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ادخ هناخ  12ترایز 

هراوس 12ترایز 

هدایپ 12جح 

باوخ عقوم  نآرق  13تئارق 
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ماعط هب  16توعد 

اذغ 16ماعطا 

دجسم 16تیمها 

17یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  17هرابرد 
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مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  هریس  هرابرد  ثیدح  لهچ  حیضوت  همجرت و  ینسح :  هریس 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ  - 1331 داوج ، یثدحم  هسانشرس : 
. یثدحم داوج  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هریس  هرابرد  ثیدح  لهچ  حیضوت  همجرت و  ینسح :  هریس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

رشنهب 1390. تکرش  يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم : رشن :  تاصخشم 
. مس  21×11 ص . [ 95  : ] يرهاظ تاصخشم 

يوضر 1339. سدق  ناتسآ  تاراشتنا  رشنهب ، تسورف : 
هار 4. غارچ 

5-1667-02-964-978 لایر :  10000 هرود 978-964-02-1572-2 ؛  کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروصهب  نینچمه  95 ؛ ] . ] ص همانباتک : تشاددای : 
(. مالسلاهیلع  ) یبتجم نسح  ماما  هریس  هرابرد  ثیدح  لهچ  حیضوت  همجرت و  رگید :  ناونع 

ثیداحا 50ق --   - 3 مود ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنسح  عوضوم : 
نرق 14 تانیعبرا --  عوضوم : 

نرق 14 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 
( يوضر سدق  ناتسآ  تاراشتنا  رشنهب (  تکرش  هدوزفا :  هسانش 

BP143/9/م265س9 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/218 ییوید :  يدنب  هدر 

2457703 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
[ . 1 .« ] هلامعأب يدتقی  ماما و ال  هنسب  يدتقی  نم  هللا  یلا  سانلا  ضغبا  نا  الا و  »

يارب دـیامنن . يوریپ  وا  یلمع  هریـس  زا  یلو  دـنک  يوریپ  ار  یماـما  هویـش  هک  تـسا  یـسک  راـگدرورپ  دزن  مدرم  نیرتروـفنم  هـک  رادـشه 
نیا رد  هچنآ  تسین . حیـضوت  ناـیب و  هب  يزاـین  هـک  تـسا  نـشور  ناـنچ  تـیبرت  رد  وـگلا  شقن  مـیراد و  وـگلا  هـب  زاـین  ندوـب » هنوـگچ  »

. تاـیلک هن  تسا  تارـضح  نآ  راـتفر  تافـص و  تاـیئزج  اـب  ییانـشآ  تسا  زاـس  راـک  أـیلوا  قـالخا  هب  یـسأت  یباـی و  هوسا  يریگوگلا و 
رایـسب اهنآ  اب  ییانـشآ  هک  تسا  هدـمآ  یئزج  زیر و  تروصب  ناماما  ربمایپ و  يراـتفر  ياـه  هنومن  هریـس  ثیدـح و  بتک  رد  هناتخبـشوخ 

نادرگرـس و يدرگناـبایب  مالـسا  رگنفرژ  دـید  رد  ناـسنا  تسا  هعماـج  هب  ندیـشخب  یلاـعت  يزاـسدوخ و  تهج  یماـگ  تسا و  دـنمدوس 
هکلب دشابیمن . نیرفآ  ساره  ازمیب و  ياهجوم  ریسا  دیماان و  تخب و  روش  ياهتسکش  یتشک  وا  تسین . یگدنز  رازکیرات  رد  يا  هتـشگمگ 

هک هتخادرپ  يرفـس  هب  ینورب  ینورد و  ینایامنهار  لماک و  يا  هشوت  داز و  اب  صخـشم  يدوصقم  دصقم و  اب  هک  تسا  لوؤسم  يدوجوم 
دننکیم و يرای  هناقداص  رفس  نیا  رد  ار  ناسنا  تقلخ  ياهورین  یمامت  دراد . همادا  یهلا  أقل  هب  نتفای  راب  ات  دوشیم و  زاغآ  مدع  يارحص  زا 
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وا يارب  ترخآ  يارـس  رد  ار  هنادواج  هاگیاج  نیرتهب  تسا و  هتخادرپ  نوگانوگ  ياـههار  زا  وا  تیادـه  هب  شیوخ  نارکیب  فطلاـب  ادـخ 
رفـس نیا  لوط  رد  دـیاب  دـنوادخ  تیاضر  هعماـج و  يدنمتداعـس  شیوخ و  یتخب  کـین  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناـسنا  تسا . هدرک  اـیهم 

یساسا رایسب  لاؤس  نیدب  ییوگخـساپ  يارب  زیزع  مالـسا  درامگ . راکب  شیوخ  یگدنز  رد  ار  اه  هزومآ  نیا  دزومایب و  ار  نتـسیز  هنوگچ 
ینیع ياه  هنومن  یتیبرت و  ياهوگلا  هئارا  ماجرف ب : ات  زاغآ  زا  یگدـنز  ياهروتـسد  ماکحا و  نایب  فلا : تسا : هدومن  لابند  ار  هویـش  ود 
ياه هبنج  زا  تسا و  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  ـالاو  ياـهناسنا  رگید  ناربماـیپ و  زا  اـهراب  دـیجم  نآرق  رد  مود  هویـش  نیمه  ساـسا  رب  لاـمک 
یهلا ياهوگلا  نیا  یفرعم  نیتسار ) مالسا   ) عیـشت شخبتایح  بتکم  رد  دنیوجب . یـسأت  نانآ  هب  زین  نارگید  ات  هدش  شیاتـس  نانآ  ییوگلا 

ات دـنراد  رارق  هاگآ  ياهلد  زاب و  نامـشچ  يور  ارف  دنتـسه  یگدـنز  ياهوگلا  اههوسا و  نیرتهب  هک  موصعم  نایاوشیپ  تسا و  رت  هدرتسگ 
دنراد لامک  تلیضف و  دنمزارف  ياهداکچ  هب  ندیسر  يارب  میمصت  دنا و  هدرک  كرد  ار  شیوخ  یناسنا  تلاسر  یهلا و  تیلوئسم  هکنانآ 
يارب فده و  نیا  ياتـسار  رد  دنریگ . شیپ  رد  دنکیم  نیمأت  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  هک  هنادنمتفارـش  ینتـسیز  نانآ  زا  نتفرگ  سرد  اب 

مق هیملع  هزوح  رد  تیب  لها  ناگتفیش  الضف و  زا  یهورگ  مالسلا  هیلع  موصعم  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یلمع  هریـس  یفرعم 
يدوز هب  ار  دنمـشزرا  يا  هعومجم  دنوادخ  تساوخب  هک  دنا  هدز  عیـسو  یقیقحت  هب  تسد  يرایـسب  ياهباتک  هرتسگ  رد  هدمآ و  مه  درگ 

رد موادـم  یلمع  رمتـسم و  هویـش  کی  رگنایب  هک  یثیداحا  اـهنت  هعومجم  نیا  رد  هک  تسا  راکـشآ  دومن . دـنهاوخ  یمالـسا  تما  میدـقت 
اب تسا و  راگدرورپ  لوبق  دنـسپ و  دروم  هک  تسا  نیا  رد  نیموصعم  هریـس  یگژیو  دوشیم . هدروآ  دشاب  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  یگدـنز 
زا کـی  ره  هریـس  زا  ثیدـح  لـهچ  تاـیاور  ردـقنارگ  جاوم و  ياـیرد  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  نونکا  درک . يوریپ  نآ  زا  ناوـتیم  ناـنیمطا 
هب ندیـسر  يارب  دـشاب  يرفـس  هشوت  هر  هار و  غارچ  ار  اـم  همه  هک  دـیما  دوشیم . هضرع  یمالـسا  تما  هاگـشیپ  هب  مالـسلا  هیلع  نیموصعم 

ياوشیپ ماما و  نیمود  شخب  ماهلا  هدـنزاس و  هریـس  تایقالخا و  زا  يا  هشوگ  اب  ثیدـح  لهچ  نیا  رد  ترخآ . یتخب  کین  ایند و  تداعس 
رهوگ اب  ار  هعماج  ناناوج  هژیوب  ام  تما  ینسح  هریـس  اب  ییانـشآ  هک  دیما  نیا  هب  میوشیم . انـشآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نایعیش 

. دنک رتراومه  ار  لیاضف » هوسا   » نآ زا  يوریپ  هار  دزاس و  سونام  یمالسا  قالخا  تیونعم و  لامک و  ياه  هیامرس  اوقت و 

ماما لامجا  تخانش 

یکی نایعیش و  ماما  نیمود  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح 
مالـسلا هیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیدص  ترـضح  مالـسلااهیلع و  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم  یهلا  رون  ود  زا  هک  دشابیم  تشهب  نارورـس  زا 
یمالسا یمارگ  لوسر  رضحم  رد  لاس  هک 8  دوب  لاس  ای 49  يو 48  رمع  تدم  و  دـش . دـلوتم  يرجه  موس  ای  مود  لاس  ناضمر  همین  رد 

تسا هتشاد  روضح  ترضح  نآ  ياهگنج  رد  درک و  كرد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیمارگ  ردپ  رـضحم  زا  لاس  مالسلا و 38  هیلع 
یلو تساخرب  گنج  هزرابم و  هب  هیواعم  اب  تماما  تدـم  نیا  رد  تشاد . هدـهع  رب  ار  مدرم  تیادـه  تما و  تماما  لاس  ردپ 10  زا  دعب  و 

تداهش زورلاس  يرجه  لاس 50  رفص  رد 28  ماجنارس  درک . لوبق  ار  سب  شتآ  عیشت  ظفح  يارب  شنارای  تنایخ  یتسـس و  رطاخب  تبقاع 
. دیسر تداهش  هب  دوب  هداد  هدعج )  ) شرسمه هک  یمس  ببس  هب  شراوگرزب  دج 

ماما یصخش  ياهیگژیو 

ماما هرهچ 

: لاق يریغملا  دمحم  نب  دمحا  نع  »
يرفرف ياهوم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  دـیوگ : يریغم  هیحللا ». ثک  ندـبلا  نسح  رعـشلا  دـعج  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  ناک 
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همغلا ج 1 ص 548. فشک  تشاد . تشپ  رپ  یشیر  ابیز و  یندب 

ایبنا يامیس 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  رد  دیوگ : أطع  نب  لصاو  كولملا » أهب  أیبنالا و  أمیـس  هیلع  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  ناک  أطع : نب  لصاو  لاق  »
بقانم ج 4 ص 9. دوب . عمج  ناهاشداپ  هولج  هوکش و  ایبنا و  يامیس 

ماما هب  ربمایپ  تبحم 

: لاق هرکب  یبا  نع  »
الئل اعیفر  اعـضو  هعـضیف  هسأر  عفرف  هقنع  یلع  وا  هرهظ  یلع  نسحلا  بثو  دجـس  اذاف  سانلاب  یلـصی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک 

ترـضح دـشیم و  راوس  وا  ندرگ  ای  تشپ  رب  نسح  تفریم  هدجـس  هب  دـناوخیم و  زامن  مدرم  اـب  یتقو  ربماـیپ  دـیوگیم : هرکب  یبا  عرـصی ».
لمعلازنک ج 13 ص 667 ح 37700. دوشن . هدرزآ  ات  تشاذگیم  نیمز  مارآ  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هدرک و  دنلب  ار  شرس 

ماما تمرح 

: قاحسا نب  دمحم  نع  »
.« سانلا رمف  هتیب  لخد  ماق و  ملع  اذاف  هل  ـالالجا  هللا  قلخنم  دـحا  رم  اـمف  قیرطلا  عطقنا  سلج  جرخ و  اذاـف  هراد  باـب  یلع  هل  طـسبی  ناـک 
دش یم  هتسب  هار  تسشن  یم  نآ  رب  هدش  جراخ  یتقو  ترضح  دشیم و  نهپ  ترـضح  يارب  هناخ  ولج  رد  يزیچ  دیوگ : قاحـسا  نب  دمحم 

. دنتـشذگ یم  مدرم  دـشیم و  دراو  دوخ  هناخ  هب  دـشیم  هجوتم  هک  یناـمز  ترـضح  دـندرک و  یمن  دـمآ  تفر و  ناـشیا  مارتحا  هب  مدرم  و 
بقانم ج 4 ص 7.

یحو ندرک  ظفح  ندینش و 

: حوتفلا یبا  نع  »
همال یتایف  هظفحیف  یحولا  عمسیف  نینس  عبس  نبا  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سلجم  رضحی  ناک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نا 

هدش و رضاح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  سلجم  رد  هک  دوب  هلاس  مالـسلا 7  هیلع  یلع  نب  نسح  دیوگیم : حوتفلاوبا  هظفح ». ام  اهیلا  یقلیف 
ملاوع 19 ج 108 ح 4. درکیم . وگزاب  دوب  هدرک  ظفح  ار  هچنآ  دمآ و  یم  شردام  دزن  درپسیم و  رطاخ  هب  ار  نآ  دینش و  یم  ار  یحو 

نتسب انح 

: لاق ثیرح  نبا  نع  »
انح اب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دیوگ : ثیرح  نبا  متکلا ». أنحلاب و  نابضخی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نسحلا و  تیأر 

یناربط ج 3 ص 98. ریبکلا  مجعم  دندزیم . یگنر ) هایگ  یعون   ) متک و 

هایس گنر  هب  باضخ 

: لاق مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  »
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باضخ هایس  گنر  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوسلاب ». بضخی  ناک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نا 
یناربط ج 3 ص 22 ح 2535. ریبکلا  مجعم  دزیم ) هایس  گنر  ار  شفیرش  نساحم   ) تسب یم 

ماما يرتشگنا  نیگن 

ماما يرتشگنا  نیگن  شقن  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هزعلا هللا »»  » مالسلا هیلع  نسحلا  متاخ  شقن  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  اضرلا  نع   » ماما
راونالاراحب ج 43 ص 258. هعیشلا ج 1 ص 563  نایعا  دوب . تسادخ ) صوصخم  یگرزب  « ) هزعلا هللا  » مالسلا هیلع  نسح 

لاوما میسقت 

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق  »
ماما دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ارانید ». ارانید و  ابوث و  ـالعن و  ـالعن و  یتح  تارم  ثـالث  هبر  مساـق  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نا 

هعیشلا ج 8 ص 55. لئاسو  درک . میسقت  ادخ  اب  راب  هس  ار  شیاهرانید  سابل و  شفک و  یتح  ار  شلاوما  مامت  مالسلا  هیلع  نسح 

امرخ نتشاد  تسود 

: مالسلا هیلع  اضرلا  نع  »
ماما مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ایرمت ». مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللا  دبع  وبا  ناک  ایرمت و  مالسلا  هیلع  نسحلا  ناک 

هعیشلا ج 17 ص 73 ح 105. لئاسو  یفاک ج 6 ص 345 ح 6  دنتشادیم . تسود  ار  امرخ  مالسلا  هیلع  نیسح 

ربمایپ دزن  ماما  مارتحا 

: ریبزلا نب  هللا  دبع  »
دبع رخالا ». بناجلا  نم  جرخی  یتح  هیلجر  نیب  هل  جرف  یف  عکار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ءیجی و  ناک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دمآ و  یم  دوب  عوکر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ینامز  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  دیوگ : ریبز  نب  هللا 
فارشالا ص 19 ج 22. باسنا  تفر . یم  رگید  فرط  هب  یفرط  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ات  درک  یم  زاب  ار  شیاهاپ  هلآ 

ماما تادابع 

ادخ رکذ 

: لاق مالسلا  هیلع  داجسلا  نع  »
رد مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  هناحبـس ». ارکاذ هللا  الا  هلاوحا  نم  ءیـش  یف  ری  مل  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نا 

قودص ص 150. یلاما  درک . یم  دای  ار  ناحبس  يادخ  هکنیا  رگم  دشن  هدید  یلاح  چیه 

تدابع رد  شالت 

: لاق مالسلا  هیلع  رقابلا  نع  »
هقدص تدابع و  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  قدـصتلا ». هدابعلا و  یف  داهجالا  ریثک  مالـسلا  هیلع  نسحلا  ناک 
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نیطسملا ص 196. ررد  مظن  دوب . شوک  تخس  نداد 

وضو رد  عوشخ 

: لاق لاتقلا  نع  »
يدی نیب  فقو  نم  لک  یلع  قح  لاقف : کلذ  یف  هل  لیقف  هنولرفـصا . هلـصافم و  تدعت  را  أضوت  اذا  ناک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نا 

نیا رد  دشیم  درز  شگنر  هدیزرل و  شیاهاپ  تفرگیم  وضو  یتقو  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هلـصافم ». دعترت  هنول و  رفـصی  نآ  شرعلا  بر 
. دـنزرلب شیاهاپ  هدـیرپ و  شگنر  تسا  راوازـس  هداتـسیا  شراگدرورپ  لباقم  رد  هک  یـسک  يارب  دومرف : دـندرک  لاؤس  ترـضح  زا  هراـب 

بقانم ج 4 ص 14.

زامن رد  عوشخ 

: مالسلا هیلع  داجسلا  لاق  »
نسح ماما  دومرف : مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما  لجوزع ». هبر  يدی  نیب  هضئارف  دعترت  هتالـص  یف  ماق  اذا  ناک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نا 

راونالاراحب ج 84 ص 285. دیزرل . یم  وا  یئایربک  تمظع و  لاعتم و  راگدرورپ  لباقم  رد  شیاهاپ  داتسیا  یم  زامن  هب  یتقو  مالسلا  هیلع 

زامن سابل 

: لاق همثیخ  یبا  نع  »
داتسیا یم  زامن  هب  یتقو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دیوگ : همثیخ  وبا  هبایث »... دوجا  سبل  هالصلا  یلا  ماق  اذا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  ناک 

. دراد تسود  ار  ییاـبیز  تساـبیز و  دـنوادخ  دومرف : یـشوپ ؟ یم  ار  تیاهـسابل  نیرتهب  ارچ  دـش  لاؤس  دیـشوپ  یم  ار  شیاهـسابل  نیرتهب 
راونالاراحب ج 83 ص 175 ح 2.

ادخ هناخ  ترایز 

: لاق مالسلا  هیلع  رقابلا  نع  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هتیب ». یلا  شما  مل  هاقلأ و  نا  یبر  نم  ییحتسال  ینا  مالـسلا : هیلع  نسحلا  لاق 

راونالاراحب ج 43 ص 339 ح 13. مشاب . هتفرن  شا  هناخ  ترایز  هب  هدایپ  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  ار  وا  هک  منکیم ) ایح   ) میادخ زا  نم 

هراوس ترایز 

: هعافر لاق  »
زا دیوگ : هعافر  ابکار ». روزی  مالسلا  هیلع  ننسحلا  ناک  مالسلا : هیلع  لاقف  یشما ؟ ما  بکرا  تیبلا  ترز  اذا  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  تلأس 

. درکیم ترایز  مه  هراوس  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دومرف : هدایپ ؟ ای  مشاب  هراوس  ادخ  هناخ  ترایز  عقوم  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یفاک ج 4 ص 456.

هدایپ جح 
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: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق  »
جنپ تسیب و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ایـشام ». هجح  نیرـشع  هسمخ و  جح  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نا 

راونالاراحب ج 43 ص 339. بقانم ج 4 ص 14  تفر . جح  هب  هدایپ  راب 

باوخ عقوم  نآرق  تئارق 

: تلاق یسوم  ما  نع  »
نـسح ماما  دـیوگ : یـسوم  ما  اهأرقیف ». فهکلا  هروس  هیف  شوقنم  حولب  یتا  لیللاب  هشارف  یلا  يوآ  اذا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  ناـک 

نبا خیرات  دناوخیم . ار  نآ  دوب و  هدش  هتشون  نآ  رد  فهک  هروس  هک  دروآ  یم  شوقنم  حول  تفریم  دوخ  باوختخر  هب  یتقو  مالسلا  هیلع 
ص 144 242. نسح ) ماما  همجرت   ) رکاسع

ماما قالخا 

مالک بیبط 

: لاق قاحسا  نب  ریمع  نع  »
نب ریمع  طـق ». شحف  هملک  هنم  تعمـس  اـم  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نم  تکـسی  ـال  نا  ملکت  اذا  یلا  بحا  دـحا  يدـنع  مـلکت  اـم 

شنخس متشاد  تسود  تفگیم : نخـس  هاگره  هک  اجنآ  ات  دوبن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  رتراتفگ ) وکین   ) نم دزن  یـسک  دیوگ : قاحـسا 
.201 نیطمسلا : ررد  مظن  ما . هدینشن  وا  زا  یتشز  هملک  زگره  دنکن و  توکس  دسرن و  نایاپب 

تمارک تواخس و 

: ثیدح یف  »
يراوگرزب تمارک و  ياراد  يرابدرب  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک : هدم  یثیدح  رد  أیخسالا ». أمرکلا  أملحلا  نم  مالسلا  هیلع  نسحلا  ناک 

ص 195. نیطمسلا : ررد  مظن  دوب . تواخس  و 

ماما ردص  هعس 

: ثیدح یف  »
شردص هعس  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک : تسا  هدمآ  یثیدح  رد  اقلخ ». مهحجسا  اردص و  سانلا  عسوا  نم  ناک  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نا 

هعیشلا ج 1 ص 563. نایعا  دوب . مدرم  نیرتلدتعم  قالخا  رظن  زا  رتشیب و  همه  زا 

ماما دهز 

: لاق مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نع  »
ماما دومرف : مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مهلضفا ». مهدهزا و  هنامز  یف  سانلا  دبعا  ناک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نا 

راونالاراحب ج 43 ص 331 ح 1. قودص ص 150  یلاما  دوب . دوخ  نامز  مدرم  نیرترب  نیرتدهاز و  نیرتدباع و  مالسلا  هیلع  نسح 

ماما ششخب 
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ماما ششخب 

: یناوریقلا لاق  »
اب هدنـشخب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک : دـنکیم  لقن  یناوریق  ـالئان »... عطقی  ـال  ـالئاس و  دریـال  اـمیرک  اداوج  مالـسلا  هیلع  نسحلا  ناـک 

یبتجم ص 134 ح 18. ماما  دنسم  دینادرگ ... یمن  دیماان  ار  يراودیما  درکیمن و  در  ار  یلئاس  چیه  دوب و  تمارک 

ماما تقادص 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  نع  »
زا مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  اقطنم ». مهحـصفا  هجهل و  سانلا  قدـصا  ناک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نا 

132 ح 5. ملاوع 16 :  331 راونالاراحب 43 : دوب . نانآ  نیرتحیصف  راتفگ  رظن  زا  مدرم و  نیرتقداص  نابز  تهج 

ایند تمذم 

: لثمتی ام  اریثک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  ناک 

اهل  أقبال  ایند  تاذل  لها  ای  »
« قمح لئاز  لظب  ارارتغا  نا 

هیاس هب  ندش  رورغم  ندروخ و  بیرف  دیتسه  ایند  رادیاپان  تاذل  لابند  هکنآ  يا  دومرفیم : لثمت  رعـش  نیا  هب  دایز  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
راونالاراحب ج 73 ص 123 ح 111. تسا . يدرخ  یب  تقامح و  رادیاپان 

گرم يروآدای 

: لاق مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  یلع  نع  »
یتقو مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  یکب ». ربقلا  رکذ  اذا  یکب و  توملا  رکذ  اذا  ناـک  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نا 

راونالا ج 43 ص 331. راحب  قودص ص 150  یلاما  تسیرگ . یم  داتفا  یم  ربق  دای  هب  هاگره  تسیرگ و  یم  دروآ  یم  دای  هب  ار  گرم 

رشن ثعب و  يروآدای 

: مالسلا هیلع  داجسلا  لاق  »
ماما دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  یکب ». طارـصلا  یلع  رمملا  رکذ  اذا  یکب و  روشنلا  ثعبلا و  رکذ  اذا  ناک  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نا 

قودص یلاما  درک . یم  هیرگ  دروآ  یم  دای  هب  ار  طارص  لپ  زا  نتشذگ  تمایق و  رشن  رشح و  ندش و  هتخیگنارب  یتقو  مالسلا  هیلع  یبتجم 
ص 150.

ماما هیعدا 

ادخ هب  کیبل 
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: مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  لاق  »
نیدـباعلا نیز  ماما  کیبل ». مهللا  کیبل  لاق : الا  اونمآ » نیذـلا  اهیا  ای   » لجوزع هللا  باتک  نم  ءرقیال  ناک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نا 

ادـخ باتک  زا  ار  دـیا ) هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ) اونمآ نیذـلا  اـهیا  اـی   » هیآ تقو  چـیه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دومرف : مالـسلا  هیلع 
راونالاراحب 43 ص 331. کیبل .» مهللا  کیبل   » تفگیم هکنیا  رگم  دناوخیمن 

دجسم برد  ياعد 

: بوشآ رهش  نبا  لاق  »
ام حـیبق  نع  زواجبف  ءیـسملا  كاتا  دـق  نسحم  ای  کبابب  کفیـض  یهلا  لوقی : هسأر و  عفر  دجـسملا  باب  غلب  اذا  مالـسلا  هیلع  نسحلا  اک 

دنلب ار  شرس  دیسریم  دجسم  برد  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هاگره  هک : دنکیم  لقن  بوشآ  رهش  نبا  میرک » ای  كدنع  ام  لیمجب  يدنع 
تـسا نم  دزن  رد  هک  یتشز  ناهانگ  زا  هدمآ  وت  دزن  راکهانگ  هدننک ! ناسحا  يا  هداتـسیا  تا  هناخ  لباقم  تنامهیم  ایادـخ  تفگیم : هدرک 

راونالاراحب ح 43 ص 339. بقانم ج 3 ص 180  هدنشخب . يا  رذگرد  تسوت  دزن  رد  هک  ییابیز  نآ  هب 

حبص زامن  بیقعت 

: يدنوارلا لاق  »
ات حبـص  زامن  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دیوگ : يوار  سمـشلا ». علطت  یتح  ملکتی  مل  رجفلا  نم  غرف  اذا  ناک  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نا 

راونالاراحب ج 43 ص 339. بقانم ج 14  دوب ). بیقعت  تدابع و  لوغشم   ) درک یمن  تبحص  یسک  اب  باتفآ  عولط 

تونق ياعد 

: لاق مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نع  »
امیف یل  كراب  تیفاع و  نمیف  ینفاع  تیده و  نمیف  یندها  مهللا  : » رتولا یف  نهلوقا  تاملک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  ینملع 

: مناوخیم رتو  زامن  تونق  رد  هک  تخومآ  نم  هب  یتاملک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدج  دیامرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تیطعا )»»...
يدرک اطع  نم  هب  هچنآ  يداد و  تیفاع  هک  یناسک  ناـیم  رد  هد  تیفاـع  يدرک و  تیادـه  هک  یناـسک  ناـیم  رد  نک  تیادـه  ارم  ایادـخ  »

ریبکلا ج 3 ص 73 ح 2703. مجعم  نادرگ .... كرابم 

نیسح نسح و  ذیوعت 

: لاق رمع  نبا  نع  »
مالسلا هیلع  نیسح  نسح و  يارب  دیوگ : رمع  نبا  لیئاربج ». حانج  ببغز  نم  امهوشح  ناذیوعت  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نسحلا و  یلع  ناک 

263 ح 9. راونالاراحب 43 : دوب . لیئربج  لاب  رپ  زا  ناشدلج  هک  دوب  ییاهذیوعت 

شتآ زا  سرت 

: لاق مالسلا  هیلع  داجسلا  نع  »
مراهچ ماما  رانلا ». نم  هب  ذوعت  هنجلا و  هللا  لأس  میلـسلا و  بارطـضا  بارطـضا  رانلا  هنجلا و  رکذ  اذا  ناک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نا 

دنوادـخ زا  دـیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدـیزگرام  لثم  درکیم  دای  خزود  شتآ  تشهب و  زا  یتقو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دومرف : مالـسلا  هیلع 
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راونالاراحب ج 43 ص 331. قودص ص 150  یلاما  درب . یم  هانپ  دنوادخ  هب  شتآ  زا  دیبلط و  یم  تشهب 

نارگید اب  دروخرب 

مدرم روما  هب  یگدیسر 

: ثیدح یف  »
باوجلا تددر  مث  هتعقر  یف  ترظن  ول  هللا  لوسر  نبای  هل  لیقف  هیـضقم  کتجاح  هل : لاقف  الا )  ) هجاح یف  هعقر  هیلا  عفد  الجر  نا  يؤر  اـم 

ماما هب  یسک  هک  دشن  هدید  زگره  هدمآ : یثیدح  رد  هتعقر ». ءرقا  یتحیدی  نیب  هماقم  لذ  نع  هللا  ینلأسی  نا  یـشخا  لاقف : کلذ  ردق  یلع 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  دـش : هتفگ  تسا : هدروآرب  تتجاح  دادـیم : باوج  ترـضح  هکنیا  رگم  دـهدب  یتجاح  دروم  رد  يا  همان 

هک ینامز  تدم  هرابرد  نم  زا  ادخ  مسرتیم  دومرف : ترـضح  يداد . یم  شتجاح  هزادـنا  هب  یتسیرگن و  یم  شا  همان  رد  شاک  هلآ  هیلع و 
نیطمسلا ص 196. ررد  مظن  دنک . لاؤس  مناوخب  ار  شا  همان  ات  هداتسیا  راوخ  میورب  ور 

مدرم هب  هیده 

: لاق نیریس  نبا  نع  »
یتقو  ) یـصخش ره  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـیوگ : نیریـس  نبا  فلا ». هأمب  دـحاولا  لجرلا  زیجی  ناـک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نا 

ص 147 ح 246. نسحلا ) مامالا  همجرت   ) رکاسع نبا  خیرات  دادیم . هزیاج  رازه  دص  دادیم ) هیده  هزیاج و 

ماعط هب  توعد 

: لاق نیریس  نبا  نع  »
هیلع نسح  ماما  دـیوگ : نیریـس  نبا  دـحا ». هیلا  یعدـی  نا  نم  نوها  وه  لوقی  ادـحا  هماعط  یلا  وعدـیال  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  ناک 

رکاسع نبا  خیرات  دوش . توعد  نآ  هب  یسک  هک  تسا  نآ  زا  رتزیچان  نیا  : تفگ یم  هک  ار  یـسک  درک  یمن  توعد  دوخ  ماعط  هب  مالـسلا 
ص 156 ح 266. نسح ) ماما  همجرت  )

اذغ ماعطا 

: لاق حیجن  نع  »
اذـه مجرا  الا  هللا  لوسر  نب  ای  هل : تلقف  اهلثم  بلکلل  حرط  همقل  کلا  اـملک  بلک  هیدـی  نیب  لـکای و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  تیار 
ماما مدید  دیوگ : حیجن  همعطا ». مث ال  لکآ  انا  یهجو و  یف  رظنی  حور  وذ  نوکی  نا  هللا  نم  ییحتسال  ینا  هعد  لاق : کماعط ؟ نع  بلکلا 

ضرع تخادنا  یم  گس  يارب  زین  يا  همقل  دومرف  یم  لیم  ترضح  هک  يا  همقل  ره  دوب  شلباقم  یگس  دروخیم و  اذغ  مالسلا  هیلع  نسح 
دشاب هداتـسیا  ملباقم  يرادناج  مروخب و  یماعط  هک  مراد  ایح  ادخ  زا  نک  شیاهر  دومرف : منارب ؟ ار  گس  نیا  ایآ  ربمایپ  دنزرف  يا  مدرک :

مالسلا ص 130. هیلع  یبتجم  ماما  دنسم  مهدن . اذغ  نآ  هب  و 

دجسم تیمها 

: لوقی مالسلا  هیلع  نسحلا  ناک  »
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هب هک  تسادخرب  دنیادخ و  نارئاز  دجسم  لها  دومرفیم : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هرئازل ». هفحتلا  روزملا  یلع  قح  هللا و  راوز  دجـسملا  لها 
بولقلا ص 72. داشرا  دهدب . هیده  شراوز 

یقرواپ

234 ح 312. یفاکلا 8 : [ 1]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

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