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 «المجالس باالماجة»جگاهی به حدحث 

1محّهد مرادی
 

 چکحده
جوش;;خه:ب;;ر:آن:=س;;ت:ت;;<:ب;;<:=س;;خف<ده:=ز:روش:توص;;رف:و:تحلر;;ل:و:=س;;خذج<ط،:ح;;دحث:=ی;;ن:

جظر=ن،:بررسی:سذدی:و::ه<ی:ص<حج:ر=:ب<:=سخف<ده:=ز:دحدگ<ه«:=لهج<لس:ب<ألو<جة»وشهور:
گسخره:وجل;س:و:=و<ج;ت:و:ر=زه;<ی:وجل;س:ر=: کذد:و:وف<د:=خالقی:و:فقهی:آن:و:جرز: داللی:

کرده:ب<:بررسی:تطجرقی:ب<:آح<تی:=ز:قرآن: کرحن:جش<ن:دهد.:جوحسذده،:در:=ین:پژوهش:تالش:
=ست:ت<:=ز:وذ<بع:فرحقرن:در:شرح:حدحث:=سخف<ده:جه<حد:و:جرز:برد=شت:فقره<ن:و:ع<له<ن:

:=خالق:ر=:در:تفسرر:جهله:ح<د:شده:ب<زت<ب:دهد.
:د=ری،:وجلس،:ر=زد=ری.::=لهج<لس:ب<الو<جة،:=و<جت:ها: کلحدواژه

 درآمد
:وذ;;;;<بع:رو=ی;;;;;ی:ش;;;;;رعی:و:س;;;;; :بخ;;;;;ش:=خ;;;;;الق:و:آد=ب:آجه;;;;;<،:ح;;;;;دحدی:در :ذی،:و:بیش;;;;;خر:در

کلهه کلرذ;ی:)م«:=لهج<لس:ب<ألو<جة»=ی:ب<:عج<رت::دو: ق(:389جقل:شده:=ست.:=ی;ن:ح;دحث:ر=:
کت;;;;;;;;<ب:=لعش;;;;;;;;ر : : ک<ش;;;;;;;;<جی:)م:2الکااااااااا ی در :ق(:در:ذی;;;;;;;;ل:آد=ب:=لهج<لس;;;;;;;;ة:5095ف;;;;;;;;ر :

:در::ق(458و:بیهق;;;;;;;ی:)م:4بحاااااااار االجااااااا ار ق(:در:آد=ب:وجل;;;;;;;س:5555وجلس;;;;;;;ی:)م:3،الااااااا ا ی
:)م:5،اآلداب ::6،أدب الهجالساااااااة و حااااااا ّ الجلاااااااحسق(:در:467و:=ب;;;;;;;ن:عج;;;;;;;د:=لج;;;;;;;ّر :خر=خط;;;;;;;ی:در

                                                          :
 .:عضو:هرزت:علهی:د=جشگ<ه:قرآن:و:حدحث.1

کت<ب:=لعشر .635،:ص8ج: الکا ی.:ر.ک::2 :،:
:.680،:ص5،:جال ا ی.:3
:و...،:ب<ب:آد=ب:=لهج<لس:465،:ص78،:جبحار االج ار.:ر.ک::4
:ر.ک::589،:ص5،:جاالداب.:5 :.384و::39،:ص8،:جتججحه الخ اطر؛:جرز
:.30،:صادب الهجالسة.:ر.ک::6
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::7،مکارم األخالق ::8الزهادو:=بو=لسری:هّذ;<د:ب;ن:=لس;رّی:در =ج;د.::آورده 9،آداب الهحادثاةو:دحگ;ری:در
کجر;ره:ب;ه:وذ<س;ج:=فش;<ی:5573کس<جی:ههچون:سّرد:عجد:=هلل:جز=یری:)م گذ<ه;<ن: ق(:در:ذیل:

:دحگر کردهر=ز وحّهد:غّز=لی:در:عذو=ن:حقوق:=الخو :)=:حق;وق:ب;ر=در=ن(،:=ی;ن::10=جد.:=ن:=ز:آن:ح<د:
کرده، گوج;ه:عه;ل::11=ح<دحث:و:وش<به:آجه<:ر=:جقل: کت;<ب:دحگ;رش:هه;رن: ک<ش;<جی:در: جرز:ف;ر :

::12ک;;رده:=س;;ت. ک;;ه:بیش;;خر:روحک;;رد:ب;;ه:=ی;;ن:خج;;ر ک;;ه:عله;;<ی:پیش;;رن::هه;;<ن:_روش;;ن:=س;;ت: گوج;;ه:
که:بررسی:شده،:_:،=جد::فههرده کت;<ب:13=خالقی:=ست:و:فقره<ن،:ت<:ج<یی: ه;<ی:فقه;ی:و:ح;<::در:

:آن:بحث:جکرده:ب<ب =جد؛:هر:چذد:وهکن:=ست:فقره<جی:ب;ه:وذ<س;جت،:در::ه<ی:خ<ص:فقهی:=ز
ک;;رده:ب<ش;;ذد.:بح;;ث کس;;<جی:=ز:آن:ب;;ه:عذ;;و=ن:ح;; :=ص;;ل:و::14ه;;<یی:ب;;ه:آن:=س;;خذ<د: ب;;<:=ی;;ن:ح;;<ل،:

کرده :15=جد.:ق<عدۀ:فقهی:ح<د:
ک< بردی:و:زب<نب<:وجود: :16زد:بودن:=ین:حدحث:و:=سخش;ه<د:پیش;رذر<ن:ب;ه:آن،:=ز:وعص;وو<ن:ر

کذ;ون:تحلر;ل:ج;<وعی:=ز:آن:ب;ه:عه;ل:جر<و;ده:و:جگ;<ه:هه;ه:17گرفخه:ت;<:دحگ;ر=ن =ی:ب;ه:آن::ج<جج;ه:ت;<:
کالم،: :ح : ::جشده:و:در :وورد:توجه:و:=س;خف<ده:ب;وده:=س;ت.:ش;<رح<ن:و:وفّس;ر=ن:ح;دحث،:در کهخر

:آ :بر کلهه:ت<:چذد:سطر گس;خره:و:حک;ن::ن:شرح:جوشخهچذد: برد:و: ک;<ر =ج;د،:=و;<:ح;وزۀ:وعذ;<یی:آن:و:
                                                          :

:.548:-547،:صمکارم االخالق.:7
:.579،:ص8،:جالزهد.:8
:أهل:=لجرت:فی:بذ<>:=لجه<عة:=لص<لحة،:ص9 :.98.:ر.ک::دور

که;;<:ح;;88،:صالتحفاة السااجحة.:10 :قول;;ه:تع;<لی:ف;;ی:=و;;رأ :ج;وح:و:=و;;رأ :ل;;وط:::=فش;<>:=ألس;;ر=ر:ألن:=لهج;;<لس:ب<ألو<ج;ة: أتی،:و:ب;ه:فّس;;ر
:فخ<جخ<هه<.

:.577،:ص5،:جاححاء العل م.:11
:.387،:ص3،:جالهحجة الجحضاء.:12
کت<ب13 :جوشخه:.: ح<دی:جست:و:جو:شد،:=و<:=ین:ووضوع:در ::ه<ی:فقهی:و:قو=عد:فقهی:ز ه<ی:قو=عدجوحس<ن:و;ورد:توج;ه:ق;ر=ر

:جگرفخه:=ست.:
:،:55،:جمااااااالّهب االحکااااااام  اااااای م ااااااا  الحااااااالل و الحاااااارام؛:495،:ص35؛:هه;;;;;;<ن،:ج508،:ص5،:جمصااااااجاا الف اهااااااة.:ر.ک::14

حاااادی(؛:889،:ص4،:جاله ساااا عة الف احااااة الهّحساااار ؛:594،:صالف ااااه و الهساااااخة ال ّجحااااة؛:893ص ،:4،:جشاااارا اال هااااار )  ااااه  
:.::834ص

:=ز:دو:صفحه:ال  اعد؛ مأ  قاعد    احة معجا و مدرکا و موردا  .:وؤلف:15 کهخر : کت<بش،:به:تحلرل:و:بی;<ن:وج;<جی:و:و;د=رک:آن::در : =ز
:پرد=خخه:=ست.

که:=و<م:هفخن:_:علره:16 :خجری:آوده:=ست: گف;ت:: ه;<یی:ب;ه:پرس;ش =لسالم:_:جو=ب:.:در ه;<ی:ه;<رون:=لرش;رد:د=د:و:وقخ;ی:=و:
،:5_:،:ج:=لس;;الم:_:علر;;ه::عحااو  أخجااار الر ااازدج;;ی:ح;;<:ووس;;ی :=و;;<م:ب;;ه:وی:فرو;;ود::=لهج;;<لس:ب<ألو<ج;;ة:و:خ<ّص;;ة:وجلس;; :)

:(.80ص
:بق;;ولی،:ف;; ّن:=لهج;<لس:ب<ألو<ج;;ة:)17 :تخج;;ر:عه;ر گف;ت::أجش;;دب:=هلل:ال  تاا ا .:وحه;د:ب;;ن:وس;لهه:خط;;<ب:ب;;ه:عه;رو:ب;;ن:ع;;<ص:

:(.8،:ص:التهثحة و الهحاصر ؛:858،:ص5،:جالجلدا 
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پژوهش;ر<ن،:ق;ر=ر:جگرفخ;ه:=س;ت.::=ش:ب;<:آح;<ت:ق;رآن،:و;ورد:توج;ه::خ;و=جی:ق<بل:=سخف<ده:=ز:آن،:و:هن
که:=ح<دح;ث:ه;ن :آن:=ست: ب;وطش:ر=:بک;<ود:و:جک;<ت:جهفخ;ه::=ین:جوشخه:بر خ;و=ن:آن:و:وج<ح;ث:ور

:آن:ر=:تجرین:جه<حد.: :در

گونه  های حدیث گزارش 
گ<هی:به:ههرن:صورت:و:بدون:قرد:و:توضرح:و:=فزوده،:رو=حت:ش;ده:«=لهج<لس:ب<ألو<جة» :،

کلرذ;;ی:)م:=س;;ت؛:هه;;<ن ک;;ه:ش;;رخ: :=و;;<م:ص;;<دق:389گوج;;ه: و:ش;;رخ::18:_:،علر;;ه:=لس;;الم::_ق(:=ز
ی;ر::_ص;لی:=هلل:علر;ه:و:آل;ه::_ق(:به:وذ<سجت:ذکر:وص;<ح<ی:رس;ول:خ;د=:385صدوق:)م ب;<بی:ر=:ز

کرده«:ول:=هلل=لف<ظ:رس»عذو=ن: :ب;<:عج;<رتی:وخف;<وت:و::19=ج;د.:عذو=ن:جهوده:و:آن:ر=:جقل: گ;<هی:جر;ز
:ب<:=فزوده ق(:ب<:سذدی:وخف<وت،:=ین:عج;<رت:460ه<یی:=ست.:شرخ:طوسی:)م:ه<:و:توضرح:جرز

رو=ح;ت::_ص;لی:=هلل:علر;ه:و:آل;ه::_ه<یی:ورتجط:ب<:ههرن:وضهون،:=ز:رسول:خد=::ر=:به:=ض<فۀ:جکته
:کرده:=ست:

  20حًا؛حقج _ه المؤمن حأو قال: عن أخ _أثر عن مؤمن یحّل لمؤمن أن ی المجالس باألمانة# وال 
که:=ز:وؤون::وجلس ::_ه<:=و<جت:هسخذد.:و:بر=ی:وؤون:ج<یز:جرست: :بر=در ح<:فروود:=ز
کذد.:_وؤوذش: :چرز:زشخی:ر=:بر=ی:دحگر=ن:جقل:

وج;ود:د=رد::_علره:=لس;الم::_سذد:=ین:رو=حت:بلذد:=ست:و:در:سلسله:سذد:آن،:=و<م:ص<دق:
:پ;در=جش: :=و;<م:عل;ی::_عل;رهن:=لس;الم::_که:=ز ص;لی:=هلل::_آن:ر=:=ز:رس;ول:خ;د=::_:،علر;ه:=لس;الم::_=ز

کرده:_علره:و:آله: :=ین:رو=حت،::جقل: =ش:توض;رح:وذظ;ور:آن::و:=د=وه«:=لهج<لس:ب<ألو<جة»=جد.:آغ<ز
ح;; :س;;ذد:د=رج;;د،:و::ق(،463=س;;ت.:ج;;<قالن:=ی;;ن:رو=ح;;ت،:ش;;رخ:طوس;;ی:و:خطر;;ج:ب ;;د=دی:)م

                                                          :
ح<د،:و:أحهد:بن:وحهد،:جهر660،:ص8،:جالکا ی.:18 عً<:.:سذد:=ین:رو=حت:چذرن:=ست::عد :ون:أصح<بذ<،:عن:سهل:بن:ز

:عن:=بن:وحجوب،:عن:عجد:=هلل:بن:سذ<ن،:عن:=بن:أبی:عوف.
:.378،:ص4،:جکتاب من ال ححضره الف حه.:19
ک<ت;ج،:578،:صأمالی ال  سی.:20 :رج<>:بن:ححر;ی:ب;ن:س;<و<ن:عجرت;<خی: :أبو=لهفّضل،:=ز .:سذد:شرخ:=ین:=ست::جه<عخی:=ز

:ون:رأی:ب;ه:س;<ل: :سّر ک<تج:در :ه<رون:بن:وسلن:بن:سعد=ن: :ب;ن:،:=ز:وس;840=ز :=و;<م:جعف;ر ک;ه:=ز عد :ب;ن:ص;دقة:عج;دی،:
:=و<م:علی:_:علرهن :=و<م:حسرن،:=ز :پدرش:=ز:جدش،:و:=حش<ن:=ز که:=ز =لس;الم:_:::وحهد:ص<دق:_:علرهه<:=لسالم:_:شذرده:

:ر.ک:: کرده:=س;ت؛:جر;ز :رسول:=هلل:_:صلی:=هلل:علره:و:آله:_:جقل: .:س;ذد:خطر;ج:83،:ص54،:ج:تاایح  بدادادو:آن:حضرت:=ز
:رج;<>:چذرن:=ست::أ :=ب;و:=لفض;ل:وحه;د:ب;ن:عج;د:=هلل:ش;رج<جی،:=ز :بن:ححری:علوی،:=ز :ؤبر=هرن:بن:وحهد:بن:عهر بو:ط<هر

:ون:رأی:به:س<ل: :سّر ک<تج،:در :ه<رون:بن:وسلن:بن:سعد=ن: ک<تج،:=ز که::840بن:ححری:بن:ش<ذ=ن:أبو:=لحسرن:عجرت<خی:
:أب;و:عج;د:= گفخ;ه:=ز ک;ه:=و: :گفخه::وسعد :بن:صدقة:عجدی:بر=حن:و;ن:رو=ح;ت: :پ;درش،:=ز ک;ه:=ز :ب;ن:وحه;د:ش;ذردم: هلل:جعف;ر

:پدرش،:=ز:جدش:=و<م:علی:_:علره که:رسول:=هلل:_:صلی:=هلل:علره:و:آله:_:فرووده:=ست.::جدش،:=ز کرده: :=لسالم:_:جقل:
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:ِ=سذ<د:=ین:دو،:تف<وت:=جدکی:دحده:وی :آغ<ز :شود.:تذه<:در
:=و;;<م:ب;;<قر: کلرذ;;ی:خج;;ر:ر=:=ز :رو=ح;ت:دحگ;;ری،: ::_=لس;;الم::علر;ه::_در :پی;;<وجر :_و:=حش;;<ن:ب;;ه:جق;;ل:=ز

 ب<:وضهوجی:دحگر:آورده:=ست::_صلی:=هلل:علره:و:آله:

ون کهیتههه اهاحجه ؤال ذؤهنهه# ؤال أن کیث یحّدث بحدی س الحد أن حالمجالس باألمانة# و ل
   21ر؛حرًا له بخکثقة أو ه

گفخ;ه:و: ک;ه:دوس;خش:ب;ر=ی:=و: وج<لس:=و<جت:هسخذد.:کسی:حق:ج;د=رد:س;خذی:ر=:
:ب<:=ج<زه:=و:بگوحد،:وگر:به:شخص:و;ورد:=عخه;<د،: کرده،:جز کته<ن: :دحگر=ن: آن:ر=:=ز

:و:ح<:ذکر:خرر:دوسخش:ب<شد.
:رسول:خد=: ه;<::ک;ه:وجل;س:ض;هن:ب;<زگویی:=ی;ن:_:،علر;ه:و:آل;ه:ص;لی:=هلل::_در:خجر:دحگری:=ز

گوجه:آوده:=ست: :=ین:  =و<جت:هسخذد،:خط<ب:به:=بوذر

ؤفشاء سّر أخی   22؛کانة؛ فاجتجج هلحخ کحا أبا هر! المجالس باألمانة و
::ه<:=و<جت:=ی:=بوذر،:وجلس ک;<ر :ب;ر=درت:خر<ج;ت:=س;ت.:=ز:آن: کردن:ر=ز =جد:و:ف<ش:

کن. :خودد=ری:
:رو=حت:دحگری:ر=: :رس;ول:خ;د=:ج<بر ب;<::_ص;لی:=هلل:علر;ه:و:آل;ه::_ب<:=فزوده:و:=حک<م:بیشخری:=ز
کرده:=ست: :=ین:بی<ن:جقل:

ه فرج حه دم حرام# و مجلس استحّل فحف کالمجالس باألمانة# ؤاّلا ثالثة مجالس: مجلس سف
   23ر حّقه؛حه مال حرام بغححرام# و مجلس استحّل ف

ک;ه:در::ه<:=و<ج;ت:وجلس حخخ;ه::=ج;د؛:ج;ز:س;ه:وجل;س::وجلس;ی: آن:خ;ون:ب;ه:ح;ر=م:ر
ک;ه:ج<ووس;ی:ح;الل:ش;هرده:و;ی:وی ش;ود:وو:تج;<وز:جذس;ی:ص;ورت::شود،:وجلسی:
که:و<ل:حر=وی:به:ج<حق:خورده:وی:وی :شود.:گررد[،:و:وجلسی:

                                                          :
د:بن:خ<لد،:=ز:عده<ن:بن:عرسی،:660،:ص8،:جالکا ی.:21 حهد:بن:وحّهَ

َ
:أ ْصح<ب،:=ز

َ
.:سذد:حدحث:=ین:=ست::جهعی:=ز:أ

که:آ کسی: :=و<م:ص<دق:_:علره=ز: کرده:=ست.::ن:ر=:=ز :=لسالم:_:رو=حت:
:.470،:صمکارم االخالق.:22
بیر:=بن:بک<ر،:53،:صأمالی ال  سی.:23 حد،:=ز:ز .:سذد:=ین:رو=حت:چذرن:=ست::وفرد،:=ز:حسرن:بن:علی:تّه<ر،:=ز:وحهد:بن:ز

:ب;ن: :عه;وحش:ج;<بر ز=دۀ:ج;<بر،:=ز :ب;ر=در :=بن:أبی:ذخج،:=ز :عجد:=هلل:بن:ج<فع،:=ز گف;ت::رس;ول:=هلل:_:ص;لی:=هلل:=ز ک;ه: عج;د:=هلل،:
: ک;ه،:س;رح :ب;;ن::مساجد احهاادعلر;ه:وآل;ه:_:فرو;ود::...:=ی;ن:خج;ر:در ک;رد: ب;<:=ی;ن:س;ذد:آو;ده:=س;ت::عج;د:=هلل،:پ;;درم:ب;ر=حن:جق;ل:

:بن:عجد:=هلل:رو=حت: :ج<بر :بن:عجد:=هلل،:=ز ز=دۀ:ج<بر :بر=در :=بن:أبی:ذخج،:=ز که:عجد:=هلل:بن:ج<فع،:=ز کرد: کرده:جعه<ن،:رو=حت:
:پ<ح<ن:حدحث:چذ;رن:آو;ده:=س;ت::=و:=قخط;<ع:سجن امی داود(.:و:در:348،:ص3،:جمسجد احهد=ست:) ،:ب<:=جدکی:تف<وت:در

:حق:) :=حهد:بن:ج<فع:و:هه<ن:=ست؛:جرز::449،:ص8،:جسجن امی داودو<ل:ب رر الساجن (.:سذد:=بو:د=ود::=حهد:بن:ص<لح:=ز
:.33،:صمعد  الج اهر؛:563،:ص8،:جاالستالکار؛:585،:ص7،:جشعب االحها ؛:847،:ص50،:جالکجری
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:رسول:خد=: :بن:وحّهد:بن:حزم:=ز :=ی;ن::_صلی:=هلل:علره:و:آل;ه::_=بوبکر وض;هون:دحگ;ری:ر=:در
کرده:=ست: :ب<ره:چذرن:جقل:

   24ره؛کیعن ااحجه ما  یفشیحّل ألحدوها أن ی تجالسون بأمانة اهلل# فال جالس المی ؤّنما 
:=و;;<ن:خ;;د=ی:جش;;رن:ه;;ن ک;;ه::ه;;<:در ک;;ه:چر;;زی:ر=: :آجه;;<:رو=:جرس;;ت: =ج;;د،:و:ب;;ر:حک;;ی:=ز

:دوسخش:خوش:جد=رد،:ف<ش:س<زد.
:)م :رسول:خد=:463=بن:عجد=لجّر خجر:ر=:ب;ه::_صلی:=هلل:علره:و:آله::_ق(:بدون:ذکر:سذدی،:=ز

کرده:=ست.«:=لهج<لس:ب<الو<ج<ت»و<ج<ت:در:صورت:جهع:=ال :رو=حت:
ّل کهستر حفؤها افترقا# فل _عّز و جل  _تجالس الرجالن بأمانة اهلل یالمجالس باألمانات و ؤّنما 

  25ث ااحجه؛یواحد مجهها حد
ک;ه:ب;<:ه;ن:در:ح; :وجل;س:و;ی:ه<:=و<جت:وجلس ک;س: :=و;<ن::=ج;د،:و:دو: جش;رذذد،:در

گ; :و:جلرل:هس;خذد،:و:ه;ر: <ه:=ز:ه;ن:ج;د=:ش;دجد،:ه;ر:ح; :=ز:آن:دو:ب<ح;د:خد=ی:عزیز
:وجلسش:ر=:پذه<ن:جگه:د=رد.:حرف:هن

گوج;;;ه:بی;;;<ن: :زب;;;<ن:رس;;;ول:خ;;;د=:=ی;;;ن: :ه;;;ن:=ز :رو=حخ;;;ی،:چگ;;;وجگی:وجل;;;س:=و<ج;;;ت:و:ب;;;<ز :در
 شده:=ست:

   26أمانة؛ یث ثّن التفت فهیؤها حّدث الرجل الحد
:=ج;;د=زد،:خج;;رش::کذ;;د:و:ب;;ه:=ی;;ن:س;;و:جگ;;<ه:و;;ی:وقخ;;ی:ش;;خص:خج;;ری:ر=:وط;;رح:و;;ی

:=و<جت:=ست.
:رو=ح;;;ت:دحگ;;;ری،:عده;;;<ن:ب;;;ن:=س;;;ود:ح;;;رف:عط;;;<>:ر=: :ب;;;<رۀ:س;;;خن:_در چرذ;;;ی::ک;;;ه:=ز:وی:در

کرده:=ست::_=جد::پرسرده :چذرن:رو=حت:
جلغهه  قهال: یقهف  الرجهل أیسهه  الرجهل یعثهان ذن األسود قال: سخل عطاء عن الرجل 

  27؛ال# ؤّنما تجالسون باألمانة
                                                          :

ف.:24 که:جهع:88،:ص55،:جالهصجّ گفخذی:=ست: :وذ<بع:دحگ;ری:ه;ن:آو;ده:=س;ت.:ر.ک::«:=لهج<لس».: ؛:853،:صالت ححاددر
:=ی;ن:وذ;<بع،:ح;دحث:ب;ه:رس;ول:خ;د=:_:ص;لی:=هلل:885،:ص88،:ججااحاة األرب؛:80،:ص5،:جعحو  اخجاار الر اا :بخش;ی:=ز .:در

ک;رده:=س;ت::ق;<ل:رس;ول:=هلل:_:ص;لی:=هلل:علره:وآله:_:جسجت:د :ر=:بیهق;ی:ب;<:=ی;ن:عج;<رت:رو=ح;ت: =ده:جشده:=ست.:=ین:خج;ر
،:شاعب االحهاا علره:و:سلن:_:::ؤجه<:حخج<لس:=لهخج<لس<ن:ب<ألو<جة،:فال:ححّل:ألح;دهه<:أن:حفش;ی:عل;ی:ص;<حجه:و;<:حک;ره:)

:(.580،:ص7ج
:.30،:صادب الهجالسة.:25
:.847،:ص50،:جالسجن الکجری؛:449،:ص8،:جداود سجن امی؛:830،:ص3،:جسجن الترمالی.:26
ف امن امی شحجة.:27 :.598،:ص6،:جالهصجّ
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کسی: :عط<:پرسرده:شد:: کسی:جس;جت:ج;<رو=:و;ی:وی=ز که:شخصی:به: ده;د،::شذود:
ک;ه:و;;ی:آح;<:ب;;ه:آن:ش;خص:=ط;;الع:بده;;دب:=و:ج;و=ب:د=د::ج;;ه.:ش;ه<:ه;;ن ش;;وحد::جش;;رن:

:آجج<[:=و<جت:=ست. :وخجر
:ق;;ول:رس;;ول:خ;;د=::تااایح  االسااالمق(:خج;;ر:ر=:در:748ذهج;;ی:)م ب;;<::_ص;;لی:=هلل:علر;;ه:و:آل;;ه::_=ز

:گوجه:آورده:=ست::=ین:ترین:وجلس،:تعجرر:وخف<وتی،:پس:=ز:ذکر:ویژگی:شرحف
ؤّن أاهههر  المجهههالس مههها اسهههتقجل بهههه القجلهههة" و ؤنمههها تجالسهههون کهههؤّن ل  ل مجلهههس اهههرفًا" و

  28باألمانة؛
ک;ه:رو:ب;ه:قجل;ه::ترین:وجل;س:هر:وجلسی:شر=فخی:د=رد،:و:شرحف ه;<،:ج;<یی:=س;ت:

که:وی :آجج<[:=و<جت:=ست.:ب<شد.:شه<:در:ح :ج<: :جشرذرد:وخجر
:«:=جد:ه<:=و<جت:وجلس»وجهوع:رو=ح<ت:ب<:وضهون: ده:رو=حت:و:ح<:=جدکی:بیشخر:=س;ت،:و:در

که:وجلس گفخه:شده: :آجه<:به:صورت:وطلق: ه;<::=جد:و:در:برخی:دحگر،:=ز:حرف:ه<:=و<جت:برخی:=ز
که:در:وجلس:=جج<م:وی ک<ره<یی: که:وهکن:=ست:=ف;ر=دی:در:آن:د=ش;خه::شود:و:ح<لت:و: ه<یی:
:برخ;ی:دحگ;ر:=ز:ویژگ;ی گفخ;ه:و;ی:ه;<ی:چذ;رن:وج;<لس:و::ب<شذد،:و:در ک;ه:در:آن: ش;ود:و::جر;ز:ر=زی:

:و:چگ;وجگی:ر=ز:ش;دن:ح;رف :ق<ب;ل:ذک;ر :و:غرر ه;<ی:وج;<لس،:س;خن:ب;ه:ور;<ن::ر=زه<یی:ق<بل:ذکر
 آوده:=ست.

 ِاسجاد خبر
:ح;;<د:ش;;;ده:ب;;ه:لح;;;<ظ:س;;ذدی:وخف;;<وت:هس;;;خذد.:خج;;ر:جخس;;;ت،:حعذ;;ی: =لهج;;;<لس:»=خج;;<ر

:=س;< :=ص;طالح:د=ج;ش:رج;<ل،:ح;دحث:«:ب<الو<جة ک;ه:ش;هرده:ش;ده:=س;ت:29«حس;ن»بر ؛:چذ;<ن:
:گفخه:=ست:::مرآ  الع ولق(:در:5555وجلسی:)م

:=ول:و:دوم:ب<ب:و :=و<م:ص<دق::_:الکا یخجر ::_علر;ه:=لس;الم::_که:حکی:=ز و:دحگ;ری:=ز
::30[:حسن:=ست._رسول:خد=ست:

ب;;وط:در:32و:بهج;;ودی:)وع<ص;;ر(:31ش;;رخ:ه;;<دی:ججف;;ی:)وع<ص;;ر( :ر=::الکااا ی:خج;;ر:=ول:ب;;<ب:ور
                                                          :

ح;ع:ش;قری،:60،:ص55،:جتایح  االسالم.:28 :ته;<م:ب;ن:بز :ححری:حه<جی،:=ز .:سذد:رو=حت:چذرن:=ست::وحهد:بن:ؤسه<عرل،:=ز
:=بن:عج< . کعج:و:=و:=ز :به:صورت:سه<ع:=ز:وحهد:بن:

که:سلسله:ر=وح<ن:آن،:ههگ29 :ی:وهدوح:ح<:برخی:وهدوح:و:بقره:صحرح:ب<شذد..:خجری:
:.568،:ص58،:جمرآ  الع ول.:30
:.586،:ص50،:ج:السالم _ م س عة احادحث اهة الجحت _ علحان .:ر.ک::31
:=س;< :وجذ;<یی:567،:ص5،:جالصححح من الکاا ی.:32 :ح;<د:ش;ده،:ب;ر .:صحرح:د=جسخه:شدن:=ی;ن:ح;دحث:=ز:س;وی:وؤل;ف:=ث;ر
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ح;;;<د:در:سلس;;;له:س;;;ذد،: :ب;;;<ره:_ب;;;<:وج;;;ود:س;;;هل:ب;;;ن:ز ::_:،=ش:=خ;;;خالف:جظ;;;ر:وج;;;ود:د=رد::ک;;;ه:در
کرده ::_ک;ه:ب;<:س;ذد:ش;ه<ب:جق;ل:ش;ده::_=جد.:هه;رن:خج;ر::صحرح:وعرفی: گفخ;ۀ:=ب;ن:حج;ر بذ;<:ب;ه:

گفخ;;;;ه::33ق(:ض;;;;عرف:=س;;;;ت.858)م ک;;;;رده:و: :=لج;;;;<جی:س;;;;ذد:ع;;;;<وی:رو=ح;;;;ت:دوم:ر=:تض;;;;عرف:
:ور;;;<ن::34«.ه;;;س=:س;;;ذد:ض;;;عرف:ج;;;ّد=ً:»=س;;;ت:: ک;;;ه:ج<وش;;;<ن:در کس;;;<جی: ح;;;<ن:خج;;;ر:س;;;وم،:=ز: :ر=و

کت;;<ب : :=ج;;د::=ج;;د:و:برخ;;ی:دحگ;;ر:و;;دح:جش;;ده:ه;;<ی:رج;;<لی:آو;;ده،:برخ;;ی:وه;;دوح:ش;;هرده:ش;;ده:در
:ب;;ه:=ب;;وذر،:حعذ;;ی:خج;;ر:چه;;<رم::و:ح;;دحث:ورف;;وع:ه;;ن:ش;;هرده:و;;ی :ش;;ود.:رو=ح;;ت:وص;;<ح<ی:پی;;<وجر

ک;;;رده ک;;;رد:35=ج;;;د.:ر=:تض;;عرف: ه:وذ;;<وی:س;;;ذد:رو=ح;;;ت:ج;;<بر:)ح;;;دحث:پ;;;ذجن(:ر=:حس;;ن:وعرف;;;ی:
گفخ;;ۀ:بیهق;;ی:ورس;;ل:خ;;وب:«:=ّجه;;<:حخج;;<لس:=ل;;رجالن»رو=ح;;ت::36=س;;ت. )رو=ح;;ت:هف;;خن(:بذ;;<:ب;;ه:
ک;رده:«=ذ=:حدث:=لرجل...»تروسی:حدحث::37=ست. ،:حعذ;ی:ح;دحث:هش;خن:ر=:حس;ن:توص;رف:
گفخه:وی:38=ست. که: ::555و:ح;<::550شود:وخوف<ی::رو=حت:جهن،:=ز:عط<:=ست: هج;ری:=س;ت.:وی:=ز

:ر=:ت<بع<ن:به:شه<ر:وی گفخ;ۀ:خ;ود:=و:ب<ش;د،:ه;ر:چذ;د::رود:و:خجر گ;ویی: وسذد:جقل:جکرده:=س;ت؛:
گرفخ;;;ه:ب<ش;;;د.:رو=ح;;;ت:ده;;;ن:ر=:عقرل;;;ی: :رو=ح;;;<ت:پ;;;یش:=ز:خ;;;ود: وهک;;;ن:=س;;;ت:وض;;;هون:آن:ر=:=ز

کرده:=ست. :39تضعرف:
:د=جش;ر<ن:=ه;ل:ح;دحث:و:رج;<ل:=س;ت،:و:ور;ز=ن: :=س;< :جظ;ر :ح<د:شده،:ب;ر تج<رشذ<سی:=خج<ر

:آجه<:بر:ههرن:=س< :=ست.:هه<ن :ح;<د:ش;ده:ترکرج;ی:=ز:خج;ر:ض;عرف:گوجه::=عخج<ر که:آود،:=خج<ر
::برخ;;ی:س;;ذده<:جج;;ر=ن:و;;ی::و:حس;;ن:و:ص;;حرح:=س;;ت،:و:ب;;<:توج;;ه:ب;;ه:آن،:ض;;عف گ;;ردد.:=ف;;زون:ب;;ر

:آجه;<،:و;;ی:،=ی;ن ::چ;;ون:خج;ر:=ز:س;;ذن:و:آد=ب:جرکوس;ت:و:وش;;هول:=دل;;ۀ:س;ذن:و:تس;;<وح:در ت;;و=ن:=ز
:ق;رآن:که:وف;<د:=ی;ن::تر:آن::=ین:ز=وحه:هن:جگ<ه:ودجخی:به:آجه<:د=شت.:وهن :ب;<:وض;هون:آح;<تی:=ز خج;ر

                                                                                                                                       :
کرده:و: :وقدوه:ح<د: که:وی:در کت<بش:آورده:=ست.:=ست: : :حدحث:ر=:در

:.69،:ص55،:ج تح الجایی.:33
:.388،:ص4،:جسلسلة االحادحث الضعحفة.:34
:.495،:ص35::و:لکّذه<:ضعرفة:=لسذد.:و:ج508،:ص5،:جمصجاا الف اهة.:35
:ثالثة».:خجر:548،:ص53،:جعو  الهعج د.:36 گفخه:=س;ت::«:=لهج<لس:ب<الو<جة:=ال کرده:و: ب;ی:»ر=:ج<صر=لدین:=لج<جی:تضعرف:

َ
أ

:ب;;ن:عج;;د:=هلِل:رو=ح;;ت:ورف;;وع:=س;;ت :ب;;ن:عج;;د:=هلل،:ع;;ن:ج;;<بر ِخ;;ی:ج;;<بر
َ
،:4،:جسلساالة االحادحااث الضااعحفة)ر.ک::«:ذْخ;;ج:=ب;;ن:أ

گفخه:=ست:::عو  الهعج د(.:جوحسذدۀ:385ص :=د=وه: :=بن:أخی:ج<بر،:فق;د:أغفل;وه:و:ل;ن:و:رج<له:ث»در ق<ت:رج<ل:وسلن:غرر
::بحالتاالیوردوه:فی: ::الخالصةو:ال :فی::بحلت راو:ال فی:فصل:فرهن:قرل:=بن:أخی:فالن.:و:=لح;دحث:ق;<ل:=لعر=ق;ی::زا حالهو:ال

:=لهس;هی:عذ;ه.:ف<لح;دحث:ض;عرف:=جس;ذ<د:لجه<ل;ة:جحالتخرفی: =ب;ن:::رو=ه:أبو:د=ود:ون:حدحث:ج<بر:ون:رو=ح;ة:أخر;ه:غر;ر
:=لسروطی:لحسذه:لرس:بحسن:و:ؤن:و=فقه:=لهذ<وی:فی:=لخرسرر :و:وذه:تعلن:أن:روز :«.أخی:ج<بر

:«.هس=:ورسل:جّرد».:عج<رت:وی:چذرن:=ست::580،:ص7،:جشعب االحها .:37
:.:هس=:حدحث:حسن:و:ؤجه<:جعرفه:ون:حدحث:=بن:أبی:ذخج.803،:ص3،:جسجن الترمالی.:38
:.570،:ص5،:ج عفاء الع حلی.:39
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:شود.:تأیید:وی:_آحد::که:در:پی:وی:_کرحن:

 مفاد حدیث
در:وجه;;;وع،:خجره;;;<ی:ح;;;<د:ش;;;ده،:چ;;;ه:خجره;;;<ی:ب;;;دون:ش;;;رح:و:تفص;;;رل:و:چ;;;ه:ب;;;<:بس;;;ط:و:

:=و<جت:بودن:وجلس:حک<حت:د=رجد:و:=ین که:در:ح :وجلس:و:ح;<::تفصرل،:=ز که:جقل:خجره<یی:
:رد:و:ب;دل:و;ی و:خر<ج;ت:=س;ت:و:ب<ح;د:آجه;<:ر=:پوش;رده:د=ش;ت؛:حخ;ی:ش;ود،:وهذ;وع::ور<ن:دو:جف;ر

کرد:شود،:وسزولرت:=فزون:و;ی :بر:آن:تأ گر کسی:جشود:و:= گر:تصرحح:به:ر=زد=ری:=ز:سوی: گ;ردد.::=
: ک;ه:جش;<ن:=ز:رع<ح;ت:وص;لحت:عه;ووی:و:خصوص;ی:د=رد:و:در وو=رد:=سخثذ<یی:هن:وج;ود:د=رد:

:گررد.:ر=ر:ویصورت:وجود:وصلحخی:ع<م،:حوزۀ:خصوصی:تحت:شع<ع:حوزۀ:عهووی:ق
:ب<رۀ: ه;<ی:وعذ;<یی::و:ترکرج:=ین:جهله،:=حخه<ل«:=و<جت»و:«:وجلس»ش<رح<ن:حدحث،:در

کرده گوجی:ر=:وطرح: :=جد.::گوج<
 . مجلس و مجلس اماجت1

کسر:الم،:=سن:وک<ن:بوده:و:ج<ی:جشسخن:ر=:وی گوحذ;د،:و:ب;ه:ف;خح:الم،:وص;در:و::وجلس،:به:
گ<هی:به:صورت:وج<ز،:به:=ه; :ب;<ب:ج;<مجهع:آن:وج<لس:=ست.: گ;س=ری:ح;<ل::ل:وجل;س:ه;ن:=ز

گفخه:وی گرفت»گوحذد:::شود.:وی:به:=سن:وحل،:وجلس: وجل;س:=تف;<ق:»و:ح<:«:وجلس:تصهرن:
:«.=ز:آن:وجلس:فالن:خجر:وذخشر:شد»و:ح<:«:جظر:د=شت

:ب<ره:هرزت:جهله،:عظرن :=بن:رسالن:)م5350آب<دی:)م:در ک;ه:ب;<ی:844ق(:=ز کرده: ق(:جقل:
:ب<الو<ج;ة،:وخعل;;ق:ب;;ه:فع;;ل:و ح;;ۀ:«:ُحس;;ن»و:ح;;<:«:تحّس;ن»ح;;سوفی:و<جذ;;د:در =س;;ت.:وی:پ;;س:=ز:تجز

که:وعذ<:چذرن:=ست:: گفخه: :وخن،:
::40ه<:ب<شد:و:آجه<:ر=:جگه:د=رد.:ه<:و:دحده:ص<حج:وجلس:ب<حد:=ورن:شذرده

:ب;ه:5487وج<رکفوری:)م ک;ه:«:ُحس;ن»ح;<:«:تحّس;ن»ق(:ه;ن:آن:ر=:وق;در گفخ;ه:=س;ت: د=جس;خه:و:
:41د=شت:=و<جت:=هل:آن:=ست.:جگهه<:و:شر=فت:آجه<:به::حعذی:خوبی:وجلس

گفخ;;ه«:=لحس;;ذة»کس;;<جی:=ز:وجل;;س:=و<ج;;ت،:ب;;<:قر;;د: ک;;رده:و: :»=ج;;د:::ح;;<د: =لهج;;<لس:»وذظ;;ور
گویی:جق;ل:ح;رف:42«.=ست«:=لحسذة ه;<ی:ه;ر:وجلس;ی:وهذ;وع:جرس;ت؛:بلک;ه::ب<:=ین:=حخه<ل،:

ق(:5035وجلس:خوب:و:در:چ<رچوب،:=و<جت:=ست:و:ب<حد:=سر=ر:آن:ر=:جگ;ه:د=ش;ت.:وذ;<وی:)م
                                                          :

:.548،:ص53،:جالهعج دعو  .:40
:.79،:ص6،:جتحفة األح ذی.:41
:.785،:ص8،:ج حض ال دیر.:42
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:=ی گفخه:=ست:در :ن:ب<ره:
هها مهن التفهاو  حقه  فیتههان مها ک یالمصحوبة باألمانهة؛ أ یأّن المجالس الحسجة ؤّنما ه یأ
  43ره ؤفشاؤه؛کیعلی ااحجه ما  یفشیحّل ألحد من أهل المجلس أن ی األسرار# فال  یف

که:=و<جت:حعذی:وجلس ::ب;وده:و:=س;ر=ری:در:آن:رد:و:ب;دل:و;ی::ه<ی:خوب: ش;وجد،:ب;ر
:=ه;;ل:آ ک;;ه:ف;;<ش:ش;;دن:آن:ر=:خ;;وش:کس;;ی:=ز :دحگ;;ری: ک;;ه:س;;ّر ن:وجل;;س:رو=:جرس;;ت:

:د=رد،:بر:وال:جه<حد.:جهی
ک;;ه:چ;;ر=:جه;;ع:وح;;الی:ب;;ه:=ل;;ف:الم: ک;;ه:ع;;<م::_ر=:«:=لهج;;<لس»=و;;<:وذ;;<وی:وش;;خص:جک;;رده:

گ;ویی:وی:ه;ر:وجلس;ی:ر=:ق<ب;ل:=حخ;ر=م::_=ست: کرده:و:=ز:عهوم:آن:دست:برد=شخه:=ست.: وقرد:
::و:وشهول:حکن:حدحث:جهی که:وهکن:=ست:وجلسی:بدون:ه;رچ:ق<ع;ده::=س< :=یند=جد:و:بر

گف;;خن:ه;;رچ:س;;خذی:در:آن:وح;;سور:و:وذع;;ی:جد=ش;;خه:ب<ش;;د،:چذ;;رن: و:حس;;<بی:تش;;کرل:ش;;ود:و:
که:چذ;<ن:قر;دی:جه;ی کرده:=ست؛:=و<:و=قعرت،:=ین:=ست: :ب;ه:وجل;س::جظری:ر=:=ر=خه: تو=ج;د:ج;< ر
که:چرست. :خوب:ب<شد.:به:عالوه،:وجلس:خوب:هن:وشخص:جرست:

که: گوجه:وجلسروشن:=ست: کسی:در:زجدگی:خود:در:جلس;ه:ه<: ه;<::ه<ی:فر=و=جی:د=رجد:و:هر:
:وی:و:وجلس گرفخ;ه:ت;<:وع;ظ:و::ه<ی:وخف<وتی:حضور ح<ب;د؛:=ز:جلس;ۀ:در :و:بح;ث:و:خ;<جو=دگی:

ک;د=ورن:جلس;ه:وش;هول:حک;ن:=ی;ن::تجهع،:و:جلسه :=ین:ور;<ن: ک<ری:وعهولی:و:سّری.:در ه<ی:
که:وذظور:حدحث،:ههۀ ه<:جرست.:آن::ه<:و:وجلس:=ین:جشست:=ح<دحث:=ستب:بدیهی:=ست:

ک;ه:و<هر;ت:س;ّری:و:وحرو<ج;ه:د=رج;د،:ب;ه::ه;<:و:وجل;س:دست:=ز:جلس;ه قط;ع:وش;هول:=ی;ن::ه;<یی:
ک;ه:چذ;رن:و;<هرخی:جد=رج;د،:=و;<:ح;رف:ه<:و:وجل;س:=خج<رجد،:=و<:جلسه :آجه;<:زده::ه;<یی: ه;<یی:در

:تلق;;ی:ش;;وجد:و:جگ;;ه:و;;ی ک;;ه:=ی:بس;;<:=س;;ر=ر ::د=ری:آن:وش;;هول:حک;;ن:=ی;;ن:رو=ح;;ت:ش;;ود: ه<س;;ت.:در
ک;;ه:و;;ی :قر;;ده<یی:وج;ود:د=رد: ک:وجل;;س:=و<ج;;ت:ب;;ودن:ر=:وش;;خص:و::خ;ود:=ی;;ن:=خج;;<ر ت;;و=ن:و;ال

کرد.: کی:بر=ی:آن:تعرحف: :وال
:تعجر;;;ر: :رو=حخ;;;ی:=ز :یث:ث;;;ن:=لخف;;;ت:فه;;;حؤذ=:ح;;;دث:=لرج;;;ل:=لح;;;د»در:خج;;;ر:«:ث;;;ّن:=لخف;;;ت»در

:ح; :وجل;س:روش;ن::44«أو<جة ک;ه:چگ;وجگی:=و<ج;ت:ب;ودن:ح;رف:و:ح;<:عهل;ی:ر=:در =سخف<ده:شده:
کسی:در:ور<ن:وی کسی:حرفی:ر=:در:ج<یی:ب<: گس=رد:و:هذگ<م:ح;رف:زدن،:ب;ه::کرده:=ست.:وقخی:

:و::=ین:سو:و:آن:س;و:و;ی ک;ه:=و:آن:ر=:ر=ز کس;ی:ح;رف:=و:ر=:بش;ذود،:جش;<ن:=ی;ن:=س;ت: جگ;رد:ت;<:وج;<د=:
که::«توجه:به:=ین:سو:و:آن:سو»د=جد.::=و<جت:وی د=ر:و::ح;رف:و;ر=:وکت;وم:جگ;ه»،:به:=ین:وعذ<ست:

                                                          :
:.:هه<جج<.43
:.847،:ص50،:جالسجن الکجری؛:449،:ص8،:جسجن امی داود؛:830،:ص3،:جسجن الترمالی.:44
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: ر;ب;ن:ج;<بر:ب;ن:عخ: وض;هون:هه;رن:رو=ح;ت:ر=:=حه;د:ب;ن:حذج;ل:=ز:عج;د:=لهل;:45.«=فش<:جکن
ک;;ه:=و:=ز:رس;;ول:خ;;د=: ک;;رده: :ب;;ن:عج;;د:=هلل:رو=ح;;ت: ک;;ه:=ز:ج;;<بر ک;;رده: :_ص;;لی:=هلل:علر;;ه:و:آل;;ه::_جق;;ل:

که:=حش<ن:فرووده:=ست:: :شذرده:
   46لتفت حوله فهو أمانة؛یثا والمحّدث یؤها حدث االنسان حد

کس;;;ی:حرف;;;ی:و;;;ی :کذ;;;د،:ح;;;رفش::ب;;;ه:=ی;;;ن:س;;;و:و:آن:س;;;و:جگ;;;<ه:و;;;یزج;;;د:و::وقخ;;;ی:
:=و<جت:=ست.:

ک;ه:در:آن::دهذ;د،:و:و;ی:=ین:تعجرره;<،:ش;<خص:ب;ه:دس;ت:و;ی ت;و=ن:ب;<:آجه;<:حک;ن:وجلس;ی:ر=:
ک;;ه::ش;;ود:و:تص;;رحح:ب;;ه:ع;;دم:ب;;<زگویی:جه;;ی:حرف;;ی:زده:و;;ی ش;;ود،:و:ب;;ه:قر;;< :=ولوح;;ت،:وجلس;;ی:

کرد.:47شود،:تصرحح:به:عدم:ذکر:وی :وشخص:
:رو=حت:دحگری:قرد: ک;ه:جش;<ن:و;ی«:ص<حجه:و<:حک;ره»در ک;ه:آن:وجلس;ی:=و<ج;ت::آو;ده: ده;د:

:ب;;<زگویی:خج;;رش:ج<ر=ض;;ی:ب<ش;;د.:ب;;<:=ی;;ن:وص;;ف،:ب<ح;;د::ش;;ه<ر:و;;ی:ب;;ه ک;;ه:ح<ض;;ر:در:آن،:=ز رود:
:ح;; :وجل;;س،:ب;;ر=ی:=فش;;<ی:آن،:جظ;;ر:ص;;<حج:آجه;;<:ر=:جوح;;<: ش;;ذوجدۀ:س;;خن:و:بیذذ;;دۀ:عهل;;ی:در

ح;;;ّل:ح<لس;;;ون:بأو<ج;;;ة:=هلل،:ف;;;ال:ج;;;<لس:=لهخجحؤّجه;;;<:»ش;;;ود:و:وو=فق;;;ت:=و:ر=:ب;;;ه:دس;;;ت:بی;;;<ورد::
ک;ه:در:آن:ش;خص::وی:48«.رهکحعن:ص<حجه:و<::یفشحألحدهه<:أن: تو=ن:به:=ی;ن،:خج;ری:ر=:=ف;زود:
:و:وضعرخش:سّری:=ست:و:جج<حد:ف<ش:شود.::تصرحح:وی که:خجر :کذد:

ک;;ه::ه;;<:و:قر;;ده<ی:آجه;;<،:ب;;ه:دس;;ت:و;;ی:=ز:وجه;;وع:رو=ح;;ت ک;;ه:آن:وجلس;;ی:=و<ج;;ت:=س;;ت: آح;;د:
:و:=و<ج;;ت ک;;ه:ح;;رف:ب;;ودن:آن:وج;;ود:د=رد.:آن:دس;;ت:=ز:جلس;;ه:قر=حذ;;ی:ب;;ر:ر=ز :ب;;<رۀ::ه;;<یی: ه;;<یی:در

که:ب;<زگویی:شود:و:ح<:=خج<ری:رد:و:بدل:وی:عرض:و:آبروی:وسله<جی:زده:وی =ش:ب;ه:ح;وزۀ::گردد:
آورد،:وجل;س:=و<ج;ت::زج;د:و:ح;<:ب;ه:ح;وزۀ:عه;ووی:خس;<رت:و=رد:و;ی:خصوصی:=فر=دی:لطه;ه:و;ی

گفخه:جه<جد ک:=و<ج;ت:ب;ودن:وجل;س،:ش;<ول:آن:دس;ت::هسخذد:و:ب<حد:وکتوم:به<جذد.:ج< که:و;ال
که:در:خ<رج:ح :وجلس:ور<ن:دو:جف;ر:وط;رح:و;ی:ه<یی:وی:=ز:حرف ک;ه:برخ;ی::ش;ود؛:چذ;<ن:شود:

                                                          :
:.477،:ص4،:جالفت حات الهکحة.:ر.ک::45
:.385،:ص3،:جمسجد احهد.:46
:و:و;ن:=ألو<ج;ة:_:أو:47 کته;ه:فرفش;ره:.:و<جذد:=ی;ن:خج;ر::أال :و:و;ن:=لخر<ج;ة:_:أن:حح;دث:=لرج;ل:أخ;<ه:ب<لح;دحث:فرق;ول:= ق;<ل:ؤال

:(.598،:ص8،:جکشف الخفاء؛:886،:ص5،:جالدرالهجثور)
ف.:48 که:جهع:88،:ص55،:جالهصجّ گفخذی:=ست: :وذ<بع:دحگ;ری:ه;ن:آو;ده:=س;ت.:ر.ک::«:=لهج<لس».: ؛:853،:صالت ححاددر

:=ین:وذ;<بع،:ح;دحث:ب;ه:رس;ول:خ;د=:جس;جت:د=ده:885،:ص88،:ججااحة األرب؛:80،:ص5،:جعحو  اخجار الر ا .:در:بخشی:=ز
ک;رده:=س;ت::ق;<ل:رس;ول:=هلل:ص;لی:=هلل:علر;ه:وس;لن::ؤجه;<:حخج;<لس: :ر=:بیهقی:ب<:=ین:عج<رت:رو=حت: جشده:=ست.:=ین:خجر

:.580،:ص7،:جشعب االحها =لهخج<لس<ن:ب<ألو<جة،:فال:ححل:ألحدهه<:أن:حفشی:علی:ص<حجه:و<:حکره.:
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کرده گفخه::به:آن:تصرحح: کسی:وطرح:و;ی:و: که: گوجه:خجر:شخصی:ر=: که:هر: کذ;د:و:ور;<ن:=و:و::=جد:
گفخ;ه:و;ی <جذ;د:وک<له;;<ت:ش;;ود:و:علذ;ی:و:عه;ووی:جش;;ده،:وش;هول:=ی;ن:حک;;ن:=س;ت؛:و:دحگ;ری:

:49جگ<ری.:تلفذی:و:ج<وه
:رو=ح;;ت:ک;;ه:و;;ی:س;;ر=جج<م،:=ی;;ن :ه;;<:و:دلر;;ل:ُلّج;;ی،:ب;;ه::ت;;و=ن:=ز:وجه;;وع:قر;;ده<ی:ح;;<د:ش;;ده:در

::دس;;;ت:و;;;ی :=ز ک;;;ه:وذظ;;;;ور :ه;;;;ن«:ه;;;;<:وجل;;;س»آح;;;;د: ::جش;;;رذی:آن:دس;;;ت:=ز ک;;;;ه:در :ه;;;;<یی:=س;;;ت:
گفخ;;ه:و;;ی:آجه;;<:ح;;رف ::ه;;<یی:غر;;ر:ق<ب;;ل:ب;;<زگویی:ب;;ر=ی:غر;;ر:=ه;;ل:آن:وجل;;س: آن:ش;;ود:و:قر=حذ;;ی:ب;;ر

برد: ک;;<ر :=ی;;ن:رو=ح;;ت«:وجل;;س»وج;;ود:د=رد:و: :تذه;;<:وک;;<جی::در ه;;<،:ووض;;وعرت:ج;;د=رد،:و:وذظ;;ور
:آن:ب<:دحگر=ن:بذشرذی:و:ح;رف:بزج;ی:جرس;ت،:و:هه;<ن که:در :_گوج;ه:=ز:رس;ول:خ;د=::شذ<خخه:شده:

کس;;ی:د=رد:_ص;;لی:=هلل:علر;;ه:و:آل;;ه: ک;;ه:=جس;;<ن:=ز: گوج;;ه:خج;;ری: و:=و:ر=ض;;ی:ب;;ه::50جق;;ل:=س;;ت،:ه;;ر:
:پخش:آن:جرست.

 ماجت. ا2
که:در:=صل:ب;ه:وعذ;<ی:آر=و;ش:رو=ن:آدو;ی:و:جج;ود:جگر=ج;ی:و:ت;ر : حشۀ:=ون:=ست: :ر =و<جت:=ز

گفخه:وی که:=جس;<ن:ب;ه:حف;ظ::=ست.:=ون:و:=و<ن:و:=و<جت:وصدر:هسخذد.:=و<جت:به:چرزی: شود:
::=و;;<:=ی;;ن:51د=ج;;د.:د=ش;;ت:آن:=طهرذ;;<ن:د=رد:و:ج;;<ی:آن:ر=:=و;;ن:و;;ی:و:جگ;;ه :=و<ج;;ت:در :=ز ک;;ه:وذظ;;ور

:ب<رۀ:آن:ذکر:شده:=ست:::دین:=حخه<لرو=حت:چرست،:چذ :در
حدحث:جخست،:ب;ه:ص;ورت::52گسرد؛:=عن:=ز:عهل:و:قول.:=لف.:وطلق:آجچه:در:وجلس:وی

ُکذش;ی:ر=:=ع;ن:=ز:ح;رف:و:عه;ل:=ز:ه;ن : گوجه:وجلسی:و:ه;ر : جش;رن:ح; :جلس;ه،::وطلق:=ست:و:هر
:شود.:ش<ول:وی

ک;;;ه:وذکره;;;< گوج;;;ه:=و<ج;;;ت،: ::یی:د=جس;;;خهب.:وذکره;;;<.:=و<ج;;;ت:وط;;;رح:ش;;;ده:در:خج;;;ر،:ج;;;ه:ه;;;ر:
:وج<لس:وطرح:وی:شده که:در :ب;<رۀ::=جد: ک;رد.:وذ;<وی:=ی;ن:س;خن:ر=:در شوجد:و:جج<ح;د:آجه;<:ر=:=فش;<:

گفخه:: که: کرده: :خ<جو=ده:=ز:قول:ق<ضی:جقل:
=ش:در:وجلس;;ی:ورتک;;ج:خط;;<یی::بیذ;;د:=عض;;<ی:خ;;<جو=ده:=جس;;<ن:و;;ؤون:وقخ;;ی:و;;ی

جده;د،:وگ;ر:بیذ;د:=ش;<عه::شوجد،:ش<حسخه:=ست:عرجش<ن:ر=:بپوش<جد:و:آجچه:و;ی:وی
ح;<ن: ک;ردجش:ز ک;ه:وخف;ی: که:حکی:=ز:سه:وورد:=س;خثذ<ی:ح;دحث:ب<ش;د: در:صورتی:

                                                          :
:.::594،:صالهساخة ال جحة الف ه و .:49
:.385،:ص3،:جمسجد احهد.:50
:،:و<دۀ:=ون.الهفردات  ی غرحب ال رآ .:51
:.534،:ص55،:جشرا اصول الکا ی.:52
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53بزرگی:د=رد.
 

گ;;ویی: ک;;ه::_قر;;د:ح;;<د:ش;;ده،:حعذ;;ی:وذکره;;<ی:وج;;<لس،:و:ج;;ه:ر=زه;;<ی:دحگ;;ر:آن،: : هه;;<ن:ط;;ور
ک;رده: :ق<ضی:جقل: ک;ه:و;ی:_وذ<وی:=ز :س;ه:وذَک;ر:ح; :وجل;س: ک;رد،:برد=ش;ت::=ز ت;و=ن:آجه;<:ر=:=فش;<:

که:در:س;ورۀ:شده:ب<شد.:ش<حد: :به:=ش<عۀ:فحش<ی:وربوط:به:وؤوذ<ن:ب<شد: چذرن:برد=شخی:ج< ر
 =ز:آن:سخن:به:ور<ن:آوده:=ست.:54جور

:ب;;<ب:پسیرفخ;;ه:458چرذ;;ی.:بیهق;;ی:)م:ج.:س;;خن ق(:=ح<دح;;ث:=و<ج;;ت:ب;;ودن:وج;;<لس:ر=:در
ک;;;ه:ح;;;رف کس;;;<جی: :ب;;;<رۀ:دحگ;;;ر=ن:و;;;ی:جش;;;دن:ح;;;رف: گزج;;;ده:در ک;;;ه::ه;;;<ی: کس;;;<جی: زجذ;;;د:و:جر;;;ز:

ده;;د:جق;;ل:ح;;رف:وج;;<لس:ر=::ک;;ه:جش;;<ن:و;;ی:55کذذ;;د،:آورده:=س;;ت،:چرذ;;ی:و:غرج;;ت:و;;ی:س;;خن
گفخ;ه:=س;ت.:وی:ب;ر:آن:388:-:893چرذی:د=جسخه:=س;ت.:=ی;ن:ح;رف:ر=:عس;کری:):سخن (:ه;ن:

کذذ;;د:و:ب;;ه:ه;;ن: : :ص;;حجت:ب;;<ز کس;;<جی:ب;;<:ه;;ن:بذش;;رذذد:و:ب;;<:ه;;ن:دِر ک;;ه: ک;;ه:در:ص;;ورتی: =س;;ت:
کرده:و:حرف که:=ی:بس<:خوش:جد=ر:=طهرذ<ن: :ور<ن:بگس=رجد: جد:ج;<یی:زده:ش;ود،:آن:ه<یی:ر=:در

کذ;د،:س;خن:حرف گ;ویی::56چذ;رن:=س;ت.:ه<:=و<جت:بوده:و:هر:کس:آجه<:ر=:ف;<ش: =ی;ن:برد=ش;ت،:
:=جخق;<ل:ح;رف:دحگ;ری:=ز:وجلس;ی: :آجه;<:=ز ک;ه:در وسخذد:به:رو=حت:عط<،:حعذی:رو=حت:جهن:=ست:
:جهی:شده:=ست.:=لجخه:=ین،:دلر;ل:وحکه;ی:ب;ر:تض;ریق:د=ی;رۀ:وجل;س:و:=و<ج;ت: به:ج<یی:دحگر

 ت.آن:جرس

ش(:ب;;<:تص;;رحح:ب;;ه:ض;;عف:س;;ذد:رو=ح;;ت:ح;;<وی:5375:-:5878د.:غرج;;ت.:آح;;ة:=هلل:خ;;ویی:)
کرده:=ست. :آن:در:حروت:غرجت:=سخف<ده: :به:=بوذر،:=ز ه;<ی::گویی:جقل:حرف:57وص<ح<ی:پی<وجر

ک;;ه:پش;;ت:س;;ر::وج;;<لس،:غرج;;ت:د=جس;;خه:ش;;ده:=س;;ت.:=ی;;ن:برد=ش;;ت،:ه;;ر:چذ;;د:ب;;ر:=س;;< :=ی;;ن
رود،:=و;<:جق;ل:ح;رف:دحگ;ر=ن،::ج;ت:ب;ه:ش;ه<ر:و;یدحگر=ن:حرف:زدن،:وط;<بق:تعرح;ف:غرج;ت،:غر

ک;ردن:=س;ت.:ب;ه:دحگ;ر:س;خن،:=فش;<ی:ر=ز:=س;ت:و:ج;ه:س;خن:وعه;ولی.:ب;;ه: =و;ری:فر=ت;ر:=ز:غرج;ت:
:=دع<ست. :روی،:دلرل:=عن:=ز :دحگر

ک;;ه:=و<ج;;ت:ب<ش;;د؛:و:ج;;ه:ه;;ر:س;;خذی.:ورج;;دی:)زج;;ده:در:ح;;دود: ب;;ه:»ق(:آن:ر=:550ه;;;.:س;;خن:
                                                          :

:.340،:ص6،:ج حض ال دیر.:53
ْجر<:َو:54 :ِف;ی:=ل;ّدُ ِل;رنی

َ
:أ ;ِسیَن:آَوُذ;و=:َلُه;ْن:َع;س=بی ْن:َتِشرَع:=ْلف<ِحَش;ُة:ِف;ی:=ّلَ

َ
وَن:أ ِسیَن:ُحِحّجُ :=ّلَ :َتْعَلُه;ون::.:ِؤّنَ ْج;ُخْن:ال

َ
:أ :=هلُل:َحْعَل;ُن:َو =ْْلِخ;َرِ :َو

:(.59)سوره:جور،:آحه
:.847،:ص50،:جالسجن.:55
56: :.340،:ص6،:ج حض ال دیر.:وذ<وی:به:جقل:=ز:عسکری:در
کون:=ل رجة:ون:=لخر<جة،:قول:=لذجی:_:صلی:=هلل:علره:و:آله:_:ف;ی:وص;رخه:::»508،:ص5،:جمصجاا الف اهة.:57 ألب;ی:و:حدّل:علی:

:أخرك:خر<جة؛:ف<جخذج:ذلك :.496،:ص35؛:جرز:هه<ن،:ج:«ذر::ح<:أب<ذر :=لهج<لس:ب<ألو<جة:و:=فش<>:سّر
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گ«شرط:=و<جت:بودن :فخه:=ست:،:وجلس:=و<جت:د=جسخه:و:
د:حه:به:شرط:=و<جت:بود،:ه;ر:چ;ه:ش;ذوکد:حه:جشسخن:شه<:ب<:خلق:خد=ی:ب<کعذی:ح

گفخذی:بود،:ب<ز:وگوحد=ر:در:دل:جگه :58د.یید،:و:آجچه:ج<
ک;;;ه:در:آن:قر;;;د:ش;;;ده: :رو=حخ;;;ی: و:ل;;;رس:الح;;;د:أن:حح;;;دث:بح;;;دحث:حکته;;;ه:»=ی;;;ن:وعذ;;;<:ر=:=ز

:ب<ذجه که::وی:59«ص<حجه:=ال :=ین:خجر:آوده: کسی:حق:ج;د=رد:خج;ر:وکت;وم:تو=ن:به:دست:آورد.:در
کذد؛:وگر:ب<:ش;خص:و;ورد:=عخه;<د:و:ح;<:ب;ه:وذظ;ور:ذک;ر:خر;ر.: :ب<:=ج<زۀ:خود:=و:ب<زگو: دحگری:ر=:جز

ک;;ه:هه;;ۀ:وج;;<لس،:=و<ج;;ت:جرس;;خذد:و:و;;ی ک::=ی;;ن:برد=ش;;ت:ورج;;دی،:ب;;ر:آن:=س;;ت: ت;;و=ن:ب;;<:و;;ال
گفخه:شده:در:آن:پرد=خت.:=ین:برد=«:=و<جت:بودن:و:ح<:ججودن:وجلس» ش;ت:به:=فش<ی:سخذ<ن:

هن:آو;ده:=س;ت.:=لجخ;ه:=ی;ن:وؤل;ف:چذ;رن:ش;رطی:ر=:قر;د:جک;رده،:بلک;ه:آن::سجن امای داوددر:شرح:
ک;ه: که:=قخض<حش<ن:وکتوم:و<جدن:=ست،:وذظور:حدحث:د=جس;خه:و:ج;ه:خج;ری: :=ووری:ر=: دست:=ز

که:علذی:شود. که:چذرن:تفسرر:و:تقریدی:وجخذ;ی:ب;ر:خج;ری:=ز:رس;ول::60بج<ست: =حخه<ل:د=رد:
کرده:=ست.:ب<شد:_و:آله::هرصلی:=هلل:عل:_خد=: :=و<جت:بودن:بی<ن: ک:روشذی:ر=:در :که:وال

  61من سم  من رجل حدیثًا ال یشتهی أن یفکر# فهو أمانة و ان لن یستکتهه؛
که:و<ی;ل:ب;ه:ب;<زگویی:آن:جرس;ت،:آن:خج;ر،:=و<ج;ت: هر:کس:=ز:دحگری:خجری:بشذود:

کذذد. کته<ن: که:آن:ر=: :=ست؛:هر:چذد:جخو=سخه:ب<شد:
::ش;;;ده:ب;;;ه:جگ;;;هو.:خج;;;ر:س;;;ف<رش: ک;;;ردن:آن:دس;;;ت:=ز ک;;;ه:ب;;;روال: د=ری.:=خج;;;<ری:وج;;;ود:د=رد:

که:شخص;ی:ب;ه:دحگ;ری:و;ی گوح;د:و:=ز:وی:درخو=س;ت:وکت;وم:و<ج;دن:د=رد،:خر<ج;ت::=خج<ری:ر=:
:رسول:خد=: کرده:=ست.:=ز که:فرووده:=ست::_ه:و:آله:رصلی:=هلل:عل:_وعرفی: :جقل:=ست:

تهه کقول احث فیحّدث الرجل أخاه بالحدی أن  _انة حأو قال: أال و من الخ _أال و من األمانة 
  62ه؛حفشحف

ک;ه:ش;خص:ب;ه:ب;ر=درش::_ح<:فروود::خر<جت:=ی;ن:=س;ت::_بد=جرد :=و<جت:=ین:=ست:
کذد. :خجری:ر=:بدهد:و:به:وی:بگوحد::آن:ر=:ف<ش:جکن،:و:=و:آن:ر=:ف<ش:

کسی:ر=زی:ر=:ب<:دحگری:در:ور<ن:وی د:و:ب;ر:د=ج;:گس=رد،:=و:ر=:=ورن:خود:وی:در:حقرقت،:وقخی:
                                                          :

:.560،:ص8،:جکشف االسرار.:58
:.660،:ص8،:جالکا ی.:59
:.99،:ص88،:جشرا امی داود.:60
:.445،:ص6،:جمسجد احهد.:61
:.598،:ص8،:جکشف الخفاء؛:886،:ص5،:جالدرالهجثور.:62
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:=ز:س;وی:=و;رن،:خر<ج;ت:ب;ه: ک;ه:=فش;<ی:ر=ز که:ر=ز:طرف:ر=:ف;<ش:جس;<زد: =ورن:الزم:و:و=جج:=ست:
کلرذ;;ی:)م:ش;;ه<ر:و;;ی ک;;ه: ک;;ه:=حخه;;<ل:389رود.:در:خج;;ری: ک;;رده،:و:عج;;<رتی:وج;;ود:د=رد: ق(:جق;;ل:

:آن:هست،:=ین:وعذ<:آوده:=ست.:=ین:خجر:=ز:رسول:خ;د=: ص;لی:=هلل:علر;ه:و::_خو=جش:دحگری:در
که:_آله: :فروود:::=ست:

  63خرج"ی ه حتی حر علحته فهو أمیذ یه المسلن فحن علی أخکؤها دخل أحد

ک<ش;;<جی:)م :جق;;ل:=ی;;ن:خج;;ر،:جوش;;خه:=س;;ت::5095ورح;;وم:ف;;ر : :=ی;;ن:»ق(:پ;;س:=ز جس;;خۀ:دحگ;;ر
ک;;ه:=و:«.:=س;;ت:"=و;;رن:علر;ه"خج;ر،: ک;;ه:ش<حس;خه:جرس;;ت: :=ی;;ن:=س;ت: ک;;ه:وذظ;ور وی:توض;رح:د=ده:

کذ;;د؛ چ;ون:ص;<حج:وذ;زل:=و:ر=:=و;رن:د=جس;خه:وو:خج;;ر::خج;ر:ص;<حج:وذ;زل:ر=:ب;ر=ی:دحگ;ر=ن:جق;ل:
گس=شخه[:=ست.: :64خود:ر=:ب<:=و:در:ور<ن:

کس;;ی:در:وجلس;;ی:ب;;<زگو: ک;;ه: :=و<ج;;ت:وجل;;س،:آن:خج;;ری:=س;;ت: :=ز ب;;<:=ی;;ن:=وص;;<ف،:وذظ;;ور
ک;ه:=و<ج;ت:=س;ت:و:جج<ح;د:ب;<زگو:ش;ود.:ه;ر:چذ;د:رو=ح;ت:و;ورد:بح;ث،::کذد:و:ح<دآوری:وی:وی کذد:

ت;و=ن،:آن:ر=:ب;<::و:جشده،:=و<:ب<:توجه:به:رو=ح<ت:دحگر،:و;یوطلق:=ست:و:=عن:=ز:خجر:سف<رش:شده:
کرد. :وقرد: :=خج<ر :=ین:دست:=ز

کس;;<جی:ه;;ن:=خج;;<ر:وجل;;س:ر=:هه<جذ;;د:ودحع;;ه ک;;ه:جگ;;ه:=ی:د=جس;;خه:ز.:ودحع;;ه.: :ش:=:د=ری:=ج;;د:
:الزم:=ست.

 65جج حفظها"ی  یعة التیالودک یفقوله: باألمانة# أ

:=ی;ن :=ین:وعذ<،:عالوه:ب;ر کر;د::ش;ن:جش;ده:=س;ت،:ب;ر:جگ;هک;ه:و<هر;ت:=و<ج;ت:رو:در د=ری:آن:تأ
گفخ;;ه:و;;ی ک;;ه:آجچ;;ه:در:وجل;;س: گفخ;;ه:ش;;ده: =فخ;;د،:و<جذ;;د:ودحع;;ه::ش;;ود:و:ح;;<:=تف;;<ق:و;;ی:گردح;;ده:و:

کر;;د:ش;;ده:=س;;ت،:ح;;<ل:آن:=س;;ت،:و:ب;;ر:وج;;وب:جگ;;ه ک;;ه:ر=ز،:وش;;هول:حک;;ن:ودحع;;ه::د=ری:آن:تأ
گفخه:وی که:ودحعه:به:چرزی: کسی:سحرده:وی:جرست؛:چر=: که:به: <ص;ی:=ز:ش;ود:و:=حک;<م:خ:شود:

کسی:ودحعۀ:فقه;ی:ب;ه:حس;<ب:جه;ی:66قجرل:=حج<ب:و:قجول:د=رد، آح;د؛:ه;ر:چذ;د:س;خن::و:حرف:
گفخه:شده:وی که:در:خف<: :تو=ن:به:ود<بۀ:ودحعه:د=جست.:کسی:ر=:

ک;ه:در:خ;ود:رو=ح;ت:ه<ی:=ر=خه:شده:و:جکته:بر:=س< :دحدگ<ه وض;هون:وج;ود::ه;<ی:ه;ن:ه;<یی:
                                                          :

:.659ص،:8،:جالکا ی.:63
:.680،:ص5،:جال ا ی.:64
:،:و<دۀ:=ون.مجهع الجحرین.:65
:.97،:ص87،:جج اهر الکالم.:ر.ک::66
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:=و<جت:بودن:خجره<ی:وج<لس،:خجره :=ز که:=و<جت:بودجش;<ن:ب;ه:قرحذ;ه:و:د=رد،:وذظور <یی:=ست:
گردد. :و:عهل:=و:وشخص: :ح<:به:تصرحح:ص<حج:خجر

 راز و اماجت مجلس ۀگستر
:د=رجدۀ:آن:ر=ضی:ب;ه:ف;<ش: که:وعهواًل کرد=ر:و:ح<لت،: :و: گفخ<ر :و:سر،:=ور:پذه<جی:=ست؛:=ز: ر=ز

:ر=ز:ور<ن:دو:و:ح<:چذد:جف;ر،:و:جر;ز:س;ّر:شخص;ی:در:ح;وزۀ:شخص;ی: و:ح;<:در:شدجش:جرست.:جرز:در
:=ز:س;;وی:ش;;خص: ح;;وزۀ:عه;;ووی،:تف;;<وتی:وج;;ود:ج;;د=رد.:ههچذ;;رن،:در:وهذ;;وع:ب;;ودن:=فش;;<ی:ر=ز

:رسول:خد=::ذی :ب;<رۀ:=فش;<ی::_صلی:=هلل:علره:و:آله::_حق:و:دحگر=ن:تف<وتی:جرست.:=ز رو=حخ;ی:در
ک;;;ه:آن:ر=:ب;;;زر  :جق;;;ل:=س;;;ت: ک;;;رده:=س;;;ت.::رو=ب;;;ط:جذس;;;ی:ور;;;<ن:زن:و:ش;;;وهر ت;;;رین:ر=ز:وعرف;;;ی:

:شر:عظرن ک;ه:ب;زر آب<دی:در گفخه: ت;رین:خر<ج;ت:در::ح:حدحث:ح<د:شده،:=ین:حدحث:ر=:آورده:و:
ک;;ه:و;;رد:ر=بط;;ۀ:جذس;;ی:خ;;ود:ر=:ب;;<:زج;;ش:ب;;روال:جه<ح;;د. :ر=:=ب;;و:د=ود::67=و<ج;;ت،:=ی;;ن:=س;;ت: =ی;;ن:خج;;ر

:_ص;;لی:=هلل:علر;;ه:و:آل;;ه::_ق(:در:ذی;;ل:ح;;دحث:=لهج;;<لس،:ب;;<:=س;;ذ<دش،:=ز:رس;;ول:خ;;د=:875)م
:آورده:=ست:

 ه ثههن حههؤل یؤلههی امرأ ههه و  فضهه یفضههیامههة الرجههل حوم القیهههلل ؤّن مههن أعظههن األمانههة عجههد ا
 68؛جشر سّرهای

ک;ه:زن:و:ش;وهر::بزر  ک<ری:=ست: :پیشگ<ه:خد=وجد:در:روز:قر<وت،: ترین:=و<جت:در
:ر=:ب<زگو:و:=فش<:وی:ب<:هن:وی ک<ر :کذد.:کذذد،:و:ورد:ر=ز:ههسرش:در:آن:

:ب;ه:ش;ه<ر:و;ی:هر:د=شخه ک;ه:ب;ر=ی:شخص;ی:ر=ز ب;ر:=س;< :رو=ح;ت،:دو::آح;د،:=و<ج;ت:=س;ت.:=ی:
ک;ه:ب;<:ه;ن:ح;;رف:ه;ن :=و;<ن:خ;;د=ی:ه;<یی:رد:و:ب;دل:و;ی:جش;رن: ::=ج;د:و:ب;ر:ه;رچ:کذذ;د،:در ح; :ج;;<یز

گفخه:=ست:: کذد.:وذ<وی: که:خجر:ج<خوش<حذد:دحگری:ر=:ف<ش: :جرست:
  69فهن أظهره فهو قّتات؛

کذد،:سخن :چرن:=ست.::هر:کس:ر=ز:وجلس:ر=:بر:وال:
:ب<رۀ: :در :گفخه:=ست::«=لهج<لس:ب<ألو<جة»=بن:=ثرر

أمانهة عجهد  کان هلهکهالمجلس مهن قهول أو فعهل# ف یف یجری ؤعادة ما  کهفا ندب ؤلی  ر
عة و الثقة و األمان# و قد جهاء یمن سمعه أو رآه# و األمانة  ق  علی الطاعة و العجادة و الود

                                                          :
:.549،:ص53،:جعو  الهعج د.:67
:عه;ر،:450،:ص8،:جسجن امی داود.:68 :أب;و:أس;<وة،:=ز .:سذد:رو=حت:=ی;ن:=س;ت::وحه;د:ب;ن:ع;ال>:و:ؤب;ر=هرن:ب;ن:ووس;ی:ر=زی،:=ز

: :أبو:سعرد:خدری:شذردم.حعذی:عهر:بن:حهز :بن:عجد:=هلل:عهری،:=ز گفت::=ز که: :عجد:=لرحهن:بن:سعد،:
:.340،:ص6،:ج حض ال دیر.:69
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 70ث؛یّل مجها حدک یف
:ح; : ک;ه:در : :و:رفخ;<ر گفخ;<ر : وجل;س:=ین،:فر=خو=جی:=ست:به:ت;رک:ب;<زگویی:چر;زی:=ز

ک;ه:آن:ر=:ش;ذرده:و:ح;<:دح;;ده،::ش;ود:و:ح;<:=تف;<ق:و;ی:گفخ;ه:و;ی کس;ی: =فخ;;د،:و:پ;یش:ه;ر:
=و<ج;ت:=س;ت،:و:=و<ج;;ت،:ب;ه:ود<ب;ه:ط<ع;;ت:و:عج;<دت:و:ودحع;ه:و:وجخذ;;ی:ب;ر:=عخه;;<د:

:د=ری:=ست:و:بر=ی:هر:ح ،:حدحدی:و=رد:شده:=ست.:د=شخن:و:=و<جت
کسی،:و:حخی:تالش: ک:ح<د:شده،:فعل:و:قول:و:ح<لت: ب;ر=ی:ب;ه:دس;ت:آوردن:بر:=س< :وال

:جه<ده;;<یی::=س;;ر=ری:=ز:تص;;ویر ک;;ه:=ز:ش;;خص:در:=خخر;;<ر ب;;رد=ری:و:ص;;د=برد=ری:و:جر;;ز:=طالع;;<تی:
::ودجی:و:ح;<:حک;ووخی:=س;ت،:در:حک;ن:=و<ج;ت:وجل;س :=ف;ر=د:ج;زد:پزش;ک<ن:و:=س;ر=ر =ج;د؛:و<جذ;د:ر=ز

ک<روذ;;;د=ن:ب<ج;; :و:=د=ر=ت:و:چرزه;;;<ی:دحگ;;;ر. :ح;;; :پروج;;;دۀ::71و;;<لی:ج;;;زد: ب;;;ر:هه;;رن:=س;;;< ،:ر=ز
ک;ه:خ;ود:و:ش;ذوجده:=ز:آن:قض< کسی:در:=د=ره،:و:ج<وۀ:شخصی،:و:وک<له;ه:تلفذ;ی: یی،:و:ح<:=سذ<د:

:وطلع:=ست:و:شذود:آن،:جهلگی:ههرن:حکن:ر=:د=رجد.
:قجر;;ل: ک;;ه:در:=خج;;<ر:ذک;;ر:ش;;ده،:=ز :_ک;;ه:وطل;;ق:ه;;ن:آو;;ده::_«:قج;;رح»=ز:س;;وی:دحگ;;ر،:قر;;ودی:

:=ین،:=طالق:حکن:ر=:ش<:شود.:ش<ول:فعل:و:قول:وی :=ز =ج;د::ول:پس:=ز:ور :جرز:د=جسخهبرخی:فر=تر
:آن :ور :وی:جرز:ههچذ<ن:=و<جت:=ست.:و:بر که:=و<جت:وج<لس:پس:=ز :72=جد:

کرد:ب;ر:حف;ظ:=و<ج;ت:وج;<لس،:در:هه;رن:=خج;<ر:و;و=ردی:ب;ه:چش;ن:و;ی ک;ه::ب<:وجود:تأ خ;ورد:
گوح<:ب<:توجه:ب;ه:وص;<لح:عه;ووی:و:ح;<:خصوص;ی،:=ز:حک;ن:=و<ج;ت:ب;ودن:خ;<رج:هس;خذد:و:ب;دون:

گفخ;هتو=ن:آج:=ج<زه:وی کته;<ن:آجه;<:س;خن: ک;رد.:برخ;ی،:=ز:حرو;ت: ::73=ج;د.:ه<:ر=:ب;<زگو: :رو=حخ;ی:=ز در
ی;زی،:تج;<وز:جذس;ی،:و:و;<ل:و;ردم:سه:خجر:وج<لس،:حعذی:خ;ون ک;ه:=س;خثذ<::ر خ;وری،:ح;<د:ش;ده:

:رو=حخی:دحگر،:در:صورت:=ج<زۀ:ص<حج:خجر:و:جرز:وورد:=عخه<د:بودن:شذوجدۀ:خج;ر::شده =جد.:در
ت;و=ن:ش;ش::بی:=ش;ک<ل:د=جس;خه:ش;ده:=س;ت.:در:وجه;وع،:و;ی:و:ههچذرن:ذکر:خرر،:ب<زگویی:آن

که:عج<رت :ر=: :به:و;<ل:دحگ;ری،:خج;ری::گوجه:خجر =جد:=ز::خجر:قخل،:خجر:تج<وز:جذسی،:خجر:تج<وز
گفخ;ه:ش;ود،:و:ذک;ر: ک;ه:ب;ه:ش;ذوجده:و;ورد:=عخه;<د: :آن:ر=ضی:=ست،:خجری: :=جخش<ر که:ص<حجش:=ز

                                                          :
:،:ب<ب:=لههز :وع:=لهرن.الجااحة.:70
ک<ن:890،:ص4،:جاله س عة الف احة الهّحسر .:71 :یرضی:ص<حجه:بکشفه:و:ؤ ه<ره،:سو=>: ::=لهر=د:ون:=لسر:فی:هسه:=لهو=رد:و<:ال

ک; :=لهسخش;;<رون:بجهر;ع:رت;;جهن:و:ق;واًل،:أو:فع;;اًل،:أو:ح<ل;ًة.:و:س;;و=>: کث;ر.:و:ح;;دخل:ض;هن:ه;;س=:=جط;<ر :ب;ین:=ثذ;;رن:أو:أ <ن:=لس;;ّر
:=لذ< :=له<لرة:و:=لجسهرة:و:=لروحرة. :أعه<لهن:و:ون:لهن:_:بحسج:وهذخهن:_:=طالع:علی:أسر=ر

:=و<ج;ت:ب;ودن:خج;ر:وجل;س،:آو;ده:=س;ت::459،:ص7ج مشکة اآلثار .:ر.ک::72 :جق;ل:خج;ر کت<ب،:پس:=ز :=ین: :ف;ی:حر;<ت».:در
:«.ص<حجه:و:بعد:وف<ته

کت<ب:آوده:=ست::388،:ص5،:جمصام ح التجویر.:73 :=ین: :».:در :فره<:حح;رم:س;خره:و;ن:=ألض;ر=ر :حشرع:حدحث:جلرسه:=ال =ی:ال
:«.ب<لهسلهرن
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: کرده::_خرر کرد:و:ب<زگویی:آجه;<::_که:وجلسی:هن:به:آن:تصرحح: =ز:=خج<ر:وج<لس:=و<جت:=سخثذ<:
:د=جست. :ر=:وج<ز

که:به گرفت: :جج<حد:ج<دحده: =لهج;<لس:»وج;ود:ع;<م:و:وطل;ق:ب;ودن:تعجرره;<ی:::=ین:جکته:ر=:جرز
:ب<رۀ:وسله<ج<ن:رو=:وی«:ب<ألو<جة ک;رده:و::د=جذد؛:چذ<ن:چذرن:حکهی:ر=:در که:برخی:به:آن:تصرحح:

که:به:دلرل:=حخه<ل:=جصر :ب;ر:جه;یگفخه: :آجه;<:ر=:در :به:وسله<ج<ن،:غرر گر;رد:و:ح;<:ب;ه:دلر;ل::=ف:خجر
که:چذرن:=حک<وی:ر=:ب;ه:وس;له<ج<ن::=ین گوجه:=ست: :=هل:ذّوه:=ین: :ب<رۀ:غرر که:وس=ق:شرحعت:در

::74د=جد.:وربوط:وی
:ف<حده:جرس;ت.:=و:638=بن:عربی:)م که:خ<لی:=ز کرده: :=ین:خجر:برد=شت: گوجۀ:دحگری:=ز ق(:

:برد=شت: <هر :=ین:خجر:عالوه:بر :جوحسد:::جظر:دحگری:هن:د=رد.:وی:وی:_که:وطرح:شد::_ی:=ز
کسی:ب<:تو:حرفی:ر=:در:ور<ن:وی گر: گس=رد:و:هذگ;<م:ح;رف:زدن:جو=ج;ج:=حخر;<ط:ر=::=

کس;ی:آن:ر=:بش;ذود،:ب<ح;د::کذد:و:به:=ی;ن:س;و:و:آن:س;و:و;ی:رع<حت:وی ک;ه:وج;<د=: جگ;رد:
:پ;;یش:ت;;و:=و<ج;;ت:=س;;ت،:و:=و:آن:ر=: ک;;ه:چذ;;رن:خج;;ری،:در ج;;زد:ت;;و:ب;;ه:=و<ج;;ت:ب;;د=جی:

ک;;;ه:دح;;;دی:و:ش;;;ذردی:و:چش;;;ردی:و::و;;;ی گ;;;س=رد.:ح;;;ظ:وش;;;<هده،:چر;;;زی:=س;;;ت:
که:فههردی،:و:آجچ;ه:فههر;دی: کردی،:و:حّظ:کشف،:آجی:=ست: بوییدی:و:لهس:
که:چرزی:پیش:تو:=و<جت:=ست،:ب<ح;د:آن:ر=:حف;ظ: :پیش:تو.:زو<جی: =و<جخی:=ست:در

گ;;ر:و;;ی ک;;ه:ت;;و=ن:جگ;;ه:کذ;;ی:و:ب;;ه:=هل;;ش:بس;;ح<ری.:= تج<ه;;ل:ب;;ه:آن:ر=::د=ری:و::د=ج;;ی:
ک;ه:آن:ر=:جدح;ده ک;ن: ک;ن:و:چذ;رن:و=جه;ود: =ی.:=ی;ن::=ی:و:جش;ذرده:جد=ری،:فر=ووشش:

ک;<ری:بس;ر<ر:دش;و=ر:=س;ت،:و:=دب:و:حف;ظ:و:ور=ع;<ت:ح;دود: :=هل:در=ح;ت: =لجخه:بر
:د=رد:و:ور<ن:شخص:=و<جت د=ر:خجر،:جز:دروغ،:حج<بی:وجود:ج;د=رد.:خر<ج;ت::جر<ز

که:بین:شخص:و:خر<ج;ت:ج;ز: ح; :حج;<ب:جرس;ت.:جر;ز:رع<ح;ت:هن:چذرن:=ست:
:75حدود،:ح<یل:ور<ن:تو:و:خر<جت:و:دروغ:=ست.

 حکن راز مجلس
کت<ب : :ح<د:شده:در کهخر:به:آن:پرد=خخه:هر:چذد:=خج<ر =جد،:=و;<::ه<ی:=خالقی:آوده:و:فقره<ن:

:=ز:حک;ن:فقه;ی:و:=ل;ز=م :هه;رن:=خج;<ر :رفخ;ه:در ک;<ر :=ی;ن::تعجرره<ی:به: :ب;ودن:آجه;<:جش;<ن:د=رد.:=ز آور
ک;رد:و:=ط;الق:خج;ر:ر=:دالل;ت:ب;ر:ع;دم:ت:رو=حت:وی و=ن:به:ود<بۀ:ح :=صل،:حکن:فقهی:=س;خذج<ط:

:=فش;<ی:خج;ر:ه;ن :=فش<ی:خجر:س;ّری:د=جس;ت،:و:=ص;ل:ر=:ع;دم:ج;و=ز ::جو=ز جش;رن:د=جس;ت،:ج;ز:در
                                                          :

:.::594،:صالف ه و الهساخة ال جحة.:74
:.::497،:ص8،:جالفت حات الهکحة.:75
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ک;;ه:س;;خذش:جج<ح;;د:=فش;;<: ک;;رده: : ک;;ه:رض;;<حت:ط;;رف:وح;;رز:ش;;ود.:در:ص;;ورتی:ط;;رف:=ب;;ر=ز ص;;ورتی:
کر :ججودن:=فش<:تأ ک;ه:شود،:در:حقرقت،:بر:ج<یز گرفخه:ش;ود: گر:در:جلسه:عهد: کرده:=ست.:و:= د:

کر;;د:بیش;;خری:ب;;ر:ع;;دم:ج;;و=ز:د=رد. :کس;;<جی:ه;;ن:=ی;;ن:حک;;ن::76جج<ح;;د:ر=ز:وجل;;س:بی;;رون:ب;;رود،:تأ
:ح;;<د:ش;;ده،:=فش;;<ی:چذ;;رن:خج;;ری:ر=: :ر=:در:ووض;;وع:=فش;;<ی:ح;;ر=م:ج;;<م:ب;;رده:و:ب;;<:=س;;خذ<د:ب;;ه:خج;;ر

ک;رده :=ی;ن:خجره;<:دالل;ت:روش;ذی::77=ج;د.:جز>:=فش<ه<ی:حر=م:وعرف;ی: :رفخ;ه:در ک;<ر :تعجرره;<ی:ب;ه:
کی:=ز:وهذوعر;ت:ب;<زگویی: ک;ه:ح;< گ;<هی:جهل;ه:ب;ه:ص;ورت:خج;ری:ذک;ر:ش;ده: بر:حروت:د=رج;د.:

:جه;ی: گ<هی:=ز :حح;ل»=ست.: :=و;ر:غ<ح;ج:«:ال گ;<هی:=ز گ;<هی:=ز:فع;ل:=و;ر:«:فلرس;خر»و: :«:=جخذ;ج»و:
گ;;<هی:=ز:جهل;;;ۀ:=س;;;هی:س;;;لجی: :تعجر;;;ر:=س;;;خف<ده:ش;;;د«:ل;;;رس:الح;;د:أن:حح;;;دث»و: گ;;;<هی:=ز ه:و:

: ک;ه:ههگ;;ی:دالل;ت:ب;ر:وهذوعر;ت:خجررس;;<جی:=ز ک;ردن:خج;;ر:=س;خف<ده:ش;ده: خر<ج;ت:ب;ر=ی:ف;<ش:
:وج<لس:د=رد.:

:=ح<دحث:ح<د:شده،:حکن:وجوب:به:دست:آورده:و:فخو=:به:=لز=وی:ب;ودن: کس<جی:=ز :=ین:رو،: =ز
ک;;ه:ش;;خص:وطل;;ع،:ول;;زم:=س;;ت:و:ح;;ق::حف;;ظ:=خج;;<ر:وج;;<لس:د=ده =ج;;د.:وجلس;;ی:ب;;ر:آن:=س;;ت:

ه<ی:=و:ب;ه:رس;ن:=و<ج;ت:ب;وده:و:تذه;<:در:ص;ورت:رض;<حت:ص;<حج:آن،::گویی:جد=رد،:و:د=جسخهب<ز
کذد.:وی ::78تو=جد:ب<زگو:

:5085وال:ه<دی:و<زجدر=جی:)م ک;ه:الکاا یق(،:ش<رح:ج<وور گفخ;<ری: :رفخ;<ر:و: :ش;رح:خ;ود:=ز ،:در
ک;;رده:و:ب;;ر::در:وج;;<لس:رد:و:ب;;دل:و;;ی :ج;;زد:بیذذ;;ده:و:ش;;ذوجده:ح;;<د: وی:ش;;ود،:ب;;ه:ود<ب;;ۀ:=و<ج;;ت:در

ح;;<دی:و;;ی ک;;ه:=فش;;<ی:آن:و<ح;;ۀ:فس;;<د:ز کذ;;د:و:ح;;<د:آورده: ک;;ه:آن:ر=:حف;;ظ: :79ش;;ود.:و=ج;;ج:د=جس;;خه:
:هن:جوشخه:=ست:من ال ححضره الف حه ش<رح:

أمانهة  کان هلهکهالمجهالس مهن قهول أو فعهل# ف یف یکحی لزم أن ال ی یالمجالس باألمانة# أ
 80ث؛ یو األحادالم کأهلها من محاسن ال یجقل ما رضیعجد من سمعه و رآه ؤال أن 

                                                          :
::::قضرة:=الطالق:عدم:جو=ز:594،:صالف ه و الهساخة ال جحة.:76 ؤفش<>:و<:ال:یرضی:به:أهل:=لهجلس،:بل:=ألصل:عدم:=لجو=ز:ؤال

: کر;دً=.:و:=لظ;<هر :أش;ّد:تأ کد،:و:أخس:=لهرد<ق:حصرر :آ :عدم:=الفش<>،:حصرر:عدم:=لجو=ز :رض<هن:ب<الفش<>،:و:وع:ذکر ؤذ=:أحرز
::عدم:خصوصرة:للهجل;س:فرش;هل:=لحک;ن:=لهک<له;<ت:=له<تفر;ة:و:=لهک<تج;ة:و:أود<له;<.:جع;ن:ف;ی:ش;هول:=لح;دحث ل ر;ر

:أهل:=لسّوة. :=لهسلهرن:جظر،:الحخه<ل:=الجصر=ف:أو:له<:حفهن:ون:وس=ق:=لشرع:فی:غرر
کت<ب: :و:ح<:ق<عده:ر=:ج<رو=یی:=فش<ی:ر=ز:وسله<ج<ن:د=جس;خه:=س;ت؛:ح;<ل:دو:و:ح;<:چذ;د:مأخة قاعد جوحسذده: ،:وف<د:=ین:خجر

گفخه:ب<شذد،:و:بر:هرچ که:بدون:=ج<زۀ:دحگری:جفر:در:ح :وجلس: کذذد.:ح :رو=:جرست: :وحخو=ی:وجلس:ر=:ف<ش:
:.889،:ص4،:جاله س عة الف احة الهحسر .:ر.ک::77
:.56،:ص53،:جیو ة الهت حن .78
:.534،:ص55،:جشرا اصول الکا ی.:79
:.55،:ص53،:جیو ة الهت حن.:80
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ک;رد=ری:ر=:در:وج;<لس: :و: گفخ;<ر ک;ه: =لهج<لس:ب<ألو<جة،:حعذی:ب;ر:وی:و=ج;ج:=س;ت:
ک;;ه:آن:ر=:ش;;ذرده:و:ح;;<:دح;;ده،:=و<ج;;ت: کس;;ی: ب;;<زگو:جکذ;;د.:در:حقرق;;ت:آجه;;<:پ;;یش:

گفخ;;;ه :تو=ج;;;د::ه;;;<ی:خ;;;وب:ر=:و;;;ی:هس;;;خذد.:=و;;;<:ب;;;<:رض;;;<حت:ص;;;<حج:آن،:خجره;;;<:و:
کذد. :ب<زگو:

:=خر;;ه(: ک;;ه:بیهق;;ی:=جخخ;;<ب:جه;;وده:)فص;;ل:ف;;ی:حف;;ظ:=لهس;;لن:س;;ّر وذ;;<وی:=ز:عذ;;و=ن:ب;;<بی:
که:ح;دحث: :آن:=ست: که:وی:بر کرده: ،:دالل;ت:«=ّجه;<:حخج<لس;<ن:=لهخج<لس;<ن:ب<الو<ج;ة»=سخف<ده:

:=ش;;ر=ر:د=رد.: کر;;د:ب;;ر:حف;;ظ:=س;;ر=ر:وی:ب;;ه:خص;;وص:=ز :ب;;ر=در:وس;;له<ن،:و:تأ :ل;;زوم:ر=زد=ری:ر=ز :ب;;ر
:=و;;< ک;;ه:ب;;ه:=جس;;<ن:س;;حرده:ش;;ده،:ور=قج;;ت:جه;;ود،:و:ب;;<:=فش;;<ی:آن،:ح;;ق:بذ;;<:ب;;ر=ین،:ب<ح;;د:در :جخی:

::81،«ن أن  ؤّدوا األمانات ؤلی أهلهاکأمریؤّن اهلل »دحگری:ر=:تج<ه:جذهود:ت<:وج<د=:وخ<لف:آحۀ: گ;ر شود؛:و:
کذذ;;دۀ:ح;;رف:ه;;ن :زو;;رۀ:خر<ج;;ت:ج;ه،:ف;;<ش: ک;;ه:در پیش;;گ<ن::جش;;رن،:ج;;ز>:س;;خهگر=جی:خو=ه;;د:ش;;د:

:وی :82گردد.:وحشور
 جت مجالس قرآن و اما

که:ج< ر:به:پرده کرحن:آح<تی:وجود:د=رد: :قرآن: ک;ه:ور;<ن:=ف;ر=دی:ب;وده::در :ر=زی:=ست: برد=ری:=ز
ک;ه:ر=زه;<ی:ط;رف:وق<ب;ل: :=و<جت:ح<د:شده:و:خر<ج;ت:=ف;ر=دی: :=ین:آح<ت،:=ز:خر<جت:در =ست.:در

کرده کس;<:ر=:بروال: ک;ه:در:=خخر;<ر: جی:=جد،:و:=ز:سف<رش:به:رع<ح;ت:ح;ق:=ف;ر=د:و:جر;ز:رع<ح;ت:=و;<جخی:
:=ست:و:ش<ول:=و<جت:خجری:هن:هست.:

:آحۀ:5354:-:5888رشرد:رض<:) :تفسرر  ی»ق(:در
ا
ف  ّی  ا أ

ا
ا اّل هوا یها ون  خ  هولا وا تا س  هوا اهللا وا الّرا ون  خ  وا ال تا ج  نا آما

مانهها   
ا
ک;;ه:ور;;<ن:و;;ردم:و::_ه;;<:ر=:ب;;ه:=و;;ور:سر<س;;ی،:و;;<لی،:=جخه;;<عی:و:حخ;;ی:=دب;;ی::=و<ج;;ت:83،«نک  أ

گفخ;;ه:=س;;ت:::_=ولر;;<ی:=و;;ور:=س;;ت: ک;;رده:و: گس;;خرش:د=ده:و:بع;;د:ب;;ه:ح;;دحث:و;;ورد:بح;;ث:=ش;;<ره:
=ی;;ن::84س;;حس،:آن:ر=:خج;;ر:حس;;ن:وعرف;;ی:=س;;ت.«.:فق;;د:ورد:ف;;ی:=لح;;دحث:=لهج;;<لس:ب<الو<ج;;ة»

:آح;;ه:و;;ی ک;;ه:وقخ;;ی:خد=وج;;د:=ز:وطل;;ق::تو=ج;;د:بی;;<ن:برد=ش;;ت:رش;;رد:رض;;<:=ز :=ی;;ن:و=قعر;;ت:ب<ش;;د: گ;;ر
ک;;رده،:ش;;<ول:=و<ج;;ت:وج;;<لس:ه;;ن:و;; :=و<ج;;ت:جه;;ی: ش;;ود.:ب;;ه:عج;;<رت:دحگ;;ر،:آح;;ه:ب;;ه::یخر<ج;;ت:در

ک;رده:=س;ت.: کرده:و:حدحث،:وصد=ق:آن:ر=:وش;خص: :=و<جت:جهی: صورت:وطلق:=ز:خر<جت:در
:و<جر=ی:=بولج<به:بن:عجد:=لهذسر:=جص<ری:ج<زل:شد؛:شخصی: که:پس:=ز:وح<صره:بیس;ت::آحه:در

                                                          :
:.58.:سوره:جس<>،:آحه81
:.785،:ص8،:ج حض ال دیر.:82
:.87.:سوره:=جف<ل،:آحه83
:.475،:ص9،:جالهجار.:84
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ن:رف;ت:و:قرحظه:به:درخو=ست:یهود:و:=ز:سوی:پی<وجر:بر=ی:وشورت:د=دن:جزد:آج;<:و:ح :روزه:بذی
:ب<رۀ:پیشذه<د:تسلرن:جظر:سعد:بن:وع<ذ:شدن:آج<ن،:بی که:چرزی:بگوح;د،:ب;<:دس;ت:=ش;<ره::آن:در

ک;;رد. ک;;ه:ب;;ه:وعذ;;<ی:قخ;;ل:آج;;<ن:ب;;ود:و:ب;;ه:=ی;;ن:ترتر;;ج،:ر=ز:وس;;له<ج<ن:ر=:ف;;<ش: ک;;رد: گل;;وحش: :85ب;;ه:
کرده:=ست. :=و<جت:تلقی: ک<ر:وی:ر=:خر<جت:د=جسخه:و:آن:ر=:خر<جت:در :86خد=وجد:=ین:

:آح;;ۀ:دحگ;;ر،: ک;;ه:ههس;;ر:دو:پی;;<وجر:بودج;;د،:و:ب;;ه:ههسر=جش;;<ن:خر<ج;;ت:در =ز:دو:زن:ح;;<د:ش;;ده:
که:=ین:خر<جت:چه:بوده،:=و<:بر:=س< :سر<ق:آح;<ت:و: :آح<ت:وشخص:جشده: کردجد.:هر:چذد:در

گ;;ز=ره گرفخ;;ه:و: :=س;;ر=ر:د=خ;;ل::تف<س;;رر:ص;;ورت: :آن:دو:زن،:س;;ّری:=ز ه;;<ی:ت;;<رحخی،:ح;;د=قل:حک;;ی:=ز
کرده:و:=و:ر=:به:د :ردسر:=جد=خخه:=ست:خ<جۀ:شوهرش:ر=:ف<ش:

هف  
ا
ّل اًل ل  ثا با اهلل  ما را هوَ  کا نا یضا تا ل 

ا
أ هرا هوَو وا امر تا ن 

ا
أ هرا وا امر هر  هدا کفا جر هتا عا حر تها تا نها یر انا جاد  هنر ع  ن  م 

حا  هاحر اال  تاو  خانا  87؛ن  فا
: ک;;ه:ههس;;ر:دو:بذ;;ده:=ز ک;;<فر=ن:زن:ج;;وح:و:زن:ل;;وط:ر=:ود;;ل:زده:=س;;ت: خد=وج;;د:ب;;ر=ی:

کردجد.بذدگ<ن:ش<حسخۀ:و<:بودجد:و: :به:آن:دو:خر<جت:
که:ههسر:جوح: ::جس;جت:جذ;ون:ب;ه:=و:و;ی:_علره:=لس;الم::_گفخه:شده: د=د،:و:ههس;ر:ل;وط:=س;ر=ر

:آجج;;<:ب;;ود::_د=خ;;ل:خ<ج;;ه:ر=: ک;;رد.:_ک;;ه:وج;;ود:چذ;;د:غریج;;ه:در :=ی;;ن:عه;;ل:ب;;ه::88ف;;<ش: خد=وج;;د:=ز
:ل;;وط:ب;;ه:خص;;وص:و;;ی :ب;;<ره:ههس;;ر ک;;رده:=س;;ت.:در :و;;ورد:خر<ج;;ت:ح;;<د: :ت;;و=ن،:آح;;ه:و:وف;;<د:آن:ر=:در

:د=د؛:چه:=ین ک;رد:و:آجه;<::بحث:وورد:توجه:قر=ر که:وی:=سر=ر:خ<جۀ:ل;وط:ر=:ب;ر=ی:وخ<لف;<جش:ف;<ش:
کرده«:=لهج<لس:ب<الو<جة»به:خ<جۀ:=و:هجوم:آوردجد.:برخی:حدحث: : ::=جد::ر=:به:ههرن:آحه:تفسرر

امهرأة نهوو و  یو بهه فّسهر قولهه  عهالی فه یأ یههها کو افشاء األسرار؛ ألن المجالس باألمانة# 
  89امرأة لو # فخانتاوها؛

که:وی:ه<:=و<جت:که:وجلس:=فش<ی:=سر=ر؛:بر=ی:=ین گوجه: آحد:و:ب;ه:هه;رن::=جد؛:هه<ن:
:ب;;<رۀ:زن:ج;;وح:و:ل;;وط: ک;;ه:ب;;ه:ههسر=جش;;<ن:خر<ج;;ت::_ح;;دحث،:فرو;;ودۀ:خد=وج;;د:در

:تفسرر:شده:=ست.::_کردجد:
:آحه :در :=فش<ی:ر=ز:پی<وجر:توسط:ب<جو=ن:خ<جه:جرز ک:=ی:=ز گفخه:شده،: ه:و;ورد:تهدح;د:=ش:سخن:

گرفخه : :=جد::خد=وجد:قر=ر
                                                          :

:.:455،:ص4،:جا مجهع الجح.:85
:.87،:ص«=لهح<فظة:علی:=ألسر=ر.:»86
:.50.:سوره:تحرحن،:آحه87
:.58،:ص50،:جالتجحا .:88
:.88،:صالتحفة السجحة.:89
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ج  
ّرا الّجا سا

ا
هر أ د   ّی  وا ؤ  ه  حا واج  زر

ا
ض  أ عر لی با  90"ثاً یؤ 

گس=ش;;ت:و:=و:آن:ر=: :ور;;<ن: ک;;ه:پی;<وجر:ر=زی:ر=:ب;;<:حک;;ی:=ز:ههس;;ر=جش:در :آح;;ه،:=ی;;ن:=س;;ت:  ;<هر
کرد.:دعوت:به:توبه:و:جرز:تهدحد:=جه<لی: :آح<ت:بعدی:آوده:_ف<ش: ک;ه:دهد::جش<ن:وی:_91که:در

:ور<ن:پی<وجر:و:حکی:=ز:ههسر=جش،:جج<حد:ف<ش:وی گذ<ه:بود.:=ی;ن:و;<جر=،::ر=ز شد:و:ف<ش:شدن:آن:
ک;;ذش: :بر=ب;;ر:آن:و= ک;;ه:=تف;;<ق:=فخ;;<ده:و:خد=وج;;د:در ب;;ه:حق;;رن،:=ز:وص;;<دیق:=فش;;<ی:وجل;;س:=س;;ت:

:جش<ن:د=ده:=ست.
:ب;;<:ب;ه:ع;الوه،:ب;<:توج;ه:ب;ه:ذک;ر:=و<ج;ت:وجل;;س،:و;ی :آح;<ت:ق;رآن:در رۀ:ت;و=ن:ب;ه:=ط;الق:برخ;ی:=ز

کرد؛:و<جذد:: ف  »حفظ:=و<جت:به:آجه<:=سخذ<د:
ا
هونیوا اّل نر راع  ه  د  هر نر وا عا ه  مانات 

ا
نر أل  ک;ه:=ز:ص;ف<ت::92«نا ه 

:د=ر:هس;;;خذد:و:وخعه;;;د:ب;;;ر:عه;;;د:خ;;;ود.:=ی;;;ن::ک;;;ه:آج;;;<ن:=و<ج;;;ت:جرک;;;وی:وؤوذ;;;<ن:ح;;;<د:ش;;;ده:و:=ی;;;ن
گوجه:=و<جخی:وی:آحه،:بی ک;ه:در:ش;ود.:ههچذ;رن،:ب;ر:=س;< :ح;د:تردحد،:ع<م:بوده:و:ش<ول:هر: حدی:

:وج<لس:وجود:د=شت،:و<جذد:ش;خص:و;ورد:=عخه;<د،:و;ی :=فش<ی:ر=ز ت;و=ن:ب;ه::آن:=سخثذ<ه<یی:=ز
ک;ه:: ک;;رد: ّنا اهللا »=ی;ن:آح;ه:=س;خذ<د: هؤ  ر  یا م 

ر
ههاک  أ ل  هر

ا
لهی أ مانههات  ؤ 

ا وا األر ّد  هؤا نر   
ا
=ی;;ن:آح;ه،:وطل;ق:=س;;ت:و::93.«نر أ

ک;;ه:عالو;;ۀ:ه;;<ی:و;;<دی:و:وعذ;;وی:و;;ی:ش;;<ول:هه;;ۀ:=و<ج;;ت طج<طج;;<یی:آن:ر=:وطل;;ق::ش;;ود؛:چذ;;<ن:
:94د=جسخه:=ست.

  نتحجه
: گون:شرعه:و:سذی:ب<:تعجرره;<:و:قر;ده<ی:«:=لهج<لس:ب<ألو<جة»حدحث:وشهور گوج< :وذ<بع: در

ک;ه: :و:برخی:دحگر:ضعرف:وعرفی:ش;ده:=س;ت: :=سذ<د:آجه<:وعخجر وخخلف:آوده:=ست:و:برخی:=ز
:ب<:روحکرد::رفخه:وی:هن:روی =خالق;ی:ب;ه:=ی;ن:ح;دحث:جگ;<ه:تو=ن:=ین:ر=:خجر:وعخجر:د=جست.:بیشخر

کت;<ب گرفخ;ه:و:در: ه;<ی:فقه;ی:ب<زت;<ب:چذ;د=جی:جر<فخ;ه::شده:و:در:وذ<بع:=خالقی:وورد:توجه:قر=ر:
                                                          :

:.3.:سوره:تحرحن،:آحه90
ْ َهَرُه:=.:فَ:91

َ
:أ ْت:ِبِه:َو

َ
أ <:َجّجَ َه;<:ِب;ِه:ْر:َعلَ::هلُل:َلّهَ

َ
أ ;<:َجّجَ :َفَلّهَ ْعَرَض:َع;ْن:َبْع; ف

َ
:أ َف:َبْعَضُه:َو جِ::ِه:َعّرَ

َ
;أ َب:َه;َس=:َق;<َل:َجّجَ

َ
ْجَج;أ

َ
ُن:ر=ْلَعِل;:َی:َق<َل;ْت:َو;ْن:أ

:*:ِؤْن:َتُتوَب<:ِؤَلی:=ر=ْلَخِج: :ِؤْن:َتَظ<َهَر=:َعلَ::هلِل:ُر :=ْر:َفَقْد:َصَ ْت:ُقُلوُبُکَه<:َو :ِجْجرِ::هلَل:ِه:َفِ ّنَ :َوْواَلُه:َو ِخَک;ُة:رُل:َوَص<ِلُح:=ْلُه;ْؤِوِذ:یُهَو :=ْلَهاَل َن:َو
:آن:ر=:ب;ه:وی:ری:رَبْعَد:َذِلَك:َ ِه: :رس;<جد،:و:=حش;<ن:برخ;ی:=ز کرد:و:خد=وج;د:ب;ه:آن:ر=:ب;ه:=ط;الع:پی;<وجر :ر=:ف<ش: ؛:وقخی:آن:زن:خجر

گ;<ه: گف;ت::د=ج;<ی:آ ک;ردب: : :و;<جر=:خج;ر:د=ر کسی:ت;و:ر=:=ز گفت::چه: کرد،:آن:زن:به:=حش<ن: :برخی:دحگر:خودد=ری: گفت:و:=ز
کذرد،:بهخر:=ست،:چه:=ین :توبه: گر گفت::= :د=د.: :بر:ضد:=و:هن:دل:که:ور=:خجر گر گشخه:=ست.:و:= :ر=::ه<حخ<ن:=ز:حق:ب<ز: دحگ;ر

کذرد،:خد=وجد:ووالی:=و:=ست:و:وؤون:ش<حسخه:و:فرشخگ<ن:پشخرج<ن:وی:هسخذد:)سوره:تحرحن،:آحه :(.4و3پشخرج<جی:
:.38؛:سوره:وع<رج،:آحه8.:سوره:وؤوذون،:آحه92
:.65.:سوره:جس<>،:آحه93
:.378،:ص4،:جالهحزا .:94



 

اول
اره 

شه
ن  

ده
هج

ال 
  س

ث
حدح

ل م 
ع

 

24 

گوجه:هن :=ین:خجر،:عالوه:بر:وعذ<ی:ر=ح ،:هر: :=ز:وجلس:در ک;ه:ور;<ن::=ست.:وذظور جشرذی:=ست:
:=ی;;ن:رو،:خج;;ر:چذ;;رن:وجل;;س :ب;;ه::دو:و:ح;;<:چذ;;د:جف;;ر:وج;;ود:د=رد.:=ز :ر=ز آح;;د.::ش;;ه<ر:و;;یه;;<یی:جر;;ز

گوجی:و<جذ;د:وذک;ر،:س;خن گوج;< ش:ش;ده:ب;ه:رچرذ;ی،:غرج;ت،:ر=ز:س;ف<:=و<جت،:هر:چذد:وعذ<ه<ی:
ک;;ه::جگ;;ه :و:=تف;;<ق:و:خج;;ری:=س;;ت: ک;;<ر گوج;;ه: :=ز:آن،:ه;;ر: د=ر،:و:وطل;;ق:=و<ج;;ت:و...:د=رد،:=و;;<:وذظ;;ور

که:ب<زگویی:آن:در:شأن:و:حق:آن:ش;خص: :ح :ج<یی:=تف<ق:بیفخد: کسی:در وهکن:=ست:بر=ی:
ک;ه:ب;<::و:به:صالح وی:جرست:و:وی:به:=فش;<ی:آن:رض;<حت:ج;د=رد.:=و;<:برخ;ی:خجره;<،:در:ص;ورتی:

گفخ;;ذش::حق;;وق:وه;;ن گف;;خن:و:بلک;;ه: :تع;;<رض:ب<ش;;د،:ه;;ر:چذ;;د:در:وجلس;;ی:ب<ش;;د،:ق<ب;;ل: ت;;ری:در
ک<ره;;<ی:وج;<لس:ع;;الوه:ب;ر:رو=ح;;ت:و;سکور،:و;;ورد:تأیی;;د:و: :جج;;ودن:=خج;<ر:و: ض;روری:=س;;ت.:ج;<یز

ک :آح<ت:قرآن: :رحن:جرز:هست.بلکه:داللت:صرحح:برخی:=ز

 کتابجامه
:،:=بو:ح<ود:وحّهد:غز=لی،:بیروت::د=ر=لکت<ب:=لعربی،:بی:ت<.اححاء عل م الدین _
،:یوس;;ف:ب;;ن:عج;;د:=هلل:ب;;ن:ن االعاارابحو تعلاا یا  و ذم العااحااادب الهجالسااة و حهااد اللسااا  و  ضااة الج _

:=لصح<بة:للخر=ث،: :جهری،:تحقرق::سهرر:حلجی،:د=ر  ق.5409عجد:=لجّر

ب;;;ن:حس;;;ن:طوس;;;ی،:تحقر;;;ق::قس;;;ن:=لدر=س;;;<ت:=الس;;;الورة:وؤسس;;;ة:بعد;;;ة،:،:وحّه;;;د:االماااالی _
 ق.5454د=ر=لدق<فة،:

،:ش;;هس:=ل;;دین:وحّه;;د:ب;;ن:=حه;;د:ذهج;;ی،:تحقر;;ق::عه;;ر:عجد=لس;;الم:ت;;دوری،:تااایح  االسااالم _
 ق.5407بیروت::د=ر=لکت<ب:=لعربی،:

،:=ب;;وبکر:=حه;;د:ب;;ن:عل;;ی:خطر;;ج:ب ;;د=دی،:تحقر;;ق::وص;;طفی:عج;;د=لق<در:عط;;<،:تااایح  بدااداد _
 ق.5457ت::د=ر=لکتج:=لعلهرة،:بیرو

:=حر;<>:=لخ;ر=ث:التجحا  _ :=لع;<ولی،:بی;روت::د=ر ،:وحّهد:بن:حسن:طوسی،:تحقر;ق::=حه;د:قص;رر
 =لعربی،:بی:ت<.

،:=ب;;;و=لعال>:وحّه;;;د:عج;;;د=لرحهن:=لهج;;;<رکفوی،:بی;;;روت::تحفاااة األحااا ذی بشااارا الجاااامع الترماااالی _
 ق.5450د=ر=لکتج:=لعلهرة،:

بک;;ر:ج;;الل:=ل;;دین:س;;روطی،:بی;;روت:::،:عج;;د:=ل;;رحهن:ب;;ن:=ب;;یورالاادرّ الهجثااور  اای التفسااحر بالهااأث _
 د=ر=لهعرفة،:بی:ت<.

:دور أهااة الجحاات  اای بجاااء الجهاعااة الصااالحة _ ،:س;;رد:وحّه;;د:ب;;<قر:حک;;رن،:وجه;;ع:=لطج<ع;;ة:و:=لذش;;ر
 ق.5485لهجهع:=لع<لهی:ألهل:=لجرت،:



ث 
حدح

ی به 
گاه

ج
«

ماجة
 باال

س
جال

اله
» 

 

 

25 

تهر:،:ورتض;;ی:=جص;;<ری،:تحقر;;ق::لجذ;;ة:تحقر;;ق:ت;;ر=ث:=لش;;رخ:=العظ;;ن،:=له;;ؤالرساااخة الف احااة _
 ق.5454=لع<لهی:بهذ<سجة:ذکر:=لهزوحة:=لد<جرة:لهرالد:=لشرخ:=العظن،:

،:وحّهد:تقی:وجلسی،:تحقرق:و:تعلرق::سرد:حس;رن:یو ة الهت حن  ی شرا من الححضره الف حه _
کرو;;<جی:و:ش;;رخ:عل;;ی کوش;;;<جحور،::ووس;;وی: پذ;;<ه:=ش;;خه<ردی،:ته;;ر=ن::بذر;;<د:فرهذ;;ش:=س;;الوی:

 ق.5399

 ق.5489د:ج<صر:=لدین:=اللج<جی،:وکتجة:=لهع<رف:عربسخ<ن،:،:وحّه:سلسلة االحادحث الضعحفة _

،:س;;لره<ن:ب;;ن:=ش;;عث:سجس;;خ<جی،:تحقر;;ق::س;;عرد:وحّه;;د:=للح;;<م،:بی;;روت::سااجن اماای داود _
:للطج<عة،:  ق.5450د=ر=لفکر

،:=ب;و:عرس;ی:وحّه;د:ب;ن:عرس;ی:ترو;سی،:تحقر;ق::عج;د=لرحه<ن:وحّه;د:عده;<ن،:سجن الترمالی _
:للطج<عة،:  ق.5403بیروت::د=ر=لفکر

:شاارا اصااول الکااا ی _ ،:و;;ال:ه;;<دی:و<زج;;در=جی،:تحقر;;ق::ور;;رز=:=بو=لحس;;ن:ش;;عر=جی،:بی;;روت::د=ر
 ق.5485ؤحر<>:=لخر=ث:=لعربی،:

،:=حه;;د:ب;;ن:وحّه;;د:طح;;<وی،:تحقر;;ق::ش;;عرج:=الرج;;ووط،:بی;;روت::وؤسس;;ة:شاارا مشااکة اآلثااار _
 ق.5455=لرس<لة،:

بیروت::د=ر=لکت;ج:،:=حهد:بن:=لحسرن:=لجهقی،:تحقرق::وحّهد:سعرد:زغلول،:شعب االحها  _
 ق.5450=لعلهرة،:

:=السالورة،:الصححح من الکا ی _  ق.5405،:وحّهد:ب<قر:بهجودی،:=لد=ر

،:وحّهد:بن:عهرو:عقرلی:وکی،:تحقرق::عجد=لهعطی:أو;رن:قلعج;ی،:بی;روت:: عفاء الع حلی _
 ق.5458د=ر=لکتج:=لعلهرة،:

::د=ر=لکت;ج:=لعلهر;ة،:،:=بو=لطرج:وحّهد:عظرن:آب;<دی،:بی;روتعو  الهعج د شرا سجن امی داود _
 ق.5455

وحّه;د:ب;ن:عل;ی:ص;دوق،:تحقر;ق::ش;رخ:حس;رن:=عله;ی،::_:،علره:=لس;الم::_:عحو  أخجار الر ا _
 ق.5404بیروت::وؤسسة:=ألعلهی،:

،:ش;;ه<ب:=ل;;دین:=ب;;ن:حج;;ر:عس;;قالجی،:بی;;روت::د=ر=لهعرف;;ة،: ااتح الجااایی شاارا صااححح الجخااایی _
 ت<.:بی

::ص;الح:=ل;دین:=لهذج;د،:=لذهض;ة:=لهص;رحة،:،:=حهد:بن:ححر;ی:ب;الذری،:تحقر;ق ت ا الجلدا  _
 م.:5956

ب;ی،:بی;روت::الفت حات الهّکحة _ :ب;ه:=ب;ن:عر ،:وحر;ی:=ل;دین:أبوعج;د:=هلل:وحّه;د:ب;ن:عل;ی،:وش;هور
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 د=ر:ص<در.

 ت<.:،:وحّهد:آصف:وحسذی،:ح<ر=ن:قن،:بیالف ه و الهساخة ال ّجحة _

=حه;;د:عجد=لس;;الم،::،:وحّه;;د:عج;;د=لرولف:=لهذ;;<وی،:تحقر;;ق: احض ال اادیر شاارا الجااامع الصاادحر _
 ق.5455بیروت::د=ر=لکتج:=لعلهرة،:

:ال  اعد؛ مأ  قاعد    احة معجا و مدرکا  و موردا   _ ک< ن:وصطفوی،:ق;ن::وؤسس;ة:=لذش;ر ،:سّرد:وحّهد:
 ق.5455=السالوی،:دوم،:

کجر:غف;<ری،:ته;ر=ن::د=ر=لکت;ج:=الس;الورة،::الکا ی  _ کلرذی،:تحقرق::علی:= وحّهد:بن:حعقوب:
 ش.5365

:ار و عاّد  االمارارکشف االسر _ ،:رش;رد:=ل;دین:=حه;د:ب;ن:=ب;ی:س;عرد:ورج;دی،:تحقر;ق::عل;ی:=ص; ر
کجرر. :  حکهت،:تهر=ن::=جخش<ر=ت:=ورر

 ق.5408،:=سه<عرل:عجلوجی،:د=ر=لکتج:=لعلهرة،:کشف الخفاء و مزحة االلجاس _

،:فض;ل:ب;ن:حس;ن:طجرس;ی،:تحقر;ق::لجذ;ة:و;ن:=لعله;<>،:بی;روت::مجهع الجحا   ای تفساحر ال ارآ  _
 ق.5455العلهی،:وؤسسة:=

،:وحّه;;د:ب;;<قر:وجلس;;ی،:تحقر;;ق::س;;رد:جعف;;ر:حس;;رذی،:ماارآ  الع ااول  اای شاارا أخجااار آل الرسااول _
 ق.5400تهر=ن::د=ر=لکتج:=السالورة،:

 ت<.:،:=حهد:بن:حذجل،:بیروت::د=ر:ص<در،:بیمسجد احهد _

،:وحّهد:بن:سالوة:قض;<عی،:تحقر;ق::حه;دی:عج;د:=لحهر;د:س;لفی،:وؤسس;ة:=:مسجد الشااب _
 ق.5405لرس<لة،:

،:وحّهد:ج<صر:=اللج<جی،:=عد=د::=بو:=حهد:وعخ;ز:=حه;د:مصام ح التجویر علی صححح الجامع الصدحر _
:=لهکتجة:=لش<ولة.:عجد=لفخ<ح،:جرم  =فز=ر

ی;;;ر=ت:خ;;;<رج:فق;;;ه:آح;;;ة:=هلل:خ;;;ویی،:ق;;;ن::وکتج;;;ة:مصااجاا الف اهاااة _ ،:س;;;رد:وحّه;;;د:توحر;;;دی،:تقر
 ق.5377=لد=وری،:

 ق.5454فّرووی،:قن::وؤسسة:د=ر=لهجر ،:،:=حهد:بن:وحّهد:الهصجاا الهجحر _

ف _ ،:=بن:=بی:شرجة،:عجد:=هلل:بن:وحّهد:بن:=بی:شرجة،:تحقرق::س;عرد:=للح;<م،:بی;روت::الهصجّ
:للطج<عة:و:=لذشر،:  ق.5409د=ر=لفکر

ف _ ،:عج;;د=لرز=ق:=لص;;ذع<جی،:تحقر;;ق::حجر;;ج:=ل;;رحهن:=العظه;;ی،:وذش;;ور=ت:=لهجل;;س:الهصااجّ
 ق.5403=لعلهی،:

کر=جکی،:تحقر;ق::س;رد:=حه;د:حس;رذی،:ق;ن::ة الخ اطرمعد  الج اهر و یحا  _ ،:وحّهد:بن:علی:
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:=سخو=ر،:  ق.5394وهر

:=لکت;;<ب،:الهفااردات  اای غرحااب ال اارآ  _ ،:حس;;رن:ب;;ن:وحّه;;د:ر=غ;;ج:=ص;;فه<جی،:ق;;ن::دفخ;;ر:جش;;ر
 ق.5404

 ق.5398،:حسن:بن:فضل:طجرسی،:قن::وذشور=ت:=لشرحف:=لرضی،:مکارم االخالق _

کج;ر:غف;<ری،:ق;ن::ووسس;ة:=لذش;ر:،:وحّهد:بن:من ال ححضره الف حاه _ علی:صدوق،:تحقرق::عل;ی:=
 ق.5404=السالوی،:

 ق.5488،:وحّهد:رشرد:رض<،:بیروت::د=ر=لفکر،:الهجار _

ه;;;<دی:ججف;;;ی،:بی;;;روت::د=ر:ؤحر;;;<>:=لخ;;;ر=ث::_:،=لس;;;الم::عل;;;رهن:_:م ساا عة أحادحاااث اهاااة الجحااات _
 ق.5483=لعربی،:

 ق.5488وجهع:=لفکر:=السالوی،:،:وحّهد:علی:=جص<ری،:قن::اله س عة الف احة الهحّسر  _

ثر;;ر،:الجااحااة  اای غرحااب الحاادحث و األثاار _ ،:وج;;<رک:ب;;ن:وحّه;;د:ش;;رج<جی:ج;;زری:وع;;روف:ب;;ه:=ب;;ن:=ال
تحقر;;ق::ط;;<هر:=حه;;د:ز=وی:و:وحه;;ود:وحّه;;د:طذ;;<حی،:ق;;ن::وؤسس;;ة:=س;;ه<عرلر<ن،:چه;;<رم،:

 ش.5364

ک<ش;;;;<جی،:تحقر;;;;ق::ض;;;;ر<>:=ل;;;;دین:=لحس;;;;رذی،:وکتج;;;;ة:الاااا ا ی _ ،:وحه;;;;د:وحس;;;;ن:ف;;;;ر :
 ق.:5406=لع<وة،::_علره:=لسالم::_هؤوذرن:علی:أورر=ل

،:59،:س;<ل:مجلاة الجحاا ،:جوش;خۀ:عج;د=للطرف:ب;ن:=ب;ر=هرن:=لحس;رن،:«=لهح<فظة:عل;ی:=ألس;ر=ر» _
 ق.5485،:87،:ص597شه<رۀ:




