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))))    المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و    المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و    المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و    المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و ( ( ( (    المالـس هِمَلـيع ـدمحيهـا الَ مذْكُرُ في    المالـس هِمَلـيع ـدمحيهـا الَ مذْكُرُ في    المالـس هِمَلـيع ـدمحيهـا الَ مذْكُرُ في    المالـس هِمَلـيع ـدمحيهـا الَ مذْكُرُ في : : : :   ـيشع ـمه   ـيشع ـمه   ـيشع ـمه   ـيشع ـمه
           هِـملْمـنْ عع مهلْمح خْبِرُكُملِ، يهالْج توم لْمِ، والْع           هِـملْمـنْ عع مهلْمح خْبِرُكُملِ، يهالْج توم لْمِ، والْع           هِـملْمـنْ عع مهلْمح خْبِرُكُملِ، يهالْج توم لْمِ، والْع           هِـملْمـنْ عع مهلْمح خْبِرُكُملِ، يهالْج توم لْمِ، والْع      و  و  و  و     مرُهظـاه مرُهظـاه مرُهظـاه مرُهـن             ظـاهـن عـن عـن عع             هِمنبـاط هِمنبـاط هِمنبـاط هِمنبـاط      و   و   و   و 

 يخـالفُونَ الْحـقَّ و ال يخَْتلفُـونَ فيـه، هـم دعـائم                يخـالفُونَ الْحـقَّ و ال يخَْتلفُـونَ فيـه، هـم دعـائم                يخـالفُونَ الْحـقَّ و ال يخَْتلفُـونَ فيـه، هـم دعـائم                يخـالفُونَ الْحـقَّ و ال يخَْتلفُـونَ فيـه، هـم دعـائم               صمتُهم عنْ حَكمِ مـنْطقهِم، ال     صمتُهم عنْ حَكمِ مـنْطقهِم، ال     صمتُهم عنْ حَكمِ مـنْطقهِم، ال     صمتُهم عنْ حَكمِ مـنْطقهِم، ال     
   المِ، والْإِس   المِ، والْإِس   المِ، والْإِس   المِ، والْإِس    جالئوجالئوجالئوجالئى           وقُّ فالْح عاد صامِ، بِهِمتعى        الْاقُّ فالْح عاد صامِ، بِهِمتعى        الْاقُّ فالْح عاد صامِ، بِهِمتعى        الْاقُّ فالْح عاد صامِ، بِهِمتعالْا     صابِهنصابِهنصابِهنصابِهن       و ،   و ،   و ،   و ،    انزاحانزاحانزاحانزاح        ،هقامنْ ملُ عالْباط     ،هقامنْ ملُ عالْباط     ،هقامنْ ملُ عالْباط     ،هقامنْ ملُ عالْباط 

  و  و  و  و    انَقَطعانَقَطعانَقَطعانَقَطع            سانُهلسانُهلسانُهلسانُهنْ                لنْعنْعنْعع                هتنْبمهتنْبمهتنْبمهتنْبقْـلَ           مينَ عَقلُوا الـدقْـلَ       ، عينَ عَقلُوا الـدقْـلَ       ، عينَ عَقلُوا الـدقْـلَ       ، عينَ عَقلُوا الـدوِعوِعوِعوِع    ، ع           ـماعٍ وقْـلَ سـةٍ، ال عرِعاي ـةٍ واي           ـماعٍ وقْـلَ سـةٍ، ال عرِعاي ـةٍ واي           ـماعٍ وقْـلَ سـةٍ، ال عرِعاي ـةٍ واي           ـماعٍ وقْـلَ سـةٍ، ال عرِعاي ـةٍ واي
 ....رِوايةٍ، َفإِنَّ رواةَ الْعلْمِ َكثيرٌ، و رعاَته َقليلٌرِوايةٍ، َفإِنَّ رواةَ الْعلْمِ َكثيرٌ، و رعاَته َقليلٌرِوايةٍ، َفإِنَّ رواةَ الْعلْمِ َكثيرٌ، و رعاَته َقليلٌرِوايةٍ، َفإِنَّ رواةَ الْعلْمِ َكثيرٌ، و رعاَته َقليلٌ

  در ذكر آل محمد

  )ص(فضائل اهل بيت پيامبر 

باشـند،   مايه حيات و زنده بودن دانش، و نابودى جهـل مـى       ) ص(ن پيامبر   خاندا

دهـد، و ظاهرشـان از صـفاى بـاطن، و      بردباريشان شما را از دانش آنها خبر مى     

كنند،  سازد، هرگز با حق مخالفت نمى      سكوتشان از حكمتهاى گفتارشان باخبر مى     

باشـند،   پناهگاه مردم مـى آنها ستونهاى استوار اسالم، و      . و در آن اختالف ندارند    

حق به وسيله آنها به جايگاه خويش باز گرديد، و باطل از جاى خويش رانـده و                

ديـن را چنانكـه     ) ص(نابود، و زبان باطل از ريشه كنده شد، اهل بيـت پيـامبر              

سزاوار بود، دانستند و آموختند و بدان عمـل كردنـد، نـه تنهـا شـنيدند و نقـل              

  .كنندگان به آن اندكند بسيار، اما حفظ كنندگان و عملنمودند، زيرا راويان دانش 

 


