ، ار  يا  هدـنب  یبوخ  نوچ  لج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دیارگ .  امش  هدیقع  هب  دسر ،  شا  هنایشآ  هب  هک  يا  هدنرپ  زا  رتناباتش  هاگ  نآ  دیآ و  رد  شدرگ  هب  ّقح  بلط  رد  لد ،
 . 78/292/2 راونألا :  راحب 
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1821 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنینمؤملاو .  َُهلوسرو  هّللا َ  َناخ  دقف  هِدْهُج ،  ِّلُکب  اهیف  ِْغلاُبی  مَلف  ٍۀَجاح ،  یف  ِِهناوْخإ  نم  ٌلُجر  ِهب  َناعَتْسااِنباحْصأ  نِم  ٍلُجر  ام  ُّـ یأ

وا هب  کمک  رد  دوخ  ناوت  مامت  اب  يو  دـهاوخب و  کمک  وا  زا  یلکـشم  رد  شردارب  هک  ام  نارای  زا  کـی  ره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تسا .  هدرک  تنایخ  نانمؤم  وا و  ربمایپ  ادخ و  هب  هنیآ  ره  دشوکن ، 

75/175/7 راونألا : راحب 

1822 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َبِذَکلاو .  َۀَنایِخلا  ّالإ  ٍۀعیبَط  ِلُک  یلع  ُنمؤملا  ُلَبُجی 

غورد .  تنایخ و  رگم  دوش  یم  هتشرس  ییوخ  ره  رب  نمؤم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 231 صاصتخالا : 

1823 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اریصَن » اناْطلُس  َْکنَُدل  نِم  یل  ْلَعْجاو  ٍقْدِص  َجَرُْخم  ینْجِرْخأو  ٍقْدِص  َلَخْدُم  یْنلِخْدأ  ِّبَر  : » َۀیآلا ِهذه  أَْرقاف  ُُهفاَخت  ًالَخْدَم  َتلَخَد  اذإ 
َجَرُْخم ینْجِرْخأو  ٍقْدِـص  َلَخْدـُم  یْنلِخْدأ  ِّبَر   : » ناوخب ار  هیآ  نیا  یـسرت ، یم  هک  يدـش  ییاج  دراو  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

بناج زا  نک و  جراخ  نیتسار  هاگجورخ  زا  دراو و  نیتسار  هاـگدورو  هب  ارم  اراـگدرورپ !  ) اریـصَن اناْطلُـس  َْکنُدـَل  نِم  یل  ْلَـعْجاو  ٍقْدِـص 
ناوخب .  یسرکلا  ۀیآ  يدید  یسرت  یم  وا  زا  هک  ار  یسک  هاگره  و  هدب ») رارق  میارب  رگیرای  یتردق  شیوخ ، 

 . 80 ءارسإلا : 

1824 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍءیَش .  ِّلُک  نِم  هّللا ُ  ُهَفاخأ  هّللا َ  ِفَخَی  َمل  نَمو  ٍءیَش ،  َّلُک  ُهنِم  هّللا ُ  َفاخأ  هّللا َ  َفاخ  نَم 

ناسرت زیچ  همه  زا  ار  وا  دنوادخ  دسرتن  ادخ  زا  هکره  دناسرتب و  وا  زا  ار  زیچ  همه  دنوادخ  دسرتب  ادخ  زا  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک . 

 . 2/68/3 یفاکلا : 

1825 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
وجْرَیو .  ُفاخَی  اِمل  ًالِماع  َنوکی  یّتح  ایِجار  افئاخ  ُنوکی  الو  ایِجار ،  افئاخ  َنوکی  یّتح  انمؤم  ُدبَعلا  ُنوکی  ال 

میب و هک  هاگ  نآ  رگم  دشابن  راودیماو  كانمیب  دشاب و  راودیما  كانمیب و  هک  هاگ  نآ  رگم  دشابن  نمؤم  هدـنب ، مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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دناشک .  لمع  هب  ار  وا  دیما 
70/392/61 راونألا :  راحب 

1826 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهب .  ُقِْطنَیاناِسل  ُۀبْهَّرلا  َُهل  ْعَدَت  َمل  نَم  ُفئاخلا 

دیوگب .  نخس  نآ  اب  هک  هتشاذگن  شیارب  ینابز  ساره ، هک  تسا  یسک  ادخ ] زا   ] فئاخ مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 78/244/54 راونألا :  راحب 

1827 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنِزُو َولو  اذه ،  یلع  ْدِزَی  َمل  اذه  َنِزُو  َول  ٍءاجَر ،  ُرونو  ٍۀَفیِخ  ُرون  ِنارُون :  ِهْبلَق  یف  ّالإ و  ٍنمؤمٍدبَع  نِم  سَیل  ُّهنإ  ُلوقی :  مالسلا  هیلع  یبأ  َناک 

اذه .  یلع  ْدِزَی  َمل  اذه 
دیما رون  سرت و  رون  تسا :  رون  ود  شلد  رد  هک  نآ  رگم  تسین  ینمؤم  هدنب  چیه  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  مردپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دباین .  ینوزف  يرگید  رب  دوش  نزو  اهنآ  زا  کی  ره  رگا  هک 
 . 2/67/1 یفاکلا : 

1828 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَمحَر .  نِم  َکُِسیُْؤی  افوَخ ال  هّللا َ  ِفَخو  ِهیصاعَم ،  یلع  َُکئّرَُجی  ًءاجَر ال  هّللا َ  ُجْرا 

زا ار  وت  هک  سرتب  نانچ  ادـخزا  دـنکن و  اورپ  یب  ناـهانگ  ماـجنا  رب  ار  وت  هک  شابراودـیما  ناـنچ  دـنوادخ  هب  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دزاسن .  دیمون  وا  تمحر 

 . 70/384/39 راونألا :  راحب 

1829 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ّالإ ُِحبُْصی  وُهف ال  ِِکلاهَملا ،  نِم  ِهیف  ُبِسَتْکَی  ام  يرْدَی  َیَقب ال  دَق  ٌرمُعو  ِهیف ،  هّللا ُ  َعنَـص  ام  يرْدَی  یـضَم ال  دَق  ٌبنَذ  ِنیَتَفاخَم : َنَیب  ُنمؤملا 

ُفوَخلا .  ّالإ  ُهُِحلُْصی  الو  افئاخ 
تسا هدرک  هچ  نآ  اب  ادخ  دناد  یمن  تسا و  هدرک  هتشذگ  رد  هک  یهانگ  درب :  یم  رس  هب  سرت  ود  نایم  نمؤم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

 ، نیاربانب دـش ؛ دـهاوخ  بکترم  یکلهم  ناهانگ  هچ  تدـم  نآ  رد  دـناد  یمن  تسا و  هدـنام  یقاب  هک  يرمع  و  هن ]! اـی  هدیـشخب  ار  نآ  [و 
دنکن .  شحالصا  سرت  زج  تسا و  ناسرت  هتسویپ  نمؤم 

 . 2/71/12 یفاکلا : 
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1830 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اشاطِع .  راّنلا  َنولُخدَیو  اشاطِع ،  َنورَشُْحیو  اشاطِع ،  َنوتومَی  ِرِکْسُملا  نِم  اینُّدلا  یف  ِّيَّرلا  َلهأ  ّنإ 

هب ماک  هنشت  دنوش و  یم  روشحم  ماک  هنشت  دنریم و  یم  ماک  هنشت  دنوش ،  باریس  تارکسم  زا  ایند  رد  هک  نانآ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنور .  یم  خزود 

 . 290/5 لامعألا :  باوث 

1831 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍضْعَبب .  ٌدَّیقُماهُضَْعب  ِمِراکَملا  َلاصِخ  ّنإ 

دنا .  هتسب  رگیدکی  هب  یقالخا  کین  ياهتلصخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 301/597 یسوطلل :  یلامألا 

1832 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلَسعلا .  ُّلَخلا  ُدِسُفی  امک  َلمَعلا  ُدِسُفَیل  ِقلُخلا  َءوُس  َّنإ 

ار .  لسع  هکرس  هک  ناسنآ  دزاس  یم  هابت  ار  رادرک  ییوخدب  انامه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/321/1 یفاکلا : 

1833 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُقلُخ .  َءاس  اموَی  َنیَعبرأ  َمْحَّللا  َكََرت  نَمو  َمْحَّللا ،  ُِتْبُنی  ُمْحَّللا 

دوش .  قلُخدب  دروخن  تشوگ  زور  لهچ  سکره  دنایور و  یم  تشوگ  تشوگ ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 6/309/1 یفاکلا : 

1834 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َدیلَجلا .  ُسمَّشلا  ُثیمَت  امک  َۀئیطَخلا  ُثیمَی  ُنسَحلا  ُقلُخلا 

ار .  خی  باتفآ  هک  نانچمه  دنک ،  یم  بوذ  ار  هانگ  ییوخشوخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/100/7 یفاکلا : 

1835 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ّلجوّزع هّللا َ  اودَمْحاف  مُکِیف  ْتناک  نإف  مُکَسفنأ ؛  اونِحَْتماف  ِقالْخألا ،  ِمِراکَمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َُهلوسَر  َّصَخ  یلاعتو  َكرابت  هّللا َ  ّنإ 

 ، ُةَریَغلاو ُءاـخَّسلاو ،  ِقـلُخلا ،  ُنسُحو  ُْملِحلاو ،  ُرکُّشلاو ،  ُربَّصلاو ،  ُۀَـعانَقلاو ،  ُنـیقَیلا ،  ًةَرـشَع :  اهَرَکذـف  اـهنِم .  ِةَداـیّزلا  یف  ِهـَیلإ  اوـبَغراو 
ُةَءورُملاو .  ُۀَعاجَّشلاو ، 

دوخ زین  امـش  سپ  تشاد .  ینازرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  هب  ار  قالخا  مراکم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهنآ ترضح  سپس  دیهاوخب .  رتشیب  ار  مراکم  نیا  وا  زا  دییوگ و  ساپس  ار  لج  زع و  دنوادخ  دوب ، امش  رد  اهیوخ  نیا  رگا  دییامزایب ،  ار 

یگنادرم .  تعاجش و  تریغ ،  یگدنشخب ،  ییوخشوخ ،  يرابدرب ،  رکش ،  ربص ،  تعانق ،  نیقی ،  درمشرب :  يوخ  هد  ار 
 . 290/324 قودصلل :  یلامألا 

1836 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکِسْفَن .  یلع  َولو  ِّقحلا  ُلوَقو  َکَمرَح ،  نَم  ُءاطْعإ  و  َکَعطَق ،  نَم  ُۀَلِصو  َکَمَلَظ ،  ْنّمَع  ُْوفَعلا  ِقالْخألا : ـ  ِمِراکَم  نع  َلئُس  دقو   ـ

رارقرب طابترا  تسا ،  هدرک  متـس  وت  هب  هک  یـسک  زا  تشذـگ  دومرف :  قالخا ـ  مراـکم  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
تدوخ ّدض  رب  هچ  رگا  ّقح ، نتفگ  تسا و  هدرک  غیرد  وت  هب  يزیچ  نداد  زا  هک  نآ  هب  ندرک  اطع  تسا ،  هدیُرب  وت  زا  هک  یسک  اب  ندرک 

دشاب . 
 . 191/1 رابخألا :  یناعم 

1837 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍنَسَح .  ٍرِْشبب  َكاخأ  یْقَلتو  َکَمالک ،  ُبِّیُطتو  َکَِبناج ،  ُنیُلت  ِقلُخلا : ـ  ِنسُح  ّدَح  نَع  َلئُس  اَّمل   ـ

تراتفگ یشاب ،  نابرهم  وخمرن و  هک  تسا  نیا  قلخ  نسُح  دومرف :  قلخ ـ  نسُح  يانعم  زا  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ینک .  دروخرب  ییورشوخ  اب  تردارب  اب  دشاب و  هنابدؤم  هزیکاپ و 

 . 253/1 رابخألا :  یناعم 

1838 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقلُخلا .  ِنسُح  نِم  ُأَنْهأ  َشیَع  ال 

تسین .  شوخ  قالخا  زا  رتاراوگ  ییگدنز  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 560/1 عئارشلا :  للع 

1839 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرامْعألا .  یف  ِنادیزَیو  َرایِّدلا ،  ِنارُمْعَی  ِقلُخلا  َنسُحو  َِّربلا  ّنإ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 564 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک .  یم  دایز  ار  اهرمع  دابآ و  ار  اه  هناخ  ییوخشوخ  ندرک و  یکین  انامه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 71/395/73 راونألا :  راحب 

1840 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقزِّرلا . یف  ُدیزَی  ِقلُخلا  ُنسُح 

دنک .  یمدایز  ار  يزور  ییوخشوخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
71/396/77 راونألا :  راحب 

1841 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌةَرُدقو ٌملِع  َُهل  ٌءْیَـش  َیِهأ  ِۀَعیبَّطلا :  ِهذـه  نَع  ْمُْهلَـس  ِۀَـعیبَّطلا : ـ  ِلِعف  نِم  اذـه  َّنأ  َنومُعْزَی  اموَق  ّنإ  َيالوَم ،  ای  ِلَّضَفُملا :  ِلوق  ِباوج  یف   ـ
اومَعَز ْنإ  و  ُُهتَْعنَـص ،  ِهذه  ّنإف  ِِقلاخلا ؟  ِتاْبثإ  نِم  مُهُعَنْمَی  امف  َةَردُْقلاو  َْملِعلا  اَهل  اوبَجْوأ  ْنإف  َکلذک ؟  تسَیل  ْمأ  ِلاْعفألا ،  ِهذه  ِْلثِم  یلع 

ّنأو ِمیکَحلا ،  ِِقلاخلل  َلْعِفلا  اذه  ّنأ  َِملُع  ِۀَـمکِحلاو  ِباوَّصلا  نِم  ُهاَرت  دَـق  ام  اِهلاْعفأ  یف  َناکو  ٍدْـمَع  الو  ٍْملِع  ِریَغب  َلاْعفألا  ِهذـه  ُلَعْفَت  اّهن  أ 
ِهیَلع .  اهارْجأ  ام  یلع  ُۀَیِراجلا  ِهِْقلَخ  یف  ٌۀّنُس  وُه  ًۀَعیبط  ُهوَّمَس  يّذلا 

زا دومرف :  تسا ـ  تعیبط  راک  شنیرفآ  دنیوگ  یم  يا  هدـع  نم !  يالوم  درک :  ضرع  هک  لّضفم  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تردق ملع و  يرآ  هک  دنهد  باوج  رگا  هن ؟  ای  دراد  ار  ییاهراک  نینچ  ماجنا  ییاناوت  تسا و  ملع  ياراد  تعیبط  نیا  ایآ  هک  سرپب  نانآ 

لیاق تایـصوصخ  نیا  اب  يراگدیرفآ  دوجو  هب  ارچ   ) دـننک تابثا  ار  راگدـیرفآ  هک  دوش  یم  اهنآ  زا  عنام  زیچ  هچ  تروص  نیا  رد  دراد ، 
هجوت اب  دهد ،  یم  ماجنا  دصق  یهاگآ و  نودب  ار  اهراک  نیا  تعیبط  هک  دـنتفگ  رگا  و  تسوا .  هدـیرفآ  هتخاس و  تعیبط  اریز  دنـشابن ؛؟)
میکح راگدـیرفآ  راـک  تعیبط )  ) لـعف نیا  هک  دوش  یم  مولعم  ینک  یم  هدـهاشم  ناـقتا )  ) تمکح یتسرد و  نآ  ياـهراک  رد  هک  نیا  هب 

تسا .  هدرک  يراج  یتسه  ملاع  شنیرفآ و  رد  دنوادخ  هک  تسا  ینوناق  نامه  دنمان  یم  تعیبط  نانآ  هک  ار  هچنآ  تسا و 
 . 3/67 راونألا :  راحب 

1842 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یّمَه .  َضَقَنف  ُتْمَمَهو  یمْزَع ،  َخَسَفف  ُْتمزَع  ِّمَهلا ؛  ِضْقَنو  ِمْزَعلا  ِخْسَفب  َکَّبر : ـ ؟  َْتفرَع  اِمب  ِلئُس :  دقو   ـ

ندروخ مهرب  میمـصت و  نتـسکش  مهرد  هب  دومرف :  یتخانـش ـ ؟ هچ  هب  ار  تیادـخ  هک : لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دز .  مهرب  ار  ما  هدارا  اما  مدرک  هدارا  و  تسکش ، مهرد  ار  ممیمصت  متفرگ و  میمصت  هدارا .  تساوخ و 

 . 289/8 دیحوتلا : 

1843 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف ِرُّکَفَّتلاب  موَّنلا  یلإ  ُریـصَی  اّمنإ  َناـک  َول  ِموَّنلاو ...  ِمْعُّطلا  نِم  ِناـْسنإلا  یف  ْتَلِعُج  یّتلا  ِلاـْعفألا  یف  ُلَّضَفُم  اـی  ْرِّکَف  رمع : ـ  نب  لـضفملل   ـ
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ُُهنََدب .  َکَْهنَی  یّتح  ُهغَمْدَیف  َکلذ ،  نَع  َلَقاثَتَی  ْنأ  یسَع  َناک  ُهاُوق  ِمامْجإ  ِنَدَبلا و  ِۀَحار  یلإ  ِِهتَجاح 
هداهن ناسنا  دوجو  رد  هک  ندـیباوخ و ...  ندروخ و  نوچ  ییاهراک  هرابرد  لّضفم !  يا  رمع : ـ  نب  لضفم  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

رد هک  اسب  هچ  تفر ، یم  باوخ  يوس  هب  اوق  دیدجت  ندـب و  یگدوسآ  هب  شزاین  هب  ندیـشیدنا  اب  اهنت ]  ] ناسنا رگا  شیدـنیب .  تسا  هدـش 
دش .  یم  دوبان  هدوسرف و  شندب  هک  ییاج  ات  درک  یم  یلبنت  ینیگنس و  راک  نیا 

3/78 راونألا :  راحب 

1844 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، َرَخآ ادرَف  یْقلَی  ٌعونْصَم  ُّهنأ  ًةَرورَض  ُملعَت  َتنُک  َْلب  ینعَم ؟  الب  َکلذک  َلِعُج  ُهَّن  ُمّهوَتَت أ  َتنکأ  ٌبّولَک ،  هیف  ِْنیَعارْـصِم  نِم  ادْرَف  َتیأَر  َول 
ِهیف اِمل  ِنایقَْتلیَف  یْثنُا ،  ٍدرَف  نِم  ٌّأیَهَم  ٍْجَوز  نِم  ٌدرَف  ُّهنأک  ِناویَحلا  نِم  َرَکَّذلا  ُدَِجت  اذکهو  ِۀَحَلصَملا ،  نِم  ٌبْرَض  امِهِعاِمتْجا  یف  َنوکِیل  ُهُزِْرُبتف 

َدْمَعلاو َریبدّتلا  اورْکنأ  یّتح  ِۀَبیجَعلا ،  ِۀَْقلِخلا  ِهذـه  نع  مُُهبوُلق  ْتَیِمَع  َفیک  ِۀفَـسلَفلا ،  یلحَْتنُمل  اسْعَتو  ًۀَْـبیَخو  اّبَتَف  ِهئاَقبو ،  ِلْسَّنلا  ِماَود  نِم 
اهیف !؟ 

بـصن تهج  یب  دوخ و  یب  نیفلز  نآ  يرب  یم  نامگ  اـیآ  دراد ، نیفلز  رد ، هگنل  ود  زا  یکی  هک  يدـید  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
زا ات  يروآ  یم  مهارف  ار  رگید  هگنل  اذل  دوش .  هتـسب  تفج و  رگید  هگنل  اب  ات  هدش  هیبعت  هک  يرب  یم  یپ  ّکش  یب  هکلب  هن ،  تسا ؟ هدـش 

اّیهم هدام  ِدرف  يارب  هک  تسا  تفج  کـی  زا  يدرف  ییوگ  رن .  ناویح  دوجو  تسا ، تروص  نیمه  هب  دوش .  لـصاح  يدوس  اـهنآ  عاـمتجا 
نیا اداب  تخبنوگن  دـیمون و  كاله و  سپ  تسا .  نیا  رد  لسن  ياقب  ماود و  هک  اریز  دـنوش ، یم  تفج  مه  اب  هدام  رن و  سپ  تسا .  هدـش 
یم راکنا  نآ  رد  ار  دصق  یهاگآ و  ریبدت و  دوجو  هک  نادنچ  دنیب  یمن  ار  تفگـش  شنیرفآ  نیا  ناشلد ، هدـید  هنوگچ  هفـسلف !  نایعّدـم 

دننک ؟
3/75 راونألا :  راحب 

1845 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انأ اُهتْعَنَـص  نوکأ  ْنأ  اّمإ  ِنیَتَهِج :  يدْحإ  نِم  ولَْخت  یـسْفَن ال  ُتدَجَو  اِعناص : ـ ؟  َکل  ّنأ  یلع  ُلیلّدلا  ام  ُّیناْصیَّدلا :  ٍرکاش  وبأ  َُهلأس  اّمل   ـ
 ، ًۀَمودْعَم ْتناکو  اُهتْعَنَـص  وأ  ًةَدوجوَم  ْتناکو  اُهتعَنَـص  َنوکأ  ْنأ  اّمإ  ِنیَیَنْعَم ،  ِدحأ  نِم  ولْخأ  الف  انأ  اُهتعَنَـص  ُتنک  نإف  يریَغ ؛  اهَعَنَـص  وأ 
 ، ائیَـش ُثِدُْحی  َمودْعَملا ال  ّنأ  ُملعَت  َّکنإف  ًۀَمودْعَم  ْتناک  نإ  و  اِهتَْعنَـص ،  نع  اهِدوجوب  ْتَنْغَتْـسا  ِدَـقَف  ًةدوجوَم  ْتناکو  اُهتْعَنَـص  ُتنک  ْنإف 

اباوَج .  َراحأ  امو  َماقف  َنیَِملاعلا ،  ُّبَر  هّللا ُ  وُهو  اِعناص  یل  ّنأ  ُثلاّثلا  ینعَملا  َتَبَث  دقف 
 : دومرف تسیچ ـ ؟  تسا  يراگدـیرفآ  ار  وت  هک  نیا  رب  لیلد  هک :  یناصید  رکاشوبا  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 

لاح ود  زا  ما  هدـیرفآ  ار  دوخ  نم  رگا  تسا .  هدـیرفآ  ارم  رگید  یـسک  ای  ما  هدـیرفآ  ار  دوخ  نم  اـی  متفاـین :  یلاـخ  لاـح  ود  زا  ار  مدوخ 
يزاین ما  هدروآ  دیدپ  ار  دوخ  ما و  هدوب  ًالبق  رگا  ما .  هدروآ  دـیدپ  ار  دوخ  ما و  هدوبن  ای  ما و  هدـیرفآ  ار  دوخ  ما و  هدوب  ای  متـسین :  جراخ 

هک نیا  نآ  دوش و  یم  تباث  موس  ّقش  سپ  دروآ ،  یمن  دوجو  هب  ار  يزیچ  مودعم  هک  یناد  یم  وت  ما  هدوبن  رگا  مرادن و  ندروآ  دـیدپ  هب 
تساخرب .  تشادن ، نتفگ  يارب  یخساپ  هک  رکاشوبا  تسا .  نایناهج  راگدرورپ  يادخ  نامه  نآ  تسا و  يراگدیرفآ  ارم 

 . 290/10 دیحوتلا : 
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1846 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اوُّلَق .  ْنإ  ِّقحلا و  ُلهأ  یتَُّما  ُۀَعامَج  َلاقف :  ِهتَُّما ،  ِۀَعامج  نَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َلئُس 

؛  دننایارگقح نم ، تما  تعامج  دومرف :  دش ،  لاؤس  شتّما  تعامج  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنشاب .  كدنا  دنچره 

 . 154/1 رابخألا :  یناعم 

1847 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َریَطو اهَعابِـسو  ِضرألا  َّماوَه  یّتح  ٍءیـش ،  َّلُک  ُهنِم  هّللا ُ  َفاخأ  هّلل ِ  اِصلُخم  َناک  اذإ  ٍءیـش .  ُّلُک  ُُهباـهَیو  ٍءیـش  ُلُـک  َُهل  ُعَشخََیل  َنمؤملا  َّنإ 

ِءامَّسلا . 
 ، زیچ همه  دنوادخ  دزرو  صالخا  ادخ  يارب  رگا  دنساره .  یم  وا  تبیه  زا  دنعشاخ و  نمؤم  ربارب  رد  ءایشا  همه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دناسرتب .  وا  زا  ار  اوه  ناگدنرپ  نیمز و  ناگدنرد  ناگدنزگ و  یتح 
 . 70/248/21 راونألا :  راحب 

1848 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ّلجوّزع  هّللا ُ  ّالإ  ٌدَحأ  ِهیَلع  َكَدَمْحَی  ْنأُدیُرت  يّذلا ال  ُِصلاخلا :  ُلَمَعلا 

دیاتسب . نآ  ماجنا  رب  ار  وت  لج ،  زع و  دنوادخ  زج  یسک  یهاوخن  هک  تسا  نآ  صلاخ  لمع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/16/4 یفاکلا : 

1849 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ُ  َمّرَح  اّمَع  هّللا ُ»  ّالإ  َهلإ  ال   » ُهَزِجْحَی ْنأ  ُهُصالْخإ  و  َۀّنَجلا ،  َلَخَد  اِصلُْخم   «ُ هّللا ّالإ  َهلإ  ال  : » َلاق نَم 

زا ار  وا  هّللا »  ّالا  هلإ  ال   » هک تسا  نیا  هب  شـصالخا  دور و  تشهب  هب  دـیوگب  هّللا »  ّالا  هلإ  ال   » هناصلخم سکره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دراد .  زاب  تسا  هدرک  مارح  دنوادخ  هچنآ 

 . 8/359/24 راونألا :  راحب 

1850 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِصلاخ .  یل  َناک  ام  ّالإ  ُهَلَْبقأ ، َنل  ِِهلَمَع  یف  ِیب  َكَرْشأ  نَم  ٍکیرَش ،  ُریَخانأ  یلاعتو :  كَرابَت  هّللا ُ  َلاق 

نم يارب  دوخ  لـمع  رد  سک  ره  متـسه ؛  کیرـش  نیرتـهب  نم  تسا :  هدومرف  یلاـعت ـ  كراـبت و  دـنوادخ ـ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
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دشاب .  نم  يارب  صلاخ  هک  ار  یلمع  رگم  مهد ،] کیرش  هب  و   ] مریذپن ار  نآ  زگره  دروایب ، کیرش 
 . 2/353/94 یشاّیعلا :  ریسفت 

1851 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلَمَعلا .  نِم  ُّدَشأ  َُصلْخَی  یّتح  ِلَمَعلا  یلع  ُءاْقبإلا 

تسا . لمع  دوخ  زا  رت  تخس  دنامب ،  صلاخ  ات  لمع  رب  يرادیاپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/16/4 یفاکلا : 

1852 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَمارَک .  الو  الف  َکَمَدْخَتْسا  ِنإف  َكاخأ ،  ْمِدْخإ 

راذگم .  ودب  مه  یعقو  نکن و  شتمدخ  تساوخ  تمدخ  وت  زا  وا  رگا  اما  نک ، تمدخ  ار  دوخ  ردارب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 243 صاصتخالا : 

1853 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِهیـصاعَم یف  ُهَءامْعَن  َلُذـْبَت  نأ  ُهَّقَح  هّلل ِ  ْمِّظَعف  ِلامْعألا  ِلَْضفأ  یف  َتنأو  َضَبُْقت  یّتح  ُُکلَمَع  ٍریَخب  َمَتُْخی  ْنأ  َتْدَرأ  ْنإ  ِساـّنلا : ـ  ِضعبل   ـ

انَتّدَوَم .  ُلِحَْتنَی  وأ  اّنِم  ُرَکُْذی  ُهَتْدَجَو  نَم  َّلُک  ْمِرْکأو  َکنَع ،  ِهِْملِحب  َّرَتْغَت  ْنأو 
، يریمب لامعا  نیرتهب  اب  ندرم  ماگنه  دوش و  ریخ  هب  متخ  تلمع  هک  یهاوخ  یم  رگا  دومرف :  مدرم ـ  زا  یکی  هب  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
رورغ و راچد  دهد  یم  ناشن  وت  هب  تبـسن  هک  ییرابدرب  ببـس  هب  نکن و  فرـص  تیـصعم  هار  رد  ار  شیاهتمعن  هتـشاد  ساپ  ار  ادـخ  ّقح 

رادب .  یمارگ  دنز  یم  مد  ام  تبحم  زا  ای  دنک  یم  دای  یکین  هب  ام  زا  يدید  هک  ار  سک  ره  وشن و  تلفغ 
 . 2/4/8 اضِّرلا :  رابخأ  نویع 

1854 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  َءایح  نَِمل ال  َنامیإ  ال 

درادن .  مرش  هک  یسک  درادن  نامیا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/106/5 یفاکلا : 

1855 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اشَطَع .  َْتتام  یّتح  اْهتَطبَر  ٍهّرِه  یف  َْتبِّذُع  ةأرما  ّنإ 
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دمآ .  راتفرگ  باذع  هب  درم ،  یگنشت  زا  ات  دوب  هتسب  ار  يا  هبرگ  هک  نآ  ببس  هب  ینز  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 1/280/864 قالخألا :  مراکم 

1856 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُةایحلا .  ِءاملا  ُمْعَط 

تسا .  یگدنز  بآ ،  هزم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
370 لوقعلا :  فحت 

1857 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًالیبس . ِهَیلإ  ُدَِجت  ام  ِعیمَجیف  ِطایتْحالاب  ْذُخ 

شاب .  طاتحم  دیآ ، یم  شیپ  تیارب  هک  ییاهراک  همه  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/260/11 راونألا :  راحب 

1858 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِکنیِدل .  َۀَطئاحلا  َذُخأتو  َمْزَحلا  َرُْظنَت  ْنأ  ََکل 

شاب .  طاتحم  شیدنارود و  دوخ  نید  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/259/9 راونألا :  راحب 

1859 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُْهتَءاج .  اذإ  اِعقوَم  اَهل  َدِجَی  الف  اهنع ،  َینْغَتْسَی  ْنأ  َۀَفاخَم  اهئاضَقب ؛  ُرِدابُاف  َۀَجاحلا  یُنلأْسََیل  َلُجّرلا  َّنإ 

یم نآ  میب  اریز  مزرو ؛  یم  باتـش  وا  لکـشم  زاین و  عفر  رد  دـنک ،  زارد  نم  يوس  هب  زاین  تسد  يدرم  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیاین .  شراک  هب  رگید  وا ، هب  کمک  رد  نم  مادقا  درذگب و  راک  زا  راک  هک  دور 

.2/179/2 اضِّرلا : رابخأ  نویع 

1860 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِموتْخَملا .  ِقیحَّرلا  نِم  ُبَرْشَی  الو  ِۀّنَجلا ،  ِماعَط  نِم  هّللاو ِ  ْقُذَی  َمل  ِهَیلإ  ٌجاتُحم  وُهو  ِِهلام  نع  انمؤم  َسَبَح  ٍنمؤم  امُّیأ 

تشهب كاروخ  معط  هک  مسق  ادخ  هب  دنک ،  مورحم  شیوخ  لام  زا  ار  دوخ  دنمزاین  نمؤم  ردارب  هک  ینمؤم  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشونن .   [ تشهب  ] رهم هب  رس  بان  بارش  زا  دشچن و  ار 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 569 

http://www.ghaemiyeh.com


دشونن .   [ تشهب  ] رهم هب  رس  بان  بارش  زا  دشچن و  ار 
.286/2 لامعألا :  باوث 

1861 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم ٍّوُدَع  َجئاوح  َیـضْقَی  ْنأب  ّلجوّزع  هّللا ُ  ُهالَْتبا  ُرِدـْقَی ،  وُهو  ُْهنُِعی  مَلف  ٍۀَـجاح  یف  ِهب  َناعَتْـساف  اِنناوْخإ  نِم  ٌلُجر  ُهاتأ  اِنتَعیِـش  نِم  ٍلُجر  امُّیأ 

ِۀَمایِقلا .  َموَی  ِهیَلع  هّللا ُ  ُُهبّذُعی  انئادْعأ 
دـنک و شکمک  دـناوتب  وا  دـنک و  زارد  ام  نایعیـش  زا  یکی  يوس  هب  تجاح  تسد  ام  ناردارب  زا  یکی  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

باذع تمایق  زور  رد  ار  وا  نآ  ببـس  هب  دنک و  یم  التبم  ام  نانمـشد  زا  یکی  ياهزاین  ندروآرب  هب  ار  وا  لج  زع و  دـنوادخ  دزرو ، غیرد 
دنک .  یم 

297/1 لامعألا :  باوث 

1862 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلإ ُهُدی  ًَۀلوْلغَم  ِۀَمایِقلا  َموَی  هّللا ُ  ُهرَشَح  ِهِریَغ ـ  ِدنع  نِم  وأ  ِهِدنِع  نِم  اهیَلع ـ  ُرِدْقَی  وُهو  ٍۀعَس  نِم  ُهعَنَمف  ٍّرُض  نِم  ًهَجاح  ُنمؤملا  ُهوخأ  َُهلأس  نَم 

ِقلَخلا .  ِباسِح  نِم  هّللا ُ  َغُْرفَی  یّتح  ِهُِقنُع 
یسک قیرطزا  ای  شدوخ  دناوتب ـ  وا  دیوگب و  وا  هب  ار  دوخ  زاین  یتسدگنت ، ماگنه  رد  شنمؤم ، ردارب  هک  یسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دیامرف روشحم  تسا ، هدش  هتسب  شندرگ  هب  شتـسد  هک  یلاح  رد  ار ، يو  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنکن ، دزاس و  اور  ار  شتجاح  رگید ـ 
دراد .  هگن  ار  وا  نانچمه  دوخ ، ناگدنب  باسح  زا  ندش  غراف  ات  و 

 . 74/287/13 راونألا :  راحب 

1863 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍفلأ .  َۀئام  اُهبِحاص  اهیف  ُقِْفُنی  ٍۀّجح  ُّلُک  ًۀّجِح ،  َنیرشِع  نِم  هّللا )ِ  ) یلإ ُّبَحأ  ٍنمؤم  ٍئْرما  ِۀَجاح  ُءاضََقل 

جرخ  [ رانید ای  مهرد   ] رازه دـص  ّجـح  ره  يارب  هک  ّجـح  تسیب  زا  ادـخ  دزن  نمؤم  تجاح  نتخاس  اور  هنیآ  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  رتبوبحم  دشاب ،  هدش 

2/193/4 یفاکلا : 

1864 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَوْرَملاو .  افَّصلا  َنیب  یعاّسلاک  ِهیخأ  ِۀَجاح  یف  یشاملا 

هب هورم  افص و  نایم  یعس  هک  تسا  یسک  نانوچ  درادرب  مدق  دوخ  ردارب  زاین  نتخاس  فرطرب  هار  رد  هک  یسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دروآ .  ياج 

 . 303 لوقعلا :  فحت 
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1865 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀّنَجلا .  اُهلَّوأ  َکلذ ،  نِم  ٍۀَجاح  ِفلأ  َۀئاِم  ِۀَمایِقلا  َموَی  َُهل  ّلجوّزع  هّللا ُ  یضق  ًۀَجاح  ِنمؤملا  ِهیخأل  یضَق  نَم 

وا زاین  رازه  دص  زیخاتسر  زور  رد  لج  زع و  دنوادخ  دزاس ، هدروآرب  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  زا  زاین  کی  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . تشهب  اهنآ  نیتسخن  هک  دروآرب  ار 

2/193/1 یفاکلا : 

1866 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل  ّلجوّزع  هّللا ُ  َبتَک  هّللا ـ ِ  ِهْجَو  َبَلَط  ِملسملا ـ  ِهیخأ  ِۀَجاح  یف  یعَس  نَم 

ٍۀنَسَح .  ِفلأ  َفلأ 
دشوکب ، دوخ  ناملسم  ردارب  زاین  ندروآرب  هار  رد  ادخ ـ  ياضر  يارب  هک ـ  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دسیونب .  شیارب  هنسح  رازه  رازه  لج  زع و  دنوادخ 
 . 2/197/6 یفاکلا : 

1867 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیخأ .  ِۀَجاح  یف  َناک  ام  ِِهتَجاح  یف  هّللا ُ  َناک  ِملسملا  ِنمؤملا  ِهیخأ  ِۀَجاح  یف  َناک  نَم 

رد دنوادخ  دشاب ، وا  زاین  رکف  رد  هک  ینامز  ات  دشاب ، دوخ  ناملسم  نمؤم  ردارب  زاین  ندروآرب  رکف  هب  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشاب .  يو  زاین  راک 

 . 97/147 یسوطلل :  یلامألا 

1868 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِهِجئاوَح .  یف  مُهاعْسأو  مِهب ، مُهُفَْطلأََّیلإ  مُهُّبَحأف  یلایِع ، ُقلَخلا  ّلجوّزع :  هّللا ُ  َلاق 

اب هک  دنتسه  یناسک  نم  دزن  نانآ  نیرتبوبحم  سپ  دنتسه ،  نم  هداوناخ  مدرم  تسا :  هدومرف  لج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنشاب .  رتاشوک  نانآ  ياهزاین  ندروآرب  هار  رد  رتنابرهم و  مدرم 

 . 2/199/10 یفاکلا : 

1869 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِزئاجَعلا .  ُحاِکنو  ِۀَنِْطبلا ،  یلع  ِماّمَحلا  ُلوخُدو  ِّباغلا ،  ِدیدَقلا  ُلْکأ  َْنلَتَقاّمبُرو :  َنَدبلا  َْنمِدْهَی  ٌثالَث 
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و رپ ، مکش  اب  نتفر  مامح  هدنام ،  بش  تشوگبآ  ندروخ  تسا :  هدنشک  هاگ  دنک و  یم  بارخ  ار  ندب  زیچ  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هدروخلاس .  نانز  اب  ندرک  یکیدزن 

 . 76/75/19 راونألا :  راحب 

1870 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِماعَّطلا .  نِم  ٌئلَتْمُم  َتنأو  ُْهلُخدَت  الو   . ِنَدَبلل يْوقأ  وُهو  ِةَدِعَملا ،  َجَهو  َکنع  ُئِفُطی  ٌءیَش  َِکفوَج  یفو  ّالإ  َماّمَحلا  ِلُخدَت  ال 

يارب نیا  دشاب .  هتـشاد  دوجو  دناشن ، ورف  ار  نآ  ترارح  هک  يزیچ  كدـنا  تا  هدـعم  رد  هک  ورب  مامح  ینامز  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ورن .  مامح   [ زین  ] رپ مکش  اب  و  تسا .  رتهب  وت  ندب  تیوقت 

.1/125/298 قالخألا :  مراکم 

1871 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلْکأ ُنامْدإف  َْنلِزُْهی :  یّتلا  اّمأو  ِۀَنّیَّللا ،  ِبایِّثلا  ُْسُبلو  ِۀَبّیَّطلا ،  ِۀَحئارلا  ُّمَشو  ِماّمَحلا ،  ُنامْدإف  َّنِمُْـسی :  یّتلا  اّمأف   ، َْنلِزُْهی ٌۀثالَثو  َّنِمُْـسی  ٌۀثالَث 

ِْعلَّطلاو .  ِکَمَّسلاو ، ِضیَبلا ،
 ، موادـم نتفر  ماـمح  دـنک :  یم  هبرف  هک  هس  نآ  دزاـس . یم  رغـال  زیچ  هس  دـنک و  یم  هبرف  ار  ناـسنا  زیچ  هس  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

تسا .  سران  يامرخ  یهام و  غرم ،  مخت  دایز  ندروخ  دنک :  یم  رغال  هک  هس  نآ  و  تسا ؛  مرن  سابل  ندیشوپ  شوخ و  يوب  مامشتسا 
 . 155/194 لاصخلا : 

1872 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهقالْخأب .  َّقلخَتَی  ْنأ  َکَشْوأ  ِقَمحألا  َۀَقداصُم  ِْبنَتْجَی  َمل  نَم 

دریگ .  دوخ  هب  ار  وا  يوخ  قلخ و  يدوزب  دنکن  يرود  قمحا  اب  یتسود  زا  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 409  / 343 قودصلل :  یلامألا 

1873 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ارِصان .  ِملِحلاب  یفک 

تسا .  روای  نیرتهب  يرابدرب ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/112/6 یفاکلا : 

1874 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َُۀلَداُجم 
تسا .  لالح  لام  ندروآ  تسد  هب  زا  رتناسآ  ندز ، ریشمش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

 . بسنألا وهو  ةََدلاُجم »  » 7/13/58 بیذهتلا :  یف 

1875 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ّلجوّزع .  هّللا َ  َزَراب  دَقف  ٌبِذاک  ُّهن  ُملعَیوُهو أ  ٍنیمَی  یلع  َفلَح  نَم 

تسا .  هتفر  لج  زع و  دنوادخ  گنج  هب  دیوگ  یم  غورد  هک  دنادب  دروخ و  يدنگوس  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 269/1 لامعألا :  باوث 

1876 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َْرقَفلا .  َبِقَعلا  ُثِرُوت  َُۀبِذاکلا  ُربَّصلا  ُنیمَیلا 

دروآ .  یم  راب  هب  رقف  ناگدنامزاب  يارب  غورد ، يرابجا  دنگوس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 104/209/19 راونألا :  راحب 

1877 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُِکناْمیأل . » ًۀَضْرُع  هّللا َ  اولَعَْجت  الو   : » ُلوقی ّلجوّزع  ُّهنإف  َنیبِذاک ؛  الو  َنیقِداص  هّللاب ِ  اوِفلَْحت  ال 

ياهدنگوس زیواتسد  ار  ادخ  و   : » دیامرف یم  لج  زع و  دنوادخ  اریز  دیروخم ؛  دنگوسادخ  هب  غورد ، ای  تسار  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیهدم . » رارق  دوخ 

 . 1  / 434  / 7 یفاکلا : 

1878 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلقَعلا .  ُحَْقَلت  ِۀَمکِحلا  یف  ِرَظَّنلا  ُةرثَک 

دزاس .  یم  روراب  ار  درخ  تمکح ، رد  دایز  ندیشیدنا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 78/247/73 راونألا :  راحب 

1879 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَناِسل .  اهب  َقَْطنأو  ِِهبلَق ،  یف  َۀَمکِحلا  هّللا ُ  َتَْبثأ  اینُّدلا  یف  َدِهَز  نَم 

دزاس .  ایوگ  نآ  هب  ار  شنابز  دنادرگ و  راوتسا  شلد  رد  ار  تمکح  دنوادخ  دنک ، تشپ  ایند  هب  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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دزاس .  ایوگ  نآ  هب  ار  شنابز  دنادرگ و  راوتسا  شلد  رد  ار  تمکح  دنوادخ  دنک ، تشپ  ایند  هب  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/128/1 یفاکلا : 

1880 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَلقَع .  ِْکلْمَی  َمل  ُهَبَضَغ  ِْکلْمَی  مل  نَمو  ِمیکحلا ،  ِبلَقل  ٌۀقَحْمَم  ُبَضَغلا 

درادن .  ار  شیوخ  لقع  رایتخا  دشاب  هتشادن  ار  دوخ  مشخ  رایتخا  هک  یسک  دنک و  یم  هابت  ار  میکح  لد  مشخ ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
78/255/129 راونألا :  راحب 

1881 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌمیکَح .  وُهف  مُکنِم  َهِقَف  نَمف  ِنیِّدلا ،  یف  ُهّقَفَّتلاو  ُۀَفِرعَملا  َۀَمکِحلا  ّنإ  اضیأ : ـ   ـ

هک امش  زا  کی  ره  سپ  نید ؛  مهف  تخانش و  زا  تسا  ترابع  تمکح  انامه  دومرف :  هیآ ـ  نامه  ریسفت  رد  زین  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تسا . میکح  دشاب ، میهف  هیقف و  نید  رد 

1/215/25 راونألا :  راحب 

1882 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَّضِفلاو .  َبَهَّذلا  َنونُزْخَی  امک  ُكولُملا  اْهتَنَزَخل  َکلذ  الولو  َۀَلَّمُقلا ،  اهیَلع  َّطلَسف  ِۀَّبَحلاب  ِهِدابِع  یلع  َلّوَطَت  ّلجوّزع  هّللا َ  َّنإ 

هن رگا  داد و  رارق  نآ  تفآ  ار  شپـش  داهن و  تنم  شناگدـنب  رب  مدـنگ و )...  ) هناد تمعن  اب  لج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنتخودنا .  یم  میس  رز و  نوچمه  زین  ار  نآ  نارادمامز  دوب  نینچ 

.103/87/3 راونألا : راحب 

1883 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکِسْفَنل .  ُهَرْکَت  ام  َُهل  َهَرْکَتو  َکِسْفَنل ،  ُّبُِحت  ام  َُهل  َّبُِحت  ْنأ  اهنِم  ٍّقح  ُرَْسیأ  ِنمؤملا : ـ  یلع  ِنمؤملا  ِقوقُح  ِنایب  یف   ـ

تـسود ار  يزیچ  نامه  وا  يارب  هک  تسا  نآ  قوقح  نیا  نیرتناسآ  دومرف :  نمؤم ـ  رب  نمؤم  قوقح  ناـیب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
يدنسپ .  یمن  دوخ  رب  ار  هچنآ  يدنسپن  وا  رب  يراد و  تسود  دوخ  يارب  هک  یشاب  هتشاد 

 . 2/169/2 یفاکلا : 

1884 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِهِردَـص یف  َُهل  ُّدُولاو  ِِهْنیَع ،  یف  َُهل  ُلالْجإلا  اهیف :  َعَنَـص  اّمَع  ُُهلئاس  هّللاو ُ  ّلـجوّزع ،  هّللا ِ  نِم  َُهل  ٍۀَـبِجاو  ٍقوقُح  ُۀَْعبَـس  ِنمؤملا  یلع  ِنمؤملل 
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اریَخ ّالإ  ِِهتوَم  َدعب  ِهیف  َلوقَی  الو  ُهَتَزانَج  َعّیَُشیو  ِهِضرَمیف ، ُهَدوعَی  ْنأو  ُهَتَبیِغ ، َمِّرُحی  ْنأو  ِهِسْفَنل ، ُّبُِحی  ام  َُهل  َّبُِحی  ْنأو  ِِهلام ،  یف  َُهل  ُةاساوُملاو 
. 

زا اهنآ  هرابرد  ادخ  تسا و  هدرک  بجاو  وا  رب  اراهنآ  لج  زع و  دـنوادخ  هک  تسا  ّقح  تفه  نمؤم  رب  ار  نمؤم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نامه وا  رب  دناسر ،  شیرای  دوخ  ییاراد  لام و  اب  درادب ،  شتـسود  لد  رد  درامـش ،  گرزب  دوخ  مشچ  رد  ار  وا  دنک : یم  تساوخزاب  وا 

زا دـعب  دـنک و  تکرـش  شا  هزانج  عییـشت  رد  دور ،  شتدایع  هب  يراـمیب  رد  درامـش ،  مارح  ار  وا  تبیغ  ددنـسپ ،  یم  دوخ  رب  هک  ددنـسپ 
دنکن .  دای  يو  زا  یبوخ  هب  زج  گرم 

 . 351/27 لاصخلا : 

1885 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنمؤملا .  ِّقحِءادأ  نِم  َلَضفأ  ٍءیشب  هّللا ُ  َِدبُع  ام 

تسا .  هدشن  تدابع  نمؤم  ّقح  يادا  زا  رترب  يزیچ  هب  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/170/4 یفاکلا : 

1886 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهناوْخإب .  َّفَخَتْسا  ِهنیِدب  َّفَخَتْسا  ِنَمو  ِِهناوْخإ ،  َّقح  َمّظع  هّللا ِ  َنیِد  َمّظَع  نَم 

فیفخ ار  ادـخ  نید  هکره  دـشاب و  لـیاق  جرا  زین  دوـخ  ناردارب  قوـقح  يارب  دـهن ، جرا  ار  ادـخ  نید  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دهدن .  یتّیمها  زین  دوخ  ناردارب  هب  درامش ،

 . 74/287/13 راونألا :  راحب 

1887 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَمَِزل .  اذإ  ِّقحلل  َّلِذَت  ْنأ  ُّزِعلا 

ینک .  ینتورف  نآ  ربارب  رد  دمآ  تندرگ  رب  یّقح  نوچ  هک  تسا  نآ  تّزع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 78/228/105 راونألا :  راحب 

1888 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُغَمْدَیف . »...  ِلِطابلا  یلع  ِّقَحلاب  ُفِذْقَن  َْلب   : » ُُهلوق َکلذو  َلِطابلا ،  ُّقحلا  َبَلغ  ّالإ  ِّقحلا  ِءازإب  ُموقَی  ٍلطاب  نِم  سَیل 

 : تسا دـنوادخ  نخـس  نیا  دوش و  هریچ  لطاب  رب  ّقح  هک  نآ  رگم  دتـسیاب  ّقح  ربارب  رد  هک  تسین  یلطاب  چـیه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دبوک . »...  مهرد  ار  نآ  ات  مینز  یم  لطاب  رس  رب  ار  ّقح  هکلب  »

 . 5/305/24 راونألا :  راحب 
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1889 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یئایلْوأ .  ِةَرُْصن  یلإ  ٍءیَش  ُعَرسأ  انأو  یَتبَراحُمل ،  َدَصْرأ  دقف  اّیلَو  یل  َناهأ  نَم   : ُلوقَی یلاعتو  َكرابَت  هّللا َ  َّنإ 

تسا و هدش  نم  اب  گنج  هدامآ  درامش ، راوخ  ارم  ناتسود  زا  یکی  هک  ره  دیامرف :  یم  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
منیرت .  هدنباتش  منارادتسود  نداد  يرای  رد  نم 

 . 2/351/5 یفاکلا : 

1890 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهاّیإ .  ِِهتَرَقْحَم  نع  َعِجرَی  یّتح  اِتقام  اِرقاح  َُهل  هّللا ُ  ِلَزَی  مل  انیکْسِم  انمؤم  رّقَح  نَم 

ریقحت زا  هک  هاگ  نآ  ات  دراد  شنمشد  دنک و  ریقحت  ار  وا  هتسویپ  دنوادخ  درامش ، ریقح  ار  ییاونیب  نمؤم  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
درادرب .  تسد  وا 

 . 50/89 صیحمتلا : 

1891 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُدقِحلا .  ُهنع  َبهذ  َماق  اذإف  ِهِسلجَم ،  یف  َمادام  ُدِقحَی  ُنمؤملا 

دور .  یم  وا  لد  زا  زین  هنیک  تساخرب  هک  نیمه  تسا ، هتسشن  هک  تسا  ینامز  ات  نمؤم  هنیک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 310 لوقعلا :  فحت 

1892 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلُخدَی َناک  ٍلَلَخ  نِم  مَکو  ُُهلاح !؟  ُنوکت  َْتناک  َفیک  ُهَدحَو  َْظفِحلا  ِلالِخلا  ِهذه  نِم  ُناسنإلا  َصُقن  َول  َتیأَرَفأ  ِلَّضفملا : ـ  ِثیدـح  یف   ـ

ُهَکَلَس ول  ٍقیرطل  يدتهَی  َناک ال  َُّمث   ... َعِمَس امو  يأر  امو  یطعأ ،  امو  ُهَذَخأ  امو  ِهیَلَعو ،  َُهل  ام  ْظَفْحَی  مل  اذإ  ِهبِراَجتو  ِهِشاعَمو  ِهِروُما  یف  ِهیَلع 
َناک َلب  یـضم ،  ام  یلع  ائیـش  ِربَتْعَی  نأ  ُعیطَتْـسَی  الو  ٍَۀبِرْجَتب ،  ُعِفَْتنَی  الو  انیِد ،  ُدِقَتْعَی  الو  ُهَرْمُع ،  ُهَسَرَد  ولو  اْملِع  ُظَفحَی  الو  یـصحی ،  ام ال 

ًالْصأ .  ِۀّیناْسنإلا  نِم  َِخلَْسنَی  ْنأ  اقیقَح 
، تشاد مک  ار  هظفاح  طقف  اهیگژیو ، نیا  نایم  زا  ناسنا  رگا  هک  يا  هدیـشیدنا  ایآ  دومرف :  لّضفم ـ  ثیدـح  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

شا هظفاح  رد  ار  دوخ  ياه  هدینـش  اه و  هدـید  اه و  هداد  اه و  هتفرگ  رابنایز و  دـنمدوس و  تاعوضوم  رگا  و  دوب ؟ هنوگچ  شزور  لاح و 
نآ زاب  دومیپ ، یم  اهراب  اهراب و  ار  یهار  رگا  دـمآ ؟ ...  یم  دوجو  هب  شتایبرجت  یگدـنز و  اهراک و  رد  یتـالالتخا  هچ  تشاد  یمن  هگن 

هرهب يا  هبرجت  زا  تفای و  یمن  داـقتعا  ینید  هب  درپس ،  یمن  رطاـخ  هب  ار  یـشناد  دـناوخ ، یم  سرد  ار  شرمع  همه  رگا  درک ،  یم  مگ  ار 
دوش .  جراخ  هرسکی  ندوب  ناسنا  زا  هک  دوب  راوازس  یلک  روط  هب  دریگب ،  یتربع  نیرتمک  اه  هتشذگ  زا  تسناوت  یمن  دش و  یمن  دنم 

 . 3/80 راونألا :  راحب 
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1893 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُءاشَی » ْنَِمل  ُفِعاُضی  هّللاو ُ   : » یلاعتو َكرابت  هّللا ِ  ُلوق  َکلذو  ٍۀئامَعبَس ،  ٍۀنَسَح  ِّلُکل  ُهَلَمَع  هّللا ُ  َفَعاض   ، ُهَلَمع ُنمؤُملا  َنَسْحأ  اذإ 

دنوادـخ نخـس  نیا  دـنک و  ربارب  دـصتفه  ار  وا  بوخ  راک  ره  دـنوادخ  دـهد  ماجنا  یبوخ  راک  نمؤم  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنادرگ . » فعاضم  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  دنوادخ  و   : » تسا هدومرف  هک  تسا  یلاعت  كرابت و 

 . 261 ةرقبلا : 

1894 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِریَغ .  یلإ  ُهََفلاخ  َُّمث  ًالْدَع  َفصَو  نَم  ًةَرْسَح )  ) ِۀَمایِقلا َموَی  ِساّنلا  َمَظعأ  ّنإ 

تلادع هب  نارگید  اب  دوخ  اما  دیوگب  تلادع  زا  نخس  هک  دروخ  یم  یـسک  تمایق  زور  رد  ار  سوسفا  نیرتشیب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنکن .  راتفر 

 . 663/1386 یسوطلل :  یلامألا 

1895 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَبیصُملاب .  ُتَمْشَیو  َدِهَش ،  اذإ  ُّقلمَتَیو  َباغ ،  اذإ  ُباتْغَی  ٍتامالَع :  ُثالَثِدِساحلل  ِِهنبال :  ُنامُقل  َلاق 

دیوگ و یم  ّقلمت  روضح  رد  دنک ،  یم  تبیغ  رـس  تشپ  تسا :  هناشن  هس  ار  دوسح  تفگ :  شدنزرف  هب  نامقل  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش .  یم  داش  نارگید  يراتفرگ  زا 

 . 121/113 لاصخلا : 

1896 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُدسَحلا .  ُُهلصأ  َْرفُکلا  َّنإف  اضَْعب ؛  مُکُضَعب  َدُسْحَی  ْنأ  مُکاّیإ 

تسا .  تداسح  شا  هشیر  رفک ، اریز  دیزیهرپب ؛  رگیدکی  هب  ندرک  تداسح  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 8/8/1 یفاکلا : 

1897 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍناز .  ٌخیَشو  ٌبوذَک ،  ٌرجاتو  ٌرئاج ،  ٌمامإ  ٍباسِح ...  ِریَغب  َراّنلا  هّللا ُ  ُمُهلِخُْدی  ٌۀثالَث 

وگغورد رجات  رگمتس ،  فرحنم و  ياوشیپ  درب ...  یم  خزود  هب  یسرباسح  نودب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنرفن  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
راکانز .  درمریپ  و 
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 . 80/1 لاصخلا : 

1898 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
التو ٌناویِد ،  مَُهل  ْرَْشُنی  َملو  ٌنازیِم ،  ِءالَبلا  ِلهأل  ْبَْصُنی  مل  ُنیزاوَملا  ِتَبُِـصنو  ُنیواوَّدلا  ِتَرُِـشن  اذإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسر  َلاق 

ٍباَسِح . »  ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوِرباّصلا  یّفَُوی  امَّنإ  َۀیآلا ...« :  هِذه 
يارب دوش ، اپرب  اـهوزارت  هدوشگ و  لاـمعا  ياـه  هماـن  هک  هاـگ  نآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

ار دوخ  دزم  نایابیکش  هک  تسین  نیا  زج   : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دوشن .  هدوشگ  یلمع  همان  ددرگن و  اپرب  ییوزارت  ناگدیدالب 
دننک . » یم  تفایرد  صقن  باسح و  یب 

 . 517/1742 راونألا :  ةاکشم 

1899 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلاقیف ُءارَقُفلا ،  ُنحن  َنولوقیف :  ُمتنأ ؟  نَم  مَُهل :  ُلاُقیف  ِۀّنَجلا ،  َباب  اوبِرْـضَیف  ِۀّنَجلا  َباب  اوتأَی  یّتح  ِساّنلا  نِم  ٌُقنُع  َماق  ِۀَـمایِقلا  ُموَی  َناک  اذإ 

َۀّنَجلا .  اولُخْدا  اوقَدَص ،  ّلجوّزع : هّللا ُ  ُلوقیف  ِهیَلع !  انوبِساُحت  ائیَش  انوُمْتیَطْعأ  ام  َنولوقیف :  ِباسِحلا !؟ َْلبَقأ  مَُهل : 
امـش دوش :  هتفگ  نانآ  هب  دـنبوکب .  ار  رد  دـنیآ و  تشهب  کیدزن  دـنزیخرب و  مدرم  زا  یهورگ  تمایق  زور  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ات دیدادن  يزیچ  ام  هب  دنیوگ : دـیوش ؟ تشهب  دراو  دـیهاوخ  یم  یـسرباسح  زا  شیپ  ایآ  دوش : هتفگ  میناتـسدیهت .  ام  دـنیوگ :  دـیتسیک ؟ 
دییآ .  رد  تشهب  هب  دنیوگ ؛ یم  تسار  دیامرف :  لج  زع و  دنوادخ  سپ ،  دینک .  تساوخ  زاب  ام  زا  نآ  هرابرد 

 . 2/264/19 یفاکلا : 

1900 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُءاصِْقتْسالا .  وُهو  ُتانَسَحلا ، ُمَُهل  ُبَسُْحیو  ُتائّیّسلا  ُمِهیَلع  ُبَسُْحی  ِباسِحلا : ـ » َءوُس  َنُوفاخَیو   : » یلاعت ِهلوق  یف   ـ

یسرباسح لماک  قیقد و  روط  هب  ناشیاهیبوخ  اهیدب و  دومرف :  دنراد ـ » میب  یسرباسح  یتخـس  زا  و   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دوش .  یم 

 . 7/266/26 راونألا :  راحب 

1901 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
« . ِباسِحلا َءوُس  َنُوفاخَیو  مُهَّبَر  َنوَشْخَیو  َلَصُوی  ْنأ  ِهب  هّللا ُ  َرَمأ  ام  َنولِصَی  َنیّذلا )  : » ) َأرَق ُّمث  ِۀَمایِقلا ،  َموَی  َباسِحلا  ُنِّوَُهت  ِمِحَّرلا  َۀَلِص  َّنإ 
ادخ ار  هچنآ  هک  نانآ   : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  دنک .  یم  ناسآ  ار  تمایق  زور  یـسرباسح  محر ، هلـص  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنراد . » میب  یسرباسح  یتخس  زا  دنسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  دنهد و  یم  دنویپ  تسا  هداد  نامرف  نآ  نتسویپ  هب 
 . 74/102/54 راونألا :  راحب 
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1902 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مهیلع ِِهْتَیب  ِلْهأب  َُّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسرب  مِهیَلع  هّللا ُ  َمَْعنأ  اّمَع  ُۀَّمُالا  ِهذه  ُلأُست  ِمیعَّنلا : ـ » ِنَع  ٍذئَموَی  َُّنلَأُْستل   : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

مالسلا . 
لوسر دوجو  تمعن  هرابرد  تّما  نیا  دومرف :  دـیوش ـ » یم  لاؤس  اه  تمعن  زا  نیقی  هب  زور  نآ  رد   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 

دنوش .  یم  تساوخزاب  تسا ،  هداد  نانآ  هب  دنوادخ  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سپسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
 . 7/272/39 راونألا :  راحب 

1903 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِدْرَبلاو .  ِّرَحلا  نِم  ُهُّنُکَی  ٌتَیب  وأ  ُهَتَعْوَج ، اهب  ُّدُسَی  ٌةَرْسِک  وأ  ُهَتَرْوَعاهب ،  يراُوی  ٌۀَقْرِخ  ُدبَعلا :  اهنَع  ُلأُسی  ٌثالث ال 

ار دوخ  نآ  هلیسو  هب  هک  يا  هچراپ  هّکت  دوش : یمن  تساوخ  زاب  اهنآ  هرابرد  هدنب  هک  تسا  زیچ  هس  مالسلاامهیلع :  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما 
دراد .  یم  ظوفحم  امرس  امرگ و  زا  ار  وا  هک  يا  هناخ  و  دنک ، یم  عوج  ّدس  نآ  اب  هک  ینان  هّکت  دناشوپ ،  یم 

 . 10/812 نایبلا :  عمجم 

1904 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِضورفَملا ِمایِّصلا  ِنعو  ِۀَضوْرفَملا ،  ِةاکَّزلا  ِنعو  ُتاضوْرفَملا ،  ُتاوَلَّصلا  ُُهلالج  ّلج  هّللا ِ  ِيدَی  َنیب  َفقَو  اذإُدـبَعلا  ُهنع  ُلأُسی  ام  َلَّوأ  َّنإ 

ُهُّجَحو .  ُُهتاکَزو  ُهُموَصو  ُُهتالَص  ُهنِم  ْتَِلُبق  اهیَلع  َتام  َُّمث  اِنتَیالَوب  َّرَقأ  ْنإف  ِتیبلا ،  َلهأ  اِنتَیالَو  نَعو  ِضوْرفَملا ،  ِّجَحلا  ِنعو 
ياهزامن هرابرد  دوش  یم  وا  زا  هک  یـشسرپ  نیتسخن  دتـسیاب  هلالج ،  ّلج  دنوادخ ،  ربارب  رد  هدنب  هک  یماگنه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

، دورب ایند  نیا  زا  ام  یتسود  تیالو و  هب  فارتعا  اب  رگا  تسا . تیب  لها  ام  تیـالو  بجاو و  ّجـح  بجاو ،  هزور  بجاو ،  تاـکز  بجاو ،
دوش .  یم  هتفریذپ  شّجح  تاکز و  هزور و  زامن و 

.388  / 328 قودصلل :  یلامألا 

1905 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌةَدابِع .  انِْرمأل  ُهُّمَهو  ٌحیبْسَت ،  انِْملُظل  ِمَتْغُملا  اَنل  ِمومْهَملا  ُسَفَن 

تسا و حـیبست  شندیـشک  سفن  نیگمغ ،  دورب  ام  رب  هک  یمتـس  رطاخ  هب  دـشاب و  نارگن  اـم  يارب  هک  یـسک  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تدابع .  ام  يارب  شیراوخمغ 

 . 2/226/16 یفاکلا : 

1906 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَسأر .  ْلِسْغَْیلف  وُه  ام  يردَی  الو  اّمَه  َدَجَو  نَم 

دیوشب . ار  دوخ  رس  دنادن ، ار  نآ  تلع  دبایب و  یهودنا  دوخ  رد  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 120/284 تاوعدلا : 

1907 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبَنِعلا .  ِلْکأب  ُهرَمأف  َّمَغلا ،  هّللا ِ  یلإ  ِءایبنألا  نِم  ٌّیبَن  اکَش 

دنک .  لوانت  روگنا  داد  روتسد  وا  هب  دنوادخ  درک ؛  هوکِش  دنوادخ  هاگرد  هب  هودنا  مغ و  زا  ناربمایپ  زا  یکی  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/362/2262 نساحملا : 

1908 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذاِمل !؟  ُنْزُحلاف  ٍرَدَقو ،  ٍءاضَقب  ٍءیش  ُّلُک  َناک  ْنإ 

ارچ !؟  ندروخ  هودنا  سپ  تسا  ردق  اضق و  هب  زیچ  همه  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.56/12 قودصلل : یلامألا 

1909 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِناْدبألا .  ُماقْسأ  َضاْرمألا  َّنأ  امک  ِبولُقلا ، ُماقْسأ  ُنازْحألا 

نت .  ياهیشوخان  اهیرامیب  هک  نانچمه  دنلد ؛ ياه  یشوخان  اههودنا ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 118/276 تاوعدلا : 

1910 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِّنَّظلا .  ُةاکْشِم  ُمزَحلا 

تسا .  ینز  هنامگ  نادغارچ  یشیدنا ، رود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
« . ّنظلا ةءاسم  مزحلا   : » 1/27/29 یفاکلا :  یفو   . 356 لوقعلا :  فحت 

1911 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوِبلاغلا .  ُمُه  هّللا ِ  ُبزِحو  هّللا ،ِ  ُبزِح  اُنتَعیشو  ُنَحن 

تسا .  زوریپ  ادخ  بزح  مییادخ و  بزح  نامنایعیش  ام و  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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 . 166/3 دیحوتلا : 

1912 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًرُوثنَّم » ًءاَبَه  ُهاْنلَعَجَف  ٍلَمَع  ْنِم  اُولِمَع  اَم  یلِإ  اَْنمِدَق  َو   : » ّلجوّزع ِهلوق  یف   ـ

ادـخ هب  دومرف :  میهد ـ » داب  رب  كاـخ  تارذ  نوچ  ار  همهو  میزادرپ  دـنا  هدرک  هک  یلاـمعا  هب  و   » هیآ هراـبرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
دنتشاذگ یمن  ورف  ار  نآ  دندش  یم  ور  هبور  یمارح  اب  هاگره  هک  دندوب  نانچ  اما  دوب  يرصم  ناتک  زا  رتدیفـس  ناشلامعا  هچرگ  دنگوس ،

. 
 . 23 ناقرفلا : 

1913 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امَّنإ َتنُک  ْنإو  َکیفْکَی ،  اهیف  ام  َرَْـسیأ  َّنإف  َکیفْکَی  ام  اینُّدلا  نِم  ُدـیُرت  َتنُک  ْنإ  َمدآ ،  َنبا  ُلوقی :  ِهیَلع  هّللا ِ  ُتاولـص  َنینمؤملا  ُریمأ  َناک 

َکیفْکَی .  اهیف ال  ام  َّلُک  َّنإف  َکیفْکَی  ام ال  ُدیُرت 
نیرتمک نامه  یهاوخ  تیافک  ردق  هب  ایند  زا  رگا  دازیمدآ !  يا  دومرف :  یم  هیلع ،  هّللا  تاولص  نینمؤملا ،  ریما  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دشابن .  سب  ار  وت  مه  ایند  همه  یهاوخ  تیافک  زا  شیب  رگا  دشاب و  سب  ار  وت  ایند 
 . 2/138/6 یفاکلا : 

1914 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امک ارسُع ، ِرُسیلاب  َلِْدُبتْساو  َرُِهقو  َرُِسا  ْنإو  ُهْرِسْکَت  َمل  ُبئاصَملا  ِهیَلع  ْتَّکادَت  ْنإو  اَهل ،  َربَص  ٌۀَبئان  ُْهَتبان  ْنإ  ِِهلاوْحأ :  ِعیمج  یلع  ٌّرُح  َّرُحلا  َّنإ 

َرُِساو .  َرُِهقو  َِدبُعتْسا  ِنأ  ُهَتَّیِّرُح  ْرُرْضَی  َمل  ِهیَلع :  هّللا ِ  ُتاولص  ُنیمألا  ُقیِّدِّصلا  ُفُسُوی  َناک 
ورف شرـس  رب  اهتبیـصم  رگا  دزرو و  ییابیکـش  دـسر  وا  هب  یتخـس  الب و  رگا  تسا .  هدازآ  لاح  همه  رد  هدازآ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

فـسوی هک  نانچ  دتفا .  یتسدگنت  یتخـس و  هب  هداهن  تسد  زا  ار  شیاسآ  دوش و  روهقم  دـتفا و  يریـسا  هب  دـنچره  دننکـشن  ار  وا  دـنزیر 
دناسرن .  بیسآ  وا  یگدازآ  هب  همه  نیا  اما  تشگ  ریسا  روهقم و  دش و  هتفرگ  یگدنب  هب  هیلع ،  هّللا  تاولص  نیما ، قیدص 

 . 2/89/6 یفاکلا : 

1915 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُنـسُح ُۀعباّرلاو :  ُءایَحلا ،  ُۀثلاّثلاو :  ُریبْدَّتلا ،  ُۀیناّثلاو :  ُءافَولا ،  اُهلَّوأ :  ٍعَتْمَتْـسُم ،  ُریثَک  ِهیف  سیَلف  اهنِم  ٌۀَلْـصَخ  ِهیف  ْنُکَت  مل  نَم  ٍلاصِخ  ُسمَخ 

ُۀّیِّرُحلا .  َلاصِخلا : ـ  ِهذه  ُعَمَْجت  یِهو  ُۀسِماخلاو ـ  ِقلُخلا ،
مود يرادافو ،  لوا :  تسین :  وا  رد  يدایز  هرهب  ریخ و  دشابن  اهنآ  زا  یکی  سک  رهرد  هک  تسا  تلـصخ  جـنپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

یگدازآ .  دراد : ـ  دوخ  رد  زین  ار  رگید  تلصخ  راهچ  هک  مجنپ ـ  ییوخ و  شوخ  مراهچ :  ایح ،  مرش و  موس :  ریبدت ، 
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 . 284/33 لاصخلا : 

1916 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهِریَغ .  یلإ  ِۀفوُکلا  نِم  ِنیَلُجر  یفَن  مالسلا  هیلع  اّیلَع  ّنإ  ٍرْصِم ، یلإ  ٍرْصِم  نِم  یْفُنی  ِبِراحُملا : ـ  ِیْفَن  نع  َلئُس  دقو   ـ

زا ار  درم  ود  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوش .  یم  دیعبت  رهـش  زا  دومرف :  براحم ـ  دیعبت  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
درک .  دیعبت  رگید  ياج  هب  هفوک 

 . 18/533/3 ۀعیشلا :  لئاسو  رظنا   ، 1714  / 477  / 2 مالسإلا :  مئاعد 

1917 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یحْرَجلا .  َنیِواُدی  یّتح  ِبْرَحلا  یف  ِءاسِّنلاب  جَرَخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  َلوسر  ّنإ 

دننک .  اوادم  ار  ناحورجم  ات  درب  گنج  هب  دوخ  هارمه  ار  نانز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلاامهیلع :  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما 
 . 5/45/8 یفاکلا : 

1918 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّرِفَی .  مَلف  ِفحَّزلا  نِم  ِلاتِقلا  یف  ٍۀَثالَث  نِم  َّرَف  نَمو  َّرَف ،  دَقَف  ِفحَّزلا  نِم  ِلاتِقلا  یف  ِنیَلُجر  نِم  َّرَف  نَم 

رفن هس  ربارب  زا  گنج  رد  رگا  و  دیآ ، یم  رامش  هب  نتخیرگ  شراک  دزیرگب ،  درمود  ربارب  زا  گنج  رد  سکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیآ .  یمن  رامش  هب  نتخیرگ  شراک  دزیرگب ،

 . 5/34/1 یفاکلا : 

1919 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هیلع و هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسر  یلإ  َعمَتْجاف  اهِعْطَقب ،  َرَمأف  ْتَقَرَـس ،  دَق  اهِموَق  یف  ٌفَرَـش  اَهل  ٍةأْرماب  َیُتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  َلوسر  ّنإ  : 

ٍریسَی !؟ ٍرَطَخ  یف  َۀَنالُف  ُلثم  ٌۀفیرَش  ٌةأْرما  ُعَطُْقت  هّللا ،ِ  َلوسر  ای  اولاقو :  ٍشیَُرق  نِم  ٌسان  هلآ 
اوکَلَهف .  مُهَفارْشأو  مُهءایِْوقأ  َنوکُْرتَیو  مِهئافَعُض  یلع  َدودُحلا  َنومیُقی  اوناک  اذه ،  ِْلثِمب  مُکَْلبَق  َناک  نَم  َکلَه  اّمنإ  مَعَن ،  َلاق : 

هب تشاد  یتمرح  تفارـش و  دوخ  هلیبق  موق و  نایم  رد  هک  ار  ینز  دومرف :  مالـسلا ـ  مهیلع  شناردـپ  زا  لقن  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
شیرق زا  يا  هدع  دننک .  عطق  ار  وا  تسد  داد  نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندروآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  يدزد  مرج 

ینک !؟ یم  عطق  یکچوک  ياطخ  رطاخ  هب  ار  وا  لثم  یفیرش  نز  تسد  ادخ ! ربمایپ  يا  دندرک :  ضرع  دندمآ و  ربمایپ  دزن 
اب دندرک و  یم  لامعا  ناشنافیعض  هرابرد  ار  اهرفیک )  ) دودح اهنآ  دنداتفا .  يدوبان  هب  يراک  نینچ  ببس  هب  امش  ناینیشیپ  يرآ ،  دومرف : 

دنتشگ .  كاله  ور  نیا  زا  دنتشادن ؛  يراک  دوخ ، فارشاو  نادنمتردق 
 . 2/442/1539 مالسإلا :  مئاعد 
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1920 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُثیدَحو ِنَسَحلا ،  ُثیدَح  ِنیَـسُحلا  ُثیدَحو  ِنیَـسُحلا ،  ُثیدَـح  يّدَـج  ُثیدَـحو  يّدَـج ،  ُثیدَـح  یبأ  ُثیدَـحو  یبأ ،  ُثیدَـح  یثیدَـح 

 ِ هّللا ِلوسَر  ُثیدَحو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  ُثیدَـح  َنینِمؤُملا  ـِر  یمأ ُثیدَـحو  مالـسلا ،  مهیلع  َنینِمؤُملا  ـِر  یمأ ُثیدَـح  ِنَسَحلا 
َّلَجوَّزَع .  هّللا ِ  ُلوَق 

ثیدح نیسح  ثیدح  نیسح و  ثیدح  میاین  ثیدح  مَیاِین و  ثیدح  مردپ  ثیدح  مردپ و  ثیدح  نم  ثیدح  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ادـخ لوسر  ثیدـح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ثیدـح  نینمؤملا  ریما  ثیدـح  نینمؤـملا و  ریما  ثیدـح  نسح  ثیدـح  نسح و 

تسا .  لج  زع و  دنوادخ  ثیدح 
 . 1/53/14 یفاکلا : 

1921 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌفُرْخُز .  وُهف  َنآرُقلا  ِثیدَحلا  نِم  ِْقفاُوی  َمل  ام 

تسا . یگتخاس  دشابن ، راگزاس  نآرق  اب  هک  یثیدح  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 1/69/4 یفاکلا : 

1922 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیِوَْرت .  ٍثیدَح  ِفلأ  نِم  ٌریَخ  ِهیِرْدَت  ٌثیدَح 

ینک . تیاور   [ هدیمهفن  ] ثیدح رازه  هک  نآزا  تسا  رتهب  یمهفب  ثیدح  کی  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/3 رابخألا :  یناعم 

1923 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّنَع .  مِهتایاوِر  ِرْدَق  یلع  اّنِم  ِساّنلا  َلِزانَم  اُوفِرعا 

دیسانشب . ام  زا  ناشتایاور  لقن  هزادنا  زا  ام  دزن  ار  مدرم  تلزنم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/150/24 راونألا :  راحب 

1924 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀیاوِر .  الو  َُهل  َهِْقف  ٍِدباع ال  ِفلأ  نِم  ُلَْضفأ  ِنیِّدلایف  ُهِّقفَتُملا  ِثیدَحلل  ُۀیواّرلا 

دشابن . ثیدح  يوار  سانش و  نید  هک  تسا  يدباع  رازه  زا  رترب  سانش  نید  ِثیدح  يوار  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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2/145/9 راونألا :  راحب 

1925 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقلَخلا .  دَعبو   ، ِقلَخلا عَمو  ِقلَخلا ،  لبَق  ُۀَّجُحلا 

دوب . دهاوخ  زین  قلخ  زا  دعب  تسه و  قلخ  اب  هدوب و  قلخ  زا  شیپ  ادخ ]  ] تّجح مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 1/177/4 یفاکلا : 

1926 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امِهِدَحأ  یلع  َماقأف  َّنَظ  وأ  َّکَش  نَم 

ُۀَحِضاولا .  ُۀَّجُحلا  یِه  هّللا ِ  َۀَّجُح  َّنإ  ُهَلَمَع ،  هّللا ُ  َطَبْحأ 
نامگ  ای  ّکش  ساسا  رب  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا . راکشآ  نشور و  ادخ  تّجح  اریز  دنادرگ ؛ لطاب  ار  شلمع  دنوادخ  دنک ، لمع 
 . 2/400/8 یفاکلا : 

1927 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َتِْملَع امب  َْتلِمَع  الفأ  َُهل :  َلاق  مَعَن ،  َلاق :  ْنإف  اِملاع ؟  َتنکأ  يدبَع ،  ِۀَمایقلا :  َموَی  ِدبعلل  ُلوقی  یلاعت  هّللا َ  َّنإ  ُۀَِـغلابلا : ـ » ُۀَّجُحلا  ِهّللف  ُْلق  »

ُۀَِغلابلا .  ُۀَّجُحلا  َکِلتف  ُمَصُْخیف ،  َلَمْعَت !؟  یّتح  َتْمّلعَت  الفأ  َُهل :  َلاق  ًالِهاج ،  ُتنُک  َلاق :  ْنإو   !؟
هدـنب هب  تمایق  زور  رد  لاـعتم  دـنوادخ  اـنامه  دومرف :  تسادـخ ـ » هژیو  عطاـق  تّجح  وگب :  » هیآ حیـضوت  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
خـساپ رگا  و  يدرک ؟ لمع  یتسناد  یم  هچنآ  هب  ایآ  دـیامرف : وا  هب  دـنوادخ  يرآ ،  دـهد : خـساپ  رگا  یتسناد ؟ یم  ایآ  نم ! هدـنب  دـیامرف :
عطاق . تّجح  نآ  تسا  نیا  دوش . موکحم  باجم و  وا  سپ ، ینک . لمع  ینادب و ]  ] ات یتخوماین  ارچ  دیامرف : ودب  متسناد . یمن  دهد :

 . 2/29/10 راونألا :  راحب 

1928 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهَفّرَع . امو  مُهاتآ  امب  ِساّنلا  یلع  َّجَتْحا  ّلجوّزع  هّللا َ  ّنإ 

تسا . هدرک  تّجح  هماقا  نانآ  رب  تسا ، هدناسانش  ناشیا  هب  هداد و  مدرم  هب  هچنآ  هلیسو  هب  لج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 410/2 دیحوتلا : 

1929 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ِۀَمایِقلا .  َموَی  ِرَبْکألا  ِعَزَفلا  نِم  َنِمأ  ایئاج ،  وأابِهاذ  َۀّکَم  ِقیرط  یف  َتام  نَم 
دشاب . ناما  رد  ساره  نیرتگرزب  نآ  زا  تمایق  زور  دریمب ، نآ  زا  نتشگرب  ای  هکم  هب  نتفر  هار  رد  سکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

 . 4/263/45 یفاکلا : 

1930 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ایِّبَُلم .  هّللا ُ  ُهَثَعب  امِرُْحم  َتام  نَم 

دزیگنارب . نایوگ  کیّبل  ار  وا  دنوادخ  دریمب ، مارحا  لاح  رد  سکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 7/302/56 راونألا :  راحب 

1931 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَنْوَرَی .  الو  مُهارَیف  َمِسْوَملا  ُدَهْشَیف  مُهَمامإ  ُساّنلا  ُدِقْفَی 

دنیب یم  ار  مدرم  دوش و  یم  رضاح  ّجح  مسوم  رد  ترضح  نآ  یلو  دنبای ، یمن  ودنیوج  یم  ار  دوخ  ماما  مدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دننیب . یمن  ار  وا  اهنآ  اما 
 . 346/33 نیدلا :  لامک 

1932 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا .  َموَی  ِساّنلا  یلع  ُُهباَوث  َناک  ِساّنلل  َّجَح  نَمو  َۀّنَجلا ، هّللا ِ  یلع  ُُهباَوث  َناک  هّلل ِ  َّجَح  ْنَمف  ِساّنلل ، ٌّجَحو   ِ هّلل ٌّجَح  ِناّجَح :  ُّجحلا 

ار تشهب  دنوادخ  درازگ ، ّجح  ادخ  يارب  هک  یـسک  مدرم . يارب  ّجح  ادخ و  يارب  ّجح  تسا : هنوگ  ود  رب  ّجـح  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . مدرم  نامه  هدهع  هب  تمایق  زور  رد  شباوث  شاداپ و  ، دور ّجح  مدرم  يارب  هک  ره  و  دهد ، شاداپ  وا  هب 

 . 74/16 لامعألا :  باوث 

1933 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلعَف َول  اوبَذَک ،  َُهل : ـ  اریَخ  َناک  َلَصَوو  َقَّدصَت  َُّمث  ًۀّـجح  ٌلُجر  َّجَـح  اذإ  َنولوقَی :  ِصاّصُقلا  ِءالؤه  نِم  اسان  َّنإ  ِنمحّرلاُدـبع :  َُهل  َلاق  اَّمل   ـ

ِساّنلل . اماِیق  َتیَبلا  اذه  َلعَج  یلاعت  هّللا َ  َّنإ  ُتیَبلا ،  اذه  َلِّطُعل  ُساّنلا  اذه 
اج هب  ّجح  کی  یسک  رگا  دنیوگ : یم  نایوگ  ناتساد  نیا  زا  يا  هدع  درک : ضرع  هک  نمحرلادبع  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
یم غورد  دومرف :  تسا ـ  هداد  ماجنا  يرتهب  راـک  دروآ  اـج  هب  محر  هلـص  دـهدب و  هقدـص   [ ّجـح هب  ررکم  نتفر  ياـج  هب   ] سپـس دروآ و 

مدرم راک  ماوق  ار  هناخ  نیا  لاعتم  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دوش ،  یم  هدـناشک  یلیطعت  هب  هناـخ  نیا  دـننکب  ار  راـک  نیا  مدرم  رگا  دـنیوگ .
تسا . هدادرارق 

 . 452/1 عئارشلا :  للع 
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1934 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتیَبلا .  اذه  ِّجَح  ِنامْدإ  نِم  ِرقَفلل  یْفنأالو  ًینِغ  َعَرْسأ  ائیَش  ُتیأر  ام 

دیادزب . ار  رقف  دروآ و  يرگناوت  عیرس  نانچ  هناخ  نیا  ترایز  رب  تموادمدننامه  يزیچ  هک  ما  هدیدن  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 694/1478 یسوطلل :  یلامألا 

1935 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اَدبأٌرقَف .  ُْهبُِصی  َمل  ٍجَجِح  َثالَث  َّجَح  نَم 

دیاین . راتفرگ  رقف  هب  زگره  دروآاج ، هب  ّجح  راب  هس  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 117/101 لاصخلا : 

1936 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍراّبَج .  ُّلُک  ِهیف  ُّلِذَی  ّهن  أل  یعْسَملا ؛  نِم  یلاعت  هّللا ِ  یلإ  َّبَحأ  ٍۀَعُْقب  نِم  ام 

راوخ و اج  نآ  رد  يّربکتم  شکندرگ و  ره  هک  اریز  تسین ؛ یعـسم  زا  رتبوبحم  لاعتم  دنوادخ  دزن  ییاج  چـیه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش . لیلذ 

 . 99/45/34 راونألا :  راحب 

1937 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، َُهل َنیّلَـصُملل  ًۀَْـلِبقو  ِءایبنألا  َّل  ـ حَم ُهَلعَج  َـد  قو ِه ،  ِـ تَرایزو ـِه  ِمیظْعَت یلع  ـم  ُهَّثَحف ِِهناْیتإ ،  یف  مُهَتَعاط  َِربَتْخَیل  ُهَقلَخ  ِهب  هّللا ُ  َدَبعَتْـسا  ٌتَیب  اذـهو 

ِۀَمَظَعلا .  ِعَمَتُْجمو  ِلا ،  ـ مَکلا ِءاو  ـ ِتْسا یلع  ٌبوْصنَم  ِِهنار ،  ـ ْفُغ یلإ  ّيدَؤ  ُـ ـٌق ی یرطو ـِه ،  ِناوْضِر نِم  ـٌۀ  َبْعُش ـو  ُهو
يربنامرف نآ ، رد  روضح  اب  ات  هتـشاداو ، شتـسرپ  هب  نآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  قلخ  دنوادخ  هک  تسا  يا  هناخ  نیا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هدرک شنارازگزامن  هلبق  ناربماـیپ و  هاـگیاج  ار  نآ  هدومرف و  قیوشت  نآ  تراـیز  تشادـگرزب و  هب  ار  اـهنآ  ور  نیا  زا  دـیامزایب . ار  ناـنآ 
و راوتـسا ،  لامک ،  داـینب  رب  دـماجنا و  یم  وا  شزرمآ  هب  هک  تسا  یهار  تسادـخ و  يدونـشخ  ناوضر و  زا  يا  هخاـش  هناـخ ، نیا  تسا .

تسا . تمظع  زکرم 
 . 253/4 دیحوتلا :   ، 715/985 قودصلل :  یلامألا 

1938 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َدیِعلاو َةالَّصلا  اُوَضَق  اذإف  مُهعَم ،  َلِسُریف  ِدیِعلا ،  یلإ  ِدـیِعلا  َموَیو  ِۀـعُمُجلا ،  یلإ  ِۀـعُمُجلا  َموَی  ِنیَّدـلا  یف  َنیـسوبْحَملا  َجِرُخی  ْنأ  ِمامإلا  یلع 
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ِنجِّسلا .  یلإ  مُهّدَر 
ندرازگ يارب  دیع ، هعمج و  مایا  دنا ، هدش  ینادنز  دوخ  يراکهدب  نتخادرپن  مرج  هب  هک  ار  یناینادنز  دیاب  ماما  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هب ار  اهنآ  دیع  دـیدزاب  دـید و  زامن و  ندـش  مامت  زا  سپ  دروآ و  نوریب  نادـنز  زا  رومأم  يا  هدـع  هارمه  هب  دـیع ،  دـیدزاب  دـید و  زامن و 
دنادرگرب . نادنز 

 . 3/31/3265 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1939 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَلیبَس  یّلَخ  ّالإو  ٍتَبَِثب  ِلوتقَملا  ُءاِیلوأ  َءاج  نِإَف  ٍماّیأ ،  َۀَّتِس  ِمَّدلا  ِۀَمَُهتیف  ُسِبحَی  َناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َِّیبَّنلا  َّنإ 

يایلوا تدـم  نیا  رد  رگا  تشاد .  یم  هگن  تشادزابرد  زور  شـش  ار  لتق  هب  مهتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
درک .  یم  شدازآ  دنداد  یمن  هئارا  وا  ندوب  لتاق  تابثا  رب  یلیلد  لوتقم 

 . ج 10 ص 174 بیذهت : 

1940 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یّتَح ِهیَلَع  ُهَسَبَح  امَک  اّمَغ  َتومَی  یّتَح  ُرَخآلا  ُسَبُحیو  ُِلتاقلا  ُلَتُقی  َلاقَف :  ُرَخآلا  َلَتَقو  امُهُدَحأ  َکَسمأ  ِنیَلُجَر  یف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  یـضَق 

اّمَغ  َتام 
نینچ دوـب  هتـشک  ار  وا  يرگید  هتـشاد و  هگن  ار  یـصخش  اـهنآ  زا  یکی  هک  درم  ود  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

بجوم لوتقم  نتـشاد  هگن  اب  هک  نانچمه  دریمب ؛  اـنگنت  رد  اـت  ددرگ  یم  تشادزاـب  يرگید  نآ  دوش و  یم  هتـشک  لـتاق  دومرف :  يرواد 
تسا .  هدش  انگنت  رد  وا  گرم 

 . ج 4 ص 115 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

1941 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَبِحاص . ُْبلطا  : َلاقو ُهَسبَحف  ، ٍلُجر ِسْفَنب  َلَّفکَت  دق  ٍلُجرب  مالسلا  هیلع  َنینمؤملا  ُریمأ  َیُتا 

تشادزاب ار  وا  ترضح  دندروآ . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  دوب  هدش  يرگید  درم  ناج  نماض  هک  ار  يدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نک . ادیپ  ار  تقیفر  دومرف : درک و 

 . هوحن 13/156/1 و ح 2  ۀعیشلا :  لئاسو 

1942 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  َنیِد  الف  ِنیِّدلا ، یلع  ْضِغُبی  َملو  ِنیِّدلا  یلع  َّبُِحی  َمل  نَم  ُّلُک 

درادن . نید  دشابن  نید  يارب  شینمشد  یتسود و  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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 . 2/127/16 یفاکلا : 

1943 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیخأل .  اّبُح  امُهَّدَشأ  امُُهلَْضفأ  َناک  ّالإ  ُّطَق  ِنانِمُؤم  یقَْتلا  ام 

دشاب . هتشاد  تسود  رتشیب  ار  شردارب  هک  تسا  رتهب  نآ  هک  نیا  رگم  دننکنرادید  مه  اب  زگره  نمؤم  ود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 1/411/937 نساحملا : 

1944 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انَریَغ .  َیلاوو  اینُّدلا  َبَحأ  نَم  هّللا َ  َّبَحأ  ام  هّللاو ، ِ 

درادن . تسود  ار  دنوادخ  دریذپب  ار  ام  ریغ  یتسرپرس  درادب و  تسود  ار  ایند  هک  یسک  دنگوس  ادخ  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 8/129/98 یفاکلا : 

1945 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهبیبَح َةْولَخ  ُّبُِحی  ٍّبُِحم  ُّلُک  َسیلأ  یّنَع ، َمان  ُلیّللا  ُهَّنَج  اذإف  ینُّبُِحی  ُهَّنأ  َمَعَز  نَم  َبذَک  مالسلا : ـ  هیلع  یـسوم  یل  یلاعت  هّللا ُ  یحْوأ  امیف   ـ

 ! ؟
دـسر ارف  بش  نوچ  اما  دراد  تسود  ارم  درب  نامگ  هک  سک  نآ  دومرف : یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنک !؟ تولخ  دوخ  رادلد  اب  دراد  تسود  يا  هدادلد  ره  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیوگ . یم  غورد  ددنب ، ورف  نم  تدابع  زا  مشچ 
 . 438/577 قودصلل :  یلامألا 

1946 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِسْفَن .  نِم  هّللاُدبَعلا َ  ُلِزُنی  ام  َلثِم  َدبَعلا  ُلِزُنی  هّللا َ  َّنإف  ُهَدنِع ،  هّللا ِ  ـُۀ  َلِزنَم َفیک  ْفِْرعَْیلف  هّللا ِ  َدنِع  ُُهَتلِزنَم  َفیک  َفِرعَی  ْنأ  َدارأ  نَم 

اریز تسا ؛ هنوگچ  وا  دزن  ادخ  تلزنم  هک  درگنب  دراد  دـنوادخ  دزن  یتلزنم  هچ  هک  دـنادب  دـهاوخ  یم  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . لئاق  تلزنم  دوخ  دزن  ادخ  يارب  هدنب  هک  دراد  تلزنم  ادخ  دزن  هزادنا  نامه  هب  هدنب 

 . هوحن  1882 لاّمعلا :  زنک   ، 71/156/74 راونألا :  راحب 

1947 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوُّبُِحت ُْمتنُک  نِإ  ُْلق   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهّیبَنل  ّلجو  ّزع   ِ هّللا َلوَق  ْعَمْـسَی  َْملأ  انِْعبَّتَْیلو ،  هّللا ِ  ِۀعاطب  ْلَمْعَْیلف  ُهُّبُِحی   َ هّللا َّنأ  َملعَی  نأ  ُهَّرَـس  نَم 

ٌمیِحَّر !؟ »  ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا 
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يوریپ ام  زا  دنک و  لمع  ادخ  ياهنامرف  هب  دیاب  دراد  شتـسود  دنوادخ  دـنادب  هکدوش  یم  لاحـشوخ  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ادخ ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دـیراد  تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب : : » دومرف هک  تسا  هدینـشن  ار  شربمایپ  هب  ّلجوّزع  دـنوادخ  نخـس  ایآ  دـیامن .

تسا . » نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  و  دیاشخبب ، ار  امش  ناهانگ  درادب و  ناتتسود 
 . 8/14/1 یفاکلا : 

1948 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَنامألا .  ِءادأ  عَم  ِهیَلع ،  هّللا ُ  َضَرَْتفا  امو  ِهتاوَلَص  یلع  ٌِظفاُحم  ِِهثیدَح ،  یف  ٌقودَص  ٌلُجر  ّلجو  ّزع  هّللا ِ  یلإ  ِدابِعلا  ُّبَحأ 

ادخ هچنآ  زامن و  ندرازگ  رب  دشاب و  وگتـسار  شراتفگ  رد  هک  تسا  نآلج  زع و  دنوادخدزن  سک  نیرتبوبحم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشاب . زادرپ  تناما  دنک و  تبظاوم  تسا  هدرک  بجاو  وا  رب 

 . 371/467 قودصلل :  یلامألا 

1949 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَلع . ُتضَرَْتفا  اّمِم  َّبَحأبیدبع  َّیلإ  َبَّبَحت  ام   : یلاعتو َكرابت  هّللا ُ  َلاق 

ما هدرک  بجاو  وا  رب  هچنآ  هب  لمع  زا  رت  بوبحم  يراک  چـیه  اب  هدـنب  تسا : هدومرف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش . یمن  نم  بوبحم 

2/82/5 یفاکلا : 

1950 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مَلف هّللا ِ  ِّبُح  ُةَوالَح  َموَقلا  ََطلاخ  امَّنإو  َِطلوُخ ،  دق  ُهَّنأک  اینُّدلا  ِلهأ  َدنع  َناکو  هّللا ، ِ  ِّبُح  َةَوالَح  َدَجَووامَـس  اینُّدلا  نِم  ُنمؤملا  یّلََخت  اذإ 

ِهِریَغب .  اولغَتْشَی 
هناوید نوچ  ناتسرپ  ایند  دزن  دبایرد و  ار  ادخ  تبحم  ینیریش  ددرگ و  هبترم  دنلبدشک  رانک  ایند  زا  نمؤم  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنا . هدرکن  لوغشم  وا  هب  زج  ار  لد  ور  نیا  زا  تسا و  هتخیمآرد  اهنآ  اب  ادخ  تبحم  ینیریش  هک  یتروص  رد  دیامن ،
 . 2/130/10 یفاکلا : 

1951 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفوَخلا .  نِم  ُلَْضفأ  ُّبُحلا 

تسا .  ادخ ) زا   ) سرت زا  رترب  ادخ )  ) ّتبحم مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 8/129/98 یفاکلا : 
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1952 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ِ  َریَغ   ِ هّللا َمَرَح  ْنِکُْست  الف  هّللا ، ِ  ُمَرَح  ُبلقلا 

ناِشنَم ! ادخ  مرح  رد  ارادخ  زج  سپ ، تسادخ ، مرح  لد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 518/1468 رابخألا :  عماج 

1953 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِهِّلُک .  ِساّنلا  نِمو  ِِهلامو  ِِهلْهأو  ِهِْدلُوو  ِهُِّماو  ِهیبأو  ِهِسْفَن  نِم  ِهَیلإ  َّبَحأ  هّللا ُ  َنوکی  یّتح  هّللاب ِ  َنامیإلا  ٌلُجر  ُضحْمَی  ال 

نز و دـنزرف و  ردام و  ردـپ و  شدوخ و  زا  ار  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دوشن  صلاخ  بان و  ادـخ  هب  ناسنا  نامیا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
درادب . تسود  رتشیب  مدرم  همه  زا  شلام و 

 . 70/25/25 راونألا :  راحب 

1954 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلْذَبلاو .  ُعُضاوَّتلاو ، ُنیِّدلا ،  َۀَّبحَملا :  ُثِرُوت  ٌۀثالث 

یگدنشخب . ینتورف و  يرادنید ، دروآ : یم  ّتبحم  زیچ  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 316 لوقعلا :  فحت 

1955 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرامْعألا .  یف  ُدیزَیو  َرایِّدلا ،  ُرِّمُعی  ِراوِجلا  ُنسُح 

دنک . یم  دایز  ار  اهرمع  دابآ و  ار  اه  هناخ  یگیاسمه ،  نسُح  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2/667/8 یفاکلا : 

1956 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يّذلا ِرْکُش  نِم  ُهَذَخأ  يّذلا  َّنأ  يرَیو  ِّقِحَتسُملل ،  َُهلْذبَی  ْنأو  ِرْسُعلاو ،  ِرُْسیلا  ِلاح  یلع  ِِهلامب  اّیِخَس  ُنوکَی  ٍۀثالَثبّالإ :  اداوَج  ُداوَجلا  ُنوکَی  ال 

ُهاطْعأ . اّمِمُرَثْکأ  ِهَیلإ  يدْسأ 
، دشخبب ار  شیوخ  لام  یتسدگنت  يرگناوت و  رد  دشاب : هتشاد  تلصخ  هس  هک  نآرگم  دشابن  هدنشخب  هدنشخب ، مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا . هدیشخب  هک  دنادب  يزیچ  نآ  زا  رتدنمشزرا  رتشیب و  دنک  یم  تفایرد  هک  ار  يرّکشت  و  دشخبب ،  تسا  ّقحتسم  هک  یسک  هب  ار  نآ 
 . 78/231/27 راونألا :  راحب 
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1957 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌنونجََمل .  ُهنَع  ُلأُْسیام  ِّلک  یف  َباجأ  نَم  ّنإ 

تسا . هناوید  دهد ،  خساپ  دوش  یم  وازا  هک  یلاؤس  ره  هب  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 238/2 رابخألا :  یناعم 

1958 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِِهتاِّین َّنأل  ِۀّنجلا  یف  ِۀّنَجلا  ُلهأ  َدِّلُخ  اّمنإو  اَدبأ ،  هّللا َ  اوصْعَی  ْنأ  اهیف  اودِّلُخ  َول  ْنأ  اینُّدلا  یف  َتناک  مِِهتاِّین  ّنألِراّنلا  یف  ِراّنلا  ُلهأ  َدِّلُخ  اّمنإ 

ِِهتَلِکاَش » یلع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  « : ـ  یلاعت َُهلوق  الت  َُّمث  ِءالؤهو ـ  ِءالؤه  َدِّلُخ  ِتاّیِّنلِابف  ادبأ ،  هّللا َ  اوعیُطی  ْنأ  اهیف  اوَقب  ول  ْنأ  اینُّدلا  یف  ْتناک 
ار ادخ  دبا  ات  دننامب  هدنز  دبا  ات  هچنانچ  هک  دوب  نیا  ناشتّین  ایند  رد  هک  دننادیواج  شتآ  ردور  نیا  زا  نایخزود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

يارب دنـشاب ،  راگدنام  هشیمه  يارب  رگا  هک  دـندوب  ّتین  نیا  رب  ایند  رد  هک  دـننادیواج  تشهب  رد  ور  نیا  زا  زین  نایتشهب  دـننک و  ینامرفان 
ره وگب  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  هاگ  نآ  تسا . ناشیاهتّین  ببـس  هب  هورگ  ود  ره  یگنادواج  سپ ، دـنرب . نامرف  ار  ادـخ  هشیمه 

دوخ . ّتین  قبط  ینعی  دومرف : و  دنک » یم  لمع  دوخ  هلکاش  قبط  سک 
 . 84 ءارسإلا : 

1959 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمّنهَج !  َقَرْحأف  َسّفَنَتف  َسّفنَتَی ،  ْنأ  َهل  َنَذأی  ْنأ  َُهلأَسو  ِهّرَح ،  َةّدِش  ّلجو  ّزع   ِ هّللا یلإ  اکَش  ُرَقَس ،  َهل :  ُلاُقی  َنیرِّبکَتُمللایِداَول  َمّنهَج  یف  ّنإ 

زع و دـنوادخ  هب  دوخ  ِترارح  تّدـش  زا  هّرد  نآ  رقـس . ماـن  هب  تسا  يا  هّرد  ناربـکتم  يارب  منهج  رد  اـنامه  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنازوس ! ار  خزود  هک  دیشک  یسفن  سپ ، دشکب . یسفن  ات  دهد  شا  هزاجا  درک  شهاوخ  دُرب و  تیاکشلج 

 . 265/7 لامعألا :  باوث   ، 2/310/10 یفاکلا : 

1960 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نم اُهلهأ  َتاَمل  اینُّدلا  ِلهأ  ِبارَـش  یف  ْترَطَق  ِعیرَّضلا  نم  ًةَرْطَق  َّنأ  َول  هلآ : ـ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسِرل  مالـسلا  هیلع  َلیئربج  ِلوَق  نِم   ـ

اِهْنتَن . 
راخ  ) عیرـض زا  يا  هرطق  رگا  دومرف :  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هتفگ  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 

دنریمب . یگمه  نآ  دنگ  يوب  زا  دکچب  ایند  مدرم  یندیماشآ  بآ  رد  یّمس ) کشخ 
 . 8/280/1 راونألا :  راحب 

1961 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِحیِر .  نِم  اینُّدلا  ُلهأ  َتاَمل  ِضرألاو  ِءامَّسلا  َنیب  َقِّلُع  ِراّنلا  ِلهأ  ِلیبارَس  نِم  ًالابْرِس  ّنأ  َول 

نایم رد  نایخزود  ياه  هماج  زا  یکی  رگا  دومرف :  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  لیئربج  هتفگ  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 
دنریمب . نآ  يوب  زا  ایند  مدرم  همه  دوش  هتخیوآ  نیمز  نامسآ و 

 . 8/280/1 راونألا :  راحب 

1962 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْتعِضُو اعارِذ ،  َنوعبَس  اُهلوط  یّتلا  ِۀلِـسلِّسلا  نم  ًةدِحاو ،  ًۀْقلَح  َّنأ  ول  هلآ : ـ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسِرل  مالـسلا  هیلع  َلیئربج  ِلوَق  نِم   ـ

اهِّرَح .  نِم  اینُّدلا  َِتباذل  اینُّدلا  یلع 
ریجنز نآ  زا  هقلح  کی  رگا  دومرف :  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هتفگ  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

ددرگ . هتخادگ  نآ  يامرگ  زا  ایند  دوش  هداهن  ایند  رب  يزگ  داتفه 
 . 8/280/1 راونألا :  راحب 

1963 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ینعَی .  اّمع ال  ِسُّسَجَّتلاو  ٍناَیب ،  ِریَغب  ِةََذبانُملاو  ِناوْخإلا ،  ِلُّدبَت  یف  ٍثالث :  یف  ُلهَجلا 

ياهزیچ زا  وج  سرپ و  و  ناهرب ، لیلد و  نودب  ندرک  تفلاخم  ندرک ، ضوع  تسود  : تسا زیچ  هس  رد  ینادان  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هدوهیب .

317 لوقعلا :  فحت 

1964 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًالْهَج .  هّللاب ِ  ِراِرتْغالاب  یفکو  اْملِع ،  هّللا ِ  ِۀَیشَخب  یفک 

يوش . لفاغ  ادخ  باذع ]  ] زا هک  سب  نیمه  ار  ینادان  یسرتب و  ادخزا  هک  سب  نیمه  ار  ییاناد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 70/379/26 راونألا :  راحب 

1965 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُمَْلعَی .  امب ال  ُمْکُحلاو  َمَهْفَی ،  ْنأ  َلبَق  ُۀَضَراعُملاو  َعَمسَی ،  ْنأ  َلبَق  َُهباجإلا  ِلِهاجلا  ِقالخأ  نِم 

هدنیوگ دوصقم   ] هک نآ  زا  شیپ  دهد و  یم  خساپ  بلطم ]  ] ندینش زا  لبق  هک  تسا  نیا  نادان  ياهیوخ  زا  یکی  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک . یم  مکح  هتسنادن  دزیخ و  یم  رب  تفلاخم  هب  دمهفب   [ ار

 . 303 نیدلا :  مالعأ 
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1966 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف اودِهَتْجاف  َُهل ، مُُهتَعاط  ّالإ  مِهِّلُک  ِهِْقلَخ  نِم  َکلذ  َنود  نَم  الو  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  الو  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  ِهِْقلَخ  نِمٍدَحأ  َنیبو  هّللا ِ  َنیب  سَیل  ُهَّنأ  اومَلْعا 

هّللا . ِ  ِۀعاط 
رگم رگید ،  سک  چیه  هن  یلـسرم و  ربمایپ  هن  دوش  هطـساو  یبّرقم  هتـشرف  هن  شناگدنب  ادـخ و  نایم  هک  دـینادب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دیشوکب . ادخ  تعاط  رد  سپ  دنوادخ ؛ زا  ناشتعاط 
 . 8/11 یفاکلا : 

1967 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌنونْجََمل .  ُهنَع  ُلأُْسی  ام  ِّلک  یف  َباجأ  نَم  َّنإ 

تسا . هناوید  دهد  باوج  دوش  یم  وا  زا  هک  یلاؤس  ره  هب  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.238/2 رابخألا :  یناعم 

1968 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌءیَش .  ُهَدنِع  اّمِم  ُصُْقنَی  الو  ابارَشو ،  اماعَط  مُهَعِسََول  ُسنإلاو ـ  ُّنِجلا  ِنالَقّثلا ـ  ِهب  َلَزنَول  ًالِزنَم  ِۀّنَجلا  ِلْهأ  یندأ  َّنإ 

یندـیماشآ كاروخ و  زا  ار  همه  دـنوش  وا  نامهیم  سنا  ّنج و  رگا  هک  تسا  نانچ  تشهب  درف  نیرت  هیاپ  نود  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دوش ! یمن  مک  يزیچ  دراد  هچنآ  زا  دنک و  یم  ییاریذپ 

.8/120/11 راونألا :  راحب 

1969 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِسْفَن .  نِم  ُفاْصنإلاو  َِملاعلا ،  ِعیمَِجل  ُرِْشبلاو  ٍراْتقإ ،  نِم  ُقاْفنإلا  َۀّنَجلا : َُهل  هّللا ُ  َبَجْوأ  َّنْهنِم  ٍهَدِحاوب  هّللا َ  یتأ  نَم  ٌثالث 

ندرک قافنا  دنادرگ : یم  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دهد  ماجنا  ار  اهنآ  زا  یکی  سک  ره  هک  تسا  راک  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نتشاد . فاصنا  و  َملاع ، همه  اب  ییورشوخ  یتسدگنت ، رد 

.2/103/2 یفاکلا : 

1970 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ـِۀ .  ّنَجلا ُنَمَث  هّللا ُ»  ّالإ  َهلإ  ال  ُلوَق « 

تسا . تشهب  ياهب  هّللا »  ّالإ  هلإ  ال   » رکذ مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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.21/13 دیحوتلا : 

1971 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍلالَح .  نِم  نُکَیلو  َلامَجلا ،  ُّبُِحی  ٌلیمج  هّللا َ  َّنإف  ْلّمََجتو ،  ْسَبلا 

دشاب . لالح  زا  دیاب  اما  دراد ؛ تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  اریز  شوپب ؛ ابیز  سابل  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.3/340/4 ۀعیشلا :  لئاسو 

1972 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِبلَقلا َةَواسَق  ُثِرُویو  َُهل ،  َءافِـش  ٌّيِوَد ال  ٌءاد  َکلذو  اقاِفن ،  مُُکبِقُعیو  مُِکنیِد  ُباهَذ  َکـلذ  یفف  اینُّدـلاِءانبأو ،  ِكولُملا  َۀـَسلاَُجمو  مُکاـّیإ 

ِرهوَجلا .  َنِداعَم  َنودَِجت  مُهَدنِعف  ِساّنلا  نِم  ِطاسْوألاو  ِساّنلا  نِم  ِلاکْشألاب  مُکیَلعو  َعوشُخلا ،  مُُکُبلْسَیو 
دروآ یم  ییورود  قافن و  درب و  یم  ار  امش  نید  راک  نیا  هک  دیزیهرپب  ناتسرپ  ایند  نارایرهش و  اب  ینیشنمه  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

طـسوتم دارفا  دوخ و  ياتمه  نامدرم  اـب  دـیادز ، یم  ار  ینتورف  دروآ و  یم  راـب  هب  یلدگنـس  زین  تسا ، ناـمرد  یب  تخـس و  يدرد  نیا  و 
دیبای . یم  اهنآ  نایم  رد  ار  رهاوج  ياهناک  هک  دینک  ینیشنمه  هعماج ] ]

.57 رشع :  ۀّتسلا  لوصُالا 

1973 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهنِم .  ـٍد  ِحاوک ِساّنلا  ـد  نِع اوریصَتف  ُـم  هوِسلاُجت الو  ِعَِدبلا  َلهأ  اوبَحْصَت  ال 

دوب . دیهاوخ  اهنآ  زا  یکی  دننام  مه  امش  مدرم ،  رظن  رد  هک  دینکن  ینیشنمهو  تقافر  ناراذگ  تعدب  اب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/375/3 یفاکلا : 

1974 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًةّرَم .  َنیرشِعو  اسْمَخ  ّلجو  ّزع   َ هّللا َرِفْغَتسَی  یّتح  َّفَخ ،  ْنإو  ٍسِلجَم ،  نم  ُموقَی  َناک ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  َلوسر  ّنإ 

زا هبترم  جنپ  تسیب و  دوب ، هتسشن  اج  نآ  رد  هاتوک  ینامز  هچ  رگا  تساخ ، یم  رب  یسلجم  زا  هاگره  ادخ  ربمایپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیبلط . یم  شزرمآ  ادخ 

.2/504/4 یفاکلا : 

1975 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِرییغت .  یلع  ُرِدقَی  الو  ِهیف  هّللا ُ  یصُعی  اسلجَم  َسِلجَی  ْنأ  ِنمؤملل  یغبنَی  ال 
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رییغت ار  عضو  نآ  دناوت  یمن  وا  دوش و  یم  دنوادخ  تیصعم  نآ  رد  هک  دنیشنب  یسلجمرد  نمؤم  تسین  راوازس  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دهد .

.2/374/1 یفاکلا : 

1976 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّقحلا ُدَحجَی  يّذلا )  َلُجّرلا (  متعمس )  اذإ  اذهب (  ینع  اّمنإ  هّللا : ـ »...ِ  ِتاَیآ  ُْمتْعِمَـس  اَذِإ  ْنَأ  باتکلا  یف  مکیلع  َلَّزندقو  : » یلاعت هلوق  یف   ـ

َناک .  نَم  انئاک  ُهْدِعاُقت  الو  ِهِدنع  نِم  ْمُقف  ِۀّمئألا ،  یف  ُعَقَیو  ِهب  ُبّذُکیو 
دنخـشیر راکنا و  دروم  ادـخ  ِتایآ  هک  دیدینـش  نوچ  هک  درک  لزان  امـشرب  باتک  رد  قیقحت  هب  و   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

زا دیوگ ، یم  دب  ناماما  زا  دنک و  یم  بیذکت  راکنا و  ار  قح  یـسک   [ دیدینـش هاگره  هک [  تسا  نیا  دوصقم  دومرف :  دریگ ـ »... یم  رارق 
دشاب . دهاوخ  یم  هک  ره  نکم ، ینیشنمه  وا  اب  زیخرب و  یسک  نینچ  دزن 

2/377/8 یفاکلا : 

1977 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلُخدَی .  َنیح  ِسلجملا  یندأ  یف  َدَعَق  ًالزنَم  َلخَداذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َناک 

تسشن . یم  سلجم  ياج  نیرت  نییاپ  رد  دش  یم  یلزنمدراو  هاگره  ادخ  ربمایپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1/66/71 قالخألا :  مراکم 

1978 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِهب اوذُخأی  ْنأ  ِساّنلا  یلع  ُبِجَی  َءایـشأ  ُۀَـسمَخ  ٍۀـَلأسم : ـ  ریَغ  نِم  مُهفِرعی  َمل  اذإ  ِۀَـنِّیَبلا  ِلوَقب  َیـضقَی  نأ  َهل  ُلِحَیأ  یـضاقلا  ِنع  لئُـس  اَّمل   ـ
نع ُلأُسی  الو  ُُهتداهـش ،  ْتَزاج  انومأم  ارهاظ  ُهُرهاظ  َناک  اذإف  ُتاداهّـشلاو ،  ُحئابَّذلاو ،  ُثیِراوَملاو ،  ُحُـکانّتلاو ، ُتایالِولا ،  ِمْکُحلا :  َرِهاظ 

ِِهنطاب . 
هک نآ  یب  دـهد  مکح  سانـشان  ناهاوگ  هتفگ  ساسا  رب  دـناوت  یم  یـضاق  ایآ  هکنیا  زا  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

، یتسرپرـس تیـالو و  دـننک : لـمع  مکح  رهاـظ  هب  اـهنآ  رد  دـیاب  مدرم  هک  تسا  دروـم  جـنپ  دوـمرف :  دـنک ـ ؟ وـج  سرپ و  ناـنآ  هراـبرد 
نطاب زا  دیابن  تسا و  زیاج  شا  یهاوگ  دوب  نانیمطا  روخ  رد  تسرد و  درف ، رهاظ  رگا  نداد . تداهـش  حیابذ و  ثاریم ، ثرا و  ییوشانز ،

درک . وج  سرپ و  وا 
.7/431/15 یفاکلا : 

1979 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀلبِقلا .  َهاُجت  ُسِلجَی  امَرَثْکأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َناک 
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تسشن . یم  هلبق  هب  ور  رتشیب  نتسشن ، ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1/66/72 قالخألا :  مراکم 

1980 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍقیدَص .  الب  یقبَتف  مِِهنایدأ  نع  َساّنلا  ِشِّتَُفت  ال 

ینام . یم  تسود  یب  هک  نکم  وجو  سرپ  مدرم  نییآ  نید و  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.78/253/109 راونألا :  راحب 

1981 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀسائِر .  یف  ِِهیأرب  ُبَْجعُملا  ِۀبِرجَّتلا  ُلیلقلا  َّنعَمْطَی ...  ال 

ددنب . عمط  یتسایر  چیه  هب  دیابن  زگره  يأردوخ ، هبرجت  مک  صخش  مالسلا ... :  هیلع  قداص  ماما 
.434/20 لاصخلا : 

1982 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀمایقلا .  َموَی  ّلجو  ّزع   ِ هّللا نِم  ِساّنلا  ُدَْعبأ  َنوراّبَجلا 

دنتسه .  لج  زع و  دنوادخ  زا  نامدرم  نیرترود  ناراّبج  زیخاتسر ، زور  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.11/304/7 ۀعیشلا :  لئاسو 

1983 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الو ُهءارَو ،  اوُّلَُـصت  الو  ُهَتَداهَـش ،  اولَبْقَت  ـالو  ُهَتَحیبَذ ،  اولُکأـت  ـالف  َنوقیُطی  ـال  اـم  مُهُفِّلُکی  وأ  یـصاعملا  یلع  هَداـبِع  ُُربجَی  هّللا َ  ّنأ  َمَعز  نَم 

ائیش .  ِةاکّزلا  نِم  ُهوُطُعت 
نانآ هب  ناشناوت  زا  شیب  ای  دنک  یم  روبجم  ناهانگ  ماجنا  رب  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  هک  دشاب  دقتعم  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دیهدن . وا  هب  تاکز  زا  يزیچ  دیناوخن و  زامن  شرس  تشپ  دیریذپن ، ار  شتداهش  دیروخن ، شحبذ  زا  دهد  یم  فیلکت 
 . 5/11/17 راونألا : راحب 

1984 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِمل َْتیَـصَع ؟  َِمل  ِدبعلل :  یلاعت  هّللا ُ  ُلوقی  هّللا ، ِ  ِلِعف  نِم  وُهف  ِهیَلع  َدـبَعلا  َموَلت  ْنأ  ْعِطَتْـسَت  َمل  امو  ُهنِم ، وُهف  ِهیَلعَدـبعلا  َموَلت  ْنأ  َتعطَتْـسا  ام 
نِم ُهَّنأل  َتْدَدَوْسا ؟ َِمل  َتْضَـضَْیبا ؟  َِمل  َتْرُـصَق ؟  َِمل  َتْضِرَم ؟ َِمل  َهل :  ُلوقی  الو  ِدـبعلا ، ُلعف  اذـهف  ؟ َْتیَنَز َِمل  َرمَخلا ؟  َْتبِرَـش  َِمل  َْتقَـسَف ؟ 
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یلاعت .  هّللا ِ  ِلِعف 
هدنب یناوتن  هک  يزیچ  نآ  ره  تسوا و  دوخ  راک  ینک  شنزرس  نآ  ماجنا  ببـس  هبار  هدنب  یناوتب  هک  يزیچ  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ارچ يدرک ؟ يراکبان  ارچ  يدرک ؟ ینامرفان  ارچ  دـیامرف : یم  شا  هدـنب  هب  لاـعتم  يادـخ  تسادـخ . راـک  ینک  شنزرـس  نآ  ببـس  هب  ار 
دیفس ارچ  دش ؟ هاتوک  تتماق  دق و  ارچ  يدش ؟ رامیب  ارچ  دیامرف : یمن  وا  هب  تسا . هدنب  راک  اهنیا  سپ ، يدرک ؟ انز  ارچ  يدروخ ؟ بارش 

تسا . لاعتم  دنوادخ  لعف  روما  نیا  نوچ  يدش ؟ تسوپ  هایس  ارچ  يدش ؟ تسوپ 
.5/59/109 راونألا :  راحب 

1985 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتَخاََسل َکلذ  الولو  ِهِروهُظ ،  یلإ  مالـسلا  هیلع  انِمئاق  ِۀَْـبیَغ  ِنامز  یف  َکلذو  ِقئـالخلا ،  یلع  ًۀّـجُح  اـُهلهأو  ُّمق  ُةدـَْلب  ُنوکت  ٌناـمَز  یتأـیَس 

َنیِراّبَجلا .  ُمِصاق  ُهَمصَق  ّالإ  ٍءوُسب  ٌراّبَج  ُهَدصَق  امو  ِِهلهأو ،  ُّمق  نَع  ایالَبلا  ُعَفْدََتل  َۀکئالملا  َّنإو  اِهلهأب .  ُضرألا 
تبیغ نامز  زا  راگزور  نآ  دنـشاب . تّجح  نامدرم  رگید  رب  نآ  نامدرم  مق و  رهـش  هک  دمآ  دـهاوخ  يراگزور  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مدرم مق و  زا  ار  ایالب  ناگتـشرف  درب .  یم  ورف  شماک  رد  ار  دوخ  لها  نیمز  دوبن  نینچ  رگا  شروهظ . ماگنه  ات  تساـم  مالـسلا  هیلع  مئاـق 

دنکش . یم  مه  رد  ار  وا  نارگمتس  هدننکش  مه  رد  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  نانآ  هب  يدب  گنهآ  يرگمتس  چیه  دننک . یم  رود  مق 
.60/213/22 راونألا :  راحب 

1986 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َباتو  َعجَر  ُّمث  ابنَذ  ََبنْذأ  اذإ  َنمؤملا  َيدبَع  ّنإ   ، ُدوواد ای  ُمالّسلا :  ِهیَلعو  ِهلآو  انّیبن  یلع  ِّیبَّنلا  َدوواد  یلإ  ّلجو  ّزع  هّللا ُ  یحوأ 

َنیمِحاّرلا .  ُمَحْرأ  انأو  یلابُا  الو  َۀَنَسحلا ،  ُُهْتلَْدبأو  َۀَظَفَحلا  ُُهْتیَسنأو  َُهل ،  ُتْرَفَغ  ِهِرْکِذ  َدنع  یّنِم  ییحَتْساو  ِبنَّذلا  َکلذ  نِم 
! دوواد يا  درک : یحو  داب ـ  دورد  وا  رب  شنادـناخ و  ام و  ربماـیپ  رب  هک  ربماـیپ ـ  دوواد  هب  لـج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

هب  دیامن و  هبوت  ددرگرب و  هانگ  نآ  زا  سپس  دنک و  یهانگ  نم  نمؤم  هدنب  هاگره 
یکین هب  ار  نآ  مرب و  یم  لامعا  نابهگن  ناگتـشرف  دای  زا  ار  هانگ  نآ  مزرمآ و  یم  ار  وا  دـنک ، مرـش  نم  زا  هانگ  نآ  زا  ندرک  دای  ماـگنه 

منانابرهم . نیرتنابرهم  نم  هک  مرادن  یکاب  راک  نیا  زا  و  منک .  یم  لدب 
.6/28/30 راونألا :  راحب 

1987 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِناْمیألاب .  ُهَتْعلِس  قِّفَنُملا  ُضِْغُبَیل  یلاعتو  َكرابت  هّللا َ  ّنإ 

ترفن دـناسر  شورف  هب  ار  دوخ  يالاک  ندرک  دای  دـنگوس  اب  هک  یـسک  زا  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  هنیآ  ره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دراد .

.571/775 قودصلل :  یلامألا 
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1988 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الف َمویلا  اّمأف  ِتیبلا ،  َلهأ  انُمئاق  َماقو  ُّقحلا  َرهَظ  اذإ  َكاذ  وُه : ـ ؟  ام  ابِر ،  ِنمؤملا  یلع  ِنمؤملا  َْحبِر  ّنأ  َيُور  يّذلا  ِرَبَخلا  ِنع  َلئُس  دقو   ـ

َسأب . 
تـسا ینامز  رد  نیا  دومرف : دـش ـ  لاؤس  تسابر  نمؤم  زا  نمؤم  نتفرگ  دوس  هک  تیاور  نیا  هرابرد  هک  هاگنآ  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 

درادن . یلاکشا  هزورما  اما  دنک ؛ مایق  نادناخ  ام  مئاق  دوش و  مکاح  قح  هک 
.12/294/4 ۀعیشلا :  لئاسو 

1989 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: ـ  َُهداز ُهنِم  َعاْتبَی  ْنأ  یبأو  ُهَسَکام  نَمو  ِْرعِّسلا ،  َکلذب  ُهَعاب  ُهنِم  يرتْشَی  ْنّمِم  ُهنع  َتَکَس  ْنَمف  امولعَم ،  اْرعِس  ُهَرّعَـسَف  ٌْعَیب ،  ُهَدنِع  ٍلُجر  یف   ـ
ْنأ ّالإ  یُنبِْجُعی  الف  کلذ  ْلَعْفَی  َمل  نَّمِم  ُهَعَنْمَیو  ُهَسَیاکو  ِهیَلع  یبأ  نَمب  ُهَلَعفَی  ْنأ  اَّمأف  ٌسَأب ،  َکلذب  ْنُکَی  مل  َۀثالَّثلاو  ِنیَلُجَّرلا  ُدـیزَی  َناک  ول 

ادِحاو  اْعَیب  ُهَعیبَی 
يرادیرخ هب  ار  تمیق  نامه  سپـس  دراذـگ و  یم  نآ  يور  یـصخشم  تمیق  دراد و  ییالاک  هک  يدرم  هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

ار يرتشیب  ياهب  درخب  وا  زا  تمیق  نامه  اب  ار  الاک  تسین  رـضاح  دـنز و  یم  هناچ  هک  یـسک  هب  یلو  دـنک  یم  مـالعا  دـنز  یمن  هناـچ  هک 
نآ هب  تسین  رـضاح  هک  یـسک  ره  اب  هک  نیا  اما  درادن  یلاکـشا  دنک ،  مالعا  يرتشیب  تمیق  رفن  هس  ای  ود  هب  رگا  دومرف :  دنک ـ  یم  مالعا 

دنکن نینچ  دنز  یمن  هناچ  هک  یسک  اب  دنکب و  ار  راک  نیا  تسا   [ فیفخت ینعی   ] تمیق نآ  زا  رتمک  ناهاوخ  درخب و  هدش  صخشم  تمیق 
دشورفب .  تمیق  کی  هب  ار  الاک  نآ  دیاب  هکلب  تسین  نم  دنیاشوخ  ، 

.5/152/10 یفاکلا : 

1990 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اوُقفْراو مِهیَلع  اوَُحبْراف  ِةراجِّتلل  ُهَیِرَتْشَی  وأ  َکِموَی ،  َتُوق  ِهیَلع  ْحـَبراف  ٍمَهْرِد  ِۀـئام  نِم  َرَثْکأب  َيرتْشَی  ْنأاـّلإ  اـبِر ،  ِنمؤملا  یلع  ِنمؤملا  ُحـْبِر 

مِهب . 
هب تروص  نیا  رد  درخب  مهرد  دـص  زا  رتشیب  هب  ار  یـسنج  هک  نیا  رگم  تساـبر ، نمؤم  زا  نمؤم  نتفرگ  دوس  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

یلو دیریگب  دوس  نانآ  زا  زین  تروص  نیا  رد  هک  درخب  ندرک  تراجت  يارب  هک  نیا  ای  شکب . نآ  تمیق  يور  تا  هنازور  كاروخ  هزادنا 
دینک . ارادم 

.5/154/22 یفاکلا : 

1991 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُنازیِملا .  َلیمَی  یّتح  ُءافولا  ُنوکی  ال 
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دوش . نیگنس  وزارت  هفک  هک  تسا  یتقو  الاک ]  ] ندیشک لماک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.5/159/1 یفاکلا : 

1992 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتاُهبُّشلا .  َطَّرَوت  َرَّجتا  ُّمث  ِِهنیِد  یف  ْهّقفَتَی  َمل  نَمو  ِهیَلع ،  ُمُرْحَی  اّمِم  َُهل  ُّلِحَی  ام  َکلذب  َملعَِیل  ِِهنیِد  یف  ْهَّقفَتَْیلف  َةراّجتلا  َدارأ  نَم 

. دنـسانشزاب مارح  زا  ار  لالح  هلیـسو  نیدب  ات  دزومایب  ار  دوخ  نید  ماکحا  دیاب  دنک  تراجت  دـهاوخب  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دتلغ . یم  ورف  تاهبش  ماک  رد  دنک  تراجت  دزوماین و  ار  دوخ  نید  ماکحا  هک  یسک 

12/283/4 ۀعیشلا :  لئاسو 

1993 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀمایقلا .  َموَی  ُهَتْرثَع  ّلجو  ّزع  هّللا ُ  َُهلاقأ  ٍۀَمادَن  َعَیب  اِملسم  َلاقأ  ٍِملسم  امُّیأ 

خـسف ياضاقت  هلماعم  رگید  فرط  ناملـسم  دـنک و  خـسف  ياضاقت  دوش و  نامیـشپ  هلماعمزا  یناملـسم  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
درذگ . یمرد  وا  ياهشزغل  زا  زیخاتسر  زور  رد  لج  زع و  دنوادخ  دریذپب ، ار  هلماعم 

.12/287/4 ۀعیشلا :  لئاسو 

1994 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلقعلا .  یف  ُدیَزت  ُةراجِّتلا 

دیازفا . یم  ار  دَرِخ  ندرک ،  تراجت  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
5/148/2 یفاکلا : 

1995 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلقعلا .  ُصُْقنَی  ِةراّجتلا  ُكَْرت 

دهاک . یم  ار  درخ  تراجت ، ندرک  اهر  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
5/148/1 یفاکلا : 

1996 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلع َکب  َناعتُْـسی  الو  َُکیأر  َطُقْـسَی  ْنَذإ  ٌءیَـش : ـ  يدَی  یفو  َقوُّسلا  ََعدأ  ْنأ  ُتْمَمَه  دـق  ّینإ  ِۀَیِـسْکألا :  ُعاَّیب  ٍریثک  ُنب  ُذاعُم  َُهل  َلاق  دـقو   ـ

ٍءیش . 
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اهر ار  رازاب  مراد  میمـصت  مراد و  یتورث  دوخ  يارب  نم  درک : ضرع  ناشیا  هب  شورف  هماج  ِریثک  نب  ذاعم  یتقو  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دوش . یمن  هتفرگ  کمک  وت  زا  زیچ  چیه  رد  دتفا و  یم  رابتعا  زا  ترظن  تروص ، نیا  رد  دومرف :  منک ـ 

.5/149/10 یفاکلا : 

1997 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلاقف نوعْدَت ؟  ام  یلإ  اولاقف :  َدّیَّسلاو ...  َِبقاعلاو  َمَتْهألا  مُهُدّیس  َناکو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسر  یلع  اودَفَو  اَّمل  َنارَْجن  يراصَن  ّنإ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  َلاقف  ُثِدُْحیو ...  ُبَرْشَیو  ُلُکأی  ٌقولخَم  ٌدبَع  یسیع  ّنأو  هّللا ِ  ُلوسر  ّینأو  هّللا ُ  ّالإ  َهلإ  ْنأ ال  ِةَداهَـش  یلإ  : 
ِۀلَهابُملل .  اودَعاوَتف  َْتفَْصنأ ،  اولاقف :  َّیَلع ،  َْتلِزنُا  ابذاک  ُتنک  ْنإو  مُکیَلع ،  ُۀنعّللا  َِتلزن  اقداص  ُتنُک  ْنإف  ینُولِهابف ،  : 

ُمِدُْقی ُهَّنإف ال  ُُهلِهاُبن ،  الف  ًۀّـصاخ  ِِهتَیب  ِلْهأب  انَلَهاب  ْنإو  ٍّیبَِنب ،  َسیل  ُهَّنإف  ُهاْنلَهاب ،  ِهِموَقب  انَلَهاب  ْنإ  مُهؤاسؤر : ... َلاق  مهلِزانَم  یلإ  اوعَجر  اّمَلف 
ٌقداص . وُهو  ّالإ  ِِهتیب  ِلهأ  یلع 

اوفَرَعَف  مهیلع ...  هّللا  تاولص  ُنیسحلاو  ُنسحلاو  ُۀمطافو  َنینمؤملا  ُریمأ  ُهَعمو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسر  یلإ  اوُؤاج  اوحَبصأ  اّمَلف 
ار ام  دندرک : ضرع  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  بیان و ...  سیئر و  هارمه  هب  نارجن  ياراصن  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هک تسا  قولخم  يا  هدنب  یسیع  میادخ و  هداتسرف  نم  تسین و  هّللا  زج  ییادخ  دیهد  تداهش  هک  نیا  هب  دومرف : ینک ؟ یم  توعد  هچ  هب 

نعل مشاب  وگتسار  نم  رگا  دینک . هلهابم  نم  اب  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دنک ...  یم  تبحص  دماشآ و  یم  دروخ و  یم 
دنتشاذگ . هلهابم  هدعو  هاگ  نآ  تسا . هنافصنم  دنتفگ : دریگ . یم  ارم  نیرفنو ،  نعل  مشاب  وگغورد  رگا  دریگ و  یم  ار  امش  نیرفن ،  و 
ربمایپ وا  تروص  نیا  رد  اریز  مینک ؛  یم  هلهابم  وا  اب  دمآ  هلهابم  هب  دوخ  موق  اب  رگا  دنتفگ : ناشناگرزب  دنتشگرب  دوخ  ياه  هناخ  هب  یتقو 

یم تسار  امتح  تخادـنا  رطخ  هب  ار  شا  هداوناخ  رگا  نوچ  مینک ؛ یمن  هلهابم  وا  اب  دـمآ  هلهابم  يارب  شا  هداوناخ  اب  طقف  رگا  اـما  تسین 
دیوگ .

هدروآ دوخ  هارمه  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملاریما و  ترـضح ،  نآ  دندید  دندمآ ، ادخ  ربمایپ  دزن  دش  هک  حـبص 
زا هیزج  نتفرگ  رب  ادخ  لوسر  سپ ، رادب . فاعم  هلهابم  زا  ار  ام  مینک ، یم  قفاوت  وت  اب  دنتفگ : ادخ  لوسر  هب  دندش و  هّجوتم  نانآ  تسا . 

دنتفر . دندش و  هدنکارپ  نانآ  درک و  هحلاصم  اه  نآ 
«. اوفَرعَف  » لدب اوقِرَفَف » : » ردصملا نع  ًالقن   1/347/157 نیلقثلا :  رون  یف 

1998 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم ٍنابْـسُِحب  ُْهبِـصأف  ٍلطابب  َّرَقأو  اّقح  َدَـحَج  ٌنالُف  َناک  ْنإ  َّمُهّللا   : » ُلوقت َُّمث  ِهِِعباصأ  یف  َکَِعباصأ  ُکِّبَُـشت  ۀـلَهابُملا : ـ  یف  ِساّبعلا  یبـأل   ـ

ًةّرم .  َنیعبَس  ُُهنِعُالتو  َكِدنِع » نِم  ٍباذِعب  وأ  ِءامَّسلا 
رگا ایادـخ !  : » ییوگ یم  هاگ  نآ  يراذـگ ، یم  وا  هجنپ  رد  ار  تا  هجنپ  دومرف :  هلهابم ـ  هرابرد  سابعلاوبا  هب  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

یم نیرفن  ار  وا  راب  داتفه  و  نک » راتفرگ  تدوخ  بناج  زا  یباذع  ای  ینامسآ ، ییالب  هب  ار  وا  هدرک  رارقا  یلطاب  هب  ای  راکنا  ار  یّقح  ینالف 
ینک . 

.2/514/4 یفاکلا : 
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1999 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتایِساّرلا .  ِلابِجلا  نِم  ُلَْقثأ  ِءيرَبلا  یلع  ُناتُْهبلا  ٍمیکح : ـ  نع  ًالِقان   ـ

تسا . راوتسا  ياههوک  زا  رت  نیگنس  هانگیب  مدآ  هب  ندز  ناتهب  دومرف :  میکح ـ  کی  زا  لقن  هب  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . 75/194/3 راونألا :  راحب 

2000 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًۀیفاع .  ِءالبلا  َنِم  َناک  ِءالبلا  یلإ  ُءالبلا  َفیُِضا  اذإ 

دوش . یم  لصاح  ییاهر  البزا  دیایب ، الب  يور  الب  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 357 لوقعلا :  فحت 

2200 ات 2001 زا

2001 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌِبلاغ .  ٌّوُدعو  ٌۀَحِضاف ،  ٌۀَمْرُحو  ٌِعباتَتُم ،  ٌرقَف  َتوملا :  یَّنمَت  َّنُهنِم  ٍةدحاوب  َیُلتبا  ِنَم  ٌثالث 

و اوسر ،  تیمورحم  یپایپ ، رقف  دـنک : گرم  يوزرآ  دوش  راتفرگ  اـهنآ  زا  یکی  هب  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
هریچ . نمشد 

.318 لوقعلا :  فحت 

2002 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمَهْرِّدلا .  ِجارْخإ  نِم  مِهیَلع  َّدَشأٍءیَشب  َدابِعلا  هّللا ُ  الَب  ام 

تسا . هدومزاین  لام  لذب  زا  رت  تخس  يزیچ  هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.8/27 لاصخلا : 

2003 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِیفاُعاو َُهل ،  ٌریَخ  وُه  اَِمل  ِهِیلَْتبأ  اّمنإ  ّینإف  ِنمؤملا ،  َيدبَع  نِم  ََّیلإ  َّبَحأ  اْقلَخ  ُتقَلَخ  ام  مالسلا : ـ  هیلع  یسوم  یلإ  یلاعت  هّللا ُ  یحوأ  امیف   ـ

 ، یئاضَقب َضْرَْیلو  یئامْعَن ،  ْرُکـشَْیلو  یئالب ،  یلع  ِْربْصَْیلف  يدبع ،  ِهیَلع  ُُحلـصَی  امب  ُمَلعأ  انأو  َُهل ،  ٌریَخ  وُه  اِمل  ُهنَع  يِوْزأو  َُهل ،  ٌریخ  وُه  اِمل 
يدنِع .  َنیقیِّدِّصلا  یف  ُْهُبتکأ 

ما هدیرفاین  يا  هدیرفآ  هک : ـ  دوب  نیا  درک ،  یحو  مالسلا  هیلع  یـسوم  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
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، تسا رتهب  شیارب  نوچ  مشخب  یم  تیفاع  وا  هب  تسا ؛ رتهب  شیارب  نوچ  مزاس  یم  التبمار  وا  دشاب . منمؤم  هدنب  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  هک 
رب هک  دیاب  سپ  دـنک ؛ یم  حالـصا  ارم  هدـنب  زیچ  هچ  هک  مناد  یم  رتهب  نم  تسا . رتهب  شیارب  نوچ  مزاس  یم  شمورحم  مریگ و  یم  وا  زا 

مسیونب . دوخ  قیّدص  ناگدنب  رامش  رد  ار  وا  ات  دونشخ  نم  ياضق  مکح و  زا  رازگساپس و  میاهتمعن  زا  دشاب و  روبص  نم  يالب 
72/331/14 راونألا : راحب 

2004 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِدسَج .  یف  ِءالِْتبالاب  ّالإ  ٌدبع  اهُُغلبَی  ًۀلِزنَم ال  ِۀّنَجلا  یف  ّنإ 

دسر . یم  شندب  هب   [ ایند رد   ] هک ییالب  اب  رگم  دسر  یمن  نادب  يا  هدنب  چیه  هک  تسا  یتلزنم  تشهب  رد  انامه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.67/212/16 راونألا : راحب 

2005 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِدسَج .  یف  ٍۀِّیلَبب  وأ  ِِهلام  ِباهَذب  اّمإ  ِنیَتلْصَخ :  يدْحإب  ّالإ  اُهلانَی  امف   ِ هّللا دنع  ٌۀلِزنَم  ِدبعِلل  ُنوکَیل  ّهنإ 

اب ای  شا ، ییاراد  نتفر  نیب  زا  اب  ای  ود : نیا  زا  یکی  اب  رگم  دسر  یمن  نادب  هک  تسا  یتلزنم  دنوادخ  دزن  ار  هدنب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
شمسج . هب  ییالب  ندیسر 

.23  / 257  / 2 یفاکلا :

2006 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 َ هّللا َّنأ  َکلذو  ُهؤالب ،  َّدتْـشا  ُُهلمع  َنُسَحو  ُُهنید  َّحَص  نَمف  ِۀنَـسَحلا ،  ِِهلامعأ  ِرْدَق  یلع  ُنمؤملا  یلتُبی  اّمنإ  مالـسلا : ـ  هیلع  ٍّیلع  ِباتک  یف   ـ

ُهؤالب .  َّلق  ُُهلمع  َفُعَضو  ُُهنیِد  َفُخَس  نَمو  ٍرفاکل ، ًۀبوقُع  الو  ٍنمؤمل ،  اباوث  اینُّدلا  ِلعجَی  َمل  ّلجو  ّزع 
شنید هک  ره  سپ ، دنیب . یم  الب  شکین  ياهراک  هزادنا  هب  نمؤم  انامه  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هک ره  و  تسا . هدادن  رارق  رفاک  رفیک  نمؤم و  شاداپ  ار  ایند  لج  زع و  دنوادخ  اریز  تسا ؛ تخـس  شیالب  دشاب  وکین  شرادرک  تسرد و 
تسا . كدنا  شیالب  دشاب  فیعض  شرادرک  تسس و  شنید 

67/222/29 راونألا : راحب 

2007 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍّمَغ .  یف  َعَقو  ّالإ  ٍّمَغ  نِم  ُجُرخَی  الف  اّبَص ، َءالبلا  ِهیَلع  َّبَصادبع  َّبحأ  وأ  اموَق  هّللا ُ  َّبَحأ  اذإ 

نآ رگم  دیآ  یمن  رد  هب  یمغ  زا  دزیر و  یم  الب  وا  رـس  رب  درادب  تسود  ار  يا  هدـنب  ای  یمدرم  دـنوادخ  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دتفا . یم  ورف  رگید  یمغ  رد  هک 

.32 / 148 / 82 راونألا :  راحب 
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2008 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یسُْمنو .  ِهب  ُِحبُصَنل  ُریدس  ای  مُکاّیإو  ّانإو  اّتَغ ،  ِءالبلاب  ُهَّتَغ  ادبع  َّبَحأ  اذإ   َ هّللا َّنإ  ٌریدس : ـ  هَدنعو   ـ

! ریدس يا  دزاس . یم  رو  هطوغ  الب  رد  ار  وا  درادب  تسود  ار  يا  هدنب  هاگره  دنوادخ  دومرف :  ریدس ـ  روضح  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
مینک . یم  يرپس  الب  اب  ار  نامبش  زور و  امش  ام و 

.2/253/6 یفاکلا : 

2009 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهب .  ُرَّکَُذی  ُُهنِزُحی  ٌرمأ  ُهل  َضَرَع  ّالإ  ًۀلَیل  َنوَعبرأ  ِهیَلع  یضْمَی  ُنمؤملا ال 

هّبنتم هلیـسو  نادب  دزاس و  شنیگمغ  هک  دوش  شیارب  يدـماشیپ  هک  نآ  زج  درذـگ  یمن  وا  رب  بش  لهچ  نمؤم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ددرگ .

.67/211/14 راونألا :  راحب 

2010 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَمِعنب ُهَِعبَت  ابنَذ  َبنْذأف  اّرَـش  ٍدـبعب  ّلجو  ّزع  هّللا ُ  َدارأ  اذإو  َرافِغتْـسالا ،  ُهُرِّکذـُیو  ٍۀَـمِقنب  ُهَِعبَت  ابنَذ  َبنْذأـف  اریخ  ٍدـبعب  ّلـجو  ّزع  هّللا ُ  َدارأ  اذإ 

َنوملعی » ُثیح ال  نم  مُهُجِردتْسَنس   : » ّلجو ّزع  هّللا ِ  ُلوق  وُهو  ِهب ،  يدامَتَیو  َرافِغتْسالا  ُهَیِْسُنِیل 
یم شراتفرگ  یتبیـصم  هب  هانگ  نآ  یپ  رد  دـنز ، رـس  یهانگ  وا  زا  دـهاوخب و  ار  يا  هدـنب  ریخ  دـنوادخ  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یم یتمعن  ودب  نآ  یپ  رد  دنز ، رـس  یهانگ  وا  زا  دهاوخ و  ار  يا  هدنب  يدب  دنوادخ  هاگره  و  دزادنا . ندرک  رافغتـسا  دای  هب  ار  وا  ات  دزاس 

دنناد یمن  دوخ  هک  ییاج  زا  : » هک لج  زع و  دنوادخ  هدومرف  تسا  نیا  دهد . همادا  ار  هانگ  نآ  دربب و  دای  زا  ار  یهاوخ  شزرمآ  ات  دـشخب 
هانگ . ماگنه  هب  نداد  تمعن  اب  ینعی  میریگ » یم  ورف  ار  نانآ  جیردتب 

.182 فارعألا : 

2011 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلثمألاف .  ُلَْثمألا  ُّمث  مُهَنُولَی ،  نیّذلا  ُّمث  ُءایبنألا ، ًءالب  ِساّنلا  َّدشأ  ّنإ 

هب سپس  ناشناوریپ و  نانیشناج و  اهنآ  زا  سپ  دننارذگ ، یم  رـس  زا  ناربمایپ  ار  اهـشیامزآو  اهالب  نیرت  تخـس  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنراد . رتدنمجرا  یماقم  ادخ  دزن  هک  یناسک  بیترت ، 

2/252/1 یفاکلا : 

2012 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌءاضَقو .  ٌءالِْتبا  ّلجو  ّزع  هّللا ِ  نِم  ِهیفو  ّالإ  ُهنع  یهن  وأ  ِهب  هّللا ُ  َرمأ  اّمِم  ٌطَسب  وأ  ٌضبَق  ِهیف  ٌءیش  َسیل 

نآ ردـلج  زع و  دـنوادخ  بناـج  زا  رگم  دریگ  یمن  تروـص  یـشیاشگ  یگتفرگ و  چـیه  ادـخ  یهن  رما و  رد  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تسا . ییاضق  شیامزآ و 

.354/3 دیحوتلا : 

2013 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُءالِْتبالاو .  ُّنَملا  ِهیف  هّللو ِ  ّالإ  ٍطَسب  الو  ٍضبَق  نِم  ام 

دراد . یشیامزآ  ششخب و  نآ ، رد  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دریگ  یمن  تروص  یشیاشگ  یگتفرگ و  چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
354/1 دیحوتلا : 

2014 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِِهتَقاط .  ِدوهجَمَو  مِِهلامعِأب  انَیلإ  ًةاعُد  اوناک  ارانَمَو ؛  اجارِس  اوناک  اموَق  هّللا ُ  َمِحَر 

هب ناشناوت  تیاهن  لامعا و  اب  ار  مدرم  دـنا و  ( تیادـه  ) هرانم غارچ و  هک  دـنک  تمحر  ار  تیعمج  نآ  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنناوخ .  یمارف  ام  يوس 

 . 301 لوقعلا :  فحت 

2015 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َعَرَولاَو .  َقدِّصلاَو  َداِهتجالا  مُکنِم  اوَرَِیل  مُِکتَنِسلأ ؛  ِریَِغب  ِریَخلِاب  ِسانِلل  ًةاعُد  اونوک 

دننیبب .  يراکزیهرپ  یتسار و  ششوک و  امش  رد  ات  دیناوخ  ارف  یبوخ  هب  ناتنابز  زا  ریغ  هب  ار  مدرم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 10 / 105 / 2 یفاکلا : 

2016 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنولِمَحت .  ام  َنولِمَتحَی  َساّنلا ال  َّنإَف  مِِهب ؛  اوُقفراَو  اِنتَعیش ،  یلَع  اولِّمَُحت  ال  ُرَمُع ،  ای  ۀلَظنَح : ـ  ِنب  رمُِعل   ـ

مدرم هک  دینک  ارادم  نانآ  اب  دیراذگم و  ام  نایعیش  شود  رب   [ نیگنس  ] راب رمع ،  يا  هلظنح : ـ  هب  رمع  هب  باطخ  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنریگ .  یمن  شود  هب  دیراذگ  یم  نانآ  شود  رب  ار  هچنآ 

 . 522 / 334 / 8 یفاکلا : 

2017 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِصالخإلا  َّدَح  ُلعِفلاَو  ِقدِّصلا ، َّدَح  ُلوَقلا  ُزِواُجی  ام ال  ِظِعاوَملا  ُنَسحأ  ِۀَعیرَّشلا : ـ  ِحابصِم  یف  ِهَیلإ  ُبَسُنی  امیف   ـ

زا نخس  هک  تسا  نآ  اهزردنا  نیرتالاب  تسا : ـ  هدش  هداد  تبسن  ناشیا  هب  هعیرشلا  حابصم  باتک  رد  هک  نانچ  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دورن .  رتارف  صالخا  زرم  زا  لمع  ییوگتسار و  زرم 

 . 395 ۀعیرشلا :  حابصم 

2018 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِریثکلا .  یلع  ِلیلقلاب  ُۀلالَّدلاو  ِمالکلا ،  ِوْشَح  نِم  ُدُّعَبَّتلاو  ِۀیُْغبلا ،  ینعم  نِم  ُبُّرَقّتلا  ُۀغالَبلا :  َّنِهیف  ٌۀثالث 

ندناسر و  دـیاز ، وشح و  راتفگ  زا  ندرک  يرود  رظن ، دروم  يانعم  هب  ندـش  کیدزن  تسا : زیچ  هس  رد  تغالب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هاتوک . ترابع  اب  دایز  يانعم 

.317 لوقعلا :  فحت 

2019 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀّجُحلا .  ُدْصَقو  ینعَملا  ُۀباصإ  اهَّنکلو  ِنایَذَهلا ،  ِةْرثَِکب  الو  ِناسِّللا  ِةَّدِحب  ُۀَغالَبلا  ِتَسَیل 

لیلد و ندروآ  انعم و  ندـناسر  تغالب ، هکلب  تسین  رایـسب  ییوگالپ  تَرپ و  نابز و  يدـنت  يانعم ]  ] هب تغالب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
تسا . تسرد  ِناهرب 
312 لوقعلا :  فحت 

2020 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌّریَخ ٌریمأو  ٌِعرَو ،  ٌِملاع  ٌهیقَف  اجَمَه :  اوناک  َکلذ  اومِدَـع  نإف  مِِهتَرِخآو ،  مُهاینُد  ِرمأ  یف  مِهیلإ  ُعَزُفی  ٍۀـثالث  نع  ٍدـلب  ِلـک  ُلـهأ  ینْغَتـسَی  ـال 

ٌۀِقث .  ٌریَصب  ٌبیبطو  ٌعاطُم ، 
هس نآ  هچنانچ  دننک و  یم  عوجر  اهنآ  هب  دوخ  ترخآ  ایند و  راک  رد  هک  دندنمزاین  زیچ  هس  هب  يرهش  ره  مدرم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

نئمطم . قذاح و  کشزپ  و  عاطُم ، راکوکین و  ياورنامرف  اسراپ ، اناد و  هیقف  دنوش : یم  یناشیرپ  راتفرگ  دنشاب  هتشادن  ار 
.321 لوقعلا :  فحت 

2021 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الو ٌرَتَق  ُهَهجَو  ْقَهْرَی  َمل  اهئامب  ُنیَعلا  ِتَقَرْوَرْغا  اذإو  ٍران ،  نِم  اراِحب  ُئِفُْطت  اهنِم  َةرطَقلا  ّنإف  َعومُّدـلا ،  ّالإ  ٌنزَو  وأ  ٌْلیَک  َُهلو  اـّلإ  ٍءیـش  نِم  اـم 

اومِحَُرل .  ٍۀَُّما  یف  یکب  ایکاب  ّنأ  َولو  ِراّنلا ،  یلع  هّللا ُ  ُهَمَّرَح  ْتَضاف  اذإف  ٌۀَّلِذ ، 
. دـناشن یم  ورف  ار  شتآ  زا  ییاهایرد  کـشا ، يا  هرطق  اریز  اهکـشا ؛ رگم  دراد  ینزواـی  يا  هناـمیپ  يزیچ  ره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
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هرهچ نآ  دنوادخ  دوش  ریزارس  اهکـشا  هاگره  و  دنیـشن . یمن  نآ  هرهچ  رب  یّتلذ  رقف و  چیه  درَگ  دوش ، دوخ  کشا  رد  قرغ  مشچ  هاگره 
دنوش . یم  تمحر  لومشم  تّما  نآ  همه  دیرگب  یتّما  نایم  رد  يا  هدنیرگ  رگا  و  دنادرگ . یم  مارح  شتآ  رب  ار 

93/331/14 راونألا :  راحب 

2022 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍَخب .  ٍخَبَف  ِبابُّذلا  ِسأر  ُلثِم  َکنِم  َجرَخ  ْنإف  َكابَتَف ،  ُءاُکبلا  َْکبُِجی  َمل  ْنإ 

یهز دمآ  نوریب  کشا  یسگم  رس  هزادنا  هب  تنامـشچ  زا  رگا  هک  نزب  هیرگ  هبار  دوخ  دیآ  یمن  تا  هیرگ  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تتداعس . هب 

.161 یعادلا :  ةّدع 

2023 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِهیف .  ُریسَی  َفیک  ُهَدعب  ٌدحأ  ِرْدَی  َمل  مالسلا  هیلع  ٌّیلع  مُْهِلتاُقی  َمل  َولو  ٌۀکََرب ،  ٍۀْلِبق  َلهأ  مالسلا  هیلع  ٍّیلع  ِلاِتق  یف  َناک 

نآ زا  دعب  دیگنج ، یمن  نانآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  اریز  دوب ؛ تکرب  هلبق  لها  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  گنج  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک . راتفر  هنوگچ  نانآ  اب  تسناد  یمن  سک  چیه  ترضح ،

.5  / 60  / 11 ۀعیشلا :  لئاسو 

2024 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍداع » الو  ٍغاب  َریغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

یسک شکرس  یغای و  دومرف :  دنک ـ » زواجت  دزرو و  یشکرس  هک  نآ  یب  دوش  راچان  سک  ره   » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنک . جورخ  ماما  رب  هک  تسا 

.173 ةرقبلا :

2025 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُکتَریشَعو .  َکُسفَن  َْکتبَجعأ  ْنإو  اَدبأ ،  ٍیَغب  ِۀِملَکب  َّنَمَّلَکَت  ْنأ ال  ْرُظنا 

يزانب . تا  هفیاط  دوخ و  تردق  هب  دنچ  ره  دوشن  جراخ  تناهد  زا  يزیمآ  يّدعت  نخس  زگره  هک  شاب  بظاوم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.3  / 327  / 2 یفاکلا : 

2026 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ُبْجُعلاو .  ُملُّظلاو ، ُقافِّنلا ، ِءاضْغَبلل :  ٌۀبَسْکَم  ٌۀثالث 
يدنسپدوخ . يرگمتس و  ییورود ،  دروآ : یم  ترفن  زیچ  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

 . 316 لوقعلا :  فحت 

2027 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُّمث َلاق :  هّللاب . ِ  ُكرِّشلا  َلاقف :  ّلجو ؟  ّزع  هّللا ِ  َیلإ  ُضَغبأ  ِلاـمعألا  ُّيأ  لاـقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  َیلإ  َءاـج  ٍمَْعثَخ  نِم  ًـالُجر  َّنإ 

ِفورعَملا .  ِنع  ُیهَّنلاو  ِرَکنُملاب  ُرمألا  َلاق :  اذام ؟  ُّمث  َلاق : ِمِحَّرلا .  ُۀعیطَق  َلاق :  اذام ؟
لج زع و  دنوادخ  دزن  راک  مادک  درک : ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تمدـخ  معثخ  زا  يدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

؟ هچ سپـس  درک : ضرع  نادـنواشیوخ . زا  ندـیرب  دومرف : هچ ؟ رگید  درک : ضرع  ادـخ . هب  ندـیزرو  كرـش  دوـمرف : تسا ؟ رت  ضوـغبم 
فورعم . زا  یهن  رکنم و  هب  رما  دومرف :

.4  / 290  / 2 یفاکلا : 

2028 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَناِسل .  ُساّنلا  یَّقتا  ٌدبع  هّللا ِ  ِقلَخ  َضَغبأ  َّنإ 

دنسرتب . وا  نابز  زا  مدرم  هک  تسا  يا  هدنب  ادخ  قلخ  نیرت  ضوغبم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.4  / 323  / 2 یفاکلا : 

2029 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِغارفلا .  َةَْرثَکو  ِموَّنلا  َةَْرثَک  ُضِْغُبی  هّللا َ  َّنإ 

دراد . ترفن  دایز  يراکیب  یباوخُرپ و  زا  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.10  / 180  / 76 راونألا :  راحب 

2030 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِعَبِّشلا .  یَلع  ٌلکأو  ٍبَجع ،  ِریغ  نِم  ٌکحِضو  ٍرَهَس ،  ِریغ  نِم  ٌمَون  ّلجو :  ّزع  هّللا ِ  نِم  ُْتقَملا  َّنِهیف  ٌثالث 

و لیلد ، یب  هدنخ  يراد ، هدنز  بش  نودب  زور  رد  ندیباوخ  دراد : یم  نمشد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  زیچ  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يریس . يور  زا  ندروخ  اذغ 

.25  / 89 لاصخلا : 

2031 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ادبأ .  ٌّقح  َلطابلا  َّنأ  ُنِقیَتسَی  الو  ادبأ ،  ٌلطاب  َّقحلا  َّنأ  ُبلقلا  ُنِقیَتسَی  ال 

دنک .  یمن  نیقی  لطاب  ندوب  قح  هب  قح و  ندوب  لطاب  هب  لد  زگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.39  / 53  / 2 یشاّیعلا :  ریسفت 

2032 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرفاکلا ِبلق  یف  َلطابلا  َلَعجَی  ْنأ  هّللا ُ  َیبأو  ِهیف ،  َّکش  ًالطاب ال  ِنمؤملا  ِبلق  یف  َّقحلا  َلَعْجی  ْنأ  هّللا ُ  َیبأ  اّقح ، ًـالطاب  َفِّرَُعی  ْنأ  هّللا ُ  َیبأ 

ٍلطاب .  نِم  ٌّقح  َفِرُع  ام  اذکه  اذه  ْلَعْجَی  َمل  َولو  ِهیف ،  َّکَش  اّقح ال  ِِفلاخُملا 
لد رد  ار  قح  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  ابا  دـنوادخ  دناسانـشب ؛ قح  ار  یلطاب  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  ابا  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

ریذپان دیدرت  یّقح  تروص  هب  زیتس  قح  رفاک  لد  رد  ار  لطاب  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  ابا  دنوادخ  دـهد ؛ هولج  ریذـپان  دـیدرت  یلطاب  نمؤم ،
دش . یمن  هتخانش  لطاب  زا  قح  درک  یمن  نینچ  رگا  دهد ؛ هولج 

.12  / 303  / 5 راونألا :  راحب 

2033 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اعاّفَن .  ُتنُک : ـ » امَْنیأ  اکَرابُم  ینَلَعَجو   : » یلاعت ِهلوق  یف   ـ

ناسر . هرهب  رایسب  ینعی  دومرف :  تسا ـ » هتخاس  تکرباب  ارم  مشاب  هک  اج  ره  و   » هیآ ریسفت  رد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . 11  / 165  / 2 یفاکلا : 

2034 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اِنلَّوأب ! انَرِخآ  ْقِْحُلت  الو  انَتْدَعَو ، ام  انل  ْزِْجُنت  الو  َۀعاَّسلا ،  انل  ْمُِقت  ال  انَّبر ،  َنولوقی :  اهیَلع  َنوضَْرُعی  َمّنهَج  ِران  یف  ِراّفُکلا  َحاورأ  ّنإ 

رب ام  يارب  ار  تمایق  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  دنوش و  یم  هضرع  نآ  رب  تسا و  خزود  شتآ  رد  نارفاک  ياهناج  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نکم . قحلم  ام  لّوا  هب  ار  ام  رخآ  نکم و  ارجا  ام  هرابرد  ار  تدیدهت  رادم و  اپ 

 . 127  / 270  / 6 راونألا :  راحب 

2035 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِْمقأ انَّبر ،  َنولوقیو :  اهیف ،  َنورَوازَتَیو  اِهبارَش ،  نِم  َنوبَرْشَیو  اهِماعَط ،  نِم  َنولُکأی  ِۀّنجلا ،  یف  ٍتارُجُح  یف  َنینمؤملا  ُحاورأ 

انَتْدَعَو .  ام  انل  َزِْجُنِتل  َۀعاّسلا  انل 
هب دنماشآ . یم  نآ  ياهیندیشون  زا  ودنروخ  یم  تشهب  ياذغ  زا  دننکاس ، تشهب  رد  ییاهقاتا  رد  نانمؤم  حاورا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

یشخب . قّقحت  يا  هداد  هدعو  ام  هب  ار  هچنآ  ات  راد  اپرب  ار  تمایق  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  دنور و  یم  مه  رادید 
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 . 562  / 285  / 1 نساحملا : 

2036 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌدِصَتْقُم .  وُهف  ِریخلا  ِلیبس  یف  َقْفنأ  نَمو  ٌرّذَبُم ،  وُهف  هّللا ِ  ِۀعاط  ِریغ  یف  ائیش  َقْفنأ  نَم  اریِْذبَت : ـ » ْرِّذَُبت  الو   : » یلاعت ِهلوق  یف   ـ

تسا و جرخلو  دـنک  قافنا  ادـخ  تعاط  زج  یهار  رد  يزیچ  سک  ره  دومرف :  نکم ـ » یجرخلو  و   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تسا . يوج  هفرص  دصتقم و  دنک  جرخ  یبوخ  ریخ و  هار  رد  سک  ره 

53  / 288  / 2 یشاّیعلا :  ریسفت 

2037 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌّلاض .  ٌعِدَْتبُم  وُهف  هنِم  ُملعأ  وُه  نَم  مِهیفو  هِسفن  یلإ  َسا  ّـ نلا ـا  عد نَم 

هارمگ يراذگتعدب  تسه ، وا  زا  رتملاع  رتاناد و  نانآ  نایم  رد  هک  نآ  لاح  دـناوخ ، ارف  دوخ  هب  ار  مدرم  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .

 . 375 لوقعلا :  فحت 

2038 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ٌنالُف ََکلأس  ام  هّللاو ِ  مالسلا :  هیلع  َنینمؤملا  ِریمأل  ٌلُجر  َلاقف  ٍرمَت ...  نِم  ٍقاسْوأ  ِۀسمَخب  ٍلُجر  یلإ  َثَعب  مالـسلا  هیلع  َنینمؤملا  َریمأ  ّنإ 
انأ یطُعا  ََکبْرَـض !  َنینمؤملا  یف  هّللا ُ  َّرثَک  ال  مالـسلا :  هیلع  َنینمؤملا  ُریمأ  َهل  َلاقف  ٌدـحاو !  ٌقَسَو  ٍقاـسْوأ  ِۀـسمَخلا  نِم  ِهیزُْجی  َناـک  دـَقلو 

َتنأ ! ؟  ُلَخبَتو 
زا ینالف  مسق  ادخ  هب  درک : ضرع  نینمؤملاریما  هب  يدرم  داتسرف ...  يدرم  يارب  امرخ  رتش  ِراب  جنپ  نینمؤملاریما  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

! دانکن دایز  نانمؤم  نایم  رد  ار  وت  لاثما  ادخ  دومرف : نینمؤملاریما  تسا ! یفاک  وا  يارب  راب  جنپ  زا  راب  کی  تسا ، هتساوخن   [ رادقم نیا   ] وت
يزرو !؟ یم  لخب  وت  مشخب و  یم  نم 

 . 1  / 318  / 6 ۀعیشلا :  لئاسو 

2039 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِِهلاومأ .  نع  اوُّفَک  اوَنْغَتسا  اذإ  َساّنلا  َّنأل  ُءالَُخبلا ؛  یَنِغلا  ِساّنلل  یّنمتَی  نأب  ِساّنلا  َّقحأ  ّنإ 

لاوما و زا  دـندش ، زاـین  یب  مدرم  یتـقو  اریز  دـننک ؛ يرگناوت  يوزرآ  مدرم  يارب  دـیاب  همه  زا  شیب  نـالیخب  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنراد . یم  رب  مشچ  نالیخب  ياهییاراد 

 . 629  / 471 قودصلل :  یلامألا 
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2040 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀّیطَعلاب .  َداج  ِفَلَخلاب  َنَقیأ  نَم  ِهِّبرب ،  ِّنَّظلا  ُءوُس  ِِهلُخب  نِم  ِلیخبلا  ُبْسَح 

لذـب و دـشاب ، هتـشاد  نیقی  ضوع  هب  هک  یـسک  تسا . نامگدـب  دوخ  يادـخ  هب  هک  سب  نیمه  لیخب  لخب  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک . یم  ششخب 

 . 35  / 307  / 73 راونألا :  راحب 

2041 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يِدیأ یف  يَرَی  یّتح ال  ِهِدَی ،  یف  ام  یلعو  ِسانلا  يِدیأ  یفام  یلَع  ُّحُشَی  َحـیِحَّشلاو  ِهِدَـی ،  یف  امب  ُلَخبَی  َلیِخَبلا  َّنإ  ِلُخبلا ،  َنِم  ُّدَـشأ  ُّحُّشلا 

هّللا . ُ  ُهَقَزَر  امب  ُعِفَتنَی  الو  ُعَبشَی  ال  ِمارَحلاو ،  ِّلِحلاب  َُهل  َنوکی  نأ  یّنَمَت  ّالإ  ائیَش  ِسانلا 
گنت اّما  دزرو ،  یم  لخب  دراد  دوخ  هچنآ  هب  تبـسن  لیخب  اریز  تسا ؛  لخب  زا  رتدـب  رتالاب و  یمـشچ ،  گنت  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

ای لالح  هب  هک ،  دـنک  یم  وزرآ  دـنیب  یم  مدرم  تسد  هچ  ره  هک  ییاج  ات  دزرو ،  یم  لخب  شدوخ  لاـم  هب  مه  مدرم و  لاـم  هب  مه  مشچ 
دریگ .  یم  رب  يدوس  هن  دوش و  یم  ریس  هن  هدرک  شیزور  ادخ  هچنآ  زا  دشاب ؛  وا  نآ  زا  مارح ، 

 . 372  ، 371 لوقعلا :  فحت 

2042 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
لج .  زع و  هّللا ِ  ِّقَح  ِریَغ  یف  َقَفنأو  هّللا ، ِ  َّقَح  َعَنَم  نَم  ُحیِحَّشلا  اّمنإ 

دنک .  جرخ  لج  زع و  دنوادخ  ّقح  زج  یهار  رد  دزادرپن و  ار  ادخ  ّقح  هک  تسا  یسک  مشچ ،  گنت  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 25  / 305  / 73 راونألا :  راحب 

2043 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهَمَحْرَیف .  هَتمحَر  ِهب  َنوبِجوَتْسَی  ام  اولَعفَِیل  مُهَقلَخ  مهقَلَخ : ـ » َکلذلو  َکُّبر  َمِحَر  نَم  ّالإ  َنیفلتُخم *  َنولازَی  الو   : » یلاعت ِهلوق  یف   ـ

نیمه يارب  دروآ و  تمحر  وا  رب  تیادخ  هک  سک  نآ  رگم  دنا  فالتخا  رد  هتـسویپ   » هک ادخ  هتفگ  ریـسفت  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تمحر ناشیا  رب  دنوادخ  دنوش و  ادخ  تمحر  راوازـس  نآ  هطـساو  هب  هک  دننک  يراک  ات  دیرفایب  ار  نانآ  دومرف :  تسا ـ » هدیرفآ  ار  نانآ 

دَروآ .
 . 5  / 314  / 5 راونألا :  راحب 

2044 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ِراهظإل مُهَقَلخ  اِنب : ـ ؟  ُثُّبَعَّتلا  ِهب  ُقیلَی  الو  مِهِْقلَخ ،  یلإ  ٍّرطْضُم  الو  مِهیلإ  ٍجاتُحم  ُریغ  وُهو  َقلَخلا  َقلَخ  ٍۀّلِع  ِّيِألَف  َُهلأس :  ٍقیدنِز  ِباوَج  یف   ـ
ِهِریبدَت .  ِءاْضمإو  ِهِملع ،  ِذاْفنإو  ِِهتمکِح ، 

ریزگان اهنآ  ندیرفآ  زا  درادـن و  زاین  هکنآ  اب  دـیرفآ  ار  قیالخ  ادـخ  ارچ  هک  قیدـنز  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دنز راک  هب  ار  دوخ  ملع  دنک و  رادیدپ  ار  دوخ  تمکح  ات  دیرفایب  ار  ناگدیرفآ  دومرف :  تسین ـ ؟ وا  هتسیاش  زین  ام  ندرک  هچیزاب  تسین و 

دنارذگب . ار  شیوخ  ریبدت  و 
2  / 167  / 10 راونألا :  راحب 

2045 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ّلجو ّزع  هّللا َ  ّنإ  مالـسلا :  هیلع  ٍبلاط  یبأ  ُنب  ُّیلع  َنینمؤملا  ُریمأ  َلاق  َمدآ : ـ ؟  وَنب  ْمأ  ُلضفأ  ُۀـکئالملا  ٍنانِـس :  ُنب  هّللا ِ  ُدـبع  َُهلأس  دـقو   ـ

ٌریخ وُهَف  ُهَتوهش  ُُهلقع  َبَلغ  ْنَمف  امْهیَْتلِک ،  َمدآ  ینب  یف  َبّکرو  ٍلقع ،  الب  ًةوهَـش  ِمئاهبلا  یف  َبّکرو  ٍةوهَـش ،  الب  ًالقع  ِۀکئالملا  یف  َبّکر 
نِم 

ِمئاهبلا .  نِم  ٌّرَش  وُهف  ُهَلقع  ُُهتوهَش  ْتبَلغ  نَمو  ِۀکئالملا ، 
یبا نب  یلع  نینمؤملاریما  دومرف :  نایمدآای ـ ؟ دنرترب  ناگتشرف  هک : نانـس  نب  هّللادبع  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

لیم و ناروتـس  رد  و  یناسفن ، شهاوخ  هن  تسا و  هداهن  لـقع  طـقف  ناگتـشرف  رد  لـج  زع و  دـنوادخ  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  بلاـط 
تسا رتهب  ناگتشرف  زا  دیآ  هریچ  ششهاوخ  رب  شلقع  هک  نآ  سپ ، تسا . هداهن  ار  ود  ره  مدآ  ینب  رد  و  هن ، لقع  تسا و  هداهن  شهاوخ 

رب  ششهاوخ  هک  ره  و 
تسا . رتدب  ناروتس  زا  ددرگ  بلاغ  شدرخ 

 . 5  / 299  / 60 راونألا :  راحب 

2046 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْشِحوَتْسَی .  َمل  ٍلبَج  ِۀُّلق  یلع  َناک  ول  یّتح  ِهیلإ ،  ُنُکسَی  اْسنُا  ِِهنامیإ  نِم  َُهل  هّللا ُ  َلعَج  دقو  ّالإ  ٍنمؤم  نِم  ام 

رب رگا  هک  نادنچ  دهد ، یم  رارق  وا  يارب  یمارالد  سینا و  وا  نامیا  زا  دـنوادخ  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم  چـیه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنکن . ییاهنت  ساسحا  دشاب  يا  هّلق 

 . 14  / 111  / 70 راونألا :  راحب 

2047 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یفاصُملا .  ِقیدَّصلاو  ِّرابلا ،  ِدلَولاو  ِۀَِقفاوُملا ، ِۀجوَّزلا  یف  ٍثالث :  یف  ُسنُالا 

گنرکی . تسود  حلاص و  دنزرف  راگزاس ، نز  دنتسه : سنا  هیام  زیچ  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
25  / 231  / 78 راونألا :  راحب 
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2048 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اعّیَضُم  وأ  انئاخ  ُْتنَمَْتئا  یلابُا  ام 

دنک . یمن  يرادهگن  تبقارم و  تناما  زا  هک  یسک  هب  ای  مراپسب ، تناما  نئاخ  هب  هک  دنک  یمن  یقرف  نم  يارب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 4  / 301  / 5 یفاکلا : 

2049 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًینِغ  ُۀنامألا 

تسا . يرگناوت  هیام ] ، ] يرادتناما مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 12  / 1 رطاوخلا :  هیبنت 

2050 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهَیلإ .  اُهْتیّدَأل  ٍۀنامأ  یلع  یننَمَْتئا  مالسلا  هیلع  َنینمؤملا  ِریمأ  َِلتاق  ّنأ  وَلف  مُکنَمَْتئا ،  ِنَم  یلإ  ِۀنامألا  ِءادأب  مُکیَلعو  هّللا ، َ  اوقَّتا 

نینمؤملاریما لتاق  رگا  یّتح  اریز  دینادرگزاب ؛ تسا ، هتسناد  نیما  ار  امش  هک  یسک  هب  ار  تناماو  دیسرتب  ادخ  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
منادرگ . یم  رب  وا  هب  ار  نآ  درپسب ، نم  هب  ار  یتناما  مالسلا  هیلع 

373  / 318 قودصلل : یلامألا 

2051 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مالسلاامهیلع  ٍّیلع  ِنب  ِنیسحلا  ِِلتاق  یلإ  ولو  َۀنامألا  اوُّدأ 

دشابمالسلاامهیلع . یلع  نب  نیسح  لتاق  هچ  رگا  دینادرگرب ،  شبحاص  هب  ار  تناما  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.318/372 قودصلل : یلامألا 

2052 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍطْخُس .  وأ  ٍرورُس  نِم  ِهیَلع  َدرَو  امیف  اضِّرلاو  هّلل ، ِ  ِمیلْسَّتلاب  ٌنمؤم : ـ ؟  ُّهنأب  ُنمؤملا  ُمَلعَی  ٍءیش  ِّيأب  َلئُس :  دقو   ـ

ادخ و ربارب  رد  میلست  اب  دومرف :  دوش ـ ؟ یم  هتخانش  زیچ  هچ  اب  نمؤم  ندوب  نمؤم  هک : شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دسر . یم  وا  هب  هک  يداش  مغ و  ره  هب  ندوب  دونشخ 

 . 24  / 336  / 72 راونألا :  راحب 

2053 ثیدح

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 612 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرمحألا !؟  َتیربکلا  ُمُکنم  يأر  نَمف  ِرمحألا ،  ِتیربکلا  نِم  ُّزَعأ  ُنمؤملاو  ِنمؤملا ،  نِم  ُّزَعأ  ُۀنمؤملا 

تسا !؟ هدید  ار  ایمیک  امش  زا  کی  مادک  ایمیک .  زا  نمؤم  درم  تسا و  رتبایمک  نمؤم  درم  زا  نمؤم  نز  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 1  / 242  / 2 یفاکلا : 

2054 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِضرَألا  ِلهَِأل  ِءامَّسلا  ُموُجن  ُرَهَزت  امَک  ِءامَّسلا  ِلهَِأل  ُهُرون  ُرَهزََیل  َنِمؤُملا  َّنإ 

دنشخرد .  یم  ناینیمز  يارب  نامسآ  ناگراتس  هک  هنوگ  نامه  دشخرد ،  یم  ناینامسآ  يارب  نمؤم  رون  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 2 ص 170 ح 5 یفاکلا : 

2055 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهبلق .  ّْریغتَی  مل  َِلُتق  ُّمث  َرُِشن  ُّمث  َِلُتق  ول  َنمؤملا  ّنإو  َّریغَت ،  راّنلا  َلخَد  اذإ  ِدیدحلا  َربُز  ّنإ  ِدیدحلا ،  َِربُز  نِم  ُّدشأ  َنمؤملا  ّنإ 

رگا اما  دـنک  یم  رییغت  دوش  هداهن  شتآ  رد  هاگ  ره  نهآ  ياه  هراپ  تسا ؛ رتمکحم  نهآ  ياـه  هراـپ  زا  نمؤم  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دنک . یمن  يرییغت  شلد  دوش  هدنز  هتشک و  اهراب  نمؤم 

 . 34  / 303  / 67 راونألا :  راحب 

2056 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِمالک .  نِم  َلضَفلا  َکْسمأو  ِِهلام ،  نِم  َلضَفلا  َقْفنأو  ُُهتَریرَس ،  ْتَّحَصو  ُهتَقیلَخ ،  ْتنُسَحو  ُُهبسْکَم ،  َباط  نَم  ُنمؤملا 

قافنا ار  شلام  يدایز  تسرد ؛ شنطاب  وکین و  شقالخا  دشاب و  كاپ  لالح و  شدمآرد  هک  تسا  یسک  نمؤم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دراد . هگن  ار  شراتفگ  يدایز  دنک و 

 . 2/235/18 یفاکلا : 

2057 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیتّرم .  ٍرْحُج  نِم  ُعَْسُلی  ال  ِِهتشیعَِمل ،  ِریبدّتلا  ُدّیَج  ِۀنوؤَملا ، ُفیفخ  ِۀنوعَملا ،  ُنَسَح  ُنمؤملا 

خاروس کی  زا  دـنک ؛ یم  هرادا  بوخ  ار  شا  یگدـنز  تسا ؛ تمحز  مک  جرخ و  مک  بوخ و  يروای  نمؤم ، مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دوش . یمن  هدیزگ  رابود 
38  / 241  / 2 یفاکلا : 

2058 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍلغُش .  یف  ٌةالَصو  ًيدُه ...  یف  ٌطاشَنو  ٍهِقف ،  یف  ٌصْرِحو  ٍنیقی ،  یف  ٌنامیإو  ٍنِیل ،  یف  ٌمْزَحو  ٍنیِد ،  یف  ٌةّوق  َهل  ُنمؤملا 

دنمزآ  [ نید  ] ندیمهف رد  تسا ، هارمه  نیقی  اب  شنامیا  عطاق . شمرن ، نیع  رد  تسا و  دـنمتردق  نید  رد  نمؤم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک . یمن  كرت  ار  شزامن  يراتفرگ  راک و  دوجو  اب  و  طاشن ...  اب  تسار  هار  ندومیپ  رد  و 

4  / 231  / 2 یفاکلا : 

2059 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀبعکلا .  نِم  ًۀَمرُح  ُمظعأ  ُنمؤملا 

تسا . رتشیب  هبعک  زا  نمؤم  تمرح  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 95  / 27 لاصخلا : 

2060 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُیْغَبلاو .  ُبْذِکلاو ،  ُۀجاجَّللاو ،  ُدسَحلاو ، ُدَکَّنلاو ،  ُرسُعلا ،  ٍنمؤم :  یف  ُنوکت  ٌۀّتس ال 

زواجت . غورد و  يزابجل ، تداسح ، يریخ ،) یب  يزور /(  هریت  ییانگنت ، دشابن : نمؤم  رد  زیچ  شش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 377 لوقعلا :  فحت 

2061 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُبوکُرو ُقسِفلاو ،  ُلالّـضلاو ،  ُكرِّشلاو ،  ُرفکلا ،  ٌتافورعَم :  ٌتاِهباشَتُم  اهُّلُک  ِلـعفلا  نِم  ٍتاـهِج  ِسْمَخب  ِناـمیإلا  نِم  ُدـبعلا ]  ] ُجُرْخَی دَـق 

ِرئابکلا . 
، رفک دوش : یم  جراخ  نامیا  زا  دنتـسه ، هدش  هتخانـش  مه و  دننام  یگمه  هک  راک  جـنپ  زا  یکی  ببـس  هب  هدـنب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

رئابک . باکترا  قسف و  یهارمگ ، كرش ،
 . ثیدحلا مامت  رظنا   ، 330 لوقعلا :  فحت 

2062 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اینّدلا .  یف  َدَهَزت  یّتح  ِنامیإلا  َةوالَح  َفِرعت  ْنأ  مُِکبولق  یلع  ٌمارح 

دیوش .  نادرگ  يور  ایند  زا  هک  هاگنآ  رگم  هتشگ  مارح  امش  ياهلد  رب  نامیا  توالح  ندیشچ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 2  / 128  / 2 یفاکلا : 

2063 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َهل  ُُتْبثَی  ال 

تسا . نامیا  ءزج  لمع  دوش . یمن  راوتسا  لمع  اب  زج  نمؤم  نامیا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . نمؤملا َیلإ  عجری  ریمضلا 

2064 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُعَمَّطلا .  ُهنِم  ُهُجِرُْخی  يّذلاو  ُعَرَولا ،  ِهیف  ُُهتّبَُثی  يّذلا  ِدبعلا : ـ  یف  َنامیإلا  ُتِّبَُثی  اّمع  َلئُس  دقو   ـ

راوتسا یمدآ  رد  ار  نامیا  هچنآ  دومرف :  دزاس ـ  یم  راوتسا  ناسنا  رد  ار  نامیا  هک  یلماوع  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تسا . عمط  دنار  یم  نوریب  وا  لد  زا  ار  نامیا  هچنآ  تسا و  َعرَو  دنک ، یم 

 . 29  / 9 لاصخلا : 

2065 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِملِحلاو .  ِملِعلاو  ِءافَولاو  اضِّرلاو  ِنیقیلاو  ِقدِّصلاو  ِِّربلا  یلع  ٍمُهْسأ :  ِۀْعبَس  یلع  َنامیإلا  َعضَو  ّلجو  ّزع  هّللا َ  ّنإ 

، يدونـشخ نیقی ، ییوگتـسار ، يراکوکین ، تسا : هدرک  میـسقت  شخب  تفه  هب  ار  ناـمیا  لـج  زع و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
يرابدرب . شناد و  يرادافو ،

 . ثیدحلا مامت  رظنا   ، 1  / 42  / 2 یفاکلا : 

2066 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یّتح ٍءیَش ،  یلع  َتَسل  ِدحاولا :  ِبِحاِصل  ِنیَنثالا  ُبحاص  ََّنلوُقَی  الف  ٍةاقِْرم ، َدَعب  ًةاقِْرم  ُهنِم  ُدَعُْصی  ِمَّلُـسلا ، َِۀلِزنَِمب  ٍتاجَرَد  ُرْـشَع  َنامیإلا  ّنإ 

الو ٍْقفِرب ،  َکیلإ  ُهْعَفْراف  ٍۀجردب  َکنِم  ُلَفْسأ  وُه  نَم  َتیأر  اذإو  َکَقوَف ،  وُه  نَم  َکَطِقُْسیف  َکَنوُد  وُه  نَم  ْطِقُْست  الف  ِرِـشاعلا .  َیلإ  َیهْتنَی 
ُهُْربَج .  ِهیَلعف  انمؤم  َرَسَک  نَم  ّنإف  ُهَرِسْکَتَف ،  ُقیُطی  ام ال  ِهیَلع  َّنَلِمَْحت 

یـسک سپ  دوش . یم  هدومیپ  يرگید  زا  سپ  یکی  نآ  ياه  هلپ  دراد و  هلپ  هد  هک  تسا  ینابدرن  دـننام  نامیا ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
هب دـیابن  مه  وا   ) تسا مهد  هلپ  رد  هک  نآ  هب  دـسرب  اـت  یتـسین ، يزیچ  وـت  دـیوگب  تسا  لوا  هلپ  رد  هک  نآ  هب  دـیابن  تسا  مود  هلپ  رد  هک 

یسک يدید  رگا  دزادنا . یم  ار  وت  زین  وت  زا  رتالاب  هک  زادنین  دراد  رارق  وت  زا  رتنییاپ  هلپ  رد  هک  ار  نآ  دیوگب .) ینخس  نینچ  دوخ  رت  نییاپ 
یم ار  وا  هک  راذـگم  وا  شود  هب  يراب  شناوت  زا  رتارف  ناشکالاب و  دوخ  فرط  هب  ار  وا  تمیالم  ینابرهم و  اب  تسا  رتنییاـپ  وت  زا  هلپ  کـی 

دنک . ناربج  ار  وا  یگتسکش  دیاب  دنکشب  ار  ینمؤم  سک  ره  و  ینکش .
2  / 45  / 2 یفاکلا : 

2067 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ایازَّرلا .  یَلع  ُربَّصلاو  ِۀشیعَملا ،  یف  ِریدقَّتلا  ُنْسُحو  ِنیِّدلا ،  یف  ُهقِفلا  ٌثالث :  ٌلاصِخ  هیف  َنوکت  یّتح  ِنامیإلا  َۀقیقح  ٌدبع  ُلِمکَتْسَی  ال 

يزیر همانرب  نید ، رد  مهف  دشاب : وا  رد  تلصخ  هس  هک  نآ  رگم  دناسر  یمن  لامک  هب  ار  نامیا  تقیقح  يا  هدنب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهیراتفرگ . ربارب  رد  ییابیکش  و  شاعم ، رما  رد  تسرد 

 . 78  / 239  / 78 راونألا :  راحب 

2068 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َکَعَفَن .  ْنإو  ِلطابلا  یَلع  َكَّرَض  ْنإو  َّقحلا  َِرثُْؤت  ْنأ  ِنامیإلا  ِۀقیقح  نِم  ّنإ 

وت دوس  هب  دنچ  ره  لطاب ، رب  دشاب ، وت  نایز  هب  دنچ  ره  ار ، قح  هک  تسا  نیا  یقیقح  نامیا  ياه  هناشن  زا  انامه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یهد . حیجرت  دشاب ،

 . 2  / 106  / 70 راونألا :  راحب 

2069 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءامِّدلا .  ُنْقَحو  ُثیِراوَملاو  ُحِکانَملا  ِهیَلع  ام  َمالسإلاو  ِبولقلا ،  یف  َرَقَو  ام  َنامیإلا  ّنإ 

مارتحا ندرب و  ثرا  جاودزا و  هک  تسا  يزیچ  نآ  مالـسا  و  دریگ ، ياـج  اـهلدرد  هک  تسا  يزیچ  نآ  ناـمیا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دوش . یم  انب  نآ  رب  اهناج 

 . 3  / 26  / 2 یفاکلا : 

2070 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِرمقلاو .  ِسمَّشلا  ِةَدَبَع  ُْهبِش  ِهیف  َلخدو  ِِهلهأ ،  نِم  ُّهنأ  يری  َناک  نَم  ِرمألا  اذه  نِم  َجرَخ  مالسلا  هیلع  ُمئاقلا  َجرخ  اذإ 

ترـضح نآ  فص  زا  دنتـسه ،  وا  نادناخ  زا  دوش  یم  نامگ  هک  یناسک  دنک  مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  ینامز  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنیآ . یم  رد  وا  فص  هب  ناتسرپ  هام  دیشروخ و  دننام  هب  يدارفا  دنوش و  یم  جراخ 

.1  / 317 ینامعنلل :  ۀبیغلا 

2071 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهلهأ .  یلإ  ٍّقَح  َّلُک  َّدَرو  اِهتاکََرب  ُضرَألا  ِتَجَرخأو  ُُلبُّسلا ،  ِِهب  تَنِمأو  ُروَجلا ،  ِهِماّیأ  یف  َعَفَتراَو  ِلدَعلِاب  َمَکَح  مالسلا  هیلع  ُِمئاقلا  َماق  اذإ 

تکرب نیمز  دوش و  نما  اه  هار  دیآ و  رس  هب  وا  راگزور  رد  متس  دنار و  مکح  يرگداد  هب  دزیخرب ،  مئاق  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش .  هداد  شبحاص  هب  یقح  ره  دزیر و  نوریب  ار  دوخ  ياه 

 . ج 3 ص 255 ۀمغلا :  فشک 
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2072 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، َنوعَمْـسَیف مُهُمِّلُکی  ٌدـیَرب ،  ِمئاقلا  َنیبو  مُهَنیب  َنوکی  ال )  ) یّتح مِهِراـْصبأو ،  مِهِعامْـسأ  یف  اِنتعیـِشل  ّلـجو  ّزع  هّللا ُ  َّدَـم  َماـق  اذإ  اـنَمئاق  ّنإ 

ِِهناکم .  یف  وُهو  ِهیلإ  َنوُرُظنَیو 
نایم هک  دنک  یم  اناوت  نانچ  ار  ام  نایعیش  ياهمـشچ  اهـشوگ و  لج  زع و  دنوادخ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  ینامز  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دننیب . یم  ار  وا  دنونش و  یم  ار  شنانخس  اهنآ  دیوگ و  یم  نخس  نایعیش  اب  تسه  هک  ییاج  نامه  زا  دشابن . یکیپ  مئاق  نانآ و 
 . 329  / 241  / 8 یفاکلا : 

2073 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِّقحلاب ُمئاقلا  ُموقَی  ُّمث  اْنلَدََعل !  انیِّلُو  ول  ّانإ  ٌلئاق :  َلوقَی  یّتح ال  ِساّنلا ، یَلَع  اّولُو  دقو  ّالإ  ِساّنلا  نِم  ٌفنِص  یقبی  یّتح ال  ُرمألا  اذه  ُنوکی  ام 

ِلدَعلاو . 
تسد هب  ار  مدرم  رب  تموکح  يا  هتسد  هورگ و  ره  هک  نآ  ات  داد  دهاوخن  خر  مالسلا )  هیلع  مئاق  مایق   ) راک نیا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنک . یم  مایق  رتسگ  لدع  قح و  مئاق  نیا ، زا  دعب  میدنارتسگ . یم  ار  تلادع  میدش  یم  مکاح  رگا  دیوگن :  یسک  ات  دریگ 
 . 53  / 274 ینامعنلل :  ۀبیغلا 

2074 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرهَظ نَم  یلع  َرهَظ  ْتَجرَخ  اذإف   [ َنیرفاکلا ِبالصأ  نِم  َنینمؤملا  اهب  ینعی   ] یلاعت هّللا ِ  ُعئادو  َجُرَخت  یّتح  ادبأ  َرهظَی  َنل  مالسلا  هیلع  ُمئاقلا 

مُهَلَتقف ؟ هّللا ِ  ِءادعأ  نِم 
( نارفاک بلـص  زا  نانمؤم  ینعی   ) لاعتم دنوادخ  ياهتناما  هک  هاگنآ  ات  دنک  یمن  روهظ  زگره  مالـسلا  هیلع  مئاق  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دشک . یم  ار  اهنآ  دوش و  یم  هریچ  ادخ  نانمشد  رب  مئاق  دندمآ  نوریب  نانآ  هاگره  سپ ، دنیآ .  نوریب 
 . 2  / 147 عئارشلا :  للع 

2075 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اوزَّیَُمت .  یّتح  هّللاو ، ِ  ال  ٍسایإ ،  َدعب  ّالإ  مُکیتأَی  َرمألا ال  اذه  ّنإ 

زا سپ  رگم  ادخ ، هب  هن  دیوش ، دـیمون  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دـسر  یمن  رد  ناتیارب  روهظ )  ) رما نیا  مسق  ادـخ  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش . ادج  نات  هرسان  زا  هرس  هک  نآ 

52/111/20 راونألا :  راحب 

2076 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
لاق :  هّللا ؟ ِ  ُلوسر  ای  َِملو  َُهل :  َلیقف  ٍۀبیَغ ، نم  ِمالُغلل  ّدبال 

َْلتَقلا .  ُفاخَی 
: دومرف ادخ ؟ لوسر  يا  ارچ ، دش : ضرع  دیاب . یتبیغ  مرجال  ار  ناوج  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

دور . یم  ندش  هتشک  میب 
 / 22 و ص 146  ، 20 ، 18 16 ـ   ، 10 ، 5 ثیدح :  اضیأ  رظناف  ةریثک ،  تایاور  یف  ۀّلعلا  هذـه  ترکذ  دـقو   ، 1  / 90  / 52 راونألا :  راحب 

 . هنم 70

2077 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسر  يَدی  َنیب  ِبراّضلا  ِۀلزنمب  َناک  َْلب  ال  ِهِطاطُْـسف ،  یف  ِمئاقلا  عَم  َناک  ْنَمَک  َناک  ِرمألا  اذهل  ارِظتنُم  َتام  نَم 

ِفیَّسلاب . 
هکلب هن ، دشاب ؛ وا  همیخ  رد  مئاق  اب  هک  تسا  یسک  نوچمه  دریمب ،  مئاق ) روهظ   ) رما نیا  راظتنا  لاح  رد  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنز . یم  ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  شیپاشیپ  هک  تسا  یسک  دننام  هب 
.52/146/69 راونألا :  راحب 

2078 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀّصاخ ّالإ )  ) اهیف ِِهناکمب  ُملعَی  يرخُالاو ال  ِِهتعیش ، نِم  ٌۀّصاخ  اهیف  ِِهناکمب  ُمَلعَی  یلوُالاف  ٌةریصق ،  يرخُالاو  ٌۀلیوط ،  امُهادْحإ  ِناتبیَغ :  ِمئاقلل 

ِهنیِد .  یف  ِهیلاوم 
نآ هاـگیاج  تسا ،] هاـتوک  هک   ] نیتـسخن تبیغ  رد  هاـتوک . يرگید  ینـالوط و  یکی  تسا : تبیغ  ود  ار  مئاـق  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
مه ناگتـسب  زا  ّصاوخ  زجب  درادن  ربخ  یـسک  وا  هاگیاج  زا  تسا ] ینالوط  هک   ] مود تبیغ  رد  دنناد و  یم  وا  ّصاخ  نایعیـش  ار  ترـضح 

وا . نییآ 
 . 10  / 155  / 52 راونألا :  راحب 

2079 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍّیفَخ .  ٍرمأ  ِّلک  یلإ  يدُهی  ّهنِأل  ِّيدهَملاب : ـ  ِمئاقلا  ِۀَیِمسَت  ِۀّلِع  نع  َلئُس  اّمل   ـ

. دوش یم  نومنهر  یناهن  رما  ره  هب  وا  نوچ  دومرف :  دش ـ  هدیسرپ  يدهم  هب  مئاق  يراذگمان  تلع  زا  هک  هاگ  نآ  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . 489  / 471 یسوطلل :  ۀبیغلا 

2080 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َموَقلا ُثِّدَُحی  َناک  دَقلَو  هّللا ، َ  ُرُکذََیل  ُهَّنإَو  َماعَّطلا  ُهَعَم  ُلُکآَو  هّللا ، َ  ُرُکذََیل  ُهَّنإَو  ُهَعَم  یـشمأ  ُتنُک  دََـقل  ِرکِّذـلا  َریثَک  مالـسلا  هیلع  یبأ  َناک 
ُسمَّشلا َُعلطَت  یَّتَح  ِرکِّذـلِاب  انُُرمأَیَف  انُعَمجَی  َناکَو  هّللا ، َ  ّالإ  َِهلإ  ال  ُلوقَی :  ِهِکَنَِحب  اقِزال  ُهَناـِسل  يرأ  ُتنُکَو  هّللا ِ  ِرکِذ  نَع  کـلذ  ُُهلَغـشَی  اـمَو 

ِرکِّذلِاب .  ُهَرَمأ  اّنِم  ُأَرقَی  َناک ال  نَمَو  اّنِم  ُأَرقَی  َناک  نَم  ِةَءارَقلِاب  ُُرمأَیَو 
 . دیوگ یم  ادخ  رکذ  مدید  یم  متفر  یم  هار  ناشیا  اب  تقو  ره  تفگ ،  یم  ادخ  رکذ  رایـسب  مالـسلا  هیلع  مردپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

زاب ادخ  رکذ  زا  ار  وا  راک  نیا  اّما  دوب ،  ندرک  تبحص  لوغشم  مدرم  اب  دیوگ .  یم  ادخ  رکذ  مدید  یم  مدروخ  یم  اذغ  ناشیا  اب  تقو  ره 
ماگنه ات  داد  یم  روتـسد  درک و  یم  عمج  ار  ام  وا  دـیوگ .  یم  هّللا  ّالإ  هلإ  تسا و ال  هدـیبسچ  شماک  هب  شناـبز  مدـید  یم  تشاد .  یمن 

 ، دنتـسناد یمن  ندناوخ  نآرق  هک  یناسک  هب  میناوخب و  نآرق  دومرف  یم  میدوب  دـلب  نآرق  هک  ام  زا  یناسک  هب  مییوگب .  رکذ  باتفآ  عولط 
دنیوگب .  رکذ  داد  یم  روتسد 

1  / 499  / 2 یفاکلا : 

2081 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اتوَص .  ِسانلا  ُنَسحأ  مالسلا  هیلع  ٍرَفعَج  وبأ  َناکَو 

دوب .  مدرم  نیرتادص  شوخ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 11  / 616  / 2 یفاکلا : 

2082 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنِم .  ُحیّرلا  ُهَکَّرَح  ام  ّالإ  ٌءیَش  ُهنِم  ُكَّرحَتَی  ٍةرَجَش ال  ُقاس  ُهَّنأَک  ِةالَّصلا  یف  َماق  اذإ  مالسلاامهیلع  ِنیَسُحلا  ُنب  ُّیلَع  َناک  ُلوقَی :  یبأ  َناک 
ًالصا هک  تسنام  یم  یتخرد  هقاس  هب  داتسیا  یم  زامن  هب  هاگرهمالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دومرف :  یم  مردپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دهد .  یم  ناکت  داب  هک  نآ  زا  ییاهتمسق  رگم  دَروخ  یمن  ناکت 
 . 4  / 300  / 3 یفاکلا : 

2083 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَثَّدَحُملاو ُۀَّیضرَملاو  ُۀَّیـضَّرلاو  ُۀَّیکَّزلا  ُةَرِهاّطلاو و  ُۀَکِرابُملاو  ُۀَقیدِّصلاَو  ُۀَمِطاَف  ّلجو :  ّزع  هّللا ِ  َدنِع  ءامـسأ  ُۀَعـِست  اهیَلَع  هّللا ِ  ُمالَـس  َۀَمِطاِفل 

ُءارهَّزلاو . 
هّیضر هّیکز ،  هرهاط ،  هکرابم ،  هقیّدص ،  همطاف ،  دراد :  مسا  ُهن  لج  زع و  دنوادخ  دزن  رد  مالسلااهیلع ،  همطاف  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ءارهز .  و  هثَّدُحم ،  هّیضرم ،  ، 
 . 18  / 474 قودصلل :  یلامألا 

2084 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َلاق ٌنئاک ،  وه  ام  ُربَخو  َناک  ام  ُربَخو  ِضرـألا ،  ُربَخو  ِءامّـسلا  ُرَبَخ  ِهیف  یِّفَک ،  یف  ُّهنأـک  ِهرِخآ  یلإ  ِِهلّوأ  نِم  هّللا ِ  َباـتک  ُمَلعأـَل  ّینإ  هّللاو ،ِ 
ٍءیش  ِّلک  ُنایِبت  ِهیف  ّلجو :  ّزع  هّللا ُ 

ربخ تسا . نم  تشم  رد  ییوگ  هک  مناد  یم  نانچ  شنایاپ ، ات  زاـغآ  زا  ار ،  ادـخ  باـتک  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تسه . » نآرق  رد  زیچ  ره  نایب  : » تسا هدومرفلج  زع و  دنوادخ  تسا .  دوجوم  نآرق  رد  هدنیآ )  ) لاح هتشذگ و  نیمز و  نامسآ و 

ۀیآلا یلإ  ةراشإ 

2085 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ُ  َءاش  ام  وأ  ُهَملِع  ُمَلعَی  نَم  ِهِدَعب  نِم  َیَِقب  ّالإ  ٌِملاع  َِکلْهَی  َنلو  ُثَراوُتی ،  ُملعلاو  اِملاع  َناک  اِّیلع  ّنإ 

یسک وا  زا  سپ  هک  نآ  رگم  دریم  یمن  یملاع  زگره  دوش . یم  هدرب  ثرا  ملع ،  و  دوب ، ملاع  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنادب . دهاوخ ، ادخ  ار  هچنآ  ای  وا  ملع  هک  دنام  یم 

.1  / 221  / 1 یفاکلا : 

2086 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َحیباصَمو  ِمانألل ،  ًةایح  هّللا ُ  ُمُهَلَعَج  ِمِهتافِصو : ـ  ِهّمئألا  ِلاح  ِرْکِذ  یف   ـ

ِمالسإلل .  َمئاعَدو  ِمالکلل ،  َحیتافَمو  ِمالَّظلل ، 
یکیرات رد  ییاهغارچ  نامدرم و  تایح   [ هیام  ] ار نانآ  دـنوادخ  دومرف :  نانآ ـ  ياهیگژیو  هّمئا و  لاح  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

داد . رارق  مالسا  ياهنوتس  نخس و  ياهدیلک  و 
 . 2  / 204  / 1 یفاکلا : 

2087 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌِرفاک .  َوُهَف  اِهلهأ  ْنِم  َسَیلو  َۀمامإلا  یعّدا  ِنَم 

تسا . رفاک  درادن ، ار  نآ  یگتسیاش  هک  یلاح  رد  دنک  تماما  ياعّدا  هک  ره  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  قداص  ماما 
.7  / 112  / 25 راونألا :  راحب 

2088 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللاب . ِ  اکِرْشُم  َناک  هّللا ِ  َنِم  ُُهتَمامإ  ْتَسَیل  ْنَم  هّللا ِ  ِْدنِع  ْنِم  ُُهتمامإ  ٍمامإ  َعَم  َكَرْشأ  ْنَم 

هدیزرو كرش  ادخ  هب  دنادرگ  کیرـش  تسادخ  بناج  زا  شتماما  هک  ییاوشیپ  اب  ار  یهلاریغ  ياوشیپ  سکره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .

 . 6  / 373  / 1 یفاکلا : 
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2089 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلاعت .  هّللا ِ  َنِم  َسیل  يّذلا  َرئاجلا  َمامإلا  اوَّلََوت  اذإ  اهَنولَمْعَی  یّتلا  َۀحلاّصلا  َلامعألا  ِدابِعلا  َنِم  هّللا ُ  ُلَبْقَی  ال 

ار يا  هتسیاش  ياهراک  دنوادخ  دنریگ ، يرادمامز  هب  تسین  ادخ  بناج  زا  هک  ار  رگمتس  ياوشیپ  ناگدنب ، رگا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تفریذپ . دهاوخن  دنهد  یم  ماجنا  هک 

 . 939  / 417 یسوطلل : یلامألا 

2090 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهَتلالَض  یلع  ْتُمَی  نإف  ِۀبِجاولا ،  اِنتَعاط  ْنِم  ِْهیَلَع  هّللا ُ  َضَرَْتفا  يّذلا  يَدُهلا  َیلإ  َعِجْرَی  یّتحًّالاض  َناک  انْرِْکُنی  َملو  اْنفِْرعَی  َمل  نَم 

ُءاشَی .  ام  ِهب  هّللا ُ  ِلَعْفَی 
بجاو وا  رب  ادـخ  هک  یتیادـه  يوس  هب  هک  نآ  ات  تسا ، هارمگ  دـشابن  مه  ام  رکنم  دسانـشن و  ار  ام  هک  یـسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

وا  اب  ادخ  دریمب ، شا  یهارمگ  لاح  رد  رگا  و  ددرگرب . ام ، زا  تعاطا  موزل  ینعی  هدرک ،
دنک . یم  لمع  دهاوخب  دوخ  هک  روط  ره 

 . 11  / 187  / 1 یفاکلا : 

2091 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ارفاک .  َناک  ُهَرَْکنأ  ْنَمو  انمُؤم ،  َناک  ُهَفَرَع  ْنَمَف  ِهِْقلَخ ،  َْنَیبو  ّلجو  ّزع  هّللا ِ  َْنَیب  ٌمَلَع  ُمامإلا 

شرکنم هک  ره  تسا و  نمؤم  دسانـشب  ار  وا  هک  ره  تسوا ؛  ناگدیرفآ  ولج  زع و  دـنوادخ  نایم  يامنهار  ماما  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
رفاک . دوش 

 . 32  / 88  / 23 راونألا :  راحب 

2092 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اًرِیثَک » اًْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِحلا  َتْؤ  ُیـ ْنم  َو  : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

يربنامرف  [ ینعی  : ] دومرف تسا ـ » هدش  هداد  ناوارف  يریخ  نیقی ،  هب  دوش  هداد  تمکح  ار  هک  ره  و   » هیآ هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ماما . تخانش  ادخ و  زا 

 . 269 ةرقبلا : 

2093 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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أَّرَبَت  » ٍذـئَنیِحَف ِهب ،  ُبَهْذَـی  ُْثیَح  یلإ  ُهِْعبَّتَْیلَف  اینُّدـلا  ِراد  یف  ٍمامإب  َّمَْتئا  ِنَم  َالأ  ُُهلالج :  َّلج  هّللا ِ  ِدـْنِع  ْنِم  ُءادِّنلا  یتأَی  ِۀـمایِقلا ...  ُموی  َناک  اذإ 
اوُعَبَّتا »... َنیّذلا  َنِم  اوُِعبُّتا  َنیذَّلا 

یماما هب  ایند  يارـس  رد  سک  ره  ناه ! هک : دیآ  یم  ادن  هلالج ، ّلج  دنوادخ  يوس  زا  دوش ... تمایق  زور  نوچ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یم يرازیب  دوخ  ناوریپزا  ناگدش  يوریپ   » هک تسا  ماگنه  نیا  رد  دنرب . یم  ار  وا  هک  دور  اج  نامه  هب  وا  یپ  رد  سپ ، تسا ، هدرک  ادـتقا 

دنیوج . »
 . 166 ةرقبلا :

2094 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكاذ .  ّالإ  َضرألا  ُِحلُْصی  الو  َکلذ ،  ّالإ  َساّنلا  ُِحلُْصی  ُهَّنإ ال  ٌۀَّجُح ،  اهیفو  ّالإ  ُنوکت  َضرألا ال  ّنإ 

رگم دروآ  یمن  ناماس  هب  ار  نیمز  تّجح و  رگم  دنک  یمن  حالصا  ار  مدرم  اریز  تسه ؛ تّجح  هشیمه  نیمز  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تّجح .

 . 101  / 51  / 23 راونألا :  راحب 

2095 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْتخاََسل .  ٍمامإ  ِْریَِغب  ُضرألا  ِتَیَِقب  َول 

تخیر . یم  ورف  مه  رد  نیقی  هب  دنام ، یم  ماما  نودب  نیمز  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 10  / 179  / 1 یفاکلا : 

2096 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َفَْرُعی .  یّتح  ٍمامإب  ّالإ  ِهِْقلَخ  یلع  ّلجو  ّزع  هّلل ِ  ُموُقَت  َۀَّجُحلا ال  َّنإ 

دشاب .  هدش  هتخانش  هک  یماما  دوجو  هب  رگم  ددرگ  یمن  اپ  رب  شقلخ  رب  لج  زع و  دنوادخ  تّجح  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2  / 177  / 1 یفاکلا : 

2097 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مَُهل .  ُهَّمَتأ  اْئیَش  اوُصَقَن  ْنإو  ْمُهَّدَر ،  اْئیَش  َنونمؤُملا  َداز  ْنإ  اْمیَک  ٌمامإ ،  اهِیفَو  ّالإ  ُولَْخت  َضرألا ال  َّنإ 

ههارژک نیا  زا   ] ار اـهنآ  دـندوزفا ،  نید ] هب   ] يزیچ ناـنمؤم  رگا  اـت  دـنام  یمن  ماـما  زا  یلاـخ  هاـگچیه  نیمز  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 
دنک .  لماک  ناشیارب  دنتساک  ار  يزیچ  رگا  دنادرگرب و  [

2  / 178  / 1 یفاکلا : 
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2098 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْنأ َْلبَق  ًالوُسَر  ُهَذَخَّتا  هّللا َ  َّنإو  ًالوُسَر ، ُهَذِخَّتَی  ْنأ  َْلبَق  اِّیبَن  ُهَذَخَّتا  هّللا َ  َّنإو  اِّیبَن ،  ُهَذِخَّتَی  ْنأ  َْلبَق  اْدبَع  َمیهاربإ  َذَخَّتا  یلاعتو  َكَرابت  هّللا َ  َّنإ 

امامإ .  ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّینإ  َلاق :  َءایشألا  َُهل  َعَمَج  اّمَلَف  امامإ ،  ُهَلَعْجَی  ْنأ  َْلبَق  ًالیلَخ  َُهذ  َـ خَّتا هّللا َ  َّنإو  ًالیلَخ ، ُهَذِخَّتَی 
هب ار  وا  و  دـنیزگرب ، يربمایپ  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  تفرگ  یگدـنب  هب  ار  میهاربا  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

لیلخ تسود و  ار  وا  دـنیزگرب و  یتسود  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تخاس  دوخ  لوسر  ار  وا  دـنیزگ و  تلاـسر  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دـناسر  تّوبن 
مداد . رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  وت  نم  دومرف : دروآ  درگ  وا  رد  ار  تاماقم  نیا  همه  نوچ  و  دهد . رارق  شماما  هک  نآ  زا  شیپ  دینادرگ  دوخ 

2  / 175  / 1 یفاکلا : 

2099 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِریَغ .  یفُرایِخلا  ًالمأ  ٍلِّمَُؤم  ْنِم  ْمَکو  ِِهلمأ ،  ِْریَغ  یف  ِهِدبع  یلع  هّلل ِ  ٍۀمِعن  ْنِم  ْمَک 

يزیچ يوزرآ  هک  یسک  اسب  دشاب و  هدرک  ار  شیوزرآ  هک  نآ  یب  دهد  یم  شا  هدنب  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  اسب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هدش  شبیصن  نآ  فالخ  هتشاد و 

 . 71/152/55 راونألا :  راحب 

2100 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفاَِلْتئا َدـُْعب  َّنإو  ِراَْهنألا .  ِءاِمب  ِءاَمَّسلا  ِءام  ِطاَِـلتْخا  ِۀَعْرُـسَک  ْمِِهتَنِْـسلَأب ـ  َدُّدَوَّتلا  اوُرِهُظی  َْمل  ْنإَو  اوَقَْتلا ـ  اذإ  ِراَْربـألا  ِبُوُلق  ِفاَِـلْتئا  َۀعْرُـس  َّنإ 

ٍدِحاو .  ٍدَوْذِم  یلَع  اَُهفاَِلتْعا  َلاَط  ْنإَو  ِفُطاَعَّتلا  ِمـَن  ـِم  ِئا ـ َهَبلا ـِد  ُْعبَک ـْم ـ  ِِهتَنِْسلَأب َدُّدَو  َّـ تلا اوُر  ـ َهْظأ ْنإَو  اوَقَْتلا ـ  اَذإ  ِراَّجُفلا  ِبُوُلق 
ِتعرـس هب  ناـشیاهلد ، دـننکن ـ  یتـسود  راـهظا  ناـبز  هب  دـنچ  ره  دـنوش ـ  ور  هبور  مه  اـب  نوـچ  ناراـکوکین  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
یتسود راهظا  نابز  هب  دـنچ  ره  دـنوش ـ  ور  هبور  مه  اب  هاگ  ره  ناراکدـب  و  دریگ . یم  تفلا  مه  اب  اه ، هناخدور  بآ  اـب  ناراـب  نتخیمآرد 

کی رـس  رب  زارد  يراگزور  هچرگ  دـنرودب ، مه  اب  يزرورهم  زا  هک  نایاپراچ  دـننامه  تسا ، رود  رگیدـکی  اب  تفلا  زا  ناشیاهلد  دـننک ـ 
دنروخ . هفولع  روخآ ،

373 لوقعلا :  فحت 

2101 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِدَسَج .  ِیف  ًيْوَلب  ْنِم  َِیفوُعَو  ٍۀَعَس ، یف  َشاَعاَم  َشاَعَو  ِهِرِخآَو ،  ِِهلَّوأ  ِیف  َُهل  َكِرُوب  ُهَدَْعبَو  ِماَعَّطلا  َْلبَق  ُهَدَی  َلَسَغ  ْنَم 

هدنز ات  دوش و  یم  هداد  تکرب  وا  هب  اذـغ  نآ  رخآ  لوا و  رد  دـیوشب ، ار  شیاهتـسد  اذـغ  زا  دـعب  لبق و  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنام . یم  ناما  رد  یمسج  يرامیب  زا  درب و  یم  رس  هب  تمعن  رد  تسا 

 . باب 49  16/470 ۀعیشلا :  لئاسو  رظنا   ، 3/6 ءاضیبلا :  ۀّجحملا 
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2102 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍباَرَش .  وأ  ٍماَعَط  ِیف  َخَْفُنی  ْنأ  یَهَنو  هلآ : ـ  هیلع و  هللا  یلص  ِّیبّنلا  یهانَم  ِثیدح  یف  مالسلا  مهیلع  ِهئابآ  نع   ـ

ای اذـغ  رد  ندـیمد  زا  ربمایپ  دومرف :  هلآ ـ »  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  یهن   » ثیدـح رد  دوخ  ناردـپ  لوق  زا  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دومرف . یهن  یندیماشآ 

16/518/1 ۀعیشلا :  لئاسو 

2103 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َءاَش .  اَم  اَهِیف  اَّمِم  َذَخأَو  اهِیف ، َقََزب  ُۀَِینآلا  َّطَُغت  َْمل  اَذإ  َناَْطیَّشلا  َنإف  ٍءاَطِغ ؛  ِْریَِغب  ْمُکَتَِینآ  اوُعَدَت  َال 

ناهد بآ  اهنآ  رد  ناطیـش  دشابن  هدیـشوپ  اهفرظ  يور  هاگ  ره  اریز  دیراذگن ؛ شوپ  رد  نودب  ار  دوخ  ياهفرظ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دراد . یم  رب  اهنآ  زا  دهاوخب  هچ  ره  دزادنا و  یم 

16/510/1 ۀعیشلا :  لئاسو 

2104 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنیملسملا .  ِلام  ِتیب  نِم  ِنْجِّسلا  یف  َدِّلُخ  نَم  ُمِعُطی  ناک  مالسلا  هیلع  اّیلع  ّنإ 

داد . یم  اذغ  ناناملسم  لاملا  تیب  زا  دش ، یم  ینادنز  هک  ار  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.11/69/2 ۀعیشلا :  لئاسو 

2105 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَْریَغ .  وأ  ناک  ارفاک  ِهب ،  َقَفُریو  ّلَُظیو  یقُْسیو  َمَعُطی  نأ  یغبنَی  ّهنإف  ُُهْلتَق ،  ِدغلا  نِم  ُداُری  ناک  نإو  ُهَرَسأ  نَم  یلع  ٌّقح  ِریسألا  ُماعطإ 

هتـشک ادرف  دشاب  انب  دـنچ  ره  تسا ، هتفرگ  تراسا  هب  ار  وا  هک  یـسک  ندرگ  هب  تسا  یّقح  ریـسا  هب  نداد  اذـغ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
رفاک . ریغ  ای  دشاب  رفاک  درک ، ارادم  وا  اب  داد و  بسانم  ياج  كاروخ و  بآ و  ریسا ، هب  دیاب  دوش .

.5/35/2 یفاکلا : 

2106 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرسُْؤتْسا ِنَم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسر  َلاقو  اسانُا ،  ُهعَم  َثَعب  مالـسلا  هیلع  ٍّیلع  َعم  ٍةءارِبب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسر  َثَعب  اّمل 

اّنِم .  َسیلف  ٍۀلِْقثُم  ٍۀحارِج  ِریغ  ْنِم 
هب زین  ار  يا  هدـع  داتـسرف ، تئارب  مالعا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  ینامز  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
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تسین . ام  زا  دشاب ، هتشادرب  يراک  مخز  هکنآ  یب  دهد ، تراسا  هب  نت  سک ، ره  دومرف : تشاد و  لیسگ  وا  هارمه 
.5/34/2 یفاکلا : 

2107 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنمؤملا .  َيدبَع  يذآ  نَم  یّنم  ٍبرَِحب  ْنَذأِیل  ّلجو :  ّزع  هّللا ُ  َلاق 

دهد . یم  گنج  نالعا  نم  هب  درازایب ، ارم  نمؤم  هدنب  هک  ره  تسا :  هدومرف  لج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/350/1 یفاکلا : 

2108 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًةریثک .  َيدایأ  هنع  َنوّفُکَیو  ًةدحاو  ادَی  مُهنَع  ُّفُکیاّمنإف  ِساّنلا  ِنع  ُهَدی  ّفَک  نَم 

یم هگن  وا   [ رازآ  ] زا رایسب  ياهتسد  مدرم  هتـشاد و  هگن  اهنآ  زا  تسد  کی  درادرب ، مدرم  رازآ  زا  تسد  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنراد .

.17/60 لاصخلا : 

2109 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّرَّذلا .  َنوُذُؤی  َنیّذلا ال  ُمُه  مُه ؟ نَم  يردتأ  ُراربألا ،  هّللاو ِ  زاف 

هچروم هب  ناشرازآ  هک  یناسک  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  دیناد  یم  ایآ  دنراگتـسر . ناکین  هک  دنگوس  ادـخ  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دسر . یمن  يا 

.2/146 یّمقلا :  ریسفت 

2110 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهنُذا .  یف  اونِّذَأف  هُُقلُخ  َءاس  نَم 

دییوگب . ناذا  وا  شوگ  رد  دش ، قالخا  دب  یسک  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.104/122/61 راونألا :  راحب 

2111 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًۀنس .  َةرشَع  َّتِس  یلإ  ًۀنَس  َةرْشَع  َسْمَخ  َنیب  ام  ِموَّصلا  یَلع  ُّیبَّصلا  ُبَّدُؤی 

درک . بیدأت  نتفرگ  هزور  رب  یگلاس  هدزناش  هدزناپ  زا  دیاب  ار  هّچب  رسپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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103/162/6 راونألا :  راحب 

2112 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اران » مُکیلهأو  مُکَسفنأ  اُوق  اونَمآ  َنیّذلا  اهُّیأ  ای   : » ۀیآلا هذه  ْتلََزن  اّمل 

مدرم دـش ، لزان  دـیراد » هگن  شتآ  زا  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا   » هیآ نوچ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
يروآدای زین  دوخ  هداوناخ  هب  ار  نآ  دـیهد و  ماجنا  ریخ  لمع  دومرف : مینک ؟ ظفح  ار  نام  هداوناخ  دوخ و  هنوگچ  هّللا !  لوسر  اـی  دـنتفگ :

دیهد . ناششرورپ  ادخ  زا  يرادربنامرف  هیاپ  رب  دینک و 
 . 6 میرحتلا : 

2113 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلِخادَم ْلُخدـی  نَمو  ْمَدـْنَی ،  ُهَظافلأ  ْدِّیُقی  نَمو ال  ْملْـسَی ،  ِءْوَّسلا ال  َبحاص  ْبَحْـصَی  نَم  َّیُنب  ای  یل :  َلاق   ... ٍثالثب مالـسلا  هیلع  یبأ  یَنبَّدأ 

ْمهَُّتی .  ِءوُّسلا 
ره و  دنام ، یمن  ملاس  دنک  ینیشنمه  دب  تسود  اب  هک  ره  مرسپ ! دومرف : نم  هب  تخومآ ...  نم  هب  بدا  هس  مردپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دوش . یم  ینامگدب  تمهت و  جامآ  دیآ  رد  دب  ياهاج  هب  هک  ره  و  ددرگ ، یم  نامیشپ  دنکن  راهم  ار  دوخ  راتفگ  هک 
.376 لوقعلا :  فحت 

2114 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَتجاح .  ِهب  َلِْزُنی  ْنأ  ِهیخأ  یلع  اداِمتعا  ِءْرَملاب  یفَک 

دََرب .  وا  شیپ  ار  دوخ  زاین  هک  سب  نیمه  شردارب  هب  ناسنا  دامتعا  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/198/8 یفاکلا : 

2115 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیخأ .  ِنوَع  یف  ُنمؤملا  َناک  ام  ِنمؤملا  ِنوَع  یف  هّللا ُ 

دشاب . دوخ  ردارب  راکددم  نمؤم  هک  ینامز  ات  تسا  نمؤم  راکددم  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
74/322/89 راونألا :  راحب 

2116 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀجاح .  ِفلأ  َۀئام  ِۀمایقلا  َموی  هل  ّلجوّزع  هّللا ُ  یضق  ًۀجاح  ِنمؤملا  ِهیخأل  یضَق  نَم 
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ٍۀجاح .  ِفلأ  َۀئام  ِۀمایقلا  َموی  هل  ّلجوّزع  هّللا ُ  یضق  ًۀجاح  ِنمؤملا  ِهیخأل  یضَق  نَم 
ار وا  زاین  رازه  دص  زیخاتسر  زور  رد  لج  زع و  دنوادخ  دزاس ، هدروآرب  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  زا  زاین  کی  هک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دروآ . یمرب 
 . 74/322/90 راونألا :  راحب 

2117 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَناخ .  دقف  َهیَلع  ُرِدقَی  وُهَو  ُهنَع  هَّدُرَی  ملَف  ُهُهَرکَی  ٍرمأ  یلَع  ُهاخأ  يأر  نَم 

هدرک تنایخ  وا  هب  دـنکن ، نینچ  دراد و  زاب  نآ  زا  ار  وا  دـناوتب  دـنیب و  يدـنیاشوخان  رما  دوخ  ردارب  رد  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
تسا .

 . 75/65/2 راونألا :  راحب 

2118 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ّلجو .  ّزع  هّللا َ  َمَرکأ  اّمنإف  ُهَمَرکأف  ُملسملا  ُهوخأ  ُهاتأ  نَم 

یمارگ ار  لج  زع و  دـنوادخ  تقیقح  رد  درادـب ، شا  یمارگ  يوو  دوشدراو  وا  رب  شناملـسم  ردارب  هک  یـسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هتشاد 

74/298/32 راونألا :  راحب 

2119 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف ِناوْخإلاب  ُِّربلاو  اِهتِیقاوَم ،  یف  ِتاولّـصلا  یَلع  ٌۀـظفاحم  ْبُزعا :  ّمث  ْبُزعا  ّمث  ْبُزْعاف  ّالإو  مِهیف  اـتَناک  ْنإـف  ِنیَتَلـصَخب ؛ مُکَناوْخإ  اوُِربتخا 

ِرُسیلاو .  رْسُعلا 
ناشیا زا  هنرگ  دینک و  یتسود  اهنآ  اب  دنتشاد  ار  تلصخ  ود  نآ  رگا  دییامزایب . تلـصخ  ود  هب  ار  دوخ  ناردارب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

رد ناردارب  هب  ندرک  یکین  و  دوخ ، تقو  رد  زامن  ندناوخ  هب  يدـنبیاپ  تساهنیا :] تلـصخ  ود  نآ  . ] نک يرود  نک ،  يرود  نک ، يرود 
شیاسآ . یتخس و 

.2/672/7 یفاکلا : 

2120 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ََّیلإ .  یبُویُع  يَدْهأ  نَم  َّیلإ  یناوْخإ  ُّبحأ 

دنک . هیده  نم  هب  ار  میاهبیع  هک  تسا  یسک  مناردارب  نیرت  ینتشاد  تسود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.74/282/4 راونألا :  راحب 
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2121 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُقیدَص .  َّلَق  ِهیف  َبیَع  نَم ال  ّالإ  ِخاُؤی  َمل  نَم 

تشاد . دهاوخ  یکدنا  ناتسود  دنک  يردارب  درادن  یبیع  چیه  هک  نآ  اب  اهنت  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.304 نیدلا :  مالعأ 

2122 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َتینفأ ْنإو   ، ِضرألا ِتاُملُظ  یف  ولو  ِءاـیقتألا  َةاـخاُوم  ْبلطاو  ِبْرُّشلاو ،  ِلـکألل  وأ  ٍلـْیَم  وأ  ٍفوَخ  وأ  ٍعمَِطل  َكَدارأ  نَم  َیخاُوت  نأ  ْرَذـحا 

مِِهبلط  یف  َكَرْمُع 
كاروخ دروخ و  رطاخ  هب  ای  یشهاوخ و  ای  سرت  رـس  زا  ای  يزیچ  عمط  هب  ار  وت  هک  یـسک  اب  ندرک  يردارب  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

رد ار  دوخ  رمع  دنچ  ره  يور و  ورف  نیمز  قامعا  رد  اهنآ  نتسج  يارب  دنچ  ره  يوجب ، ار  ناراگزیهرپ  يردارب  نک و  يرود  دهاوخ ، یم 
ینک . فرص  هار  نیا 

 . 3  / 282  / 74 راونألا :  راحب 

2123 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الف ِةَّذّللا ،  ِضعَِبل  َكُدـیُریو  َۀَْـغُلبلا ،  َکنم  ُذـخأی  ُرَخآو  ِءاخإلا ،  یف  ِناقداّصلا  امُهو  ِِهلامب ؛  ٍساُوم  ُرخآو  ِهِسفنب ،  ٍساُوم  ٌۀـثالث :  ُناوْخإلا 

ِۀَقِّثلا .  ِلهأ  نِم  هَّدُعَت 
هورگ ود  نیا  دناسر و  یم  يرای  لام  اب  هک  نآ  يرگید  دنک ، یم  یهارمه  ناجاب  هک  نآ  دنهورگ : هس  ناردارب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دامتعا دروم  ار  وا  دـهاوخ ، یم  یـشوخ  تّذـل و  یکدـنا  يارب  ار  وت  دریگ و  یم  شاعم  هجو  وت  زا  هک  نآ  یموس  و  دـنقداص ؛ يردارب  رد 
نادم .

.324 لوقعلا :  فحت 

2124 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
وُهَف ِءاوّدلا  یَنعم  یف  ُثلاّثلاو  ُقَمْحألا ، وُهو  ِءاّدلا  یَنعمیف  یناّثلاو  ُلقاعلا ، وُهَف  ٍتقو  َّلک  ِهیلإ  ُجاتُحی  يّذلا  ِءاذـِغلاک  ٌدِـحاوف  ٌۀـثالث : ُناوخإلا 

ُبِیبّللا . 
نوچ یمود  و  تسا ، دنمدرخ  نآ  تسا و  زاین  نادب  هشیمه  هک  تسا  كاروخ  نوچ  یکی  دنا : هتسد  هس  ناردارب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا . دنمشوه  صخش  نآ  تسوراد و  نوچ  یموس  و  تسا ، درخبان  نآ  تسا و  درد 
323 لوقعلا :  فحت 

2125 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀعیطَقلل .  َضَّرعَت  دقف  ِهِعضوم  ِریغ  یف  ُهَّبُح  َعَضو  نَم 

دوخ  تبحم  یتسود و  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . هداد  رارق  هطبار  عطق  ضرعم  رد  ار ] دوخ  ، ] دهنن شبسانم  هاگیاج  رد  ار 

.1/415/950 نساحملا : 

2126 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِدَسَحلا .  ُیْفَنو  ُمُحارَّتلاو ،  ُفُصانَّتلا ،  یهو :  اوُضَغابَتو ، اُونَیابَت  ّالإو  اهُولَمعَتسا  ِنإف  َءایشأ ،  ِۀثالث  یلإ  مُهَْنَیب  امیف  ُةوْخإلا  ُجاتَحت 

ادج و رگیدکی  زا  هنرگ  دیاپ و  یم  یتسود  دـندنب  راک  هب  رگا  هک  دـندنمزاین  زیچ  هس  هب  دوخ  نایم  رد  ناردارب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مه . هب  ندربن  دسح  و  رگیدکی ،  اب  ینابرهم  رگیدکی ، اب  فاصنا  تساهنیا : زیچ  هس  نآ  دنوش . یم  مه  نمشد 

.322 لوقعلا :  فحت 

2127 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَّنَّراُشتالو .  ُهَّنَیِهاُبت ،  الو  ُهَّنَیِراُمت ،  الو  ُهَّنَحِزاُمت ، الف  َکیخأ  ُّدُو  َکل  َوُفْصَی  نأ  َتدرأ  ْنإ  نامعُّنلا ،  َنبای 

زا نکم ،  [ اجیب  ] یخوش وا  اب  زگره  دـشاب ، صلاـخ  وت  يارب  تردارب  ّتبحم  یهاوخ  یم  رگا  ناـمعن ! رـسپ  يا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
نکم . هزیتس  وا  اب  و  شورفم ، رخف  وا  رب  زیهرپب ، وا  اب  لادج 

.78/291/2: راونألا راحب 

2128 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهاَخأ .  ُهُّبح  هَنیِد  ِلجَّرلا  ِّبُح  نِم 

دشاب . هتشاد  تسود  ار  شردارب  هک  تسا  نیا  یمدآ  یتسود  نید  ياه  هناشن  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.31 صاصتخالا : 

2129 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَِفلْخَیف .  ًةَدِع  ُهُدِعَی  الو  ُهُّشُغَی ،  الو  ُهُِملْظَی ،  الو  ُُهنوخَی ،  ال  ُُهلیلَدو ،  ُُهنیَع  ِنمؤملا ،  وخأ  ُنمؤُملا 

شرس هالک  دنک ، یمن  متس  وا  هب  دنک ، یمن  تنایخ  وا  هب  تسوا . يامنهار  وا و  مشچ  تسا ، نمؤم  ردارب  نمؤم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنکن . لمع  نادب  هک  دهد  یمن  يا  هدعو  وا  هب  و  دراذگ ، یمن 

166/3 / 2 یفاکلا : 
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2130 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍةدحاو .  ٍحُور  نِم  امُهُحاورأو  ِهِدسج ،  ِرئاس  یف  َکلذ  َملأ  َدَجَو  ُهنِم  ائیش  یَکتشا  ِنإ  ِدحاولا ، ِدَسَجلاک  ِنمؤملا  وخأ  ُنمؤملا 

ار درد  نآ  اهمادـنا  رگید  دـیآ  درد  هب  نآ  زا  يوضع  هاگره  هک  رکیپ  کی  نوچمه  تسا ، نمؤم  ردارب  نمؤم  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
تسا . حور  کی  زا  اهنآ  حاورا  و  دننک ؛ یم  سح 

 . 2/166/4 یفاکلا : 

2131 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِِهلاجآب .  َنُوتومَی  اّمِم  َرثکأ  مِِهبونُذب  َنُوتومَیو  مِهِرامعأب ،  َنوُشیعَی  اّمِم  َرثکأ  مِِهناسحإب  ُساّنلا  ُشیعَی 

هک نآ  زا  شیب  و  دنیز . یم  شیوخ  يراکوکین  ناسحا و  اب  دـننک ،  یگدـنز  دوخ  رمع  اب  هک  نآ  زا  شیب  مدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنریم .  یم  شیوخ  ناهانگ  رثا  رب  دنریمب ،  دوخ  لجا  ندیسر  ارف  ببس  هب 

 . 5/140/7 راونألا :  راحب 

2132 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّمِم ُلِزنَی  يّذلا  َوُهف  یّمـسُملا  ُلَجألا  اّمأو  َءاش ،  ام  هنِم  ُرِّخؤیو  َءاش ،  ام  هنِم  ُمِّدُقی  ٌفوقوَم ،  یّمـسُم  ُریَغ  يذـّلا  ُلجألا  ِۀـیآلا : ـ  ِریـسفت  یف   ـ

نومِدقتسی » الو  ًۀعاس  َنورِخأتسی  مُهلجأ ال  ءاَج  اذإ   ِ: » هّللا ُلوق  کلذف  ٍِلباق ،  نِم  اِهلثِم  یلإ  ِرْدَقلا  ِۀلیل  نِم  َنوکی  ْنأ  ُدیُری 
سپ و ادـخ  تساوخ  هب  تسا و  ّقلعم  فوقوم و  یعطق ، ) ریغ   ) یّمـسم ریغ  لجا  دومرف :  هیآ ـ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 

دنوادخ نخـس  تسا  نیا  دیامرف و  یم  رّدقم  هدنیآ  لاس  ردق  بش  ات  ردق  بش  زا  هک  تسا  نآ  یعطق ،)  ) یّمـسم لجا  اما  دوش .  یم  شیپ 
دنتفا . » یمن  شیپ  سپ و  نآ  زا  یتعاس  دسر  رد  ناشلجا  نوچ  : » هک

 . 34 فارعألا : 

2133 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّمَلَف ًةَدیـصَع ،  ُهولَعَجَف  ٌریعَـش ،  مالـسلااهیلع  َۀَـمِطاف  َدـنِع  َناک  اًریِـسَأ : ـ » َو  اًمِیتَی  َو  اًنیِکْـسِم  ِبُح  ِهّ یَلَع  َماَعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو   : » یلاعَت ِِهلوَق  یف   ـ

ُهاطعَأَف مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َماقَف  هّللا ، ُ  ُمُکَقَزَر  اّمِم  انومِعطأ  هّللا ! ُ  ُمُکَمِحَر  ُنیکسِملا :  َلاقَف  ٌنیکسِم ، َءاج  مِهیدیأ  َنَیب  اهوعَـضَوو  اهوجَـضنأ 
َِثَبل امَف  َِیناّثلا . اَهَُثُلث  ُهاطعَأَف  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َماقَف  هّللا ، ُ  ُمُکَقَزَر  اّمِم  انومِعطأ  هّللا ! ُ  ُمُکَمِحَر  ُمیتَیلا :  َلاقَف  ٌمیتَی ،  َءاج  نأ  َِثَبل  اـمَف  اـهَُثُلث .
َلَزنَأَف اهوقاذ . امو  َِیقابلا ،  َُثلُّثلا  ُهاطعأَف  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َماقَف  هّللا ، ُ  ُمُکَقَزَر  اّمِم  انومِعطأ  هّللا ! ُ  ُمُکُمَحرَی  ُریـسَألا :  َلاقَف  ٌریـسأ ،  َءاـج  نأ 

اًروُکْشَّم . » مُُکیْعَس  َناَک  َو   : » ِِهلوَق یلإ  َۀَیآلا  ِهِذه  مِهیف  هّللا ُ 
همطاـف دـنهد : » یم  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  ادـخ ]  ] یتسود ساـپ  هب  ار  اذـغ  و   » دـنوادخ هتفگ  نیا  هراـبرد  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

دننک لوانت  ات   ] دـنداهن دوخ  ربارب  رد  ار  نآ  دـش و  هدامآ  نوچ  دـندرک .  هیهت  یچاک  نآ  زا  تشاد و  هناـخ  رد  وج  يرادـقم  مالـسلااهیلع 
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تساخرب و یلع  سپ ،  دیناروخب  مه  ام  هب  هدرک ،  ناتیزور  ادخ  هچنآ  زا  دنک .  تمحر  ار  امـش  دـنوادخ  تفگ :  دیـسر و  هار  زا  ییاونیب  [
مه اـم  هب  هدرک ،  ناـتیزور  ادـخ  هچنآ  زا  داـنک ،  تمحر  ناتیادـخ  تفگ :  دـمآ و  یمیتی  هک  دـییاپن  يرید  داد .  وا  هب  ار  اذـغ  موس  کـی 
امش رب  ادخ  تمحر  تفگ :  دیـسر و  هار  زا  يریـسا  سپـس  داد .  وا  هب  ار  رگید  موس  کی  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ ،  دیناروخب . 

 . دندیشچن نآ  زا  چیه  دوخ  داد و  ودب  زین  ار  هدنامیقاب  موس  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  دیناروخب .  مه  ام  هب  هدرک  ناتیزور  ادخ  هچنآ  زا  داب ، 
داتسرفورف .  ناشیا  هرابرد  داب » روکشم  ناتشالت  و   » ات ار  تایآ  نیا  ناحبس  دنوادخ  سپ ، 

 . 3 / 35/243 راونألا :  راحب  حاّدقلا ،  نومیم  نب  هّللادبع  نع  امهالک  هوحن و   612  / 10 نایبلا :  عمجم   ، 398  / 2 یّمقلا :  ریسفت 

2134 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكاهَن . ُثیَح  َكارَی  الو  َكَرَمأ ، ُثیَح   ُ هّللا َكَدِقفَی  نأ ال  يوقَّتلا : ـ  ِریسفَت  نَع  َلئُس  اَّمل   ـ

تـسا هداد  تنامرف  هک  ییاج  رد  ار  وت  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  اوقت  دومرف :  اوقت ـ  يانعم  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 
دباین . رضاح  تسا ، هدرک  تیهن  هک  اجنآ  رد  دنیبن و  بیاغ 

70/285/8 راونألا :  راحب 

2135 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبلَقلایف .  يوقَّتلا  اّمنإ  مُهؤاُکب ،  َکَّنَّرُغَی  ال 

دراد . ياج  لد  رد  اوقت  هک  دبیرفن ، ار  وت  نانآ  هیرگ  زگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.70/286/9 راونألا :  راحب 

2136 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِقلَخ .  َنَیبو  ُهَنَیب  هّللا ِ  ُسُرت  ۀَّیقَّتلا 

دشاب . یم  شناگدیرفآ  وا و  نایم  ادخ  رپس  هّیقت ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/220/19 یفاکلا : 

2137 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفاوجأ یف  ام  ُمَلعَت  َریَّطلا  َّنأ  َول  ِریَّطلا ؛  یف  ِلحَّنلاک  ِساّنلا  یف  ُمتنأ  اّمنإ  َُهل ،  َۀَّیقَت  نَِمل ال  َنامیإ  ُّهنإف ال  ؛  ِۀَّیقَّتلِاب ُهُوبِجحاـف  مُِکنیِد  یلع  اوُقَّتا 

ُهتَلَکأ .  ّالإ  ٌءیش  اهنِم  َیَِقب  ام  ِلحَّنلا 
رد امـش  درادن . نامیا  درادن  هّیقت  هک  یـسک  اریز  دـیراد ؛ هگن  هدیـشوپ  هّیقت  اب  ار  نآ  دیـشاب و  دوخ  نید  نارگن  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنروخ و یم  ار  اهنآ  همه  تسیچ ، لسع  روبنز  نورد  هک  دننادب  ناگدنرپ  رگا  دیتسه . ناگدنرپ  نایم  رد  لسع  ناروبنز  دـننام  مدرم  نایم 
دنراذگ . یمن  یقاب  يزیچ 
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.2/218/5 یفاکلا : 

2138 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفیَّسلِاب .  ِّقَحلا  َِۀلوَد  یفو  ِۀَّیقَّتلِاب ،  ِلِطابلا  َِۀلوَد  یف  َّلجوَّزَع  هّللاَءادعأ ِ  ُدِهاُجی  ُّهنأل  ٌدِهاُجم ؛  ُنمؤُملا 

ّقح تلود  رد  دگنج و  یم  ادخ  نانمـشد  اب  هّیقت  قیرط  زا  لطاب  تلود  رد  نوچ  تسا ؛ دـهاجم  هشیمه ]  ] نمؤم مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ریشمش . هلیسو  هب 

.467/22 عئارشلا :  للع 

2139 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمکُح ِریَغ  یلع  مِِهلِعفو  مِهِمکُح  ُرِهاظ  ٍءوَس  ُموَق  َنوکَی ) ْنأ   ) ُلثِم یقَُّتی  اـم  ُریـسفَتو  َُهل ، ْمِقَتـسَت  َمل  اهِعِـضاوَم  نَعاـَهلازأ  نَم  ُعِضاوَم ،  ِۀَّیقَّتِلل 

ٌزئاج .  ُّهنإف  ِنیِّدلا  یف  ِداسَفلا  َیلإ  يّدُؤی  اّمِم ال  ِۀَّیقّتلا  ِناکَِمل  مُهَنَیب  ُنمؤملا  ُلَمعَی  ٍءیش  ُّلُکف  ِِهلِعفو ،  ِّقَحلا 
هّیقت دروم  حیـضوت  دـننامن و  راوتـسا  وا  يارب  دـنک  رود  ناشهاگیاج  زا  ار  اهنآ  هک  ره  دراد . ییاه  هاگیاج  هّیقت  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

رد نمؤم  هک  یلمع  ره  یعـضو  نینچ  رد  دـشاب . ّقح  رادرک  مکح و  فالخرب  ناشرادرک  مکح و  ِرهاظ  راکدـب  یمدرم  هک  تسا  نیا  لثم 
تسا . زیاج  دماجنین  نید  یهابت  هب  هکنآ  طرش  هب  دهد  ماجنا  هّیقت  يور  زا  مدرم  نیا  نایم 

.2/168/1 یفاکلا : 

2140 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َِتناَکلو یقَّتَن ،  اّمنإ  ُلَعفَن ،  ال  ُمتلَُقل : انورُـصنَِتل  ُمتیِعُد  َول  هّللا ، ِ  ُمیاو  َۀَّیقَت .  الف  َمّدـلا  ُۀَّیقَّتلا  ِتَغََلب  اذإف   ، ُمَّدـلا اِهب  َنَقُحِیل  ُۀَّیقَّتلا  ِتَلِعُج  اـّمنإ 

ِقافِّنلا ِلهأ  نِم  مُکنِم  ٍریثَک  یف  َماقَألو  َکلذ ،  نَع  مُِکَتلءاسُم  یلإ  َجاتحا  ام  ُمئاقلا  َماق  دَـق  َولو  مُِکتاـهَُّماو ،  مُکئاـبآ  نِم  مُکَیلإ  َّبَحأ  ُۀَّیقَّتلا 
هّللا . ِ  َّدَح 

ندش هتخیر  هب  رجنم  هّیقت  هاگره  سپ  تسا . هدش  هداد  رارق  اه  نوخ  نتخیر  زا  يریگولج  يارب  تقیقح  رد  هّیقت  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یمن ار  راک  نیا  ام  تفگ  دیهاوخ  ًاعطق  دیهد  يرای  ار  ام  هک  دننک  توعدار  امـش  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـشابن . هّیقت  رگید  دوش ، نوخ 

زا هراب  نیارد  هک  درادن  يزاین  دنک ، مایق  مئاق  هک  ینامز  تشاد و  دیهاوخ  رت  تسود  ناتردام  ردپ و  زا  ار  هّیقتو  مینک  یم  هّیقت  هکلب  مینک 
تخاس . دهاوخ  يراج  ار  ادخ  ّدحامش  ناقفانم  زا  يرایسب  هرابرد  دنک و  لاؤس  امش 

 . 11/483/2 ۀعیشلا :  لئاسو 

2141 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انَطوأ .  ِلُّکوَّتلا  ِعِضوَمب  ارِفَظ  اذإف   ، ِنالوُجَی َّزِعلاو  ینِغلا  ّنإ 

دننیزگ . یم  انکس  اجنآ  رد  دنسر ، یم  لّکوت  هاگیاج  هب  نوچ  ودنا  شدرگ  رد  تّزع  يزاین و  یب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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2/65/3 یفاکلا : 

2142 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اوقَلغأ ُبِسَتْحَی » ُْثیَح ال  نِم  ُْهقُزْرَیو  اجَرْخَم  َُهل  ْلَعْجَی  هّللا َ  ِقَّتَی  نَمو   : » َتلََزن اَّـمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسر  ِباحـصأ  نِم  اـموَق  ّنإ 

اولاق ُمتعَنَص ؟ ام  یلع  مُکَلَمَح  ام  َلاقف :  مِهَیلإ  َلَسرأف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َّیبَّنلا  َکلذ  َغَلَبف  انیِفُک ،  دق  اولاقو :  ِةَدابِعلا  یَلع  اولَبقأو  َباوبألا 
ِبَلَّطلِاب . مُکیَلع  َُهل ، ْبَجَتُسی  َمل  َکلذ  َلَعَف  نَم  ُّهنإ  َلاقف :  ِةَدابِعلا ،  یَلع  انلَبقأف  اِنقازرأب  اَنل  َلِّفُُکت  هّللا ! ِ  َلوسر  ای  : 

درب یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  دهد و  یم  رارق  یجورخ  هار  وا  يارب  دنوادخ  دنک  اورپ  ادخ  زا  هکره  و   » هیآ یتقو  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنتخادرپ و تدابع  هب  دنتـسب و  دوخ  يور  هب  ار  اهرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  يا  هّدع  دش ، لزان  دهد » یم  شیزور 
هچ دومرف : داتـسرف و  نانآ  یپ  رد  ترـضح  دیـسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شوگ  هب  ربخ  نیا  دندرک . تنامـض  ار  ام   [ يزور : ] دنتفگ

. میا هدروآ  يور  تدابع  هب  ور  نیا  زا  هدش ،  نیمـضت  ام  يزور  ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک : ضرع  دـینکب ؟ نینچ  هک  تشاداو  ار  امـش  زیچ 
دیورب . راک  بسک و  لابند  دوش . یمن  باجتسم  شیاعد  دنک ، نینچ  سکره  هک  دینادب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.5/84/5 یفاکلا : 

2143 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْلَّکََوتو .  َکَتَلِحار  ْلِقعاو  َِکنیِد ، یلع  َکل  ُنَوعأ  ُّهنإف  ِهِّلِح  نِم  ِقزِّرلا  َبَلَط  ْعَدَت  ال 

يوناز دـنک ، یم  کمک  رتشیب  تنید  رد  ار  وت  ْلالح  يزور  اریز  نکم ؛ اهرار  لـالح  يزور  ندروآ  تسد  هب  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
نک . لّکوت  هاگنآ  دنبب و  ار  ترتشا 

.193/326 ّیسوطلل :  یلامألا 

2144 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهَِدلَِول .  ِهِّبُح  ِةَّدِِشل  َدبَعلا  ُمَحرََیل  َّلجوَّزَع  هّللا َ  ّنإ 

دنک . یم  محر  شدنزرف ، هب  وا  دیدش  تبحم  يارب  ناسنا ، هب  لج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.6/50/5 یفاکلا : 

2145 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل .  ُرِفغَتسَی  ٌِحلاص  ٌَدلَو  ِنمؤملا  ِهِدبَع  نِم  هّللا ِ  ُثاریِم 

دبلطب . شزرمآ  وا  يارب  هک  تسا  یحلاص  دنزرف  ، شنمؤم هدنب  زا  ادخ  ثاریم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1/471/1610 قالخألا :  مراکم 
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2146 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتانَسَحلا .  یَلع  ُبیُثیو  ِمیعَّنلا  ِنَع  ُلأسَی  هّللاو ُ  ٌتانَسَح ،  ُتانَبلاو  ٌمیعَن  َنونَبلا 

دهد . یم  شاداپ  تانسح  يارب  دنک و  یم  تساوخزاب  اه  تمعن  زا  دنوادخ  ،و  هنسح نارتخد  دنتمعن و  نارسپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.6/7/12 یفاکلا : 

2147 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُکؤانبأ . مُکَّرَبَی  مُکءابآ  اوَُّرب 

دننک . يراتفرشوخ  امش  اب  ناتنادنزرف  ات  ، دیشاب راتفر  شوخ  ناتناردپ  اب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.74/65/31 راونألا :  راحب 

2148 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِقلاخلا .  ِۀَیِصعَم  یف  ٍقولخَِمل  َۀَعاطال  ُّهنإف  ِۀَیصعَملا ؛  یف  امُهَریَغ  الو  امُهْعُِطت  الف  ِنیَکِرشُم  اناک  نإف  ٌبِجاو ،  ِنیَِدلاولا  ُِّرب 

چیه زا  نانآ و  زا  تیـصعم ، راک  رد  دـندوب ، كرـشم  رگا  اما  تسا ، بجاوردام  ردـپ و  زا ) تعاطا   ) هب یکین  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
درک . دیابن  تعاطا  یقولخم  چیه  زا  قلاخ ، تیصعم  رد  اریز  نکن ؛ تعاطا  يرگید  سک 

608/9 لاصخلا : 

2149 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 : َلاق نَم ؟  َُّمث  َلاق :  َکَُّما ،  َلاق :  نَم ؟  ُّمث  َلاق :  َکَُّما ،  َلاق :  َُّربأ ؟  نَم  هّللا ، ِ  َلوسر  ای  َلاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  َیلإ  ٌلُجر  َءاـج 

َكابأ .  َلاق :  نَم ؟  ُّمث  َلاق :  َکَُّما ، 
: دومرف منک ؟ یکین  یسک  هچ  هب  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ودمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  يدرم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: درک ضرع  تردام . هب  دومرف : یـسک ؟ هچ  هب  وا  زا  دـعب  درک : ضرع  ترداـم . هب  دومرف : یـسک ؟ هچ  هب  سپـس  درک : ضرع  ترداـم . هب 

تردپ . هب  دومرف : یسک ؟ هچ  هب  سپس 
2/159/9 یفاکلا : 

2150 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنَع .  یهََنل  ُهنِم  َنَوهأ  ائیَش  َّلجوَّزَع  هّللا ُ  َِملَعَولو  ٍُّفا ، »  : » ِقوقُعلا یَندأ 

غارـس نآ  زا  رتمک  يزیچ  لـج  زع و  دـنوادخ  رگا  تسا و  نتفگ  ّفا » ،» رداـم ردـپ و  هب  یمارتحا  یب  نیرتمک  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
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درک . یم  یهن  نآ  زا  نامگ  یب  تشاد ،
.2/348/1 یفاکلا : 

2151 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمْحَّرلا » َنِم  ِّلُّذلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخاو   : » یلاعت ِِهلوق  یف   ـ

رهم و رـس  زا  زج  ار  تهاـگن  دومرف :  شاـب ـ » نتورف  راوخ و  ناـنآ  ربارب  رد  یناـبرهم ، يور  زا  و   » هیآ هراـبرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداـص  ماـما 
تُفیَن . ولج  اهنآ  زا  وشن و  دنلب  زین  اهنآ  تسد  ور  نادرگم و  رتدنلب  اهنآ  يادص  زا  ار  تیادص  نکم و  هریخ  نانآ  هب  يزوسلد 

 . 24 ءارسإلا : 

2152 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امَُکل .  هّللا ُ  َرَفَغ  امَُهل :  ْلُقَف  كابَرَض  نإ  امیِرَک : ـ » ًالْوَق  امَُهل  ُْلقو   : » یلاعت ِِهلوَق  یف   ـ

دزرمایب . ار  امش  ادخ  وگب : دندز ، کتک  ار  وت  رگا  دومرف :  وگب ـ » نخس  یگتسیاش  هب  ود  نآ  هب  و   » هیآ هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
.2/158/1 یفاکلا : 

2153 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّیِقَش .  اّیِصَع  َّقاعلا  َلَعَج  یلاعت  هّللا َ  َّنأل  ؛ ِرئابَکلا نِم  ِنیَِدلاولا  ُقوقُع 

هداد رارق  تخبدـب  رگنایـصع  ار  نامرفان  دـنزرف  لاعتم  دـنوادخ  اریز  تسا ؛ هریبک  ناهانگ  زا  نیدـلاو  ینامرفان  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
تسا .

.479/2 عئارشلا :  للع 

2154 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امِهَیلإ .  َرَظَّنلا  َّدُِحیف  ِهیَِدلاو  یلإ  ُلُجّرلا  َرُظنَی  نأ  ِقوقُعلا  نِم 

دنک . هاگن  هریخ  نانآ  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  نیدلاو  زا  ینامرفان  هلمج  زا  و  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/349/7 یفاکلا : 

2155 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًةالَص .  َُهل  هّللا ُ  ِلَبقَی  َمل  َُهل ،  ِناِملاظامُهو  ٍِتقام  َرَظَن  ِهیَوبأ  یلإ  َرَظَن  نَم 

دریذپن . وا  زا  يزامن  چیه  دنوادخ  دنک ، هاگن  هنازوت  هنیک  دنا  هدرک  متس  وا  هب  هک  دوخ  ردام  ردپ و  هب  هکره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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74/61/26 راونألا :  راحب 

2156 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهبیدَأت .  یف  ُۀََغلابُملاو  ِهِمسا ،  ُنیسَحتو  ِِهتَِدلاِول ،  ُهُراِیتخا  ٍلاصِخ :  ُثالَث  ِهِِدلاو  یلع  َِدلَولل  ُبَِجت 

تیبرت رد  دراذگب و  وا  رب  ییوکین  مان  دنک ، باختنا  شیارب  یبوخ  ردام  دراد : شردپ  ندرگ  رب  قح  هس  دـنزرف  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشوکب . وا 

.78/236/67 راونألا :  راحب 

2157 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیَِدلاوب .  ُهُِّرب  ِهَِدلَوب ،  ِلُجّرلا  ُِّرب 

شردامو . ردپ  هب  تسوا  ندرک  یکین  ، شدنزرف هب  درم  ندرک  یکین  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.1/475/1633 قالخألا :  مراکم 

2158 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنینِس .  َعبَس  َمارَحلاو  َلالَحلا  ُمَّلَعَتَیو  َنینِس ،  َعبَس  َباتِکلا  ُمَّلَعَتَیو  َنینِس ،  َعبَس  ُبَعلَی  ُمالُغلا 

دریگب . دای  ار  مارح  لالح و  لاس  تفه  دزومایب و  داوس  لاس  تفه  دنک ، يزاب  لاس  تفه  دیاب  رسپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.12/247/12 ۀعیشلا :  لئاسو 

2159 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِروُما  یف  َرَظَنو  ُهَّرَش  َعَفَرو  َُهباب  َحَتَفو  َلَدَعف  ِساّنلا  ِروُما  نِم  ارمأ  ّیلََوت  نَم 

َۀَّنَجلا .  ُهَلِخُدیو  ِۀَمایِقلا  َموَی  ُهَتَعوَر  َنِمُؤی  نأ  َّلجوَّزَع  هّللا ِ  یَلع  اّقَح  َناک  ِساّنلا ، 
مدرم يور  هب  ار  دوخ  هناـخ  ِرد  دـنک و  هشیپ  تلادـع  دریگ و  تسد  هب  ار  مدرم  روـما  زا  يرما  ماـمز  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

روما  هب  دناسرن و  ّرش  دیاشگب و 
دََرب . شتشهب  هب  دنادرگ و  نمیا  ساره  سرت و  زا  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  تسا  لج  زع و  دنوادخ  رب  دنک ، یگدیسر  مدرم 

.75/340/18 راونألا :  راحب 

2160 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌءیـش َکْعَفنَی  َمل  َّنُهَتکََرت  نإو  َّنُهاوِسام ،  َکـتَفَک  َّنِِهب  َتلِمَعو  َّنُهَتظِفَح  نإ  ٌثـالَث  ِباّـطَخلا :  ِنب  َرمُِعل  مالـسلا  هیلع  َنینمؤملا  ُریمأ  َلاـق 
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ٌءیـش َکْعَفنَی  َمل  َّنُهَتکََرت  نإو  َّنُهاوِسام ،  َکـتَفَک  َّنِِهب  َتلِمَعو  َّنُهَتظِفَح  نإ  ٌثـالَث  ِباّـطَخلا :  ِنب  َرمُِعل  مالـسلا  هیلع  َنینمؤملا  ُریمأ  َلاـق 
ُمْـسَقلاو ِطخُّسلاو ،  اضِّرلا  یف  هّللا ِ  ِباتِکب  ُمکُحلاو  ِدـیعَبلاو ،  ِبیرَقلا  یَلع  ِدودُـحلا  ُۀَـماقإ  َلاـق :  ِنَسَحلااـبأ ؟  اـی  َّنُه  اـمو  َلاـق :  َّنُهاوِس . 

َتغَلبأو .  َتزَجوأ  دََقل  يرمََعل  رَمُع :  َُهل  َلاقف  ِدَوسألاو .  ِرَمحألا  َنَیب  ِلدَعلِاب 
يدنب راک  هب  يراپس و  رطاخ  هب  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف :  باّطخ  نبرمع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ابا يا  تسیچ  اـهنآ  تفگ : رمع  دـشخبن . تدوـس  يرگید  زیچ  چـیه  يراذـگ ، ورف  ار  اـهنآ  رگا  تـشاد و  یهاوـخن  زاـین  يرگید  زیچ  هـب 
مشخ و يدونشخ و  لاح  رد  ادخ  باتک  ساسا  رب  ندرک  مکح  هناگیب ، شیوخ و  هرابرد  اهرفیک  دودح و  نتخاس  يراج  دومرف : نسحلا ؟

یتفگ . اسر  هاتوک و  هک  دنگوس  مناج  هب  تفگ : رمع  دیفس . خرس و  نایم   [ لاملا تیب   ] هنالداع میسقت 
.6/227/547 ماکحألا :  بیذهت 

2161 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِّیَغ نَع  َعِجرَیو  َبُوتَِیل  ِءیـسُملا  ِبونُذ  ُدُّمَغَتو  ِهیف ،  ًۀَبغَر  اوُدادزَِیل  ِناسحإلاب  ِنِسحُملا  ُةأفاکُم  ِۀَّماعلاو :  ِۀَّصاخِلل  ِناطلُّسلا  یلع  ُبَِجت  ٌۀـَثالَث 

ِفاصنإلاو .  ِناسحإلاب  اعیمَج  مُهُفُّلَأتو  ِِهبتَع ، ) )
یکین هب  ار  راکوکین  شاداپ  دـنک : تیاعر  ماوع  صاوخ و  هراـبرد  تسا  بجاو  رادـمامز  رب  هک  تسا  زیچ  هس  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
داجیا ددرگرب و  دوخ  فارحنا  یهارمگ و  زا  دنک و  هبوت  ات  راکدـب  ناهانگ  ندـناشوپ  دوش ، نوزفا  کین  ياهراک  هب  مدرم  تبغر  ات  نداد 

داد . فاصنا و  تیاعر  ناسحا و  قیرط  زا  نانآ  همه  نایم  تفلا 
.319 لوقعلا :  فحت 

2162 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا َموَی  ُهَتَعوَر  َنِمُؤی  نأ  هّللا ِ  یَلع  اّقَح  َناک  ِساـّنلا ،  ِروُما  یف  َرَظَنو  ُهَرتِس ،  َعَفَرو  َُهباـب ،  َحَـتَفو  َلَدَـعف ،  ِساـّنلاِروُما ،  نِم  ارمأ  ّیلَوت  نَم 

َۀَّنَجلا .  ُهَلِخُدیو 
هدرپ دراذگ و  زاب   [ مدرم يور  هب   ] ار دوخ  ِرَد  دنک و  هشیپ  تلادع  دوش و  مدرمروما  زا  يرما  راد  هدـهع  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

شتـشهب هب  دنادرگ و  نمیا  ساره  سرت و  زا  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  تسادخ  رب  دیامن ، یگدیـسر  مدرم  ياهراک  هب  دـنز و  رانک  ار  شا 
درب .

.2/165 رطاوخلا :  هیبنت 

2163 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُه الو  مِهیَلع  ٌفوَخ  َنیّذلا ال  هّللا ِ  ُءاِیلوأ  َکئلُوا  ِهِروهُظ ،  یف  َُهل  َنیعیطُملاو  ِِهتَبیَغ ،  یف  ِهِروهُِظل  َنیِرِظَتنُملاانِمئاق  ِهَعیِِشل  یبوُط  ٍریـَصب ، ابأ  ای 

َنونَزحَی . 
شروهظ نامز  رد  دنتـسه و  شروهظ  رظتنم  وا  تبیغ  نامز  رد  هک  ام  مئاق  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ  ریـصبوبا ،  يا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنوش .  یم  نیگهودنا  هن  تسا و  نانآ  رب  یمیب  هن  هک  دنیادخ  ناتسود  نانیا  دنیوا .  رادربنامرف 
 . 357/54 نیدلا :  لامک 
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2164 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءاملا .  یف  ُحلِملا  ُثاْمنَی  امک  ِِهبلق  نِم  ُنامیإلا  َثاْمنا  ُهاخأ  ُنمؤملا  َمَهَّتا  اذإ 

. دوش یم  لح  بآ  رد  کمن  هک  نانچمه  دوش  یم  بآ  وا  بلق  رد  نامیا  دنز  تمهتدوخ  ردارب  هب  نمؤم  هاگره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/361/1 یفاکلا : 

2165 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امُهَنَیب .  َهَمرُح  الف  ِِهنیِد  یف  ُهاخأ  َمهَّتا  ِنَم 

دنام . یمن  اج  هب  ود  نآ  نایم  یتمرح  دنز  تمهت  دوخ  ینید  ردارب  هب  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/361/2 یفاکلا : 

2166 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهنیِد .  یف  ِنمؤُمِلل  ٌّزِع  ِساّنلا  يدیأ  یف  اّمِم  ُسأَیلا 

تسا . نمؤم  ینید  تّزع  هیام  دنراد ، مدرم  هچنآ  زا  ندرک  دیما  عطق  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.6/314/5 ۀعیشلا :  لئاسو 

2167 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیقَیلا .  نِم  ُّزَعأ  ٍءیش  نِم  امو  ِنامیإلا ،  نِم  ُلَضفأ  َنیقَیلا  ّنإو  ِمالسإلا ،  نم  ُلَضفأ  َنامیإلا  ّنإ 

درادن . دوجو  نیقی  زا  رتبایمک  يزیچ  و  رترب ، نامیا  زا  نیقی  تسا و  رترب  مالسا  زا  نامیا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
2/51/1 یفاکلا : 

2168 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍنیقَی .  ِریَغ  یلع  ِریثَکلا  ِلَمَعلا  نِم  هّللا ِ  َدنِع  ُلَضفأ  ِنیقَیلا  یَلع  َلیلَقلا  َمئاّدلا  َلَمَعلا  ّنإ 

دشابن . مأوت  نیقی  اب  هک  تسا  رایسب  لمع  زا  رترب  دنوادخ  دزن  دشاب ، هارمه  نیقیاب  هک  كدنا  هتسویپ و  ِلمع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.2/57/3 یفاکلا : 

2169 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َنیقَیلا .  َدَقَتفاف  اضِّرلا  َمِرُحو  َۀَحاّرلا ،  َدَقَتفاف  َۀَعانَقلا  َمِرُح  ِناتَلصَخ :  ُهتَمَِزلو  ِنیَتَلصَخ  ُصیرَحلا  َمِرُح 
ور نیا  زا  تسا و  مورحم  تعاـنق  زا  تسوا : اـب  هتـسویپ  تلـصخ  ود  مورحم و  تلـصخ  ود  زا  دـنمزآ  ناـسنا  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 

تسا . هداد  تسد  زا  ار  نیقی  ور  نیا  زا  تسا و  مورحم  يدنسرخ  زا  درادن و  شیاسآ 
.73/161/6 راونألا :  راحب 

2170 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیقَیلا .  نِم  ُربَّصلا 

تسا . نیقی  زا  هتساخرب  ییابیکش ، مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . 56/58 راونألا :  ةاکشم 

2171 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنیقَیلا .  ِتاجَرَد  یلعأ  نِم  ِءاضَقلا  ِهورکَِمب  اضِّرلا 

تسا . نیقی  تاجرد  نیرتالاب  زا  دنیاشوخان ، ياضق  هب  تیاضر  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
.71/152/60 راونألا :  راحب 

2172 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َساّنلا َمِّلَک  ُنـ ْنَا  انِْرُما  ِءایْبنَْالا  َرِشاعَم  ّانِا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوُسَر  َلاَق  ُّطَق ، ِِهْلقَع  ِْهنُِکب  َدابِْعلَاهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َمَّلَک  اَم 

؛  ْمِِهلوقُع ِرْدَق  یلَع 
هزادنا هب  مدرم  اب  هک  میرومأم  ناربمایپ  ام  دندومرف : دنتفگن و  نخـس  دوخ  لقع  هزادنا  هب  مدرم  اب  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. مییوگب نخس  ناشمهف  لقع و 
 . ص 23 ج 1 ،  یفاک ،

2173 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ِ، هّللا ِهْجَِول  َنیِملْـسُملا  ِْنیَِدلاْولا  ِۀَمْرُح  ْنِم  یلاعَت  هّللا ِ  اَضِر  یِلا  اِهبِحاِصب  اغوُلب  ُعَرْـسَا  َةَدابِع  ْذِا ال  هّللِاب ؛ِ  ِْدبَعلا  ِۀَفِْرعَم  ِنْسُح  ْنِم  ِْنیَدـِلاْولا  ُِّرب 

یِلا یلاعَت  هّللا ِ  ِۀَـعاط  ْنِم  ِدـَلَْولا  ِناعَنْمَی  ِنانوکَی  َو ال  ِۀَّنُّسلا ، َو  ِنیّدـلا  ِجاـْهنِم  یلَع  اـناک  اذِا  یلاـعَت  هّللا ِ  ِّقَح  ْنِم  ٌّقَتْـشم  ِْنیَدـِلاْولا  َّقَح  َّنَِـال 
َو ٌۀَـعاط  امُهتَیـصْعَمَف  َِکلاذَـک  َناک  اذِاَـف  َکـِلاذ ، ِفـالِخ  یِلا  ِِهناوُعْدَـی  ـال  َو  اْینُّدـلا ، َیِلا  ِدـْهُّزلا  َنِم  َو  ِّکَّشلا ، َیِلا  ِنیقَْیلا  َنِم  َو  ِِهتَیـصْعَم ،

ِباب یف  اّمَا  َو  نامقل .) هروس  « ) امُهْعُِطت الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  یب  َكِرُْـشت  ْنَا  یلَع  َكادَـهاج  ْنإ  َو   » یلاـعَت هّللا ُ  َلاـق  ٌۀَیـصْعَم ، اـمُُهتَعاط 
َو ِلاْملا  َنِم  َکیَلَع  هّللا ُ  َعَّسَو  ْدَـق  اّمِم  امِْهیَلَع  ْقِّیَُـضت  َو ال  َكِرَغِـص ، ِلاـح  یف  َکـیَلَع  ـالَمَتْحا  اَـم  َوَْحن  اـمُهاذَا  ْلِـمَتْحا  َو  امِهِرادَـف  ِةَرْـشِعلا 
َو ِلوَْقلا  ِنَسْحَِاب  امَُهل  ُْلق  َو  یلاعَت ، هّللا ِ  َنِم  اـمُهَمیظْعَت  َّنِاَـف  اـمِِهتاوْصَا ؛ َقْوَف  ـَک  َتْوَص ْعَفَرت  ـال  َو  اـمْهنَع ، َکِـهْجَِوب  ْلِّوَُحت  ـال  َو  ِسوْبلَْملا ،
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؛ َنینِسْحُملا َرْجَا  ُعیُضی  ال  هّللا َ  َّنِاَف  ِهِفَْطلَا ،
ردپ هب  نتشاذگ  مارتحا  زا  رتدوز  هک  تسین  یتدابع  چیه  اریز  تسادخ ؛ هب  هدنب  بوخ  نامیا  تفرعم و  هجیتن  ردام ، ردپ و  هب  ندرک  یکین 
هتبلا تسا و  هتفرگ  همشچرس  یلاعت  يادخ  قح  زا  ردام ، ردپ و  ّقح  هک  ارچ  دناسرب ؛ یلاعت  يادخ  يدونشخ  هب  ار  ناسنا  ناملـسم ، ردام  و 
راداو تیـصعم ، هب  دـنرادن و  زاب  ادـخ  تعاطا  زا  ار  دـنزرف  دنـشاب و  مالـسا  ّتنـس  نید و  هار  رد  ردام ، ردـپ و  هک  تسا  یتروص  رد  نیا ،

زا ینامرفان  رگید  دـننک ، یم  راتفر  هنوگ  نیا  يردام  ردـپ و  رگا  اّما  دـنزاسن ؛ ریزگان  یتسود  ایند  هب  دـهز  زا  کش و  هب  نیقی  زا  دـننکن و 
نودب هک  دننک  راداو  ار  وت  رگا  و  : » دیامرف یم  یلاعت  يادـخ  هک  دوب ، دـهاوخ  دـنوادخ  تیـصعم  اهنآ  زا  تعاطا  دـنوادخ و  تعاطا  اهنآ 

هک نک  لّمحت  نانچ  ار  ناشیا  جنر  نک و  ارادـم  نانآ  اب  ترـشاعم ، رد  یلو  نکم ؛» تعاطا  نانآ  زا  رگید  يزروب ، كرـش  نم  هب  یهاگآ 
تخـس نانآ  رب  هدرک ، وت  بیـصن  كاشوپ ، كاروخ و  لاوما و  رد  ادخ  هک  یتعـسو  زا  دندومن و  یم  لمحت  یکدوک  رد  ار  وت  جـنر  نانآ 

و تسا ، یلاعت  يادخ  روتـسد  هب  نانآ ، تشادگرزب  اریز  زاسم ؛ رتدنلب  نانآ  يادص  زا  ار  دوخ  يادـص  شابم و  نادرگیور  نانآ  زا  ریگن و 
. دزاس یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  ادخ  هک  وگب ، نخس  هجو ، نیرت  فیطل  نیرتهب و  هب  نانآ  اب 

ح 38. ص 202 ، ج 4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت 

2174 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َّلَج َو  َّزَع  هّللا ُ  ُمُکَرَمَا  امَک  ًةَرََرب  ًةَوِْخا  اُونوُک  َو  اوُمَحاَرت ، َو  اوُّرابَت  َو  اُولَصاَوت 

نامرف امـش  هب  لجوزع  يادخ  هک  نانچ  دیـشاب و  نابرهم  مه  اب  دینک و  یکین  مه  هب  دیـشاب و  هتـشاد  طابترا ] و   ] دمآ تفر و  رگیدـکی ، اب 
. دیشاب مه ] يارب   ] راکوکین یناردارب  تسا ، هداد 

ح 2. ص 175 ، ج 2 ، یفاک ،

2175 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ يدُهلا َیِلا  ٌلیلَد  َو  یمَْعلا ، َنِم  ٌةَریَصب  َو  يدَّرلا ، َنِم  ٌةاَجن  هّللا ِ  ِباتِک  یف 

. تسا هتفهن  تیاده ، هب  ییامنهار  و  یلدروک ، ره  زا  ییانیب  و  طوقس ، ره  زا  تاجن  ادخ ، باتک  رد 
ح 39. ص 32 ، ج 6 ، راونألا ، راحب 

2176 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْمُکَراْصبَا َحَتَف  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا َ  َّنَا  ِّالا  َِکلاذَک  ْمُهُّلُک  ُِقئالَْخلا  َو  الَا   . ِْبلَقلا ِیف  ِناْنیَع  َو  ِْساَّرلا  ِیف  ِنانیَع  ُِنیْعَالا : ِۀََعبْرَالا  ُباحصَا  اُنتَعیش  امَّنِا 

؛ ْمُهَراْصبَا یمْعَا  َو 
ياه مشچ  دنوادخ  اّما  دنراد ؛ مشچ  راهچ  مدرم ، همه  هک  دینادب  لد . رد  مشچ  ود  رس و  رد  مشچ  ود  دننیب : یم  مشچ  راهچ  اب  ام ، نایعیش 

. تسا هتخاس  انیبان  ار  ناتنافلاخم )  ) اهنآ لد  ياه  مشچ  انیب و  ار  امش  لد 
ح 260. ص 215 ، ج 8 ، یفاک ،
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2177 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِهتالَص یلَع  ٌِظفاُحم  ِِهثیدَح  یف  ٌقودَص  ٌلُجَر  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا ِ  َیِلا  ِدابِْعلا  ُّبَحَا 

. دشاب شزامن  بقارم  وگتسار و  هک  تسا  یسک  لجوزع  يادخ  دزن  هدنب  نیرت  بوبحم 
 . ح 467 ص 371 ، قودص ، یلامأ 

2178 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اهیّلَُصی ٍْتقَو  ِّيَا  یف  َو  َیه ؟ َْفیَک  ِِهتالَص  یِلا  َو  ْمُه ؟ ْنَم  ِِهباحْصَا  یِلا  ُرَْظُنی  ٍلاصِخ : ِثالَِثب  َّقَحلا  ُفِصَی  ْنَم  ُفَْرُعی 

رد و  تسا ؟ هنوگچ  شزامن  دنتسه ؟ یناسک  هچ  هک  دنوش  هدید  شناتسود  دوش : یم  هتخانش  یگژیو  هس  اب  دنز  یم  مَد  قح  زا  هک  یـسک 
؟ دناوخ یم  ار  نآ  تقو  هچ 

 . ح 281 ص 254 ، ج 1 ، نساحم ،

2179 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اریثَک هّللا ِ  ُرْکِذ  َو  ِِهلام  یف  ُهاخَا  ِلُجَّرلا  ُةاساُوم  َو  ِساّنلا  ِنَع  ُحْفَّصلا  ِقالْخَْالا ؟ ِمِراکَِمب  َُکثِّدَُحا  الَا 

. ندوب ادخ  دای  هب  رایسب  دوخ و  ینید )  ) ردارب هب  یلام  کمک  مدرم ، زا  ندرک  تشذگ  تسیچ ؟ قالخا  مراکم  هک  میوگب  امش  هب  ایآ 
ح 2. ص 191 ، رابخألا ، یناعم 

2180 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َۀَّنَْجلا ِلُخْدَی  َْمل  ُّطَق  ٍْدبَع  یلَع  ُۀَمْعِّنلا  ِتَّمَت  ام  َو  ِۀَّنَْجلا ، ُلوخُد  ِةَرِخْآلا  ِیف  ِۀَمْعِّنلا  ُمامَت  َو  ِمْسِْجلا ، ُۀَّحِص  َو  ُْنمَْالَا  اْینُّدلا  ِیف  ُمیعَّنلَا 

دراو ات  تسین ، مامت  هدـنب  رب  تمعن  زگره  تسا و  تشهب  هب  دورو  ترخآ ، رد  تمعن  نیرتالاب  تسا و  یتسردـنت  ّتینما و  ایند ، رد  تمعن 
. دوش تشهب 

ح 7. ص 135 ، ج 95 ، راونألا ، راحب 

2181 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفالِْتئا َدـُْعب  َّنِا  َو  ِراْهنَْالا ، ِءاِمب  ِءامَّسلا  ِءام  ِطالِتْخا  ِۀَعْرُـسَک  ْمِِهتَنِْـسل ـ  َِاب  َدُّدَوَّتلا  اوُرِهُْظی  َْمل  ْنِا  َو  اوَقَْتلا ـ  اَذِا  ِراْربَْالا  ِبوُلق  ِفالِْتئا  َۀَعْرُـس  َّنِا 

؛ ٍدِحاو ٍدَوْذِم  یلَع  اُهفالِتْعا  َلاط  ْنِا  َو  ِفُطاعَّتلا  َنِم  ِِمئاَهَبلا  ِدُْعب  َکـ ْمِِهتَنِْسل ـ  َِاب  َدُّدَوَّتلا  اورُهْظَا  ْنِا  َو  اْوَقَْتلا ـ  اَذِا  ِراّجُفلا  ِبوُلق 
هب ناراب  نتـسویپ  ِتعرـس  هب  ناشیاه ، لد  دننکن ، ّتبحم  یتسود و  راهظا  مهاب  نابز  هب  دـنچ  ره  دـنوش ، ور  هبور  مه  اب  نوچ  ناراکوکین ،

، دننک ّتبحم  یتسود و  راهظا  مه  اب  نابز  هب  دـنچ  ره  دـنوش ، ور  هبور  مه  اب  هاگره  ناراکدـب ، و  دریگ ، یم  سنا  مه  اب  اه ، هناخدور  بآ 
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کی زا  زارد  يراگزور  هچرگ  دنرود ، هب  هفطاع  زا  هک  نایاپراچ  دننامه  تسا ، رود  رگیدـکی  اب  نتفرگ  تفلا  سنُا و  زا  ناشیاه  لد  یلو 
. دنروخب هفولع  روخآ ،

ص 373. لوقعلا ، فحت 

2182 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اَهلامَو اَهلامَج  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا ُ  ُهَقَزَر  اِهنیِدل  اهَجَّوََزت  ْنِاَف  َِکلذ  ْقَزُْری  َْمل  اِهلامَج  َْوا  اِهل  اِمل  َةَاْرَملا  ُلُجَّرلا  َجَّوََزت  اذِا 

دنوادـخ دـیامن ، جاودزا  وا  اب  شنید  رطاخ  هب  رگا  دروآ و  یمن  تسدـب  ار  نآ  دـنک ، جاودزا  ییابیز  ای  تورث  رطاخ  هب  ینز  اب  يدرم  رگا 
. دنادرگ یم  شبیصن  زین  ار  وا  تورث  ییابیز و 

ص 392. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

2183 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِساّنلا َةَدَمْحَم  ُدیُری  َّجَح  َْوا  َقَتعَا  َْوا  َماص  َْوا  یّلَـص  ْنَم  ِهِّبَر : ـ »... َءاِقل  اوُجرَی  َناک  ْنَمَف   » ِۀَیآلا ِهِذـه  ِریـسْفَت  ْنَع  ٍْلیَُـضف  ُْنب  ُءالَعلا  َُهل  َاَس  اَّمل   ـ

؛ ٌروفغَم ٌكرِش  َوُه  َو  ِِهلَمَع ، یف  َكَرْشَا  ْدَقَف 
رطاـخ هب  سک  ره  دـندومرف : دراد »... ار  شراـگدرورپ  رادـید  دـیما  سک  ره  سپ  : » هیآ نیا  ریـسفت  زا  لیَُـضف  نب  ءـالع  لاؤـس  خـساپ  رد 

، كرـش نیا  هتبلا  هک  تسا  هتخیمآ  كرـش  هب  ار  دوخ  لمع  دورب ، جح  ای  دیامن و  دازآ  هدـنب  ای  دریگب  هزور  ای  دـناوخب  زامن  مدرم  شیاتس 
[. تسین شزرمآ  لباق  هک  شتسرپ ، رد  كرش  فالخ  رب   ] تسا شزرمآ  لباق 

ح 40. ص 301 ، ج 72 ، راونألا ، راحب 

2184 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یهَتْشَی ِساّنلا ؛ َۀَیکَْزت  ُُبلْطَی  امَّنِا  هّللا ،ِ  َهْجَو  ِِهب  ُُبلْطَی  ِباوَّثلا ال  َنِم  اْئیَـش  ُلَمْعَی  ُلُجَّرلَا  ِهِّبَر : ـ»... َءاِقل  اوجْرَی  َناک  نَمَف  : » َّلَج َو  َّزَع  ِِهلوَق  یف 

؛ ِهِّبَر ِةَدابِِعب  َكَرْشَا  يّذلا  اذهَف  ُساّنلا ، ِِهب  َعَمُْسی  ْنَا 
ادـخ ياضر  یپ  رد  نآ ، اب  اّما  دـنک  یم  یباوث  راک  ناسنا  یهاـگ  دـندومرف : دراد »... ار  شراـگدرورپ  رادـید  دـیما  سک  ره   » هیآ هراـبرد 

كرش دوخ ، راگدرورپ  تدابع  رد  یسک  نینچ  دناسرب . مدرم  شوگ  هب  ار  نآ  تسا  قاتشم  دراد و  رظن  رد  ار  مدرم  شیاتـس  هکلب  تسین ،
. تسا هدروآ 

ح 4. ص 294 ، ج 2 ، یفاک ،

2185 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ـِک ، َترَْملا َو  ِخـینارَّزلا ، َو  ِنیـْسبِْجلا ، َو  ِسلِْکلا ، َو  ِّصِْجلا ، ِْلثِم  ِۀَِـفلَتْخُْملا ؛ ِرِهاوَْجلا  َنِم  اْهنِم  ُجَرُْخی  ام  َو  ِنِداعَملا  ِهِذـه  یف  ُلَّضَفُم  ای  ْرِّکَف 

ُجَرُْخی ام  َِکلاذَک  َو  ِةَراجِْحلا ! ِبورُـض  َو  ِدُُّرمُّزلا ، َو  ِتُوقاْیلا ، َو  ِدَجَْربَّزلا ، َو  ِبَهَّذلا ، َو  ِۀَّضِْفلا ، َو  ِصاصَّرلا ، َو  ِساحُّنلا ، َو  ِقَْبئِّزلا ، َو  انیوْقلا ،
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اهَّلُک ِهِذـه  َّنَا  ٍلْقَع  يذ  یلَع  یفْخَی  ْلَهَف  ْمِِهب . ِرآَم  یف  ُساّنلا  ُُهلِمْعَتْـسَی  اّمِم  َِکلاذ  ِریَغ  َو  ِطفِّنلا ، َو  ِتیْربِْکلا ، َو  اـْیموُْملا ، َو  ِراـْقلا ، َنِم  اـْهنِم 
!؟ اْهَیِلا ِۀَجاْحلا  َْدنِع  اهَلِمْعَتْسَیَف  اهَجِرْخَتْسَِیل  ِضْرَالا  ِهِذه  یف  ِناْسنِِْالل  ْتَرِخُذ  ُِرئاَخَذ 

کهآ و چگ و  نوچ  يا  یندعم  ّداوم  شیدـنیب : دوش ، یم  جارختـسا  اهنآ  زا  هک  ینوگانوگ  ِیندـعم  ّداوم  اه و  ندـعم  نیا  رد  لَّضَفُم ! يا 
رگید زین  اه و  گنس  عاونا  دّرمُز و  توقای و  دَجَربِز و  الط و  هرقن و  برس و  سم و  هویج و  اینوق و  گنـس و  رادرم  خینرز و  چگ و  گنس 

یم راک  هب  ناشیاهزاین  يارب  ار  اهنآ  مدرم ، دنوش و  یم  جارختـسا  نداعم ، زا  هک  اهنیا ) زج  تفن و  درگوگ و  ایموم و  ریق و  دـننام :  ) اهزیچ
جارختسا ار  اهنآ  ات  دنا  هدش  هتخودنا  نیمز ، رد  ناسنا  يارب  هک  دنتـسه  ییاه  جنگ  همه  اهنیا  هک  تسا  هدیـشوپ  یلقاع  چیه  رب  ایآ  دنریگ .

. ...؟ دهد رارق  هدافتسا  دروم  زاین ، ماگنه  هب  دنک و 
ح 18. ص 186 ، ج 60 ، راونألا ، راحب 

2186 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ِ  هّللا ُّوُدَع  هّللا ِ  ِّوُدَع  ُقیدَص  هّللا ...َ  َّبَحَا  ْدَقَف  اِرفاک  َضَْغبَا  ْنَم  َو  هّللا ،َ  َضَْغبَا  ْدَقَف  اِرفاک  َّبَحَا  ْنَم 

... تسا هتـشاد  تسود  ار  ادـخ  دزرو ، ینمـشد  يرفاک  اب  سک  ره  تسا و  هدـیزرو  ینمـشد  ادـخ  اـب  درادـب ، تسود  ار  يرفاـک  سک  ره 
. تسادخ نمشد  ادخ ، نمشد  ِتسود 

ح 960. ص 702 ، قودص ، یلامأ 

2187 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ُروّدـلا ، اَِهب  ُمَدـُْهی  َو  ُءامِّدـلا ، اَِهب  ُکَفُْـسی  َو  ِنیَِیفاـصتُْملا ، یَلَع  ُةَوادَـعلا  ُبَلُْجی  َو  ِْنیَّباـحَتُملا ، َْنَیب  اـِهب  ُقَّرَُفی  َۀَـمیمَّنلا ؛ ِرْحِّسلا  ِرَبکَا  ْنِم  َّنِا 

؛ ٍمَدَِقب ِضْرَْالا  یَلَع  َئطَو  ْنَم  ُّرَشَا  ُماّمَّنلا  َو  ُروتُّسلا . اِهب  ُفَشُْکی 
یم نمشد  مه  اب  لدکی  نارای  دوش ، یم  هتخادنا  ییادج  ناتـسود  نایم  ینیچ ، نخـس  اب  اریز  تسا ؛ ینیچ  نخـس  اهوداج  نیرت  گرزب  زا 
يور هک  تسا  یـسک  نیرتدب  نیچ ، نخـس  مدآ  دوش . یم  هدـیرد  اه  هدرپ  ددرگ و  یم  ناریو  اه  هناخ  دوش ، یم  هتخیر  اه  نوخ  دـندرگ ،

. دراد یمرب  مدق  نیمز 
ح 14. ص 21 ، ج 63 ، راونألا ، راحب 

2188 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِةَرِخآلا ُۀَنیز  ِلیَّللا  َرِخآ  ُْدبَعلا  اَهیّلَُصی  ٍتاعَکَر  َینامَّثلا  َّنِا  اْینُّدلا ،» ِةایَْحلا  ُۀنیز  َنونَبلا  َو  ُلاملَا  : » َلاق َّلَج  َو  َّزَع  هّللا َ  َّنِا 

تنیز دناوخ ، یم  بش  رخآ  رد  هدنب  هک  یتعکر  تشه  نکیل  دنتـسه ؛» ایند  یگدنز  تنیز  دـنزرف ، لام و  : » تسا هدومرف  لجوزع  يادـخ 
. تسا ترخآ 

ح 75. ص 126 ، ج 83 ، راونألا ، راحب 

2189 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِباسِحلا َنِم  هّللا ُ  َغُْرفَی  یّتَح  ُساّنلا  ُمُهُؤَّطَوَتَی  ِّرَّذلا ، ِرَوُص  یف  َنولَعُْجی  َنیرِّب  ـَکـ َتُْملا َّنِا 

یگدیسر زا  ادخ  هک  یتقو  ات  دننک ، یم  دگل  ار  اهنآ  هتـسویپ  مدرم ، دنوش و  یم  هدروآرد  هچروم  لکـش  هب  تمایق ] زور  رد  ، ] ّربکتم دارفا 
. دوش غراف  ناگدنب ، باسح  هب 
ح 11. ص 311 ، ج 2 ، یفاک ،

2190 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَمایْقلا َمْوَی  ِراّنلا  َنِم  ًةَوذَج  َلَکَا  ِْهیَلَع ، ُهَّدُرَی  َْمل  َو  اْملُظ  ِهیخَا  ِلام  ْنِم  َلَکَا  ْنَم 

. دروخ یم  شتآ  زا  يا  هرارش  تمایق ، زور  دَنادرگنرب ، وا  هب  ار  نآ  دروخب و  قحان  متس و  هب  ار  دوخ  ینید ]  ] ردارب لام  زا  يزیچ  سک  ره 
ح 8. ص 322 ، لامعالا ، باوث 

2191 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِراّنلا ِیف  ِراّنلا  ُلْهَا  َو  ِۀَّنَجلا ، ِیف  ِۀَّنَْجلا  ُلْهَا  َلیقَی  یّتَح  ُموَیلا  َِکلاذ  ُفِصَْتنَی  ال 

. دنا هدش  رقتسم  خزود ، رد  نایخزود  تشهب و  رد  نایتشهب  دسرب ، همین  هب  تمایق )  ) زور نآ  هک  نآ  زا  شیپ 
ص 123. ج 7 ، راونألا ، راحب 

2192 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِةَّدَوَملا ِقْدِص  یف  ِساّنلِاب  ُئِزهَتسُملا  َّنَعَمْطَی  ال 

. دشاب هتشاد  دیما  نانآ ، هناصلاخ  ِیتسود  هب  دیابن  دنک ، یم  هرخسم  ار  مدرم  هک  یسک 
ح 9. ص 144 ، ج 75 ، راونألا ، راحب 

2193 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هللا یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  َْدنِع  ِِهب  َغََلب  ام  َغََلب  امَّنِإمالسلا  هیلع  اّیلَع  َّنِإَف  ُْهمَْزلاَفهلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  َْدنِعمالـسلا  هیلع  ٌّیلَع  ِِهب  َغََلب  ام  ْرُْظنُا 

؛ ِۀَنامَْألا ِءادَأَو  ِثیدَْحلا  ِقْدِِصبهلآ  هیلع و 
مالـسلا هیلع  یلع  انامه  نک . يوریپ  ار  نامه  درک  ادیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  ار  ماقَم  نآ  زیچ  هچ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  رگنب 

. دروآ تسدب  يرادتناما  ییوگتسار و  ابهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  ار  ماقم  نآ 
ح 5. ص 104 ، ج 2 ، یفاک ،

2194 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نإَف ِهیَلَع  یِّمَُسی  نأ  یغَبنَی  ُهَعَنَص  ٍء  یَش  ُّلُک  َسَِبل و  وأ  َبِرَـش  وأ  َلَکأ  نإ  ٌكرِـش و  ِِهئوضُو  یف  ِناطیَّشِلل  َناک  َّمَُسی  َمل  مُکُدَحأ و  َأَّضََوت  اذإ 

؛ ٌكرِش ِهیف  ِناطیَّشِلل  َناک  لَعفَی  َمل 
ای دـشونب  بآ  دروخب و  اذـغ  رگا  تسا و  کیرـش  نآ  رد  ناطیـش  دـیوگن . میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دریگب و  وضو  امـش  زا  یکی  هاـگ  ره 

. تسا کیرش  نآ  رد  ناطیش  دنکن ، نینچ  دهد و  ماجنا  دزاس ، يراج  نآ  رب  ار  ادخ  مان  دیاب  هک  يراک  ره  دشوپب و  سابل 
 . ص 433 ج 2 ، نساحم ،

2195 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َحَّرَق َو  َسیْلبِا  َهْجَو  َشَمَخ  ِّالا  ُهَناعَا  َو ال  ٍنِم  ? ُوم یِلا  ٌنِم  ? ُوم َنَسْحَا  امَف  َْتعَطَتْسا ، اَم  یئایلْوَا  یِلا  ُقاحـِسا  ای  ْنِسْحَا  ٍراّمَع : ـ  ِْنب  َقاحْـسِال   ـ

؛ ُهَْبلَق
رگم درکن ، یکین  رگید  نمؤم  هب  ینمؤم  چیه  اریز  نک ؛ یکین  نم  نارادتسود  هب  یناوت ، یم  ات  قاحسا ! يا  دندومرف : راّمع  نب  قاحـسا  هب 

. درک راد  هحیرج  ار  شبلق  تخادنا و  شارخ  ار  سیلبا  يور  راک ، نیا  اب  هک  نیا 
ح 9. ص 207 ، ج 2 ، یفاک ،

2196 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َیِلا ْمُکیِدـْیَِاب  اوُْقُلت  ـال  َو  : » یلاـعَت هّللا ُ  ُلوُقَی  َْسَیل  َا  َقِّفُو ؛ ـال  َو  َنَسْحَا  َناـک  اـم  هّللا ،ِ  ِلـیبَس  ْنِم  ٍلـیبَس  یف  ِْهیَدَـی  یف  اـم  َقَْفن  َا  ًـالُجَر  َّنَا  َْول 

؛ َنیدِصَتْقُملا ِینعَی  َنینِسْحُْملا » ُّبُِحی  هّللا َ  َّنِا  اُونِسْحَا  َو  ِۀَک  ـ ُلهَّتلا
هک تسا  نیا  هن  رگم  تسا . هدشن  هداد  قیفوت  هدرکن و  ییوکین  راک  دنک ، جرخ  ادخ  ياه  هار  زا  یهار  رد  ار  دوخ  رادـن  راد و  یـسک  رگا 

دوصقم دراد ؟» تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ ، هک  دـینک  یکین  دـینکفین و  تکاله  هب  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  : » دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ 
. دنتسه اهور  هنایم  دنوادخ ،] ]

ح 7. ص 53 ، ج 4 ، یفاک ،

2197 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُرُکْذَت َنیح  ِْنثَتْساَف  ُدَْعب ، َتْرَکَذ  َُّمث  َیْنثَتْسَت ، ْنَا  َتیسَن : ـ » اذِا  ـَک  َّبَر ْرُکْذا  َو   » یلاعَت ِِهلوَق  ْنَع  َلئُس  اَّمل 

ییوگب و هّللا  ءاش  نِا  يدرک  شومارف  رگا  ینعی  دـندومرف : رآ » دای  هب  ار  تراگدرورپ  يدرک ، شومارف  نوچ  و   » هیآ زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد 
. وگب هّللا  ءاش  نِا  دمآ ، تدای  هک  نامز  ره  دمآ ، تدای  دعب 

ح 19. ص 325 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت 

2198 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ ِْهیَلَع ُمُرَْحت  ٍمِحَر  یف  ُهَتَفُْطن  َّرَقَا  ٌلُجَر  ِۀَمایقلا  َمْوَی  اباذَع  ِساّنلا  َّدَشَا  َّنِا 
. دهد ياج  تسا ، مارح  وا  رب  هک  یمِحَر  رد  ار  دوخ  هفطن  هک  دراد  يدرم  تمایق ، زور  رد  ار  باذع  نیرت  تخس 

ح 28. ص 26 ، ج 79 ، راونألا ، راحب 

2199 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َسُؤابَّتلا َو  َسُْؤبلا  ُضِْغُبی  َو  َلُّمَجَّتلا  َو  َلامَْجلا  ُّبُِحی  هّللا َ  َّنِا 

. تسا نمشد  رقف  هب  رهاظت  رقف و  اب  دراد و  تسود  ار  یگتسارآ  ییابیز و  دنوادخ 
ح 14. ص 440 ، ج 6 ، یفاک ،

2200 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: ُۀَِـثلاّثلا َو  ُْنمالَا  ُۀَـیناّثلا : َو  ِنَدَـبلا  ُۀَّحِـص  اهُّلَّوَاَف : ِْبلَْقلا ، َلوغْـشَم  ِلْقَْعلا  َِلئاز  ِْشیَعلا  َِصقاـن  ْلَزَی  َْمل  َّنُْهنِم  ًةَدِـحاو  ْنَم َفـَقـَد  ٍلاـصِخ  ُسْمَخ 

ُطیلَْخلا َو  ُِحلاّصلا ، َُدلَولا  َو  ُۀَِحلاّصلا ، ُۀَـجوَّزلَا  لاق : ُِقفاوُْملا ؟ ُسینالا  اَم  و  ُْتُلق : يوارلا ): لاق   ) ُِقفاوُْملا ُسینَْالَا  ُۀَِـعباّرلا : َو  ِقْزِّرلا ، ِیف  ُۀَـعَّسلَا 
؛ ُۀَعَّدلا َلاصِْخلا : هِذه  ُعَمَْجت  َیِه  َو  ُۀَسِماخلا : َو  ُِحلاّصلا 

، لوا تسا : نارگن  لد  درخ و  مک  دراد و  دوـبمک  شا  یگدـنز  رد  هراوـمه  دـشاب ، هتـشادن  ار  اـهنآ  زا  یکی  سک  ره  هک  تـسا  زیچ  جـنپ 
دنزرف و رـسمه و  دندومرف : ماما  تسیک ؟ يأرمه  ِهارمه  دیـسرپ : يوار  يأرمه . ِهارمه  مراهچ  ناوارف ، يزور  موس  تینما ، مود  یتسردنت ،

. تسا شیاسآ  هافر و  تساهنیا ، همه  هدنریگرب  رد  هک  مجنپ  بوخ و  نیشنمه 
ص 284. لاصخ ،

2400 ات 2201 زا

2201 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلْسَغ َو  ِكاوِّسلا  َو  ِعامِْجلا  َو  ِبْرُّشلا  َو  ِلْکَالا  َو  ِةَرْضُْخلا  َیِلا  ِرَظَّنلا  َو  ِءاْملا  ِیف  ِساِمترِالا  َو  ِبوُکُّرلا  َو  ِیْشَْملا  ِیف  َءایْشَا : ِةَرَـشَع  یف  ُةَوْشَّنلا 

؛ ِلاجِّرلا ِۀَثَداُحم  َو  ِءانْسَْحلا  ِةَأْرَْملا  َیِلا  ِرَظَّنلا  َو  ِّیمْطَْخلِاب  ِْسأَّرلا 
، ندرک كاوسم  شزیمآ ، ندـیماشآ ، ندروـخ و  يزبـس ، هب  ندرک  هاـگن  انـش ،)  ) ینت بآ  يراوـس ، يور ، هداـیپ  تسا : زیچ  هد  رد  طاـشن 

. هنامیکح يوگتفگ  ابیز و  نز  هب  ندرک  هاگن  یمطخ ، اب  رس  نتسش 
ح 38. ص 443 ، لاصخ ،

2202 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِتاِحلاّصلا ِتایقاْبلا  َنِم  اهَّنِاَفانَتَّدَوَم  ْرِغْصَتْسَت  ال 
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. تسا راگدنام ) ریخ  ياهراک   ) تاحلاص ِتایقاب  زا  هک  دیریگن ، مک  تسد  ار  ام  یتسود 
ح 16. ص 304 ، ج 24 ، راونألا ، راحب 

2203 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِراحْسَالا ِیف  ُءاعُّدلا  َو  ِلیَّللا ، ِةالَِصل  ِْلیَّللا  َرِخآ  ُمایِقلا  ِتاِحلاّصلا : ـ» ِتایقاْبلا  َو   » یلاعَت ِِهلْوَق  یف   ـ

. تسا ناهاگرحس  رد  ندرک  اعد  بش و  زامن  يارب  بش  نایاپ  رد  نتساخرب  نآرق ، رد  تاحلاص » ِتایقاب   » زا دنوادخ  دوصقم 
ص 146. ج 7 ، یسوط ، نایبت 

2204 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِْنیَتَجِّوَزَتُم اتَناک  اذِا  ِِهتُْخا  َو  ِِهتَنبا  یلَع  ُلُجَّرلا  ُنِذْأَتْسَی  َو  َلاَق : ِْنبِالا . یَلَع  ُبَألا  ُنِذْأَتْسَی  َو ال  ِهیبَا ، یلَع  لَخَد  اذِا  ُلُجَّرلا  ُنِذْأَتْسَی 

شرتـخد و زا  درم ، نـینچمه  دریگب . هزاـجا  شرـسپ  زا  تـسین  مزـال  ردـپ ، یلو  دریگب ؛ هزاـجا  دـیاب  شردـپ ، رب  ندـش  دراو  ماـگنه  درم ،
. دریگب هزاجا  دیاب  دنشاب ، هدرک  جاودزا  رگا  شرهاوخ ،

ح 3. ص 528 ، ج 5 ، یفاک ،

2205 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ انِّزلا ُثِروی  اّمِم  َِکلاذ  َّنِاَف  ٌّیبَص ؛ ِْتیَْبلا  ِیف  َو  ُهَتَیراج  َو ال  ُهَت  َاَْرما  ُلُجَّرلا  ُعِماُجی  ال 

راکانز بجوم  هک  تسا  یلماوع  زا  راک ، نیا  هک  ارچ  دـنک ؛ شزیمآ  شزینک  ای  رـسمه  اب  تسا ، قاتا  رد  یکدوک  هک  یلاح  رد  دـیابن  درم 
. دوش یم  دنزرف  ِندش 

ح 1. ص 499 ، ج 5 ، یفاک ،

2206 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهُِّما یلَع  ُِجلَی  الَف  َُملُْحلا  َغََلب  ْنَم  َو  َّلَج ، َو  َّزَع  هّللا ُ  ُمُکَرَمَا  امَک  ٍتاَّرَم  َثالَث  مُْکنِم  َُملُحلا  اوُُغْلبَی  َْمل  َنیذَّلا  َو  مُک  ـ ُناْمیَا ْتَک  ـ َلَم َنیذَّلا  ِنِذْأَتْسَِیل 

؛ َمِّلَُسی یّتَح  اونَذْاَت  الَف  ٍنْذِِاب ، ِّالا  َِکلاذ  يوِس  یلَع  َو ال  ِِهَتلاخ  یلَع  َو ال  ِِهتُْخا  یلَع  َو ال 
نامه دنریگب ، هزاجا  امش  زا  تقو  هس  رد  دیاب  دنا ، هدشن  غلاب  هک  یناسک  زین  و  ناتزینک ] مالُغ و  ینعی   ] دنتسه امش  ّتیکِلم  رد  هک  یناسک 

شا و هلاخ  رب  هن  شرهاوخ ، رب  هن  شردام ، رب  هن  هزاجا ، نودب  دش ، غلاب  هک  یـسک  و  تسا ، هدرک  رما  امـش  هب  لج  ّزع و  دنوادخ  هک  هنوگ 
. دنک مالس  شدورو ] ِنداد  عالطا  يارب   ] ات دیهدن  دورو ] ي   ] هزاجا سپ  دوشن . دراو  نارگید ، رب  هن 

ح 1. ص 529 ، ج 5 ، یفاک ،

2207 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َنَتِفلا ِبَّک  ـ َنَتَی َْمل  ِنآرُقلا  َنِم  َّقَحلا  ِفِْرعَی  َْمل  ْنَم 

. دنام یمن  رانکرب  اه  هنتف  زا  دسانشن ، نآرق  قیرط  زا  ار  تقیقح  سک  ره 
ح 702. ص 341 ، ج 1 ، نساحم ،

2208 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلامِْعتْسا َو  ِهِسْفَِنل  یضْرَی  ام  ِساّنِلل  یضْرَی  ْنَا  َو  ِبَضَْغلا  َو  اضِّرلا  ِلاح  یلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  ِّقَْحلا  َءاطِْعا  اثالَث : َلِمْک  ـ َتْسَی یّتَح  ًالِقاع  ُِلقاْعلا  ُّدَُعی  ال 

؛ ِةَْرثَْعلا َْدنِع  ِْملِْحلا 
دوخ يارب  ار  هچنآ  دنک ، ادا  مشخ  يدونـشخ و  ماگنه  رد  ار  قح  دناسر : لامک  هب  دوخ  رد  ار  تفـص  هس  هک  نآ  رگم  تسین  لقاع  لقاع ،

. دشاب رابدرب  نارگید ، ياطخ  ماگنه  ددنسپب و  مه  نارگید  يارب  ددنسپ ، یم 
ص 318. لوقعلا ، فحت 

2209 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛)» ُءاشَی ْنَِمل  ُفِعاُضی  هّللا ُ  َو  : » یلاعَت َو  َكَرابَت  هّللا ِ  ُلوق  َِکلذ  َو  ٍۀئامَعبَس  ٍۀنَسَح  ِّلُِکل  ُهَلَمَع  هّللا ُ  َفَعاض  ُهَلَمَع  ُنِمْؤُملا  َنَسْحَا  اذِا 

نخـس نآ  يانعم  نیا ، دـنک و  یم  ربارب  دـصتفه  ار  شراک  یبوخ ، ره  ربارب  رد  دـنوادخ  دـهد ، ماجنا  یبوخ  هب  ار  شراک  نمؤم ، هاـگ  ره 
«. دَنادرگ یم  ربارب  دنچ  دهاوخب ، هک  سک  ره  يارب  دنوادخ  و  : » دومرف هک  تسا  یلاعت  كرابت و  يادخ 

ح 7. ص 247 ، ج 71 ، راونألا ، راحب 

2210 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َبَضَْغلا ُء  یِفُْطی  َو  ِبَصَْولِاب  ُبَهْذَی  َو  َبَصَْعلا  ُّدَشَی  َو  َنْوَّللا  یِفُْصی  َو  ِمَْغلَْبلِاب  ُبَهْذَی  َو  َۀَهْک  ـ َّنلا ُبِّیَُطی  ُْتیَّزلا ، ُماعَّطلا  َمِْعن 

یم ار  ضرم  دـنک و  یم  مکحم  ار  باصعا  زاب ، ار  هرهچ  درب ، یم  نیب  زا  ار  مغلب  دـنک ، یم  وبـشوخ  ار  ناـهد  تسا ، یبوخ  ياذـغ  نوتیز 
. دنک یم  شوماخ  ار  مشخ  درب و 

ص 166. قالخألا ، مراکم 

2211 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُنِّخَُسی ُهَّنِإَف  َِکلذ  َعَم  َو  َْدلِْجلا  ُِتْبُنی  ُهُْدلِج  َو  َمْظَْعلا  ُِتْبُنی  ُهُمْظَع  َو  َمْحَّللا  ُِتْبُنی  ُهَمَْحل  َّنِإ  اْریَبُْغلا ): ِیف  ُلوقَیمالسلا  هیلع  هّللاِْدبَع ِ  ابَأ  ُْتعِمَـس  )

؛ ِماذُْجلا َقْرِع  ُعَمْقَی  َو  ِنیَقاّسلا  يِّوَُقی  َو  ِریطْقَّتلا  َو  ِریساوَْبلا  َنِم  ٌنامَأ  َوُه  َو  َةَدْعِْملا  ُغِّبَُدی  َو  ِنیَتَْیلُْکلا 
نآ تسوپ  ناوختسا و  يارب  نآ  هتسه  تشوگ ، يارب  دجنـس  تشوگ  دندومرف : یم  هک  مدینـش  دجنـس  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ار اپ  قاس  تسا . لوب  لسلست  ریساوب و  زا  هدنرادزاب  هدرک و  ینوفعدض  ار  هدعم  مرگ ، ار  اه  هیلک  لاح  نیع  رد  تسا و  دیفم  تسوپ  يارب 
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. دنک یم  نک  هشیر  ندب  زا  ار  ماذج  تیوقت و 
ص 176. قالخألا ، مراکم 

2212 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِنْهِّذلا ِیف  ُدیزَی  َو  َةَدِعَْملا  َُغبْدَی  ُهَّنِاَف  ِهِمْحَِشب ، َناّمُّرلا  اُولُک 

. دوش یم  نهذ  دشر  هیام  دنک و  یم  كاپ  ار  هدعم  هک  ارچ  دیروخب ، شا  هیپ  اب  ار  رانا 
 . ح 12 ص 354 ، ج 6 ، یفاک ،

2213 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِبَنِْعلا ِلْکَِاب  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا ُ  ُهَرَمَاَف  َّمَْغل ، َا  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا ِ  َیِلا  ِءایبنَْالا  َنِم  ٌّیبَن  اکَش 

رما روگنا ، ندروخ  هب  ار  وا  ّلج ـ  ّزع و  دـنوادخ ـ  دومن . تیاکـش  هودـنا ، مغ و  زا  ّلج ـ  ّزع و  دـنوادخ ـ  هاـگرد  هب  ناربماـیپ  زا  يربماـیپ 
. دومرف

ح 4. ص 351 ، ج 6 ، یفاک ،

2214 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهَناکَم هّللا ُ  َُهل  َْدبَأ  ّالِإ  اهَمَظَکَف  اِهب  َِئفاُکی  ْنَأ  َرَدَقَف  ٍۀَمالَِظب  ٌدَحَأ  َِملُظ  َو ال  ٍةاکَز  َو ال  ٍۀَـقَدَص  ْنِم  ٌلام  َصَقَن  ام  ُّقَْحلا  اَهَّن  َأ  هّللِاب ِ  ُمِْسُقا  ٌۀـَثالَث 

؛ ٍْرقَف ُباب  ِْهیَلَع  َِحُتف  ّالِإ  ٍَۀلَأْسَم  َباب  ِهِسْفَن  یلَع  ٌْدبَع  َحَتَف  َو ال  اّزِع ،
یفالت دناوتب  هک  دشن  یمتـس  سک  چیه  قح  رد  دـشن ، مک  تاکز  هقدـص و  تخادرپ  رثا  رب  یتورث  چـیه  تسا : قح  زیچ  هس  مسق  ادـخ  هب 
دوشگن دوخ  يور  هب  ار  یـشهاوخ  ِرد  يا  هدنب  چیه  دیـشخب و  تّزع  وا  هب  نآ  ياج  هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دومن  يرادنتـشیوخ  اما  دنک ،

. دش زاب  شیور  هب  رقف  زا  يرد  هک  نیا  رگم 
ح 79. ص 209 ، ج 78 ، راونألا ، راحب 

2215 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؟ ِةَداهَّشلِاب َكُْرمآ  َْمل  َا  َّلَج : َو  َّزَع  هّللا ُ  ُلوُقَیَف  ٍۀَنِّی ، َبـ ِْریَِغب  ُهَنادَاَف  ٌلام  َُهل  َناک  ٌلُجَر  ـَع : ِباّرلامالسلا هیلع  َرَکَذَفْمَُهل  ُباجَتُْسی  ٌۀََعبْرَا ال 

ار نآ  ماو ، هدنریگ  و   ] دهدب ماو  يرگید  هب  دهاش ، نودب  ار  شلام  هک  تسا  یسک  اهنآ  نیمراهچ  دوش و  یمن  باجتـسم  رفن  راهچ  ياعد 
هک تسا  هرقب  هروـس  زا  هیآ 282  دوصقم ، [ .»!؟ ریگب دـهاش  هک  مدادـن  نامرف  وت  هب  اـیآ  : » دـیامرف یم  ّلـج ـ  ّزع و  يادـخ ـ  دـَنادرگن ،] رب 

[. دنوش هتفرگ  یهاوگ  هب  ینادهاش  دوش و  هتشون  يدنس  يا ، هلماعم  ره  يارب  دنک  یم  هیصوت 
ح 2. ص 298 ، ج 5 ، یفاک ، عورف 
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2216 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ْرَج ? ُوی َْمل  ٍۀَنِّی  َبـ ِْریَغ  یلَع  ُهُّقَح  َبَهَذ  ْنَم 

. دُرب دهاوخن  يرجَا  دورب ، تسد  زا  شَلام )  ) شّقَح دهاش ، نتفرگن  رطاخ  هب  هک  یسک 
ح 3. ص 298 ، ج 5 ، یفاک ، عورف 

2217 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اّرَش َُهل  هّللا ُ  َرِهُْظی  یّتَح  ُماّیَْالا  ِتَبَهَذَف  اّرَش  ُّرُِسی  ٍْدبَع  ْنِم  ام  َو  اْریَخ  َُهل  هّللا ُ  َرِهُْظی  یّتَح  اَدبَا  ُماّیَْالا  ِتَبَهَذَف  اْریَخ  َّرَسَا  ٍْدبَع  ْنِم  ام 

اب دنک ، ناهنپ  ار  يّرش  هک  يا  هدنب  ره  دزاس و  یم  راکـشآ  وا  زا  ار  يریخ  دنوادخ  نامز  تشذگ  اب  دنک ، ناهنپ  ار  يریخ  هک  يا  هدنب  ره 
. دنادرگ یم  راکشآ  وا  زا  ار  يرش  دنوادخ  نامز  تشذگ 

ح 4. ص 282 ، ج 72 ، راونألا ، راحب 

2218 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َُهل َْسَیل  ام  ُلُکْأَی  َو  َُهل  َْسَیل  ام  ُسِْبلَی  َو  َُهل  َْسَیل  ام  يرَتْشَی  ٍتامالَع : ُثالَث  ِفِرْسُْمِلل 

تـسین شنأش  رد  هچنآ  دشوپ و  یم  تسین  شنأش  رد  هچنآ  دنک ، یم  يرادـیرخ  تسین  شنأش  رد  هچنآ  دراد : هناشن  هس  هدـننک ، فارـسا 
. دروخ یم 

ح 313. ص 772 ، ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت 

2219 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َْمل ِساّنلا  َنِم  اریثَک  َّنِإَف  ُْمتِْعبَـش  ُْمْتنُک  ْنِإ  اذَـه  ام  َلاق : َو  َبِضَغَف  اُهلْکَأ  َصْقَتُْـسی  َْمل  ِهِراد  ْنِم  ْتَیمُر  ْدَـق  ٍۀَـهِکاف  یلِإ  ُقِداّـصلا  َرَظَن  ُهَّن  َأ  َيُور 

؛ ِْهَیِلا ُجاتْحَی  ْنَم  ُهومِعْطَأَف  اوعَبْشَی 
دندش و نیگمـشخ  تسا . هداتفا  نوریب  ناشیا  هناخ  زا  هدروخ  مین  یبیـس  هک  دندرک  هدهاشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدـش  لقن 

. دیداد یم  شدنمزاین  هب  ار  نآ  دوب  بوخ  دنا . هنسرگ  مدرم  زا  یلیخ  دیتسه ، ریس  امش  رگا  دندومرف :
ح 16. ص 432 ، ج 66 ، راونألا ، راحب 

2220 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ِیف  َعَنْمَت  َو  هّللا ،ِ  ِیف  َیطُْعت  َو  هّللا ،ِ  ِیف  َضِْغُبت  َو  هّللا ،ِ  ِیف  َّبُِحت  ْنَا  ِنامیْالا  يَرُع  َِقثْوَا  ْنِم 

یـشخبب و ادخ  هار  رد  يرادب و  نمـشد  ادخ  هار  رد  يرادـب و  تسود  ادـخ  هار  رد  هک : تسا  نیا  نامیا ، ياهزیوآ  تسد  نیرت  مکحم  زا 
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. ینک غیرد  ادخ  هار  رد 
ح 57. ص 245 ، ج 78 ، راونألا ، راحب 

2221 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِءالَبلا َْدنِع  ٌۀَّنُج  َو  ِءاخَّرلا ، َْدنِع  ٌةَّدُع  ْمُهَّنِاَِفقْدِّصلا  ِناوْخِِاب  ـَک  ْیَلَع

دنهاوخ الب  رپس  يراتفرگ ، راگزور  رد  دـنوش و  یم  بوسحم  هریخذ  یگدوسآ ، راگزور  رد  نانآ ، هک  ارچ  شاب ؛ هتـشاد  رادافو  ناتـسود 
. دوب

ح 103. ص 251 ، ج 78 ، راونألا ، راحب 

2222 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهِسْفَِنل يرَی  يذَّلا  َْلثِم  َلـَک  َرَی  َْمل  ْنَم  ِۀَبْحُص  یف  َْریَخ  ال 

. درادن یشزرا  تسین ، لئاق  شدوخ  قوقح  دننام  یّقح  وت  يارب  هک  یسک  اب  یتسود 
ص 368. لوقعلا ، فحت 

2223 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلْهَـس ِبَلْطَْملا  َبیرَق  اـکَرابُم  اعِـساو  اـبِّیَط  ًـالالَح  ُْهلَعْجاَـف  ٍقْزِر  ْنِم  ینَْتقَزَر  َْوا  ٍمِْسق  ْنِم  یل  َتْمَـسَق  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا 

؛ ٌریدَق ٍء  ْیَش  ِّلُک  یلَع  کَّنِا  ٍةَداعس  َو  ٍۀَمالَس  َو  ٍۀیَفاع  َو  َْکنِم  ٍرُْسی  یف  ِذَْخاَْملا 
تسد تکرب ، اب  ناوارف ، كاپ ، لالح ، يا ، هدومن  يزور  ای  هدرک و  تمـسق  میارب  ار  هچنآ  تسرف و  دورد  وا ، نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ !

ره رب  وت  هک  یتسرد  هب  نک ! رّرقم  دوخ  يوس  زا  یتخب  شوخ  یتسردـنت و  تیفاع ، یتحار ، اب  هدـب ، رارق  یندـمآ  تسد  هب  ناسآ  ینتفای و 
. ییاناوت زیچ 

 . ح 66 ص 377 ، ج 89 ، راونألا ، راحب 

2224 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهِْحلاُصی ْمَلَف  ِْحلُّصلِاب  ُهوخَا  ُهُؤَْدبَی  ٌلُجَر  ٌنوْعلَم  ٌنوْعلَم 

وا دنک و  توعد  طباور ] حالصا  و   ] یتشآ هب  ار  وا  شا ، ینید  ردارب  هک  یسک  تسا  رود  هب  ادخ  تمحر  زا  تسا ، رود  هب  ادخ  تمحر  زا 
. دریذپن

ح 35. ص 236 ، ج 74 ، راونألا ، راحب 

2225 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْمَلَف َِجُلف  ُهَّنِکل  َو  ِِهب ، ُرِذَتْعَی  ُهَعَدَی  وٌرْذُع ال  ِهِدـبَِعل  َنوکَی  ْنَا  ْنِم  ُمظْعَا  َو  ُلَدـْعَا  َو  ُّلَجَا  هّللا ُ  َنورِذَـتْعَیَف ـ » مَُهل  ُنَذ  ? ُوی َو ال  : » یلاعَت ِِهلوَق  یف   ـ

؛ ٌرْذُع َُهل  ْنُک  َیـ
رت و لداع  رتدـنمجرا و  دـنوادخ ، دـندومرف : دـننک » یهاوخرذـع  ات  دوش  یمن  هداد  هزاجا  نانآ  هب  : » هک لاعتم  يادـخ  هدومرف  نیا  هرابرد 
دوش و یم  سوه ]  ] بولغم هک  تسا  هدنب  هکلب  دروایب ؛ ار  شرذع  دهدن  هزاجا  دشاب و  هتـشاد  يرذع  شا  هدنب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب 

. دَنام یمن  یقاب  شیارب  يرذع  رگید 
ح 22. ص 490 ، ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت 

2226 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِّیبَّصلا یَلَع  ٌروَج  َوُهَف  َصَقَن  امَف  ارْهَش ، َنورْشِع  َو  ٌدِحاو  ُعاضَّرلَا 

 . تسا كدوک  رب  ملظ  دوش ،  مک  هچ  ره  سپ  تسا .  هام   21 يراوخریش ، 
 . ح 3 ص 40 ، ج 6 ، یفاک ، 

2227 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اِهْتَیب ْنِم  ْتَجَرَخ  اذِا  اَهبَْوث  َرِّمَُجت  ْنَا  ِةَارَْمِلل  یغَْبنَی  ال 

وبشوخ و . ] دیامن نارگید  هّجوت  بلج  هلیـسو  ار  دوخ  سابل  دور ، یم  نوریب  شیوخ  هناخ  زا  هک  هاگ  نآ  ناملـسم ، نز  هک  تسین  هتـسیاش 
[. دیامن باذج  ای 

ح 3. ص 519 ، ج 5 ، یفاک ،

2228 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ یلام ْنِم  اهِدَْتفاَف  ًۀَعَزانُم  اِنتَعیش  ْنِم  ِْنیَْنثا  َْنَیب  َْتیَأَر  اذِإ  ِلَّضَفُْمِلل : ـ 

نایم فالتخا ، دروم  هجو  تخادرپ  اب  ینعی   ) هدـب تمارغ  نم  لام  زا  يدـید  یعازن  ام  نایعیـش  زا  رفن  ود  نایم  هاگره  دـندومرف : لضفم  هب 
(. نک حالصا  ار  نانآ 

ح 3. ص 209 ، ج 2 ، یفاک ،

2229 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اودَعابَت اذِإ  ْمُهَْنَیب  ٌبُراقَتَو  اودَسافَت ، اذِإ  ِساّنلا  َْنَیب  ٌحالْصِإ  هّللا :ُ  اَهُّبُِحی  ٌۀَقَدَص 

هب اهنآ  ندرک  کـیدزن  دـش و  هریت  ناـش  هطبار  هاـگره  مدرم  ناـیم  حالـصا  زا : تسا  تراـبع  دراد  تسود  ار  نآ  دـنوادخ  هک  يا  هقدـص 
. دندش رود  مه  زا  هاگره  رگیدکی 
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ح 1. ص 209 ، ج 2 ، یفاک ،

2230 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُُغْلبَی امالَک  ِلُجَّرلا  َنِم  ُعَمْسَت  َلاق : ِساّنلا ؟ َْنَیب  ُحالْصِْالا  اَم  كاِدف  ُْتلِعُج  َُهل : َلیق  َلاق : ِساّنلا  َْنَیب  ٌحالْـصِإَو  ٌبْذِکَو  ٌقْدِص  ٌۀَثالَث : ُمالَْکل  َا 

؛ ُْهنِم َْتعِمَس  ام  َفالِخ  اذَکَو ، اذَک  ِْریَْخلا  َنِم  َکیف  َلاق  ٍنالُف  ْنِم  ُْتعِمَس  ُلوقَتَف : ُهاْقلَتَف  ُهُسْفَن ، ُُثبْخَتَف 
زا دندومرف : تسیچ ؟ مدرم  نایم  حالصا  تنابرق  دش : ضرع  ترـضح  نآ  هب  مدرم . نایم  حالـصا  غورد و  تسار و  تسا : هنوگ  هس  نخس 

فالخرب ینیب و  یم  ار  يرگید  نآ  وت  سپ  دوش . یم  تحاران  دسرب ، وا  شوگ  هب  نخس  رگا  هک  يونش  یم  يرگید  هرابرد  ینخس  یـسک 
. تفگ یم  نانچ  نینچ و  وت  یبوخ  رد  هک  مدینش  ینالف  زا  ییوگ : یم  وا  هب  يا ، هدینش  هچنآ 

ح 16. ص 341 ، ج 2 ، یفاک ،

2231 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِهب ُرَّکَُذی  ُُهنُزْحَی  ٌْرمَا  َُهل  َضَرَع  ِّالا  ًۀَْلَیل  َنوَعبْرَا  ِْهیَلَع  یضْمَی  ُنِمْؤُْمل ال  َا 

. دزاس شرادیب  دنک و  شتحاران  هک  دیآ  یم  شیپ  شیارب  يا  هثداح  امتح  بش ، لهچ  لوط  رد  نمؤم ،
ح 14. ص 211 ، ج 67 ، راونألا ، راحب 

2232 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٍنیح َدَْعب  َْول  َو  َُهبُْرق  َو  ُهاضِر  ٌۀَثِروم  ُهَنَِحم  َو  ِۀَّیَدبَْالا ، ِِهتامارَِکب  ٌةَّوُشْحَم  ُهایالَب  َّنِا 

هار رد  هک  ییاه  یتخس  دنراد و  دوخ  لابند  هب  ار  وا  نادواج  ياه  تمارک  نیقی ، هب  دنسر ، یم  نمؤم ] هدنب  هب   ] ادخ بناج  زا  هک  ییاهالب 
. دماجنیب لوط  هب  یکدنا  تسا  نکمم  هچ  رگا  دنروآ ، یم  راب  هب  ار  وا  هب  یکیدزن  وا و  يدونشخ  زین  دنشاب  وا 

ح 27. ص 200 ، ج 78 ، راونألا ، راحب 

2233 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلیبَس یف  َو  هّللِاب ِ  َو  هّللا ِ  ِمِْسب  اوریـس  ُلوقَی : َُّمث  ِْهیَدَـی ، َْنَیب  ْمُهَـسَلْجَاَف  ْمُهاعَد  ًۀَّیرَـس  َثَْعبَی  ْنَا  َدارَا  اذِا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوُسَر  َناک 

ْنَا ِّالا  ارَجَـش  اوعَطْقَت  َو ال  ًةَاَْرِما ، َو ال  اـّیبَص ، ـال  َو  اـیناف  اْخیَـش  اوُلتْقَت  ـال  َو  اورِدـْغَت ، ـال  َو  اولِّثَُمت ، ـال  َو  اّولُغَت ، ـال  هّللا ِ  ِلوسَر  ِۀَِّلم  یلَع  َو  هّللا ِ 
ْمُک ـ َِعبَت ْنِاَف  هّللا ِ  َمالَک  َعَمْـسَی  یّتَح  ٌراج  َوُهَف  َنیکِرْـشُْملا  َنِم  ٍلُجَر  یِلا  َرَظَن  ْمِِهلَْـضفَا  َْوا  َنیِملْـسُْملا  یَنْدَا  ْنِم  ٍلُجَر  اـمُّی  َا  َو  اـْهَیِلا ، اوُّرَطُْـضت 

؛ ِهیَلَع هّللِاب ِ  اونیعَتْسا  َو  ُهَنَمْأَم  ُهوُِغْلبَاَف  یبَا  ْنِا  َو  ِنیّدلا ، ِیف  ْمُکوخَاَف 
یم دناشن و  یم  شیوخ  يور  شیپ  دناوخ و  یم  ارف  ار  اهنآ  دتسرفب ، گنج  يارب  ار  یهورگ  هک  تفرگ  یم  میمـصت  هاگره  ادخ ، لوسر 

شوگ  ) دینکن هلثُم  ار  نمشد  ياه  هتـشُک  دینکن و  يزوت  هنیک  دیورب و  ادخ  لوسر  نید  رب  ادخ و  هار  رد  ادخ و  يارب  ادخ و  مان  اب  دومرف :
عطق ار  یتخرد  دیـشکن و  ار  ینز  كدوک و  هداتفا و  راک  زا  ِدرمریپ  دـینکن و  ینکـش  ناـمیپ  و  دـیُربن ) ار  ناشندـب  ياـضعا  ریاـس  ینیب و  و 
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رد كرـشم ، نآ  داد ، هانپ  ار  ناکرـشُم  زا  یکی  يا  هبتر  یلاع  ای  هیاپ  نود  ِناملـسم  رگا  و  دشابن ـ  نآ  زج  يا  هراچ  هک  یتقو  رگم  دینُکن ـ 
، دیزرو عانتما  رگا  تسامش و  ینید  ردارب  دش ،] ناملسم  و   ] درک يوریپ  امش  زا  رگا  نآ ، زا  سپ  دونـشب . ار  ادخ  مالک  ات  تسا  مالـسا  هانپ 

. دزاس هریچ  وا  رب  ار  امش  يرگید ، تصرف  رد  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دیناسرب و  شهاگهانپ  هب  ار  وا 
ح 1. ص 27 ، ج 5 ، یفاک ، عورف 

2234 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُیْغَْبلا َو  ُبِذَْکلا  َو  ُۀَجاجَّللا  َو  ُدَسَْحلا  َو  ُهَک  ـ َّنلا َو  ُرْسُْعلَا  ِنِمْؤُْملا : ِیف  ُنوک  ـ َتال ٌۀَّتِس 

. زواجت ییوگغورد و  تجاجل ، تداسح ، يریخ ، یب  يریگ ، تخس  تسین : نمؤم  رد  تفص )  ) شش
ص 377. لوقعلا ، فحت 

2235 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. يرْدَا ال  لیق : َِکلاذ ؟ َّمِمَف  َلاق : ال ، َلیق : ُهَدـْعَو ؟ َفَلْخأ  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا َ  يَرَتَفَا  َلاق : افَلَخ ! يرأ  َو ال  ُقِْفنُا  ّینِإ  مالـسلا : هیلع  ِقِداّـصِلل  َلـیق 

؛ ِْهیَلَع َفَلْخَا  ِّالا  امَهْرِد  ْقِْفُنی  َْمل  ِهِّلِح  ْنِم  َلاْملا  َبَسَتِْکا  ُمُکَدَحَا  َّنَا  َْول  َلاق :
هک يا  هدید  ایآ  دندومرف : ترضح  منیب . یمن  نآ  يارب  یـضوع  یلو  منک  یم  قافنِا  نم  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یـصخش 

رگا دـندومرف : مناد . یمن  درک : ضرع  تساجک ؟ زا  لکـشم ]  ] نیا سپ  دـندومرف : هن ! تفگ : دـهدب ؟ فالخ  هدـعو  ّلج ـ  ّزع و  يادـخ ـ 
. دهد یم  يو  هب  ار  نآ  ضوع  اعطق  ادخ ، دنک ، قافنا  یمهرِد  لام ، نآ  زا  دَرَوآ و  تسد  هب  یلالح  لام  یسک 

ح 39. ص 223 ، ج 4 ، یفاص ، ریسفت 

2236 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا َّنَِال  ِْنیَفْعِض  َرْجَالا  َُهل  هّللا ُ  َفَعْضَا  ِِهناوْخِِاب  اّراب  ِهِمِحَِرل  ًالوصَو  َناک  اذِا  یَّنَغلا  َّنِاَف  ْتُکُْسا ! مِهیف : ـ  َعَقَو  َو  َءاینْغَْالا  ُهَْدنِع  ٌلُجَر  َرَکَذ  اَّمل   ـ

؛»... مُکُدالْوَا َو ال  ْمُُکلاْومَا  ام  َو  : » ُلوقَی َ 
! شوماخ دـندومرف : ترـضح  درک . ییوگدـب  نانآ  زا  دروآ و  نایم  هب  نخـس  نادـنمتورث ، زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  روضح  رد  يدرم 

دنوادخ اریز  دهد ؛ یم  دزم  وا  هب  ربارب  ود  دنوادخ  دـیامن ، ناسحا  شردارب  هب  دـنک و  یگدیـسر  دوخ  نادـنواشیوخ  هب  هچنانچ  دـنمتورث ،
«. دنراد نادنچ  ود  شاداپ  هک  ار  ناراک  هتسیاش  نانمؤم و  رگم  دننک ، یمن  کیدزن  ام  هب  ار  امش  ناتنادنزرف ، لاوما و  : » دیامرف یم 

ص 203. ج 2 ، میهاربا ، نب  یلع  ریسفت 

2237 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َیِلا َفوْرعَْملا  َعَنـصَی  ْنَا  ُّبُِحی  ْنَم  ُّلُک  َْسَیل  َو  ُْهنِم ، ُداُری  َِکلذ  َو  ُُهباَوث ، ّـِالا  ِفوْرعَْملا  َنِم  َلَْـضفَا  ٌء  یَـش  َْسَیل  َو  ِهِمْـساَک ، َفوْرعَْملا  ُْتیَاَر 

َِکلانُهَف ُنْذِْالا  َو  ُةَرْدُْقلا  َو  ُۀَبْغَّرلا  ِتَعَمَتْجا  َذِاَفِهیف ا  َُهل  ُنَذ  ? ُوی ِْهیَلَع  ُرِدْقَی  ْنَم  ُّلُک  َو ال  ِْهیَلَع  ُرِدْقَی  ِهیف  ُبَغْرَی  ْنَم  ُّلُک  َْسَیل  َو  ُهُعَنْصَی ، ِساّنلا 
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؛ ِْهَیِلا ِبولْطَملا  َو  ِِبلاّطِلل  ُةَداعَّسلا  ِتَّمَت 
و دور . یم  دـیما  نآ  زا  مه  نیمه  نآ و  شاداـپ  رگم  تسین ، یبوخ  زا  رتهب  زیچ  چـیه  مدـید و  اـبیز ] بوخ و   ] شماـن دـننام  ار  یبوخ  نم 

ندرک یبوخ  هب  تبغر  سک  ره  هک  تسین  نینچ  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  دـنک ، یبوخ  مدرم  هب  تشاد  تسود  سک  ره  هک  تسین  نینچ 
هاگره هکلب  دروآ ؛ تسد  هب  زین  ار  نآ  قیفوت  تصرف و ]  ] تشاد ار  ندرک  یبوخ  ییاناوت  سک  ره  ای  دشاب  هتشاد  ار  نآ  ماجنا  ناوت  تشاد 

هب تسا ، هدـش  یبوخ  شّقح  رد  هک  نآ  هدـننک و  یبوخ  يارب  یتخبـشوخ  هک  تسا  هاگ  نآ  دـنیآ ، درگ  مه  اب  قیفوت  ییاـناوت و  تبغر و 
. دیآ یم  مهارف  لماک  روط 
ح 3. ص 26 ، ج 4 ، یفاک ،

2238 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو َِکقالْخَا ، یف  َِکب  ُلَمْجَا  َِکلذ  َّنِاَف  اْهنِم  َلَْضفَِاب  اهِْعْبتَا  ِنِک  َو لـ اَهل ، ِرْکِّذـلا  َو  ِنَنِملا  ِةَْرثَِکب  اهْدِـسُْفت  الَف  ٍناْسنِا  َدـنِع  ٌدَـی  َلـَک  َْتناـک  ْنِا 

؛ َِکتَرِخآ یف  ِباوَّثِلل  َبَجوَا 
نیا اریز  هدـب ؛ شا  همادا  يرتهب  یبوخ  اب  هکلب  نکن ؛ عیاض  دایز ، ِندیـشک  خر  هب  نتـشاذگ و  ّتنم  اـب  ار  نآ  يدرک ، یبوخ  یـسک  هب  رگا 

. دنک یم  رت  یمتح  ار  تترخآ  شاداپ  تسا و  رت  هدنبیز  وت  قالخا  يارب  راک 
ح 1. ص 283 ، ج 78 ، راونألا ، راحب 

2239 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َۀَعینَّصلا ُمِدْهَی  ُّنَْمل  َا 

. درب یم  نیب  زا  ار  بوخ  راک  نتشاذگ ، ّتنم 
ح 2. ص 22 ، ج 4 ، یفاک ،

2240 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُْمْتبَّجَعََتل َِکلاذ  ْنَع  ْمُکُِربُْخی  ْنَم  مُکاتَا  َول  َو  ِضرَْالا ، َو  ِءامَّسلا  ُرَبَخ  َو  مُکَدَْعب  ْنَم  ُرَبَخ  َو  مُک  ـ َلبَق ْنَم  ُرَبَخ  َو  مُکُرَبَخ  ِهیف 

رب هیکت  اب   ] دیایب و امـش  دزن  یـسک  رگا  و  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  نیمز ، نامـسآ و  ياهربخ  امـش و  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  امـش و  رابخا 
. دومن دیهاوخ  بجعت  امتح  دهد ، ناتربخ  اهنآ  زا  نآرق ]

ح 3. ص 599 ، ج 2 ، یفاک ،

2241 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ مالسلا مهیلع  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ُُهلْهَا  َو  ُرْکِّذلا ، ُباتِْکل  َا  ِرْکِّذلا : ـ »... َلْهَا  اولَاْساَف  : » یلاعَت ِِهلوَق  یف   ـ

دّمحم نادناخ  رکذ ، لها  تسا و  نآرق  نامه  رکذ ، دیـسرپب ،» نایاناد )  ) رکذ لها  زا  دـیناد ، یمن  رگا  : » دومرف هک  دـنوادخ  نخـس  نیا  رد 
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. دنامالسلا مهیلع 
ح 97. ص 57 ، ج 3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت 

2242 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َنیَملاعلا ُّبَر  هّللا ُ  َِّالا  ٌلَسُْرم  ٌّیبَن  َو ال  ٌبَّرَقُم  ـٌک  َلَم ِةَرِخْآلا ال  ِیف  ِرْجَْالا  َنِم  َُهل  ام  هّللا ِ  ِْقلَخ  ْنِم  ٌدَحَا  ِرْدَی  َْمل  ُهَِعبُْشی ، یّتَح  اِملسُم  َمَعْطَا  ْنَم 

بّرقُم هتشرف  یتح  يرگید ، سک  چیه  نایناهج  راگدرورپ  ِدنوادخ  زج  وا ، ترخآ  شاداپ  زا  دوش ، ریس  ات  دهد  اذغ  ار  یناملسم  سک  ره 
. درادن ربخ  لَسُرم ، ربمایپ  و 

ح 1381. ص 145 ، ج 2 ، نساحم ،

2243 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهَْریَغ َْوا  َناک  اِرفاک  ِِهب  َقَفُْری  َو  َّلَُظی  َو  یقُْسی  َو  َمَعُْطی  ْنَا  یغَْبنَی  ُهَّنِاَف  ُهَرَسَا ...  ْنَم  یلَع  ٌّقَح  ِریسَْالا  ُماعِْطا 

هچ دشاب و  رفاک  هچ  ریسا ، هک  تسا  راوازـس  سپ  تسا ...  هتفرگ  تراسا  هب  ار  وا  هک  یـسک  ندرگ  هب  تسا  يا  هفیظو  ریـسا ، هب  نداد  اذغ 
. دوش ارادُم  وا  اب  دریگ و  رارق  هیاس  رد  دوش و  هداد  بآ  كاروخ و  رفاک ، ریغ 

ح 2. ص 35 ، ج 5 ، یفاک ،

2244 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ََقثوَا اّرِـس  ُهُعِدْوَتْـسَت  اِمب  َْتنُک  َو  اْهیَلَع ، ِداهْـشِْالا  َیِلا  ُجاتَْحت  یتَّلا ال  ـَک  ُتَعیدَو َو  َّلَج  َو  َّزَع  ـَک  ِّبَر َْدنِع  َكُرْخُذ  اهَّن  َا  َمَْلعَت  ْنَا  ِۀَـقَدَّصلا  ُّقَح 

؛ ِةَرِخْآلا ِیف  َراّنلا  َْکنَع  ُعَفْدَت  َو  اْینُّدلا ، ِیف  َْکنَع  َماَقْسَْالا  َو  ایالَْبلا  ُعَفْدَت  اهَّن  َا  َمَْلعَت  َو  ًۀَینالَع ، ُهُعِدْوَتْسَت  اِمب  ـَک  ْنِم
دهاش هب  یجایتحا  هک  تسا  يا  هدرپس  تسا و  ّلج ـ  ّزع و  تراگدرورپ ـ  دزن  وت  ِزادنا  سپ  يا ، هقدص  ره  ینادب  هک  تسا  نیا  هقدص  ِّقح 

زا رتشیب  یهد ،) یم  یناـهنپ  هک  يا  هقدـص   ) يراذـگ یم  هعیدو  هب  یناـهنپ  هک  يا  هدرپس  هب  وت  ناـنیمطا  هک  نیا  تسین و  نآ  يارب  نتفرگ 
شتآ ترخآ ، رد  دنادرگ و  یم  رود  وت  زا  ار  اه  يرامیب  اهالب و  ایند  رد  هقدـص ، ینادـب  هک  نیا  يراپـس و  یم  اراکـشآ  هک  دـشاب  يزیچ 

. ار مّنهج 
ح 1. ص 4 ، ج 74 ، راونألا ، راحب 

2245 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌءاّعَد ٌبینُم : ـ» ٌهاَّوا  ٌمیلََحل  َمیهاْربِا  َّنِا  : » یلاعَت ِِهلْوَق  یف   ـ

. هدننک اعد  رایسب  ینعی  هدننک ] يراز  «، ] دوب راک  هبوت  هدننک و  يراز  رابدرب و  میهاربا ، : » دومرف هک  دنوادخ  هتفگ  نیا  رد 
ح 32. ص 12 ، ج 12 ، راونألا ، راحب 
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2246 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو َِعئاد ، َو  ِلُجَّرلا  َدـْنِع  ُهُعَـضَی  هّللا ِ  ُلام  َلاملا  َّنِکل  َو  ـال ، ِْهیَلَع !؟ ِِهب  ٍناوَه  ْنِم  ْنَم َمـَنـَع  َعَنَم  َو  ِْهیَلَع ، ِِهتَمارَک  ْنِم  یطْعَا  ْنَم  یطْعَا  هّللا َ  يَرت  َا 
ِِهب اوُُّملَی  َو  َنینِمْؤُْملا  ِءارَُقف  یلَع  َِکلاذ  يوِس  اـِمب  اوُدوعَی  َو  ادْـصَق ، اوبَکْرَی  َو  ادْـصَق  اوحِک  ـ ْنَی َو  ادْـصَق  اوسَْبلَی  َو  ادْـصَق  اولُْکاَـی  ْنأ  ْمَُهل  َزَّوَج 

َا هّللا َ  يََرت  َا  امارَح . ِْهیَلَع  َناک  َِکلاذ  ادَع  ْنَم  َو  ًالالَح ، ُحِـک  ـ ْنَی َو  ُبَکْرَی  َو  ًالالَح  ُبَرْـشَی  َو  ًالالَح  ُلُک  ْأَی  ام  َناک  َِکلاذ  َلَعَف  ْنَمَف  ْمُهَثَعَش ،
!؟» َنیفِرْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِا ال  اوفِرُْست  ال  : » َلاق َو  امَهْرِد !؟ َنیرْشِِعب  ٌسَرَف  ِهیزُْجی  َو  ٍمَهْرِد  ِفالآ  ِةَرْشَِعب  اسَرَف  َيرَتْشَی  ْنَا  َُهل  ٍلام  یلَع  ًالُجَر  َنَمَْتئ 

زا هدادن ، يزیچ  یسک  هب  رگا  و  دراد ؟ مارتحا  ادخ  هاگشیپ  رد  وا  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  هداد ، يزیچ  یـسک  هب  دنوادخ  رگا  ینک  یم  رکف 
هب دراذگ و  یم  تناما  هب  ناسنا  دزن  هک  تسادخ  ِنآ  زا  تورث ، لام و  هکلب  هن ! تسا ؟ رادقم  یب  راوخ و  ادـخ ، رظن  رد  وا  هک  تسور  نآ 
هب ار  نآ  هفاضا  دـنوش و  راوس  يراوس  هلیـسو  دـننک و  جاودزا  دنـشوپب و  دـنروخب و  يور ، هنایم  تیاعر  اب  هک  دـهد  یم  هزاجا  اـه  ناـسنا 
یم راوس  دشون و  یم  دروخ و  یم  هچنآ  دنک ، نینچ  سک  ره  سپ  دـنناهرب . یناشیرپ  زا  ار  اهنآ  هلیـسو ، نیا  هب  دـنهدب و  دـنمزاین  ِنانمؤم 

هب ار  یلام  دنوادخ  رگا  ینک  یم  لایخ  ایآ  تسا ...  مارح  وا  رب  دنک ، زواجت  دـح  نیا  زا  سک  ره  تسا و  لالح  دـنک ، یم  جاودزا  دوش و 
و تسا ... ؟ یفاـک  شیارب  مه  یمهرِد  تسیب  بسا  هک  یلاـح  رد  درخب ، مهرِد  رازه  هد  هب  ار  یبـسا  دراد  قح  وا  دـهدب ، یـسک  هب  تناـما 

!؟» درادن تسود  ار  ناراکفارسا  ادخ  هک  دینکن  فارسا  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نآ  لاح 
ح 17. ص 304 ، ج 79 ، راونألا ، راحب 

2247 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌۀَحوضَن ُهَّنِإ  َو  ًۀَّصاخ  ِداؤُْفِلل  ًۀَعَْفنَم  ٍء  ْیَش  ُعَرْسَأ  ُهَّنِإ  َو  الَأ  ِِهب ، ّالِإ  ْمُهاضرَم  اَْوواد  ام  ِحاّفُّتلا ، ِیف  ام  ُساّنلا  ُمَْلعَی  َْول 

هب رت  عیرس  يزیچ  ره  زا  بیس  دندرک . یم  نامرد  نآ  اب  اهنت  ار  دوخ  نارامیب  دراد ، دوجو  بیـس  رد  یـصاوخ  هچ  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا 
. تسا هدننک  وب  شوخ  هک  نآ  هژیوب  دشخب  یم  هدیاف  بلق 

ص 135. هّمئألا ، ّبط 

2248 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ِریقَفلا ، ُۀَمْحَر  َو  ِء ، یسُملا  ِنَع  ُْوفَْعلا  َو  ِْظیَْغلا ، ُمْظَک  َو  ُمایّصلا  َو  ُةالَّصلا ، َو  ُدیحوَّتلا ، ِِّربلا : َنِمَف  ٍِّرب ، ُّلُک  انِعوُرف  ْنِم  َو  ٍْریَخ ، ِّلُک  ُلْصَا  ُنَْحن 
َو ُۀَمیمَّنلا ، َو  ُلُْخْبلا ، َو  ُبْذِْکلا ، ُمُْهنِمَف  ٍۀَـشِحاف ، َو  ٍحـیبَق  ُّلُک  ْمِهِعوُرف  ْنِم  َو  ٍّرَـش ، ِّلُک  ُلْصَا  انُّوُدَـع  َو  ِِهلهَِال . ِلْضَفلِاب  ُرارقِالا  َو  ِراجلا ، ُدُّهَعَت 
َو انِّزلا ، َو  َنََطب ، ام  َو  اْهنِم  َرَهَظ  اَم  ِشِحاوَْفلا  ُبوکُر  َو  هّللا ،ُ  َرَمَا  یتَّلا  ِدودُْحلا  يّدَـعَت  َو  ِهِّقَح ، ِْریَِغب  ِمیت  ـ َْیلا ِلام  ُلْکَا  َو  ابِّرلا ، ُلْکَا  َو  ُۀَـعیطَْقلا ،

؛ انِْریَغ ِعورُِفب  ٌقِّلَعَتُم  َوُه  َو  انَعَم  ُهَّن  َا  َمَعَز  ْنَم  َبَذَک  َفـ ِحیبَقلا . َنِم  َِکلذ  َقَفاو  ام  ُّلُک  َو  ُۀَقِرَّسلا ،
نتـسناد اتکی  تساه : یکین  هلمج  زا  تسام و  ياه  هخاش  زا  يا ] هویم  ، ] يا یکین  ره  میتسه و  اه  یبوخ  همه  هشیر  ربماـیپ ،] نادـناخ   ] اـم

هب فارتعا  هیاسمه و  هب  یگدیـسر  دـنمزاین ، هب  مّحرت  تسا ، هدرک  يا  يدـب  هک  یـسک  زا  تشذـگ  مشخ ، ندروخورف  هزور ، زامن ، ادـخ ،
یتشز هلمج  زا  تسوا و  ياه  هخاش  زا   [ يا هویم  ، ] يا يراکدـب  یتشز و  ره  تساه و  يدـب  همه  هشیر  زین  ام  نمـشد  لامک . لـها  لاـمک 

ياه نامرف  ِدودـح  زا  زواجت  میتی ، لام  ِندروخ  ْقحاـن  هب  يراوخ ، اـبِر  نادـنواشیوخ ، اـب  هطبار  عطق  ینیچ ، نخـس  لـُخب ، غورد ، تساـه :
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ياه هخاـش  هب  اـّما  تساـم ، اـب  دـیوگب : سک  ره  سپ  تسد . نیا  زا  يرگید  ِیتشز  ره  يدزد و  اـنز ، ناـهنپ ، راکـشآ و  یگراکدـب  یهلا ،
. تسوگغورد دنزب ، گنچ  ام  نمشد 

ح 336. ص 242 ، ج 8 ، یفاک ،

2249 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ٍْملِع  ِْریَِغب  هّللا ِ  ِلیبَس  ْنَع  ُّلُِضِیل  ِثیدَـحلا  َوَْهل  يرَتْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  : » َّلَج َو  َّزَع  ُُهلْوَق  َوُه  َو  َراّنلا  ِهیَلَع  َّلَـج  َو  َّزَع  هّللا ُ  َدَـعوَا  اّـمِم  ُءاـنِْغلَا 

؛» ٌنیهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلُوا  اوُزُه  اهَذِخَّتَی 
مدرم زا  و  : » دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  تسا ، هداد  شتآ  هدـعو  نآ  يارب  ّلـج ـ  ّزع و  دـنوادخ ـ  هک  تـسا  یناـهانگ  هـلمج  زا  زاوآ ، زاـس و 
يارب دننک ؛ هرخـسم  ار  یهلا  تایآ  دنزاس و  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ینادان  يور  زا  ار  مدرم  ات  دـنرخ  یم  ار  هدوهیب  نخـس  هک  دنتـسه  یناسک 

«. دوب دهاوخ  هدننک  راوخ  یباذع  نانآ 
ح 5092. ص 58 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

2250 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: َلاـق ِروّزلا ،» َلْوَـق  اوـِبنَتْجا  َو  ِناـثْوَالا  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَـف  : » َّلَـج َو  َّزَع  هّللا ِ  ِلْوَـق  ْنَعمالـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  ُْتل  َاَـس  یلْعَْـالا : ُدـبَع 

؛ ُءانِْغلا ُْهنِم  َلاق : ِثیدَْحلا » َوَْهل  يِرَتْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  : » َّلَج َو  َّزَع  ُُهلوَق  ُتُلق : ُءانِْغلَا . ِروّزلا : ُلْوَق  َو  ُْجنَرْطِّشلا ، ِناثْوَْالا : َنِم  ُسْجِّرلَا 
دینک و يرود  اه ، ُتب  يدیلپ  زا  : » دیامرف یم  هک  مدیـسرپ  ّلج ـ  ّزع و  يادخ ـ  نخـس  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلعالا : دبع 

نخـس زا  روظنم  مدرک : ضرع  زاوآ . زاس و  لطاب ، راتفگ  تسا و  جنرطـش  اـه ، تب  يدـیلپ  دـندومرف : دـیزرو .» باـنتجا  لـطاب ، راـتفگ  زا 
. تسا زاوآ  زاس و  نآ ، ياه  هنومن  زا  یکی  دندومرف : تسیچ ؟ دنرخ » یم  دوهیب  نخس  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  و   » هیآ رد  هدوهیب 

ح 20. ص 245 ، ج 79 ، راونألا ، راحب 

2251 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛» َنْرُهطَی یّتَح  َّنُهوبَرقَت  و ال   » یلاعَت هّللا ِ  ِلوَِقل  اهَِیتأَی  نَا  اهِجْوَز  یلَع  ُمُرْحَی  ُضیَحت ، ُةَأرَْملا 

هرانک ضئاح  نانز  زا  : » لاعتم دـنوادخ  هتفگ  نیا  لیلد  هب  تسا  مارح  وا  اب  شزیمآ  شرهوش  رب  تسا  ضیح )  ) هنایهام تداـع  رد  هک  ینز 
«. دنوش كاپ  ات  دیامنن  یکیدزن  نانآ  اب  دینک و  يریگ 

ح 9. ص 322 ، ج 2 ، هعیشلا ،  لئاسو 

2252 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنوتْأَـی ْمُهؤاـبآ  َنیذَّلا  ِءـالُؤه  َلاَـق  ْمَعَن . ُْتُلق : َلاـق : ْمُهُْقلَخ ؟ َنیهَّوَشُملا  ِءـالُؤه  يَرت  مالـسلا : هیلع  هّللا ِ  ِدـبَع  وبَا  َلاـق  ِّیفَریَّصلا : َِرفاذُـع  ْنَع 

؛ ِثَمَّطلا ِیف  ْمُهَءاِسن 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 658 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دنتـسه  یناسک  نانیا  دندومرف : هلب . متفگ : ینیب ؟ یم  ار  هرهچ  تشز  هورگ  نیا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یفریـص : ـ  رفاذـع 
. دنا هدرک  شزیمآ  ضیح ، لاح  رد  ناشناردام  اب  ناشناردپ 

ح 5. ص 539 ، ج 5 ، یفاک ،

2253 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهِْقلَخ یلَع  اهیف  ِهِّلل  ًۀَّجُحُۀَعاّسلا  َموقَت  ْنَا  یِلا  ٍلْدَع  ٍماِما  ْنِم  َضْرَْالا  َو  ِتاوامَّسلا  هّللا ُ  َقَلَخ  ُْذنُم  اَْینُّدلا  ِتَلَخ  ام 

یلاخ ْلداع ] ماما  زا   ] زین تمایق  ییاپرب  ات  تسا و  هدوبن  یلاخ  لداع ، ماما  زا  دـیرفآ ، ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  ادـخ  هک  یماـگنه  زا  ناـهج ،
. دشاب نیمز  يور  رد  شقلخ  رب  ادخ  تّجح  ات  دنام ، دهاوخن 

ح 28. ص 24 ، ج 23 ، راونألا ، راحب 

2254 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ِتانَسَْحلا یَلَع  ُبیُثی  َو  ِمیعَّنلا ،  ِنَع  ُلَأْسَی  هّللا ُ  َو  ٌتانَسَح  ُتانَْبلا  َو  ٌمیعَن  َنونَْبل  َا 

 . دهد یم  شاداپ  اه  یبوخ  هب  دنک و  یم  لاؤس  اه  تمعن  زا  دنوادخ ،  یبوخ . نارتخد  دنا و  تمعن  نارسپ ،
 . ح 12 ص 7 ، ج 6 ، یفاک ، 

2255 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَشْحَْولا َو  ِۀَْملُّظلا  َنِم  ْمِِهنِطاَوب  یف  ام  ُرِهُْظی  ُعَزَْجلا  َو  ِءافَّصلا ، َو  ِرّونلا  َنِم  ِدابِْعلا  ِنِطاَوب  یف  ام  ُرِهُْظی  ُْربَّصلَا 

. دنک یم  راکشآ  ار  اهنآ  ینورد  سرت  تملظ و  یبات ، یب  هلان و  دزاس و  یم  رهاظ  تسا ، ناگدنب  نطاب  رد  هک  ار  ییافص  رون و  ربص ،
ح 44. ص 90 ، ج 71 ، راونألا ، راحب 

2256 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْمُهَتاّین َّنَِأل  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِۀَّنَْجلا  ُلْهَأ  َدِّلُخ  امَّنِإ  َو  اَدبَأ  هّللا َ  اوُصْعَی  ْنَأ  اهیف  اوُدِّلُخ  َْول  ْنَأ  اْینُّدلا  ِیف  َْتناک  ْمُهَتاّین  َّنَِأل  ِراّنلا  ِیف  ِراّنلا  ُلْهَأ  َدِّلُخ  امَّنِإ 

: َلاق ِِهتَلِکاش ) یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  : ) یلاعَت َُهلْوَق  الَت  َُّمث  ِءالُؤه  َو  ِءالُؤه  َدِّلُخ  ِتاّیِّنلِابَف  ادـَبَأ  هّللا َ  اوُعیُطی  ْنَأ  اـهیف  اوَُقب  َْول  ْنَأ  اْینُّدـلا  ِیف  َْتناـک 
؛ ِِهتَّین یلَع 

دـننک و ینامرفان  ار  ادـخ  دـبا  ات  دـننامب  هدـنز  دـبا  ات  هچنانچ  هک  دوب  نیا  ناشتّین  اـیند ، رد  هک  دـننادیواج  شتآ ، رد  ور  نیا  زا  ناـیمّنهج 
ار ادـخ  هشیمه  يارب  دنـشاب  راگدـنام  هشیمه  يارب  رگا  هک  دـندوب  ّتین  نیا  رب  اـیند  رد  هک  دـننادیواج  تشهب ، رد  ور  نیا  زا  زین  ناـیتشهب 

قبط سک  ره  وگب  : » دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  هاگ  نآ  تسا . ناشیاه  ّتین  ببـس  هب  هورگ  ود  ره  یگنادواج  سپ ، دـنرب . نامرف 
«. دنک یم  لمع  دوخ  ّتین 

ح 5. ص 85 ، ج 2 ، یفاک ،
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2257 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َیِلا ْمُکیدـْیَِاب  اوقُلت  ـال  َو  : » یلاـعَت هّللا ُ  ُلوقَی  َْسَیل  َا  َقِّفُو ، ـال  َو  َنَسْحَا  َناـک  اـم  هّللا ِ  ِلـیبَس  ْنِم  ٍلـیبَس  یف  ِهیَدَـی  یف  اـم  َقَف  ْنـ َا  ًـالُجَر  َّنَا  َْول 

؛ َنیدِصَتْقُْملا ِینعَی  َنینِسْحُملا !؟» ُّبُِحی  هّللا َ  َّنِا  اونِسْحَا  َو  ِۀَک  ـ ُلْهَّتلا
يادـخ هک  نیا  هن  رگم  تسا . هتفاین  یقیفوت  هدرکن و  یبوخ  راـک  دـنک ، جرخ  ادـخ  ياـه  هار  زا  یهار  رد  ار  دوخ  رادـن  راد و  یـسک  رگا 

زا  ] دوصقم دراد ؟» تسود  ار  ناراکوکین  دـنوادخ ، هک  دـینک  یکین  دـیزادنین و  تکاله  هب  ار  دوخ  ناتیاه  تسد  اـب  : » دـیامرف یم  یلاـعت 
. دنتسه ناگدننک  يَور  هنایم  ناراکوکین ،]

ح 7. ص 53 ، ج 4 ، یفاک ،

2258 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُۀَقاْفلا ُراسْحِالَا  اروسْحَم : ـ » امولَم  َدُعْقَتَف  ِطْسَبلا  َّلُک  اهْطُْسبَت  َو ال  َکُِقنُع  یِلا  ًَۀلوْلغَم  َكَدَی  ْلَعَْجت  َو ال  : » یلاعَت ِِهلوَق  یف 

هدز ترـسح  هدـش و  شنزرـس  هک  ياـشگم  زین  دـح  زا  شیب  ار  نآ  و  زرون ] لـُخب  و   ] زیواـین ندرگ  هب  ار  دوـخ  تسد  زگره   » هیآ هراـبرد 
. تسا یتسد  یهت  ترسح ، زا  دوصقم  دندومرف : ینیشنب »

ح 6. ص 55 ، ج 4 ، یفاک ،

2259 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اهِریَغ َو  ِةاکَّزلا  َنِم  ِِهلام  یف  ِْهیَلَع  َضَرَف  اَم  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا ِ  َیِلا  يّدَُؤی  يذَّلا  ُهَّنِکل  َو  ِهِّقَح ، ِْریَغ  یف  َُهلام  ُقِفُنی  يذَّلا  ُرِّذَبُملا  ُّیخَّسلا  َْسَیل 

يادخ هک  ار  يا  یلام  قوقح  رگید  تاکز و  هک  تسا  یسک  هکلب  دشخب ؛ یم  اج  هبان  ار  دوخ  لاوما  هک  تسین  یجرخلو  نآ  دنمتواخس ،
. دزادرپ یم  تسا ، هدرک  بجاو  وا  رب  ّلج ـ  ّزع و   ـ

ح 9. ص 352 ، ج 71 ، راونألا ، راحب 

2260 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْنِم مهِـضَْعب  ِدابِْعلا  َقازْرَا  َلَعْجَی  ْنَا  ِّالا  َِکلذ  َْکیَلَع  ُهّللا  َیبَا  ِدابِْعلا : ـ  يِدـْیَا  یلَع  یقْزِر  َلَـعْجَی  ـال  ْنَا  یل  َهّللا  ُْعدُا  َةدـیَبُع : وبَا  َُهل  َلاـق  اَّـمل 

؛ ِةَداعَّسلا َنِم  ُهَّنِاَف  ِهِْقلَخ  ِرایِخ  يْدیَا  یلَع  َکَقْزِر  َلَعْجَی  ْنَا  َهّللا  ُْعدُا  ِنکلَو  ٍضَْعب 
دنوادخ دندومرف : ماما  دهدن ،» رارق  شناگدنب  تسد  ارم  يزور  دنوادخ  هک  دینک  اعد  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هدیبع  وبا 

ناگدـنب تسد  رد  ار  تیزور  هک  هاوخب  ادـخ  زا  اّما  تسا ؛ هداد  رارق  رگیدـکی  تسد  رد  ار  شناگدـنب  يزور  وا  دـنک . یمن  يراـک  نینچ 
. تسا یتخب  شوخ  زا  نیا  هک  دهد ، رارق  شبوخ 

 . ص 361 لوقعلا ، فحت 
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2261 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ وجْرَی َو  ُفاخَی  اِمل  ًالِماع  َنوک  یّتَح َیـ ایجار  اِفئاخ  ُنوک  َو ال َیـ ایجار ، اِفئاخ  َنوک  یّتَح َیـ انِمُْؤم  ُْدبَْعلا  ُنوک  ال َیـ

لمع هب  ار  وا  دـیما ، میب و  هک  هاگ  نآ  رگم  دـشابن  راودـیما  كانمیب و  دـشاب و  راودـیما  كاـنمیب و  هک  هاـگ  نآ  رگم  دـشابن  نمؤم  هدـنب ،
. دراداو

ح 61. ص 392 ، ج 70 ، راونألا ، راحب 

2262 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِءاْملا ِیف  ُْحلِْملا  ُثاْمنَی  امَک  ِِهْبلَق  ْنِم  ُنامیْالا  َثاْمنِا  ُهاخَا  ُنِمُؤُْملا  َمَهَّتا  َذِا ا 

. دوش یم  بوذ  بآ ، رد  کمن  هک  نانچمه  دور ، یم  نایم  زا  وا  بلق  رد  نامیا  دنزب ، تمهت  دوخ  ینید ]  ] ردارب هب  نمؤم  هاگره 
 . ح 1 ص 361 ، ج 2 ، یفاک ،

2263 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اَدبَا ٌّقَح  َلِطاْبلا  َّنَا  ُنِقیَتْسَی  َو ال  اَدبَا  ٌلِطاب  َّقَْحلا  َّنَا  ُْبلَْقلا  ُنِْقیَتْسَی  ال 

. دنک یمن  نیقی  لطاب ، ندوب  قح  هب  قح و  ندوب  لطاب  هب  لد  زگره 
ح 39. ص 53 ، ج 2 ، یشایعلا ، ریسفت 

2264 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َُهلاثِم يذَتْحا  ُْثیَح  ِهَیِلا  َیُتا  اِمب  َیضَر  ْدَقَف  ِهَفَّسلِاب  َهیفَّسلا  َأَفاک  ْنَم 

. تسا هدرک  يوریپ  نآ  يوگلا  زا  اریز  تسا ؛ هداد  تیاضر  يو  راتفر  هب  دنک ، یفالت  يدرخبان  اب  ار  درخبان  راتفر ]  ] سک ره 
ح 2. ص 322 ، ج 2 ، یفاک ،

2265 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
کیدزن . 275 ْكُْرتَی مَلَف  ُِثل  ـ ُّثلِاب یصوأ  ْنَم  َو  ُِثل . ـ ُّثلِاب ِۀَّیصَْولا  َنِم  ُلَْضفَا  ِعبُّرلا  َو  ِسمُْخلِاب  ُۀَّیصَْولا  َو  ِۀَثَرَْولِاب ، َّرَضَا  ْدَقَف  ُِثل  ـ ُّثلِاب یصوَا  ْنَم 

دینک نیمأت  ار  اه  نیرت 
زا مراهچ ، کی  مجنپ و  کی  هراب  رد  ندرک  ّتیصو  تسا و  هدز  نایز  ناثراو ، هب  دنک ، ّتیـصو  شا ] ییاراد   ] موس کی  هراب  رد  سک  ره 

. تسا هتشاذگن  یقاب  يزیچ  عقاو ، رد  دنک ، یم  ّتیصو  ْموس  کی  هراب  رد  هک  یسک  تسا . رتهب  موس ، کی  هراب  رد  ندرک  ّتیصو 
ح 5. ص 11 ، ج 7 ، یفاک ،
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2266 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِرْمُْعلا ِیف  ُدیَزت  َو  َلاْملا  ُرِْمُثت  ِراهَّنلا  ُۀَقَدَص  َو  َباسِْحلا  ُنِّوَُهت  َو  َمیظَْعلا  َْبنَّذلا  وُحْمَت  َو  ِّبَّرلا  َبَضَغ  ُء  یِفُْطت  ِْلیَّللا  َۀَقَدَص  َّنإ 

رد هقدص  دنادرگ و  یم  ناسآ  ار  تمایق )  ) باسح دنک و  یم  كاپ  ار  گرزب  هانگ  دـناشن و  یم  ورف  ار  راگدرورپ  مشخ  بش ، رد  هقدـص 
. دنک یم  دایز  ار  رمع  دروآ و  یم  تورث  زور ،

ح 3. ص 9 ، ج 4 ، یفاک ،

2267 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَّنِاَف اهْدِز  مالـسلا : هیلع  َنینِمْؤُْملا  ُریمَا  َُهل  َلاقَف  ینْدِز ، ُلوقَت : َیِه  َو  ٍباّصَق  ْنِم  اـمَْحل  ْتَرَتْشا  ِدَـق  ٍۀَـیراج  یلَعمالـسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملا  ُریمَا  َّرَم 

؛ ِۀَکَرَبِلل ُمَظْعَا 
. شِِکب رت  نیگنـس  دیوگ : یم  تسا و  هدیرخ  تشوگ  باّصق ، زا  يرتخد  دندید  هک  دندرک  یم  روبع  ییاج  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

. دنک یم  رتشیب  ار  تا ] ییاراد   ] تکرب راک ، نیا  هک  ارچ  هدب ؛ رتشیب  دندومرف : باّصق  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ح 8. ص 152 ، ج 5 ، یفاک ،

2268 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُّدَح امَف  ُْتُلق : ُنیقَْیلَا . َلاق : ِلُّکَوَّتلا ؟ ُّدَـح  امَف  َكادـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق : ٌّدَـح . َُهل  َو  ّـِالا  ٌء  ْیَـش  َْسَیل  مالـسلا : هیلع  ِقِداّـصلا  ِماـمِْالا  ِنَع  ٍریـَصب  وبَا 

؛ اْئیَش هّللا ِ  َعَم  َفاَخت  ّالَا  َلاق : ِنیقَْیلا ؟
ّدَح موش ! تیادف  مدرک : ضرع  دشاب . هتشادن  یتیاهن  ّدَح و  هک  تسین  يزیچ  چیه  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  ریـصب  وبا 

. یسرتن يزیچ  یسک و  زا  ادخ ، زج  هک  نیا  دندومرف : تسیچ ؟ نیقی  تیاهن  ّدَح و  مدرک : ضرع  نیقی . دندومرف : تسیچ ؟ لّکوت  ِتیاهن  و 
ح 1. ص 57 ، ج 2 ، یفاک ،

2269 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ِتاراجِّتلا  َیِلا  َو  ِلالَْحلا  َیلإ  ِمارَْحلا  َنِم  ُساّنلا  َّرِفَِیل  ابِّرلا  هّللا ُ  َمَّرَحَف  ِْهَیلِإ  َنوجاتْحَی  ام  َو  ِتاراجِّتلا  ُساـّنلا  َكَرََتل  ًـالالَح  اـبِّرلا  َناـک  َول  ُهَّنِإ 

؛ ِضْرَْقلا ِیف  ْمُهَْنَیب  َِکلذ  یْقبَیَف  ِءارِّشلا  َو  ِْعیَْبلا  َیلِإ 
زا مدرم  ات  درک  مارح  ار  ابر  دنوادخ  لیلد  نیمه  هب  دـندرک . یم  اهر  ار  شاعم  يارب  شالت  تراجت و  مدرم  دوب ، لالح  ابر  رگا  یتسار ، هب 

. دنهدب ضرق  رگیدکی  هب  دنروایب و  ور  شورف  دیرخ و  تراجت و  لالح و  هب  مارح 
ح 4937. ص 567 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 

2270 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمَهْرِد ْنِم  ُقَْحمَأ  ٍقْحَم  ُّيَأَف  ُُهلام : ـ ؟ ُوبْرَی  ابِّرلا  ُلُکْأَی  ْنَم  يرَأ  دَق  َو  ِتاقَدَّصلا » ِیبُْری  َو  ابِّرلا  هّللا ُ  ُقَحْمَی   : » َّلَج َو  َّزَع  هّللا ِ  ِلْوَق  ْنَع  َِلئُس  اَّمل 

؛ َرَقَْتفا َو  ُُهلام  َبَهَذ  ُْهنِم  َبات  ْنِإَف  َنیّدلا  ُقَحْمَی  ابِر 
هاگ تفگ : درک و  لاؤس  دـهد » یم  شیازفا  ار  تاقدـص  دـنک و  یم  دوبان  ار  ابر  دـنوادخ   » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يدرم 

مهرد کی  زا  رت  هدننک  دوبان  يدوبان ، مادک  دندومرف : ترضح  دوش ؟ یم  دایز  شتورث  لاح  نیا  اب  دروخ و  یم  ابر  هک  منیب  یم  ار  یـسک 
. دوش یم  ریقف  دور و  یم  تسد  زا  شتورث  دنک  مه  هبوت  رگا  هک  دنک . یم  دوبان  ار  نید  هک  ابر 

 . ح 83 ص 19 ، ج 7 ، ماکحألا ، بیذهت 

2271 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌقِداص ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  ُهُسْفَن  ُُهقِّدَُصت  َو  ٌقِداص  ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا ُ  ُُهقِّدَُصی  ْنَم  ُلَّوَا  َقِداّصلا  َّنِإ 

دنک یم  شقیدصت  وا  سفن  زین  تسوگتسار و  وا  دناد  یم  هک  تسا  ّلج ـ  ّزع و  يادخ ـ  دنک ، یم  قیدصت  هک  یسک  نیتسخن  ار  وگتـسار 
. تسوگتسار دناد  یم  هک 

ح6. ص 104 ، ج 2 ، یفاک ،

2272 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ِهِّلل . ُْهنَع  َضِْرُعت  َکیف َفـ َْسَیل  اِمب  ـَک  َیتْأَی َْوا  ِلِطاْبلِاب ، ـَک  ْیَلَع ُلُـجَّرلا  َلَّوَقَتَی  ْنَا  َوُه  َنوضِْرعُم : ـ» ِوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیذـّلا  َو  : » یلاـعَت ِِهلوَق  یف 

؛ یهالَْملا َو  ُءانِْغلا  ُهَّنِا  يرُخا : ٍۀَیاوِر  یف 
تسین وت  رد  هک  ار  يزیچ  ای  دفابب ، یتسردان  فرح  وت  هرابرد  یسک  ینعی  دندومرف : دننادرگ » یم  يور  ْوَغل ، زا  هک  یناسک  و   » هیآ هرابرد 
تلفغ ياهراک  زاوآ و  زاس و  وغل ، زا  دوصقم  تسا : هدمآ  رگید  یتیاور  رد  ینادرگب . يور  وا  زا  ادـخ ، رطاخ  هب  وت  دـهدب و  تبـسن  وت  هب 

. تسا روآ 
ص 158. ج 7 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت 

2273 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ِهِروِنب ، ُبَهْذَت  َو  َشاِعتْرِْالا ، ُُهثِرُوت  ِرْمَْخلا  َنِمْدُم  َّنَِال  اهِداسَف  َو  اِهْلعِِفل  َرْمَْخلا  هّللا ُ  َمّرَح  ِرْمَْخلا : ـ  ِمیرَْحت  ِۀَّلِع  ْنَع  ُلَّضَفُملا  َُهل  َاَس  ام  دـْنِع   ـ
َو ِهِمَرُح  یلَع  َِبثَی  ْنَا  َرِک  ـ اذِا َـس ُنَمُْؤی  َو ال  انِّزلا ، ِبوکُر  َو  ِءامِّدلا  ـِک  ْفَـس َو  ِمِراحَْملا  ِباِکتِْرا  یَلَع  َئِرَتْجَی  ْنَا  یلَع  ُُهلِمَْحت  َو  ُهَتَّوُُرم ، ُمِدْهَت 

؛ ٍّرَش َّلُک  ِّالا  اَهبِراش  ُدیزَی  َو ال  َِکلاذ ، ُلِقْعَی  ال 
مارح دروآ  یم  دوجو  هب  هک  يداسف  دب و  ریثأت  تلع  هب  ار  بارـش  دـنوادخ ، دـندومرف : بارـش  میرحت  ّتلع  زا  لَّضَفُم  لاؤس  هب  خـساپ  رد 

باـکترا رب  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  تّورم  یگنادرم و  دور ، یم  نـیب  زا  شلد  تیناروـن  دوـش ، یم  هـشْعَر  راـچد  راوـخ  بارـش  اریز  درک ؛
زین دوخ  مراـحم  هب  هک  تسین  دـیعب  چـیه  یلقع ، یب  یتـسم و  لاـح  رد  دوش و  یم  اورپ  یب  خاتـسگ و  اـنز ، يزیرنوخ و  مارح و  ياـهراک 

. درادن هارمه  هب  يدب  ّرش و  زج  راوخ ، بارش  يارب  بارش ، دنک . زواجت 
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ح 2. ص 476 ، عیارشلا ، للع 

2274 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هیلع و هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاقَف  ْمَّدَقَت . ُدَّمَُحم ، ای  َلاقَف : ُلیئَْربَج  َماقَا  َو  َنَّذَاَف  ُةالَّصلا ، ِترَضَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَِرب  َيرُسا  اَّمل 

؛ مالسلا هیلع  َمَدِآل  ِدوجُّسلِاب  انِْرُما  ُْذنُم  َنیّیمَدْآلا  ُمَّدَقَت  َنـ ّانِا ال  َُهل : َلاقَف  ُلیئَربَج . ای  ْمَّدَقَت  هلآ :
يا درک : ضرع  سپـس  تفگ و  هماـقا  ناذا و  لـیئربج ، سپ  دیـسر . زاـمن  تقو  دـش ، هدرب  جارعم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یبش 

هک نامز  نآ  زا  تفگ : لیئربج  لیئربج ! يا  ورب ، شیپ  وت  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ورب . شیپ  ْزامن ] تماما  يارب  ! ] دّمحم
. میراد یمن  مّدقم  نایمدآ ، رب  ار  دوخ  مینک ، هدجس  ْمدآ  رب  دش  هداد  روتسد  ام  هب 

ح 108. ص 404 ، ج 18 ، راونألا ، راحب 

2275 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َبَّکَر َّلَج  َو  َّزَع  هّللا َ  َّنِا  مالسلا : هیلع  ٍِبلاط  یبَا  ُنب  ُّیلَع  َنینِمْؤملا  ُریمَا  َلاق  َمَدآ : ـ ؟ وَنب  ْمَا  ُلَْضفَا  ُۀَِکئالَملَا  ٍنانِس : ُنب  ِهللا  ُدبَع  َُهل  َاَس  دَق  َو   ـ

َنِم ٌریَخ  َوُهَف  ُهَتَوْهَـش  ُُهْلقَع  َبَلَغ  ْنَمَف  امِْهیَْتلِک  َمَدآ  یَنب  یف  َبَّکَر  َو  ٍلْقَع ، ـِالب  ًةَوهَـش  ِِمئاـهَْبلا  ِیف  َبَّکَر  َو  ٍةَوْهَـش ، ـِالب  ًـالْقَع  ِۀَِـکئالَْملا  ِیف 
؛ ِِمئاهَْبلا َنِم  ٌّرَش  َوُهَف  ُهَْلقَع  ُُهتَوْهَش  ْتَبَلَغ  ْنَم  َو  ِۀَِکئالَْملا ،

هدومرف مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نینمؤملا  ریما  دندومرف : نایمدآ ؟ ای  دنرتهب  ناگتشرف  هک : نانس  نب  هّللا  دبع  ِلاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 
و هداهنن ، لقع  تسا و  هداهن  شهاوخ  لیم و  تاناویح ، رد  یناسفن و  شهاوخ  نودب  تسا ، هداهن  اهنت  لقع  ناگتـشرف ، رد  دنوادخ  تسا :

شلقع رب  ششهاوخ  سک  ره  تسا و  رترب  ناگتشرف  زا  دیآ ، هریچ  ششهاوخ  رب  شلقع  هک  سک  نآ  تسا . هداهن  ار  ود  ره  مدآ ، ینب  رد 
. تسا رت  نییاپ  تاناویح ، زا  ددرگ ، بلاغ 

ح 5. ص 299 ، ج 60 ، راونألا ، راحب 

2276 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُِّمنَیَـس َْکَیِلا  َّمَن  ْنَم  َو  ـَک ، ُِملْظَیَـس َلـَک  َمَل  ْنَم َظـ َو  ـَک ، َناـخ َلـَک  َناـخ  ْنَم  َّنَِـال  َماّـمَّنلا  َو  َمولَّظلا ، َو  َِنئاـْخلَا ، ًۀـَثالَث : ِساـّنلا  َنِم  ْرَذِْـحا 

؛ َْکیَلَع
دوخ هب  دنک ، تنایخ  يرگید ] هب   ] وت رطاخ  هب  هک  یسک  اریز  نیچ ؛ نخـس  راکمتـس و  راکتنایخ ، نک : يرود  سک ، هس  زا  مدرم ، نایم  رد 
ینیچ نخـس  وت  يارب  هک  یـسک  دنک و  یم  متـس  زین  وت  دوخ  هب  دـنک ، متـس  يرگید ] هب   ] وت رطاخ  هب  هک  یـسک  دـنک و  یم  تنایخ  زین  وت 

. درک دهاوخ  ینیچ  نخس  زین  وت  ّدض  رب  دنک ،
ح 11. ص 229 ، ج 78 ، راونألا ، راحب 

2277 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ مالسلا مهیلع  ُءایصوَْالا  َو  ُءایبنَْالا  ُمُه  َطْسِْقلا : ـ »... َنیزاوَملا  ُعَضَن  َو  : » یلاعَت ِِهلوَق  ْنَع  َلئُس  اَّمل 

دوصقم دندومرف : دنیب » یمن  متـس  يزیچ  رد  سک  چیه  میهن و  یم  ار  لدع  ياهوزارت  تمایق ، زور  رد  و   » هیآ يانعم  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد 
. دنتسه اهنآ  يایصوا  ناربمایپ و  اهوزارت ، نیا  زا 

ح 6. ص 249 ، ج 7 ، راونألا ، راحب 

2278 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َنوِبلاْغلا ُمُه  هّللا ِ  ُبْزِح  َو  هّللا ،ِ  ُبْزِح  اُنتَعیش  َو  ُنَْحن 

. تسا زوریپ  ادخ ، بزح  مییادخ و  بزح  نامنایعیش ، ام و 
ح 3. ص 166 ، دیحوتلا ،

2279 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَیطْعُم ٌدَی  َو  ٌمیحَر  ٌْبلَق  َو  ٌفیَطل  ٌناِسل  َو  ٌطِسَْبنُم  ٌهْجَو  ٍتامالَع : ََعبْرَا  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَِال  َّنِا 

. هدنهد ِتسد  نابرهم و  لد  مرن ، نابز  هداشگ ، يور  دنراد : هناشن  راهچ  اه  یتشهب 
ص 91. ج 2 ، مارو ، هعومجم 

2280 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف َةَدَؤُّتلا  َکَسْفَن  ْمِْزل  َا  َو  ٌبِحاـص  ِلاـصِْخلا  ِهِذـه  یلَع  ُمیقَتْـسَی  ـالَف  ِْربَّصلا  َۀَِّلق  َو  ِْقلُْخلا  َءوس  َو  َرَجَّضلا  َو  َكاـّیا  َّیَُنب  اـی  ِِهْنبِـال : ُناـمُْقل  َلاـق 

؛ َکَْقلُخ ِساّنلا  ِعیمَج  َعَم  ْنِّسَح  َو  َکَسْفَن  ِناوْخِْالا  ِتانوؤَم  یلَع  ْرِّبَص  َو  َكِروُما 
ار اه  تلـصخ  نیا  لّمحت  یتسود ، چـیه  هک  نک  يرود  یبات  یب  یقـالخا و  دـب  یگلـصوح و  یب  زا  مدـنزرف ! دومرف : شدـنزرف  هب  ناـمقل 

. شاب قالخا  شوخ  مدرم ، همه  اب  روبص و  ناردارب ، تامحز  لّمحت  رد  رابدرب ، مارآ و  تیاهراک  رد  درادن .
ح 245. ص 198 ، ءایبنألا ، صصق 

2281 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَّنَْجلا ِیف  اتَیب  َُهل  یلاعَت  هّللا ُ  یََنب  ٍْرعِش  َْتَیب  انیف  َلاق  ْنَم 

. دنک یم  انب  شیارب  هناخ  کی  تشهب ، رد  یلاعت  يادخ  دیوگب ، رعش  تیب  کی  ام  هرابرد  سک  ره 
ح 1. ص 7 ، ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

2282 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمَیْرَِمب ُءاـُجیَف  ُتیَقل ! اـم  ُتیَقل  یّتَـح  یْقلَخ  َتـْنَّسَح  ِّبَر ، اـی  ُلوـقَتَف : اِهنْـسُح ، یف  ْتَِـنُتْتفا  ِدَـق  یتَّلا  ِۀَـمایقلا  َمْوَـی  ِءانْـسَْحلا  ِةَأرَْملاـِب  یت  ? وـُی
َْتنَّسَح ِّبَر ، ای  ُلوقَیَف : ِِهنْـسُح  یف  َِنُتْتفا  ِدَق  يذَّلا  ِنَسَْحلا  ِلُجَّرلِاب  ُءاُجی  َو  ْنَتَتُْفت . ْمَلَف  اهاّنَّسَح  ْدَـق  ِهِذـه ؟ َْوا  ُنَسْحَا  ِْتن  َا  ُلاُقیَفمالـسلااهیلع :
ِءالَْبلا ِبِحاِصب  ُءاُجی  َو  ْنَتَتُْفی . ْمَلَف  ُهاّنَّسَح  دَق  اَذه ؟ َْوا  ُنَسْحَا  َْتن  َا  ُلاُقیَفمالـسلا : هیلع  َفُسوِیب  ُءاُجیَف  ُتیَقل ! ام  ِءاسِّنلا  َنِم  ُتیَقل  یّتَح  یْقلَخ 

ُۀَّیَلب َْوا  ُدَّشَا  ـَک  ُتَّیَلب َا  ُلاُقیَفمالـسلا : هیلع  َبّویَِاب  ُءاُجیَف  ُْتِنُتْتفَا  یّتَح  َءالَْبلا  َّیَلَع  َتْدَّدَـش  ِّبَر ، ای  ُلوقَیَف : ِِهئـالَب ، یف  ُۀَْـنتِْفلا  ُْهَتباـصَا  ْدَـق  يذَّلا 
؛ ْنَتَتُْفی ْمَلَف  َیُلْتبا  ِدَقَف  اَذه ؟

، رطاخ نیمه  هب  يدیرفآ و  ابیز  ارم  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  دنروآ . یم  هداتفا ، هانگ  هب  شا  ییابیز  رطاخ  هب  هک  ار  ییابیز  نز  تمایق ، زور 
هانگ هب  اّما  میداد ؛ ییابیز  مه  وا  هب  ام  وا ؟ ای  يرتابیز  وت  ایآ  دـنیوگ : یم  دـنروآ و  یم  ار  مالـسلااهیلع  میرم  هاـگ ، نآ  دـمآ . مرـس  رب  نیا 
رطاخ هب  يدـیرفآ و  ابیز  ارم  اراگدرورپ ! دـیوگ : یم  دـنروآ . یم  هداتفا ، هانگ  هب  شا  ییابیز  رطاخ  هب  هک  ار  ییاـبیز  درم  نینچمه  داـتفین .

؛ میداد ییابیز  مه  وا  هب  ام  وا ؟ ای  يرتابیز  وت  دنیوگ : یم  درم  نآ  هب  دنروآ و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  هاگ ، نآ  دمآ . مرـس  رب  نیا  نآ ،
هب ارم  اراگدرورپ ! دـیوگ : یم  دـنروآ . یم  هداتفا ، هانگ  هب  شا  يراتفرگ  رطاـخ  هب  هک  ار  يراـتفرگ  صخـش  نینچمه  داـتفین . هاـنگ  هب  اـّما 
ایآ دـنیوگ : یم  دـنروآ و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  بّویا  هاگ ، نآ  دـمآ . مرـس  رب  نیا  رطاخ ، نیمه  هب  يدرک و  التبم  تخـس ، ياـه  يراـتفرگ 

. داتفین هانگ  هب  اّما  میدرک ؛ التبم  اه  يراتفرگ  هب  مه  ار  وا  ام ، وا ؟ يراتفرگ  ای  دوب  رت  تخس  وت  يراتفرگ 
ح 3. ص 285 ، ج 7 ، راونألا ، راحب 

2283 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِضْرَْالا ِلْهَِال  ِءامَّسلا  ُموُجن  ُیئیُضت  امَک  ِءامَّسلا  ِلْهَِال  ُء  یُضت  ِنآرُقلا  ِةَوالَِتب  ِْلیَّللِاب  اهیف  یّلَُصی  یتَّلا  َتوُیبلا  َّنِا 

رب ناگراتس ، هک  نانچمه  دنناشفا ، یم  رون  نامسآ ، لها  رب  ددرگ ، یم  توالت  ْنآرق  دوش و  یم  هدناوخ  بش  زامن  اهنآ  رد  هک  ییاه  هناخ 
. دنناشفا یم  رون  نیمز ، لها 

ص 816. ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت 

2284 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِراهَّنلا َقْزِر  ُنَمْضَت  ِْلیَّللا  َةالَص  َّنِا  ُعوجَی ! َوُه  َو  ِْلیَّللا  َةالَص  یّلَُصی  ُهَّن  َا  َمَعَز  ْنَم  َبِذَک 

نماض بش ، زامن  هک  ارچ  تساطخ ؛ شرکف  هک ] دنادب  ، ] دَنام یم  هنـسرگ  لاح ، نیا  اب  تسا و  ناوخ  بش  زامن  دـنک  یم  رکف  هک  یـسک 
. تسا زور  يزور 

ح 141. ص 125 ، ج 1 ، نساحم ،

2285 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َمَقِّنلا َو  َرُّیَغَّتلا  ِنَمْأَی  َْمل  َو  ِمَعِّنلِاب  َرَطاخ  ْدَقَف  َرْک  ـ ُّشلا َعاضَأ  ْنَم  َو  َدیزَْملا ، هّللا ِ  یَلَع  َبَجْوَتْسا  ِدَقَف  َدیُفا  ام  یلَع  هّللا َ  َرَک  ْنَم َشـ

سک ره  تسا و  هدومن  ادخ  بناج  زا  تمعن  ینوزفا  هتـسیاش  ار  دوخ  دیوگ ، رکُـش  هدرک  اطع  يو  هب  هک  یتمعن  رطاخ  هب  ار  ادخ  سک  ره 
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ناـمَا رد  اـه ، تبوقُع  اـه و  ینوـگرگد  زا  تسا و  هداد  رارق  رطخ  ضرعَم  رد  دراد ، هک  ار  یتـمعن  دَرَواـین ، اـج  هب  دـیاب  هک  ناـنچ  ار  رکش 
. دوب دهاوخن 

ح 115. ص 70 ، راونألا ، ةاکشم 

2286 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَمْعِّنلا َْدنِع  ُرْک  ـ ُّشلا َو  ِْبنَّذلا ، َْدنِع  ُرافِْغتْسِْالا  َو  ِبْرَکلا ، َْدنِع  ُءاعُّدلَا  ٌء : ْیَش  َّنُهَعَم  ُّرُضَی  ٌثالَث ال 

ماگنه رد  ادـخ ] زا   ] یهاوخ شزرمآ  يراتفرگ ، ماگنه  رد  ندرک  اعد  دـسر : یمن  ناسنا  هب  ینایز  اهنآ ، نداد  ماجنا  اـب  هک  تسا  راـک  هس 
. تمعن زا  يدنم  هرهب  ماگنه  رد  يرازگرکش  و  هانگ ، هب  ندش  التبم 

ح 7. ص 95 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا 

2287 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ینَقُزْرَی ْنَا  هّللا َ  ُْتل  َاَس  ّینِا  َو  ینَقَزَرَف ، ًالاَم  ینَقُزْرَی  ْنَا  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا َ  ُْتل  َاَس  ّینِا  مالـسلا : هیلع  هّللا ِ  ِْدبَع  یبَِال  ُْتُلق  َلاق : َدـیزَی  ِْنب  رَمُع  ْنَع 

؛ الَف ِدْمَْحلا  َعَم  هّللا ِ  َو  امَا  َلاقَف : اجارِْدتْسا ! َِکلاذ  َنوُک  ْنَا َیـ ُْتفِخ  ْدَق  َو  ینَقَزَرَف ، اراد  ینَقُزْرَی  ْنَا  ُُهْتل  َاَس  َو  ینَقَزَرَف ، اَدلَو 
دنزرف دومرف . اطع  نم  هب  متـساوخ ، تورث  ّلج ـ  ّزع و  يادخ ـ  زا  نم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : یم  دـیزی  نب  رمع 

كدـنا دراد  دـنوادخ  ینعی  دـشاب ؛[  كاردتـسا  نیا ، هک  مسرت  یم  اّما  دومرف ؛ اـطع  نم  هب  متـساوخ ، هناـخ  دومرف . اـطع  نم  هب  متـساوخ ،
نیا رطاخ  هب   ] ار ادخ  رگا  مسق ، ادخ  هب  هک  نادب  دندومرف : ماما  دَنادرگ .] یم  شیوخ  باذع  راوازس  دراذگ و  یماو  مدوخ  هب  ارم  كدنا ،

. تسین ینارگن  هنوگ  چیه  ياج  ینک ، رکُش  اه ] تمعن 
ص 27. ج 6 ، راحبلا ، ۀنیفس 

2288 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَمایقلا ِموَی  ِلاوْهَا  َو  مُکنَع  اْینُّدلا  ِهِراک  َْعفَد َمـ َّجَحلَا  ُمُِکنامِْدا  یف  َّنِاَف  ُهونِمدأَف  ِْتیَبلا  اَذه  ِّجَِحب  مُکیَلَع 

ایند و ياه  يراتفرگ  جح ، هب  امـش  مامتها  هک  ارچ  دـیرازگب ؛ جـح  دـیتسناوت ، هک  نامز  ره  منک . یم  شرافـس  ادـخ ، هناخ  ّجـح  هب  ار  امش 
. دنک یم  رود  امش  زا  ار  تمایق  زور  ياه  سارَه 

ح 1398. ص 668 ، یسوط ، یلامأ 

2289 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٍۀَعاجَم ِماع  یف  ینعَی  ٍۀَنَس ـ  ِماع  یف  ُقِراّسلا  ُعَطُْقی  ال 

. درک عطق  دیابن  ار  دزد  تسد  یگنسرگ ، یطحق و  لاس  رد 
ح 2. ص 231 ، ج 7 ، یفاک ،
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2290 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َْنل ُهَّنِا  : » َّلَج َو  َّزَع  هّللا ُ  َلَْزن  َاَف  ْمِْهیَلَع ، َوُعْدَـی  ْنَا  َّمَه  اونِمُْؤی  َْمل  َو  ٍۀَنَـس  ِۀَـئِم  ُعِْست  ْمِْهیَلَع  یتَا  اّمَلَف  ٍۀَنَـس ، ِۀَـئِم  َثالَث  ْمُُهْتلَّجَا  دَـق  ٌحُون : َلاقَف  ... 

ْمُهْرَذَت ْنِا  ـَک  َّنِا اراّیَد  َنیِرفاکلا  َنِم  ِضْرَالا  یَلَع  ْرَذـَت  ِّبَر ال  : » ٌحُون َلاقَف  َنولَعْفَی » اوناک  اِمب  ْسِئَْتبَت  الَف  َنَمآ  ْدَـق  ْنَم  ِّالا  َکِمْوَق  ْنِم  َنِمُْؤی 
َنورَخْـسَیَف ِِهب  َنوّرُمَی  ُهُمْوَق  َناک  َفـ َلْخَّنلا ، ُسِْرغَی  َلَْبقَاَف  َلْخَّنلا ، َسِْرغَی  ْنَا  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا ُ  ُهَرَمَاَف  اراّفَک ،» ارِجاف  ِّالا  اودـِلَی  َو ال  َكَدابِع  اوُّلُِـضی 

َغََلب َو  ًۀَنَس  َنوسْمَخ  َِکلِذل  یتَا  اّمَلَف  ِةَراجِْحلِاب . ُهَنومْرَی  اُوناک  َو  َلْخَّنلا ! ُسِْرغَی  ٍۀَنَس  ِۀَئِم  ُعِْست  َُهل  یتَا  ْدَق  ٌْخیَـش  َنولوُقَی : َو  ِِهب  َنوؤِزْهَتْـسَی  َو  ُْهنِم 
َو : » یلاعَت ُُهلْوَق  َوُه  َو  ُرَبِْکلا ، ُْهنِم  َغََلب  َو  َفِرَخ  ْدَق  َْخیَّشلا  اَذـه  َّنِا  ُهَعَطَق ! ُهَغَْلبَم  ُلْخَّنلا  َغََلب  اولاق : َو  ُْهنِم  اورِخَـسَف  ِهِعْطَِقب ، َِرُما  َمَک  ـ ْحَتْـسا َو  ُلْخَّنلا 
َو َۀَنیفَّسلا ، َذِخَّتَی  ْنَا  هّللا ُ  ُهَرَمَاَف  َنومَْلعَت .» َفْوَسَف  َنورَخْسَت  امَک  ْمُک  ـ ْنِم ُرَخْسَن  ّانِاَف  اّنِم  اورَخْسَت  ْنِا  َلاق  ُْهنِم  اورِخَس  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌألَم  ِْهیَلَع  َّرَم  امَّلُک 

ِیف اَهلوط  َو  ٍعارِذ ، ِۀَـئِم  َناـمَث  اهَـضْرَع  َو  ٍعارِذ ، یَتَئِم  َو  اـْفل  َا  ِضْرَْـالا  یف  اـَهلوط  َرَّدَـقَف  اهُذِـخَّتَی . َْفیَک  ُهَمِّلَُعی  َو  ِْهیَلَع  ُلِْزنَی  ْنَا  َلـیئَْربَج  َرَمَا 
ام َراص  اْئیَـش  اْهنِم  َرََجن  َو  اْهیَلَع  ینَناعَا  ْنَم  َکِمْوَق : یف  ِدان  ِْهَیِلا : هّللا ُ  یَحْوَاَف  اهِذاخِّتا ؟ یَلَع  یُننیُعی  ْنَم  ِّبَر ، ای  َلاقَف : اعارِذ ، َنونامَث  ِءامَّسلا 

؛! ِّرَبلا ِیف  ًۀَنیفَس  ُذِخَّتَی  َنولوقَی : َو  ُْهنِم  َنورَخْسَی  اوناک  َو  اْهیَلَع  هوناعَاَف  َِکلاِذب ، ْمِهیف  ٌحون  يدانَف  ًۀَِّضف . َو  ابَهَذ  ُهُرُْجنَی 
ناشنیرفن هک  تفرگ  میمصت  دندرواین ، نامیا  تشذگ و  نانآ  رب  لاس  دصُهن  نوچ  اّما  مهد » یم  تلهم  مموق  هب  لاس  دصیـس  : » تفگ حون 

. دنا هدروآ  نامیا  نیا ، زا  شیپ  هک  اه  نامه  رگم  درَوآ ، یمن  نامیا  یسک  زگره  وت ، موق  زا  : » دومرف یحو  وا  هب  ّلج ـ  ّزع و  يادخ ـ  دنک .
اهنآ رگا  هک  ارچ  راذـگم ؛ یقاب  نیمز ، يور  رب  ار  نارفاک  زا  يدَـحَا  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  حون ، شابم .» نیگهودـنا  نانآ  راک  زا  سپ 

«. دنیاز یمن  رگمتس  راکهبت و  زج  دننک و  یم  هارمگ  ار  تناگدنب  يراذگ ، یقاب  ار 
وا رب  شموق  یلو  تخادرپ ؛ لخن  نتشاک  هب  ادخ  روتسد  هب  مالـسلا  هیلع  حون  دراکب . لخن  هک  داد  نامرف  حون ، هب  ّلج ـ  ّزع و  يادخ ـ  سپ 

. دندز یم  گنس  وا  هب  و  دراک »! یم  لخن  هدرک ، رمع  لاس  دصُهن  هک  يدرمریپ  : » دنتفگ یم  دندرک و  یم  شا  هرخسم  دنتشذگ و  یم 
وا شموق  دنک . عطق  ار  لخن  ناتخرد  هک  دش  رومأممالـسلا  هیلع  حون  دندش ، مکحم  دندیـسر و  اه  لخن  تشذـگ و  لاس  هاجنپ  نوچ  سپ 
زا شا  يریپ  هدش و  تفِرِخ  درمریپ ، نیا  دنک ! یم  عطق  ار  اهنآ  ْدرمریپ ] نیا   ] اّما دـنا ؛ هتـسشن  راب  هب  اه  لخن  : » دـنتفگ دـندرک و  هرخـسم  ار 

حون دندرک . یم  شا  هرخـسم  دنتـشذگ ، یم  وا  رب  هاگره  شموق ، نادـنمتورث  و  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  دـنوادخ  تسا .» هتـشذگ  دـح ،
«. تسناد دیهاوخ  يدوز  هب  و  درک ، میهاوخ  هرخسم  ار  امش  هنوگ ، نیمه  هب  يزور ، زین ، ام  هک  دینادب  دینک ، یم  هرخسم  ار  ام  رگا  تفگ :
هب ار  یتشک  نتخاس  یگنوگچ  ددرگ و  لزان  حون ، رب  هک  داد  نامرف  لیئربج ، هب  دزاسب و  یتشک  هک  داد  ناـمرف  حون ، هب  ادـخ  نآ ، زا  سپ 

و رتـم ) دـصراهچ   ) عارذ دصتـشه  نآ ، ياـنهپ  و  رتـم ) دصـشش   ) عارذ تـسیود  رازه و  یتـشک ، يازارد  هـک  دوـمن  نـّیعم  دزوماـیب و  يو 
. دشاب رتم ) لهچ   ) عارذ داتشه  شعافترا 

ره هک  نک  مالعا  دوخ ، موق  نایم  رد  : » دومرف یحو  وا  هب  ادـخ  دـننک .»؟ یم  ما  يرای  راـک ، نیا  رد  یناـسک  هچ  اراـگدرورپ ! : » تفگ حون 
«. تفرگ دهاوخ  میس  رز و  شراک ، ربارب  رد  دنک ، کمک  نم  هب  نآ  يراّجن  یتشک و  نتخاس  رد  سک 

یتشک نابایب ، رد  هک  دـندرک  یم  شا  هرخـسم  نانچمه  یلو  دـندومن ؛ شا  يرای  نانآ  درک و  مالعا  دوخ ، موق  هب  ار  دـنوادخ  نامرف  حون ،
! دزاس یم 

ح 5. ص 311 ، ج 11 ، راونألا ، راحب 

2291 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ یلاعَت هّللا ِ  ِنْذِِاب  اهَت  ـ َکََرب ُضْرَْالا  ُجِرُْخت  َو  اهَقْزِر  ُءامَّسلا  ُلِْزُنت  َو  ْمُهَنَیب  َلِدُع  اذِا  َنونْغَتْسَی  ُساّنلَا 
دتـسرف و یم  ورف  ار  دوخ  ِيزور  نامـسآ ، لاعتم ، دـنوادخ  نذِا  هب  دـنوش و  یم  زاین  یب  دوش ، رارقرب  تلادـع  مدرم ، نایم  رد  هک  یماگنه 

. دزیر یم  نوریب  ار  شتاکرب  نیمز ،
ح 6. ص 568 ، ج 3 ، یفاک ،

2292 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُبْصِْخلا َو  ُلْدَْعلا  َو  ُْنمَْالَا  اْهَیِلا : اّرُط  ُساّنلا  ُجاتْحَی  َءایْشَا  ُۀَثالَث 

. هافر تلادع و  ّتینما ، دنراد : زاین  اهنآ  هب  مدرم  همه  هک  تسا  زیچ  هس 
ص 320. لوقعلا ، فحت 

2293 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهَْریَغ ُفاخَیال  َو  َّقَْحلا  َِّالا  ِْهیَلَع  ُلوقَیال  َو  َُهل  ُعَنْصَی  َو  ُُهنیُعی  هّللا ،ِ  ُّیلَو  َنِمْؤُْملا  َّنِا 

. دسرت یمن  وا  ریغ  زا  دیوگ و  یمن  ّقح  زج  وا ، هرابرد  دنک و  یم  راک  وا  يارب  دناسر و  یم  شیرای  تسادخ ، تسود  نمؤم ،
ح 5. ص 171 ، ج 2 ، یفاک ،

2294 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٌۀَیعاد َِکلذ  َّنِاَف  َْریَْخلا ، َو  َةالَّصلا  َو  َداِهتْجِْالا  َو  َعَرَْولا  ُمُْکنِم  اوَرَِیل  ْمُِکتَنِْسل ، َا  ِْریَِغب  ِساّنِلل  ًةاعُد  اونوک 

توعد دوخ  اهنیا  اریز  دـننیبب ؛ امـش  زا  ار  یبوخ  زامن و  تدابع و  رد  شـشوک  يراکزیهرپ و  ات  دـینک ، توعد  دوخ  ناـبز  ریغ  هب  ار  مدرم 
. تسا هدننک 

ح 14. ص 78 ، ج 2 ، یفاک ،

2295 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یِْـسُنت ِلاْملا ، َةَْرثَک  َّنِاَف  ٍلاح ، ِّلُک  یلَع  يرْکِذ  ْعَدَتال  َو  ِلاْملا  ِةَْرثَِکب  ْحَْرفَتال  یـسُوم ! ای  مالـسلا : هیلع  یـسُوم  یِلا  َّلَج ـ  َو  َّزَع  هّللا ـ ُ  یَحْوَا 

؛ َبُولُْقلا یِسُْقی  يرْکِذ ، َكَْرت  َّنِا  َو  َبُونُّذلا 
اب اریز  نکم ؛ شومارف  ارم  یلاح  چیه  رد  وشم و  داش  تورث ، يدایز  هب  یسوم ! يا  درک : یحو  مالسلا  هیلع  یـسوم  هب  ّلج ـ  ّزع و  يادخ ـ 

. دروآ یم  بلق  تواسق  نم ، ندرب  دای  زا  دوش و  یم  شومارف  ناهانگ  تورث ، يدایز 
ح 7. ص 497 ، ج 2 ، یفاک ،

2296 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ یلاعَت هّللا ِ  َنُود  ِهِّمَه  ِّلُک  ْنَع  یلاْعلا  َوُه  اّقَح  ُضِّوَفُْملا  َو  ِدَغَّرلا ، ِِمئاّدلا  ِْشیَْعلا  َو  َِدبَْالا  ِۀَحار  یف  هّللا ،ِ  َیِلا  ُهَْرمَا  ُضِّوَفُْمل  َا 

اهراک یقیقح  هدنراذگاو  تسا و  رادروخرب  یگدنز  رد  تکرب  ریخ و  شیاسآ و  زا  هراومه  دراپـسب ، ادخ  هب  ار  دوخ  ياهراک  هک  یـسک 
. دشاب ادخ  يوس  هب  اهنت  شتّمه  مامت  هک  تسا  یسک  ادخ ، هب 

 . ح 83 ص 175 ، ج 1 ، ۀعیرشلا ، حابصم 

2297 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْمِْهیَلَع َقَّلَعَتَی  ْنَا  ٌدَحَا  َعاطَتْـسا  اَم  َو  َّزَعَا  ِِهب  اوناَکل  انِمالَک ، َنِساحَم  َنوورَی  َول  هّللا ِ  َو  امَا  مِْهَیِلا ! انْـضِّغَب  ُیـ َْمل  َو  ِساّنلا  َیِلا  انَبَّبَح  ًاْدبَع  هّللا ُ  َمِحَر 

؛ ًارْشَع اَْهَیِلا  ُّطُحَیَف  َۀَِملَْکلا  ُعَمْسَی  مُهَدَحَا  َّنِکلَو  ٍء ، ْیَِشب 
رگا دـنگوس ، ادـخ  هب  هک  دـینادب  دزاسن . ناـمروفنم  ناـنآ ، رظن  رد  دـَنادرگ و  بوبحم  مدرم ، دزن  ار  اـم  هک  سک  نآ  رب  دـنوادخ  تمحر 

زا یخرب  یلو  دزاس ؛ دراو  يداریا  نانآ  هب  تسناوت  یمن  سک  چیه  دـندش و  یم  رتزیزع  دـندرک ، یم  تیاور  ار  ام  يابیز  نانخـس  نایوار ،
. دنیازفا یم  نآ  رب  ات  هد  دنونش و  یم  ام  زا  ینخس  نانآ ،

ح 293. ص 229 ، ج 8 ، یفاک ،

2298 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَناوْضِر َِکلِذب  اُوبِجْوَتْسَیَف  ُهَتَعاط ، ْمُهَفِّلَُکِیل  َو  ِِهتَرُْدق  ِراهْظِِال  ْمُهَقَلَخ  َْلب  يًدُس ، ْمُهْکُْرتَی  َْمل  َو  ًاثَبَع  ُهَْقلَخ  ُْقلْخَی  َْمل  یلاعَت ـ  َو  َكَرابَت  َهّللا ـ  َّنِا 

؛ َِدبَْالا ِمیعَن  یِلا  ْمُهَلِصوی  َو  ْمُهَعَْفنَِیل  ْمُهَقَلَخ  َْلب  ًةَّرَضَم ، ْمِِهب  َعَفْدَِیل  َو ال  ًۀَعَْفنَم  ْمُْهنِم  َِبلْجَِیل  ْمُهَقَلَخام  َو 
شیوخ تردق  ات  دیرفآ  ار  اهنآ  هکلب  درکن ؛ اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دیرفاین و  هدوهیب  ار  دوخ  ناگدـیرفآ  یلاعت ، ـ  كرابت و  دـنوادخ ـ 

اهنآ زا  ات  دـیرفاین  ار  نانآ  دـنوش . وا  يدونـشخ  راوازـس  نآ ، اب  ات  دـهن  اهنآ  شود  هب  ار  دوخ  تعاـطا )  ) تداـبع فیلکت  دـهد و  ناـشن  ار 
( تشهب  ) نادواج تمعن  هب  ار  اهنآ  دناسرب و  دوس  اهنآ  هب  ات  ناشدیرفآ  هکلب  دزاس . رود  دوخ ، زا  اهنآ  هلیـسو  هب  ار  ینایز  ای  دربب و  يدوس 

. دناسرب
ص 9. عیارشلا ، للع 

2299 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِةَرِخْآلا ِیف  اِهب  َنومَّعَنَتَت  ْمُکَّنِاَف  اْینُّدلا ، ِیف  یتَدابِعب  اومَّعَنَت  َنیقیِّدِّصلا ! َيدابِع  ای  یلاعَت : َو  َكَرابَت  هّللا ُ  َلاق 

، نآ رطاخ  هب  ترخآ ، رد  هک  دیریگب  هرهب  نم ، تدابع  تمعن ]  ] زا ایند ، رد  نم ! نیتسار  ناگدنب  يا  تسا : هدومرف  یلاعت  كرابت و  يادخ 
. دیسر دیهاوخ  شیاسآ ] و   ] هافر هب 

ح 2. ص 83 ، ج 2 ، یفاک ،

2300 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُکلِکَا َو  َکَتَقاف  ُّدُـسَا  َُّمث ال  اْینُّدـلِاب ، ًالْغُـش  َکَْبلَق  ألْمَا  یتَدابِِعل  ْغَّرَفَت  ِّالا  و  افْوَخ ، َکَْبلَق  ألْمَا  یتَدابِِعل  ْغَّرَفَت  َمَدآ ! َْنباَی  ٌبوتکَم : ِةارْوَّتلا  ِیف 

؛ اِهبَل یِلا َطـ
رگا هک  منک ، رپ  مدوخ  سرت  زا  ار  نآ  ات  نادرگ  تولخ )  ) غراف نم ، تدابع  يارب  ار  تلد  مدآ ! دـنزرف  يا  تسا : هدـش  هتـشون  تاروت  رد 

. منک یم  اهر  ایند  بلط  رد  ار  وت  موش و  یمن  وت  رقف  عنام  هاگ ، نآ  منک و  یم  رپ  ایند  ياه  یمرگرس  زا  ار  نآ  ینکن ، تولخ  ار  تلد 
ح 193. ص 166 ، ءایبنألا ، صصق 

2301 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ْمِِهلاجِآب َنوتومَی  اّمِم  َرَثْکَا  ْمِِهبونُِذب ، نوتومَی  َو  ْمِهِرامْعَِاب ، َنوشیعَی  اّمِم  َرَثْکَا  ْمِِهناسْحِِاب ، ُساّنلا  ُشیعَی 

، دنریمب دوخ  لجا  اب  هک  نآ  زا  رتشیب  دننک و  یم  یگدنز  دوخ  يراکوکین  ناسحا و  اب  دننک ، یگدنز  دوخ  رمع  اب  هک  نآ  زا  رتشیب  مدرم ،
. دنریم یم  دوخ  ناهانگ  رثا  رب 

ح 33. ص 291 ، يدنوارلا ، تاوعد 

2302 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َّرَق َو  َّنَاَمِْطا  َُهباصَا  اذِاَف  َّقَْحلا ، ُُبلْطَی  ِفْوَْجلا  ِیف  ُجَلْجَلَتَی  َْبلَْقلا  َّنِا 

. دریگ یم  رارق  مارآ و  دیسر ، نآ  هب  نوچ  ددرگ و  یم  ّقح  لابند  هب  تسا و  رارق  یب  هنیس ، نورد  رد  لد  انامه ،
ص 445. راونألا ، ةاکشم 

2303 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُِملْظَیال هّللا ،ُ  ُهَقَزَر  اـِمب  اـِعناق  ِءاـخَّرلا ، َدـْنِع  ًاروکَـش  ِءـالَْبلا ، َدـنِع  ًاروبَـص  ِزِهازَْهلا ، َدـْنِع  ًاروقَو  ٍلاـصِخ : یناـمَث  ِهیف  َنوکَی  ْنَا  ِنِمْؤُْمِلل  یغَْبنَی 

؛ ٍۀَحار یف  ْهنِم  ُساّنلا  َو  ٍبَعَت  یف  ُْهنِم  ُُهنََدب  ِءاقِدْصِالل ، ُلَماحَتَیال  َو  َءادْعَْالا ،
عناق دنوادخ  يزور  هب  رکاش و  شیاسآ  رد  روبـص ، يراتفرگ  رد  راقواب ، اه  یتخـس  رد  دشاب : هتـشاد  تلـصخ  تشه  نمؤم ، تسا  راوازس 

. دنشاب شیاسآ  رد  وا  زا  مدرم  جنر و  رد  وا  زا  شندب  دریگن ، لد  هب  ینمشد  هنیک و  ناتسود  زا  دنکن ، متس  نانمشد  هب  دشاب ،
ح 1. ص 47 ، ج 2 ، یفاک ،

2304 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِشاعَْملا َو  ِقْزِّرلا  ِیف  ُۀَعَّسلا  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُۀَّنَْجلا  َو  ِهّللا  ُناوْضِر  ًۀَنَسَح :» ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  « ـ  َّلَج َو  َّزَع  ِِهلْوَق ـ  ِریـسْفَت  یف 

؛ اْینُّدلا ِیف  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  َو 
تعسو ایند ، رد  تسا و  تشهب  ادخ و  يدونـشخ  ترخآ ، رد  یکین  امرف :» اطع  یکین  ام  هب  ترخآ ، ایند و  رد  اراگدرورپ !  » هیآ ریـسفت  رد 
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. تسا یقالخا  شوخ  یگدنز و  لیاسو )  ) يزور و رد 
ح 18. ص 383 ، ج 71 ، راونألا ، راحب 

2305 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ْمِِهبویُع ِعُّبَتَت  ْنَع  اوُّفَک  اوُحَلَص ، اذِا  ُساّنلَا 

. دنشِک یم  تسد  رگیدکی  ِییوج  بیع  زا  دنوش ، راکتسرد  هک  یماگنه  مدرم ،
ح 5862. ص 401 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 

2306 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ََعرَز ام  ٍعِراز ، ِّلُِکل  َو  ًۀَمادَن  ْدِصْحَی  اّرَش ، ْعَرْزَی  ْنَم  َو  ًۀَْطبِغ  ْدِصْحَی  اْریَخ ، ْعَرْزَی  ْنَم 

یم ورِد  ار  نامه  دراکب ، هچ  ره  سک  ره  دنیچ ، یم  ینامیـشپ  دراکب ، يدـب  سک  ره  دـنک و  یم  ورد  يدونـشخ  دراکب ، یبوخ  سک  ره 
. دنک

ح 19. ص 458 ، ج 2 ، یفاک ،

2307 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُثَبَْعلا َو  ُروَْجلا  ِِهتَفِص  ْنِم  َْسَیل  ُهَّن  َِال  ُهَْلِعف ؛ ُعیطَتْسَی  ُهَّن  َا  َِملَع  ْدَق  َو  ِّالا  ٍء  یَِشب  ُهَْرمَا  َو ال  ُهَک ، ََرت  ُقیُطی  ُهَّن  َا  َِملَع  ْدَق  َو  ِّالا  ٍء  یَش  ْنَع  هّللا ُ  ُهاهَن  ام 

؛ َنوقیُطی ام ال  ِدابِْعلا  ُفیلک  َتـ َو  ُْمل  ـ ُّظلا َو 
ناوت هدنب ، دناد ، یم  هک  نیا  زج  درکن ، رما  يزیچ  هب  دراد و  ار  نآ  كرت  ناوت  هدنب ، دناد ، یم  هک  نیا  زج  درکن ، یهن  يزیچ  زا  دنوادخ ،

. دنتسین دنوادخ  تافص  زا  دنرادن ، ار  شناوت  هچنآ  هب  ناگدنب  ندرک  فیلکت  متس و  یمرگرس و  روُج و  اریز  دراد ؛ ار  نآ  ماجنا 
ص 223. ج 2 ، جاجتحإلا ،

2308 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهِسْفَن ْنِم  ُفاْصنِْالا  َو  َِملاْعلا  ِعیمَِجل  ُرِْشْبلا  َو  ٍراْتِقا  ْنِم  ُقاْفنِْالَا  َۀَّنَْجلا : َُهل  هّللا ُ  َبَجْوَا  َّنُْهنِم ، ٍةَدِحاِوب  هّللا َ  یَتَا  ْنَم  ٌثالَث 

اب ییور  هداشگ  یتسدگنت ، رد  قافنا  دنادرگ : یم  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  دنوادخ ، دربب ، ادخ  هاگرد  هب  ار  اهراک  نیا  زا  یکی  سک  ره 
. هنافصنم راتفر  ناگمه و 

ح 2. ص 103 ، ج 2 ، یفاک ،

2309 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ ُْهنِم ْتَِلُبق  ُْهتَع  ـ َنَم ام  ِرْدَِقبَف  ِرَْکنُْملا ؟ َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  ُُهتالَص  ُْهتَع  ـ َنَم ْلَه  ْرُْظنَْیلَف  ْلَبُْقت ، َْمل  ْمَا  ُُهتالَص  ْتَِلُبق  َا  َمَْلعَی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم 
هب ریخ ؟ ای  تسا  هدرک  رود  اه ، یکاپان  اه و  یتشز  زا  ار  وا  شزامن  ایآ  دنیبب  دیاب  هن ؟ ای  هدش  لوبق  شزامن  دـنادب  دراد  تسود  هک  یـسک 

. تسا هدش  لوبق  هدرک ، رود  هک  هزادنا  نامه 
ص198. ج 82 ، راونألا ، راحب 

2310 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َرَصَْبلا ُولَْجت  َو  ِّمَْهلِاب  ُبَهْذَت  َو  َْنیَّدلا  یِضْقَت  َو  َقْزِّرلا  ُّرُدَت  َو  َحیّرلا  ُبِّیَُطت  َو  َْقلُْخلا  ُنِّسَُحت  َو  َهْجَْولا  ُنِّسَُحت  ِْلیّللا ، ُةالَص 

مغ دیامن ؛ یم  مهارف  ار  یهدب  تخادرپ   [ هنیمز و  [ ؛ دنک یم  دایز  ار  يزور  وب و  شوخ  قالخا و  شوخ  امیس ، شوخ  ار  ناسنا  بش ، زامن 
. دنک یم  ینارون  ار  مشچ  درب و  یم  نیب  زا  ار  هودنا  و 

ص 42. لامعألا ، باوث 

2311 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَشیعَْملا ِیف  ِریدْقَّتلا  ُنْسُح  َو  ِۀَِبئاّنلا  یَلَع  ُْربَّصلا  َو  ِنیّدلا  ِیف  ُهُّقَف  ـ َّتلَا ٌۀَثالَث : ِّالا  َِملْسُملا  َءْرَْملا  ُِحلُْصی  ال 

. یگدنز رد  بوخ  ریبدت  يراتفرگ و  رب  ربص  نید ، قیمع  مهف  دنک : یمن  حالصا  زیچ ، هس  زج  ار  ناملسم 
ص 87. ج 5 ، یفاک ،

2312 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٍبیط ِْریَِغب  ًةالَص  َنیعبَس  ْنِم  ُلَْضفَا  ٍبِّیَطَتُم ، ُةالَص 

. تسا شوخ  يوب  نودب  زامن  داتفه  زا  رتهب  رطع ،)  ) شوخ يوب  اب  زامن  کی 
ح 7. ص 511 ، ج 6 ، یفاک ،

2313 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؟ يْریَغ ِدَِیب  ِهِِجئاوَح  َءاضَق  َّنَا  يرَی  ُهَّناَک  يْدبَع  یِلا  َنْوََرت  ام  َا  ِِهتَِکئالَِمل : یلاعَت  َو  َكَرابَت  هّللا ُ  َلاق  ُهَتالَـص ، َفَّفَخَم  ِةالَّصلا  ِیف  ُْدبَْعلا  َماق  اذِا 

؟ يدَِیب ِهِِجئاوَح  َءاضَق  َّنَا  ُمَْلعَی  ام  َا 

ندروآرب ایوگ  دیرگن ؟ یمن  ما  هدنب  هب  دیوگ : یم  شناگتـشرف  هب  دـنوادخ  دروآ ، اج  هب  ُکبـس  ار  نآ  دتـسیاب و  زامن  هب  يا  هدـنب  هاگره 
؟ تسا نم  تسد  هب  شیاهزاین  نیمأت  دناد  یمن  وا  ایآ  دناد ؟ یم  نم  زج  یسک  تسد  هب  ار  شیاه  تجاح 

ح 10. ص 269 ، ج 3 ، یفاک ،
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2314 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُْهنم َُعرَْوا  ٌدَحَا  ِرْصِْملا  َِکلذ  یف  َناک  َو  َنودیزَی  َْوا  ٍْفل  َا  ُۀَئاِم  ِهیف  ٍرْصِم  یف  َناک  ْنَم  َۀَمارَک  َو ال  اّنِم  َْسَیل 

هتـشاد دوجو  وا  زا  رتراکزیهرپ  یـسک  رهـش  نآ  رد  دشاب و  رتشیب  ای  يرفن  رازه  دص  رهـش  رد  هک  یـسک  درادن  مه  یتمارک  تسین و  ام  زا 
. دشاب

ص 78. ج 2 ، یفاک ،

2315 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهِرْکَو یِلا  ِْریَّطلا  َنِم  ُعَرْسَا  ْمُکِْرمَا  یِلا  َوُه  َُّمث  َّقَْحلا  ُُبلْطَی  ُْبلَْقلا  َلاجَف  َءاْضَیب ، ًۀَتْک  ُنـ ِِهْبلَق  یف  َتَک  َنـ اْریَخ  ٍْدبَِعب  هّللا ُ  َدارَا  اذِا 

امـش هدیقع  شریذپ  هب  وا  هجیتن ، رد  دـیآرب ؛ قح  یپ  رد  شلد  ات  دـهن  یم  شلد  رد  يدیفـس  هطقن  دـهاوخب ، ار  يا  هدـنب  ریخ  ادـخ ، نوچ 
. تسا شا  هنایشآ  يوس  هب  هدنرپ  زا  رت  عیرس  هعیش ،) )

ح 33. ص 204 ، ج 5 ، راونألا ، راحب 

2316 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُدییْاَت َناک  اذِاَف  ِهِْرمَا ، ُحاتْفِم  َو  ُهُرِْـصبُم  َو  ُُهلیلَد  َوُه  َو  ُلُمْکَی  ِلْقَْعلِاب  َو  ُْملِْعلا . َو  ُْظفِْحلا  َو  ُمْهَْفلا  َو  ُۀَـنْطِْفلا  ُْهنِم  ُلْقَْعلا  َو  ُلـْقَْعلا  ِناـْسنِْالا  ُۀَـماعِد 
َفَرَع َِکلذ  َفَرَع  اذِاَف  ُهَّشَغ ، ْنَم  َو  ُهَحَصَن  ْنَم  َفَرَع  َو  ُْثیَح  َو  َِمل  َو  َْفیَک  َِکلِذب  َِملَعَف  امِهَف ، انِطَف  ارِکاذ  اِظفاح  اِملاع  َناک  ِرّونلا  َنِم  ِِهْلقَع 

، ٍتآ َوُه  ام  یلَع  ادِراو  َو  َتاف  اِمل  اکِرْدَتْـسُم  َناک  َِکلذ  َلَعَف  اذِاَف  ِۀَـعاّطلِاب ، َراْرقِْـالا  َو  ِهِّلل  َۀَِّینادْـحَْولا  َصَلْخَا  َو  َُهلوصْفَم  َو  َُهلوصْوَم  َو  ُهارْجَم 
؛ ِلْقَْعلا ِدییْاَت  ْنِم  ُهُّلُک  َِکلذ  َو  ٌِرئاص  َوُه  ام  یِلا  ِهیتْاَی و  َْنیَا  ْنِم  انُهاه و  َوُه  ٍء  ْیَش  ِّيَِال  َو  ِهیف  َوُه  ام  ُفِْرعَی 

يامنهار لقع ، دـسر . یم  لامک  هب  ناـسنا  لـقع ، اـب  دزیخ . یم  رب  شناد  ظـفح و  مهف ، یکریز ، لـقع ، زا  تسا و  لـقع  تیناـسنا ، نوتس 
(، خساپ  ) هلیـسو نیدب  دوش و  یم  میهف  شوهزیت و  ظفاح ، اناد ، دوش ، يرای  رون  اب  لقع  هاگ  ره  تسوا . ياهراک  دیلک  هدـننکانیب و  ناسنا ،
یم ار  هناگیب  شیوخ و  تکرح و  ریـسم  تسناد ، ار  نیا  هاگره  دسانـش و  یم  ار  راکلغد  هاوخریخ و  دـمهف و  یم  ار  اـجک  ارچ و  هنوگچ ،

هدنیآ رد  هچنآ  رب  دـنک و  یم  ناربج  هتفر  تسد  زا  هچنآ  درک ، نینچ  نوچ  دزرو و  یم  صالخا  دـنوادخ  تعاط  دـیحوت و  رد  دـسانش و 
نیا و  دور . یم  اجک  هب  هدمآ و  اجک  زا  تساجنآ . رد  يروظنم  هچ  يارب  تسا و  نآ  ياجک  رد  دناد  یم  هک  دوش  یم  دراو  نانچ  دیآ  یم 

. تسا لقع  دییأت  وترپ  زا  همه 
ح 23. ص 25 ، ج 1 ، یفاک ،

2317 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اّمَع ُداؤُْفلا  َو  ِْهَیِلا ، َرَظَن  اّمَع  ُرَـصَْبلا  َو  َعِمَـس ، اّمَع  ُعْمَّسلا  ُلَاُْسی  ًالوُؤْسَم :» ُْهنَع  َناک  َِکئلُوا  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَـصَْبلا  َو  َعْمَـسلا  َّنِا  : » یلاعَت ِِهلوَق  یف 

؛ ِْهیَلَع َدَقَع 
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نادـب هچنآ  هرابرد  مشچ ، زا  تسا ، هدینـش  هچنآ  هرابرد  شوگ ، زا  دـندومرف : دنلوئـسم ،» همه  لد ، مشچ و  شوگ و  هک  اریز   » هیآ هرابرد 
. دوش یم  تساوخزاب  شیاه  یگتسب  لد  اهرواب و  هرابرد  لد ، زا  هتسیرگن و 

ص 255. راونألا ، ةاکشم 

2318 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهِّلل َمَّلَع  َو  ِهِّلل ، َلِمَع  َو  ِهِّلل ، َمَّلَعَت  َلیقَف : امیظَع ، ِتاوامَّسلا  ِتوُکَلَم  یف  َیعُد  ِهِّلل ، َمَّلَع  َو  ِِهب  َلِمَع  َو  َْملِْعلا  َمَّلَعَت  ْنَم 

: دنیوگ دوش و  دای  یگرزب  هب  اه ، نامـسآ  توکلم  رد  دهد ، شزومآ  نارگید  هب  دنک و  لمع  نآ  هب  دزومایب و  شناد  ادـخ  يارب  سک  ره 
. داد شزومآ  ادخ  يارب  درک و  لمع  ادخ  يارب  تخومآ و  ادخ  يارب 

ح 6. ص 35 ، ج 1 ، یفاک ،

2319 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِحابِْقتْسِاب ِهِسْفَن ـ  َو  ِِهْبلَق  ْنَع  ُلیُزی  َوُه  َو  اهُّسَمَی ، اهارَی و ال  ِمئاّنلا  ِْشیَعَک  اهیف  ُهُْشیَع  اْینُّدلا  ِیف  ُِربَتْعُْمل  َا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  َلوسَر  َلاق 

؛ َباقِْعلا َو  َباسِْحلا  ُُهثِروی  ام  اِهب ـ  َنیروْرغَْملا  َۀَلَماعُم 
رد ار  ایند  هک  تسا  یـسک  دـننامه  نآ ، رد  ناش  یگدـنز  دـنا ، هتفرگ  تربع  ایند  زا  هک  اهنآ  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
زا دراد ، رفیک  باسح و  هک  ار  هچنآ  ّتبحم  ایند ، ناگدروخ  بیرف  راتفر  ندـید  تشز  اب  وا  دـنک . یمن  سمل  ار  نآ  یلو  دـنیب  یم  باوخ 

. دیادز یم  دوخ  ناج  لد و 
ص 204. هعیرشلا ، حابصم 

2320 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِْهَیِلا اُهْتیَّدََال  ٍۀَنامَا  یلَع  ینَنَمَْتئامالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  َِلتاق  َّنَا  ْوَلَف  ْمُک ، ـ َنَمَْتئا ِنَم  یِلا  ِۀَنامَْالا  ِءادَِاب  ْمُْکیَلَع  َو  هّللا َ  اوُقَِّتا 

هیلع نینمؤـملا  ریما  لـتاق  رگا  یّتـح  اریز  دـینادرگ ؛ زاـب  تسا ، هتـسناد  نیما  ار  امـش  هـک  یـسک  هـب  ار  تناـما  دـینک و  هـشیپ  یهلا  ياوـقت 
. منادرگ یمرب  وا  هب  ار  نآ  هنیآ  ره  درپسب ، نم  هب  ار  یتنامامالسلا 

ص 318. قودص ، یلاما 

2321 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِّقَْحلا ُةاُضق  ِساّنلا  ُْریَخ 

. دننک تواضق  ّقح ، هب  هک  دنتسه  یناسک  مدرم ، نیرتهب 
ح 20. ص 266 ، ج 104 ، راونألا ، راحب 
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2322 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ْتَراتْخاَف اَهَرَّیَخ  َُّمث  اهَمَْهل ، َا  َو  اهَفَّرَع  َْيا : اهاْوقَت ،» َو  اهَروُجف  اهَمَْهل  َاَف   » ِِهلْوَق یف 

دوخ وا  داد و  باختنا  رایتخا  وا  هب  هاگنآ  دومن و  ماهلا  وا  هب  درک و  هاگآ  ار  ناسنا  ینعی  درک ،) ماـهلا  ناـسنا  هب  ار  ریخ  رـش و   » هیآ هراـبرد 
. دنک یم  باختنا 

ص 424. ج 2 ، یمقلا ، ریسفت 

2323 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِرِجاْفلا َو  ِّرَْبلا  َیِلا  ِۀَنامَْالا  ِءادَا  َو  ِثیدَْحلا  ِقْدِِصب  ِّالا  اّیبَن  ْثَْعبَی  َْمل  َّلَج ـ  َو  َّزَع  هّللا ـ َ  َّنِإ 

. راکدب ای  راکوکین و  هب  تناما ، ندنادرگرب  ییوگتسار و  اب  رگم  داتسرفن ، ار  يربمایپ  چیه  ّلج ـ  ّزع و  يادخ ـ 
ح 1. ص 104 ، ج 2 ، یفاک ،

2324 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُرَکُْـشی َو  یـْسُنیالَف ، ُرَکْذـُی  َو  یـصُْعیالَف ، ُعاُطی  لاق : ِِهتاُقت .» َّقَح  هّللا َ  اوُقَِّتا  « : ـ  َّلَج َو  َّزَع  هّللا ـ ِ  ِلوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ُقِداّصلا  ُمامِْالا  َلـِئُس 

؛ ُرَفُْکیالَف
دوش و تعاطا  دنوادخ ، زا  دندومرف : دش . هدیـسرپ  تسوا ،» قح  هک  نانچ  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت   » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. ددرگن نارفک  ددرگ و  يرازگرکش  دوشن و  شومارف  دوش و  دای  دوشن ، ینامرفان 
ص240. رابخألا ، یناعم 

2325 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُشِحْوَتْسَتال َکَّنِاَف  َْتنُک  ُْثیَح  َهّللا  ِقَِّتا 

. ینکن تشحو  ساره و  ساسحا  زگره  ات  نک  هشیپ  یهلا  ياوقت  یتسه ، هک  لاح  ره  رد 
ص 147. ج 2 ، میهاربا ، نب  یلع  ریسفت 

2326 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ّینِاَف ِنِمْؤُْملا ، َيِْدبَع  ْنِم  ََّیِلا  َّبَحَا  اْقلَخ  ُْتقَلَخام  َنارمِع ! َنب  یَسوم  ای  مالسلا : هیلع  َنارمِع  ِنب  یَسوم  یِلا  َّلَج ـ  َو  َّزَع  ُهّللا ـ  یَحوَا  امیف  َّنِا 

یلَع ِْربْصَْیلَف  يْدبَع ، ِهیَلَع  ُُحلْصَی  اِمب  ُمَلْعَا  اَن  َا  َو  َُهل ، ٌریَخ  َوُه  اَِمل  َُهل  ٌّرَـش  َوُه  ام  ُْهنَع  يْوزَا  َو  َُهل ، ٌریَخ  َوُه  اِمل  ِهیفاُعا  َو  َُهل ، ٌریَخ  َوُه  اِمل  ِهیلَْتبَا  امَّنِا 
؛ يْرمَا َعاطَا  َو  یئاضِِرب  َلِمَع  اذِا  يدنِع  َنیقیّدِّصلا  ِیف  ُْهُبتْکَا  یئاضَِقب ، َضْرَْیل  َو  یئاَمْعَن ، ْرُکْشَْیل  َو  یئالَب ،
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زا رت  بوبحم  نم  دزن  هک  ما  هدیرفاین  ار  يا  هدـیرفآ  نارمع ! نب  یـسوم  يا  هک : دوب  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هب  ادـخ  ياه  یحو  زا 
رتهب شیارب  هک  ییاج  رد  مشخب ، یم  شیاسآ  وا  هب  تسا و  رتهب  شیارب  هک  ییاج  رد  منک ، یم  راتفرگ  ار  وا  نیا ، رب  انب  دشاب . منمؤم  هدنب 

زیچ هچ  هک  مناد  یم  رتهب  نم  و  تسا . رتهب  شیارب  اریز  منک ؛ یم  شمورحم  نآ  زا  مریگ و  یم  تسا  دب  شیارب  هک  ار  هچنآ  وا  زا  تسا و 
رامش رد  ار  وا  هک  دشاب ، دونشخ  نم  تساوخ  رب  رازگساپس و  میاه  تمعن  زا  روبص و  نم  يالب  رب  هک  دیاب  سپ  تسا . نم  هدنب  حالـص  هب 

. درب نامرف  ار  مروتسد  دنک و  لمع  نم  ياضر  هب  رگا  تشون ، مهاوخ  دوخ  نیتسار  ناگدنب 
ح 7. ص 62 ، ج 2 ، یفاک ،

2327 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَمْکِح ِراهْظِِال  ْمُهَقَلَخ  اِنب :ـ ؟ ُثُّبَعَّتلا  ِِهب  ُقیلَیال  َو  مِهِْقلَخ  یِلا  ٍّرَطْضُم  َو ال  مِْهَیِلا  ٍجاتُْحم  ُْریَغ  َوُه  َو  َْقلَْخلا  َقَلَخ  ٍۀَّلِع  ِّيَِالَف  ُقیْدنِّزلا : َُهل  َاَس  امیف 

؛ ِهِریبْدَت ِءاْضِما  َو  ِهِْملِع  ِذاْفنِا  َو 
دنیرفایب و ار  اهنآ  هدوبن  راچان  درادن و  زاین  اهنآ  هب  هک  نآ  اب  دیرفآ  ار  قیالخ  دنوادخ ، ارچ  دیـسرپ : ناشیا  زا  هک  یقیدنز  لاؤس  خساپ  رد 

شملع راکشآ و  ار  شتمکح  ات  دیرفآ  ار  اهنآ  دندومرفمالـسلا : هیلع  قداص  ماما  دشاب ؟ هدیرفآ  هچیزاب  هب  ار  ام  هک  تسین  مه  وا  هتـسیاش 
. دناسر ماجنا  هب  ار  شریبدت  دنک و  یلمع  ار 

ص 217. ج 2 ، جاجتحا ،

2328 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یِلا ْمُهَلِـصوی  َو  ْمُهَعَْفنَِیل  ُهَتَعاط ... ْمُهَف  ـ ِّلَُکِیل َو  ِِهتَرْدـُق  ِراهْظِِال  ْمُهَقَلَخ  َْلب  ًيدُـس ، ْمُهْکُْرتَی  َْمل  َو  ًاثَبَع  ُهَْقلَخ  ُْقلْخَی  َْمل  یلاعَت ، َو  َكَراـبَت  َهّللا  َّنِا 

؛ َِدبَْالا ِمیعَن 
تعاط هب  ناشندرک  فّظوم  دوخ و  تردق  ندرک  راکـشآ  يارب  ار  نانآ  هکلب  هدرکن ، اهر  چوپ  هدیرفاین و  هدوهیب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ ،

. دناسرب نادیواج  تشهب )  ) تمعن هب  دشخب و  عفن  ار  نانآ  ات  تسا ...  هدیرفآ  دوخ ،
ح 166. ص 566 ، ج 3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت 

2329 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ًاراِبتِْخا َو  ًءالِْتبا  ُْرقَْفلا  َو  ُضَرَْملا  ُّرَّشلا  َو  ینِْغلا ، َو  ُۀَّحِّصلا  ُْریَخلاَف  ًۀَْنِتف ،»... ِْریَْخلا  َو  ِّرَّشلِاب  ْمُکوْلبَن  َو  : » یلاعَت ُهّللا  ُلوقَی 

يرامیب نامه  يدب ، يزاین و  یب  یتمالس و  نامه  یبوخ ، مینک .» یم  شیامزآ  اه  یبوخ  اه و  يدب  اب  ار  امش  و  : » دیامرف یم  لاعتم  يادخ 
. تسا ناحتما  شیامزآ و  يارب  ود ، ره  نیا  هک  تسا  رقف  و 

ح 25. ص 209 ، ج 81 ، راونألا ، راحب 

2330 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ ُءالِْتبِْالا ُّنَْملا و  ِهیف  ِهِّلل  َو  ِّالا  ٍطَْسب  َو ال  ٍْضبَق  ْنِم  ام 
. تسا هداد  رارق  ناسنا  يارب  یشیامزآ  تمعن و  نآ ، رد  دنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین ، یشیاشگ  انگنت و  چیه 

ح 1. ص 354 ، دیحوتلا ،

2331 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اْمتَح َُهل  هّللا ُ  َراخ  َُهل  هّللا ُ  َعَنَص  اِمب  ایِضار  هّللا َ  َراخَتْسا  ِنَم 

. تساوخ دهاوخ  ریخ  وا  يارب  امتح  دنوادخ  دشاب ، یضار  هتساوخ  ادخ  هچنآ  هب  دهاوخب و  ریخ  ادخ  زا  سک  ره 
ح330. ص 241 ، ج 8 ، یفاک ،

2332 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْنَم َو  َکـَل . َرِفْغَی  ْنَا  ُلَاْـسَا  َهّللاَـف  ُلوقَت  اـمیف  اـبِذاک  َْتنُک  ْنِا  َو  یل ، َرِفْغَی  ْنَا  َهّللا  ُلَاْـسَاَف  ُلوـقَت  اـمیف  اـقِداص  َْتنُک  ْنِا  َُهل : ْلـُقَف  َکَمَتَـش  ْنَم 

؛ ِءاعِّرلا َو  ِۀَحیصَّنلِاب  ُهْدِعَف  ینَْخلِاب  َكَدَعَو 
یم ادخ  زا  ییوگ ، یم  غورد  رگا  دزرمایب و  ارم  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  ییوگ ، یم  تسار  رگا  وگب : وا  هب  تفگ ، ازـسان  وت  هب  یـسک  رگا 

. هد هدعو  تبقارم  یهاوخریخ و  هب  ار  وا  وت ، درک ، تدیدهت  یسک  رگا  و  دزرمایب . ار  وت  هک  مهاوخ 
ح 17. ص 244 ، ج 1 ، راونألا ، راحب 

2333 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُةارادُْملا َو  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  َو  ُتْمَّصلا  َو  ُْقفِّرلا  َو  ُْربَّصلا  َو  ُْملِْحلا ، َو  ُلقَْعل  َا  ٍلاصِخ : ُْعبَس  ِةَءورُْملا  َو  ِبَدَْالا  ُلامَک 

. ارادم یقالخا و  شوخ  توکس ، تمیالم ، ربص ، يرابدرب ، لقع ، تسا : زیچ  تفه  رد  تّورم ، بدا و  لامک 
ص 59. رهاوجلا ، ندعم 

2334 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِّقَْحلا ِنَع  ْمَُهل  َلیمَیالَف  ِْهیَِدلاو ، یلَع  َْوا  ِهِسْفَن  یلَع  َناک  ْنِا  َو  ـا  ّقَح ُلُجَّرلا  َلوقَی  ْنَا  اُهبَجْوَاَف  ٍقوقُح ، َۀَْعبَس  ِنِمْؤُْملا  یلَع  ِنِمْؤُْمِلل  َّنِا 

شردام ردـپ و  ای  دوخ  دـض  رب  دـنچ  ره  دـیوگب ، ار  ّقح  اهنت  یمدآ  هک  تسا  نیا  اـهنآ  نیرت  بجاو  تسا ؛ ّقح  تفه  نمؤم ، رب  ار  نمؤم 
. دوشن فرحنم  ّقح ، زا  اهنآ  رطاخ  هب  دشاب و 

ح 8. ص 223 ، ج 74 ، راونألا ،  راحب 

2335 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ ِهِسْفَن ْنِم  ُفاْصنِْالا  َو  َِملاْعلا ، ِعیمَِجل  ُرِْشْبلا  َو  ٍراتِقا ، ْنِم  ُقاْفنِْالَا  َۀَّنَْجلا : َُهل  ُهّللا  َبَجْوَا  َّنُْهنِم ، ٍةَدِحاِوب  َهّللا  یَت  َا  ْنَم  ٌثالَث 
اب ییور  هداشگ  یتسدگنت ، رد  قافنا  دنادرگ : یم  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  دنوادخ ، دربب ، ادخ  هاگرد  هب  ار  اهراک  نیا  زا  یکی  سک  ره 

. هنافصنم راتفر  ناگمه و 
ح 2. ص 103 ، ج 2 ، یفاک ،

2336 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َکَمَل ْنَّمَع َظـ ُفْعا  َو  َکَمَصاخ  ْنَم  ْفِْصن  َا  َو  ـَک  َّبَس ْنَم  یلَع  ْمِّلَس  َو  َْکَیِلا  َءاسَا  ْنَم  یِلا  ْنِسْحَا  َو  َکَمَرَح  ْنَم  ِطْعَا  َو  َکَعَطَق  ْنَم  ْلِص 
رب نک . یکین  درک ، يدب  وت  هب  هک  یسک  هب  شخبب . تشاد ، غیرد  وت  زا  هک  یسک  هب  نک . رارقرب  هطبار  درک ، هطبار  عطق  وت  اب  هک  یسک  اب 

. نک وفع  دومن ، متس  وت  رب  هک  ار  یسک  نک و  راتفر  هنافصنم  تنمشد ، اب  نک . مالس  تفگ ، ازسان  ار  وت  هک  یسک 
ص 305. لوقعلا ، فحت 

2337 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَینالَْعلا ِیف  ًۀَنَسَح  ْلَمْعَْیلَف  ِۀَینالَْعلا  ِیف  ًۀَئِّیَس  َلِمَع  ْنَم  َو  ِّرِّسلا  ِیف  ًۀَنَسَح  ْلَمْعَْیلَف  ِّرِّسلا  ِیف  ًۀَئِّیَس  َلِمَع  ْنَم 

، دیدرگ بکترم  يدب  لمع  اراکـشآ ، هک  سک  ره  دهد و  ماجنا  یبوخ  راک  یناهنپ ، دـیاب  دـش ، بکترم  يدـب  لمع  یناهنپ ، هک  سک  ره 
. دهد ماجنا  یبوخ  راک  اراکشآ ، دیاب 

ح 1. ص 237 ، رابخألا ، یناعم 

2338 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اْینُّدلا ِّبُح  ْنِم  َِملَس  يذَّلا  ُْبلَْقلا  َوُه  َلاق : « ٍمیلَس ٍْبلَِقب  َهّللا  یَتَا  ْنَم  ِّالا  : » یلاعت هلوق  یف 

يرامیب  ] هک تسا  یبلق  ملاس ، بلق  دـندومرف : دـیآ » ادـخ  هاگـشیپ  هب  كاپ  یلد  اب  هک  یـسک  رگم   » هیآ هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. دشابن نآ  رد  یتسودایند  [

ح 50. ص 58 ، ج 4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت 

2339 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َوُهَف ٌّکَش  َْوا  ٌكْرِش  ِهیف  ٍْبلَق  ُّلُک  َو  ُهاوِس ، ٌدَحَا  ِهیف  َْسَیل  َو  ُهَّبَر  یْقلَی  يذَّلا  ُمیلَّسلا  ُْبلَْقلا  َلاَق : « ٍمیلَـس ٍْبلَِقب  َهّللا  یَتَا  ْنَم  ِّالا  : » یلاعَت ِِهلوَق  یف 

؛ ٌِطقاس
ار شراگدرورپ  هک  تسا  یلد  ملاس ، لد  دندومرف : دیآ » ادخ  هاگشیپ  هب  كاپ  یلد  اب  هک  یسک  رگم   » هیآ هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسا هدرک  طوقس  دشاب ، دیدرت  ای  كرش  رد آ ن ، هک  یلد  ره  دشابن و  نآ  رد  وا  زج  سک  چیه  هک  دنک  رادید  یلاح  رد 
ح 5. ص 16 ، ج 2 ، یفاک ،
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2340 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ُ هّللا َلاق  اهِّلُک ، ِرُومُْـالا  ِیف  ِهِّلل  ِۀَّیِّنلا  ِصیلْخَِتب  ِتاروذْـحَْملا  ِسِجاوَه  ْنِم  ِْبلَْقلا  َۀَمالَـس  َّنَِـال  ِمیلَّسلا  ِْبلَْقلا  ُبِحاـص  ِۀَـقِداّصلا  ِۀَّیِّنلا  ُبِحاـص 

؛» ٍمیلَس ٍْبلَِقب  هّللا َ  یَتَا  ْنَم  ِّالا  َنوَنب  َو ال  ٌلام  ُعَْفنَیال  َمْوَی  : » یلاعَت
ندینادرگ صلاخ  ببـس  هب  یناطیـش ، ياه  هسوسو  زا  لد  نتـشاد  ملاس  اریز  دراد ؛ كاپ  ملاس و  لد  دشاب ، هتـشاد  تسرد  ّتین  هک  یـسک 

یلد اب  هک  یـسک  رگم  دنهد ، یمن  يدوس  نادنزرف  لام و  هک  يزور  : » دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ  تسا . دنوادخ  يارب  اهراک  همه  رد  ّتین 
«. دیآ ادخ  هاگشیپ  هب  كاپ 

ح 32. ص 210 ، ج 70 ، راونألا ، راحب 

2341 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهوُذُخَف ُلوسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  و  « : ـ  َّلَج َو  َّزَع  َلاقَف ـ  ِهَیِلا  َضَّوَف  َُّمث  ٍمیِظَع ،» ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  َو  : » َلاقَف ِِهتَّبَحَم  یلَع  ُهَّیبَن  َبَّدَا  َّلَج ـ  َو  َّزَع  َهّللا ـ  َّنِا 

؛» اوهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  و 
«. یتسه هناراوگرزب  یقالخا  ياراد  اتقیقح  وت ، : » دومرف هاگ  نآ  دنارورپ و  شیوخ  ّتبحم  رهم و  هیاس  رد  ار  شربمایپ  ّلج ـ  ّزع و  يادخ ـ 

يراددوخ درک ، ناتیهن  هچ  ره  زا  دیریگب و  دروآ ، امـش  يارب  ربمایپ  ار  هچ  ره  : » دومرف درک و  راذـگاو  وا  هب  ار ] تّما  نید و  راک  هاگ  نآ  ]
«. دینک

ح 1. ص 265 ، ج 1 ، یفاک ،

2342 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَمَلْظَم ُهَْدنِع  َْوا  ٌمارَح  ِِهنَْطب  یف  َو  ٍْدبَع  ُءاعُد  ِْهَیِلا  ُعَفْرَیال  هّللا َ  َّنِا  َو  ِساّنلا ، ِِملاظَم  ْنِم  ْجُرْخَْیل  َو  ُهَبْسَک  ْبِّیَُطْیلَف  َُهل  َباجَتُْـسی  ْنَا  ْمُکُدَحَا  َدارَا  اذِا 

؛ ِهِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَِال 
رد مارح  لام  هک  يا  هدنب  چیه  ياعد  دزادرپب . ار  مدرم  ّقح  دنک و  لالح  ار  دوخ  بسک  دـیاب  دوش ، باجتـسم  شیاعد  دـهاوخب  سک  ره 

. دور یمن  الاب  ادخ  هاگرد  هب  دشاب ، شندرگ  رب  یسک  قح  ای  دشاب  شمکش 
ح 31. ص 321 ، ج 93 ، راونألا ، راحب 

2343 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِرابِْکلا ُبِحاص  َوُه  ِراغِّصلا  َبِحاص  َّنِا  اِهب ، اوُعْدَت  ْنَا  اهِرَغِِصل  ًةَریغَص  اوکُْرتَتال  َو  ِِهْلثِِمب ، هّللا ِ  َیِلا  َنوبَّرَقَتال  ْمُکَّنِاَف  ِءاعُّدلِاب ، ْمُْکیَلَع 

یکچوک رما  چیه  يارب  ندرک  اعد  و  دیوش . یمن  کیدزن  ادخ  هب  اعد  دـننام  هب  زیچ  چـیه  اب  اریز  ندرک ؛ اعد  هب  منک  یم  شرافـس  ار  امش 
تـسد هب  گرزب  ياه  تجاح  هک  تسا  یـسک  نامه  تسد  هب  زین  کچوک  ياه  تجاح  اریز  دـینکن ؛ اهر  شندوب  کچوک  رطاـخ  هب  ار ،

. تسوا
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ح 6. ص 467 ، ،ج 2 ، یفاک

2344 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهیصاعَم یف  ُهَءامْعَن  َلُْذبَتال  ْنَا  ُهَّقَح  ِهِّلل  ْمِّظَعَف  ِلامْعَْالا ، ِلَْضفَا  یف  َْتن  َا  َو  َضَبُْقت  یّتَح  َُکلَمَع  ٍْریَِخب  َمَتُْخی  ْنَا  َْتدَرَا  ْنِا 

تمعن هک  نیا  هب  رادب  ساپ  ار  يادـخ  تمرُح  ّقح و  يریمب ، لامعا  نیرتهب  اب  يریم  یم  یتقو  دوش و  ریخ  هب  متخ  تلمع  یهاوخ  یم  رگا 
. يربن راک  هب  شا  ینامرفان  رد  ار  وا  ياه 
ح 8. ص 4 ، ج 2 ، ، 7 اضرلا رابخا  نویع 

2345 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَِفلاُخت ِِهتَمِْعِنب و  ُهَیـصْعَت  ّالَا  َو  َیطُْعا  اِمب  اـضِّرلا  َو  َّلَـج ـ  َو  َّزَع  هّللا ـ ِ  َنُود  اـِهب  ُْبلَْقلا  ُقَّلَعَتَی  ٍۀَّلِع  ِْریَغ  ْنِم  هّللا ِ  َنِم  ِۀَـمْعِّنلا  ُۀَـیْؤُر  ِرْکُّشلا  یَنْدَا 

؛ ِِهتَمِْعن ِبَبَِسب  ِِهیْهَن  َو  ِهِْرمَا  ْنِم  ٍء  ْیَِشب 
دنوادـخ هچنآ  هب  زین  دـنادن و  نآ  يارب  یتـّلع  وا  زج  دـنادب و  ادـخ  زا  امیقتـسم )  ) ار تمعن  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  يرازگـساپس ، نیرت  مک 

. دهدن رارق  وا  یهن  رما و  اب  تفلاخم  هلیسو  ار  ادخ  تمعن  دوشن و  يو  هانگ  بکترم  وا  تمعن  اب  دشاب و  دنسرخ  هدرک ، شیاطع 
ص 24. ۀعیرشلا ، حابصم 

2346 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِدیزَْملِاب َُهل  َرَمُْؤی  یّتَح  ُهُمالَک  َّمَتَف  ِِهناِسِلب  ارِهاظ  هّللا َ  َدِمَح  َو  ِِهْبلَِقب  اهَفَرَعَف  ٍۀَمِْعن  ْنِم  ٍْدبَع  یلَع  هّللا ُ  َمَْعن  َا  ام 

نامرف هدیـسرن ، نایاپ  هب  شنخـس  زونه  دـیوگب ، ساپـس  نابز  هب  دسانـشب و  ردـق  اـبلق  ار  نآ  وا  دـهدب و  تمعن  يا  هدـنب  هب  دـنوادخ  نوچ 
. دوش یم  رداص  يو  يارب  تمعن  شیازفا 

ح 9. ص 95 ، ج 2 ، یفاک ،

2347 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْنِم َْسَیل  َو  َكِرْکُش ، َّقَح  َكُرُکْشَا  َْفی  َو َکـ ِّبَر ! ای  َلاقَف : يرْکُـش . َّقَح  ینْرُکُْـشا  یـسوم ! ای  مالـسلا : هیلع  یـسوم  یِلا  یلاعَت  هّللا ُ  یَحْوَا 

؛ یّنِم َِکلذ  َّنَا  َتِْملَع  َنیح  ینَتْرَکَش  َنْآلَا  یسوم ! ای  َلاقَف : َّیَلَع !؟ ِِهب  َتْمَْعن  َا  َْتن  َا  ِّالا و  ِِهب  َكُرُکْشَا  ٍرْکُش 
وت هنوگچ  اراگدرورپ ! درک : ضرع  یسوم  نک . رکش  دیاب  هک  نانچ  ارم  یسوم ! يا  هک : دومرف  یحو  مالسلا  هیلع  یـسوم  هب  یلاعت  يادخ 
يا دومرف : يا ؟ هتـشاد  ینازرا  نم  هب  وت  هک  تسا  یتمعن  دوخ  میوگ  یم  ار  وت  هک  يرکـش  ره  هک  نآ  لاح  میوگ  رکـش  دیاب  هک  نانچ  ار 

. يا هدرک  ادا  ارم  رکش  ما ، هداد  وت  هب  نم  مه  ار  رکش  نآ  قیفوت  یتسناد  هک  لاح  یسوم !
ح 27. ص 99 ، ج 2 ، یفاک ،
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2348 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ًۀَمِْعنْمِْهیَلَع ْتَراصَف  اورَبَصَف  ِِبئاصَْملِاب  امْوَق  یلَْتبا  َو  ًالابَو ، ْمِْهیَلَع  ْتَراصَف  اورُکْشَی  ْمَلَف  ِبِهاوَْملِاب  ٍمْوَق  یلَع  َمَْعن  َا  َّلَج ـ  َو  َّزَع  َهّللا ـ  َّنِا 

دـش و مامت  نانآ  نایز  هب  اه  تمعن  نآ  هجیتن ، رد  دـندرواین . ياـج  هب  ار  شرکـش  ناـنآ  اـما  داد ؛ تمعن  یمدرم  هب  ّلـج ـ  ّزع و  دـنوادخ ـ 
. تشگ لّدبم  تمعن  هب  نانآ  يارب  اه  تبیصم  نآ  هجیتن ، رد  دندرک ، ربص  نانآ  یلو  درک ؛ راتفرگ  اه  تبیصم  هب  ار  یمدرم  سکعرب ]، ]

ص 377،ح 222. ج 6 ، ماکحألا ، بیذهت 

2349 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اْینُّدلا ِنَع  ُهُسْفَن  ْتَخَس  َهّللا  َفاخ  ْنَم  َو  َهّللا ، َفاَخ  َهّللا  َفَرَع  ْنَم 

. دنَک ایند  زا  لد  دیسرت ، ادخ  زا  سک  ره  دیسرت و  ادخ  زا  تخانش ، ار  ادخ  سک  ره 
ح4. ص 68 ، ج 2 ، یفاک ،

2350 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهآَر اذِا  ِۀَیفاْعلِاب  ًالْـضَف  ِْهیَلَع  َُهل  َّنَا  يرَی  امَّنِا  َُهل  ُْتلُقَف  ٍثایغ :) ُْنب  ُصْفَح  َلاق   ) َنیِربْک ـ َتْـسُْملا َنِم  َوُهَف  ًالْـضَف  ِرَخْآلا  یَلَع  َُهل  َّنَا  يرَی  َبَهَذ  ْنَم 
هیلع یـسوم  ِةَرَحَـس  َۀَِّصق  َتْوََلت  امَا  ٌبَساُحم  ٌفوقْوَم  َْتن  َا  َو  یتَا  ام  َُهل  َرِفُغ  ْدَـق  َنوکَی  ْنَا  ُهَّلَعَلَف  َتاهیَه ! َتاهیَه  َلاقَف : یـصاعَْمِلل . اـبِک  ـ َتُْرم

؛ مالسلا
هب دـنیبب و  ار  يراکهنگ  رگا  مدرک : ضرع  دـیوگ : یم  ثایغ  نب  صفح  تسا . ناّربکتم  زا  وا  دـنادب ، نارگید  زا  رتهب  ار  شدوخ  سک  ره 

ار وت  اما  دوش  هدـیزرمآ  وا  هک  اسب  هچ  زگره ! زگره  دـندومرف : هچ ؟ دـنادب  رتهب  وا  زا  ار  نتـشیوخ  دوخ ، ینماد  كاپ  یهاـنگ و  یب  ببس 
؟ يا هدناوخن  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  نارگوداج و  ناتساد  رگم  دنراد ، هگن  یسرباسح  يارب 

ح 98. ص 128 ، ج 8 ، یفاک ،

2351 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َّقَْحلا َهِّفَُست  َو  َساّنلا  َصِمْغَت  ْنَا  ُْربِْکل  َا 

. يرامش راوخ  ار  قح  ینک و  ریقحت  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  ّربکت ،
ح 8. ص 310 ، ج 2 ، یفاک ،

2352 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُفَـشُْکی َو  ُروُّدلا  اِهب  ُمَدُْهی  َو  ُءامِّدلا  اِهب  ُکَفُْـسی  َو  ِْنیَِیفاصَت  ـ ُْملا یَلَع  ُةَوادَْعلا  ُبَلُْجی  َو  ِنیَّباحَتُْملا  َْنِیب  اِهب  ُقَّرَُفی  َۀَمیمَّنلا ، ِرْحِّسلا  ِرَبْکَا  ْنِم  َّنِا 
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؛ ٍمَدَِقب ِضْرَْالا  یَلَع  َء  یْطَو  ْنَم  ُّرَشَا  ُماّمَّنلا  َو  ُروتُّسلا  اِهب 
هب دنوش ، یم  نمشد  مه  اب  لدکی  ناتسود  دتفا ، یم  ییادج  ناتسود  نایم  ینیچ ، نخس  اب  اریز  تسا ؛ ینیچ  نخـس  وداج ، نیرت  گرزب  زا 

يور هک  تسا  یـسک  نیرتدـب  نیچ ، نخـس  دوش . یم  هدـیرد  اه  هدرپ  ددرگ و  یم  ناریو  اه  هناـخ  دوش ، یم  هتخیر  اـه  نوخ  نآ  هطـساو 
. دور یم  هار  نیمز 

ح 14. ص 21 ، ج 63 ، راونألا ، راحب 

2353 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُکیرَـش َو  ٍروز  ُدِـهاش  َماّمَّنلا  َّنِاَف  َراّنلا ، ُهاْواَم  َلَعَج  َو  َۀَّنَْجلا  ِْهیَلَع  ُهّللا  َمَّرَح  ْنَم  َلْوَق  َِکْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ِۀَـیاَعِّرلا  ِلْهَا  َو  َکِمِحَر  يذ  یف  ْلَـبْقَتال 

؛ ...  ِساّنلا َْنَیب  ِءارْغِْالا  ِیف  َسیْلبِا 
؛ ریذپن هداد  رارق  خزود  ار  شهاگیاج  هدرک و  مارح  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ ، هک  ار  یسک  نخـس  تتیامح ، تحت  دارفا  ناشیوخ و  هرابرد 

. تسا ناطیش  کیرش  مدرم ، نایم  ندنکفا  ینمشد  رد  دهد و  یم  غورد  تداهش  نیچ ، نخس  هک  اریز 
ص 710. قودص ، یلاما 

2354 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهیف اِمب  ُلُجَّرلا  َرَکُذی  ْنَا  ِلوَْقلا  َنِم  ِءوّسلِاب  ُرهَْجل  َا 

(. نآ زا  ریغ  هن   ) تسه وا  رد  هک  تسا  ییاه  بیع  نتفگ  يرگید ،» هرابرد  راکشآ  ییوگدب  [ » ِینآرق ترابع   ] زا دوصقم 
ح 50. ص 258 ، ج 75 ، راونألا ، راحب 

2355 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َنِمْؤُْملا َيدبَع  َمَرْکَا  ْنَم  یبَضَغ  ْنَمْأَْیل  َو  َنِمْؤُْملا ، َيْدبَع  يذآ  نَم  یّنِم  ٍبْرَِحب  ْنَذْاَِیل  َّلَج : ـ  َو  َّزَع  هّللا ـ ُ  َلاق 

، دنک مارتحا  ارم  نمؤم  هدنب  سک  ره  تسا و  هدرک  گنج  مالعا  نم  هب  دهد ، رازآ  ارم  نمؤم  هدـنب  سک  ره  دومرف : ّلج ـ  ّزع و  دـنوادخ ـ 
. تسا ناما  رد  نم  مشخ  زا 

ح 1. ص 350 ، ج 2 ، یفاک ،

2356 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ِ  هّللا َنِم  َرَف  ـ َّظلا َباصَا  َو  َبَلَغ  هّللا ُ  ُهَرَصَن  ْنَم  َو  ِْهیَلَع  یَغب  ْنَِمل  هّللا ِ  ُةَرُْصن  ْتَراص  َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُهَیَْغب  هّللا ُ  َرَّیَص  یَغب ، ْنَم 

هک یسک  هدش و  متس  وا  هب  هک  ددرگ  یم  یسک  بیصن  ادخ  يرای  دنادرگ و  یم  زاب  وا  دوخ  هب  ار  شمتـس  دنوادخ ، دنک ، متـس  سک  ره 
. دوش یم  شبیصن  يزوریپ  ادخ  بناج  زا  دنک و  یم  ادیپ  هبلغ  دنک ، يرای  ار  وا  ادخ 

ص 315. لوقعلا ، فحت 
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2357 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهَِدلَِول ِهِّبُح  ِةَّدِِشل  َْدبَْعلا  ُمَحْرََیل  هّللا َ  َّنِا 

. دنک یم  محر  شدنزرف ، هب  ّتبحم  تّدش  رطاخ  هب  دوخ  هدنب  رب  دنوادخ  دیدرت ، نودب 
ح 5. ص 50 ، ج 6 ، یفاک ،

2358 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
يََون ْنَم  ُّلُک  َو  ِۀَقِرَّسلِاب ، َۀَـقِرَّسلا  يََون  ْنَم  ُّلُک  َو  انِّزلِاب ، انِّزلا  يََون  ْنَم  ُّلُک  َذِـخَُال  اذِا  اُهلْهَا ، اِهب  ُذَـخُْؤی  ِقْسِْفلا  ِلْهَا  ْنِم  ُتاّیِّنلا  َِتناک  َْول  َو  ... 
َلْهَا ُذِـخاُؤیال  َو  اْهیَلَع ، مِهرامِْـضا  َو  اهَلْهَا ، ِریَْخلا  ِتاّین  یلَع  ُبیُثی  ُهَّنِکل  َو  ِِهنْاَش ، ْنِم  ُرْوَْجلا  َْسَیل  ٌمیک ، ٌلْدَـع َحـ هّللا َ  َّنِکل  َو  ِْلتَْقلِاب ، َلـْتَْقلا 

؛ اولَعْفَی یّتَح  ِقوسُْفلا 
هب درک ، یم  يدزد  ّتین  سکره  انز و  هب  درک ، یم  انز  ّتین  سکره  تروص ، نیا  رد  دندش ، یم  تساوخزاب  ناشیاه  ّتین  هب  ناقساف  رگا 

، تسا رود  هب  وا  نأش  زا  ملظ ، تسا و  میکح  لداع  دنوادخ ، یلو  دش ، یم  تساوخزاب  نتشک  هب  درک ، یم  نتـشک  ّتین  سک  ره  يدزد و 
هک ینامز  ات  ار  ناراکدب  دـهد و  یم  شاداپ  دـنا ، هتـشاد  ناهنپ  هک  یبوخ  ياه  ّتین  هیاپ  رب  ناشبوخ و  ياه  ّتین  هیاپ  رب  ار  ناراکوکین  اّما 

. دنک یمن  تساوخ  زاب  دنا ، هدادن  ماجنا  دب  راک 

ح 158. ح 28 و ص 48 ، ص 9 ، دانسإلا ، برق 

2359 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِِهقْزِر یف  َدیز  ِِهْتَیب  ِلْهَا  یف  ُهُِّرب  َنُسَح  ْنَم 

. دوش یم  دایز  شیزور  دنک ، یکین  شا  هداوناخ  ّقح  رد  یگتسیاش  هب  سک  ره 
ص 127. يدنوارلا ، تاوعدلا 

2360 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِقْزِّرلا ِیف  ُدیزَی  ُِّرْبل  َا 

. دنک یم  دایز  ار  يزور  يراکوکین ،
ص 33. دهزلا ، باتک 

2361 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّرَّشلا َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُهَّلُک  َْریَْخلا  َلَعَج  َّلَج ـ  َو  َّزَع  هّللا ـ َ  َّنَِال  ِةَرِخْالا  َدـَْعب  ِّالا  َّرَّشلا  َو  َْریَْخلا  يََرت  َْنل  َو  َکَمامَا  ُهَّلُک  َّرَّشلا  َّنِا  َو  َکَـمامَا  ُهُّلُک  ُْریَْخل  َا 
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؛ ِراّنلا ِیف  ُهَّلُک 
رد ار  اه  یبوخ  همه  دنوادخ ، اریز  ینیب ، یمن  ترخآ  رد  زج  ار  یعقاو  يدب  یبوخ و  زگره  تسوت و  لباقم  رد  اه  يدـب  اه و  یبوخ  همه 

. تسا هداد  رارق  منهج  رد  ار  اه  يدب  همه  تشهب و 
ص 306. لوقعلا ، فحت 

2362 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِءامَّسلا ِرْطَق  ْنِم  اْئیَش  اوهَر  ـ ْکَی ْالیَک  َعْرَّزلا  َو  َثْرَْحلا  ِِهئایْبنَِال  َراتْخا  َّلَج ـ  َو  َّزَع  هّللا ـ َ  َّنِا 

. دنرادن شوخان  ار  نامسآ  ياه  شراب  زا  کی  چیه  ات  دیزگرب  دوخ  ناربمایپ  يارب  ار  عرز  تشک و  ّلج ـ  ّزع و  دنوادخ ـ 
ح 1. ص 260 ، ج 5 ، یفاک ،

2363 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهِداصَح َمْوَی  ُهَّقَح  ّيدَا  َو  ُهَحَلْصَا  َو  ُُهبِحاص  ُهَعَرَز  ُْعرَز  َلاق : ٌْریَخ ؟ ِلاْملا  ُّيَا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ُّیبَّنلا  َِلئُس 

ّقح دیامن و  یگدیـسر  نآ  هب  دراکب و  يزرواشک  هک  يرذب  دندومرف : تسا ؟ رتهب  لام  مادک  دش : هدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
. دنک ادا  ورد ، ماگنه  ار  نآ 

ح 9. ص 194 ، ج 13 ، هعیشلا ، لئاسو 

2364 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ْمُکُؤاِسن َّفِعَت  ِساّنلا  ِءاِسن  ْنَع  اوُّفِع  َو  ْمُک ، ? واْنبَا ْمُکَِّربَی  ْمُکَءابآ  اوُِّرب 

. دنزرو تّفع  ناتنانز  ات  دیزرو  تّفع  مدرم  نانز  هب  تبسن  و  دننک ، یکین  امش  هب  ناتنادنزرف  ات  دینک  یکین  دوخ  ردام  ردپ و  هب 
ح 5. ص 554 ، ج 5 ، یفاک ،

2365 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛» ِْنیَّفَْکلا َو  ُهْجَولا  : » َلاَق اِهتَنیز ؟ ْنِم  ُةَاْرَْملا  ُرِهُْظت  اّمَعمالسلا  هیلع  ُقِداّصلا  َِلئُس 

يدرگ اهنت  دندومرف : دش . لاؤس  دیامن ، راکشآ  نامرحمان  نیب  رد  ار  اهنآ  دناوت  یم  نز  هک  ییاه  تنیز  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. نییاپ هب  اه  تسد  چم  زا  تروص و 

ح 270. ص 82 ، دانسالا ، برق 

2366 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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؛ اعیمَج َۀَّنَْجلا  ُمُهَلِخُْدی  یّتَح  َِحلاّصلا  َبَدَْالا  َو  َْملِْعلا  ِِهْتَیب  َلْهَا  ُثِرُوی  ُنِمْؤُْملا  ُلازَیال 
. دنک تشهب  دراو  ار  نانآ  همه  ات  دزاس  یم  دنم  هرهب  هتسیاش  تیبرت  شناد و  زا  ار  دوخ  هداوناخ  هراومه  نمؤم ،

ح 13881. ص 201 ، ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم 

2367 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َمَّرَح َو  َّلَحَا  ام  َْدنِع  هّللا ِ  ُرْکِذ  ُرَبْکَا :ـ » هّللا ِ  ُرْکَِذل  : » یلاعَت ِِهلْوَق  یف 

. مارح لالح و  اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  رد  ندوب  ادخ  دای  هب  تسا :ـ » رت  گرزب  ادخ ، دای   » هیآ هرابرد 
ح 61. ص 162 ، ج 4 ، نیلقثلا ، رون 

2368 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو امُهَتَبْحُـص  َنِسُْحت  ْنَا  ُناسْحِْالَا  َلاقَف : « اناسِْحا ِْنیَدـِلاْولِاب  َو   ِ: » هّللا ِلْوَق  ْنَعمالـسلا  هیلع  هّللا ِ  ِدـْبَع  اـبَا  ُْتل  َاَـس  َلاـق : ِطاـّنَْحلا  ٍدّـالَو  یبَا  ْنَع 

؛ ِْهَیِلا ِناجاتْحَی  امُه  اْئیَش  َكالَاْسَی  ْنا  امُهَفِّلَک  ـ ُتال
نیا ردام  ردپ و  هب  یکین  دندومرف : مدیـسرپمالسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  ار  دینک » یکین  ناتردام  ردپ و  هب   » هیآ يانعم  دیوگ : یم  دّالو  یبَا 

، ناـنآ تساوخرد  زا  لـبق  ینعی   ) دـنهاوخب وت  زا  دـنراد  زاـین  هک  يزیچ  اـت  ینکن  ناـشروبجم  ینک و  وـکین  اـهنآ  اـب  ار  تراـتفر  هک  تسا 
(. ینک فرطرب  ار  ناشزاین 

ح 78. ص 79 ، ج 74 ، راونألا ، راحب 

2369 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلْهَا یِلا  ِِهب  َبَهَذ  َُّمث  ِهُِقنُع  یلَع  ُهَلَمَحَف  ُمِهارَّدلا  َو  ٌمَْحل  َو  ٌْزبُخ  ِهیف  ابارِج  َذَخَا  ُهُرْطَش  ِْلیَّللا  َنِم  َبَهَذ  َو  َمَتْعَا  اَذِامالسلا  هیلع  هّللا ِ  ِْدبَعوبَا  َناک 
هیلع هّللا ِ  ِدـْبَعابَا  َناک  ُهَّن  َا  اوِملَعَف  َِکلذ  اودَـقَف  مالـسلا  هیلع  هّللا ِ  ِدـْبَعوبَا  یـضَم  اّـمَلَف  ُهَنوفِْرعَیـال  َو  ْمِهیف  ُهَمَّسَقَف  ِۀَـنیدَْملا  ِلـْهَا  ْنِم  ِۀَـجاْحلا 

؛ مالسلا
ار نآ  دنتشاد و  یم  رب  مهرِد  و  تشوگ ، نان و  زا  رپ  ینابنا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تشذگ ، یم  بش  زا  یساپ  دش و  یم  کیرات  هک  اوه 

ترـضح یتقو  دنتخانـش . یمن  ار  وا  اهنآ  دندرک و  یم  میـسقت  ناشنایم  رد  دندرب و  یم  هنیدم  نادنمزاین  يارب  دنداهن و  یم  دوخ  شود  رب 
. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درم ، نآ  هک  دندیمهف  هجیتن  رد  دشن . يربخ  اه  کمک  نآ  زا  رگید  دنتشذگ ، رد  مالسلا  هیلع 

ح 1. ص 8 ، ج 4 ، یفاک ،

2370 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءایْـشَْالا ِّبَحَِاب  َقَّدَصَت  َا  ْنَا  ُّبُِحا  انَاَف  ُْهنِم  ََّیِلا  َّبَحَا  ٌء  ْیَـش  َْسَیل  ُهَّنِا  مَعَن ، لاق : ِرّکُّسلِاب !؟ ُقَّدَصَت  َا  ِرَّکُّسلِاب : ـ  ُقَّدَصَتَی  َناک  َُهل و  َلیق  دَق  َو   ـ

؛ ََّیِلا

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 686 

http://www.ghaemiyeh.com


زیچ ره  زا  ار  رکـش  يرآ . دندومرف : دیهد ؟ یم  هقدص  رکِـش  ایآ  دش : ضرع  داد ، یم  هقدص  رکِـش  تشاد  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
. مهدب هقدص  مراد ، تسود  رتشیب  ار  هچنآ  مراد  شوخ  ور ، نیا  زا  مراد ، یم  تسود  رتشیب  يرگید 

ح 3. ص 61 ، ج 4 ، یفاک ،

2371 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ اْینُّدلا ُْهتَتاَف  َو  َکَلَه  ِِهلْهَا  َو  ِلِطاْبلِاب  َّدَبَتْسا  ِنَم  َّنِاَف  ِِهلْهَا ، َو  ِّقَْحلا  ِنَع  اولوَزتالَف  َنِّوَلَتُْملا ، ِهِْقلَخ  ْنِم  ُضِْغُبی  هّللا َ  َّنَا  اومَلِْعا 

هب سک  ره  هک  ارچ  دیوشن ؛ ادج  وا  لها  ّقح و  زا  سپ  دراد ، ترفن  دـننک ، یم  ضوع  گنر  امئاد  هک  ییاه  ناسنا  زا  دـنوادخ  هک  دـینادب 
. دهد یم  تسد  زا  مه  ار  ایند  دوش و  یم  دوبان  ددنویپب ، نآ  لها  لطاب و 

ح 6. ص 137 ، دیفم ، یلاما 

2372 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهَْدنِع ام  َبَلُْطی  َو  َلَاُْسی  ْنَا  ُّبُِحی  َّلَج ـ  َو  َّزَع  هّللا ـ َ  َّنِا 

. دوش بلط  ددرگ و  تساوخرد  تسوا ، دزن  هچنآ  دراد  تسود  ّلج ـ  ّزع و  دنوادخ ـ 
ح4. ص 475 ، ج 2 ، یفاک ،

2373 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُْهنِم ِناْطیَّشلا  ُُّونُد  َناک  ُُهنْزُح  َناک  اذِا  َو  ُْهنِم  ِکَلَْملا  ُُّونُد  َناک  ُهُحَرَف  َناک  اذِاَف  ٌناَْطیَش  َو  ٌکَلَم  ُهَعَم  َو  ِّالا  ٍدَحَا  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِا 

نیگهودنا هاگره  تسا و  هدش  کیدزن  وا  هب  هتـشرف  دش ، لاحـشوخ  هاگره  تسا . یناطیـش  يا و  هتـشرف  وا  اب  هک  نیا  رگم  تسین  يدـحا 
. تسوا هب  ناطیش  ندش  کیدزن  زا  دش ،

ح 21. ص 145 ، ج 61 ، راونألا ، راحب 

2374 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یتَّلا َو  ِرْمَْخلا ، ُبْرُـش  َْرتِّسلا  ُکـِتْهَت  یتَّلا  َو  ُْملُّظلا ، َمَقِّنلا  ُلِْزُنت  یتَّلا  َو  ُلـْتَْقلا ، َمَدَّنلا  ُثِروـت  یتَّلا  ُبونُّذـلا  َو  ُیْغَْبلا ، َمَـعِّنلا  ُرِّیَُغت  یتَّلا  ُبونُّذـلَا 

؛ ِنیَِدلاْولا ُقوقُع  َءاوَْهلا  ُِملُْظت  َو  َءاعُّدلا  ُّدَُرت  یتَّلا  َو  ِمِحَّرلا ، ُۀَعیطَق  َءانَْفلا  ُلِّجَُعت  یتَّلا  َو  انِّزلا ، َقْزِّرلا  ُسِبَْحت 
و تسا ، یشک  مدآ  دروآ ، یم  راب  هب  ینامیـشپ  هک  یناهانگ  تسا و  یـشکرس  ییوگروز و  دنک ، یم  نوگرگد  ار  اه  تمعن  هک  یناهانگ 

بارـش درب ،) یم  ار  اه  تیثیح  وربآ و  و   ) درد یم  ار  اه  هدرپ  هک  یناهانگ  تسا و  متـس  دروآ ، یم  دورف  ار  اهرفیک  ماـقتنا و  هک  یناـهانگ 
یناهانگ تسا و  محر  عطق  دـشخب ، یم  باتـش  ار  گرم  هک  یناهانگ  تسانز و  دریگ ، یم  ار  يزور  يولج  هک  یناـهانگ  تسا و  يراوخ 

. تسا ردام  ردپ و  ندرزآ  دنک ، یم  رات  هریت و  ار  اضف  دوش و  یم  اعد  تباجتسا  عنام  هک 
ح 1. ص 447 ، ج 2 ، یفاک ،
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2375 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَشِحاْفلا َعیشَت  نَا  َنوُّبُِحی  َنیذَّلا  َّنِا  « : ـ  َّلَج َو  َّزَع  هّللا ـ ُ  َلاق  ِۀَیْالا ، ِهِذه  ِلْهَا  ْنِم  َناک  ام  امْوَی  ِِهب  ُهَبیعَِیل  اْبیَع  ِنِم  ? وُْملا ِهیخَا  یلَع  یـصْحَا  ْنَم 

؛» َنومَْلعَت ُْمتنَا َال  َو  ُمَْلعَی  ُهّللا  َو  ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ٌمیلَا  ٌباذَع  ْمَُهل  اونَمآ  َنیذَّلا  ِیف 
تـسود هک  یناسک  : » تسا هیآ  نیا  لومـشم  دـنک ، شنزرـس  ار  وا  يزور  نآ  اب  ات  دـیآرب ، شنمؤم  ردارب  ییوج  بیع  ددـص  رد  سک  ره 

دناد یم  دنوادخ  و  دوب . دهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  نانآ  يارب  یکاندرد  باذع  دنک ، ادیپ  عویـش  نامیا ، اب  مدرم  نایم  رد  اه  یتشز  دـنراد ،
«. دیناد یمن  امش  و 

ح 10379. ص 110 ، ج 9 ، لئاسولا ، كردتسم 

2376 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اونَمآ َنیذَّلا  ِیف  ُۀَشِحاْفلا  َعیشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیذَّلا  َّنِا  « : ـ  َّلَج َو  َّزَع  هّللا ـ ُ  َلاق  َنیذَّلا  َنِم  َوُهَف  ُهانُُذا  ُْهتَعِمَـس  َو  ُهاْنیَع  ُْهتَاَر  ام  ٍنِمُْؤم  یف  َلاق  ْنَم 

؛» َنومَْلعَت ُْمتنَا َال  َو  ُمَْلعَی  ُهّللا  َو  ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ٌمیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل 
هک تسا  یناسک  رامـش  زا  دنک ، وگزاب  تسا  هدینـش  دوخ  ياه  شوگ  اب  هدـید و  دوخ  ياه  مشچ  اب  هک  ار  يزیچ  ینمؤم  هرابرد  سک  ره 

یکاندرد باذـع  دـنک ، ادـیپ  عویـش  نامیا ، اب  مدرم  نایم  رد  اه  یتشز  هک  دـنراد  تسود  هک  یناسک  : » تسا هدومرف  ّلج ـ  ّزع و  يادـخ ـ 
«. دیناد یمن  امش  دناد و  یم  دنوادخ  و  دوب . دهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  نانآ  يارب 

ح 2. ص 357 ، ج 2 ، یفاک ،

2377 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّرُمَی َْمل  َو  َلاق : ْنَا  یِلا  اّیوَق  ًالُجَر  َناک  ُهَّنِکلَو  ٍلامَج ، َو ال  ٍمْسِج  یف  ٍطَْسب  َو ال  ٍلْهَا  َو ال  ٍلام  َو ال  ٍبَسَِحب  َۀَـمْکِْحلا  ُنامُْقل  َیتوا  ام  هّللا ِ  َو  ... 

؛ ازَجاَحت یّتَح  امُْهنَع  ِضْمَی  َْمل  َو  امُهَْنَیب  َحَلْصَا  ِّالا  ِنالِتَتْقَی  َْوا  ِنامِصَتْخَی  ِْنیَلُجَِرب 
، تشادن ریگمـشچ  ییابیز  یمـسج و  تردق  هداوناخ ، ییاراد ، زین  و  دوب ، هدـشن  اطع  شناد  تمکح و  اهنت  نامقل ، هب  هک  مسق  ادـخ  هب  ... 

نیا رگم  تشذگ  یمن  دندیگنج ، یم  ای  دـندرک و  یم  عازن  مه  اب  هک  رفن  ود  هب  وا  و  دـندومرف : ماما  هک  اجنآ  ات  دوب  هدارا  اب  يدرم  وا  یلو 
. دندش یم  قّرفتم  هدیشک و  گنج  عازن و  زا  تسد  اهنآ  هک  نآ  ات  تفر  یمن  نانآ  شیپ  زا  درک و  یم  رارقرب  حلص  ناشنایم  هک 

ح 3. ص 442 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم 

2378 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَّیّرُّذلا ِیف  ُنیبَی  ِمارَْحلا  ُبْسَک 

. دراذگ یم  رثا  لسن ، رد  مارح ، دمآرد 
ح 4. ص 125 ، ج 5 ، یفاک ،

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 688 

http://www.ghaemiyeh.com


2379 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْنِم ًۀَعُْقب  ِْهیَلَع  هّللا ُ  َطَّلَـس  ُْهنِم ، َّلَج ـ  َو  َّزَع  هّللا ـ ِ  َّقَح  ْجِرُْخی  َْمل  ًالام  اْدبَع  هّللا ُ  یَطْعَا  اذِاَف  ُۀَمِقَْتنُْملا ، یَّمَُـست  اعاِقب  یلاعَت ـ  َو  َكَرابَت  هّلل ـ َ  َّنِا 

؛ اهَکََرت َو  َتام  َُّمث  اهیف  َلاْملا  َِکلذ  َفَْلتَاَف  ِعاِقْبلا ، َْکِلت 
نآ زا  ار  ّلج ـ  ّزع و  يادخ ـ  ّقح  وا  دهدب و  یلام  يا  هدنب  هب  ادـخ  نوچ  هک  ریگماقتنا  مان  هب  دراد  ییاه  نیمز  یلاعت ، كرابت و  دـنوادخ 

ار اج  نآ  دریمب و  سپـس  دـنک ، فلت  اج  نآ  رد  ار  لام  نآ  هک  دـیامرف  یم  ّطلـسم  يو  رب  ار  اه  نیمز  نآ  زا  یکی  دـنوادخ ، دزادرپن ، لام 
. دراذگب یقاب 

ح 5908. ص 417 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

2380 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِهِرُمُع یف  َُهل  َّدُم  ِِهْتَیب  ِلْهَِاب  ُهُِّرب  َنُسَح  نَم  ِِهقزِر و  یف  َدیز  ُُهتَِّین  تَنُسَح  نَم  ُُهلَمَع و  یکَز  ُُهناِسل  َقَدَص  ْنَم 

هب سک  ره  دوش و  یم  داـیز  شیزور  دـشاب ، بوخ  شتّین  سک  ره  دـنک ؛ یم  دـشر  دوش و  یم  هزیکاـپ  شلمع  دـشاب ، وگتـسار  سک  ره 
. دوش یم  ینالوط  شرمع  دنک ، یکین  شا  هداوناخ  قح  رد  یگتسیاش 

ح 11. ص 105 ، ج 2 ، یفاک ،

2381 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِلَجَْالا ِیف  ُئِْسُنت  َو  ِقْزِّرلا  ِیف  ُدیَزت  َو  َسْفَّنلا  ُبیُطت  َو  َّفَک  ـ ْلا ُحِمُْست  َو  َُقلُْخلا  ُنِّسَُحت  ِماحْرَْالا  ُۀَلِص 

. دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  گرم  دنک و  یم  دایز  ار  يزور  هزیکاپ ، ار  ناج  هدنشخب ، ار  تسد  بوخ ، ار  قالخا  محر ، هلص 
ح 6. ص 151 ، ج 2 ، یفاک ،

2382 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌء؛ ْیَش  ُهَدنِع  اّمِم  ُصُْقنَیال  َو  ابارَش  َو  اماعَط  مُهَعِسََول  ُْسنِْالا  َو  ُّنِْجلا  ِنالَقَّثلا  ِِهب  َلَزن  َول  ًالِْزنَم  َۀَّنَْجلا  ِلْهَا  ینْدَا  َّنِا 

دراد هچنآ  زا  دـنک و  ییاریذـپ  یندـیماشآ  یندروخ و  اب  ار  همه  دـنوش  وا  ناـمهیم  سنا  ّنج و  رگا  هک  تسا  ناـنچ  تشهب ، درف  نیرتمک 
. دوشن مک  يزیچ 

ح 11. ص 120 ، ج 8 ، راونألا ، راحب 

2383 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؟» َنینِمْؤُْمِلل َو  ِِهلوسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهِّلل  َو  : » ُلوقَی یلاعَت  هّللا َ  ُعَمْـسَت  امَا  ًالیل ، َذ  َنوکَی  ْنَا  ِْهَیِلا  ْضِّوَُفی  َْمل  َو  اـهَّلُک  ُهَروُما  ِنِمْؤُْملا  َیِلا  َضَّوَف  هّللا َ  َّنِا 
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ْیَِشب ِِهنید  نِم  ُّلَقَتُْـسیال  ُنِمْؤُْملا  َو  ِلِواعَْملِاب  ُْهنِم  ُّلَقَتُْـسی  َلَبَْجلا  َّنَِال  ِلَبَْجلا  َنِم  ُّزَعَا  َنِمْؤُْملا  َّنِا  َلاق : ًالیل . َذ  ُنوکَیال  َو  ازیزَع  ُنوکَی  ُنِمْؤُْملاَف 
ٍء؛

یم یلاعت  يادـخ  هک  يا  هدینـشن  رگم  دـشاب . لیلذ  هک  تسا  هدادـن  وا  هب  ار  رایتخا  نیا  اما  هداد ، نمؤم  هب  ار  اهراک  همه  رایتخا  دـنوادخ ،
هوک زا  نمؤم ، دـندومرف :  [ همادا رد  . ] تسین لـیلذ  تسا و  زیزع  نمؤـم ، سپ ، تسا ؟» نینمؤـم  شلوـسر و  ادـخ و  نآ  زا  تّزع ، : » دـیامرف

. تساک ناوت  یمن  نمؤم  نید  زا  يا  هلیسو  چیه  اب  اما  دوش  یم  مک  هشیت  تابرض  اب  هوک  زا  اریز  تسا ؛ رت  مکحم 
ح 367. ص 179 ، ج 6 ، بیذهتلا ،

2384 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ َکَْملِع َکُقِْطنَم  َزوجَیال  ْنَا  َو  َکَعَفَن  ْنِا  َو  ِلِطاْبلا  یَلَع  َكَّرَض  ْنِا  َو  َّقَْحلا  َِرثُْؤت  ْنَا  ِنامیْالا  ِۀَقیقَح  ْنِم  َّنِا 

نآ نامیا  تقیقح  زا  زین  و  دشاب ، وت  عفن  هب  لطاب  وت و  ررـض  هب  قح  دنچ  ره  يراد ، مّدقم  لطاب ، رب  ار  ّقح  هک  تسا  نیا  نامیا  تقیقح  زا 
. دشابن رتشیب  تشناد  زا  وت  راتفگ  هک  تسا 

ص 205. ج 1 ، نساحم ،

2385 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ُهُرِفْغَا ٌْبن  َذ  يْدنِع  ُمَظاعَتَیال  ُهَّنِاَف  یتَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَتالَف  یبَضَغ ، ْتَقَبَس  یتَمْحَر  َّنِا  ْمَُهل : ُْلق 

گرزب نم  دزن  رد  مزرمایب ، ار  نآ  نم  هک  یهانگ  اریز  دیوشن ؛ دـیماان  متمحر  زا  سپ ، تسا . مّدـقم  ممـشخ ، رب  نم  تمحر  وگب : نانآ  هب 
. تسین

ح 25. ص 274 ، ج 2 ، یفاک ،

2386 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْنِم اِهب  ام  َءاعْرَق ، ٍضْرَِاب  ُنَْحن  ِهّللا ! َلوُسَر  اـی  اُولاـقَف : ٍبَطَِحب . اُوْتئا  ِِهباحْـصَِال : َلاـقَف  َءاَـعْرَق  ٍضْرَاـِب  َلَزَنهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  َّنِا 
اذَک هـ هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوسَر  َلاقَف  ٍضَْعب . یلَع  ُهَضَْعب  ِْهیَدَی  َنَیب  اْوَمَر  یّتَح  ِِهب  اوؤاجَف  ِْهیَلَع  َرَدَق  اِمب  ٍناْسنِا  ُّلُک  ِْتاَْیلَف  َلاق : ٍبَطَح .

ٍء ْیَـش  َّلُک  َو  مُهَراثآ  َو  اومَّدَق  ام   » ُُبتْکَی اهَِبلاط  َّنِا  َو  الَا  ًاِبلاط  ٍء  ْیَـش  ِّلُِکل  َّنِاَف  ِبونُّذـلا ، َنِم  ِتارَّقَحُْملا  َو  مُکاّیا  َلاق : َُّمث  ُبونُّذـلا . ُعِمَتَْجت 
؛» ٍنیبُم ٍماِما  یف  ُهاْنیَصْحَا 

ضرع دـیروایب . مزیه  يرادـقم  دـندومرف : ناشباحـصا  هب  دـندمآ و  دورف  هایگ ، یب  کشخ و  ینیمز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هچ ره  سک  ره  دندومرف : ترـضح  دوش . یمن  تفای  یمزیه  نآ ، رد  هک  میتسه  هایگ  یب  کشخ و  ینیمز  رد  ام  ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک :
زین ناهانگ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپـس ، دنتـشابنا . ترـضح ، ربارب  رد  دندرک و  عمج  ار  اه  مزیه  اهنآ  دَرَوایب . تفای ،
يا هدننکوجتـسج  يزیچ  ره  اریز  دـنزیهرپب ؛ دـنوش ، یم  هدرمـش  کچوک  هک  یناهانگ  زا  دـندومرف : هاـگ  نآ  دـنوش . یم  عمج  هنوگ  نیا 

هدرک نیا  زا  شیپ  هک  ار  يراک  ره  : » دیامرف یم  دنوادخ  دسیون . یم  دنک و ] یم  ادیپ  ار  اهنآ  ، ] ناهانگ هدننکوجتـسج  هک  دینادب  و  دراد .
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«. میا هدرک  هرامش  ظوظحم ) حول   ) نیبم باتک  رد  ار  يزیچ  ره  هتبلا  و  میسیون ] یم  دنا ،[  هتشاذگ  اج  هب  هک  ار  یناشن  رثا و  ره  دنا و 
ح3. ص 288 ، ج 2 ، یفاک ،

2387 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ِهِروُما  ِعیمَج  یف  ِهیَلَع  َلَک  ـ َّتا َو  ٍۀَقِداص  ٍۀَِّین  ْنَع  هّللِاب ِ  َمَصَتْعا  ِنَم  یتَْضبَق : یف  ِساّنلا  ُِرئاس  َو  ٌۀَلیح  َّنِهیف  یل  َْسَیل  َءایْشَا )  ) ُۀَسْمَخ ُسیْلبِا : َلاق 

اِمب َیِـضَر  ْنَم  َو  ُُهبیـُصت  َنیح  ِۀَبیـصُْملا  یَلَع  ْعَزْجَی  َْمل  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  ُهاضْرَی  اِمب  ِنِمْؤُْملا  ِهیخَِال  َیِـضَر  ْنَم  َو  ِهِراهَن  َو  ِِهْلَیل  یف  ُهُحیبْسَت  َُرثَک  ْنَم 
؛ ِِهقْزِِرل َّمَتْهَی  َْمل  َو  َُهل  هّللا ُ  َمَسَق 

دربب و هانپ  ادخ  هب  تسرد  ّتین  اب  سک  ره  . 1 دنتسه : نم  تشم  رد  مدرم  رگید  اما  مرادن  اهنآ  هب  یهار  چیه  هک  دنرفن  جنپ  تفگ : ناطیش 
هک ددنسپ  نآ  شنمؤم  ردارب  يارب  هک  یسک  . 3 دیوگ ؛ ادخ  حیبست  رایسب  زور  بش و  هک  یـسک  . 2 دنک ؛ لّکوت  وا  رب  شیاهراک  همه  رد 

شتمـسق دنوادخ  هچنآ  هب  هک  یـسک  ره  و  . 5 دنک ؛ یمن  یبات  یب  دـسر ، یم  وا  هب  یتبیـصم  هاگره  هک  یـسک  . 4 ددنـسپ ؛ یم  دوخ  يارب 
. دروخ یمن  ار  شیزور  مغ  تسا و  دنسرخ  هدرک ،

ص 285. لاصخ ،

2388 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِنیطایَّشلا ُهُرُضَْحت  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُهُرُجْهَت  َو  ُُهتَکََرب  ُّلِقَت  ِهیف  َّلَج ـ  َو  َّزَع  هّللا ـ ُ  ُرَکُْذیال  َو  ُنآرُْقلا  ِهیف  ُاَْرُقیال  يذَّلا  ُْتیَْبل  َا 

رد نیطایـش  دننک و  یم  كرت  ار  نآ  ناگتـشرف  هدش ، مک  شتکرب  ددرگ ، یمن  دای  ادخ  زا  دوش و  یمن  هدـناوخ  نآرق  نآ  رد  هک  يا  هناخ 
. دنبای یم  روضح  نآ 

ح 1. ص 499 ، ج 2 ، یفاک ،

2389 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِروبُّثلا َنِم  َیَِقل  ام  ُهَْلیَو  ای  يدان  َو  ُُهلاص  َْوا  ْتَعَّلََخت  َو  ُهاتَبْکُر  ْتَّکَطْصا  اَیَقَْتلا  اَذِاَف  ِناِملْسُْملا ، َرَجَتْها  اَم  احِرَف  ُسیْلبِا  ُلازَیال 

، دننک یتشآ  رگیدکی  اب  هک  نیمه  اما  دوش ، یم  لاحـشوخ  رایـسب  ناطیـش  دـیآ ، دوجو  هب  ییادـج  رهق و  ناملـسم ، رفن  ود  نایم  هک  یتقو 
. مدش كاله  یتشآ ، نیا  ببس  هب  هک  نم  رب  ياو  يا  دنز : یم  دایرف  دوش و  یم  هراپ  شدوجو  دنبدنب  دزرل و  یم  شیاهوناز 

ح 7. ص 346 ، ج 2 ، یفاک ،

2390 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ٍْریَخ ِّلُک  یِلا  ُعَرْسَا  مُهَّنِاَف  ِثادْحَْالِاب  َْکیَلَع 

. دنروآ یم  يور  ریخ  ياهراک  هب  رت  عیرس  نانآ  هک  اریز  بایرد ؛ ار  ناناوج 
ح 66. ص 93 ، ج 8 ، یفاک ،
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2391 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرَّکَذَت » نَم  ِهِیف  ُرَّکَذَتَی  اَّم  مُکْرِّمَُعن  َْمل  ََوأ   : » لج زع و  هّللا ِ  ِلوَق  یف   ـ

رد تساوخ  یم  سک  ره  هک  میدادن  زارد  رمع   [ ردق نآ   ] ار امش  رگم  ( ـ :  لج زع و  دنوادخ  نخس  نیا  هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
تساه .  هلاس  هدجه  شنزرس  نخس ] نیا  [ : )؟ تفرگ یم  تربع  دریگ ،  تربع  نآ 

 . 37 رطاف : 

2392 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نَمو َبَرقأ ،  ِناصقُّنلا  َیلإ  َناک  ِهِسفَن  یف  َةَدایِّزلا  ِفِرعَی  َمل  نَمو  ٌنوعلَم ،  َوُهَف  امُهَّرَـش  ِهیَموَی  ُرِخآ  َناک  نَمو  ٌنوبغَم ،  َوُهَف  ُهاموَی  يوَتـسا  ِنَم 

ِةایَحلا .  َنِم  َُهل  ٌریَخ  ُتوَملاَف  َبَرقأ  ِناصقُّنلا  َیلإ  َناک 
هک نآ  تسا .  هدش  نیرفن  دشاب ،  رتدب  شزور  نیمود  هک  نآ  و  تسا ،  نوبغم  دـشاب ،  ربارب  شزور  ود  هک  نآ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا .  رتهب  شیارب  یگدنز  زا  گرم  دشاب ،  رت  کیدزن  ْناصقن  هب  هک  ره  تسا و  رت  کیدزن  ْناصقن  هب  دنیبن ،  دوخ  رد  ار  تفرشیپ 
 . ص 766 ح 1030 قودصلل :  یلامألا 

2393 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َخویُّشلا  َکنَع  َعدو  ِبابَّشلِاب  َکیَلَع  یخأ  َنباَی 

نک .  اهر  ار  ناریپ  بایرد و  ار  ناناوج  ردارب ! دنزرف  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . هتعیبلمالسلا هیلع  قداصلا  مامإلاو  سانلا  ةوعدو  هیبأ  لتق  دعب  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  جورخ  دنع 

2394 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نإو َِمثأ ،  َعَّیَـض  نإو  َعَّیَـض ،  َطَّرَف  نِإَف  َطَّرَف ،  لَعفَی  َمل  نِإَف  امِّلَعَتُم ،  وأ  اِملاع  اّمإ  ِنَیلاح :  یف  ایِداغ  ّالإ  مُکنِم  َباـبَّشلا  يَرأ  نأ  ُّبُِحا  ُتَسل 

ِّقَحلِابهلآ .  هیلع و  هللا  یلص  ادَّمَُحم  َثََعب  يذَّلاَو  َراّنلا .  َنَکَس  َِمثأ 
یهاتوک دنکن ،  نینچ  یناوج ]  ] رگا وجشناد .  ای  دنمشناد  منیبب :  تلاح  ود  رد  زج  ار  امش  ِناناوج  مرادن  تسود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هیلع و هللا  یلص  دّمحم  هک  نآ  هب  دنگوس  دنک ،  هانگ  رگا  تسا و  هدرک  هانگ  تخاس ،  هابت  رگا  هتخاس و  هابت  درک ،  یهاتوک  رگا  هدرک و 
دش .  دهاوخ  نیشن  خزود  تخیگنارب ،  قح  هب  ار  هلآ 

ص 303 ح 604 .  یسوطلل :  یلامألا 

2395 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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یحَتِلا .  يوَتساَو :  ًۀَنَس ،  َةَرشَع  ینامَث  ُهّدُشأ  اًْملِع : ـ » َو  اًمْکُح  ـُه  َْنیَتاَء يَوَتْساَو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اََّمل  َو   » لج زع و  هّللا ِ  ِلوَق  یف   ـ
( میدرک اطع  شناد  تمکح و  وا  هب  دیسر ،  شیوخ  لامک  دشر و  هب  نوچ  ( ـ :  لج زع و  دنوادخ  نخس  هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

دروآرد .  شیر  ینعی :  يوَتِْسا ، »  » یگلاس و هدجه  ینعی :  َّدُشَأ ، » : »
 . ص 226 رابخألا :  یناعم 

2396 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اقَّفَُوم  ّاباش  مِهَیلإ  ُعِجرَی  ُهَّنَِأل  ُساّنلا ،  ُهَرَکنََأل  ُِمئاقلا  َماق  دَق  َول 

 ، مدرم يوس  هب  بیکرت ،  شوخ  یناوج  تروص  هب  هک  اریز  دنـسانش ؛ یمن  ار  وا  ْمدرم  دزیخ ،  اپ  هب  مئاق ،  رگا  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
ددرگ .  یم  زاب 

 . ج 3 ص 301 راونألا :  راحب  يوتسملا .  وأ  ۀقلخلا ،  نسحل  ۀقفاوم  هؤاضعأ  يذلا  وه 

2397 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َۀَّکَِمب .  َنوِحبُصیَف  ٍداعیم  ِریَغ  یلَع  ٍةَدِحاو  ٍۀَلَیل  یف  مِِهبِحاص  یلإ  اوَفاَوت  ذإ  ٌماِین  مِهِحوطُس  ِروهُظ  یلَع  ِۀَعیّشلا  ُبابَش  انَیب 

 ، بش کی  رد  یلبق ،  هدـعو  نودـب  هاگان ،  هب  دـنا ،  باوخ  رد  اه  ماب  تشپ  رب  هاگنابـش  ناناوج ،  هک  یماگنه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دوب .  دنهاوخ  هّکم  رد  ماگنه  ْحبص  دنوش و  یم  عمج  دوخ  بحاص  درِگ 

 . ص 316 ح 11 ینامعنلل :  ۀبیغلا 

2398 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
زع و هّللا َ  َّنإ  مالـسلا :  هیلع  ٍِبلاـط  یبأ  ُنب  ُِیلَع  َنینِمؤُـملاُریمأ  َلاـق  َمَدآ : ـ ؟ وـَنب  مأ  ُلَـضفأ  ُكۀَِـکئالَملا  ٍنانِـس  ُنب  هّللاُدـبَع ِ  َُهلَأَـس  دَـقو   ـ

َوُهَف ُهَتَوهَش  ُُهلقَع  َبَلَغ  نَمَف  امِهیَلِک ،  َمَدآ  یَنب  یف  َبَّکَرَو  ٍلقَع ،  ِالب  ًةَوهَش  ِِمئاهَبلا  ِیف  َبَّکَرو  ٍةَوهَـش ،  ِالب  ًالقَع  ِكۀَِکئالَملا  ِیف  َبَّکَرلج 
ِِمئاهَبلا .  َنِم  ٌّرَش  َوُهَف  ُهَلقَع  ُُهتَوهَش  تَبَلَغ  نَمَو  ِكۀَِکئالَملا ،  َنِم  ٌریَخ 

بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  مدآ : ـ ؟ نادنزرف  ای  دنرترب  ناگتـشرف  دیـسرپ :  هک  نانـس  نب  هّللا  دبع  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
رد درک و  قلخ  لقع ،  نودب  ِتوهـش  زا  ار  نایاپراچ  دیرفآ و  توهـش  نودـب  ِلقع  زا  ار  ناگتـشرفلج  زع و  يادـخ   : » دومرف مالـسلا  هیلع 

شلقع رب  شتوهـش  هک  ره  تسا و  رتـهب  ناگتـشرف  زا  دوـش ،  زوریپ  شتوهـش  رب  شلقع  هک  ره  سپ ،  تخیمآ .  مه  هب  ار  ود  ره  ناـسنا ، 
تسا .  رتدب  نایاپراچ ،  زا  ددرگ ،  زوریپ 

 . ص 4 عیارشلا :  للع 

2399 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َموَی ُهنَع  ازیجَح  ُنآرُقلا  َناکو  ِةَرَرَبلا ،  ِمارِکلا  ِةَرَفَّسلا  َعَم  لج  زع و  هّللا ُ  ُهَلَعَجَو  ِهِمَدو  ِهِمحَِلب  ُنآرُقلا  َطَلَتِخا  ٌنِمُؤم  ٌّباش  َوُهَو  َنآرُقلا  َأَرَق  نَم 
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ِۀَمایِقلا . 
اب ار  وا  لـج  زع و  دـنوادخ  ددرگ و  یم  نیجع  شنوـخ  تشوـگ و  اـب  دـناوخب ،  یناوـج  رد  ار  نآرق  هک  نآ  مالـسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 

دوب .  دهاوخ  شیارب  ینابهگن  تمایق ،  زور  رد  نآرق  دنک و  یم  هارمه  کین ،  راوگرزب و  ناگتشرف 
 . ج 2 ص 603 ح 4 یفاکلا : 

2400 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهتبَّدََأل .  ِنیّدلا  ِیف  ُهَّقَفَتَی  ِعۀَعیّشلا ال  ِبابَش  نِم  ٍّباِشب  ُتیُتا  َول 

بدا ار  وا  تسین ،  ینید  یهاگآ  بسک  ِیپ  رد  هک  مبایب  ار  هعیش  ناناوج  زا  یناوج  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما 
منک .  یم 

 . ج 1 ص 357 ح 760 نساحملا : 

2591 ات 2401 زا

2401 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهبَدأ .  ُتنَسحََأل  هَّقَفَتَی  َمل  اِنتَعیش  نِم  ٍّباِشب  ُتیُتا  َول 

منک .  یم  بدا  وکین  ار  وا  تسین ،  ینید  یهاگآ  بسک  یپرد  هک  مبایب  نامنایعیش  زا  ار  یناوج  رگا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 1 ص 80 مالسإلا :  مئاعد 

2402 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُئۀَئِجرُملا .  ُمِهَیلإ  مُکَِقبسَت  نأ  َلبَق  ِثیدَحلِاب  مُکَثادحأ  اورِداب 

امـش رب   [ یفارحنا ياه  هورگ  رگید  ای   ] هئِجُرم هک  نآ  زا  شیپ  دـیبایرد ،  ینید ) فراعم   ) ثیدـح اب  ار  ناناوج  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دنورب .  نانآ  يوس  هب  دنریگ و  یشیپ 

 . ج 8 ص 111 ح 381 ماکحألا :  بیذهت 

2403 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نإو َِمثأ ،  َعَّیَـض  نإو  َعَّیَـض ،  َطَّرَف  نِإَف  َطَّرَف ،  لَعفَی  َمل  نِإَف  امِّلَعَتُم ،  وأ  ًاِملاع  اّمإ  ِنَیلاح :  یف  ًایِداغ  ّـالإ  مُکنِم  َّباّـشلا  يَرأ  نأ  ُّبُِحا  ُتَسل 

ِّقَحلِاب .  ادَّمَُحم  َثََعب  يذَّلاَو  َراّنلا  َنَکَس  َِمثأ 
 ، دـنکن نینچ  یناوج ]  ] رگا وجـشناد .  ای  دنمـشناد  تلاح :  ود  رد  رگم  منیبب ،  ار  امـش  ناناوج  مرادـن  تسود  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
ار دّمحم  هک  نآ  هب  دنگوس  دنک ،  هانگ  رگا  تسا و  هدرک  هانگ  دزاس ،  هابت  رگا  تسا و  هتخاس  هابت  دـنک ،  یهاتوک  رگا  هدرک و  یهاتوک 
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دش .  دهاوخ  نیشن  خزود  تخیگنارب ،  يربمایپ  هب  قح  هب 
 . ص 303 ح 604 یسوطلل :  یلامألا 

2404 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُهَّنَِأل  ُساّنلا ؛  ُِکلهَی  امَّنإ  : 

َنولَأسَی .  ال 
دنسرپ .  یمن  نوچ  دنوش ،  یم  دوبان  مدرم ،  انامه  دیسرپ : ـ  هک  یبلاطم  هرابرد  نَیعَا ،  نب  نارمُح  هب  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

 . ج 1 ص 40 ح 2 یفاکلا : 

2405 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّزَکَف  َلَسَتغاَف  ِلسُغلِاب  َِرمُاَف  ِِهب ،  َناک  ٍحرُج  یلَع  ٌَۀبانَج  ُهَتباصأ  ًالُجَر  َّنأ  َُهل  َرِکُذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َِّیبَّنلا  َّنإ 

دش هتفگ  يو  هب  دش .  ُبنُج  هدید ،  بیسآ  حورجم و  يدرم  هک  دش  هداد  شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تفر .  ایند  زا  دیزرل و  دروخ و  امرس  سپس ،  درک و  لسغ  مه  وا  دنک .  لسغ 

تسا . » اناد ] زا   ] ندیسرپ خساپ ، ] زا   ] هدنامرد يوراد  انامه  دشُکب ! ار  نانآ  دنوادخ ،  دنتشُک .  ار  وا   : » دومرف ادخ  ربمایپ 
( . ج 3 ص 893 حاحصلا :   ) دربلا نم  ضّبقت  اذإ  زوزکم :  وهف  لجرلا  ّزُک 

2406 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِيأَّرلا .  ُفعَضو  ِۀَلیحلا ،  ُۀَِّلقو  ِۀَّمِهلا ،  ُرصَق  یلاعَملا :  ِبَلَط  نَع  َءرَملا  َنزُجحَی  ٌثالَث 

يأر .  یتسس  یگراچ و  مک  یتّمه ،  ْتسپ  دنراد :  یمزاب  یگرزب  هب  یبایتسد  زا  ار  یمدآ  زیچ ،  هس  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 318 لوقعلا :  فحت 

2407 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهتَعاط .  ِّزِع  یلإ  هّللا ِ  ِۀَیِصعَم  ِّلُذ  نِم  لُقنَیلَف  ٍناطلُس  ِالب  ًۀَبیَهو  ٍلام  ِالب  ًینِغو  ٍةَریشَع  ِالب  ًاّزِع  َدارأ  نَم 

 ، دهاوخ یم  تنطلـس )  ) تردق نودب  ِتبیه  و  تورث ،  نودب  ِيزاین  یب  و  رابت ،  نودـب  ِییاقآ  تّزع و  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دناشکب .  وا  زا  يوریپ  ِتّزع  هب  ادخ ،  ینامرفان  ِيراوخ  زا  ار  دوخ  دیاب  یم 

 . ص 169 ح 222 لاصخلا : 

2408 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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 ُ هّللا یِهاُبی  يذَّلا  َكاذ  یلاعَت ،  هّللا ِ  ِۀَعاط  یف  َُهلامَجو  َُهبابَش  َلَعَج  ٍۀَنَسَح ،  ٍةَروص  یف  ِّنِّسلا  ُثَدَح  ٌّباش  یلاعَت  هّللا ِ  َیلإ  ِِقئالَخلا  َّبَحأ  َّنإ 
اّقَح .  يدبَع  اذه  ُلوقَیَف :  ُهَتَِکئالَم ،  ِِهب  یلاعَت 

یناوج هک  تسا  ییامیس  شوخ  لاس و  مک  ِناوج  دنوادخ ،  دزن  ناگدیرفآ  ِنیرت  ینتشاد  تسود  هک  یتسار  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یم دنک و  یم  راختفا  ناگتشرف  دزن  يو  هب  گرزب  دنوادخ  هک  نآ  تسا ؛ هداد  رارق  گرزب ،  دنوادخ  زا  يربنامرف  هار  رد  ار  شا  ییابیز  و 

تسا . » نم  یقیقح  هدنب  نیا ،   : » دیامرف
 . ص 120 نیدلا :  مالعأ 

2409 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ِ  ِۀَعاط  یف  ُهَرُمُع  ینفأ  ٌخیَشو  ٌقودَص ،  ٌرِجاتو  ٌلِداع ،  ٌمامإ  ٍباسِح : ...  ِریَِغب  َۀَّنَجلا  هّللا ُ  ُمُُهلِخُدی  ٌۀَثالَث 

و وگتسار ،  ناگرزاب  هشیپ ،  تلادع  ياوشیپ  دنک ... :  یم  تشهب  دراو  یسرباسح  نودب  ار  هورگ  هس  دنوادخ ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  هدرک  يرپس  دنوادخ ،  زا  يربنامرف  رد  ار  دوخ  رمع  هک  يدرمریپ 

 . ص 80 ح 1 لاصخلا : 

2410 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِریسَیلِاب .  ُهنَع  َیِضَر  ًادبَع  َّبَحأ  اذإ  لج  زع و  هّللا َ  َّنِإَف  ُعَنصَت ،  َكارأ  ام  َنود  َیَُنب ،  ای  یبأ :  یل  َلاقَف  ٌّباش ،  اَن  أو  ِةَدابِعلا  ِیف  ُتدَهَتِجا 

؛  نک مک  یهد ،  یم  ماجنا  هچنآ  زا  مدنزرف !  : » دومرف نم  هب  مردپ  مدیشوک .  یم  تدابع  رد  رایسب  یناوج ،  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ددرگ . » یم  دونشخ  وا  زا  مه  مک  تدابع  اب  درادب ،  تسود  ار  يا  هدنب  رگا  لج ،  زع و  دنوادخ  اریز 

 . ج 2 ص 87 ح 5 یفاکلا : 

2411 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍءوَس  ِقیدَِصب  َسیَلَف  ِِهتَیالِو  َلبَق  ِهیَلَع  ََکل  َناک  اّمِم  ِرشُعلا  یَلَع  ُهَتبَصَأَف  ًۀَیالِو  َیِّلُوَف  ٌقیدَص  ََکل  َناک  اذإ 

يدب ِتسود  تشاد ،  وت  اب  ار  تسایر  زا  شیپ  راتفر  ِمهد  ْکی  تسشن و  تسایر  یـسرک  رب  وت  تسود  هاگ  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسین . 

 . ص 279 ح 533 یسوطلل :  یلامألا 

2412 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍتقَو  َّلُک  ِهَیلإ  ُجاتُحی  يذَّلا  ِءاذِغلاَک  ٌدِحاوَف  ٌۀَثالَث :  ُناوخِإلا 

ُبیبَّللا .  َوُهَف  ِءاوَّدلا  یَنعَم  یف  ُِثلاّثلاو  ُقَمحَألا ،  َوُهو  ِءاّدلا  یَنعَم  یف  یناّثلاَو  ُِلقاعلا ،  َوُهَف 
هشیمه  هک  دنیاذغ  دننام  نانآ ،  زا  يا  هتسد  دنا .  هورگ  هس  ناردارب ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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نآ تسوراد و  دننام  موس ،  هورگ  تسا .  نادان  نآ ،  تسا و  تفآ  يرامیب و  دننام  مود ،  هتـسد  تسا .  دنمدرخ  نآ ،  تسا و  زاین  نادب ، 
تسا .  میکح  ، 

 . ص 323 لوقعلا :  فحت 

2413 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّنِإَف َکِسفَن ؛  یف  ِساّنلا  َِقثوأ  نِم  ٍرَذَـح  یلَع  نُک  و  َقاثیم ،  َۀَّمِذ و ال  َۀـَنامأ و ال  َُهل و ال  َدـهَع  ٍثَدـُحم ال  َّلُک  َو  َكاّیإ  و  ِدالِّتلِاب ،  َکیَلَع  : 

ِمَعِّنلا .  ُءادعأ  َساّنلا 
يرادتناما و نامیپ و  چیه  هک  يدیدج  تسود  ره  زا  زیهرپب  و  یمیدـق ،  ِناتـسود  داب  وت  رب  يدرم : ـ  هب  باطخ  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

دنیاه .  تمعن  نمشد  مدرم ،  هک  شاب  هتشاد  زیهرپ  زین  مدرم  ِنیرتدامتعا  دروم  زا  یتح  درادن و  يا  يدنبیاپ 
 . ج 8 ص 249 ح 350 یفاکلا : 

2414 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یقالُی ٌۀَعاسو  لج ،  زع و  هّللا ِ  َنَیبو  ُهَنَیب  امیف  ِِهلَمَع  یلإ  اِهب  یـضُفی  ٌۀَعاس  َُهل  َنوکَی  نأ  ِِلقاعلا  ِِملـسُمِلل  یغَبنَی  َدوواد ... :  ِلآ  ِۀَـمکِح  یف  َّنإ 

مُهُضِواُفی  َنیذَّلا  ُهَناوخإ 
دوخ و نایم  لامعا  هب  ار  ینامز  دـنمدرخ ،  ناملـسم  تسا  راوازـس  تسا :  هدـمآ  نینچ  دوواد ،  لآ  تمکح  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ياه یـشوخ  اب  ار  ینامز  و  دهد ،  صاصتخا  ترخآ ،  روما  هرابرد  يوگتفگ  ناردارب و  رادید  هب  ار  ینامز  و  دهد ،  صاصتخا  دـنوادخ ، 
دوب .  دهاوخ  رگید  تقو  ود  نآ  هب  کمک  نامز ،  نیا  هک  دنک  يرپس  لالح 

(. ج 7 ص 210 برعلا :  ناسل   ) هیف اوذخأ  ثیدحلا :  اوضوافت  و  هاراج ، يأ  هرمأ :  یف  هضواف 

2415 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِءانسَحلا ِةَأرَملا  َیلإ  ِرَظَّنلاَو  ِبرُّشلاَو ،  ِلکَألاَو  ِةَرضُخلا ،  َیلإ  ِرَظَّنلاَو  ِءاملا ،  ِیف  ِساِمترِالاَو  ِبوکُّرلاَو ،  ِیشَملا ، َءایشأ : ِةَرَـشَع  یف  ُةَرـُشنلا 

ِلاجِّرلا . ِۀَثَداُحمو  ِهِریَغو ،  ِماّمَحلا  ِیف  ِّیِمطَخلِاب  ِسأَّرلا  ِلسَغو  ِكاوِّسلاَو ،  ِعامِجلاَو ، 
ندروخ و هزبس ،  هب  ندرک  هاـگن  بآ ،  رد  نتفر  ورف  يراـکراوس ،  يور ،  هداـیپ  تسا :  زیچ  هد  رد  یباداـش ،  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
اب وگتفگ  و  رگید ،  ياهاج  ماّمح و  رد  یمْطَخ  لُگ ]  ] اب رـس  نتـسش  ندرک ،  كاوسم  يرتسب ،  مه  اـبیز ،  نز  هب  ندرک  هاـگن  ندـیماشآ ، 

گرزب . ]  ] نادرم
ج 1 ص 78 ح 40. نساحملا : 

2416 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍنالُِفب .  یل  نَم  َلاقَف :  ُهُدونُج ،  ِهَیلإ  َعَمَتجاَف  ًةَرَخن  ُسیلبإ  َرَخَنَف  ائیَش ،  اینُّدلا  ِرمأ  نِم  فِراُقی  َمل  َلیئارسإ  یَنب  یف  ٌِدباع  َناک 
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َُهل .  اَن  أ  مُهُضَعب :  َلاقَف 
ِهیتَأت ؟ َنیأ  نِم  َلاقَف : 

ِءاسِّنلا .  ِۀَیِحان  نِم  َلاقَف : 
َءاسِّنلا .  ِبِّرَُجی  َمل  َُهل ،  َتَسل  َلاق : 

َُهل .  اَن  َأَف  ُرَخآ :  َُهل  َلاقَف 
ِهیتَأت ؟ َنیأ  نِم  َُهل :  َلاقَف 

ِتاّذَّللاَو .  ِبارَّشلا  ِۀَیِحان  نِم  َلاق : 
اذِهب .  اذه  َسَیل  َُهل ،  َتَسل  َلاق : 

َُهل .  اَن  َأَف  ُرَخآ :  َلاق 
ِهیتَأت ؟ َنیأ  نِم  َلاق : 
ِِّربلا ؟ ِۀَیِحان  نِم  َلاق : 

یّلَُصی .  ُهاذِح  َماَقَأَف  ِلُجَّرلا  ِعِضوَم  یلإ  َقَلَطناَف  ُُهبِحاص ،  َتنَأَف  ِقلَطنا  َلاق : 
ُهَلَمَع .  َرَغصَتساَو  ُهُسفَن  ِهَیلإ  تَرَصاقَت  دَقو  ُلُجَّرلا  ِهَیلإ  َلَّوَحَتَف  ُحیرَتسَی ،  ُناطیَّشلاو ال  ُحیرَتسَیو  ُمانَی ،  ُناطیَّشلاَو ال  ُمانَی  ُلُجَّرلا  َناکو  َلاق : 
اذِإَف ُهنِم ،  ٌِبئات  اَن  أو  ابنَذ  ُتبَنذأ  ّینإ  هّللا ِ  َدـبَع  ای  َلاقَف :  ِهیَلَع  َداعأ  َُّمث  ُهبُِجی ،  مَلَف  ِةالَّصلا ؟ ِهِذـه  یلَع  َتیوَق  ٍءیَـش  ِّيَأب  هّللا ِ  َدـبَع  ای  َلاقَف : 

ِةالَّصلا .  یَلَع  ُتیوَق  َبنَّذلا  ُترَکَذ 
ِةالَّصلا .  یَلَع  ُتیوَق  ُُهتلَعَف  اذِإَف  َبوتأو  ُهَلَمعأ  یّتَح  َِکبنَِذب  ینِربخَأَف  َلاق : 

اهنِم .  ِلنو  ِنیَمَهرِد  اهِطعَأَف  ِۀَّیِغَبلا  َۀَنالُف  نَع  لَسَف  َۀَنیدَملا  ِلُخُدا  َلاق : 
امُهاّیإ .  َُهلَوانَف  ِنیَمَهرِد  ِهِمَدَق  ِتَحت  نِم  ُناطیَّشلا  َلَوانَتَف  ِنیَمَهرِّدلا ،  اَم  يردأ  ام  ِنیَمَهرِد  یل  َنیأ  نِمو  َلاق : 

اهَیلإ یمَرَف  اهَیلإ  َءاجَف  ُهودَـشرَأَف  اـهُظِعَی ،  َءاـج  ُهَّنأ  اّونَظو  ُساـّنلا ،  ُهَدَـشرَأَف  ِۀَّیِغَبلا ،  َۀـَنالُف  ِلِزنَم  نَع  ُلَأـسَی  ِِهبیبـالَِجب  َۀَـنیدَملا  َلَخَدَـف  َماـقَف 
اَهلِزنَم .  تَلَخَدَف  تَماقَف  یموق ،  َلاقو :  ِنیَمَهرِّدلِاب 

َكَرت َّنإ  هّللا ِ  َدبَع  ای  هل :  َتلاقَف  اهَرَبخَأَف ،  َكِرَبَِخب ،  ینِربخَأَف  اِهلثِم ،  یف  یلثِم  یتُؤی  َسَیل  ٍۀَئیَه  یف  ینَتئِج  َکَّنإ  َتلاقو :  لُخُدا ،  َتلاقو : 
نِم  ُنَوهأ  ِبنَّذلا 

 ، َفَرَصناَف ائیَش ،  يَرت  َکَّنِإَف ال  فِرَصناَف  ََکل ،  َلِّثُم  اناطیَش  اذه  َنوکَی  نأ  یغَبنَی  امَّنإو  اهَدَجَو ،  ََۀبوَّتلا  َبَلَط  نَم  ُّلُک  َسَیلو  َِۀبوَّتلا ،  ِبَلَط 
اباِیترا اَهوِنفدَی  اثالَث ال  اوثَکَمَف  ُساّنلا  َباتراَف  ِۀَّنَجلا ،  ِلهأ  نِم  اهَّنِإَف  َۀَنالُف  اورُـضُحا  ٌبوتکَم :  اِهباب  یلَع  اذِإَف  تَحَبـصَأَف  اِهتَلَیل ،  نِم  َتتامو 

اهِرمأ .  یف 
اّولَُصی نأ  َساّنلا  ُِرمو  اهیَلَع ،  ِّلَصَف  َۀَنالُف  ِتیا  ِنأ  مالـسلا :  هیلع  َعنارمِع  َنب  یَـسوم  ّالإ  ُهُمَلعأ  ِءاِیبنَألا ال  َنِم  ٍِّیبَن  یلإ  لج  زع و  هّللا ُ  یَحوَأَف 

یتَیِصعَم .  نَع  ًانالُف  يدبَع  اهِطیبثََتب  َۀَّنَجلا  اََهل  ُتبَجوأو  اَهل ،  ُترَفَغ  دَق  ّینِإَف  اهیَلَع ، 
ار شنایرکـشل  دز و  هرعن  ناطیـش ،  يزور ]  . ] درک یمن  هدافتـسا  ایند  زا  چـیه  هک  دوب  لیئارـسا  ینب  رد  يدـباع  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دنک ؟ رَد  هب  هار  زا  ار  دباع  نیا  دناوت  یم  یسک  هچ  تفگ :  دومن و  عمج 
نم .  تفگ :  یکی 

هنوگچ ؟ دیسرپ :  ناطیش 
نانز .  قیرط  زا  تفگ : 

تسا .  هدرکن  هبرجت  ار  نانز  دباع ،  نیا  یناوت .  یمن  تفگ :  ناطیش 
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مناوت . ] یم   ] نم تفگ :  يرگید 
هنوگچ ؟ دیسرپ : 

ینارذگ .  شوخ  يراسگ و  یم  هار  زا  تفگ : 
تسین .  هراک  نیا  وا  یناوت .  یمن  تفگ :  ناطیش 

مناوت . ] یم  ] نم تفگ :  يرگید 
هنوگچ ؟ دیسرپ : 

بوخ .  ياهراک  اب  تفگ : 
کناطیش دیباوخ و  یم  دباع ،  داتسیا .  زامن  هب  وا  رانک  رد  تفر و  دباع  تنوکس  لحم  هب  کناطیش  یناوت .  یم  وت  هک  ورب  تفگ :  ناطیش 

دوخ ياهراک  دوخ و  هک  یلاح  رد  درک و  وا  هب  ور  دباع ،  درک .  یمن  تحارتسا  کناطیـش ،  درک و  یم  تحارتسا  دباع ،  دیباوخ .  یمن  ، 
هرابود  [ دباع  . ] دادن خساپ  کناطیـش ،  يراد ؟ زامن  نداد  ماجنا  رب  ناوت  همه  نیا  هنوگچ  ادـخ ! هدـنب  يا  دیـسرپ :  دـید ،  یم  کچوک  ار 

دیسرپ . 
ماجنا رب  متفا ،  یم  هانگ  نآ  دای  هب  هاگره  کـنیا ،  مدومن .  هبوت  نآ ،  زا  مدرک و  هاـنگ  نم  ادـخ ! هدـنب  يا  تفگ :  خـساپ  رد  کـناطیش ، 

مریگ .  یم  ورین  زامن ،  نداد 
مدرگ .  دنمورین  رتشیب ،  ندناوخ  زامن  رب  منک و  هبوت  مهدب و  ماجنا  مه  نم  ات  يدش  بکترم  یهانگ  هچ  وگب  تفگ :  دباع 

وش .  اشحف  بکترم  هدب و  يو  هب  مهرد  ود  ریگب و  ار  یپسور  نز  نالف  غارس  وش و  رهش  دراو  تفگ :  کناطیش 
اب دباع  داد .  يو  هب  دروآ و  نوریب  مهرد  ود  شیاپ  ریز  زا  کناطیـش  تسیچ ؟ مهرد  ود  ًالـصا  مروایب ؟ اجک  زا  ار  مهرد  ود  تفگ :  دباع 
ار وا  ات  هدمآ  هک  دندرک  نامگ  دـندرک و  ییامنهار  ار  وا  مدرم ،  تفرگ .  ار  یپسور  نز  هناخ  غارـس  دـش و  رهـش  دراو  دوخ ،  دـنلب  سابل 
 : تفگ دباع  هب  دش و  هناخ  لخاد  دش ،  دنلب  نز  وش ! دنلب  تفگ :  تخادنا و  وا  شیپ  ار  مهرد  ود  دـمآ و  نز  دزن  دـباع ،  دـیامن .  هظعوم 

وش .  لخاد 
ار ناتساد  دباع ،  وگب .  نم  هب  تسیچ ؟ تناتـساد  دیآ .  یمن  نم  دزن  یـسک  هنوگ ،  نآ  هک  يدمآ  نم  دزن  یتئیه  اب  تفگ :  دباع  هب  سپس 

درک .  فیرعت  شیارب 
هک  تسین  نینچ  تسا و  هبوت  زا  رت  ناسآ  هانگ ،  كرت  ادخ ! هدنب  يا  تفگ :  نز 

 . تسا هدـش  رهاـظ  يدرم  لیامـش  رد  هک  هدوب  یناطیـش  درم ،  نآ  دـسر  یم  رظن  هب  دـبای .  تسد  نادـب ،  دـنک ،  هبوت  دـهاوخب  یـسک  ره 
دید .  یهاوخن  يزیچ  هک  درگزاب 

هک دیوش  رضاح  نز ،  نیا  هزانج  رب   : » دوب هدش  هتـشون  شا  هناخ  ِرد  رب  حبـص ،  تفر .  ایند  زا  بش  نامه  نز ،  نآ  تشگزاب .  دباع ،  درم 
تسا . » نایتشهب  زا 

نارمع نب  یـسوم  ینعی   ) شناربمایپ زا  يربمایپ  هبلج  زع و  دنوادخ  دندرکن .  نفد  ار  وا  دندرک و  ربص  زور  هس  دـنداتفا .  دـیدرت  هب  مدرم ، 
هب دـنرازگب .  زامن  وا  رب  هک  هدـب  روتـسد  مدرم ،  هب  رازگب و  زامن  وا  رب  وش ،  رـضاح  نز ،  نآ  هزاـنج  رب   : » هک داتـسرف  یحو  مالـسلا ) هیلع 

تشاد . » زاب  هانگ ،  زا  ار  ما  هدنب  اریز  مدرک ؛ بجاو  وا  رب  ار  تشهب  مدیشخب و  ار  وا  هک  یتسار 
 . ج 8 ص 384 ح 584 یفاکلا : 

2417 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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َکَعَم ؟ اذه  ام  ِنَسَحلا  َابأ  ای  َُهل :  ُلاُقیَف  يوَّنلا ،  ُلامحأ  ُهَعَمو  ُجُرخَی  َناک  مالسلا  هیلع  َنینِمؤُملاَریمأ  َّنإ 
ًةَدِحاو .  ُهنِم  رِداُغی  مَلَف  ُهُسِرغَیَف  هّللا ، ُ  َءاش  نإ  ٌلَخن  ُلوقَیَف : 

! نسحلا وبا  يا  دش :  هتفگ  يو  هب  درک .  یم  لمح  امرخ  هتسه  دوخ ،  اب  تفر و  یم  نوریب  هناخ  زا  نانمؤم ،  ریما  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسیچ ؟ اهنیا 

تسامرخ . »! تخرد  هّللاءاش ،  نإ   : » دومرف یم 
تفر .  یمن  اطخ  کی  چیه  تشاک و  یم  ار  اهنآ 

 . ج 5 ص 75 ح 9 یفاکلا : 

2418 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهلایِع  َمُِّعنو  ُُهلاب ،  یخَرو  ُُهتَنوؤَم ،  تَّفَخ  ِشاعَملا  ِبَلَط  نِم  ِیحَتسَی  َمل  نَم 

دوب .  دهاوخ  هافر  رد  شا  هداوناخ  هدوسآ و  شرطاخ  ناسآ و  شا  هنیزه  دنکن ،  ایح  يزور  ِبسک  زا  هک  نآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 200 لامعألا :  باوث 

2419 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ابطَر اباُرت  ینلِوان  ارَجَح ،  ینلِواـن  ُلوقَی :  َلَـعَجو  ِهیَلَع ،  َِنبَّللا  يَّوَسو  ٍذاـعُم  َنب  َدعَـس  َدََـحل  یّتَح  َلََزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  َلوسَر  َّنإ 

ِهَیلإ ُلِصَیو  یلبَیَس  ُهَّن  ُمَلعََأل أ  ّینإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق  ُهَربَق ،  يّوَسو  ِهیَلَع  َبارُّتلا  اَثَحو  َغَرَف  نأ  اَّملَف  ِِنبَّللا ،  َنَیب  ام  ِِهب  ُّدُسَی 
ُهَمَکحأ .  ًالَمَع  َلِمَع  اذإ  ادبَع  ُّبُِحی  هّللا َ  َّنِکلو  ُءالَبلا ، 

گنـس نم  هب   : » دومرف یم  درک و  یم  ّبترم  ار  اه  تشخ  دـمآ ،  دورف  ذاعم ،  نب  دعـس  روگ  رد  ادـخ ،  ربمایپ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
، درک فاص  ار  نآ  تخیر و  روگ  رب  كاخ  تفاـی و  تغارف  راـک ، زا  یتقو  درک . یم  ُرپ  ار  اـه  تشخ  يـال  هبـال  و  دـیهدب »! لِـگ  دـیهدب !

ماجنا يراک  شا  هدنب  هاگره  هک  دراد  یم  تسود  دنوادخ ،  نکیل  ددرگ ؛ یم  هابت  دور و  یم  نیب  زا  ندـب  نیا  يدوز  هب  مناد  یم  : » دومرف
دَنادرگ . » راوتسا  ار  نآ  دهد ،  یم 

 . ج 3 ص 230 ح 3484 ۀعیشلا :  لئاسو 

2420 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُتنُک » اَم  َْنیَأ  اًکَراَبُم  ِینَلَعَج  َو   » لج زع و  هّللا ِ  ِلوَق  یف   ـ

لج ـ :  زع و  دنوادخ  نخس  نیا  هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
نارگید . ] يارب   ] دنمدوس ینعی  هتخاس : ) تکرب  اب  ارم  مشاب ،  هک  اج  ره  (و 

 . 31 میرم : 

2421 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِساّنِلل .  ِساّنلا  ُعَفنأ  َلاق :  هّللا ؟ِ  َیلإ  ِساّنلا  ُّبَحأ  نَم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َِلئُس 

تسیک ؟ دنوادخ  دزن  رد  مدرم  ِنیرت  ینتشاد  تسود  دش :  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشاب . » رتدنمدوس  مدرم ،  يارب  هک  نآ   : » دومرف

 . ج 2 ص 164 ح 7 یفاکلا : 

2422 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َناک اّمَلَف  مِِهتَلَیل ،  نِم  ٌۀَتِّیَم  مُُهتَبِحاص  َلاقَف :  ٍنالُف ،  ِتَیب  یلإ  يدُهت  ٍنالُف  ُتِنب  َلیقَف :  مُهنَع ،  َلَأَسَف  َنیبِّلَُجم  ٍموَِقب  َّرَم  مالسلا  هیلع  یسیع  َّنإ 

ٌۀَّیَح .  اهَّنإ  َلیق :  ِدَغلا ،  َنِم 
ِریَخلا .  َنِم  َۀَحِرابلا  ِتلَعَف  ام  َکَتَجوَز  لَس  َُهل :  َلاقَف  اهُجوَز ،  َجَرَخَف  اهِراد ،  یلإ  ِساّنلا  َعَم  َبَهَذَف 

یضَم ،  امیف  ٍۀَعُمُج  ِۀَلَیل  َّلُک  ینیتأَی  َناک  ًِالئاس  َّنأ  ّالإ  ائیَش  ُتَلَعَف  ام  َتلاقَف : 
ُُتنک ام  َرادقِم  ُُهتَلنَأَف  ًةَرِّکَنَتُم  ُتمُقَف  اعایِج ،  َۀَلیَّللا  َنوَقبَی  یلایِعو  یتوَص ،  ُعَمـسَت  اهَّنَأ ال  َّیَلَع  َّزَع  َلاقَف :  بَُجی ،  مَلَف  َفَتَهَف  انَتَلَیل  انَءاج  ُهَّنإو 

یضَم .  امیف  ُُهلینُا 
ِِهبَنَذ .  یلَع  ٌّضاع  ًیعفأ  اِهباِیث  َتَحت  اذِإف  تَّحَنَتَف  ِکِِسلجَم ،  نَع  یَّحَنَت  مالسلا :  هیلع  یسیع  َلاق 

اذه . ِکنَع  َفِرُص  ِتقَّدَصَت  اِمب  َلاقَف : 
دش هتفگ  تسا . »؟ ربخ  هچ   : » دیسرپ دوب .  اپرب  وهایه  ناشنایم  رد  هک  تشذگ  یموق  رانک  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دریم . » یم  بشما  نز ،  نآ   : » دومرف دور .  یم  رهوش  هناخ  هب  ینالف  رتخد  : 
تسا .  هدنز  نز ،  نآ  دش :  هتفگ  مالسلا  هیلع  یسیع  هب  دش ،  ادرف  نوچ 

راک هچ  هتـشذگ  بش  هک  سرپب  ترـسمه  زا   : » تفگ يو  هب  دـمآ .  نوریب  شرهوش  تفر .  نز  نآ  هناخ  هب  مدرم  اـب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
تسا . » هداد  ماجنا  یکین 

یـسک دز .  گناب  دـمآ و  زین  بشید  دـمآ .  یم  نم  دزن  هتـشذگ  هعمج  ياه  بش  رد  يدنمتـسم  هک  نیا  زج  مدرکن ،  يراـک  تفگ :  نز 
 . دننام یم  هنسرگ  ما  هداوناخ  بشما ،  دونش و  یمن  ار  میادص  هک  تسا  تخـس  ردق  هچ  تفگ :  دوخ  اب  دنمتـسم  درم  دادن .  ار  شخـساپ 

مداد .  يو  هب  يزیچ  هتشذگ  ياه  بش  هزادنا  هب  متساخرب و  سانشان ،  تروص  هب  تفگ ]،  نینچ  نوچ  ]
وش . » دنلب  تیاج  زا   : » دومرف مالسلا  هیلع  یسیع 

رود وت  زا  الب  نیا  تا  هقدص  رطاخ  هب   : » دومرف مالـسلا  هیلع  یـسیع  دوب .  ندز  شین  هدامآ  يا  یعفا  اه  شرف  ریز  رد  دـش ،  دـنلب  نز  نوچ 
دش . »

ج 14 ص 324 ح 37. راونألا :  راحب 

2423 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلص هّللا ِ  ِلوسَر  َدنِع  ِِهب  َغََلب  ام  َغََلب  امَّنإمالسلا  هیلع  اِّیلَع  َّنِإَف  ُهمَزلاَفهلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  َدنِع  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  ِِهب  َغََلب  ام  رُظنُا 

ِۀَنامَألا .  ِءادأو  ِثیدَحلا ،  ِقدِِصب  هلآ  هیلع و  هللا 
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انامه مالسلا  هیلع  یلع  هک  ارچ  راذگم ؛ رانک  ار  نآ  تفای و  ادخ  ربمایپ  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یتلزنم  هب  رگنب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تفای .  تسد  ادخ  ربمایپ  دزن  تلزنم  نادب  يرادتناما ،  ییوگتسار و  اب 

ج 2 ص 104 ح 5. یفاکلا : 

2424 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًةَدالِق .  اهُِقنُع  یف  ُقِّلَُعت  َولو  اهَسفَن  َلِّطَُعت  نأ  ِةَأرَمِلل  یغَبنَی  ال 

لالح زا  دیاب  یم  یلو  دراد ؛  یم  تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دـنوادخ ،  هک  اریز  ارایب ؛ ار  دوخ  شوپب و  سابل  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشاب . 

 . ج 5 ص 509 ح 2 یفاکلا : 

2425 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقزِّرلا .  ِیف  ُدیزَی  َوُهو  َنیّدلا  َنِم  ُِقلُخلا  ُنسُح 

دنک .  یم  نوزفا  ار  يزور  تسا و  يرادنید  زا  یشخب  یقلُخ ،  شوخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 373 لوقعلا :  فحت 

2426 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، ِریَخِلل ٌحاتفِم  ُِقلُخلا  َنَسَحلا  َّباّشلا  َّنأ  یمَلِعا  اـَهل ... :  ُلوقَی  اـهیَلَع  َلَـخَد  اذإ  مالـسلااهیلع  ٍدـِلیَوُخ  ِتِنب  َۀَـجیدَِخل  ٍلَـفَون  ِنب  َۀَـقَرَو  ُۀَّیِـصَو 

ِّرَّشِلل .  ٌحاتفِم  ِریَخِلل  ٌقالغِم  ُِقلُخلا  َحیحَّشلا  َّباّشلا  َّنإو  ِّرَّشِلل ،  ٌقالغِم 
هک نادب  درک ... :  یم  شرافـس  نینچ  يو  هب  دـش ،  یم  دراو  دـِلیَوُخ  رتخد  هجیدـخ  رب  هاگره  لَفَون ،  نب  هقرو  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تساه .  يدب  دیلک  اه و  یبوخ  لفق  قالخادب ،  ِناوج  تساه و  يدب  لفق  اه و  یبوخ  دیلک  قالخا ،  شوخ  ِناوج 
 . ص 302 ح 598 یسوطلل :  یلامألا 

2427 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَمعَط  ُدِجَی  انامیإ  هّللا ُ  ُهَبَقعأ  ِهِریَِغل  اللج  زع و  ِهِّلل  اهَکََرت  نَم  ٌمومسَم ،  َسیلبإ  ِماهِس  نِم  ٌمهَس  ُةَرظَّنلا 

هب دنوادخ ،  درذگب ،  دنوادخ ،  رطاخ  هب  هاگن  نیا  زا  سک  ره  تسا .  ناطیش  ياهریت  زا  دولآرهز  يریت  هاگن ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشچب .  ار  شتّذل  هک  دشخب  یم  ینامیا  يو 

 . ج 4 ص 18 ح 4969 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

2428 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
جَّوََزت .  َُهل :  َلاقَف  َۀَجاحلا ،  ِهَیلإ  اکَشَف  ِاراصنَألا  َنِم  ٌّباش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  َلوسَر  یتأ 

هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  یلإ  َدوعأ  نأ  ییحَتسََأل  ّینإ  ُّباّشلا :  َلاقَف 
ُهاّیإ .  اهَجَّوَزَف  ًۀَمیسَو  اتِنب  یل  َّنإ  َلاقَف :  ِاراصنَألا ،  َنِم  ٌلُجَر  ُهَقِحَلَف 

ُهَرَبخَأَف .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َِّیبَّنلا  ُّباّشلا  یَتَأَف  َلاق :  ِهیَلَع ،  هّللا ُ  َعَّسَوَف  َلاق : 
ِهابلِاب .  مُکیَلَع  ِبابَّشلا  َرَشعَم  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاقَف 

یلص ربمایپ  درک .  هوکِش  ناشیا ،  دزن  شا  يدنمزاین  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  راصنا ،  زا  یناوج  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نک . »! جاودزا   : » دومرف يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

منک . ] جاودزا  هنوگچ  یلاخ  ِتسد  اب  هک  میوگب  و   ] مدرگ زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  رگید  راب  مشک  یم  تلاجخ  تفگ :  ناوج 
 ، نآ زا  سپ  دروآ .  رد  ناوـج  نآ  جاودزا  هـب  ار  وا  هاـگ ،  نآ  مراد .  اـبیز  يرتـخد  تـفگ :  دیــسر و  يو  هـب  راـصنا  زا  يدرم  هاـگ ،  نآ 

ادخ ربمایپ  هاگ  نآ  تفگ :  زاب  ار  ناتساد  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ناوج ،  درک .  داجیا  وا ،  یگدنز  رد  یـشیاشگ  دنوادخ ، 
جاودزا . » داب  امش  رب  ناناوج ! يا   : » دومرف

 . ج 5 ص 330 ح 3 یفاکلا : 

2429 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِلاجِّرلا .  ِیف  ٌةَدِحاوو  ِءاسِّنلا  ِیف  ٌۀَعِست  ٍءازجأ ،  ُةَرَشَع  ُءایَحلا 

نادرم .  رد  شتمسق  کی  تسا و  نانز  رد  نآ ،  تمسق  ُهن  تسا .  تمسق  هد  ایح ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 3 ص 468 ح 4630 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

2430 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌنامیإو . ٌمالسإ  ٌةَُّوق و  ُهنِمو  ٌفعَض  ُهنِمَف  ِنیَهجَو : یلَع  ُءایَحلا 

نامیا .  مالسا و  يدنمناوت و  يور  زا  ایح  یناوتان و  يور  زا  ایح  تسا :  هنوگ  ود  ایح ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 360 لوقعلا :  فحت 

2431 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهُملِع .  َّقَر  ُهُهجَو  َّقَر  نَم 

دوش .  یم  مک  ششناد  دَشَکب ،  تلاجخ  هک  نآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 2 ص 106 ح 3 یفاکلا : 

2432 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُِکناّبُِشب .  َهَّبَشَت  نَم  مُِکلوهَک  ُّرشَو  مُِکلوهُِکب ،  َهَّبَشَت  نَم  مُِکناّبُش  ُریَخ 

یناسک امش  ِنالاس  نهک  نیرتدب  دنزاس و  هیبش  نالاس ،  گرزب  هب  ار  دوخ  هک  دنا  یناسک  امـش  ناناوج  ِنیرتهب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنزاس . هیبش  امش  ناناوج  هب  ار  دوخ  هک  دنا 

 . ص 401 ح 63 رابخألا :  یناعم 

2433 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ینِصوأ .  هّللا ، ِ  َلوَسرای  َُهل :  َلاقَف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  َِّیبَّنلا  یَتأ  ًالُجَر  َّنإ 

 : ُلُجَّرلا َُهل  ُلوقَی  اهِّلُک  یفو  اثالَث ،  َِکلذ  َُهل  َلاق  یّتَح  َُکتیَـصوأ ؟  اَنأ  نإ  ٍصوَتـسُم  َتنأ  لَـهَف  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َُهل  َلاـقَف 
هّللا . ِ  َلوسَر  ای  مَعَن 

ِهَتناَف اّیَغ  ُکَی  نإو  ِهِضماَف ،  ادشُر  ُکَی  نِإَف  ُهَتَِبقاع ،  رَّبَدَـتَف  ٍرمَِأب  َتمَمَه  َتنأ  اذإ  َکیـصُوا  ّینِإَف  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َُهل  َلاقَف 
ُهنَع . 

امنب .  یشرافس  نم  هب  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ :  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  يدرم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
منک . »؟ یشرافس  وت  هب  رگا  یتسه ،  ریذپ  تحیصن  ایآ   : » دومرف يو  هب  ادخ  ربمایپ 

ادخ ! ربمایپ  يا  یلب ،  تفگ :  یم  درم  هعفد ،  ره  درک و  رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا 
ار نآ  تبقاع )  ) نایاپ یتفرگ ،  میمـصت  يراک  رد  هاـگره  منک  یم  شرافـس  ار  وت   : » دومرف يو  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگ  نآ 

نک . » يراددوخ  نآ  زا  تسا ،  یهار  مگ  رگا  و  هدب ،  ماجنا  تسا ،  یکین  ریخ و  شنایاپ  رگا  رگنب . 
 . ج 8 ص 150 ح 130 یفاکلا : 

2434 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َمَدنَتَف .  ِهیف  َعَقَت  نأ  َلبَق  ِهِجَرخَم ،  نِم  ُهَلَخدَم  َفِرعَت  یّتَح  ٍرمأ  ِّلُک  َدنِع  ِفق 

يریگ و رارق  نآ  رد  هک  نآ  زا  شیپ  ینادـب ،  ار  شماجرف  زاغآ و  ات  نک ] رکف  و   ] تسیِاب يراـک  ره  ربارب  رد  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
يوش .  نامیشپ 

 . ص 304 لوقعلا :  فحت 

2435 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُنـسُح ُۀَِعباّرلاَو :  ُءایَحلا ،  ُۀَِثلاّثلاَو :  ُریبدَّتلا ،  ُۀَِیناّثلاَو :  ُءافَولا ،  اَُهلَّوأ :  ٍِعتمَتـسُم ،  ُریثَک  ِهیف  َسیَلَف  اهنِم  ٌۀَلـصَخ  ِهیف  نُکَت  َمل  نَم  ٍلاصِخ  ُسمَخ 

ُۀَّیِّرُحلا .  َلاِصخلا : ـ  ِهِذه  ُعَمَجت  َیِهو  ُۀَسِماخلاَو ـ  ُِقلُخلا ، 
؛  يرادافو تسخن ،  تسین :  يدنم  هرهب  لباق  نادنچ  دشابن ،  وا  رد  اهنآ  زا  یکی  سک  ره  هک  تسا  تلصخ  جنپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا .  تفص  جنپ  نیا  همه  عماج  يرَخآ ، ]  ] نیا و  یگدازآ ؛ مجنپ ،  یقلُخ ؛  شوخ  مراهچ ،  ایح ؛  موس ،  یشیدنا ؛  تبقاع  مود ، 
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 . ص 284 ح 33 لاصخلا : 

2436 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهاینُد .  ِرمَِأل  ٌریَخ  ِهیف  َسیَلَف  ِِهتَشیعَم  َرمأ  ِِهب  ُِحلُصی  اّمَع  َلِسَک  نَمو  ِِهتَرِخآ ،  ِرمَِأل  ٌریَخ  ِهیف  َسیَلَف  ِِهتالَصو  ِهِروهَط  نَع  َلِسَک  نَم 

یگدـنز هچنآ  رد  هک  نآ  تسین و  شترخآ  يارب  يریخ  وا  رد  دـشاب ،  لهاک  زامن ،  تراهط و  ِراک  رد  هک  نآ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسین .  شیایند  يارب  يریخ  وا  رد  تسا ،  لهاک  دهد ،  یم  ناماس  رس و  ار  شا 

 . ج 5 ص 85 ح 3 یفاکلا : 

2437 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِغارَفلا .  َةَرثَکو  ِموَّنلا  َةَرثَک  ُضِغُبی  لج  زع و  هّللا َ  َّنإ 

دراد .  یم  نمشد  ار  ناوارف  يراکیب  رایسب و  باوخ  لج ،  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 5 ص 84 ح 3 یفاکلا : 

2438 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّرَمَف مالسلاامهیلع ، ـ ِنیَـسُحلا  َنب  َِّیلَع  ینعَی  ُهَکِحـُضا ـ  نأ  ُلُجَّرلا  اَذه  ینایعأ  دَق  َلاقَف :  ُهنِم ،  ُساّنلا  ُکَحـضَی  ٌلاَّطب  ٌلُجَر  ِنۀَنیدَملِاب  َناک 

ُهوعَبَّتاَف مالـسلا ،  هیلع  ٌِّیلَع  ِهَیلإ  تِفَتلَی  مَلَف  یـضَم  َُّمث  ِِهتَبَقَر ،  نِم  َُهءادِر  َعَزَتنا  یَّتَح  ُلُجَّرلا  َءاجَف  َلاـق :  َُهل ،  ِناـَیلوَم  ُهَفلَخومالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع 
ِهیَلَع ،  ُهوحَرَطَف  ِِهب  اوؤاجَف  ُهنِم ،  َءادِّرلا  اوُذَخأو 

اذه ؟ نَم  مَُهل :  َلاقَف 
ِنۀَنیدَملا .  َلهأ  ُکِحُضی  ٌلاَّطب  ٌلُجَر  اذه  اولاقَف : 
َنولِطبُملا .  ِهیف  ُرَسخَی  اموَی  ِهِّلل  ّنإ  َُهل :  اولوق  َلاقَف : 

ارم مالـسلا ) هیلع  داّجـس  ماما   ) درم نیا  تفگ :  درم  نآ  ْدنادنخ .  یم  ار  مدرم  هک  دوب  راکیب  يدرم  هنیدـم ،  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
درم نآ  دندرک .  یم  تکرح  شمالغ  ود  ناشیا ،  رس  ِتشپ  تشذگ و  یممالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  منادنخب .  ار  وا  هک  نیا  رد  درک  ناوتان 
درم لابند  نامالغ ،  درکن .  یتافتلا  چیه  يو  هب  مالـسلا ،  هیلع  داّجـس  ماما  تفر .  تشادرب و  شـشود  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  يابع  دمآ و 

تسیک . »؟ درم  نیا   : » دومرف داّجس  ماما  دنتخادنا .  ناشیا  شود  رب  ار  نآ  دندمآ و  دنتفرگ و  يو  زا  ار  ابع  دنتفر و 
دَنادنخ .  یم  ار  هنیدم  مدرم  هک  تسا  يراکیب  درم  نیا ،  دنتفگ : 

دننک . »  یم  نایز  نآ  رد  ناراک ،  لطاب  هک  تسا  يزور  ار  دنوادخ  هک :  دییوگب  يو  هب   : » دومرف
 . ج 46 ص 68 ح 39 راونألا :  راحب 

2439 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ٌّلِحَمضُم یلاعَت ـ  َو  َكَرابَت  هّللا ـ ِ  يَوِس  ام  َّلُک  َّنِإَف  ِِهتَبحُص ؛  یف  َّنَبَغَرت  و ال  ِِهب ،  َّنَّدَتعَت  الَف  َِکنید  یف  ًۀَعَفنَم  َكُدیُفی  نم ال  ِّلُک  یلإ  رُظنُا 
ُُهتَِبقاع  ٌمیخَو 

ره هک  ارچ  رادم ؛ تبغر  شا  ینیشنمه  رد  نکم و  انتعا  وا  هب  تسین ،  دنمدوس  تا  يرادنید  يارب  هک  ره  رگنب ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  نایاپَدب  دوبان و  لاعتم ،  دنوادخ  زا  ریغ  يزیچ 

 . ج 74 ص 191 ح 5 راونألا :  راحب 

2440 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًۀَلیوَط ! ًةَرسَح  َتثَروأ  ٍةَرظَن  نِم  مَکو  ٌمومسَم ،  َسیلبإ  ِماهِس  نِم  ٌمهَس  ُرَظَّنلا 

یم ياج  هب  تّدـمزارد  ینامیـشپ  هک  یهاگن  رایـسب  هچ  و  تسا ،  ناطیـش  ياهریت  زا  نیگآرهز ،  يریت  هاگن ،  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
دراذگ . 

 . ج 5 ص 559 ح 12 یفاکلا : 

2441 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَرکَی َناکو  ِءاسِّنلا  یَلَع  ُمِّلَُسیمالسلا  هیلع  َنینِمؤُملاُریمأ  َناکو  مالسلا  هیلع  َندُدرَیو  ِءاسِّنلا  یَلَع  ُمِّلَُسی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َناک 

ِرجَألا .  َنِم  ُُبلطأ  اّمِم  ُرَثکأ  َّیَلَع  َلُخدَیَف  اُهتوَص  ینَبِجُعت  نأ  ُفَّوََختأ  ُلوقَیو :  َّنُهنِم  ِۀَّباّشلا  یَلَع  َمِّلَُسی  نأ 
یلو درک ؛ یم  مالـس  نانز  هب  نانمؤمریما ،  و  دـنداد ،  یم  خـساپ  نانآ  درک و  یم  مالـس  ْنانز  هب  ادـخ ،  ربمایپ  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
یم وجتـسج  هک  یـشاداپ  زا  شیب  یهانگ  دیایب و  مشوخ  شیادص  زا  مسرت  یم   : » دومرف یم  دـنک و  مالـس  ناوج ،  نز  هب  تشادـن  شوخ 

ددرگ . » دراو  نم  رب  منک ، 
 . ج 2 ص 648 ح 1 یفاکلا : 

2442 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ُ  اَهَقاذَأَف  هّللا ، ِ  ِرکِذ  نَع  تَلَخ  ٌبوُلق  : 

ِهِریَغ .  َّبَح 
یهت  ادخ  دای  زا  هک  ییاه  لد  دش : ـ  لاؤس  قشع  زا  هک  هاگ  نآ  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

دَناشچ .  یم  نآ  هب  ار  يرگید  یتسود  دنوادخ ،  تسا ، 
 . ج 73 ص 158 ح 1 راونألا :  راحب 

2443 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َةالُغلا  مُِکبابَش  یلَع  اورَذِحا 
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تاقولخم ِنیرتدب  نایلاغ ،  هک  ارچ  دننکن ؛ دساف  ار  نانآ   [ هدـیقع  ] ات دـیزیهرپب  نایلاغ  رطخ  زا  دوخ ،  ناناوج  رب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دننک .  یم  تیبوبر  ياعّدا  ادخ ،  ناگدنب  يارب  دننک و  یم  کچوک  ار  ادخ  یگرزب  دنیادخ . 

 . مالسلا مهیلع  ۀمئألل  ریبدتلاو  قزرلا  رمأ  ضّوف  یلاعت  هّللا  ّنأ  يرتو  ۀیهولُالا ،  ۀبترم  یلإ  سانلا  ضعب  عفرت  ۀقرف  ةالغلا : 

2444 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُئۀَئِجرُملا  ُمِهَیلإ  مُکَِقبسَی  نأ  َلبَق  ِثیدَحلِاب  مُکَدالوأ  اورِداب 

دنباتشب .  نانآ  يوس  هب  هئجرم  هک  نآ  زا  شیپ  دیزومایب ،  ثیدح  ناتنادنزرف  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اومّدـق مّهنأک  لمع ،  الب  لوق  نامیإلا  ّنإ  اولاقو :  ۀـعاط ،  رفکلا  عم  عفنیال  اـمک  ۀیـصعملا ،  هعم  ّرـضت  ـال  ناـمیإلا  ّنأ  يرت  ۀـئف  ۀـئجرملا : 

 . نیملسملا نع  ۀلمج  دیعولا  اوطقسأو  مهنامیإ  مهاّجن  اوموصی  ملو  اّولصی  مل  اذإ  نوری  مّهنأل  هورّخأ ؛ يأ  لمعلا ،  اوئجرأو  نامیإلا 

2445 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِساّنلا .  َنِم  ٍدِحاوَک  اَنأو  ِساّنلا  َعَم  اَنأ  ُلوقَت :  ًۀَعَّمإ ،  َّنَنوکَت  ال  : 

ممدرم . » زا  یکی  نم   » و ممدرم » اب  نم   : » ییوگب هک  شابم ،  نیب  نهد  يأر و  تسُس  شنارای : ـ  زا  يدرم  هب  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 266 ح 1 رابخألا :  یناعم 

2446 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ِ  ِنود  نِم  َِجئالَو  َلاجِّرلا  اوُذِخَّتَت  ال  ابانذأ ،  اوریصَی  یّتَح  مُهوعَد  َءاسَؤُّرلا  اُوتَأت  الو  هّللا َ  اوُقَّتا  ِثادحَألا  َرَشعَم  ای 

نادرم دنتفیب .  تسایر  زا  هک  ینامز  ات  دینک  ناشیاهر  دیورن .  ناسیئر  دزن  دینک و  هشیپ  اوقت  ناناوج ! هورگ  يا   : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما 
نانآ زا  رتهب  ناتیارب  دنگوس ،  ادـخ  هب  ام  دـنگوس ،  ادـخ  هب  ام  دـیریگم .  زارمه  ِتسود  دـنوادخ ،  ياج  هب  ار  هتـسجرب ) ياه  تیـصخش  )

دیورن . ] راکمتس  ناربهر  لابند  هب  ام  ياج  هب  ینعی  دز ؛ [ شا  هنیس  رب  تسد  اب  هاگ  نآ  میتسه . »
 : یلاعت هلوق  یلإ  ةراشإ 

2447 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنَع .  یهََنل  ُهنِم  َنَوهأ  ائیَش  لج  زع و  هّللا ُ  َِملَع  َولو  ٌُّفا  ِقوقُعلا  یَندأ 

یم یهن  نآ  زا  تخانـش ،  یم  نآ  زا  رتمک  يزیچلج  زع و  دـنوادخ  رگا  تسا و  نتفگ  فُا »  » ینامرفان نیرتمک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
درک . 

 . ج 2 ص 348 ح 1 یفاکلا : 

2448 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَسفَن .  َبَّذَع  ُهُُقلُخ  َءاس  نَم 

دهد .  یم  هجنکش  ار  دوخ  دشاب ،  دب  شقالخا  هک  نآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 2 ص 321 ح 4 یفاکلا : 

2449 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یف َةَدُؤَّتلا  َکَـسفَن  مِزلأو  ٌبِحاـص ،  ِلاـصِخلا  ِهِذـه  یلَع  ُمیقَتـسَی  ـالَف  ِربَّصلا ،  َۀَِّلقو  ُِقلُخلا ،  َءوسو  َرجَّضلاَو ،  َكاـّیإ  َّیَُنباـی ،  ُناـمُقل :  َلاـق 

َکَُقلُخ .  ِساّنلا  ِعیمَج  َعَم  نِّسَحو  َکَسفَن ،  ِناوخِإلا  ِتانوؤَم  یلَع  رِّبَصو  َكِروُما ، 
 ، اه تلصخ  نیا  اب  هک  ارچ  ییابیکشان ؛ و  یقلُخدب ،  یگتفرگ و  زا  زیهرپب  مدنزرف !  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نامقل  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ، مدرم مامت  اـب  راد و  او  ناردارب ،  يارب  ندرک  هنیزه  رب  ار  دوخ  نک و  ظـفح  اـهراک  رد  ار  راـقو  شمارآ و  دـَنام .  یمن  راوتـسا  یتسود ، 

زاس . » وکین  ار  تقالخا 
 . ج 13 ص 419 ح 14 راونألا :  راحب 

2450 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِراّنلا .  ِیف  َوُهَف  ُهَناِسل  ُساّنلا  َفاخ  نَم 

تسا .  شتآ  رد  دنسرتب ،  شنابز  زا  مدرم  هک  نآ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 2 ص 327 ح 3 یفاکلا : 

2451 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌلُجَر ُهَعَمَو  ِهِحیَس  ِضَعب  یف  َجَرَخَف  ِدالِبلا ،  ِیف  ُحیَّسلا  ِهِِعئارَش  نِم  َناکمالسلا  هیلع  َمیرَم  َنب  یَسیع  َّنإ  اضَعب ،  مُکُضَعب  ُدُسحَی  الَو  هّللا َ  اوُقَِّتا 

یشَمَف ُهنِم ،  ٍنیقَی  ِۀَّحِِصب  ِهَّللا » ِمِْسب   » َلاق ِرحَبلا  َیلإ  یسیع  یهَتنا  اَّمَلَف  مالسلا ،  هیلع  َمَیرَم  ِنب  یَـسیِعل  ِموزُّللا  َریثَک  َناکو  ٌریـصَق  ِِهباحـصأ  نِم 
یسیِعب َقَِحلو  ِءاملا  یَلَع  یشَمَف  ُهنِم ،  ٍنیقَی  ِۀَّحِِصب  ِهَّللا » ِمِْسب   : » هَزاجمالسلا هیلع  یسیع  یلإ  َرَظَن  َنیح  ُریصَقلا  ُلُجَّرلا  َلاقَف  ِءاملا ،  ِرهَظ  یلَع 
َسِمُرَف َلاق :  َّیَلَع ،  ُُهلضَف  امَف  ِءاملا  یَلَع  یـشمأ  اَن  أو  ِءاملا ،  یَلَع  یـشمَی  هّللا ِ  ُحور  یـسیع  اذه  َلاقَف :  ِهِسفَِنب ،  ُبجُعلا  ُهَلَخَدَفمالـسلا  هیلع 

ُریصَق ؟  ای  َتُلق  ام  َُهل :  َلاق  َُّمث  ُهَجَرخَأَف ،  ِءاملا  َنِم  َُهلَوانَتَفمالسلا  هیلع  یسیِعب  َثاغَتساَف  ِءاملا  ِیف 
ٌبجُع .  َِکلذ  نِم  ینَلَخَدَف  یشمأ ،  اَن  أو  ِءاملا ،  یَلَع  یشمَی  هّللا ِ  ُحور  اذه  ُتُلق :  َلاق : 

زع و هّللا ِ  َیلإ  ُبتَف  َتُلق  ام  یلَع  هّللا ُ  َکَتَقَمَف  ِهیف  هّللا ُ  َکَعَضَو  يذَّلا  ِعِضوَملا  ِریَغ  یف  َکَسفَن  َتعَضَو  دََقل  مالـسلا :  هیلع  یـسیع  َُهل  َلاقَف 
َتُلق .  اّمِم  لج 

اضَعب . مُکُضَعب  َّنَدُسحَی  الو  هّللا َ  اوُقَّتاَف  اهیف ،  هّللا ُ  ُهَعَضَو  یتَّلا  ِِهتَبَترَم  یلإ  َداعو  ُلُجَّرلا  َباتَف  َلاق : 
نب یسیع  تعیرش  وزج  اهرهش ،  رد  راذگ  تشگ و  دیزرون .  تداسح  رگیدکی ،  هب  دیزاس و  هشیپ  یهلا  ياوقت  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

 . تفر یم  رامش  هب  يو  نامزالم  زا  هک  دوب  وا  هارمه  دق ،  هاتوک  يدرم  مالسلا ،  هیلع  یسیع  ياهرفس  زا  یکی  رد  دوب .  مالـسلا  هیلع  میرم 
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یسیع دید  نوچ  دق ،  هاتوک  درم  تفر .  هار  بآ ،  يور  رب  تفگ و  نیقی  يور  زا  ار  هّللا »  مسب   ، » دیسر ایرد  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  یتقو 
تسویپ .  مالسلا  هیلع  یسیع  هب  تفر و  هار  بآ ،  يور  رب  تفگ و  نیقی  اب  ار  هّللا »  مسب   ، » درک روبع  مالسلا  هیلع 

يور رب  مه  نم  دور و  یم  هار  بآ  يور  رب  هک  تسا  هّللا  حور  یـسیع  نیا ،  تفگ :  دوـخ ] اـب   . ] تفرگ ارف  ار  وا  بْجُع  ماـگنه ،  نـیا  رد 
دراد ؟ نم  رب  يا  يرترب  هچ  وا  سپ  مور .  یم  هار  بآ ، 

تفگ يو  هب  دیشک و  نوریب  بآ  زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  یسیع  تساوخ .  کمکمالسلا  هیلع  یـسیع  زا  تفر و  ورف  بآ  رد  ماگنه ،  نیا  رد 
يدش . »؟] راتفرگ  نینچ  هک   ] یتفگ هچ  درم ! : »

مدش .  بجُع  راتفرگ  و  مور ،  یم  هار  بآ  يور  رب  مه  نم  دور و  یم  هار  بآ  رب  هک  تسا  هّللا  حور  نیا ،  متفگ :  دوخ ] اب   : ] تفگ درم 
هتفگ رب  دـنوادخ  سپ  يداد .  رارق  دوب ،  هدرک  رّر  ? رقم تیارب  ادـخ  هچنآ  زا  ریغ  یتـلزنم  رد  ار  دوخ   : » دومرف يو  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

نک . » هبوت  دنوادخ ،  يوس  هب  تا  هتفگ  زا  تفرگ .  مشخ  وت  رب  تا 
تشگزاب .  دوب ،  هداد  رارق  شیارب  دنوادخ  هک  یتلزنم  هب  درک و  هبوت  درم ، 

دیزرون .  تداسح  رگیدکی ،  هب  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ ، 
 . ج 2 ص 306 ح 3 یفاکلا : 

2452 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَبیصُملِاب .  ُتَمشَیَو  َدِهَش ،  اذا  ُقَّلَمَتَیَو  َباغ ،  اذإ  ُباتغَی  ٍتامالَع :  ُثالَث  ِدِساحِلل  ِِهنبِال . . . :  ُنامُقل  َلاق 

یم یسولپاچ  روضح ،  رد  دنک ؛ یم  ییوگدب  رـس ،  تشپ  دراد :  هناشن  هس  دوسح ،  تفگ :  شدنزرف  هب  نامقل  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک .  یم  يداش  اه  يراتفرگ  رد  و  دیامن ؛

 . ص 121 ح 113 لاصخلا : 

2453 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َءاِبتجِالا .  مالسلا  هیلع  َمَدِآلو  َۀَنعَّللا  ِهِسفَِنل  ِهِدَسَِحب  ََثروأ  َسیلبِإَک  ِدوسحَملِاب ،  َّرُضَی  نأ  َلبَق  ِهِسفَِنب  ٌرِضُم  ُدِساحلا 

اب هک  ناطیش  دننام  دَناسر ،  نایز  تداسح ،  دروم  صخـش  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دناسر ،  یم  نایز  دوخ  هب  دوسح  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ار .  ندش  هدیزگرب  مدآ ،  يارب  تشاذگ و  ياج  رب  نیرفن  دوخ ،  يارب  شتداسح 

 . ج 73 ص 255 ح 23 راونألا :  راحب 

2454 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اندِشرأ .  ِریَخلا  َمِّلَعُم  ای  َُهل :  اولاقَف  مالسلا  هیلع  یسیع  یلإ  َنّویِراوَحلا  َعَمَتِجا 

َنیبِذاک هّللِاب ِ  اوِفلَحت  ّالأ  مُکُُرمآ  اَن  أو  َنیبِذاک ،  یلاعَتو ـ  َكَرابَت  هّللِاب ـ ِ  اوِفلَحت  ّالأ  مُکَرَمأ  مالـسلا  هیلع  هّللا ِ  َمیلَک  عیـسوم  َّنإ  مَُهل :  َلاـقَف 
َنیقِداص .  الو 

اندِز .  هّللا ِ  َحور  ای  اولاق : 
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َثَّدَـح نَم  َّنِإَف  اونَزت ،  نأ  نَع  ًالـضَف  انِّزلِاب  مُکَـسُفنأ  اوثِّدَُـحت  ّالأ  مُکُُرمآ  اَن  أو  اونَزت ،  ّالأ  مُکَرَمأ  مالـسلا  هیلع  هّللا ِ  َِّیبَن  عیـسوم  َّنإ  َلاـقَف : 
َدَقوأ  نَمَک  َناک  انِّزلِاب  ُهَسفَن 

ُتیَبلا . ِقِرَتحَی  َمل  نإو  ُناخُّدلا ،  َقیوازَّتلا  َدَسفَأَف  ٍقَّوَُزم  ٍتَیب  یف 
نک .  ییامنهار  ار  ام  اه ! یکین  راگزومآ  يا  دنتفگ :  يو  هب  دندش و  عمج  مالسلا  هیلع  یسیع  درِگ  رب  نایراوح  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امش هب  نم  و  دیروخم ،  دنوادخ  هب  غورد  دنگوس  هک  داد  روتـسد  امـش  هب  دنوادخ ،  میلک  یـسوم ،   : » دومرف نانآ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

دیروخم . » دنوادخ  هب  غورد  تسار و  دنگوس  هک  مهد  یم  نامرف 
نک .  ییامنهار  رتشیب  ادخ ! حور  يا  دنتفگ : 

امش  هب  نم  دینکم و  انز  هک  داد  روتسد  امش  هب  ربمایپ ،  ياسوم   : » دومرف
رد هک  تسا  یـسک  دننام  دنک ،  هشیدـنا  انز  رد  هک  ره  اریز  دـینک ؛ انز  هک  دـسر  هچ  دـینکم ،  زین ]  ] هشیدـنا نآ ،  هرابرد  مهد  یم  روتـسد 

دزاس . » یم  هابت  ار  هناخ  ِیگتسارآ  شدود  دنازوسن ،  ار  هناخ  رگا  هک  دنک ،  نشور  شتآ  هدش ، ] تنیز  و   ] هتسارآ هناخ 
 . ج 5 ص 542 ح 7 یفاکلا : 

2455 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنینِس .  َعبَس  َکَسفَن  ُهمِزلأو  َنینِس  َعبَس  بَّدَُؤیو  َنینِس ،  َعبَس  بَعلَی  َکَنبا  َِعد 

رادب .  هارمه  دوخ ،  اب  ار  وا  لاس ،  تفه  دوش و  تیبرت  لاس  تفه  دنک ،  يزاب  لاس  تفه  تدنزرف  راذگب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 3 ص 492 ح 4743 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

2456 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّلَق .  نإو  ِهیف  َلِدُع  اذإ  َلدَعلا  َعَسوأ  ام  ُنآمَّظلا ،  ُُهبیُصی  ِءاملا  َنِم  یلحأ  ُلدَعلا 

نادب رگا  دنک ـ  یم  داجیا  شیاشگ  تلادع ،  ردق  هچ  و  دسرب .  يا  هنشت  هب  هک  یبآ  زا  تسا  رتاراوگ  تلادع ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دشاب ! كدنا  هچرگ  دوش ـ  راتفر 

ج 2 ص 146 ح 11. یفاکلا : 

2457 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرقَفلا .  هّللا ُ  ُهَثَروأ  ِهَِدلَو  یلَع  اعَد  ٍلُجَر  امُّیأ 

تسا .  هتشاذگ  ثرا  هب  شیارب  ار  یتسد ] گنت  و   ] رقف دنک ،  نیرفن  ار  دوخ  دنزرف  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 80 یعادلا :  ةّدع 

2458 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ِِهب ادَغ  َُّمث  اِهب ،  ُهَتابَأَف  ًینِم  یتأ  َُّمث  َۀَیِورَّتلا ،  ِتَیِّمُسَف  ِءاملا  َنِم  هَّوََرت  مالـسلاامهیلع :  َمیهاربِءِال  ُلیئَربَج  َلاق  ِۀَیِورَّتلا  ُموَی  َناک  اَّمل  ُهَّنأ  ِنارُکذَی 
اَذه  یف  َلِخُدا  یّتَح  َمیهاربإ  ِدِجسَم  َُرثأ  ُفَرُعی  َناکو  ٍضیب  ٍراجحَِأب  ادِجسَم  ینَبَف  َۀَفَرَع  َنود  َةَرِمَِنب  ُهابِخ  َبَرَضَف  ٍتافَرَع  یلإ 

اِهب فِرعاَف  ٌتافَرَع  ِهِذه  َلاقَف :  ٍتافَرَع ،  یلإ  ِِهب  َدَـمَع  َُّمث  َرـصَعلاَو ،  َرهُّظلا  اَِهب  یّلَـصَف  َۀَـفَرَع  َموَی  ُمامِإلا  یِّلَُـصی  ُثیَح  َةَرِمَِنب  يذَّلا  ِدِجـسَملا 
ِمارَحلا ِرَعـشَملا  یَلَع  َماق  َُّمث  اهَیلإ ،  ََفلَدزا  ُهَّن  َِأل  َۀَِفلَدزُملا ،  ِتَیِّمُـسَف  ِۀَِفلَدزُملا  َیلإ  َضافأ  َُّمث  ٍتافَرَع ،  یِّمُـسَف  َِکبنَِذب  فِرَتعاَو  َکَکِـسانَم 

ِهَیلإ .  َناک  ام  َِسنأو  ُهَِقئالَخو  ُهَِلئامَش  ِهیف  يأَر  دَقو  ُهَنبا  ََحبذَی  نأ  هّللا ُ  ُهَرَمَأَف 
َبِّرَُقا یّتَح  َنیّکِّسلاَو  َرامِحلا  ِتاه  َّیَُنب  ای  َلاقَف :  َمالُغلا ،  َسَبَتحاَو  ِتنأ  َتیَبلا  ِيروز  ِهِّمُِال :  َلاقَف  ًینِم  یلإ  ِرَعـشَملا  َنِم  َضافأ  َحَبـصأ  اّـمَلَف 

َنابرُقلا . 
ِنیّکِّسلاَو .  ِرامِحلِاب  َدارأ  ام  ٍریَصب :  یبَِأل  ُتلُقَف  ٌنابأ :  َلاقَف 

ُنابرُقلا ؟  َنیأ  َِتبأ  ای  َلاقَف :  ِنیّکِّسلاَو ،  ِرامِحلِاب  ُمالُغلا  َءاجَف  َلاق :  ُهَِنفدَیو ،  ُهَزِّهَُجیَف  ُهَلِمحَی  َُّمث  ُهََحبذَی ،  نأ  َدارأ  َلاق : 
يَرت ؟  اذام  رُظناَف  َکِحبَِذب ،  ینَرَمأ  دَق  هّللا َ  َّنإ  َوُه  هّللاَو ِ  َتنأ  َّیَُنب  ای  َوُه ؟ َنیأ  ُمَلعَی  َکُّبَر  َلاق : 

یقاثَو .  َّدُشو  یهجَو  رِّمَخ  َِتبأ ،  ای  َلاق :  ِحبَّذلا ،  یَلَع  َمَزَع  اّمَلَف  َلاق :  َنیِِرب » ـ َّصلا َنِم  ُهَّللا  َءآَش  نِإ  ِینُدِجَتَس  ُرَمُْؤت  اَم  ْلَْعفا  َِتبَأ  َیـ  : » َلاق
َموَیلا .  َکیَلَع  امُهُعَمجأ  ال  هّللاَو ِ  ِحبَّذلا  َعَم  ُقاثَولا  َیَُنب ،  ای  َلاق : 

ُدیُرت ام  َلاقَف :  ٌخیَش  َلَبقَأَف  لاق :َ  ِهِقلَح ،  یلَع  اهَعَضَوَف  َۀَیدَملا  َذَخأو  ِهیَلَع  ُهَعَجضأ  َُّمث  ِرامِحلا ،  َناطُرق  َُهل  َحَرَطَف  مالـسلا :  هیلع  ٍرَفعَج  وبأ  َلاق 
ِمالُغلا ؟  اَذه  نِم 

ُهََحبذأ .  نأ  ُدیُرا  َلاق : 
ُهَُحبذَت ؟  ٍنیَع  َۀَفرَط  هّللا َ  ِصعَی  َمل  ٌمالُغ  هّللا ! ِ  َناحبُس  َلاقَف : 

ِهِحبَِذب .  ینَرَمأ  دَق  هّللا َ  َّنإ  مَعَن ،  َلاقَف : 
َلاق :  َکِمانَم ،  یف  ُناطیَّشلا  اَذِهب  َكَرَمأ  امَّنإو  ِهِحبَذ ،  نَع  َكاهَن  َکُّبَر  َلب  َلاقَف : 

ِحبَّذلا .  یَلَع  َمَزَع  َُّمث  َکُمِّلَُکا ،  ال  هّللاَو ِ  ال  يَرتام ، یب  َغََلب  يذَّلا  َوُه  ُتعِمَس  يذَّلا  ُمالَکلا  َکَلیَو ! 
ُهَمِّلَُکی .  نأ  یبَأَف  ًالهَمَف  مُهَدالوأ ،  ُساّنلا  ََحبَذ  َكََدلَو  َتَحبَذ  نِإَف  َِکب  يدَتُقی  ٌمامإ  َکَّنإ  ُمیهاربإ ،  ای  ُخیَّشلا :  َلاقَف 

ُهَسأَر َعَفَر  َُّمث  ِهِقلَح ،  یلَع  اهَعَضَوَف  َهَیدَملا  َذَخأ  َُّمث  یطـسُولا ،  ِةَرمَجلا  َدنِع  ُهَعَجـضَأَف  ُلوقَیمالـسلا :  هیلع  ٍرَفعَج  ابأ  ُتعِمَـس  ٍریـَصب :  وبأ  َلاق 
ُلیئَربَج اهَبَلَقو  اهِّدَخ  یلَع  ُمیهاربإ  اهَبَلَقَف  ٌَۀبولقَم ،  َیِه  اذِإَف  ُمیهاربإ  َرَظَنَف  ِهِقلَح  نَع  مالـسلا  هیلع  ُلیئَربَج  اهَبَلَقَف  هیَلَع  یحَتنا  َُّمث  ِءامَّسلا ،  َیلإ 
ُلیئَربَج َلَوانَتو  ِِهتَحت ،  نِم  َمالُغلا  َّرَتجاو  ایؤُّرلا  َتقَّدَص  دَق  ُمیهاربإ ،  ای  ِفیَخلا :  ِدِجسَم  ِةَرسیَم  نِم  َيِدون  َُّمث  اراِرم ،  َکلذ  َلَعَفَف  اهافَق  یلَع 

ُهَتَحت .  ُهَعَضَوَف  ٍریبَث  ِۀَُّلق  نِم  َشبَکلا 
َتعَن َتَعَنَف  ًینِِمب ؟  ُُهتیَأَر  ٌخیَـش  اـم  َلاـقَف :  يداولا  ِطَـسَو  یف  ُتیَبلاَو  ِتیَبلا ،  َیلإ  تَرَظَن  َنیح  ِزوجَعلاـِب  َقَِحل  یّتَح  ُثیبَـخلا  ُخـیَّشلا  َجَرَخو 

َمیهاربإ . 
یلَعب .  َكاذ  َتلاق : 

ُهَتعَن .  َتَعَنو  ُهَعَم ،  ُُهتیَأَر  ٌفیصَو  امَف  َلاق : 
ینبا .  َكاذ  َتلاق : 

ُهََحبذَِیل .  َۀَیدَملا  َذَخأو  ُهَعَجضأ  ُُهتیَأَر  ّینِإَف  َلاق : 
ُهَنبا .  َُحبذَی  ُهَتیَأَر  َفیَکو  ِساّنلا  َمَحرأ  ّالإ  َمیهاربإ  ُتیَأَر  ام  ّالَک  َتلاق : 

ُهََحبذَِیل .  َۀَیدَملا  َذَخأو  ُهَعَجضأ  ُُهتیَأَر  دََقل  ِۀَِّینَبلا ،  ِهِذه  ِّبَرو  ِضرَألاَو ،  ِءامَّسلا  ِّبَرو  َلاق : 
َِمل ؟  َتلاق : 
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ِهِحبَِذب .  ُهَرَمأ  ُهَّبَر  َّنأ  َمَعَز  َلاق : 
ُهَّبَر .  َعیُطی  نأ  َُهل  ٌّقَحَف  َتلاق : 

لیئاربج دیسر ،  ارف  هیورت  زور  نوچ  تسا : ـ  هدینشمالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  يو  هک  ریـصب  وبا  زا  نابا ،  زا  لقن  هب  یفاکلا ـ 
دش .  هدیمان  هیورت »  ، » تهج نیدب  و  رادرب » بآ  دوخ ،  اب   : » تفگ مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  مالسلا  هیلع 

رد دُرب و  تافرع  نیمزرس  هب  ار  وا  دعب ،  زور  حبص  هاگ ،  نآ  تشاد .  هاگن  اج  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  بش ،  دمآ و  انِم  هب  هاگ  نآ 
دوب مولعم  میهاربا ،  دجسم  ياه  هناشن  تخاس و  يدجسم  دیفـس ،  ياه  گنـس  اب  درک و  اپرب  ار  شا  همیخ  هفرع ،  زا  شیپ  هرمن ،  نیمزرس 
هیلع میهاربا  درازگ ،  یم  زامن  هفرع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  اج  نامه  تسا .  هرمن  رد  کـنیا  هک  تفرگ  رارق  يدجـسم  لـخاد  رد  و 

دروآ .  اج  هب  اج  نآ  رد  ار  رصع  رهظ و  زامن  مالسلا ، 
 ، ور نیا  زا  نک . » فارتـعا  تناـهانگ  هب  سانـشب و  ار  نآ  کـسانم  تسا .  تاـفرع  نیمزرـس  نیا ،   : » تفگ دُرب و  تاـفرع  هب  ار  وا  سپس 
 ، مارحلا رعـشم  رد  هاگ  نآ  دش .  کیدزن  نادب  هک  دش  هتفگ  هفلدزم  ور  نآ  زا  داد و  چوک  هفلدزم »  » هب ار  وا  سپـس  تفرگ .  مان  تافرع » »

هچنآ اب  دید و  ار  شَیوخ  قلُخ و  لیامـش و  باوخ ،  رد  دنک و  ینابرق  ار  شدنزرف  داد  روتـسد  باوخ ] رد   ] يو هب  دـنوادخ  درک و  تماقا 
و نک » ترایز  ار  هبعک  وت   : » تفگ دنزرف  ردام  هب  درک و  چوک  انم  تمـس  هب  رعـشم  زا  دش ،  حبـص  نوچ  تشگ .  سونأم  تسا ،  شیپ  رد 

تشاد .  هاگن  دوخ ،  دزن  ار  دنزرف 
منک . » ینابرق  ات  روایب  ار  دراک  غالا و  مدنزرف !  : » تفگ دنزرف  هب  هاگ  نآ 

درک .  تساوخرد  ارچ  ار  دراک  غالا و  متفگ :  ریصب  وبا  هب  دیوگ :  یم  نابا 
دیامن . نفد  هدرک ،  نفک  ار  وا  سپس  دنک ،  ینابرق  ار  دنزرف  تساوخ  یم  اریز  تفگ :

تساجک ؟ ینابرق  مردپ ! تفگ :  دروآ و  ار  دراک  غالا و  ناوج ، 
هب ارم  ادـخ  هک  یتسه  يا  ینابرق  ناـمه  وت  دـنگوس ،  ادـخ  هب  مدـنزرف ! تساـجک .  دـناد  یم  تراـگدرورپ   : » تفگ مالـسلا  هیلع  میهاربا 

تسیچ .»؟ ترظن  داد . روتسد  تندرک  ینابرق 
تفای .  یهاوخ  نایابیکش  زا  ارم  هّللا ،  ءاش  نا  هدب .  ماجنا  يدش ،  رومأم  نادب  ار  هچنآ  مردپ ! تفگ :  ناوج 

دنبب .  مکحم  ار  میاپ  تسد و  ناشوپب و  ار  متروص  مردپ ! تفگ :  ناوج  دنک ،  ینابرق  ار  دنزرف  تساوخ  مالسلا  هیلع  میهاربا  نوچ 
یمن ماجنا  وت  هرابرد  مه  اب  ار  ود  نیا  زورما ،  دنگوس ،  ادخ  هب  ندرک !؟ ینابرق  نتـسب و  اپ  تسد و  مدـنزرف ! تفگ :  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

مهد . 
دیناباوخ و نیمز  رب  ولهپ  هب  ار  دنزرف  سپس ،  درک .  نهپ  نیمز  يور  ار  غالا  زادناور  مالـسلا ،  هیلع  میهاربا   : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

داهن .  دنزرف  يولگ  رب  تشادرب و  ار  دراک 
یهاوخ ؟ یم  هچ  ناوج ،  نیا  زا  تفگ :  دمآ و  يدرمریپ  ماگنه ،  نیا  رد 

منک . » ینابرق  ار  وا  مهاوخ  یم   : » تفگ مالسلا  هیلع  میهاربا 
ینک !؟ یم  ینابرق  هدشن ،  بکترم  یهانگ  زگره  هک  ار  یناوج  ادخ ! رب  هانپ  تفگ :  درم  ریپ 

داد . » روتسد  نادب  ارم  دنوادخ ،  یلب !  : » تفگ مالسلا  هیلع  میهاربا 
تسا .  هدرک  اقلا  وت  هب  ار  بلطم  نیا  باوخ ،  رد  ناطیش ،  انامه  هدرک و  یهن  راک  نیا  زا  ار  وت  تراگدرورپ  تفگ :  درم  ریپ 

 ، دنگوس ادخ  هب  دیناسر .  يربمایپ )  ) تبترم تلزنم و  نیدب  ارم  هک  دوب  ییادص  نامه  مدینـش ،  هک  ییادص   : » تفگ مالـسلا  هیلع  میهاربا 
تفرگ .  ندرک  ینابرق  رب  میمصت  سپس  میوگ . » یمن  نخس  وت  اب  رگید 

ینابرق ار  دوخ  نادنزرف  مه  مدرم  ینک ،  ینابرق  ار  تدنزرف  رگا  ددرگ .  یم  ادتقا  وت  هب  هک  یتسه  ییاوشیپ  وت  میهاربا ! يا  تفگ :  درمریپ 
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نک .  گنرد  راک ،  نیا  رد  سپ  دننک .  یم 
تفگن .  نخس  يو  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا 

تفرگ ار  دراک  دیناباوخ و  اطسُو  هرَمَج  کیدزن  ار  شدنزرف  میهاربا ،   : » دومرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  مدینش  دیوگ :  یم  ریـصب  وبا 
هیلع میهاربا  درک .  هنوراو  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  اـّما  دیـشک ؛  ار  دراـک  درک و  دـنلب  نامـسآ  هـب  رـس  سپـس ،  داـهن .  شیوـلگ  رب  و 
نیا درک .  نوگژاو  ار  نآمالـسلا  هیلع  لیئربج  داهن و  دـنزرف  يولگ  رب  زیت  هبل  اب  ار  نآ  ادّدـجم  تفای .  هنوراو  ار  دراک  درک و  هاگنمالـسلا 
ناوج يدرک .  ریبعت  تسرد  ار  تباوخ  میهاربا ! يا  هک :  دمآ  ییادص  فیخ ،  دجسم  پچ  تمس  زا  هاگ ،  نآ  دش .  رارکت  راب  دنچ  راک ، 

ربب .  رانک  دراک ،  ریز  زا  ار 
رظن هبعک  هب  ردام  هک  یماگنه  دش و  جراخ  اج  نآ  زا  دـیلپ ،  درمریپ  داهن .  دراک  ریز  دروآ و  ریَُبث  هّلق  زا  ار  یچوق  مالـسلا  هیلع  لیئاربج  و 

و تسیک ؟ مدـید .  اـنم  رد  هک  ار  يدرمریپ  تفگ :  نینچ  دـیناسر و  ناوـج  رداـم  هب  ار  دوـخ  دوـب ،  يدوـگ  طـسو  رد  هـبعک  دـنکفا و  یم 
درک .  وگزاب  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  فاصوا 

تسا .  نم  رهوش  وا  تفگ :  ردام 
تفگ . زاب  ار  ناوج  فاصوا  و  تسیک ؟ وا  مدید . وا  هارمه  هب  ار  یناوج  تفگ : سپس 

تسا .  نم  دنزرف  وا  تفگ :  ردام 
دشکب .  ار  وا  ات  دوب  هتشادرب  دراک  دوب و  هدناباوخ  نیمز  رب  ار  ناوج  درمریپ ،  نآ  هک  مدید  تفگ :  درمریپ 

دشک ؟ یم  ار  شدنزرف  هک  يدید  هنوگچ  تسا .  مدرم  ِنیرت  نابرهم  میهاربا ،  زگره ! تفگ :  ردام 
دشکب .  ار  وا  ات  دوب  هتشادرب  دراک  دوب و  هدناباوخ  ار  وا  مدید  هک  دنگوس  هناخ  نیا  نیمز و  نامسآ و  راگدرورپ  هب  تفگ :  درمریپ 

درک . ]؟ یم  نینچ   ] ارچ تفگ :  ردام 
تسا .  هداد  نامرف  ناوج ،  ندرک  ینابرق  هب  ار  وا  دنوادخ ،  درک  یم  نامگ  تفگ :  درم  ریپ 

دنک .  تعاطا  شراگدرورپ  زا  هک  تسا  راوازس  تفگ :  ردام 
 . ج 4 ص 207 ح 9 یفاکلا : 

2459 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌءاّعَد .  ٌبِینُّم : ـ »  ٌه  َّوَأ  ٌمِیلََحل  َمیِه  َْربِإ  َّنِإ   » یلاعَت ِِهلوَق  یف   ـ

هاَّوا ـ : »  » هملک ریسفت  هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دوب .  هدننک  اعد  رایسب  ینعی  دوب : » هدننک  هبانا  هاَّوا و  رابدرب ،  میهاربا ،  هک  یتسار  هب  »

 . ج 2 ص 154 ح 51 یشاّیعلا :  ریسفت 

2460 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 َ هّللا ُفاخَی  نَم  ُفاخأ  ّینإ ال  َتلاق :  ِهَیلإ ؛  ِکنِم  َناک  اِمل  ِهیَلَع  ِِکب  َمِّدَُقن  نأ  ُهَرکَن  ّانإ  اخیلَز ،  ای  اَهل :  َلیقَف  َعفُسوی ،  یلَع  اخیلَز  َتنَذأَتِسا 

تَلَخَد .  اّمَلَف  ، 
ُِکنَول ؟ َرَّیَغَت  دَق  ِكارأ  یلام  اخیلَز ،  ای  اَهل :  َلاق 
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اکوُلم .  مِِهتَعاِطب  َدیبَعلا  َلَعَجو  ادیبَع ،  مِِهتَیِصعَِمب  َكولُملا  َلَعَج  يذَّلا  ِهِّلل  ُدمَحلا  َتلاق : 
ِکنِم ؟ َناک  ام  یلإ  ِكاعَد  يذَّلا  اَم  اخیلَز ،  ای  اَهل :  َلاق 

ُعفُسوی .  ای  َکِهجَو  ُنسُح  َتلاق : 
اّفَک .  یّنِم  َحَمسأو  اُقلُخ ،  یّنِم  َنَسحأو  اهجَو ،  یّنِم  َنَسحأ  ِنامَّزلا  ِرِخآ  یف  ُنوکَی  ٌدَّمَُحم  َُهل :  ُلاُقی  اِّیبَن  ِتیَأَر  َول  َفیَک  َلاقَف : 

َتقَدَص .  َتلاق : 
ُتقَدَص ؟ ّینأ  ِتِملَع  َفیَکو  َلاق : 

یلـص ادَّمَُحم  اهِّبُِحل  اُهتبَبحأ  دَق  ّینأو  تَقَدَص ،  دَق  اهَّنأ  َعفُـسوی :  یلإلج  زع و  هّللا ُ  یَحوَأَف  یبلَق ،  یف  ُهُّبُح  َعَقَو  ُهَترَکَذ  َنیح  َکَّن  َِأل  َتلاق : 
اهَجَّوَزَتَی . نأ  یلاعَتو ـ  َكَرابَت  هّللا ـ ُ  ُهَرَمَأَف  هلآ ،  هیلع و  هللا 

اب تراتفر  رطاخ  هب  اخیلز ! يا  دـش :  هتفگ  يو  هب  تساوخ .  تاقالم ] ي   ] هزاجا مالـسلا  هیلع  فسوی  زا  اخیلز  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
میربب .  وا  دزن  ار  وت  میرادن  شوخ  فسوی ، 

مسرت .  یمن  دسرت ،  یم  ادخ  زا  هک  یسک  زا  نم  تفگ :  اخیلز 
منیب . »؟ یم  هدیرپ  گنر  ار  وت  هک  دش  هچ  اخیلز !  : » تفگ يو  هب  مالسلا  هیلع  فسوی  دش ،  دراومالسلا  هیلع  فسوی  رب  یتقو 

دینادرگ .  هاشداپ  تعاطا ،  رطاخ  هب  ار  ناگدرب  دینادرگ و  هدرب  تیصعم ،  رثا  رب  ار  ناهاشداپ  هک  ار  يادخ  ساپس ،  تفگ :  اخیلز 
تشاد . »؟ او  راتفر ،  نادب  ار  وت  يزیچ  هچ   : » تفگ يو  هب  مالسلا  هیلع  فسوی 

فسوی ! يا  تا ،  هرهچ  ِییابیز  تفگ : 
 ، نم زا  وا  دوب و  دـهاوخ  نامز ،  رخآ  رد  هک  يدـید  یم  دّـمحم  ماـن  هب  ار  يربماـیپ  رگا  هک  يدرک  یم  هچ   : » تفگ مالـسلا  هیلع  فسوی 

تسا . »؟ رتزاب  لد  تسد و  رت و  قلُخ  شوخ  رتورابیز ، 
ییوگ .  یم  تسار  تفگ :  اخیلز 

میوگ . »؟ یم  تسار  نم  هک  یتسناد  هنوگچ   : » تفگ مالسلا  هیلع  فسوی 
داتفا .  ملد  رد  شرهم  يدرک ،  دای  وا  زا  هک  یماگنه  اریز  تفگ :  اخیلز 

نوچ مراد ،  یم  تسود  ار  وا  مه  نم  دـیوگ و  یم  تسار  اـخیلز   : » هک درک  یحو  مالـسلا  هیلع  فسوی  هب  لـج  زع و  دـنوادخ  هاـگ ،  نآ 
دراد ».  تسود  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

دنک .  جاودزا  اخیلز  اب  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  فسوی  هب  یلاعت ـ  كرابت و  دنوادخ ـ  نآ ،  زا  سپ 
 . ص 55 ح 1 عئارشلا :  للع 

2461 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلَّجََرت ُعفُسوی ،  ای  َُهل :  َلاقَف  ُلیئَربَج ،  ُهاتأ  یّتَح  ِقانِعلا  َنِم  الِصَفنَی  مَلَف  ُعفُـسوی ،  َُهل  لَّجَرَتَی  َملو  ُبوقعَی  َُهل  َلَّجََرت  َبوقعَی  ُعفُـسوی  یّقََلت  اَّمل 

ِِهتَحار .  نِم  ٌرون  َجَرَخَف  اهَطَسَبَف  َكَدَی ،  طُسبا  َُهل !  لَّجَرَتَت  َملو  ُقیّدِّصلا  ََکل 
اذه ؟ ام  ُعفُسوی :  َُهل  َلاقَف 

ًَۀبوقُع . ٌِّیبَن  َِکبِقَع  نِم  ُجُرخَی  ٌۀَیآ ال  اذه  َلاق : 
هیلع فسوی  یلو  دش ؛ هدایپمالسلا  هیلع  بوقعی  درک ،  تاقالم  مالسلا  هیلع  بوقعی  اب  مالسلا  هیلع  فسوی  یتقو  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

 : تفگ يو  هب  دمآ و  دورفمالسلا  هیلع  فسوی  رب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هک  دندوب  هدشن  ادج  رگیدکی  شوغآ  زا  زونه  دشن .  هدایپ  مالـسلا 
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نک . » زاب  ار  تتسد  يدشن .  هدایپ  شیارب  وت  یلو  دش ؛  هدایپ  وت  يارب  بوقعی )  ) قیّدص فسوی ! يا  »
دوب ؟ هچ  نیا ،  تفگ :  لیئربج  هبمالسلا  هیلع  فسوی  تفر .  نوریب  شتسد  فک  زا  يرون  درک .  زاب  ار  شتسد  مالسلا ،  هیلع  فسوی 

دمآ . » دهاوخن  نوریب  يربمایپ  وت  لسن  زا  رفیک ،  ناونع  هب  هک  تسا  يا  هناشن  نیا ،   : » تفگ مالسلا  هیلع  لیئربج 
 . ص 55 ح 1 عئارشلا :  للع 

2462 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِتعَنَص ؟ يذَّلا  یَلَع  ِکَلَمَح  ام  اَهل :  َلاقَف  َءارذَع ،  اهَدَجَو  ِزیزَعلا  َةَأَرما  َجَّوََزت  اَّمل  َعفُسوی  َّنإ 
انیّنِع . ـ  ُِکلَملا  َناک  ینعَی  یل ـ  َجَوز  ُتنُک ال  ّینأو  ُلاملاَو ،  ُبابَّشلا ،  ٍلاصِخ :  ُثالَث  َتلاق : 

رب ار  وت  يزیچ  هچ   : » تفگ يو  هب  تفای .  هرکاب  ار  وا  درک ،  جاودزا  زیزع ،  رسمه  اب  مالسلا  هیلع  فسوی  یتقو  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تشاد . »؟ او  راک ،  نآ 

تشاد . ) یسنج  یناوتان  هاشداپ ،  ینعی   ) متشادن رسمه  هک  نیا  و  تورث ،  یناوج ،  تلصخ :  هس  تفگ : 
ج 12 ص 296 ح 79. راونألا :  راحب 

2463 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َعمَیرَِمب ُءاـُجیَف  ُتیَقل ،  اـم  ُتیَقل  یّتَـح  یقلَخ  َتنَّسَح  ِّبَر ،  اـی  ُلوقَتَف :  اِهنـسُح ،  یف  تَِنُتتفا  ِدَـق  یتَّلا  ِۀَـمایِقلا  َموَی  ِءانـسَحلا  ِةَأرَملاـِب  یتؤـُت 

مالسلااهیلع
یقلَخ َتنَّسَح  ِّبَر ،  ای  ُلوقَیَف :  ِِهنـسُح ،  یف  َِنُتتفا  ِدَـق  يذَّلا  نَسَحلا  ِلُجَّرلِاب  ُءاُجیو  نَتَتُفت ،  مَلَف  اهاّنَّسَح  دـق  ِهِذـه ؟ وأ  ُنَسحأ  ِتنأ  ُلاـُقیَف : 
ِءالَبلا ِبِحاِصب  ُءاُجی  و  نَتَتُفی ،  مَلَف  ُهاّنَّسَح  دَـق  اذـه ؟ وأ  ُنَسحأ  َتنأ  ُلاُقیَفمالـسلا :  هیلع  َعفُـسوِیب  ُءاـُجیَف  ُتیَقل ،  اـم  ِءاـسِّنلا  َنِم  ُتیَقل  یّتَح 

ِدَقَف اذه ؟ ُۀَِّیَلب  وأ  ُّدَشأ  َُکتَِّیَلبأ  ُلاُقیَف :  َبّویَِأب  یتُؤیَف  ُتِنُتتفا ،  یَّتَح  َءالَبلا  َّیَلَع  َتدَّدَـش  ِّبَر ،  ای  ُلوقَیَف :  ِِهئالَب  یف  ُۀَـنتِفلا  ُهَتباصأ  دَـق  يذَّلا 
نَتَتُفی . مَلَف  َِیُلتبا 

! ایادـخ دـیوگ :  یم  نز  تسا .  هدروخ  بیرف  شا  ییابیز  رطاخ  هب  هک  دوش  یم  هدروآ  ابیز  ینز  تمایق ،  زور  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
مدش .  راتفرگ  يدیرفآ و  ابیز  ارم 

دشن . » هتفیرف  میداد و  رارق  ابیز  ار  وا  نیا ؟ ای  يرتابیز  وت   : » دوش یم  هتفگ  دوش و  یم  هدروآ  مالسلا ،  هیلع  میرم 
نانز راتفرگ  نینچ ،  يدـیرفآ و  ابیز  ارم  اراگدرورپ ! دـیوگ :  یم  هدـش و  هتفیرف  شا  ییاـبیز  رطاـخ  هب  هک  دوش  هدروآ  ییاـبیز  درم  زین  و 

مدش . 
دشن . » هتفیرف  میداد و  رارق  ابیز  ار  وا  نیا ؟ ای  يرتابیز  وت   : » دوش یم  هتفگ  يو  هب  دوش و  یم  هدروآ  مالسلا  هیلع  فسوی  ماگنه ،  نیا  رد 

يدرک و ناوارف  ار  ما  يراتفرگ  اراگدرورپ :  دـیوگ :  یم  تسا و  هداتفا  هنتف  رد  تبیـصم ،  رطاـخ  هب  هک  دـنروآ  یم  ار  يا  هدز  تبیـصم  و 
مدروخ .  بیرف  نینچ ، 

دروخن . » بیرف  دش و  راتفرگ  يو ،  نیا ؟ ای  دوب  رتشیب  وت  يراتفرگ   : » دوش یم  هتفگ  يو  هب  دوش و  هدروآ  بّویا  هاگ ،  نآ 
 . ج 8 ص 228 ح 291 یفاکلا : 
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2464 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًۀَنَس . َةَرشَع  َِینامَث  ُهُّدُشأ  يَوَتْساَو : ـ » وُهَّدُشَأ  َغََلب  اََّمل  َو   » لج زع و  هّللا ِ  ِلوَق  یف   ـ

یگلاس هدجیه  هب  ینعی  دیسر : ـ » شیوخ  لامک  دشر و  هب  یسوم ]  ] نوچ و   : » لج زع و  دنوادخ  نخس  هرابرد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیسر . 

ج 12 ص 284 ح 68. راونألا :  راحب 

2465 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َماعَّطلا .  َلَأَس  ٌریِقَف : ـ » ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَزنَأ  آَِمل  ّیِنِإ  َِّبر   » مالسلا هیلع  عیسوم  نَع  ًۀَیاکِح  لج  زع و  هّللا ِ  ِلوَق  یف   ـ

مالسلا ـ :  هیلع  یسوم  زا  تیاکح  ناونع  هب  لج  زع و  دنوادخ  نخس  هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
درک .  تساوخرد  اذغ  مالسلا ،  هیلع  یسوم  مدنمزاین : » تخس  یتسرفب ،  میوس  هک  يزیچ  ره  هب  نم  اراگدرورپ ! »

ج 6 ص 287 ح 5. یفاکلا : 

2466 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مِِهئابآ ِءامـسأو  مِِهئامـسَِأب  ِنامَّزلا  َِکلذ  ُِکلَم  َبَتَکو  اوّرَف  ٌموَق  مُه  اًبَجَع : » اَِـنت  ـ َیاَء ْنِم  ْاُوناَـک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  ـَب  َحْـصَأ َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ  : »

ِمِیقَّرلا . » َو  ِفْهَْکلا  ـَب  َحْصَأ  : » ُُهلوَق َوُهَف  ٍصاصَر  نِم  ٍفُحُص  یف  مِهَِرئاشَعو 
هیآ ـ :  نیا  هرابرد  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

نآ هاشداپ  دـندرک و  رارف  هک  دـندوب  ینامدرم  نانآ ،  دـنا : »؟ هدوب  ام  زیگنا  تفگـش  تاـیآ  زا  میقر  فهک و  باحـصا  يا  هتـشادنپ  رگم  »
میقر .  فهک و  باحصا  تسا :  هیآ  يانعم  نیا ،  و  تشون ،  برس  زا  ییاه  گرب  رد  ار  نانآ  نادناخ  ناردپ و  نانآ و  مان  نامز ، 

ج 2 ص 321 ح 5. یشاّیعلا :  ریسفت 

2467 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َناکو ُهَلَتَق ،  ُهبُِجی  َمل  نَمَف  ِمانـصَألا ،  ِةَدابِع  یلإ  ِِهتَکَلمَم  َلهأ  وعدَـی  َناکو  ٍتاع  ٍراّبَج  ٍکـِلَم  ِنَمَز  یف  اوناـک  ِمیقَّرلاَو  ِفهَکلا  َباحـصأ  َّنإ 

ِءالُؤه 
ِۀَلیِحب ِءالُؤه  َجَرَخَف  ِمانصَِألل ،  َدُجـسَی  یّتَح  ُجُرخَی  ادَحأ  عَدَی  َملو  َءالَکُو  ِۀَنیدَملا  ِباِبب  ُِکلَملا  َلَّکَوو  لج  زع و  هّللا َ  َنوُدبعَی  َنینِمُؤم  اموَق 

اّمَلَف مُهَعَم ...  َجَرَخو  ُبلُکلا  ُمَُهباـجَأَف  ٌبلَک  یعاّرلا  َعَـم  َناـکو  مُهبُِجی  مَلَف  مِهِرمأ  یلإ  ُهوَعَدَـف  مِهِقیرَط  یف  ٍعاِرب  اوّرَم  مُهَّنأ  َکـِلذَو  ِدـیَّصلا 
َنِینِـس ِفْهَْکلا  ِیف  ْمِِهناَذاَء  یَلَع  اَْنبَرَـضَف   : » یلاعَت هّللا ُ  َلاـق  اـمَک  َساـعُّنلا  ُمِهیَلَع  هّللا ُ  یَقلَأَـف  مُهَعَم ،  ُبلَکلاَو  َفهَکلا  َکـِلذ  اولَخَد  اوَسمأ 
لاَقَف اوهَبَتنا  َُّمث  َنورَخآ ،  ٌموَقو  ُرَخآ  ٌنامَز  َءاجو  ُنامَّزلا  َکـِلذ  َبَهَذو  ِِهتَکَلمَم ،  َلـهأو  َکـِلَملا  َکـِلذ  هّللا ُ  َکَـلهأ  یّتَح  اوماـنَف  اًدَدَـع ، »

َقَرَولا اَذه  ذُـخ  مُهنِم : ٍدِـحاِول  اولاق  َُّمث  ٍموَی ،  َضَعب  وأ  اموَی  انِمن  اولاقَف :  تَعَفَترا  ِدَـق  ِسمَّشلا  َیلإ  اورَظَنَف  انُهاه ؟ انِمن  مَک  ٍضعَِبل :  مُهُـضَعب 
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يأَرَف ُلُجَّرلا  َِکلذ  َءاجَف  مِِهنید ،  یف  انوّدُرَی  وأ  انوُلتقَی  انوفَرَعو  اِنب  اوِملَع  نإ  مُهَّنِإَف  اماعَط ؛ اـَنل  ِرَتشاَـف  َكوفِرعَی  ـال  ارِّکَنَتُم  َۀَـنیدَملا  ِلُـخداَو 
مُهَتَُغل .  فِرعَی  َملو  ُهَتَُغل  اوفِرعَی  َملو  مُهفِرعَی  َمل  َِکئلُوا  ِفالِِخب  اموَق  يأَرو  اهَدِهَع  يذَّلا  ِفالِِخب  ًۀَنیدَم 

ِفهَکلا ِباب  یلَع  اوفَقَو  یّتَح  مُهَعَم  ُلُـجَّرلاَو  ِِهباحـصأ  َعَم  ِۀَـنیدَملا  َکـِلت  ُکـِلَم  َجَرَخَف  مُهَرَبخَأَـف  َتئِج ؟  َنیأ  نِمو  َتنأ ،  نَم  َُهل :  اولاـقَف 
مُُهبلَک .  مُهُِعبارو  ٌۀَثالَث  ِءالُؤه  مُهُضَعب :  َلاقَف  ِهیف ،  َنوعَّلَطَتَی  اولَبقأو 

مُُهبلَک .  مُهُسِداسو  ٌۀَسمَخ  مُهُضَعب :  َلاقو 
 ، مِِهبِحاص ُریَغ  مِهیَلَع  ِلوخُّدلِاب  ُمَدقَی  ٌدَـحأ  نُکَی  مَلَف  ِبعُّرلا  َنِم  ٍباجِِحبلج  زع و  هّللا ُ  ُمُهَبَجَحو  مُُهبلَک  مُُهنِماثو  ٌۀَعبَـس  مُه  مُهُـضَعب :  َلاقو 
 ، َلیوَّطلا َنمَّزلا  اَذه  َنیِمئان  اوناک  مُهَّنأ  مُُهبِحاص  مُهَرَبخَأَف  مِِهب  اورَعَـش  َسونایقَد  ُباحـصأ  َنوکَی  نأ  َنیِفئاخ  مهَدَـجَو  مِهَیلإ  َلَخَد  اَّمل  ُهَّنِإَف 

اوناک .  امَک  َنیِمئان  مِهِعِجاضَم  یلإ  مُهَدیُعی  نأ  یلاعَت  هّللا َ  اُولَأَسو  اوَکَبَف  ِساّنِلل  ٌۀَیآ  مُهَّنأو 
ٌموَق  ِءالُؤه  َّنِإَف  ُهَروَزنو  ادِجسَم  اَنُهاه  َِینبَن  نأ  یغَبنَی  ُِکلَملا :  َلاق  َُّمث 

َطََسب دَق  مُهَعَم  ُبلَکلاَو  يرُسیلا ،  ُمِِهبونُج  یلَع  ٍرُهـشأ  َۀَّتِـسو  ینُمیلا ،  ُمِِهبونُج  یلَع  ٍرُهـشأ  َۀَّتِـس  َنومانَی  ِناتَلقَن  ٍۀَنَـس  ِّلُک  یف  مُهَلَف  َنونِمُؤم ، 
ِفهَکلا .  ِءانِِفب  ِهیَعارِذ 

یگدنز  رگنایغط ،  راّبج و  یهاشداپ  نامز  رد  میقر ،  فهک و  باحصا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ینامدرم نانیا ،  تشُک .  یم  ار  وا  درک ،  یمن  تباجا  سک  ره  دناوخ و  یم  ارف  اه  تب  شتسرپ  هب  ار  شنیمزرـس  مدرم  يو ،  دندرک .  یم 

نوریب یسک  تشاذگ  یمن  تشامگ و  یناگدنیامن  رهش ،  هزاورد  رب  هاشداپ ،  دندرک .  یم  شتسرپ  ار  لج  زع و  دنوادخ  هک  دندوب  نمؤم 
دنک .  هدجس  اه  تب  رب  رگم  دورب ، 

تباجا ناپوچ ،  یلو  دندرک ؛ توعد  دوخ  شیک  هب  ار  يو  دنتـشذگ .  یناپوچ  رب  هار ،  نایم  رد  دـنتفر .  نوریب  راکـش ،  هناهب  هب  اب  نانآ ، 
هارمه گس ،  دـندش و  لخاد  راغ  نادـب  دـش ،  بش  نوچ  تفر ... .  نوریب  نانآ  اب  درک و  تباجا  گس ،  دوب و  یگـس  ناپوچ ،  اب  درکن . 

ناشیاه شوگ  رب  دنچ  ینایلاس  راغ ،  نآ  رد  سپ   : » تسا هدومرف  نآرق  رد  هک  نانچ  درک ،  یلوتـسم  یباوخ  نانآ  رب  دنوادخ ،  دوب .  نانآ 
میدز . » هدرپ 

 . دندمآ دیدج  ینامدرم  دیدج و  هرود  دش و  يرپس  نارود ،  نآ  تخاس .  دوبان  ار  شنامدرم  هاشداپ و  نآ  دنوادخ ،  ات  دـندیباوخ  نانآ ، 
دوب و هدـمآ  الاب  هک  دنتـسیرگن  دیـشروخ  هب  میدـیباوخ ؟ اج  نیا  رد  ردـق  هچ  دـنتفگ :  رگیدـکی  هب  دنتـساخرب .  باوخ  زا  نانآ  هاگ ،  نآ 
ار وت  ات  وش  رهـش  دراو  سانـشان ،  تروص  هب  ریگب و  ار  لوپ  نیا  دـنتفگ :  دوخ  زا  یکی  هب  هاگ  نآ  زور .  زا  يا  هراپ  ای  زور  کی  دـنتفگ : 

دننادرگ .  یمرب  دوخ  نید  هب  ای  تشُک و  دنهاوخ  دنسانشب ،  ار  ام  دنبای و  عالّطا  ام  زا  رگا  هک  ارچ  نک ؛ هیهت  ییاذغ  ام  يارب  دنسانشن و 
وا نابز  نانآ ،  تخانـش و  یمن  ار  نانآ  دید .  دوخ  نامز  نامدرم  فالخ  رب  ار  نامدرم  تفای و  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  رهـش  دـمآ و  درم  نآ 

يا ؟ هدمآ  اجک  زا  یتسیک و  دنتفگ :  يو  هب  مدرم  دیمهف .  یمن  ار  نانآ  نابز  يو ،  دندیمهف و  یمن  ار 
 . دندیشک یم  رس  نورد ،  هب  دنداتسیا و  راغ  ِرد  رب  هدمآ ،  نوریب  رهش  زا  درم  نآ  هارمه  رهش ،  مدرم  هاشداپ و  تفگ .  نانآ  هب  ار  ناتـساد 

یخرب و  تساهنآ » نیمـشش  ناشگـس ،  دنرفن و  جنپ   : » دـنتفگ یخرب  و  تساهنآ » گس  نانآ  ِمراهچ  دـنرفن و  هس  نانآ ،   : » دـنتفگ یخرب 
تساهنآ . » نیمتشه  ناشگس  دنرفن و  تفه   : » دنتفگ

وا یتقو  اهنآ .  قیفر  زج  تشادـن ،  ندـش  دراو  تئرج  یـسک  داد و  رارق  ناـنآ  باـجح  ار  بعُر  سرت و  زا  يا  هدرپ  لـج ،  زع و  دـنوادخ 
ساره و  رد  شنارای  دش ،  راغ  لخاد 

نانآ دنا و  هدوب  باوخ  رد  ینالوط  تّدـم  نیا  هک  داد  شرازگ  نانآ  هب  يو  دـنا .  هتفای  تسد  نانآ  رب  سونایقد  نارای  ادابم  هک  دـید  سرت 
تفگ هاشداپ  دندوب .  باوخ  رد  هک  نانچ  دنادرگرب ،  باوخ  هب  ار  نانآ  هک  دنتساوخ  دنوادخ  زا  دنتسیرگ و  همه  دنا .  هناشن  مدرم ،  يارب 

دنا .  نمؤم  ینامدرم  اهنیا  هک  ارچ  مینک ؛ ترایز  ار  نآ  میزاسب و  يدجسم  اج  نیا  رد  تسا  راوازس  : 
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هارمه هب  گس  و  پچ ،  يولهپ  رب  هام  شـش  دندیباوخ و  یم  تسار  يولهپ  رب  هام  شـش  دندرک ،  یم  تکرح  راب  ود  لاس ،  ره  رد  نانآ ، 
دوب .  هدرک  نهپ  راغ ،  ِرد  رب  ار  شیاه  تسد  نانآ ، 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنِم ُِؤلؤُّللا  ُلثِم  ِِهنیبَج  نَع  َرَدَحنا  َبِضَغ  اذإ  َناکو  َلاق :  ادیدَش ،  ابَـضَغ  َبِضَغَفهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  نَع  ٍدُُحا  َموَی  ُساّنلا  َمَزَهنِا 

هّللا . ِ  ِلوسَر  نَع  َمَزَهنا  ِنَم  َعَم  َکیبأ  ینَِبب  قَحِلا  َُهل :  َلاقَف  ِِهبنَج  یلإ  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  اذِإَف  َرَظَنَف  َلاق :  ِقَرَعلا ، 
ٌةَوُسا .  َِکب  یل  هّللا ، ِ  َلوسَرای  َلاقَف : 

مُهنِم .  َیَِقل  نَم  َّلَوأ  َبَرَضَف  َلَمَحَف  ِءالُؤه  ینِفکاَف  َلاق : 
ُدَّمَُحم .  ای  ُةاساؤُملا  َیَِهل  ِهِذه  َّنإ  مالسلا :  هیلع  ُلیئَربَج  َلاقَف : 

ُهنِم .  اَن  أو  یّنِم  ُهَّنإ  َلاقَف : 
ُدَّمَُحم .  ای  امُِکنم  اَن  أو  مالسلا :  هیلع  ُلیئَربَج  َلاقَف 

ِضرَألاَو ِءامَّسلا  َنَیب  ٍبَهَذ  نِم  ٍّیِسرُک  یلَع  مالسلا  هیلع  َلیئَربَج  یلإهلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َرَظَنَف  مالسلا :  هیلع  هّللا ِ  ِدبَع  وبأ  َلاقَف 
ٌّیلَع .  ّالإ  ًیتَف  الو  ِراقَفلا  ُوذ  ّالإ  َفیَس  ال  ُلوقَی :  َوُهو  ، 

دش و نیگمشخ  تّدش  هب  ادخ  ربمایپ  دنتخیرگ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فارطا  زا  مدرم  دُُحا ،  دربن  زور  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلع درک و  هاگنهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ  تخیر .  یم  ورف  دیراورم ،  دننام  قرع ،  شیاه  هنوگ  زا  دش ،  یم  نیگمـشخ  هاگره 

دنویپب . » دنتخیرگ ،  ادخ  ربمایپ  زا  هک  تناردارب  زا ] هتسد  نآ   ] هب مه  وت   : » دومرف يو  هب  دید .  دوخ  رانک  رد  ار  مالسلا  هیلع 
یتسه .  وگلا  میارب  وت  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع 

رادب . » ناما  رد  اهنیا  ّرش  زا  ارم  سپ   : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
نیا دّـمحم ! يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  لیئربج  دز .  یتبرـض  دـید ،  نمـشد  زا  هک  یـسک  نیتسخن  هب  دُرب و  شروی  نانآ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع 

تسا .  يراکادف ) / یگتشذگ دوخ  زا   ) تاساُوم نامه 
میوا . » زا  نم  تسا و  نم  زا  وا   : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دّمحم ! يا  میامش ،  زا  نم  و  تفگ :  مه  مالسلا  هیلع  لیئربج 
نیمز نامسآ و  نایم  ییالط  یتخت  رب  هک  دنکفا  رظن  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

" تسین . » یلع  زج  يدرم  ناوج  راقفلا و  وذ  زج  يریشمش   : " دیوگ یم  هتسشن و 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
الو ًالیلَق  امارَح  اینُّدلا  َنِم  َلَکأ  ام  ِهِسفَِنب ،  َبَهَذ  يذَّلاَو  امأ  َِکلذَـک . . .  َناک  ُهَبِحاص  َّنَِأل  َلالَحلا ؛  َّالإ  ُلُکأَی  مالـسلا ال  هیلع  ٍِّیلَع  َِّیلَو  َّنإ 

ٌةَدیدَش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَِرب  َتلََزن  الو  ِِهنََدب ،  یلَع  امِهِّدَشَِأب  َذَخأ  ّالإ  ٌۀَعاط  ِهِّلل  امُهالِک  ِنارمأ  َُهل  َضَرَع  الو  اهَقَراف ،  یّتَح  اریثَک 
ٍلُجَر َلَمَع  ُلَمعَی  َناک  دََقلو  ُهُریَغ ،  ُهَدَعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  َلَمَع  ِۀَّمُالا  ِهِذه  َنِم  ٌدَـحأ  َقاطأ  الو  ِِهب ،  ًۀَِـقث  اهیف  ُهَهَّجَو  ّالإ  ُّطَق 
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ِراّنلاَو .  ِۀَّنَجلا  َیلإ  ُرُظنَی  ُهَّنَأَک 
یّفََحت  َِکلذ  ُّلُک  ِِهلام ،  ِبلُص  نِم  ٍكولمَم  َفلأ  َقَتعأ  دََقلو 

ار وا  ناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دوب .  نینچ  شربهر  اریز  دَروخ ؛ یمن  لالح  زج  مالـسلا  هیلع  یلع  رادتـسود  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ود ره  رد  هک  دشن  هضرع  وا  رب  راک  ود  هاگ  چیه  و  درک .  تلحر  ایند  زا  ات  دایز ،  هن  مک و  هن  درکن ،  لوانت  ار  یمارح  ایند  لام  زا  تفرگ ، 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  رب  يراوشد  هثداح  چیه  و  دیزگ ،  یمرب  دوخ  مسج  رب  ار  شنیرت  تخـس  هک  نآ  زج  دوب ،  ادـخ  يدونـشخ  دروم ، 
یمالسا  تّما  زا  کی  چیه  درک .  رومأم  نادب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دامتعا ،  نانیمطا و  تهج  هب  هک  نآ  زج  درواین ،  يور  هلآ 

 . درگن یم  مّنهج  تشهب و  هب  هک  درک  یم  راتفر  یسک  دننام  يو  تشادن .  وا  زج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهراک  نداد  ماجنا  ناوت 
زع دنوادخ  رطاخ  هب  ار  همه  نیا  دوب و  شا  یناشیپ  قرع  جـنر و  تسد  لصاح  نآ ،  همه  هک  تخاس ،  دازآ  شیوخ ،  تورث  زا  هدرب  رازه 

شسابل تفای .  یم  تسد  نادب  رگا  امرخ ،  شا  ینیریش  دوب و  نوتیز  نغور  هکرـس و  وا  ياذغ  داد .  یم  ماجنا  شتآ ،  زا  ییاهر  لج و  و 
درک .  یم  هاتوک  ار  نآ  تساوخ و  یم  یچیق  دوب ،  دنلب  سابل  رگا  دوب و  سابرک 
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ناوج یگمه  ادـخ  ناربمایپ  دراد .  یگدـنزاس  يزاسدوخ و  قح ،  شریذـپ  رد  نیداینب  یـشقن  یناوج ، »  » هک میداد  حیـضوت  نیا  زا  شیپ 

شزرا شرورپ  يارب  ینیع  ياهوگلا  هئارا  هک  دش  هراشا  نینچمه  دنداد .  یم  لیکشت  ناوج  رشق  ابلاغ  زین  ار  مالـسا  ربمایپ  ناوریپ  دندوب و 
ربمایپ دومنهر  اب  مالـسا  ردص  رد  هک  یناناوج  زا  ییاه  هنومن  ساسا ،  نیا  رب  دـشاب .  ّرثؤم  هداعلا  قوف  دـناوت  یم  ناناوج  رد  یقالخا  ياه 

رد دندنام و  راوتسا  مدق و  تباث  یعامتجا ،  یسایس و  ياه  هنحص  همه  رد  یگدنز  نایاپ  ات  دنتفای و  شرورپمالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ادخ و 
يارب دـشاب  یـسرد  نانآ ،  یگدـنز  رد  لّمأت  هک  دـیما  نادـب  ددرگ ،  یم  هئارا  دـندمآ ،  نوریب  دنلبرـس  اـه  نومزآ  زا  دـندیزغلن و  اـه  هنتف 

ام .  يادرف  زورما و  ِناناوج 
هقالع هک  یناسک  و  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملا  ریما  همان  شناد  مهدزاود  دلج  زا  تسا  يا  هدیزگ  دیآ ،  یم  لصف  نیا  رد  هچنآ  تسا  ینتفگ 

دننک .  هعجارم  باتک  نآ  هب  دنشاب ،  هتشاد  هدمآ ،  اج  نیا  رد  نانآ  لاح  حرش  هک  یناگرزب  زا  يرتشیب  تاعالّطا  دندنم 

يرافِغ  رذ  وبا 
زا ماقم و  الاو  نایباحص  زا  تلادع ،  تلیضف و  ِدنلب  دایرف  قح ،  ياسر  يادص  تسا ،  روهشم  رذ ) وبا   ) شا هینک  هب  هک  هدانُج ،  نب  بَدنُج 
هب هیداب  زا  وا  دوب .  هدز  نَت  یتسرپ  تب  زا  دوب و  دّـحوم  مالـسا ،  زا  شیپ  وا  دوب .  میقتـسم  طارـص  ناماگ  ْراوتـسا  زا  نامیا و  ناماگ  شیپ 

دیشوین .  ار  یهلا  تایآ  تفریذپ و  دوجو  همه  اب  ار  قح  نییآ  دمآ و  هّکم 
نیزاغآ زا  ار  دیدج  نییآ  هب  رواب  یهاوخ و  قح  ییوج و  مالسا  هتفریذپ و  ار  مالسا  هک  دنا  هتسناد  یسک  نیمجنپ  ای  نیمراهچ و  ار  رذ  وبا 

دوب .  هدرک  راهظا  اراکشآ  زور ، 
 : دومرف وا  يالاو  یگژیو  نیا  ساپ  هب  هنادواج  یمالک  رد  ادخ ،  ربمایپ  دوب .  لیدب  یب  هجهل ،  تحارص  ییوگتسار و  یماگراوتسا ،  رد  وا 

ٍّرَذ .  یبأ  نِم  ٍۀَجَهل  َقَدصأ  ُءاربَغلا  ِتَّلَقأ  امو  ُءارضَخلا  ِتَّلَظأ  ام 
دشاب .  رذ  وبا  زا  رتوگتسار  هک  تفرگن  دوخ  تشپ  رب  ار  یسک  نیمز ،  ْدنکفین و  هیاس  یسک  رب  نامسآ ، 
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ناج تشاد و  ساپ  ار  قح  میرح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ياـه  یناـسرگید  هماـگنه  رد  هک  تسا  یناـسک  دودـعم  زا  رذوبا ، 
دندشن .  ادج  راوگرزب ،  نآ  زا  زگره  هک  تسا  يرفن  هس  زا  تخاسمالسلا و  هیلع  یلع  تیالو  يالاو  هاگیاج  زا  عافد  رپس  ار  شیوخ 

زا وا  درک .  دای  زینمالسلااهیلع  ارهز  ترضح  مالـسا ،  يوناب  رّهطم  رکیپ  رب  وا  ندرازگ  زامن  زا  دیاب  رذ ،  وبا  ياه  تیلـضف  اه و  ییالاو  رد 
دندناوخ .  زامن  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  رکیپ  رب  مغ ،  جنر و  هب  هتخیمآ  هماگنه  نآ  رد  هک  تسا  یناسک  دودعم 

دیـشورخ و اهنآ  هیلع  دیباتنرب و  ار  موس  هفیلخ  راجنهان  ياه  شـشخب  ریذـبت و  فارـسا ،  وا  تسا .  خـیرات  هرهُـش  دادـیب ،  هیلع  وا  شورخ 
بعک يرگ  هیجوت  هفیلخ و  رب  تسَراین و  دـننک ،  تسرد  اه  یـشخب  متاـح  نیا  يزاـس  هناوتـشپ  يارب  دنتـساوخ  یم  هک  ار  ییاـه  فیرحت 

ياسر  ِدایرف  نیا  وا ،  هفیلخ ،  دز و  نعط  رابحألا ، 

درک .  دیعبت  دوب ـ  مالسا  گنهرف  هب  انشآان  ناملسم و  هزات  يراید  هک  ماش ـ  هب  ار  یهاوختلادع 
زا داهن ،  یم  اـپ  ریز  ار  مالـسا  ماـکحا  ًـالمع  داد و  یم  ماـجنا  هنوگرـصیق  لاـمعا  تسیز و  یم  ناـهاش  ناـنوچ  ماـش ،  رد  هک  زین  هیواـعم 
 . دیـشک دـهاوخ  بوشآ  هب  ار  اج  نآ  دـنامب ،  ماش  رد  رذ  وبا  رگا  هک  تشون  ناـمثع  هب  ناـس ،  نیدـب  دـنامن و  ناـما  رد  رذ  وبا  ياـهدایرف 

لکش .  نیرتزیمآ  جنر  نیرت و  تخس  اب  دندرک ،  نینچ  و  دننادرگزاب ،  هنیدم  هب  ار  رذ  وبا  هک  داد  روتسد  زین  نامثع 
دوب و ییوگ  قح  ندرک ،  داـیرف  دوب و  ضارتـعا  سپ  رذ !  وبا  عضوم  هن  دوب و  هدـش  نوـگرگید  ناـمثع  هویـش  هن  دـمآ .  هنیدـم  هب  رذ  وـبا 
وا دیعبت  دش :  رگید  يا  هنوگ  هب  تموکح  دروخرب  هویـش  داتفین ،  رگراک  تموکح ،  هاگتـسد  ياهدیدهت  اه و  عیمطت  نوچ  و  يرگاشفا ؛ 

دنک .  هقردب  ار  رذ  وبا  درادن  قح  سک  چیه  هک  هفیلخ  همان  شخب  و  نازوس ،  کشخ و  نابایب  هَذبَر ،  هب 
یتالمج رد  درک و  هقردـب  ار  رذ  وبا  نایباحـص ،  زا  دـنچ  ینت  نادـنزرف و  اـب  دـیباتنرب و  ار  هنارگمتـس  هماـن  شخب  نآ  مالـسلا ،  هیلع  یلع 

ییوگقح و ار ،  گرزب  یباحـص  نیا  رذ ،  وبا  هک  دـننادب  نامدرم  ات  دـنتفگ  نخـس  زین  نارگید  دومرف .  نایب  ار  رذ  وبا  تیمولظم  نیگنس ، 
رگید .  ياهزیچ  هن  دتسرف ،  یم  هذبر  هب  شا  يزیتس  متس 

 ، ییوگقح تیلوئـسم  راب  ریز  زا  هک  نیا  زا  داش  یلد  اـب  تفر ،  هذـبر  هب  وا  دوب .  ناـمثع  هیلع  شروش  ياـه  هنیمز  هلمج  زا  رذ ،  وبا  دـیعبت 
دنتخاس .  ادج  ادخ ،  ربمایپ  شبیبح  رّهطم  دقرم  زا  ار  وا  دنتشاذگ و  شیاهنت  هک  مغ  زا  هدنکآ  یبلق  اب  تسا و  هدرکن  یلاخ  هناش 

ییاهنت ؟ رذ ! وبا  ناه ،  متفگ :  اهنت .  ياهنت  ینابیاس ،  هیاس  رد  هتسشن  مدید ،  هذبر  رد  ار  رذ  وبا  دیوگ :  یم  یبعک  شاوح  نب  هّللا  دبع 
تشاذگن .  یقاب  میارب  یهارمه  همه ،  نیا  ما و  هویش  ییوگقح  دوب و  مراعش  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرامه  تفگ : 

ربمایپ دیـشوپ .  تیعقاو  هماج  دوب ،  هدید  نامز  هنیآ  رد  ادخ  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  تفگ و  دوردـب  ار  یگدـنز  يرجه ،  لاس 32  هب  رذ ،  وبا 
دوب :  هدومرف  ادخ 

ُهَدحَو .  ِۀَمایِقلا  َموَی  ُرَشُحیو  ُهَدحَو ،  ُتومَیو  ُهَدحَو ،  ُشیعَی  ٍّرذ ،  ابأ  هّللا ُ  ُمَحرَی 
دوش .  یم  هتخیگنارب  اهنت  تمایق ،  هماگنه  رد  دیوگ و  یم  دوردب  ار  یگدنز  اهنت  دنک ،  یم  یگدنز  اهنت  ار !  رذ  وبا  دنک  تمحر  ادخ 

نآ فـیحن  رکیپ  مارتـحا ،  لـیلجت و  اـب  دندیـسر و  ارف  گرزب ،  یباحـص  نآ  گرم  زا  سپ  رتـشا ،  کـلام  هلمج  زا  ناـنمؤم ،  زا  یهورگ 
دندرپس .  كاخ  هب  ار  راگزور  يوگقح 

مثیَه  وبا 
هللا یلـص  ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  هک  دوب  راصنا  هورگ  نیتسخن  وزج  تسا ،  روهـشم  مَثیَه ) وبا   ) شا هینُک  هب  هک  کلام  نب  ناهِّیَت  نب  کلام 

دز .  یم  نت  تب ،  شتسرپ  زا  دوب و  دّحوم  مه  مالسا  زا  لبق  وا  دندروآ .  نامیا  هّکم  رد  هلآ  هیلع و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 720 

http://www.ghaemiyeh.com


شیپ زا  وا  دـنا .  هدرک  تیاور  ار  ریدـغ » ثیدـح   » هک تسا  یناـسک  هلمج  زا  تشاد و  تکرـش  ادـخ  ربماـیپ  ياـهدربن  ماـمت  رد  مثیهوبا ، 
دادن نت  تفالخ ،  یناسرگید  هب  دش و  زاتشیپ  قح ،  تفالخ  تخانـش  رد  ناشیا ،  زا  سپ  هک  تسادخ  ربمایپ  زا  سپ  قح  ِتخانـش  ناماگ 

ضارتـعا داـیرف  تفـالخ ،  ریـسم  ینوـگرگد  ربارب  ردمالـسلا  هیلع  یلع  زا  عاـفد  هـب  یبـنلا ،  دجـسم  رد  هـک  دوـب  يرفن  هدزاود  هرمز  رد  و 
 ، رـسای نب  راّمع  اب  هارمه  دـش و  هارمه  ناـشیا  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  يریگ  لکـش  زاـغآ  زا  مثیه ،  وبا  هک  دوب  نینچ  دـندروآرب . 
زا تسا  یناشن  هک  دراـمگ  لاـملا  تیب  رب  رـسای ،  نب  راّـمع  هارمه  هب  ار  مثیه  وبا  مالـسلا ،  هیلع  ماـما  دـش .  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  لوئـسم 

وا .  سفن  تمالس 
ار شا  هتفر  تسد  زا  ِماگ  راوتسا  نارای  زادگ ،  زوس و  اب  هک  هاگ  نآ  شناهارمه ،  یتسس  يانگنت  رد  ییاهنت و  جوا  رد  مالسلا ،  هیلع  یلع 

تسا .  هدروخ  فسأت  شدوبن  رب  هدرب و  مان  زین  ناهّیَت  نب  کلام  زا  تسا ،  هدرک  دای 
راّمع و وا و  دوبن  زا  نخس ،  کی  رد  نامز و  مهمالسلا  هیلع  یلع  اّما  دنتـسین ؛  ناتـساد  ْکی  مثیه ،  وبا  تشذگرد  نامز  هرابرد  ناخّروم ، 

زوس  اب  نیتداهش ، ) وذ   ) تباث نب  ۀمیَزُخ 

تسا :  هدومرف  هدرک و  دای 
ُمِِهناوخإ نِم  مُهُؤارَُظن  َنیأو  ِنیَتَداهَّشلا ؟ ُوذ  َنیأو  ِناـهِّیَّتلا ؟  ُنبا  َنیأو  ٌراّـمَع ؟  َنیأ  ِّقَحلا ؟  یَلَع  اوَضَمو  َقیرَّطلا  اُوبِکَر  َنیذَّلا  َِیناوخإ  َنیأ 

ِةَرَجَفلا ؟  َیلإ  مِهِسوؤُِرب  َدِربُاو  ِۀَِّینَملا ،  یَلَع  اودَقاعَت  َنیذَّلا 
و نیتداهش !؟ وذ  تساجک  و  ناهّیت ؟ نبا  تساجک  و  راّمع ؟ تساجک  دنتشذگ !؟ قح  اب  دنتفر و  حیحـص ] هار [  رب  هک  نم  ناردارب  دنیاجک 

دنداتسرف !؟ نارجاف  يارب  ار  ناشیاهرس  دنتسب و  گرم  نامیپ  هک  ناشیا  دننامه  ناردارب  دنیاجک 
یقت دّـمحم  همّـالع  دـیدحلا و  یبا  نبا  تسا .  هدیـسر  تداهـش  هب  نیّفـص  رد  يو  هک  دوـش  یم  نشور  مالـسلا ،  هیلع  ماـما  نخـس  نیا  زا 

دنا .  هدرک  حیرصت  رظن ،  نیا  رب  يرتشوش ، 

هتاُبن  نب  غبصَا 
نادمتعم زا  ناشیا و  نارای  هتسجرب  ياه  هرهچ  زا  ومالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هژیو  نارای  زا  یعِـشاُجم ،  یلْظنَح  یمیمت  هتاُبن  نب  غَبـصَا 

تسا .  ناشیا 
سیمَخلا ۀطرُش   » زا وا  تسا .  فورعم  هعیش »  » هب یخیرات ،  نهک  نوتم  رد  وا  تسا .  روهشم  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  رد  وا  یماگ  راوتـسا 

دندوب .  هتسب  نامیپمالسلا  هیلع  یلع  الوم  اب  تداهش ،  گرم و  زرم  ات  هک  تسا  نانآ  ناهدنامرف  زا  و  هژیو ») ياهورین  )
یلع همان  شرافس  غبصا ،  تفر . یم  رامش  هب  يو  يافواب  نارای  زا  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  هارمه  نیّفِـص ،  لمج و  ياه  گنج  رد  غبـصا ، 

زا يو  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ندروخ  تبرـض  زا  سپ  تسا .  نادواـج  گرزب و  يا  هعومجم  هک  هدرک  لـقن  ار  رتـشا  کـلام  هب  مالـسلا  هیلع 
دنا .  هدرمش  زین  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نارای  زا  ار  غبصا  تفای .  ار  ناشیا  نیلاب  رب  روضح  هزاجا  هک  تسا  يدارفا  دودعم 

ینَرَق  سیَُوا 
یلص ربمایپ  راگزور  هب  وا  تسا .  مالـسا  خیرات  غورفرپ  ياه  هرهچ  زا  شیدنا و  کین  يداهن  ْكاپ  ینَرَق ،  يداُرم  ءْزَج  نب  رماع  نب  سیَُوا 

دنا .  هدرک  دای  ْنایعبات  رامش  رد  ار  وا  ور ،  نیا  زا  دیدن .  ار  ناشیا  اّما  دروآ ؛  مالسا  هلآ  هیلع و  هللا 
تعافـش ار  يرایـسب  ناسک  هک  تمایق ـ  رد  وا  ندوب  عیفـش  رب  تسا و  هدرمـش  نایعبات  ِنیرترب  نیرتهب و  ار  وا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
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دنا .  هدرمشرب  مالسا  ردص  فورعم  دهاز  تشه  زا  روهشم و  داّهز  زا  یکی  ار  وا  تسا .  هدرک  حیرصت  درک ـ  دهاوخ 
یهاگ وا  هک  دـنا  هدروآ  تسا .  هدوب  شوکتخـس  یـسب  تدابع ،  رد  یلو  هتـشادن ؛  يراکـشآ  روضح  یعامتجا  ياه  ناـیرج  رد  سیوا ، 

درب .  یم  رس  هب  دوجس  رد  رسکی  ار  بش 
 ، دربن نامه  رد  تسب و  نامیپمالـسلا  هیلع  یلع  اب  تداهـش  زرم  ات  نیّفـص ،  رد  درک و  تکرـش  نیّفِـص ،  لمج و  ياه  گـنج  رد  سیوا ، 

دش .  هدرپس  كاخ  هب  ناکم ،  نامه  رد  دیشون و  تداهش  ِدهش  هرهچ ،  نینوخ 
دومرف :  هک  تسا  یندرک  دای  سیوا ،  زا  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  فیصوت 

ُِّینَرَقلا .  ٌسیَُوا  و  ِقِمَحلا ...  ُنب  وُرمَع  ُموقَیَف  ٍِبلاط . . .  یبأ  نب  ِِّیلَع  وُّیِراوح  َنیأ  ٍدانُم : ...  يدان  ِۀَمایِقلا  ُموَی  َناک  اذإ 
دنهاوخ اپ  هب  ینرق  سیوا  و  قِمَح و ...  نب  ورمع  ؟  " دـنیاجک ،  یلع  نایراوح   : " دـهد رد  ادـن  يا  هدـنهد  ادـن  ددرگ و  اپ  رب  تمایق  نوچ 

تساخ . 

حابَر  نب  لالب 
لج زع و  دنوادخ  هار  رد  هک  تسا  یناسک  زا  يو  دوب .  مالسا  شریذپ  رد  نازاتشیپ  زا  دوب ،  میرکلا » دبع  وبا   » شا هینک  هک  حابَر  نب  لالب 

دیزرو .  یم  تماقتسا  دش و  یم  هجنکش 

يو هب  دنازوسب و  ار  وا  باتفآ ،  ات  تشاذگ  یم  شیور  هب  بایسآ  گنس  ْدنکفا و  یم  ورف  تروص  رب  دیشروخ ،  ربارب  رد  ار  وا  لهج ،  وبا 
وش .  رفاک  دّمحم ،  راگدرورپ  هب  تفگ :  یم 

رد لالب  هک  یلاح  رد  رکب ،  وبا  دوب .  راوتسا  رایـسب  شنید  رد  و  هناگی ، »!) يادخ  هناگی ،  يادخ   ) دَحَا ْدَحَا ،   : » تفگ یم  خساپ  رد  لالب 
ربمایپ راد  هنازخ  نّذؤم و  تفگ و  ناذا  ادخ ،  ربمایپ  يارب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  لالب ،  دیرخ .  ار  وا  دـش ،  یم  هجنکـش  اه  گنـس  ریز 

دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
شاب .  نم  دزن  تفگ :  يو  هب  رکب  وبا  یلو  دورب ؛ ماش  هب  تفرگ  میمصت  لالب  تفر ،  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه 

هب ات  نک  میاهر  يدرک ،  دازآ  دـنوادخ  رطاخ  هب  رگا  نک و  سبح  ارم  کنیا ،  یتخاس ،  دازآ  دوخ  يارب  ارم  رگا  تفگ :  خـساپ  رد  لـالب 
تفر .  ایند  زا  ات  تشاد  تنوکس  اج  نامه  رد  تفر و  ماش  يوس  هب  وا  داد و  هزاجا  رکب  وبا  هاگ ،  نآ  مورب .  لج  زع و  دنوادخ  يوس 

لاس رد  وا  دنا  هتفگ  یخرب  دش .  نوفدم  ریغـصلا ،  باب  رد  تفر و  ایند  زا  یگلاس  دنچ  تصـش و  رد  يرجه  لاس 20  هب  قشمد  رد  لالب ، 
تسا .  هتشذگرد  يرجه  مهدجیه  ای  مهدفه 

يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج 
یخیرات و بش  رد  وا  تسیزب .  زارد  يراـگزور  هک  دوب  يا  هزاوآدـنلب  نایباحـص  زا  يراـصنا ،  ورمع  نب  هّللا  دـبع  نب  رباـج  هّللا  دـبع  وبا 

( ، تسا روهشم  مود » هبقع  تعیب   » هب مالـسا  خیرات  رد  هک   ) وا زا  ینابیتشپ  عافد و  يارب  ادخ ،  ربمایپ  اب  نایبرثی  ِنتـسب  نامیپ  زاس  تشونرس 
ياه گنج  رد  درک و  یهارمه  راوگرزب ،  نآ  اب  وا  دش ،  هنیدم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  تسُج .  تکرـش  شردـپ  هارمه  هب 

دوب .  رضاح  ناشیا  رانک  ادخ ،  ربمایپ 
دایرف ار  مالسلا  هیلع  یلع  يالاو  هاگیاج  هک ،  نیا  زا  دزن و  نت  قح ،  يرادساپ  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  هّللا ،  دبع  نب  رباج 

درکن .  غیرد  دنک ، 

ادخ ربمایپ  زا  سپ  ياه  نایرج  زا  وا  قیمع  كرد  مالسلا و  مهیلع  همئا  تناکم  تخانش  رد  ار  رباج  يالاو  هاگیاج  مالـسلا ،  مهیلع  ناماما 
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هار ادخ ،  ربمایپ  زا  سپ  هک  دـنا  هتـسناد  یناسک  دودـعم  زا  ار  وا  دـنا و  هدوتـس  نآرق ،  يافرژ  زا  ار  وا  ذـفان  مهف  و  عّیـشت ،  هژیو  فراعم  و 
درشف .  ياپ  میقتسم ،  طارص  رب  تسجن و  يرگید 

داّجـس و ماما  نیـسح ،  ماما  نسح ،  ماما  یلع ،  ماما  نایباحـص  نایم  رد  وا  دنمجرا  مان  ناس ،  نیدب  دییاپب و  زارد  يراگزور  وا  هک  میتفگ 
دوبمالسلا .  هیلع  رقاب  ماما  يارب  ادخ  ربمایپ  مالس  لماح  وا  تسا .  هدمآ  مالسلا  مهیلع  رقاب  ماما 

رب هتفای و  روضح  نادیهش ،  رازم  رب  البرک  هثداح  زا  سپ  هک  تسا  یسک  نیلّوا  وا  دوب .  مالسلا  هیلع  یلع  هارمه  نیّفِص ،  گنج  رد  رباج ، 
تسا .  هدناشف  کشرس  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا 

ناشن همهو ،  همه  وا ،  تارظانم  اهوگتفگ و  و  وا ،  زا  هدـنام  ياج  رب  يریـسفت  ياه  لقن  مالـسلا ،  هیلع  یلع  هراـبرد  وا  زا  لوقنم  تاـیاور 
تسا .  روهشم  زین  رباج » هفیحص   . » تسوا رادیاپ  رواب  فرژ و  نامیا  یشیدنا و  کین  یماگراوتسا ،  هدنهد 

يرجه لاس 78  هب  رباج  دز .  رهُم  وا  تسد  رب  يو ،  ندرک  راوخ  دـصق  هب  فسوی ،  نب  جاّجَح  ور ،  نیا  زا  دوب .  هدرکن  يرای  ار  نامثع  وا 
تفگ .  دوردب  ار  یگدنز  ، 

يدعَس  هماُدق  نب  ۀیراج 
رگن فرژ  لد و  انُرب  وا  تسامالسلا .  هیلع  یلع  عاجـش  داهن و  ْكاپ  نارای  زا  ادخ و  ربمایپ  نایباحـص  زا  يدعـس ،  یمیمت  همادق  نب  ۀیراج 

ریگتخس یسب  وا  نانمشد  رب  ماگ و  راوتسا  مالسلا ،  هیلع  یلع  یتسود  رد  وا  دوب .  رادروخرب  رایـسب ،  یتیبوبحم  الاو و  یتیـصخش  زا  دوب و 
دوب . 

ۀطرُش  » هب هک  دوب  يزابکاپ  ياه  تیصخش  هلمج  زا  وا  تفرگ .  تعیب  وا  يارب  هرصب  رد  هیراج  دیـسر ،  تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ 
یهدنامرف  نیّفِص ،  رد  تشاد و  يّدج  يروضحمالسلا  هیلع  یلع  هناگ  هس  ياهدربن  رد  يو  دندوب .  روهشم  هژیو ») ياهورین   ) سیمخلا

دوب .  وا  هدهع  هب  بابَر  دعس و  ياه  هلیبق 
هدنبوک نانخس  و  هیواعم ،  خاک  رد  وا  هناریلد  ینارنخس  نیّفِص و  گنج  شکاشک  رد  وا  ياهوگتفگ  دوب .  تسد  هریچ  يرونخـس  هیراج ، 

وا .  يروآ  نابز  تغالب و  رب  تسا  یهاوگ  مالسلا ،  هیلع  یلع  الوم  زا  عافد  رد  شراوتسا  و 
يرگتراغ ناورهن ،  گنج  زا  سپ  داتـسرف .  نانآ  يوس  هب  ار  وا  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دندش ،  دترم  ْنارَجن  یلاها  هک  یماگنه 

يارب ات  داتسرف  هرصب  هب  ار  یمَرْضَح  رماع  نب  هّللا  دبع  هیواعم ،  دش .  زاغآ  قارع ،  نیمزرس  فارطا  رد  هیواعم  هنارگمتـس  ياه  موجه  اه و 
دش .  ّطلسم  رهش ،  رب  درک و  نینچ  یمرضح  نبا  دریگ .  تعیب  وا 

تداهش هب  رتسب  رد  هنابش  هک  تشاد  لیـسگ  هرـصب  هب  یمرـضح  نبا  هنتف  ندرک  شوماخ  يارب  ار  هعیبض  نب  نَیعَا  ادتبا  مالـسلا ،  هیلع  ماما 
دوتس .  ار  وا  مالسلا ،  هیلع  ماما  دش و  ّطلسم  رهش ،  رب  تعاجش ،  ّتقد و  ریبدت ،  اب  وا  داتسرف و  هرصب  هب  ار  هیراج  نآ ،  زا  سپ  دیسر . 

یناج و هریت  رد  هک  تاطْرَا ـ  نب  رُسب  ياه  يرگ  هنتف  نتخاس  شوماخ  يارب  ار  هیراج  دوخ ،  تایح  ياهزور  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
 ، هیراـج دیـسر .  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  تیرومأـم  رد  هیراـج  تشاد .  لیـسگ  يو  يوس  هب  دوب ـ  لیدـب  یب  ییوـخ  تشز 

تفرگ .  تعیب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  هنیدم  هّکم و  مدرم  زا  قح ،  زا  فرژ  تخانش  اب  ماگ و  راوتسا 
رد زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  زا  سپ  هک  دوب  نینچ  دیـساره .  یمن  زگره  قح ،  ناـیب  زا  تشاد و  گرزب  یحور  رّونم و  یناـج  وا 

درک .  دیکأت  دوخ ،  عضوم  رد  يراوتسا  رب  درک و  عافد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هیواعم ،  روضح 
تفگ .  دوردب  ار  یگدنز  دیزی ،  ِندیسر  تفالخ  هب  زا  دعب  هیراج 
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بلاط  یبا  نب  رفعج 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  لاس  هد  يو ،  تسا .  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ِینت  ردارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  رـسپ  رفعج 

دش .  ناملسم  مالسلا ،  هیلع  یلع  ندروآ  مالسا  زا  سپ  یکدنا  دوب و  رت  گرزب 

ربمایپ تسار  تمس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دنرازگ و  یم  زامن  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دید  بلاط  وبا  هک  هدش  تیاور 
رازگب .  زامن  وا  پچ  تمس  رد  زاسب و  ار  تیومع  رسپ  رگید  لاب  تفگ :  رفعج  هب  تسا .  هداتسیامالسلا  هیلع 

دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 
اهنِم .  اَنأ  یتَّلا  َِیتَرتِع  نِم  َتنأ  و  یقلُخو ،  یقلَخ  َتهَبشَأَف  ُرَفعَج ـ  ای  َتنأ ـ  اّمأو 

منآ .  زا  نم  هک  نانچمه  ینم ،  هداوناخ )  ) ترتع زا  وت  و  ینم .  هیبش  تروص ،  تریس و  رد  وت  رفعج ! يا 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  هنیدم .  هب  ترجه  هشبح و  هب  ترجه  درک :  ترجه  راب  ود  رفعج ،  دیمان .  یم  ناتـسد » یهت  ِردپ   » ار وا  ادخ ،  ربمایپ 

دیگنج تفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  وا  دش ،  هتشک  هثراح  نب  دیز  نوچ  داتـسرف و  هتوم  گنج  هب  متـشه  لاس  يدامج  رد  ار  رفعج  هلآ ،  و 
دش .  هتشک  ات 

تیلـست يو  هب  ار  رفعج  گرم  دمآ و  سیمع  تنب  ءامـسا  شرـسمه  دزن  دیـسر ،  ادخ  ربمایپ  هب  رفعج  تداهـش  ربخ  نوچ  هک  هدش  تیاور 
تفگ :  یم  درک و  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دش ،  دراومالسلااهیلع  همطاف  ماگنه ،  نیا  رد  تفگ . 

هاّمع ! او 
ناج ! ومع  هآ ، 

دومرف :  ادخ  ربمایپ  هاگ ،  نآ 
یکاوَبلا .  ِکبَتلَف  ٍرَفعَج  ِلثِم  یلَع 

دننک .  هیرگ  رفعج ،  دننام  رب  دیاب  ناگدننک  هیرگ 
هک :  داد  ربخ  دمآ و  دورف  ناشیا  ربمالسلا  هیلع  لیئربج  هک  نیا  ات  دیسر ،  ادخ  ربمایپ  رب  رایسب  یهودنا  رفعج ،  تداهش  ربخ  زا 

ِۀَِکئالَملا .  َعَم  امِِهب  ُریطَی  ِمَّدلِاب  ِنیَجَّرَضُم  ِنیَحانَج  ٍرَفعَِجل  َلَعَج  دَق  هّللا َ  َّنأ 

دنک .  یم  زاورپ  ناگتشرف ،  هارمه  هداد و  رارق  نوخ  هب  هتشغآ  لاب  ود  رفعج  يارب  دنوادخ ، 
هب ترجه  زا  شیپ  هّکم ،  رد  دـندوب ،  هدروآ  نامیا  يو  هب  هک  شناراـی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  تبـسن  شیرق  رازآ  هک  یماـگنه 
ات داد  روتـسد  بلاط ،  یبا  نب  رفعج  هب  دننک و  ترجه  هشبح  هب  داد  روتـسد  شنارای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفای ،  تّدش  هنیدم ، 
ربخ یتقو  دندش .  راوس  یتشک  رب  هدیـسر ،  ایرد  هب  ات  دنتفر  نوریب  هّکم  زا  ناناملـسم ،  زا  درم  داتفه  رفعج و  دـنک .  ترجه  نانآ ،  هارمه 

ناگدنیامن دنادرگرب . . .  ار  نارجاهم  ات  دنداتسرف  یشاجن  هشبح ،  هاشداپ  يوس  هب  ار  دیلو  نب  ةراّمَع  صاع و  نب  ورمع  دیـسر ،  شیرق  هب 
تفریذپ .  نانآ  زا  ار  ایاده  یشاجن ،  دندوب .  هدرب  ییایاده  دوخ ،  اب  دندش و  دراو  یشاجن  رب  شیرق ، 

وت دزن  کنیا ،  دنهد و  یم  مانشد  ار  ام  نایادخ  هتساخرب و  ام  نییآ  اب  تفلاخم  هب  ام  مدرم  زا  یهورگ  هاشداپ ! يا  تفگ :  صاع  نب  ورمع 
نادرگرب .  ام  هب  ار  اهنآ  دنا .  هدمآ 

دنیوگ ؟ یم  هچ  اهنیا  تفگ :  درک و  رفعج  هب  ور  دندروآ .  ار  وا  داتسرف .  رفعج  لابند  هب  یشاجن 
دنیوگ ؟ یم  هچ  هاشداپ ! يا  تفگ :  رفعج 

منادرگزاب .  نانآ  هب  ار  امش  دنهاوخ  یم  تفگ : 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 724 

http://www.ghaemiyeh.com


مینانآ ؟ هدرب  ام  ایآ  سرپب  نانآ  زا  هاشداپ ! يا  تفگ :  رفعج 
دنراوگرزب .  یناگدازآ  ریخ ؛ تفگ :  صاع  نب  ورمع 

دننک ؟ یم  هبلاطم  ار  نآ  هک  میراکهدب  نانآ  هب  ام  ایآ  سرپب  نانآ  زا  هاشداپ ! يا  تفگ :  رفعج 
میرادن .  یبلط  امش  زا  ام  ریخ ،  تفگ :  ورمع 

دینک ؟ یم  هبلاطم  هک  تسا  ییاهب  نوخ  ام  هدهع  رب  ایآ  تفگ :  رفعج 
ریخ .  تفگ :  ورمع 

میدش .  جراخ  ناترهش  زا  تهج ،  نیدب  دیداد .  رازآ  ار  ام  دیهاوخ ؟ یم  هچ  ام  زا  سپ  تفگ :  رفعج 
رد هدرک ،  هار  مگ  ار  ام  ناناوج  دـنداد ،  مانـشد  ار  ام  نایادـخ  دـندرک و  تفلاخم  ام  نییآ  اـب  ناـنآ  هاـشداپ ! يا  تفگ :  صاـع  نب  ورمع 

دبای .  زاب  ار  دوخ  داّحتا  ام  هعماج  ات  نادرگزاب  ام  هب  ار  نانآ  دنتخادنا .  هقرفت  هعماج 
میهن و رانک  ار  اه  تب  داد  روتسد  هک  تخیگنارب  يربمایپ  ام  نایم  زا  دنوادخ ،  اریز  میدرک ؛ تفلاخم  نانآ  اب  ام  هاشداپ ! يا  تفگ :  رفعج 
ار نوخ  رادرم و  ندروخ  يراوخابر ،  انز ،  قحان و  هب  يزیرنوخ  متـس و  داد .  ناـمرف  تاـکز ،  زاـمن و  هب  ار  اـم  مینک .  اـهر  ار  ندز  هعرق 

تشاد .  زاب  رکنم ،  اه و  یتشز  زا  داد و  نامرف  نادنواشیوخ ،  هب  ششخب  ناسحا و  لدع و  هب  ار  ام  درک ،  مارح 
هچنآ زا  اـیآ  رفعج ! يا  دوزفا :  هاـگ  نآ  درک .  ثوعبم  میلاـعت ،  نیمه  اـب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  دـنوادخ ،  تفگ :  یـشاجن 

يراد ؟ ظفح  رد  يزیچ  هدرک ،  لزان  تربمایپ  رب  دنوادخ 
دیسر :  هیآ  نیا  هب  ات  دناوخ  ار  میرم  هروس  و  يرآ .  تفگ :  رفعج 

ریگب و] دوخ [  فرط  هب  ار  امرخ  تخرد  هنت  و  اًْنیَع ؛  يِّرَق  َو  ِیبَرْـشا  َو  ِیلُکَف  اِینَج *  اًبَطُر  ِکـْیَلَع  ْطـِق  ـ َُـست ِۀَـلْخَّنلا  ِعْذِِـجب  ِکـَْیلِإ  يِّزُه  َو  »
راد . » نشور  هدید ،  شونب و  روخب و  و  دزیر .  یم  هزات  يامرخ  وت  رب  ناکتب ، 

تسا .  قح  نانخس ،  نیا  دنگوس ،  ادخ  هب  تفگ :  تسیرگ و  تّدش  هب  دینش ،  ار  هیآ  نیا  یشاجن  نوچ 
نادرگزاب .  ام  هب  ار  وا  تسام .  فلاخم  درم ،  نیا  هاشداپ ! يا  تفگ :  صاع  نب  ورمع 

منک .  یم  تدوبان  ییوگب ،  نخس  يدب  هب  يو  زا  رگا  دنگوس ،  ادخ  هب  شاب ! تکاس  تفگ :  دز و  یلیس  ورمع  تروص  هب  یشاجن ، 

ام ییوگ ،  یم  هک  تسا  ناـنچ  رگا  هاـشداپ ! يا  تفگ :  یم  دوب و  يراـج  شتروص  زا  نوـخ  هک  یلاـح  رد  تساـخرب ،  صاـع  نب  ورمع 
میرادن .  يراک  يو  اب  رگید 

رِهسُم  نب  ۀیریَوُج 
تسود ماما و  هقالع  نانیمطا و  دروم  هتسیاش ،  يدرف  وا  دوب .  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناکیدزن  نیرید و  نارای  زا  يدبع ،  رِهسُم  نب  ۀیریَوُج 

دناسر .  تداهش  هب  دیشک و  راد  هب  ار  يو  دیُرب و  ار  وا  ياپ  تسد و  هیبَا ،  نب  دایز  هیواعم ،  تفالخ  راگزور  رد  دوب .  وا 
ینادْمَه  ثراح 

هب نیتسخن  نایعیـش  زا  مالـسلاامهیلع و  نسح  ماما  یلع و  ماـما  ناراـی  زا  یفوک ،  ینادْـمَه  رَوعَا  بعک  نب  هّللا  دـبع  نب  ثراـح  ریَهُز ،  وبا 
یلع ماما  زا  ار  شناد  نیا  دوب و  ثرا  ماکحا  هب  دارفا  ِنیرتانـشآ  مدرم و  ِنیرت  سانـش  نید  زا  تشاد و  ناوارف  یـشناد  وا  دور .  یم  راـمش 

دوب .  هتخومآ  مالسلا  هیلع 
دیعبت ار  نانآ  مه  نامثع  دندش .  صاع  نب  دیعـس  لزع  راتـساوخ  دندیروش و  نامثع  رب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هفوک و  ناسانـشرس  زا  وا 
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تشذگرد .  هفوک  رد  يرجه  لاس 65  رد  وا  درک . 

يدَع  نب  رْجُح 
رجح   ) ریخلا ُرجُح   » هب روهشم  يْدنِک ،  هیواعم  نب  ّيدَع  نب  رْجُح  نامحرلا ،  دبع  وبا 

اب دـش و  دراوـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  وا  تسا .  هدرک  كرد  ار  مالـسا  تیلهاـج و  هک  تسا  یناـسک  زا  َربدَا ، » نبا   » و راـکوکین »)
تشاد .  تبحاصم  ناشیا ، 

ادخ ربمایپ  رضحم  هب  هک  دوب  یناوج  نینس  رد  زونه  وا  تسا .  عّیشت  خیرات  غورفُرپ  ناناس  هّلق  زا  مالسا و  خیرات  رّونم  ياه  هرهچ  زا  رجُح ، 
تـمارک و تفارــش و  يروآ ،  مزر  يروشحلــس و  رایــسب ،  ِيراد  هزور  يرازگزاـمن و  دـهز ،  يزیرگ ،  اـیند  دروآ .  مالــسا  دــمآرد و 

تسوا .  ياه  یگژیو  زا  تدابع ،  يراکتسرد و 
رد زگره  وا  دوب .  هتخاس  هوعدلا  باجتـسم  ار  وا  رجُح ،  هتـساریپ  شور  الاو و  شنَم  ملاس ،  سْفن  كاپ ،  حور  دوب .  فورعم  دـهز ،  هب  وا 

تینیع رد  دـیروش و  ناـمثع  رب  نادـهاجم ،  ناـنمؤم و  هارمه  هک  دوب  نینچ  درک .  یمن  توکـس  اـه  ییارگ  لـطاب  اـه و  یـشک  قـح  ربارب 
یم رامش  هب  وا  عیطم  ناوریپ  هژیو و  نارای  زا  ناس ،  نیدب  درکن و  غیرد  یـششوک  چیه  زا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  الوم  تیمکاح  هب  ندیـشخب 

تفر . 
هب ار  دوخ  هلیبق  یهدنامرف  نیّفص ،  رد  دوب و  نایدنِک  ماظن  هراوس  هدنامرف  لمج ،  رد  تشاد .  تکرش  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ياهدربن  رد  وا 

درک .  یم  یهدنامرف  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هاپس  تسار  ای  پچ و  حانج  ناورهن ،  رد  تشاد و  هدهع 
وا رگرادـیب  ابیز و  نانخـس  دومن .  یم  نایب  ار  قیاقح  تحاصف ،  اب  تفگ و  یم  نخـس  ْتغالب  هب  تشاد ،  ذـفان  یمالک  اـیوگ و  یناـبز  وا 

تقیقح .  نیا  زا  تسا  یناشن  مالسلا ،  هیلع  یلع  يالاو  هاگیاج  هرابرد 
نب رجح  داهن ،  قارع  هب  يور  يرگتراغ  يارب  سیق  نب  كاّحض  نوچ  دوب .  يو  شوکتخس  ناعفادم  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  يافواب  رای  وا 

داهن .  رارف  هب  اپ  كاّحض ،  داد و  تسکش  ار  وا  يروالد ،  اب  تفرگ و  نامرف  وا  اب  ییورایور  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  يدع 
ّقفوم اّما  دـنک ؛  ربخ  ار  ناشیا  ات  دیـشوک  ناوت  مامت  اب  تفای و  ربخ  هئطوت  زا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ندروخ  تبرـض  زا  لبق  یتاـظحل  رجح ، 

تسشن .  شناج  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نتسشن  نوخ  هب  ِمغ  دشن و 

دمآ شوج  هب  شیاه  گر  رد  تریغ  نوخ  دینش ،  ار  حلص  ربخ  نوچ  يو  دوب .  زین  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگْراوتسا  رویغ و  نارای  زا  وا 
دومرف :  وا  هبمالسلا  هیلع  نسح  ماما  درک .  ضارتعا  حلص ،  نیا  رب  و 

ُُهتیَضمأ .  اَمل  َکَلثِم  كُریَغ  َناک  َول 
مدرک .  یمن  اضما  ار  دادرارق  نیا  زگره  دندوب ،  بلط ] تّزع  وت [  نوچ  زین  نارگید  رگا 

تموکح هک  هّکم ») حـتف  ناگدـشدازآ  هورگ   ) ءاقَلُّطلا بزح   » دـیلپ هرهچ  نیا  زا  هرامه ،  تشاد و  درد  زا  هدـنکآ  یلد  هیواـعم  زا  رجح ، 
ار اهنآ  ادـخ ،  ربمایپ  هک  دـندوب  یهورگ  اهنآ  هک  ارچ  درک ؛ یم  نیرفن  ودـِب  نایعیـش ،  عمج  اـب  هارمه  تسج و  یم  يرازیب  دـندوب ،  هتفاـی 

دوب .  هتسناد  نوعلم » »
یلع رب  دوب ـ  هتفای  ار  هفوک  تموکح  ءاقلطلا ، » بزح   » تیمکاح اب  تشادـن و  ریظن  یتسَپ  ییوخ و  تشز  يدـیلپ و  رد  هک  هریَغُم ـ  هاـگره 

درک .  یم  تمالم  ار  وا  داتسیا و  یم  عافد  هب  یساره  چیه  یب  رجح ،  دز ،  یم  نعط  وا  ناوریپ  مالسلا و  هیلع 
وا درک و  رداص  ار  وا  لتق  روتسد  دوب ،  هدمآ  هوتس  هب  رجح  ياه  يراوتـسا  اه و  یتخـسرس  اه ،  يرگاشفا  اه ،  يریگعـضوم  زا  هک  هیواعم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 726 

http://www.ghaemiyeh.com


دناسر .  تداهش  هب  يرجه  لاس 51  هب  ءارذَع » جْرَم   » رد شنارای  هارمه  هب  ار 
دندرک و ضارتعا  هیواعم  هب  اذل  دمآ .  نارگ  مدرم ،  رب  وا  تداهـش  تشاد .  وکین  يا  ههجو  ذفان و  یتیـصخش  بوبحم ،  يا  هرهچ  رجح ، 

ِدرکدای ناوارف و  شیاتـس  نمـض  هیواعم ،  هب  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمج ،  زا  دندرک .  شهوکن  دـیلپ ،  رادرک  نیا  رب  ار  وا 
نیمز رب  ار  رجُح  كاپ  نوخ  هناراکمتـس ،  هتـسکش و  نامیپ  هیواعم ،  هک  درک  يروآدای  درک و  ضارتعا  ودب  رجُح ،  يزیتس  متـس  زا  وکین 

درک .  ضارتعا  هیواعم ،  هب  ءارذَع ، » جْرَم   » ِنادیهش هرابرد  یتیاور  رکذ  اب  زین  هشیاع  تسا .  هتخیر 
رگا تفگ :  یم  گرم  ماگنه  رد  درک و  یم  تمادن  راهظا  نآ ،  زا  تسناد و  یم  شتاهابتشا  زا  ار  رجُح  لتق  یناج ،  هریت  همه  اب  هیواعم ، 

تشاد .  یم  زاب  رجح ،  لتق  زا  ار  ام  دوب ،  یم  يرگتحیصن 

دناسر .  لتق  هب  ندیشک ،  دنب  هب  زا  سپ  ار  نامحرلا ) دبع  هّللا و  دیبع   ) رْجُح دنزرف  ود  رَیبُز ،  نب  بَعصُم 
دوب .  هدرک  دننام  دودُخا ، » باحصا   » تداهش هب  ار  شنارای  وا و  تداهش  دوب و  هداد  ربخ  رجح  تداهش  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

هب تماـیق  رد  هک  دـینک ،  نفد  میاـه  ساـبل  رد  ارم  تفگ :  دـش ،  رداـص  ار  وا  لـتق  ناـمرف  دـندروآ و  ار  رجح  هک  یماـگنه  هدـش  تیاور 
مزیخ .  یم  رب  یهاوخداد 

نامَی  نب  ۀفیَذُح 
ییاه یگژیو  اب  ار  وا  ناراگن ،  لاح  حرـش  نایلاجر و  تسادخ .  ربمایپ  هتـسجرب  نارای  زا  یـْسبَع ،  رباج  نب  نامَی  نب  ۀفیَذُح  هّللا ،  دبع  وبا 

دنا .  هدوتس  ناقفانم ،  هب  مدرم  ِنیرتاناد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رادزار  ادخ ،  ربمایپ  گرزب  یباحص  هداز ،  بیجن  نوچ : 
 . دیامنن راکـشآ  ار  اهنآ  اه ،  هنتف  زورب  هماگنه  رد  هک  درک  شرافـس  ودب  درپس و  هفیَذُـح  هب  يزار  نوچ  ار  ناقفانم  ياه  مان  ادـخ ،  ربمایپ 
رد هوتسن ،  هوکِْشب و  هرامه  ردب ،  گنج  زا  سپ  وا  دنوش .  یم  ادیوه  اهزار  دنور و  یم  رانک  اه  هدرپ  هک  يراگزور  ات  دنامب  دیاب  زار  نآ 
زا سپ  دـندرکن و  نوگرگید  ار  دوخ  ياهرواب  هک  تسا  یناـسک  دودـعم  زا  هفیَذُـح ،  دوب .  رـضاحهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـهدربن 

دنداتسیامالسلا .  هیلع  یلع  رانک  رد  مامت  یماگ  راوتسا  اب  دندیباتن و  رب  ار  قح  تفالخ  تفالخ و  ّقح  ینوگرگد  ادخ ،  ربمایپ  تافو 
 ، نامثع رمع و  نامز  رد  وا  دناوخ .  زامنمالسلااهیلع  همطاف  رّهطم  رکیپ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هارمه  هک  تسا  یناسک  دودعم  زا  هفیَذُح ، 

اه و ییالاو  ندرکن  نایب  همه ،  نیا  اب  دوب .  يرامیب  رتسب  رد  نانمؤم ،  ریما  نتفای  تفالخ  ماگنه  رد  تشاد و  هدهع  هب  ار  نئادـم  تموکح 
ینایب  اب  ارمالسلا  هیلع  یلع  دش و  ربنم  زارف  رب  روجنر ،  نت  اب  دیباتنرب و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف 

ناگتـشذگرد و نایم  رد  درف  نیرتهب  وا   » و تسا » قح  رب  ماجنا ،  ات  زاغآ  زا  وا  دنگوس ،  ادخ  هب   » نوچ ییاهریبعت  اب  هلمج  زا  دنمهوکش و 
هک درک  ّتیـصو  شنادنزرف  هب  درک و  تعیب  يو  اب  تفرگ و  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  دوتـس و  تسا ، » ناتربمایپ  زا  سپ  ناگدنامزاب 
قح رب  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا دنگوس ،  ادخ  هب   : » هک درک  شرافـس  ّتیـصو ،  نیا  رد  وا  دنراذگن .  ورف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  یماگ  مه 

تفگ .  دوردب  ار  یناگدنز  نیا ،  زا  سپ  زور  لهچ  ای  تفه و  سپس  وا  دنا . » لطاب  رب  شنافلاخم  تسا و 

هکئالملا  ُلیسَغ  هلظنح 
 ، لولـس یبا  نب  هّللا  دـبع  رتخد  اب  داد ،  ُخر  دُُـحا  گنج  نآ  حبـص  هک  یماـش  رد  وا  دوب .  جرزخ  هلیبق  زا  يدرم  رماـع ،  وبا  دـنزرف  هلظنح 

شرـسمه دزن  ار  بش  تساوخ  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  فافز ،  زا  شیپ  يو  دومن .  یـسورع  بش ،  نامه  رد  درک و  جاودزا 
دش :  لزان  هیآ  نیا  سپ ،  دنامب . 
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َکَنُونِذ ?ـ َتْـسَی َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهُونِذ  ?ـ َتْـسَی یَّتَـح  ْاُوبَهْذَـی  ْمَّل  ٍعِماَـج  ٍْرمَأ  یَلَع  وُـهَعَم  ْاُوناَـک  اَذِإ  َو  یِِهلوُـسَر  َو  ِهَّللاـِب  ْاوـُنَماَء  َنیِذَّلا  َنوـُنِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  »
ادخ و هب  هک  دنا  یناسک  نانمؤم ،  انامه  ْمُْهنِم ؛  َْتئِش  نَّمِل  نَذْأَف  ْمِِهنْأَش  ِضْعَِبل  َكُونَذ  ?ـ َتْسا اَذِإَف  یِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َِكء  ـلـ َلْوُأ
 ، تقیقح رد  دـنور .  یمن  دـننکن ،  هزاجا  بسک  يو  زا  ات  دـندرک ،  عامتجا  يراک  ِرـس  رب  وا  اـب  هک  یماـگنه  و  دـنا ،  هدـیورگ  شربماـیپ 
وت زا  ناشیاهراک  زا  یخرب  يارب  نوچ  سپ  دـنراد .  نامیا  شربماـیپ  ادـخ و  هب  هک  دـنا  ناـنآ  دـننک ،  یم  هزاـجا  بسک  وت  زا  هک  یناـسک 

هد . » هزاجا  یتساوخ ،  هک  نانآ  زا  سک  ره  هب  دنتساوخ ،  هزاجا 
رـسمه دربن ،  هب  نتفر  ماگنه  دش .  رـضاح  دربن  رد  تبانج  تلاح  اب  هلظنح ،  زور ،  نآ  حبـص  داد ...  هزاجا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

روضح  رد  دناوخ و  ارف  ار  راصنا  زا  رفن  راهچ  هلظنح ، 

يدرک ؟ نینچ  ارچ  دش :  هتفگ  نز  هب  دنا .  هدرک  یسورع  نانآ ،  هک  تفرگ  هاوگ  ار  نانآ  هلظنح ، 
زا مدرک .  ریبعت  تداهـش  هب  ار  نآ  دش .  هتـسب  نامـسآ ،  داتفا و  نآ  رد  هلظنح  درک و  زاب  ناهد  نامـسآ ،  مدید  باوخ  رد  بشید  تفگ : 

موش .  هلماح  يو  زا  هاوگ ،  نودب  مدیدنسپ  یمن  ور ،  نیا 
رب دُرب و  هلمح  يو  هب  دهد .  یم  نالوج  رکـشل  ود  نایم  یبسا  رب  راوس  هک  دـید  ار  نایفـس  وبا  تفای ،  روضح  دربن  هنحـص  رد  هلظنح  یتقو 

دهاوخ یم  هلظنح  منایفس و  وبا  نم  نایشیرق ! يا  دز :  دایرف  داتفا و  نیمز  رب  نایفس  وبا  درک و  یتکرح  بسا ،  دز .  هبرـض  شبـسا  ياپ  ِیپ 
دشکب .  ارم 

هب هزین  اب  هلظنح  دز .  وا  هب  يا  هزین  دـمآ و  شیوس  هب  ناکرـشم  زا  یکی  هک  نیا  ات  دوب  شلابند  هب  هلظنح  دراذـگ و  رارف  هب  اپ  نایفـس ،  وبا 
نیمز رب  راـصنا ،  زا  یهورگ  مازح و  نب  هّللا  دـبع  حومج ،  نب  ورمع  هزمح ،  ناـیم  رد  زین  دوـخ  دـناسر و  لـتق  هب  ار  وا  تفر و  درم  تمس 

دومرف :  ادخ  ربمایپ  داتفا . 
ٍبَهَذ .  نِم  َِفئاحَص  یف  ِنزُملا  ِءاِمب  ِضرَألاَو  ِءامَّسلا  َنَیب  َۀَلَظنَح  َنولِّسَُغی  َۀَِکئالَملا  ُتیَأَر 

دنداد .  یم  لسغ  الط ،  زا  ییاه  گرب  رد  ناراب ،  بآ  اب  ار  هلظنح  نامسآ ،  نیمز و  نایم  رد  ناگتشرف  مدید 
تفرگ .  مان  ناگتشرف ، ») طسوت  هدش  هداد  لسغ   ) هکئالملا لیسغ   » يو تهج ،  نیدب 

نیَتَداهش ) وذ   ) تباث نب  ۀمیَزُخ 
ربمایپ  هتسجرب  نارای  زا  یسوَا ،  يراصنا  هِکاف  نب  تباث  نب  ۀمیَزُخ  هرامع ،  وبا 

ِمکُح رد  ار  وا  یهاوگ  ادـخ  ربمایپ  هک  ور  نآ  زا  دوب و  راوگرزب  نآ  ماگمه  ادـخ ،  ربمایپ  ياهدربن  رگید  دـُحا و  گنج  رد  وا  تسادـخ . 
دش .  روهشم  نیَتَداهش » وذ   » هب داد ،  رارق  دهاش  ود 

یناسک هلمج  زا  دنام و  راوتسا  قح ، » تفالخ   » و تفالخ » ّقح   » رب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  دودعم  زا  همیزخ ، 
ربمایپ هک  یهاگیاج  ناونع و  رب  هیکت  اب  دادرسهلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  زا  عافد  دایرف  هک  دوب 

هدرک یفّرعم  لطاب ،  زا  قح  تخانـش  ِرایعم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  داد  یهاوگ  دوب ،  هداد  وا  هب  ادـخ 
تسا .  هدز  مقر  نانآ ،  مان  هب  ار  ییاوشیپ  تسا و 

تداهش ِدهش  زین  وا  رسای ،  نب  راّمع  تداهش  زا  سپ  دوب و  ماگ  راوتسا  راوگرزب ،  نآ  رضحم  رد  مالسلا ،  هیلع  یلع  ياهدربن  رد  همیزخ ، 
دیشون . 
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يرَجَه  دیَشُر 
نسح و ماما  نارای  زا  ار  وا  تسامالسلا .  هیلع  یلع  ماگراوتـسا  لدرادیب و  نارای  زا  یعیـش و  گرزب  ناثّدحم  ناملاع و  زا  يرَجَه ،  دیَـشُر 

دنا .  هدرمش  زین  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما 
ور نیا  زا  دوب و  هتفای  هار  ایند  رهاظ  يوسارف  هب  وا  ذفان  هاگن  تفگ .  یم  ایالب » دیَشُر   » وا هب  تشاد و  یم  گرزب  ار  دیَشُر  مالسلا  هیلع  یلع 

دومرف :  دیشُر  هب  يزور  مالسلا  هیلع  یلع  دنا .  هتسناد  هدنیآ  هتشذگ و  ثداوح  هب  ملاع  ار  وا  ، 
َکَناِسل ؟  َکیَلجِر و  َکیَدَی و  َعَطَقَف  َۀَّیَُما ،  یَنب  ُّیِعَد  َکَیلإ  َلَسرأ  اذإ  َكُربَص  َفیَک 

هنوگچ دـنک ،  عطق  ار  تیاـهاپ  اـه و  تسد  یهدـن ،  نت  نوچ  دـَناوخ و  ارف  نم  زا  نتـسُج  تئارب  هب  ار  وت  هّیما ،  ینب  هدازاـنز  هک  هاـگ  نآ 
درک . ؟ یهاوخ  ییابیکش 

تسا ؟ تشهب  نآ ،  ماجرف  ایآ  تفگ : 
دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

ِةَرِخآلاَو .  اینُّدلا  ِیف  یعَم  َتنأ  و  ُدیَشُر ،  ای  معَن 

دوب .  یهاوخ  نم  اب  ترخآ  ایند و  رد  وت  و  يرآ !
دایز دیسر و  هماگنه  نآ  نوچ  درک و  نایب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  قشع  رد  یماگ  راوتسا  دز و  مقر  ار  ییابیکش  هوکـش  دیـشُر ،  ناس ،  نیدب 

دش .  هدیشک  راد  هب  دیشون و  تداهش  دهش  تفاتنرب و  يور  قح ،  زا  وا  درک ،  نانچ  ْهیبَا  نب 
یلع ینعی   ) ترورـس تفگ :  وا  هب  دایز  دندروآ .  ار  يرَجَه  دیَـشُر  هک  مدوب  دایز  دزن  دـیوگ :  یم  هک  هدـش  لقن  یثراح  رـضن  نب  دایز  زا 

مینک ؟ یم  هچ  وت  اب  ام  هک  تسا  هتفگ  وت  هب  مالسلا ) هیلع 
دیشک .  یم  مراد  هب  دیُرب و  یم  ار  میاپ  تسد و  تفگ : 

دیراذگب .  شدازآ  دیآرد .  غورد  شنخس  هک  منک  یم  يراک  دنگوس ،  ادخ  هب  تفگ :  دایز 
شرـس رب  میناوت  یمن  هداد ،  ربـخ  شرورـس  هچنآ  زا  رتدـب  يراـک  دـنگوس ،  ادـخ  هب  تفگ :  داـیز  دورب ،  نوریب  تساوخ  دیـشر  نوـچ  و 

دیشک .  شراد  هب  دیُربب و  ار  شیاپ  تسد و  میروایب . 
دیا .  هدرکن  زونه  امش  هداد و  نم  هب  ار  شربخ  نانمؤم ،  ریما  هک  هدنام  يرگید  راک  زونه  هک  اغیرد  تفگ :  دیشر 

دیُربب .  ار  شنابز  تفگ :  دایز 
دش .  قیدصت  نانمؤم ،  ریما  ربخ  نونکا  دنگوس ،  ادخ  هب  تفگ :  دیشر 

ناحوُص  نب  دیز 
نادنمجرا نادهاز ،  ناگرزب ،  ماگراوتسا ،  ناعاجش  تسدَربِز ،  نابیطخ  زا  ناحیَس ،  هعَـصعَص و  ردارب  يدبع ،  رجح  نب  ناحوص  نب  دیز 

هب هدـش و  هدرمـشهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  دروآ و  مالـسا  ادـخ ،  ربماـیپ  راـگزور  هب  وا  دوب .  ناـنمؤم  ریما  راداـفو  ناراـی  زا  و 
روضح 

تسا .  هدیسر  زین  ناشیا 
دومرف :  یم  درک و  یم  دای  یکین  هب  وا  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

َناحوص .  ِنب  ِدیَز  یلإ  رُظنَیلَف  ِۀَّنَجلا  َیلإ  ِِهئاضعأ  ُضِعب  ُهُِقبسَی  ٍلُجَر  یلإ  َرُظنَی  نأ  ُهَّرَس  نَم 
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درگنب .  ناحوص  نب  دیز  هب  دور ،  یم  تشهب  يوس  هب  وا  زا  رت  شیپ  شیاضعا  زا  یکی  هک  دنیبب  ار  يدرم  دراد  تسود  سک  ره 
تفای .  قادصم  ءالولَج ،  گنج  رد  دوب ـ  دیز  يارب  گرزب  یتلیضف  هک  ادخ ـ  ربمایپ  يالاو  نخس  نیا 

ْنایبالقنا نوچ  درک و  دیعبت  ماش ،  هب  ار  وا  دیباتنرب و  هنیدـم  رد  ار  شدوجو  نامثع ،  هک  دوب  نینچ  تشاد .  رگاشفا  وگقح و  ینابز  دـیز ، 
تسویپ .  اهنادب  دیز  دنداد ،  لکش  هنیدم  رد  ار  نامثع  هیلع  دوخ  زیمآ  ضارتعا  تکرح 

وا دزیخرب .  شا  يرای  هب  هک  درک  توعد  يو  زا  يا  هماـن  اـب  هشیاـع ،  داد .  ربخ  شتداهـش  زا  دوخ  درک و  تکرـش  لـمج ،  گـنج  رد  وا 
هب يا و  هتخادرپ  ام  راک  هب  وت  اّما  رگید ؛  يزیچ  هب  ار  ام  دنا و  هداد  نامرف  يزیچ  هب  ار  وت  تفگ :  ابیز  هنادنمـشوه و  دناوخ ،  ار  همان  نوچ 

مالسلاو ! هنتف .  عفر  ات  ندیگنج  ِنامرف  ام  هب  هدش و  هداد  نتسشن  هناخ  رد  ِنامرف  وت  هب  میزادرپب .  وت  راک  هب  هک  یهد  یم  نامرف  ام 
رب نوچ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  تشاد .  راوتـسا  یماـگ  راوـگرزب ،  نآ  زا  تسارح  رد  اـیوگ و  یناـبز  مالـسلا ،  هیلع  یلع  زا  عاـفد  رد  دـیز ، 

دومرف :  تسشن ،  شنیلاب 
ِۀَنوعَملا .  َمیظَع  ِۀَنوؤَملا ،  َفیفَخ  َتنُک  دَق  ُدیَز ،  ای  هّللا ، ُ  َکَمِحَر 

يدوب .  ناسر  يرای  رایسب  هنیزه و  مک  وت  انامه  دنک ! تمحر  ار  وت  ادخ 

سیق  نب  دیعس 
نیّفِص ،  لمج و  ياه  گنج  رد  وا  دوب .  ریظن  مک  ینامرهق  ریلد و  يرواگنج  دیعس ، 

عمج رد  اسر  يا  ینارنخس  نمض  رد  وا  تشامگ .  نادْمَه  ینب  يرادرس  هب  ار  وا  مالسلا ،  هیلع  ماما  نیّفـص ،  لمج و  رد  تشاد و  تکرش 
ـ  دنتـشاد روضح  نآ  رد  نایردـب  زا  یهورگ  هک  ار ـ  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  تمظع  دومن و  َرب  ییوکین  هب  ار  هاپـس  ود  یگنوگچ  شنارای 
وا ییاوسر  هیواعم ،  تشز  هنیشیپ  رب  هنادنمـشوه  هیکت  اب  درک و  نییبت  ییابیز  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يالاو  هاگیاج  هاگ ،  نآ  داد و  ناشن 

درک .  نایب  ار  شناردپ  و 
نآ زینمالـسلا  هیلع  یلع  تسا .  هدرک  نایب  راب  ناجیه  ییاه  ترابع  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دوخ  قلطم  تعاـطا  يرایـسب ،  دراوم  رد  وا 

دومرف :  هلمج  زا  دوتس .  یم  ار  روآ  مزر  درماسراپ 
ٍماُحم .  ُمیرَکلاَو  ٍسیَق ،  ُنب  ُدیعَس  ٌدِجام  ِۀَقیقَحلا  یِماح  ُمُهُدوقَی 

دََرب /  یم  شیپ  هب  ار  نانآ  تقیقح ،  گرزب  نابیتشپ 
ار .  نابیتشپ  ْگرزب  نآ  میوگ ، ] یم  ار  سیق [  نب  دیعس 

لیـسگ يوس ،  نادـب  ار  وا  رابنا ،  رهـش  رد  فوع  نب  نایفـس  ياه  يرگتراغ  زا  يریگولج  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  نیّفِـص ،  گنج  زا  سپ 
تشاد . 

هیلع نسح  ماما  تفرگ و  رارقمالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نارای  عمج  رد  دنام و  راوتـسا  قح ،  طارـص  رب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  دیعس ، 
تشاد .  لیسگ  هیواعم  اب  دربن  هب  دعس  نب  سیق  نیشناج  ناونع  هب  ار  وا  مالسلا 

دوب .  نانآ  نادهاز  نارس و  زا  نایعبات و  ناگرزب  زا  وا  تسا :  هدوتس  ناس  نیدب  ار  وا  یّشَک ،  ورمع  وبا 
تفگ .  دوردب  ار  یگدنز  يرجه ،  لاس 41  دودح  سیق ،  نب  دیعس 

فیَنُح  نب  لهس 
ياهدربن مامت  رد  لهس  تسا .  نایردب  زا  ادخ و  ربمایپ  نایباحص  زا  فیَنُح و  نب  نامثع  ردارب  یسوَا ،  يراصنا  بهاو  نب  فیَنُح  نب  لهس 
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رد  تشاد و  روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یلص ربمایپ  رانک  رد  هک  دوب  يدارفا  دودعم  هلمج  زا  دربن ،  يراوشد  جوا  رد  دُحا و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاپـس  تسکـش  هماگنه 
تخیرگن .  دنامهلآ و  هیلع و  هللا 

دودـعم هلمج  زا  تشاد و  ساـپ  ار  قـح » تفـالخ   » میرح ادـخ ،  ربماـیپ  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ِناعفادـم  نازاتـشیپ  زا  لـهس ، 
تخادرپمالسلا .  هیلع  یلع  زا  عافد  هب  اراکشآ  هک  تسا  يدارفا 

 ، سپـس دـندنادرگزاب .  هار ،  هنایم  زا  ار  وا  هیواعم ،  نازابرـس  اّما  دـیزگرب ؛  ماش  تموکح  هب  ار  وا  شتفالخ  راـگزور  هبمالـسلا  هیلع  یلع 
وا ینیـشناج  هب  ار  ساّبع  نب  ماّمت  دناوخ و  ارف  شرکـشل  هب  ار  يو  نیّفِـص ،  گنج  رد  هک  نیا  ات  تشامگ  هنیدم  تموکح  هب  ار  وا  یتّدـم 

درامگ . 
جره جّنشت و  ببس  هب  اّما  دش ؛  سراف  رادنامرف  نآ ،  زا  سپ  تشاد .  هدهع  هب  ار  هرصب  هاپس  ماظن  هراوس  یهدنامرف  نیّفـص ،  گنج  رد  وا 

يو ياـج  هب  ار  هیبا  نب  داـیز  ساـّبع ،  نبا  نوـچ  یناـسک  داهنـشیپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـب ،  هدـمآ  دوـجو  هب  راـید  نآ  رد  هک  یجرم  و 
درک .  بوصنم 

درک .  دای  یگرزب  هب  وا  زا  يو  نیفدت  مسارم  ردمالسلا  هیلع  ماما  تشذگرد و  هفوک  رد  يرجه ،  لاس 38  هب  وا 
دومرف :  درک و  دای  فیَنُح ،  نب  لهس  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدش  لقن  یبراحم  حیرَذ  زا 

ءابَقُّنلا .  َنِم  َناک 
دوب .  نابیقن  زا 

ادخ ؟ ربمایپ  هناگ  هدزاود  نابیقن  زا  متفگ : 
دومرف : 

َنیعبَّسلا .  َنِم  اوریتخا  َنیذَّلا  َنِم  َناک  مَعَن ، 
دندش .  هدیزگرب  نیتسخن ، ] راصنا   ] رفن داتفه  نایم  زا  هک  یناسک  زا  يرآ . 

دندش ؟ دوخ  موق  روما  راد ) هدهع   ) ِلیفک هک  نانآ  متفگ :  وا  هب 

دومرف : 
ُِّیبَّنلا َلَـبقأو  اوحَلَطـصاَو ،  مِهَمَد  نِم  اوعِزَفَف  اوعَجَرَف  ٍلـِباق ،  یلإـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  َلوسَر  اورَظنَتـساَف  ٌمَد  مِهیفو  اوعَجَر  مُهَّنإ  مَعَن ، 

مُهَعَمهلآ .  هیلع و  هللا  یلص 
سپ دـننیبب .  ار  ادـخ  ربمایپ  دـعب ،  لاس  رد  ات  دـندش  رظتنم  سپ  دوب .  يزیرنوخ  گنج و  ناشنایم  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب ،  ناـنآ  يرآ . 

دمآ .  نانآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندومن و  حلص  دندش و  رازیب  يزیرنوخ  زا  دنتشگزاب و 
دومرف :  درک و  دای  لهس ،  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ٍۀَبَقنَِمب .  ِساّنلا  َنِم  الو  ٍشیَُرق  نِم  ٌدَحأ  ُهَقَبَس  ام 
تفرگن .  یشیپ  وا  رب  لامک ،  تلیضف و  رد  یسک  مدرم ،  رگید  زا  هن  شیرق و  زا  هن 

تفرعم  لها  یناوج 
 . دز دنخبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ینامداش  زا  درک و  مالـسهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دوب ،  هدیـسرن  غولب  ّنس  هب  هک  یناوجون 
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دومرف :  يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
یتَف ؟ ای  ینُّبُِحتأ 

يراد . ؟ تسود  ارم  ایآ  ناوج !
ادخ ! ربمایپ  يا  دنگوس ،  ادخ  هب  یلب ،  تفگ : 

دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
َکیَنیَع ؟ َلثِم 

تنامشچ ؟ دننام 
رتشیب .  تفگ : 

دومرف : 
َکیبأ ؟ َلثِم 

تردپ ؟ دننام 

رتشیب .  تفگ : 
دومرف : 

َکُِّما ؟  َلثِم 
تردام ؟ دننام 
رتشیب .  تفگ : 

دومرف : 
َکِسفَن ؟  َلثِم 

تدوخ ؟ هزادنا  هب 
ادخ ! ربمایپ  يا  رتشیب ،  دنگوس ،  ادخ  هب  تفگ : 

دومرف : 
َکِّبَر ؟  َلثِمأ 

تراگدرورپ ؟ دننام 
یم تسود  دنوادخ ،  یتسود  رطاخ  هب  ار  وت  انامه  تسین .  رگید  سک  چیه  ای  وت  ِنآ  زا  یتسود  نیا  ربمایپ ! يا  ادخ ! ادخ ،  ادخ ،  تفگ : 

مراد . 
دومرف :  درک و  ور  شنایفارطا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هّللا . ِ  ِّبُِحل  ِینّوبِحأو  مُکیَلَع ،  ِهِماعنإو  مُکَیلإ  ِِهناسحِءِال  هّللا َ  اوُّبِحأ  اونوک ،  اذکه 
دنوادخ .  یتسود  رطاخ  هب  ارم  دیرادب و  تسود  امش  رب  شیاه  تمعن  ناسحا و  رطاخ  هب  ار  دنوادخ  دیشاب .  نینچ  نیا 

ریمض  نشور  ناوج 
مدرم  اب  ار  حبص  زامن  ادخ ،  ربمایپ  دومرف :  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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رد شنامشچ  هدش و  رغال  شمسج  دوب ،  درز  شگنر  دَنابنج .  یم  رس  یباوخ  یب  تّدش  زا  هک  دید  دجسم  رد  ار  یناوج  سپس ،  دناوخ . 
يدرک . »؟ حبص  هنوگچ  ناوج !  : » دومرف يو  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب .  هتفر  ورف  رس ،  هساک 

مدرک .  حبص  نیقی  اب  ربمایپ ! يا  تفگ : 
تسیچ . »؟ وت  نیقی  ِتقیقح  دراد .  یتقیقح  ینیقی  ره   : » دومرف دش و  هدز  تفگش  شنخس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ار مدوخ  تسا .  هدرک  ما  هنـشت  اهزور  هتـشاد و  مهاگن  رادیب  اه  بش  هتخاس و  نیگهودنا  ارم  هک  تسا  نامه  نم  نیقی  ربمایپ ! يا  تفگ : 
یسرباسح يارب  مدرم ،  هدش و  اپ  رب  زیخاتـسر ،  يارب  هک  مرگن  یم  مراگدرورپ  شرع  رب  ایوگ  متخاس ،  اهر  تسا ،  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا 

منانآ .  نایم  رد  نم  دنا و  هدروآرب  رس  اهربق  زا 
تسا . » هتخاس  نشور  نامیا ،  رون  هب  ار  شلد  دنوادخ ،  هک  تسا  يا  هدنب  نیا ،   : » دومرف شنارای  هب  ادخ  ربمایپ 

راد . »! هگن  يراد ،  هچنآ   : » دومرف سپس 
میآ .  لیان  تداهش  هب  وت  هارمه  نک  اعد  میارب  ربمایپ ! يا  تفگ :  ناوج 

تسُج و تکرـش  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  گنج  زا  یکی  رد  هک  تشذگن  يزیچ  درک .  اعد  شیارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دوب .  رفن  نیمهد  وا  دیسر و  تداهش  هب  رفن ،  ُهن  ندیسر  تداهش  هب  زا  سپ 

ناحوُص  نب  ۀعَصعَص 
نارای ناگرزب  زا  وا  دماین .  لیان  شترایز  هب  اّما  دش ؛  ناملسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  يدبع ،  رجُح  نب  ناحوص  نب  ۀعَصْعَص 

دنتخانش .  دیاب ،  هک  نانچ  ار  وا  هک  دوب  یناسک  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 
رد  ار  وا  ظحاج ،  برع ،  روآ  مان  بیدا  دوب .  هزاوآُرپ  تسد و  هریچ  يرونخس  هعصعص ، 

مالسلا هیلع  یلع  تساوخرد  مالسلا و  هیلع  یلع  رضحم  رد  وا  ییوگ  هباطخ  ار  تقیقح  نیا  رب  هاوگ  نیرترب  هتـسناد و  زاتـشیپ  هباطخ ،  ّنف 
نابز رونخس ،  نابز ،  هداشگ  حیصف ،  ریما ،  فیرش ،  نوچ :  ینیوانع  اب  ار  وا  ناراگن ،  لاح  حرـش  تسا .  هتـسناد  نخـس  داریا  يارب  وا  زا 

دنا .  هدوتس  لضاف ،  رادنید و  روآ ، 
رب نآ  زا  سپ  دـندیروش و  نامثع  رب  نامدرم  نوچ  درک و  دـیعبت  ماش  هب  هفوک  زا  رگید ،  یناـگرزب  رتشا و  کـلام  هارمه  هب  ار  وا  ناـمثع ، 
 ، هباطخ رد  و  ریظن ،  مک  شیدنا و  فرژ  مالـسلا  هیلع  یلع  تمظع  تخانـش  رد  هک  وا ـ  دـندش ،  ناتـساد  ْکی  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ 

ریما يا  تفگزاب :  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ار  شدنمجرا  رواب  ابیز ،  ایوگ و  ْناس  نیدب  تساخ و  اپ  هب  دوب ـ  يوگ  هدیزگ  تسد و  هریچ 
الاب ار  وت  ماقم  نآ ،  يدرب و  الاب  ار  تفالخ  وت  و  دشن .  وت  تنیز  ببـس  تفالخ ،  يداد و  تنیز  ار  تفالخ  وت  دـنگوس ،  ادـخ  هب  نانمؤم !

تسا !  نآ  هب  وت  زاین  زا  رتشیب  وت ،  هب  تفالخ  زاین  و  دربن . 
مّدقم ار  دوخ  زا  يدرف  تفگ :  نامثع  میدش .  دراو  ناّفع ،  نب  نامثع  رب  نایرصم  زا  یهورگ  اب  تسا :  هدمآ  هعـصعص  زا  لقن  هب  عبانم  رد 

دیوگب .  نخس  نم  اب  ات  دیراد 
دید .  یم  ناوج  ارم  ییوگ  و  نیا ، »!؟  : » تفگ نامثع  دنتخادنا .  ولج  ارم 

تسا .  مّلعت  هب  هکلب  میتشادن ؛  یبیصن  نآ  زا  وت  نم و  دوب ،  نس  هب  ملع  رگا  متفگ :  وا  هب 
وگب .  یهاوخ ] یم  هچنآ  تفگ [ :  نامثع 

نابرهم .  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  متفگ : 
رد نوچ  هک  نانآ  ِرُومُْألا ؛  ُۀَـبِق  ِهَِّلل َعـ َو  ِرَکنُْملا  ِنَع  ْاْوَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ْاوُرَمَأ  َو  َةوَکَّزلا  ْاَُوتاَء  َو  َةوَلَّصلا  ْاُوماَقَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُه  ـ َّنَّکَّم نِإ  َنیِذَّلا  »
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 ، اهراک ماجرف  و  دنراد .  یم  زاب  یتشز  زا  دنهد و  یم  نامرف  یکین  هب  دنزادرپ و  یم  تاکز  دنناوخ و  یم  زامن  میدرک ،  ناشطّلـسم  ْنیمز 
تسادخ . » ِنآ  زا 

تسا .  هدش  لزان  ام  نأش  رد  هیآ ،  نیا  تفگ :  نامثع 
راد .  زاب  یتشز ،  زا  هد و  نامرف  یکین  هب  سپ  متفگ :  وا  هب 

وگب .  ار  تدوصقم  راذگ و  او  ار  نیا  تفگ :  نامثع 
نابرهم .  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  متفگ :  وا  هب 

یم هک  نیا  مرج  هب  اهنت  دـنا ،  هدـش  هدـنار  ناـشراید  زا  قحاـن  هب  هک  ناـنآ  ُهَّللا ؛  اَـنُّبَر  ْاُولوُقَی  نَأ  ـَّالِإ  ٍّقَح  ِْریَِغب  مِهِر  ـ َیِد نِم  ْاوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  »
تسا . »...  هناگی  يادخ  ام ،  راگدرورپ  دنتفگ : 

تسا .  هدش  لزان  ام  ّقح  رد  مه  هیآ  نیا  تفگ :  نامثع 
ام  هب  يا ،  هتفرگ  ادخ  زا  ار  هچنآ  سپ  متفگ :  وا  هب 

2471 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُُهُنیعأ . َِکلِذب  َّرَقَِتل  ِءابآلِاب  َءانبألا  اوُقَحلأف  ِءابآلا ، ِلَمَع  نَع  ُءانبألا  ِتَرَصَق  ْمُهَتَّیِّرُذ : » ْمِِهب  اَنْقَْحلَأ  ـٍن  َمیِِإب مُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  َو  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  َو  »

نانآ نامیا ،  زا ] يا  هجرد  اب   ] ناشنادنزرف دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  و   » لج زع و  دـنوادخ  نخـس  نیا  هرابرد  مالـسلا ـ :  هیلع  قداص  ماما 
ناشناردـپ هب  ار  نادـنزرف  سپ  تسا .  رتمک  ناشناردـپ  زا  نادـنزرف  لمع  مینک : ـ » یم  قحلم  ناـنآ  هب  ار  ناشنادـنزرف  دـندرک ،  يوریپ  ار 

ددرگ .  نشور  نانآ  هدید  ات  دننک  یم  قحلم 
 . یمرضحلا رکب  یبأ  نع  ص 394 ح 7  دیحوتلا :  ریکب ،  نبا  نع  ج3 ص249 ح 5  یفاکلا : 

2472 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َتعَطَتسا  َفیَک  یخَأ  ای  َُهل :  َلاق  ُهاخأ  ُفُسوی  َیَِقل  اَّمل 

يدَعب ؟ َءاسِّنلا  َجَّوزَتَت  نأ 
لَعفاَف .  ِحیبسَّتلِاب  َضرَألا  ُلِقُثت  ٌۀَّیِّرُذ  ََکل  َنوکَت  نأ  َتعَطَتسا  ِنإ  َلاق :  ینَرَمأ و  یبأ  َّنإ  َلاق : 

زا سپ  یتسناوت  هنوگچ  ردارب !  : » تفگ يو  هب  درک ،  تاقالم  ار  نیماینب )  ) شردارب مالـسلا  هیلع  فسوی  یتقو  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
ینک .»؟  جاودزا  نانز  اب  نم 

 ، دنزاس اهب  نارگ  ار  نیمز  دنوادخ ،  ِحیبست  هلیـسو  هب  هک  یـشاب  هتـشاد  ینادنزرف  یناوت  یم  رگا  تفگ :  درک و  رما  نم  هب  مردـپ  تفگ : 
نک .  جاودزا  سپ 

. موصعملا یلا  دانسإ  نود  نم  ج 3 ص 288 ح 36  یلآللا :  یلاوع  نانس ،  نب  هّللادبع  نع  ج 6 ص 2 ح 4  یفاکلا : 

2473 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ِتانَسَحلا . یَلَع  ُبیُثی  و  ِمیعَّنلا ،  ِنَع  ُلأسَی  هّللا ُ  َو  ٌتانَسَح ، ُتانَبلا  َو  ٌمیعَن ،  َنونَبلا 
دهد .  یم  شاداپ  اه  یکین  رب  دنک و  یم  لاؤس  اه  تمعن  زا  دنوادخ ،  یکین .  اهرتخد  دنا و  تمعن  اهرسپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

 . لضفلا نب  دمحأ  نع  ج 6 ص 7 ح 12  یفاکلا : 

2474 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهلَمَِعب .  ُهُِدلاو  ُرَّیَُعی  ِءوَّسلا  ََدلَو  َّنِإَف  ِِهب ،  انورِّیُعی  ًالَمَع  اولَمعَت  نأ  مُکاّیإ 

اب شردپ  تسیاشان ،  دنزرف  هکارچ  دیزیهرپب ؛  دننک ،  یم  شنزرـس  نآ  رطاخ  هب  ار  ام  هک  يراک  نداد  ماجنا  زا  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش .  یم  شنزرس  وا  لمع 

 . يدنکلا ماشه  نع  ج 2 ص 219 ح 11  یفاکلا : 

2475 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِهبیدَأت . یف  ُۀََغلابُملا  َو  ِهِمسا ، ُنیسَحت  و  ِِهتَِدلاِول ، ُهُراِیتخا  ٍلاصِخ :  ُثالَث  ِهِِدلاو  یلَع  َِدلَوِلل  ُبَِجت 

شالت و  نداهن ،  وا  رب  کین  ماـن  ندـیزگرب ،  وا  يارب  بوخ  رداـم  تسا :  ردـپ  هدـهع  رب  دـنزرف  يارب  زیچ  هس  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
ندومن .  وا  تیبرت  رد  ناوارف 

 . ج 78 ص 236 ح 67 راونألا :  راحب  ص 322 ،  لوقعلا :  فحت 

2476 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ام َو  ِۀَـمومُعِللَف ، ِِثلاّثلا  ِیف  َناک  ام  و  ِّمُالِلَف ،  یناّثلا  ِیف  َناک  امو  ِبألِلَف ، ِلَّوألا  ِیف  َناک  اـمَف  ٍۀَـیِعوأ ، َۀََـعبرأ  ِمِحَّرِلل  َقَلَخ  لـج  زع و  هّللا َ  َّنإ 

َِۀلوُؤُخِللَف . ِِعباّرلا  ِیف  َناک 
فرظ رد   [ هک هفطن  زا   ] هچنآ ور ،  نیا  زا  تسا .  هدـیرفآ  فرظ  راهچ  مِحَر ،  يارب  لج  زع و  دـنوادخ  اـنامه  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

تساهومع و يارب  دریگ ،  رارق  نیموس  رد  هچنآ  تسا و  رداـم  يارب  دریگ ،  رارق  نیمود  رد  هچنآ  تسا و  ردـپ  يارب  دریگ ،  رارق  نیتسخن 
تساه .  ییاد  يارب  دریگ ،  رارق  نیمراهچ  رد  هچنآ 

 . نارمح نب  دمحم  نع  امهالک  ج 3 ص 419 ح 22  یلآللا :  یلاوع  ج 6 ص 17 ح 2 ،  یفاکلا : 

2477 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهَِدلَِول :  ٌدَحأ  ََّنلوقَی  الَف  َّنُهادحإ ، ِةَروُص  یلَع  ُهَقَلَخ  َُّمث  َمَدآ ،  َنَیب  ُهَنَیب و  ٍةَروص  َّلُک  َعَمَج  اقلَخ  َُقلخَی  نأ  َدارأ  اذإ  یلاعتو  َكَرابت  هّللا َ  َّنإ 

یئابآ . نِم  ائیَش  ُِهبُشی  الو  ینُِهبُشی  اذه ال 
مدآ ات  وا  نیب  ياه  تروص  همه  دـنیرفایب ،  ار  یـسک  هک  دـنک  هدارا  هاگره  یلاعت ـ  كرابت و  دـنوادخ ـ  انامه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 

دنک . یم  عمج  ار  مالسلا  هیلع 
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چیه هیبش  هن  تسا ،  نم  هیبش  هن  نیا ،  دـیوگن :  دوخ  دـنزرف  هراـبرد  یـسک  زگره  سپ  دـنیرفآ .  یم  ناـنآ  زا  یکی  تروصرب  ار  وا  سپس 
نم .  ناکاین  زا  کی 

ص 103 ح 1. عیارشلا :  للع  ج 3 ص 484 ح 4709 ،  هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

2478 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
و اهِساجنِأب ، ُۀَِّیلِهاجلا  َکسِّجَُنت  َمل  ِةَرِهاّطلا ، ِماحرألا  َو  ِۀَِخماّشلا  ِبالصألا  ِیف  ارُون  َتنُک  َکَّنأ  ُدَهشأ  هّللا ،ِ  ِلوسَر  َنبا  اَی  یُِّما  َتنأ و  یبَِأب  : 

ِتاَّمَِهلدُملا  َکِسبُلت  َمل 
يرون وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ادخ ! ربمایپ  دنزرف  يا  وت  يادف  مردام  ردـپ و  ادهـشلا : ـ  دّیـس  نیعبرا  ترایز  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 

ْدناشوپن .  وت  رب  ار  شسابل  اه ،  یکاپان  دولاین و  ار  وت  تیلهاج ،  ياه  یگدولآ  يدوب ،  كاپ  ياه  مِحَر  راوگرزب و  ياه  تشپ  رد 
«(. مهل  » ج 12 ص 206 برعلا :  ناسل   ) ُدَوْسَألا ُّمَِهلْدُملا : 

2479 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 : َلاق ِنَمِّدلا ؟ ُءارـضَخ  ام  و  هّللا ، ِ  َلوسَر  ای  َلیق :  ِنَمِّدـلا .  َءارـضَخ  مُکاّیإ و  ُساّنلا ، اَهُّیأ  َلاقَف :  ابیطَخهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َماق 

ِءوَّسلا .  ِتَبنَم  یف  ُءانسَحلا  ُةَأرَملا 
دیزیهرپب .» هَلبزَم  ياه  هزبس  زا  مدرم ! يا   : » دومرف دناوخ و  هبطخ  ادخ ،  ربمایپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسیچ ؟  هلبزم  هزبس  ادخ ! ربمایپ  يا  دش :  هتفگ 
دب . » هداوناخ )  ) هاگنتسر رد  يورابیز  نز   : » دومرف

ج 3 ص هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک  ینوکسلا ،  نع  امهالک  ج 7 ص 403 ح 1608  ماکحألا :  بیذهت  ج 5 ص 332 ح 4 ،  یفاکلا : 
 . ۀحلطیبأ نب  دّمحم  نع  رابخألا  یناعم  نع  ًالقن  ج 103 ص 232 ح 10  راونألا :  راحب  391 ح 4377 ، 

2480 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم  َناک  ام  ِناطیَّشلا  ُكرِش 

اعیمَج اـمِهیَتلِک  َلاـق :  اـمارَح ، َناـک  اذإ  ِِهتَفُطن  َعَم  ُُهتَفُطن  ُنوکَیَف  ُعِماـُجی ،  َنیِح  ِلُـجَّرلا  َعَـم  ُنوـکَی  و  ناـطیَّشلا ، ِۀَکرِـش  نِم  َوُـهَف  ٍمارَح  ٍلاـم 
اعیمَج . امُهنِم  َِقلُخ  امَّبُر  و  ٍةَدِحاو ،  نِم  َِقلُخ  امَّبُر  َلاق :  و  ِنیَِطلَتُخم ، 

مالسلاامهیلع : ـ  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  دّمحم ، زا  لقن  هب  یشاّیعلا ـ  ریسفت 
رگا تسا .  هدش  ّدلوتم  ناطیـش ،  تکراشم  زا  عقاو ] رد  يدـنزرف  نینچ  . ] دـیآ دوجو  هب  مارح  لام  زا  هک  تسا  يدـنزرف  ناطیـش ،  ياتمه 

مه اب  هفطن )  ) ود ره  دزیمآ .  یم  درم  هفطن  اب  شا  هفطن  ور ، نیا  زا  دنک و  شزیمآ  هک  نیا  ات  دوب  دـهاوخ  درم  هارمه  وا  دـشاب ، مارح  لام ، 
مه . اب  ود  ره  زا  یهاگ  دوش و  یم  هدیرفآ  هفطن  کی  زا  دنزرف  یهاگ  دنتسه . هتخیمآ 

ج 103 ص 294 ح 48. راونألا :  راحب  ج 2 ص 300 ح 108 ،  یشایعلا :  ریسفت 
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2481 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَّیِرُّذلا . ِیف  ُنیبَی  مارَحلا  ُبسَک 

دوش .  یم  راکشآ  لسن  رد  مارح ،  دمآرد  رثا ]  : ] مالسلا هیلع  قداص  ماما 
. ةرارز نب  دیبع  نع  ج 5 ص 124 ح 4  یفاکلا : 

2482 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَُدلَو . َنُسَح  و  ُهُؤام ،  َباط  ِقیِّرلا  یَلَع  ًۀَلَجرَفَس  َلَکأ  نَم 

ددرگ .  یم  وکین  شدنزرف  دوش و  یم  هزیکاپ  شا  هفطن  دروخب ،  ِْهب  کی  اتشان  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 2 ص 365 ح 2273 نساحملا :  ج 6 ص 357 ح 3 ،  یفاکلا : 

2483 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َلَجرَفَّسلا .  َلَکأ  ِمالُغلا  اَذه  وبأ  َنوکَی  نأ  یغَبنَی  : 

دشاب .  روخ  ْهب  رسپ ،  نیا  ردپ  دیاب  درک : ـ  هاگن  ییابیز  ناوج  هب  هک  یماگنه  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ج 1 ص 373 ح 1241 قالخألا :  مراکم  ملسم ،  نب  دّمحم  نع  امهالک  ج 2 ص 365 ح 2274  نساحملا :  ج 6 ص 22 ح 2 ،  یفاکلا : 

« . عامجلا ۀلیل   » هرخآ یف  داز  و 

2484 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِءابَدنِهلاب ؛  َکیَلَع 

دنزرف  دهد و  یم  شیازفا  ار  ینم  هک  ارچ  ینساک ؛  داب  وت  رب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دیازفا .  یم  دنزرف  یگنادرمرب  تسا و  نّیلم  مرگ و  دَنادرگ .  یم  وکین  ار 

«(. ءابدنهلا  » ج 3 ص 1884 نیرحبلا :  عمجم   ) ًالکأ لاحّطلا  ِدبَکلا و  ةَدِعَملل و  ۀَِعفان  ۀَفوُرعَم ،  ۀَلَقب  ُءابَْدنِهلا : 

2485 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
مُکُدالوأ . ُُملَحت  َّنِهِساِفن  یف  مُکَءاِسن  َِینرَبلا  اوُمِعطأ 

دندرگ .  رابدرب  ناتنادنزرف  ات  دیهد ،  ینَرب  ناشسافن  نارود  رد  ناتنانز  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ج 1 ص 366 ح 1206 قالخألا :  مراکم  ۀبقع ،  نب  حلاص  نع  امهالک  ج 2 ص 345 ح 2190  نساحملا :  ج 6 ص 22 ح 5 ،  یفاکلا : 

«. ملحت  » لدب اولّمجت »  » هیفو
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2486 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُُهتَدالِو . َتباط  نَم  ّالإ  اُهلُخدَی  الف  ًةَرَّهَطُم ، ًةَرِهاط  َۀَّنَجلا  َقَلَخ  یلاعَت  هّللا َ  َّنإ 

شتدالو هک  یـسک  رگم  دوش ،  یمن  نآ  دراو  ور ،  نیا  زا  دـیرفآ .  هزیکاپ  كاپ و  ار  تشهب  لاعتم ،  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دشاب .  كاپ 

 . نانس نب  هّللادبع  نع  ج 1 ص 233 ح 424  نساحملا :  بالجلا ،  رمع  نب  دعس  نع  ص 564 ح 1  عیارشلا :  للع 

2487 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهابأ . نَُخت  َمل  اهَّنِإَف  ِهِّمُِال ؛  َءاعُّدلا  ِِرثُکیلَف  ِِهبلَق  یلَع  انِّبُح  َدَرب  َدَجَو  نَم 

هدرکن تنایخ  شردپ  هب  هک  ارچ  دنک ؛  اعد  رایسب  ار  شردام  تفای ،  دوخ  لد  رد  ار  ام  ّتبحم  ياکنُخ  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا . 

. رمع نب  لّضفملا  نع  ص 142 ح 5  عیارشلا :  للع  ج 3 ص 493 ح 4745 ،  هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

2488 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهِضیَح . یف  ُهُُّما  ِِهب  تَلَمَح  وأ  ُُهتَدالِو ، تَُثبَخ  نَم  ّالإ  انُضِغُبی  ال 

دشاب .  هدش  رادراب  ضیح ،  نامز  رد  شردام  ای  دشاب  كاپان  شتدالو  هک  یسک  رگم  دراد ،  یمن  نمشد  ار  ام  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ج 1 ص 96 ح 203. هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

2489 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ای اّیِرکَز ، ِِهب  ََکلَأَس  اِمب  َُکلَأسَأ  ّینإ  َّمُهّللا  ُلوقَی :  َُّمث  َدوجُّسلا ، َو  َعوکُّرلا  اَمِهیف  ُلیُطی  ِۀَـعمُجلا ،  َدـَعب  ِنیَتَعکَر  ِّلَُصیلَف  َُهل  َلَبُحی  نأ  َدارأ  نَم 
یف و  اُهتلَلحَتـسا ، َکِمـسِاب  َّمُهّللا  ِءاعُّدـلا ، ُعیِمَـس  َکَّنإ  ًۀَـبِّیَط ، ًۀَّیِّرُذ  َکنُدـَل  نِم  یل  بَه  َّمُهّللا  َنیثِراوـلا ، ُریَخ  َتنأ  ادرَف و  ِینرَذـَت  ـال  ِّبَر 

ابیصَن . اکرِش و ال  ِهیف  ِناطیَّشِلل  لَعَجت  و ال  اّیِکَز ، اکَرابُم  امالُغ  ُهلَعجاَف  اَدلَو  اهِمِحَر  یف  َتیَضَق  نِإَف  اُهتذَخأ ، َِکتَنامأ 
ینالوط ِدوجس  عوکر و  اب  زامن  تعکر  ود  هعمج ،  زامن  زا  دعب  ددرگ ،  رادراب  شرسمه  دهاوخ  یم  هک  یـسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نیرتهب وت  راذـگم و  اهنت  ارم  اهلا ! راب  تساوخ .  وت  زا  اـیرکز  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ار  يزیچ  ناـمه  اـهلا ! راـب   : » دـیوگب سپـس  دـناوخب و 

هب مدرک و  لالح  دوخ  رب  ار  وا  وت  مان  هب  اهلا ! راب  ییاعد .  ياونـش  وت  انامه  شخبب .  نم  هب  كاپ  یلـسن  تدوخ  بناج  زا  اهلا ! راب  یثراو . 
هن ناطیـش ،  يارب  هد و  رارق  كاـپ  كراـبم و  يرـسپ  ار  وا  يدرک ،  ریدـقت  يدـنزرف  وا  مِحَر  رد  رگا  سپ   . متفرگ ار  وا  وت ،  تناـما  ناونع 

يا . » هرهب  هن  هد ،  رارق  وا  رد  یتکارش 
. ملسم نب  دّمحم  نع  امهالک  ج 3 ص 315 ح 974  ماکحألا :  بیذهت  ج 6 ص 8 ح 3 ،  یفاکلا : 

2490 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُنوکَی  ام  ُرَغصأ  و  َُدلوی ، َموَی  ُناسنِإلا  ُنوکَی  ام  ُرَبکأ 

ُتومَی . َموَی 
دوش  یم  هداز  هک  تسا  يزور  ناسنا ،  زور  نیرت  گرزب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دریم .  یم  هک  تسا  يزور  وا ،  زور  نیرت  کچوک  و 
 . ج 1 ص 194 ح 595 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

2491 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ًالِجار ؟ وأ  اسِراف  ُنوکَی  َکُملِع  ام  مالسلا :  هیلع  ُنَسَحلا  َُهل  َلاقَف  ُسِرافلا .  َُکِئنُهی  َلاقَف :  انبا  َباصأ  ًالُجَر  ٌلُجَر  َأَّنَه 

ُلوقَأ ؟ امَف  َكاِدف  ُتلِعُج  َلاَق : 
ُهَِّرب . َکَقَزَر  و  هَّدُشَأ ،  َغََلب  و  ِبوهوَملا ،  ِیف  ََکل  َكِروب  و  َبِهاولا ،  َترَکَش  ُلوقَت :  لاق : 

داب .  كرابم  وت  رب  راکراوس ،  دنزرف  ّدلوت  تفگ :  دوب ،  هدش  رادرسپ  هک  یسک  هب  کیربت  رد  یصخش  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هدایپ .»؟  ای  دش  دهاوخ  راکراوس  وا  هک  یناد  یم  هچ  وت   : » دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

میوگب ؟  هچ  سپ  موش ،  تیادف  تفگ : 
 ، دنوادخ دسرب و  لامک  هب   [ مراودیما  . ] داب كرابم  وت  رب   [ دنوادخ ي   ] هیده ار و  تمعن ] نیا  ي   ] هدنشخب يدرازگ  ساپس  وگب :  دومرف : 

دَنادرگ .  وت  يزور  ار  شا  یکین 
ج 3 ص 480 ح 4687. هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک  ج 6 ص 17 ح 3 ،  یفاکلا : 

2492 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌبِجاو . ِدولوَملا  ُلسَغ 

تسا .  مزال  دازون ،  لسُغ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نع اهّلک  ج 1 ص 78 ح 176  هیقفلا :  هرـضحی  نم ال  باـتک  ج 1 ص 104 ح 270 ،  ماکحألا :  بیذـهت  ص 40 ح 2 ،  ج 3  یفاـکلا : 

 . ۀعامس

2493 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌمََمل  ُُهبیُصی  الَف  ینُمیلا ؛  ِِهنُُذا  یف  َةالَّصلا  َمیُقت  نأ  ِهیلَی  نَم  َضَعب  وأ  َۀَِلباقلا  اوُُرم 

شوگ هب  دیهد  نامرف  تسوا ؛  دزن  هک  یـسک  ای  امام  هب  دنهد : ـ  یم  ماجنا  دازون ،  تدالو  ماگنه  هچنآ  هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
دوشن .  هدز  نج  هناوید و  زگره  ات  دیوگب ،  ناذا  وا  تسار 

«(. ممل  » ج 4 ص 272 ۀیاهنلا :   ) هیرتعیو ناسنإلا  نم  برقی  يأ  ناسنإلاب  ّملی  نونجلا  نم  فرط  مَمَّللا : 
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2494 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنایبِّصلا .  ُُّما  ُُهبیُصت  و ال  اَدبأ ،  ُعَزفَی  ُهَّنِإَف ال  ُهَتَّرُس ؛  َعَطقَت  نأ  َلبَق  َِکلذ  ِِهب  ُلَعفَت  يرُسیلا ،  ِیف  ِمقأ  ینُمیلا و  ِِهنُُذا  یف  نِّذأ  و  : 

نیا وگب .  هماقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  تسا : ـ  هتـسیاش  تدالو ،  ماگنه  هچنآ  نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماـما 
ددرگ .  یمن  نایبص  ّما  يرامیب ]  ] راچد دوش و  یمن  ناسرت  زگره  تروص ] نیا  رد   ] هک هدب  ماجنا  فان  ندیُرب  زا  شیپ  ار  راک 

ج 21 ص 137 ۀعیشلا :  لئاسو  يزارلا ،  ییحی  یبأ  نع  امهالک  ج 7 ص 436 ح 1738  ماکحألا :  بیذهت  ج 6 ص 23 ح 1 ،  یفاکلا : 
 . ح 2

2495 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌنامأ .  اهَّنِإَف  مالسلا ؛  هیلع  ِنیَسُحلا  َِۀبُرِتب  مُکَدالوأ  اوکِّنَح 

تسا .  ینمیا  هیام  هک  ارچ  دیرادرب ؛  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  ار  ناتنادنزرف  ماک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ص 185 ح 513 تاوعدلا :  العلا ،  یبأ  نب  نیسحلا  نع  ج 6 ص 74 ح 143  ماکحألا :  بیذهت 

2496 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انکََرت . انئِش  نِإ  و  انرَّیَغ ،  انئِش  نِإَف  ٍماّیَأ  ُۀَعبَس  اَنل  یضَم  اذِإَف  ادَّمَُحم ،  ُهانیَّمَس  ّالإ  ٌَدلَو  اَنل  َُدلوی  ال 

رگا تشذگ ،  زور  تفه  یتقو  میمان .  یم  دّمحم »  » ار وا  هک  نیا  رگم  دوش ،  یمن  هداز  ام  يارب  يدـنزرف  چـیه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
میراذگ .  یم  او  میهاوخب ،  رگا  میهد و  یم  رییغت  میهاوخب ، 

 . مالسلا هیلع  اضرلا  مامإلا  نع  ص 77  یعادلا :  ةّدع  ج 7 ص 437 ح 1746 ، ماکحألا :  بیذهت  ج 6 ص 18 ح 4 ، یفاکلا : 

2497 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َةَزمَح . ََیلإ :  ِءامسَألا  ِّبَحَِأب  ِهِّمَس  َلاق :  ِهیِّمَُسا ؟ اذامَف  ٌمالُغ  یل  َِدلُو  هّللا ، ِ  َلوسَر  ای  َلاقَف :  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ِِیبَّنلا  َیلِإ  ٌلُجَر  َءاج 

ار وا  تسا ،  هدش  هداز  میارب  يدنزرف  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ :  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  یسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ممانب ؟  هچ 

مانب . » هزمح  نم ،  دزن  مان  نیرت  بوبحم  هب  ار  وا   : » دومرف
. حاّدقلا نبا  نعامهالک  ج7 ص438 ح1749  ماکحألا : بیذهت  ج6 ص19 ح9 ، یفاکلا :

2498 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِمِحَّرلا . ِرعَش  نِم  ُهُریهطَت  : 
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مِحَر .  يوم  زا  وا  ندرک  كاپ  تهج ] هب  [ : ـ  دندیسرپ ناشیا  زا  ار  دازون  ِرس  ندیشارت  ّتلع  یتقو  مالسلا ـ  هیلع  قداص  ماما 
ج 1 ص 488 ح 1693. قالخألا :  مراکم  ص 505 ح 1 ، عیارشلا :  للع  ج 3 ص 489 ح 4728 ، هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

2499 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اقِرَو ،  ِهِرعَش  ِنزَِوب  َقِّدُُصت  و  ُهُسأَر ،  َِقلُح  ُهنَع و  َّقُع  َِدلُو  اذِإ  ُدولوَْملَأ 

هرقن وا ،  يوم  نزو  هب  دنـشارتب و  ار  وا  رـس  دـننک ، هقیقع  وا  يارب  تسا ] بحتـسم   ، ] دـش هداز  كدوک  هاگره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
نار  اپ و  دنهدب و  هقدص 

وا رب  مان  متفه ،  زور  و  دننک ،  اعد  دـنزرف  يارب  دـنروخب و  نانآ  دـنوش ؛  توعد  اه  ناملـسم  زا  یهورگ  دوش و  هداد  هیدـه  امام  هب  هقیقع 
دنراذگب . 

«(. قرو  » ج 10 ص 375 برعلا :  ناسل   ) ۀَّضِفلا قِرَولا : 

2500 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَقیقَعلِاب .  ٌنَهَتُرم  ٍدولوَم  ُّلُک 

تسا .  هقیقع  ورگ  رد  يدازون  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نع اهّلک  ج 3 ص 484 ح 4711  هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک  ج 7 ص 441 ح 1762 ،  ماکحألا :  بیذهت  ج 6 ص 24 ح 2 ،  یفاکلا : 

 . ۀجیدخ یبأ 

2501 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یَطُعت  و  ِِعباسلا ،  َموَی  ُۀَقیقَعلا 

نآ ناوختسا  دوش و  یم  هداد  نآ  نیرَس  اب  هارمه   [ دنفسوگ  ] نار امام ،  هب  تسا و  متفه  زور  رد  ندرک ،  هقیقع  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش .  یمن  هتسکش  ، 

 . يرخُالا رداصملا  نم  بیوصتلا  و  یطُعی ،» و   » ردصملا یف 

2502 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهلَعجا َّمُهّللَا  ِهِمظَِعب ،  اهُمظَع  و  ِهِمَدـِب ،  اهُمَد  و  ِهِمحَِلب ،  اهُمَحل  ٍنالُف ،  نَع  ٌۀَـقیقَع  َّمُهّللا  هّللِاب ، ِ  و  هّللا ِ  ِمِسب   : » َتقَقَع اذإ  ِۀَـقیِقَعلا  یَلَع  ُلوقَت 

مِهیَلَع . » ِهیلَع و  هّللا ُ  یَّلَص  ٍدّمُحم  ِلِآل  ًءاقِو 
شتـشوگ ینالف .  زا  تسا  يا  هقیقع  اهلا ! راب  ادخ .  کمک  هب  ادخ و  مان  هب   : » وگب يدرک ،  هقیقع  هک  یماگنه  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هک دّمحم ـ  نادـناخ  نادرگ ) الب   ) رپس ار  وا  اهلا ! راب  وا .  ناوختـسا  ربارب  رد  شناوختـسا  وا و  نوخ  ربارب  رد  شنوخ  وا ،  تشوگ  ربارب  رد 
هد . » رارق  داب ـ  نانآ  وا و  رب  وت  ياهدورد 
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 . ج 15 ص 154 ح 1 ۀعیشلا :  لئاسو  یخرکلا ،  میهاربإ  نع  ج 6 ص 30 ح 1  یفاکلا : 

2503 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِفَلغَألا . َلَوب  ُهَرکََتل  َضرَألا  َّنِإو  ِمحَّللا ،  ِتابَِنل  ُعرسَأ  ُرَهطَأ و  هَّنِإَف  ٍماّیَأ ؛  ِۀَعبَِسل  مُکَدالوَأ  اوِنتِخا 

تسا و تشوگ  رتدوز  شیور  رتشیب و  یگزیکاپ  هیام  هک  ارچ  دـینک ؛  هنتخ  ار  ناتنادـنزرف  دـّلوت ، ]  ] متفه زور  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دراد .  یم  دنسپان  ار  هدشن  هنتخ  لوب  نیمز ، 

. ۀقدص نب  ةدعسم  نع  امهالک  ج 7 ص 444 ح 1777  ماکحألا :  بیذهت  ج 6 ص 34 ح 1 ، یفاکلا : 

2504 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَّنُّسلا .  َنِم  َسَیل  يِراوَجلا  ُضفخ  و  ِۀَّنُّسلا ، َنِم  ِمالُغلا  ُناتِخ 

تسین .  ّتنس  زا  رتخد ،  ندرک  هنتخ  یلو  تسا ؛  ّتنس  زا  رسپ ،  ندرک  هنتخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . نانس نب  هّللا  دبع  نع  ج 6 ص 37 ح 2  یفاکلا : 

2505 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِِیبَّصلا . یَلَع  ٌروَج  َوُهَف  َصَقَن  امَف  ارهَش ، َنورشِع  ٌدِحاو و  ُعاضَّرلأ 

تسا .  كدوک  رب  متس  دوش ،  مک  هچ  ره  سپ  تسا .  هام   21 يراوخریش ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نع اهّلک  ج 3 ص 474 ح 4661  هیقفلا :  هرـضحی  نم ال  باتک  ج 8 ص 106 ح 357 ، ماکحألا :  بیذـهت  ج 6 ص 40 ح 3 ، یفاکلا : 

 . ۀعامس

2506 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
، ِهجَولا ِۀَحیبَقو  ِءاقمَحلا  ُنََبل  ُهَرُکیو  َِکلذ ، نِم  َنعَنُمی  َرمَخلا  َنبَرشَی  الو  ُۀَِّینارصَّنلاَو ، ُۀَّیِدوهَیلا  َُهل  ُعَضرَتُست  و  ُۀَّیِـسوجَملا ، ِیبَّصِلل  ُعَضرَتُست  ال 

ِءاسِّنلا . َنِم  ِءاضِولا  ُنََبل  ُّبَحَتُسیو 
یحیـسم يدوـهی و  نز  زا  یلو  نـکن ،   [ دـنزرف هـب   ] نداد ریــش  تساوـخرد  سوـجم  نز  زا  كدوـک ،  يارب  مالــسلا :  هـیلع  قداـص  ماـما 

ریش  [ یل و[ تسین ؛  بسانم  ور ،  تشز  قمحا و  هیاد  ریش  دنوش .  هتشادزاب  راک ،  نیا  زا  دیاب  دنشونب و  بارـش  دیابن  هتبلا  نک .  تساوخرد 
تسا .  بوخ  ابیز ،  هزیکاپ  نز 

. راسی نب  دیعس  نع  امهالک  و  هلیذ »  » هیف سیلو  ج 6 ص 44 ح 14  یفاکلا :  ج 8 ص 110 ح 374 ، ماکحألا :  بیذهت 

2507 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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مِِهبابَِشل . ُعَرسأ  ُهَّنإَف  َناّمُّرلا ؛  مُکَنایبِص  اومِعطَأ 
تساهنآ .  ندش  ناوج  رتدوز  هیام  هک  ارچ  دیهدب ،  رانا  ناتناکدوک  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ج 66 ص 164 ح 47. راونألا :  راحب  جاجحلا ، نب  نمحرلا  دبع  نع  ج 2 ص 360 ح 2254  نساحملا : 

2508 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِیف َثَدَحأ  هّللا ِ  َلوسر  ای  ُساّنلا :  َُهل  َلاق  َفَرَصنا  اَّمَلَف  ِنیَتَعکَّرلا ، ِیف  َةالَّصلا  َفَّفَخَف  َرصَعلاَو  َرهُّظلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  یَّلَص 

ِِیبَّصلا .!؟ َخارُص  ُمتعِمَس  اَمأ  مَُهل :  َلاقَف  ِنیَتَریخَألا ! ِنیَتَعکَّرلا  ِیف  َتفَّفَخ  اولاق :  َكاذ ؟ امو  َلاق :  ٌءیَش ؟ ِةالَّصلا 
ناشیا هب  مدرم   [ زامن زا  دعب  . ] دروآ اج  هب  عیرس  ار   [ رخآ  ] تعکر ود  دناوخ و  ار  رصع  رهظ و  زامن  ادخ ،  ربمایپ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا ؟  هدمآ  يا  هزات  زیچ  زامن ،   [ هراب ] رد ادخ ! ربمایپ  يا  دنتفگ : 
تسیچ . »؟  رطاخ  هب   [ لاؤس  ] نیا  : » دومرف

يدناوخ .  عیرس  ار  رخآ  تعکر  ود  دنتفگ : 
دیدینشن . »؟ ار  كدوک  هیرگ  يادص  ایآ   : » دومرف

. نانس نب  هّللادبع  نع  امهالک  هوحن  ج 6 ص 48 ح 4  یفاکلا :  ج 3 ص 274 ح 796 ،  ماکحألا :  بیذهت 

2509 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یقبَی . َبَدَألا  و  ُبهذَی ،  َلاملا  َّنِإَف  ُلاملا ؛  ُبَدَألا َال  مِِهئانبَِأل  ُءابآلا  َثَّرَو  ام  َریَخ  َّنإ 

دور و یم  لام  هک  ارچ  لام ؛  هن  تسا ،  تیبرت  دنراذگ ،  یم  ثرا  هب  ناشنارـسپ  يارب  ناردپ  هک  يزیچ  نیرتهب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنام .  یم  تیبرت 

 . هوحن ح 5036  مکحلا :  ررغ  ۀقدص ، نب  ةدعسم  نع  ج 8 ص 150 ح 132  یفاکلا : 

2510 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اریبَک و ال اریغَـص و ال  مُهنِم  َدـِقفَی  یّتح ال  اعیمَج ، َۀَّنَجلا  ُمُهَلِخدـُی  یّتَح  َحـِلاّصلا ، َبَدَـألا  َو  َملِعلا  ِِهتَیب  َلـهأ  ُثِّرَُوی  ُنِمؤُملا  ُدـبَعلا  ُلازَی  ـال 

اریغَص ِِهتَیب  ِلها  نِم  اهیف  َدِقفَی  یّتَح ال  اعیمَج ، َراّنلا  ُمُهَلِخُدی  یّتَح  َئِّیَّسلا  َبَدألا  ِِهتَیب  َلهأ  ُثِّرَُوی  یِـصاعلا  ُدبَعلا  ُلازَی  و ال  اراج ، امِداخ و ال 
اراج . امِداخ و ال  اریبَک و ال  و ال 

هنوگ هب  دزاس ،  تشهب  دراو  ار  همه  ات  دهد  یم  ثرا  هتـسیاش  تیبرت  شناد و  شا ،  هداوناخ  هب  هراومه  نمؤم ،  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
بدا شا  هداوناخ  يارب   [ ادخ  ] نامرفان هدنب  دشابن .  یلاخ  ناش  هدنهانپ  زا  هن  ناشمداخ ،  زا  هن  ناشگرزب ،  زا  هن  ناشکچوک ،  زا  هن  هک  يا 

زا هن  ناشگرزب ،  زا  هن  شا ،  هداوناخ  کـچوک  زا  هن  هک  يا  هنوگ  هب  دزاـس ،  خزود  دراو  ار  ناـنآ  همه  اـت  دراذـگ  یم  ثرا  هب  تسیاـشان 
دشابن .  یهت  ناش  هیاسمه  زا  هن  ناشمداخ و 

 . ج 1 ص 82 مالسإلا :  مئاعد 
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2511 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َُهل  َّدَتشا  ُهَملِع  َفَّلَکَت  نَم  و  ُهَملِع ، َفَّلَکَت  ِِهب  َّمَتها  ِنَم  و  ِِهب ، َّمَتها  ِبَدَألِاب  انَع  نَم  و  اریبَک ، ِِهب  َتعَفَتنا  اریغَص  َتبَّدَأت  نإ  َیَُنب  ای  ُنامُقل :  َلاق 

ًۀَعَفنَم  ِِهب  َكَردأ  ُُهبَلَط  َُهل  َّدَتشا  ِنَمو  ُُهبَلَط ،
ره يوش .  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  یلاس  گرزب  رد  يدـش ،  تیبرت  یکدوک  رد  رگا  مدـنزرف ! يا  تفگ :  نامقل  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

هب  دنک ،  تیبرت  ِگنهآ  سک 
نتـسناد يارب  ار  دوخ  سک  ره  دزادنا و  یم  تمحز  هب  ار  دوخ  نآ ،  نتـسناد  يارب  دزرو ،  مامتها  نآ  هب  سک  ره  دزرو و  یم  مامتها  نآ 

دوش .  یم  دنم  هرهب  نآ ،  زا  دبای ،  تّدش  شیوجتسج  سک  ره  دوش و  یم  نآ  يوجتسج  رد  تّدش  هب  دزادنا ،  یم  تمحز  هب  نآ 
 . بوصألا وه  و  ُهَتَعَفنَم ،»  : » یمقلا ریسفت  یف 

2512 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ْمُکَـسُفنَأ  ْاُوق  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  َیـ  : » ُلوقَی هّللا َ  َّنإ  مَعَن ، َلاـق  ِیلهأ ؟ ُثِّدَُـحا  هّللا ، ُ  َکَـمِحَر  َلاـقَف :  ٌلُـجَر  مالـسلا  هیلع  یبأ  یلَع  َلَـخَد 

اَْهیَلَع . » ِْربَطْصا  َو  ِةوَلَّصلِاب  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو   : » َلاقَو ُةَراَجِْحلا ، » َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  اًراَن  ْمُکِیلْهَأ 
مناوخب ؟  ثیدح  ما  هداوناخ  يارب  داب ! وت  رب  ادخ  تمحر  تفگ :  دش و  دراو  مردپ  رب  یسک  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

هک دـیراد  هگن  یـشتآ  زا  ار  ناـت  هداوناـخ  ناـتدوخ و  دـیدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا   : » دـیامرف یم  لـج  زع و  دـنوادخ  يرآ .  دوـمرف :
دنتسه . » اه  گنس  مدرم و  نآ ،  هریگشتآ 

شاب . » » ابیکش  نآ ،  رب  دوخ  نک و  رما  زامن  هب  ار  تا  هداوناخو   : » دومرف و 
ج 2 ص 25 ح 92. راونألا :  راحب  یفعجلا ،  رباج  نع  ص 70  رشع :  ۀتسلا  لوصُالا 

2513 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُلاُقیَف اموَی ، َنورشِع  ٍرُهشأ و  ُۀَعبَس  َنینِس و  ُثالَث  َُهل  َِّمتَی  یّتَح  ُكَرُتی  َُّمث  ٍتاّرَم .  َْعبَس  هّللا  َّالإ  َهلإ  ُلق ال  َُهل :  ُلاُقی  َنینِس ، َثالَث  ُمالُغلا  َغََلب  اذإ 

«. ِِهلآ ٍدَّمَُحم و  یلَع  هّللا ُ  یَّلَص   : » ٍتاّرَم َعبَس  ُلق :  َُهل  ُلاُقی  َُّمث  َنینِس ، َُعبرأ  َُهل  َِّمتَی  یّتَح  ُكَرُتی  و  ٍتاّرَم .  َعبَـس  هّللا ِ»  ُلوسَر  ٌدَّمَُحم   : » ُلق َُهل : 
 : َُهل ُلاُقی  ِۀَلبِقلا و  یلإ  ُهُهجَو  َلِّوُح  َِکلذ  َفَرَع  اذِإَف  َُکلامِـش ؟  امُهَّیأ  َُکنیمَی و  امُهُّیأ  َُهل :  ُلاُقی  َُّمث  َنینِـس ،  ُسمَخ  َُهل  َِّمتَی  یّتَح  ُكَرُتی  َُّمث 

ُكَرُتی َُّمث  ِّلَص .  َُهل :  َلیق  امُهَلَسَغ  اذِإَف  َکیّفَک ، َکَهجَو و  لِسغا  َُهل :  َلیق  َنینِس  ُعبَس  َُهل  َّمَت  اذِإَف  َنینِس ، ُعبَس  َُهل  َِّمتَی  یَّتَح  ُكَرُتی  َُّمث  دُجـسأ .
 ُ هّللا َرَفَغ  َةالَّصلاَو  َءوضُولا  َمَّلَعَت  اذِإَف  اهیَلَع .  َبِرُـض  و  ِةالَّصلِاب ، َِرُما  و  ِهیَلَع ، َبِرُـض  و  َءوضُولا ، َمِّلُع  َُهل  تَّمَت  اذِإَـف  َنینِـس ،  ُعِست  َُهل  َِّمتَی  یّتَح 

هّللا .ُ  َءاش  نإ  ِهیَِدلاَِول  َُهل و  لج  زع و 
 ، سپـس هّللا .»  ّالإ  هلإ  ال   » وگب هبترم  تفه  دـنیوگب : وا  هب  دـیاب  دیـسر ،  یگلاس  هس  هب  رـسپ  نوچ  مالـسلاامهیلع :  قداص  ماما  رقاب و  ماـما 
وا و  هّللا ؛ »  لوسر  دّمحم   » وگب هبترم  تفه  دنیوگب : وا  هب  دـیاب  سپـس  دوش . لماک  وا  ِزور  تسیب  هام و  تفه  لاس و  هس  ات  دـننک  شیاهر 

دننک شیاهر  سپس  هلآو . » دّمحم  یلع  هّللا  یلـص   » وگب هبترم  تفه  دنیوگب : وا  هب  دیاب  هاگ  نآ  دوش .  مامت  وا  لاس  راهچ  ات  دننک  اهر  ار 
هلبق تمـس  هب  ار  شتروص  دـیاب  تخانـش ، رگا  تسا ؟ مادـک  تتـسار  پچ و  تسد  دنـسرپب : وا  زا  هاـگ  نآ  دوـش . ماـمت  وا  لاـس  جـنپ  اـت 
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وا هب  دیاب  دش ، مامت  وا  لاس  تفه  یتقو  سپ  دوش . مامت  وا  لاس  تفه  ات  دننک  شیاهر  سپـس ،  نک . هدجـس  دـنیوگب : وا  هب  هدـنادرگرب ، 
مامت وا  لاس  ُهن  ات  دننک  شیاهر  سپس ،  ناوخب .  زامن  دنیوگب : وا  هب  دیاب  تسُش ،  ار  ود  نآ  یتقو  يوشب  ار  تتسد  ود  تروص و  دنیوگب :
یتقو ددرگ . هیبنت  نآ ،  كرت ]  ] رب دوش و  رما  زاـمن ،  هب  ددرگ و  هیبنت  نآ ،  كرت ]  ] رب دوش و  هداد  داـی  وا  هب  وضو  دـش ، ماـمت  یتقو  دوش .

هّللا !  ءاش  نإ  دزرمآ ؛  یم  ار  شردام  ردپ و  وا و  دنوادخ ،  تفرگارف ، ار  زامن  وضو و 
قداصلا ماـمإلا  وأ  رقاـبلا  ماـمإلا  نع   » هیفو ص 475 ح640  قودـصلل :  یلاـمألا  ح 863 ،  ص 281  ج 1  هیقفلا :  هرـضحی  ـال  نم  باـتک 

 . ۀلاضف نب  هّللادبع  نع  امهالک  مالسلاامهیلع »

2514 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنینِس . ِعبَس  َءانبأ  اوناک  اذإ  اوقاطأ ، ام  ِمایِّصلا  َو  ِةالَّصلِاب  انَنایبِص  ُُرمَأن  اَّنإ 

میراد یم  او  دنشاب ،  هتشاد  ناوت  هک  يا  هزادنا  هب  هزور  زامن و  هب  دندش ،  هلاس  تفه  یتقو  ار  دوخ  ناکدوک  ام  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. 

 . ج 88 ص 134 ح 5 راونألا :  راحب  ج 1 ص 194 ،  مالسإلا :  مئاعد 

2515 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَقاطأ .  اذإ  ُمایِّصلاَو  َنینِس ، ِّتِس  َنبا  َناک  اذإ  ِِیبَّصلا : ؟  یَلَع  ُةالَّصلا  ُبَِجت  یتَم 

هلاس شـش  هک  یماگنه   ، [ زامن [ : ـ ؟  دوش یم  مزال  كدوک  رب  زامن  ماگنه ،  هچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ :  هیلع  قداص  ماـما 
دشاب .  هتشاد  ار  نآ  ناوت  هک  یماگنه  هزور ،  دشاب و 

 . هوحن راّمع  نب  قاحسإ  نع  ج 2 ص 381 ح 1591  ماکحألا :  بیذهت  ةرارز ،  یبلحلا و  نع  ج 3 ص 206 ح 2  یفاکلا : 

2516 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرَفَّسلا  َعَم  ِِهب  ُلِماعلا  ِنآرُقِلل  ُِظفاحلا 

تسا .  راکوکین  دنمجرا و  ناگتشرف )  ) ناریفس هارمه  دنک ،  لمع  نآ  هب  هک  نآرق  ظفاح  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
«(. رفس  » ج 2 ص 849 نیرحبلا :  عمجم   ) هئایبنأ و  هّللا ِ  نیب  َنورِفسَی  َنیذلا  ُۀِکئالملا  ُةَرَفَّسلا : 

2517 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُۀَئِجرُملا .  ُمِهَیلإ  مُکَِقبسَت  نأ  َلبَق  ِثیدَحلِاب  مُکَثادحأ  اورِداب 

دنریگ .  یشیپ  امش  رب  هئجرم  هک  نآ  زا  شیپ  دینک ،  باتش  ثیدح ،  هب  ناتناناوج  ندرک  انشآ  رد  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . جاّرد نب  لیمج  نع  امهالک  مکثادحأ »  » لدب مکدالوأ »  » هیفو ج 6 ص 47 ح 5  یفاکلا :  ج 8 ص 111 ح 381 ،  ماکحألا :  بیذهت 
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2518 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا ِنید  یلَع  َناک  ُهَّنِإَف  مُکَدالوأ ، ُهومِّلَع  ُهومَّلَعَت و  َلاق :  و  َنَّوَُدی ، نأ  و  ٍِبلاط ،  یبأ  ُرعِش  يوُری  نأ  ُُهبِجُعی  مالـسلا  هیلع  َنینِمؤُملا  ُریمأ  َناک 

ٌریثَک . ٌملِع  ِهیف  و  ِ، 
ار نآ   : » دومرف یم  دش و  یم  دنسرخ  دوش ،  نیودت  تیاور و  بلاط ،  وبا   [ شردپ  ] رعش هک  نیا  زا  نانمؤم  ریما  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا . » رایسب  ِشناد  نآ ،  رد  دوب و  ادخ  نید  رب  وا  هک  ارچ  دیهدب ؛  دای  ناتنادنزرف  هب  دیریگب و  ارف 
 . ج 35 ص 115 ح 54 راونألا : راحب  ص 130 ،  بلاطیبأ :  ریفکت  یلإ  بهاذلا  یلع  ۀّجحلا  باتکب  رهتشملا  بلاط  یبأ  نامیإ 

2519 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هّللا . ِ  ِنید  یلَع  ُهَّنِإَف  ِيِدبَعلا ،  َرعِش  مُکَدالوأ  اومِّلَع  ِۀَعیّشلا  َرَشعَم  ای 

تسا .  دنوادخ  نید  رب  وا  هک  ارچ  دیهدب ؛  دای  ار  يدبع  رعش  ناتنادنزرف  هب  هعیش ! هورگ  يا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ج 79 ص 293 ح 16 راونألا :  راحب  ۀعامس ،  نع  ج 2 ص 704 ح 748  یشکلا :  لاجر 

2520 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنَع .  ِّلَخَف  ّالإو  َحَلَصو  َِلبَق  نِإَف  َِکبَدِأب ،  ُهبِّدأَف  َنینِس  َعبَس  َکَیلإ  ُهَّمُض  َُّمث  َنینِس ، ُّتِس  َُهل  َِیتأَی  یّتَح  َکَِّیبَص  لِهمأ 

رگا نک .  شبدا  دوخ  بدا  اب  زاس و  دوخ  هارمه  لاس  تفه  ار  وا  سپـس  نک .  اهر  یگلاس  شـش  ات  ار  ترـسپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نک .  شیاهر  هنرگ  بوخ و  یلیخ  هک  دش  هتسیاش  تفریذپ و 

 . بوقعی نب  سنوی  نع  امهالک  ج 8 ص 111 ح 379  ماکحألا :  بیذهت  ج 6 ص 46 ح 2 ، یفاکلا : 

2521 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنینِس .  َعبَس  َمارَحلاَو  َلالَحلا  ُمَّلَعَتَیو  َنینِس ،  َعبَس  َباتِکلا  ُمَّلَعَتَیو  َنینِس ،  َعبَس  ُبَعلَی  ُمالُغلا 

دریگ .  ارف  ار  مارح  لالح و  لاس ،  تفه  دنیبب و  نآرق  شزومآ  لاس  تفه  دنک ،  يزاب  دیاب  لاس  تفه  رسپ ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 . ملاس نب  بوقعی  نع  امهالک  ج 8 ص 111 ح 380  بیذهتلا :  ج 6 ص 47 ح 3 ،  یفاکلا : 

2522 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
، یـسفَن نَع  ُتزَجَع  انأ  َلاقو :  یکبَی  َنیِملـسُملا  َنِم  ٌلُجَر  َسَلَج  اًراـَن » ْمُکِیلْهَأ  َو  ْمُکَـسُفنَأ  ْاُوق  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  َیـ  : » ُۀَـیآلا ِهذـه  َتلََزن  اََّمل 

َکَسفَن . ُهنَع  یهنَت  اَّمَع  مُهاهنَتو  َکَسفَن ،  ِِهب  ُُرمَأت  اِمب  مُهَُرمأت  نأ  َُکبسَح  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاقَف  یلهأ !؟ ُتفِّلُک 
هگن شتآ ،  زا  ار  نات  هداوناخ  ناتدوخ و  دـیدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا   : » دـش لزاـن  هیآ  نیا  هک  یماـگنه  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 
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مدش .  فّلکم  زین  ما  هداوناخ  هب  مدوب ، ناوتان  مدوخ  نتشاد ] هگن   ] زا نم  تفگ :  تسشن و  هیرگ  هب  ناملسم  نادرم  زا  یکی  دیراد ، »
ار تدوخ  هچنآ  زا  ینک و  رما  نادـب  ار  ناـنآ  ینک ،  یم  رما  نآ  هب  ار  تدوخ  هچنآ  هک  تسا  یفاـک  نیمه  وت  يارب   : » دوـمرف ادـخ  ربماـیپ 

ینک . » یهن  ار  نانآ  ینک ،  یم  یهن 
ج 1 ص قالخألا :  مراکم  ماس ، لآ  یلوم  یلعألا  دبع  نع  امهالک  ج 6 ص 179 ح 364  ماکحألا :  بیذهت  ج 5 ص 62 ح 1 ، یفاکلا : 

468 ح 1600.

2523 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٌۀَیِعاد .  َِکلذ  َّنِإَف  َریَخلاَو ،  َةالَّصلاَو  َداِهتجالاَو  َعَرَولا  ُمُکنِم  اوَرَِیل  مُِکتَنِسلأ ؛  ِریِغب  ِساّنِلل  ًةاعُد  اونوک 

ریذپان یگتسخ  شالت  يراگزیهرپ ،  امش  زا  مدرم  دیاب  دیشاب .  مدرم  هدننک  توعد   [ راتفر اب   ، ] ناتنابز زا  ریغ  اب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسا .  ندرک  توعد  نیا ، هک  دننیبب  یبوخ  زامن و  و 

 : راونألا راحب  روفعی ،  یبأ  نبا  نع  اهّلکو  هوحن  اـمهالک  ص 151  رشع :  ۀتسلا  لوصالا  ج 2 ص 78 ح 14 و ص 105 ح 10 ،  یفاکلا : 
 . ج 70 ص 303 ح 13

2524 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِِّرب . یلَع  ُهََدلَو  َناعأ  نَم  هّللا ُ  َمِحَر  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق 

ِهِِّرب ؟ یلَع  ُُهنیُعی  َفیَک  ُتُلق :  َلاق : 
ِِهب  ُقَرخَی  الو  ُهُقِهُری ،  الو  ِهِروسعَم ، نَع  ُزَواجَتَیو  ُهَروسیَم ، ُلَبقَی  َلاق : 

رب ار  شدـنزرف  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  دومرف :  ادـخ  ربمایپ  مالـسلا : ـ  هیلع  قداص  ماما  زا  طابر ،  نب  سنوی  زا  لقن  هب  یفاـکلا ـ 
دنک .  يرای  يو  زا  يرَبنامرف 

دنک ؟  یم  يرای  يرَبنامرف  رب  ار  وا  هنوگچ  دیسرپ :   [ یسک ]
هک دریگن  تخس  وا  رب  درادن و  او  دناوت ،  یمن  هچنآ  هب  درذگب و  تسین ،  شناوت  رد  هچنآ  زا  دریذپب و  هدوب ،  شناوت  رد  ار  هچنآ  : » دومرف

دوش يدنواشیوخ  طابترا  ندیُرب  ای  و  نیدـلاو ]  ] ینامرفان دراو  هک  نیا  رگم  تسین ،  رفک  ياهورملق  زا  يورملق  رد  دورو  وا و  نایم  يزیچ 
. 

ینقهری ال ال  لاقی :  قاهرإلا  نم  هقیطی  ـال  اـم  هیلع  لـمحی  ـال  وأ :  ۀَـکَّرحم . قَهَّرلا  نم  هملظی ؛  ـالو  هیلع  هّفـسی  ـال  يأ  هقهری : » ـالو   » هلوق
(. ج 21 ص 87 لوقعلا :  ةآرم   ) قفرلا ّدض  کیرحتلاو : ـ  ّمضلاب  قرخلاو ـ  هّللا ؛  كَرَسعأ  يأ ال  هّللا  َکَقهرأ 

2525 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنینِس . َرشَع  اوغََلب  اذا  ِعِجاضَملا  ِیف  ِءاسِّنلاَو  ِناملِغلا  َنَیب  ُقَّرَُفی 

دوش .  یم  ادج  نانز ،  زا  ناشرتسب  دندیسر ،  یگلاس  هد  هب  یتقو  نارسپ ،  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
قداصلا مامإلا  نع  حادقلا  نبا  نع  ناملغلا »  » لدب نایبصلا »  » هیفو ص 439 ح 30  لاصخلا :  حادقلا ،  نبا  نع  ج 6 ص 47 ح 6  یفاکلا : 
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. مالسلا مهیلع  هئابآ  نع 

2526 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهَلِّبَُقت .  نأ  ََکل  یغَبنَی  الف  َنینِس  َّتِس  ُةَّرُحلا  ُۀَیِراجلا  ِتَغََلب  اذإ 

یسوبب .  ار  وا  هک  تسین  هتسیاش  وت  يارب  دیسر ،  یگلاس  شش  هب  دازآ  رتخد  یتقو  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
سیلو ص 353 ح 1143  راونألا :  ةاکشم  ةرارز ،  نع  امهالکو  ج 7 ص 481 ح 1929  ماکحألا :  بیذهت  ج 5 ص 533 ح 2 ،  یفاکلا : 

« . ةَّرُحلا  » امهیف

2527 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِنبالا . یَلَع  ُبَألا  ُنِذأَتسَی  الو  ِهیبأ ،  یَلَع  لَخَد  اذإ  ُلُجَّرلا  ُنِذأتسَی 

ِنیَتَجِّوَزَتُم .  اتَناک  اذإ  ِِهتُخاو  ِِهتَنبا  یَلَع  ُلُجَّرلا  ُنِذأتسَیو  َلاق : 
و دریگب ،  هزاجا  شرـسپ  زا  ردپ  تسین  مزال  یلو  دریگب ؛  هزاجا  شردپ  رب  ندـش  دراو  ماگنه  درم   [ تسا مزال   : ] مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

دریگب .  هزاجا   [ تسا مزال   ، ] دنشاب هدرک  جاودزا  هک  یماگنه  شرهاوخ ،  شرتخد و  زا  درم 
 . ص 344 ح 1101 راونألا :  ةاکشم  عجارو :  زاّزخلا  بویأ  یبأ  نع  ج 5 ص 528 ح 3  یفاکلا : 

2528 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهُِّما یلَع  ُجـِلَی  الَف  َُملُحلا  َغََلب  نَمو  لج ،  زع و  هّللا ُ  ُمُکَرَمأ  امَک  ٍتاَّرَم  َثالَث  مُکنِم  َُملُحلا  اوُُغلبَی  َمل  نیذَّلاَو  مُُکنامیأ  تَکَلَم  َنیذَّلا  ِنِذأَتـسَِیل 

َمِّلَُسی . یّتَح  اونَذَأت  الَف  ٍنذإب ، ّالإ  َِکلذ  يوِس  یلَع  الو  ِِهَتلاخ  یلَع  الو  ِِهتُخا  یلَع  الو 
هنوگ نامه  دنریگب ،  هزاجا  ماگنه ،  هس  رد  دیاب  دنا ،  هدشن  غلاب  هک  یناسک  دنتسه و  امش  كولمم  هک  یناسک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

رب هن  شا و  هلاخ  رب  هن  شرهاوخ ،  رب  هن  شردام ،  رب  هن  هزاجا ،  نودب  دش ،  غلاب  هک  یسک  و  تسا ،  هدرک  رما  امش  هبلج  زع و  دنوادخ  هک 
دنک .  مالس   [ شدورو نداد  عالّطا  يارب   ] ات دیهدن ،  دورو ] ي   ] هزاجا دوشن .  دراو  نارگید ، 

ص 342 ح 1097. راونألا :  ةاکشم  ینئادملا ،  حاّرج  نع  ج 5 ص 529 ح 1  یفاکلا : 

2529 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
انِّزلا . ُثِروی  اَّمِم  َِکلذ  َّنِإَف  ٌِیبَص ؛  ِتیَبلا  ِیفو  ُهَتَیِراج  الو  ُهَتَأَرما  ُلُجَّرلا  ِعِماُجی  ال 

ییاهزیچ نآ  زا  نیا ،  هک  ارچ  دنک ؛  شزیمآ  شزینک  نز و  اب  دیابن  درم  دـشاب ،  قاتا  رد  یکدوک  هک  یلاح  رد  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دروآ .  یم  یپ  رد  ار  انز  هک  تسا 

 . هیبأ نع  دشار  یبأ  نع  ج 7 ص 414 ح 1655  ماکحألا :  بیذهت  هیبأ ،  نع  دشار  نبا  نع  ج 5 ص 499 ح 1  یفاکلا : 
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2530 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهَِدلَِول . ِهِّبُح  ِةَّدِِشل  َدبَعلا  ُمَحرََیل  هّللا َ  َّنإ 

دنک .  یم  محر  شدنزرف ،  هب  ّتبحم  تّدش  رطاخ  هب  دوخ  هدنب  رب  دنوادخ  دیدرت ،  نودب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ج 3 ص 482 ح 4695. هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک  هرکذ ،  نّمع  ریمع  یبأ  نبا  نع  ج 6 ص 50 ح 5  یفاکلا : 

2531 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكَدنِع ؟  ُلَضفأ  ِلامعألا  ُيأ  ِّبَر ، ای  مالسلا :  هیلع  َنارمِع  ُنب  یَسوم  َلاق 

یتَّنَج . ِیتَمحَِرب  مُُهتلَخدأ  مُهُّتَمَأ  نِإَف  يدیحَوت ، یلَع  مُُهترَطَف  یِّنِإَف  ِلافطَألا ، ُّبُح  َلاقَف : 
تسا ؟  نیرترب  وت  دزن  لمع ،  مادک  اراگدرورپ !  تفگ :  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

دراو ار  نانآ  مدوخ  تمحر  هب  مناریمب ،  ار  نانآ  رگا  ما .  هتشرس  دوخ  دیحوت  رب  ار  نانآ  نم ،  هک  ارچ  ناکدوک ؛  نتشاد  تسود   : » دومرف
درک . » مهاوخ  متشهب 

ج 104 ص 97 ح راونألا :  راحب  رواسملا ،  نع  امهالک  ج 1 ص 505 ح 1751  قالخألا :  مراکم  ج 1 ص 457 ح 1057 ،  نساحملا : 
 . 57

2532 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهَّنأ يِدنِع  ٌلُجَر  اذـه  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق  ّیلَو  اّمَلَف  ُّطَق . اِّیبَص  ُتلَّبَق  ام  َلاقَف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِیبَّنلا  َیلإ  ٌلُجَر  َءاج 

ِراّنلا . ِلهأ  نِم 
ربمایپ تشگزاب  یتقو  ما .  هدیسوبن  ار  یکدوک  زگره  تفگ :  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  يدرم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا . » شتآ  لها  زا  نم  رظن  رد  هک  تسا  یسک  نیا ،   : » دومرف ادخ 
 . ج 8 ص 113 ح 391 ماکحألا :  بیذهت  ج 6 ص 50 ح 7 ،  یفاکلا : 

2533 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نِم ِهِریَِغل  َّقَحلا  َّنإو  َرکُّشلا ، َُهل  ُِرثُکاو  َۀَّبَحَملا ،  َُهل  ُِرثُکاو  يِذِـخَف  یلَع  ُهُِسلُجاو  يِدـلُو  َضَعب  ُِعناـصَُال  یِّنإ  هّللاَو ِ  مالـسلا :  هیلع  يدـِلاو  َلاـق 

َفُسوِیب  َلَعَف  ام  ِِهب  اوعَنصَی  ّالَِئل  ِهِریَغ ؛  نِمو  ُهنِم  ِهیَلَع  ًۀَظَفاُحم  نِکلو  يِدلُو ، 
میوناز رب  ار  وا  منک و  یم  رهاظت  منادنزرف  زا  یکی  هب  تبـسن  نم  دنگوس ،  ادخ  هب   : » دومرفمالـسلا هیلع  مردـپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تظافح رطاخ  هب  نکیل  تسا ؛  نم  رگید  دنزرف  اب  قح  دـنچ  ره  منک .  یم  رّکـشت  وا  زا  رایـسب  منک و  یم  ّتبحم  وا  هب  رایـسب  مناشن و  یم 

ار فسوی  هروس  دنوادخ ،  دننکن .  يو  اب  نانیا  دـندرک ،  وا  اب  فسوی  ناردارب  هک  ار  يراکات  منک  یم  نینچ  نارگید ،  وا و  زا  يو  ندرک 
فـسوی ناردارب  هک  هنوگ  نامه  دزرون ،  تداسح  رگید ،  یخرب  هب  تبـسن  ام  زا  یخرب  هک  نآ  يارب  يا  هنومن  رگم  تسا ،  هداتـسرفن  ورف 
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دندومن . » متس  دندیزرو و  تداسح  وا  رب 
 . حیحصلا وه  هانتبثأ  امو  هتوخإو ، »  : » ردصملا یف 

2534 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهیف . َریَخ  نَّمِم ال  ُّهنإَف  ّالإو  َحَلفأ ، نإف  َنینِس ، َعبَس  َکَسفَن  ُهمِزلأو  َنینِس ، َعبَس  ُبَّدَُؤیو  َنینِس ، َعبَس  ُبَعلَی  َکَنبا  َعد 

وا موس ، ]  ] لاس تفه  نک و  تیبرت  ار  وا  مود ، ]  ] لاس تفه  رد  دنک و  يزاب  لاس  تفه  ات  نک  اهر  ار  تدنزرف  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تسین .  اهنآ  رد  يریخ  چیه  هک  تسا  یناسک  زا  تروص ،  نیا  ریغ  رد  بوخ ؛  هچ  دش ،  راگتسر  رگا  نک .  هارمه  تدوخ  اب  ار 

 . ج 1 ص 477 ح 1647 قالخألا :  مراکم  ج 3 ص 492 ح 4743 ، هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک 

2535 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َرقَفلا . هّللا ُ  ُهَثَروأ  ِهَِدلَو  یلَع  اعَد  ٍلُجَر  امُّیأ 

دیامن .  ریقف  ار  وا  دنوادخ  دنک ،  نیرفن  ار  شدنزرف  سک  ره  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ج 104 ص 99 ح 77. راونألا :  راحب  ص 80 ،  یعادلا :  ةّدع 

2536 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُناسحإلا  اًن : » ـ َسْحِإ ِْنیَِدل  َْولِابَو  »

ِنیَِینغَتسُم .  اناک  نإو  ِهَیلإ  ِناجاتحَی  اّمِم  ائیَش  َكالأسَی  نأ  امُهَفِّلَُکت  ّالأو  امُهَتَبحُص ، َنِسُحت  نأ 
یکین  و   » هدومرف هک  لاعتم  دنوادخ  نخس  نیا  هرابرد  مالسلا ـ :  هیلع  قداص  ماما 

زا يزیچ  هک  يزادـنین  تمحز  هب  ار  نانآ  هک  نیا  و  ینک ،  یهارمه  ْبوخ  نانآ  اب  هک  تسا  نیا  ندرک ،  یکین  رداـم : ـ » ردـپ و  هب  ندرک 
دنشاب .  رگناوت  دنچ  ره  دنهاوخب ،  وت  زا  ار  ناشیاهزاین 

 . ص 282 ح 854 راونألا :  ةاکشم  طاّنحلا ، دّالو  یبأ  نع  ج 2 ص 157 ح 1  یفاکلا : 

2537 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكابَرَض . نإ  امُهرَهنَت  الو  ٍُّفا ، امَُهل :  لُقَت  الَف  َكارَجضأ  نإ  َرَبِْکلا : »...  َكَدنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ  »

 ، دـندروآ گنت  هب  ار  وت  نانآ ،  رگا  دندیـسر : ـ ». . .  يریپ  هب  وت  رانک  رگا   » لاعتم دـنوادخ  نخـس  هراـبرد  مالـسلا ـ :  هیلع  قداـص  ماـما 
نکم . ] یتشرد  و   ] نزم دایرف  نانآ  رب  دندز ،  ار  وت  رگاو  نکم  زاربا  ار  تا  یتحاران 

 . طاّنحلا دّالو  یبأ  نع  امهالک  ج 4 ص 408 ح 5883  هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک  ج 2 ص 158 ح 1 ، یفاکلا : 

2538 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنَع .  یهََنل  ُهنِم  َنَوهأ  ائیَشلج  زع و  هّللا ُ  َِملَع  َولو  ٍُّفا ،»  : » ِقوقُعلا یَندأ 

یب تشاد ،  غارـس  نیا  زا  رتمک  يزیچلج  زع و  دـنوادخ  رگا  تسا و  نتفگ  فُا »  ، » ینامرفان هجرد  نیرت  نییاپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماـما 
دومن .  یم  یهن  نآ  زا  دیدرت ، 

نع ارفلا  نامیلس  نب  دواد  نع  ج 2 ص 44 ح 160  مالـسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  میکح ، نب  دیدح  نع  ج 2 ص 348 ح 1  یفاکلا : 
 . مالسلا مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا  مامإلا 

2539 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َكَدَی الو  امِِهتاوصأ ، َقوَف  َکَتوَص  عَفَرت  الو  ٍۀَّقِرو ، ٍۀَمحَِرب  ّالإ  امِهَیلإ  ِرَظَّنلا  َنِم  َکیَنیَع  أَلمَت  ال  ِۀَـمْحَّرلا : » َنِم  ِّلُّذـلا  َحاَنَج  اَمَُهل  ْضِفْخا  َو  »

امُهَماُّدق . مَّدَقَت  الو  امِهیدیأ ، َقوَف 
ینابرهم و اب  زج  ار  تنامشچ  رتسگب : ـ » نانآ  رب  ینتورف  لاب  تمحر ،  ِرس  زا  و   » لاعتم دنوادخ  نخـس  هرابرد  مالـسلا ـ :  هیلع  قداص  ماما 

نانآ ياه  ماگ  رب  نکم و  دنلب  نانآ ،  ناتسد  زا  رتالاب  ار  تتـسد  نانآ و  يادص  زا  رتالاب  ار  تیادص  نکم و  ُرپ  نانآ ،  هب  هاگن  زا  يزوسلد 
ریگم .  یشیپ  ، 

. طاّنحلا دّالو  یبأ  نع  امهالک  ج 4 ص 408 ح 5883  هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک  ج 2 ص 158 ح 1 ، یفاکلا : 

2540 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
امَُکل . هّللا ُ  َرَفَغ  امَُهل :  لُقَف  َكابَرَض  نإ  اًمیِرَک : »  ًالْوَق  اَمُهَّل  ُلق  َو  »

امش دنوادخ ،  وگب :  نانآ  هب  دندز ،  ار  وت  رگا  وگب : ـ » نخس  نانآ  اب  هنامرتحم   » لاعتم دنوادخ  نخـس  هرابرد  مالـسلا ـ :  هیلع  قداص  ماما 
دزرمایب ! ار 

 . طاّنحلا دّالو  یبأ  نع  امهالک  ج 4 ص 408 ح 5883  هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک  ج 2 ص 158 ح 1 ، یفاکلا : 

2541 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِیف امُُهتَحیصَنو  هّللا ،ِ  ِۀَیصعَم  ِریَغ  یف  ُهنَع  ِِهنایَهنَیو  ِِهناُرمأَی  امیف  امُُهتَعاطو  ٍلاح ، ِّلُک  یلَع  امُهُرکُش  َءایـشأ :  ُۀَثالَث  َِدلَولا  یَلَع  ِنیَِدلاوِلل  ُبِجَی 

ِۀَِینالَعلاَو .  ِّرِّسلا 
رد نانآ  زا  يرادُرب  ناـمرف  لاـح ؛  همه  رد  ناـنآ  زا  يرازگ  ساپـس  دـنراد :  دـنزرف  رب  قح  هس  رداـم ،  ردـپ و  مالـسلا :  هیلع  قداـص  ماـما 

راکشآو .  ناهن  رد  نانآ ،  يارب  یهاوخریخ  و  ادخ ؛  ینامرفان  زا  ریغ  دننک ،  یم  یهن  رما و  وا  هب  هچنآره 
 . ج 78 ص 236 ح 67 راونألا :  راحب  ص 322 ، لوقعلا :  فحت 

2542 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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مُکُؤانبأ . مُکَّرَبَی  مُکَءابآ ؛  اوَُّرب 
دننک .  یکین  امش  هب  ناتنادنزرف  ات  دینک  یکین  ناتناردپ ،  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

ج 4 ص 21 ح 4985. هیقفلا :  هرضحی  نم ال  باتک  ةرارز ، نب  دیبع  نع  ج 5 ص 554 ح 5  یفاکلا : 

2543 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِةَرِخآلاَو . اینُّدلا  ِیف  هّللا ُ  َُهلَذَخ  ّالإ  ِِهتَرُصن ،  یلَع  ُرِدقَی  َوُهو  ُهاخأ  ُلُذخَی  ٍنِمُؤم  نِم  ام 

دنوادخ هک  نآ  رگم  دهد ،  يرای  ار  وا  دناوت  یم  هک  یلاح  رد  دراذگب ،  اهنت  ار  شردارب  هک  تسین  ینمؤم  چیه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
تخاس .  دهاوخ  روای  یب  ار  وا  ترخآ ،  ایند و  رد  ، 

رمع نب  میهاربإ  نـع  اـهّلک  ح 296  ص 183  ج 1  نساـحملا :  ح 785 ، ص 574  قودـصلل :  یلاـمألا  ح 1 ، ص 177  لاـمعألا :  باوـث 
. ینامیلا

2544 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِۀَمایِقلا . ِموَی  یلإ  ابَحرَم  َُهل  یلاعَت  هّللا ُ  َبَتَک  ابَحرَم ،»  : » ِنِمؤُملا ِهیخَِأل  َلاق  نَم 

یم دـماشوخ  وا  يارب  تمایق  زور  ات  لاعتم  دـنوادخ  يدـمآ ، »! شوخ   : » دـیوگب دوخ  نمؤم  ردارب  هب  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دسیون . 

. راّمع نب  قاحسإ  نع  ص 176 ح 1  لامعألا :  باوث  جاّرد ، نب  لیمج  نع  ج 2 ص 206 ح 2  یفاکلا : 

2545 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُهنَع .  ُمتبِغ  اذإ  ِِهب  اورَکُذت  نأ  َنّوبُِحت  ام  ِنَسحَِأب  مُکنَع  َباغ  اذإ  مُکاخأ  اورُکُذا 

 ، دیتسین وا  دزن  امش  یتقو  دیراد  یم  تسود  هک  دینک  دای  یلکش  نیرتهب  هب  وا  زا  دوبن ،  امش  دزن  ناتردارب  یتقو  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دوش .  دای  هنوگ  نآ  امش  زا 

ج 78 ص 196 ح 17. راونألا :  راحب  هّللا ،  دبع  نب  هّللا  دیبع  نع  ص 225 ح 391  یسوطلل :  یلامألا 

2546 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یبویُع . ََیلإ  يدهأ  نَم  ََیلإ  یناوخإ  ُّبَحأ 

دهد .  هیده  نم  هب  ار  میاه  بیع  هک  تسا  یسک  نم ،  ناتسود  ِنیرت  ینتشاد  تسود  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ص 366. لوقعلا :  فحت  ج 2 ص 639 ح 5 ،  یفاکلا : 

2547 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
هیلع و هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِقـالخأ  نِم  تَسَیل  اـهَّنِإَف  اـَهل ؛  ُعَضخَی  ٍۀَئِّیَـس  یلَع  ُهوِفقوت  ـالو  ِِهتَّدَوَِمب ، مُکَیلإ  َلَـبقأ  نَم  ِبویُع  یف  اونَعطَت  ـال 

ِِهئاِیلوأ .  ِقالخأ  نِموهلآ 
هک دیشکن  شُخر  هب  هداد ، ماجنا  هک  ار  يدب  راک  دینزن و  هنعط  تسا ،  هدروآ  ور  امش  هب  یتسود  اب  هک  یسک  هب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسین .  وا  ناتسود  ِقالخا  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  قالخا  زا  نیا ،  هک  ارچ  ددرگ ؛  یم  وا  یگدنکفارس  بجوم 
 . ۀقدص نب  ةدعسم  نع  امهالک  ج 2 ص 146  رطاوخلا :  هیبنت  ج 8 ص 150 ح 132 ، یفاکلا : 

2548 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َّرَّذلا  َنوذُؤی  َنیذَّلا ال  ُمُه  مُه ؟ نَم  يردَتأ  ُراربألا ،  هّللاَو ِ  َزاف 

یّتح  ] هک دنا  یناسک  نانآ ،  دنتسه ؟  یناسک  هچ  نانآ  یناد  یم  ایآ  دنراگتـسر .  ناراکوکین  دنگوس ،  ادخ  هب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنرازآ .  یمن  ار  هچروم  [

«( . ّرذ  » ص 207 رینملا :  حابصملا   ) ِلمَّنلا ُراغِص  ُّرَّذلا : 

2549 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دمآرد 

دراد دوخ  هداوناخ  رب  قح  تشه  ّدلوت ،  زاغآ  رد  كدوک ،  هک  دهد  یم  ناشن  دازون ،  قوقح  هرابرد  مالسا  نایاوشیپ  ياهدومنهر  یسررب 
زا :  دنا  ترابع  قوقح ،  نیا  .

ّدلوت  تشادگرزب   . 1
تسا و هداوناخ  يارب  یگرزب  تمعن  دازون ،  كرابم .  هدنخرف و  تسا و  دیع »  ، » دنک تیانع  ناسنا  هب  یتمعن  لاعتم ،  دـنوادخ  هک  يزور 

نآ تشادگرزب  يارب  نداد  همیلو  نآ و  نتفگ  ِتینهت  تسا و  یهلا  گرزب  تمعن  نیا  زا  يرازگ  ساپس  نشج  تقیقح ،  رد  ّدلوت ،  نشج 
تسا .  بولطم  ، 

نیتسخن  هک  تسا  يزور  تشادگرزب  ّدلوت ،  نشج 

دیاشگ .  یم  ناهج  هب  هدید  يراوگرزب ،  تّزع و  لامک  اب  وا  دریگ و  یم  ارف  ار  ناسنا  تسا ،  دوجو  تعلخ  هک  یهلا  تمعن 
تسیچ ؟  درک ،  تیانع  وت  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  نیتسخن  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ادخ  ربمایپ 

مدوبن .  يرکذ  روخ  رد  زیچ  هک  یلاح  رد  دیرفآ ،  ارم  هک  تسا  نیا  نم ،  رب  یهلا  تمعن  نیتسخن   : » داد خساپ  ماما 
یّـصاخ لیلد  دنچره  تسوکین ،  هتـسیاش و  یهلا ،  تمعن  نیتسخن  زا  يرازگ  ساپـس  روظنم  هب  دـّلوت ،  نشج  هلاس  همه  رارکت  نیا ،  رب  انب 

فیلکت .  نشج  دننام  درادن ؛  دوجو  دیامن ،  تابثا  ار  نشج  نیا  بابحتسا  هک 
نداد  لسُغ   . 2

تسا :  هّجوت  لباق  هتکن  دنچ  دازون ،  لسغ  هرابرد 
ار دازون  هک  یـسک  نیا ،  رب  انب  تسا .  نآ  یعرـش  موهفم  هب  لسُغ  دوصقم ،  هکلب  تسین ؛  دازون  يوشتـسش  لـسُغ ،  نیا  زا  دوصقم  فلا ـ 
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دیامن .  تیاعر  ار  بیترت ) تبرق و  دصق  دننام :  ) لسغ ماکحا  دیاب  دهد ،  یم  لسُغ 
كدوک .  يارب  نآ  نتشادن  ررض  هب  تسا  طورشم  لسغ ،  نیا  بابحتسا  ب ـ 

درادن .  یعنام  زور ،  هس  ود  ات  نآ ،  رد  ریخأت  تسا و  ّدلوت  ماگنه  دازون ،  لسغ  بابحتسا  ج ـ 
دنا .  هتسناد  بجاو  ار  دازون  لسغ  هتشذگ ،  ياهقف  زا  یخرب  د ـ 

دازون  شوگ  رد  نتفگ  هماقا  ناذا و   . 3
تساهنیا :  تسا ،  هّجوت  لباق  مادقا  نیا  دروم  رد  هک  یتاکن 

وا .  پچ  شوگ  رد  هماقا ،  دوش و  هتفگ  دازون  تسار  شوگ  رد  دیاب  ناذا ،  فلا ـ 
وا فان  نداتفا  زا  لبق  یخرب ،  رد  لفط و  يادص  ندش  دـنلب  زا  سپ  تایاور ،  یخرب  رد  دازون ،  شوگ  رد  هماقا  ناذا و  نتفگ  ماگنه  ب ـ 

تسا .  هدش  رکذ 
تسوا .  تشونرس  تیبرت و  رد  نآ  ریثأت  كدوک و  تعیبط  رد  اهادص  نیتسخن  ینیرفآ  شقن  زا  یکاح  یمالسا ،  ّتنس  نیا  ج ـ 

كدوک  ماک  نتشادرب   . 4
تسا .  دازون  ماک  هب  تارف  بآ  مالسلا و  هیلع  ادهشلادّیس  تبرت  يرادقم  ندیلام  لمع ،  نیا  زا  دوصقم 

دنک ذوفن  كدوک  ناج  ردیگدنز  زاغآ  ردمالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  یهاوخ و  تلادع  یبلط ،  قح  هک  تسا  نآ  راک ،  نیا  تمکح 
نانچ  ، 

تسا .  هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  تایاور  یخرب  رد  هک 
تروص رد  ور ،  نیا  زا  تسا و  هدـش  هیـصوت  زین  لسع  امرخ و  مرگ ،  بآ  ناراب ،  بآ  اب  كدوک  ماک  نتـشادرب  تایاور ،  زا  يرامـش  رد 

دنلامب .  كدوک  ماک  هب  دننک و  طولخم  ناراب  بآ  ای  تارف  بآ  یمک  اب  امرخ  لسع و  يردق  تسا  رتهب  ناکما ، 
تسا .  كدوک  تشونرس  رد  اه ،  یندینش  نیتسخن  دننام  اه ،  یندروخ  نیتسخن  شقن  هدنهد  ناشن  زین  دومنهر  نیا 

وکین  مان  باختنا   . 5
ياه هداوناخ  تسا  هتـسیاش  تسا .  هدش  هدرمـش  دـنزرف ،  هب  هداوناخ  یکین  نیتسخن  دازون ،  يارب  وکین  مان  باختنا  یمالـسا ،  تایاور  رد 

دنا ترابع  اهدومنهر  نیا  دنیامن .  باختنا  شیوخ  نادـنزرف  يارب  ار  مان  نیرتهب  دوخ ،  نایاوشیپ  ياهدومنهر  زا  يریگ  هرهب  اب  ناملـسم ، 
زا : 

دننک ؛  باختنا  دوخ ،  كدوک  يارب  ار  ییابیز  مان  ره  دناوت  یم  اه  هداوناخ  فلا ـ 
دشاب ؛  دوخ  راگدیرفآ  اب  ناسنا  دنویپ  تیدوبع و  زا  یکاح  هک  تسا  ییاه  مان  اه ،  مان  نیرت  قداص  ب ـ 

تسا ؛  دّمحم  مان  همه ،  زا  رتهب  ینید و  نایاوشیپ  یهلا و  يایبنا  مان  اه ،  مان  نیرتهب  ج ـ 
دنوادخ  هک  یناسک  د ـ 

دنراذگن ؛  دّمحم »  » ار اهنآ  زا  یکی  مان  هک  تسا  هدیهوکن  هدرک ،  تیانع  اهنآ  هب  رسپ  دنزرف  راهچ  لاعتم ، 
 ، دراد بسانت  ود  ره  اب  هک  یمان  رـسپ ،  ای  تسا  رتخد  نینج ،  هک  تسین  مولعم  رگا  دوش و  ماـجنا  دـّلوت ،  زا  لـبق  دـنزرف  يراذـگ  ماـن  ه ـ 

درادن ؛  یعنام  ّدلوت  زا  سپ  مان  رییغت  هتبلا  ددرگ .  باختنا 
لیامت .  تروص  رد  تّدم ،  نیا  نتشذگ  زا  سپ  نآ  رییغت  و  ّدلوت ،  زا  سپ  زور  تفه  ات  دّمحم »  » هب رسپ  يراذگ  مان  و ـ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ثیدح   2591www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 773زکرم  هحفص 754 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاعر دیاب  هک  دنراد  يا  هژیو  مارتحا  یمالـسا  گرزب  ياه  تیـصخش  اب  اهنآ  طابترا  لیلد  هب  همطاف ،  دّمحم و  دـننام :  اه  مان  یخرب  ز ـ 
ددرگ ؛ 

تسا ؛  هورکم  دنرارشا  ای  رش و  زا  یکاح  هک  ملاظ ،  برح و  رارف ،  بلک ،  بابح ،  قیرح ،  باهش ،  دننام :  ییاه  مان  ح ـ 
هدرمـش هدـیهوکن  كرابم ، ) دـننام :   ) دوش یم  هدز  دـب  لاف  وگتفگ  رد  اهنآ  یفن  ماگنه  ای  تسا  ییاتـسدوخ  زا  یکاح  هک  ییاه  مان  ط ـ 

تسا .  هدش 
دـنریگ و رارق  هدافتـسا  دروم  يراذـگ  مان  رد  دـیابن  قلاخو ، ) ْمَکَح ،  سودـق ،  دـننام :   ) تسا لاعتم  دـنوادخ  هتـسیاش  هک  ییاه  مان  ي ـ 

دنا .  هدرک  میرحت  ار  يراذگ  مان  هنوگ  نیا  یخرب ، 
دازون  ِرس  ندیشارت   . 6

بابحتـسا رد  دوش .  هداد  هقدص  هرقن ،  ای  الط  نآ ،  نزو  مه  دوش و  هدیـشارت  دازون ،  رـس  ياهوم  تدالو ،  متفه  زور  هک  تسا  بحتـسم 
لمع ،  نیا 

تسین .  رسپ  رتخد و  دزون  نایم  یتوافت 
دازون  يارب  ندرک  هقیقع   . 7

ماعطا .  يارب  تدالو  ماگنه  دنفسوگ  حبذ  زا  تسا  ترابع  ندرک ،  هقیقع 
زا :  تسا  ترابع  دریگ ،  رارق  هّجوت  دروم  دیاب  نیا  رد  هک  یتاکن 

اهقف  زا  یخرب  هکلب  تسا ؛  دّکؤم  ّبحتسم  دنزرف ،  يارب  ندرک  هقیقع  فلا ـ 
دنا .  هتسناد  بجاو  ار  نآ 

هدام .  دنفسوگ  رتخد ،  يارب  دوش و  هقیقع  رن  دنفسوگ  رسپ ،  يارب  تسا  بحتسم  ب ـ 
يارب ردام  ردپ و  رگا  هکلب  دوش ؛  یمن  طقاس  نآ  بابحتـسا  دتفیب ،  ریخأت  نآ  رد  رگا  تسا و  تدالو  متفه  زور  ندرک ،  هقیقع  نامز  ج ـ 

دنک .  هقیقع  دوخ ،  يارب  غولب  زا  سپ  صخش  تسا  بحتسم  دندرکن ،  هقیقع  دنزرف 
ار هقیقع  تسا  رتهب  یلو  دننک ؛  اعد  دازون ،  يارب  دـنهاوخب  نانآ  زا  دـننک و  میـسقت  نانمؤم  نایم  ار  هقیقع  تشوگ  هک  تسا  بحتـسم  د ـ 

دنیامن .  اعد  دازون ،  يارب  دنروخب و  نآ  زا  ات  دننک  توعد  نآ ،  ندروخ  يارب  ار  نامیا  لها  زا  رفن  هد  لقاّدح ،  دنزپب و 
رد  تسا  بحتسم  ه ـ 

دنتسرفب .  امام  يارب  ار  نآ  مراهچ  کی  هکلب  نار ،  اپ و  دننکشن و  ار  نآ  ياه  ناوختسا  هقیقع ،  تشوگ  ندرک  میسقت 
تسا .  رتشیب  دازون ،  ردام  يارب  تهارک ،  نیا  دنروخب و  ناشدازون  هقیقع  زا  تسا  هورکم  ردپ ،  هلئاع  دازون و  ردام  ردپ و  يارب  و ـ 

تسا .  رایسب  هدش ،  دراومالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هراب  نیا  رد  هک  ییاهاعد  تسا .  بحتسم  هقیقع ،  حبذ  ماگنه  ندرک  اعد  ز ـ 
دازون  ندرک  هنتخ   . 8

 ، كدوک يایلوا  هک  تسا  نآ  طایتحا ،  تسا .  زیاج  غولب ،  ماگنه  ات  نآ  ریخأت  تسا و  بحتسم  تدالو ،  متفه  زور  رد  رسپ  ندرک  هنتخ 
تسین .  زیاج  نآ  ریخأت  تسا و  يروف  ِبجاو  هنتخ ،  غولب ،  زا  سپ  اّما  دننک ؛  هنتخ  غولب  زا  لبق  ار  وا 

دوش .  هدناوخ  روثأم  ياعد  كدوک ،  هنتخ  ماگنه  هک  تسا  بحتسم  نینچمه ، 
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2550 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

زا هلئـسم  نیا  تساهنآ .  هب  يّدام  تاناکما  يراذگاو  نادنزرف و  هب  ّتبحم  راهظا  رد  نیدلاو  يزرو  تلادع  یتیبرت ،  مهم  ثحابم  زا  یکی 
یتیبرت .  یقوقح و  یهقف ـ  تسا :  یسررب  ثحب و  لباق  هاگن ،  ود 

تسا .  مود  هاگن  زا  نادنزرف  هب  تبسن  يزرو  تلادع  تسا ،  رظن  دروم  اج  نیا  رد  هچنآ 
دشاب :  هتشاد  لابند  هب  حرش  نیدب  ار  یّمهم  یتیبرت  راثآ  دناوت  یم  نادنزرف ،  هب  تبسن  يزرو  تلادع 

درک .  دنهاوخ  تیاعر  ار  نانآ  قوقح  دننک و  یم  یکین  فطل و  نیدلاو  هب  ًالباقتم  زین  نادنزرف   . 1
درک .  دنهاوخن  زواجت  تلادع  زرم  زا  دوخ ،  نادنزرف  هب  تبسن  زین  نانآ   . 2

دش .  دهاوخ  مه  هب  تبسن  نانآ  يزرو  هنیک  تداسح و  زا  عنام  نادنزرف ،  نایم  يزرو  تلادع   . 3
يارب ار  هنیمز  هداوناخ ،  هنـالداع  راـتفر  تفاـی و  دـهاوخ  شرورپ  يزرو  تلادـع  حور  اـب  یگدـنز  زاـغآ  زا  كدوک ،  هک  نیا  رت  مهم   . 4

تخاس .  دهاوخ  مهارف  یعامتجا  تلادع  نیمأت 
نادنزرف هدنیآ  هکلب  دنک ؛  یم  مورحم  نانآ  ّتبحم  زا  ار  نیدلاو  اهنت  هن  نادنزرف ،  هب  تبـسن  زیمآ  ضیعبت  راتفر  یتلادع و  یب  سکع ،  رب 

يارب ار  نادنزرف  اب  دروخرب  رد  تلادع  تیاعر  رضاح ،  رصع  رد  تیبرت  میلعت و  نادنمـشناد  ور ،  نیا  زا  دیامن .  یم  هجاوم  رطخ  اب  زین  ار 
ناناملسم هب  ادخ  ربمایپ  تسا و  هدومن  دیکأت  رما  نیا  رب  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  مالـسا  اّما  دنناد ؛  یم  رورـض  هتـسیاش ،  ياه  ناسنا  شرورپ 

دننک .  تیاعر  ار  تلادع  زین  نادنزرف  ندیسوب  رد  هکلب  يّدام ،  تاناکما  يراذگاو  رد  اهنت  هن  هک  دومرف  یم  هیصوت 
يارب ردـپ  هک  دـیامن  یم  باجیا  تلادـع  تیاعر  اسب  هچ  تسین .  ناسکی  يواسم و  دروخرب  ياـنعم  هب  هنـالداع ،  راـتفر  هک  تسا  یهیدـب 

رتشیب و  دادعتسا  لیلد  هب  دوخ ،  نادنزرف  زا  یخرب 

هنوگ نیا  رد  هتبلا  تسین .  یتلادـع  یب  يانعم  هب  نیا ،  ددرگ .  لّمحتم  ار  يرتشیب  هنیزه  رگید ،  تاهج  ای  يرامیب و  لیلد  هب  اـی  رتمک ،  اـی 
دنیامن .  هیجوت  دوخ ،  مادقا  هب  تبسن  ار  نادنزرف  ریاس  دیاب  زین  دراوم 

زا تشاد ،  دهاوخ  لابند  هب  ار  یکانرطخ  یفنم و  ياهدمایپ  نادنزرف ،  زا  یکی  ّقح  تیاعر  درک  ساسحا  ردـپ  هک  یتروص  رد  نینچمه ، 
دیامرف :  یممالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  دیامن ،  رظن  فرص  نآ 

نِم ِهِریَِغل  َّقَحلا  َّنإو  َرکُّشلا ، َُهل  ُِرثُکاو  َۀَّبَحَملا ،  َُهل  ُِرثُکاو  يِذِـخَف  یلَع  ُهُِسلُجاو  يِدـلُو  َضَعب  ُِعناـصَُال  یِّنإ  هّللاَو ِ  مالـسلا :  هیلع  يدـِلاو  َلاـق 
ُُهتَوخإ ؛ َفُسوِیب  َلَعَف  ام  ِِهب  اوعَنصَی  ّالَِئل  ِهِریَغ ؛  نِمو  ُهنِم  ِهیَلَع  ًۀَظَفاُحم  نِکلو  يِدلُو ، 

وا هب  رایـسب  مناشن و  یم  میوناز  رب  ار  وا  منک و  یم  رهاظت  منادنزرف  زا  یکی  هب  تبـسن  نم  دـنگوس ،  ادـخ  هب   : » دومرف مالـسلا  هیلع  مردـپ 
نارگید وا و  زا  يو  ندرک  تظافح  رطاخ  هب  نکیل  تسا ؛  نم  رگید  دنزرف  اب  قح  دنچ  ره  منک .  یم  رّکشت  وا  زا  رایسب  منک و  یم  ّتبحم 

دننکن .  يو  اب  نانیا  دندرک ،  وا  اب  فسوی  ناردارب  هک  ار  يراکات  منک  یم  نینچ  ، 
 ، نآ ءوس  تاعبت  دوخ و  نادنزرف  زا  یخرب  تداسح  زا  يریگشیپ  يارب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا ،  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هک  روط  نامه 
رد هک  ار  يرگید  دنزرف  هکلب  دـنک ؛  یمن  ّتبحم  راهظا  دریگ ،  رارق  وا  ّتبحم  دروم  نارگید  زا  شیب  دـیاب  هک  يدـنزرف  هب  تبـسن  اهنت  هن 

دیامن ظفح  ردارب ،  تداسح  رطخ  زا  ار  رترب  دنزرف  هلیـسو ،  نیدب  ات  دهد  یم  رارق  ّتبحم  فطل و  دروم  تسا ،  تداسح  يرامیب  ضرعم 
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ناردام .  ناردپ و  هژیوب  ناّیبرم ،  يارب  تسا  یّمهم  یتیبرت  سرد  نیا ،  و 

2551 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
یلمع هاگ  اه  هدعو  نیا  دنک .  یم  دروخرب  ییاه  هدعو  اب  نیدلاو ،  اب  دوخ  لماعت  رد  دسر ،  یم  كرد  هلحرم  هب  كدوک  هک  یماگنه  زا 

هدش دیکا  هیـصوت  دهع ،  هب  يافو  هب  تبـسن  هتفرگ و  رارق  هّجوت  دروم  هلئـسم  نیا  مالـسا ،  ياه  هزومآ  رد  دـنوش .  یمن  هاگ  دـنوش و  یم 
درک :  نییبت  لیلحت و  ناوت  یم  هجو  دنچ  هب  ار  هیصوت  نیا  لیلد  تسا . 

زا یکی  تسا و  قداص  سک ،  ره  هب  تبـسن  اج و  همه  رد  تسا و  دنـسپان  قالخا  زا  هدـعو ،  زا  فّلخت  تسا .  هلئـسم  یقالخا  هبنج  یکی 
تسا .  كدوک  مه  نآ  قیداصم 

یّنـس و طیارـش  تهج  هب  كدوک  هرابرد  یلو  دراد ؛  ماع  یهن  هدعو ،  فلُخ  دنچ  ره  تسا .  كدوک  يارب  نآ  يزومآدب  هبنج  يرگید ، 
نیا دریگ و  یم  وگلا  نیدـلاو ،  صوصخب  نارگید ،  راـتفر  زا  كدوک ،  تسا .  رادروـخرب  يا  هژیو  ّتیمها  زا  دراد ،  هک  یّـصاخ  یتـیبرت 

نکمم ریغ  نآ ،  حالصا  هک  يا  هنوگ  هب  دراذگ ،  یم  يو  تیصخش  رب  قیمع  رادیاپ و  ریثأت  تسا ،  یکدوک  نینـس  رد  نوچ  يریگوگلا ، 
دوب .  دهاوخ  راوشد  رایسب  ای 

هدنیآ  رد  ادخ  اب  كدوک  هطبار  رب  نآ  یفنم  ریثأت  موس ،  هبنج  اّما  و 

شیپ تسا .  هدوب  كدوک  اب  نیدـلاو  طابترا  هوحن  ریثأت  تحت  دـنوادخ ،  اب  كدوک  طابترا  عون  هک  هداد  ناشن  اـه  شهوژپ  یخرب  تسا . 
شقن يریبـعت  هب  دـناد و  یم  دوخ  راـیتخا  بحاـص  بر و  ار  ردـپ  صوصخب  نیدـلاو ،  دوـش ،  انـشآ  ادـخ  موـهفم  اـب  كدوـک  هک  نآ  زا 

یّتح دـناد و  یم  لیاضف  تالامک و  همه  ياراد  صقن و  بیع و  یب  ار  دوخ  نیدـلاو  لیلد ،  نیمه  هب  و   ) تسا لـئاق  يو  يارب  يدـنوادخ 
دننکن لمع  دنا ،  هداد  دوخ  كدوک  هب  هک  ییاه  هدعو  هب  نیدلاو  رگا  لاح  دنشاب . ) یصقن  بیع و  ياراد  نانآ ،  هک  دنک  یمن  مه  رّوصت 

یم رارق  یفنم  ریثأت  تحت  ار  دنوادخ  اب  وا  هطبار  هدنیآ ،  رد  هاگآدوخان ،  دهد و  یم  يّرـست  يدنوادخ  موهفم  هب  ار  هدعو  ِفلُخ  نیا  وا  ، 
دیهد . » یم  يزور  اهنآ  هب  امش  دننک  یم  روصت  نانآ   : » دراد هراشا  تقیقح ،  نیا  هب  هک  هدمآ  یلیلعت  زین  فیرش  ثیدح  رد  اقاّفتا  دهد . 

يراگدنوادخ اب  ربارب  وا ،  رظن  رد  یناسر  يزور  تسا و  یناسر » يزور   ، » تسا مهف  لباق  كدوک ،  يارب  يدـنوادخ  زا  هک  یموهفم  نآ 
ثیدح ددرگ .  یم  نیبدب  هراومه  وا ،  هاگیاج  دنوادخ و  هب  تبـسن  دنیبب ،  هدـعو  فلُخ  دوخ ،  یکدوک  ِراگدـنوادخ  زا  رگا  لاح  تسا . 
تیبرت يارب  ناردام  هک  ییاه  شالت  زا  هتـشذگ  ینعی  ددرگ ؛  لیلحت  دناوت  یم  رتسب  نیمه  رد  زین  تاهّمُالا » مادـقأ  تحت  ۀـّنجلا   : » فیرش

دناوت یم  نیا ،  دراد و  دنوادخ  زا  كدوک  رّوصت  يریگ  لکش  رد  یّمهم  ریثأت  كدوک ،  اب  ردام  طابترا  لکـش  دننک ،  یم  كدوک  ینید 
دشاب .  راذگ  ریثأت  كدوک  هدنیآ  رد 

2552 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. ُهُوبیُجتالَف ٍمالَس  َْلبَق  ٍمالَِکب  َءََدب  ْنَم 

: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
، دیوگ نخس  مالس  زا  لبق  هک  یسک 

. دی ـ نکن ان  ـ تعا وا  بـه 
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245 لوقعلا / فحت 

2553 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ٍلایْکِم ُء  ْلِم  ِرُشاعَّتلاَو  ِشُیاعَّتلا  ِلاح  ُحالَص 

. ٌُلفا ـ غَت ُه  ُـ ْثُلثَو ٌۀَنِْطف  ُها  ـ ْثُلث
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

یعامتجا ترشاعم  يدرف و  یناگدنز  حالصا 
یکریز شموس  ود  هک  تسا  يُرپ  هنامیپ 

. تسا یشو  مشچ پـ شمو  کی سـ و 
376 لوقعلا / فحت 

2554 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. َکَنید ْمِهَّتاَف  َكاْینُدُْرمَا  َُحلَص  اذِا 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

، دش ناماس  هب  تیایند  راک  هاگ  ره 
. زا ـم سـ هتم ار  تنید 

.( دشاب هدیدن  بیسآ  تنید  شاب  بظاوم  )
.377 لوقعلا / فحت 

2555 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِبابْرْألاَک ِساّنلا  ِبُویُع  یف  اوُرُْظنَتال 

ِد. ْـ بَْعلا ِۀَْئیَهَک  ْمُِکبُویُع  یف  اوُرُْظناَو 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

، دیرگنن نارگید  بویع  هب  هنوگ  بابرا 
، عضاو ـ تم يا  هد  ـ نب نو  هکل چـ بـ

. دینک یسراو  ار  دوخ  ياه  بیع 
.295 لوقعلا / فحت 

2556 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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: یّلَصَو َماص  ْنِاَو  ٌِقفانُم  َوُهَف  ِهیف  َّنُک  ْنَم  ٌثالَث 
َفَلْخَا َدَعَو  اذِاَو  َبِذَک  َثَّدَح  اذِا  ْنَم 

. َنا َنِم خـ ُـ ْتئا اَذِا  َو 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
ـت، سا قافن  تمال  تلصخ عـ هس 

: دشاب هزور  زامن و  لها  شبحاص  هچ  رگ 
. تناما رد  تنایخ  هدعو و  فلخ  ییوگغورد ،

.229 لوقعلا / فحت 

2557 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُنَو ْـ هَا ِلاب  ـ ِْجلا َُۀلاِزا 

. ِهِعِضْوَم ْنَع  ٍْبلَق  َِۀلاِزا  ْنِم 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

. تسا رتناسآ  ندنک  لد  زا  ندنک  هوک 
.240 لوقعلا / فحت 

2558 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اضَْعب ْمُکُضَْعب  َدُس  ـ ْحَی ْنَا  ْمُکاِّیا 

. ُدَس ـ َْحلا ُُهلْصَا  َْرفُْکلا  َّنِاَف 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
ـد، یزرو ـد  سح رگ  ـ یدکی اب  ادا  ـ بم

. دزیخ یم  رب  دسح  زا  ینید  یب  رفک و  اریز 
673  / هعیشلا ج 1 نایعا 

2559 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: ٌریثَک اْهنِم  ـُل  یلَْقلَا ٍءا  ـ یْشَا ُۀََعبْرَا 

. ُضَرَْملاَو ُْرقَْفلاَو  ُةَوادَْعلاَو  ُراَّنلا 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

: تسا رایسب  مه  نآ  كدنا  هک  تسا  زیچ  راهچ 
. يرام ـ یب رق و  فـ ینم ، ـ شد ـش ، تآ
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.674  / هعیشلا ج 1 نایعا 

2560 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِهِْریَغ َباجِح  َفَشَک  ْنَم 

ـِه. ِْتَیب ُتارْوَع  ْتَفَشَْکنِا 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

ـد، نک يرد  هدر  هک پـ هـر 
. دوش یم  راکشآ  شدوخ  هناخ  ِبویع  رارسا و 

.674  / هعیشلا ج 1 نایعا 

2561 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِیف ِناوْخإلِاب  ُِّربلاَو  اِهتیقاوَم  یف  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  ُۀَـظَفاحُْملأ  ْبُزْعأ : َُّمث  ْبُزْعَا  َُّمث  ْبُزْعأَف  ّـالإَو  ْمِهیف  اـتَناک  ْنإَـف  ِنیَتَلْـصَِخب : ْمُکَناوْخإ  اوُِربَتْخإ 

. ِرُْسیلاَو ِرْسُعلا 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

نانآ زا  هنرگو  دیهد  همادا  اهنآ  اب  دوخ  تقافر  یتسود و  هب  دنتشاد  ار  تفـص  ود  نآ  رگا  هک  دینک ، ناحتما  تفـص  ود  اب  ار  دوخ  ناردارب 
: دینک يرود  دینک ، يرود  دینک ،  يرود 

 . شیاشگو شیاسآ  ماگنهرد  هچ  یتسدگنتو ، یتخس  رد  هچ  ناردارب  هب  یکین  2 ـ  تقو . لوا  زامن  رب  تبقارم  1 ـ 
ص503 هعیشلا ج8 ، لئاسو 

2562 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
! ... بَْدنُج َْنباَی 

ًۀَئِّیَس ياَر  ْنإَو  اهنِم  َدازَتسا  ًۀَنَسَح  يأَر  ْنإَف  ِهِسْفَن  َبِساُحم  َنوُکَیَف  ِهِسْفَن  یلَع  ٍۀَلَیلَو  ٍموَی  ِّلُک  یف  ُهَلَمَع  َضِرُعی  نَا  اُنفِرعَی  ٍِملـسُم  ِّلُک  یلَع  ٌّقَح 
. ِۀَمایِقلا َموَی  َيِزخَی  ّالَِئل  اهنِم  َرَفغَتسا 

: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
ار دوـخ  دـنک و  هضرع  شدوـخ  رب  زور  هنابـش  ره  رد  ار  شرادرک  دسانـش ، یم  اراـم  هک  یناملـسم  ره  تـسا  راوازـس  بدـنج ...  رـسپ  يا 

 . دوشن اوسر  تمایق  زور  رد  ات  دهاوخب  شزرمآ  نآ  زا  دید ، هانگ  رگا  دیازفیب و  نآرب  دید  یبوخ  رگا  دیامن ، یسرباسح 
لوقعلا ص311. فحت 

2563 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
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ٍۀَِّین ِقدِِصب  ُهنِم  َِکلذ  َّلَجَوَّزَع  هّللا ُ  َِملَع  اذاَف  ِریَخلا ، ِهوُجُو  َو  ِِّربلا  نِم  اذَـک  َو  اذَـک  َلَعفأ  ّیتَح  ینقُزرا  ِّبَرای  ُلُوقََیل :  َریقَفلا  َنِمؤُملا  َدـبَعلا  َّنِا 
. ٌمیرَک ٌعِساو  هّللا َ  َنِا  ُهَلِمَع ، َول  َُهل  ُُبتکَی  ام  َلثِم  ِرجألا  َنِم  َُهل  هّللا ُ  َبَتَک 

: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
شتین ِیتسار  هب  دنوادخ  نوچ  و   . منک نانچ  نینچ و  ناسحاو  ریخ  هار  رد  ات  نک  ما  يزور  یتورث  اراگدرورپ  دـیوگ : یم  ریقف  نمؤم  هدـنب 
. تسا میرکو  شخب  تعسو  دنوادخ  انامه  تشون . یم  داد  یم  ماجنا  رگا  هک  دسیون  یم  ار  شاداپو  رجا  نامه  وا  يارب  درب ،  یم  یپ 

ص 135 یفاک ج3 ، لوصا 

2564 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛  ًاَدبأ هّللااوُصعَی َ  نأ  اهیف  اوُدِّلُخ  َول  ْنأ  اینُّدلا  ِیف  َْتناک  مِِهتاِّین  َّنَأل   ِ ِراّنلا ِیف  ِراّنلا  ُلهأ  َدِّلُخ  امَّنِا 

؛  ًاَدبأ هّللااوُعیُطی َ  نأ  اهیف  اوََقب  َول  نأ  اینُّدلا  ِیف  َْتناک  مِِهتاِّین  َّن  ِال? ۀَّنَجلا ِ  ِیف  ۀَّنَجلا ِ  ُلهأ  َدِّلُخ  امَّنإَو 
. ِءالُؤه َو  ِءالُؤه  َدِّلُخ  ِتایِّنلِابَف 

 : یلاعَت َُهلوَق  الَت  َُّمث 
. ِِهتَِّین یلَع  َلاق : ِِهتَلِکاش » یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  »

: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
لها دننک و  ادخ  ینامرفان  هشیمه  دندنام ، نادواج  ایند  رد  رگا  دنتـشاد ، دصق  هک  دـننام  یم  هشیمه  يارب  خزود  رد  ور  نیا  زا  خزود  لها 
هتسد نآ  هتسد و  نیا  سپ  دنشاب ؛ ادخ  تعاطا  رد  هشیمه  دننامب  یقاب  ایند  رد  رگا  دنتـشاد  تین  هک  دننادواج  تشهب  رد  ور  نیا  زا  تشهب 

. دندش ینادواج  منهج ) ای  تشهب  رد   ) دوخ ّتین  ببس  هب 
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 

 . شیوخ تین  ربارب  ینعی  دنک ،» یم  لمع  دوخ  همانرب  ِربارب  سکره  وگب  » 
ص 135 و 136 یفاک ج3 ، لوصا 

2565 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: ِةاروَّتلا ِیف  ٌبُوتکَم 

. اُوقاُشت مَلَف  مُکانقَّوَشَو  اوُکبَت ، مَلَف  مَُکل  انُحن 
. ُمَّنَهَج َوُه  َو  ُمانَیال  ًافیَس  ِهِّلل  َّنأ  َنیلاّتَقلا  ِِملعأ 

، ِباسِحِلل اُوفوأ  َنیَعبرالا  ُءانبأ 
، ُهُداصَح انَد  دَق  ٌعرَز  َنیسمَخلا  ُءانبأ 

؟  ُمترَّخأ اذام  َو  ُمتمَّدَق  اذام  َنیتِّسلا  ُءانبأ 
، یتوَملا ِیف  مُکَسُفنأ  اوُّدُع  َنیعبَّسلا  ُءانبأ 

 ، ُتائِّیَّسلا ُمُکیَلَع  ُبَتُکت  َو ال  ُتانَسَحلا  ُمَُکل  ُبَتُکت  َنینامَّثلا  ُءانبأ 
؟ ِِهب ُعَنصَی  اذام  ًالُجَر ؟ َرَسأ  ٌمیرَک  ُلوُقَی  ام  ُلوُقَی : َُّمث  ِهِضرأ  یف  هّللاُءارَُسا ِ  ُمتنأ  َنیعسِّتلا  ُءانبأ 
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 . ِِهب ُلَعفَی  َو  ِهیقُسی  َو  ُهُمِعُطی  ُتُلق :
؟  ِهِریسِأب ًاِعناص  هّللا َ  يََرت  امَف  َلاقَف :
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

: تسا هدمآ  نینچ  تاروت  رد 
. دیدماین قوش  هب  اما  میدرک  ناتقیوشت  دیتسیرگن ، اما  میدرک ، ییارس  هحون  ناتیارب 

 . تسا منهج  نآو  درادن  شمارآ  هک  تسا  يریشمش  ار  يادخ  هک  نامهفب  نازیرنوخ  هب  ربمایپ ) يا  )
، دیشاب باسح  هدامآ  اه  هلاس  لهچ  يا  سپ 

 . تسا کیدزن  شتشادرب  نامز  هک  دیتسه  يا  هتشاک  امش  اه  هلاس  هاجنپ 
؟  دیا هداهن  ياج  هب  هچو  دیا  هداتسرف  شیپ  هچ  اه ! هلاس  تصش 

، دیرآ باسح  هب  ناگتفر  ءزج  ار  دوخ  اه ! هلاس  داتفه 
، دوش یمن  هتشون  ناتیارب  هانگ  دنسیون و  یم  هنسح  ناتیارب  طقف  اه ! هلاس  داتشه 

، دینیمز رد  ادخ  ناریسا  امش  اه ! هلاس  دون 
؟ دنک یم  هچ  دوخ  ریسا  ابو  دیوگ ؟ یم  هچ  هدرک  ریسا  ار  يدرم  هک  يا  هدنشخب  دیوگ : یم  سپس 

.؟ دشک یم  راک  وا  زا  دهد و  یم  بآ  نان و  ار  وا  مدرک  ضرع  ـد : یوگ یم  يوار 
. دشاب هنوگچ  شریسا  اب  اد  راتفر خـ یهاوخ  یم  نیا  رب  انب  دو : ـ مرف ما  ـ ما

نیظعاولا ص490 هضور  زا  لقن  هب  مالسلا ج11 ص17  هیلع  قداصلا  مامالا  ۀعوسوم 

2566 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِدِجاسَملا َیلإ  ِتاُملُظلا  ِیف  َنیئاّشَملا  ِرَِّشب  الأ 

 . ِۀَمایِقلا َموَی  ِعِطاّسلا  ِروُّنلِاب 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

دهاوخ نکفا  وترپ  نانآ  رب  نیـسپاو  زور  رد  هک  یناشخرد  رون  هب  دنور ، یم  دجاسم  يوس  هب  اه  یکیرات  رد  هک  ار  ینانآ  هد  تراشب  ناه ،
. دوب

ص45 ح 1. لامعالا ، باوث 

2567 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْتُکُسا

، ِِهناوْخِإب ًاّراب  ِهِمِحَِرل  ًالوُصَو  َناک  اذإ  َِّینَغلا  َّنإَف 
: ُلوُقَی هّللا َ  َنَِأل  ِنیَفعِض  َرجألا  َُهل  هّللا ُ  َفَعْضَا 

. ۀَیالأ ْمُکُدالُوأ »... َو ال  ْمُُکلاُومَا  ام  َو  »
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درک ، ییوگدب  نادنمتورث  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يدرم  هک  یماگنه 
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اریز داد ، دـهاوخ  شاداپ  وا  هب  رباربود  دـنوادخ  دـنک ، یکین  شناردارب  هب  تبـسن  دـنک و  محر  هلـص  هشیمه  رگا  دـنمتورث  شاب ! تکاـس 
: دیوگ یم  دنوادخ 

دوش بّرقم  یـسک  حـلاص ، لمع  نامیا و  اب  هکنآ  رگم  دزاـس ، کـیدزن  اـم  هاـگرد  هب  ار  امـش  هک  تسین  يزیچ  ناـتدالواو  لاوما  زگره  » 
هیآ 37. أبس ، هروس  .« دنرطاخ هدوسآ  نمیا و  تشهب  ياه  هفرغ  رد  تسا و  نادنچود  ناشحلاص  لامعا  شاداپ  هک  دننانآو 

.73 604 ـ  عیارشلا ، للع 

2568 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: ِْنَیلاح یف  ًایِداغِّالا  ْمُْکنِم  َّباّشلا  يَرأ  ْنأ  ُّبُِحا  ُتَسل 

، َطَّرَف ْلَعْفَی  َْمل  ْنإَف  ًامِّلَعَتُم ، ْوأ  ًاِملاع  اّمإ 
، َِمثأ َعَّیَض  ْنإَف  َعَّیَض ، َطَّرَف  ْنإَف 

. ِّقَحلِاب ًادَّمُحَم  َثََعب  يذَّلاَو  َراّنلا  َنَکَس  َِمثَا  ْنإَو 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

: تلاح ود  نیا  زا  یکی  رد  رگم  منیبب  ار  امش  زا  یناوج  مرادن  تسود  چیه 
هانگ دنک ، هابت  رگا  و  تسا ، هدرک  هابت  دنک ، طیرفت  رگا  و  تسا ، هدرک  یهاتوک  دـشابن ، نینچ  رگا  و  نتخومآ ، لاح  رد  ای  دـشاب و  اناد  ای 

دهاوخ راگدنام  شتآ  رد  ناوج  نیا  هک  مسق ، هدرک  ثوعبم  قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  ییادخ  هب  دنک ، هانگ  رگا  و  هدرک ،
. دش

.604 303 ـ  یسوط ، یلاما 

2569 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. ٌۀَمَحَر یتَُّما  ُفالِتخا  َلاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُورَی  ًاموَق  َّنِامالسلا  هیلع  هّللاِْدبَع  ِیبأل  ُتُلق 

. اُوقَدَص مالسلا : هیلع  َلاقَف 
؟ ٌباذَع مُهُعاِمتجاَف  ًۀَمَحَر  ْمُُهفالِتخا  َناک  ْنِا  ُتلُقَف :

اوُرِذُنِیلَو ِنیِّدلاِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِـفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَـقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  َالْوَلَف  : » َّلجَوَّزَع هّللا ِ  َلوَق  دارَا  اّمنِا  اُوبَهَذَو ، ُبَهذـَت  ُْثیَح  َْسِیل  مالـسلا : هیلع  َلاق 
« َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَق 

ْنِم ْمُهَفـالِتخا  دارَا  اـمَّنإ  ْمُهوُمِّلَُعیَف ، مِهِموَق  یِلا  اوُعِجْرَی  ْمَّث  اوُمَّلَعَتَیَف  ِهَیِلا  اوُِفلَتخَیَو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوُـسَر  یلإاوُرِفَنَی  ْنأ  ْمُهَرَمأَـف 
. ٌدِحاو ُنیّدلا  اَمَّنإ  هّللا ِ  نیدیف  ًافالِتخاال  نادُلبلا 

: دیوگ یم  يراصنا  نمؤملادبع 
ماما تسا . تمحر  نم  تما  فالتخا  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  دـننک  یم  لقن  ربمایپ  زا  یهورگ  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب 

. دنا هتفگ  تسار  دومرفمالسلا : هیلع  قداص 
: دومرفمالسلا هیلع  قداص  ماما  تسا ؟ باذع  ناشندوب  مه  اب  سپ  تسا  تمحر  ناشفالتخا  رگا  مدرک : ضرع  دیوگ ، یم  يراصنا 

یهورگ ره  زا  ارچ   » هک تسا  هتـشاد  رظن  رد  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنا . هتـشادنپ  نانآو  يرادنپ  یم  وت  هک  تسا  نینچ  هن 
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.« دنهد میب  شتآ ] زا   ] ار اهنآو  هتشگزاب  دوخ  موق  يوس  هب  سپس  دنوش و  نید  رد  ياناد  ات  دنچوک  یمن  يا  هدع 
دنوش راپسهر  دوخ  موق  يوس  هب  سپـسو  دنیایب  شیوس  هب  نید  يریگدای  يارب  هک  درک  رما  ار  ناناملـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ 

ادخ نید  ار ؛  ادـخ  نید  رد  فالتخا  هن  هدرک  هدارا  ار  اهرهـش  رد  دـمآ  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  دـنهد ؛ شزومآ  ار  نانآو 
. تسین شیب  یکی 

جاجتحالازا ص355. لقنب  ص 66، ج 4 ، (ع ،) قداصلا مامالا  ۀعوسوم 

2570 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: ٍّقَِحب ًۀَثالَث  َمُرَح  ٍّقَحِْریَِغب  ًۀَثالَث  َبَلَط  ْنَم 

؛ ٍّقَِحب َةَرِخالا  َمُرَح  ٍّقَحِْریَِغب  اینُّدلا  َبَلَط  ْنَم 
؛ ٍّقَِحب َُهل  َهَعاّطلا  َمُرَح  ٍّقَحِْریَِغب  َۀَسآِّرلا  َبَلَط  ْنَمَو 

. ٍّقَِحب َُهل  ُهُؤاَقب  َمُرَح  ٍّقَحِْریَِغب  لاملا  َبَلَط  ْنَم  َو 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

: ددرگ یم  مورحم  ّقحب  رگید  زیچ  هس  زا  دهاوخب ، ّقحانب  ار  زیچ  هس  هک  ره 
؛ ددرگ یم  مورحم  ًاتقیقح  ترخآ  زا  دهاوخب  قحانب  هب  ار  ایند  هک  ره 

؛ دوش یم  مورحم  ّقحب  ناتسدریز  تعاطا  زا  دنک  یبلط  تسایر  ّقحانب  هک  ره  و 
. دوش یم  مورحم  ّقحب  لام  نآ  ندوب  راگدنام  زا  دهاوخب ، ار  یلام  ّقحانب  هک  ره  و 

ص 335. لوقعلا ، فحت 

2571 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. ُۀَّیِّنلا ِْهیَلَع  ْتَیِوَق  اّمَع  ٌنََدب  َفُعَض  ام 

: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
، دشاب يوق  یمدآ  هدارا  تین و  هک  يدروم  رد 

. ددر یمن گـ یناو  ـ تان ـف و  عض را  ـ چد ند  بـ
. ریخلا ۀین  بابحتسا  باب  ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو 

2572 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنیلیلَق َنیفَعضَتسُم  اُولازَی  َمل  هّللا ُ  َءاِیلوَأ  َّنِا 

. َمَدآ هّللا ُ  ََقل  َـ ـُذ خ نُم
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

، دیرفآ ار  مدآ  دنوادخ  هک  ینامز  زا  ادخ ، ءایلوا 
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. دنا هدوب  تیلقا  فعض و  رد  هراومه 
ج 68 ص 154 راونألا ، راحب 

2573 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. ِهِّوُدَِعل ًاضَرَغ  اینُّدلا  ِیف  ُهَِّیلَو  َلَعَج  هّللا َ  َّنِا 

: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
، ار دوخ  تسود  ایند  رد  دنواد  ــ خ

. تسا هداد  رارق  شیوخ  نمشد  جامآ 
ج 68 ص 221 راونالاراحب ،

2574 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ِقلُخلا ِنْسُح  َو  ِءاخَّسلِاب  َکیَلَع 

. َةَدالِْقلا ُۀَطِساولا  ُنیَزت  امَک  َلُجَّرلا  ِنانیزَی  امُهَّنإَف 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

هیام زین  تلصخ  ود  نیا  تسا ، نآ  ییابیز  ببس  دنبندرگ ، طسو  ِتشرد  رهوگ  هک  هنوگ  نامه  اریز  ییوخـشوخ ، یگدنـشخب و  داب  وت  رب 
. دندرم رویز  تنیز و 

راحب ج 71 ص 391 زا  لقن  هب  همکحلا ص 2300 ح 8010  نازیم 

2575 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
؛ ِۀَّیِقَّتلِاب ُهُوبُجْحاَف  مُِکنید  یلَع  اوُقَِّتا 

، َُهل َۀَّیِقَت  نَِمل ال  َنامیا  ُهَّنِاَف ال 
، ِریَّطلا ِیف  ِلْحَّنلاَک  ِساّنلا  ِیف  ُمتنَا  امَّنِا 

، ِلحَّنلا ِفاوْجأ  یف  ام  ُمَلعَت  َریَّطلا  َّنَا  َول 
. ُْهتَلَکَأ ِالا  ٌء  ْیَش  اهنِم  َیَِقب  ام 

: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
ناروبنز دننام  مدرم  نایم  رد  امـش  درادن . نامیا  درادن ، هیقت  هک  یـسک  اریز  دـیرادهگن ، هدیـشوپ  هیقت  اب  ار  نآ  دیـشاب و  دوخ  نید  نارگن 

. دنراذگ یمن  یقاب  يزیچ  دنروخ و  یم  ار  اهنآ  همه  تسیچ ، لسع  روبنز  نورد  هک  دننادب  ناگدنرپ  رگا  دیتسه . ناگدنرپ  نایم  رد  لسع 
همکحلا ج 14 ح 22494 ص 7046  نازیم 

یفاک ج 2 ص 218 زا  لقن  هب 
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2576 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َو ِۀَمایِقلا  َموَی  ُهَتَعْوَر  َنِّمَُؤی  نَأ  َّلَجَوَّزَع  هّللا ِ  یَلَع  ًاّقَح  َناک  ِساّنلا  ِرُوُما  یف  َرَظَن   َ َو ُهَّرَش  َعَفَر  َو  َُهباب  َحَتَف  َو  َلَدَعَف  ِساّنلاِرُوُما  نِم  ًاْرمأ  ّیلََوت  ْنَم 

. َۀَّنَجلا ُهَلِخُْدی 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

روما هبو  دناسرن  رـشو  دیاشگب  مدرم  يور  هب  ار  دوخ  هناخ  ِرد  دـنک و  هشیپ  تلادـع  دریگ و  تسد  هب  ار  مدرم  روما  زا  يرما  مامز  سکره 
. درب شتشهب  هب  دنادرگ و  نمیا  سارهو  سرت  زا  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  تسا  لجوّزع  يادخرب  دنک ، یگدیسر  مدرم 

راحب ج 75 ص 340 زا  لقن  هب  همکحلا ح 2773 ص 7122  نازیم 

2577 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
َنَدَبلا ِتَقَراف  اذِا  َحوُّرلا  َّنِاَف  ُریَصبابأ ، ای  ال 

ِسمَّشلا ُنیَع  اهَّنَأ  َْریَغ  ِهَیِلا ، ْدُعَت  َْمل 
. اینّدلا ِیف  اهُعاعش  َو  اهِِدبَک  ِیف  ِءامَّسلا  ِیف  ًةَزوُکرَم 

: دندومرف ترضح  دوش ؟ یم  جراخ  ندب  زا  حور  باوخ  ماگنه  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا 
، دراد ياج  نامسآ  طسو  رد  هک  تسا  دیـشروخ  نوچ  حور  اّما  ددرگ ، یمن  زاب  نآ  هب  رگید  دوش ، ادج  ندب  زا  رگا  حور  ریـصبابا ، يا  ! هن

. دریگ یمارف  ار  اج  همه  نآ  وترپ  اّما 
راحب ج 61 ص 43 ح 19 زا  لقن  هب  همکحلا ص 2158 ح 7505  نازیم 

2578 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. انَمَلَظ ْنَّمَع  ُوفَعلا  اُنتَّوُُرم  ٍْتَیب  َلْهَا  ّانِا 

: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
یگنادر مـا هک مـ می  ـ تسه یناد  ـ ناخ مـا 

. تسا هدرک  متس  ام  هب  هک  تسا  یسک  زا  تشذگ 
قودص ص 238 ح 7 یلاما  زا  لقن  هب  همکحلا ص 3834  نازیم 

2579 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. ُهُعْمَج َبَعْصَتسا  ُضْرِعلا  َّقَر  اذإ 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

، دزیر ور بـ ـ بآ هاگره 
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. تسا راوشد  نآ  ناربج )  ) يروآ و عمج 
نیدلا ص 303 مالعا  زا  لقن  هب  همکحلا ص 3550 ح 12154  نازیم 

2580 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اذه ام  َكادَـف  ُتلِعُج  هّللاَو ِ  ُتلُقَف ال  َلاق  اِهب . ْجَّرَفَت  َو  اهْذُـخَف  ٍرَفعَجُوبَأ ، اَهب  ینَلَـصَو  ٍرانید  َۀـئاِمَْعبْرَأ  ِهِذـه  َسیْکلا ، َِکلذ  ِتاه  ُۀَـیِراج  ای 

. یل َّلَجَوَّزَع  هّللا َ  َوُعدَت  نَأ  ُْتبَبْحَا  نکلَو  يرهَد 
. ْمِْهیَلَع َنوُهَتَف  َِکلاح  ِّلُِکب  َساّنلا  َِربُخت  نَأ  َكاِّیا  نکلَو  ُلَعفَأَس  يا  َلاقَف : َلاق 

: دومرف ترضح  داد . حرشمالسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  ار  دوخ  یلام  لکشم  سیق  نب  لضفم 
. روایب ار  نایمه  نآ  زینک  يا 

: دومرف سپ 
. هدب یشیاشگ  دوخ  یگدنز  هب  نآ  اب  رادرب و  تسا ، هدرک  شکشیپ  نم  هب  یقیناود ) روصنم   ) رفعجوبا هک  تسا  رانید  دصراهچ  نیا 

: مدرک ضرع  دیوگ  یم  لضفم 
. دینک اعد  میارب  دنوادخ  هاگرد  هب  ات  متشاد  تسود  هکلب  دوبن  نیا  مدوصقم  ادخ  هب  موش  تیادف 

: دومرف ترضح  دیوگ : یم  لضفم 
. يوش یم  رادقم  یب  اهنآ  دزن  هک  ییوگب  مدرم  هب  ار  دوخ  ياه  يراتفرگ  تالکشم و  ادابم  اما  درک . مهاوخ  ار  راک  نیا 

یفاک ج 4 ص 21 ح 7 زا  لقن  هب  همکحلا ح 8098 ص 233  نازیم 

2581 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. ِناطیَّشلا ِۀَیالِو  یِلا  ِِهتَیالِو  نِم  َّلَجَوَّزَع  هّللا ُ  ُهَجَرَخَا  ِساّنلا ، ُِنیعَأ  نِم  َطُقسَِیل  ِِهتَّوُُرم  َمْدَه  َو  ُهَْنیَش  اِهب  ُدیُری  ًۀَیاوِر  ٍنِمُؤم  یلَع  يَور  نَم 

: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
مدرم ياه  هدـید  زا  ار  وا  دـهاوخب  دـشاب و  ینمؤم  يوربآ  نتخیر  يدـب و  بیع و  نتخاـس  رهاـظ  شدـصق  دـنک و  لـقن  ار  يزیچ  سکره 

. دنک یم  دراو  ناطیش  یتسود  رد  جراخ و  دوخ  یتسود  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دنک ، شزرا  یب  کبس و  راظنا ، رد  دزادنیب و 
لامعالا ص 547 باوث 

2582 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
، ًاتِکاس َمادام  ًانِسُحم  ُبَتُکی  ُنِمؤُملا  ُْدبَْعلا  لازَیال 

. ًائیسُم َوأ  ًانِسُْحم  َِبتُک  َمَّلَکَت  اذِاَف 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

، دوش یم  هتشون  راکوکین  تسا ، شوماخ  ات  نمؤم  هدنب 
. دش دهاوخ  هتشون  راکدب  ایراکوکین  دیاشگ ، بل  نوچو 
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لامعالا ص 364 باوث 

2583 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ُْهنَع هّللا ُ  ُمُهاهَن  اّمَع  مُهاهنَت  َو  هّللا ُ  مُهَرَمَأ  اِمب  ْمُهُُرمَْأت 

مُهَتیَقَو ْدَق  َْتنُک  َكوُعاطَأ  ْنِاَف 
. َکیَلَع ام  َتیَضَق  ْدَق  َتنُکَف  َكوَصَع  ْنِإ  َو 

زا دیاب  ار  هداوناخ  هنوگچ  دیـسرپ  دیراد ،» هگن  شتآ ...  زا  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و   » هیآ زا  ریـصبوبا  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دومرف تشاد ؟ هگن  شتآ 

یهد نامرف  تسا  هداد  نامرف  ادخ  هچ  نآ  ماجنا  هبار  اهنآ 
. ینک عنم  تسا ، هدومرف  ناشعنم  ادخ  هچ  نآ  زا  و 

يا هدرک  ظفح  شتآ  زا  ار  نانآ  دندرک  تعاطا  وت  زا  رگا 
. يا هداد  ماجنا  ار  تا  هفیظو  وت  دندرک  تینامرفان  رگا  و 

لوقعلا ص 237 فحت  زا  لقن  هب  همکحلا ص 3704 ح 12710  نازیم 

2584 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. َمَدآ یَنب  نِم  ِةَدابِعلا  یَهَتنُم  ُدوُجُّسلا 

: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
. تسا مدآ  ینب  تدابع  جوا  هد ، سـجـ

همکحلا ص 2380 ح 8272 نازیم 

2585 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
 ِ هّللا َلوُسَر  ای  كانیَأَر  ِِهباحـصَا : ُضَعب  َُهل  َلاق  َبِکَر  اّمَلَف  ٍتادَجَـس  َسْمَخ  َدَجَـسَف  َلََزن  اذِا  ٍرَفَـس  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوُسَر  اـْنَیب 
، یلاعَت ِهِّلل  ًارْکُش  ُتْدَجَـسَف  ِۀَّنَجلا  یف  ًاّیلَع  َّنَا  ینَرَّشَبَف  مالـسلا  هیلع  ُلیئَْربَج  یناتَأ  ْمَعَن  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  َلاق  ُهُعَنْـصَت : ْنُکَت  َْملام  َْتعَنَص 
، ِۀَّنَجلا لَهَأ  ِبابش  ادِّیَس  ُنیَسُحلا  َو  ُنَسَحلا  َو  َلاق : یسأَر  ُْتعَفَر  اّملَف  یلاعَت ، ِهِّلل  ًارْکُش  ُتْدَجَسَف  ِۀَّنَجلا  یف  ُۀمطاف  َو  َلاق : یِـسأَر  ُْتعَفَر  اّملَف 

ُّبُِحی ْنَم  َو  َلاق : یسأَر  ُْتعَفَر  اّملَف  یلاعَت ، ِهِّلل  ًارْکُش  ُتْدَجَسَف  ِۀَّنَجلا ، یف  مُهُّبُِحی  نم  َو  َلاق : یِسأَر  ُْتعَفَر  اّملَف  یلاعَت ، ِهِّلل  ًارکُـش  ُتْدَجَـسَف 
. ِۀَّنَجلا یف  ْمُهُّبُِحی  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ام درک : ضرع  شنارای  زا  یکی  دـش  بکرم  راوس  نوچ  داتفا ، هدجـس  هب  هبترم  جـنپ  دـش و  هداـیپ  دوخ  بکرم  زا  يرفـس  رد  ادـخ  لوسر 

!؟ دیدوب هدرکن  نانچ  نونکات  هک  میدید  امش  زا  يراک 
هب تمعن  نیا  هنارکـشب  نم  تسا . تشهب  لـها  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  داد  تراـشب  ارم  دـمآ و  نم  دزن  مالـسلا  هـیلع  لـیئربج  يرآ  دوـمرف :
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متشادرب رس  نوچ  مدروآ . هدجس  زین  نآ  هنارکشب  نم  تسا . تشهب  لها  مه  همطاف  تفگ  متشادرب  رس  نوچ  مدروآ ، هدجس  ادخ  هاگـشیپ 
ار ناشیا  هک  مه  سکره  تفگ  متشادرب  رس  نوچ  مدرک . هدجس  نآ  هنارکشب  مهزاب  دنا . یتشهب  ناناوج  رورس  ود  نیـسح  نسح و  تفگ :

ناشیا ناتـسود  ِتسود  هک  مه  سکره  تفگ  متـشادرب ، رـس  نوچ  مدرک . هدجـس  نآ  هنارکـشب  نم  تسا . تشهب  لـها  زین  درادـب  تسود 
. مدرک هدجس  زین  نآ  هنارکشب  نم  تسا و  تشهب  لها  دشاب ،

موس ح 2 ص 32 و 33 سلجم  دیفم ، خیش  یلاما 

2586 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. ِرابِکلا ُبِحاص  َوُه  ِراغِّصلا  َبِحاص  َّنِإَف  اهُولَأسَت  ْنَأ  اهِرَغِِصل  ًةَریغَص  اوُکُْرتَتال  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوبَّرَقَتَتال  ْمُکَّنِاَف  ِءاعُّدلِاب  ْمُْکیَلَع 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  راّمت  فیس 
تـساوخرد هاگ  چیه  و  دینک ، یمن  ادیپ  یکیدزن  ادخ  هاگرد  هب  نآ  دننامب  يا  هلیـسو  چـیه  هب  امـش  هک  دـیرادن ، رب  اعد  زا  تسد  هاگچیه 

. تسا گرزب  جئاوح  رادرایتخا  نامه  زیچان  تاجاح  رادرایتخا  هک  ارچ  دینکن ، اهر  شندوب  کچوک  رطاخب  ار  یتجاح 
مود ح 9 ص 31 سلجم  دیفم ، یلاما 

2587 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
اهُرِّفَُکیام ُهَدنِع  ْنُکی  َْمل  َو  ُُهبُونُذ  ْتَُرثَک  اذإ  َْدبَعلا  َّنِا 
. َُهبُونُذ ُهنَع  ُرِّفَُکیَف  ِنْزُحلِاب  یلاعَت  هّللا ُ  ُهال  َـ تبإ

: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما
راتفرگ هود  ـ نا هب غـم و  ار  وا  دنواد  خـ دـنک ، ناهانگ  نآ  ناربج  هک  دـشاب  هتـشادن  یحلاص  لمع  دوش و  ناوارف  ینمؤم )  ) هدـنب هانگ  نوچ 

. دنک كاپ  ار  شناهانگ  ات  دزاس  یم 
موس ح 7 ص 36 سلجم  دیفم ، یلاما 

2588 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
، ِرُسیلاَو ِرسُعلا  ِلاح  یف  ِناوْخِالِاب  ُةَرَرَبلا  ُمُه 

، ِرسُعلا ِلاح  یف  مِهِسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثؤُملأ 
: َلاقَف هّللا ُ  ُمُهَفَصَو  َِکلذَک 

.« ٌۀَصاصَخ مِِهب  َناک  َْولَو  مِهِسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُؤیَو  »
: دیامرف یم  لماک  نانمؤم  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنهد و یم  حیجرت  دوخ  رب  ار  نارگید  یتسدگنت  رد  دننک ، یم  یکین  دوخ  ناردارب  هب  شیاسآو  یتخـس  راگزور  رد  هک  دنا  یناسک  نانآ 
.« دنراد زاین  نآ  هب  تّدشب  دوخ  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  یگتشذگ  دوخ  زا  و   » تسا هدومرف  ناشیا  فصو  رد  دنوادخ 

راونألاراحب ج 67 ص 351 ح54
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2589 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: ٍبَّتَعُِمل َلاق  اوُغَرَف  اّمَلَف  ِرصَعلا  یلإ  ْمُُهلَجَا  َناکَو  َُهل  ٍناتُسب  یف  َنُولَمْعَی  امْوَق  مالسلا  هیلع  هّللاِدب  apos;da َ _& یبأل اْنیراکَت 

. مُُهقَرَع َّفُجَی  ْنَأ  َلبَق  ْمُهَروُجُأ  ْمِهِطعَأ 
: دیوگ یم  بیعش 

: دومرف ترضح  نآ  دش  مامت  ناشراک  هک  نیمه  دننک . راک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  غاب  رد  رصع  ماگنه  ات  هک  میدرک  ریجا  ار  یهورگ 
. زادرپب دوش ، کشخ  ناشقرع  هکنآزا  لبق  ار  نانآ  دزم 

یفاک ج 2 ص 289 ح 3 لوصا 

2590 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
ْمِهِرامْعَِأب َنوُشیعَی  اّمِمَرَثکَأ  مِِهناسحِِاب  ُسانلا  ُشیعَی 

. مِِهلاجِآب َنُوتوُمَی  اّمِم  َرَثکَأ  مِِهبُونُِذب  َنُوتوُمَی  َو 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

، دننک یگدنز  دوخ  رمع  اب  هکنآ  زا  شیب  مدرم 
ـد، نیز یم  شیو  يراک خـ وک  ـ ین نا و  ـ سحاا بـ

، دنریمب دوخ  لجا  ندیسرارف  ببس  هب  هکنآ  زا  شیبو 
. دنری یم مـ دو  ناها خـ ـ نگ رثارب 
ج 5 ص 140 ح7 راونألاراحب ،

2591 ثیدح

مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
: َنِطاوَم ِثالَث  یف  ّالإ  ُفَرُعت  ٌۀَثالَث ال 

، ِبَضَغلا َدنِع  ّالإ  ُمیلَحلا  ُفَرُعی  ال 
، ِبرَحلا َدنِع  ّالإ  ُعاجُّشلا  َو َال 

. ِۀَجاحلا َدنِع  ّالإ  ٌخأ  َو ال 
: دو ـ مرف مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما

: تخانش ناوتن  اج  هس  رد  زج  ار  سک  هس 
، مشخ ماگنه  هب  ار  رابدرب  ناسنا 

، دربن هاگ  ار بـه  عا  ـ جش
. زاین تقو  هب  ار  ردارب  و 
لوقعلا ص 329 فحت 
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زکرم هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
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 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

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

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

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

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

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

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

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

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

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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