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سیق نب  میلس  تیاور  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش 

باتک تاصخشم 

رقاب دمحم  ییاسوپ ، هسانشرس : 
. ییاسوپ رقاب  دمحم  سیق / نب  میلس  تیاور  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1393 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 
. هنومن روصم ، 30 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

. تنس لها  بتک  هاگدید  زا  سیق  نب  میلس  تیاور  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. سیق نب  میلس  تیاور  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش  دلج :  يور  ناونع 

تداهش 11ق -- . ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 
اههیدر اههیعافد و  تداهش --  11ق -- . ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

ذخام تداهش --  11ق -- . ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 
1385 5 فلا BP27/2/م45 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

راتفگشیپ

میحرلا نامحرلا  هللا  مسب 
. دوب باتک  نیا  زا  ما  یلصا  هزیگنا  هک  متسود  نیرتهب  . ناج يدهم  هب  میدقت 

ار تسه  ارجام  نا  نایوار  زا  هک  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  زا  هدافتـسا  اب  ار  ارهز  همطاف  ترـضح  تداهـش  میهاوخیم  باتک  نیا  رد  ام 
. میا هدرک  دانتسا  تنس  لها  بتک  هب  مه  طقف  مینک و  تابثا 

رارق اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  مردام  مالـسلا و  هالـصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  انالوم  ترـضح  تیاـضر  دروم  تسا  دـیما 
. دوش مک  تیرشب  ملاع  یجنم  روهظ  زا  يا  هظحل  دریگب و 

لها بتک  زا  شباتک  سیق و  نب  میلس  هنیمز  رد  یبلطم  هنوگره  تسا  دنمشهاوخ  رگید  نیققحم  نایوجـشناد و  ، بالط ، نویناحور مامت  زا 
. دننک لاسرا  هدنب  يارب  ار  باتک  نیا  یبدا  یملع و  تالکشم  تاداقتنا و  تاداهنشیپ و  نینچمه  دنراد و  تنس 

ییاسوپ رقاب  دمحم  دیس 
Mposaiy76@yahoo.com

رکشت اب 
ددم یلع  ای 

لوا يوار  سیق  نب  میلس  تیصخش 

. تسا سیق  نب  میلس  باتک  هدنسیون  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  کیدزن  نارای  نایعیش و  زا  یلاله  يرماع  سیق  نب  میلس 
نـسح ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  رـضحم  ، ناشیا هک  تسا  لوبق  دروم  رظن  نیا  اما  . تسا رظن  فالتخا  مرکا  یبن  اب  ناشیا  رادـید  هراـبرد 
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راوگرزب همئا  .و  هدرک كرد  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یبتجم 
. دنا هتفگ  يوار  نیا  دیئات  رد  یبیجع  تاملک 

زا دعب  دـهدیم و  شایع  یبا  نب  نابا  هب  ار  شباتک  دـنکیم و  رارف  ناریا  هب  جاجح  اب  یتالکـشم  تلع  هب  ، فسوی نب  جاجح  نامز  رد  ناشیا 
. دنکیم توف  یتدم 

طقف . تسین شا  هرابرد  مه  یحرج  هاگدید  چیه  .و  تسه رگید  ياه  مان  اب  صخـشمان و  روط  هب  تنـس  لها  یلاجر  بتک  رد  صخـش  نیا 
. تسا ناشیا  قیثوت  لیلد  هک  تنس  لها  ياملع  زا  رگید  یخرب  روطنیمه  . دنادیم یلع  ترضح  نایعیش  زا  ار  ناشیا  یلکرز 

مود يوار  شایع  یبا  نابا  تیصخش 

نابا همان  یگدنز 

هدرک ثیدـح  لقن  وا  زا  هدـید و  ار  کلام  نب  سنا  هک  تسا  نیعبات  زا  هعیـش و  تنـس و  لها  ناـیوار  نادـهاز و و  زا  ، شاـیع یبا  نب  ناـبا 
. تسا

یماما هدزاود  هعیش  ناشیا  هک  دنراد  لوبق  همه  اما  . دنا هتفرگ  ههبج  ناشیا  هب  تبسن  تنس  لها  هعیـش و  ياملع  زا  یخرب  ، يددعتم لئالد  هب 
. دنریگیم داریا  ناشیا  هب  یمک  ثیدح  رد  طقف  . هدوب نادباع  نادهاز و  زا  هدوب و 

لقن یثیدـح  شدوخ  زا  . هدرک يرادـهگن  یتدـم  هتفرگ و  ار  باتک  طقف  ناشیا  ، سیق نب  میلـس  باـتک  هنیمز  رد  اریز  . تسین مهم  نیا  یلو 
. دنرادن هنیمز  نیا  رد  یلکشم  سپ  . تشونیم ار  ثیدح  مه  تسا و  قثوم  مه  دشاب  هدرک  مه  رگا  . هدرکن

هعبرا بتک  رد  . هدش لقن  ناشیا  زا  ثیدح  دودح 500  ( ملکلا عماوج  رازفا  مرن  قبط  ) تنـس لها  رد  هک  سب  نیمه  ناشیا  تقاثو  تابثا  رد 
. تسا يوار  نیا  تقاثو  رب  لیلد  ، نیمه هک  هدش  لقن  ثیدح   62( رونلا هیارد  رازفا  مرن  قبط  ) هعیشلا لئاسو  و 

در يوار و  نیا  تابثا  رد  ار  تنس  لها  یلاجر  ملاع  رظن 26  همادا  رد  . دنتشاد ثیدح  لقن  ناشیا  زا  تنس  لها  یثیدح  ناگرزب  زا  يرایسب 
. میسیونیم ار  يوار  نیا  حرج  رظن   26

تنـس لها  ياملع  نیب  یتضهن  . تسا تنـس  لها  نایوار  زا  شایع  یبا  نب  نابا  دنکیم . توف  يرمق  يرجه  لاس 138  بجر  لوا  رد  ناشیا 
دراوم یخرب  رد  هک  ییاج  ات  تسا  فیعـض  ناـشیا  دـننک  تاـبثا  نکمم  لکـش  ره  هب  هک  هداـتفا  نارگید  جاـجح و  نب  هبعـش  صوصخ  هب 

. تسا قثوم  ناشیا  هک  مینک  تابثا  میهاوخیم  بلطم  نیا  رد  ام  . دنا هتشون  مه  غورد 

شایع یبا  نب  نابا  ماع  قیثوت  لئالد 

تایاور ددعت  - 1

لیلد ، دوخ هک  ( دسریم ثیدح  هب 500  تارارکم  ندرک  هفاضا  اب  هک  ) تسا هدش  لقن  ثیدـح   260 ملکلا ) عماوج  رازفا  مرن  قبط  ) ناـشیا زا 
. تسا ناشیا  تابثا  رب 

هباحص قثوم و  نایوار  زا  لقن  - 2

: مسیونیم اج  نیا  رد  ار  يدادعت  هکدنکیم  لقن  ثیدح  یقثوم  دارفا  هباحص و  زا  ناشیا 
حلاص وبا  ، یبعـشلا رماع  ، ربج نب  دـهاجم  ، بیـسم نب  دیعـس  ، ساـبع نبا  مـالغ  همرکع  ، رمع نبا  مـالغ  عفاـن  ، يرـصب نسح  ، کـلام نب  سنا 

میهاربا ، هیوریت نب  دـیمح  ، رمع نب  هللادـیبع  ، نیریـس نب  دـمحم  ، ریبج نب  دیعـس  ، مالـسلا هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ، ریثک یبا  نب  ییحی  ، نامـسلا
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نب رمش  ، رانید نب  هملس  ، دیز نب  هللادبع  ، بعک نب  یبا  ، دمحم نب  نامحرلادبع  ، هدیرب نب  هللادبع  ، کلام نب  رمیوع  ، ردکنم نب  دمحم  ، یعخن
نب اجر  ، هللادـبع نب  سوا  ، نارمع نب  ملـسم  ، یفوا نب  هرارز  ، هیفنح نب  دـمحم  ، هرق نب  هیواـعم  ، يدـهن ناـمثع  وبا  ، کـلام نب  رذـنم  ، بشوح

زا يرایسب  یلعالادبع و  نب  میهاربا  ، جرمشم نب  قروم  ، راسی نب  دیعـس  ، دلاجم نب  فیرط  ، دایز نب  الع  ، بیلک نب  دایز  ، ورمع نب  رکب  ، هویح
. رگید نایوار 

نیا زا  هک  یصخش  . دنتسه ملسم  يراخب و  نایوار  زا  اهنا  رثکا  دنتـسه و  قثوم  نایوار  نیا  دنادیم  دشاب  طلـسم  لاجر  ملع  هب  هک  یـصخش 
. دوشیم شتقاثو  لئالد  زا  نیا  دوخ  دنک  ثیدح  لقن  نایوار 

ناشیا زا  ناگرزب  لقن  - 3

: میسیونیم اجنیا  رد  ار  يدادعت  هک  دنراد  ثیدح  لقن  يوار  نیا  زا  میقتسم  روط  هب  تنس  لها  قثوم  نایوار  یثیدح و  ياملع  زا  يرایسب 
نب هداـتق  ، حـیرج نبا  ، نوراـه نب  دـیزی  ، هملـس نب  داـمح  ، هـینیع نـب  نایفـس  ، دـشار نـب  رمعم  ، يرهز دـمحم  ، يروـث نایفـس  ، هبیـش یبا  نـبا 
ریرج ، هللادبع نب  دلاخ  ، دیعس نب  ییحی  ، لیضف نب  دمحم  ، هللادبع نب  کیرش  ، میهاربا نب  لیعامسا  ، دیز نب  دامح  ، لیعامسا نب  یسوم  ، هماعد

نب یلع  ، هیواـعم نب  ناورم  ، هفینح وبا  ، همادـق نب  هدـئاز  ، ییحی نب  ماـمه  ، دـیبع نب  سنوـی  ، ناـسح نب  ماـشه  ، ناـمهط نب  میهاربا  ، مزاـح نب 
نب لیضف  ، رماع نب  دیعـس  ، دمحم نب  نامحرلادبع  ، دنه یبا  نب  دواد  ، نامیلـس نب  نامحرلادبع  ، يرازفلا میهاربا  ، ناخرط نب  نامیلـس  ، رهـسم

. رگید يوار  اههد  .و  ضایع
لقن ناشیا  زا  تنس  لها  ملاع  اضعب  قثوم و  يوار  همهنیا  هک  یـصخش  . دنتـسه ملـسم  يراخب و  نایوار  زا  اهنا  رثکا  قثوم و  مه  تاور  نیا 

. تسین فیعض  دنکیم  ثیدح 

تنس لها  ربتعم  بتک  رد  لقن  - 4

هراشا نانا  زا  يدادعت  هب  اجنیا  هک  دنراد  ثیدح  لقن  يوار  نیا  زا  ( هطـساو اب  ) میقتـسم ریغ  روط  هب  تنـس  لها  ربتعم  بتک  زا  يدایز  دادعت 
: مینکیم

بیذـهت ، هباـغلا دـسا  ، اـیلوالا هـیلح  ، نارـشب نـبا  یلاـما  ، هبیـش یبا  نـبا  فنـصم  دنـسم و  ، یقهیب ننـس  ، قازرلادـبع فنـصم  ، دواد یبا  نـنس 
نب دمحا  ماما  دنـسم  ، دادغب خـیرات  ، یلعی یبا  دنـسم  ، نایبلا عماج  ، مالـس نب  ییحی  ریـسفت  ، یـشاش دنـسم  ، دـیهمتلا ، هفینح وبا  دنـسم  ، لامکلا

. تنس لها  ربتعم  بتک  رگید  يربکلا و  تاقبط  ، ریبکلا مجعملا  ، باهش دنسم  ، لبنح

يوار نادناخ  - 5

هلیبق نآ  رد  دنکیم و  ترجاهم  نیرحب  هب  اهدـعب  هک  دوب  تیلهاج  نامز  دارفا  زا  یـصفا  نب  سیقلادـبع  ) دـندوب سیقلا  دـبع  هلیبق  زا  ناشیا 
. دندوب قثوم  هلیبق  نیا  دارفا  یمامت  هک  دینیبیم  دینک  هعجارم  یلاجر  بتک  هب  رگا  و  (. یلکرز مالعالا  زا  لقن  هب  . دننکیم دشر  یگرزب  دارفا 

بوقعی ، يزورملا یلع  نب  دمحم  ، یکم هعزق  ، يدبعلا نسح  نب  یلع  ، نامیلس نب  قاحـسا  ، رهزالا نب  دمحا  ، یقرودلا میهاربا  نب  دمحا  : ریظن
( تسا هباحص  زا  هک  ) ینادمه هریس  نب  هللادبع  ، يدبعلا دیبع  نب  سنوی  ، يدبعلا میهاربا  نب 

هقث ، طباضلا دهازلا  ِنا  هدعاق  - 6

. تسا ربتعم  شثیدح  دشاب  هتشاد  ثیدح  رد  طبض  ، دهاز دباع و  کی  رگا  دیوگیم  هک  تسا  تنس  لها  رد  یلاجر  هدعاق  کی 
سپ . تسا هدرک  يرادهگن  ار  باتک  هدوب و  بوتکم  مه  سیق  نب  میلس  باتک  رد  .و  هدوب دهاز  تنس  لها  ياملع  همه  رظن  قبط  يوار  نیا 
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. تسا ربتعم  شثیدح  هتشاد و  طبض  باتک  نیا  هنیمز  رد 

شایع یبا  نب  نابا  صاخ  قیثوت  لئالد 

. تسا نایراق  سوواط  شایع  یبا  نب  نابا  دیوگیم  هنس 123 ) یفوتم  ) رانید نب  کلام   - 1

لامکلا بیذهت  بیذهتلا ج 3 ص 91/ بیرقت  افعـضلا ج 1 ص 383/ یف  لماکلا  ) ءارقلا سواط  شایع  یبأ  نب  نابأ  رانید : نب  کلام  لاـق 
ج 2 ص 23)

. منادیم ار  وا  ریخ  طقف  نم  دیوگیم  هنس 131 ) یفوتم  ) ینایتخس بویا  -2

افعض ج 1 ص 382) یف  لماکلا  ) ناک ذنم  ریخلاب  فرعی  لاز  ام  لاقف  بویأل  کلذ  ترکذف  دازو  هوحنو  هدانسإب  دیز  نب  دامح  انثدح 

. تشونیم ثیدح  ( هباحص ناگرزب  زا  ) کلام نب  سنا  دزن  نابا  : دیوگیم سیق  نب  ملس  -3

ملـس نع  ینثدح  هنإف  تلق  ۀـقث  لاق  نومیم  نب  يدـهم  یف  کلوق  ام  ۀبعـشل  تلق  سیردإ  نب  هللا  دـبع  نع  هریغو  ۀبیـش  یبأ  نب  نامثع  لاق 
لامکلا ج 2 ص بیذهت  ) نیتلیلب سانلا  لبق  لالهلا  يری  ناک  يذلا  يولعلا  ملس  لاق  سنأ  دنع  بتکی  شایع  یبأ  نب  نابأ  يأر  هنأ  يولعلا 

لبنح نب  دمحا  ماما  اما  . تسا هدرک  در  مه  صخش  نیا  هک  دوب  رفنتم  نابا  زا  ردقنا  هبعش  هک  تسا  نیا  رت  بلاج  رگید ) باتک  اههد  20 و 
. مسانشیمن وا  زا  يزیچ  ، ریخ زج  هب  دیوگیم 

! تسا ( جاجح نب  ) هبعش زا  رتهب  نابا  دیوگیم  هنس 167) یفوتم  ) هملس نب  دامح  -4

نابأف لاق  هاضری  ۀبعـش ال  نإ  لاق  هنأش  امو  لاق  شایع  یبأ  نب  نابأ  نع  يورت  ۀملـس  ابأ  ای  ۀملـس  نب  دامحل  لجر  لاق  لاـق  ۀـشئاع  نبا  نع 
ناجرج ج 1 ص 158) خیرات  نیهاش ج 1 ص 40/ نبا  مهیف  فلتخم  ) ۀبعش نم  ریخ 

تفگ و دامح  ؟ ینکیم لقن  ثیدـح  شایع  یبا  نب  نابا  زا  هملـس  ابا  يا  تفگ  هملـس  نب  دامح  هب  يدرم  هک  تسا  هدـش  لقن  هشیاع  نبا  زا 
! تسا هبعش  زا  رتهب  نابا  سپ  تفگ  دامح  سپ  . تسین یضار  وا  زا  هبعش  انامه  تفگ  درم  ؟ تسیچ وا  ناش 

: تسا رتالاب  ناشیا  زا  نابا  دینادب  دعب  هک  میهدیم  حیضوت  هبعش  هرابرد  رصتخم  الماک  تروص  هب  لاح 
هداد یلاجر  رظن  زا 160  شیب  . دندرک ثیدح  لقن  ناشیا  زا  هتـس  حاحـص  بتک  مامت  هک  يرمق  يرجه  هنـس 160  یفوتم  جاجح  نب  هبعش 

ناـشیا هـب  تنــس  لـها  ملاـعاههد  .و  تـسا هدـش  لـقن  ناـشیا  زا  رارکت  نودــب  ثیدــح  مــلکلا 2132  عــماوج  رازفا  مرن  قــبط  تــسا و 
. دنا هتفگ  ثیدح  رد  نینموملا  ریما  یتح  تجح و  ، ظفاح ، ماما ، هقث

. دوب رتهب  مه  هبعش  زا  یتح  نابا  دیوگیم  دامح  . هدرک در  ار  نابا  ، هبعش دنیوگیم  هملس  نب  دامح  هب  یتقو 

رب سپ  . مشاب هداد  شایع  یبا  نب  نابا  هب  ار  نا  هکنیا  زج  هب  منکیمن  غالبا  ( يرصب ) نسح زا  یثیدح  : دیوگیم هنس 176) یفوتم  ) هناوع ابا  -5
. مدناوخیم وا 

ُهَأَرَقَف ٍشاَّیَع  ِیبَأ  َْنب  َنَابَأ  ِِهب  ُْتیَتَأ  َّالِإ  ٌثیِدَح  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِینَغََلب  اَم  َلاَق  َۀَناَوَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َناَّفَع  ُْتعِمَـس  َلاَق  ُِّیناَْولُْحلا  ُنَسَْحلا  اَنَثَّدَـحَو 
( رگید دنس  نیدنچ  ملسم ج 1 ص 12 و  حیحص  .) َّیَلَع

نایوار رصتخم  یسررب 
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. تسا قثوم  تنس  لها  عامجا  هب  ملسم و  يراخب و  نایوار  زا  : یناولح یلع  نب  نسح 
. تسا قثوم  تنس  لها  عامجا  هب  ملسم و  يراخب و  نایوار  زا  : ملسم نب  نافع 

. درادن ثحب  هب  يزاین  تسا و  تنس  لها  ياملع  زا  هک  هناوع  وبا 
لبق لاس  نابا 38  . بخ ! درادن ثیدح  لقن  نابا  زا  هناوعوبا  هک  دنا  هتفگ  عوضوم  نیا  ندـناشوپ  يارب  تنـس  لها  هک  تسا  نیا  بلاج  لاح 

؟ دشاب ثیدح  لقان  روطچ  . هدوب ناوجون  هناوعوبا  ، نابا توف  نامز  ینعی  . هدرک توف  هناوعوبا  زا 

ثیدح کی  نیمه  طقف  تسا و  قثوم  شثیداحا  هیقب  ینعی  ) مدرک كرت  ار  وا  ثیدح  کی  يارب  دیوگیم : هنس 182) یفوتم  ) عیرز نب  دیزی   - 6
( تسا فیعض 

لامکلا ج 1 ص 168) بیذهت  لامکا  ) ادحاو اثیدح  سنأ  نع  يور  هنأل  هتکرت  : عیرز نب  دیزی  لاق 

. دوب یحلاص  درم  وا  دیوگیم  هنس 249 ) یفوتم  ) سالفلا یلع  نب  ورمع  -7

بیذهتلا ج 1 ص 85) بیذهت  لامکلا ج 2 ص 20/ بیذهت  افعضلا ج 1 ص 381/ یف  لماکلا  ) لیعامسإ ابأ  ینکی  حلاص  لجر  وهو 

. تسین وگغورد  نابا  اما  . منکیم كرت  ار  نابا  ثیدح  دیوگیم  هنس 264 ) یفوتم  ) هعرز وبا  -8

ناک لاق ال ، بذـکلا ؟  دـمعتی  ناک  هل  لیقف  هثیدـح ، انیلع  أرقی  ملوهثیدـح  كورتم  يرـصب  لاقف : شایع  یبا  نب  نابا  نع  ۀـعرز  وبأ  لئس 
متاح ج 2 ص 296) یبا  نبا  لیدعت  حرجلا و  ) زیمی الف  نسحلا  نمو  بشوح  نب  رهشو  سنا  نم  ثیدحلا  عمسی 

. دسیونیم فراعم  یف  رداون  شخب  رد  مه  بلطم  نیا  .و  تسا هیقف  ، شایع یبا  نب  نابا  دیوگیم  هنس 276 ) یفوتم  ) يرونید هبیتق  نبا  -9

، ردقلا نم  ءیـش  یلإ  بهذیو  ریخلا ، لهأ  نم  ناکو  سیقلا ، دبع  نم  ةرم  ینب  یلوم  وهو  يرملا  ًاحلاص  اهیلاوم  نم  نأب  سیقلا  دـبع  رخفت 
فراعملا ج 1 ص 97) ) لیعامسإ ابأ  ینکیو  هیقفلا  شایع  یبأ  نب  نابأ  اهیلاوم : نم  نأبو  ... اهب هبقعو  ةرصبلاب  تامو 

شظفح وس  ، شندوب ثیدحلا  كورتم  لیلد  دوب و  یحلاص  درم  شایع  یبا  نب  نابا  : دیوگیم ای 277) هنس 275  یفوتم  ) يزار متاح  وبا  -10
. تسا

رگید راب  متاح ج 2 ص 296 ) یبا  نبا  لیدعتلا  حرجلا و  ) ظفحلا ءوسب  یلب  نکل  احلاص  الجر  ناکو  ثیدحلا  كورتم  شایع  یبا  نب  نابا 
 ، نیلوألا نیهجولا  یلع  متاح  وبأ  رـصتقا  دقو  دنکیم . فارتعا  نابا  ثیدـح  تحـص  هب  دروایم و  فلتخم  دنـس  نیدـنچ  اب  ار  ثیدـح  کی 

متاح ج 1 ص 3) یبا  للع  نم  زج  قیقحت  () شایع یبا  نبا  ) نابأ ثیدح  وهو  حیحصلا ،  وه  لوألا  هجولا  نأ  رکذو 

. دنادیم نسح  ار  نابا  ثیداحا  زا  یکی  ، يذمرت هک  دنکیم  لقن  هنس 279) یفوتم  ) يذمرت زا  هنس 606 ) یفوتم  ) ریثا نبا  -11

 ، قیدـصلا یبأ  نع  نابأو -  رماع ،  امعهالک -  . شایع یبأ  نب  نابأ  نع   ، نایفـس اثدـح   : لاق  ، ۀـصیبق انثدـح   : لاق دـیمح  نب  دـبع  هجرخأو 
طقف دراد و  لوبق  دباع  ار  نابا  رگید  ياج  رد  يذـمرت  لوصالا ج 10 ص 529 ) عماج  .) بیرغ نسح  ثیدح  اذه  يذمرتلا :  لاقو  . هرکذـف

ُْنب ُنَابَأَو  یَسیِع  ُوبَأ  َلاَق  تسا : هدوب  میلـس  باتک  يرادهگن  طقف  تسین و  ثیدح  اجنیا  رد  میداد  خساپ  هک  دهدیم  ریگ  یمک  شثیدح  هب 
يذمرت ج 12 ص 496) ننس  ) ِثیِدَْحلا ِیف  ُُهلاَح  ِهِذَهَف  ِداَِهتْجِالاَو  ِةَداَبِْعلِاب  َفِصُو  ْدَق  َناَک  ْنِإَو  ٍشاَّیَع  ِیبَأ 
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دیوگیم غورد  شایع  یبا  نب  نابا  میوگب  هک  منکیم  مرش  دنوادخ  زا  نم  : دیوگیم هنس 292) یفوتم  ) رازبلا ورمع  نب  دمح  -12

لامکلا ج 1 ص 168 بیذهت  لامکا  ) ناباذـک يرملا  احلاصو  شایع  یبأ  نب  نابأ  نإ  لوقأ  نأ  لجو  زع  هللا  نم  یحتـسأل  ینإ  رازبلا :  لاق 
( تسا هدرک  لقن  هابتشالا  حاضیا  زا 

. دوب هدنشخب  رایسب  حلاص و  يدرم  وا  : دیوگیم هنس 307) یفوتم  ) یجاس هب  فورعم  دمحا  نب  نمتوملا  -13

لامکلا ج 1 ص 168) بیذهت  لامکا  رجح ج 1 ص 86/ نبا  بیذهتلا  بیذهت  ) ایخس احلاص  الجر  ناک 

. دنادیم نسح  ار  نابا  ثیداحا  زا  یکی  هنس 308 ) یفوتم  ) یسوط یناسارخ  یلع  نب  نیسح  -14

لاق لاق  يرعـشألا  نعیمیجهلا  ۀمیمت  یبأ  نع  شایع  یبأ  نب  نابأ  نع  يرازفلا  ۀیواعم  نبا  ناورم  ان  ءيرقملا  دیزی  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  ان 
نـسح ثیدـح  اذـه  . نیعـست دـقعو  اذـکه  هدـیب  لاقو  هکرتت  یتح  منهج  هیلع  هللا  قیـض  رهدـلا  ماـص  نم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

یسوط ج 3 ص 428) جرختسم  ) بیرغ

. دوب يا  هدنشخب  حلاص و  درم  وا  : دیوگیم هنس 310) یفوتم  ) يربط رفعج  وبا  -15

يربط ج 15 ص 65) ریسفت  ) ایخس اًحلاص  الجر  ناک  سیقلا ،  دبع  یلوم   " زوریف ،  شایع  یبأ  نب  نابأ  وه " 
. دوب هدنشخب  حلاص و  يدرم  وا  . سیقلادبع یلوم  . تسا زوریف  شایع  یبا  نب  نابا  وا 

. دینشیم ثیدح  ، کلام نب  سنا  زا  هک  دوب  نادباع  زا  وا  دیوگیم  هنس 354 ) یفوتم  ) نابح نبا  -16

وهو اعوفرم , سنأ  نع  نسحلا  مالک  لعج  هب  ثدح  اذإف  همالک , نم  عمسی  ناکف  نسحلا  سلاجو  ثیداحأ  سنأ  نم  عمس  دابعلا  نم  ناک 
رگید راب  بیذهتلا ج 3 ص 91 ) بیرقت  ) لصأ اهنم  ءیـش  ریثکل  ام  ثیدـح , ۀئامـسمخو  فلأ  نم  رثکأب  سنأ  نع  ثدـح  هلعلو  ملعی , ال 
يذـلا دابعلا  نم  نابأ  ناک  نابح : نبا  لاق  تفرگیم . هزور  ار  زور  ماـیق و  ار  بش  هک  تسا  ینادـباع  زا  وا  دـنکیم  لـقن  ناـبح  نبا  زا  یبهذ 

لادتعالا ج 1 ص 12) نازیم  ) مایصلاب راهنلا  يوطیو  مایقلاب ، لیللا  رهسی 

. تسا ثیدح  کی  تحص  هجرد  نیرتالاب  هک  دنادیم  حیحص  ار  نابا  ثیداحا  زا  یکی  هنس 360) یفوتم  ) یناربط -17

اعدلا ج 2 ص 145) ...) نابأ نع  مامه  نع  لاهنملا  نب  جاجحلا  هاور  ام  حیحصلاو 

. درکیمن دامتعا  بذک  هب  وا  هک  مراو  دیما  دیوگیم  هنس 365) یفوتم  ) يدع نبا  -18

لادتعالا ج 1 ص 14) نازیم  ) هنع ةاورلا  ۀهج  نم  هب  یتأ  ام  ۀماعو  بذکلا ، دمعتی  هنأ ال  وجرا 

. دنادیم طبض  ياراد  ار  نابا  هنس 385 ) یفوتم  ) نیهاش نبا  -19

نب یلع  مهنم  اهب  رمأو  نیعباتلاو  ۀباحصلا  نم  ۀعامج  باتکلا  ذختا  دقو  نوبتکی  ۀنیدملا ال  لهأو  نوبتکی ،  ۀکم  لهأ  ناک  لاق  رباج ،  نع 
نیا بلاج  ص 319 ) هخوسنم ج 2  ثیدـحلا و  خـسان  ) ۀـعامجو شایع ،  یبأ  نب  نابأو  بلاـط .... یبأ  نب  یلع  نب  نسحلاو  بلاـط ،  یبأ 

تایحرج در  شخب  رد  هک  هدرک  حرج  رگید  ياج  رد  ار  يوار  نیا  ، تسا طبض  ياراد  يوار  نیا  هتفگ  اجنیا  رد  هک  ملاع  نیمه  هک  تسا 
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. میهدیم خساپ  نا  هب  نابا 

. تسا هدرک  دیئات  هفینحوبا  مظعا  ماما  هلمج  نم  اه  یفنح  ، ار نابا  ثیداحا  زا  یکی  دیوگیم  هنس 456) یفوتم  ) مزح نبا  -20

ِینَرَبْخَأ ٍسوُرُـش ، ِْنب  ِمیِحَّرلا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَرَبْخَأ  َلاَق : َفُسُوی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِّیفاَذُْـحلا  ِقیِرَط  ْنِم  ُهاَـنیِّوُر  اَِـمب  َکـِلَذ  ِیف  َنوُّیِفَنَْحلا  َّجَـتْحاَو 
ملـسو هیلع  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلَْطبَأَف  ٍماَّیَأ ، َۀََعبْرَأ  َراَیِْخلا  َطَرَتْشاَو  اًریَِعب  يَرَتْشا  ًالُجَر  َّنَأ  ٍسَنَأ : ْنَع  ُنَابَأ ، ِینَرَبْخَأ  ُِّیفوُْکلا ، َناَْمیَلُـس  ُْنب  ُصْفَح 
َراَیِْخلا َلَعَجَو  ٌلُجَر  يَرَتْشا  ِنَسَْحلا  ِنَع  ُلوُقَی : اًنَابَأ  َعِمَس  ٌلُجَر  اَنَثَّدَح  ِقاَّزَّرلا ، ُْدبَع  اَنَثَّدَحَو  ُِّیفاَذُْحلا : َلاَق  ٍماَّیَأ  ُۀَثَالَث  ُراَیِْخلا  اَمَّنإ  َلاَقَو : َْعیَْبلا 

کی تحـص  تابثا  ص 372 ) یلحملا ج 8   .) ٍماَّیَأ ُۀـَثَالَث  ُراَـیِْخلا  اَـمَّنِإَو  ٌدوُدْرَم  ُْعیَبـْلا  ملـسو :  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـقَف  ٍماَّیَأ  َۀََـعبْرَأ 
ییالاب هجرد  رد  ، شایع یبا  نب  نابا  هلمج  نم  نا  نایوار  هکنیا  ینعی  يریگ  تخس  همهنا  اب  هفینحوبا  ماما  لثم  یگرزب  ملاع  طسوت  ثیدح 

. تسا قثوم  نابا  سپ  . دوب ریگ  تخس  ثیدح  يور  رایسب  هفینحوبا  ماما  اریز  . دنتسه تقاثو  زا 

. دنادیم تنس  لها  ثیدح  ناگرزب  فیدر  مه  ار  نابا  مان  هنس 463 ) یفوتم  ) يدادغب بیطخ  -21

 ، رمع نب  هللا  دـبع  یلوم  عفانو  يرـصبلا ،  نسحلا  نیمدـقتملا  نم  اهلوبق  يریو  ةزاجإلا  ثیداحأب  لمعلا  ححـصی  ناک  هنأ  انل  یمـس  نممو 
یبأ نب  نابأو  یماشلا ،  لوحکمو  ۀماعد ،  نب  ةداتقو  يراصنألا ،  دیعـس  نب  ییحیو  نمحرلا ،  دبع  یبأ  نب  ۀـعیبرو  يرهزلا ،  باهـش  نباو 

هیاورلا ج 3 ص 134) ملع  یف  هیافکلا   ...) شایع و

. تسین وگغورد  شایع  یبا  نب  نابا  : دیوگیم هنس 544) یفوتم  ) ضایع یضاق  -22

نابا زا  ناشیا  ردقنا  و  ملسم ج 1 ص 177 ) حیحص  حرـش  ملعملا  لامکا  ) بذکلا ۀمهتب  مری  ملف  فعـض  نإی  شایع  یئا  نبا  وهو  نائا  نإف 
! دنک در  ار  ضایع  یضاق  هدش  روبجم  (ج 1 ص 115) ملسم حیحص  حرش  رد  يوون  هک  هدرک  عافد 

. دوب دهاز  وا  دیوگیم  هنس 748 ) یفوتم  ) یبهذ -23

لادتعالا ج 1 ص 10) نازیم  .) يرصبلا لیعامسإ  وبأ  دهازلا  رانید  لیقو  . زوریف د ]  شایع [  یبأ  نب  نابأ 

. داب وا  رب  دنوادخ  تمحر  هک  نابا  دیوگیم  هنس 756 ) یفوتم   ) ینرق قلاخلادبع  نب  یلع  خیش  -24

( هلماشلا هبتکم  رازفا  مرن  قبط  تارضاحم ج 12 ص 9  بطخ و  :.....) لوقی هللا  ۀمحر  هیلع  شایع  نب  نابإ  وهاه 

. دنتسه هزور  ار  زور  مامت  دننکیم و  مایق  ار  بش  مامت  هک  ینادباع  زا  هیقف و  دیوگیم  نابا  هرابرد  هنس 972 ) یفوتم  ) راجن نبا  -25

ناکو يروثلا . هنع  يورو  نسحلاو ، سنأ  نع  ثدحی  ةرـصبلا . لهأ  نم  سیقلا ، دبع  ینب  یلوم  لیعامـسإ ، وبأ  هیقفلا  شایع ، یبأ  نب  نابأ 
رینملا ج 2 ص 460) بکوکلا  حرش  ) مایصلاب راهنلا  يوطیو  مایقلاب ، لیللا  نورهسی  نیذلا  دابعلا  نم 

. تسا هدوب  هرصب  رهش  لها  دهاز و  هک  تسا  شایع  وبا  رسپ  وا  نابا  : دیوگیم هنس 1420 ) یفوتم  ) ینابلا -26

تـسا یثیدح  نسح  ثیدح  .) دنادیم نسح  ثیدـح  ، ار نابا  ثیداحا  زا  یکی  رگید  ياج  رد  يرـصبلا  دـهازلا  شایع  یبأ  نبا  وهف  نابأ  امأ 
. ءادردلا یبأ  نع  ءادردلا  مأ  َنَع  يِرَصَعلا  ْدیَلخ  نع  امهالک  نابأو  ةداتق  ان  ناطقلا : نارمع  انأ  دشاب .) رتمک  حیحص  زا  هجرد  کی  هک 
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ار نابا  ثیداحا  زا  یکی  ، بیغرتلا حیحص  باتک  رد  رگید  راب  دواد ج 2 ص 314 ) وبا  حیحص  ) یلاعت هللا  ءاش  نإ  نسح  دانـسإ  اذهو  تلق :
هریغل )  حیحص  تسا ( . ثیدح  رابتعا  هجرد  نیمود  هک  تسا  هدرک  یفرعم  هریغل  حیحص 

ملسو :  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هللا  یضر  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  يورو 
بیغرتلا ج حیحص  ) ۀباجتسم ةوعد  ۀلیلو  موی  لک  یف  ملسم  لکل  نإو  ناضمر -  یف  ینعی  ۀلیلو -  موی  لک  یف  ءاقتع  یلاعتو  كرابت  نإ هللا 

اجنیا رد  . یلیلد چیه  نودب  یتح  . دنراد يوار  نیا  در  رب  ینبم  يدیدش  رارصا  ، تنس لها  ياملع  زا  یخرب  میتفگ  هک  روطنامه  1 ص 242 )
. دننک در  دنهاوخیم  ار  ناشیا  ، چوپ لئالد  اب  هدشن و  حورجم  يوار  نیا  دینادب  ات  میهدیم  خساپ  هدرک و  حرطم  ار  اه  نا  زا  یخرب 

! درادن لوبق  ار  نابا  ثیداحا  ، ربمایپ هک  دید  باوخ  رد  هنس 156) یفوتم  ) هزمح دیوگیم  هنس 189) یفوتم  ) رهسم نب  یلع  -1

َِّیبَّنلا َيأَر  ُهَّنَأ  ِینَرَبْخَأَف  َةَزْمَح  ُتیِقَلَف  ٌِّیلَع  َلاَق  ٍثیِدَح  ِْفلَأ  ْنِم  اًوَْحن  ٍشاَّیَع  ِیبَأ  ِْنب  َنَابَأ  ْنِم  ُتاَّیَّزلا  ُةَزْمَحَو  اَنَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍرِهْسُم  ُْنب  ُِّیلَع 
ملسم ج 1 ص 65) حیحص  ) ًۀَّتِس َْوأ  ًۀَسْمَخ  اًریِسَی  اًْئیَش  اَّلِإ  اَْهنِم  َفَرَع  اَمَف  َنَابَأ  ْنِم  َعِمَس  اَم  ِْهیَلَع  َضَرَعَف  ِماَنَْملا  ِیف  َمَّلَسَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

: رظن نیا  هب  خساپ 
لوبقم رگا  . تسا وا  يور  رظن  فالتخا  هک  يوار  مهنا  . دنک در  ار  يوار  دناوتب  نآ  اب  دنیبب و  باوخ  یسکره  هک  تسین  تجح  باوخ  الوا 

؟ دننکیم لوبق  تنس  لها  ناردارب  ایا  ! تسوگغورد يراخب  دومرف  ربمایپ  هک  مدید  باوخ  مه  نم  تسا 
فاحتا رجح و  نبا  هیلاعلا  بلاطم  بتک  رد  هک  ثیدـح  ود  رد  ! دـنکیم ثیدـح  لقن  نابا  زا  شدوخ  هتفگ  ار  نیا  هک  رهـسم  نب  یلع  اـمود 

باوخ ای  ؟ دراد ثیدـح  لقن  يوار  زا  هدرک  لـقن  ار  ارجاـم  نیا  شدوخ  هک  يوار  نیا  ارچ  . دـنکیم ثیدـح  لـقن  ناـبا  زا  يریـصوب  هریخلا 
زاب ؛ لکش نیا  هب  مهنا  يوار  در  مدع  دوجو  اب  هک  هدوب  لقع  مک  ای  دنا  هداد  تبسن  ناشیا  هب  هدزن و  ار  فرح  نیا  ای  هتـشادن  لوبق  ار  هزمح 

؟ مادک . دنکیم ثیدح  لقن  يوار  زا  مه 

یفوتم 160) ) جاجح نب  هبعش  -2

رظن ، نابا ثیدـح  كرت  لیلد  دـیوگیم  ینیوح  هک  يدـح  رد  . هدرک فیعـضت  تدـش  هب  ار  يوار  نیا  هک  تسا  هدوب  ییاملع  زا  یکی  هبعش 
. هدوب هبعش 

يراخب ج 1 ص 14) حیحص  حرش  ) ۀثیدح سانلا  كرت  ۀبعش  هیف  ملکت  امل  شایع  یبأ  نب  نابأ 
: اریز . هدوبن لاجر  ملع  رد  اما  . هدوب هربخ  ثیدح  ملع  رد  هبعش  مییوگیم  ام  . بخ

. هیشحو یبا  نب  رفعج  يرصب و  تیرخ  نب  ریبز  یعخن و  جعمض  نب  سوا  لثم  . هدرک در  ار  قثوم  دارفا  زا  يرایسب 
. يدزا نامیلس  نب  لتاقم  هاطرا و  نب  جاجح  لثم  هدرک  قیثوت  ار  فیعض  دارفا  زا  يرایسب 

. یمرضح ورمع  نب  هحلط  لثم  . دنکیم لقن  ثیدح  فیعض  نایوار  زا  اما  . دیسیونن ثیدح  نابا  زا  هتفگ 
. تسا دودرم  ناشیا  یلاجر  تارظن  سپ 

هنس 161) یفوتم  ) يروث نایفس  -3

. تسا اهنا  لثم  سپ  . هدرک در  ار  هفینحوبا  ، نارگید یئاسن و  ینطقراد و  لثم  مه  ناشیا 

هنس 196) یفوتم  ) حارج نب  عیکو  -4

نب یلع  روطنیمه  . هدرک قیثوت  ار  تسا  فیعـض  هک  یفعجلا  دـیزی  نب  رباـج  لاـثم  روـط  هب  . تسین هربـخ  لاـجر  هنیمز  رد  مه  صخـش  نیا 
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. ار مصاع 

هنس 198) یفوتم  ) يدهم نب  نامحرلادبع  - 5

قثوم هکنیا  اب  دنکیم  در  ندوب  هعیش  تلع  هب  ار  يرماع  کیرـش  نب  هللادبع  . هدوب بهذم  هنیمز  رد  اصوصخم  ریگ  تخـس  رایـسب  مه  ناشیا 
. هدرک در  روطنیمه  مه  نابا  . تسا

هنس 198) یفوتم  ) ناطقلا دیعس  نب  ییحی  -6

هدرک در  ار  يراصنا  رفعج  نب  دیمحلادبع  لثم  یقثوم  دارفا  . هدوب ریگ  تخس  رایسب  مه  ناشیا 

هنس 230) یفوتم  ) دعس نب  دمحم  - 7

نامحرلادـبع نب  دـیمحلادبع  لـثم  يدارفا  هدوـب و  ریگ  تخـس  هیقب  لـثم  مه  ناـشیا  نمـض  رد  . هدرک فیعـضت  ار  ناـشیا  نیعم  نـب  ییحی 
ینامحلا

هنس 233) یفوتم  ) نیعم نب  ییحی  - 8

. یناه نب  بویا  لثم  هدرک  فیعضت  ار  قثوم  دارفا  اهاج  یخرب  هدوب و  ریگ  تخس  مه  ناشیا 
قیثوت ار  ناشیا  ، لیلد نودب  تسین و  ربتعم  مادکچیه  رظن  هک  دیدید  . میدرک یـسررب  دنا  هدرک  فیعـضت  ار  نابا  هک  ییاملع  اجنیا  رد  . بخ

. دنا هدرک 
ثیدـح ، یخیرات لئاسم  رد  هک  دوشیم  يوار  ندـش  ثیدـحلا  نسح  ثعاب  يوار  يور  فـالتخا  مه  زاـب  مینکن  لوبق  مه  ار  نیا  رگا  یتح 

. تسا ربتعم  مه  نسح 

هنس 234) یفوتم  ) ینیدم نب  یلع  - 9

مادقم نب  بعصم  لثم  . هدرک فیعضت  ار  قثوم  دارفا  زا  يرایسب  دوبن و  هربخ  لاجر  هنیمز  رد  مه  ناشیا 

هنس 241) یفوتم  ) لبنح نب  دمحا  - 10

. ار روصنم  نب  یلعم  .و  تسا هدرک  در  مه  هفینحوبا  هک  يدح  ات  . دنا هدرک  يریگ  تخس  اهاج  یضعب  مه  ناشیا 

هنس 249) یفوتم  ) سالفلا یلع  نب  ورمع  - 11

نایوار زا  یبأنبحابر  . منزیم لاثم  . تسین يوار  در  لیلد  مه  نیا  . بخ . دننکیمن لقن  ثیدح  نابا  زا  نامحرلادبع  ییحی و  هک  دـیوگیم  ناشیا 
. دننکیمن لقن  ثیدح  وا  زا  صخش  ود  نیا  لاح  نیا  اب  اما  . تسا قثوم  ملسم و  حیحص 

هنس 259) یفوتم  ) یناجزوج میهاربا  -12

ار فسوی  نب  میهاربا  . هدرک فیعضت  مه  ار  تسا  هیفنح  بتکم  سیئر  مظعا و  ماما  هک  هفینحوبا  لاثم  روط  هب  . تسین هربخ  مه  صخش  نیا 
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. تسا قثوم  هکنیا  اب  هدرک  در  مه 

هنس 275) یفوتم  ) يزار متاحوبا  - 13

نب قازرلادـبع  لاثم  روط  هب  . هدوب لاعف  يوار  فیعـضت  هنیمز  رد  ناـشیا  . هدرک حرج  دـعب  . هدرک قیثوت  ار  ناـبا  هک  تسه  يدارفا  زا  ناـشیا 
. هب ججتحی  هتشون ال  ار  تسه  تنس  لها  نایوار  نیرتگرزب  زا  هک  مامه 

هنس 303) یفوتم  ) یئاسن - 14

هفینحوبا لثم  . دنا هدرک  فیعضت  ار  نایوار  زا  يرایسب  . دنروهشم رایسب  يریگ  تخس  رد  هک  ناشیا 

هنس 316) یفوتم  ) هناوع وبا  - 15

طقف ملکلا  عماوج  رازفا  مرن  قبط  ) تسا مک  رایـسب  مه  ناشیا  یلاجر  تارظن  دادعت  . تسین هربخ  لاجر  هنیمز  رد  . تسا ثیدـح  ملاع  ناشیا 
يدزا هداحج  نب  دمحم  لثم  . هدرک فیعضت  ار  قثوم  دارفا  زا  يرایسب  هتشاد و  یتاهابتشا  مه  لاجر  هنیمز  رد  ات )  30

هنس 322) یفوتم  ) یلیقع رفعج  وبا  - 16

ماما لثم  . هتشون اجنا  مه  ار  املع  یتح  قثوم و  نایوار  زا  يرایـسب  اریز  . تسین فیعـضت  لیلد  اما  . هتـشون ار  نابا  مان  ریبکلا  افعـض  رد  ناشیا 
. هتشون مه  ار  هفینحوبا  یتح  . تسین ماما  فیعضت  لیلد  اما  . هتشون مه  ار  مظاک  یسوم 

. دیسیونن ثیدح  نابا  زا  هتفگ  دوادوبا  هک  هدرک  لقن  دواد  وبا  زا  هنس 360 ) یفوتم  ) يرجا دیبع  وبا  - 17

دواد ج 1 ص 319) وبا  زا  يرجا  دیبع  وبا  تالاوس  ) نابأ ثیدح  بتکی  لاق ال  هثیدح  بتکی  شایع  یبأ  نب  نابأ  دواد  یبأل  تلق 
. میراد لاوس  کی  اجنیا  رد  ام 

باب 9 ج 1 ص 170) هالصلا  باتک  دواد  وبا  ننس  (؟ هدرک ثیدح  لقن  نابا  زا  دوادوبا  دوخ  ارچ  سپ  هدز  ار  فرح  نیا  دوادوبا  رگا 

هنس 365) یفوتم  ) یناجرج - 18

. رگید نایوار  هب  دسرب  هچ  . تسا تنس  لها  مظعا  ماما  هک  هدرک  در  مه  هفینحوبا  اریز  . هدوب ریگ  تخس  رایسب  مه  ناشیا 

هنس 375) یفوتم  ) هعرز وبا  - 19

يرـصب و نسح  بشوح و  نب  رهـش  نیب  زییمت  مدـع  ار  شفعـض  لیلد  .و  تسین وگغورد  نابا  هک  هتـشون  اما  هدرک  فیعـضت  ار  نابا  ناشیا 
نب نامحرلادبع  لثم  . هدرک فیعضت  مه  قثوم  دارفا  زا  یلیخ  . درادن دوجو  لکشم  نیا  سیق  نب  میلس  باتک  رد  هک  . دنادیم کلام  نب  سنا 

يدهم

هنس 378) یفوتم  ) يروباشین مکاح  دمحا  وبا  -20

ای يراـخب  طرـش  رب  حیحـص  هتـشون  اـما  تـسه  فیعــض  تـیاور  نارازه  شکردتــسم  باـتک  رد  . تـسین ربـتعم  لاـجر  هـنیمز  رد  مکاـح 
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. تسا قثوم  هک  یلاحرد  هدرک  در  ار  زیزع  نب  دمحم  ریظن  قثوم  دارفا  زا  يرایسب  هدرک  فیعضت  ار  نابا  هک  روطنامه  . ملسم

هنس 385) یفوتم  ) ینطق راد  - 21

. تسا هدوب  ریگ  تخس  رایسب  لاجر  رد  ینعی  . هدرک فیعضت  ار  هفینحوبا  هک  تسا  ییاملع  هلمج  زا  مه  ناشیا 

هنس 430) یفوتم  ) یناهفصا میعن  وبا  - 22

كورتم هتـشون  ناشیا  اما  دنا  هدرک  قیثوت  همه  مه  یمرـضح  هللادـبع  نب  دـمحم  لاثم  روط  هب  . هدرک فیعـضت  یکلا  ار  يرایـسب  مه  ناشیا 
! همه رظن  قبط  ثیدحلا 

هنس 458) یفوتم  ) یقهیب -23

. تسین ربتعم  مه  ناشیا  سپ  . یلولسلا هرمض  نب  مصاع  لثم  . هدرک فیعضت  ار  قثوم  دارفا  زا  يرایسب  مه  ناشیا 

هنس 507) یفوتم  ) رهاط نبا  - 24

. تسین ربتعم  ناشیا  رظن  سپ  . دنا هدرک  در  ار  ناشیا  املع  زا  يرایسب  امود  . هدوب جراوخ  زا  الوا  ناشیا 

هنس 748) یفوتم  ) یبهذ -25

هک دنتـسه  باتک  نیا  رد  يدایز  قثوم  دارفا  نوچ  . تسین فعـض  لیلد  نیا  اـما  . هتـشون ار  ناـشیا  ماـن  افعـضلا  یف  ینغملا  باـتک  رد  یبهذ 
. دنکیم قیثوت  ار  نابا  همادا  رد  یبهذ  دوخ  هک  بلغت  نب  نابا  لثم  . دنا هدش  فیعضت 

هنس 852) یفوتم  ) ینالقسع رجح  نبا  -26

هراشا

. تسا قثوم  هکنیا  اب  . هدرک در  یسیلایط  دواد  وبا  هلمج  نم  ار  يرایسب  ناشیا 

سیق نب  میلس  باتک 

هنس 438) یفوتم  ) میدن نبا   - 1

. دنکیم یفرعم  دربیم و  مان  شباتک  زا  رد ج 1 ص 307  ار  میلس  باتک  ناشیا 

هنس 1396) یفوتم  ) یلکرز -2

. دهدیم حیضوت  دربیم و  مان  ار  میلس  باتک  مالعالا ج 3 ص 119  رد  ناشیا 
دربیم مان  شایع " یبا  نب  رکبوبا  باتک  " مانب باتک  نیا  زا  یسولا  الثم  . دنربیم مسا  باتک  نیا  زا  رگید  ياه  مان  اب  تنس  لها  ياملع  هیقب 
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هنس 432) یفوتم  ) یفسن دمحم  نب  رفعج  -3

یثدـحم دـنع  اهیلع  دـمتعملا  ۀـمیدقلا  روصعلا  یف  ۀـلوادتملا  ةروهـشملا  لوصألا  نم  میلـس  باتک  : دـسیونیم میلـس  باـتک  هراـبرد  ناـشیا 
خیراتلا ۀلمحو  نیقیرفلا 

رد دنتشاد و  دامتعا  نآ  هب  ینس  هعیش و  هقرف  ود  ره  نایوار  هدوب و  هتشذگ  ياه  رصع  رد  لوادتم  روهشم و  لوصا  زا  میلـس  باتک  : همجرت
(. تسا هتفرن  نیب  زا  تسا و  هدنام  باتک  نیا  خیرات  لوط  رد  ) تسا هدش  لمح  خیرات 

: یفسن دمحم  نب  رفعج  هرابرد  لاح 
البنلا ج 34 ص 69) مالعا  ریس  ) ُفِّنَصملا ُدِّوَجُملا ، ُِظفاَحلا ، ُماَمِإلا ، : دیوگیم یبهذ 

مالعالا ج 2 ص 128) ) ثیدحلا لاجر  نم  . خیراتلاب لاغتشا  هل  هیقف ، دیوگیم : یلکرز 
لـصا تابثا  يارب  نقتم  لئالد  زا  دـیوگب  روطنیا  میلـس  باتک  هرابرد  لاس 432  رد  مهنا  تنـس  لها  گرزب  هدنـسیون  ملاـع و  کـی  هکنیا 

. تسا باتک 

سیق نب  میلس  تیاور  هب  ارهز  ترضح  تداهش 

ارهز ترضح  نتخاس  بورضم  هناخ و  برد  ندز  شتآ  - 1

وهو فیسلا  رمع  عفرف  هللا ) لوسر  ای  هاتبأ  ای  :) تحاصو مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  هتلبقتـساف  لخدف  هعفد  مث  بابلا  یف  اهمرـضأف  رانلاب  رمع  اعدو 
رکب وـبأ  کـفلخ  اـم  سئبـل  هللا ، لوـسر  اـی  : ) تداـنف اـهعارذ  هـب  برـضف  طوـسلا  عـفرف  هاـتبأ ) اـی  :) تخرـصف اـهبنج  هـب  أـجوف  هدـمغ  یف 

( مراهچ ثیدح  () رمعو
رد همطاف  ترـضح  . دش لخاد  درک و  زاب  داد و  راشف  ار  رد  سپـس  تخاس و  رو  هلعـش  هناخ  رد  رب  ار  نآ  دـیبلط و  شتا  مود  هفیلخ  : همجرت

همطاف ترضح  يولهپ  هب  درک و  دنلب  دوب  شفالغ  رد  هکیلاحرد  ار  ریشمش  مود  هفیلخ  . ادخ هداتسرف  يا  مردپ  يا  دز  دایرف  دما و  وا  لباقم 
هداتسرف يا  دز  ادص  ددجم  ترضح  نآ  . دز همطاف  ترـضح  يوزاب  درک و  دنلب  ار  هنایزات  مود  هفیلخ  . مردپ يا  دز  هلان  همطاف  ترـضح  . دز

. دنا هدرک  يراتفر  دب  هچ  تناگدنامزاب  اب  رمع  رکبوبا و  . ادخ
. دنکیم لقن  نابا  باتک  زا  ار  نیا  شریسفت ج 2 ص 483  رد  یسولا  ، تنس لها  زا 

نسحم ترضح  ارهز و  ترضح  تداهش  - 2

هنیبو کنیب  تلاح  نإ  : ) رمع هیلإ  لسرأو  اهجوز  نیبو  هنیب  تلاح  نیح  طوسلاـب -  مالـسلا  اـهیلع  ۀـمطاف  برـض  هللا  هنعل  ذـفنق  ناـک  دـقو 
لزت ملف  اهنطب . نم  اـنینج  تقلأـف  ( 1  ) اهبنج نم  اهعلـض  رـسکف  اهعفدو  اهتیب  باب  ةداـضع  یلإ  هللا  هنعل  ذـفنق  اـهأجلأف  اهبرـضاف - ) ۀـمطاف 

( مراهچ ثیدح  ) ةدیهش کلذ  نم  اهیلع  هللا  یلص  تتام  یتح  شارف  ۀبحاص 
شرهوش وا و  نیب  ار  دوخ  هک  ماگنه  نآ  دز  هنایزات  اب  ار  همطاف  ترضح  داب  شنارکف  مه  نارای و  مامت  وا و  رب  ادخ  تنعل  هک  ذفنق  : همجرت

مه نارای و  مامت  وا و  رب  ادخ  تنعل  هک  ذفنق  . نزب ار  وا  دـش  عنام  وا  وت و  نیب  همطاف  ترـضح  رگا  هک  داتـسرف  ماغیپ  مود  هفیلخ  .و  داد رارق 
تسکش ترضح  يولهپ  زا  یناوختسا  هک  يروط  هب  داد  راشف  ار  رد  دناشک و  شا  هناخ  رد  بوچراهچ  نمـس  هب  از  ترـضح  داب  شنارکف 

. دش دیهش  نامه  رثا  رد  ات  دوب  رتسب  رد  نانچمه  )و  دشابیم نسحم  ترضح  هک  همطاف  ترضح  دنزرف  ) دش طقس  ینینج  و 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  انالوم  ترضح  لتق  هب  دیدهت  - 3
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برـضیف هب  رمأت  وأ  کعیابیف ؟ انیف  موقی  براحم ال  سلاج  اذهو  ربنملا  قوف  کسلجی  ام  ربنملا :-  قوف  سلاج  وهو  رکب -  یبأل  رمع  لاقف 
( مراهچ ثیدح  (؟ هقنع

نیا يا و  هتــسشن  ربـنم  يـالاب  روـطچ  تـفگ  دوـب  هتــسشن  ربـنم  يور  لوا  هـفیلخ  هـک  یلاـح  رد  لوا  هـفیلخ  هـب  مود  هـفیلخ  سپ  : هـمجرت
. مینزب ار  شندرگ  هدب  روتسد  . دنک تعیب  وت  اب  هک  دوشیمن  دنلب  دراد و  گنج  دصق  هتسشن و  ( مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ) درم

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تعیب  زرط  - 4

( مراهچ ثیدح  ) کقنع برضن  هللاو  اذإ  لاق : لعفأ ؟ مل  نإف  لاقف : عیابف . بلاط  یبأ  نب  ای  مق  لاق : مث 
ار تندرگ  مسق  ادـخ  هب  تفگ  ؟ دوـشیم هچ  منکن  تعیب  رگا  تفگ  ترـضح  سپ  . نک تعیب  وـش و  دـنلب  بلاـط  وا  رـسپ  یبا  تـفگ  سپس 

. مینزیم
ار ثیدح  نآ  میهاوخیم  ناگدنناوخ  مامت  زا  هک  دوشیم  رارکت  باتک  نیا  متـشه  لهچ و  ثیدح  رد  رگید  بلطم  دنچ  اب  بلاطم  نیا  مامت 

. دنناوخب امتح  ار  تسا  رت  لصفم  رت و  لماک  هک 

مراهچ ثیدح  نایوار  یسررب 

. میا هدرک  قیثوت  ار  ناشیا  ، لبق رد  : شایع یبا  نب  نابا  -1
. میا هدرک  قیثوت  ار  ناشیا  لبق  رد  : یلاله سیق  نب  میلس  -2

وبا تسه و  مه  ملسم  يراخب و  حیحص  نایوار  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  کیدزن  نارای  هباحـص و  ناگرزب  زا  : یـسراف ناملـس  -3
. دنا هدرک  دیئات  ار  ناشیا  ندوب  یباحص  ، يراخب دمحم  یسلدنا و  ربلادبع  نبا  رجح و  نبا  نابح و  نبا  متاح و 

. درادن یسررب  هب  يزاین  : مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  -4

متشه لهچ و  ثیدح  نایوار  یسررب 

. تسا هدش  رکذ  لبق  رد  : شایع یبا  نب  نابا  - 1
. میا هدرک  قیثوت  ار  ناشیا  لبق  رد  : یلاله سیق  نب  میلس  - 2

نابح و نبا  . ملسم يراخب و  حیحـص  نایوار  زا  . دراد ار  ثیدح  لقن  نیرتشیب  هباحـص  نایم  رد  هباحـص و  ناگرزب  زا  : سابع نب  هللا  دبع  - 3
. دنا هتشون  ناشبتک  رد  ار  ناشیا  ندوب  یباحص  مه  رجح  نبا  یبهذ و  متاح و  وبا 

نیا هک  میراذـگیم  مرتحم  هدـنناوخ  هدـهع  هب  ار  هیقب  مینکیم و  افتکا  بلاطم  نیا  هب  طقف  ام  . تسا داـیز  رایـسب  باـتک  نیا  رد  هدـما  عیاـقو 
. دنیامرف هعلاطم  یسراف  نابز  هب  دمحم  لا  رارسا  باتک  ای  یبرع  نابز  هب  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  مانب  ار  باتک 

. دشاب مالسلا  هالصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نینموملا  ریما  انالوم  ترضح  یمشچ  هشوگ  بجوم  باتک  نیا  تسا  دیما 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالغ  هک  مالسلا  هیلع  ربنق  نامالغ  مالغ  ياپ  فک  كاخ 

ییاسوپ رقاب  دمحم  دیس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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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 
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 
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: 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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