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مالسلا هیلع  نسح  ماما  زا  ثیدح   180

باتک تاصخشم 

1393، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مالسلا / هیلع  نسح  ماما  زا  ثیدح   180: روآدیدپ مان  ناونع و 

.1393 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

لیاضف توبن --  نادناخ  ثیداحا ،  توبن --  نادناخ  نرق 13ق ، . هعیش --  ثیداحا  عوضوم :

1 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
مِهِدشُر ؛  یلإ  اوُدُه  ّالإ  ٌموَق  َرَواشَت  ام 

 . دندش نومنهر  دوخ  تفرشیپ  هار  هب  هک  نآ  رگم  دندرکن  تروشم  رگیدکی  اب  یموق  چیه   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 233 لوقعلا ،  فحت 

2 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
هّللاِدبَعابأ ؛ ِ  ای  َکِموَیَک  َموَیال  نِکلو  ِِهب  ُلَتقُاَف  ََّیلإ  ُّسَُدی  ٌّمَس  ََّیلإ ،  یتُؤی  يذَّلا  َّنإ 

دننام يزور  چیه  هّللا  دبع  ابا  يا  اّما  دوش ، یم  هتخیر  مماک  هب  هسیـسد  اب  هک  تسا  يرهز  دـسر ، یم  نم  هب  هچنآ   : مالـسلا هیلع  نسح  ماما 
 . تسین وت  تبیصم ]  ] زور

 . ص 177 قودص ،  یلامألا ،

3 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
اقیرَط ؛  ِراِذتعِِالل  امُهَنَیب  ْلَعْجاو  َِۀبوُقُعلِاب  َبنَّذلا  ِلِجاُعتال 

 . هد رارق  یهاوخرذع  يارب  یهار  تازاجمو ، اطخ  نایم  نکم و  باتش  راک  اطخ  تازاجم  رد   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 113 ج 78 ،  راونألا ،  راحب 

4 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِِهب ؛  َكوبِحاُصی  نأ  ُّبُِحت  ام  َلثِم  َساّنلا  ِبِحاص 

 . دننک راتفر  هنوگ  نآ  وت  اب  يراد  تسود  هک  نک  راتفر  يا  هنوگ  هب  مدرم  اب   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
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 . ص 297 نیّدلا ،  مالعأ  . 

5 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِنَسَحلا ؛  ُُقلُخلا  ِنَسَحلا  َنَسحَأ  َّنإ 

 . تسا وکین  قلُخ  وکین ،  نیرتوکین   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
ص 29. لاصخلا ،  . 

6 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ٍء ؛  یَش  َّلُک  َُهل  هّللا ُ  َدَّبَع  هّللا َ  َدَبَع  نَم 

 . دنادرگ وا  هدنب  ار  زیچ  همه  دنوادخ  دنک ،  یگدنب  ار  ادخ  سک  ره   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 108 ج 2 ،  رطاوخلا ،  هیبنت  . 

7 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َۀَمعِّنلا ؛  َرُکشَتال  نأ  ُمؤُّللا 

 . ییوگن ساپس  ار  تمعن  هک  تسا  نآ  یتسپ   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 233 لوقعلا ،  فحت  . 

8 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َکِّیَغ ؛  نِم  َكِدشُر  َلیبَس  ََکل  َحَضوأ  َِکناِسل  نِم  َكافَک 

 . دنک یم  راکشآ  تیارب  یهارمگ  زا  ار  تیاده  هار  هک  سب  تیارب  تنابز  زا  يرادرب  هرهب  رادقم  نیمه   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 114 ج 78 ،  راونألا ،  راحب  . 

9 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
یقُّتلا ؛  ُرانَم  يدُهلا و  ُمالعَأل  ّانإ  يرمََعلو 

 . میتسه يراگزیهرپ  نشور  ياه  هناشن  تیاده و  ياه  مچرپ  ام  هک  مسق  مناج  هب   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 233 لوقعلا ،  فحت  . 

10 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َّدَتعا ؛  ِرَفَّسلا  َدُعب  َرَّکَذَت  نَم 

. دش دهاوخ  هدامآ  دروآ ،  دای  هب  ار  رفس  هار ]  ] يرود هک  ره   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 236 نامه ، 

11 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َۀَبیَهلا ؛  ُلُکأَی  ُحازِملا 

 . دَرب یم  ار  تبیه  یخوش   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 113 ج 78 ، راونألا ،  راحب 

12 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
مِِهئامِد ؛  ِنقَح  ِۀَّمُالا و  ِحالَِصل  ُُهتکَرَتَف  یل  َوُه  اّقَح  ینَعَزان  َۀَیِواعُم  َّنإ 

نآ ناشنوخ  نتخیر  زا  يریگولج  تّما و  حالـص  يارب  نم  درک و  زیتس  نم  اب  دوب  نم  ِنآ  زا  هک  یقح  رد  هیواعم   : مالـسلا هیلع  نسح  ماما 
 . مدراذگاو ار 

 . ص 30 ج 44 ،  راونألا ،  راحب  . 

13 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َباع امَک  مِهِرُهظأ ،  َنَیب  ُمتنأ  انأ و  یقبِأل  َرمألا  ُتمَّلَس  ٌةَُّوق  مِهیَلَع  مُِکب  َسَیل  مُُکتیَأَر  اَّمل  ّینإ  َنینِمؤُملا ،  ُّزِعُم  یّنِکلو  َنینِمؤُملا  ِّلِذُِمب  اَنأ  ام 

مُهَنَیب ؛  یقبَِنل  ُمتنأ  یِسفَن و  َِکلذَک  اِهباحصِأل و  یقبَِتل  َۀَنیفَّسلا  ُِملاعلا 
هب ار  راک  دیرادن ،  یتردق  نمشد  ربارب  رد  امش  مدید  یتقو  منانآ .  شخب  تّزع  هکلب  نانمؤم ،  هدننکراوخ  هن  نم   : مالـسلا هیلع  نسح  ماما 

و دنامب ،  یقاب  شنابحاص  يارب  ات  درک  خاروس  ار  یتشک  رضخ ]  ] هنازرف نآ  هک  نانچمه  میشاب .  نانآ  نایم  رد  امش  نم و  ات  متشاذگاو  وا 
 . مینامب یقاب  اهنآ  نایم  رد  ات  امش  نم و  تیاکح  تسا  نینچ  نیا 

 . ح 1051 همکحلا ،  نازیم 

14 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِِهتاضرَم ؛  یلإ  ِِهتَعاِطب  ِهیف  َنوِقبَتسیَف  ِهِقلَِخل  ارامضِم  َناضمَر  َرهَش  َلَعَج  هّللا َ  َّنإ 

زا وا  يدونـشخ  يارب  شتعاط  اب  ات  هداد  رارق  دوخ  ناگدـیرفآ  يارب  يا  هقباسم  نادـیم  ار  ناـضمر  هاـم  دـنوادخ   : مالـسلا هیلع  نسح  ماـما 
 . دنریگ یشیپ  رگیدکی 
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 . ص 236 لوقعلا ،  فحت 

15 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ًاِملسُم ؛ نُکَت  َكَرَواج  نَم  َراوِج  نِسحأ 

 . یشاب ناملسم  ات  نک  یگیاسمه  یکین  هب  تا  هیاسمه  اب   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
ص 112. ج 78 ، راونألا ، راحب 

16 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُُهبَسَن ؛ َدَُعب  ناو  ُةَّدَوَملا  ُهَتبَّرَق  نَم  ُبیرَقلا 

. دشاب رود  شبسن  هچرگا  تسا ، وا  يدنواشیوخ  ببس  یتسود  هک  تسا  یسک  دنواشیوخ  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ص 168. لوقعلا ، فحت 

17 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
هّللا ؛ُ  اَهَراتْخا  ِیتَّلا  ِلاحلا  ِریَغ  یف  ُهَّنأ  َّنَمَتَی  َمل  َُهل  هّللا ِ  َنِم  ِرایتخِالا  ِنسُح  یلَع  َلَکَّتا  ِنَم 

رایتخا شیارب  ادـخ  هچنآ  زج  یتلاح  رد  هک  دـنک  یمن  وزرآ  دـنک ، دامتعا  وا  يارب  ادـخ  رایتخا  نسُح  هب  هک  ره   : مالـسلا هیلع  نسح  ماـما 
. دشاب تسا ، هدرک 

ص 169. لوقعلا ، فحت 

18 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُهَحَصنَتسا ؛ ِنَم  ُِلقاعلا  ُّشُغَیال 

. دنک یمن  تنایخ  دهاوخ ، یم  تحیصن  وا  زا  هک  یسک  هب  دنمدرخ   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
ص 120. نامه ،

19 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِۀَمکِحلا ؛ ِباوبأ  ُحیتافَمو  ِریصَبلا  ِبلَق  ُةایَح  ُهَّنإَف  ِرکِفلِاب ، مکیَلَع 

. تسا تمکح  ِرد  دیلک  ریصب و  صخش  بلق  تایح  هیام  رّکفت  هک  رّکفت ، هب  داب  امش  رب   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
ص 297. نیدلا ، مالعإ 
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20 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َُهل ؛ َۀَّمِهال  نَِمل  َةَّوُُرمال 

. دشابن یگنادرم  ار  تّمه  یب   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
ص 417. ج 74 ، راونألا ، راحب 

21 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
اِهئاِدتبا ؛ نِم  ٌریَخ  ِۀعَِینَّصلا  ُمامَت 

 . تسا رتهب  نآ  ندرک  زاغآ  زا  ناسحا  ندرک  مامت   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
ص 111. ج 78 ، نامه ،

22 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
مِهِدشُر ؛  یلإ  اوُدُه  ّالإ  ٌموَق  َرَواشَت  ام 

 . دندش نومنهر  دوخ  تفرشیپ  هار  هب  هک  نآ  رگم  دندرکن ،  تروشم  مه  اب  یهورگ  چیه   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 233 لوقعلا ،  فحت  . 

23 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِءاخَّرلا ؛  َو  ِةَّدِّشلا  ِیف  ُءافَولا  ُءاخإلَا 

 . تسا شیاسآ  یتخس و  رد  يرادافو  يردارب ،  هناشن   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 114 ج 78 ،  راونألا ،  راحب  . 

24 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُهَمَرَک ؛  َقَحَم  ُهَمَِعن ،  َدَّدَع  نَم 

 . تسا هدرک  هابت  ار  دوخ  یگدنشخب  درمشرب ،  ار  دوخ  ياه  ناسحا  سک  ره   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 417 ج 74 ،  نامه ،  . 

25 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
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ٌّنَم ؛  ُهعَبتَی  َمل  ٌلَطَم و  ُهمَّدَقَتَی  َملام  ُفورعَملَا 
 . دشاب هتشادن  سپ  رد  یتّنم  شیپ و  رد  يریخأت  هک  تسا  نآ  ناسحا   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 

 . ص 115 ج 78 ،  نامه ،  . 

26 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َکَفِرعَیال ؛  نأ  دِهَتجاَف  ِساّنلا  َضارعأ  ُلَوانَتَی  ادَحأ  َتعِمَس  اذإ 

 . دسانشن ار  وت  ات  شوکب  دزیر ،  یم  ار  مدرم  يوربآ  یصخش  يدینش  هاگ  ره   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 198 ج 74 ،  نامه ،  . 

27 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َنورِخآلا ؛  ُهُکِرُدیال  َنولَّوألا و  ُهِقبسَی  مل  ِسمألِاب  ٌلُجَر  مُکَقَراف  دََقل 

 . دنسر یمن  وا  هب  ناینیسپ  دنتفرگن و  یشیپ  وا  رب  ناینیشیپ  هک  درک  كرت  ار  امش  يدرم  زورید   : مالسلا هیلع  نسح  ماما 
 . ص 183 ج 11 ،  قحلا ،  قاقحإ  . 

28 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
یفاـجلِاب و ال َْسَیل  اـثمد ، َریـصقَت . ـال  ِهیف و  َلوُضف  ـال  ًالْـصَفِِملَکلا  ِعِماوَِجب  ُمَّلَک  ـ َتَی اـمَّخَفُم ... اـمْخَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسَر  َناـک 

َیطوُعت اذِاَف  اَهل ، َناک  ام  اْینُّدلاُُهبِـضُغت و  ُهُحَدمَی و ال  اقاوَذ و ال  ُّمُذَی  َناک ال  ُهَّنَا  َْریَغ  ائیَـش  اهنِم  ُّمُذَی  تَّقَد ال  ْنِا  ُۀَمْعِّنلاُهَْدنِع و  ُمُظعَت  ِنیهَْملِاب 
؛ ... َُهل َرِصَتنَییّتَح  ٌء  یَش  ِِهبَضَِغل  ْمُقَی  َمل  و  ٌدَحَا ، ُهفِْرعَی  َمل  ّقَحلا 

مک و نودب  دنتفگ  یم  ارچ  ونوچ  یب  عماج و  هاتوک ، ینانخس  دندوب ... راوگرزب  هوکش و  اب  اهرظن ) رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
یم گرزب  دوب ، مک  هچ  رگا  ار  تمعن  دندرمـش ، یمن  راوخ  ار  یـسک  ، دـندرک یمن  ملظ  یـسک  قح  رد  دـندوب ، ناـبرهم  وخ و  مرن  داـیز ،

تـسا طبترمنآ  هب  هچنآ  ایند و  دـندرک ، یم  فیرعت  هن  دـنتفگ و  یم  دـب  هن  اذـغ  هزم  زا  دـندرک ، یمن  شهوکنار  نآ  زا  يزیچ  دنتـسناد و 
ات دش ، یمن  ناشمشخ  عفر  ثعاب  يزیچ  دندرک و  یمن  هظحالمار  يدحا  دش ، یم  عیاض  یقح  هاگره  تخاس و  یمن  نیگمـشخ  ار  ناشیا 

. دنزاس مکاح  ار  قح  هک  نآ 

ص 283 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع 

29 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ ِِمثآَْملا ُلامِْعتْسا  ِصْرِْحلا  ُلامِْعتْسا  َو  ٌموسْقَمَقْزِّرلا  َّنِاَف  ًالْضَف  ٍِبلاِجب  ُصْرِْحلا  َو َال  اقْزِر  ٍۀَِعفاِدب  ُۀَّفِعلا  ِتَْسَیل 

ثعاب ندز  صرح  تسا و  هدـش  تمـسق  يزورنوچ  دروآ ؛ یم  دایز  يزور  صرح ، هن  دـنک و  یم  رود  ناـسنا  زا  ار  يزور  ینمادـکاپ ، هن 
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. دوش یم  ناهانگ  هب  ندش  التبم 

ص 234 لوقعلا ، فحت 

30 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ اهِْملْظَی َْملاهَضَْغبَا  ْنِا  َو  اهَمَرْکَا  اهَّبَحَا  ْنِا  ُهَّنِاَف  ٍّیقَت  ٍلُجَر  ْنِم  اهْجِّوَز 

دشاب هتـشادن  شتـسود  رگا  دراد و  یم  شا  یمارگ  ، دشاب هتـشاد  تسود  ار  ترتخد  رگا  اریز  روآرد ؛ اوقت  اب  يدرم  جاودزا  هب  ار  ترتخد 
. دنک یمن  ملظ  وا  هب 

ص 204 قالخالا ، مراکم 

31 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َِکلذ َو  َُهل  َقلُخ  َو ال  َقالَخ  يذَّلا ال  َوُه  َو  ـُع  ِباّرلا َبَهَذ  ْدَق  َُهل ، َقلُخ  َو ال  ٌقالَخَُهل  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َُهل  َقالَخ  َو ال  ٌقلُخ  َُهل  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ٌۀََعبْرَا  ُساّنلَا 

؛ ِساّنلا ُْریَخ  َِکلذَف  ٌقالَخ  َو  ٌقلُخ  َُهل  ْنَم  ْمُْهنِم  َوِساّنلا  ُّرَش 
هن يا  هتسد  دنرادن . قالخا  اما  دندنم ، هرهب  يا  هتسد  . دنرادن ایند ) زا   ) يا هرهب  اّما  دنراد ، قالخا  اهنآ  زا  يا  هتـسد  دنا : هتـسد  راهچ  مدرم 
هک دـندنم  هرهب  اـیند ) زا   ) مه دـنراد و  قـالخا  مـه  هـک  يا  هتـسد  و  دـنا . مدرم  نیرتدـب  اـهنیاهک  دـنراد  قـالخا  هـن  و  اـیند ) زا   ) يا هرهب 

. دنا مدرم  نیرتهب  ، نانیا

ح 8 ص 10 ، ج 70 ، راونألاراحب ،

32 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
اهولَکََال َو  ِناْفیَـس  ِۀَّمُْالا  ِهِذـه  یف  َفَلَتْخا  اََمل  َو  اهَت  ـ َکََرب ُضْرَْالا  َو  اهَرْطَقُءامَّسلا  ُمُْهتَطْعََال  ِِهلوسَر  َو  َّلَـجَوَّزَع  هّللا ِ  َلْوَق  اوعِمَـس  َساـّنلا  َّنَا  َْول 

؛ ِۀَمایقلا ِمْوَی  یِلا  ًةَرِضَخَءارْضَخ 
فالتخا تّما ، نیا  رد  زگره  دیشخب و  یم  نانآهب  ار  شتکرب  نیمز  ار و  شناراب  نامسآ  دندینش ، یم  ار  شربمایپ  ادخ و  نخـس  مدرم  رگا 

. دندش یم  رادروخرب  تمایق ، زور  ات  ایند  زبس  رستمعن  زا  همه  دمآ و  یمن  شیپ  دروخودز  و 

ح 1174 ص 566 ، یسوط ، یلاما 

33 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
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مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ ِریقَحلا ُعنَمو  ِریسَیلا  ِیف  ُرَظَّنلا  َلاق :  ُۀَِّینَّدلا ؟ اَمَف  َلیق : 

«. كدنا ندرک  غیرد  ینیب و  هدرُخ   : » دومرف تسیچ ؟ یگیامورف  دندیسرپ : 

34 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ ًافََلت ُهَتقَفنأ  امو  ًافَرَش  َکیَدَی  یف  ام  يَرت  نأ  َلاق :  ُّحُّشلا ؟ اَمَف  َلیق : 

تـسد زا  ینک ،  قافنا  ار  هچنآ  يرادـنپ و  فرـش  هیام  يرادـهگن ، ] و   ] ینیبب دوخ  تسد  رد  ار  هچنآ   : » دومرف تسیچ ؟ لخب  دندیـسرپ : 
. ینادب هتفر 

35 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ ِءیَش ِّلُک  یلإ  ِسفَّنلا  ُهَرَش  َلاق :  ُرقَفلا ؟ اَمَف  َلیق 

«. زیچ ره  هب  سفن  يدنمزآ   : » دومرف تسیچ ؟ يدنمزاین  دندیسرپ : 

36 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ مِهِدشُر یلإ  اوُدُه  ّالإ  ٌموَق  َرَواَشَت  ام 

. دش دنهاوخ  نومنهر  شیوخ  ِتفرشیپ  هار  هب  هک  نآ  رگم  دننک ،  یمن  تروشم  مه  اب  یمدرم  چیه 

37 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ َۀَمعِّنلا َرُکشَتال  نأ  ُموَّللَا 

. يرازگن تمعن  ِساپس  هک  تسا  نیا  یگیامورف 

38 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ ُُهبَسَن َبُرَق  نإو  ُةَّدَوَملا  ُهتَدَعاب  نَم  ُدیعَبلاو  ُُهبَسَن ،  َدَُعب  نإو  ُةَّدَوَملا  ُهَتبَّرَق ،  نَم  ُبیرَقلَا 

هچرگ  هتخاس ،  کیدزن  یمدآ  هب  ار  وا  یتسود ،  هک  تسا  یسک  دنواشیوخ ، 

. دشاب کیدزن  وا  داژن ) و   ) رابت دنچ  ره  تسا ،  رود  یتسود  هاگدید  زا  هک  تسا  یسک  هناگیب  و  دشاب ؛  رود  وا  رابت ) و   ) داژن

39 ثیدح

مالسلا هیلع  نسح  ماما  زا  ثیدح   180www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ َُهل هّللا ُ  اَهَراتخاِیتَّلا  ِلاحلا  ِریَغ  یف  ُهَّنأ  َّنَمَتَی  َمل  َُهل  هّللا ِ  َنِم  ِراِیتخِالا  ِنسُح  یلَع  َلَکَّتا  ِنَم 

. دریگ رارق  هدومرف ،  رایتخا  شیارب  ادخ  هک  نآ  زج  یعضو  رد  دنک  یمن  وزرآ  دشاب ،  مرگ  ْتشپ  دنوادخ  ِینیزگ  ْکین  رب  هک  ره 

40 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ َِۀلِزاّنلا یَلَع  ُربَّصلاَو  ِۀَمعِّنلا  َعَم  ُرکُّشلَا  ِهیف :  َّرَشال  يذَّلا  ُریَخلَا 

. تساه يراوگان  رب  ربص  تمعن و  رب  رکش  تسین ،  نآ  رد  يّرش  زگره  هک  يریخ 

41 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 

42 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ ِقوقُحلِاب ُهُمایقو  َُهلام  ُهُحالصإو  ِِهنید  یلَع  ِلُجَّرلا  ُّحُش  َلاقف :  ِةَّوُرُملا ؟ ِنَع  َِلئُس 

تسا لام  حالصا  و  دهاکب ، ] نآ  زا  يزیچ  هک   ] دوخ نید  رب  دیآ  شغیرد  درم  هک  نیا  دومرف :  تسیچ . ] هک   ] دندیسرپ یگنادرم  زا  ار  وا 
(. ضیارف و   ) قوقح نتشاد  اپ  رب  و  تاکز ] نتخادرپ  مارح و  نتخیماین  هب  ]

43 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ ٍلَمَع ِّلُک  ُفَرَشو  ٍۀَمکِح  ِّلُک  ُسأَرو  ٍَۀبَوت  ِّلُک  ُباب  يوقَّتلَا 

 . تسا يراک  ره  تفارش  هیام ]  ] و تمکح ،  ره  دمآرس  هبوت و  ره  باب  اوقت ، 

44 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ اهوضَفراَف ِۀَضیرَفلِاب  ُِلفاوَّنلا  ِتَّرَضأ  اذإ 

. دینک كرت  ار  اهنآ  دوش ، ] ضیارف  نداد  ماجنا  عنام  و   ] دناسر نایز  تابجاو  هب  تاّبحتسم  هاگره 

45 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
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؛ َّدَتعا ِرَفَّسلا  َدُعب  َرَّکَذَت  نَم 
. دوش هدامآ  نتفرگ ] هشوت  اب   ، ] درآ دای  هب  ار  رفس  هار  يرود  هکره 

46 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ ُهَحَصنَتسا ِنَم  ُِلقاعلا  ُّشُغَیال 

. دنکن تنایخ  دهاوخب ،  هناقفشم  ییامنهار  وا  زا  هک  یسک  هب  دنمدرخ ، 

47 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ ِِهتَهبَج نِم  ِروُّنلا  َعِضوَم  لِّبَُقیلَف  ُهاخأ  مُکُدَحأ  َیَِقل  اذإ 

. دسوبب ار  وا  یناشیپ  زیخرون  ّلحم  دیاب  دنک ،  رادید  دوخ  ردارب  اب  امش  زا  یکی  هاگره 

48 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
بِهذَأَف یتَرتِعو ، یتَیب  ُلهأ  ِءالُؤه  َّمُهّللا  َلاق : َُّمث  ٍّيِرَبیَخ ، َۀَمَلَس  ِّمُِال  ٍءاسِک  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  انَعَمَج  ِریهطَّتلا  ُۀَیآ  َتلََزن  اَّمل 

اًریهطَت  مُهرِّهَطو  َسجِّرلا  ُمُهنَع 
درگ دوب  هملـس  ّما  ِنآ  زا  هک  يربیخ  ییابع  رد  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپدـش  لزان  ریهطت  هیآ  نوچ  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماـما 

نادرگ . ناشکاپ  ًالماک  نک و  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  سپ  دنتسه ، نم  ترتع  تیب و  لها  نانیا  ایادخ ! راب  دومرف : دروآ و 
 . ناذاز نع  اهّلک   560  / 8 نایبلا :  عمجم  عجارو   ، 1173  / 559 ّیسوطلا :  یلامأ   ، 346  / 302 ّیلزاغملا :  نبال  بقانملا 

49 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 ، ِِهنذِِإب هّللا ِ  َیلإ  یعاّدلا  ُنبا  اَنأو  ِریذَّنلا ،  ُنبا  اَنأو  ِریشَبلا  ُنبا  اَنأ  َلاق : ـ  َُّمث  ِهیَلَع ،  ینثأو  هّللا َ  َدِمَحَفمالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َِلُتق  َنیح  ٍۀَبطُخ  یف   ـ

ُمُهنَع هّللا ُ  َبَهذأ  يذَّلا  ِتیَبلا  ِلهَأ  نِم  اَنأو  انِدنِع ،  نِم  ُدَعـصَی  انَیلإ و  ُلِزنَی  ُلیربِج  َناک  يذَّلا  ِتیَبلا  ِلهأ  نِم  اَنأو  ِرینُملا ،  ِجارِّسلا  ُنبا  اَنأو 
اًریهطَت  مُهَرَّهَطو  َسجِّرلا 

هدژم دـنزرف  منم  دومرف : یهلا  يانث  دـمح و  زا  سپ  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  ماـگنه  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
هک متسه  یتیب  لها  زا  نم  ناشفا ، وترپ  غارچ  نآ  دنزرف  منم  دناوخ . یم  ارف  وا  يوس  هب  ادخ  نذا  اب  هک  یسک  دنزرف  هدنهد و  میب  هدنهد و 

هدرک رود  اهنآ  زا  ار  يدـیلپ  هنوگ  ره  دـنوادخ  هک  متـسه  یتیب  لها  زا  نم  تفرگ . یم  جوا  ام  دزن  زا  دـش و  یم  لزان  ام  يوس  هب  لیئربج 
تسا . هدینادرگ  ناشکاپ  ًالماک 

دیز نع   62 نیّیبلاطلا :  لتاقم  مالـسلا ،  هیلع  نیدـباعلا  نیز  مامإلا  نع  ّیلع  نب  رمع  نع   4802  / 188  / 3 نیحیحصلا :  یلع  كردتسملا 
ۀثالثلا یف  سیلو   240 یفطـصملا :  ةراشب  هریغو ،  یعیبسلا  قاحـسإ  یبأ  نع   7  / 2 داـشرإلا :  نسحلا ؛  نب  دـیز  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب 

 ، لیفطلا یبأ  نع  اـمهالک   501  / 269 ّیـسوطلا :  یلامأ  اندنع ، » نم  دعـصی  انیلإ و  لزنی  لیربج  ناک  يذـّلا  تیبلا  لهأ  نم  انأو   » ةریخألا
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 . هوحن امهالک   208 يرولا :  مالعإ  مالسلا ،  هیلع  ّیلع  مامإلا  نب  رمع  نع   818  / 328 رفعج :  نب  ّیلع  لئاسم 

50 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 ُ هّللا ُدـیُری  امَّنإ   : » َّلَجوَّزَع هّللا ُ  َلاق  يذَّلا  ِتیَبلا  ُلهأ  ُنَحنو  مُُکنافیـضو ،  مُکُؤارُما  ّانِإَف  انیف ،  هّللا َ  اوُقَِّتا  ِقارِعلا ،  َلهأ  اـی  َُهل : ـ  ٍۀَـبطُخ  یف   ـ

اًریهطَت  مُکَرِّهَُطیو  ِتیَبلا  َلهَأ  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل 
یتیب لها  میتسه و  امـش  نانامهیم  ارما و  اـم  هک  دـیریگ  شیپ  رد  اوقت  اـم  ّقح  رد  قارع ! لـها  يا  يا : هبطخ  رد  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماـما 

ًاریهطَت . » ْمُکَرِّهَُطیو  ِتیبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هّللا ُ  ُدیُری  امَّنِا  : » تسا هدومرف  ام  ّقح  رد  دنوادخ  هک  میتسه 
304  / 180 مالـسلا :» هیلع  نسحلا  مامإلا  ۀمجرت   » قشمد خیرات   ، 431  / 382 ّیلزاغملا :  نبال  بقانملا   ، 2761  / 93  / 3 ریبکلا :  مجعملا 

 . فاسی نب  لاله  نع  306 و 307   / 182 اًضیأو :  ۀلیمج ،  یبأ  نع  اهّلک  و305 

51 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
اًریهطَت  انَرَّهَطو  َسجِّرلا  اَّنَع  هّللا ُ  َبَهذأ  ِةَراهَّطلا  ِتَیب  ُلهأ  ُنَحنو  ٌسجِر ،  َکَّنِإَف  یّنَع  َكاّیإ  ِصاعلا : ـ  ِنب  وِرمَع  َنَیب  ُهَنَیب و  يرَج  امیف   ـ

یکاپ و نادـناخ  ام  یتسه و  یتشلپو  يدـیلپ  وت  هک  وش  رود  نم  زا  صاع : نب  ورمع  ناـشیا و  ناـیم  ییارجاـم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
تسا . هدینادرگ  نامکاپ  ًالماک  هدرک ، رود  ام  زا  ار  یتشلپ  يدیلپ و  دنوادخ  هک  میتسه  یگزیکاپ 

 . 28  / 16 دیدحلا :  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش 

52 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُّکُـشَن الَف  ُّکَّشلا ،  َوُه  ُسجِّرلاو  اًریهطَت ،  انَرَّهَطو  َسجِّرلا  اَّنَع  َبَهذَأَف  انابَتجاو ،  انافَطـصاو  انَراتخاو  ِمالـسِإلِاب ،  هّللا ُ  اَنَمَرکأ  ٍتَیب  ُلهأ  ّانإ 

ٍۀَّیَغو  ٍنفأ  ِّلُک  نِم  انَرَّهَطو  اًَدبأ ،  ِِهنیدو  ِّقَحلا  هّللا ِ  ِیف 
ره تسا و  هدرک  نامباختنا  هدیزگرب ، ار  ام  تسا و  هتشاد  نامیمارگ  مالـسا  اب  دنوادخ  هک  میتسه  ینادناخ  زا  ام  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماما 

يادخ دوجو  رد  زگره  ام  تسا و  ّکش  نامه  سجر ، يدیلپ و  تسا . هدینادرگ  نامکاپ  ًالماک  هدرک  رود  ام  زا  ار  سجر  يدـیلپ و  هنوگ 
تسا . هدینادرگ  كاپ  یهارمگ  ییأر و  تسس  هنوگره  زا  ار  ام  دنوادخ  مینک . یمن  دیدرت  وا  نید  ّقح و 

 . مالسلا مهیلع  هّدج  نع  هیبأ  نع  قداصلا  مامإلا  نع  ریثک  نب  نمحرلادبع  نع   1174  / 562 ّیسوطلا :  یلامأ 

53 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
یخأو َياّیإ  َنینَبلا  َنِمو  یبأ ،  ُهَعَم  ِسُفنَألا  َنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َجَرخأ  مُکَءانبأو : ـ »...  انَءانبأ  ُعدَن   : » یلاعَت ِِهلوَق  ِناَیب  یف   ـ

اّنِم  َوُهو  ُهنِم  ُنَحنو  ُهُسفَنو ،  ُهُمَدو  ُهُمَحلو  ُُهلهأ  ُنحَنَف  اًعیمَج ،  ِساّنلا  َنِم  َۀَمِطاف  یُّما  ِءاسِّنلا  َنِمو  ، 
هیآ نایب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  لقن  هب  شّدـج  زا  لقن  هب  شردـپ  زا  لقن  هب  دّـمحم  نب  رفعج  زا  لقن  هب  ریثک  نب  نمحرلادـبع 

نم و نادـنزرف ، زا  دوب و  وا  اب  مردـپ  سُْفنَا ،»  » زا هک  یلاح  رد  دـش  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مکَءانبَاَو : ـ »... انَءاْنبَا  ُعْدـَن   » هفیرش
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نم و نادـنزرف ، زا  دوب و  وا  اب  مردـپ  سُْفنَا ،»  » زا هک  یلاح  رد  دـش  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مکَءانبَاَو : ـ »... انَءاْنبَا  ُعْدـَن   » هفیرش
زا وا  میتسه و  وا  زا  ام  مییوا ، ناج  نوخ و  تشوگ و  وا و  نادـناخ  ام  دوب . همطاف  نم  ردام  نامدرم ، همه  نایم  زا  ناـنز  زا  میدوب و  مردارب 

تسام .
 . 1  / 165  / 1 ةّدوملا :  عیبانی   ، 1174  / 564 ّیسوطلا :  یلامأ 

54 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ٍساُون وبأ  ُهنِم  انَدَف  َُهل ،  ٍۀَلَغب  یلَع  ِنومأَملا  ِدنِع  نِم  َجَرَخ  دَقو  ٍموَی  َتاذ  مالسلاامهیلع  اضِّرلا  َیسوم  ِنب  ِِّیلَع  ِنَسَحلا  ِیبأ  یلإ  ٍساُون  وبأ  َرَظَن 

ُلوقَی :  َأَشنَأَف  ِتاه ،  َلاق :  یّنِم ،  اهَعَمسَت  نأ  ُّبِحُاَف  اًتایبأ  َکیف  ُتُلق  دَق  هّللا ، ِ  ِلوسَر  َنب  اَی  َلاقو :  ِهیَلَع  َمَّلَسَف  ، 
اورِکُذ  امَنیأ  مِهیَلَع  ُةالَّصلا  يِرَجت  ُمُُهباِیث  ٌتاّیِقَن  َنورَّهَطُم 

ُرَخَتفُم  ِرهَّدلا  ِمیدَق  نِم  َُهل  امَف  ُُهبِسنَت  َنیح  ایِوَلَع  نُکَی  َمل  نَم 
ُرَشَبلا  اَهُّیأ  مُکافَطصاَو  ُمُکاّفَص  ُهَنَقتَأَف  اًقلَخ  اَرب  اَّمل  هّللاَف ُ 

ُرَوُّسلا  ِِهب  تَءاج  امو  باتِکلا  ُملِع  ُمُکَدنِعو  یلعَألا  ُأَلَملا  ُُمتنَأَف 
ٌدَحأ  اهَیلإ  َکَقَبَس  ام  ٍتایبَِأب  انَتئِج  دَق  مالسلا :  هیلع  اضِّرلا  َلاقَف 

هک دوب  یلاح  رد  نیا  تسیرگنمالـسلا و  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هب  ساؤن  وبا  يزور  یـسراف : ییحی  نب  دّـمحم  نسحلاوبا 
هداز يا  تفگ : داتـسرف و  دورد  دـش و  کیدزن  ناشیا  هب  ساؤن  وبا  دـش . یم  جراـخ  نومأـم  دزن  زا  يرتسا  رب  راوس  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

وا روایب  يا ، هدورـس  هچ  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  يونـشب . نم  زا  ار  اهنآ  مهاوخ  یم  هک  ما  هدورـس  وت  هرابرد  یتایبا  ادخ ! ربمایپ 
دورس : نینچ  سپ 

دوش  یم  هداتسرف  دورد  اهنآ  رب  دوش  دای  ناشیا  زا  هاگ  ره  و  تسا *  هزیکاپ  ناش  هماج  هک  دنتسه  یناکاپ  ناشیا 

درادن  يراختفا  نهک  راگزور  زا  دشابن *  يولع  باستنا  ماگنه  هب  هک  ره 

دیزگرب  درک و  نیزگ  ار  امش  تعامج  يا  داد *  ناشناماس  دیرفایب و  ار  قیالخ  هک  هاگ  نآ  دنوادخ 

تسا  هدروآ  نآرق  ياه  هروس  هچ  نآ  باتک و  ملع  تسامش *  دزن  رترب و  هورگ  دییامش 

تسا . هتفرگن  یشیپ  وت  زا  اهنآ  ندورس  رد  سک  چیه  هک  يدروآ  ار  یتایبا  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
 . ًالسرم  366  / 4 بوشآرهش :  نبال  بقانملا   ، 10  / 143  / 2 مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

55 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
انَمَّلَعَف یلاعَتو ،  َكَراـبَت  هّللا ِ  ِملِِعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  اناّذَـغ  ِءاـسِّنلا ،  ِةَدِّیَـسو  ِءاـمِإلا  ِةَریِخ  ُنبا  اـَنأو  َۀَـیِواعُم : ـ  ِسِلجَم  یف   ـ

ُءانَّسلاو  ُرخَفلاو  ُءایلَعلا ،  ُۀَِملَکلاو  ُءابلَغلا  ُةَّزِعلا  اََنل  ِماکحَألا ،  ِتالِکشُمو  ِنآرُقلا ،  َلیوَأت 
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ملع اب  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  منانز . رورس  و  ادخ )  ) نازینک نیرتهب  رسپ  نم  هیواعم : ـ  سلجم  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
نیرتالاو يدـنمجرا و  نیرت  گرتس  تسا . هتخومآ  ام  هب  ار  راوشد  ماکحا  نآرق و  لیوأت  تسا و  هدرک  هیذـغت  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 

تسام . ِنآ  زا  يدنلب  راختفا و  هملک و 
 . 47  / 2 جاجتحالا : 

56 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
انَدنِع َوُهو  ّالإ  ِشدَخلا  ُشرأ  یّتَح  ِۀَمایِقلا  ِموَی  یلإ  ٌءیَـش  ُثُدحَی  ُهَّنإو ال  ِهِریفاذَِـحب ،  ُهُّلُک  ٌعومجَم  انَدـنِع  َوُهو  ُُهلهأ ،  ُنَحنو  انیف ،  َملِعلا  َّنإ 

ِهِدَِیب  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِّطَخو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِءالمِِإب  ٌبوتکَم 
ّقلعت یـشارخ  هید  یّتح  زیخاتـسر  زور  ات  تسام و  دزن  لامک  هب  نآ  همه  مینآ و  لها  ام  تساـم و  ناـیم  رد  ملع  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماـما 

تسا . دوجوم  هتشون  ام  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  طخ  تسد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  الما  اب  هک  نآ  رگم  تفرگ  دهاوخن 
 . ساّبع نبا  نع   155  / 63  / 2 جاجتحالا : 

57 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ٍِّیلَع ُلوَق  اهیف  ٌبوتکَم  َءارفَـص  ًۀَفیحَـص  اهنِم  َجَرخَأَف  ٍۀَعبَِرب ،  اعَدَـف  ِتالَماعُملاو : ـ  ِعوُیبلا  ِثِحابَم  نِم  ِرایِخلا ؛  ِیف  ِهیبأ  ِيأَر  نَع  َِلئُـس  ُهَّنأ   ـ

ِرایِخلا  ِیف 
شورف و دـیرخ و  ثحابم  زا  هک  هلماعم ] ندز  مه  هب  ّقح  ینعی  [ ـ » راـیخ  » هلأـسم نوماریپ  شردـپ  رظن  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا 

هیلع یلع  رظن  هک  دروآ  نوریب  یگنر  درز  هفیحص  نآ  نایم  زا  تساوخ و  ار  یقودنصمالسلا  هیلع  ترضح  دش . شـسرپ  تسا ـ  تالماعم 
دوب . هدش  هتشون  نآ  رد  رایخ »  » هراب رد  مالسلا 

 . 639  / 346  / 1 لبنح :  نبال  للعلا 

58 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َلاق َنایسِّنلا ؟  َّیَلَع  ُفاَختأ  هّللا ، ِ  َِّیبَن  ای  َلاقَف :  َکیَلَع ،  یلُما  ام  ُبتُکا  مالـسلا :  هیلع  َنینِمؤُملا  ِریمَِأل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق 

 : َلاق َِکئاکَرُِـشل .  ُبتکا  ِنِکلو  َکَیِـسُنی ،  الو  َکَظِّفَُحی  نأ  ََکل  هّللا َ  ُتوَعَد  دَـقو  َنایـسِّنلا ،  َکیَلَع  ُفاـخأ  ُتَسل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 
ُمُهنَع هّللا ُ  ُفِرصَی  مِِهبو  مُهُؤاعُد ،  ُباجَتُسی  مِِهبو  َثیَغلا ،  ِیتَُّما  یقـُست  مِِهب  َكِدلُو ،  نِم  ُۀَِّمئَألا  َلاق :  هّللا ؟ ِ  َِّیبَن  ای  یئاکَرُـش  نَمو  ُتُلق : 

هیلع ِنیَـسُحلا  َیلإ  ِهِدَِـیب  َأَموأ  َُّمث  مالـسلاامهیلع ،  ٍِّیلَع  ِنب  ِنَسَحلا  َیلإ  ِهِدَِـیب  َأَموأو  مُُهلَّوأ ،  اذـهو  ِءامَّسلا ،  َنِم  َۀَـمحَّرلا  ُلِزُنی  مِِهبو  َءـالَبلا ، 
ِهِدلُو  نِم  ُۀَِّمئَألا  َلاق :  َُّمث  مالسلا ، 

: درک ضرع  یلع  سیونب . منک ، یم  الما  وت  رب  ار  هچ  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماما 
دنوادـخ هاگرد  هب  نم  مسرت ، یمن  وت  یـشومارف  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  منک ؟ شومارف  ار  يزیچ  يراد  میب  هّللا !  لوسر  اـی 
مالـسلا هیلع  یلع  سیونب . دوخ  ياـه  کیرـش  يارب  نکیل  دراد ، تراـنک  رب  یـشومارف  زا  دـنادرگ و  يوق  ار  وـت  هظفاـح  هک  ما  هدرک  اـعد 

نم تّما  رب  هک  تساهنآ  دوجو  تکرب  هب  دنماما ، هک  وت  نادنزرف  نآ  دومرف : هّللا ؟  لوسر  ای  دنتسه  یناسک  هچ  نم  ناکیرـش  درک : ضرع 
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دوجو تکرب  هب  دـنادرگ و  یم  تّما  زا  الب  اهنآ  ببـس  هب  دـنوادخ  ددرگ و  یم  باجتـسم  ناشیاعد  اهنآ  دوجو  وترپ  رد  دراب و  یم  ناراـب 
هراشا نیسح  هب  سپـس  درک ، هراشامالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هب  تسد  اب  تسا و  ناشیا  نیتسخن  نیا  دراب و  یم  تمحر  نامـسآ  زا  اهنآ 

دنماما . هک  وا  نادنزرف  دومرف : درک و 
 . لیفطلا یبأ  نع  اهّلک   22  / 167 تاجردلا :  رئاصب   ، 21  / 206 نیدلا :  لامک   ، 1  / 327 قودصلا :  یلامأ 

59 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 ، مالـسلا مهیلع  ٍِبلاط  یبأ  ِنب  ِِّیلَع  ِنب  ِنیَـسُحلا  ِنب  ِِّیلَع  ِنب  ِدَّمَُحم  ِنب  ِرَفعَج  ِنب  یَـسوم  ِنبا  ِِّیلَع  ِنب  ِدَّمَُحم  ِنب  ِِّیلَع  يدِّیَـس  یلَع  ُتلَخَد 

َتنأ  ِمِساقلا ،  َابأ  ای  َِکب  اًبَحرَم  یل :  َلاق  یب ) َرَُصب   ) ینَرَُصب اّمَلَف 
 : َلاقَف َّلَجوَّزَع ،  هّللا َ  یَقلأ  یّتَح  ِهیَلَع  ُّتَبَث  ایِـضرَم  َناک  نِإَف  ینید ،  َکیَلَع  َضِرعأ  نأ  ُدـیُرا  ّینإ  هّللا ، ِ  ِلوسَر  َنب  اَی  َُهل :  ُتلُقَف  اقَح .  انُِّیلَو 

َسَیل ُهَّنإو  ِهیبشَّتلا ، ِّدَحو  ِلاطبِإلا  ِّدَح  ِنیَّدَحلا :  َنِم  ٌجِراخ  ٌءیَش ،  ِِهلثِمَک  َسَیل  ٌدِحاو  یلاعَت  هّللا َ  َّنإ  ُلوقأ :  ّینإ  ُتلُقَف :  ِمِساقلا ،  َابأ  ای  ِتاه 
ُهُِکلامو ٍءیَـش  ِّلُک  ُّبَرو  ِرِهاوَجلاو ،  ِضارعَألا  ُِقلاخو  ِرَوُّصلا ،  ُرِّوَصُمو  ِماسجَألا  ُمِّسَُجم  َوُه  َلب  ٍرَهوَج ،  ـالو  ٍضَرَع  ـالو  ٍةَروص  ـالو  ٍمسِِجب 

ُُهثِدُحمو .  ُُهلِعاجو 
ِۀَمایِقلا .  ِموَی  یلإ  اهَدَعب  َۀَعیرَش  الَف  ِِعئارَّشلا  ُۀَِمتاخ  ُهَتَعیرَش  َّنأو  ِۀَمایِقلا ،  ِموَی  یلإ  ُهَدَعب  َِّیبَن  الَف  َنیِّیبَّنلا ،  ُمَتاخ  ُُهلوسَرو  ُهُدبَع  اًدَّمَُحم  َّنأو 

ُنب ُدَّمَُحم  َُّمث  ِنیَسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  َُّمث  ُنیَسُحلا  َُّمث  ُنَسَحلا  َُّمث  ٍِبلاط ،  یبأ  ُنب  ُِّیلَع  َنینِمؤُملا  ُریمأ  ُهَدَعب  ِرمَألا  َِّیلَوو  َۀَفیلَخلاو  َمامِإلا  َّنإ  ُلوقأو : 
نِمو مالـسلا :  هیلع  ٌِّیلَع  َلاـقَف  َيـالوَم .  اـی  َتنأ  َُّمث  ٍِّیلَع  ُنب  ُدَّمَُحم  َُّمث  یـسوم  ُنب  ُِّیلَع  َُّمث  ٍرَفعَج  ُنب  یَـسوم  َُّمث  ٍدَّمَُحم  ُنب  ُرَفعَج  َّمـُث  ٍِّیلَع 

ِهِمسِاب ُهُرکِذ  ُّلِحَی  الو  ُهُصخَش  يُری  ُهَّن ال  َِأل  َلاق :  َيالوَم ؟  ای  َكاذ  َفیَکو  ُتلُقَف :  ِهِدَعب ؟  نِم  ِفَلَخلِاب  ِساّنِلل  َفیَکَف  ینبا ،  ُنَسَحلا  َيِدَعب 
ُترَرقأ .  ُتلُقَف :  اًروَجو .  اًملُظ  تَِئُلم  امَک  ًالدَعو  اًطِسق  َضرَألا  َأَلمَیَف  َجُرخَی  یّتَح 

هّللا . ِ  ُۀَیِصعَم  مُهَتَیِصعَمو  هّللا ، ِ  ُۀَعاط  مُهَتَعاطو  هّللا ،ِ  ُّوُدَع  مُهَّوُدَعو  هّللا ،ِ  ُِّیلَو  مُهَِّیلَو  َّنإ  ُلوقأو : 
ٌۀَِـیتآ ال َۀَـعاّسلا  َّنإو  ٌّقَح ،  َنازیملاو  ٌّقَح ،  َطارِّصلاو  ٌّقَح ،  َراـّنلاو  ٌّقَح ،  َۀَّنَجلا  َّنإو  ٌّقَح ،  ِربَـقلا  ِیف  َۀـَلَءاسُملاو  ٌّقَح ،  َجارعِملا  َّنإ  ُلوـقأو : 

ِروبُقلا .  ِیف  نَم  ُثَعبَی  هّللا َ  َّنإو  اهیف ،  َبیَر 
ِرَکنُملا .  ِنَع  ُیهَّنلاو  ِفورعَملِاب  ُرمَألاو  ُداهِجلاو  ُّجَحلاو  ُموَّصلاو  ُةاکَّزلاو  ُةالَّصلا  ِۀَیالَولا :  َدَعب  َۀَبِجاولا  َِضئارَفلا  َّنإ  ُلوقأو : 

ِیف ِِتباّثلا  ِلوَقلِاب  هّللا ُ  َکَتَبثأ  ِهیَلَع  ُتبثاَف  ِهِدابِِعل ،  ُهاضَترا  يِذَّلا  هّللا ِ  ُنید  هّللاو ِ  اذـه  ِمِساقلا ،  َابأ  ای  مالـسلاامهیلع :  ٍدَّمَُحم  ُنب  ُِّیلَع  َلاـقَف 
ِةَرِخآلا .  ِیفو  اینُّدلا  ِةایَحلا 

یبا نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  مرورـس  رب  ینـسح : هّللادـبع  نب  میظعلادـبع 
مدش . دراومالسلا  مهیلع  بلاط 

ار منید  مهاوخ  یم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  ییام . رادتسود  یتسار  هب  وت  يدمآ ، شوخ  مساقلا ! ابا  يا  دومرف : دید  ارم  نوچ 
نک هضرع  دومرفمالـسلا : هیلع  ماما  مزرو . يرادیاپ  نآ  رب  لج ، زع و  دنوادخ  رادید  ماگنه  ات  تسا  هدیدنـسپ  رگا  ات  منک  هضرع  امـش  رب 

نوریب هیبشت  لاطبا و  ّدح  ود  زا  درادن و  دوجو  وا  دننام  يزیچ  تسا و  یکی  لاعتم  دـنوادخ  مراد : داقتعا  نم  مدرک : ضرع  مساقلا . وبا  يا 
دشخب و یم  ریوصت  اهتروص ، هب  ّتیمـسج و  ماسجا ، هب  هک  تسوا  هکلب  يرهوج . هن  یـضَرَع و  هن  یتروص و  هن  دراد و  یمـسج  هن  تسا ،
، وا لوسر  هدنب و  دّمحم  هک  نیا  تسا و  يا  هدیدپ  ره  هدنروآ  دیدپ  هدـننیرفآ و  کلام و  راگدرورپ و  دـنیرفآ و  یم  ار  رهاوج  ضارعَا و 

نآ زا  سپ  ینییآ  تمایق ، زور  ات  هک  تسا  ینایاپ  نییآ  وا  نییآ  دوب و  دـهاوخن  وا  زا  سپ  يربمایپ  ریختـسر  زور  ات  تسا و  ناربمایپ  متاـخ 
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دوب . دهاوخن 

نیـسح و نب  یلع  نیـسح و  هاگ  نآ  نسح و  سپـس  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  وا ، زا  سپ  رما  ّیلو  نیـشناج و  ماما و  مدقتعم  نم 
هیلع يداه  ماـما  مرورـس . يا  ییوت  سپـس  یلع و  نب  دّـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دّـمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّـمحم 

: مدرک ضرع  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  مدرم  نایم  رد  وا  نیـشناج  یلو  دوب ، دـهاوخ  نم  نیـشناج  نسح ، مدـنزرف  نم ، زا  سپ  دومرف : مالـسلا 
زا هک  هنوگ  نامه  ار  نیمز  دنک و  جورخ  ات  دوش  هدرب  شمان  تسین  اور  دوش و  یمن  هدید  وا  صخش  دومرف : مرورـس ؟ دوب  دهاوخ  هنوگچ 

منک . یم  رارقا  نادب  مدرک : ضرع  دنکایب . لدع  داد و  زا  دوب  هدنکآ  متس  ملظ و 

، اهنآ زا  یـشکرس  ادـخ و  زا  يربنامرف  اهنآ ، زا  يربنامرف  تسادـخ ، نمـشد  اهنآ ، نمـشد  ادـخ و  رادتـسود  اهنآ ، رادتـسود  مدـقتعم : نم 
تسا  ّقح  زیخاتسر ، خزود و  تشهب و  ربق و  باوج  لاؤس و  جارعم و  نم ، داقتعا  هب  تسادخ . زا  یشکرس 

تخیگنا . دهاوخ  رب  هتفخ  روگ  رد  ار  هک  نآ  ره  دنوادخ  تسین و  نآ  رد  يدیدرت  و 

دنتسه . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  جح ، هزور و  تاکز و  زامن و  تیالو ، زا  سپ  بجاو  ضئارف  نم ، داقتعا  هب 

رب تسا . هدیزگرب  شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  تسا  ینید  نامه  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  مساقلا ! ابا  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  یلع 
درادب . رادیاپ  ترخآ  ایند و  رد  راوتسا  هدیقع  نیا  رب  ار  وت  دنوادخ  شاب ، رادیاپ  نآ 

تافص عجارو   ، 282 رثألا :  ۀـیافک   ، 39 نیظعاولا :  ۀـضور   ، 379 نیدـلا :  لامک   ، 37  / 81 دـیحوتلا :   ، 24  / 278 قودـصلا :  یلامأ 
 . 68  / 127 ۀعیشلا : 

60 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 : َلاق ِءادَـغلا .  َیلإ  هّللا ِ  ِلوسَر  ِتِنب  َنب  اَی  َُّملَه  َُهل :  اولاقَف  اهَنولُکأَیو ،  اهَنوطِقَتلَی  ٌدوُعق  مُهو  ِضرَألا  یَلَع  ٍتاریَـسُک  اوعَـضَو  دَـقو  َءارَُقف  یلَع 

مُهَمَعطأو ِِهتَفایِـض  یلإ  مُهاعَد  َُّمث  ِِهتَکَرَِبب ،  ِِهلاح  یلَع  ُداّزلاَو  اوَفَتکا  یَّتَح  مُهَعَم  ُلُکأَی  َلَعَجو  َنیِربکَتـسُملا ،  ُّبُِحی  ـال  هّللا َ  َّنإ  َلاـقو :  َلَزَنَف 
مُهاسَکو 

یم رب  نآ  زا  دندوب و  هتـسشن  رگیدکی  درگ  هداهن و  نیمز  رب  ییاهنان  هّکت  هک  تشذگ  ارقف  زا  یهورگ  رب  یلع  نب  نسح  هک  هدـش  تیاور 
هیلع ترـضح  دیوگ : یم  يوار  دییامرفب . ادـخ ! لوسر  رتخد  رـسپ  يا  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تعامج  نیا  دـندروخ . یم  دنتـشاد و 

رد نیا  دندیشک و  تسد  ندروخ  زا  ات  تسشن  ندروخ  هب  نانآ  هارمه  درادن و  تسود  ار  ناربکتـسم  دنوادخ  دومرف : دمآ و  دورف  مالـسلا 
درک و توعد  ینامهم  هب  ار  اهنآ  سپـس  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب . هدشن  مک  اهنان  زا  يزیچ  مالـسلا ، هیلع  ماما  دوجو  تکرب  هب  هک  دوب  یلاح 

دیشخب . ناش  هماج  دومن و  ناشماعطا 
 . 23  / 4 بوشآرهش :  نبال  بقانملا 

61 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
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ُُّتم نإو  ٌصاِصق ،  وأ  ٌوفَع  یمَد ،  ُِّیلَو  اَنَأَف  شِعأ  نِإَف  ُهَشاِرف ،  اونیلأو  ُهَماعَط  اوبیطأ  َلاقَف :  مالـسلا ،  هیلع  ٍِّیلَع  یلَع  َلِخدُاَف  ٍمَجُلم  ُنبا  َذُِـخا 
َنیَملاعلا  ِّبَر  َدنِع  ُهمِصاُخا  یب  ُهوقِحلَأَف 

شرتسب وکین و  ار  شکاروخ  دومرفمالسلا : هیلع  ماما  دش . هدرب  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  ریگتـسد و  مجلم  نبا  مالـسلا : هیلع  نسح  ماما 
نم هب  ار  وا  مدُرم ، رگا  منک و  یم  صاصق  ای  مرذـگ  یم  رد  مهاوخب  متـسه ، مدوخ  نوخ ، بحاص  هک  مدـنام  هدـنز  رگا  دـینادرگ ، مرن  ار 

منک . یم  یهاوخداد  وا  زا  نایناهج  دنوادخ  دزن  هک  دینک  قحُلم 
 : فارشألا باسنأ  دعس ،  نب  دّمحم  نع  امهالک   1400  / 300  / 3 مالسلا : » هیلع  ّیلع  مامإلا  ۀمجرت   » قشمد خیرات   ، 113  / 4 ۀباغلا :  دُسا 

« . نیدتعملا ّبحی  هّللا ال  ّنإ  اودتعت ، الو   » امهلیذ یفو   181  / 1 ۀسایسلاو :  ۀمامإلا   ، 529  / 495  / 2

62 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 ُ هّللاو  » َيالوَم ای  َلاق :  َکنَع .  ُتوَفَع  دَـق  َلاق :  ِساّنلا . » ِنَع  َنیفاعلاو   » َيالوَم ای  َلاق :  ُهنَع .  اّولَخ  َلاـق :  َظـیَغلا . » َنیمِظاـکلاو   » َيـالوَم اـی 

َنینِسحُملا  ُّبُِحی 
مالـسلا هیلع  ترـضح  دوب ، رفیک  راوازـس  هک  دـش  بکترم  یمرج  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  مالغ  هک  تسا  هدـش  تیاور 

وا دیرادب . تسد  وا  زا  دومرفمالسلا : هیلع  ترضح  دنروخ ، » یم  ورف  شیوخ  مشخ  هک  نانآ  ! » مرورـس تفگ : وا  دننزب . ار  وا  داد  روتـسد 
ناراکوکین ادخ  و  ! » مرورس تفگ : وا  متشذگ . رد  وت  زا  دومرفمالسلا : هیلع  ترضح  دنرذگ ، » یم  رد  مدرم  ياطخ  زا  و  ! » مرورس تفگ :

مداد . یم  وت  هب  هچ  نآ  ربارب  ود  داب  وت  ِنآ  زا  يدازآ و  ادخ  هار  رد  وت  دومرفمالسلا : هیلع  ترضح  دراد ، » یم  تسود  ار 
 . 134 نارمع :  لآ 

63 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َنینِمؤُمِلل وعدَت  اُهتعِمَسو  ِحبُّصلا ، ُدومَع  َرَجَفنا  یَّتَح  ًةَدِجاس  ًۀَعِکار  لََزت  مَلَف  ِۀَعُمُجلا ،  َۀَلَیل  اِهبارِحم  یف  ًۀَِمئاقمالـسلااهیلع  َۀَمِطاف  یُّما  ُتیَأَر 

ای َتلاقَف :  ِكِریَِغل ؟  َنیعدَت  امَک  ِکِسفَِنل  َنیعدَت  َِمل ال  هاُّما ،  ای  ُتلُقَف :  ٍءیَِشب ،  اهِسفَِنل  وعدَت  الو  مَُهل  َءاعُّدلا  ُِرثُکتو  مِهیّمَُـستو  ِتانِمؤُملاو 
َراّدلا  َُّمث  َراجلا  َّیَُنب ، 

عوکر رد  نانچمه  وا  دوب . هداتـسیا  تدابع  هب  هک  مدـید  بارحم  رد  هعمج  بش  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  مردام  مالـسلا : هیلع  نسح  ماما 
درک یم  اعد  ناوارف  اهنآ  يارب  دُرب و  یم  مان  ار  اهنآ  درک و  یم  اعد  نمؤم  نانز  نادرم و  هب  وا  هک  مدینـش  دمآرب . دادـماب  ینـشور  ات  دوب ،

؟ ینک یمن  اـعد  دوـخ  يارب  ینک  یم  اـعد  نارگید  يارب  هک  هنوـگ  ناـمه  ارچ  رداـم ! متفگ : درک . یمن  ییاـعد  دوـخ  يارب  هک  یلاـح  رد 
هناخ . لها ]  سپس [  هیاسمه و  تسخن  مدنزرف ! دومرف :

مامإلا نع  يرغصلا  ۀمطاف  نع  اهّلک   265 ناوخإلا :  ۀفایض   ، 94  / 2 ۀّمغلا :  فشک   ، 1  / 181 عئارشلا :  للع   ، 65  / 152 ۀمامإلا :  لئالد 
 . مالسلا هیلع  نیسحلا 

64 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
اهامَدَق  تَمَّرََوت  یّتَح  ُموقَت  َتناک  َۀَمِطاف ،  نِم  ُدَبعأ  ِۀَّمُالا  ِهِذه  یف  َناک  ام 
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درک . یم  مرو  شیاپ  ود  هک  داتسیا  یم  تدابع ]  يارب  ردق [  نآ  وا  تسا ، هدوبن  همطاف  زا  رتدباع  تّما ، نیا  نایم  رد  يرصب : نسح 
 . 104  / 2 راربألا :  عیبر   ، 341  / 3 بوشآرهش :  نبال  بقانملا 

65 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُُهنیبَج  َقِرَعو  ُهادَی  تَلَجَم  اِمب  ٍتَیب  ِلهأ  َفلأ  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َقَتعأ 

قرع تسد و  هنیپ  اب  هک  يدـمآرد  اب  ار  راوناخ  رازهمالـسلا  هیلع  یلع  دـیوگ : یم  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا ] نب   ] نسحلا نب  هّللادـبع 
درک . دازآ  دوب ، هدروآ  تسد  هب  نیبج ،

یف مالـسلا  هیلع  ّیلع  قتعأ   » هیفو نسحلا  نب  نیـسحلا  نب  هّللادبع  نع   202  / 2 دیدحلا :  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرـش   ، 91  / 1 تاراغلا : 
 ...« . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ةایح 

66 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِناتُسبلا َِکلذ  یف  َناکو  ِِهناتُسب ،  یلإ  ِِهباحصأ  َعَم  ٍموَی  َتاذ  َبَهَذَف  ُِقلُخلا ،  َنَسَح  اًحِـصان  اًِحلاص  اًعِرَو  اًدِهاز  اًدِّیَـس  ٍِّیلَع  ُنب  ُنیَـسُحلا  َناک 

َناکَف  ُهارَی ،  اًِرتَتسُم ال  ٍۀَلَخن  َدنِع  َسَلَجو  ِهَیلإ  ُنیَسُحلا  َرَظَنَف  اًزبُخ ،  ُلُکأَی  اًدِعاق  َمالُغلا  َيأَر  ِناتُسبلا  َنِم  َبُرَق  اّمَلَف  یفاص ،  ُهُمسا  َُهل  ٌمالُغ 
ِّبَر هّلل ِِ  ُدـمَحلا  َلاق :  ِِهلکأ  نِم  َغَرَف  اّمَلَف  ِمالُغلا ، ِلِعف  نِم  ُنیَـسُحلا  َبَّجَعَتَف  َرَخآلا .  ُهَفـِصن  ُلُکأَیو  ِبلَکلا  َیلإ  ِهِفـِصِنب  یمرَیَف  َفیغَّرلا  ُعَفرَی 

َنیمِحاّرلا .  َمَحرأ  ای  َِکتَمحَِرب  ِهیََوبأ ، یلَع  َتکَراب  امَک  َُهل  كِرابو  يدِّیَِسل ، رِفغاَو  یل ،  رِفغا  َّمُهّللا  َنیَملاعلا ، 
ینلَعِجا ُنیَسُحلا :  َلاقَف  یّنَع .  ُفعاَف  َُکتیَأَر ،  ام  ّینإ  َنینِمؤُملا ،  َدِّیَسو  يدِّیَـس  ای  َلاقو :  اًعِزَف  ُمالُغلا  َماقَف  یفاص ،  ای  َلاقو :  ُنیَـسُحلا  َماقَف 

 : ُنیَسُحلا َلاقَف  اذه .  ُلوقَت  َكِدُدؤُسو  َکِمَرَکو  يدِّیَـس  ای  َِکلـضَِفب  یفاص :  َلاقَف  َِکنذإ .  ِریَِغب  َکَناتـُسب  ُتلَخَد  ّینَِأل  یفاص ،  ای  ٍّلِح  یف 
 ، ُلُکآ َنیح  ََّیلإ  ُرُظنَی  َبلَکلا  اَذـه  َّنإ  ُمالُغلا :  َلاـقَف  َکـِلذ ؟  ینعَم  اـمَف  َرَخـآلا ،  َفصِّنلا  ُلُـکَأتو  ِبلَکِلل  ِفیغَّرلا  ِفِصِنب  یمَرت  َکـُتیَأَر 

اًعَم .  َکَقزِر  انلَکَأَف  َُکبلَک ،  اذهو  َكُدبَع ،  اَنَأَف  ِءادعَألا ،  َنِم  َکَناتُسب  ُسُرحَی  َُکبلَک  اذهو  ََّیلإ ،  ِهِرَظَِنل  يدِّیَس  ای  ُهنِم  یحَتسَأَف 
 . َِکناتـُسِبب َمایِقلا  ُدیُرا  اَنَأَف  ینَتقَتعأ  نإ  ُمالُغلا :  َلاقَف  یبلَق .  نِم  ٍۀَبیِطب  ٍرانید  یَفلأ  ََکل  ُتبَهَو  دَـقو  هّلل ، ِِ  ٌقیتَع  َتنأ  َلاقو :  ُنیَـسُحلا  یَکَبَف 
 ، یلوَق ُتقَّدَـصَف  َِکنذإ ،  ِریَِغب  َکَناتـُسب  ُتلَخَد  ُتُلق :  دَـق  اـَنَأَف  ِلـعِفلِاب ،  ُهَقِّدَُـصی  نأ  یغَبنَیَف  ٍمـالَِکب  َمَّلَکَت  اذإ  َلُـجَّرلا  َّنإ  ُنیَـسُحلا :  َلاـقَف 

َکَمَرکأ یلجأ ،  نِم  مُهمِرکأو  ََکل  اًفایـضأ  مُهلَعجاَف  ِبَطُّرلاو  ِرامِّثلا  ِلکِأل  اوؤاج  ِءالُؤه  یباحـصأ  َّنأ  َریَغ  ََکل ،  ِهیف  امو  َناتـُسبلا  ُتبَهَوو 
َلاق َِکتَعیشو .  َِکباحـصَِأل  ُُهتلَّبَـس  دَق  اَنَأَف  َکَناتـُسب  یل  َتبَهَو  نإ  ُمالُغلا :  َلاقَف  َِکبَدأو .  َکِقلُخ  ِنسُح  یف  ََکل  كَرابو  ِۀَمایِقلا  َموَی  هّللا ُ 

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِۀَِلفانَک  َنوکَی  نأ  ِنِمؤُمِلل  یغَبنَیَف  ُّيِرصَبلا : ]  ُنَسَحلا [ 
نایفارطا اب  يزور  مالـسلا ، هیلع  ماما  دوب . قالخا  شوخ  هاوخریخ و  راکوکین ، نمادکاپ ، دهاز ، يرورـس  یلع ، نب  نیـسح  يرـصب : نسح 

دید ار  مالغ  دش ، کیدزن  غاب  هبمالـسلا  هیلع  ترـضح  نوچ  دوب . یفاص  شمان  هک  درک  یم  راک  یمالغ  غاب  نیا  رد  تفر . شغاب  هب  دوخ 
ترـضح تسناوت  یمن  مالغ  دـناشوپ و  یم  ار  وا  هک  ییامرخ  تخرد  ریز  تسیرگن و  ودبمالـسلا  هیلع  نیـسح  دروخ . یم  نان  هتـسشن  هک 

تسشن . دنیبب  ارمالسلا  هیلع 
زامالسلا هیلع  نیسح  دْروخ . یم  دوخ  ار  رگید  مین  تخادنا و  یم  شگس  فرط  هب  ار  نآ  فصن  تشاد و  یم  رب  ار  نان  هدرگ  کی  مالغ ،

زرمایب و ار  مرورس  نم و  ایادخ  ار ، نایناهج  دنوادخ  ساپـس  تفگ : تشگ  هدوسآ  ندروخ  زا  نوچ  مالغ  دش . تفگـش  رد  مالغ  راک  نیا 
نیمحارلا . محرا  يا  تدوخ  تمحر  هب  يداد ، تکرب  وا  ردام  ردپ و  هب  هک  نانچ  هدب ، تکرب  وا  هب 
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نم نانمؤم ! همه  رورس  مرورس و  تفگ : تساخرب و  هدز  تشحو  مالغ  یفاص ! يا  تفگ : تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماگنه  نیا  رد 
یفاص مدـش . دراو  تغاب  هب  وت  هزاجا  نودـب  نم  اریز  یفاـص ، يا  نک  لـالح  ارم  تفگمالـسلا : هیلع  نیـسح  شخبب . ارم  مدـیدن ، ار  اـمش 
هدرگ زا  یمین  هک  مدید  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  مرورس . ییوگ  یم  ار  ینخس  نینچ  تدوخ  يرورس  مرک و  تلیضف و  ببس  هب  تفگ .

، مدروخ یم  نان  نم  هک  یماگنه  تفگ : مالغ  دراد ؟ اـنعم  هچ  راـک  نیا  يروخ ، یم  دوخ  ار ، نآ  رگید  مین  یهد و  یم  تگـس  هب  ار  ناـن 
یم ظفح  نانمـشد  ربارب  رد  ار  تغاب  هک  تسوت  گس  مه  نیا  رخآ  مدرک ، مرـش  وا  هاگن  زا  نم  مرورـس ! تسیرگن ، یم  نم  هب  گـس  نیا 

میدروخ . ار  هدیسر  وت  زا  قزر  مه ، اب  ود  ره  تسوت و  گس  نیا  ماوت و  هدرب  نم  دنک .

دازآ ارم  رگا  تفگ : مالغ  مشخب . یم  رانید  رازه  ود  وت  هب  رطاخ  بیط  اب  يدازآ و  ادخ  هار  رد  وت  دومرف : تسیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
تسا هتـسیاش  دروآ ، یم  نابز  رب  ینخـس  هاگره  درم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  مشاب . وت  غاب  راد  هدهع  مهاوخ  یم  مه  زاب  نم  ینک  یم 

رد هچ  نآ  ره  اب  ار  غاب  مدرک و  دییأت  ار  دوخ  نخـس  مدش و  دراو  تغاب  هب  وت  هزاجا  نودب  متفگ : نم  دنک ، دـییأت  دوخ  لمع  اب  ار  نآ  هک 
رادـب و دوخ  نامهیم  نم ، رطاخ  هب  ار  اهنآ  دـنروخب ، امرخ  هویم و  اـت  دـنا  هدـمآ  نم  ناـیفارطا  زا  هورگ  نیا  یلو  مدیـشخب ، وت  هب  تسا  نآ 

تغاب وت  رگا  تفگ : مالغ  دهد . تکرب  وت  هب  تبدا  یقالخا و  شوخ  ببس  هب  دهن و  جرا  وت  رب  زیخاتـسر  زور  رد  دنوادخ  هک  هن  ناشجرا 
هون نوچمه  هک  تسا  هتسیاش  نمؤم  رب  دیوگ : یم   [ يرصب  ] نسح . منک یم  وت  نایعیش  نایفارطا و  فقو  ار  نآ  مه  نم  يدیشخب ، نم  هب  ار 

دشاب . ادخ  ربمایپ 
 . 153  / 1 ّیمزراوخللمالسلا :  هیلع  نیسحلا  لتقم 

67 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َرَمأ َُّمث  اًریقَف .  َکُعَطقَیو  اِینَغ  َكاعرَی  ٌَخأ  ُخَألا  َسِئب  َلاقَف :  ِناوخِإلا ،  َءافَجو  َۀَجاحلامالـسلاامهیلع  ٍِّیلَع  ِنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفعَج  یبأ  یلإ  ُتوَکَش 

ینِملعَأَف . تَدِفَن  اذِإَف  ِهِذه  قِفنَتِسا  َلاقو : ٍمَهرِد ، ِۀَئاِمُعبَس  ِهیف  اًسیک  َجَرخَأَف  ُهَمالُغ 
، ردارب نیرتدب  دومرفمالـسلا : هیلع  ماما  مدرک . هوکـش  ناردارب  ندیرب  رقف و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  دزن  ریثک : نب  نسح 
هک دروایب  ینایمه  داد  روتـسد  شمالغ  هب  سپـس  دُربب ، وت  زا  رقف ، ماگنه  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد  يرگناوت  تقو  هب  ار  وت  هک  تسا  يردارب 

نک . هاگآ  ارم  دش  مامت  هاگره  نک و  جرخ  ار  نیا  دومرفمالسلا : هیلع  ماما  دوب . مهرد  دصتفه  نآ  رد 
 . 207  / 4 بوشآرهش :  نبال  بقانملا   ، 225 نیظعاولا :  ۀضور   ، 166  / 2 داشرإلا : 

68 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 ِ هّللا ُلوسَر  َناک  َلاق :  ُهَقِطنَم .  یل  فِص  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ِۀَـیلِح  نَع  اًفاّصَو ـ  َناکو  َّیِمیمَّتلا ـ  َۀـَلاه  یبأ  َنب  َدـنِه  یلاـخ  ُتلَأَـس 

ُهُِمتخَیو َمالَکلا  ُحـِتَتفَی  ِۀَـتکَّسلا ،  َلیوَط  ٍۀَـجاح ،  ِریَغ  یف  ُمَّلَکَتَی  ال  ٌۀَـحار ،  َُهل  تَسَیل  ِةَرکِفلا ،  َِمئاد  ِنازحَألا ،  َلِصاوَتُم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ِِهقادشَِأب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهیگتـسارآ  هرابرد  دوب ـ  رگ  فیـصوت  هک  یمیمت ـ  هلاه  یبا  نب  دنه  دوخ ، ییاد  زا  مالـسلا : هیلع  نسح  ماما 
رد هرامهو  دوب  نیگمغ  هتسویپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ : وا  نک . فیصوت  نم  يارب  ار  وا  نتفگ  نخـس  متفگ : مدرک و  شـسرپ 
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یمن زاب  ًالماک  ار  شناهد  نخـس ، نایاپ  ات  زاغآ  زا  دوب ، ینالوط  شتوکـس  تفگ ، یمن  نخـس  زاین ، نودب  تشادـن و  یگدوسآ  هشیدـنا ،
یکـشخ و زا  دوب و  وـخمرن  یتساـک ، هن  دـش و  یم  هدـید  ینوزف  هن  نآ  رد  هک  دوـب  لـصف  شمـالک ، دوـمرف ، یم  ریگارف  ینانخـس  درک و 
دیهوکن و یم  هن  ار  ناگدنهد  هقئاذ  رییغت  دـیهوکن ، یمن  ار  نآ  زا  يزیچ  تشاد و  یم  گرزب  زیچان ، دـنچ  ره  ار  تمعن  رانکرب ، تراسج 
ار وا  مشخ  ياراـی  زیچ  چـیه  تشگ ، یم  قـح  عناـم  يزیچ  نوـچ  دروآ . یمن  مشچ  هب  ار  وا  تـسا ، نآ  رد  هـچ  نآ  اـیند و  دوتـس ، یم  هـن 
اب درک ، یم  هراشا  هاگره  تساوخ ، یمن  یگریچ  دوخ  يارب  دـش و  یمن  نیگمـشخ  دوخ  يارب  وا  دـنک ، يراـی  ار  قح  هک  نآ  اـت  تشادـن 
هب ار  دوـخ  تسد  تفگ ، یم  نخـس  هاـگره  دـنادرگ و  یم  ار  دوـخ  تسد  دـش ، یم  هدز  تفگـش  هاـگره  درک و  یم  هراـشا  شَفَک  ماـمت 

شیور  دش ، یم  نیگمشخ  هاگره  دز و  یم  شتسار  تسد  فک  يدوگ  هب  ار  شپچ  تسد  تسش  تسویپ و  یم  رگیدکی 
دنخبل هاگره  دوب و  دنخبل  وا  هدنخ  رتشیب  دـیله ، یم  ار  دوخ  ناگید  دـش  یم  داش  هاگره  تفات و  یم  رب  ار  شا  هرهچ  دـنادرگ و  یم  رب  ار 

درک . یم  ییامندوخ  گرگت  ياه  هناد  نانوچ  شیاهنادند  دز  یم 
 . هّلک هاف  حتفی  ّهنأ ال  دارملاو  ( ، 149  / 2 برعلا :  ناسل   ) مفلا بناوج  قادشألا : 

69 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِِهب  انَکَّسَمَت  َّقَحلا  اَنِملَع  اذإ  ٍتَیب  ُلهأ  ّانإ 

مینز . یم  رد  گنچ  نادب  میتخانش ، ار  ّقح  هاگره  هک  میتسه  ینادناخ  ام  مالسلا : هیلع  نسح  ماما 
 . لیللا نب  نایفس  نع   76 نیّیبلاطلا :  لتاقم 

70 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
اّولِـضَت َنل  ِِهب  ُمتکَّسَمَت  نإ  ام  یلَع  مُکُّلُدأ  الأ  ِراصنَألا ،  َرَـشعَم  ای  مَُهل :  َلاقَف  ُهَوتَأَـف ،  ِراـصنَألا  َیلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلَـسرأ 

ِنَع مَُکل  ُتُلق  يذَّلِاب  ینَرَمأمالـسلا  هیلع  َلیئَربَج  َّنِإَف  یتَمارَِکل ،  ُهومِّرَکو  یّبُِحب  ُهّوبِحَأَف  ٌِّیلَع ،  اذه  َلاق :  هّللا . ِ  َلوسَر  ای  یَلب  اولاق :  ُهَدـَعب ؟ 
َّلَجوَّزَع  هّللا ِ 

تعامج يا  دومرف : ناشیا  هب  ربمایپ  دندمآ . شدزن  نانآ  داتسرف و  راصنا  یپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالـسلا : هیلع  نسح  ماما 
يا ارچ ، دـندرک : ضرع  دـیوشن ؟ هارمگ  زگره  يو  زا  سپ  دـینز  گنچ  شنماد  هب  رگا  هک  منکن  ییامنهار  يزیچ  هب  ار  امـش  اـیآ  راـصنا !

زع و يادخ  بناج  زا  لیئربج  اریز  دـیهن ؛ مارتحا  وا  هب  نم  مارتحا  هب  دـیرادب و  تسود  ار  وا  نم  یتسود  هب  یلع . نیا  دومرف : ادـخ . لوسر 
میوگب . امش  هب  ار  بلطم  نیا  هک  داد  روتسد  نم  هبلج 

ةراشب  ، 386  / 223 ّیـسوطلا :  یلاـمأ  عـجارو  یلیل ،  یبأ  نبا  نع  اـمهالک   63  / 1 ءاـیلوألا :  ۀـیلح   ، 2749  / 88  / 3 ریبـکلا :  مجعملا 
 . یسرافلا ناملس  نع  امهالک   109 یفطصملا : 

71 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َعَم ٍبارَِـشب  ٍرَفعَج  وبأ  ََّیلإ  َلَسرَأَف  ٌعِجَو ،  ٍِملـسُم  ُنب  ُدَّـمَُحم  مالـسلا : ] هیلع  ٍرَفعَج  یبَِأل  يأ   ] َُهل َلیقَف  ٌلیقَث ،  ٌعِجَو  اَنأو  ِۀَـنیدَملا  َیلإ  ُتجَرَخ 
اذإو ُهنِم ،  ِکسِملا  ُۀَِـحئار  اذِإَف  ُُهتلَوانَتَف  َُهبَرـشَت ،  یّتَح  َعِجرأ  نأ ال  ینَرَمأ  دَـق  ُّهَنِإَف  ُهبَرـِشا  یل :  َلاقو  ُمالُغلا  ِهیَنلَوانَف  ٍلیدـنِِمب ،  یًّطَغُم  ِمالُغلا 
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َلاعَتَف .  َتبِرَش  اذإ  ََکل  ُلوقَی  ُمالُغلا :  َِیل  َلاق  ُُهتبِرَش  اّمَلَف  ٌدِراب ،  ِمعَّطلا  ُّبِیَط  ٌبارَش 
َُهباب ُتیَتَأَف  ٍلاقِع ،  نِم  ُتطَـشَن  اّمَنَأَک  یفوَج  یف  ُبارَّـشلا  َّرَقَتـسا  اَّمَلَف  یلجِر ،  یلَع  َِکلذ  َلبَق  ُنلا  ِضوهّ یَلَع  ُرِدقأ  الو  یل  َلاق  امیف  ُترَّکَفَف 

َکیکُبی امو  یل :  َلاقَف  ُهَسأَرو ،  ُهَدَی  ُتّلَبَقو  ِهیَلَع  ُتمَّلَسَف  ٍكاب ،  انأو  ُتلَخَدَف  لُخدا .  لُخدا  ُمسِجلا ،  َّحَص  یب :  َتَّوَصَف  ِهیَلَع ،  ُتنَذأَتـساَف 
ُۀَِّلق اّمأ  یل :  َلاقَف  َکیلإ .  ِرَظَّنلاو  َكَدنِع  ِماقُملا  یَلَع  ِةَرِدقَملا  ِۀـَِّلقو  ِۀَّقُّـشلا  ِدـُعبو  یباِرتغا  یَلَع  یکبأ  َكادـِف ،  ُتلِعُج  ُتلُقَف :  ُدَّـمَُحم ؟  ای 

ٍضرَِأب ٌةَوُسا  هّللاِدبَع ِ  یبَِأب  َکَلَف  َِۀبرُغلا  َنِم  َترَکَذ  ام  اّمأو  اًعیرَـس ،  مِهَیلإ  َءالَبلا  َلَعَجو  اِنتَّدَوَم  َلهأو  انَءاِیلوأ  هّللا ُ  َلَعَج  َِکلذَکَف  ِةَرِدـقَملا 
ِتارُفلِاب .  اّنَع  ٍءان 

 ِ ، هّللا ِۀَمحَر  یلإ  ِراّدلا  ِهِذه  نِم  َجُرخَی  یّتَح  ِسوکنَملا  ِقلَخلا  اَذه  یفو  ٌبیرَغ  ِراّدلا  ِهِذه  یف  َنِمؤُملا  َّنِإَف  ِۀَّقُّـشلا ،  ِدُعب  نِم  َترَکَذ  ام  اّمأو 
ِهیَلَع  َكُؤازَجو  َِکبلَق  یف  ام  ُمَلعَی  هّللاَف ُ  َِکلذ  یلَع  ُرِدقَت  َّکَنأو ال  انَیلإ  َرَظَّنلاَو  اَنبُرق  ِبُح  َکّ نِم  َترَکَذ  ام  اّمأو 

دنمدرد و ملسم ، نب  دّمحم  دش : هتفگ  مالسلا ) هیلع  رقاب  ترضح   ) ناشیا هب  متفر . هنیدم  هب  نیگنس  دنمدرد و  یمسج  اب  ملـسم : نب  دّمحم 
ار فرظ  راکتمدخ  داتسرف . میارب  دوب  هدش  هدیشوپ  یلامتسد  اب  نآ  يور  هک  یتبرش  فرظ  دوخ  راکتمدخ  هلیسو  هب  ترـضح  تسا . لیلع 

يوب مدید  متفرگ ، ار  فرظ  نم  مدرگنرب . یـشونن  ار  نآ  ات  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  ترـضح  اریز  شونب ؛ تفگ : داد و  نم  تسد  هب 
هک دیامرف  یم  وت  هب  ترـضح  تفگ : نم  هب  راکتمدخ  مدیـشون  ار  نآ  نوچ  تسا ، یکنخ  هزمـشوخ و  تبرـش  تسا و  دـنلب  نآ  زا  کشم 

ایب . يدیشون  یتقو 
ما هدعم  رد  تبرش  نآ  هک  نیمه  اما  متـسیاب . دوخ  ياپ  رب  مدوبن  رداق  نآ  زا  شیپ  هک  نآ  لاح  مدیـشیدنا  تفگ  نم  هب  هچ  نآ  هرابرد  نم 

: دومرف نم  هب  دـنلب  يادـص  اب  ترـضح  متـساوخ . دورو  هزاجا  متفر و  ترـضح  هناخ  رد  هب  دـش . هدوشگ  میاـپ  زا  دـنب  ییوگ  تفرگ ، اـج 
يا دومرف : مدیـسوب . ار  شرـس  تسد و  متفگ و  مالـس  ترـضح  هب  مدش و  لخاد  نانک  هیرگ  نم  وش . لخاد  وش ، لخاد  یـشاب ، تسردنت 

شیپ مناوت  یمن  هک  نیا  زا  یتسدـگنت و  و   [ ترخآ  ] رفـس يرود  متبرغ و  يارب  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دّـمحم ،
هب ار  یتخس  الب و  هداد و  رارق  هنوگ  نیا  ار  ام  ناّبحم  ناتـسود و  دنوادخ  یتسدگنت ، اما  دومرف : ترـضح  میرگ . یم  ناتمنیبب  منامب و  امش 

دوخ قشمرـس  تسا ، تارف  رانک  رد  ام ، زا  رود  ینیمزرـس  رد  هک  ار  هّللادـبعابا  یتفگ ، تبرغ  زا  هچ  نآ  اما  و  تسا . هدناباتـش  ناـنآ  يوس 
نیا زا  هک  نآ  ات  تسا  بیرغ  هنوگژاـب و  مدرم  نیا  ناـیم  رد  اـیند و  نیا  رد  نمؤم  هک  نادـب  یتفگ ، رفـس  يرود  زا  هچ  نآ  اـّما  و  هد . رارق 

هک نادب  ینکب ، ار  راک  نیا  یناوت  یمن  یلو  ینیبب  ار  ام  یـشاب و  ام  کیدزن  يراد  تسود  یتفگ  هک  نیا  اما  و  دور . ادخ  تمحر  هب  يارس 
. داد دهاوخ  شاداپ  ار  وت  تسا و  هاگآ  درذگ  یم  تبلق  رد  هچ  نآ  زا  دنوادخ 

امهیفو هوـحن ،   181  / 4 بوشآرهـش :  نبال  بقاـنملا   ، 52 صاـصتخالا :   ، 275 تاراـیزلا :  لـماک   ، 281  / 391  / 1 یّـشکلا :  لاجر 
« . سوکنملا  » لدب سوکنم » »

72 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
هیلع و هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق  ُُهلوسَرو ،  هّللا ُ  َقَدَص  َلاقَف :  ِنَشوَجلا  ِيذ  ِنب  ِرمِـش  یلإ  َرَظَنَف  َءالَبرَک ،  ِرهَِنب  مالـسلا  هیلع  ُنیَـسُحلا  َعَم  اّنُک 

َصَربأ  ٌرمِش  َناکو  یتَیب ،  ِلهأ  ِءامِد  یف  ُغَلَی  َعَقبأ  ٍبلَک  یلإ  ُرُظنأ  ّینَأَک  هلآ : 
درک و یهاگن  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هب  ترـضح  میدوبمالـسلا . هیلع  نیـسح  هارمه  هب  ـالبرک  رهن  راـنک  رد  اـم  نسح : نبورمع  نبدّـمحم 

تیب لها  نوخ  رد  هک  منیب  یم  ار  يا  هسیپ  ِگـس  ییوگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف . تسار  وا  لوسر  ادـخ و  دومرف :
دوب . سیپ  رمش  دنز . یم  ناهد  نم 

 . 125  / 2 ّیطویسلل :  يربکلا  صئاصخلا 
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73 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
نِم اًمامإ  َرَـشَع  انثا  ُهُِکلمَی  َرمَألا  َّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  يّدَج  ینَثَّدَح  دََقل  : ـ  مالـسلا هیلع  َنینِمؤُملا  ِریمأ  ِلتَق  َدَعب  ٍۀَـبطُخ  یف   ـ

مومسَم  وأ  ٌلوتقَم  ّالإ  ِنم  اّ ام  ِِهتَوفَصو ،  ِِهتَیب  ِلهأ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  دومرفداریامالـسلا : ـ  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  هک  يا  هبطخ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
هب ای  هک  نیا  رگم  تسین ، ام  زا  کی  چیه  دنریگ و  یم  هدهع  هب  وا  ناگدـیزگرب  تیب و  لها  زا  ماما  هدزاود  ار  تماما  رما  هک  دومرف  نم  هب 

دوش . یم  هتشک  رهز  اب  ای  دسر و  یم  لتق 
 . هیبأ نع  دّمحم  نب  ماشه  نع   160 رثألا :  ۀیافک 

74 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ٍرَفعَج  یبأ  یلإ  مالسلا  هیلع  ِنَسَحلا  ِیَنب  ِضعَِبب  َِیُتا 

نب دّـمحم  هب  وا  دـندروآ . یقیناود ] روـصنم   ] رفعجوـبا دزن  ارمالـسلا  هیلع  نسح  نادـنزرف  زا  یکی  میهاربا : نبدّـمحم  زا  نـسح  نبدّـمحم 
هک مشکب  یعـضو  نانچ  هب  ار  وت  مسق ، ادـخ  هب  تفگ : روصنم  يرآ . تفگ : ییوت ؟ رفـصا  جابید  تفگ : درک و  یهاگن  نسح  نب  میهاربا 

دندرک نآ  لخاد  هدنز  هدنز  ار  وا  دنداد و  فاکش  ار  ینوتس  داد  روتسد  سپس  مشاب . هتشکن  نانچ  ار  تنادناخ  دارفا  زا  کی  چیه  نونکات 
دنتسب . ار  شیور  و 

 . ّیقیناودلا روصنملا  وه 

75 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدِّمَُحم  ِلآ  نِم  ِّقَحلا  َمامإ  هّللا ُ  َثَعبَی  یّتَح  َرِجافلاَو  َّرَبلا  ُعَسَت  اینُّدلا  َّنِإَف  ُنایفُس ،  ای  رِشبأ  یلَیل : ـ  یبأ  ِنب  َنایفُسل   ـ

یم ياج  دوخ  رد  ار  راکدب  راکوکین و  ایند ، اریز  نایفـس ؛ يا  داب  تتراشب  یلیل : ـ  یبا  نب  نایفـس  اب  ینخـس  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
دتسرفب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  زا  ار  ّقح  ياوشیپ  دنوادخ ، هک  نیا  ات  دهد 

 . 99 نتفلاو :  محالملا   ، 76 نیّیبلاطلا :  لتاقم  یلیل ،  یبأ  نب  نایفس  نع   45  / 16 دیدحلا :  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش 

76 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
انِّقَح نِم  ُصِقَتنَی  ال  اِیبَن ،  ِّقَحلِاب  اًدَّمَُحم  َثََعب  يذَّلاَوَف  اًتَیبو ،  اًـطهَرو  اًـبیقَن  َُهل  َراـتخا  ـَّالإ  اِیبَن  ثَعبَی  َمل  هّللا َ  َّنإ  ِۀَـعُمُجلا : ـ  َموَی  ِۀـِتَبطُخ  یف   ـ

ٍنیح  َدَعب  ُهَأَبَن  َّنُمَلعََتلو   ، » ُۀَِبقاعلا اََنل  ُنوکَتو  ّالإ  ٌَۀلوَد  انیَلَع  ُنوکَت  الو  ُهَلثِم ،  ِِهلَمَع  نِم  هّللا ُ  ُهَصَّقَن  ّالإ  ٌدَحأ  ِتیَبلا  َلهأ 
يا هداوناـخ  یموـق و  یبـیقن و  وا  يارب  هک  نیا  رگم  داتـسرفن ، يربماـیپ  چـیه  دـنوادخ  هعمج : ـ  زور  هبطخ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماـما 

هب دـنوادخ  هک  نیا  رگم  درازگ  مک  ار  تیب  لها  ام  ّقح  هک  تسین  سک  چـیه  درک ،  ربمایپ  ّقح  هب  ار  دّـمحم  هک  نآ  هب  دـنگوس  دـیزگرب .
ار نآ  ربخ  يدـنچ  زا  سپ  ًاعطقو   » دـشاب ام  ِنآ  زا  تبقاع  هک  نیا  رگم  دـشابن ، ام  دـض  رب  یتلود  چـیه  دـهاکب و  وا  لمع  زا  رادـقم  ناـمه 
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تسناد . » دیهاوخ 
 . 328  / 1 ّردلا :  رثن  عجارو   ، 9  / 3 بهذلا :  جورم 

77 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 ُ ، هّللا ُهَرَصَن  اهَرَصَن  نَم  َءادوَس ،  ِقِرشَملا  َنِم  ًۀَیار  هّللا ُ  َثَعبَی  یّتَح  مالـسلا ،  مهیلع  ِِهتَیب  ُلهأ  ُهاقلَی  ًءالَب  َرَکَذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  َّنإ 

ُهُرُصنَیو  هّللا ُ  ُهُدِّیَُؤیَف  مُهَرمأ ،  ُهَنّولَُویَف  یمساَک ،  ُهُمِسا  ًالُجَر  اوتأَی  یّتَح  هّللا ، ُ  َُهلَذَخ  اَهلَذَخ  نَمو 
زا ار  یهایـس  ياهمچرپ  دـنوادخ  هک  ینامز  اتمالـسلا  مهیلع  شتیب  لها  هک  درک ، دای  ییاـهالب  جـنر و  زا  ربماـیپ  مالـسلا : هیلع  نسح  ماـما 
یب اهنت و  ار  وا  دنوادخ  دراذگ ، ناشیاهنت  سکره  دناسر و  شیرای  دـنوادخ  دـهد ، يرای  ار  اهنآ  سکره  دـننیب . یم  دتـسرف ، یم  قرـشم 

ار وا  دنوادخ  دنراپس و  یم  وا  تسد  هب  ار  دوخ  روما  مامز  دنور و  یم  تسا  نم  مانمه  هک  يدرم  دزن  اهمچرپ ، نیا  نابحاص  دراذگ ؛ روای 
دهد . یم  شترصن  دنک و  یم  ینابیتشپ 

 . ۀبتع نب  ءالعلا  نع   49 نتفلاو :  محالملا   ، 130 رردلا :  دقع 
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مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َُهل َلاق  ِۀَِفلَتخُملا . . .  ِقَرِفلا  َنِم  ِمالَکلا  ُلهأو  ُءاهَقُفلا  َعَمَتجا  ِدَقومالـسلا  هیلع  اضِّرلا  یَـسوم  ُنب  ُِّیلَع  ُهَدنِعو  اًموَی  ِنومأَملا  َسِلجَم  ُترَـضَح 
نع ٍرَفعَج  ُنب  یَـسوم  یبأ  ینَثَّدَح  مالـسلا :  هیلع  اضِّرلا  َلاقَف  َّدَـحلا .  ُمُکیف  ُنوزواجَتَیو  مُکیف  َنُولغَی  اًموَق  َّنأ  ینَغََلب  ِنَسَحلا  َابأ  ای  ُنومأَملا : 

مهیلع ٍِبلاـط  یبأ  ِنب  ِِّیلَع  ِهیبأ  نَع  ٍِّیلَع  ِنبا  ِنیَـسُحلا  ِهیبأ  نَع  ِنیَـسُحلا  ِنب  ِِّیلَع  ِهیبأ  نَع  ٍِّیلَع  ِنـب  ِدَّمَُحم  ِهـیبأ  نَـع  ٍدَّمَُحم  ِنـب  ِرَفعَج  ِهـیبأ 
 ، اِیبَن ینَذِخَّتَی  نأ  َلبَق  اًدبَع  ینَذَخَّتا  َیلاعَتو  َكَرابَت  هّللا َ  َّنِإَف  یّقَح ؛  َقوَف  ینوعَفَرت  ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاق  َلاق :  مالـسلا 

نِکلو هّللا ِ  ِنود  نِم  یل  اًدابِع  اونوک  ِساـّنِلل  َلوقَی  َُّمث  َةَُّوبُّنلاَو  َمکُحلاَو  َباـتِکلا  هّللا ُ  ُهَی  ـ ِتُؤی نأ  ٍرَـشَِبل  َناـک  اـم   : » یلاـعَتو َكَراـبَت  هّللا ُ  َلاـق 
ذإ َدـَعب  ِرفُکلِاب  مُکُُرمأَیأ  ًابابرأ  َنیِّیبَّنلاَو  َۀَِـکئالَملا  اوُذِـخَّتَت  نأ  مُکَُرمأَی  الو  َنوسُردـَت *  ُمتنُک  اِمبو  َباتِکلا  َنومِّلَُعت  ُمتنُک  اِمب  َنیِّیناـّبَر  اونوک 

َنوِملسُم  ُمتنأ 
ياه هقِرف  ناملکتم  ناهیقف و  دوب و  وا  دزن  زینمالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مدوب و  رـضاح  نومأـم  نمجنا  رد  يزور  مهج : نب  نسح 

دح زا  ار  اپ  امش  هب  تبسن  دننک و  یم  ولُغ  امش  هرابرد  یهورگ  هک  ما  هدینش  درک : ضرع  راوگرزب  نآ  هب  نومأم  دندوب ... . عمج  فلتخم ،
زا یلع  نب  دّمحم  شردپ ، زا  دّمحم  نب  رفعج  شردـپ ، زا  رفعج  نب  یـسوم  مردـپ ، دومرفمالـسلا : هیلع  اضر  ترـضح  دـنراذگ . یم  رتارف 

: دومرف بانج  نآ  هک  درک  ثیدـح  مالـسلا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  شردـپ ، زا  یلع  نب  نیـسح  شردـپ ، زا  نیـسحلا  نب  یلع  شردـپ ،
رارق ربمایپ  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اریز  دیربن ؛ رتارف  مراوازس ، هچ  نآ  زا  ارم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

، دهدب يربمایپ  مکح و  باتک و  وا  هب  ادـخ  هک  دزـسن  ار  يرـشب  چـیه  : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  يادـخ  داد . رارق  دوخ  هدـنب  دـهد ،
نآ زا  دیداد و  یم  میلعت  ینامـسآ )  ) باتک هک  نآ  ببـس  هب  دیوگب ]: دیاب   ] هکلب دیـشاب ، نم  هدنب  ادخ ، ياج  هب  دیوگب : مدرم  هب  وا  سپس 

سپ ایآ  دیریگ . ییادخ  هب  ار  ناربمایپ  ناگتشرف و  هک  داد  دهاوخن  نامرف  ار  امـش  زین )  ) و دیـشاب . نید  ياملع  دیدناوخ ، یم  سرد  هک  ور 
دراد .»!؟ یم  او  رفک  هب  ار  امش  زاب ) ، ) دیا هداهن  ادخ )  ) نامرف هب  رس  هک  نآ  زا 

هب نم  یطارفا و  نمشد  یطارفا و  تسود  تسین : نم  ریصقت  هک  یلاح  رد  دنسر ، تکاله  هب  هورگ  ود  نم  هرابرد  دومرفمالسلا : هیلع  یلع 
هک هنوگ  نامه  درب ، رتارف  نامّدـح  زا  ار  ام  دـنک و  ولغ  ام  هرابرد  هک  یـسک  زا  منک  یم  يرازیب  مالعا  یلاـعت ، كراـبت و  يادـخ  هاگـشیپ 
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نب یسیع  يا  دومرف : ادخ  هک  ار  یماگنه  نک ) دای   ) و : » تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  تسج . يرازیب  اراصن  زا  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع 
هراـبرد  ] هک دـبیزن  ارم  وـت ، یهّزنم  تفگ : دـیتسرپب ؟ دـنوادخ  ياـج  هب  ادـخ  ود  نوـچمه  ار  مرداـم  نم و  یتـفگ : مدرم  هب  وـت  اـیآ  میرم ،

یناد و یم  وت  تسا ، نم  سفن  رد  هچ  نآ  یتسناد . یم  ار  نآ  ًاعطق  مدوب ، هتفگ  ار  نآ  رگا  میوگب . تسین  نم  ّقح  هک  ار  يزیچ   [ نتـشیوخ
؛ متفگن ناـنآ  هب  يداد ، مناـمرف  نادـب  ار  هچ  نآ  زج  نم  یناـهن . ياـهزار  ياـناد  دوخ  وت  هک  ارچ  مناد ، یمن  نم  تسوـت ، تاذ  رد  هچ  نآ 

حور نوچ  سپ  مدوب ، هاوگ  نانآ  رب  مدوب ، ناشنایم  رد  یتقو  ات  دـینک و  تدابع  ار  دوخ  راگدرورپ  نم و  راـگدرورپ  ادـخ ، هک  ما ): هتفگ  )
عانتما زگره  دشاب ، ادخ  هدـنب  هک  نیا  زا  حیـسم  : » تسا هدومرف  و  یهاوگ . » زیچ ، همه  رب  وت  يدوب و  نابهگن  نانآ  رب  دوخ  وت  یتفرگ ، ارم 

یناربماـیپ زین  وا  زا  شیپ  هک  دوبن  يربماـیپ  زج  میرم ، رـسپ  حیـسم  : » تسا هدومرف  و  دـنرادن . »] عاـنتما   ] زین بّرقم  ناگتـشرف  دزرو و  یمن 
يارب هکره  سپ  دـندرک . یم  تجاح  ياضق  ود  ره  ینعی  دـندروخ . » یم  اذـغ  ود  ره  دوب ، وگتـسار  رایـسب  ینز  شرداـم  دـندوب و  هدـمآ 

وا زا  ترخآ  اـیند و  رد  اـم  دـنک  تماـما ، ياـعّدا  ناـماما  ریغ  يارب  تّوبن و  اـی  ّتیبوبر  ياـعّدا  ناـماما ، يارب  ّتیبوبر و  ياـعّدا  ناربماـیپ ،
میرازیب .

 . 79 و 80 نارمع :  لآ 
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مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
مالسلاامهیلع  اضِّرلا  یَسوم  ِنب  ِِّیلَع  َعَم  َناسارُِخب  ُتنُک 

مالـسلا هیلع  ِنَسَحلا  ُوبأو  ُنَحنو ،  ُنَحن  ُلوقَیو :  مِهیَلَع  ُرِخَتفَی  ِسِلجَملا  ِیف  ٍۀَـعامَج  یلَع  َلَـبقأ  دَـق  ٌرِـضاح  یـسوم  ُنب  ُدـیَزو  ِهِِسلجَم ،  یف 
 ُ هّللا َمَّرَحَف  اهَجرَف  تَنَـصحأ  َۀَمِطاف  َّنإ  ِۀَفوکلا :  ِیلاَّقب  ُلوَق  َكَّرَغأ  ُدیَز ،  ای  َلاقَف :  ِهَیلإ  َتَفَتلاَف  ٍدیَز  ََۀلاقَم  َعِمَـسَف  مُُهثِّدَُـحی ،  ٍموَق  یلَع  ٌِلبقُم 
 َ هّللا ُعیُطیمالـسلاامهیلع  ٍرَفعَج  َنب  یَـسوم  َنوکَی  نأ  اّمَأَف  ًۀَّصاخ ،  اِهنَطب  ِدـلُوو  ِنیَـسُحلاَو  ِنَسَحِلل  ّالإ  َِکلذ  ام  هّللاَو ، ِ  ِراـّنلا !؟  یَلَع  اـهَتَّیِّرُذ 

ِنیَـسُحلا َنب  َِّیلَع  َّنإ  ُهـنِم !  َّلَـجوَّزَع  هـّللا ِ  یَلَع  ُّزَعأ  َتنأـَل  ًءاوَـس !؟  ِۀَـمایِقلا  َموَـی  ِناـئیَجت  َّمـُث  َتـنأ ،  ِهیـصعَتو  ُهَـلَیل  ُموـقَیو  ُهَراـهَن  ُموـصَیو 
ِباذَعلا .  َنِم  ِنافعِض  اِنئیسُِملو  ِرجَألا  َنِم  ِنالفِک  اِننِسحُِمل  ُلوقَی :  َناکمالسلاامهیلع 

ٍِحلاص  ُریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنإ  َِکلهأ  نِم  َسَیل  ُهَّنِإ  ُحون  ای  َلاق   : » َۀَیآلا ِهِذه  نوؤَرقَت  َفیَک  ُنَسَح ،  ای  َلاقَف :  ََّیلإ  َتَفَتلا  َُّمث  ُءاّشَولا :  ُنَسَحلا  َلاقو 
یسوم  نب  یلع  سلجم  رد  ناسارخ ، رد  نم  يدادغب : ءاّشو  یسوم  نب  نسح 

مالسلاامهیلع اضرلا 
یم تخورف و  یم  رخف  ناـنآ  رب  دوب و  هدرک  نایـسلجم  زا  يا  هدـع  هب  ور  تشاد و  روـضح  زین  ترـضح ) ردارب   ) یـسوم نب  دـیز  مدوـب و 

وا هب  ور  دینش و  ار  دیز  نانخس  دوب ، رگید  يا  هدع  يارب  نتفگ  نخـس  لوغـشم  هک  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مینانچ . نینچ و  ام  تفگ :
كاـپ ار  دوـخ  نماد  همطاـف ، دـنیوگ : یم  هک  تسا  هتخاـس  رورغم  ار  وـت  هفوـک  ناـشورف  يزبـس  نخـس  نـیا  اـیآ  دـیز ! يا  دوـمرف : هدرک 

دراد يدنزرف  نیـسح و  نسح و  هب  صاصتخا  طقف  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  درک !؟ مارح  وا  هّیرذ  رب  ار  شتآ  دنوادخ  ور  نیا  زا  تشادهگن و 
دنارذگ و تدابع  هب  ار  اهبش  دریگب و  هزور  اهزور  دنک و  تعاطا  ار  ادخ  رفعج ، نب  یـسوم  هک  نیا  اما  دشاب . هدش  هدییاز  وا  مکـش  زا  هک 

نب یلع  دوب ! یهاوخ  وا  زا  رتزیزعلج  زع و  يادخ  دزن  وت  تروص ، نیا  رد  دیـشاب ، ناسکی  تمایق  زور  رد  سپـس  ینک و  ادخ  تیـصعم  وت 
باذع . ربارب  ود  ام ، رادرکدب  يارب  تسا و  شاداپ  زا  هرهب  ود  ام ، راکوکین  يارب  دومرف : یممالسلاامهیلع  نیسحلا 

ْنِم َْسَیل  ُهَّنِا  ُحُون  ای  َلاق  : » دینک یم  تئارق  هنوگچ  ار  هیآ  نیا  نسح ، يا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  سپـس  ترـضح  نآ  دیوگ : ءاّشو  نسح 
یخرب دـننک و  یم  تئارق  لمع ) يارب  ریغ  فصو  هب  « ) ٍحـِلاص ُْریَغ  ٌلَمَع  هَّنِا   » ار نآ  اهیـضعب  مدرک : ضرع  ٍحـِلاص . » ُْریَغ  ٌلَـمَع  ُهَّنِا  َکـِلْهَا 
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زا ار  وا  دنک  یم  تئارق  هفاضا ) هب  « ) ٍحلاص ِْریَغ  ُلَمَع  هَّنِا   » هک یـسک  سپ ، دنناوخ . یم  ریغ ) هب  لمع  هفاضا  هب  « ) ٍحلاص ِْریَغ  ُلَمَع  ُهَّنا   » رگید
شردپ زا  ار  وا  دنوادخ  درک ، ینامرفان  ارلج  زع و  يادخ  نوچ  اما  دوب ، حون  دنزرف  وا  زگره ؛ دومرف : ترضح  دنک . یم  یفن  حون  يدنزرف 

زا يرب ، نامرف  ار  دنوادخ  هچنانچ  زین  وت  تسین و  ام  زا  دنک  ینامرفان  ارلج  زع و  يادـخ  هک  تیب  لها  ام  زا  کیره  روط ، نیمه  درک . یفن 
یتسه . تیب  لها  ام 

 . 46 دوه : 

80 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِتیَبلا  َلهأ  اّنِم  َةَدیَبُع  ابأ  َّنإ  ٍبیرَِغب ،  َوُه  َسَیل 

وا هک  منک  یم  هیرگ  نیا  يارب  نم  درک : ضرع  دیـسرمالسلا و  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  وا ، گرم  زا  سپ  هدیبع  وبا  رـسمه  نسحلاوبا :
تسا . تیب  لها  ام  زا  هدیبعوبا  تسین ؛ بیرغ  وا  دومرف : ترضح  درم . بیرغ 

 . 4  / 40 رئارسلا :  تافرطتسم 

81 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
اّنُم ٌلُجَر  َِکلذ  َّيِدَّمَحُملا ،  َناملَس  اولوق  نِکلو  َّیِسِرافلا ،  َناملَس  اولوقَت  ال  هَم !  مالسلا :  هیلع  ٍرَفعَج  وبأ  َلاقَف  ُّیِسِرافلا  ُناملَـس  ُهَدنِع  َرِکُذ 

ِتیَبلا  َلهأ 
، یسراف ناملـس  دییوگن  هن ، دومرف : ترـضح  دمآ . نایم  هب  نخـس  یـسراف  ناملـس  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  روضح  رد  بیهـص : نب  نسح 

تسا . تیب  لها  ام  زا  يدرف  وا  يدّمحم ؛ ناملس  دییوگب 
 . 310 نیظعاولا :  ۀضور  میکح ،  نب  دّمحم  نع   42  / 71 یف :  اًضیأ  هرکذو   ، 26  / 54  / 1 ّیّشکلا :  لاجر 

82 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
اهُِکلمَی .  نَِمل  ٌدبَع  اهیف  ُبِغاّرلا  : 

تسا . رادایند  هدنب  هاوخایند ، ایند : ـ  شهوکن  رد  مالسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
 . راّجنلا نبا  نع  ًالقن  ج 16 ص 214 ح 44236  لاّمعلا :  زنک 

83 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
يوقَّتلا .  ِیف  ُۀَبغَّرلا  ُدهُّزلا : ـ ؟ اَم  َُهل :  َلیق  اَّمل   ـ

تساوقت .  هب  تبغر  تسیچ : ـ ؟ دهز  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ :  هیلع  نسح  ماما 
 . ج 78 ص 102 ح 2 راونألا :  راحب  ص 225 ،  لوقعلا :  فحت 
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84 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 ، ِراذنِإلا َدَعب  ٌۀَّجُح  اَنل  َنوکَی  یَک ال  ِدیعَولِاب  انَیلإ  مَّدَقَف  َِربَتعَن ،  امیَک  اهنَع  هّللا ُ  اَنَأَّبَن  دَقو  ٍلاَوز ،  یلإ  اهیف  ام  ُّلُکو  ٍۀَنِتفو ،  ٍءالَب  ُراد  اینُّدـلا  َّنإ 

یقبَی .  امیف  اوبَغراَو  ینفَی ،  امیف  اودَهزاَف 
ایند لاوحا ]  ] زا ار  ام  دنوادخ ،  تسا . یتسین  هب  ور  تسا ،  نآ  رد  هچنآ  ره  تسا و  يراتفرگ  جنر و  يارس  ایند ،  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
سپ میـشاب . هتـشادن  يا  هناهب  رذع و  رگید  رادشه ، زا  دـعب  ات  تسا  هداد  میب  شیپاشیپ  ار  ام  میزومایب .  تربع  سرد  ات  تسا  هتخاس  هاگآ 

دیهاوخب . تسا ،  راگدنام  ار  هچنآ  دیزروب و  دهز  ایند ) ینعی   ) دریذپ یم  انف  هچنآ  هب 
 . ج 4 ص 31 بوشآرهش :  نبال  بقانملا  عجارو  هریغو  هیبأ  نع  بدنج  نب  نمحرلا  دبع  نع  ص 378 ح 24  دیحوتلا : 

85 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُةَدِرابلا .  ُۀَمینَغلا  َیِه  اینُّدلا  ِیف  ُةَداهَّزلا 

تسا . هدروآ  داب  یتمینغ  ایند ، هب  دهز  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ج 16 ص 215 ح لاّمعلا :  زنک  روعألا ،  ثراحلا  نع  اـمهالک  ج 13 ص 256  قشمد :  خـیرات  ج 3 ص 69 ح 2688 ،  ریبکلا :  مجعملا 

 . ص 53 ح 64 ۀّیوقلا :  ددعلا  44237 ؛ 

86 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
لَه ٍۀَیادِه ؟  ِریَِغب  ًيدُهو  ٍمُّلَعَت ،  ِریَِغب  املِع  هّللا ُ  ُهَِیتُؤی  نأ  ُدیُری  نَم  مُکنِم  لَه  َلاقَف :  ٍموَی  َتاذ  ِِهباحصأ  یلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  َجَرَخ 

 ، َِکلذ ِردَق  یلَع  ُهَبلَق  هّللا ُ  یَمعأ  اهیف  ُهَلَمأ  َلاطأو  اینُّدلا  ِیف  َبِغَر  نَم  ُهَّنإ  الأ  اریـَصب ؟ ُهَلَعجَیو  یمَعلا  ُهنَع  هّللا ُ  َبِهذـُی  نأ  ُدـیُری  نَم  مُکنِم 
ٍۀَیادِه .  ِریَِغب  ًيدُهو  ٍمُّلَعَت ،  ِریَِغب  املِع  هّللا ُ  ُهاطعأ  اهیف  ُهَلَمأ  َرَّصَقو  اینُّدلا  ِیف  َدِهَز  نَمو 

هک تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  : » دومرف دمآ و  شباحـصا  دزن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور ،  نسح : ـ  زا  لقن  هب  ءایلوألا ـ  ۀیلح 
دهاوخب هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دـنک ؟ تیادـه  يرگتیادـه ،  یب  دـنک و  اـطع  شناد  نتخومآ ،  یب  ار  وا  دـنوادخ ،  دـهاوخب 

 ، دـنک زارد  رود و  ایند  رد  ار  شیوزرآ  دوش و  بغار  اـیند  هب  سک  ره  هک  دـینادب  دـنادرگ ؟ شیاـنیب  دربب و  وا  زا  ار  یلدروک  دـنوادخ ، 
ار وا  دنوادخ  دنک ،  هاتوک  ایند  رد  ار  شیوزرآ  دزروب و  دـهز  ایند  رد  سک  ره  و  دـنادرگ ، یم  روک  ار  شلد  هزادـنا ،  نامه  هب  دـنوادخ 

دنک . یم  تیاده  يرگتیاده ،  نودب  دنک و  یم  اطع  شناد  نتخومآ ،  یب 
؛  ج 3 ص 209 ح 6195 لاّمعلا :  زنک  هوحن ،  ج 7 ص 360 ح 10582  نامیإلا :  بعُش  جو 8 ص 135 ،  ج 6 ص 312  ءایلوألا :  ۀیلح 

 . هوحن سنأ  نع  ج 1 ص 131  رطاوخلا :  هیبنت  ص 365 ،  بلاطملا :  ریسیت 

87 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َکیَلَع ُدِرَی  ام  َةَّدِـشو  اِهقاِرف ،  ِرکِذـِب  اینُّدـلا  َرکِذ  َکنَع  عَدَـف  یلعَألا ،  ِرَظنَملِاب  هّللا َ  َّنإو  يَرت ،  دَـق  ام  َکَیلإ  اَوتأ  دَـق  َموَقلا  َّنإ  هاّـمَع ؛  اـی  : 
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اهَدَعب .  ام  ِءاخَِرل 
دنوادـخ هّتبلا  و  ینیب ، یم  هک  دـندرک  نآ  وت  اب  مدرم ،  نیا  ناجومع ! رذ : ـ  وبا  اب  دوردـب  ماگنه  رد  يراتفگ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
ِشیاسآ رطاخ  هب  و  نک ، نورب  لد  زا  ار  ایند  دای  ایند ،  ییادـج  زا  ندرک  دای  اب  سپ ، تساهراک .] نیا  همه  رب  رظان  و   ] تسا نیرب  رظنم  رد 

نک . لّمحت  دنسر ،  یم  وت  هب  هک  ار  ییاه  یتخس  نآ ،  زا  سپ 
ج 8 ص 253 ۀغالبلا :  جهن  حرش  عجارو  ج 22 ص 436 ح 51  راونألا :  راحب  یمعثخلا ،  رفعج  یبأ  نع  ج 8 ص 207 ح 251  یفاکلا : 

.

88 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ٌبیبَح .  َُهل  نُکَی  َمل  نَم  ُبیرَغلا  : 

درادن .  یتسود  هک  تسا  یسک  بیرغ ،  مالسلا : ـ  هیلع  نسح  ماما  هب  شیوخ  ّتیصو  رد  مالسلا ـ  هیلع  یلع  ماما 
 ، مالـسلاامهیلع هنع  رقابلا  مامإلا  نع  مادـقملا  یبأ  نب  رمع  نع   233 ۀّـجحملا :  فشک   ، 84 لوقعلا :  فـحت  باتکلا 31 ،  ۀغالبلا :  جـهن 

 . ظعاوملا یف  ّيرکسعلاو  عیکو  نع  ًالقن   44215  / 181  / 16 لاّمعلا :  زنک   ، 538  / 3 راربألا :  عیبر  74/165/28 ؛  راونألا :  راحب 

89 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َناکو ینیَع ،  یف  ِساّنلا  ِمَظعأ  نِم  َناک  یل  ٍخأ  نَع  مُکُِربُخا  اَنأ  ُساـّنلا ،  اَـهُّیأ  َلاـقَف :  اـمِهیَلَع  هّللا ِ  ُتاوَلَـص  ٍِّیلَع  ُنب  ُنَسَحلا  َساـّنلا  َبَطَخ 

ِِهنیَع .  یف  اینُّدلا  َرَغِص  ینیَع  یف  ِِهب  َمُظَع  ام  ُسأَر 
َدَجَو .  اذإ  ُِرثُکی  الو  ُدِجَی ،  ام ال  یهَتشَی  الَف  ِِهنَطب ؛  ِناطلُس  نِم  اجِراخ  َناک 

ُهَیأَر .  الو  ُهَلقَع  َُهل  ُّفِخَتسَی  الَف  ِهِجرَف ؛  ِناطلُس  نِم  اجِراخ  َناک 
ٍۀَعَفنَِمل .  ٍۀَِقث  یلَع  ّالإ  ُهَدَی  ُّدُمَی  الَف  َِۀلاهَجلا ؛  ِناطلُس  نِم  اجِراخ  َناک 

يوعَد یف  ُكِراُشی  الو  ٍءاِرم ،  یف  ُلُخدَی  َناک ال  َنیِلئاقلا ،  ََّذب  َلاق  اذِإَف  اتاّمَص ،  ِهِرهَد  َرَثکأ  َناک  ُمَّرَبَتَی .  الو  ُطَّخَسَتَی ،  الو  یّهَشَتَی ،  َناک ال 
ُّدِجلا َءاج  اذِإَف  افَعضَتسُم ،  افیعَـض  َناک  مُهَنود .  ٍءیَِـشب  ُهَسفَن  ُّصُخَی  الو  ِِهناوخإ ،  نَع  ُلُفغَی  َناکو ال  ایِـضاق .  يرَی  یّتَح  ٍۀَّجُِحب  یلُدی  الو  ، 

ایِداع .  اثَیل  َناک 
يردَـی ِنارمأ ال  ُهَّزَتبا  اَذإ  َناک  ُلوقَی .  ام ال  ُلَعفَیو  ُلوقَی ،  ام  ُلَعفَی  َناک  اراذـِتعا .  يَرَی  یّتَح  ِِهلثِم  یف  ُرذـُعلا  ُعَقَی  امیف  ادَـحأ  ُمولَی  ـال  َناـک 

ُهَدـنِع وجرَی  نَم  ّالإ  ُریـشَتسَی  الو  َءُربلا ،  ُهَدـنِع  وجرَی  نَم  َدـنِع  ّالإ  اعَجَو  وکـشَی  َناک ال  ُهََفلاخَف .  يوَهلا  َیلإ  امِِهبَرقأ  یلإ  َرَظَن  ُلَـضفأ  اـمُهُّیأ 
ِّوُدَعلا .  نَع  ُلُفغَی  الو  ُمِقَتنَی ،  الو  یّهَشَتَی ،  الو  یّکَشَتَی ،  الو  ُطَّخَسَتَی ،  الو  ُمَّرَبَتَی ،  َناک ال  َۀَحیصَّنلا . 

هّللِاب .  ّالإ  َةَُّوق  الو  َلوَح  الو  ِریثَکلا ،  ِكَرت  نِم  ٌریَخ  ِلیلَقلا  ُذخَأَف  اهَّلُک  اهوقیُطت  َمل  نِإَف  اهوُمتقَطأ ،  نإ  ِۀَمیرَکلا  ِقالخَألا  ِهِذه  ِلثِِمب  مُکیَلَعَف 
ماما دـنناسر : ـ  یممالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  ثیدـح  نیا  هک  شنارای  زا  يا  هراپ  زا  دـلاخ ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  لـقن  هب  یفاـکلا ـ 
ِنیرت گرزب  زا  ممـشچ  رد  هک  مهد  یم  ربـخ  يردارب  زا  ار  امـش  نم  مدرم !  يا   : » دومرف دـناوخ و  هبطخ  مدرم ،  يارب  مالـسلا  هیلع  نسح 

دوب .  وا  مشچ  رد  ایند  یکچوک  ممشچ ، رد  شندومن  هولج  گرزب  یلصا  ّتلع  دوب .  مدرم 
دنارذگ .  یمن  دح  زا  تفای ،  یم  رگا  درک و  یمن  وزرآ  تفای ،  یمن  ار  هچنآ  سپ  دوبن .  شمکش  بولغم  وا 

ار .  شیأر  هن  درک و  یم  کبس  ار  دوخ  لقع  هن  نآ ،  يارب  سپ  دوبن . شتوهش  بولغم  وا 
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درک .  یمن  زارد  يدوس  يارب  نانیمطا  دروم  صخش  يوس  هب  زج  ار  شتسد  سپ  دوبن . ینادان  بولغم 
تشگ .  یم  هدرسفا  هن  دش و  یم  نیگمشخ  هن  دوب ،  نارسوه  هن 

رد دـش و  یمن  دراو  یلادـج  چـیه  رد  تفرگ و  یم  یـشیپ  ناگدـنیوگ  رب  تفگ ، یم  نخـس  نوچ  اما  دوب ؛  شوماخ  ار  شراگزور  رتشیب 
درک .  یمن  يروآ  تّجح  تفای ،  یمن   ] شنانخس ندینش  يارب  يا ]  یضاق  ات  تسج و  یمن  تکرش  ییاوعد  چیه 

ماگنه هب  اما  دومن ؛  یم  ناوتان  رهاظ ،  هب  تخاـس .  یمن  دوخ  هژیو  تشاد و  یمنزاـب  ناـنآ  زا  ار  يزیچ  تشگ و  یمن  لـفاغ  شناردارب  زا 
دوب .  هزرَش  يریش  ششوک ، 

دنادب .  ار  شرذع  ات  درک ،  یمن  شنزرس  دنروآ ،  یم  شزوپ  نآ ،  لثم  رد  هک  يراک  ببس  هب  ار  سک  چیه 
داد . یم  ماجنا  زین  تفگ ،  یمن  هچنآ  داد و  یم  ماجنا  تفگ ،  یم  هچنآ 

رت کیدزن  سفن ،  ياوه  هب  کی  مادک  هک  تسیرگن  یم  دنرترب ،  اهنآ  زا  کی  مادک  تسناد  یمن  دش و  یم  يورایور  هلئسم  ود  اب  هاگره 
درک .  یم  تفلاخم  نآ  اب  سپ  تسا . 

 ، تشاد یهاوخکین  دیما  وا  زا  هک  یـسک  اب  زج  و  تشاد ،  وا  زا  ار  دوخ  دوبهب  دیما  هک  یـسک  دزن  رگم  درک ،  یمن  هوکِـش  يدرد  چیه  زا 
درک .  یمن  تروشم 

تشگ .  یمن  لفاغ  نمشد ،  زا  لاح ،  نیع  رد  تفرگ و  یمن  ماقتنا  یسک  زا  دوبن .  نارسوه  تیاکش و  ُرپ  دش و  یمن  نیگمشخ  هدرسفا و 
 ، دـیتشادن ار  شا  همه  تقاط  رگا  دیـشاب و  اهنآ  دـنبیاپ  دـیروآ و  تسد  هب  يا  هناراوگرزب  ياه  يوخ  نینچ  دـیتشاد ،  ار  شناوت  رگا  سپ 

تسین . » ادخ  هلیسو  هب  زج  یناوت  ینوگرگد و  و  تسا ،  رایسب  نتشاذگاو  زا  رتهب  كدنا ،  ندروآ  تسد  هب   ] هک دینادب  [
؛  24  / 294  / 69 راونألا :  راحب  لوقی ، » ام ال  لعفیو   » لدـب لعفی » اـم ال  لوقی  ـالو   » هیفو  240 راونألا :  ةاکـشم   ، 26  / 237  / 2 یفاکلا : 

. هوحن ّمصألا  ناسیک  نب  دّمحم  نع   39  / 8 ۀیاهنلاو :  ۀیادبلا 

90 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِءاخَّرلاَو .  ِةَّدِّشلا  ِیف  ُءاخِإلا  : 

یتخـس رد  هچ  ندرک ،  يدردمه  تسیچ : ـ ؟  يردارب  یتسود و   [ ِتقیقح  ] هک دش  لاؤس  ناشیا  زا  هک  یماگنه  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
شیاسآ .  رد  هچ  و 

 . 2  / 103  / 78 راونألا :  راحب   ، 225 لوقعلا :  فحت 

91 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُهَّبَحأ .  هّللا َ  َفَرَع  نَم 

تشاد .  دهاوخ  تسود  ار  وا  دسانشب ،  ار  ادخ  هکره  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 . 52  / 1 رطاوخلا :  هیبنت 

92 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
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؛ َکَیلإ ِءایـشَألا  ِضَغبأیف  َکِصعأ  َملو  َِکلوسَِرب ، ِقیدـصَّتلاَو  َِکب  ِنامیِإلا  َکَیلإِءایـشَألا ؛ ِّبَحأ  یف  َّیَلَع ـ  ُۀَّنِملا  ََکلو  َکـُتعَطأ ـ  یهلإ ،  : 
َنیمِحاّرلا .  َمَحرأ  ای  امُهَنَیبام  یل  رِفغاَف  َِکلوسَِرب ، ِبیذکَّتلاَو  َِکب  ِكرِّشلا 

وت تربمایپ ، ـ  هب  قیدـصت  وت و  هب  نامیا  ینعی  تدزن ـ  رد  اهزیچ  نیرت  بوبحم  دروم  رد  اهلاراب !  شیاعد : ـ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
وـت و هب  ندـیزرو  كرـش  ینعی  تدزن ـ  رد  اـهزیچ  نیرت  نمـشد  دروـم  رد  و  يراد ؛  تـّنم  نـم  رب  وـت  زین  نآ  رد  هـچرگ  مدرب ،  ناـمرف  ار 

شخبب .  نم  رب  تسا ،  ود  نیا  نایم  ار  هچنآ  نانابرهم !  نیرت  نابرهم  يا  سپ  مدرکن .  ینامرفان  ار  وت  تربمایپ ـ  بیذکت 
 . يورغلا قیتعلا  باتکلا  نع  ًالقن   3  / 190  / 94 راونألا :  راحب   ، 182 تاوعدلا :  جهُم 

93 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
تَفِرُع .  تَّلَواذإف  تَماقأ ،  ام  ُمَعِّنلا  ُلَهُجت 

دنوش . یم  هتخانش   [ ناشردق  ] دنتفر هک  نیمه  ودنا  هتخانشان  دنتسه  ات  اه  تمعن  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
.12  / 115  / 78 راونألا :  راحب 

94 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َیلإ ِنارمُعلا  نِم  َۀَـلقُّنلا  َنوهَرکَت  ُمتنأو  مُکاینُد ،  ُمترّمَعو  مُکَتَرِخآ ،  ُمتبَرخأ  مُّکنِأل  ُهُّبُحن : ـ ؟ الو  َتوملا  ُهَرکناُنلاب  ام  ٌلُجر :  َُهل  َلاـق  اَّـمل   ـ

ِبارَخلا . 
اریز دومرف :  میرادـن ـ ؟ تسود  ار  نآ  میراد و  شوخاـن  ار  گرم  ارچ  درک :  ضرع  وا  هب  هک  يدرم  باوـج  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماـما 

دیوش . لقتنم  هناریو  هب  ینادابآ  زا  دیرادن  تسود  دیا و  هدرک  دابآ  ار  ناتیایند  ناریو و  ار  دوخ  ترخآ  امش 
 . 390/29 رابخألا :  یناعم 

95 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِساّنلا .  َیلإ  ُبُّبَحَّتلاو  ِقوقُحلا ،  ُءادأو  ِۀَعینَّصلا ،  ُدُّهَعَتو  ِفَنَکلا ،  ُنِیلو  ِسفّنلا ،  ُزازعإو  ِنیِّدلا ،  ُظفِح  ِةَءورُملا : ـ  ِنَع  َلئُس  اَّمل   ـ

ناـسحا و یکین و  رب  تموادـم  شمرن و  سفن و  تّزع  نید و  ظـفح  دوـمرف : یگنادرم ـ  زا  لاؤـس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماـما 
تسا . مدرم  اب  ندومن  یتسود  قوقح و  ندرازگ 

.225 لوقعلا :  فحت 

96 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َنِزَح .  َرّکَفَت  اذإف   ، َلُفغَی یّتح  وهلَی  ُنمؤملا ال 

نیگهودـنا دـشیدنیب  دوخ ] راک  رد  يا  هظحل   ] نوچ سپ  ددرگ . لفاغ  هجیتن  رد  ات  دـنک  یمن  یمرگرـس  نمؤم ،  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماما 
دوش .
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.1/52 رطاوخلا :  هیبنت 

97 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُهَمَرَک .  َقَحَم  ُهَمَِعن  َدَّدَع  نَم 

تسا . هدرب  نیب  زا  ار  شیوخ  یگدنشخب  ، درمش رب  ار  دوخ  ياهناسحا  هک  ره  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
78/113/7 راونألا :  راحب 

98 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِلاؤُّسلا .  َلبَق  ُءاطعإلاو  ِفورعَملاب  ُعُّربَّتلاف  ُمَرَکلا  اّمأ 

شهاوخ . زا  شیپ  شِهَد  تسا و  هنابلطواد  ندرک  ناسحا  يراوگرزب ، مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
.44/89/2 راونألا :  راحب 

99 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
نأ هّللا ِ  ُلالَج  ام  َنُوفِرعَی  َنیذلا  َّزِع )  ) و اوُعَـضاوَتَی ،  نأ  هّللا ِ  َۀَـمَظَع  َنومَلعَی  َنیذـلا  َۀَـعفِر  ّنإف  َمَظاعَتَی ،  نأ   ِ هّللا َۀَـمَظَع  َفَرَع  نَِمل  یغبنَی  ال 

َُهل . )  ) اُولَّلَذَتَی
ادخ تمظع  هک  یناسک  یگرزب  اریز  دشاب ؛ نیب  گرزب  دوخ  دسانش ، یم  ارادخ  یگرزب  هک  یسک  تسین  راوازس  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 

وا ربارب  رد   ] هک تسا  نیا  رد  دنـسانش ، یم  ار  ادـخ  هوکـش  لـالج و  هک  یناـسک  تّزع  دـننک و  یگداـتفا  هک  تسا  نـیا  رد  دـنناد ، یم  ار 
دنیامن .  يراوخ  [

.78/104/3 راونألا :  راحب 

100 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِءاطعإلا .  ِةّوُُرم  نِم  ُرثکأ  اضِّرلاو  ِهَعانَقلا  َةَّوُرم  َّنأ  ْملعا 

تسا . شهد  داد و  یگنادرم  زا  رتشیب  يدنسرخ ، تعانق و  یگنادرم  هک  نادب  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
.78/111/6 راونألا :  راحب 

101 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِتاُهبُّشلا .  نِمَرُهَط  ام  ِبولُقلا  ُمَلسأ 
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دشاب . كاپ  تاهبش  زا  هک  تسا  یلد  اهلد ، نیرتملاس  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
.235 لوقعلا :  فحت 

102 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُهُُّماو .  ٍریَخ  ِّلُک  وبأ  َرُّکَفَّتلا  َّنإف  ؛  ِرُّکَفَّتلا ِۀَمادإو  هّللا ِ  يَوقَتب  مُکیصُوا 

همه رداـم  ردـپ و  ندیـشیدنا  هـک  اریز  مـنک ؛ یم  شرافـس  یگـشیمه  ِندیـشیدنا  یهلا و  ياوـقت  هـب  ار  امـش  مالــسلا :  هـیلع  نـسح  ماـما 
تساهیبوخ .

.1/52 رطاوخلا :  هیبنت 

103 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِریصَبلا .  ِبلَق  ُةایَح  ُرُّکفتلا 

تسا . تریصب  اب  صخش  لد  یگدنز  هیام  ندیشیدنا ، مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
.78/115/11 راونألا :  راحب 

104 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ٍءیش .  ِّلُک  یلإ  ِسفنلا  ُهَرَش  ِرقَفلا : ـ  ِنع  َلئُس  اّمل   ـ

يزیچ . ره  هب  سفن ، يدنمزآ  تسیچرقف : ـ  هک  لاؤس  نیا  خساپ بـه  رد  مالسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
 . 225 لوقعلا :  فحت 

105 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 ، وُه ّالإ  َهلإ  ال  مُکیَلع )  ) مُکَیلإ ُهنِم  ًۀَمحَر  َلب  ِهَیلإ ،  ُهنِم  ٍۀَجاِحل  مُکیَلع  ْضِرفَی  مل  َضئارَفلا  ُمُکیلَع  َضَرَف  اَّمل  ِِهتَمحَرو  ِهِّنَِمب  َّلجوَّزَع  هّللا َ  ّنإ 

َِیلَتبَِیلو  ِبِّیَّطلا ،  نِم  َثیبَخلا  َزیمَِیل 
مُِکبوُلق .  یف  ام  َصِّحَُمِیلو  مُکِرودُص ،  یف  ام 

هب هک  دوب  ببس  نادب  هن  تخاس  بجاو  امش  رب  ار  ضیارف  دوخ  تمحر  مرک و  يور  زا  نوچ  لج  زع و  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ياه هنیـس  رد  ار  هچنآ  دزاس و  ادـج  كاپ  زا  ار  كاپان  ات  دوب ، امـش  هب  هناـگی  دـنوادخ  نآ  تمحر  رهم و  رـس  زا  هکلب  تشاد ، زاـین  اـمش 

دنادرگ . صلاخ  بان و  تسامش ، ياهلد  رد  ار  هچنآ  دیامزایب و  تسامش ،
.23/99/3 راونألا :  راحب 

106 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َدِسفُملا .  َُکتَعاطو   ، َدِجسَملا َکُکَرت  ُۀَلفَغلا 

يرب . نامرف  راکهبت  زا  ینک و  كرت  ار   [ زامن يارب  نتفر   ] دجسم هک  تسا  نآ  تلفغ  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
.78/115/10 راونألا :  راحب 

107 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِأَلَملا . َدنِعو  ِِهتَِینالَع  یف  ُهَحَضَف  ِِهتاوَلَخو ، ِهِّرِس  یف  ائیَش  َداتعا  ِنَمَف  ٌتارِهاق ،  ُتاداعلا 

رد ار  وا  زیچ  نآ  دـنک ، تداع  يزیچ  هب  دوخ  ياـهتولخ  ناـهن و  رد  سک  ره  سپ ، دـنا . هدـننک  روهقم  اـهتداع  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماـما 
دزاس . اوسر  عمج  نایم  راکشآ و 

.2/113 رطاوخلا :  هیبنت 

108 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُهَتعَدوَتسا .  ام  َِکبلَق  ُظفِح  ِلقَعلا : ـ  ِنَع  مالسلا  هیلع  ُهوبأ  َُهلأَس  اَّمل   ـ

، يراپـس یم  وا  هب  ار  هچنآ  تلد  هک  نیا  دومرف :  تسیچ ـ ؟ درخ  هک  وا  زا  شراوگرزب  ردـپ  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماـما 
دراد . هگن 

.401/62 رابخألا :  یناعم 

109 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َۀَصرُفلا .  َلانَت  یّتَح  ِۀَّصُغِللُعُّرَجَّتلا  ِلقَعلا : ـ  ِنَع  َلئُس  اَّمل   ـ

ندـمآ تسد  هب  اـت  ندیـشون  هعرج  هعرج  ار  هودـنا  ماـج  دوـمرف :  تسیچ ـ ؟ درخ  هک  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نـسح  ماـما 
تصرف .

240/1 رابخألا :  یناعم 

110 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِلقَعلا  َنِم  َمِرُح  نَمو  اعیمَج ،  ِناراّدلا  ُكَرُدت  ِلقَعلِاب 

دوش . مورحم  يارس  ود  ره  زا  دشاب  مورحم  درخ  زا  هک  ره  دیآ و  یم  تسد  هب  يارس  ود  ره  هک  تسا  درخ  اب  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
« . َلقعلا َمِرُح  : » حیحصلا ّنأ  رهاظلا  ردصملا و  یف  اذک 

111 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِِهب .  َكوبِحاُصی  نأ  ُبُِحت  ام  َلثِم  َساّنلا  ِبِحاص 

دننک . راتفر  وت  اب  يراد  تسود  هک  نک  راتفر  هنوگ  نآ  مدرم  اب  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
.297 نیدلا :  مالعأ 

112 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِرجألا .  ُحیتافَم  ُبئاصَملا 

دنرجا .  ياهدیلک  اهتبیصم ،  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 . 297 نیدلا :  مالعأ 

113 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
احیِصَف .  َتنُک  نإو  ٍهَریثک  َنِطاوَم  یف  ُتمَّصلا  ُنوَعلا  َمِعن 

یشاب .  رونخس  دنچره  تسا ؛  وکین  يروای  ، یشوماخ اهاج ،  يرایسب  رد  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
.401/62: رابخألا یناعم 

114 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُِتماّصلا .  ِۀَبیَهلا  نِم  َرَثکأ  دق 

تسا .  تبیه  رپ  شومخ ،  مدآ  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 . 78/113/7 راونألا :  راحب 

115 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِفالِخب َتنُک  نإو  َتقَدَـص ،  دـقف  اعیِطُم  انِرِجاوَزو  انِِرماوأ  یف  اَنل  َتنُک  نإ  هّللا ، ِ  َدـبع  اـی  مُِکتَعیِـش : ـ  نِمّینإ  َُهل :  َلاـق  ٍلُـجَر  ِباوَج  یف   ـ
مُکیِّبُِحمو مُکِیلاُوم  نِم  انأ  ُلق :  نکلو  مُِکتَعیِـش ،  نِم  انأ  ْلُقَت :  ال  اـِهلهأ ،  نِم  َتَسل  ًۀَفیِرَـش  ًۀـبَترَم  َكاوعَدـب  َکـِبونُذ  یف  ْدَِزت  ـالف  َکـلذ 

ٍریَخ .  یلإو  ٍریَخ  یف  َتنأو  مُکئادعأ ،  يِداعُمو 
ام یهاون  رماوا و  عیطم  رگا  ادخ ! هدنب  يا  دومرف :  متسه ـ  امش  نایعیش  زا  نم  درک :  ضرع  هک  يدرم  باوج  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
نم وگم :  يازفیم .  تناهانگ  رب  یتسین ،  شلها  هک  ییالاو  تلزنم  نینچ  ياعدا  اـب  سپ  یـشابن  نینچ  رگا  یلو  ییوگ  یم  تسار  یـشاب ، 
هبو یتسه  یبوخ  مدآ  وت  تروص ، نیا  رد  متسه .  امـش  نانمـشد  نمـشد  امـش و  نارادتـسود  زا  نم  وگب :  هکلب  متـسه ،  امـش  نایعیـش  زا 

يراد . شیارگ  یبوخ 
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 . 2/106 رطاوخلا :  هیبنت 

116 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َۀَمعِّنلا .  َرُکشَت  نأ ال  ُمؤُّللا 

یشابن .  تمعن  رازگساپس  هک  تسا  نیا  یتسپ  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 . 233 لوقعلا :  فحت 

117 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِناعِّطلا .  َدنِع  ُربَّصلاو  ِنارقألا ،  ُۀَفَقاُوم  ِۀعاجَّشلا : ـ  ِنع  َلئُس  دقو   ـ

دربن .  رد  يرادیاپ  و  نادروامه ،  ربارب  رد  یگداتسیا  دومرف :  تسیچ ـ ؟  تعاجش  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
78/104/2 راونألا : راحب 

118 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِدُدؤُّسلا .  ِرَبکأ  نِم  ِلاؤُّسلا  َلبَق  ُءاطعإلا 

تساه .  يرورس  نیرتگرزب  زا   [ یسک  ] ندرک بلط  زا  شیپ  ندیشخب  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 . 78/113/7 راونألا :  راحب 

119 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ٍِعقدُم .  ٍرقَف  وأ  ٍحِرقُم ،  ٍنیَد  وأ  ٍعِجفُم ،  ٍمَد  ٍثالث :  يدحإیف  ّالإ  ُّلَِحت  ََۀلأسملا ال  ّنإ 

رقف ای  اسرفناوت ،  يراکهدـب  ای  نیگنـس ،  ياهبنوخ  اـج : هس  نیا  زا  یکی  رد  رگم  تسین ، اور  ندرک  تساوخرد  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماـما 
هدنشُک . 

 . 96/152/16 راونألا :  راحب 

120 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
اهِْملظَی .  َمل  اهَضَغبأ  نإو  اهَمَرکأ  اهَّبَحأ  نإ  ُّهنإف  ٍّیِقَت ،  ٍلُجَر  نِم  اهْجِّوَز  ِِهتَنبا : ـ  ِجیوَزت  یف  ُهُریِشَتسَی  ِهَیلإ  َءاج  لجرل   ـ

اریز هد ؛  رهوش  اوقتاب  يدرم  هب  ار  وا  دومرف :  درک ـ  تروشم  دوخ  رتخد  جاودزا  هرابرد  ناـشیا  اـب  هک  يدرم  هب  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماـما 
دنک .  یمن  متس  يو  هب  دشاب  هتشادن  شتسود  رگا  دراد و  یم  شا  یمارگ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  وت  رتخد  رگا 
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 . 1/446/1534 قالخألا :  مراکم 

121 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُّطَق .  ٍلام  نِم  ٌةاکز  ْتَصَقَن  ام 

دهاک .  یمن  تورث  زا  هاگچیه  تاکز ،  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
.96/23/56 راونألا : راحب 

122 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َُهل .  َباجَتُسیَف  هّللا َ  َوُعدَی  نأ  اضِّرلا  ّالإ  ِِهبلَق  یف  ُسِجهَی  نَِمل ال  ُنِماّضلا  انأ 

شیاعد دنک و  اعد  هک  منک  یم  تنامـض  دـنکن ،  روطخ  شلد  رد   [ ادـخ زا   ] يدونـشخ زج  هک  یـسک  يارب  نم  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماما 
دوش .  باجتسم 

75  / 159  / 71 راونألا :  راحب 

123 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
هّللا !؟ ُ  ِهیَلع  ُمِکاحلاو  ُهََتلِزنَم  ُرِّقَُحیو  ُهَمِسق  ُطَخسَی  وهو  انمؤم  ُنمؤملا  ُنوکی  َفیک 

نییعت  ) وا رب  مکاح  هک  یلاح  رد  درامـش  زیچان  ار  دوخ  تیعـضو  دـشاب و  دونـشخان  دوخ  تمـسق  زا  هک  ینمؤم  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماـما 
دنک !؟) نامیا  ياعّدا   ) دشاب نمؤم  دناوت  یم  هنوگچ  تسادخ ،  شتشونرس ) هدننک 

 . 43/351/25 راونألا :  راحب 

124 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َُهل .  هّللا ُ  اهَراتخا  یتلا  ِلاحلا  ِریَغ  یف  ُّهن  َّنَمَتَی أ  َمل  هّللا ، ِ  َنِم  ِراِیتخالا  ِنسُح  یلع  َلَکَّتا  ِنَم 

نتـشاد يوزرآ  تسا ، هدیزگرب  شیارب  ادخ  هک  ار  یعـضو  نآ  زج  دنک ،  هیکت  دنوادخ  باختنا  نسُح  هب  هکره  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماما 
دنکن .  رگید  یعضو 

78/106/6 راونألا :  راحب 

125 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ًۀلَّجَُؤم .  اّمإ  ًۀَلَّجَعُم و  اّمإ  ٌۀباُجم  ٌةوعد  َُهل  َتناک  َنآرقلا  أَرَق  نَم 
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رید .  ای  دوز  دراد ،  باجتسم  ییاعد  دناوخب  نآرق  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 . 93/313/17 راونألا :  راحب 

126 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َُهل .  َباجَتُسیَف  هّللا َ  َوُعدَی  نأ  اضّرلا  ّالإ  ِِهبلق  یف  ْسُجهَی  َمل  نَِمل  ُنِماَّضلا  انأ 

باجتسم ار  شیاعد  دنوادخ  هک  منک  یم  تنامض  نم  درذگن ، ادخ ]  ] يدونشخ زج  ییاوه  شلد  رد  هک  یـسک  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماما 
دنک . 

25  / 351  / 43 راونألا :  راحب 

127 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِۀباجإلا .  َباب  ُهنَع  َنزَخَف  ٍۀلأسم  َباب  ٍدحأ  یلع  ّلجوّزع  هّللا ُ  َحَتَف  ام 

دشاب .  هتسب  وا  يور  هب  ار  تباجا  باب  هک  دوشگن ، سک  چیه  يور  هب  ار  اعد )  ) تلئسم باب  لج  زع و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
78/113/7 راونألا :  راحب 

128 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َِۀلِزاّنلا .  یلع  ُربَّصلاو  ِۀَمعِّنلا ،  عَمُرکُّشلا  ِهیف : َّرَش  يّذلا ال  ُریَخلا 

تامیالمان . ربارب  رد  ییابیکش  تساهتمعن و  رب  رکش  تسین :  يّرش  چیه  نآ  رد  هک  يریخ  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 . 234 لوقعلا :  فحت 

129 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ٍءیَش .  َلُک  َُهل  هّللا ُ  َدّبَع  هّللا َ  َدبَع  نَم 

دنادرگ .  وا  هدنب  ار  ءایشا  همه  دنوادخ  دنک  یگدنب  ار  ادخ  هک  ره  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 . 2/108 رطاوخلا :  هیبنت 

130 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِسْفَّنلا .  ُْکِلمو  ِظیَغلا  ُمْظَک  ِْملِحلا : ـ  ِنع  َلئُس  دقو   ـ

يرادنتشیوخ .  مشخ و  ندروخ  ورف  دومرف :  يرابدرب ـ  يانعم  زا  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
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78/102/2 راونألا : راحب 

131 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِباوَجلا .  ِنع  ُعاِنْتمالاو  اهنِم ،  ِناکِْمتْسالا  َلبق  ِۀصْرُفلا  یَلع  ِبوثُولا  ُۀعرُس  ِلهَجلاِریسفت : ـ  نع  هوبأ  َُهلأس  اّمل   ـ

نآ هک  نآ  زا  شیپ  تصرف  زا  ماگنه  دوز  ندرک  هدافتسا  دومرف :  ینادان ـ  ریسفت  زا  شردپ  شـسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
باوج . زا  ندرک  يراددوخ  و  يروآ ، تسد  هب  ًالماک  ار 

.401/62: رابخألا یناعم 

132 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِّوُدَعلا .  نَع  ُلوُکُّنلاو  ِقیدَّصلا ،  یلع  ُةأرُجلا  نبُجلا : ـ  نع  َلئُس  دقو   ـ

نمشد . زا  نتخیرگ  تسود و  رب  ندرک  يریلد  دومرف :  تسیچ ـ ؟ ییوسرت  هک : شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
.225 لوقعلا :  فحت 

133 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
افََلت .  َتقَفنأ  امو  افَرَش  َکیَدَی  یف  ام  يَرت  نأ  ِّحُّشلا : ـ  ِنع  ُهوبأ  َُهلأَس  اَّمل   ـ

تفارش هیام  يراد  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  یمشچ  گنت  یمشچ : ـ  گنت  هرابرد  وا  زا  شردپ  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  نسح  ماما 
يراگنا .  هتفر  داب  رب  هدش و  فلت  ینک ،  قافنا  ار  هچنآ  يرادنپ و 

23  / 305  / 73 راونألا :  راحب 

134 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ۀثارِو ِباتکلا ،  یف  ُهُمسا  ّلج  هّللا ِ  َدنعو  يدَعب ،  نِم  ٌمامإ  یمْسِج ،  یحوُر  ِۀَقَرافُمو  یـسْفَن  ِةافو  َدعب  مالـسلاامهیلع ،  ٍّیلع  َنب  َنیـسحلا  ّنإ 

هللا یلص  ادّمُحم  مُکنِم  یفَطْصاف  ِهِقلَخ ،  ُةرَیِخ  مّکنأ  هّللا ُ  َِملَعف  ِهُّماو ،  ِهیبأ  ِۀثارِو  یف  َهل  ّلجو  ّزع  هّللا ُ  اهَفاضأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِّیبّنلا  نِم 
مالسلا .  هیلع  َنیَسُحلا  انأ  ُتْرَتْخاو  ِۀمامإلاب ،  مالسلا  هیلع  ٌّیلع  ینَراتخاو  مالسلا ،  هیلع  اّیلع  ٌدّمحم  َراتخاو  هلآ ،  هیلع و 

یلص ربمایپ  زا  وا  تثارو  تسا . مامامالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  مندب ، زا  حور  ندش  ادج  نم و  تافو  زا  دعب  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ادـخ اریز  تسا ؛ هدوزفا  شردام  ردـپ و  زا  تثارو  هب  ار  تثارو  نیا  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  تسا  تبث  ْباـتک  رد  ادـخ  دزن  هلآ  هیلع و  هللا 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  دّمحم ، دـیزگرب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  امـش  نایم  زا  ور ، نیا  زا  دـیتسه . وا  قلخ  نیرتهب  امـش  هک  تسناد 
مدیزگرب . ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نمو  درک  باختنا  تماما  هب  ارم  مالسلا  هیلع  یلعو 

 . 2  / 301  / 1 یفاکلا : 
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135 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ٌبیِدأت . ٌَعبْرأو  ٌۀَّنُس ، ٌَعبْرأ  َو  ٌضْرَف ،  اْهنِم  ٌَعبْرأ  اَهَفِْرعَی :  ْنأ  ٍِملْسُم  ِّلُک  یلَع  ُبِجَی  ًۀَلْصَخ  َةَرشَع  اَتَْنثا  ِةدئاَملا  ِیف 

ُرْکُّشلاَو .  ُۀَیِمْسَّتلاَو ، اَضِّرلاَو ،  ُۀَفِْرعَملاَف ،  ُضْرَفلا :  اَّمأَف 
ِِعباَصألا . ُْقَعلَو  َِعباَصأ ،  ِثالَِثب  ُلْکألاو  ِرَْسیألا ،  ِِبناَجلا  یَلَع  ُسُولُجلاو  ِماَعَّطلا ،  َْلبَق  ُءوُضُولاَف  ُۀَّنُّسلا :  اَّمأَو 

ِساّنلا .  ِهوُجُو  ِیف  ِرَظّنلا  ُۀِّلقَو  ِغْضَملا ،  ُدیِوَْجتَو  ِۀَمْقُّللا ،  ُریِغْصَتَو  َکِیلَی ،  اَّمِم  ُلْکألاَف  ُبیِدأَّتلا :  اّمأَو 
ات راهچ  بوخ و  ات  راهچ  مزال ،  اهنآ  ياتراهچ  دـنادب : ار  اهنآ  دـیاب  یناملـسم  ره  هک  دراد  مسر  هدزاود  هرفـس  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماـما 

تسد تسا : بوخ  هک  راهچ  نآ  تسا . يرازگرکـش  ندروآ و  نابز  رب  ادخ  مان  يدونـشخ ، تفرعم ، دنمزال :  هک  اتراهچ  نآ  تسا . بدا 
هک راهچ  نآ  اما  تساهتشگنا . ندیسیل  و  تشگنا ] ود  هن  و  تشگنا [  هس  اب  ندروخ  پچ ، فرط  رب  نتـسشن  ندروخ ، اذغ  زا  شیپ  نتـسش 

تروص هب  نتـسیرگن  رتمک  اذـغ و  ندـیوج  بوخ  همقل ، نتفرگ  کچوک  دوخ ، يولج   [ ياذـغ  ] زا ندروخ  تسا :  بدا  تیاـعر  باـب  زا 
نارگید .

.16/539/1 ۀعیشلا :  لئاسو 

136 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َُهل .  َلْقَع  نَِمل ال  َبدأ  ال 

تسین . بدا  تسین ، درخ  هک  ار  نآ  مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
.78/111/6: راونألا راحب 

137 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
یفاـجلِاب و ال َْسَیل  اـثمد ، َریـصقَت . ـال  ِهیف و  َلوُضف  ـال  ًالْـصَف  ِِملَکلا  ِعِماوَِجب  ُمَّلَک  ـ َتَی اـمَّخَفُم ... اـمْخَفهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسَر  َناـک 

َیطوُعت اذِاَف  اَهل ، َناک  ام  اْینُّدلا و  ُُهبِضُغت  ُهُحَدمَی و ال  اقاوَذ و ال  ُّمُذَی  َناک ال  ُهَّن  َا  َْریَغ  ائیَش  اهنِم  ُّمُذَی  تَّقَد ال  ْنِا  ُۀَمْعِّنلا و  ُهَْدنِع  ُمُظعَت  ِنیهَْملِاب 
؛ ... َُهل َرِصَتنَی  یّتَح  ٌء  یَش  ِِهبَضَِغل  ْمُقَی  َمل  و  ٌدَحَا ، ُهفِْرعَی  َمل  ّقَحلا 

مرن دایز . مک و  نودب  دنتفگ ؛ یم  ارچ  نوچ و  یب  عماج و  هاتوک ، ینانخس  دندوب ... راوگرزب  هوکش و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
دنتـسناد و یم  گرزب  دوب ، مک  هچ  رگا  ار  تمعن  دندرمـش ، یمن  راوخ  ار  یـسک  دـندرک ، یمن  ملظ  یـسک  قح  رد  دـندوب ، نابرهم  وخ و 
ار ناشیا  تسا  طبترم  نآ  هب  هچنآ  ایند و  دـندرک ، یم  فیرعت  هن  دـنتفگ و  یم  دـب  هن  اذـغ  هزم  زا  دـندرک ، یمن  شهوکن  ار  نآ  زا  يزیچ 
هک نآ  ات  دش ، یمن  ناشمـشخ  عفر  ثعاب  يزیچ  دندرک و  یمن  هظحالم  ار  يدحا  دش ، یم  عیاض  یقح  هاگره  تخاس و  یمن  نیگمـشخ 

. دنزاس مکاح  ار  قح 
 . ص 283 ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

138 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
یِشمَی امَک  ِریـصَْبلا ، ِْبلَقلا  ُةایَح  َریکفَّتلا  َّنِاَف  ُهَْبلَق ، َۀَفِّصلا  ِمِجُلْیل  َو  ِِهئْؤَِضب ، ٍلاج  ُلجَْیلَف  ِرودُّصلا ، ُءافِـش  َو  ِرّونلا ، ُحیباصَم  ِهیف  َنآرُْقلا  اَذه  َّنِا 

؛ ِروُّنلِاب ِتاُمل  ـ ُّظلا ِیف  ُرینَتسُْملا 
لد هدـید  ، ] تسا ندیـشخب  ـالَج  یپ  رد  سک  ره  سپ  تساـه . بلق  يافـش  شخب و  ییانـشور  ياـه  غارچ  نآرق ، نیا  رد  هک  یتـسار  هـب 

تریـصب اب  صخـش  لد  تایح  هیام  نآرق ،] رد   ] ندیـشیدنا هک  ارچ  دنک ؛ تیبرت  نآ ، اب  ار  شیوخ  لد  دهد و  الج  نآ ، رون  اب  ار ] شیوخ 
. دیامیپ یم  ار  دوخ  هار  رون ، کمک  اب  اه ، یکیرات  رد  یمدآ  هک  نانچمه  تسا ،

ص 199. ج 2 ، هّمغلا ، فشک 

139 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ اهِْملْظَی َْمل  اهَضَْغبَا  ْنِا  َو  اهَمَرْکَا  اهَّبَحَا  ْنِا  ُهَّنِاَف  ٍّیقَت ، ٍلُجَر  ْنِم  اهْجِّوَز 

دشاب هتشادن  شتـسود  رگا  دراد و  یم  شا  یمارگ  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  ترتخد  رگا  اریز  روآرد ؛ اوقت  اب  يدرم  جاودزا  هب  ار  ترتخد 
. دنک یمن  ملظ  وا  هب 

ص 204. قالخألا ، مراکم 

140 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
؛ َُهل َباجَتُْسیَف  هّللا َ  َوُعْدَی  ْنَا  اضِّرلا  َِّالا  ِِهْبلَق  یف  ْسُجْهَی  َْمل  ْنَِمل  ُنِماّضلا  اَن  َا 

. دنک باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ  هک  منک  یم  تنامض  نم  دنکن ، روطخ  ادخ  يدونشخ  زج  ییاوه  شلد  رد  هک  یسک 
ح 11. ص 62 ، ج 2 ، یفاک ،

141 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُهاوِس ْنَم  ِعیمَج  ْنِم  َبابْـسألا  ُعَّطَُقتَو  ُهَنوُد  ْنَم  ِّلُک  ْنِم  ِءاجَّرلا  ِعاطِْقنِا  َدـْنِع  ٍقُولْخَم  ُّلُـک  ِدـِئادَّشلاَو  ِجـِئاوَْحلا  َدـْنِع  ِْهَیلِإ  ُهَّلَأَـتَی  يِذَّلا  َوُه  هّللا ُ 

 . یِعُد اذإ  ُبیجُملاَو  َثیُغتْسا  اذإ  ُثیغُملا  َُهل ، ّالإ  ُةَدابِْعلا  ُّقُِحت  يِذَّلا ال  هّللِاب ِ  اهِّلُک  يِرُومُأ  یلَع  ُنیعَتْسَأ  َْيأ  هّللا ِ  ِمِْسب  ُلوُقَت 
ترضح نآ  دنک ، یم  نایب  ار  تسا ) یسانشادخ  ياهناهرب  نیرت  يوق  زا  یکی  هک   ) ترطف هار  هلمسب »  » ریـسفت اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

: دو ـ مرف
عطق وا  ریغ  زا  دـیما  هک  یماگنه  هژیو  هب  دـنرب ، یم  هانپ  وا  هب  اهیتخـس  يدـنمزاین و  رد  تادوجوم  همه  هک  تسا  يدوجو  لاعتم  دـنوادخ  »

یم تیادـه  دوـجولا  بجاو  يوـس  هب  اـهانگنت  رد  ار  ناـسنا  یـسانشادخ ، ترطف  ینعی  . ] دـنیبب زیچاـن  ار  بابـسا  طـئاسو و  هـمه  ددرگ و 
( شنرک عوضخ و   ) تدابع هک  يدـنوادخ  زا  میاهراک  همه  رد  مهاوخ  یم  کـمک  يراـی و  ینعی  هّللا ؛»..  مسب  : » ییوگ یم  هک  نیا  [ دـنک

.« دیوگ یم  خساپ  شدناوخب  یسک  رگا  و  دیامن ، یم  يریگتسد  یهاوخداد  ماگنه  هب  هک  تسا  یسردایرف  وا  تسین ، راوازس  شریغ  يارب 
مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماماریسفت  زا  لقن  هب  ح16  ص41 ، ج3 ، راونالاراحب ،
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142 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
یلَع ِفُوقُولا  ُّدَـح  اذَـهَو  َُهل ، هّللاَراتْخا ُ  ِیتَّلا  ِۀـَلاْحلا  ِْریَغ  ِیف  ُهَّنَأ  َّنَمَتَی  َْمل  هّللاِراِیتِْخا ِ  ِنْسُح  یلَع  َلَـکَّتا  ِنَم  ُلُوقَأ : اـَنَأ  اـّمَأ  َرَذاـبَأ ، هّللا ُ  َمِحَر 

. ُءاضَْقلا ِِهب  َفَّرَصَت  اِمب  اضِّرلا 
یتمالـس یتسردنت و  زا  ار  يرامیب  و  يزاین ، یب  زا  ار  یتسدگنت  رقف و  : » تفگ یم  هر ـ  رذابا ـ  هک  دـش ، هتفگ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب 

: دومرف ترضح  مراد .» تسود  رتشیب 
زج هک  دـب  ـ لط یمن  ار  يزی  چـ دـنک ، داـمتعا  دـنوادخ  راـیتخا  نسح  رب  هک  سک  نآ  میوـگ : یم  نم  اـّما  دـنک  تـمحر  ار  رذوـبا  دـنوادخ 

.ـ  ناحبس دنوادخ ـ  مکح  ربارب  رد  يدونشخ  يان  ـ عم تسا  نیا  و  ـد . شاب هدرک  باخ  ـ تنا شیارب  دنواد  خـ
. تسا قوف  نومضم  رگنایب  ص217  ج4 ، رکاسع ، نبا  بیذهت ، ص191 ؛ ءافلخلا ، خیرات   ـ

143 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
، ِروُدُّصلا ُءافِشَو  ِروُّنلا ، ُحِیباصَم  ِهِیف  َنآرُقلا  اَذَه  َّنإ 

، ُهَرَظَن ِءایِّْضِلل  ُحَتْفَی  َو  ُهَرََصب  ٌلاج  ْلُجَْیلَف 
، ِریصَبلا ِْبلَقلا  ُةایَح  َریِکْفَّتلا  َّنِإَف 

. ِروُّنلِاب ِتاُملُّظلا  ِیف  ُرِینَتْسُملا  یِشْمَی  امَک 
: دومرف دیجم  نآرق  لاح  حرش  فیصوت و  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

شوگ اب  تخاس و  نشور  شکانبات  غورف  اب  ار  اهلد  دیاب  سپ  اه ، بلق  اهلد و  يافـش  تیادـه و  هدنـشخرد  ياهغارچ  تسا  نآرق  نیا  رد  »
دوخ نشور  ِیگدنز  بلق ، ندیشیدنا ، هلیسو  هب  اریز  تشاذگ ؛ شرایتخا  رد  تسا ، ندب  یهدنامرف  زکرم  هک  ار  بلق  شنیمارف ، هب  ندادارف 

.« دنهر یم  دننک و  یم  رذگ  اهیکیرات  زا  رون  وترپ  رد  ناورهر  هک  يروط  نامه  دبای ، یم  ار 
باب ح5 ، ص600 ، ج2 ، ینیلک ، خیـش  یفاـک ، لوصا  ح6 ؛ ص112 ، ج75 ، راونالاراحب ، ص199 ؛ ج2 ، یلبرا ، حـتفلا  وبا  همغلا ، فـشک 

. تسا هدرک  لقن  ع ـ  قداص ـ  ماما  زا  يرصتخم  فالتخا  اب  ینیلک  موحرم  ار  قوف  تیاور  نآرقلا : لضف 

144 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِنآرُقلا اَذَه  َْریَغ  ٌۀَّیَِقب  اْینُّدلا  ِیف  َیَِقب  ام  »

، ْمُکادُه یل  َـ ْمُکُّلُدَی ع امامإ  ُهُوذ  ِـ خَّتاَف
ُهْظَفْحَی َْمل  ْنإَو  ِِهب  َلِمَع  ْنَم  ِنآرُقلِاب  ِساّنلا  َقَحَأ  َّنإَو 
.« ُهُأَْرقَی َناک  ْنإَو  ِِهب  ْلَمْعَی  َْمل  ْنَم  ُْهنِم  ْمُهَدَْعبَأَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
میقتـسم تسار و  هار  هب  ات  دـیهد ، رارق  دوخ  ماما  اوشیپ و  ار  نآرق  سپ  تسا ، نآرق  دـنام  یم  یقاب  یناـف ، ياـیند  نیا  رد  هک  يزیچ  اـهنت  »

. دیوش تیاده 
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دارفا نیرترود  دنشاب و  هدرکن  ظفح  ار  نآ  تایآ )  ) رهاظ هب  هچرگ  دنک ، لمع  نادب  هک  دنتسه  یناسک  نآرق  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  انامه 
.« دنشاب نآ  هدنناوخ  يراق و  هچرگ  دننکن  لمع  نآ  تاروتسد  هب  هک  دنتسه  یناسک  نآرق  زا 

ص102 یملید ، بولقلا ، داشرا 

145 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
اِقئاسو اِدئاق  ِۀَمیِقلا  َمْوَی  ُئِجَی  َنآرُقلا  اذه  َّنإ  »

ِة َّـ َـن جلا َیلإ  امْوَق  ُدو  ـ ُقَی
ِهِِهباشَتُِمب اُونَمآو  ُهَمارَح  اُومَّرَحَو  َُهلالَح  اوُّلَحَأ 

ِرا ّـ نلا َیلإ  امْوَق  ُقو  ـ ُسَیو
.« ُهَمارَح اوُّلَحَتْساَو  ُهَماکْحَأو  ُهَدوُدُح  اوُعَّیَض 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
: دنک یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  مدرم  هتفای ، روهظ  ماما  ربهر و  تروص  هب  تمایق  هنحص  رد  نآرق  »

، دـنا هدـش  اریذـپ  بلق  اب  ار  نآ  هباشتم  دـنا و  هدروآ  اجب  تسه  هک  هنوگنامه  ار  نآ  مارح  لالح و  هدومن ، لـمع  نآرق  هب  هک  یناـسک  1 ـ 
. دیامن یم  تیاده  نادیواج  تشهب  يوس  هب  ار  نانیا  نآرق 

شتآ يوس  هب  ار  اهنآ  نآرق  دـندرک ، يّدـعت  نآ  هب  هدرمـش و  لـالح  ار  شتاـمّرحم  دـندومن و  عیاـض  ار  شنیناوق  دودـح و  هک  ناـنآ  2 ـ 
.« دزاس یم  هناور  مّنهج ) )

. باتک رشن  زکرم  ص103 ، یملید ، بولقلا ، داشرا 

146 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 ُ هّللاَو ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَیِّرُذ  َنیَملاعلا ، یَلَع  َنارْمِع  َلآَو  َمیهاربإ  َلآو  احُونَو  َمَدآ  یفَطْصا  َّلَجَوَّزَع  هّللا َ  َّنإ  ْمُکِّبَر ، ْنَع  اُولِقِْعا  ُساّنلا  اَهُّیَأ  »

ِءامَـسلاَک ْمُکیف  ُنْحن ، ٍدَّمَُحم  ُلآَو  َلیعامـسإ  ْنِم  ُۀـَلالُّسلاَو  َمیهاربإ ، ْنِم  ُةَوـْفَّصلاَو  ٍحوـُن ، ْنِم  ُةَرْـسُألاَو  َمَدآ  ْنِم  ُۀَـیِّرُذلا  ُنْحَنَف  ٌمیلَع ، ٌعـیمَس 
ٌِّیلَعَو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٌِّیبَنلا  اُهْتیَز  یتَّلا  ٌۀَّیبرَغ  الَو  ٌۀَِّیقْرَـش  ـال  ِۀـَنُوْتیَّزلا ، ِةَرَجَّشلاَـکَو  ِۀَـیِحاضلا  ِسْمَّشلاَو  ِةَّوُحْدَـملا  ِضْرـألاَو  ِۀَـعُوفْرَملا 

.« يوَه ِراّنلا  َیلإَف  اْهنَع  َف  َّـ لََخت ْنَمَو  یََجن  اِهنا  ـ صْغَأ ْنِم  ٍنْصُِغب  َقَّل  َـ عَت ْنَمَف  ِةَرَج ، ـ َّشلا َْکِلت  ُةَرَمَث  هّللاَو ِ  ُنَْحنَو  اهُعْرَف ،
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

، نایناهج يارب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  گرزب  دـنوادخ  انامه  دـیزومایب . دوخ  راگدرورپ  زا  ار  تفرعم  ملع و  مدرم  يا  »
ياهـششوک هب   ) دنوادخ دـندوب . هتفرگ  رگید  ضعب  زا  یـضعب  ار ) تلیـضف  اوقت و  یکاپ ،  ) هک دـندوب  ینامدود  نانآ  دـیزگرب ، يربمایپ  هب 

. تساناد اونش و  تلاسر ) هار  رد  نانآ 
دننامه امـش  نایم  رد  دمحم ، لآ  ام  میلیعامـسا ، رابت  میهاربا و  هدیزگرب  نادنزرف  حون و  نامدود  مدآ و  نادنزرف  زا  تیب ـ  لها  ام ـ  مدرم !

. برغ هب  هن  تسا و  لـیام  قرـش  هب  هن  هک  مینوتیز  تخرد  دـننامه  میغورف . رپ  دیـشروخ  لـثم  هدرتـسگ و  نیمز  نوـچمه  دـنلب و  نامـسآ 
( تیب لها   ) ام ادخ  هب  دنگوس  مالـسلا . هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شا  هخاش  تساهلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شا  هشیر  هک  یتخرد 

دوش ادج  نآ  زا  سک  ره  و  تسا ) دنمتداعـس  و   ) دـبای یم  تاجن  دـنز  گنچ  نآ  ياه  هخاش  زا  یکی  هب  سک  ره  سپ  میتخرد ، نآ  هویم 
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.« تسا شتآ  شهاگیاج 
. ّربش هّللا  دبع  دیس  نویعلا ، ءالج  زا  لقن  هب  هبطخ 45 ؛ ص72 ، يوسوم ، یفطصم  دیس  ةراتخملا ، عئاورلا 

147 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
: ٌةَرَشَع ِقالْخَألا  ُمِراکَم 

ِسْأَیلا ُقْدِص  َو  ِناسِّللا  ُقْدِص 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

: تسا زیچ  هد  قالخا  مراکم 
یئوگتسار . 1

ادخ ریغ  زا  نیتسار  يدیمون  . 2
نادنمزاین هب  ششخب  . 3

یقلخ شوخ  . 4
نارگید تامدخ  ربارب  رد  شاداپ  . 5
نادنواشیوخ اب  دمآ  تفر و  دنویپ و  . 6

هیاسمه زا  تیامح  . 7
ناتسود قوقح  هب  هّجوت  . 8

يزاون نامهم  . 9
. تسا ءایح  مرش و  اهنیا  نیرتمهم  و  . 10

. یتسدگنت رقف و  تعاجش 2 ـ  1 ـ  تسا : ینعم  ود  ياراد  سأب  تسا  هدمآ  سأبلا » قدص   » اه هخسن  یضعب  رد   ـ

148 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
انِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  ٌباب  اِّیلَع  َّنإَف  ُدَْعب  اّمَأ  »

، اذَه ِیلْوَق  ُلُوقَأ  اِرفاک ، َناک  ُْهنِم  َجَرَخ  ْنَمَو 
.« ْمُک ـ َلَو ِیل  هّللا َ  ُرِف  ـ ْغَتْسَأَو

: دومرف نآ  زا  یشخب  رد  هک  دناوخ  يا  هبطخ  شا  یمارگ  ردپ  روضح  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
تینما شمارآ و  دنک ، ادتقا  وا  رب  دسانـشب و  ار  وا  ینعی  دوش ؛ دراو  نآ  رب  سکره  هک  تسا  یبرد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  انامه  »

، تفرگ دـهاوخ  ارف  ار  وا  يزور  هریت  یتخبدـب و  رفک و  دـنک  وا  اب  تفلاـخم  درواـین و  يور  برد  نآ  هب  سکره  دـبای و  یمرد  ار  لـماک 
، تسا نم  یساسا  بلطم  هتفگ و  نیا  دومرف : سپس 

.« دمآ دورف  ربنم  زا  هاگنآ  مکلو و  یل  هّللا  رفغتسا  تفگ : هدومن و  شزرمآ  تمحر و  بلط  نارگید  دوخ و  يارب  هاگنآ 
ص351 ج43 ، راونالاراحب ، ص79 ؛ ح54 ، یفوک ، تارف  ریسفت  ص7 ؛ ةراتخملا ، عئاورلا 
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149 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِمَْلیَّدلا ِیف  اریسَأ  َناک  َْولَو  اَدبَأ  ٌْدبَع  انُّبُِحی  ال  هّللاَو ِ  »

ان ُّـ بُح ُهَع  َـ فَن ّالإ 
َمَدآِیَنب ْنِم  َبُونُّذلا  ُِطقاُسَیل  انَّبُح  َّنإَو 

.« ِرَجَّشلا َنِم  َقَرَولا  ُحیرلا  ُِطقاُسی  امَک 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

هب ام  یتسود  هک  نیا  رگم  دشاب ـ  ریـسا  ملید  نوچمه  طاقن ؛ نیرترود  رد  هچ  رگ  ار ـ  ام  دراد  یمن  تسود  یـسک  هک  دنوادخ  هب  دنگوس  »
گرب داب ، هک  يروط  نامه  درب  یم  نیب  زا  ار  مدآ  نادـنزرف  ناهانگ  تیب ـ  لها  اـم ـ  تبحم  تیـالو و  اـنامه  دوب ، دـهاوخ  دـیفم  وا  لاـح 

.« دزیر یم  نیمز  هب  دنک و  یم  ادج  وا  هنت  هخاش و  زا  ار  ناتخرد 
ص25 ج44 ، راونالاراحب ،

150 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َنوُمَْلعَی الَو  َنُولَمْعَی  ٍۀَْلفَغ  َو  ٍوْهَس  ِراد  ِیف  ُساّنلا 
ٍنیقَی ِراد  یِلا  اوُراص  ِةَرِخآلا  یلإ  اوُراص  اذِاَف 

. َنُولَمْعَی َو ال  َنوُمَْلعَی 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

هناخ هب  نوچ  و  ار ] شرمث   ] دنناد یمن  دنهد ، یم  ماجنا  ار  يراک  ره  سپ  دـنرب ، یم  رـسب  تلفغ  يربخ و  یب  هناخ  رد  ایند ] نیا  رد  مدرم ]
. دنهد ماجنا  شیوخ  يارب  اجنآ  رد  ار  يدنمدوس  لمع  دنناوتن  نکل  دننادب و  ار  زیچ  همه  دنیآ و  رد  نیقی  يداو  هب  دنور ، ترخآ 

ص 271. ج 2 ، راونالا ، حیباصم  ّربش ، هللادبعدیس 

151 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
، ِیْتَیب ِلْهِألَو  ِیل  ُۀَفالِخلاَو  ِیل  ُْرمألا  اَذه  امَّنإ  »

َِکْتَیب ِلْهَأ  یلَعَو  َْکیَلَع  ٌۀَمَّرَحُمَل  اهَّنإَو 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوُسَر  ْنِم  ُُهتْعِمِس 

یّقَِحب َنیفِراع  َنیِرباص  ُتْدَجَو  َْول  هّللاَو ِ 
.« ُدیُرت ام  َُکْتیَطْعَأ  الَو  ََکل  ُتْمَّلَس  ام  َنیرِْکنُمَْریَغ 

: دنداد باوج  نینچ  دوب ، هداتسرف  ترضح  نآ  يارب  هیواعم  هک  يا  همان  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینیشناج  و  تموکح )  ) رما نیا  انامه  »

تسا نم  تیب  لها  هب  طوبرم  نم و  ِنآ  زا 
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. تسا مارح  تنادناخ  وت و  رب  و 
. ما هدینشهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  بلطم  نیا 

: دومرف سپس 
وت هب  ار  تموکح  دـندومن ) یم  یگداتـسیا  قح  يایحا  هار  رد  هک   ) متفای یم  مقح ، هب  انـشآ  هاگآ و  ینارای  هچنانچ  دـنوادخ ، هب  دـنگوس 

«. مداد یمن  وت  هب  یتساوخ ، یم  وت  هک  ار  هچنآ  مدرک و  یمن  راذگاو 
ص45. ج44 ، راونالاراحب ،

152 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 ِ هّللا ُلوُسَر  اْنَیلإ  َدِهَع  ْدََقل  هّللاَو ِ  »

، َۀَمِطافَو ٍِّیلَع  ِْدلُو  ْنِم  امامإ  َرَشَعانثإ  ُهُِکلْمَی 
.« ٌلُوتْقَم َْوأ  ٌموُمْسَم  ّالإ  اّنِم  ام 

درک و یهاـگن  نم  هب  تر  ـ ـضح نآ  مدیـسر ، تر  ـ ـضح نآ  تمدخمالـسلا  هـیلع  یبـتجم  ماـما  رمع  نیـسپاو  ياـهزور  رد  دـیوگ : هداـنج 
: دو ــ مر فـ

زا نانآ  رفن  هدزای  دـنریگ ، یم  تسدـب  رفن  هدزاود  ار  وا  زا  دـعب  تیاصو  تماـما و  دومن : هدـعو  امبادـخ  لوسر  هک  دـنوادخ  هب  دـنگوس  »
. دنتسه مالسلاامهیلع  همطافو  یلع  نادنزرف 

.« میوش یم  هتشک  ای  میدرگ و  یم  مومسم  ای  ادخ  هار  رد  راک ، ماجرف  رد  وا  نانیشناج  ام  دومرف : ترضح  سپس 
ص370. ج1 ، ّربش ، نویعلاءالج ، ص139 ؛ ج44 ، راونالاراحب ،

153 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ًۀَبَتْرَم َكاوْعَدـِب  َِکبُونُذ  ِیف  ْدَِزت  الَف  َِکلذ  ِفال  ـ ِِخب ـَت  ْنُک ْنإَو  ـَت ، ْقَد ـ ـْد َـص َقَف اـعیطُم  اـنِرِجاوَزَو  اـنِِرماوَأ  ِیف  اـَنل  َْتنُک  ْنإ  هّللا ِ  َدـْبَع  اـی  »

.« ٍْریَخ یلإَو  ٍْریَخ  ِیف  َتنَأَو  ْمُِکئادْعَأ  يِداعُمَو  ْمُکیِّبُِحمَو  ْمُکِیلاُوم  ْنِم  اَنَأ  ُْلق  ْنِکلو  ْمُک  ـ ِتَعیِش ْنِم  اَنَأ  ْلُقَت  ال  اِهل ، ْـ هَأ ْنِم  َتَْسل  ًۀَفیر  َشـ
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  متسه ». امش  هعیش  نم  ادخ  لوسر  رسپ  يا  : » تفگ سپس  درک و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ور  يدرم 

و ییوگ ، یم  تسار  هک  ینک  یم  تیعبت  یتـسه و  اـم  وریپ  ناـهانگ )  ) تاـمرحم زا  يراددوخ  تاـبجاو و  ماـجنا  رد  رگا  ادـخ ، هدـنب  يا  »
لها وت  تسا و  رادروخرب  يدنلب  الاو و  ماقم  زا  ام  وریپ  هعیش و  اریز  يدوزفا ؛ دوخ  ناهانگ  رب  غورد  ياعّدا  نیا  اب  یتسین ، هنوگنیا  هچنانچ 

رد وت  تروص  نیا  رد  میامش ، نانمشد  ناهاوخدب  زا  زین  ناراداوه و  ناتسود و  زا  نم  وگب  هکلب  متـسه ، وت  هعیـش  نم  هک  وگم  یتسین ، نآ 
.« يراد رارق  یهاوخ  ریخ  ریسم  رد  يرب و  یم  رسب  یکین  ریخ و 

. يردیح هسسؤم  نارهت ، پاچ  ص113 ، مارو ، هعومجم 

154 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َُهل َلاقَف  ادَـحَأ ، يِدـْنِع  َباتْغَت  َْوأ  ٍبوُذْـک  ـ َِمل َْيأَر  ـُه ال  َّنإَف یَنبِّذَـک  ُتـ َْوأ  َْکنِم  یـسْفَِنب  ُمَلْعَأ  اـنَأَف  ینَحَدْـمَت  ْنَأ  َكاـّیإ  مالـسلا :  هیلع  لاـق  »
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. ِفارِْصنإلا ِیف  ِیل  ْنِذئإ  ُلُجَرلا :
.« َْتئِش اذإ  ْمَعَن  مالسلا :  هیلع  َلاقَف 

: دومن حرطم  شیارب  ار  طرش  هس  مالسلا  هیلع  ماما  دشاب ، يو  نیشنمه  تسود و  هک  تساوخ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  يدرم 
: دو ــ مر «فـ

. مرت هاگآ  وت  زا  مدوخ  هب  تبسن  نم  اریز  ینکن ؛ فیرعت  شیاتس و  نم  زا  هک  نآ  لّوا  1 ـ 
. درادن یتسرد  هدیقع  يأر و  وگغورد  اریز  ینادن ؛ وگغورد  ارم  2 ـ 

. ینک تبیغ  یسک  زا  نم  ربارب  رد  ادابم  3 ـ 
: تفگ دید  راوشد  ار  ترضح  نآ  اب  یتسود  طیارش  درم  نآ  نوچ 

. هظعاوم مالسلا و  هیلع  همکح  باب  ص236 ، لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت 

155 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
. َیُِهن اّمَع  ُباِنتْجاَو  َِبلُط  ام  ُءادأَف  هّللا ِ  ُقوُقُح  اّمأَف  ِتاومألا . َقوُقُحَو  ِءایْحألا ، َقوُقُح  هّللا ،ِ  َقوُقُح  یعَْرت  ْنَأ  َیِه  مالسلا : هیلع  لاقف 

ْنأو ِِهتَّمُِأل  َصَلْخَأ  ام  ِْرمألا  ِِّیلَِول  َصِّلَُخت  ْنَأَو  َِکتَّمُأ  ِۀَـمْدِخ  ْنَع  َرَّخأَتَت  ـالَو  َکـِناوْخإ ، َوَْحن  َکـِبِجاِوب  َموُقَت  ْنَأ  َیِهَف  ِءاـیْحألا : ُقوُقُح  اـّمأَو 
. ّيوَسلا ِقیرَّطلا  ِنَع  َداح  ام  اذإ  ِهِهْجَو  ِیف  َکَتَریِقَع  َعَفَْرت 

. ْمُُهبِساُحی ّابَر  ْمَُهل  َّنإَف  ْمِِهئِواسَم  ْنَع  یضاغَتَتَو  ْمِِهتاْریَخ  َرَکُْذت  ْنأ  َیِهَف  ِتاومألا : ُقوُقُح  اّمأو 
: دو ـ مر ؟فـ تسیچ تسایس  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  يدرم 

. تسا نانآ  تاوما  قوقح  مدرم و  زا  ناگدنز  قوقح  و  ادخ ، قوقح  تیاعر  تسایس ، »
(. تامّرحم  ) تسا هدرک  یهن  ار  ام  هچنآ  زا  ندرک  يرود  و  تابجاو )  ) ضیارف نداد  ماجنا  دنوادخ : قح  اما 

تمدخ زا  زگره  یهد و  ماجنا  مدرم  هب  تبسن  ار  دوخ  هفیظو  هک  نیا  ناگدنز : قوقح  اما 
ص301. مارو ، هعومجم  ص118 ؛ يوسوم ، یفطصم  دیس  ةراتخملا ، عئاورلا 

156 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
اُهتْمََقل ًةَدِحاو  ًة  َـ مُْقل اهَّلُک  اْینُدلا  ُْتل  َـ عَج َْول  »

، ِهِّقَح ِیف  ٌرِّص  َـ قُم ّینَأ  ُْتیَأََرل  اِصلاخ  هّللا َ  ُُدبْعَی  ْنَم 
اشَطَعَو اعوُج  َتوُمَی  یّتَح  اْهنِم  َِرفاکلا  ُْتعَنَم  َْولَو 

.« ُْتفَرْسَأ ْدَق  ّینَأ  ُْتیَأََرل  ِءاملا  َنِم  ًَۀبْرَش  ُُهْتقَذَأ  َُّمث 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

یهاتوک وا  هرابرد  مناروخب ، دـنک  یم  تدابع  صولخ  يور  زا  ار  ادـخ  هک  یناسنا  هب  منک و  اذـغ  همقل  کـی  هب  لیدـبت  ار  اـیند  همه  رگا  »
بل هب  یگنشت  یگنسرگ و  تّدش  زا  شناج  هک  هزادنا  نآ  هب  ات  مهد  یگنسرگ  ار  يرفاک  درف  هچنانچ  مناد و  یم  رّصقم  ار  مدوخ  هدرک و 

.« مرادنپ یم  راک  فارسا  وا  هب  تبسن  ار  دوخ  مهدب ، وا  هب  بآ  یمک  يرادقم  هاگنآ  دسرب ،
ص350. مارو ، هعومجم 
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157 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ُهَرِداصَمَو ُهَدِراوَم  َفِْرعَت  یّتَح  ادَحَأ  ِخاُؤت  َّیَُنب ال  ای 

َةَرْشِعلا َتیِضَرَو  َةَْربُخلا  َتْطَْبنَتْسا  اذإَف 
.« ِةَرْسُعلا ِیف  ِةاساوُملاَو  ِةَْرثَعلا  َِۀلاقإ  یلَع  ِهِخآَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
یگداوناخ یقالخا و  تایـصوصخ  ینعی  دور ؛ یم  اجک  هب  دیآ و  یم  اجک  زا  ینادب  هک  نیا  رگم  دنبم  یتسود  نامیپ  سک  چیه  اب  مرـسپ  »

اهشزغل اهیتخس و  رد  يردارب  ضامغا و  تشذگ و  هیاپ  رب  یتفای ، هتسیاش  یناسنا  ار  وا  يدرک و  یسررب  قیقد  نوچ  و  روآ ، تسدب  ار  شا 
.« شخب رارمتسا  ار  تا  یتسود  نک و  راتفر  وا  اب 

. هظعاومومالسلا هیلع  همکح  باب  ص233 ، لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت 

158 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َو َنیقیِدِّصلا  َنِم  هّللاَدـْنِع ِ  َوُهَف  ِِهناوْخءِال  اْینُّدـلا  ِیف  َعَضاَوت  ْنَمَو  انْأَش  هّللاَدـْنِع ِ  ْمُهُمَظْعَأ  اَهل  اءاضَق  ْمُهُّدَـشَأَو  ِِهناوخإ  ِقوُقُِحب  ِسانلا  ُفَرْعَأ  »

 « مالسلا هیلع  ٍِبلاطیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِۀَعیش  ْنِم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

ناردارب ربارب  رد  هک  یسکو  دنیامن ، نآ  يادا  رد  یعسو  دشاب  مدرم  قوقح  هب  انشآ  هک  تسا  یسک  نآ  زا  دنوادخ  دزن  رد  ماقم  نیرتالاو  »
.« درک دهاوخ  بوسحممالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نایعیشو  نایوگتسار  زا  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  عضاوت  شا  ینید 

. يردیح هسسؤم  نارهت ، پاچ  ص312 ، مارو ، هعومجم  ص319 ؛ ج1 ، مالسلاامهیلع ، یلع  نب  نسحلا  مامالا  ةایح 

159 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ٌّنَم ُهُعَْبتَی  الَو  ٌلَطَم  ُهَّمَّدَقَتَی  َْملام  ُفوُْرعَْملَا 

. ْدَدؤُسلا ِرَبْکأ  ْنِم  ِلاؤُسلا  َْلبَق  ُءاط  ْـ عإلا َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

[ دشاب هتـشادن  هارمه  یتّنم  چیه  راک  نایاپ  زا  دـعب  دریگن و  ماجنا  يا  هحماسم  یتسـس و  هنوگچیه  شماجنا  زا  لبق  هک  تسا  نآ  کین  راک 
. تسا يراوگرزب  هناشن  ندرک  لاؤس  زا  لبق  یگدنشخب  : ] دومرف دعب 

ح 7. ب 19 ، ص 112 ، ج 75 ، راونالا ، راحب 

160 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
: ُلوُقَیَف ِۀَفَرَع  ِمْوَی  ِةِدابِِعب  ُهَتَِکئالَم  یهاُبی  َیلاعَت  هّللا َ  َّنِإ 
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ُْلثِمَف ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َناک  اذِإَو  ْمِِهئیِـسُمِیف  ْمُهَنِـسُْحم  ُْتعَّفَـش  َو  ْمِِهنِـسْحُمِل  ُتَرَفَغ  ْدَـق  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأَف  ِیتَمْحَِرل  َنوُضَّرَعَتَی  اثْعُـش  ِینُؤاج  يدِابِع 
. َِکلذ

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
: دیوگ یم  دوخ  ناگتشرف  هب  دنک و  یم  تافرع  نیمزرس  رد  دوخ  ِناگدنب  هب  راختفا  تاهابم و  دنوادخ  انامه 

هطساو عفاش و  ار  نانآ  مدیشخب و  ار  اهنآ  ناراکوکین  نم  هک  دیشاب  هاوگ  دننک  یم  تمحر  بلط  دنا و  هتسشن  اهکاخ  يور  رب  نم  ِناگدنب 
. دننک یم  تعافش  نانآ  زین  تمایق  ماگنه  هب  مداد و  رارق  اهنآ  ناراکهانگ  ششخب  رد 

ص 529. ج 12 ، رکاسع ، نبا  خیرات 

161 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِبَرَهلا َهاِجتَو  ِبَلَّطلا  ِیف  اوُّدِجَو  هّللاَدابِع ِ  هّللااوُقَّتإ َ  »

، ِتاّذَّللا ِمِداهَو  ِتامِقَّنلا  ِتاعِّطَقُم  َْلبَق  َلَمَعلا  اوُرِداب  َو 
اهُعیِجَف ُنَمُْؤت  الَو  اهُمیعَن  ُموُدَی  اْینُدلا ال  َّنإَف 

.« ٌِلئام ٌدانِس  ٌِلئاح و  ٌروُرُغ  اهیِواسَم ، یّقَوَُتت  الَو 
: يراکزیهرپ هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  زا  یشخب 

لبق دیزیرگب  اوران  ياهراک  زا  دییامن و  ششوک  شیوخ  ياه  هتساوخ  قّقحت  يارب  و  دیزیهرپب . شربارب  رد  ینامرفان  زا  ادخ ، ناگدنب  يا  »
رادیاپان رذـگدوز و  ایند  ياهتمعن  انامه  دـیزرو . تردابم  کین  ياهراک  هب  دـیتفیب  گرم  شوغآ  هب  دروآ و  ور  امـش  هب  اهیتخـس  هکنیا  زا 

تسس و یهاگ  هیکت  تسا و  یتخبـشوخ  ِعنام  رگ  بیرف  ایند  دوب ، دهاوخن  اهیتخبدب  زا  نوصم  تسین و  ناما  رد  اهرطخ  زا  یـسک  تسا و 
.« تسا ساسا  یب 

ص236 لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت 

162 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
: ۀیآلا َأَرَقَو  ّیبَِرل  ُلَّمََجتَأَف  َلامَجلا  ُّبُِحی  ٌلیمَج  هّللا َ  َّنإ   : » مالسلا هیلع  لاق 

.« ٍدِجْسَم ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیز  اوُذُخ  َمَدآ  یَنب  ای 
نآ ببس  ترضح  نآ  زا  یضعب  دیشوپ ، یم  ار  شیوخ  ياهسابل  نیرتهب  دراد ، اپب  زامن  تساوخ  یم  هاگره  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

. دندیسرپ ار 
نت هب  ابیز  سابل  زامن  هماقا  تقو  رد  نم  هچنانچ  دراد و  تسود  ار  ییابیز  و  تسا ) اهییابیز  همه  عمجم  عبنم و   ) تسا ابیز  دـنوادخ  انامه  »

: دناوخ ار  لیذ  فیرش  هیآ  ماگنه  نآ  رد  دشاب . یم  مقلاخ  راگدرورپ و  رطاخ  هب  طقف  منک  یم 
. دیشوپب ار  ناتیاهسابل ) نیرتهب   ) دوخ یتنیز  ابیز و  ياهسابل  دنوادخ ، تدابع  ماگنه  هب  اهناسنا  يا 

31 فارعا :   ـ

163 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َْتیَفاع ْنَمیف  یِنفاعَو  َْتیَدَه  ْنَمیف  ینِدْها  ِّبَر  »

َْتیَط ـ ْعَأ امیف  یل  ْكِرا  ـ بَو َْتی  ـ َّلََوت ْنَمیف  ینَّلََوتَو 
َْکیَلَع یضُْقی  الَو  یضْقَت  َکَّنِإ  َْتیَضَق  ام  َّرَش  یِنقَو 
.« َْتَیلا ـ عَتَو انَّبَر  َكَرابَت  َْتَیلاو  ْنَم  ُّلِذ  ُـ ُهَّنِإ ال ی

: دومرف یم  نینچ  تسد  اعد ، رد  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  ءازوجلا  یبا 
تیانع اهنآ  هب  هک  نک  تیانع  هنوگ  نآ  ار  یتمالـس  و  يدومرف ، تیادـه  ار  اـهنآ  دوخ ، هک  نک  تیادـه  یناـسک  هار  هب  ارم  اراـگدرورپ ؛ »

يدب ّرـش و  زا  ارم  رادهگن  یتشاد و  ینازرا  نم  رب  هچنآ  رد  هد  تکرب  یتشاد و  تسود  ار  اهنآ  هک  يروطنامه  ارم  رادـب  تسود  يدرک و 
رادرک لاعفا و  لمعلا  سکع  هک  دیآ  یم  نا  ـ سنا غارـس  یعیبط  تروص  هب  رورـش  زا  یـضعب  تشز ، لامعا  هیاس  رد  يدرک ] ـ  مکح  هچنآ 

وت هک  ار  یـسک  دوش  یمن  لیلذ  راوخ و  اراگدرورپ  دوب ، دهاوخن  بلاغ  وت  رب  زیچ  چیه  یئایـشا و  همه  رب  مکاح  وت  انامه  تسا ـ ] صخش 
.« ام راگدرورپ  تسا  هبترم  دنلب  هزنم و  كاپ و  يرادب ، تسود 

ص199. ج4 ، رکاسع ، نبا  بیذهت  زا  لقن  هب  ص250 ؛ يوفطصملا ، نسح  مالسلاامهیلع ، ـ  یلع ـ  نب  نسحلا  دمحموبا  یبتجملا  مامالا   ـ

164 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
یِسُملا ء، َكاتَأ  ْدَق  ُنِسُْحم  ای  َِکباِبب  َکُْفیَض  یهِلا  »

يْدنِع ام  ِحیبَق  ْنَع  ْزَواجَتَف 
.« ُمیرَکای َكَْدنِع  ام  ِلیمََجب 

: دومرف یم  درک و  یم  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  رس  دجسم ، هب  دورو  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
هک ییاهیتشز  زا  هتفاتـش ، تهاگرد  هب  راتفردـب  راک و  هابت  هدـنب  راـکوکین ، يا  تسا . هداتـسیا  تا  هناـخ  رد  ولج  وت ، ناـمهم  اراـگدرورپ  »

.« میرک هدنشخب  يا  شخببو ، رذگرد  تساوت ، دزن  رد  هک  ییاهییابیز  رطاخ  هب  هدش  بکترم 
ص321. ج1 ، نویعلاءالج ، ص339 ؛ ج43 ، راونالاراحب ،

165 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
یَلَع ُّلُدَت  ًۀَِملَکَو  ًةَرِظَْتنُم  ًۀَـمْحَرَو  افِرْطَتْـسُم ، اْملِعَو  ادافَتْـسُم  اخَأَو  ًۀـمَکُْحم ، ًۀَـیآ  ِنامَث : يدـحإ  َباصَأ  ِدِجْـسَملا  َیلإ  َفالِتْخِالا  َمادَأ  ْنَم  »

.« ًۀَیْشَخ َْوأ  اّبُح  ِبُونُّذلا  َكَرتَو  يدَر  ْنَع  ُهُّدَُرت  َْوأ  يدُهلا ،
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

: دومن دهاوخ  ادیپ  یسرتسد  هناگتشه  ياهتمعن  زا  رتشیب ـ  ای  یکی ـ  رب  دشاب ، هتشاد  دّدرت )  ) دمآ تفر و  دجسم  هب  هک  یسک  »
؛)... یسایس و یهقف ، يداقتعا ،  ) دوخ ینید  روما  رد  مکحم  راوتسا و  ياهلالدتسا  1 ـ 

؛ تسا يرو  هرهب  هیام  اهنآ  اب  دّدرت  هک  يدنمدوس  ناتسود  هب  یبایتسد  2 ـ 
؛ زیگنا تفگش  هزات و  شناد  تامولعم و  3 ـ 

؛ تسوا هار  هب  مشچ  هک  یتمعن  تمحر و  4 ـ 
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؛ دنک یم  يربهر  تسار  هار  هب  ار  صخش  هک  يا  هدننک  تیاده  نانخس  هب  یبایتسد  5 ـ 
؛ دراد یم  رود  اهشزرا  دض  اهیتسپ و  زا  ار  ناسنا  هک  یبلاطم  هب  یبایتسد  6 ـ 

؛ دراد یم  تسود  ار  هانگ  كرت  هک  تهج  نادب  ای  تامرحم  هانگ و  زا  يرود  7 ـ 
نیب زا  هانگ  ماجنا  اـب  ار  دوخ  تیثیح  وربآ و  اـی  دوش  یهلا  تبوقع  راـتفرگ  دـسرت  یم  هک  تهج  نادـب  اـی  تاـمرحم  هاـنگ و  زا  يرود  8 ـ 

.« دربب
. دشاب یم  يدر » نع  هعدرت  وأ   » اه هخسن  یضعب  رد  ص3 ؛ ج3 ، هبیتق ، نبا  رابخألا ، نویع  زا : لقن  هب  ص111 ؛ ةراتخملا ، عئاورلا   ـ

166 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
: ِْنیَتَلْصَِخل یِْکبَأ  اّمنإ  »

.« ِۀَّبِحألا ِقارَف  و  ِعَلْطُملا ، ِلْوَِهل 
زا دوب ، يراج  شتروص  يور  رب  مالسلا  هیلع  ماما  مشچ  ياهکشا  هک  يروطب  دندید ، یم  نیگهودنا  نوزحم و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  یهاگ 

: دومرف دیتسه ، وا  یصو  ربمایپ و  ثراو  امش  هک  نآ  لاح  و  دینک !؟ یم  هیرگ  دینوزحم و  امش  ارچ  دندیسرپ : یم  ترضح  نآ 
: تسا زیچ  ود  يارب  نم  هیرگ  »

تمایق هنحص  هب  دورو  زا  تشحو  1 ـ 
.« تسا دنم  هقالع  هتسباو و  اهنادب  ناسنا  هک  ینازیزع  ناتسود و  زا  ییادج  2 ـ 

ص174. ج2 ، یناشاک ، ضیف  یفاولا ، ص150 ؛ ج44 ، راونالاراحب ،

167 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َّلُک َبَجَْعلاَف  اُوباخَف ، َنوُرَخآ  َرَّصَقَو  اوُزافَف  ٌمْوَق  َقَبَـسَف  ِِهتاـضْرَم ، یلإ  ِِهتَعاـِطب  ِهیف  َنوُِقبَتْـسَیَف  ِهِْقلَِخل  ارامْـضِم  َناـضَمَر  َرْهَـش  َلَـعَج  هّللا َ  َّنِإ  »

َنِـسْحُملا َّنَأ  اوُِملََعل  ُءاطِغلا  َفِشُک  َْول  هّللا ِ  ُْمیأَو  َنُولِْطبُملا ، ِهیف  ُرَـسْخَیَو  َنُونِـسْحُملا  ِهیف  ُباـُثی  يذَّلا  ِمْوَیلا  ِیف  ٍبِعـال  ٍکِـحاض  ْنِم  ِبَجَعلا 
،« ِِهتَءاسِإب ٌلوُغْشَم  َء  یسُملاَو  ِِهناسْحِإب  ٌلوُغْشَم 

. یض َـ َّم م ُـ ث
: دومرف داتسیا و  نانآ  رس  يالاب  دروخرب ، دندوب  هدنخ  يزاب و  هب  لوغشم  هک  یعمج  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دوب ، يرطف  دیع  زور  »
تقبـس یـشیپ و  رگیدکی  رب  یگدنب  تعاطا و  اب  هک  هداد  رارق  شیوخ  قولخم  يارب  يرادرب  هرهب  هقباسم و  نادیم  ار  ناضمر  هام  دنوادخ 

. دندش ررضتم  دندنام و  بقع  رگید  یهورگ  دندرب و  ار  هقباسم  دنتسج و  تقبس  یهورگ  دنروآ ، تسد  هب  ار  يادخ  يدونـشخ  دنریگ و 
هب دنا . هتخادرپ  بعل  وهل و  هدـنخ و  هب  نافدـه ، یب  ندـید  نایز  ناراکوکین و  نتفرگ  شاداپ  زور  رد  هک  تسا  ینانآ  زا  بجعت  تفگش و 

ینعی راتفرگ ؛ شدـب  راتفر  هب  رادرکدـب  تسا و  لوغـشم  شیوخ  یکین  هب  راتفر  کین  دـید  دـیهاوخ  دوش ، رانکرب  اـهباجح  رگا  مسق  ادـخ 
. دنک یم  هدهاشم  ار  ناضمر  جیاتن  دنیب و  یم  شیوخ  مشچ  هب  ار  تمایق 

.« تفر تشاذگ و  او  شیوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  سپس 
ص236. لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت 
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مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِۀَیالِو ْنِم  ْجُرْْخاَو  َْتئِش ، ام  ِْبنْذاَو  هّللا ُ  َكارَی  اعِضْوَم ال  ُْبلْطاَو  َْتئِش ، ام  ِْبنْذاَو  هّللا ِ  َقْزِر  ْلُکَْأت  ال  َْتئِش ، ام  ِْبنْذاَو  ٍءایْـشَأ  َۀَسْمَخ  ْلَْعِفا  »

ْلُخْدـَت الَف  ِراّنلا  ُِکلام  َکَلَخْدَأ  اذإَو  َْتئِـش ، ام  ِْبنْذاَو  َکِسْفَن  ْنَع  ُهْعَفْداَف  َکَحوُر  َِضبْقَِیل  ِتْوَملا  ُکَلَم  َءاج  اذإَو  َْتئِـش ، ام  ِْبنْذاَو  هّللا ِ 
.« َْتئِش ام  ِْبنْذاَو  ِراّنلا  ِیف 

هانگ مناوت  یمن  ما  هدومن  تداع  تیـصعم  ماجنارب  مراکهنگ و  يا  هدـنب  نم  درک : ضرع  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تمدـخ  يدرم 
: دومرف ترضح  نک . هظعوم  هد و  زردنا  دنپ و  ارم  ادخ ، ربمایپ  دنزرف  يا  منکن .

: نک هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  هدب و  ماجنا  ار  راک  جنپ  ینک ، هانگ  كرت  یناوت  یمن  هچنانچ  »
. روخن ار  يادخ  يزور  1 ـ 

. دنیبن ار  وت  دنوادخ  هک  هد  ماجنا  ییاج  رد  ار  هانگ  2 ـ 
!(. دشابن دنوادخ  تردق  هطلس و  ریز  رد  هک  ییاج  هب  ورب  و  ، ) وش جراخ  ادخ  نیمزرس  زا  3 ـ 

. نک رود  دوخ  زا  ار  وا  دریگب  ار  تناج  تساوخ  لیئارزع )  ) گرم هتشرف  هک  هاگنآ  4 ـ 
. وشن لخاد  نک و  یگداتسیا  تردق  اب  سپ  دنک ، شتآ  لخاد  ار  وت  تساوخ  خزود  کلام  هک  یماگنه  5 ـ 

.« نک هانگ  یتساوخ  هچ  ره  دعب  هدب ، ماجنا  ار  لمع  جنپ  نیا 
ص12. ینیسح ، مساق  نب  دمحم  ۀیرشع ، ینثا 

169 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
، ُدَسَْحلاَو ُصْرِحلاَو  ُْربِْکلَا  ٍثالَث : یف  ِساّنلا  ُكالَه 

ُسیْلبِإ َنُِعل  ِِهب  َو  ِنیّدلا  ُكالَه  ُْربِکلاَف 
ِۀَّنَجلا َنِم  ُمَدآ  َجِرْخُأ  ِِهب  َو  ِسْفَنلا  ُّوُدَع  ُصْرِحلا  َو 
.« َلیباه ُلیباق  َلَتَق  ُْهنِم  َو  ِءوُسلا  ُِدئار  ُدَسَحلا  َو 

: دندومرفمالسلا هیلع  یبتجم  ماما  یقالخا ، لئاذر  زا  یضعب  موش  راثآ  دروم  رد 
هک يروطنامه  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناسنا  نید  ربکت ، ینیبدوخ و  سپ  دسح . زآ ، صرح و  ّربکت ، دـناسر : یم  تکاله  هب  ار  مدرم  زیچ  هس  »

هطـساوب  ) رـشبلاوبا مدآ  هک  روطنامه  تسا  درف  ره  تیـصخش  نمـشد  زآ  صرح و  دیدرگ . روفنم  دـش و  دوبان  شنید  درک و  ربکت  ناطیش 
، تسا اهیزور  هریت  اهیتخبدب و  ربهار  نارگید ) زا  تمعن  لاوز  يوزرآ   ) دـسح دـش . هدـنار  تشهب  زا  دـمآ ) دوجو  هب  يو  رد  هک  یـصرح 

.« تشک ار  لیباه  لیباق  دسح  هطساوب 
ص116 يوسوم ، یفطصم  دیس  ةراتخملا ، عئاورلا 

170 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِبُویُعلاَو يواسَْمِلل  ٌعِماج  ُلُْخبلا  »
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.« افَرَش ُهَکَْسمَأَو  افََلت  ُهَقَْفنَأ  ام  ُلُجَرلا  يَرَی  ْنَأ  َوُه   : » مالسلا هیلع  َلاقَف  .«... ِبُولُقلا َنِم  ِتاّدَوَْمِلل  ٌعِطاق  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

، تسا اهیتشز  اهیدب و  همه  دمآرس  لخب  »
.« دیادز یم  اهلد  زا  ار  یتسود  تبحم و  هک 

؟ تسیچ لخب  دیسرپ  يدرم 
ار هچنآره  ناسنا  هک  تسا  نآ  لخب  دومرف : درم  نآ  باوج  رد  » 

ص319. ج1 ، یشرق ، فیرش  رقاب  نسحلا ، مامالا  هایح 

171 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
: ٌبیدَْأت ٌَعبْرَأَو  ٌۀَّنُس ، ٌَعبْرَأَو  ٌضْرَف ، اهیف  ٌَعبْرَأ  اهَفِْرعَی ، ْنَأ  ٍِملْسُم  ِلُک  یلَع  ُبِجَی  ًۀَلْصِخ  َرَشَع  یَتَْنثا  ِةَِدئاملا  ِیف  »

. ُرْکُّشلا ُۀَیِمْسَّتلا ، اضِّرلا ، ُۀَفِْرعَملا ، ُضْرَفلا :
. ِِعباصألا ِْقَعلَو  َِعباصَأ ، ِۀَثالَِثب  ُلْکالا  ِرَْسیألا ، ِِبناجلا  apos;fe _& یلَع ُسُولُجلا  ِماعَطلا ، َْلبَق  ُءوُضُولا  ُۀَّنُّسلَا :

.« ِسانلا ِهوُجُو  یف  ِرَظَنلا  ُۀَِّلق  ِغْضَملا ، ُدیوَْجت  ِۀَمْقُّللا ، ُریِغْصَت  َکیلَی ، اّمِم  ُلْکالا  ُبیِدْأَتلا :
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

تنس و نآ  رگید  رما  راهچ  و  یقالخا )  ) بجاو نآ  ياتراهچ  هک  دیامن . تیاعر  ار  زیچ  هدزاود  ندروخاذغ  ماگنه  ناملسم  تسا  راوازس  »
. ددرگ یم  بوسحم  بادآ  زا  هدنام ، یقاب  ياتراهچ  تسا و  یمالسا  هریس 

: مزال رما  راهچ  اما 
اذغ ییاسانش  1 ـ 

هدیدرگ تا  يزور  هچنادب  ندوب  دونشخ  2 ـ 
( نتفگ هّللا  مسب   ) ندرک يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  3 ـ 
. هدش هداد  وت  هب  هک  یتمعن  ربارب  رد  يرازگ  رکش  4 ـ 

: تسا ّتنسو  باوث  نآ  تاعارم  هک  یعوضوم  راهچ  اما 
اذغ هب  عورش  زا  شیپ  نتفرگ  وضو  1 ـ 

ندب پچ  بناج  رب  نتسشن  2 ـ 
. دروخب درادرب و  تشگنا  هس  اب  ار  اذغ  3 ـ 

. دسیلب ار  دوخ  ناتشگنا  4 ـ 
: دور یم  رامش  هب  یمالسا  بدا  زا  هک  هدنام  یقاب  رما  راهچ  و 

دریگب شیوخ  ولج  زا  ار  همقل  1 ـ 
درادرب کچوک  ار  اذغ  ياه  همقل  2 ـ 

دوجب بوخ  ار  اذغ  3 ـ 
.« دنکن هاگن  نارگید  تروص  هب  4 ـ 

ح38. ص227 ، ج3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
 : مالسلا هیلع  ُنسَحلا  َلا  قـ

ِماعَطلا ـَل  ْبَق ِْنیَد  ـ َیلا ُلْسَغ  »
.« َّمَهلا یْفُنی  ُهَدَْعبَو  َْرقَفلا  یْفُنی 

ص290. ج6 ، یفاک ، عورف  کر : ـ هدش . لقن  ع ـ  قداص ـ  ماما  زا  قوف  ثیدح  زین  و  ص55 ، ۀیرشع ، ینثا   ـ
، اذغ زا  لبق  تسد  ود  يوشتسش  »

درب یم  نیب  زا  ار  یگراچیب  رقف و 
.« درب یم  نیب  زا  ار  هصغ  مغ و  اذغ ، زا  دعب  و 

173 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
، ْمُکاْینُد ُْمتْرَّمَعَو  ْمُکَتَرِخآ  ُْمْتبَرْخَأ  ْمُکَّنإ  »

.« ِبارَخلا یلإ  ِنارْمُْعلا  َنِم  َۀَْلقُّنلا  َنوُهِرْکَت  ُْمْتنَأَف 
: دومرف ترضح  مینک !؟ یمن  لابقتسا  وا  زا  تسا و  دنیآ  شوخان  ام  يارب  گرم  رفس  ارچ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  يدرم 

امـش يارب  بارخ  هاـگیاج  هب  داـبآ  هاـگتماقا  زا  لاـقتنا  هک  تـسا  یعیبـط  داـبآ ، ار  اـیند  هناـخ  دـیا و  هدرک  بارخ  ار  ترخآ  هناـخ  امـش  » 
 .« تسا دنیاشوخان 

ح1. ص110 ، ج44 ، راونالاراحب ،

174 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َضیفَأ ْنَأ  ُُهتْدَّو  َـ عَو َّیَلَع  ُهَمَِعن  َضیف  ُـ ْنَأ ی ًةَداع  ینَدَّوَع  هّللا َ  َنِإَو  ًِالئاس ، َّدُرَأَو  ًِالئاس  َنوُکَأ  ْنأ  یی  ـ ْحَتْـسَأ ـا  نَأَو ٌبِغار ، ِهیفَو  ٌِلئا ، ـ ـس ِهِّلل  ّینإ  »

ِساّنلا یَلَع  ُهَمَِعن 
.« َةَداعلا ینَعَنْمَی  ْنَأ  َةَداعلا  ُْتعَطَق  ْنإ  یشْخَأَف 

: دندرک لاؤس  ترضح  زا  دندوب ، مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رضحم  رد  یهورگ 
؟ دیشاب نتفر  تلاح  رد  رتشا ، رب  راوس  هچرگ  دینادرگ ، یمنرب  دیماان  ار  يدنمزاین  لئاس و  زگره  امش  هک  تسا  هنوگچ  »

، يراودـیما نینچ  اب  هک  مراد  مرـش  دـنادرگن و  مورحم  ارم  دـنوادخ  هک  مهاوخ  یم  ملئاس و  جاتحم و  دـنوادخ  هاـگرد  هب  مه  نم  دومرف : »
رگا هک  مسرت  یم  منک و  کمک  مدرم  هب  مه  نم  هک  دـهاوخ  یم  هتـشاد ، ینازرا  نم  رب  ار  شیاهتمعن  هک  ییادـخ  منک ، دـیماان  ار  نالئاس 

. دیامن عنم  دراد و  غیرد  ار  شتیانع  نم  هب  مه  دنوادخ  مراد ، غیرد  مدرم  زا  ار  دوخ  ششخب 
ص135. مالسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀغالب  زا  لقن  هب  ص434 ؛ یطویس ، نیدلا  لالج  نوفدملا ، زنک  ص123 ؛ یجنلبش ، راصبالارون ،

175 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
: َِکلذ یف  َُهل  َلیقَف  هّللا »!ِ  ِهْجَِول  ٌةَّرُح  ِْتنَأ  »

( اْهنِم َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  : ) َلاق یلاعت ـ  هّللا ـ ُ  اَنبَّدَأ  اذَکه  : » مالسلا هیلع  لاقف 
وا ـخ بـه  ساپ رد  تر  ـ ضح درک . هید  تر هـ ـ ضح نآ  ار بـه  یلگ  هتـسدمالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نازینک  زا  یکی  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا 

: دومرف
!؟ هچ ینعی  وا ، يدازآ  لگ  هتسد  کی  ربارب  رد  دنتفگ : یضعب  ابیز ، خساپ  نیا  زا  سپ  مدومن . دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت 

یتینهت ای  دـنداد و  يا  هیدـه  امـش ، هب  مارتحا  تهج  هک  هاگنآ  هدومرف : اریز  تسا ؛ هدومن  تیبرت  ار  اـم  هنوگنیا  دـنوادخ  دومرف : ترـضح 
. دوب شییاهر  يدازآ و  وا ، هیده  زا  رترب  دومر : ـس فـ پس و  دیشا . نانآ بـ ّتیحت  يوگ  ـ خساپ يرتهب  عضو  اب  امش  دنداتسرف ،

85 ءاسن :   ـ

176 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِِهلوُکْأ یف َمـ ـُر  َّکَفَتَی ْنَِمل  ُْتبِج  «َعـ

، ِِهلو ـُقـ ْعَم یف  َّکـُر  ـ َفَتَی ـَف ال  ْیَک
.« ِهیِدُْری ام  ُهَرْدَص  ُعِدُویَو  ِهیذُْؤی ، ام  ُهَنَْطب  ُبِّنَُجیَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
یمن لمأت  شا  یلقع  يرکف و  ياهیدـنمزاین  هرابرد  نکیل  دـنک و  یم  لمأت  هشیدـنا و  دوخ  ياهیکاروخ  هرابرد  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  »

.« دنک یم  رپ  اهزیچ  نیرت  تسپ  زا  ار  دوخ  بلق  هنیس و  دیامن و  یم  تیذا  ار  شا  هدعم  هچنآ  زا  دنک  یم  زیهرپ  دنک ،
ص218 ج1 ، راونالاراحب ،  ـ

177 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َكِْریَغ َراد  َتْرَّمَعَو  َكَراد  َْتبَرْخَأ  »

.« ِءامَّسلا ِیف  ْنَم  َکَتَّقَمَو  ِضْرألا  ِیف  ْنَم  َکَّبَحَأ 
لخاد كربت  نمیت و  تهج  لزنم  نآ  رد  مراد  تسود  ما  هتخاس  هزات  يا  هناخ  اقآ ! تفگ : دیسر و  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تمدخ  يدرم 

: دومرف درک و  فارطا  هب  یهاگن  دش و  لخاد  صخش  نآ  لزنم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دینک ، اعد  دیوش و 
.« وت نمشد  نایشرع  دندش و  وت  رادتسود  اهینیمز  ار ، نارگید  هناخ  يدرک  يدابآ  ار و  شیوخ  هناخ  يدرک  ناریو  »

ص95. ینیئان ، نسح  خیش  داشرلا ، بلط  نمل  داشرالا 

178 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
ِْملِْعلا ُفِْصن  ِلاؤُسلا  ُنْسُح  »
ِلْقَعلا ُفِْصن  ِسانلا  ُةارادُمَو 
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.« ِۀَنوُؤَملا ُفِْصن  ِۀَشیعَملا  ِیف  ُدْصَْقلاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

. تسا شناد  زا  یمین  وکین ، حیحص و  شسرپ  »
. تسا یناسنا  هشیدنا  ریبدت و  زا  یمین  مدرم  اب  ندومن  ارادم  شزاس و 

.« دهاک یم  ار  ناسنا  جراخم  زا  یمین  یگدنز ، رد  داصتقا  تاعارم  يور و  هنایم 
. يدلج راهچ  ص333  ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش 

179 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
َرَشَع اْنِثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوُسَر  َدَْعب  ُۀَِمئَا  »

، نیَسُحلایخَأ ِْبلُص  ْنِم  ٌۀَعِْست 
.« ِۀَّمُالا ِهِذه  ُّيِدْهَم  مُهنِمَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دیوگ  یم  هتابن  نب  غبصا 
زا دنـشاب و  یم  نیـسح  مردارب  نادنزرف  زا  اهنآ  رفن  ُهن  هک  دنتـسه  رفن  هدزاودهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  دـعب  نایاوشیپ  ناماما و  »

.« تسا تّما  نیا  ِيدهم  اهنآ : هلمج 
ج36، راونالاراحب ، ح569 ؛ ف27 ، ب9 ، ص598-599 ، ج1 ، ةادـهلا ، تابثا  زا  لـقن  هب  ص171  ج3 ، يدـهملا ، مامالا  ثیداـحا  مجعم 

ح1. ب43 ، ص383 ،

180 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
، ِءامإلا ِةَدِّیَس  ُْنبا  ِْنیَسُحلایخَأ  ِْدلُو  ْنِم  ُعِساتلا  َِکلذ  »

ِِهتَرْدُِقب ُهُرِهُْظی  َُّمث  ِِهتَْبیَغ ، یف  ُهَرْمُع  هّللا ُ  ُلیُطی 
، ًۀَنَس َنیَعبْرَأ  َنُود  ٍّباش  ِةَروُص  یف 

.« ٍریدَق ٍء  ْیَش  ِّلُک  یلَع  هّللا َ  َّنَأ  َمَْلعَِیل  َِکلذَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

، ار شرمع  دنک  یم  ینالوط  دنوادخ  شتبیغ  نارود  رد  تسا ، سجرن ـ  نازینک ـ  فرشا  دنزرف  نیسح  مردارب  نادنزرف  زا  رفن ، نیمهن  نآ  »
. تخاس دهاوخ  راکشآ  دراد ، لاس  لهچ  زا  رتمک  هک  یناوج  تروص  هب  شیوخ  تردق  هب  ار  وا  سپس 

.« تسا اناوت  رداق و  ءایشا  همه  داجیا  رب  هک  دنک  تباث  دنوادخ  هلیسونیدب  ات 
ح12؛ ب24 ، ص394 ، ج14 ، راونـالاراحب ، ف2 ؛ ب2 ، ص401 ، یـسربطلا ، يرولا ، مـالعا  ح2 ؛ ب29 ، ص315 ، ج1 ، نیدـلا ، لامِکا 

. مقب يوفطصملا  ۀبتکم  ص10 ، ج2 ، یسربط ، جاجتحا 

181 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نسح  ماما 
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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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