
 

 گروه فرهنگی محدثه -سالم اهلل علیها  فاطمهسایت تخصصی حضرت  -1

www.mohaddaseh.ir             info@mohaddaseh.ir      mohaddaseh@gmail.com    

 

هرآ  رت  ز  ی حض 
ان 
 
ن دگ ه های ز  موز 

 
آ

 احٕس ِمٕب٘ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گروه فرهنگی محدثه -سالم اهلل علیها  فاطمهسایت تخصصی حضرت  -2

www.mohaddaseh.ir             info@mohaddaseh.ir      mohaddaseh@gmail.com    

 

 فُرست

 ٍمقدم 

o اسًٌ َاي سعادت 

o سيرٌ يا آمًزٌ َاي زودگاوي فاطمٍ زَرا 

o صفات َمسران در خاوًادٌ فاطمٍ زَرا ي امير مًمىان 

o يقي دخت رسً  ا هل سنىان اا  ااوًي آفريى،  فاطمٍ زَراديدگاَُاي اخال 

o ٍحقًق از وگاٌ فاطم 

o صفات آسماوي 

o ايىشُاي شيريه 

o حضرت زَرا دشمه شىاسي ي شيًٌ َاي ارخًرد 

o ريشىاي اوديشٍ در ايان فلسفٍ احکام 

o ٍشنصيت شىاسي فاطم 

o آمًزٌ َاي زودگاوي در آخريه سنىان آسماوي 

o ىاي صالات اا خطبٍ اي خداييسي 

o اوديختٍ َاي معرفت 

 صفات َمسران در خاوًادٌ فاطمٍ زَرا ي اميرمؤمىان 

o ٌخاوٍ ي خاوًاد 

o صفات َمسران در خاوًادٌ فاطمٍ زَرا ي اميرمؤمىان 

o اصيرت ي ايى، وسبت اٍ زودگي 

o شىاخت َمسر ي آشىايي اا ااعاد ريحي رياوي اي 
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o َمدلي ي َمراَي اا َمسر 

o احترام اٍ شنصيت َمسر 

 مقدمٍ

 اسًٌ َاي سعادت

ذساٚ٘س ٟٔطثبٖ زض ؾرٙبٖ ذٛز، ضاٜ ؾؼبزت ٚ ٘يىجرتي ا٘ؿبٟ٘ب ضا ثب زٚ رّٜٛ تطؾيٓ ٔي وٙس: ٘رؿت ٚيػٌيٟبي 

ٚ )ٔطزْ( ثيبٖ  ٌٛ٘بٌٖٛ زيٗ ثبٚضاٖ ٚ ذسارٛيبٖ ضا زض ػطنٝ ٞبي ٔرتّف ظ٘سٌي ٘ؿجت ثٝ )ذساٚ٘س( )ذٛيكتٗ(

 [ 1]ٔي وٙس ٚ يٕٗ ثيبٖ آحبض اضظقٕٙس ايٗ نفبت، ا٘ؿبٟ٘ب ضا ثٝ فطاٌيطي ٚ ثٝ وبضٌيطي آ٘بٖ تكٛيك ٔي ٕ٘بيس.

زيٍط آ٘ىٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي قبيؿتٝ ٚ ا٘ؿبٟ٘بي وبُٔ ضا وٝ چٙيٗ ٚيػٌيٟب ضا زض نحٙٝ ٞبي ٔرتّف ظ٘سٌي ثٝ وبض ٌطفتٝ 

ا٘س ٚ ثسيٗ ؾبٖ ؾؼبزتٕٙس قسٜ ا٘س، ٔؼطفي ٔي وٙس. أب زض ايٗ ٔؼطفي تٛرٟي ثٝ لّٕطٚ رغطافيبيي آٟ٘ب ٚ يب لجيّٝ 

 آ٘بٖ ٚ حتي زا٘ف ٚ زا٘بيي آٟ٘ب ٘ساضز.

ٔيبٖ ٔؼيبض اؾت قبيؿتٍيٟب ٚ ِيبلتٟبؾت ٌطچٝ غالْ ؾيبٞي ثٝ ٘بْ )ِمٕبٖ( ثبقس وٝ ٘ٝ زض قٕبض  آ٘چٝ زض ايٗ

پبزقبٞبٖ اؾت ٚ ٘ٝ زض ظٔطٜ فيّؿٛفبٖ ٚ ٘ٝ زض ثيٗ حطٚتٕٙساٖ ثّىٝ ثطزٜ اي اؾت ضٚقٗ ثيٗ وٝ ذساٚ٘س اظ اٚ ثٝ 

ي زض ؾُح ربٔؼٝ ضا ٔؼطفي ٔي وٙس وٝ ٘بْ )حىيٓ( يبز ٔي وٙس ٚ ثب نفت )حىٕت( ٔي قٙبؾب٘س. ٚ يب ا٘ؿبٖ ٔؼِٕٛ

٘ىتٝ  [ 2]اضظـ ٚالؼي اٚ )ايٕبٖ( اٚ اؾت، اظ ايٗ ضٚ ٚي ضا )ٔٛٔٗ( آَ فطػٖٛ ٚ يب )ٔٛٔٗ( آَ يبؾيٗ ٘بْ ٔي ثطز.

اضظقٕٙس آ٘ىٝ زض ايٗ قٙبؾبيي ٚ ٔؼطفي ٘ٛع رٙؽ ٘يع ُٔطح ٘يؿت ٚ قرهيت ٚالؼي ٔؼيبض اؾت. اظ ايٗ ضٚ 

ٔي قٕطز وٝ پبن ظيؿت ٚ پبن ثٝ ذساي ذٛز پيٛؾت ٚ ٕٞؿط  [ 3])تٙسيؽ َٟبضت( )ٔطيٓ( ضا )اٍِٛي ٘يبيف( ٚ

اظ ؾٛي  [ 4]فطػٖٛ ضا )اؾٜٛ اؾتمبٔت( ٚ )ٕ٘ٛ٘ٝ ثهيطت ٚ ثيساضي( زض تبالضٞبي ضٍ٘بضً٘ پطذٛاة ٚ ذٛض ٔي زا٘س.

ٚحي حًٛض زاقتٝ ا٘س  زيٍط زض ثيٗ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٘بقبيؿتي ضا ٔؼطفي ٔي وٙس وٝ ٌبٜ زض وٙبض پيبٔأٚضاٖ
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أب ٕٞب٘ٙس فطٚافتبزٌبٖ زض لؼط ٘بزا٘ي ٚ ٌٕطاٞي ٞؿتٙس وٝ لُطٜ اي اظ ثبضـ ٞسايت اِٟي ثٝ وٛيط تفتيسٜ 

ِٟت ٚ اثٛرُٟ، ػٕٛٞبي ضؾَٛ اؾالْ)ل(.  [ 5]ٚرٛزقبٖ ٘طؾيسٜ اؾت. ٕٞچٖٛ ٕٞؿط ٘ٛح ٚ فطظ٘س اٚ ٚ يب اٛث

طي زاضز، آقٙبيي ثب اٍِٛٞبي ثطتط ٚ اؾٜٛ ٞبي قبيؿتٝ تط اؾت آ٘چٝ زض ايٗ ٔيبٖ تٛرٝ ٚ تبءُٔ ثساٖ يطٚضت ثيكت

وٝ ذساٚ٘س ثعضي ٘مكي فطاٌيط ثطاي تٕبٔي ظٔبٟ٘ب ٚ ٕٞٝ افطاز حتي وؿب٘ي وٝ ذٛز اٍِٛ ثطاي زيٍطاٖ ٞؿتٙس ثطاي 

 س.آٟ٘ب ثيبٖ وطزٜ اؾت ٚ اظ آغبظ ذّمت تب فطربْ آفطيٙف ٔطثيبٖ ثكط ٚ ٔؼّٕبٖ ثي ٕٞتبي ٞؿتي لّٕساز قسٜ ا٘

ؾطؾّؿّٝ آ٘بٖ زض ثيٗ ٔطزاٖ آفتبة آفطيٙف ٚ آيٙٝ تٕبْ ٕ٘بي ذساٚ٘سي حًطت ٔحٕس زضٚز ذساٚ٘سي ثط اٚ ٚ آَ 

اٚ ثبز اؾت وٝ پطٚضزٌبض ثعضي اٚ ضا )اؾٜٛ حؿٙٝ( ٘بٔيس ٚ ثطاي ٔؼطفي اٚ ثٝ ا٘ؿبٟ٘بي ؾؼبزت ذٛاٜ ٚ وٕبَ رٛ 

ٕٞب٘ب  [ 6]ٖ يطرٛ اهلل ٚ اِيْٛ االذط ٚ شوط اهلل وخيطا(چٙيٗ فطٔٛز: )ِمس وبٖ ِىٓ في ضؾَٛ اهلل اؾٜٛ حؿٙٝ ِٕٗ وب

 ثطاي قٕب ]زض التسا ٚ پيطٚي اظ[ ضؾَٛ ذسا ؾطٔكمي ٘يىٛؾت ثطاي وؿي وٝ:

ثٝ ذسا ٚ ضٚظ ليبٔت أيس زاضز 1  

 ذساٚ٘س ضا فطاٚاٖ يبز ٔي وٙس. 2

قٍٙطي تٕبْ ٞؿتي ٚ ثسيٟي اؾت وٝ َّٛع ذٛضقيس ٚ تبثبٖ ثٛزٖ آفتبة ضٚقٙي ثرف تٟٙب ٚ تٟٙب ثطاي ضٚ

ثطَطف ٕ٘ٛزٖ ظّٕتٟب وبفي ٘يؿت، ثّىٝ قطايُي ٕٞچٖٛ پصيطـ ٚ آٔبزٌي ٚ يب ثطَطف ٕ٘ٛزٖ ٔٛا٘غ تبثف آفتبة 

الظْ اؾت تب ربي ربي ٌؿتطٜ ٞؿتي پصيطاي ٘ٛض ذٛضقيس قٛز. زض ثبضٜ آفتبة ٞسايت ضؾَٛ ٌطأي اؾالْ)ل( 

يٗ زض ؾطاي زِٟب ٔٛد ظ٘س ٚ يبز ذساٚ٘س َطاٚت ٚ قبزاثي ٔؼٙٛي ٘يع ثبيس ايٕبٖ ٚ أيس ثٝ ذسا ٚ تٛرٝ ثٝ ضٚظ ٚاپؿ

ثٝ ٚرٛز آزٔي ثركس تب )اؾٜٛ ثٛزٖ( ٚ )پيطٚ ثٛزٖ( ٔؼٙب يبثس. زض ايٗ نٛضت اؾت وٝ آٖ ضٞجطي ٚ ايٗ پيطٚي، ثٝ 

اٞيٓ ، ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ حًطت اثط[ 7]ٚرٛزآٚض٘سٜ أتي اٍِٛ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاي تٕبٔي ا٘ؿبٟ٘ب ٚ ٕٞٝ رٛأغ ذٛاٞس ثٛز

ػّيٝ اِؿالْ ٘يبي پبن ٟ٘بز پيبٔجط اؾالْ زضٚز ذساٚ٘سي ثط اٚ ٚ آَ اٚ ثبز ٚ ؾپيسؾيطتبٖ پيطٚ اٚ، اؾٜٛ اي 
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زيٍط قرهيت ثطرؿتٝ اي وٝ  [ 8]پؿٙسيسٜ ٔؼطفي قسٜ ا٘س )لس وب٘ت ِىٓ اؾٜٛ حؿٙٝ في اثطاٞيٓ ٚ اِصيٗ ٔؼٝ(.

ذٛز ٘كبٖ زاز ٚ زض وتبة ٚرٛز اٚ )تٕبْ حميمت ا٘ؿبٖ( زض ثيٗ ظ٘بٖ ٕٞب٘ٙس ٟٔتبة آفطيٙف، ضٚقٙبيي ػبِٕتبثي اظ 

ٚ )تٕبْ حميمت ظٖ( ٚ زض يه والْ )تٕبْ ٘ؿرٝ ا٘ؿب٘يت( ثٝ ذٛثي ٔكبٞسٜ ٔي قٛز، ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ )فًبيُ اٚ ٞٓ 

( قٕطزٜ قسٜ اؾت حًطت ظٞطا ؾالْ اهلل [ 9]تطاظ نفبت ثي ٟ٘بيت ضؾَٛ اوطْ)ل(( ثٛز ٚ )افتربض ذب٘ساٖ ٚحي

ت اٍِٛي قبيؿتٝ اي وٝ أبْ ضاحُ زض ؾرٗ ػهٕتأؾبي ذٛز فطٔٛز: ](حًطت فبَٕٝ ظٞطا)ؼ([ )ظ٘ي ػّيٟب اؾ

ٚ چٖٛ زض ثبضٜ ٔؼطفي ٕ٘ٛ٘ٝ اي وبُٔ  [ 11]ثٛز وٝ اٌط ٔطز ثٛز ٘جي ثٛز، ظ٘ي وٝ اٌط ٔطز ثٛز ثٝ ربي ضؾَٛ اهلل ثٛز.(

ي ٔي فطٔبيس: )ٕٞٝ ثبيس ثٝ اٚ ]حًطت اظ ا٘ؿبٖ زض رٟبٖ ٞؿتي، ؾرٗ ثٝ ٔيبٖ ٔي آيس، ايكبٖ ثب احتطاْ ذبن

ظٞطا)ؼ([)التسا وٙيس ٚ وٙيٓ، ٕٞٝ ثبيس زؾتٛضٔبٖ ضا اظ اؾالْ ثٝ ٚؾيّٝ اٚ ٚ فطظ٘ساٖ اٚ ثٍيطيٓ ٚ ٕٞبٖ َٛضي وٝ 

آضي: ربٖ ثي رٕبَ رب٘بٖ  [ 11]اٚ ثٛزٜ اؾت ثبقيس. ا٘ؿب٘ي اؾت ثٝ تٕبْ ٔؼٙب ا٘ؿبٖ، ظ٘ي اؾت ثٝ تٕبْ ٔؼٙب ظٖ(.

ضز ٚاٖ وؽ وٝ ايٗ ٘ساضز حمب وٝ ربٖ ٘ساضز ٞط قجٕٙي زض ايٗ ضٜ نس ثحط آتكيٗ اؾت زضزا وٝ ايٗ ٔيُ رٟبٖ ٘سا

ٕٞبٖ  [ 12]ٔؼٕب قطح ٚ ثيبٖ ٘ساضز ؾطٔٙعَ فطاغت ٘تٛاٖ ظ زؾت زازٖ اي ؾبضثبٖ فطٚ وف وبيٗ ضٜ وطاٖ ٘ساضز

اؾالٔي ضا ثٝ زضؾأٔٛظي اظ ٚي ٌٛ٘ٝ وٝ لطآٖ، ظٖ فطػٖٛ ضا ٕ٘ٛ٘ٝ اي ثطاي ٔطزْ ذٛة ٔؼطفي ٔي وٙس ٚ ربٔؼٝ 

)ذساٚ٘س ثطاي تٕبٔي افطاز ٔطزاٖ ٚ  [ 13]زػٛت ٔي وٙس ٚ ٔي فطٔبيس: يطة اهلل ٔخال ِّصيٗ آٔٙٛا أطاءٜ فطػٖٛ

ظ٘بٖ ثبايٕبٖ، ٕٞؿط فطػٖٛ ضا ٔخبَ ٔي ظ٘س(، ٚ يب حًطت ٔطيٓ ضا ٘يع ثسيٗ نٛضت ثٝ ربٔؼٝ ثطيٗ ٔؼطفي ٕ٘ٛزٜ تب 

ذٛاٜ ٚ تٕبٔي ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ اظ اٚ زضؼ آٔٛظ٘س ٚ ؾطٔكك ا٘ؿب٘يت ٌيط٘س )يطة اهلل ا٘ؿبٟ٘بي ذسارٛ ٚ فًيّت 

حًطت أبْ ذٕيٙي ٘يع ثب اِٟبْ اظ آٔٛظٜ ٞبي ظ٘سٌي ؾبظ لطآٖ، فبَٕٝ  [ 14]ٔخال ِّصيٗ آٔٙٛا ٔطيٓ ثٙت ػٕطاٖ

ٚ ظ٘بٖ ضا ثٝ  ظٞطا)ؼ( ضا ٔمتساي وبُٔ ٚ ا٘ؿبٖ ثطرؿتٝ زض ربٔؼٝ اؾالٔي ٔؼطفي ٔي وٙس ٚ تٕبٔي ٔطزاٖ

 اٌٍِٛيطي ٚ ٔؼطفتأفطيٙي ثب قٙبذت ٚي فطا ٔي ذٛا٘س.
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أبْ تٕبٔي ٔؿّٕب٘بٖ ثٛيػٜ قيؼيبٖ ضا ثٝ حطوتي ٘ٛ ٚ تالقي تبظٜ زػٛت ٔي  [ 15]ثٝ زيٍط ؾرٗ، ٍ٘بٜ ضٚح اِّٟي

بي وٙس وٝ ثب قٙبذتي ثطتط ٚ ٔؼطفتي افعٖٚ ثط قٙبذت قرم حًطت ظٞطا)ؼ(، قرهيت آٖ پبن ثب٘ٛ زض رّٜٛ ٞ

ذّمت ٚ آفطيٙف، نفبت اضرٕٙس ٚ قبيؿتٝ، ٚيػٌيٟبي ٕٞؿطزاضي، زا٘ف ٚ آٌبٞي، زيسٌبٟٞبي اذاللي، زقٕٗ 

قٙبؾي، ثيٙكٟبي اضظقٕٙس ٚ ؾطا٘زبْ ٔزٕٛػٝ اي اظ ؾرٙبٖ آؾٕب٘ي آٖ يٍب٘ٝ ػبِٓ ثطضؾي قٛز ٚ ٕٞطاٜ ثب 

٘ي ٔٛضز اؾتفبزٜ ٚ ػُٕ لطاض ٌيطز تب ُٔبِؼٝ اي اظ ؾط تبءُٔ ٚ ثهيطت، يىبيه نفبت ٚ ؾرٙبٖ اٚ زض ػطنٝ ظ٘سٌب

)٘كبٖ ِيبلت( زض پيطٚي اظ آٖ حًطت ضا ٘هيت ذٛز ؾبظيٓ ٚ ثب ٞٓ ؾٛيي زض ضفتبض ٚ ٌفتبض آٖ ثب٘ٛ ضاٜ پبوي، 

 پيطاؾتٍي ٚ ٚاضؾتٍي ضا ثپيٕبييٓ.

 

  

 . 11تب  3ؾٛضٜ ثمطٜ، آيبت  11تب  1ؾٛضٜ ٖٔٛٔٙٛ، آيبت  77تب  63٘ه: ؾٛضٜ فطلبٖ، آيبت [ 1]

)ا٘تكبضات نسضا( ا٘ؿبٖ وبُٔ، اؾتبز ُٟٔطي،  65ٚ  64ضن: ربٔؼٝ ٚ تبضيد، اؾتبز قٟيس آيت اهلل ُٟٔطي، ل[ 2]

 )چبح ربٔؼٝ ٔسضؾيٗ(.  6ٚ  5ل

 . 43ٚ  42ؾٛضٜ آَ ػٕطاٖ، آيٝ [ 3]

 . 11ؾٛضٜ تحطيٓ، آيٝ [ 4]

 . 11ؾٛضٜ تحطيٓ، آيٝ  5تب  1ؾٛضٜ ٔؿس، آيبت [ 5]

 . 21ؾٛضٜ احعاة، آيٝ [ 6]

 . 143ؾٛضٜ ثمطٜ، آيٝ [ 7]

 . 4ؾٛضٜ ٕٔتحٙٝ، آيٝ[ 8]
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 . 72، ل12ٚاْ ٌطفتٝ اظ ؾرٙبٖ ظضيٗ حًطت أبْ ذٕيٙي زض ثبضٜ فبَٕٝ ظٞطا)ؼ( ضن: نحيفٝ ٘ٛض، د[ 9]

 . 185، ل6ٕٞبٖ، د[ 11]

 . 185، ل6ٚ د 121، ل19ٕٞبٖ، د[ 11]

 . 122زيٛاٖ حبفظ، غعَ [ 12]

 . 11حطيٓ، آيٝ ؾٛضٜ ت[ 13]

 . 137تب  134٘ه: ظٖ زض آييٙٝ رالَ ٚ رٕبَ، حًطت آيت اهلل رٛازي آّٔي، ل 12ٕٞبٖ، آيٝ [ 14]

ثٝ ٔزٕٛػٝ اي اظ ؾرٙبٖ ٚاالٌٛٞط حًطت أبْ ذٕيٙي زض ثبضٜ حًطت  19ٚ  12، 6ٍ٘بٜ وٙيس ثٝ نحيفٝ ٘ٛض، د[ 15]

 فبَٕٝ)ؼ(. 

 

 سيرٌ يا آمًزٌ َاي زودگاوي فاطمٍ زَرا 

آٖ ٍٞٙبْ وٝ پيطٚظي ا٘مالة قىٕٛٞٙس ايطاٖ ٚ تكىيُ حىٛٔت اؾالٔي زض اْ اِمطاي رٟبٖ اؾالْ، ٍ٘بٜ ٚ تٛرٝ اظ 

ا٘جٜٛ ثيكٕبضي اظ ٔطزْ ز٘يب، ثٛيػٜ قيفتٍبٖ آٔٛظٜ ٞبي ٚحيب٘ي ٚ ضفتبض ضثب٘ي ؾرٍٙٛيبٖ ٚحي ضا ثٝ ؾٛي ايطاٖ 

ْ ضا اٍِٛي قبيؿتٝ اي ثطاي ؾطٔكك ٌيطي زض رّت ٕ٘ٛز تٕبٔي ّٔتٟبي ٔؿتًؼف ٚ ا٘ؿبٟ٘بي تحت ؾتٓ، ايٗ ٘ظب

ظ٘سٌي ذٛز زا٘ؿتٙس. اظ ؾٛي زيٍط ثيبٖ ٚ ارطاي قيٜٛ ٔؼهٛٔبٖ زض ؾطاؾط ظ٘سٌي ٚ ػطنٝ ربٔؼٝ، ٘يبظ ثٝ وبضي 

ٚ افعٖٚ ثط ربٔؼيت ٚ وٕبَ زض ذٛض  [ 1]ٌؿتطزٜ، زليك ٚ رسي زاقت تب اظ ظالَ ٘بة ٚ پبن ػهٕت، اؾتفبزٜ قٛز.

 ٚ قبيؿتٝ، ثطاي أطٚظ ٚ فطزاي رٛأغ ٔرتّف لبثُ ثيبٖ ٚ ارطا ثبقس.

٘بٌفتٝ ٍ٘صضيٓ وٝ ؾرٙبٖ ضٞجطاٖ فىطي فطٍٞٙي ربٔؼٝ ٚ تالـ اضظقٕٙس نبحجبٖ لّٓ ٚ اُٞ تحميك، آحبضي 

تط اظ ٕٞيكٝ ثٝ ز٘جبَ آٖ ثٛزٜ ٚ ٞؿت، قبيؿتٝ ٚ چكٍٕيط اضايٝ زاز أب آ٘چٝ وٝ ٘ؿُ ذطزٚضظ ٚ ا٘سيكٕٙس ٔب ثيك
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ٌصقتٗ اظ )ثبيسٞب( ٚ )٘جبيسٞب( ٚ ضؾيسٖ ثٝ )ٞؿت ٞب( ٚ )٘يؿت ٞب( اؾت. ثٝ زيٍط ؾرٗ، پطزاذتٗ ثٝ ٔزٕٛػٝ 

ضفتبض ٚ اػٕبَ ٔؼهٛٔبٖ)ع( زض ٔتٗ ربٔؼٝ ٚ ثٛيػٜ زض فًبي ذب٘ٛازٜ ٚ زضؾأٔٛظي اظ قيٜٛ ٞبي ظ٘سٌب٘ي آ٘بٖ زض 

ٞس ثٛز تب ثسيٗ ؾبٖ ضٜ تٛقٝ اي ظ٘سٜ، پٛيب ٚ حطوتأفطيٗ ثطاي تٕبٔي افطاز ٚ زض تٕبٔي فطاظ ٚ ٘كيت حٛازث ذٛا

نحٙٝ ٞب ٚ ِحظٝ ٞب، تطؾيٓ قٛز ٚ ثطاي ٕٞيكٝ ذٛز ضا ثب ا٘ؿبٟ٘بي وبُٔ ٚ آٔٛظٜ ٞبي ربٔغ ضٚثٝ ضٚ زيسٜ، ثسٖٚ 

 طاثط ذٛز ثيبثٙس.آقفتٍي ذبَط ٘ؿجت ثٝ ذُب ٚ اقتجبٜ، ضاٞي ضٚقٗ اظ ٔؼطفت، ثبِٙسٌي ٚ قىٛفبيي ث

آ٘چٝ زض ايٗ ٔيبٖ، ٍ٘بٜ ثٝ آٖ يطٚضتي ثيكتط ٚ تٛرٟي فطاٚاٖ تط زض ثيٗ قيفتٍبٖ، زاقت، پطزاذتٗ ثٝ ظ٘سٌب٘ي 

أيط ٔٛٔٙبٖ ػّي)ع( ٚ فبَٕٝ ظٞطا)ؼ( اؾت، ظيطا زض ذب٘ٛازٜ وٛچه ايٗ زٚ، پسض ٚ ٔبزض ٚ زٚ فطظ٘س اظ ٘كبٖ 

ٖ ِجطيع اظ ٔؼطفت زضؾت ٚ قٙبذت نحيح ذٛاٞس ثٛز. اظ ايٗ ضٚ ػهٕت ثطذٛضزاض٘س ٚ ِحظٝ ِحظٝ ظ٘سٌب٘ي آ٘ب

تٕبٔي ٔٛحساٖ رٟبٖ ثب ٞط فىط ٚ ا٘سيكٝ اي ذٛز ضا ٘يبظٔٙس ثٝ چٙبٖ آٔٛظٜ ٞبيي ٔي زا٘ٙس تب )٘ؿرٝ اي آضأف 

ثرف ٚ ؾؼبزتأٔٛظ( ثطاي ٕٞيكٝ ايبْ ذٛز ثٝ زؾت آٚضز. چٙيٗ ثيٙف ضٚقٗ ٘ؿجت ثٝ ٘يبظ ربٔؼٝ ٚ ذٛاؾت 

، اٍ٘يعٜ پػٚٞف ٚ ٍ٘بضـ ايٗ ٔزٕٛػٝ ضا پسيس آٚضز تب زايطٜ إِؼبضفي ظضيٗ اظ ؾطٔبيٝ ٞبي ويٕيبٌٛ٘ٝ ا٘ؿبٟ٘ب

ٔمبثُ زيسٌبٖ ٍٕٞبٖ، ٕٞيكٝ ٌكٛزٜ ثبقس ٚ ظ٘سٌي زضؾأٔٛظاٖ اظ ضٚظٔطٌي ٘زبت يبثس ٚ ثب فطنتي ا٘سن زض ََٛ 

يي اظ ٔزٕٛػٝ ٔجبحج ضا ٔطٚض ٕ٘بييٓ ٚ حيبت، ٔحهِٛي ربٚزاٖ ٚ پطثطوت فطاٞٓ قٛز. قبيؿتٝ اؾت ثب ٞٓ زٚضٕ٘ب

 ثب حًٛض زض فًبي ُٔبِت، يٕٗ تٛرٝ ثٝ يىبيه آٔٛظٜ ٞب، ثب آٔبزٌي، تبءُٔ ٚ ثهيطت ثيكتط ثساٟ٘ب ثپطزاظيٓ:

 

  

 ٘ه: ؾرٗ حًطت ضيب)ع( زض ثبضٜ ؾرٙبٖ اُٞ ثيت، زضؾأٔٛظي آ٘بٖ ٚ تبءحيط ٞط يه زض ا٘ؿبٟ٘ب. [ 1]
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 زَرا ي امير مًمىان  صفات َمسران در خاوًادٌ فاطمٍ

ذب٘ٛازٜ، ربٔؼٝ وٛچىي اؾت وٝ زض آغٛـ آٖ ا٘ؿبٟ٘بيي ثٝ ضقس ٚ ثّٛؽ ٔي ضؾٙس ٚ پؽ اظ چٙسي ثٝ ربٔؼٝ 

ثعضٌتط يؼٙي ارتٕبع ضاٜ ٔي يبثٙس. ؾالٔت ٚ ؾؼبزت ارتٕبع ثؿتٍي وبُٔ ثب ٘ٛع تطثيت زض ذب٘ٛازٜ زاضز. ثٝ ٌٛ٘ٝ 

 [ 1]ٔطظ ظٔبٖ، ٘مكي غضف زاقتٝ، ٔؿيط تبضيد ثكطيت ضا زٌطٌٖٛ ٔي وٙس. اي وٝ ٌبٜ رّٜٛ تبءحيط آٖ ثب فطا ضفتٗ اظ

پطزاذتٗ ثٝ ٔؼيبضٞبي ؾؼبزت ثرف، ٘يبظ ثٝ ٚالغ ثيٙي ٚ زضن حمبيك ٚرٛزي ا٘ؿبٟ٘ب ٚ ربٔؼٝ زاضز تب ثٝ زٚض اظ 

ي لطاض قؼبضٞبي فطيجٙسٜ ٚ ػجبضات ٞيزب٘أفطيٗ، ٚالؼيبت ظ٘سٌي، آٖ َٛض وٝ ٞؿت ٔٛضز تٛرٝ، تزعيٝ ٚ ثطضؾ

 ٌيطز ٚ ثٝ زٚض اظ احؿبؾبت ثٝ اضايٝ ضاٜ حّٟبي ُٔٙمي ٚ ُٔبثك ثب فُطت ٚ ٟ٘بزپبن ثكطي پطزاذتٝ قٛز.

زض ٘رؿتيٗ ثحج ذٛز ثٝ ٚيػٌيٟبي فبَٕٝ ظٞطا)ؼ( زض ثطذٛضز ثب فطاظ ٚ ٘كيت حٛازث ذب٘ٛازٜ ٔي پطزاظيٓ ٚ ثب 

ضٜ ذٛز، ٕٞؿط، فطظ٘ساٖ ٚ ربٔؼٝ آٌبٜ ٔي ٍ٘بٞي زليك ثٝ اثؼبز ٚرٛزي آٖ حًطت ٘ؿجت ثٝ ٚظبيف ٚي زض ثب

قٛيٓ. زض پطتٛ ايٗ ٔجبحج، پبؾد پطؾكٟبي ثؿيبضي وٝ ؾبِٟبي فطاٚاٖ ٔٛضز تٛرٝ ا٘جٜٛ ػاللٝ ٔٙساٖ ثٛزٜ اؾت ٚ 

اظ چٍٍٛ٘ي حًٛض ظ٘بٖ زض ذب٘ٛازٜ ثٝ َٛض ُّٔك ٚ يب قطوت ثب٘ٛاٖ زض أٛض ارتٕبػي ثٝ ػٙٛاٖ ٘يٕي اظ ٘يطٚي فؼبَ 

 آٌبٜ ٔي قٛيٓ ٚ ضاٜ زضؾت ٚ ٔٛضز ٘ظط چٙيٗ اؾٜٛ ٞبي آؾٕب٘ي ٚ اضظقٕٙس ضا ثٝ زؾت ٔي آٚضيٓ. ربٔؼٝ ٚ يب...

 

  

ضن: ثطاي ذٛقجرتي ٚ ٔٛفميت آفطيسٜ قسٜ ايٓ، زوتط ٔٛضيُ ريٕع ٚ زٚضٚتي رٍٙٛاضز، تطرٕٝ زوتط حؿٗ [ 1]

 لبؾٓ ظازٜ. 
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 ديدگاَُاي اخاليقي دخت رسً  ا هل سنىان اا  ااوًي آفريى،  فاطمٍ زَرا 

زض ايٗ ثرف، ٔزٕٛػٝ اي اظ اذالق، آزاة ٚ ؾرٙبٖ اضظ٘سٜ اي اؾت وٝ زض الثٝ الي حٛازث ربٔؼٝ، زض اػٕبَ آٖ 

ٍ٘بٞي ٘ٛ حًطت ٚ يب ٌفتبض ايكبٖ ٚرٛز زاقتٝ اؾت. ٘ىبتي وٝ ٞط يه ثب ربٔؼٝ ػزيٗ قسٜ ٚ زا٘ؿتٗ آٟ٘ب ٔٛرت 

ثسٖٚ قه  [ 1]ثٝ ٞؿتي، قطح نسض ٚ تحُٕ ٔكىالت فطاٚاٖ ٚ زٚضي اظ نفبت ٔٙفي ٚ ٘بقبيؿت ذٛاٞس ثٛز.

فطاٌيطي ايٗ ؾرٙبٖ ٚ ثٝ وبض ثؿتٗ يىبيه آٔٛظٜ ٞب، ثؿبٖ ٌٙزيٙٝ اي ٌطا٘مسض زض ثحطاٖ ظ٘سٌي اؾت وٝ ٌبٜ 

 ؾرٙي ٞط چٙس وٛتبٜ، آزٔي ضا اظ ؾمٌٛ ٚ ٞالوت ٔؼٙٛي ٘زبت ثركيسٜ، ٘كبَي ضٚح افعا ٚ پطفطٚؽ ٔي آفطيٙس.

 

  

 ٘ي، تطرٕٝ زوتط ؾيسحؿٗ افتربضظازٜ ؾجعٚاضي. ٘ه: قبزٔب٘ي زَ پيبٔجط)ل(، آيت اهلل ضحٕب٘ي ٕٞسا[ 1]

 

 حقًق از وگاٌ فاطمٍ 

ٚضٚز زض حٛظٜ زيٗ ٚ پيٛؾتٗ ثٝ ظٔطٜ زيٗ ثبٚضاٖ اضظـ ٚاال ثٝ ٔٛفميت ٚ قرهيت آزٔي ٔي ثركس ٚ اٚ ضا چٙبٖ 

 ٕٔتبظ ٔي ؾبظز وٝ اضظـ زاضايي اٚ، ٕٞب٘ٙس ذٖٛ ٚي ذٛاٞس قس زض ربٔؼٝ ربيٍبٜ ذبني ٔي يبثس ٚ زض ٘ٛع

ثطذٛضزٞبي زيٍطاٖ انَٛ ٚ ٔجب٘ي ٔكرهي حبوٓ ٔي قٛز. أب اظ ؾٛي زيٍط ٔؿِٛٚيتٟبيي ٘يع ثط زٚـ ٚي لطاض 

ٔي ٌيطز وٝ تٛرٝ ثساٟ٘ب ٚ تؼٟس ٘ؿجت ثٝ آٟ٘ب، يطٚضي اػتمبز ثٝ آييٗ آؾٕب٘ي ذٛاٞس ثٛز. اظ ايٗ ضٚ آٌبٞي ٚ 

ٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔبيٝ افتربض ٚ اضظقٕٙسي قٙبذت حمٛق چٟطٜ اي قبيؿتٝ ٚ حتي ثبيؿتٝ ثٝ ذٛز ٔي ٌيطز. آ٘چ

قيؼيبٖ اؾت ٚ ثؿيبضي اظ زيٍط ٔؼتمساٖ ثٝ ازيبٖ اِٟي اظ ايٗ ٘ؼٕت ٔحطٚٔٙس، اؾتفبزٜ اظ آٔٛظٜ ٞبي زيٙي اظ ظثبٖ 

آقٙبيبٖ ثب ٚحي ٚ زا٘ف آٔٛذتٍبٖ ذساٚ٘س اؾت ثٝ وؿب٘ي وٝ قٙبذتي ربٔغ ٘ؿجت ثٝ ا٘ؿبٖ، اضظـ ثطتط اٚ زض 
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زض ايٗ ثرف اظ ٔجبحج ثط ؾبحُ ؾرٙبٖ  [ 1]ٛق اِٟي وٝ ثط اٚ ٚ ثطاي اٚ تؼطيف قسٜ، زاض٘س.رٟبٖ آفطيٙف ٚ حم

زضزا٘ٝ ٞؿتي، پبضٜ تٗ ضؾَٛ ٚ ظٞطاي ثتَٛ ٔي ٘كيٙيٓ ٚ اظ حمٛق قيؼيبٖ، لطآٖ، أبْ، ٕٞؿط، ظٖ، ٔٛٔٗ، 

 ٔزبٞساٖ، ٔيٟٕبٖ ٚ... آٌبٜ ٔي قٛيٓ.

 

  

 ؾبِٝ حمٛق أبْ ؾزبز)ع(. ثطاي ُٔبِؼٝ ٌؿتطزٜ تط ٍ٘بٜ وٙيس ثٝ ض[ 1]

 

 صفات آسماوي 

)نحيفٝ نفبت( حًطت ظٞطا)ؼ(، آيٙٝ اي اؾت وٝ زض آٖ قرهيت آٖ ثب٘ٛ ثٝ ذٛثي ٞٛيسا اؾت. آ٘چٝ زض ثبضٜ 

نفبت حًطت ٌفتٙي اؾت آٖ اؾت وٝ حٛازث ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ فطاٚا٘ي وٝ زض ػٕط وٛتبٜ ٚي ضخ زازٜ، ظٔيٙٝ ؾبظ 

ٟفتٝ ايكبٖ ثٛزٜ اؾت وٝ افعٖٚ ثط ػهٕت، نفبتي زض ٚرٛز آٖ حًطت ثٝ پسيساض قسٖ ٚ قىٛفبيي ٚيػٌيٟبي ٘

چكٓ ٔي ذٛضز وٝ ثٝ فهُ ٚ ظٔبٖ ذبني ٔحسٚز ٘كسٜ ٚ زض رٙؽ ٚيػٜ اي ذالنٝ ٕ٘ي قٛز. زض ذب٘ٛازٜ، ثيٗ 

ظ٘بٖ، ثطاي ٔطزاٖ ٚ زض نحٙٝ ٞبي ؾيبؾي ارتٕبػي ٘مف وبضثطزي زاضز ٚ زضؾأٔٛظ ضاثُٝ ا٘ؿبٖ ثب ذسا، ٘كبٍ٘ط 

 كك ٚ ػبَفٝ اي فطاٌيط ٚ ثيبٍ٘ط زا٘ف ٚ ثيٙف چكٍٕيط ٚ ثي ٘ظيطي ذٛاٞس ثٛز.ػ

آ٘بٖ وٝ ا٘ؿبٖ ضا زض چبضچٛة أٛض ٔبزي ٔي ٍ٘ط٘س ٚ يب زؾتٛضات زيٗ ضا ؾّؿّٝ ؾرٙبٖ اذاللي ثطاي آذطت افطاز 

ي ثٝ ايٗ نفبت ٔي زا٘ٙس ٚ يب آ٘ىٝ ظٖ ضا ٔٛرٛزي ٘بتٛاٖ ٚ ػًٛي غيط ٔفيس ثطاي ارتٕبع ٔي ٍ٘ط٘س، ثب ٍ٘بٞ

آؾٕب٘ي پي ثٝ اٚد ػظٕت ٚ لّٝ لساؾت ثب٘ٛيي رٛاٖ ٔي ثط٘س وٝ اٍِٛيي وبُٔ ٚ ا٘ؿب٘ي قبيؿتٝ ثطاي ػجطت 

 .[ 1]پصيطي تٕبٔي ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ذٛاٞس ثٛز.
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 ضن: ظٖ زض آييٙٝ رالَ ٚ رٕبَ، آيت اهلل رٛازي آّٔي. [ 1]

 

 ايىشُاي شيريه 

اؾبؾي ٚ ؾط٘ٛقت ؾبظ زض ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ٚ ثبٚضٞبي اٚ زاضز، ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ  پبضٜ اي اظ ٔٛيٛػبت ٚ ٔجبحج، ٘مكي

آزٔي ضا اظ افطاٌ ٚ تفطيٍ زض نحٙٝ ا٘زبْ ٚظبيف ٔهٖٛ ٍ٘ٝ زاقتٝ ٚ ضاٜ ضا ثط ٞط ثيطاٞٝ اي ٔي ثٙسز. ثطذي اظ ايٗ 

غ ثٝ تٕبٔي اثؼبز آٖ، ٔؿبيُ زض ظٔبٖ َطح آٟ٘ب اتفبق ٘يفتبزٜ اؾت أب ٘ٛع ٍ٘طـ ٚ پطزاذت ثٝ ٔٛيٛع ٚ ٍ٘بٜ ربٔ

 ثيبٍ٘ط ٌؿتطٜ ػظٕت ٚ ثيٙف ػطقي آٖ قرم ذٛاٞس ثٛز.

زض ايٗ لؿٕت اظ ٘ٛقتبض ثب ٔزٕٛػٝ اي اظ ٔجبحج ُٔطح قسٜ تٛؾٍ حًطت ظٞطا ؾالْ اهلل ػّيٟب ضٚثٝ ضٚ ٔي قٛيٓ 

مبيس وٝ اضظقٟبي قبيؿتٝ ٚ ثيٙكٟبي ثٙيبزيٗ زض آٖ ٚرٛز زاضز ٚ ٌّچيٙي اظ آزاة، قٙبذتٟبي نحيح ٚ ػ

ؾط٘ٛقت ؾبظ ذٛاٞس ثٛز. ثطذي ٔٛيٛػبت زض ظٔبٖ آٖ ثب٘ٛ ٔهساق يبفتٝ اؾت. )ٕٞب٘ٙس اضتساز، اضتزبع، زٚؾت 

قٙبؾي، اضث، اقه ٚ...( ٚ پبضٜ اي زيٍط ثطاي آيٙسٜ ا٘ؿبٟ٘ب تطؾيٓ قسٜ اؾت )ٕٞچٖٛ وطثال، حًطت ٟٔسي ػّيٝ 

 .[ 1]اِؿالْ ٚ...(.
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 زَرا  دشمه شىاسي ي شيًٌ َاي ارخًرد حضرت

قٙبذت زقٕٗ، قيٜٛ قٙبؾي زض ضٚيبضٚيي ثب اٚ ٚ چٍٍٛ٘ي پيطٚظي ثط زؾيؿٝ ٞبي زقٕٙبٖ، آٔٛظٜ ٞبيي اؾت وٝ 

ٞط زيٗ ثبٚض فطٞيرتٝ اي ثبيس ثساٟ٘ب آٌبٞي يبثس. ٘بٌفتٝ پيساؾت وٝ زض ٔىبتت آؾٕب٘ي ثٛيػٜ اؾالْ وٝ ؾرٗ اظ 

يكٕٙسي، آٔبزٌي ٚ غضف ٍ٘طي ٘ؿجت ثٝ ٔؼبضف ٘بة اِٟي ربٚزاٍ٘ي ٚ ربٔؼيت زاضز ٚ ٕٞبضٜ پيطٚاٖ ذٛز ضا ثٝ ا٘س

ٕٞچٖٛ پبؾساضي اظ )ٚاليت( زػٛت ٔي وٙس، زقٕٙبٖ فطاٚا٘ي ثب رسيت ٚ تالـ نس چٙساٖ ثطاي حفظ ٔٙبفغ ذٛز 

ٚ ضؾيسٖ ثٝ ٔمبنس ذٛيف ثٝ ٔجبضظٜ ثطٔي ذيع٘س تب چٙيٗ آييٗ ثبِٙسٜ ٚ پٛيب ضا ثٝ ؾّؿّٝ زؾتٛضاتي ربٔس، ؾبوت 

 جسيُ وطزٜ ٚ ثٝ وٙذ ٔؿبرس ٚ ٔٙبظَ ؾٛق زٞٙس.ٚ ذبٔٛـ ت

آغبظ ايٗ ضاٜ زقٛاض ٚ ٔمسؼ زض ضٚيبضٚيي ثب زقٕٙبٖ أبٔت ٚ ٚاليت اظ ظٔبٖ حًطت ظٞطا)ؼ( ثٛز ٚ ثب ٍ٘طقي ٘ٛ 

ثيف اظ زٜ ضٚـ ٔمبثّٝ ٚ ثطذٛضز اظ زذت ضؾَٛ ذسا)ل( ٔكبٞسٜ ٔي وٙيٓ، ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ تبءحيط آٖ قيٜٛ ٞب زض 

اضظقٟبي ٔمسؼ زيٙي، لطٟ٘بي ٔتٕبزي اؾتٕطاض يبفتٝ ٚ ٞط ضٚظ چٟطٜ اي ثطافطٚذتٝ تط ٚ ثبِٙسٜ تط ثٝ ذٛز زفبع اظ 

 ٌطفتٝ اؾت.

ايٙه وٝ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ اْ اِمطي رٟبٖ اؾالْ، پطچٕساض حىٛٔت ػّٛي ٚ فبَٕي اؾت ٚ تٕبْ 

قيؼي ٔي زا٘ٙس، آقٙبيي ثب قيٜٛ ٞبي ضٚيبضٚيي ثب ا٘ؿبٟ٘ب ايٗ حىٛٔت ضا ثٝ ػٙٛاٖ اؾالْ ٘بة ٔحٕسي ٚ ٘ظبْ 

زقٕٙبٖ ٔؿتىجط ٚ ٔربِفبٖ حىٛٔت ٚاليي، يطٚضتي اؾت وٝ ثٝ يبضي ذساٚ٘س زض ايٗ فهُ ثساٖ پطزاذتٝ ذٛاٞس 

 .[ 1]قس.

 

  

ٚ چٍٍٛ٘ي ثطضؾي ٚ تحّيُ ٔؼظٓ  1377ضن: ٔزٕٛػٝ ؾرٙبٖ ضٞجط فطظا٘ٝ ا٘مالة زض ٔبٟٞبي ٟٔط، آثبٖ ٚ آشض [ 1]

 اظ يطٚضت زقٕٗ قٙبؾي ٚ ثطضؾي قيٜٛ ٞبي آٖ. ِٝ 
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 ريشىاي اوديشٍ در ايان فلسفٍ احکام 

زيط ظٔب٘ي اؾت وٝ )فّؿفٝ احىبْ ٚ چٍٍٛ٘ي ثيبٖ آٖ( اظ ٔجبحج رٙزبِي ٚ ٔٛضز ٘مس ٚ تحّيُ ثؿيبضي 

اضظقٟبي اِٟي زا٘كأٔٛذتٍبٖ ٚ ا٘سيكٕٙساٖ ثٛزٜ اؾت. ػسٜ اي پطزاذت ثٝ فّؿفٝ احىبْ ضا زض تًبز ثب لساؾت ٚ 

آٖ زا٘ؿتٝ ٚ تؼجس زض ا٘زبْ احىبْ ضا قبيؿتٝ ػجٛزيت ٚ اَبػت ٔي زا٘ٙس. أب ثطذي ػُٕ ثٝ زؾتٛضات ذساٚ٘سي ضا 

ٌٔٙٛ ثٝ فٟٓ فّؿفٝ آٖ ٚ تؿٍّ ثط ٔفبٞيٓ ٟ٘فتٝ زض پبيجٙسي ثساٖ ثيبٖ ٔي وٙٙس ٚ ثط ايٗ ثبٚض٘س آ٘چٝ ضا وٝ ٔي 

ثب آٖ آقٙبيي ٘ساض٘س ضٞب ٔي ٕ٘بيٙس! زيسٌبٜ ؾْٛ ٚ ذطزٔٙسا٘ٝ اي ٚرٛز  زا٘ٙس ثساٖ ػُٕ ٔي وٙٙس ٚ ٞط آ٘چٝ ضا وٝ

زاضز وٝ ثب احتطاْ ثٝ زا٘ف ٚ زا٘بيي ٘ؿجت ثٝ فّؿفٝ احىبْ، ٔطظ ػجٛزيت ٚ تؼجس ضا پبؼ زاقتٝ، يٕٗ ثيبٖ الؿبْ 

كٕٙس ػبِٓ آفطيٙف فّؿفٝ زؾتٛضات ذساٚ٘س، ا٘سوي اظ آ٘بٖ ضا ٘يبظٔٙس ثٝ ظٔبٖ ٚ ضقس زا٘ف، يب حًٛض ثطتطيٗ ا٘سي

حًطت ٟٔسي ػّيٝ اِؿالْ ٚ يب آظٖٔٛ تؼٟس ٚ تؼجس ا٘ؿبٟ٘ب ثٝ ؾرٙبٖ ؾؼبزتأفطيٗ ٔؼهٛٔبٖ ػّيٟٓ اِؿالْ ٔؼطفي 

ٔي وٙٙس. زض ايٗ فطاظ اظ ؾيطٜ، ضٚقٙبي ا٘سيكٝ ٟٔتبة آفطيٙف، حًطت ظٞطا ػّيٟباِؿالْ ضا ٔي ٍ٘طيٓ وٝ زٟٞب 

ب تطؾيٓ ٕ٘ٛزٜ تب قٟس قيطيٗ ثٙسٌي زض وبْ ربٖ زيٗ ثبٚضاٖ فعٚ٘ي ٚ لّٓ اظ احىبْ اِٟي ضا ثب فّؿفٝ احىبْ آٟ٘

 .[ 1]ثطتطي يبثس ٚ ثهيطت ٚ ثيٙف ٘ؿجت ثٝ ٚظبيف ٞط يه اظ ٔب ٕ٘بيبٖ قٛز.

 . 1٘ه: فّؿفٝ احىبْ، ٔطحْٛ آيت اهلل احٕس اٞتٕبْ، د[ 1]
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 شنصيت شىاسي فاطمٍ 

سٜ ٘كبٖ اظ حًٛض ا٘سيكٕٙسا٘ٝ زض ربٔؼٝ اؾت. ايٗ قٙبذت ز٘يبي اَطاف ٚ قرهيتٟبي ٔؼبنط، ٌصقتٝ ٚ آيٙ

آٌبٞي ظٔيٙٝ ؾبظ ٔؼطفي اٍِٛٞبي ا٘ؿبٖ ؾبظ ثٛزٜ ٚ ٕٞطاٜ ثب آٖ ٔٛرت ثيساضي افطاز زض پطٞيع اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي 

 ٘بقبيؿت ٚ ثيبٖ قرهيت ٔٙفي آ٘بٖ ذٛاٞس ثٛز.

زايطٜ إِؼبضفي اظ اضظقٟب ٚ يس ثسٖٚ تطزيس ٞط ٌبٜ ايٗ قٙبذت ثب ٘ٛض ػهٕت ٚ ضٚقٙبيي ٔؼٙٛيت ٕٞطاٜ ٌطزز، 

اضظقٟب اظ ظ٘سٌي افطاز ؾؼبزت پيكٝ ٚ قمبٚتٕٙس تسٚيٗ ٔي قٛز وٝ ضاٟٞبي ضٞبيي اظ ظ٘زيط ٞٛاٞب ٚ ٞٛؾٟب ثٝ 

َٛض ظ٘سٜ ٚ ثب ٔهسالٟبيي ٌٛيب ثيبٖ ٔي قٛز ٚ اظ زيٍط ؾٛ، ضٌٝ ٞبي ا٘حطاف ٚ ضاٟٞبي ٞالوت ثٝ ذٛثي تحّيُ ٚ 

پبوي ثط ثّٙساي تبضيد ا٘ؿب٘يت ٕ٘بيبٖ ٔي قٛز. زض ايٗ لؿٕت اظ ؾرٙبٖ ظٞطاي ثطضؾي قسٜ، ؾطٔكك پبوي ٚ ٘ب

ٔطييٝ)ؼ( ثٝ قٙبذت زٟٞب قرهيت اظ ٍ٘بٜ پطثهيطت آٖ ثب٘ٛ ٔي ٘كيٙيٓ ٚ اظ فطاظٞبي ٔرتّف ؾرٙبٖ آٖ 

 .[ 1]حًطت، ضٜ تٛقٝ ٞبيي قبيؿتٝ ثطاي ذٛز ٚ زيٍطاٖ ثطٔي ٌعيٙيٓ.

 بَٕٝ ٔٗ إِٟس اِي اِّحس، ٔطحْٛ لعٚيٙي. ٘ه: ٟ٘ذ اِحيبٜ، ٔحٕس زقتي، ف[ 1]

 

 

  

 آمًزٌ َاي زودگاوي در آخريه سنىان آسماوي 

پيكأٔسٞبي زقٛاض ظ٘سٌي ٕٞب٘ٙس آتكي فطٚظاٖ اؾت وٝ ا٘ؿبٟ٘ب ضا ظيط ٚ ضٚ وطزٜ، ٔبٞيت ٚالؼي آ٘بٖ ضا آقىبض 

ٙسي ثؼس تٕبٔي قؼبضٞبي ذٛز ضا ٔي وٙس. ثؿيبضي زض آغبظ ضقس ذٛيف، پبيجٙس انَٛ ٚ ٔؼيبضٞبيي ثٛزٜ ا٘س أب چ

فطأٛـ وطزٜ، اظ ضٚي آظ ٚ ٘يبظ ٚ يب قٟٛت ٚ قٟطت، َؼٓ قيطيٗ ِصتٟبي ظٚزٌصض ظ٘سٌي ضا تطريح زازٜ، ضٜ ثٝ 
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ثيطاٞٝ ٔي ؾپطز٘س. ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ ثب ٕٞؿط ذٛيف، وٝ ؾبِيبٖ ثؿيبض قطيه ٔكىالت ٚ ٕٞپبي ض٘زٟبي اٚ ثٛزٜ، 

آضٔبٟ٘بي ٔمسؾي وٝ اظ زيطثبظ ثطاي آ٘بٖ فساوبضيٟب ٕ٘ٛزٜ، پكت پب ظزٜ ٚ ثب  ثطذٛضزٞبي ٘بقبيؿت زاقتٝ، يب ثٝ

چٟطٜ اي زٌطٌٖٛ ٚ ؾيطتي ٚاغٌٖٛ ثٝ حيبت ذٛز ذبتٕٝ ٔي زٞٙس. ثسيٗ ذبَط اؾت وٝ ِحظٝ ٞبي آذط ظ٘سٌي ضا 

ب٘ي ؾمٌٛ آزٔي آيٙٝ اي اظ تٕبٔي ؾبِٟب ٚ حٛازث ػٕط زا٘ؿتٝ ا٘س وٝ ٌبٜ نؼٛز ا٘ؿبٖ زض آٖ پسيساض ٔي قٛز ٚ ظٔ

 ثٝ چكٓ ٔي ذٛضز.

آٔٛظٜ ٞبي ظ٘سٌب٘ي زض آذطيٗ ؾرٙبٖ آؾٕب٘ي حًطت ظٞطا)ؼ( ٔزٕٛػٝ اي اظ ٞفت ٚنيت ٌفتبضي ٚ يه ٚنيت 

٘ٛقتبضي اؾت وٝ پبيساضي ٚ قىيجبيي آٖ ثب٘ٛ ثط انَٛ ٚ اضظقٟبي ٚاال زض آٟ٘ب ٔكبٞسٜ ٔي قٛز. زض ايٗ ؾرٙبٖ ثٝ 

٘ؿجت ثٝ ٕٞؿط، فطظ٘ساٖ ٚ ا٘ؿبٟ٘بي قبيؿتٝ ٚ ٌطا٘مسض تزّي ٔي وٙس، ٚ  ذٛثي ٚفبزاضي، ػكك ٚ ػبَفٝ ٚ ازة

٘ؿجت ثٝ اذالل ٚ زِسازٌي ثٝ آٔٛظٜ ٞبي لطآ٘ي ٚ ٘جٛي، زضؾٟبي اضظقٕٙسي ثيبٖ ٔي قٛز. اظ ؾٛي زيٍط، ٘ٛع 

 ثطذٛضز آٖ حًطت ثب زقٕٙبٖ ٔؿتىجط ٚ غبنجبٖ ؾتٍٕط ٘كبٖ اظ ضٚح پطحٕبؾٝ ٚ ثطذٛضزٞبي ٞسفٕٙس زاضز تب

ٔيساٖ ٔجبضظٜ ثب قيُبٖ نفتبٖ ٚ ٔتىجطاٖ ٕٞيكٝ ثبظ ثبقس ٚ ؾتٕسيسٌبٖ، پطذطٚـ ٚ تٛا٘ب ػّيٝ ذٛزوبٍٔبٖ ثٝ پب 

 .[ 1]ذيع٘س ٚ فطيبز ثطآٚض٘س.

ؾٛضٜ  64ؾٛضٜ آَ ػٕطاٖ، آيٝ  15ٍ٘بٜ وٙيس ثٝ تفبؾيط إِيعاٖ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ اُِيت اِجيبٖ شيُ ؾٛضٜ ثمطٜ، آيٝ [ 1]

ٚ  32ؾٛضٜ احعاة، آيٝ  19ؾٛضٜ ِمٕبٖ، آيٝ  4ؾٛضٜ َٝ، آيٝ  53ؾٛضٜ اؾطاء، آيٝ  74ؾٛضٜ تٛثٝ، آيٝ  9٘ؿبء، آيٝ 

 . 35ؾٛضٜ ٘جبء، آيٝ 
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 سيىاي صالات اا خطبٍ اي خدايي 

بوٖٙٛ ثركٟبي ٔرتّفي اظ ؾيطٜ ٚ ؾرٗ ظٞطاي ٔطييٝ)ؼ( ضا اظ ٘ظط ٌصضا٘سيٓ ٚ ثب آٔٛظٜ ٞبيي وٝ زض آيٙسٜ ت

ثساٖ پطزاذتٝ ٔي قٛز، آقٙب قسيٓ. ايٙه زٚضٕ٘بي فهّي اظ ظ٘سٌب٘ي آٖ ثب٘ٛ ضا ٔي ٍ٘طيٓ وٝ زاضاي ٚيػٌي ذبني 

نيت ٔكبٞسٜ ٔي قٛز ٚ آٖ ربٔؼيت اؾت. ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ زض وٕتط ؾرٙبٖ ٚ يب ضفتبض آٖ حًطت ايٗ ذهٛ

 چكٍٕيط ٚ ٕٞٝ ؾٛيٝ اؾت.

پيكتط، اقبضٜ اي ثٝ پبضٜ اي قجٟبت ٚ اثٟبٟٔبي ٔرتّف اظ ؾٛي افطاز ٚ افطاٌ ٚ تفطيُٟبيي وٝ زض ايٗ ثبضٜ ٚرٛز 

 زاضز، ٕ٘ٛزيٓ.

ٌطزز. اظ زض ايٗ ثرف، فًبيي اظ ٔؼبضف ٘بة ٌكٛزٜ ٔي قٛز وٝ زض آٖ پبؾد ثؿيبضي اظ پطؾكٟب ثيبٖ ٔي 

چٍٍٛ٘ي حًٛض ظ٘بٖ زض ٔتٗ ربٔؼٝ تب اضظقٟبي ٚااليي وٝ اظ َٛثبي ثطوبت يه ثب٘ٛي ٔتؼٟس ٚ زيٗ ثبٚض، ضيعـ ٔي 

وٙس اظ ٘ىبت تطثيتي ضٚا٘ي تب تٛحيسي والٔي اظ تكطيح فّؿفٝ ٘جٛت تب اضظـ ٚاليت ٚ أبٔت ٚ اظ ٔجبحج فمٟي 

ؾطا٘زبْ ٌكٛزٖ ٔؼبضفي اظ لطآٖ ثب ثيبٖ ٞٛقٕٙسا٘ٝ ٚ حمٛلي تب فطاظٞبيي اظ ٘ىتٝ ٞبي حىٛٔتي ارتٕبػي ٚ 

 .[ 1]ػبِٕب٘ٝ ٘ؿجت ثٝ حمبيك اِٟي، ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ زض ايٗ ذُجٝ ضٚقٙي افطٚظ ثٝ چكٓ ٔي ذٛضز.

 

  

. ذُجٝ اِعٞطاء، تطرٕٝ ٔحٕسضيب ا٘هبضي 1376٘ه: نالي نالثت، ٔحٕسؾطٚـ، ٚيػٜ ٘بٔٝ پيبْ ظٖ آثبٖ ٔبٜ [ 1]

 ظٞطا)ع(، آيت اهلل ٔىبضْ قيطاظي )وتبة فبَٕٝ ظٞطا)ع( ثب٘ٛي ثطتط(.  تطرٕٝ ٚ تفؿيط ذُجٝ حًطت
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 اوديختٍ َاي معرفت 

 

 

 ٔػزٜ اي زَ وٝ زٌط ثبز نجب ثبظ آٔس  

 ٞسٞس ذٛـ ذجط اظ َطف ؾجب ثبظ آٔس

 

 ثطوف اي ٔطؽ ؾحط ٘غٕٝ زاٚٚزي ثبظ  

 .[ 1]وٝ ؾّيٕبٖ ٌُ اظ ثبز ٞٛا ثبظ آٔس

 

فبَٕٝ)ؼ(، چٙبٖ غضف ٚ ثي ا٘تٟبؾت وٝ تٛاٖ ضٞيبثي ثٝ پبيبٖ آٖ ثطاي ٞيچ ا٘ؿبٖ ظٔيٙي اليب٘ٛؼ ثيىطاٖ ٔؼطفت 

٘رٛاٞس ثٛز أب قيفتٍي ٚ زِسازٌي ثٝ آٖ پبن ثب٘ٛي آفطيٙف لّٓ ضا ثي لطاض ٚ زَ ضا ثي تبة ٔي وٙس ٚ آ٘چٙبٖ 

ٛز ٚ ظثب٘ٝ ػكك ٚااليي ػُكي زض ٚرٛز آزٔي ٔي ٘كب٘س وٝ ثب ٞط رطػٝ اي اظ ٔؼطفت ٚي، تكٍٙي افعٚ٘تط ٔي ق

 ثيكتطي ٔي يبثس.

ثط ؾبحُ ؾيطٜ ٚ ؾرٗ آٖ زضزا٘ٝ آفطيٙف ٘كؿتيٓ ٚ اظ زٚض ثٝ افمٟبي ضٚقٙي افطٚظ قرهيت اٚ ٍ٘طيؿتيٓ أب 

حيفٕبٖ آٔس ٌٙزيٙٝ زا٘كي ضا وٝ زض آٖ ا٘سٚذتٝ ٞبي ٔؼطفتي ثب٘ٛ ثٝ چكٓ ٔي ذٛضز، ٕ٘بيبٖ ٘ؿبظيٓ تب زا٘ف 

ٌؿتطٜ قرهيت حًطت آٌبٞي يبثٙس ٚ ػاللٕٙساٖ ػبقك رّٜٛ ٞبي ٔحجٛة ذٛيف ضا  پػٚٞبٖ اظ اثؼبز زيٍطي اظ

چٙيٗ آيٙٝ ٞبي ٔؼطفت افطٚظي ٘يع ثٍٙط٘س. أيس آ٘ىٝ پؽ اظ پبيبٖ فهّٟبي يبزقسٜ، ثٝ ايٗ ٔجبحج ثپطزاظيٓ ٚ 

ؿتي ظيٙت نحٗ ٚ ؾطاي ٚرٛزٔبٖ ضا ثب تحفٝ ٞبي زا٘ف ٚ ثيٙف ٘ؿجت ثٝ قرهيت آٖ ػعيع ٚاالٌٛٞط ٚ يٍب٘ٝ ٞ

 ثركيٓ:
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 اِف( ثط وطا٘ٝ وٛحط:

 ٍ٘بٞي زٚثبضٜ ثٝ آيبت لطآٖ زض ثبضٜ فبَٕٝ ظٞطا)ؼ( ٚ زيسٌبٜ ذساٚ٘س ٘ؿجت ثٝ ٔحجٛة ذٛيف.

 ة( ذٛقٝ ٞبي ذٛضقيس:

 ٔزٕٛػٝ اي اظ قؼبع ػكك ٚ ػاللٝ پيبٔجط اوطْ)ل( ٘ؿجت ثٝ زذت ٚاالٌٛٞط ذٛز، حًطت ظٞطا)ؼ(

 اُٞ ؾٙت: د( رّٜٛ ٞبي فبَٕٝ زض آؾٕبٖ ؾرٙبٖ

 تبّٔي ظيجب ثط ٔزٕٛػٝ ؾرٙبٖ اُٞ ؾٙت ثٛيػٜ زض نحبح قف ٌب٘ٝ زض ثبضٜ قرهيت پطفطٚؽ حًطت ظٞطا)ؼ(

 ز( پّىبٖ ّٔىٛت:

 ٍ٘طقي ػطقي ثٝ تؿجيحبت فبَٕٝ ظٞطا)ؼ( ٚ آحبض ويٕيبٌٖٛ آٖ زض ػبِٓ ٞؿتي.

 ٜ( نحيفٝ ٕٞيكٝ ؾجع:

اِؿالْ زض ثبضٜ ٔهحف فبَٕٝ ػّيٟباِؿالْ، فّؿفٝ ٚرٛزي، ثٟطٜ ٌيطي اظ ٔزٕٛػٝ ؾرٙبٖ أبٔبٖ ٔؼهْٛ ػّيٟٓ 

 آحبض ٚ ثٟطٜ ٞبي ٌصقتٝ، حبَ ٚ آيٙسٜ اظ آٖ.

 ٚ( فطٚؽ فطظاٍ٘ي:

 زضؾأٔٛظي اظ فطٚؽ ٔؼطفت حًطت أبْ ذٕيٙي زض ثبضٜ ٔبزض ػعيع ٚ ثعضٌٛاض ذٛز، حًطت ظٞطا)ؼ(

 ظ( فبَٕٝ ٚ فبَٕيٖٛ:

 ؼ ٚ تبءحيط ضٔع يبظٞطا زض ػّٕيبتٟبي ٔرتّف.آحبض ٘بْ ٚ يبز فبَٕٝ ظٞطا)ؼ( زض زفبع ٔمس

 ح( فبَٕٝ زض آيٙٝ فمٝ ٚ زض ٍ٘بٜ فميٟبٖ:

 ٍ٘بٞي ثٝ ٔزٕٛػٝ ٔجبحج فمٟي ٚ زيسٌبٜ ا٘سيكٕٙساٖ ػطنٝ فمٝ ٚ فمبٞت زض ثبضٜ حًطت ظٞطا)ؼ(

 ٌ( فطًٞٙ ٘بٟٔب ٚ اِمبة فبَٕٝ)ؼ(:
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 اضي افطاز، ٔٛؾؿبت ٚ ٔٙبؾجتٟبي ٔرتّفثطضؾي ٌؿتطزٜ ٘بٟٔب ٚ ِمجٟبي حًطت ٚ زضؾأٔٛظي زض ثبضٜ ٘بٍٔص

 ي( ٍ٘بٞي ثٝ ثطذي اظ وتبثٟب ٚ ضؾبِٝ ٞبي ٍ٘بقتٝ قسٜ زض ثبضٜ حًطت ظٞطا)ؼ(:

آقٙبيي ثب ايٗ آحبض، ٔٛرت ٚؾؼت زيس ا٘ؿبٖ ٚ حًٛض زض فًبي فطٍٞٙي وكٛض، اِٟبٟٔبي ٔرتّف زض وبضٞبي 

يٕٗ يبزآٚضي قطٚع ٔجبحج آغبظيٗ زض ايٗ فىطي فطٍٞٙي ٚ زٚضي اظ وبضٞبي تىطاضي ذٛاٞس قس. زض پبيبٖ 

٘ٛقتبض اظ قٕبضٜ آيٙسٜ، تٛفيمي ثطتط ثطاي فطاٌيطي آٔٛظٜ ٞبي ظ٘سٌب٘ي ٔؼهٛٔبٖ ػّيٟٓ اِؿالْ ثٛيػٜ حًطت ظٞطا 

 ػّيٟباِؿالْ، اظ ذساٚ٘س ثعضي ذٛاؾتبضيٓ.

 

  

 صفات َمسران در خاوًادٌ فاطمٍ زَرا ي اميرمؤمىان

 خاوٍ ي خاوًادٌ 

ٔزٕٛػٝ ٚ ٟ٘بزي وٝ ثب وٕتطيٗ افطاز ٚ ثيكتطيٗ اضظقٟب زض ربٔؼٝ تكىيُ ٔي قٛز، ذب٘ٛازٜ اؾت. ٘رؿتيٗ 

ٔحفّي وٝ زض آٖ قبِٛزٜ قرهيت ا٘ؿبٟ٘ب ٚ ثٙيبٖ ثبٚضٞبي آ٘بٖ پي ضيعي ٔي قٛز ٚ اظ چٙبٖ ػظٕتي ثطذٛضزاض 

فٛي يب قطاض ثِٟٛجي ٔي اؾت وٝ ٌبٜ پطٚضـ يبفتٝ ٞبي آٖ ٔؿيط تبضيد ا٘ؿب٘يت ضا تغييط زازٜ، چطاؽ ٔهُ

اظ آغبظ آفطيٙف ٚ قطٚع ظ٘سٌب٘ي آزْ ٚ حٛا تبوٖٙٛ، زٚضٜ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ تبضيري پسيس آٔسٜ ٚ آزاة ٚ  [ 1]افطٚظ٘س.

ثطذي اظ نبحجبٖ فىط ٚ ا٘سيكٝ ثب تٛرٝ ثٝ لساؾت  [ 2]ضؾْٛ ٔرتّفي ثط ٘ظبْ ذب٘ٛازٌي حىٕفطٔب ثٛزٜ اؾت

زازٜ ا٘س ٚ پبضٜ اي اظ زِٚتٟب ٚ ؾطاٖ اؾتىجبضي ثطاي زؾت يبثي ثٝ اٞساف  ذب٘ٛازٜ، ضٕٞٙٛزٞبي ٞسايت ثركي اضائٝ

 قْٛ ذٛز، ثيكتطيٗ تالـ ذٛز ضا نطف فؿبز ٚ تجبٞي ايٗ وبٖ٘ٛ اضظقٕٙس ٕ٘ٛزٜ ا٘س.
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آييٗ آؾٕب٘ي اؾالْ، ٔزٕٛػٝ اي اظ وبّٔتطيٗ ٚ ٘بة تطيٗ آٔٛظٜ ٞبي ؾؼبزتأفطيٗ ٚ ربٚزا٘ٝ ثطاي ذب٘ٛازٜ اضائٝ زازٜ 

ب ٍ٘طقي ربٔغ ٚ ثي ٘ظيط، ثٝ تٕبٔي اثؼبز رؿٕب٘ي ٚ ضٚحب٘ي ا٘ؿبٟ٘ب تٛرٝ زاقتٝ ٚ رّٜٛ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ اؾت ث

فطٍٞٙي، ارتٕبػي ٚ التهبزي ايٗ ٟ٘بز ٔمسؼ ضا ٔٛضز ٘ظط لطاض زازٜ اؾت. اظ ايٗ ضٚ، ٌبٜ زض آيبت لطآٖ ٚ ظٔب٘ي زض 

 پطزاذتٝ قسٜ اؾت.ؾرٙبٖ پيكٛايبٖ ٚ يب ؾيطٜ ٔؼهٛٔبٖ ػّيٟٓ اِؿالْ ثٝ ايٗ ٟٔٓ 

ثب ٍ٘بٞي ثٝ ٔزٕٛػٝ آيبت لطآٖ، ٘رؿت ذب٘ٛازٜ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ اي ضا ٔي ثيٙيٓ وٝ ذساٚ٘س ٔتؼبَ ثطذي اظ آ٘بٖ 

ٕٞچٖٛ ذب٘ٛازٜ ايٛة، ظوطيب، نبِح، ٔٛؾي، يٛؾف ٚ حًطت ٔحٕس)ل( ضا ٔخبَ ظزٜ ٚ ثب ٌكٛزٖ زفتط ظ٘سٌب٘ي 

ؾپؽ ثب پطزاذتٗ ثٝ اضظـ ذب٘ٛازٜ، آؾبيف،  [ 3]ٛزٜ اؾت.آ٘بٖ، ٍٕٞبٖ ضا ثٝ زضؾأٔٛظي ٚ ػجطت پصيطي زػٛت ٕ٘

زض زيٍط آيبت، اثؼبز ارتٕبػي ذب٘ٛازٜ ٚ نفبت  [ 4]ٞسايت ٚ احؿبٖ زض ايٗ وبٖ٘ٛ ٔٛضز ثحج لطاض ٌطفتٝ اؾت.

ٕٞؿطاٖ ضا ٔي ٍ٘طيٓ وٝ ثب اقبضٜ ثٝ ضٚاثٍ ذب٘ٛازٌي، رّٜٛ ٞبي ػساِت، أٙيت، ٔحطٚٔيت، نّح ٚ تجؼيى ثيبٖ 

ؾّؿّٝ ؾرٙبٖ ٔؼهٛٔبٖ زضٚز ذساٚ٘سي ثط آ٘بٖ ٚ ؾيطٜ ظ٘سٌب٘ي آٟ٘ب، ضإٞٙبي إَيٙبٖ ثرف  [ 5]ت.قسٜ اؾ

زيٍطي اؾت وٝ قيٜٛ ٞبي قطٚع ظ٘سٌي قيطيٗ ضا ُٔطح ٕ٘ٛزٜ ٚ اثؼبز ٌٛ٘بٌٖٛ ٔحفّي پط ٘كبٌ ٚ رٕؼي ثبنفب ضا 

٘بٖ ضا زؾتٛضاِؼّٕٟبيي ٔمسؼ ٚ زض ٔحيٍ ذب٘ٝ تطؾيٓ ٔي وٙس تب ثسٖٚ آقفتٍي ذبَط، يىبيه ؾرٙبٖ ٚ ضفتبض آ

 قيٜٛ ٞبيي ضقسآفطيٗ ٚ پٛيب ثسا٘يٓ ٚ زض ٔطاحُ ٔرتّف ظ٘سٌي ثساٟ٘ب ػُٕ وٙيٓ.

 

  

 اظ ؾٛضٜ ٔطيٓ.  55اظ ؾٛضٜ ل ٚ  43اظ ؾٛضٜ ٘ؿبء  35ٚ  14، 11اظ ؾٛضٜ ثمطٜ  129ٚ  128٘ه: آيبت [ 1]
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ٔٙكي، اقىب٘ي ٚ ايطاٖ ثبؾتبٖ ٚ اظٟبض ٘ظطٞبي ثطاي آٌبٞي ثيكتط اظ ٘ظبْ ذب٘ٛازٌي زض زٚضٜ ؾبؾب٘ي، ٞرب[ 2]

ٞطٚزت، اؾتطاثٖٛ، غٚؾتٗ ٚ وطيؿتٗ ؾٗ ثٝ وتبة ذسٔبت ٔتمبثُ اؾالْ ٚ ايطاٖ، احط اؾتبز قٟيس آيت اهلل 

 ٔطارؼٝ وٙيس.  297تب  288ُٟٔطي، ل

اظ ؾٛضٜ َٝ  31ٚ  31 ،29، 11اظ ؾٛضٜ ُٕ٘  51ٚ  49، 48، 7اظ ؾٛضٜ ا٘جيبء  91ٚ  76اظ ؾٛضٜ ٔطيٓ  5٘ه: آيبت [ 3]

 اظ ؾٛضٜ احعاة.  34ٚ  28اظ ؾٛضٜ يٛؾف ٚ  112ٚ  91اظ ؾٛضٜ لهم  29

 اظ ؾٛضٜ َٝ.  132اظ ؾٛضٜ ٔطيٓ ٚ  55اظ ؾٛضٜ ثمطٜ  232اظ ؾٛضٜ ٘ؿبء  128اظ ؾٛضٜ ثمطٜ  229٘ه: آيبت [ 4]

 اظ ؾٛضٜ اُِالق.  6اظ ؾٛضٜ ٘ؿبء ٚ  35اظ ؾٛضٜ تحطيٓ  6اظ ؾٛضٜ ثمطٜ  235اظ ؾٛضٜ ٘ؿبء  128ٚ  129٘ه: آيبت [ 5]

 

 صفات َمسران در خاوًادٌ فاطمٍ زَرا ي اميرمؤمىان 

٘رؿتيٗ ثرف اظ ؾّؿّٝ آٔٛظٜ ٞبي ظ٘سٌب٘ي حًطت ظٞطا)ع( اؾت وٝ زض ٌفتبض ٚ ضفتبض آٖ پبن ثب٘ٛ تزّي يبفتٝ 

ايٗ ٘ٛقتبض ثٝ زٚاظزٜ نفت اظ نفبت اضظ٘سٜ ٚ حيبت ثرف ٔي پطزاظيٓ ٚ ٕٞطاٜ ثب ثطذي اظ ؾرٙبٖ زيٍط  اؾت. زض

ٔؼهٛٔبٖ)ع(، اثؼبز زيٍطي اظ ثحج ضا تطؾيٓ ٔي ٕ٘بييٓ. ثب ٞٓ اِٚيٗ نحيفٝ نفبت حًطت ظٞطا)ع( ضا زض ٔحيٍ 

 ؼطفت ٚ زا٘بيي ٔي پطزاظيٓ:ذب٘ٝ ٚ ذب٘ٛازٜ ٔي ٌكبييٓ ٚ ثب ػكك ٚ ا٘سيكٝ ثيكتط ثٝ نيس ٌٛٞطٞبي ٔ

 

  

 اصيرت ي ايى، وسبت اٍ زودگي 

٘رؿتيٗ ٌبْ ٔٛفميت ا٘ؿبٖ زض ٌؿتطٜ حيبت، ثٟطٜ ٔٙسي اظ ثيٙكي ضٚقٗ ٚ ثهيطتي آؾٕب٘ي اؾت زيسٌبٞي وٝ 

آفطيٙف ضا زض آييٙٝ ٍ٘بٜ آزٔي ثٝ نٛضتي ظيجب ٚ حميمي ثٝ تهٛيط ٔي وكب٘س. آ٘بٖ وٝ اظ ايٗ ٔبئسٜ اِٟي ثي ثٟطٜ 
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٘س، ظ٘سٌي ذٛيف ضا )ؾبحُ تفطيح ٚ ذٛقٍصضا٘ي( ٚ يب )ٔيساٖ ثبظي ٚ ؾطٌطٔي( ٔي زا٘ٙس ٚ زأٙٝ تالـ ذٛز ضا ا

زض ضٚظٞبيي ظٚزٌصض، ثٝ زؾت فطأٛقي ٔي ؾپط٘س. فبَٕٝ ظٞطا)ع( ثب ٍ٘بٞي اظ آٖ ؾٛي زيسٜ ظبٞطي ثٝ آفطيٙف 

ٕك ربٖ اٚ ٕ٘بيبٖ ثٛز وٝ ثب آٖ تٕبٔي ٔي ٍ٘طيؿت. ٘ٛضي ثطذبؾتٝ اظ ذٛزؾبظي، ٔؼٙٛيت ٚ تٟصيت ٘فؽ اظ ػ

اظ ايٗ  [ 1]ظّٕتٟب ٚ تيطٌيٟبي ثبَٙي حيبت وٙبض ظزٜ ٔي قس ٚ حميمت ٞؿتي زض ثطاثط ٍ٘بٜ اٚ ٕ٘بيبٖ ٔي ٌطزيس.

 ضٚ، ٞيچ ٌبٜ ظض ٚ ظيٛض ظ٘سٌي اظ اٚ زِطثبيي ٘ىطز ٚ ِصات ٚ ذٛقيٟبي ظٚزٌصض، فطيجبي زَ ٚ زيسٜ اٚ ٍ٘طزيس.

٘يب ٚ آ٘چٝ وٝ اٚ زَ زض ٌطٚ آٖ زاضز ٚ قيفتٝ آٖ اؾت ُٔطح ٔي قس، ثب ضٚقٗ ثيٙي ٟٔطثب٘ب٘ٝ ٍٞٙبٔي وٝ ؾرٗ اظ ز

 اي ٔي فطٔٛز: اظ ز٘يبي قٕب ؾٝ چيع ضا ثؿيبض زٚؾت زاضْ:

 . تالٚت لطآ1ٖ

 . ٍ٘بٜ ثٝ چٟطٜ ضؾَٛ ذسا)ل(2

ي زػبيي ثٝ تٛ ثيبٔٛظْ وٝ ٞيچ ٚ چٖٛ ضؾَٛ اوطْ)ل( ثٝ اٚ فطٔٛز: زذتطْ! آيب زٚؾت زاض [ 2]. ا٘فبق زض ضاٜ ذسا.3

 وؽ آٖ ضا ٕ٘ي ذٛا٘س ٍٔط آ٘ىٝ ذٛاؾتٝ ٞبي اٚ تحمك ٔي پصيطز؟ زض پبؾد پسض ثيبٖ وطز:

ٚ ثب فطا ٌطفتٗ آٖ زػب، ٞيچ ٌبٜ  [ 3])پسض ربٖ! چٙيٗ زػبيي اظ ز٘يب ٚ آ٘چٝ زض آٖ اؾت ٘عز ٔٗ ٔحجٛة تط اؾت.(

ضؾبِت ذٛز ضا زض ػطنٝ ا٘ؿب٘يت ٚ ػجٛزيت فطأٛـ ٘ىطز ٚ رّٜٛ ٞبي ضفبٜ ٚ ذٛقي اٚ ضا اظ فىط زيٍطاٖ غبفُ 

 ٕ٘ٙٛز.

فبَٕٝ)ع( ٕ٘ٛ٘ٝ وبُٔ ٚ تٕبْ ػيبض ؾرٗ پسض ثٛز وٝ فطٔٛز: )ٔٗ ٚ ٞط وؽ )پيطٚيبْ( ٔي وٙس ثب ثيٙبيي ٚ ثهيطت ثٝ 

 [ 4]وٙيٓ.( ؾٛي ذسا زػٛت ٔي
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ظيطا زض ِحظٝ ٞبيي وٝ ٚؾٛؾٝ ٞبي قيُب٘ي ٚ ٌطز ٚ غجبض ٘فؿب٘ي ٔمبثُ زيسٌبٖ ا٘ؿبٖ لطاض ٌطفتٝ اٚ ضا ثٝ ٔؼهيت 

ٚ ٘بفطٔب٘ي ؾٛق ٔي زٞس، اٚ ثب ثيٙكي ضٚقٗ ٚ ثٝ زٚض اظ احؿبؾبت ضاٜ ضقس ٚ ؾؼبزت ضا فطأٛـ ٘ىطزٜ، تٟٙب يه 

 ثعضي( اؾت ٚ ثؽ. ٞسف ضا ز٘جبَ ٔي وٙس ٚ آٖ )ضيبيت پطٚضزٌبض

قجي وٝ آٖ حًطت زض ؾٗ ٘ٝ ؾبٍِي ثٝ ٔٙعَ قٛٞط پب ٟ٘بز، ثب چكٕب٘ي اقىجبض ٚ حبِتي ٍ٘طاٖ ضٚ ثٝ ٕٞؿط ذٛز 

وطز ٚ فطٔٛز: )زض ثبضٜ حبَ ٚ ضفتبض ذٛز فىط وطزْ ٚ ثٝ يبز پبيبٖ ػٕط ذٛيف ٚ ٔٙعٍِبٜ زيٍط ثٝ ٘بْ لجط افتبزْ وٝ 

 مُ قسْ ٚ ضٚظي زيٍط اظ ايٙزب ثٝ ذب٘ٝ لجط ٚ ربيٍبٜ اثسي ذٛز ذٛاٞٓ ضفت.أطٚظ اظ ذب٘ٝ پسض ثٝ ذب٘ٝ قٛٞط ٔٙت

زض ايٗ آغبظيٗ ِحظٝ ٞبي ظ٘سٌي تٛ ضا ثٝ ذسا ؾٌٛٙس ٔي زٞٓ وٝ ثيب ثٝ ٕ٘بظ ثبيؿتيٓ تب ثب ٞٓ زض ايٗ قت ذسا ضا 

 .[ 5]ػجبزت وٙيٓ.(

 

 ثبالي ٞفت پطزٜ ٘يّي اؾت ربي ٔب  

 پب چٖٛ حجبة ثط ؾط ز٘يب ٌصاقتيٓ

 

 ٔب ضا ثؽ اؾت رّٜٛ ٌٝ قبٞساٖ لسؼ  

 .[ 6]ز٘يب ثطاي ٔطزْ ز٘يب ٌصاقتيٓ

 

قٙبذت ثيىطاٖ فبَٕٝ)ع( ٚ ٚؾؼت ٔؼطفت آٖ پبن ثب٘ٛ چٙبٖ ثٛز وٝ ٞيچ ٌبٜ ذٛز ضا زض ثطاثط زؾتٛضات ذساٚ٘س ٚ 

اٚ٘سي ٔي ؾرٙبٖ ضؾَٛ اهلل)ل( نبحت ٘ظط ٕ٘ي زيس، ثب ػكمي ضٚظافعٖٚ ؾط ثط آؾتبٖ تمسيط اِٟي ٚ اضازٜ ذس

 ٟ٘بز ٚ ثب لّجي پطػُٛفت ٚ ٍ٘بٞي پط قٛق ٔي فطٔٛز:
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 ذكٙٛزْ ثٝ آ٘چٝ وٝ ذسا ٚ پيبٔجط اٚ ثطاي ٔٗ ضيبيت زاز٘س. ٚ يب: [ 7]ضييت ثٕب ضيي اهلل ِي ٚ ضؾِٛٝ

پيبٔجط ضايي اْ وٝ ذسا پطٚضزٌبض ٔٗ اؾت ٚ تٛ اي پسض!  [ 8]ضييت ثبهلل ضثب ٚ ثه يب اثتبٜ ٘جيب ٚ ثبثٗ ػٕي ثؼال ٚ ِٚيب

ٔٗ، ٚ پؿط ػٕٛيٓ ػّي، قٛٞط ٚ أبْ ٔٗ اؾت. اظ ايٗ ضٚ ٘كبٖ اظ ؾرٗ ذساٚ٘سي زض ٌفتبض ٚ ضفتبض اٚ ٕٞيكٝ 

 ٕ٘بيبٖ ثٛز وٝ زض تٛنيف قبيؿتٍبٖ ٚ پبوبٖ فطٔٛز:

اٚ ثب چٙيٗ نفبت تبثٙبوي زض زأبٖ لسؾي ٚ  [ 9]پطٚضزٌبض اظ آ٘بٖ ضايي اؾت ٚ ايٙبٖ ٘يع اظ ذساي ذٛز ضايي ا٘س.

غٛقي آؾٕب٘ي ذٛز زضزا٘ٝ ٞبيي چٖٛ حؿيٗ ثٗ ػّي)ع( تطثيت ٔي ٕ٘بيس وٝ زض آذطيٗ ِحظٝ ٞبي حيبت آ

 ذٛيف زض ػطنٝ وطثال ثب رّٕٝ اي وٛتبٜ ٔؼطفتي ثّٙس اظ ػكك ٚ زِسازٌي تطؾيٓ ٔي وٙس ٚ ٔي فطٔبيس:

پطٚضزٌبضا! ثٝ لًب ٚ اضازٜ تٛ ضايي ٞؿتٓ. ٚ زذت ٚاالٌٛٞط فبَٕٝ)ع( ٘يع زض نحٙٝ ٞبي  [ 11]اِٟي ضيي ثمًبئه

 ٌٛ٘بٌٖٛ حبزحٝ ؾطخ ٘يٙٛا، يٕٗ ثيبٖ

ضيبيت ذٛيف زض رّٕٝ اي، تٕبٔي ٔهبيت ضا ثب ضً٘ اَبػت ٚ ثٙسٌي ٔي ٍ٘طز ٚ ٔي فطٔبيس: ٔب ضاءيت اال 

ٛز. آضي آ٘بٖ وٝ ٕٞبضٜ ربٔٝ ربٖ اظ وسٚضتٟبي ذٛزذٛاٞي، ٞط چٝ زيسْ ظيجبيي ٚ ُِف ٚ ٔحجت اِٟي ث [ 11]رٕيال

ويٙٝ تٛظي، حؿبزت ٚ ٞٛاپطؾتي زٚض ٍ٘ٝ زاض٘س ٚ ضٚح ٚ ضٚاٖ ذٛز ضا اظ ٞط آاليكي پباليف وٙٙس، ثي پطزٜ حمبيك 

 ضا ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ ٘ٛضي آؾٕب٘ي زض ذب٘ٝ زَ ثٟطٜ ٔي ثط٘س. حميمتي وٝ آيٝ لطآٖ ثساٖ نطاحت ٕ٘ٛز وٝ:

لطآٖ وطيٓ  [ 12]پبن ٚ پطٞيعوبض ثٛزٜ ثبقيس، ذساٚ٘س ثٝ قٕب ضٚقٗ ثيٙي ٔي زٞس ٚ ثط ثهيطت قٕب ٔي افعايس.اٌط 

ثيٗ تمٛا ٚپطٞيعوبضي اظ يه َطف ٚ ضٚقٗ ثيٙي ٚ افعايف ٘ٛض ثهيطت اظ َطف زيٍط ضاثُٝ ٔؿتميٕي لبيُ اؾت ٞط 

٘ٛضافكب٘ي ػمُ ٚ فىط اٚ، ضٚقٙبيي ثيكتط ايزبز ٔي  ا٘ساظٜ آزٔي پبن تط، ٚاضؾتٝ تط ٚ زض ثطاثط حمبيك تؿّيٓ ثبقس،

 وٙس.
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 حميمت ؾطايي اؾت آضاؾتٝ  

 ٞٛا ٚ ٞٛؼ ٌطز ثطذبؾتٝ

 

 ٘جيٙي وٝ ٞط رب ثطذبؾت ٌطز  

 .[ 13]٘جيٙس ٘ظط ٌطچٝ ثيٙبؾت ٔطز

 

ظٞطاي ٔطييٝ)ؼ( وٝ يٍب٘ٝ ثب٘ٛي ٞؿتي ثط ثّٙساي ثٙسٌي ذساٚ٘س اؾت، ثب چٙبٖ ثبٚضي ثٝ چٙيٗ ضٚقٍٙطي 

اضظقٕٙسي زؾت يبفتٝ ثٛز، ذٛز ضا ثب آٔٛظٜ ٞبي تٛحيس تب ػٕك ٚرٛز آقٙب وطزٜ ثٛز ٚ افعٖٚ ثط آٖ زض ٔؿيط 

پيطٚي اظ ٘جٛت ٚ ضؾبِت ضؾَٛ اهلل)ل( ضٞطٚي قيفتٝ ؾبذتٝ ثٛز. اٚ اظ پسض آٔٛذتٝ ثٛز وٝ ؾبػبت ٚ ِحظٝ ٞبي 

يط ثٙسٌي ذسا ٚ يب غيط انالح ذٛز ٌبْ ػٕط، ؾطٔبيٝ ا٘ؿبٖ اؾت وٝ ثب آٖ تزبضت ثٙسٌي ثبيس ٕ٘ٛز ٚ زض غ

ثط٘ساقت، ٞطٌع اظ أٛض ز٘يب تطؼ ٚ ايُطاة ٘ساقتٝ ثبقس. زض ثيٗ ٔطزْ ؾري تطيٗ افطاز ثبقس ٚ چٖٛ زضٞٓ ٚ 

زيٙبضي ٘عز اٚ اؾت، ثٝ ز٘جبَ ٔؿتحك اٚ ثٛزٜ تب اٚ ضا قبزٔبٖ ٚ ذطؾٙس ٕ٘بيس. اظ لٛت ٚ غصاي ذٛز زض ضاٜ ذسا 

كيٙس ٚ ثب آ٘بٖ ٞٓ غصا قٛز، ثٝ اُٞ فًُ ٚ زا٘ف احتطاْ ٌصاضز ٚ ثب آثطٚٔٙساٖ ٕٞسِي زاقتٝ ايخبض وٙس، ثب فمطا ٘

ثبقس. آٍ٘بٜ وٝ ا٘ؿبٖ پيكٕب٘ي اظ وطزٜ ذٛز پٛظـ ثرٛاٞس، ػصض اٚ ضا ثپصيطز ٚ زض ذٛضان ٚ پٛقبن ثط ذسٔتٍعاض 

 .[ 14]بٖ زض ٘ظطـ ٔؿبٚي ثبقٙس.ذٛز پيكي ٚ ثطتطي ثزٛيس. فميط ٚ غٙي ضا يىؿبٖ ثٝ تٛحيس زػٛت ٕ٘بيس ٚ ٍٕٞ

 

  

 )تفؿيط ٚاغٜ ثهيطت ثب تٛرٝ ثٝ آيبت ٔتؼسز لطآٖ زض ايٗ ثبضٜ(.  216، ل1ٔزٕغ اِجحطيٗ، ٔحٕٛز ػبزَ، د[ 1]
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 . 271ثٝ ٘مُ اظ ٟ٘ذ اِحيبٜ، ل 295ٚلبيغ االيبْ ذيبثب٘ي، رّس نيبْ، ل[ 2]

 . 415ٚ  414، ل92ثحبضاال٘ٛاض، ٔطحْٛ ػالٔٝ ٔزّؿي، د[ 3]

 . )ازػٛ اِي اهلل ػّي ثهيطٜ ا٘ب ٚ ٔٗ اتجؼٙي(. 118ؾٛضٜ يٛؾف، آيٝ [ 4]

، 23ّٔحمبت احمبق اِحك، د 295٘ه: غبيٝ إِطاْ في ضربَ اِجربضي، قيد ٔحٕس ثٗ زاٚز اِجبظِي قبفؼي، ل[ 5]

 . 489ل

 . 31ضٞي ٔؼيطي پباليف ٘فؽ، ل[ 6]

 . 133، ل17كك، دٔرتهط تبضيد زٔ 344، ل3ضن: ٔٙبلت اثٗ قٟط آقٛة، د[ 7]

 . 149، ل43ثحبضاال٘ٛاض، د[ 8]

 (. 119ضيي اهلل ػٟٙٓ ٚ ضيٛا ػٙٝ )ؾٛضٜ ٔبئسٜ، آيٝ [ 9]

 . 74ِٕؼبت اِحؿيٗ، ل[ 11]

 (. 47)ثبة  323، ل45ثحبضاال٘ٛاض، د[ 11]

 (. 29اٖ تتمٛا اهلل يزؼُ ِىٓ فطلب٘ب )ؾٛضٜ ا٘فبَ، آيٝ [ 12]

 )ثب تّريم فطاٚاٖ(.  171تب  169ت اهلل ُٟٔطي، لحىٕتٟب ٚ ا٘سضظٞب، اؾتبز قٟيس آي[ 13]

 . 227، ل16ثحبضاال٘ٛاض، د 145، ل1ٔٙبلت اثٗ قٟط آقٛة، د 361ٚ  354، ل2٘ه: احيبءاِؼّْٛ غعاِي، د[ 14]

 

 شىاخت َمسر ي آشىايي اا ااعاد ريحي رياوي اي 

ظ٘سٌي چٖٛ ؾفطي اؾت وٝ ٌبٜ زضاظٔست ٚ ظٔب٘ي وٛتبٜ ٔست اؾت ٚ ٕٞؿطاٖ، ٕٞؿفطا٘ي ٞؿتٙس وٝ اظ آغبظ 

اظزٚاد، زض ٔؿيط ظ٘سٌي پبي ٔي ٟ٘ٙس. آٍ٘بٜ وٝ ايٗ ؾفط ثب قٙبذت ٕٞؿفطاٖ ٕٞطاٜ ثبقس ٚ اظ آٖ قٛض ٚ ػكك، 
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ٜ ظ٘سٌي ضا َي ٔي وٙٙس، زض ظّٕت ٘كبٌ ٚ زِسازٌي ٚ ٔحجت ٚ ٟٔطثب٘ي پسيس آيس، آٖ زٚ، زؾت زض زؾت ٞٓ ضا

ؾرتيٟب اظ ٞٓ رسا ٘كسٜ ٚ زض پيچ ٚ ذٓ حٛازث يىسيٍط ضا ٌٓ ٕ٘ي وٙٙس. ظٔب٘ي وٝ زض ثبضـ ضحٕت ٚ ٘ؼٕت اِٟي 

لطاض ٌيط٘س ثب ثهيطت ٚ ضٚقٗ ثيٙي تهٕيٓ ٔي ٌيط٘س ٚ چٖٛ ثب ضيعـ ظحٕت ٚ آٚاض ٔكىالت ضٚثٝ ضٚ قس٘س، ثب 

٘غ ضا وٙبض ٔي ٟ٘ٙس تب ثٝ ضاٞي ضٚقٗ ٚ آضأف ٚ قبزوبٔي زؾت يبفتٝ، پبيب٘ي تبثٙبوي قٙبذت ذٛيف، يىبيه ٔٛا

 اضظقٕٙس ٚ قبيؿتٝ يبثٙس.

فبَٕٝ ظٞطا)ع( ٚ أيطٔٛٔٙبٖ)ع( ٕٞؿطا٘ي ثٛز٘س وٝ زض وٛتبٜ ٔست ظ٘سٌب٘ي ذٛز ثب ضٚقٙبي قٙبذت ٚ تبثٙبوي 

ػّي)ع( زض ثبضٜ ٕٞؿط ٔحجٛة ذٛز  ا٘سيكٝ، ضٚظٞبيي ٕٞطاٜ ثب تفبٞٓ ٚ ٟٔطثب٘ي ؾپطي ٕ٘ٛز٘س. ضٚظي حًطت

 فبَٕٝ)ع( ٚ زٚضاٖ ٘ٛرٛا٘ي ٚ رٛا٘ي ذٛز ضا ثب اٚ، قؼطي ٔحجتأٔيع ؾطٚز ٚ فطٔٛز:

ٔٗ ٚ تٛ ٕٞب٘ٙس زٚ وجٛتط ثٛزيٓ زض يه آقيب٘ٝ اظ ٘كبٌ ٚ  [ 1]وٙب وعٚد حٕبٔٝ في ايىٝ ٔتٕتؼيٗ ثهحٝ ٚ قجبة

چٙسي پؽ اظ اظزٚاد آٖ زٚ، ٘عز آ٘بٖ ضفت ٚ اظ ػّي)ع( ؾالٔتي ٚ رٛا٘ي ثٟطٜ ٔي ثطزيٓ ٚ آٍ٘بٜ وٝ پيبٔجط)ل( 

 ؾٛاَ وطز: ويف ٚرست اّٞه؟ ٕٞؿطت ضا چٍٛ٘ٝ يبفتي؟

 اٚ ثب نطاحت ٚ نٕيٕيت زض پبؾد ػطو وطز: ٘ؼٓ اِؼٖٛ ػّي َبػٝ اهلل ثٟتطيٗ يبٚض ثطاي اَبػت ذساٚ٘س.

اٚ ضا  [ 2]ػطو وطز: ذيط ثؼُ ٚ چٖٛ ضؾَٛ اوطْ)ل( ٕٞيٗ پطؾف ضا اظ زذتط ذٛز فبَٕٝ)ع( ٕ٘ٛز، آٖ ثب٘ٛ

ثٟتطيٗ قٛٞط يبفتٓ. زأٙٝ قٙبذت حًطت ظٞطا)ع( ٘ؿجت ثٝ ٕٞؿط ذٛز ثٝ رّٜٛ ٞبي ظبٞطي ظ٘سٌي ٔحسٚز ٕ٘ي 

قس، ثّىٝ ٚي اظ ٌؿتطٜ ػظٕت ٚ اثٟت ٔؼٙٛي قٛٞط ذٛز آٌبٞي زاقت ٚ ثب چٙيٗ قٙبذتي ٕٞيكٝ اٚ ضا ٔي ؾتٛز. 

ٝ ايٗ حميمت ضٚح ثرف پي ثطز ٚ اثؼبز ثيٙف اٚ ضا ٘ؿجت ثٝ ٕٞؿط زض ؾرٙي اظ آٖ حًطت ثٝ ذٛثي ٔي تٛاٖ ث

 ذٛز قٙبذت. فبَٕٝ)ع( ٔي فطٔبيس: زض زٚضاٖ ذالفت اثٛثىط ظِعِٝ اي ضخ زاز.
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ٔطزْ اظ ٘بضاحتي ٘عز اثٛثىط ٚ ػٕط ضفتٙس تب اظ آ٘بٖ اؾتٕساز رٛيٙس. أب آٟ٘ب ضا زض حبِتي زيس٘س وٝ ثٝ ػّي ثٗ اثي 

ٜ، ثٝ َطف ذب٘ٝ اٚ ضفتٝ ا٘س. ثٝ ز٘جبَ آٖ زٚ تب زض ذب٘ٝ حًطت ضفتٙس. ػّي)ع( ثب وٕبَ َبِت)ع( پٙبٞٙسٜ قس

 ذٛ٘ؿطزي ٚ آضأف اظ ٔٙعَ ثيطٖٚ آٔسٜ ثٝ ثيطٖٚ قٟط حطوت وطز ٚ زض آ٘زب ثط تپٝ اي ٘كؿت.

بٖ ٔطزْ ٘يع ثٝ پيطٚي اظ آٖ حًطت ثط ضٚي آٖ تپٝ ٘كؿتٝ ثٝ تٕبقبي زيٛاضٜ ٞبي قٟط ٔسيٙٝ وٝ زض حبَ تى

ذٛضزٖ ثٛز، پطزاذتٙس ٚ ػّي)ع( ضٚ ثٝ آ٘بٖ وطزٜ، فطٔٛز: ٌٛيب قٕب اظ ايٗ ٔٙظطٜ تطؾيسٜ ايس؟ ٌفتٙس: چٍٛ٘ٝ تطؼ 

 ٘ساقتٝ ثبقيٓ ٚ حبَ آ٘ىٝ تبوٖٙٛ چٙيٗ حبزحٝ اي ٘سيسٜ ايٓ.

زاز ٚ ثؼس فبَٕٝ ظٞطا)ع( ازأٝ ٔبرطا ضا ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔي فطٔبيس: زض ايٗ ِحظٝ حًطت ػّي)ع( ِجٟبي ٔجبضن ضا تىبٖ 

زؾت ثط ظٔيٗ ظزٜ فطٔٛز: تٛ ضا چٝ قسٜ اؾت؟! آضاْ ثبـ! ثي زضً٘ ظٔيٗ آضاْ قس. ٔطزْ اظ ايٗ ػُٕ حًطت ٚ 

 ذٛ٘ؿطزي أبْ قٍفت ظزٜ قس٘س.

ػّي)ع( فطٔٛز: قٕب اظ ايٗ وبض ٔٗ زچبض قٍمتي قسيس؟ ٌفتٙس: آضي فطٔٛز: ٔٗ وؿي ٞؿتٓ وٝ ذساٚ٘س ٔتؼبَ زض 

 ثبضٜ اٚ فطٔٛزٜ اؾت:

)ٞطٌبٜ ظٔيٗ ثٝ ٚاؾُٝ ِطظقٟبي آٖ ثّطظز  [ 3]ظِعِت االضو ظِعاِٟب ٚ اذطرت االضو احمبِٟب ٚ لبَ اال٘ؿبٖ ٔبِٟب اشا

ٚ ثبض ٌطاٖ زضٚ٘ف ضا ثيطٖٚ ضيعز ٚ ا٘ؿبٖ اظ آٖ پطؾف وٙس ٚ ثپطؾس...( ٚ ٔٗ ٕٞبٖ ا٘ؿب٘ي ٞؿتٓ وٝ ثٝ ظٔيٗ ٔي 

 ٌٛيس: ٞبٖ! تٛ ضا چٝ قسٜ اؾت؟

)زض چٙبٖ ضٚظي اذجبض ٚ ضٚايبت ذٛزـ ضا ثيبٖ ٔي وٙس( ٚ ظٔيٗ ثب ٔٗ ؾرٗ ٔي  [ 4]يٛٔئص تحسث اذجبضٞب

زض ؾرٙي زيٍط، چٖٛ يىي اظ انحبة اظ ظٞطاي ٔطييٝ)ؼ( زض ثبضٜ قٛٞطـ أيطإِٛٔٙيٗ)ع( پطؾف  [ 5]ٌٛيس.

زْ[ ٕ٘ي ٔي وٙس، حًطت ٔي فطٔبيس: )أبْ ]ٚ ػّي)ع([)چٖٛ وؼجٝ اؾت وٝ ثٝ ؾٛي اٚ ٔي ضٚ٘س ٚ اٚ]ثٝ ؾٛي ٔط

ضٚز. ثٝ ذسا ؾٌٛٙس اٌط ٔي ٌصاقتٙس وٝ حك ثط ٔحٛض ذٛز ثچطذس ٚ آٖ ضا ثطاي اّٞف ثبلي ٔي ٌصاقتٙس ٚ اظ 
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ذب٘ساٖ پيبٔجط)ل( پيطٚي ٔي وطز٘س، ٞيچ ٌبٜ زٚ ٘فط زض ثبضٜ ذسا ثب يىسيٍط ٔربِفت ٕ٘ي وطز٘س ٚ آيٙسٌبٖ اظ 

ذٛز ٔي ٌصاقتٙس تب ايٙىٝ لبئٓ ٔب وٝ ٟٕ٘يٗ فطظ٘س  ٌصقتٍبٖ آٖ ضا ثٝ اضث ٔي ثطز٘س ٚ ٌصقتٍبٖ ثطاي آيٙسٌبٖ

اظ آٖ ؾٛ، ػّي)ع( ٘يع ٘ؿجت ثٝ ٔمبْ ٚ ٔٙعِت ٕٞؿط ذٛز آٌبٞي وبُٔ زاقت ٚ ثب  [ 6]حؿيٗ اؾت ثٝ پب ذيعز...(

ػجبضات ٔرتّف زض چٟطٜ ٘ظٓ ٚ ٘خط، فبَٕٝ)ع( ضا ٔي ؾتٛز. ضٚظي وٝ ؾرٗ اظ حًطت ظٞطا)ع( ثٝ ٔيبٖ آٔس، أبْ 

قيطيٗ ٚ اِفبظي ظٔطزيٗ، احؿبؼ ػكك ٚ ٔحجت لّجي ذٛز ضا وٝ حبنُ قٙبذت اضظقٕٙس ٘ؿجت ثٝ ثب ثيب٘ي 

 فبَٕٝ)ع( ثٛز، ثسيٗ ٌٛ٘ٝ اظٟبض وطز:

ٔٗ ثٝ فبَٕٝ ٚ پسضـ ٔجبٞبت ٔي وٙٓ ٚ آٍ٘بٜ ثٝ  [ 7]ٚ ِي اِفرط ثفبَٓ ٚ اثيٟب حٓ فرطي ثطؾَٛ اهلل اشا ظٚرٙيٟب

 فبَٕٝ ضا ثٝ ٕٞؿطي ٔٗ زض آٚضز. ضؾَٛ ذسا افتربض ٔي وٙٓ، آٖ ٍٞٙبْ وٝ

ظٔب٘ي وٝ أبْ)ع( زض احتزبربت ٚ ٔٙبظطات ٔرتّفي ثطاي احجبت حمب٘يت ذٛز زض ثيٗ ٔطزْ ؾرٗ ٔي ٌفت، ثبضٞب 

ثٝ ٚرٛز فبَٕٝ)ع( افتربض ٔي وطز. ضٚظي ثٝ اثٛثىط فطٔٛز: تٛ ضا ثٝ ذسا ؾٌٛٙس ٔي زٞٓ آيب وؿي وٝ ضؾَٛ 

َٕٝ ضا ثٝ ٕٞؿطي اٚ زض آٚضز ٚ فطٔٛز: ذساٚ٘س اٚ ضا زض آؾٕبٖ ثٝ ٕٞؿطي ذسا)ل( اٚ ضا ثطٌعيسٜ ٚ زذتطـ فب

 تٛ]ػّي[ زض آٚضز( ٔٗ ٞؿتٓ يب تٛ ٞؿتي؟

ٚ زض ربي زيٍط فطٔٛز: قٕب ضا ثٝ ذسا ؾٌٛٙس ٔي زٞٓ، آيب زض ثيٗ قٕب غيط اظ ٔٗ  [ 8]پبؾد زاز: ثّىٝ تٛ ٞؿتي.

 .[ 9]ٝ.وؿي ٞؿت وٝ ٕٞؿطـ ثب٘ٛي ظ٘بٖ رٟب٘يبٖ ثبقس. ٌفتٙس: ٘

 

  

 . 249فّؿفٝ اذالق، ل[ 1]

 . 117، ل43ثحبضاال٘ٛاض، د[ 2]
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 . 3تب  1ؾٛضٜ ظِعاَ، آيٝ [ 3]

 . 4ٕٞبٖ، آيٝ [ 4]

ثٟزٝ لّت إِهُفي )قبزٔب٘ي زَ پيبٔجط)ل((، احٕس ضحٕب٘ي ٕٞسا٘ي )تطرٕٝ زوتط ؾيسحؿٗ افتربضظازٜ [ 5]

 . 399ٚ  398ؾجعٚاضي(، ل

 )ثب تّريم ثؿيبض(.  228، ل11٘ه: ػٛآِ إِؼبضف، د[ 6]

 . 181قبزٔب٘ي زَ پيبٔجط نّي اهلل ػّيٝ ٚ آِٝ ٚ ؾّٓ، ل[ 7]

 . 195ٚ  171، ل1ضن: االحتزبد َجطؾي، د[ 8]

 . 195ٚ  171، ل1ضن: االحتزبد َجطؾي، د[ 9]

 

 َمدلي ي َمراَي اا َمسر 

 

 

 زض ذّٛتي ظ پيطْ وبفعٚز ثبز ٘ٛضـ  

 اي قٙيسْ زض ٚرس ٚ زض ؾطٚضـذٛـ ٘ىتٝ 

 

 ٌفتب حًٛض زِجط، ٔفتبح ٔكىالتؿت  

 .[ 1]ذطْ زِي وٝ ثبقس، پيٛؾتٝ زض حًٛضـ
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ظ٘سٌي ز٘يب ٕٞب٘ٙس حًٛض ثط اليب٘ٛؾي اؾت وٝ زض آٖ ٌطزاثٟبي ٞالوتأٚض، أٛاد ؾٍٟٕيٗ ٚ تٙسثبزٞبي ٚحكت 

تٍي ذبَط، پيىطٜ ظ٘سٌب٘ي ضا ِطظٜ اي ؾرت ٔي زٞس افطٚظ ٚرٛز زاضز. ٌبٜ فمط ٚ ٘بزاضي، زضز ٚ ا٘سٜٚ، زِٟطٜ ٚ آقف

ٚ آٖ ضا زٌطٌٖٛ ٔي وٙس. يٍب٘ٝ ثبزثب٘ي وٝ وكتي ظ٘سٌي ضا اظ آيٙسٜ ؾرتيٟب ٘زبت ٔي ثركس، ٕٞىبضي، ٕٞسِي ٚ 

ٕٞطاٞي ٕٞؿطاٖ اؾت. نفبتي وٝ ػُط ضٚح ثرف ايٕبٖ ٚ إَيٙبٖ لّجي ثٝ ٕٞطاٜ زاضز ٚ ضٍ٘ي ضٚقٗ ٚ چكٓ ٘ٛاظ 

 ظ٘سٌب٘ي ٔؼهٛٔبٖ ػّيٟٓ اِؿالْ ثٝ ذٛز ٌطفتٝ اؾت.اظ رّٜٛ ٞبي 

زفتط ظ٘سٌب٘ي حًطت ظٞطا)ع( ضا وٝ ٔي ٌكبييٓ، چٙيٗ ٚيػٌي ضا زض افمي َاليي ٚ چكٍٕيط ٔي ثيٙيٓ، ظ٘سٌي ٘ٝ 

ؾبِٝ اي وٝ ٕٞبضٜ ثب ؾٍٙالذٟبي ؾرتي ٚ آٚاضٞبي ثال ٚ ٔهيجت ٕٞطاٜ ثٛز ٚ ٘بٔٛضاٖ ػطنٝ ثطزثبضي ٚ قىيجبيي ضا 

ٔي ٕ٘ٛز أب فبَٕٝ ػعيع ٚ ٕٞؿط ٟٔطثب٘ف ثب ضٚقٙبي زَ ٚ زيسٜ ٚ ٕٞسِي، ٕٞطاٞي ٚ ٕٞىبضي ضٚظافعٖٚ  ثي َبلت

يىبيه ٔكىالت ضا پكت ؾط ٔي ٌصاض٘س ٚ ثب َطاٚت ضٚحي ٚ ٘كبٌ ٔؼٙٛي ثٝ اؾتمجبَ حٛازث ٔي ضفتٙس. ضٚظي وٝ 

 ز، فبَٕٝ)ع( ثٝ پسض ٌفت:نحبثي ٚاضؾتٝ ؾّٕبٖ، ثب زيسٖ ِجبؼ ٚ قيٜٛ ظ٘سٌي حًطت قٍفت ظزٜ قسٜ ثٛ

)يب ضؾَٛ اهلل! ؾّٕبٖ اظ ِجبؼ ٔٗ تؼزت وطزٜ اؾت. ؾٌٛٙس ثٝ ذساٚ٘سي وٝ تٛ ضا ثط حك ٔجؼٛث وطز، ٔٗ ٚ ػّي 

پٙذ ؾبَ اؾت وٝ چيعي ٘ساضيٓ ثٝ رع پٛؾت لٛچي وٝ ضٚظٞب قتطٔبٖ ثط ضٚي آٖ ػّف ٔي ذٛضز ٚ قت ٍٞٙبْ آٖ 

 ط ؾط( ٔب چطٔي اؾت وٝ اَطافف اظ ِيف ذطٔب زضؾت قسٜ اؾت.(ضا فطـ ذٛز لطاض ٔي زٞيٓ ٚ ٘يع ثبِف )ظي

پيبٔجط)ل( وٝ ؾرٙبٖ زذتط زِجٙس ذٛز ضا قٙيس، ثٝ پبؼ ظحٕبت اٚ زض ٔٙعَ ٚ زض وٙبض قٛٞطـ، ضٚ ثٝ ؾّٕبٖ 

ٕ٘ٛزٜ، ثب رّٕٝ اي اضظـ فبَٕٝ ضا ايٗ ٌٛ٘ٝ ثيبٖ فطٔٛز: )اي ؾّٕبٖ! ٕٞب٘ب زذتطْ زض ٌطٜٚ پيكٍبٔبٖ ٚ ؾبثميٗ 

ظٞطاي ٔطييٝ)ؼ( افعٖٚ ثط ٟٔطثب٘ي ٚ ٔاليٕت ثب ا٘ٛاع ؾرتيٟبي ظ٘سٌي، ٕٞيكٝ ؾؼي ٔي وطز ثب چٟطٜ  [ 2](.اؾت

اي ضيبيتأٔيع، قٛٞط ذٛز ضا اظ غجبض غٓ ٚ ا٘سٜٚ زٚض ٍ٘ٝ زاضز ٚ ٘بٔاليٕبت ظ٘سٌي ضا ثب اٚ زض ٔيبٖ ٍ٘صاضز. زض يىي اظ 

 يي زاضي، تب اظ ٌطؾٍٙي ثيطٖٚ آيٓ؟ضٚظٞب، نجحٍبٞبٖ ػّي)ع( فطٔٛز: فبَٕٝ ربٖ! آيب غصا
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حًطت پبؾد زاز: ٘ٝ، ثٝ ذسايي وٝ پسضْ ضا ثٝ ٘جٛت ٚ قٕب ضا ثٝ أبٔت ثطٌعيس ؾٌٛٙس، زٚ ضٚظ اؾت وٝ زض ٔٙعَ 

غصاي وبفي ٘ساضيٓ، آ٘چٝ ثٛز ثٝ قٕب ٚ فطظ٘سا٘ٓ، حؿٗ ٚ حؿيٗ زازْ ٚ ذٛز اظ غصاي ا٘سن ٔٛرٛز، اؾتفبزٜ 

 ٘ىطزْ.

: )فبَٕٝ ربٖ! چطا ٔطا ثب ذجط ٘ؿبذتي تب ثٝ ز٘جبَ تٟيٝ غصا ثطْٚ.( ظٞطاي ٔطييٝ)ؼ( ازأٝ زاز: أبْ ثب تبءحط فطٔٛز

 [ 3])اي اثباِحؿٗ! ٔٗ اظ پطٚضزٌبض ذٛز حيب ٔي وٙٓ چيعي ضا وٝ ثط آٖ تٛاٖ ٚ لسضت ٘ساضي اظ تٛ زضذٛاؾت ٕ٘بيٓ.(

سض آٔٛذتٝ ثٛز وٝ )ٞط ظ٘ي ثب قٛٞط ذٛز فبَٕٝ ظٞطا)ؼ( ثب٘ٛيي ؾرتىٛـ ٚ ٕٞؿطي ٕٞطاٜ ٚ ٕٞسَ ثٛز. اٚ اظ پ

ٔساضا ٘ىٙس ٚ اٚ ضا ثٝ چيعي ثىكب٘س وٝ لسضت ٚ تٛاٖ آٖ ضا ٘ساضز، ٞيچ وبض ٘يىي اظ اٚ لجَٛ ٘رٛاٞس قس ٚ زض حبِي 

ٚ زيٍط ؾرٗ ضؾَٛ اهلل)ل( ضا آٚيعٜ ٌٛـ ذٛز  [ 4]ذسا ضا ٔاللبت ذٛاٞس وطز وٝ ذساٚ٘س ثط اٚ ذكٕٙبن اؾت(

 وطزٜ ثٛز وٝ:

َٕٝ ربٖ! ٞيچ ٌبٜ اظ پؿط ػٕٛيت چيعي زضذٛاؾت ٔىٗ، اٌط چيعي پيف تٛ آٚضز وٝ ذٛة، فًُ ٚ ثرككي )فب

أطٚظ تٕبٔي ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ٔب ٘يع ثبيس ذٛز ضا زض تٕبٔي اثؼبز ٚ  [ 5]اؾت ٚ اٌط ٘يبٚضز، اظ اٚ ؾٛاَ ٚ زضذٛاؾت ٘ىٗ.(

رّم ثطاي آٖ فطقتٝ ظٔيٙي ٕ٘بيٙس ٚ اظ ثٛيػٜ چٙيٗ نفبت اضظقٕٙس ٚ ٘كبَأفطيٗ، پيطٚي نبزق ٚ ضٞطٚي ٔ

ٔؼبضف ٘بة ٚ انيّي وٝ اُٞ ثيت ػّيٟٓ اِؿالْ زض ايٗ ثبضٜ ثٝ يبزٌبض ٌصاضزٜ ا٘س، اؾتفبزٜ ٞبي قبيبٖ ٕ٘ٛزٜ ٚ 

يىبيه آ٘بٖ ضا زض نحٙٝ ٞبي ظ٘سٌي ثٝ وبض ٌيط٘س. ٔؼبضفي وٝ ٌبٜ أيطٔٛٔٙبٖ ثطاي آٔٛظـ ٍٕٞبٖ ثٝ فطظ٘س ذٛز، 

طٔٛز٘س: )... ظٖ ضا زض وبضٞبي اٚ، آ٘چٝ ٔطثٌٛ ثٝ ٚي ٘يؿت، نبحت اذتيبض ٍٔطزاٖ، ظيطا ظٖ أبْ حؿٗ)ع( ٔي ف

ٕٞب٘ٙس قبذٝ ٌُ اؾت ٘ٝ ٔؿَٛٚ وبضٞبي زقٛاض، احتطأف ضا ثٝ حسي ٍ٘ٝ زاض وٝ اظ آ٘چٝ ٔطثٌٛ ثٝ اٚ اؾت تزبٚظ 

 ٚ قيٛا ايٗ ٌٛ٘ٝ تطؾيٓ ٔي ٕ٘ٛز٘س: ٚ يب أبْ نبزق)ع( اضظـ ذسٔبت ظ٘بٖ ضا زض ٔٙعَ ثب ثيب٘ي ظيجب [ 6]٘ىٙس...(



 

 گروه فرهنگی محدثه -سالم اهلل علیها  فاطمهسایت تخصصی حضرت  -34

www.mohaddaseh.ir             info@mohaddaseh.ir      mohaddaseh@gmail.com    

 

)ٞيچ ظ٘ي ٘يؿت وٝ رطػٝ اي آة ثٝ ٕٞؿطـ ثٙٛقب٘س، ٍٔط ايٙىٝ ايٗ وبض ثطاي آٖ ظٖ اظ ػجبزت يه ؾبَ وٝ 

ضٚظٞبيف ضا ضٚظٜ ثبقس ٚ قجٟبيف ثٝ ػجبزت ثبيؿتس ثٟتط اؾت ٚ ذساٚ٘س ثٝ پبزاـ ٞط رطػٝ آثي وٝ ثٝ ٕٞؿطـ 

قبيؿتٝ اؾت ثب ٞٓ  [ 7]ٔي ؾبظز ٚ قهت ذُب اظ ذُبٞبي اٚ ضا ٔي ثركس.( ٔي ٘ٛقب٘س، ثطاي اٚ زض ثٟكت قٟطي

اظ قيٜٛ ظ٘سٌي يىي اظ زا٘كأٔٛذتٍبٖ ٔىتت فبَٕٝ)ع( آقٙب قٛيٓ تب ثسا٘يٓ چٙيٗ آٔٛظٜ ٞب ضا ٔي تٛاٖ زض ِحظٝ 

ي ذٛز فطاٞٓ ٞبي حيبت ذٛز ثٝ وبض ٌطفتٝ ضٚظٞبيي ضٚقٗ اظ ػكك ٔؼٙٛي ٚ آيٙسٜ اي پط ٘ٛيس اظ پبزاقي ٘يىٛ ثطا

ؾبظيٓ. يىي اظ قبٌطزاٖ ٚ قيفتٍبٖ ػالٔٝ َجبَجبيي، ظ٘سٌي اؾتبز فطظا٘ٝ ٚ ٔفؿط وجيط لطآٖ، ضا ايٗ ٌٛ٘ٝ تٛنيف 

 ٔي وٙٙس: ظ٘سٌي ذب٘ٛازٌي ػالٔٝ ثؿيبض ثبنفب ٚ نٕيٕيت ثٛز.

ثطزثبضي ضا  زض فٛت ٕٞؿطـ اقه ثؿيبضي ٔي ضيرت ٚ ٔحعٖٚ ٚ ٔتبءحط ثٛز. ضٚظي ثٝ ايكبٖ ػطو وطزْ ٔب نجط ٚ

 ثبيس اظ قٕب ثيبٔٛظيٓ، چطا ايٙچٙيٗ ٔتبءحط ٞؿتيس؟ زض رٛاة فطٔٛز:

)... ٔطي حك اؾت. ٕٞٝ ثبيس ثٕيطيٓ. ٔٗ ثطاي ٔطي ٕٞؿطْ ٌطيٝ ٕ٘ي وٙٓ، ٌطيٝ ٔٗ اظ نفب ٚ وسثبٌ٘ٛطي ٚ 

سيٓ وٝ ٔٗ اظ ٔحجتٟبي ذب٘ٓ اؾت. ٔب ظ٘سٌي پط فطاظ ٚ ٘كيجي زاقتيٓ ٚ زض ٘زف اقطف ثب ؾرتيٟبيي ٔٛارٝ ٔي ق

حٛايذ ظ٘سٌي ٚ چٍٍٛ٘ي ازاضٜ آٖ ثي اَالع ثٛزْ. ازاضٜ ظ٘سٌي ثٝ ػٟسٜ ذب٘ٓ ثٛز. زض ََٛ ٔست ظ٘سٌي ٔب ٞيچ ٌبٜ 

٘كس وٝ ذب٘ٓ وبضي ثىٙس وٝ ٔٗ حسالُ زض زِٓ ثٍٛيٓ اي وبـ ايٗ وبض ضا ٕ٘ي وطز، يب وبضي ضا تطن وٙس وٝ ٔٗ 

ٕبْ زٚضاٖ ظ٘سٌي ٞيچ ٌبٜ ثٝ ٔٗ ٍ٘فت چطا فالٖ ػُٕ ضا ا٘زبْ زازي يب ثٍٛيٓ وبـ ايٗ ػُٕ ضا ا٘زبْ زازٜ ثٛز! زض ت

 چطا تطن وطزي! قٕب ٔي زا٘يس وٝ وبض ٔٗ زض ٔٙعَ اؾت ٚ ٕٞيكٝ ٔكغَٛ ٘ٛقتٗ يب ُٔبِؼٝ ٞؿتٓ.

ٔؼّْٛ اؾت وٝ ذؿتٝ ٔي قْٛ ٚ احتيبد ثٝ اؾتطاحت ٚ تزسيس ٘يطٚ زاضْ. ذب٘ٓ ثٝ ايٗ ٔٛيٛع تٛرٝ زاقت، ؾٕبٚض 

ٝ ضٚقٗ ثٛز ٚ چبي زضؾت. زض ػيٗ حبَ وٝ ثٝ وبضٞبي ٔٙعَ اقتغبَ زاقت ٞط ؾبػت يه فٙزبٖ چبي ٔب ٕٞيك
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ٔي ضيرت، زض اتبق وبض ٔٗ ٔي ٌصاقت ٚ زٚثبضٜ ز٘جبَ وبضـ ٔي ضفت تب ؾبػت زيٍط... ٔٗ ايٗ ٔحجت ٚ نفب ضا 

 .[ 8]چٍٛ٘ٝ ٔي تٛا٘ٓ فطأٛـ وٙٓ!(

 

  

 (. 179نبَ، لحًطت آيت اهلل حؿٗ ظازٜ آّٔي )ضاٜ ٚ[ 1]

 . 131، ل11٘ه: ػٛآِ إِؼبضف، د[ 2]

 . 147، ل2فًبئُ اِرٕؿٝ، د 219، ل7ٔؿتسضن اِٛؾبيُ، د 147، ل93ٚ د 113، ل37ثحبضاال٘ٛاض، د[ 3]

 . 244، ل111ثحبضاال٘ٛاض، د[ 4]

 . 171، ل1ض.ن: تفؿيط ػيبقي، د[ 5]

 . 118، فطاظ 31ٟ٘ذ اِجالغٝ، ٘بٔٝ [ 6]

 . 123، ل14ٚؾبئُ اِكيؼٝ، قيد حط ػبّٔي، ح[ 7]

 . 68ٚ  67ػالٔٝ َجبَجبيي ٔيعاٖ ٔؼطفت، احٕس ِمٕب٘ي، ل[ 8]

 

 احترام اٍ شنصيت َمسر 

انحبة ٍٕٞي پطٚا٘ٝ ٚاض ٌطزاٌطز ٚرٛز ضؾَٛ اهلل)ل( حّمٝ ظزٜ ثٛز٘س تب اظ ؾرٙبٖ ظيجب ٚ قيطيٗ ٚ 

سٌي ٚ ضٚـ ثطذٛضز ثب ٕٞؿط ثٟطٜ رٛيٙس. ٘بٌبٜ چٟطٜ ثٝ ٘ٛض زؾتٛضاِؼّٕٟبي ٔؼطفتأفطيٗ پيبٔجط زض ثبضٜ قيٜٛ ظ٘

٘كؿتٝ ضؾَٛ اوطْ)ل( ٍ٘بٜ اَطافيبٖ ضا ثٝ ؾٛي ذٛز وكب٘يس ٚ ؾرٙبٖ وٛتبٜ ٚ ربٔغ اٚ وٝ ثٝ َٛض قٕطزٜ ٚ ثب 

 آٍٞٙي ظيجب ازا ٔي قس، قطٚع ٌطزيس:
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وٝ ٔٗ ٌٕبٖ وطزْ ثطاي قٛٞط ربيع  )ثطازضْ رجطئيُ ثٝ ٔٗ ذجط زاز ٚ ٕٞٛاضٜ ؾفبضـ ظ٘بٖ ضا ٔي ٕ٘ٛز، تب آ٘زب

ثٟتطيٗ قٕب ٔطزي اؾت وٝ  [ 1]٘يؿت وٝ ثٝ ظ٘ف اف ثٍٛيس... قٕب ٔطزاٖ ظ٘بٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ أب٘ت ذسايي ٌطفتٝ ايس.

 ثب ظ٘ف ذٛقطفتبض ثبقس ٚ ٔٗ اظ ٕٞٝ قٕب ثيكتط ثٝ ظ٘ب٘ٓ احتطاْ ٔي ٌصاضْ ٚ ذٛـ ضفتبضتطْ.

ط اظ ٕٞؿطي ٔؿّٕبٖ ثب ايٗ نفبت ٘جطزٜ اؾت آٍ٘بٜ وٝ ثٝ اٚ ٔي ٍ٘طز ٔطز ٔؿّٕبٖ ثؼس اظ اؾالْ، ثٟطٜ اي ثطت

ظ٘ي وٝ ثٝ قٛٞط  [ 2]ٔؿطت ثرف اٚ ٚ زض ثطاثط أطـ ُٔيغ ٚ زض غيبثف حبفظ ٘بٔٛؼ ذٛز ٚ ٔبَ قٛٞطـ ثبقس.

ٚ ضٚظ  ذٛز اشيت وٙس ٚ ثٝ اٚ احتطاْ ٍ٘صاضز ٕ٘بظ ٚ ٞيچ يه اظ اػٕبَ اٚ ثٝ زضٌبٜ ذسا لجَٛ ٕ٘ي قٛز، اٌط چٝ قت

 [ 3]ضا ثب ٕ٘بظ ٚ ضٚظٜ ثٍصضا٘س، ثطزٜ آظاز وٙس، ٔبَ زض ضاٜ ذسا ا٘فبق ٕ٘بيس، تب آٖ وٝ قٛٞطـ اظ زؾت اٚ ضايي قٛز.

ٞط ٔطزي وٝ ثٝ نٛضت ٕٞؿطـ يه ؾيّي ثع٘س، ذساٚ٘س ػعٚرُ ثٝ ٔبِه زٚظخ فطٔبٖ ٔي زٞس اٚ ضا زض رٟٙٓ 

 )ل( ٔطزي ذسٔت حًطت آٔس ٚ ػطو وطز:پؽ اظ پبيبٖ ؾرٙبٖ ضؾَٛ اهلل [ 4]ٞفتبز ؾيّي ثع٘س.(

ٕٞؿطي زاضْ وٝ ٞط ٌبٜ ٚاضز ذب٘ٝ ٔي قْٛ ثٝ اؾتمجبِٓ ٔيأيس ٚ چٖٛ ذبضد ٔي قْٛ ثسضلٝ اْ ٔي وٙس. ظٔب٘ي وٝ 

ٔطا ا٘سٍٚٞيٗ ٔي ثيٙس، ٔي ٌٛيس: اٌط ثطاي ضٚظي ٚ ٔربضد ظ٘سٌي غهٝ ٔي ذٛضي، ثساٖ وٝ زيٍطي )ذساٚ٘س 

ؾت ٚ اٌط ثطاي آذطت ا٘سٍٚٞيٙي، ذساٚ٘س ا٘سٚٞت ضا افعٖٚ وٙس تب ثيكتط ثٝ آذطت ثعضي( آٖ ضا ثٝ ػٟسٜ ٌطفتٝ ا

 ذٛز ثيٙسيكي.

پيبٔجط اوطْ)ل( فطٔٛز: ذساٚ٘س ثط ضٚي ظٔيٗ ػبٔال٘ي ٚ وبضٌعاضا٘ي زاضز ٚ ايٗ ظٖ يىي اظ ػبٔالٖ ذساؾت ٚ اٚ 

 .[ 5]٘هف پبزاـ قٟيس ضا زاضز.

 

 اظ ذسا رٛييٓ تٛفيك ازة  

 ٔب٘س اظ ُِف ضةثي ازة ٔحطْٚ 
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 ثي ازة تٟٙب ٘ٝ ذٛز ضا زاقت ثس  

 .[ 6]ثّىٝ آتف ثط ٕٞٝ آفبق ظز 

 

وتبة ظ٘سٌب٘ي ٚ نحيفٝ نفبت ٕٞؿطاٖ اؾٜٛ ضا وٝ ٔي ٍ٘طيٓ فبَٕٝ ظٞطا)ؼ( ٚ أيط ٔٛٔٙبٖ)ع( ضا زض احتطاْ ثٝ 

زض وٙبض ٔبزض تب ٚاپؿيٗ يىسيٍط زض ٔمبٔي ثطتط ٚ چكٍٕيطتط ٔي يبثيٓ. ظٞطاي ٔطييٝ اظ آغبظيٗ ضٚظٞبي وٛزوي 

ز ٚ زض ٌفتبض ٚ ضفتبض اٚ، أٛاد پط ػظٕتي اظ ازة  ضٚظٞبي ظ٘سٌي زض ذب٘ٝ پسض، احتطاْ ثٝ يىسيٍط ضا فطا ٌطفتٝ ٛث

 ٔٛد ٔي ظز.

ضٚظي وٝ ػّي)ع( ثٝ ذٛاؾتٍبضي فبَٕٝ)ؼ( ضفت، ضؾَٛ اهلل)ل(، ثسٖٚ آ٘ىٝ زض تهٕيٓ ٌيطي قتبة وٙس ٚ يب ٘ظط 

اٍ٘بضز، ٘عز ظٞطا)ؼ( ضفتٝ، يٕٗ اضظـ ٚ احتطاْ ثطاي ضاءي اٚ، زض ثبضٜ چٙيٗ پيٛ٘س ٔمسؾي ثب زذتط ذٛز ضا ٘بزيسٜ 

ٚي ثٝ ٔكٛضت پطزاذت. فبَٕٝ)ؼ( ٘يع ثب قٙبذتي وٝ اظ ػّي)ع( زاقت، ثٝ پسض احتطاْ قبيب٘ي وطزٜ، ضٚ ثٝ اٚ ٕ٘ٛز 

پؽ اظ اظزٚاد ٘يع  [ 7]ي وٝ اظٟبض٘ظط وٙي.ٚ ٌفت: يب ضؾَٛ اهلل ا٘ت اِٚي ثٕب تطي اي ضؾَٛ ذسا! تٛ اظ ٔٗ ؾعاٚاضتط

ثب ٕٞيٗ قيٜٛ اضظقٕٙس ٘ؿجت ثٝ ٕٞؿطـ ظ٘سٌي ٔي وطز. ٞط ٌبٜ ضؾَٛ اهلل)ل( اظ قٛٞط اٚ پطؾف ٔي ٕ٘ٛز، 

فبَٕٝ)ؼ( ثسٖٚ آ٘ىٝ قىٜٛ ٚ قىبيتي اظ ػّي)ع( ٚ ظ٘سٌي اٚ زاقتٝ ثبقس، ثب ضٚيي ٌكبزٜ ٚ ضٚحي پط ٘كبٌ ػطو 

ٞطٌبٜ احتٕبَ ٘بضاحتي ٕٞؿط ذٛيف ضا ثب ؾرٙبٖ ذٛز ٘ؿجت ثٝ تٟي  [ 8]ٛٞط اؾت.ٔي وطز: ػّي)ع( ثٟتطيٗ ق

 ثٛزٖ ظ٘سٌي آ٘بٖ اظ غصا، ٔي زاز، ثي زضً٘ ا٘سٍٚٞيٗ ٔي قس ٚ ٔي فطٔٛز:
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زض نحٙٝ ٞبي ٔرتّف ظ٘سٌي وٝ  [ 9])ٔٗ اظ ذسا آٔطظـ ٔي َّجٓ ٚ زيٍط ٔطتىت ايٗ ضفتبض ٘رٛاٞٓ قس.(

بْ وبضي زاقت، چٖٛ اظ زيسٌبٜ ٕٞؿط ذٛز آٌبٜ ٔي قس، آٖ ضا ثب وٕبَ تٛايغ ٔي فبَٕٝ)ؼ( تهٕيٓ لُؼي ثط ا٘ز

 پصيطفت ٚ يٕٗ احتطاْ ثٝ ؾرٗ أبْ)ع( ثٝ ٌفتٝ اٚ ػُٕ ٔي وطز.

پؽ اظ ٔبرطاي تّد ؾميفٝ ٚ ا٘سٜٚ ربٖ فطؾبي فبَٕٝ)ؼ(، ؾطاٖ ؾميفٝ ثطاي رّت افىبض ػٕٛٔي ثٝ فىط چبضٜ 

ٞطا)ؼ( زِزٛيي ٕ٘بيٙس. اربظٜ ٔاللبت اظ حًطت ذٛاؾتٝ ٚ تظبٞط ثٝ رجطاٖ افتبز٘س تب ثٝ ٌٛ٘ٝ اي اظ حًطت ظ

اقتجبٞبت ذٛز ٔي ٕ٘ٛز٘س. أب فبَٕٝ)ؼ( زض تساْٚ يه ٔجبضظٜ ٔٙفي ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ، ٞط ٌٛ٘ٝ پيكٟٙبزي ضا ثطاي 

 ٌفتٍٛ ٚ يب ٔهبِحٝ ضز ٔي ٕ٘ٛز ٚ ٔٛيغ اػتطاو، ؾىٛت ٚ ثيعاضي ذٛز ضا ازأٝ ٔي زاز.

 ٚاضز ٔٙعَ قسٜ، ضٚ ثٝ ٕٞؿط ض٘زسيسٜ ذٛز ٕ٘ٛز ٚ فطٔٛز: ضٚظي ػّي)ع(

فبَٕٝ ربٖ! ذّيفٝ ٚ ػٕط پكت زض ذب٘ٝ ٔٙتظط اربظٜ ٚضٚز ٞؿتٙس، ٘ظط قٕب چيؿت؟ ٚ حًطت ظٞطا)ؼ( ثب احتطاْ 

 ذبني ٘ؿجت ثٝ قٛي ػعيعـ ػطو وطز:

ايٗ ؾرٗ ضا فبَٕٝ  [ 11])ػّي ربٖ! ذب٘ٝ ذب٘ٝ تٛ اؾت ٚ ٔٗ ٕٞؿط تٛ ٞؿتٓ، ٞط آ٘چٝ ٔي ذٛاٞي ا٘زبْ زٜ!(

ظٞطا)ؼ( زض حبِي ثط ظثبٖ آٚضز وٝ ٞٙٛظ نٛت ؾيّي زض ٌٛقٟبي اٚ ٚ نٛضت ٘يي ثط پيىط اٚ ٚرٛز زاقت. زض ثطٞٝ 

اي زقٛاضتط اظ ظ٘سٌي وٝ ٔطزاٖ ٔطز، تٛاٖ ذٛيكتٗ زاضي اظ زؾت زازٜ، تٟٙب ثٝ ٞسف ا٘سيكيسٜ تب اظ چٍٙبَ 

ٚـ ٚ تالَٓ زضيبي ٚرٛز ذٛز ضا ثب ػجبضتي وٛتبٜ اظ ٕٞؿطـ آضأف ٔهيجت ضٞبيي يبثٙس، فبَٕٝ ظٞطا)ؼ(، ذط

 ثركيس، چكٓ ازة ثط پيبْ قٛٞط ٌكٛز ٚ زؾت احتطاْ ثط ؾيٙٝ ذٛز ٟ٘بز ٚ ثٝ ؾٛي ذب٘ٝ حطوت وطز.

ٔبرطا اظ آ٘زب آغبظ قس وٝ ػّي)ع( ضا ثٝ ؾٛي ٔؿزس ثطز٘س تب ثطاي ذّيفٝ اظ اٚ ثيؼت ٌيط٘س. زض اظزحبْ رٕؼيت، 

بْ)ع( ضا ثب قٕكيط ثطٞٙٝ تٟسيس وطز وٝ اٌط ثب اثبثىط ثيؼت ٘ىٙي ٌطز٘ت ضا ٔي ظ٘ٓ! زض ايٗ ٍٞٙبْ حًطت ػٕط، أ

 ظٞطا)ؼ( ثطآقفت ٚ ضٚ ثٝ اثبثىط ٕ٘ٛز ٚ فطٔٛز:
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)ؾٌٛٙس ثٝ ذسا اٌط زؾت اظ ػّي ثط٘ساضي، ٔٛي ؾطْ ضا پطيكبٖ ٔي وٙٓ ٚ ٌطيجبٖ چبن ظزٜ، وٙبض لجط پسضْ ضؾَٛ 

طيٗ ٔي وٙٓ[.( ٚ ثٝ ز٘جبَ ؾرٗ ذٛز زؾت حؿٗ ٚ حؿيٗ ػّيٟٕباِؿالْ ضا ٌطفتٝ ثٝ ؾٛي ذسا ٔي ضْٚ ]ٚ ٘ف

تطثت پسض حطوت وطز تب زض آ٘زب ٘فطيٗ ٚ ٘بِٝ ذٛز ضا ؾط زٞس. ٘بٌٟبٖ ػّي)ع( ضٚ ثٝ ؾّٕبٖ وطزٜ، فطٔٛز: )ؾّٕبٖ 

اٌط فبَٕٝ)ؼ( ٔٛي ذٛز ضا  فبَٕٝ ضا زضيبة، ٌٛيي زٚ َطف ٔسيٙٝ ضا ٔي ٍ٘طْ وٝ ثٝ ِطظٜ زض آٔس، ؾٌٛٙس ثٝ ذسا

پطيكبٖ وٙس، ٌطيجبٖ چبن ٕ٘بيس ٚ زض وٙبض لجط ضؾَٛ اهلل)ل( ٘بِٝ ٚ ٘فطيٗ ؾط زٞس، زيٍط ّٟٔتي ثطاي ٔطزْ ٔسيٙٝ 

ثبلي ٕ٘ي ٔب٘س ٚ ظٔيٗ ٕٞٝ آٟ٘ب ضا زض وبْ ٔطٌجبض ذٛز فطٚ ٔي ثطز.( ؾّٕبٖ قتبثبٖ ٚ ٞطاؾبٖ ذٛز ضا ثٝ ثي ثي 

ضا ٔبيٝ ضحٕت رٟب٘يبٖ لطاض زازٜ اؾت، ذٛاٞف ٔي وٙٓ ثٝ ذب٘ٝ ثطٌطز ٚ ٘فطيٗ زض  ضؾب٘يس ٚ ٌفت: ذساٚ٘س پسضت

حك ٔطزْ ٘بزاٖ ٔىٗ... ػّي)ع( ٔطا فطؾتبز ٚ فطٔٛز ثٝ قٕب ثٍٛيٓ ثٝ ذب٘ٝ ثطٌطزيس ٚ اظ ٘بِٝ ٚ ٘فطيٗ ذٛززاضي 

 وٙيس.

)اوٖٙٛ ]وٝ قٛٞطْ ٚ أبْ  [ 11]غ(فبَٕٝ)ؼ( چٖٛ پيبْ أبْ)ع( ضا قٙيس فطٔٛز: )اشا اضرغ ٚ انجط ٚ اؾٕغ ِٝ ٚ اَي

ٔٗ، فطٔبٖ زازٜ وٝ ثٝ ذب٘ٝ ثبظ ٌطزْ[ ٔي ضْٚ، نجط ٔي وٙٓ، ؾرٗ آٖ ثعضٌٛاض ضا ٔي پصيطْ ٚ اظ اٚ اَبػت ٔي 

 وٙٓ.( پؽ اظ آٖ چٖٛ قٛٞط ٔظّْٛ ذٛز ضا ٍ٘طيؿت فطٔٛز:

! ٕٞٛاضٜ ثب تٛ ذٛاٞٓ ثٛز اٌط تٛ )ػّي رب٘ٓ! رب٘ٓ فساي ربٖ تٛ ٚ ربٖ ٚ ضٚح ٔٗ ؾپط ثالٞبي ربٖ تٛ. اي اثباِحؿٗ

زض ذيط ٚ ٘يىي ثؿط ٔي ثطي ثب تٛ ذٛاٞٓ ظيؿت ٚ يب اٌط زض ؾرتي ٚ ثالٞب ٌطفتبض قسي ثبظ ٞٓ ثب تٛ ذٛاٞٓ 

چٙيٗ نفت قبيؿتٝ ٚ اذالق اِٟي زض تٕبٔي ظ٘سٌي حًطت ظٞطا)ؼ( ٚرٛز زاقت ٚ زض ِحظٝ ٞبي آذط  [ 12]ثٛز.(

ي ٕٞؿط ثعضٌٛاضـ ثيبٖ ٔي وطز، ثب ٞبِٝ اي اظ ازة ٚ احتطاْ زض آغبظ والْ حيبت وٝ ٚاپؿيٗ ؾرٙبٖ ذٛز ضا ثطا

ذٛز، وٙيٝ ػّي)ع( ضا وٝ ٘كبٖ اظ احتطاْ اؾت ثط ظثبٖ ربضي ٔي وٙس )يب اثباِحؿٗ( ٚ يب زض فطاظ زيٍطي اظ ؾرٙبٖ 

نيه( ٚ زض رّٕٝ ذٛيف، ثسٖٚ آ٘ىٝ ثٝ ذٛاؾتٝ ٞبي ذٛز ضً٘ زؾتٛض ٚ أط زٞس، )ؾفبضـ ٚ تٛنيٝ( ٔي ٕ٘بيس )اٚ
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اي ٕٞطاٜ ثب ػكك ٚ ؾٛظ ٕٞؿطـ ضا ثٝ ذسا ؾپطزٜ )اؾتٛزػه اهلل( ٚ ثٝ تٕبٔي فطظ٘ساٖ ذٛز تب ليبٔت ؾالْ ٔي 

 ضؾب٘س )ٚ الطاء ػّي ِٚسي اِؿالْ اِي يْٛ اِميبٔٝ(.
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