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 فْرست:

  10بحث 

o سخي ًخست 

 حضرت هحوذ 

 رضايت ٍ تسلين ًسبت بِ رسَل اهلل 

 ًقص تربيتي پياهبر ٍ عاطفِ ضذيذ فاطوِ بِ رسَل اهلل 

 فلسفِ بعثت رسَل خذا ٍ بياى زحوات پياهبر 

 تالش فراٍاى در جلب رضايت ٍ ّذايت رسَل خذا 

 ِآفاق هعرفت در آسواى دل ٍ ديذُ فاطو 

  21بحث 

o ِطليع 

  هَهٌاى، اهام علياهير 

 ارزضْاي ٍاالي علي 

 ضَّري ضايستِ ٍ ّوسري بس ٍاال 

 اهاهت ٍ ٍاليت علي 

  ٍ حذيث هٌسلتيادآٍري حواسِ غذير 
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  31بحث 

o ابعاد عبادي علي 

o ارزش ضيعياى علي ٍ هقام عالقِ هٌذاى حضرت 

o هصايب ٍ هظلَهيت علي ٍ دفاع از ٍاليت 
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 10بحث 

 سخي ًخست 

)ؾؼبزت( ٝ )ٛيٌجرتي( آضظٝي قيطيٚ ٝ زيطيٚ اٛؿب٢ٛب ثٞزٟ اؾت ٠ً ثطاي زؾتيبثي ث٠ آٙ ت٘بٗي تٞاٙ ذٞز ضا زض 

ؾب٢ٓبي ثؿيبض ظٛسُي ث٠ ًبض ُطكت٠ تب ًبٗيبة قٞٛس. پطٝضزُبض ٢ٗطثبٙ رٟٔٞ ١بي ضٝقِٜط ؾؼبزت ضا زض زٝ آي٠ٜ 

ٞظٟ ١بي ٛبة كٌطي، كط١ِٜي( اضائ٠ ٛ٘ٞزٟ، ؾپؽ )ا١ِٞٓبي پبى ٝ تبثٜبًي( ٗؼطكي ٗتزٔي ؾبذت٠ اؾت، ٛرؿت )آٗ

 ًطزٟ اؾت.

هطآٙ، زايطٟ آ٘ؼبضكي ربٗغ ٝ ُٞيبؾت ٠ً اضٗـبٙ )ثهيطت( ثطاي ًؿبٛي ٠ً ِٛب١كبٙ اظ غضكبي زّ ث٠ آيبت ا٢ٓي 

ت( ثطاي ا١ْ اي٘بٙ ث٠ ١٘طاٟ اؾت ٝ )١سايت( ثطاي اكطازي ٠ً ت٘بٗي حوبين ضا اظ ٜٗظط ثط١بٙ ٗي ِٛطٛس ٝ )ضح٘

 زاضز. ٝ زض آي٠ اي ًٞتبٟ، ثٜٔساي ايٚ ثطًبت ضا ايٜچٜيٚ تٞنيق ٗي ًٜس:

 .[ 1])هْ اٛ٘ب اتجغ ٗب يٞحي آي ٗٚ ضثي ١صا ثهبئط ٗٚ ضثٌٖ ٝ ١سي ٝ ضح٠٘ ٓوٕٞ يٜٞٗٞٙ(؛ 

 

 ثِٞ ٗٚ ثزع ٝحي يٌتب ذسا  

 اَبػت ٛٞضظٕ زُط چيع ضا

 

 )ثهيطت( ٢ٛلت٠ اؾت زض ايٚ ًتبة  

 زض آٙ آي٠ ١بييؿت ثؿيبض ٛبة

 

 )١سايت( ٝ )ضح٘ت( ثٞز اٛسض آٙ  



 

 گروه فرهنگی محدثه -سالم اهلل علیها  فاطمهسایت تخصصی حضرت  -5

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

 

 .[ 2]ثط آ٢ٛب ٠ً ١ؿتٜس اظ ٜٗٞٗبٙ

 

زض ؾرٜي زيِط اكعٝٙ ثط اضائ٠ آٗٞظٟ ١ب ث٠ ٗؼطكي ا١ِٞٓب ٝ اؾٟٞ ١بي قبيؿت٠ پطزاذت٠ تب ٠ٛٞ٘ٛ ١بي ١سايتأكطيٚ ٝ 

قيلتِبٙ اضائ٠ ًٜس. ث٠ زيِط ؾرٚ زض ًٜبض )هطآٙ نبٗت( ث٠ ٗؼطكي )هطآٙ ٛبَن( يب ؾؼبزتٜ٘س ظٛسُي ضا ث٠ 

اٛؿب٢ٛبي نبٓح ثطاي اؾٟٞ يبثي ت٘بٗي اهكبض ثٞيػٟ ٛٞرٞاٛبٙ ٝ رٞاٛبٙ ٠ً زض ٗٞهؼيتي ايٜچٜيٚ هطاض زاضٛس پطزاذت٠ 

 اؾت.

 ٠ ت٘بٗي زيٚ ثبٝضاٙ كطٗٞز:)اؾٟٞ حؿ٠ٜ( ٛ٘بزي اظ ايٚ قيٟٞ ثطرؿت٠ اؾت ٠ً پطٝضزُبض حٌيٖ زض ثبضٟ آٙ ث

 .[ 3])ٓوس ًبٙ ٌٖٓ كي ضؾّٞ اهلل اؾٟٞ حؿ٠ٜ ٓ٘ٚ ًبٙ يطرٞ اهلل ٝ آيٕٞ االذط ٝ شًط اهلل ًخيطا(؛ 

١٘بٛب ثطاي ق٘ب زض]پيطٝي ٝ اهتسا ث٠[ ضؾّٞ ذسا)ل(ؾطٗكوي ٛيٌٞ اؾت: ثطاي آٙ ًؽ ٠ً ث٠ ذسا ٝ ضٝظ ثبظپؿيٚ 

 اٗيس زاضز ٝ ذسا ضا كطاٝاٙ يبز ٗي ًٜس.

ث٠ يويٚ ١طُبٟ چٜيٚ چ٢طٟ ١بي ؾؼبزت ثرف ٝ ١سايتأكطيٚ زض ؾرٚ ٗؼهٞٗبٙ)ع(، پبًبٙ ٝ نبٓحبٙ ٗؼطكي 

قٞٛس، آضاٗف ضٝحي ٝ اَ٘يٜبٙ ثبَٜي ت٘بٗي قيلتِبٙ، اكعٝٙ تط ذٞا١س قس ٝ چٜيٚ ٗؿيط ٗوسؾي ث٠ ذٞثي َي 

 قسٟ ٝ ض١طٝاٙ ث٠ ؾالٗت ث٠ ؾط ٜٗعّ ؾؼبزت ٗي ضؾٜس.

س ُبٗي ١ط چٜس ًٞتبٟ زض ايٚ َطين اؾت تب ثب يٌسيِط اظ ثيٜف ٝ زاٛف ثبٛٞي پبًي٢ب ٝ ٛٞقتبضي ٠ً زض زؾت زاضي

ذٞثي٢ب، ظ١طاي ٗطيي٠ ػٔي٢ب آؿالٕ ٛؿجت ث٠ قرهيت٢بي قبيؿت ٝ ٛبقبيؿت زض ضٝقِٜطي زّ ٝ زيسٟ ث٢طٟ 

 رٞييٖ ٝ ضاٟ ُطايف ٝ ُطيع زض ظٛسُي ذٞيف ضا ١٘ٞاضتط ثپٞييٖ. اٙ قبءاهلل.

 . 382، ل8آ٘يعاٙ، د 262، ل؛2نبكي، د 56، ل؛2، ضى:تلؿيط آجط١بٙ، د203آي٠  ؾٞضٟ اػطاف،[ 1]

 . 176تطر٠٘ ٜٗظٕٞ هطآٙ ٗزيس، اٗيس ٗزس، ل[ 2]

 . 241، ل٠ٛٞ٘ٛ17، د 349، ل؛8ٗز٘غ آجيبٙ، د 489، ل؛10، ٛي: تلؿيط اَيت آجيبٙ، د21ؾٞضٟ احعاة، آي٠ [ 3]
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 حضرت هحوذ 

 

 

 زيسٟ ٛبزيسٟ ث٠ اهجبّ تٞ اي٘بٙ آٝضز  

 ٗطحجب، اي ث٠ چٜيٚ ُٓق ذسا، اضظاٛي

 

 ٗبٟ اُط ثي تٞ ثطآيس ث٠ زٝ ٛي٘ف ثعٜٛس  

 زٝٓت اح٘سي ٝ ٗؼزعٟ ؾجحبٛي

 

 رٟٔٞ ثرت تٞ زّ ٗي ثطز اظ قبٟ ٝ ُسا  

 .[ 1]چكٖ ثس زٝض ٠ً ١ٖ ربٛي ٝ ١ٖ ربٛبٛي

 

آكطيٜف ث٠ اكتربض ٝرٞز اٝ ثطپب قس )ٓٞالى ٓ٘ب ذٔوت حًطت ٗح٘س)ل(، ؾطؾٔؿ٠ٔ ضؾٞالٙ ا٢ٓي اؾت ٠ً 

ٝ ت٘بٗي پيبٗجطاٙ زّ زض ُطٝ اضازت ٝ ػكن اٝ زاقتٜس. پطٝضزُبض ؾجحبٙ زض ثطذي اظ ًتبة اٛجيبء  [ 2]االكالى(

ٟ ٝ ػيؿي ثٚ ٗطيٖ)ع(ٛيع ثكبضت ز١ٜسٟ ٛبٕ اٝ، )اح٘س(، ثٞز [ 4]ُٗطح ًطزٟ [ 3]پيكيٚ ٛبٕ اٝ ضا ثب ٝاغٟ )كبضهٔيُب( 

ثي قي قٜبذت ػطن٠ ػظ٘ت ٝ ُؿتطٟ قرهيت اٝ، اكعٝٙ ثط چكٖ ٝ ُٞـ، ث٠ ثهيطتي ثؿيبض، تؼؤي  [ 5]اؾت.
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كطاٝاٙ، هٔجي پبى ٝ كُطتي تبثٜبى ٛيبظٜٗس اؾت تب اكعٝٙ ثط رٟٔٞ ١بي ظب١طي، اثؼبز ثبَٜي آٙ ضؾّٞ ضاؾتيٚ 

 ا٢ٓي ضا زضى ًٜس ٝ ثطاي زيِطاٙ تٞنيق ٛ٘بيس.

بة، كب٠َ٘ ظ١طا ػٔي٢ب آؿالٕ زض ثبضٟ آٙ حًطت،زكتط ٗؼطكتي ايٜچٜيٚ اؾت ٠ً ٛكبٙ ٗز٘ٞػ٠ ؾرٜبٙ زذت آكت

ضٝقٜي اظ قٜبذت )ٗؼهٕٞ( ٛؿجت ث٠ )ٗؼهٕٞ( ثٞزٟ ٝ زض كطاظ ٝ كطٝز ظٛسُي ضاٟ اَبػت، اضازت ٝ پيطٝي ت٘بٕ ػيبض 

ربٛكيٜبٙ ٗؼهٞٗبٙ)ع(زض ضا ث٠ ٠٘١ ػاله٠ ٜٗساٙ ٗي ٛ٘بيبٛس تب زض ١ِٜب٠ٗ ١بي حٞازث َبػتي ثي چٞٙ ٝ چطا اظ 

 ربٗؼ٠ اظ ذٞز ٛكبٙ ز١يٖ ٝ )كب٠َ٘ ٝاض ظيؿتٚ( ضا ٛهيت ذٞز ؾبظيٖ.

 . 463زيٞاٙ حبكظ، ؿعّ ـ [ 1]

آز٠ٜ آؼبن٠٘، آيت اهلل  14ض.ى: ًكق آالٓي، نبٓح ثٚ ػجسا١ٞٓبة ثٚ ػطئسؼ؛ ٗٔتوي آجحطيٚ، ل؛[ 2]

 . 148ٗيطر٢بٛي، ل

 ، ضؾّٞ االؾالٕ كي آٌتت آؿ٘بٝي٠)ػظ٘ت ا١ْ ثيت)ع(. 54نبزهي، ل ض.ى: ػٔي ٝ آحبً٘ٞٙ، زًتط ٗح٘س[ 3]

 . 476، ل5تلؿيط احٜي ػكطي، د 251، ل؛2، ض.ى: تلؿيط اثٚ ًخيط، د157ٛي: ؾٞضٟ اػطاف، آي٠ [ 4]

 . 6ؾٞضٟ نق، آي٠ [ 5]

 

 

 رضايت ٍ تسلين ًسبت بِ رسَل اهلل 

ضٝظي ٠ً ػٔي ػٔي٠ آؿالٕ ثطاي ذٞاؾتِبضي كب٠َ٘)ؼ(ٛعز ضؾّٞ اهلل)ل(ضكت، پيبٗجط)ل(ثسٝٙ آ٠ٌٛ رٞاة 

قتبثعزٟ اي ز١س ٝ يب ١٘چٞٙ آزاة ٝ ضؾٕٞ رب١ٔيت ١يچ حن اظ٢بضٛظطي ثطاي زذتط ذٞز هبيْ ٛكٞز، ظ١طاي 
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ٗكٞضت ٝي پبؾري ؾٜزيسٟ ٗطيي٠)ؼ(ضا كطاذٞاٛس ٝ ٗٞيٞع ذٞاؾتِبضي پؿطػ٘ٞيف ضا ثب ٝي ُٗطح ًطز تب ثب 

 زازٟ قٞز.

 كب٠َ٘)ؼ(، پيف اظ آ٠ٌٛ ٛظط ذٞز ضا ثيبٙ ًٜس ث٠ پسض احتطإ ًطزٟ، پطؾيس:

 پسضربٙ! ٛظط ق٘ب چيؿت؟

 ضؾّٞ اهلل)ل(كطٗٞز: )اشٙ اهلل كي٠ ٗٚ آؿ٘بء(؛ ذساٝٛس اظ آؾ٘بٙ اربظٟ كطٗٞز.

 ز:زض ايٚ ١ِٜبٕ ظ١طاي ثتّٞ)ؼ(ثب هٔجي ٓجطيع اظ ػكن ٝ اضازت كطٗٞ

 ؛ ذكٜٞزٕ ث٠ آٛچ٠ ذسا ٝ پيبٗجط اٝ ثطاي ٗٚ ضيبيت زازٛس.[ 1])ضييت ث٘ب ضيي اهلل ٓي ٝ ضؾ٠ٓٞ( 

 ٝ زض ؾرٜي زيِط، تٞحيس، ٛجٞت ٝ اٗبٗت ضا زض اكن ِٛبٟ ذٞز ُٗطح ؾبذت٠ كطٗٞز:

 .[ 2])ضييت ثبهلل ضثب ٝ ثي يب اثتبٟ ٛجيب ٝ ثبثٚ ػ٘ي ثؼال ٝ ٝٓيب( 

اؾت ٝ تٞ اي پسض پيبٗجط ٗٚ ٝ پؿطػ٘ٞيٖ ػٔي)ع(ق١ٞط ٝ اٗبٕ ٗٚ اؾت. احتطإ ذكٜٞزٕ ٠ً ذسا پطٝضزُبض ٗٚ 

كب٠َ٘)ؼ(ث٠ ؾرٜبٙ پسض زض نح٠ٜ ١بي ٗرتٔق ظٛسُبٛي اٝ احؿبؼ ٗي قس ٝ ٛكبٙ ضٝقٜي اظ تؿٔيٖ آُب١ب٠ٛ ٝ 

 ١ٞقيبضا٠ٛ ٝي ثٞز. اظ ايٚ ضٝ زض ػطن٠ ١بي ُٞٛبُٞٛي ايٚ ر٠ٔ٘ ضا ث٠ پسض ػطو ٗي ًطز ٠ً:

 .[ 3]اهلل! اٛت اٝٓي ث٘بتطي)يب ضؾّٞ 

 اي ضؾّٞ ذسا ق٘ب اظ ٗٚ ؾعاٝاضتطي ٠ً اظ٢بضٛظط ًٜي.

 

  

، 3احوبم آحن، هبيي ٛٞض اهلل قٞقتطي، د 5زض ثحط آٜ٘بهت، ل؛ 344، ل؛3ض.ى: ٜٗبهت، اثٚ ق٢ط آقٞة، د[ 1]

 . 133، ل17ٗرتهط تبضيد زٗكن، د 344ل؛
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، 3ٜٗبهت اثٚ ق٢ط آقٞة، د 149، ل؛43ثحبضاالٛٞاض، ػال٠ٗ ٗزٔؿي، د 273ٝ؛ 117، ل5ٛي: احوبم آحن، د[ 2]

 . 344ل

 . 283، ل11ًتبة ػٞآٖ، د 247، ل؛4، تلؿيط آجط١بٙ، د99، ل43ثحبضاالٛٞاض، د[ 3]

 

 ًقص تربيتي پياهبر ٍ عاطفِ ضذيذ فاطوِ بِ رسَل اهلل 

١ط ظٝزُصض ظٛسُي ٝ ثطتط اظ ضقس ٝ قٌٞكبيي اثؼبز ػوالٛي اكطاز ربٗؼ٠، ث٠ رٟٔٞ كب٠َ٘)ؼ(ثب ِٛب١ي كطاتط اظ ظٞا

 تطثيتي ضؾّٞ ذسا)ل(اقبضٟ ًطزٟ ٝ ضؾبٓت ؾؼبزتأكطيٚ آٙ حًطت ضا ايٚ ٠ُٛٞ تٞنيق ٗي ًٜس:

٢ٖٛ )اثٞا ١صٟ اال٠ٗ ٗح٘س ٝ ػٔي ػٔي٢٘بآؿالٕ يوي٘بٙ اٝز١ٖ ٝ يٜوصا٢ٖٛ ٗٚ آؼصاة آسائٖ اٙ اَبػ١ٞ٘ب ٝ يجيؼب

 .[ 1]آٜؼيٖ آسائٖ اٙ ٝاكو١ٞ٘ب

پيبٗجط ٝ ػٔي زضٝز ذساٝٛس ثط آٛبٙ ٝ زٝزٗبٙ پبًكبٙ ثبز زٝ پسض اٗت اؾالٕ ١ؿتٜس، ًزي٢ب ضا ضاؾت ٝ اٛحطاكبت ضا 

انالح ٗي ًٜٜس، اُط ٗطزٕ اَبػت ٛ٘بيٜس آٛبٙ ضا اظ ػصاة ربٝيساٙ ٛزبت ٗي ز١ٜس ٝ اُط ١٘طاٟ ٝ يبٝضقبٙ ثبقٜس، 

 ي ذساٝٛسي ضا اضظاٛيكبٙ ٗي زاضٛس.ٛؼ٘ت٢بي ١٘يكِ

 

 اح٘سا شات تٞ ٝ حيسض يٌي اؾت  

 ق٢ط ثب زضٝاظٟ ٝ ثب زض يٌي اؾت

 

 تٞ ٗسي٠ٜ ػٔ٘ي ٝ حيسض زضؾت  

 پؽ ًٔيس زاٛف تٞ حيسض اؾت
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 ٗهُلي ُط ُْ ًٜس، ػُطـ ػٔي اؾت  

 ٗهحق اح٘س ث٠ ١ط ؾُطـ ػٔي اؾت

 

ذسا)ل(، اكعٝٙ ثط ضاث٠ُ پسض ٝ كطظٛسي، ٛكبِٛط قٜبذت ٝ ثيٜف قٜبذت ضٝقِٜطا٠ٛ ظ١طاي ػعيع ٛؿجت ث٠ ضؾّٞ 

ػؤي، ثهيطتي ٝ هٔجي ث٠ زٝض اظ ١ط ٠ُٛٞ احؿبؼ ظٝزُصض ثٞز. اظ ايٚ ضٝ يٌبيي ٝاغٟ ١ب ٝ ػجبضات ٝي تبثكي اظ 

آكتبة ٗؼطكت ٛؿجت ث٠ ٗوبٕ )ػه٘ت(، )ضؾبٓت(، )ٝاليت( ٝ )اٗبٗت( اؾت. ايٚ ٗبرطاي زضؾأٗٞظ ٠ٛٞ٘ٛ اي اظ 

 ازث كطاٝاٙ آٙ ظٗبٙ اؾت:حٞ

 زض ضٝظ١بي ٝاپؿيٚ ظٛسُبٛي، ضؾّٞ اًطٕ)ل(ث٠ ٜٗجط ضكت٠، كطٗٞز:

)١ط ًؽ اظ ٗٚ َٔجي زاضز، زضذٞاؾت ًٜس.( ثطاي آ٠ٌٛ ؾرٚ آٙ حًطت ث٠ ُٞـ ت٘بٗي اكطاز ثطؾس ٝ ٠٘١ آٛبٙ 

صا ٗح٘س يؼُي آوهبل ٗٚ ثتٞاٜٛس حن ذٞز ضا اظ پيبٗجط)ل(َٔت ًٜٜس، ثالّ زض ًٞچ٠ ١بي ٗسي٠ٜ كطيبز ٗي ظز: )١

ٛلؿ٠ هجْ يٕٞ آويب٠ٗ(؛ ٗطزٕ! ايٜي ايٚ ٗح٘س اؾت ٠ً ٗي ذٞا١س هجْ اظ ضٝظ هيبٗت ههبل قٞز، ١ط ًؽ حوي اظ 

 اٝ َٔت زاضز ثرٞا١س.

ٗطزي زض ٗؿزس ثٜٔس قس ٝ ُلت: اي ضؾّٞ ذسا! ق٘ب زض رَٜ ثسض ٠ً نق ؾطثبظاٙ ضا تٜظيٖ ٗي ًطزيس، ثب قالم 

 ٗٚ ظزيس. ذٞزتبٙ ثط قٌٖ ٓرت

 پيبٗجط)ل(كطٗٞز: ثيب ههبل ًٚ.
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آٙ ٗطز ُلت: ١٘بٙ قالم ضا ثيبٝضيس. ضؾّٞ ذسا)ل(ث٠ ثالّ اقبضٟ كطٗٞز تب اظ ذب٠ٛ كب٠َ٘ ػٔي٢بآؿالٕ قالم 

ضٝظ١بي رَٜ ضا ثيبٝضز. ٝهتي ثالّ ث٠ زض ٜٗعّ ظ١طا)ؼ( ضؾيس، زض ضا ًٞثيس ٝ پؽ اظ آٙ قالم ضٝظ١بي رَٜ ثسض 

 ُطاة ٝ آقٞة ت٘بٗي ٝرٞز كب٠َ٘)ؼ(ضا كطا ُطكت٠ كطٗٞز:ضا َٔجيس. ٛبُبٟ اي

 )اي ثالّ! پسضٕ ثب قالم ضٝظ١بي رَٜ چ٠ ٗي ذٞا١س ثٌٜس؟ االٙ ٠ً ضٝظ رَٜ ٛيؿت؟(

ثالّ آٛچ٠ ضا ٠ً زض ٗؿزس ُصقت، اظ ههبل يٌي اظ انحبة ثط ثسٙ پيبٗجط)ل(ثيبٙ ًطز. ظ١طاي ٗطيي٠)ؼ(ٛب٠ٓ اي 

 اظ ن٘يٖ زّ ظز ٝ كطٗٞز:

)ٝاي اظ ايٚ ؿٖ، ثطاي ؿٖ ٝ اٛسٟٝ تٞ اي پسض ثعضُٞاضٕ، ؿيط اظ تٞ چ٠ ًؿي ؾطپطؾت كوطا ٝ ت٢يسؾتبٙ ٝ زض ضاٟ 

ٗبٛسُبٙ اؾت؟ اي زٝؾت ذسا ٝ زٝؾت ٠٘١ ز٢ٓب! اي ثالّ! ث٠ كطظٛساٖٛ حؿٚ ٝ حؿيٚ ثِٞ ٛعز آٙ ٗطز ثطٝٛس تب اظ 

 .[ 2]آٛبٙ ههبل ًٜس ٝ ِٛصاضٛس پيبٗجط ضا ههبل ٛ٘بيس.( 

ي ُ٘بٙ ١ط يي اظ ٗب ً٘تط ايٚ ر٠ٔ٘ پطؾٞظ ٝ زضز ٝ ؾطقبض اظ ػكن ٝ ػبَل٠ ضا قٜيسٟ ايٖ ٠ً قرهي ث٠ ٗحجٞة ث

 ذٞز ثِٞيس: )هٔت ٗطا اظ رب ًٜسي ٝ رِطٕ ضا ؾٞظاٛسي!(

اٗب زض ٓحظ٠ ١بي ؿ٘جبض ضحٔت پيبٗجط اًطٕ)ل(٠ً ا١ْ ثيت آٙ حًطت ثب چك٘بٛي اقٌجبض ٝ هٔجي زضزآٓٞز، اَطاف 

ّ ذسا)ل(حٔو٠ ظزٟ ثٞزٛس ٝ ؿطٝة ذٞضقيس ضؾبٓت ضا ٛظبضٟ ٗي ًطزٛس، ٛبُبٟ آٙ حًطت ذٞاؾت ثؿتط ضؾٞ

ؾرٜي ثلطٗبيس، اٗب ٛتٞاٛؿت ٝ زض حبٓي ٠ً ٗي ُطيؿت ثي ضٗن زض ثؿتط اكتبز. كب٠َ٘)ؼ(ثب ٗكب١سٟ ايٚ ٜٗظطٟ ث٠ 

 كطيبز آٗس ٝ كطٗٞز:

سي، آِٛبٟ ٠ً ُطي٠ تٞ ضا ٗكب١سٟ ًطزٕ، اي ثعضٍ )اي ضؾّٞ ذسا! ١٘بٛب هٔت ٗطا اظ رب ًٜسي ٝ رِطٕ ضا ؾٞظاٛ

 .[ 3]پيبٗجطاٙ اظ حًطت آزٕ تب ًٜٞٙ، اي اٗيٚ پطٝضزُبض، اي كطؾتبزٟ ٝ پيبٗجط ذسا...( 
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 . 8، ح259، ل23ثحبضاالٛٞاض، د 245، ل؛3تلؿيط آجط١بٙ، د 330تلؿيط ٜٗؿٞة ث٠ اٗبٕ ػؿِطي)ع( ل؛[ 1]

آ٘ؼزٖ آٌجيط، ػال٠ٗ  276، ل؛8)پبٝضهي(؛ ٗحز٠ آجيًبء، د403، ل9د احوبم آحن، 376اٗبٓي نسٝم، ل؛[ 2]

 . 602ضٝي٠ االحجبة، ػال٠ٗ زقتٌي، ل 135َجطاٛي، ل؛

 25آُطف، ػٔي ثٚ ٗٞؾي ثٚ َبٝٝؼ، ل 595ٝ؛ 399، ل11ًتبة ػٞآٖ، د 41ذهبئم االئ٠٘، ؾيس ضيي، ل؛[ 3]

 . 27تب 

 

 فلسفِ بعثت رسَل خذا ٍ بياى زحوات پياهبر 

آقٜبيي ١ط يي اظ ٗب ثب ٗجبٛي ٝحيبٛي ثؼخت، ضؾبٓت، اٗبٗت ٝ ػه٘ت، ٛوكي ثٜيبزيٚ زض اؾتٞاضي كٌط ٝ كط١َٜ 

ٛبث٘بٙ زاضز ٝ ٗب ضا چٞٛبٙ نرطٟ اي ؾِٜيٚ ٝ پب ثط رب زض ثطاثط تٞكبٙ قج٢بت ٝ اقٌبالت ٛ٘ٞزٟ ٠ً ًٞچٌتطيٚ 

ُبٟ چكٖ َ٘غ ذٞز ضا ث٠ ؾٞي ٗب ٛسٝذت٠،  آؾيجي ث٠ ثبٝض١بي زيٜي ٗبٙ ٛرٞا١س ضؾيس. اظ آٙ ؾٞ زقٜ٘بٙ ١يچ

ِٛبٟ اثعاضي ثطاي ١٘ٞاض ؾبذتٚ ضاٟ ذٞز ث٠ ٗب ٛ٘ي ًٜٜس. زذت آكتبة، ظ١طاي ٗطيي٠ ػٔي٢بآؿالٕ زض كطاظي اظ 

ذُج٠ ٛرؿت ذٞز زض ٗؿزس ٗسي٠ٜ ٠ً ٛوبة اظ چ٢طٟ ذٞـ ؾرٜبٙ ظقت ٛيت ثطُطكت، ضؾّٞ اًطٕ)ل(ضا اثتسا 

اٝ( زاٛؿت ٝ ثيٜف ذٞيف ضا زض ثبضٟ كٔؿل٠ ثؼخت آٙ حًطت ايٚ ٠ُٛٞ ثيبٙ  )ثٜسٟ ذساٝٛس(، ؾپؽ )كطؾتبزٟ

 كطٗٞز:

)ُٞا١ي ٝ ق٢بزت ٗي ز١ٖ ٠ً پسضٕ )ٗح٘س)ل( ثٜسٟ ٝ كطؾتبزٟ اٝؾت، ٝ هجْ اظ آ٠ٌٛ اٝ ضا ثيبكطيٜس، ثطُعيس ٝ 

ٗي ثٞز ٠ً آكطيٜف اظ پيف اظ پيبٗجطي تكطيق اٛتربة ثركيس ٝ ث٠ ٛبٗي اٝ ضا ٛبٗيس ٠ً ؾعاٝاض اٝ ثٞز ٝ ايٚ ١ِٜب



 

 گروه فرهنگی محدثه -سالم اهلل علیها  فاطمهسایت تخصصی حضرت  -13

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

 

زيسٟ ٢ٛبٙ ثٞز، اظ ثيٖ ٝ تطؼ پ٢ٜبٙ ٝ زض پ٠ٜ٢ ثيبثبٙ ػسٕ ؾطُطزاٙ. پطٝضزُبض ثعضٍ پبيبٙ ٠٘١ ًبض١ب ضا زاٛب ثٞز ٝ 

 ثط زُطُٞٛي٢بي ضٝظُبض ثيٜب ٝ ث٠ ؾطٛٞقت ١ط چيع آقٜب.

ٝ آٛچ٠ ضا ٠ً ٗوسض ؾبذت٠ اٛزبٕ  ٗح٘س زضٝز ا٢ٓي ثط اٝ ذبٛساٙ پبًف ثبز ضا ثطاِٛيرت تب ًبض ذٞز ضا ث٠ ات٘بٕ ضؾبٛس

ز١س. پيـ٘جط)ل(زيس: ١ط كطه٠ اي زيٜي ثطُعيسٟ ٝ ١ط ُطٟٝ زض ضٝقٜبيي قؼ٠ٔ اي ذعيسٟ ٝ ١ط زؾت٠ اي ث٠ ثتي 

 ػجبزت ٗي ًٜٜس ٝ ١ِ٘بٙ ذسايي ضا ٠ً ٗي قٜبؾٜس، اظ ذبَط ثطزٟ اٛس.(

ٓيت٢ب ٝ ظح٘بت ضؾّٞ ذسا)ل(پطزاذت٠ زض پي ثيبٙ كٔؿل٠ ثؼخت، كب٠َ٘ ػٔي٢بآؿالٕ ث٠ تكطيح ك٢طؾتي اظ كؼب

كطٗٞز: )پؽ ذساٝٛس ثعضٍ تبضيٌي ١ب ضا ث٠ ٛٞض پسضٕ ٗح٘س نٔي اهلل ػٔي٠ ٝ آ٠ٓ ٝ ؾٖٔ ضٝقٚ ؾبذت ٝ ز٢ٓب ضا اظ 

 .[ 1]تيطُي ًلط زٝض ًطز ٝ پطزٟ ١بيي ٠ً ثط زيسٟ ١ب اكتبزٟ ثٞز، ث٠ يي ؾٞ اٛساذت.( 

 

  

ٗطٝد  354ٗؼبٛي االذجبض، قيد نسٝم، ل؛ 263س ثٚ َبٝٝؼ، ل؛َطائق، ؾي 231آكبكي، ؾيس ٗطتًي، ل؛[ 1]

 . 311، ل2آص١ت، ٗؿؼٞزي، د

 

 تالش فراٍاى در جلب رضايت ٍ ّذايت رسَل خذا 

پيكٞايبٙ كٌطي كط١ِٜي ٝ زيٜي ربٗؼ٠ ٝ پيطٝاٙ پبى ؾطقت ٝ زيٚ ثبٝض آٛبٙ، ضؾبٓتي ثطرؿت٠ ٛؿجت ث٠ زيِطاٙ 

ي اظ زؾتجطز ٛبا١الٙ ٝ تحطيق حوبين زاقت٠ ٝ ػالٟٝ ثط آٙ زض ضاٟ اكعايف زض حلظ ٝ حطاؾت اظ ُٜزي٠ٜ ١بي ٗؼطكت

قٞض ٗص١جي ٝ اٗيس زيٜي ذسارٞيبٙ ٝظيل٠ اي ثطتط زاضٛس. اظ ايٚ ضٝ ١٘بضٟ ثبيس زض زكبع اظ حطيٖ ٗوسؾبت ًٞقبتط 

بٛبت ػبزي ظٛسُي ثٞزٟ ٝ ٛؿجت ث٠ حؿبؾيت٢بي ربٗؼ٠ زض ثبضٟ قيٟٞ ظٛسُي ثيٜب ثبقٜس. ُبٟ ث٢طٟ ١بي ٗبزي ٝ اٌٗ
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٠ً ثطاي ثؿيبضي اظ ذبٛٞازٟ ١ب زاضايي َجيؼي ٝ هبثْ هجٞٓي اؾت، ثطاي ثطذي اظ چ٢طٟ ١بي آِٞ، ٛٞػي ٛوم ٝ ػيت 

ٗحؿٞة ٗي قٞز، ُطچ٠ آٙ اٌٗبٛبت ٝ ايٚ زاضايي٢ب اظ ضاٟ حالّ ث٠ زؾت آٗسٟ ثبقس. اظ ايٚ ضٝ ثي تٞر٢ي ث٠ 

 انُالح كو٢ي )ذالف ٗطٝت( ٛبٕ ُطكت٠ تبءحيطُصاض ذٞا١س ثٞز. ظطكيت٢ب، حؿبؾيت٢ب ٝ ٛٞع ِٛطـ ربٗؼ٠ ٠ً زض

هٜبػت ث٠ حساهْ ظٛسُي اظ ؾٞي اؾٟٞ ١بي اٛؿب٢ٛبي ٗص١جي ٝ ١ٖ ؾٞيي ثب اهكبض ٗرتٔق ًٖ زضآٗس ٝ آؾيت 

پصيط، قيٟٞ قبيؿت٠ اي اؾت ٠ً اظ ظٗبٙ ضؾّٞ ذسا)ل(ٝ كب٠َ٘ ظ١طا)ؼ( ٝرٞز زاقت٠ اؾت ٝ ١٘بضٟ نبٓحبٙ ٝ 

ثساٙ چكٖ اَبػت زاقت٠ ٝ پيطٝي ت٘بٕ ػيبضي ًطزٟ اٛس. ثب ١ٖ اظ ٗبرطاي ثبظُكت ضؾّٞ ذسا)ل(اظ  پبًبٙ ربٗؼ٠

 ؾلط آُبٟ ٗي قٞيٖ تب ث٢تط ٛؿجت ث٠ چٜيٚ ؾٜت حؿ٠ٜ اي ثِٜطيٖ.

ضؾّٞ اًطٕ)ل(١ط ُبٟ ث٠ ٗؿبكطتي ٗي ضكت، ثب كب٠َ٘)ؼ(، ذساحبكظي ٗي ًطز ٝ چٞٙ اظ ؾلط ثبظٗي ُكت، 

 ظيع ذٞز ٗي قتبكت.ٛرؿت ث٠ زيسٙ زذت ػع

زض يٌي اظ ٗؿبكطت٢بي پيبٗجط)ل(، ظ١طاي ٗطيي٠)ؼ(، زٝ زؾتجٜس ٛوطٟ، يي رلت ُٞقٞاضٟ ٝ يي پطزٟ ثطاي زض 

ٜٗعّ ذٞز ت٢ي٠ ًطزٟ ثٞز. ضؾّٞ ُطاٗي اؾالٕ)ل(چٞٙ اظ ٗؿبكطت ثبظُكت ث٠ زيساض كب٠َ٘ قتبكت اٗب ايٚ ثبض 

ضآالت ؾبزٟ زذتط ذٞز ث٠ ؾٞي ٗؿزس ض١ؿپبض قس. تٞهق َٞالٛي ٌٛطزٟ، پؽ اظ زيسٙ پطزٟ ذب٠ٛ ٝ ظيٞ

كب٠َ٘)ؼ(ثب ١ٞقيبضي ذبل ذٞز اظ ٛبضاحتي پسض آُبٟ قسٟ، ثسٝٙ ًٞچٌتطيٚ زضِٛي، ت٘بٗي اقيبء ضا ر٘غ ًطزٟ، 

ذسٗت ضؾّٞ ذسا)ل(كطؾتبز ٝ ػطو ًطز: )يب ضؾّٞ اهلل! توطاء ػٔيي اثٜتي آؿالٕ ٝ توّٞ: ارؼْ ١صا كي ؾجيْ 

 اهلل(؛

 ذسا! زذتطت ثط تٞ ؾالٕ ٗي كطؾتس ٝ ٗي ُٞيس ايٚ اقيبء اٛسى ضا ٛيع زض ضاٟ ذسا اٛلبم ًٚ.اي ضؾّٞ 

 پيبٗجط اًطٕ)ل(پؽ اظ ٗكب١سٟ ثركف ٝ ايخبض ظ١طاي ػعيع ؾ٠ ثبض كطٗٞز:

 پسضـ كساي اٝ ثبز. [ 1])كسا١ب اث١ٞب(؛ 
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اظ ثٜيبٙ ضز ًطزٟ ٝ ثب تحويوي  ٛبُلت٠ ِٛصضيٖ ٠ً ثطذي اظ پػ١ٝكِطاٙ ٝ نبحت ٛظطاٙ، ايٚ ٗبرطاي تبضيري ضا

اكعٝٙ تط ثرف ٛرؿت چٜيٚ حبزح٠ اي ضا ثطاي يٌي اظ ١٘ؿطاٙ پيبٗجط)ل(زاٛؿت٠ اؾت. ث٢تطيٚ قب١س ضٝقِٜطي 

٠ً زض ايٚ ظٗي٠ٜ اضائ٠ ًطزٟ اٛس آٙ اؾت ٠ً حؿبؾيت ثؿيبض كب٠َ٘)ؼ(ث٠ ٠ُٛٞ اي ثٞز ٠ً ٗطاهجت ذبني ٗي ٛ٘ٞز 

ؾٞي اٝ ثطاي پيبٗجط اًطٕ)ل(ايزبز قٞز، اظ ايٚ ضٝ ١ِٜبٗي ٠ً پيبٕ ذساٝٛس  تب ٗجبزا ًٞچٌتطيٚ ضٛزف ذبَطي اظ

 ث٠ اَطاكيبٙ ضؾّٞ ذسا)ل(ٛبظّ قس ٠ً:

اي ٗؿٔ٘بٛبٙ! كطؾتبزٟ ا٢ٓي ضا آٙ ٠ُٛٞ ٠ً ١٘سيِط ضا  [ 2])ال تزؼٔٞا زػبء آطؾّٞ ثيٌٜٖ ًسػبء ثؼًٌٖ ثؼًب(؛ 

 نسا ٗي ظٛيس، ٗرٞاٛيس،

پيبٗجط)ل(ضا )اي پسض( ثرٞاٛس، ١٘چٞٙ زيِطاٙ )يب ضؾّٞ اهلل( نسا ٗي ظز. يي ثبض ٝ  كب٠َ٘)ؼ(اظ تطؼ اي٠ٌٜ ٗجبزا

 يب زٝ ثبض ٝ يب ؾ٠ ثبض ٠ً ايٚ ٠ُٛٞ پسض ضا ذُبة ًطز، پيبٗجط)ل(ضٝ ث٠ زذتط ذٞز ًطزٟ كطٗٞز:

ٝ ٗٚ اظ تٞ. ايٚ  )اي كب٠َ٘! ايٚ آي٠ زض ثبضٟ تٞ ٝ ذبٛٞازٟ تٞ ٝ ٛؿْ تٞ ٛبظّ ٛكسٟ اؾت. كب٠َ٘ ربٙ! تٞ اظ ٗٚ ١ؿتي

 آي٠ ثطاي ازة ًطزٙ ؾتٌ٘بضاٙ ٝ رب١الٙ ٝ زضقت ذٞي هطيف، اٛؿب٢ٛبي ذٞزذٞاٟ ٝ ٗتٌجط، ٛبظّ قسٟ اؾت.

 .[ 3]زذتطٕ، تٞ ٗطا ثب ر٠ٔ٘ )اي پسض( ذُبة ًٚ ٠ً ٗبي٠ حيبت هٔت ٗٚ اؾت ٝ ذساٝٛس ضا ذكٜٞز ٗي ًٜس(.

ذسا)ل(، ٗبٛغ اٛزبٕ ػ٘ٔي ُطچ٠ ؿيط ُٜبٟ اٗب ث٠ يويٚ تٞر٠ كطاٝاٙ آٙ حًطت ٛؿجت ث٠ رٔت ضيبيت ضؾّٞ 

ٛبضاحت ًٜٜسٟ پيبٗجط)ل( ذٞا١س ثٞز. اظ ايٚ ضٝ، هؿ٘ت ٛرؿت آٙ حبزح٠ ١طچٜس آٗٞظٟ ١بي تطثيتي ارت٘بػي اظ 

ؾٞي ضؾّٞ ذسا)ل(ٝ زذتط ُطاٛوسض آٙ حًطت ث٠ ١٘طاٟ زاضز هبثْ ٛوس اؾت، ظيطا ثب ؾيطٟ ظٛسُبٛي آٙ پبى ثبٛٞ 

ا١س ثٞز. پبى ثبٛٞيي ٠ً زض ضاٟ ١سايت يبثي اظ ضؾبٓت ضؾّٞ ذسا)ل(، زض ؾرٜي ٗؼطكتأٗٞظ ١ٖ ؾٞ ٛجٞزٟ ٝ ٛرٞ

 كطٗٞز:

 .[ 4])حجت آي ٗٚ زٛيبًٖ حالث: تالٟٝ ًتبة اهلل ٝ آٜظط كي ٝر٠ ضؾّٞ اهلل ٝ االٛلبم كي ؾجيْ اهلل(؛ 
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 ٛلبم زض ضاٟ پطٝضزُبض.اظ زٛيبي ق٘ب ؾ٠ چيع ٗحجٞة ٗٚ اؾت: تالٝت هطآٙ، ِٛبٟ ث٠ چ٢طٟ ضؾّٞ ذسا ٝ ا

ِٛبٟ رؿتزُٞط كب٠َ٘ زض ؿٞؿبي ظيٞض١بي ظٛسُي ٝ زّ ٗكـٞٓي٢بي ٛبپبيساض آٙ، ت٢ٜب ؾ٠ ه٠ٔ هساؾت ضا ِٛطيؿت٠، 

ظيطا زض يٌي ؾرٚ ذساٝٛس ضا ثب ُٞـ ربٙ ٗي قٜٞز ٝ ذٞز ضا ٗربَت ذساي ذٞيف ٗي ؾبظز، زض زيِطي اضتجبَي 

ي ًٜس ٝ اظ ظب١ط چ٢طٟ پيبٗجط)ل(ثب غضكبي ضؾبٓت حًطت ١ٖ ؾٞ ١سايتأكطيٚ ٝ ؾؼبزت ثرف ثب ضؾبٓت پيسا ٗ

قسٟ ث٠ ربٝزاِٛي زؾت ٗي يبثس ٝ اظ اٛلبم زض ضاٟ ذسا، ؾيطي نؼٞزي اظ ذٔن ث٠ حن ًطزٟ ٝ ت٘بٗي ظٛسُي ذٞيف 

 ضا اظ پطٝضزُبض ذٞز ٗي ق٘طز.

 

  

 . 130ٝ ل 586، ل11، دػٞآٖ 141، ل؛7، ح41اٗبٓي نسٝم، ٗزٔؽ  343، ل؛3ٜٗبهت اثٚ ق٢ط آقٞة، د[ 1]

 . 63ؾٞضٟ ٛٞض، آي٠ [ 2]

 150، ل؛1ًًٞت آسضي، د 365)هٞٓي يب اث٠ كب٢ٛب احيي ٓٔؤت ٝ اضيي ٓٔطة(؛ ض.ى: ٜٗبهت اثٚ ٗـبظٓي، ل؛[ 3]

 . 364ٜٗبهت اثٚ ٗـبظٓي، ل 320، ل؛3ٜٗبهت اثٚ ق٢ط آقٞة، د 33ٝ؛ 32، ل43ثحبضاالٛٞاض، د

 . 295ٛي: ٝهبيغ االيبٕ ذيبثبٛي، رٔس نيبٕ، ل[ 4]

 

 آفاق هعرفت در آسواى دل ٍ ديذُ فاطوِ 

پيكتط اقبضٟ اي ث٠ ٝاپؿيٚ ٓحظبت ظٛسُبٛي ضؾّٞ ذسا)ل(زاقتيٖ ٝ اظ ؾرٚ كب٠َ٘ ظ١طا)ؼ(ثب پسض ُلتيٖ ٠ً 

(ضا ٗكب١سٟ ًطزٟ ذجط اظ ٛبالٙ ثٞزٙ هٔت ٝ ؾٞظاٙ ثٞزٙ رِط ذٞز زاز ٝ اظ اي٠ٌٜ ؾطقي زيسُبٙ ضؾّٞ ذسا)ل
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اؾت، چٜيٚ اٛس١ٜٝبى ثٞز. ايٜي ؾرٜبٙ آيي٠ٜ ُٞٙ آٙ ثبٛٞي ٝاالٗوبٕ ضا ثيبٙ ٗي ًٜيٖ ٠ً يٌبيي حٞازث پؽ اظ 

 ضحٔت پسض ضا ثبظُٞ ٗي ًطز ٝ ٗي ُلت:

 اي ضؾّٞ ذسا! پؽ اظ تٞ چ٠ ثط ؾط ٝحي ا٢ٓي ٝ آيبت هطآٙ ذٞا١س آٗس؟

 زض تٞ ٝ يبٝض زيٚ تٞؾت.پؽ اظ تٞ چ٠ ثط ؾط ػٔي ذٞا١س آٗس؟ اٝ ٠ً ثطا

 پؽ اظ تٞ چ٠ ٗهيجت٢ب ٝ ذٞاضي٢ب ٠ً ثط ٗب ذٞا١س ثبضيس؟ پؽ اظ تٞ چ٠ ثط ؾط كطظٛساٖٛ ذٞا١س آٗس؟

 آِٛبٟ ذٞز ضا زض آؿٞـ پسض اكٌٜس، پسض ضا ثٞؾيس ٝ ثب اق٢ٌبي ثي تبة ذٞز، ٠ُٛٞ ١بي پسض ضا قؿتكٞ زاز.

زض ايٚ ١ِٜبٕ زؾت كب٠َ٘ ػٔي٢ب آؿالٕ ضا زض زؾت ػٔي ػٔي٠ ضؾّٞ ذسا زضٝز ذساٝٛس ثط اٝ ٝ ذبٛساٙ پبى ٝي ثبز 

 آؿالٕ ُصاضز ٝ كطٗٞز:

 .[ 1])ػٔي! كب٠َ٘ اٗبٛت ا٢ٓي ٝ اٗبٛت ٗٚ زض زؾت تٞؾت، اظ اٝ ٗحبكظت ًٚ(.

 ٝ ٓحظبتي ثؼس ضٝح هسؾي اٝ ث٠ ؾٞي ٌٗٔٞت ا٢ٓي پطٝاظ ًطز ٝ زض ػبٖٓ هطة، هطاض يبكت.

ؾرٜبٛي اظ كب٠َ٘)ؼ(زض زؾت اؾت ٠ً زض يٌبيي آٛبٙ، آكبم ٗؼطكت آٙ پبى  اظ آٙ ظٗبٙ تب آذطيٚ ٓحظ٠ حيبت،

ثبٛٞ زض ثبضٟ ػظ٘ت، هساؾت ٝ قرهيت ضؾّٞ اهلل نٔي اهلل ػٔي٠ ٝ آ٠ٓ ٝ ؾٖٔ ٗكب١سٟ ٗي قٞز ٠ً آُب١ي ٝ تٞر٠ 

 ػ٘ين ٗب ظٗي٠ٜ ؾبظ ضٟ تٞق٠ ١بي اضظقٜ٘س زاٛف ٝ ثيٜف ثطاي اٗطٝظ ٝ كطزاي حيبت٘بٙ ذٞا١س ثٞز.

 تيٚ ؾرٚ ظ١طاي ٗطيي٠ پؽ اظ ضحٔت پيبٗجط)ل(ايٚ ر٠ٔ٘ ثٞز:ٛرؿ

 .[ 3]، يب اثتبٟ آي رجطئيْ ٜٛؼبٟ( [ 2])اٛب هلل ٝ اٛب آي٠ ضارؼٞٙ، اٛوُغ ػٜب ذجط آؿ٘بء

٠٘١ اظ ذساييٖ ٝ ث٠ ؾٞي اٝ ثبظ ٗي ُطزيٖ آٟ ٠ً ثب ضكتٚ پيبٗجط)ل( ضقت٠ ٝحي ٝ اذجبض آؾ٘بٛي هُغ ُطزيس، اي 

 بيس قٌٟٞ ١بي زّ ضا ث٠ رجطئيْ ثبظُٞ ًطز.پسض پؽ اظ تٞ ث
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پؽ اظ ٗطاؾٖ تسكيٚ، ػعت ٝ ػظ٘ت ثي ًطاٙ ضؾّٞ اًطٕ)ل(آٛچٜبٙ زض اٛسيك٠ ضٝقٚ كب٠َ٘)ؼ(چكِ٘يط ٗي 

 ٛ٘ٞز ٠ً ضٝ ث٠ اٛؽ ًطزٟ، كطٗٞز:

 .[ 4])يب اٛؽ! اء َبثت اٛلؿٌٖ اٙ تحخٞا ػٔي ضؾّٞ اهلل نٔي اهلل ػٔي٠ ٝ آ٠ٓ ٝ ؾٖٔ آتطاة؟!( 

 اٛؽ، آيب زٓتبٙ آٗس ٝ چ٠ِٛٞ ضايي قسيس ذبى ثط ضٝي ضؾّٞ ذسا ثطيعيس؟اي 

 ٝ زض پي آٙ ر٢بٙ ضا پؽ اظ ؿطٝة ذٞضقيس ضؾبٓت ضؾّٞ ذسا)ل(ايٜچٜيٚ تٞنيق ٗي ًطز:

)اكن زٝض آؾ٘ب٢ٛب ؿجبضآٓٞز قس. ذٞضقيس ُطكت ٝ نجح ٝ ػهط ٗب ١ط زٝ تبضيي ُطزيس؛ ظٗيٚ پؽ اظ ضحٔت 

ؾلٜبى اٝؾت ٝ ؾرت ثط ذٞز ٗي ٓطظز؛ زض ؿٖ ضحٔت پيبٗجط اؾالٕ ثبيس قطم ٝ ؿطة پيبٗجط)ل(، اٛس١ٜٝبى ٝ ا

ػبٖٓ ثِطيٜس ٝ هجي٠ٔ ًٗط ٝ ت٘بٗي هجي٠ٔ ١بي ي٘ٚ هجبيْ زٝض ٝ ٛعزيي ؾعاٝاض اؾت ٠ً اقي ثطيعٛس؛ ثبيس ٢١ًٞبي 

اي ذبتٖ پيبٗجطاٙ  ثٜٔس ٝ ذب٠ٛ ذسا ٠ً زاضاي پطزٟ ًؼج٠ ٝ ض٢ًٜب اؾت ثط ضحٔت ؾليط ذساٝٛس ؾطقي ؿٖ ثجبضٛس؛

 .[ 5]٠ً ضٝقٜبيي تٞ ٗجبضى اؾت! زضٝز ذساٝٛسي ٠ً كطؾتٜسٟ هطآٙ اؾت، ثط تٞ ثبز!( 

زض ُلت٠ ١بي ُطاٛؿَٜ زيِطي آضاٗف، اٜٗيت ٝ ١سايت ضا ثطًت ٝرٞز ضؾّٞ ذسا)ل( زاٛؿت٠ ٝ اٝ ضا چٞٛبٙ ثبضاٙ 

ضزٟ زض ضٝقٜي ثركي ظٗيٚ ٝ چطاؽ ضح٘تي اظ آؾ٘بٙ ُٓق ذساٝٛسي ٗؼطكي ٗي ًٜس ٝ يب ١٘بٜٛس ٗبٟ قت چ٢ب

ضٝقٚ ظٛسُبٛي زض ١سايت اٛؿب٢ٛب اظ تبضيٌي ظٔ٘ت ٝ يالٓت زاٛؿت٠ ٠ً ثب ٝكبت اٝ چك٘بٙ ظ١طا چٞٙ اثط ث٢بض ٗي 

؛ ًؿي ٠ً ذٔوت اٝ ثيأاليف، اذالم ٝي ثي ؿْ ٝ ؿف، ضيك٠ تجبضـ ٝاال ٝ ٛؿت اٝ ؾطآٗس ت٘بٗي [ 6]ُطيٜس

ٜي اٛسٟٝ كوساٙ پيبٗجط)ل( آٛچٜبٙ ػظيٖ زاٛؿت٠ ٠ً ا ُط ثط ضٝظ١بي ضٝقٚ ٛؿجت٢بي كبٗئي ثٞزٟ اؾت. پؽ ؾِٜي

 :[ 7]ضيرت٠ ٗي قس، ٗبٜٛس قت، تيطٟ ٝ تبض ٗي ُطزيس

 

 ث٠ ربٖٛ ضيرت٠ چٜساٙ ؿٖ ٝ زضز ٗهيجت٢ب  
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 ٠ً ُط ثط ضٝظ١ب ضيعٛس، ُطزز تيطٟ چٞٙ قج٢ب

 

ٗبٝضاي رٟٔٞ ١بي ظٛسُي تٞر٠ زاقت٠ ٠ً  زيسٟ ضٝقِٜط ٝ هٔت ٓجطيع اظ ثهيطت ٝ ثبَٚ ثيٚ كب٠َ٘)ؼ(چٜبٙ ث٠

 ذجط اظ حوبين پ٢ٜبٙ ١ؿتي ٗي ز١س. اظ ايٚ ضٝ آٙ ثبٛٞي ث٢كتي ذُبة ث٠ پسض ٗي ُٞيس:

)اي ضؾّٞ ذسا! اي ثٜسٟ ثطُعيسٟ حن ٝ اي پٜبٟ يتي٘بٙ ٝ ٗؿتًؼلبٙ. ٢١ًٞب ٝ حيٞاٛبت ٝ پطٛسُبٙ ثط تٞ ٗي ُطيٜس، 

٠ٌ ٝ ضًٚ ٝ قؼط ٝ ؾطظٗيٚ ثُحبء اق٢ٌب ثبضٛس. ٗحطاة ٝ ٗحْ زضؼ ظٗيٚ ١ٖ پؽ اظ ُطي٠ آؾ٘بٙ ُطيؿت. ق٢ط ٗ

هطآٙ زض نجح ٝ قبٕ اظ كطام تٞ ُطي٠ زاضٛس ٝ اؾالٗي ٠ً زض ٗيبٙ اٗت تٞ ؿطيت ٝ ت٢ٜب ٗبٛسٟ اؾت ثط تٞ ٗي ُطيس. 

اٛسٟٝ  [ 8]پسضربٙ! اُط ٜٗجطت ضا ثِٜطي ذٞا١ي زيس ٠ً پؽ اظ ٛٞض ٝ ضٝقٜبيي، ظٔ٘ت ٝ تبضيٌي ثط آٙ ثبال ٗي ضٝز.

ٗٚ پيٞؾت٠ ثط تٞ تبظٟ اؾت ٝ هٔت ٗٚ ث٠ ذسا ؾُٜٞس، ػبقوي ؾطؾرت اؾت ٝ ُطكتِي ٝ اٛسٟٝ ٗٚ ثطاي تٞ ١طُع 

اظ ثيٚ ٛ٘ي ضٝز. كبرؼ٠ اظ زؾت زازٛت ؾججي ثعضٍ اؾت ٝ تؿٔي ٝ ثطزثبضي اظ ٗٚ زٝض قسٟ، پؽ ُطي٠ إ ١ط زٕ 

 .[ 9]تبظٟ اؾت....(

ػظ٘ت ضحٔت ضؾّٞ اهلل اظ يي َطف، آٝاض ؾتٖ ؾتِ٘طاٙ ٝ ظٛسٟ قسٙ ٝ ؾطاٛزبٕ ؾِٜيٜي ٗهيجت ٝ ثعضُي 

اضظق٢بي رب١ٔي اظ ؾٞي زيِط ٝ زض ًٜبض ايٚ زٝ ت٢برٖ ٝ تزبٝظ ث٠ حطيٖ ٝاليت، ككبض اٛسٟٝ ٝ ؿطثت ٝ زضز كب٠َ٘ 

ظ١طا)ع(ضا آٛچٜبٙ ؾرت ٝ ؾِٜيٚ ًطزٟ ثٞز ٠ً ضٝ ث٠ ؾٞي ذساي ذٞز ًطزٟ، ٓت ث٠ قٌٟٞ ُكٞز ٝ ػطو ًطز: 

طٝضزُبضا! ث٠ ؾٞي تٞ قٌبيت ٗي ًٜٖ اٛسٟٝ اظ زؾت زازٙ پيبٗجط ٝ كطؾتبزٟ ٝ ثطُعيسٟ ات ضا، ٝ ث٠ تٞ قٌبيت ٗي )پ

ًٜٖ اظ اضتساز اٗت پيبٗجط)ل(ٝ ايٚ ٠ً حن ٗب ضا اظ ٗب ثبظ زاقتٜس، ١٘بٙ حن ٝاليت ٝ ض١جطي ضا ٠ً زض هطآٙ ًطيٖ، 

 .[ 10]ذٞز ثط پيبٗجط اؾالٕ ٝ ثب ظثبٙ اٝ ٛبظّ كطٗٞزي( 

 ٝ زض ؾرٜبٙ آذطيٚ ذٞز اظ ذساي ذٞيف آضظٝي ٗطٍ ًطز:
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 .[ 11])يب ضة اٛي هس ؾئ٘ت آحيبٟ ٝ ثطٗت ثب١ْ آسٛيب كبٓحوٜي ثبثي. ا٢ٓي ػزْ ٝكبتي ؾطيؼب( 

پطٝضزُبضا! اظ ظٛسُي ذؿت٠ ٝ ضٝيِطزاٙ قسٟ إ ٝ اظ زٛيبظزُبٙ، ثال١ب ٝ ٗهيجت٢بي ٛبُٞاض زيسٕ. ذسايب ٗطا ث٠ پسضٕ 

 ٗتهْ ُطزاٙ ٝ ٗطٍ ٗطا ظٝز ثطؾبٙ! ضؾّٞ ذسا

 

  

 )ثب تـييط زض چيٜف ػجبضات(. 27تب  25آُطف، ل 595ٝ؛ 399، ل11ًتبة ػٞآٖ، د 484، ل؛22ثحبضاالٛٞاض، د[ 1]

 . 103ٗٞزٟ آوطثي، ل 435، ل؛10احوبم آحن، د[ 2]

تبضيد  152، ل؛1ٜٗبهت اثٚ ق٢ط آقٞة، د 40، ل؛1ؾٜٚ آساضٗي، د 18، ل؛6ٝ د 15، ل5نحيح ثربضي، د[ 3]

 . 261، ل1نحيح ٛؿبئي، د 71، ل؛4ٝ د 409، ل3ؾٜٚ ثي٢وي، د 262، ل؛6ذُيت ثـسازي، د

 . 40، ل1ؾٜٚ آساضٗي، د 163، ل؛3ٝ د 381، ل1ٗؿتسضى حبًٖ، د 15، ل؛5نحيح ثربضي، د[ 4]

، 103ٗٞزٟ آوطثي، ل 455، ل؛11ًتبة ػٞآٖ، د 53ٛٞض االثهبض، ل؛ 364، ل؛3ؾيطٟ ٛجٞي، ظيٜي زحالٙ، د[ 5]

 . 164ٝ  165ا١ْ آجيت، تٞكين اثٞػٖٔ، ل 113، ل؛4اػالٕ آٜؿبء، د 340، ل؛2ػيٞٙ االذجبض، د

  .17، ل2ٝ د 93، ل4قطح ٢ٛذ آجالؿ٠ اثٚ اثي آحسيس، د 433، ل؛10احوبم آحن، د[ 6]

احوبم آحن،  1205، ل؛1اػالٕ آٜؿبء، د 242، ل؛1ٜٗبهت اثٚ ق٢ط آقٞة، د 141كهّٞ ا٠٘٢٘ٓ اثٚ نجبؽ، ل؛[ 7]

 . 435، ل10د

 . 160، ل19احوبم آحن، د 28ٝؾي٠ٔ آٜزبٟ، ل؛ 241، ل؛1ًًٞت آسضي، د 249، ل؛1ضيبحيٚ آكطيؼ٠، د[ 8]

 . 486، ل11ًتبة ػٞآٖ، د 240، ل؛1ًًٞت آسضي، د 176، ل؛43ثحبضاالٛٞاض، د[ 9]

 . 214ٝ  183، ل43ٝ د 19، ل53ثحبضاالٛٞاض، د 652، ل؛2حٔي٠ االثطاض، د[ 10]
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، 1ًًٞت آسضي، د 177، ل؛43ثحبضاالٛٞاض، د 160، ل؛19احوبم آحن، د 249، ل؛1ضيبحيٚ آكطيؼ٠، د[ 11]

 ٗح٘س زقتي(.  )ثب اؾتلبزٟ اظ ًتبة ٢ٛذ آحيبٟ، تبءٓيق487، ل11ًتبة ػٞآٖ، د 241ل؛

 

 

 12بحث 

 طليعِ 

آكطيٜف ثؿبٙ نسكي اؾت ٠ً زض آؿٞـ ذٞز ١ُٞط١بي ر٢بٙ اكطٝظي زاضز ٠ً چٞٙ آكتبة ضٝقٜي ثرف، زّ ٝ 

زيسٟ ١ِ٘بٙ ضا اظ ٛٞض ١سايت ث٢طٟ ٜٗس ٗي ؾبظز. )اؾٟٞ حؿ٠ٜ( ٛ٘بزي اظ چ٢طٟ ١بي ضٝقِٜط ١ؿتي اؾت ٠ً زض 

 ط يي كطاذٞاٛسٟ قسٟ اٛس.كط١َٜ هطآٙ، قيلتِبٙ ؾؼبزت ث٠ پيطٝي اظ ١

... ثرف ٛرؿت ايٚ ٛٞقتبض، آؿبظ ٗؼطكي ا١ِٞٓبيي ايٜچٜيٚ اظ ِٛبٟ حويوت رٞ ٝ ً٘بّ يبة قرهيتي چٞٙ كب٠َ٘ 

ظ١طا)ع(ثٞز ٠ً زض آٙ ٗز٘ٞػ٠ ؾيطٟ ٝ ؾرٚ آٙ حًطت زض ثبضٟ ضؾّٞ اًطٕ)ل(اضائ٠ ُطزيس. ايٜي ثب ُكٞزٙ 

ُلتبض ٝ ضكتبض ظ١طاي ٗطيي٠ ػٔي٢بآؿالٕ زض ثبضٟ قرهيت ٗٞالي  زائطٟ آ٘ؼبضف ٗؼطكت آٙ پبى ثبٛٞ، اظ ؾٔؿ٠ٔ

ٗتويبٙ، ػٔي ػٔي٠ آؿالٕ آقٜب ٗي قٞيٖ تب اثتسا )اضظق٢بي ٝاالي ػٔي)ع( زض ِٛبٟ كب٠َ٘)ع(ضا رٞيب قٞيٖ ؾپؽ 

اظ زيسُبٟ آٙ حًطت ضا زض ثبضٟ ٝيػُي٢بي ق١ٞط ذٞيف زض ذبٛٞازٟ ثيبثيٖ، آِٛبٟ اظ ثيٜف ضٝقٚ پيطٝي ٗؼهٕٞ، 

پيكٞايي ٗؼهٕٞ، زض ثبضٟ اٗبٗت آٙ اٗبٕ آُبٟ قٞيٖ ٝ ؾطاٛزبٕ )اثؼبز ػجبزي(، )ٗوبٕ ػطقي قيؼيبٙ(، )ٗهبئت 

 ػٔي)ع(، زكبع كب٠َ٘ ٝ ُطي٠ ١بي آٙ ٗظ٠ٗٞٔ، ثطاي اٗبٕ ٗظٕٔٞ ذٞيف( ضا اظ ٛظط ٗي ُصضاٛيٖ.

 اهير هَهٌاى، اهام علي 

طاظيط ًطزٙ اهيبٛٞؾي ثي ًطاٙ زض ربٗي ًٞچي اؾت ٠ً قٜبذت اٛؿب٢ٛبي ٗؼهٕٞ ١٘بٜٛس ِٛبٟ ث٠ ذٞضقيس ٝ ؾ

ًبضي ؿيط ٌٗ٘ٚ ٗي ٛ٘بيس. اظ ايٚ ضٝ هسضتي ثطتط يب ػظ٘تي ١٘بٜٛس، تٞاٙ تٞر٢ي ربٗغ ٝ ٠٘١ ؾٞي٠ ث٠ اثؼبز 

قرهيتي ٗؼهٞٗبٙ ػٔي٢ٖ آؿالٕ ضا زاضاؾت. پطٝضزُبض حٌيٖ زض ًتبة ذٞز، زض ز٢١ب آي٠، آي٠ٜ ١بي نلبت 

تب اٛؿب٢ٛبي ؾؼبزت رٞ ٝ اؾٟٞ يبة ثطاي ١٘يك٠ ايبٕ رٟٔٞ ١بي ربٝزاٙ آٙ اٗبٕ  [ 1]طزٟ اؾتػٔي)ع(ضا پسيساض ً
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ث٠ يويٚ ثب ِٛب١ي  [ 2]ضا پيف ضٝ زاقت٠ ٝ ثب پيطٝي ت٘بٕ ػيبض پبى ٝ تبثٜبى،ضاٟ ظيؿتٚ ٝ ضكتٚ ضاثيبٗٞظٛس.

 يبثيٖ ٠ً: ٗؼطكتأكطيٚ ث٠ نحيل٠ نلبت اٗيط ٜٗٞٗبٙ)ع(زض هطآٙ ث٠ ايٚ حويوت زٓطثب زؾت ٗي

 

 اٝنبف ػٔي ث٠ ُلتِٞ ٌٗ٘ٚ ٛيؿت  

 رب زازٙ ثحط، زض ؾجٞ ٌٗ٘ٚ ٛيؿت

 

 ٗساح ػٔي، ذسا ثٞز زض هطآٙ  

 قطحف ث٠ ظثبٙ ذٔن اٝ ٌٗ٘ٚ ٛيؿت

 

كب٠َ٘ ظ١طا زضٝز ا٢ٓي ثط اٝ ثبز ثب ٝرٞزي آؾ٘بٙ نلت، زض ًٜبض آكتبة ٝاليت، ١٘طاٟ ٝ ١٘سّ ثٞز ٝ ثب چٜيٚ 

اؾت اٗب ظثبٙ ث٠ ؾتبيف آٙ  [ 3]ع(ضا ٗي ِٛطيؿت ٝ ُطچ٠ ذٞز اظ ؾتٞزُبٙ ا٢ٓيػظ٘تي قرهيت ًٖ ٛظيط ػٔي)

 حًطت ُكٞزٟ ٝ اٗبٕ ضا زض رٟٔٞ ١بيي ايٜچٜيٚ ٗي ؾتبيس:

 207ض.ى: ؾٞضٟ ثوطٟ، آي٠ [ 1]

)اك٘ٚ ًبٙ ٜٗٞٗب 18،)يب اي٢ب آصيٚ آٜٗٞا...(؛ ؾٞضٟ ؾزسٟ، آي٠ 87)ٝ ٗٚ آٜبؼ ٗٚ يكطي ٛلؿ٠...(؛ ؾٞضٟ ٗبئسٟ، آي٠ 

 ً٘ٚ ًبٙ.... 

؛ؾٞضٟ ُٗلليٚ، آي٠ 61؛ؾٞضٟ آّ ػ٘طاٙ، آي٠ 39؛ ؾٞضٟ كطهبٙ، آي٠ 17؛ؾٞضٟ ٛٞض، آي٠ 11ٛي: ؾٞضٟ ٜٗٞٗٞٙ، آي٠ [ 2]

؛ؾٞضٟ كبتح٠، آي٠ 67؛ؾٞضٟ ٗبئسٟ، آي٠ 12؛ؾٞضٟ حبه٠، آي٠ 55اٛؼبٕ، آي٠  ؛ؾٞض8ٟ؛ ؾٞضٟ ٗؼبضد، آي٠ 36ٝ  29
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ٝ  5؛ؾٞضٟ اٛؿبٙ، آي٠ 44؛ؾٞضٟ اػطاف، آي٠ 4؛ؾٞضٟ تحطيٖ، آي٠ 33؛ؾٞضٟ احعاة، آي٠ 82؛ؾٞضٟ ْٛ٘، آي٠ 6

 ٝ....  55ٝ ؾٞضٟ ٗبئسٟ، آي٠  29؛ ؾٞضٟ ُٗلليٚ، آي٠ 22ٝ  19؛ؾٞضٟ تٞث٠، آي٠ 17؛ؾٞضٟ ١ٞز، آي٠ 22

 ض.ى: ؾٞضٟ ًٞحط، آي٠ ٗجب٠ٔ١، آي٠ ت٢ُيط، آي٠ ايخبض ٝ.... [ 3]

 

 ارزضْاي ٍاالي علي 

زض زٝضاٙ ذالكت اثٞثٌط، ظٓع٠ٓ اي زض ٗسي٠ٜ ضخ زاز. ٗطزٕ ١طاؾبٙ ث٠ ؾٞي اثٞثٌط ٝ ػ٘ط ضكتٜس ٝٓي آٙ زٝ ضا ٛيع 

ٗطزٕ ٛيع ث٠ زٛجبّ آٙ زٝ ضكتٜس. چٞٙ ذٞز تطؾبٙ، زض حبّ حطًت ث٠ ؾٞي ػٔي ثٚ اثي َبٓت)ع(زيسٛس. اظ ايٚ ضٝ، 

اٗيط ٜٗٞٗبٙ)ع( ثب ً٘بّ ذٞٛؿطزي اظ ٜٗعّ ثيطٝٙ آٗسٟ، ث٠ ثيطٝٙ ق٢ط ضكت ٝ ثط ضٝي تپ٠ اي ٛكؿت. ٗطزٕ ٛيع ث٠ 

 پيطٝي اظ اٝ ثط ضٝي آٙ تپ٠ ٛكؿتٜس ٝ ث٠ ت٘بقبي زيٞاض١بي ٗسي٠ٜ ٠ً زض حبّ تٌبٙ ذٞضزٙ ثٞز، ٗكـّٞ قسٛس.

 ٞز: ُٞيب اظ ايٚ حبزح٠ تطؾيسٟ ايس؟حًطت ضٝي ث٠ آٛبٙ ًطزٟ كطٗ

 ر٘ؼيت يٌهسا ُلتٜس: چ٠ِٛٞ تطؼ ٛساقت٠ ثبقيٖ ٝ حبّ آ٠ٌٛ تبًٜٞٙ چٜيٚ چيعي ٛسيسٟ ايٖ!

كب٠َ٘ ظ١طا ػٔي٢بآؿالٕ زض ازا٠ٗ ٗي كطٗبيس: زض ايٚ ٓحظ٠ حًطت ػٔي)ع(ٓج٢بي ٗجبضى ضا تٌبٙ زاز، ؾپؽ زؾت 

 ثط ظٗيٚ ظزٟ كطٗٞز:

 ٕ ثبـ!()تٞ ضا چ٠ قسٟ اؾت؟! آضا

ثالكبن٠ٔ ظٗيٚ آضإ قس. ٗطزٕ ذٞقحبّ ٝ ذطؾٜس ٝ قِلت ظزٟ قسٛس. اٗبٕ كطٗٞز: ق٘ب اظ ايٚ ًبض ٗٚ زچبض 

 قِلتي قسيس؟ ُلتٜس: آضي كطٗٞز: ٗٚ ًؿي ١ؿتٖ ٠ً ذساٝٛس ٗتؼبّ زض ثبضٟ اٝ كطٗٞزٟ اؾت:

 ؛ [1])اشا ظٓعٓت االضو ظٓعا٢ٓب ٝ اذطرت االضو احوب٢ٓب ٝ هبّ االٛؿبٙ ٗب ٢ٓب( 
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١طُبٟ ظٗيٚ ث٠ ٝاؾ٠ُ ٓطظق٢بي آٙ ثٔطظز ٝ ثبض ُطاٙ زضٝٛف ضا ثيطٝٙ ضيعز ٝ اٛؿبٙ اظ آٙ پطؾف ًٜس ظٗيٚ ضا چ٠ 

[ 2]قسٟ اؾت؟ ٝ ٗٚ ١٘بٙ اٛؿبٛي ١ؿتٖ ٠ً ث٠ ظٗيٚ ٗي ُٞيس: ١بٙ! تٞ ضا چ٠ قسٟ اؾت؟ )يٞٗئص تحسث اذجبض١ب( 

. 

 .[ 3]ٝ ظٗيٚ ثب ٗٚ ؾرٚ ٗي ُٞيس.( 

سض ذٞز، ضؾّٞ اًطٕ زضٝز ذسا ثط اٝ ٝ ذبٛساٙ پبًف ثبز ٛرؿت ٛبٕ ذساٝٛس ضا ثط ظثبٙ ربضي زض ؾرٜي زيِط اظ پ

 ًطزٟ، ؾپؽ اػتوبز هٔجي ذٞز ضا ايٚ ٠ُٛٞ ثيبٙ ًطز:

 ذسا ضا قب١س ٗي ُيطٕ ٠ً اظ پسضٕ ضؾّٞ ذسا نٔي اهلل ػٔي٠ ٝ آ٠ٓ ٝ ؾٖٔ قٜيسٕ ٠ً كطٗٞز:

ي ٗي ُصاضٕ، اٝ پؽ اظ ٗٚ ذٔيل٠ اؾت ٝ زٝ ٟٛٞ ٗٚ ٝ ٠ٛ ٛلط اظ )ػٔي ث٢تطيٚ ًؿي اؾت ٠ً زض ثيٚ ق٘ب ث٠ ربٛكيٜ

نٔت حؿيٚ، اٗبٗبٙ ٛيًٌٞبضٛس. اُط اظ آٛبٙ پيطٝي ًطزيس، آٛبٙ ضا ضا١ٜ٘بي ١سايت يبكت٠ ذٞا١يس زيس ٝ اُط ثب آ٢ٛب 

 ٗربٓلت ٛ٘ٞزيس، اذتالف تب ضٝظ هيبٗت زض ثيٚ ق٘ب ذٞا١س ثٞز.(

ا ؾُٜٞس اُط ٗي ُصاقتٜس ٠ً حن ثط ٗحٞض ذٞز ثچطذس ٝ آٙ ضا ثطاي ا١ٔف ث٠ زٛجبّ ايٚ ؾرٚ ازا٠ٗ زاز: )ث٠ ذس

ثبهي ٗي ُصاقتٜس ٝ اظ ذبٛساٙ پيبٗجط ذسا پيطٝي ٗي ًطزٛس، ١يچ ُبٟ زٝ ٛلط زض ثبضٟ ذسا ثب يٌسيِط ٗربٓلت ٛ٘ي 

ٞا هطاض زازٟ ًٜبض ًطزٛس... اٗب ايٜبٙ آٙ ًؿي ضا ٠ً ذساٝٛس ٗٞذط زاٛؿت٠، ٗوسٕ زاقت٠ ٝ آٙ ًؿي ضا ٠ً ذساٝٛس پيك

ظزٛس ٝ ١٘يٚ ٠ً پيبٗجط ذسا ضا زض هجط ُصاضزٟ، رؿٖ قطيلف ضا ث٠ ذبى ؾپطزٛس، ١ٞي ٝ ١ٞؼ ضا ثطُعيسٟ، ث٠ آضا ٝ 

رٟٔٞ اي چكٖ ٛٞاظ ٝ ٗؼطكت اكطٝظ اظ ؾرٜبٙ زيِط زذت آكتبة،  [ 4]اكٌبض ذٞز ػْ٘ ًطزٛس. ٛلطيٚ ثط آٛبٙ!( 

اؾت: پسضٕ كطٗٞز: ١ِٜبٗي ٠ً ٗطا ث٠ ٗؼطاد ثطزٛس، ٝاضز ث٢كت  حسيخي اؾت ٠ً ذٞز، اظ ضؾّٞ ذسا)ل(قٜيسٟ

قسٕ. ًبذي اظ زض ؾليس ٗيبٙ ذب٠ٛ زيسٕ ٠ً زضي آضاؾت٠ ثب زض ٝ يبهٞت زاقت٠ ٝ ثط آٙ پطزٟ اي آٝيرت٠ ثٞز. پطزٟ ضا 

 ث٠ يي ؾٞي ظزٟ، زيسٕ ثط ضٝي زض ٛٞقت٠ قسٟ اؾت:
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(؛ ٛيؿت ذسايي رع اهلل، ٗح٘س كطؾتبزٟ پطٝضزُبض اؾت، ػٔي )ال ا٠ٓ اال اهلل، ٗح٘س ضؾّٞ اهلل، ػٔي ٝٓي آوٕٞ

 ؾطپطؾت اٗت اؾت.

ٝ ثط ضٝي آٙ پطزٟ ٛٞقت٠ قسٟ ثٞز: )ثد ثد ٗٚ ٗخْ قيؼ٠ ػٔي؟(؛ ٗجبضى ثبز! ٗجبضى ثبز! چ٠ ًؿي ٗخْ قيؼ٠ 

رس ثٞز ٝ ػٔي)ع(اؾت؟ ٝاضز آٛزب قسٕ، ًبذي اظ ػوين ؾطخ ٗيبٙ ذبٓي زيسٕ ٠ً زضي ٛوطٟ زاقت ٝ آضاؾت٠ ث٠ ظثط

ثط آٙ زض، پطزٟ اي آٝيرت٠ ثٞز، پطزٟ ضا ثبال ظزٕ زيسٕ ثط ضٝي آٙ ٛٞقت٠ قسٟ اؾت: )ٗح٘س ضؾّٞ اهلل، ػٔي ٝني 

 ؛[ 5]آ٘هُلي...( 

 ٗح٘س ؾليط ا٢ٓي اؾت، ػٔي ربٛكيٚ ٗح٘س ٗهُلي ثطُعيسٟ ذساٝٛس اؾت.

ٜٗٞٗبٙ، ػٔي)ع( اؾت ٠ً زض ثيٜف  ؾيٜبي ؾرٜبٙ كب٠َ٘ ػعيع چٜبٙ ضٝقٚ ٝ ضٝقِٜط ٛؿجت ث٠ ٗوبٕ ٝاالي اٗيط

اٝ )ذٞقجرت( ٝ )ؾؼبزتٜ٘س( ٝاهؼي ًؿي اؾت ٠ً )ت٘بٗي ؾؼبزت ضا زاضا ثبقس ٝ اٝ كطزي اؾت ٠ً زض حيبت 

١٘بٙ ٠ُٛٞ ٠ً ُلتبضي ُطاٛوسض اظ ضؾّٞ ذسا)ل(زض ثبضٟ آٙ  [ 6]ػٔي)ع(ٝ پؽ اظ آٙ زٝؾتساض ٝ قيلت٠ ٗٞال ثبقس(.

 ع(زض زؾتبٙ پيبٗجط)ل(ثٞز، ضؾّٞ اًطٕ)ل(كطٗٞز:حًطت قٜيس: زض حبٓي ٠ً زؾت ػٔي)

)ايٚ ػٔي ثب هطآٙ اؾت ٝ هطآٙ ثب ػٔي اؾت، اظ يٌسيِط رسا ٛ٘ي قٞٛس تب اي٠ٌٜ زض ًٜبض حٞو ثط ٗٚ ٝاضز قٞٛس، زض 

 .[ 7]آٛزب اظ ق٘ب پطؾف ذٞا١ٖ ًطز ٠ً ؾلبضـ ٗطا زض ثبضٟ ايٜبٙ چ٠ِٛٞ ػْ٘ ًطزيس؟( 

 

 ٝاي ثط آٛبٙ ٠ً ذيطٟ ؾط قسٛس  

 ثب تٞ اي هطآٙ ٛبَن، ًط قسٛس

 

 ًي٠ٜ ق٘كيط تٞ زض ربٛكبٙ  
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 .[ 8]ٗي چٌس قي اظ ٓت اي٘بٛكبٙ

 

 چٜبٙ ٠ً زض ثبضٟ ثطتطي زض اؾالٕ ٝ ػٖٔ ٝ حٖٔ ػٔي)ع(اظ پسض قٜيس ٠ً كطٗٞز:

 .[ 9])كب٠َ٘ ربٙ! ق١ٞطت اظ ٠٘١ ٗطزٕ زض ػٖٔ آُب١تط، زض اؾالٕ پيكِبٕ تط ٝ زض حٖٔ ٝ ثطزثبضي ثطتط اؾت.( 

ثي ُ٘بٙ ثب ٗوبٗي آٛچٜبٙ ٝ نلبتي ايٜچٜيٚ، ٗي ؾعز ٠ً چٞٙ زض يٌي اظ ضٝظ١بي ؾرت ظٛسُي ٠ً ُطؾِٜي ثط 

ذبٛساٙ پيبٗجط)ل(ككبض قسيسي آٝضزٟ ثٞز، ظ١طاي ثتّٞ)ع(ٝيٞ ُطكت٠، پؽ اظ ذٞاٛسٙ زٝ ضًؼت ٛ٘بظ زؾت ث٠ 

 زػب ثطزاقت٠، ثِٞيس:

ػٔي پؿطػ٘ٞي پيبٗجط تٞؾت. اي ذساي ٗٚ! ٗبئسٟ اي اظ آؾ٘بٙ )ذسايب! ؾطٝضا! ايٚ پيـ٘جط تٞ ٗح٘س اؾت ٝ ايٚ 

ثطايكبٙ ثلطؾت، چٜبٙ ٠ً ثط ثٜي اؾطائيْ كطؾتبزي ٝ آٛبٙ اظ آٙ ؿصا ذٞضزٛس ٝ ٛبؾپبؾي ًطزٛس، اي پطٝضزُبض ٗٚ، 

 آٙ ٗبئسٟ ضا ثط ٗب كطٝ كطؾت ٠ً ٗب ٜٗٞٗبٛيٖ.(

 .[ 10]ٜٗعّ ػٔي ػٔي٠ آؿالٕ ضا ٗؼُط ؾبظز!! ٛبُبٟ، ظطكي اظ ؿصا ٝ َؼبٕ ث٢كتي ٛبظّ قٞز ٠ً ثٞي ػُط آٙ

آضي، چٜيٚ ػظ٘ت چكِ٘يطي، قٞض ٝ قٞهي ٌٗٔٞتي آكطيس ٠ً كب٠َ٘ ظ١طا)ع(زض ٓحظ٠ ١بي آؿبظيٚ ظٛسُي 

 ظٛبقٞيي، ؿٜچ٠ ٓت ث٠ ؾتبيف اٗبٕ ذٞز ثِكبيس ٝ ثِٞيس:

 

 ايحي آلربض ٜٓب ٝ ػع قبٗد  

 ٝ ٓوس ؾ٘ٞٛب كي ثٜي ػسٛبٙ

 

 اال اظ آٙ ٗب قس ٝ ٗب زض ٗيبٙ كطظٛساٙ )ػسٛبٙ( ؾطثٜٔس قسيٖ.... اكتربض ٝ ػعت ٝ
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 تٞ ث٠ ثعضُي ٝ ثطتطي ضؾيسي ٝ اظ ٠٘١ آكطيسٟ ١ب ٝاالتط قسي ٝ رٚ ٝ اٛؽ اظ ػظ٘ت تٞ ػوت ٗبٛسٛس.

 ٗؼهٕٞ )ػٔي( اؾت، ث٢تطيٚ ًؿي ٠ً ُبٕ ثط ذبى ٢ٛبزٟ، ثعضُٞاض ٝ زاضاي احؿبٙ ٝ ٛيٌي اؾت.

 .[ 11]ب اظ آٙ اٝؾت، تب آِٛبٟ ٠ً ٗطؿبٙ ثط قبذ٠ ١ب ث٠ تطٖٛ ٗكـٜٞٓس.ٝااليي٢بي اذالهي ٝ ثعضُي٢

 

  

 . 1 3ؾٞضٟ ظٓعاّ، آي٠ [ 1]

 . ١4٘بٙ، آي٠ [ 2]

قبزٗبٛي زّ پيبٗجط)ل()تطر٠٘ ث٢ز٠ هٔت آ٘هُلي)ل(، تبءٓيق آيت اهلل ضح٘بٛي  1زالئْ االٗب٠ٗ، ل؛[ 3]

 . ١398٘ساٛي، اكتربضظازٟ ؾجعٝاضي، ل

 . 405قبزٗبٛي زّ پيبٗجط)ل(، ل 228، ل؛11بضف، دػٞآٖ آ٘ؼ[ 4]

 . 76 77، نم 68ثحبضاالٛٞاض، ػال٠ٗ ٗزٔؿي، د[ 5]

 . 392ٝ  393قبزٗبٛي زّ پيبٗجط)ل(، ل 66ض.ى: اؾٜي آُ٘بٓت، ق٘ؽ آسيٚ رعضي، ل؛[ 6]

 . 40يٜبثيغ آ٘ٞزٟ، ل[ 7]

 . 24قطري آٝاظ، ل[ 8]

 . 431قبزٗبٛي زّ پيبٗجط)ل(، ل[ 9]

؛ ٛع٠١ آ٘زبٓؽ، 322، ل 10؛احوبم آحن، د199؛تلؿيط كطات ثٚ اثطا١يٖ، ل 251، ل 35ض.ى: ثحبضاالٛٞاض، د[ 10]

 . 121، آخبهت كي آٜ٘بهت، ل203، كب٠َ٘ آع١طا، ٛبئيٜي، ل133، ل1؛ضيبحيٚ آكطيؼ٠، د224، ل 1د

 . 184ٝ  ٢ٛ185ذ آحيبٟ، ل[ 11]
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 ضَّري ضايستِ ٍ ّوسري بس ٍاال 

ٞٓي تبءحيطُصاض ٝ ؾطٛٞقت ؾبظ زض ت٘بٗي ػ٘ط اٛؿبٙ اؾت ٠ً )نؼٞز( يب )ؾوٌٞ( اضظق٢بي ا٢ٓي اظزٝاد تح

 زؾتأٝضز آٙ ذٞا١س ثٞز.

ُبٟ اٛتربة قبيؿت٠ ٝ ثزب، ١٘ؿطي ٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٛيي ٢ٛبز ٛهيت اٛؿبٙ ٗي ًٜس ٠ً اظ آؿبظيٚ ٓحظ٠ ظٛسُبٛي ٗكتطى 

ٝ زٓجؿتِي ث٠ رٟٔٞ ١بي ظٝزُصض آٙ، ته٘ي٘ي  )ثبّ( پطٝاظ ٝ پيكطكت ٗي قٞز ٝ ُب١ي ٛٞع ِٛبٟ ث٠ ظٛسُي

ٛبزضؾت ٗيأكطيٜس ٠ً تب ٝاپؿيٚ ضٝظ١بي حيبت، )ٝثبّ( تطهي ٝ تٌبْٗ زض ًٜبض اٛؿبٙ ٗي ؾبظز. ثي تطزيس ِٛب١ي 

 ُصضا ث٠ ُصقت٠ ذٞز ٝ زيِطاٙ ُٞيبي ايٚ حويوت تٔد يب قيطيٚ ذٞا١س ثٞز!

ب ٛيف ظ١طآُيٚ ظثبٙ اكطاز ٝ تحويط ٝ اؾت٢عاي ثطذي ظٛبٙ ظ١طاي ٗطيي٠)ؼ( چٞٛبٙ ثؿيبضي اظ ثبٛٞاٙ اٗطٝظ ٗب ث

 ضٝث٠ ضٝ ثٞز.

ًؿبٛي ٠ً رٟٔٞ ١بي ظض ٝ ظيٞض ظٛسُي زض ػ٘ن ربٛكبٙ ٢ٛلت٠ ثٞز ٝ ت٘بٕ ٗؼٜي حيبت ضا زض اضظق٢بي ٗبزي ٝ 

ٛكؿت ٝ ثطذبؾت٢بي رب١ٔي ذالن٠ ٗي ًطزٛس، اظ ايٚ ضٝ ٛؿجت ث٠ ١٘ؿطاٛي ٠ً قرهيتكبٙ زض زؾتبٛكبٙ زيسٟ 

ٗي قس ٠ٛ زض ز٢ٓب ٝ اٛسيك٠ ١ب ضٝي ذٞـ ٛكبٙ ٗي زازٛس ٝ ثؽ! اٗب آٙ پبى ثبٛٞي آكطيٜف، ١يچ ُبٟ اؾيط 

احؿبؾبت زضٝٛي ٝ ١يزبٛبت ثيطٝٛي ِٛطزيس. اظ آؿبظ، ١سف حيبت ٝ ظٛسُي ضا زضؾت ٝ ؾٜزيسٟ تكريم زاز ٝ تب 

 .[ 1]١ٞا١بي زيِطاٙ ايؿتبزُي ًطز. پبيبٙ ثسٝٙ ١يچ زضِٛي ضاؾت هبٗت ٝ اؾتٞاض ثطاثط ت٘بٗي ١زٕٞ ١ٞؾ٢ب ٝ

 ضٝظي ضٝ ث٠ پسض ًطزٟ، اظ ُطايك٢بي رب١ٔي ظٛبٙ ٓت ث٠ قٌٟٞ ُكٞز ٝ ُلت:



 

 گروه فرهنگی محدثه -سالم اهلل علیها  فاطمهسایت تخصصی حضرت  -29

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

 

)يب ضؾّٞ اهلل! زذْ ػٔي ٛؿبء ٗٚ هطيف ٝ هٔٚ ٓي ظٝري ضؾّٞ اهلل نٔي اهلل ػٔي٠ ٝ آ٠ٓ ٝ ؾٖٔ ٗٚ كويط ال ٗبّ 

ٛف آؿبظ ًطزٛس ٝ ُلتٜس: پيبٗجط تٞ ضا ١٘ؿط ًؿي ٠ٓ(؛ اي ضؾّٞ ذسا! ظٛبٙ هطيف ث٠ ٜٗعّ ٗٚ ٝاضز قسٛس ٝ ؾطظ

 .[ 2]هطاض زاز ٠ً ؾطٗبي٠ اي ٛساضز.

ايٚ زض حبٓي ثٞز ٠ً ذٞاؾتِبضاٛي اظ ثعضُبٙ هجبيْ ٝ ؾطٗبي٠ زاضاٛي چكِ٘يط اظ زٝض ٝ ٛعزيي اظ كب٠َ٘ 

طـ ٝ ٗؼيبض ِٛطـ ذٞاؾتِبضي ًطزٛس اٗب ثب رٞاة ٜٗلي ضؾّٞ ذسا)ل(ضٝث٠ ضٝ قسٛس، ظيطا پيبٗجط)ل(اظ ػيبض پصي

زذتط ذٞز ث٠ ذٞثي آُبٟ ثٞز. اظ ايٚ ضٝ پؽ اظ ذٞاؾتِبضي ػٔي)ع(ٝ هجّٞ كب٠َ٘)ع(چٞٙ نجح ػطٝؾي اظ ظ١طاي 

 ػعيع پطؾيس: )ًيق ضاءيت ظٝري؟(؛ زذتطٕ! ق١ٞطت ضا چ٠ِٛٞ زيسي؟

 .[ 3]پبؾد زاز: )يب اث٠! ذيط ظٝد(؛ اي پسض! ث٢تطيٚ ق١ٞط زيسٕ.

 ُصقت ايبٗي چٜس ٝ پطؾكي زٝثبضٟ پبؾد پسض ضا ايٜچٜيٚ زاز:ٝ زض ضٝظي زيِط پؽ اظ 

 .[ 4])ذيط ثؼْ؛ ذٞة ق١ٞطي اؾت.

 ١٘بٙ ٠ُٛٞ ٠ً اٗبٕ ػٔي)ع(، پطؾف ضؾّٞ ذسا)ل(ضا ٠ً: ١٘ؿطت كب٠َ٘ ضا چ٠ِٛٞ يبكتي؟ ايٚ ٠ُٛٞ پبؾد زاز:

 ٗٚ اؾت. ؛ كب٠َ٘، ذٞة يبض ٝ يبٝضي زض اَبػت ذساٝٛس ثطاي[ 5])ٛؼٖ آؼٞٙ ػٔي َبػ٠ اهلل( 

ً٘ي ٗكتبهب٠ٛ ٝ ١٘سٓي ٝ ١٘طا١ي ٗكلوب٠ٛ ػٔي)ع(زض ٜٗعّ اكعٝٙ ثط ٗؿٞٝٓيت ؾِٜيٚ حًطت زض ثيطٝٙ رٟٔٞ 

هسؾي ؿيط هبثْ تٞنيلي ث٠ ِٛبٟ ظ١طاي ا٢َط ٛؿجت ث٠ ١٘ؿطـ ثركيسٟ ثٞز ٠ً ُبٟ اظ ٢ِٛساضي حؿٚ ٝ حؿيٚ 

ثب  [ 6]ُلت ٝ ٓت ث٠ ؾتبيف اٝ ٗي ُكٞز. ػٔي٢٘بآؿالٕ تٞؾٍ ػٔي)ع(ٝ ٗسزًبضي اٝ زض ظٛسُي ثب پسض ؾرٚ ٗي

چٜيٚ ِٛبٟ زضؾأٗٞظي ث٠ ظٛسُبٛي كب٠َ٘ ظ١طا)ؼ(ٝ اٗيط ٜٗٞٗبٙ)ع(ث٠ ذٞثي ٗي تٞاٙ، ذٞة ظيؿتٚ ٝ ذٞة ضكتٚ 

 ضا آٗٞذت، ثسٝٙ آ٠ٌٛ ؿٞؿبي ظٛسُي ً٘تطيٚ ؿجبض ؿطثت ثط آي٠ٜ ػوْ ٝ اٛسيك٠ ٝ زّ ٝ زيسٟ ٗب ثيلكبٛس.
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ٞقتبض١ب اظ ١٘يٚ ٗز٘ٞػ٠ ثب ػٜٞاٙ؛ نلبت ١٘ؿطاٙ زض ذبٛٞازٟ كب٠َ٘ ظ١طا)ع(ٝ اٗيط ِٛبٟ ًٜيس ث٠ ؾٔؿ٠ٔ ٛ[ 1]

 ٜٗٞٗبٙ)ع(. 

االضقبز قيد ٗليس،  333، ل؛15ٝ د 426، ل11احوبم آحن، د 260ٝ؛ 438ًتبة اٗبٓي قيد نسٝم، ل[ 2]

، 3ٗـبظٓي، دٜٗبهت ػٔي ثٚ اثي َبٓت)ع(،  375، ل؛11ًتبة ػٞآٖ، د 89، ل؛1ضيبحيٚ آكطيؼ٠، د 23ل؛

 . 143ل

، 17ٗرتهط تبضيد زٗكن، د 377، ل؛4ربٗغ االحبزيج، د 108، ل؛13، ًٜعآؼ٘بّ، د303آ٘طارؼبت، ل[ 3]

 . 136ل

 . 166، ل1ًًٞت آسضي، د 356ٝ؛ 355، ل3ٜٗبهت اثٚ ق٢ط آقٞة، د 117ٝ؛ 133، ل43ثحبضاالٛٞاض، د[ 4]

 . 166، ل1ًًٞت آسضي، د 356ٝ؛ 355، ل3قٞة، دٜٗبهت اثٚ ق٢ط آ 117ٝ؛ 133، ل43ثحبضاالٛٞاض، د[ 5]

ٝ  84ٝ  134، ل43ثحبضاالٛٞاض، د 105شذبئط آؼوجي، ل؛ 587، ل؛11ًتبة ػٞآٖ، د 298، ل؛6ٗؿٜس اح٘س، د[ 6]

85 . 

 

 اهاهت ٍ ٍاليت علي 

 

 

 يب ضة اظ زّ ١بي ٗب ػكن ٝ ٝاليت ضا ِٗيط  

 ايٚ تًطع، ايٚ تز٘غ، ايٚ ػٜبيت ضا ِٗيط
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 ١ؿتي ٗب ثؿتِي زاضز ث٠ ػكن ا١ْ ثيت  

 ١ط چ٠ ٗي ذٞا١ي ثِيط اٗب ٝاليت ضا ِٗيط

 

)ٝاليت(، ؾيٜبي ٗحجتي اؾت ٠ً قٜبذت ٝ ٗؼطكت، ُب٢ٗبي زؾتيبثي ثساٙ اؾت ٝ ثبضـ ضح٘تي اؾت ٠ً آزٗي 

ٗي َٔجس ٝ ثساٙ تـييط ضَٛ ٗي ز١س، ُلتبض ٝ ضكتبض ضِٛي ا٢ٓي ٗي يبثس، آٛچ٠ ضا ٠ً ٗحجٞة ٗي ذٞا١س اٝ ٛيع 

 ٛؿجت ث٠ ٛبذطؾٜسي٢بي اٝ، ثيعاضي ٗي رٞيس.

ٝاليت ًبْٗ، زض ؾ٠ آي٠ٜ تزٔي ٗي ًٜس؛ )ظثبٙ ٝ ُلتبض(؛ )هٔت ٝ اٛسيك٠ ٝ پٜساض( ٝ )ػْ٘ ٝ ضكتبض(؛ حويوتي ٠ً 

 ضؾّٞ اًطٕ)ل(ث٠ اٗيط ٜٗٞٗبٙ، ػٔي)ع(ايٚ ٠ُٛٞ كطٗٞز:

ٗبٛي!، اُط ًؿي تٞ ضا زٝؾت زاقت٠ ثبقس ٝ ثب ظثبٙ اهطاض ػٔي! تٞ زض ثيٚ اٗت ٗٚ، ١٘بٜٛس )هْ ١ٞ اهلل( زض هطآٙ ٗي 

ًٜس، يي ؾٕٞ اي٘بٙ ضا زاضاؾت ٝ ١ط ُبٟ ظثبٙ ٝ هٔت اٝ آؿكت٠ ث٠ ػكن تٞ ثبقس، زٝ ؾٕٞ اي٘بٙ ضا زاضاؾت ٝ چٞٙ 

ٛسٙ ثب ظثبٙ ٝ هٔت زٝؾت زاقت٠، ثب هٖٔ، هسٕ ٝ ػْ٘، تٞ ضا يبضي ًٜس ت٘بٗي اي٘بٙ ضا زاضا ذٞا١س ثٞز. چٜب٠ٌٛ ذٞا

زذت ضؾّٞ  [ 1]يي ثبض هْ ١ٞ اهلل، ثطاثط ثب هطائت حٔج هطآٙ اؾت ٝ زٝ ثبض، زٝ ؾٕٞ هطآٙ ٝ ؾ٠ ثبض ت٘بٗي هطآٙ!!

اًطٕ)ل(، يِب٠ٛ ثبٛٞيي ثٞز ٠ً ت٘بٗي ٝاليت ٝ ٗحجت ٝ اٗبٗت ػٔي)ع(ضا زض ثبٝض ٝرٞز ذٞز اٛسٝذت٠ ثٞز، اظ ايٚ ضٝ 

ي اظ اٗبٗت زيسٟ ٗي قٞز. ضٝظي ٠ً يٌي اظ اكطاز ٗسي٠ٜ زض ُؿتطٟ ؾرٜبٙ اٝ، قؼبع قٜبذت ٝ ػكن ثي ًطاٛ

ذلبـ نلت زض ثطاثط آكتبة ٝاليت، ظثبٙ ث٠ ١ٌٞٛف ػٔي)ع(ُكٞزٟ ثٞز، كب٠َ٘ ظ١طا)ع(ثب ػظ٘تي ا٢ٓي ضٝ ث٠ اٝ 

 ًطز ٝ كطٗٞز: ٗي زاٛي ػٔي ًيؿت؟:
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ٝ كطظٛسي اظ ذبٛساٙ پبًبٙ،  )ػٔي اٗبٗي اؾت ضثبٛي ٝ ا٢ٓي، ٝرٞزي ٛٞضاٛي، ٗطًع تٞر٠ ٠٘١ ػبضكبٙ ٝ ذساپطؾتبٙ

ُٞيٜسٟ حن، ربيِبٟ انٔي ٗحٞض اٗبٗت ٝ پسض حؿٚ ٝ حؿيٚ، زٝ ُْ پيبٗجط ٝ زٝ ثعضٍ ٝ ؾطٝض رٞاٛبٙ ا١ْ 

 .[ 2]ث٢كت(.

زض ؾرٚ زيِط ضؾّٞ اًطٕ)ل(ٝ ػٔي)ع(ضا زٝ پسض اٗت اؾالٕ زاٛؿت٠ ٠ً ًزي ١ب ضا ضاؾت ٝ اٛحطاكبت ضا انالح 

 .[ 3]ٛزبت آٛبٙ ٝ كطا١ٖ ؾبظي ٛؼ٘ت٢بي ربٝزاٙ ا٢ٓي ذٞا١س قس. ٗي ٛ٘بيٜس ٝ اَبػت ٗطزٕ ٗبي٠

آؿبظ تب كطربٕ ظٛسُي ٗكتطى كب٠َ٘ ظ١طا)ؼ(ٝ اٗيط ٜٗٞٗبٙ)ع(ثعضُتطيٚ ضاٝي نبزم ثط اَبػت ذبٓم آٙ ثبٛٞي 

ث٢كتي اظ اٗبٕ ذٞز اؾت، اَبػتي ٠ً ُبٟ زض تٞكب٢ٛبي تٜس احؿبؼ ٝ ذٞاؾت٠ ١بي زضٝٛي زيسٟ ٗي قس ٝ ثسٝٙ 

 ٛبذطؾٜسي يب اػتطايي اٛزبٕ ٗي پصيطكت.١يچ 

 پؽ اظ ثطزٙ اٗبٕ)ع(ث٠ ٗؿزس ٝ ُطز آٗسٙ ر٘ؼيت ظيبز، ذٔيل٠ زٕٝ، ػٔي)ع(ضا ثب ت٢سيس ٝازاض ث٠ ثيؼت ًطز.

زض ايٚ ١ِٜبٕ حًطت ظ١طا)ع(ضٝ ث٠ ذٔيل٠ اّٝ ًطز ٝ كطٗٞز: اي اثبثٌط! آيب ٗي ذٞا١ي ١٘ؿطٕ ضا اظ زؾتٖ ثِيطي؟ 

اظ اٝ ثطٛساضي ُيؿٞاٖٛ ضا پطيكبٙ ًطزٟ ٝ ُطيجبٙ چبى ظزٟ، ًٜبض هجط پسضٕ ضؾّٞ  ؾُٜٞس ث٠ ذسا اُط زؾت

ذسا)ل( ٗي ضٕٝ ٝ ٛلطيٚ ٗي ًٜٖ. پؽ اظ ايٚ ؾرٚ زؾت اٗبٕ حؿٚ ٝ اٗبٕ حؿيٚ ضا ُطكت٠ ث٠ ؾٞي تطثت پبى 

 پيبٗجط)ل(ضٝا٠ٛ قس.

ي زٝ َطف ٗسي٠ٜ ضا ٗي ِٛطٕ ٠ً ث٠ ٛب٢ُبٙ اٗبٕ ػٔي)ع(ضٝ ث٠ ؾٔ٘بٙ ًطزٟ كطٗٞز: ؾٔ٘بٙ! كب٠َ٘ ضا زضيبة، ُٞي

ٓطظٟ زض آٗسٟ اؾت. ؾُٜٞس ث٠ ذسا اُط كب٠َ٘ ٗٞي پطيكبٙ ٝ ُطيجبٙ چبى ًٜس ٝ زض ًٜبض هجط پيبٗجط)ل( ٛلطيٚ ٝ 

ٛب٠ٓ ؾط ز١س، زيِط ٢ٗٔتي ثطاي ٗطزٕ ٗسي٠ٜ ثبهي ٛرٞا١س ٗبٛس ٝ ظٗيٚ ٠٘١ آٛبٙ ضا زض ًبٕ ٗطٍ ذٞز كطٝ ذٞا١س 

 ثطز.



 

 گروه فرهنگی محدثه -سالم اهلل علیها  فاطمهسایت تخصصی حضرت  -33

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

 

ذجط اظ ٝاليت ظ١طاي ٗطيي٠ ثٞزٟ ٠ً ثطذبؾت٠ اظ هساؾت ٝ ػه٘ت آٙ پبى ثبٛٞ ثٞز، اظ آٛزب ث٠ يويٚ ؾرٚ حًطت 

٠ً ؾٔ٘بٙ ٛيع ٗؼطكتي ثطتط اظ ٗطزٕ ٗسي٠ٜ ٛؿجت ث٠ آٙ حًطت زاقت، قتبثبٙ ذٞز ضا ث٠ اٝ ضؾبٛسٟ ٝ ٛرؿت ٛبٕ ٝ 

زضذٞاؾت ثطُكتٚ ٝ اٛهطاف اظ يبز ضؾّٞ ذسا ضا ٠ً ضح٘ت ا٢ٓي ثطاي ر٢بٛيبٙ ثٞز ثب كب٠َ٘)ع(زض ٗيبٙ ُصاضز ٝ 

 ٛلطيٚ ٛ٘ٞز. اٗب آٙ حًطت ضا ثؿيبض ٗهٖ٘ ٝ رسي يبكت، اظ ايٚ ضٝ ُلت:

 اٗبٕ)ع(ٗطا كطؾتبز ٝ كطٗٞز ث٠ ق٘ب ثِٞيٖ: كب٠َ٘! ث٠ ذب٠ٛ ثبظُطزيس ٝ اظ ٛب٠ٓ ٝ ٛلطيٚ ذٞززاضي ًٜيس.

 ايؿتبز ٝ كطٗٞز:تب ٛبٕ اٗبٕ)ع( ٝ پيـبٕ اٝ ث٠ ُٞـ ظ١طاي ٗطيي٠ ضؾيس، اظ ضكتٚ ثبظ 

؛ حبّ ٠ً اٗبٕ ٝ ١٘ؿط ٗٚ كطٗبٙ زازٟ ٠ً ث٠ ذب٠ٛ ثبظُطزٕ ٗي ضٕٝ ٝ نجط [ 4])اشا اضرغ ٝ انجط ٝ اؾ٘غ ٠ٓ ٝ اَيغ( 

 ٗي ًٜٖ ٝ ؾرٚ اٝ ضا ٗي قٜٕٞ ٝ اظ ٝي اَبػت ٗي ًٜٖ. ٝ پؽ اظ زيسٙ اٗيط ٜٗٞٗبٙ ػٔي)ع(ث٠ اٝ ُلت:

اثبآحؿٚ! اٙ ًٜت كي ذيط ًٜت ٗؼي ٝ اٙ ًٜت كي قط ًٜت )ضٝحي ٓطٝحي آلساء ٝ ٛلؿي ٜٓلؿي آٞهبء، يب 

ٗؼي(؛ ربٖٛ كساي تٞ ثبز ٝ ربٙ ٝ ضٝح ٗٚ ؾپط ثال١بي ربٙ تٞ. اي اثبآحؿٚ ١٘ٞاضٟ ثب تٞ ذٞا١ٖ ثٞز، اُط تٞ زض ذيط 

 .[ 5]ٝ ٛيٌي ثؿط ٗي ثطي ثب تٞ ذٞا١ٖ ظيؿت ٝ يب اُط زض ؾرتي ٝ ثال١ب ُطكتبض قسي ثبظ ١ٖ ثب تٞ ذٞا١ٖ ثٞز.( 

 

 يب ػٔي تٞ ٗحٞ ُٗٔن ثٞزٟ اي  

 ثب تٞ حن ثٞز ٝ تٞ ثب حن ثٞزٟ اي

 

 اي ٠٘١ زضٝاظٟ ذيجط تٞ ذٞز  

 اي ٛرؿتيٚ ًكت٠ حيسض تٞ ذٞز
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 اي ُطيجبٙ حويوت چبى تٞ  

 آؾ٘بٙ ؾطُكت٠ ازضاى تٞ

 

 ٛبٕ تٞ يؼٜي ؾحط يؼٜي ؾالٕ  

 .[ 6]ٛبٕ تٞ يؼٜي ذسا زض يي ًالٕ

 

 

  

 . 18، ل48ثحبضاالٛٞاض، د ٢ٛ224ذ آجالؿ٠، خ؛ 471ٝ اٗبٓي قيد نسٝم، ل؛ 402ض.ى: اٗبٓي قيد ٗليس، ل[ 1]

 . 93، ل1ضيبحيٚ آكطيؼ٠، د[ 2]

 . 8، ح259، ل23ثحبضاالٛٞاض، د 245، ل؛3، تلؿيط آجط١بٙ، د330تلؿيط ٜٗؿٞة ث٠ اٗبٕ ػؿٌطي)ع(، ل[ 3]

اذتهبل،  238، ل؛8ضٝي٠ ًبكي، د 187، ل؛2آٞاكي، د 86احتزبد َجطي، ل؛ 116، ل؛2تبضيد يؼوٞثي، د[ 4]

 . 66، ل2تلؿيط ػيبقي، د 181ل؛

 . 196، ل1ًًٞت آسضي، د[ 5]

 .)ثب ُعيٜف(. 22ٝ  20ٝ  26قطري آٝاظ، ل[ 6]
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 يادآٍري حواسِ غذير ٍ حذيث هٌسلت 

ي ذٞز ١٘بٜٛس ١بضٝٙ ثطاي ٗٞؾي زاٛؿت قيٟٞ اي ثيساضُط ثطاي ٠ً زض آٙ ضؾّٞ اًطٕ)ل(، ػٔي)ع(ضا ثطا

ٝرسا٢ٛبي ذلت٠ زض ٗؿيط ح٘بيت اظ ٝاليت ثٞز ٠ً كب٠َ٘ ظ١طا)ع(ثب ت٘بٗي تٞاٙ ثساٙ ١٘ت ُ٘بضز ٝ ثبض١ب يبزآٝض آٙ 

 نح٠ٜ ثٞز ٝ ٗي كطٗٞز:

كؼٔي ٗٞالٟ؟ ٝ ه٠ٓٞ نٔي اهلل )اء ٛؿيتٖ هّٞ ضؾّٞ اهلل نٔي اهلل ػٔي ٝ آ٠ٓ ٝ ؾٖٔ يٕٞ ؿسيط ذٖ، ٗٚ ًٜت ٗٞالٟ 

 .[ 1]ػٔي٠ ٝ آ٠ٓ ٝ ؾٖٔ اٛت ٜٗي ثٜ٘ع٠ٓ ١بضٝٙ ٗٚ ٗٞؾي( 

آيب كطاٗٞـ ًطزٟ ايس ؾرٜبٙ ضؾّٞ ذسا ضا زض ضٝظ ػيس ؿسيطذٖ ٠ً كطٗٞز: ١ط ٠ً ضا ٗٚ ٗٞال ٝ ض١جط اٝيٖ ػٔي 

هؼيت تٞ ٛؿجت ث٠ ٗٚ ١٘بٜٛس ٗٞالي اٝؾت ٝ آيب اظ يبز ثطزٟ ايس ٠ً آٙ حًطت ضٝ ث٠ ػٔي ًطزٟ كطٗٞز: يب ػٔي! ٗٞ

 ١بضٝٙ ث٠ ٗٞؾبي پيبٗجط اؾت.

ٝ چٞٙ ثبظ ث٢ب٠ٛ اي اظ ؾط ثي ث٢بِٛي ٗي قٜيس ٠ً ٗي ُلتٜس: اُط ػٔي ظٝزتط قطٝع ٗي ًطز ٗب ثب اٝ ثيؼت ٗي 

ٝ  [ 2]ًطزيٖ!، كطٗٞز: )پؽ اظ حبزح٠ ػظيٖ ؿسيطذٖ، ذساٝٛس ثطاي ١يچ ًؽ ػصض ٝ ث٢ب٠ٛ اي ثبهي ِٛصاقت٠ اؾت...

پسضٕ ضؾّٞ ذسا)ل(ثؼس اظ ٗؼطكي اٗيط ٜٗٞٗبٙ ث٠ ٝاليت ٝ اٗبٗت ثؼس اظ ذٞز، ربيي ثطاي ػصضتطاقي ٝ ثي  آيب

 .[ 3]تلبٝتي ثبهي ُصاضزٟ اؾت؟!

 

  

 . 27ٝ  26، ل21احوبم آحن، د 197، ل؛1آـسيط، د[ 1]

ٌ هسيٖ ٝ  203، ل8ثحبضاالٛٞاض، د 354ٗؼبٛي االذجبض، ل؛ 146، ل؛1احتزبد َجطي، د 173، ل؛1ذهبّ، د[ 2]

 . 38زالئْ االٗب٠ٗ، ل 161ٝ؛ 158، ل43د

 . 384، اٗبٓي قيد َٞؾي، ل50، ل2ضيبحيٚ آكطيؼ٠، د[ 3]
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  13بحث 

 

 

 اح٘سا اّٝ تٞيي آذط تٞيي  

 ق٢طثٜس ثيٌطاٙ ضا زض تٞيي

 

 ٝ حيسض يٌي اؾت  اح٘سا شات تٞ 

 ق٢ط ثب زضٝاظٟ ٝ ثب زض يٌي اؾت

 

 تٞ ٗسي٠ٜ ػٔ٘ي ٝ حيسض زضؾت  

 پؽ ًٔيس زاٛف تٞ حيسض اؾت

 

 يب ػٔي اظ ٛلؽ زٝٙ ٗب ضا ثعٙ  

 .[ 1]شٝآلوبضي اظ زضٝٙ ٗب ضا ثعٙ

 

ظٗيٜي  پيكٞايبٙ پبى ٝ ٗؼهٞٗبٙ تبثٜبى، قؼبع ضٝقِٜطي اظ آكتبة آكطيسُبض ١ؿتي اٛس ٠ً اظ يي ؾٞ رٟٔٞ اي

١٘بٜٛس زيِط اٛؿب٢ٛب زاضٛس ٝ اظ ؾٞيي زيِط تزٔي ذساٝٛس ثٞزٟ ٠ً زض ٓحظ٠ ٓحظ٠ حيبتكبٙ ضٝقٜبي ١سايت ٛ٘بيبٙ 
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اؾت. آقٜبيي ثب ٛبٕ آٛبٙ، ١٘بٜٛس ٛظبضٟ ًطزٙ ٗكؼٔي قؼ٠ٔ ٝض زض تبضيٌي ١بؾت ٠ً پطتٞي اٛسى ٛهيت اٛؿبٙ ٗي 

أكطيٚ ثؼسي اؾت ٠ً ٗب ضا ث٠ ٗكؼ٢ٔبيي ايٜچٜيٚ ٛعزيي ٝ ؾبظز اٗب قٜبذت، ٗؼطكت، ػكن ٝ ٝاليت ُب٢ٗبي ؾؼبزت

ض ٝ ١سايت آؿكت٠ ٗي ؾبظز، ث٠ ٠ُٛٞ اي ٠ً ١يچ ُبٟ  ٛعزيي تط ٗي ؾبظز ٝ اٗطٝظ ٝ كطزا ٝ كطزا١بٗبٙ ضا ثب ظالٓي اظ ٞٛ

ٗتهْ ؿجبض ؿطثت ٝ ت٢ٜبيي ثط آي٠ٜ ز٢ٓبٗبٙ ٛ٘ي ٛكيٜس ٝ ١٘يك٠ ذٞز ضا ثب ؾطچك٠٘ اي پطاٗيس ٝ ٓجطيع اظ ٛكبٌ 

 .[ 2]ٗي يبثيٖ.

... ثرف ٛرؿت ايٚ ٛٞقتبض ضا ثب زيسُب٢١بي كب٠َ٘ ظ١طا ػٔي٢بآؿالٕ زض ثبضٟ آكطيسٟ ثطتط ا٢ٓي، حًطت ٗح٘س 

نٔي اهلل ػٔي٠ ٝ آ٠ٓ ٝ ؾٖٔ آؿبظ ًطزيٖ ٝ رٟٔٞ ١بي قرهيتي آٙ ضؾّٞ ذساٝٛس ضا زض ِٛبٟ پبى ثبٛٞي آكطيٜف اظ 

ػظ٘ت اٗبٕ اٗيط ٜٗٞٗبٙ)ع( اظ ٜٗظط ١٘ؿط اٝ اذتهبل زازيٖ ٝ ث٠ اضظق٢بي ٛظط ُصضاٛسيٖ. ٝ ثرف زٕٝ ضا ث٠ اثؼبز 

 ٝاالي آٙ حًطت، نلبت ١٘ؿط ثٞزٙ ٝ اٗبٗت ٝ ٝاليت ػٔي)ع( پطزاذتيٖ.

پيف اظ قطٝع كطاظ ثؼسي، ثركي زيِط اظ اثؼبز اٗبٗت ٝ ٝاليت ػٔي)ع( ضا، زض ِٛبٟ زذت آكتبة، كب٠َ٘ ظ١طا)ع( اظ 

 ٛظط ٗي ُصضاٛيٖ:

ٗؼطكت، ٗحجت ٝ ٝاليت ربٗغ ٝ پٞيبي پبى ثبٛٞي آكطيٜف ٛؿجت ث٠ ٗوبٕ ٝاليت اٗبٕ)ع( ِٛطقي ضٝقٚ ٝ قٜبذت، 

ته٘ي٘ي ثٜيبزيٚ زض ػطن٠ ١بي ٗرتٔق زكبع ٝ ح٘بيت اظ اٗبٗت، ث٠ آٙ حًطت ثركيسٟ ثٞز. ث٠ ٠ُٛٞ اي ٠ً ت٘بٗي 

يسُبٙ ٗي زيس ٝ اٛسًي زض اؾت٘طاض نح٠ٜ ١ب ٝ ٓحظ٠ ١ب ضا ٗيساٙ ٗجبضظٟ ثب ؾتٖ ًيكبٙ ٝ ػطن٠ زكبع اظ ؾتٖ ز

ٗجبضظٟ ًٞتب١ي ٛ٘ي ًطز، اظ احس ًٜبض تطثت پبى ح٘عٟ ؾيسآك٢سإ تب آذطيٚ ٓحظ٠ ظٛسُي ٝ ١ِٜب٠ٗ ثيبٙ ٝنبيبي 

 يطٝضي ثب ١٘ؿط ؾت٘سيسٟ ذٞز، زض نق اّٝ ايٚ ٛجطز هطاض زاقت.

ذٞاؾت زٓئي ثطاي اٗبٗت ضٝظي ٠ً آٙ حًطت زض ًٜبض هجٞض ق٢ساي احس حًٞض زاقت، ٗح٘ٞز ثٚ ٓجيس، زض

 ػٔي)ع( ًطز كب٠َ٘)ع( كطٗٞز:
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)قِلتب ث٠ يبز ٛساضيس ٠ً پسضٕ زض ؿسيط ذٖ كطٗٞز: ػٔي ث٢تطيٚ ًؿي اؾت ٠ً اٝ ضا ربٛكيٚ ذٞز زض ٗيبٙ ق٘ب 

هطاض ٗي ز١ٖ، ػٔي اٗبٕ ٝ ذٔيل٠ ثؼس اظ ٗٚ اؾت... پسضٕ ضؾّٞ ذسا ض١ٜ٘ٞز زازٛس ٠ً ٗخْ اٗبٕ ٗخْ ًؼج٠ اؾت ٠ً 

 .[ 3]ثبيس زض اَطاف اٝ َٞاف ًٜٜس ٠ٛ آ٠ٌٛ ًؼج٠ زٝض ٗطزٕ َٞاف ٛ٘بيس.(ٗطزٕ 

ٝ زض ٝاپؿيٚ ؾرٜبٙ ذٞز ٛكبٙ َٜٛ ٝ ٛيطَٛ ثط ٛبٕ ت٘بٗي ؾتِ٘طاٙ ٢ٛبز ٝ تب ١٘يك٠، آظازُبٙ ر٢بٙ ضا ث٠ 

ٝ  تؼزت، پطؾف ٝ كطاُيطي پبؾد حيطت اكطٝظ ٝ ٗؼطكتأكطيٚ ٝازاض ًطز تب اظ كٔؿل٠ ٗرلي ثٞزٙ ٗطاؾٖ تكييغ

پ٢ٜبٙ ثٞزٙ تطثت پبى آٙ پبى ثبٛٞ رٞيب قٞٛس. حوبيوي ٠ً زض تسإٝ ذٍ ٗجبضظٟ ٜٗلي ثسيٚ ٠ُٛٞ زض ٝنيت ٛب٠ٗ 

 حًطت آٗسٟ اؾت:

)ٗطزٗي ٠ً ػ٢س ٝ پي٘بٙ ذسا ٝ پيبٗجطـ ضا زض ٝاليت ٝ ض١جطي ػٔي)ع( قٌؿتٜس ٝ ٛبزيسٟ ُطكتٜس، حن ٛساضٛس ثط 

قب١س ٗطا ػٔي)ع(، رجطئيْ، ٗيٌإيْ ٝ إ اي٘ٚ ضا تٌصيت ًطزٛس، ضٝظ يبضي پيٌط ٗٚ ٛ٘بظ ثِعاضٛس ٝ آٛبٙ ٠ً ُٞا١بٙ 

ٝ ح٘بيت اظ ٗب، زض ذب٠ٛ ١بي ذٞز ذعيسٛس ٝ زؾت اظ يبضي ٗب ًكيسٛس... ًؿبٛي ٠ً ث٠ ذب٠ٛ ٗب ١زٕٞ آٝضزٛس ٝ ثب 

، آيب چٜيٚ ر٘ؼأٝضي ١يعٕ كطاٝاٙ ٝ آتف ظزٙ آٙ ذٞاؾتٜس ذب٠ٛ ضا ٝ ٗب ضا ٠ً زض آٙ ثٞزيٖ زض آتف ثؿٞظاٜٛس

ايٜي نحيل٠ ١بي زيِطي اظ نلبت ػٔي)ع( ضا اظ ٛظط ظ١طاي  [ 4]اكطازي ؾعاٝاض اؾت ٠ً ثط ٗٚ ٛ٘بظ ثِعاضٛس؟!(

 ٗطيي٠)ع( پيف ضٝ هطاض ٗي ز١يٖ:

 . 21ٝ  18قطري آٝاظ، اح٘س ػعيعي، ل[ 1]

 . 382، ل8آ٘يعاٙ، د 262، ل؛2تلؿيط نبكي، ح 56، ل؛2ض.ى: تلؿيط آجط١بٙ، د[ 2]

 . 96ؿبي٠ آ٘طإ، ل 27ٝ؛ 26، ل21احوبم آحن، د 123، ل؛2آهطاٌ آ٘ؿتويٖ، د 235، ل؛1ًًٞت آسضي، د [3]

 . 113ثيت االحعاٙ، ل 176، ل؛1ػْٔ آكطايغ، د 494، ل؛1ًكق آـ٠٘، د 207ٝ؛ 204، ل43ثحبضاالٛٞاض، د[ 4]
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 ابعاد عبادي علي 

تويبٙ)ع( ثطاي نبحجبٙ اٛسيك٠ ٝ ذطز ُٗطح ٗي قٞز ايٚ آٗٞظٛسٟ تطيٚ زضؾي ٠ً اظ قيٟٞ ١بي ػجبزي ٗٞالي ٗ

حويوت قيطيٚ اؾت ٠ً اٗبٕ ػٔي)ع( زض ثيٚ ٗطزٕ ثٞز اٗب ٓحظ٠ اي اظ يبز ذساٝٛس ٝ ضؾبٓت ؾِٜيٚ اٛؿبٛي ذٞز 

 رسا ٛ٘ي قس؛ چكٖ ث٠ رٟٔٞ ١بي ذبًي زاقت اٗب زّ زض ُطٝ ُٓق ٝ ػٜبيتي اكالًي هطاض زازٟ ثٞز.

ضا كطاٗٞـ ٛ٘ي ًطز ٝ ١٘يك٠ اظ ضاٟ ذٔن ث٠ حن ٗي پيٞؾت. اظ ذبٛوبٟ ت٢ٜبيي ٝ ثطيسٙ اظ  اظ ايٚ ضٝ ١يچ ُبٟ ١سف

ٗطزٕ ثيعاضي ٗي رؿت ٝ ٛؿجت ث٠ شًط )يب ١ٞ( ٝ )يب ػٔي( ثسٝٙ تٞر٠ ث٠ ٗكٌالت ربٗؼ٠ ٝ ؾرتي٢بي ٗؿٔ٘بٛبٙ 

 تٜلط ثؿيبضي زاقت.

ٛيبظٜٗسي ٗي ثركيس، ٠ٛ ت٢ٜب زض ًٜذ ذٔٞت ٝ آِٛبٟ ٠ً اٛلبم ٗبزي ٗي ًطز ٝ زض ضًٞع ذٞز اِٛكتط ذٞيف ضا ث٠ 

ػعٓت ٛجٞز ث٠ٌٔ زض ٗؿزس ٝ ٗحْ تز٘غ ػٕ٘ٞ ٗؿٔ٘بٛبٙ حًٞض زاقت ٝ چٞٙ چ٢بض زض١ٖ ٗٞرٞزي ذٞز ضا زض 

قت، ضٝظ، پ٢ٜبٙ ٝ آقٌبض اٛلبم ًطز ٝ آي٠ اي اظ هطآٙ زض ثعضُساقت ػجبزت ذبٓهب٠ٛ اٝ ٛبظّ ُطزيس زض ًٞچ٠ ١بي 

 .[ 1]ق ٗطزٕ زيسٟ ٗي قس.ٗسي٠ٜ ٝ ثيٚ اهكبض ٗرتٔ

ثطرؿتِي قرهيت آٙ حًطت چٜبٙ ٛ٘بيبٙ ٝ ذيطٟ ًٜٜسٟ اؾت ٠ً ز٢١ب تٚ اظ اٛسيكٜ٘ساٙ ا١ْ ؾٜت ث٠ ١٘طاٟ 

اٛجٟٞ نبحت ٛظطاٙ ؾبيط ازيبٙ ٓت ث٠ ؾتبيف نلبت اٝ ُكٞزٟ اٛس ٝ آٙ اٗبٕ ضا اؾٟٞ ايخبض، ػجٞزيت ٝ اذالل ثطاي 

 .[ 2]ٝ ػويستي ٗؼطكي ًطزٟ اٛس.ت٘بٗي ثكطيت كطاتط اظ ُطايك٢بي ٗص١جي 

ثي قي آقٜبيي ثب ؾرٜبٙ آٛبٙ ٝ تٞر٠ ث٠ ظاٝي٠ زيس آ٢ٛب، قٞهي اكعٝٙ ٝ قٜبذتي ثيكتط اظ چٜيٚ ؾطٗبي٠ ربٝزاٙ 

قيؼيبٙ ٛهيت ٗب ٗي ؾبظز. اٗب ثطتط اظ ُلتبض زيِطاٙ، ؾرٜبٛي اؾت ٠ً زض آي٠ٜ ثهيطت ٝ ثيٜف پبى ثبٛٞي ػه٘ت 

ٕ ػٔي)ع( ٗي تٞاٙ ٛظبضٟ ًطز. اظ آٙ ضٝظي ٠ً ُطؾ٠ٜ اي زض ذب٠ٛ حًطت ضا ًٞثيس ٝ زض ثبضٟ اثؼبز ػجٞزيت، اٗب

توبيبي ً٘ي ًطز. حًطت ثب قؼطي قيطيٚ ٝ پطربشث٠، ٛيبظٜٗسي اٝ ضا ث٠ ١٘ؿط پط٢ٗط ذٞز ثيبٙ ًطز. كب٠َ٘)ع( 

ٗي زاقت، ت٘بٗي ١٘چٞٙ ١٘يك٠ اظ ق١ٞط اَبػت ًطزٟ، ٝ زض حبٓي ٠ً ذٞز ُطؾ٠ٜ ثٞز ٝ ٛيبظ قسيسي ث٠ اٛسى َؼب
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ؿصاي آٙ ضٝظ ضا ث٠ ٗؿتٜ٘س ايخبض ًطز. اٗبٕ ػٔي ػٔي٠ آؿالٕ ؾرٚ ١٘ؿط ذٞز ضا زض ثبضٟ تإًيس ث٠ احٌبٕ ُطؾِٜبٙ 

 ايٜچٜيٚ ثبظُٞ ٗي ًٜس:

 )كؿٞف اػُي٠ ٝ ال اثبٓي ٝ اٝحط ػٔي ػيبٓي(؛

... 

ثطاي ذسا اٝ ضا ثط كطظٛساٙ ُطؾ٠ٜ إ ث٠ ظٝزي ث٠ ايٚ ُطؾ٠ٜ َؼبٕ ذٞا١ٖ ثركيس ٝ اظ ُطؾِٜي ذٞز ثبًي ٛساضٕ؛ 

ٗوسٕ ٗي زاضٕ. كطظٛساٖٛ زيكت ضا ُطؾ٠ٜ ث٠ ضٝظ آٝضزٛس، كطظٛساٛي ٠ً ًٞچٌتطيٚ آٛبٙ )حؿيٚ( زض ٗيساٙ رَٜ 

 .[ 3]ًكت٠ ذٞا١س قس...

 آضي

 

 ضٝي٠ ذٔس ثطيٚ ذٔٞت زضٝيكبٙ اؾت  

 ٗبي٠ ٗحتك٘ي ذسٗت زضٝيكبٙ اؾت

 

 آ٠ٌٛ پيكف ث٢ٜس تبد تٌجط ذٞضقيس  

 .[ 4]ًجطيبيي اؾت ٠ً زض حك٘ت زضٝيكبٙ اؾت

 

كب٠َ٘ ظ١طا ػٔي٢بآؿالٕ ذسٗت ضؾّٞ ذسا)ل( ضؾيس ٝ ضيعـ اظ زؾت ؾربٝت ١٘ؿط ذٞز ضا ايٚ ٠ُٛٞ ؾتٞز: )يب 

 .[ 5]ضؾّٞ اهلل! ٗب يسع ػٔي قيئب ٗٚ ضظه٠ اال ٝظػ٠ ثيٚ آ٘ؿبًيٚ(
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١ط چ٠ ث٠ زؾت ٗي آٝضز ايخبض ٛ٘ٞزٟ ثيٚ كويطاٙ ٝ اي ضؾّٞ ذسا! ػٔي اظ َؼبٕ ٝ ؿصا زض ذب٠ٛ ثبهي ٛ٘ي ُصاضز، 

 ٗؿتٜ٘ساٙ توؿيٖ ٗي ًٜس.

 ؾپؽ ث٠ اضظق٢بي اٗيط ٜٗٞٗبٙ اقبضٟ ًطزٟ ٝ ث٠ پسض ػطو ًطز:

 .[ 6])ٝ آصي انُلبى ٝ ارتجبى ٝ ١ساى ٝ ١سا ثي اال٠ٗ ال ظٓت ٗوطٟ ٠ٓ ٗب ػكت(

ي ١سايت اٛؿب٢ٛب ثطُعيس ٝ تٞ ضا ١سايت ًطز ٝ اٗت پسضربٙ! ؾُٜٞس ث٠ ذسايي ٠ً تٞ ضا ث٠ ضؾبٓت اٛتربة ًطز ٝ ثطا

 اؾالٗي ضا ث٠ ٝؾي٠ٔ تٞ ١سايت ٛ٘ٞز، تب ظٛسٟ إ، ١٘ٞاضٟ اٝ ضا هجّٞ زاضٕ.

١٘طاٟ ثب )ذسٗت ث٠ ذٔن(، )ذٔٞت ثب حن( ٛيع زض ؾبػبتي اظ ظٛسُبٛي آٙ حًطت زيسٟ ٗي قس ث٠ ٠ُٛٞ اي ٠ً ُبٟ 

 كيبٙ ضا ث٠ ذٞز رصة ٗي ًطز.قِلتي ٛٞع ػجبزت ػبقوب٠ٛ اٗبٕ، ت٘بٗي اَطا

اثٞزضزإ ٗي ُٞيس: ػٔي ػٔي٠ آؿالٕ ضا زض حبٓت ؾزسٟ ث٠ ٠ُٛٞ اي ٗكب١سٟ ًطزٕ ٠ً ١يچ نسايي ٛ٘ي قٜٞز ٝ 

حطًتي ٛساضز. كطيبز ظزٕ، ؾُٜٞس ث٠ ذسا ػٔي ػٔي٠ آؿالٕ اظ زٛيب ضكت٠ اؾت. قتبثبٙ ث٠ ؾٞي ذب٠ٛ حًطت حطًت 

الٕ ذجط زازٕ ٠ً ػٔي ػٔي٠ آؿالٕ زض ٗؿزس كٞت ًطزٟ اؾت. ايكبٙ ثب ر٠ٔ٘ ًطزٕ ٝ ٗبرطا ضا ث٠ كب٠َ٘ ػٔي٢بآؿ

 اي ًٞتبٟ، ُؿتطٟ ٗؼطكت ٝ ػكن ٝ زٓسازُي ٗٞال ضا ُٞقعز ًطزٟ كطٗٞز:

؛ ث٠ ذسا هؿٖ ايٚ حبٓت ٛٞػي ثي٢ٞقي اؾت ٠ً اظ تطؼ زض ثطاثط [ 7])١ي ٝ اهلل آـكي٠ آتي تإذصٟ ٗٚ ذكي٠ اهلل

 ضو قسٟ، زض ػجبزت ٗس١ٞـ ٗي قٞز.ػظ٘ت پطٝضزُبض ثط اٝ ػب

 

  

ٝ  40ؾٞضٟ كطهبٙ، آي٠  6ؾٞضٟ ٜٗٞٗٞٙ، آي٠؛ 39ؾٞضٟ كطهبٙ، آي٠؛ 17، ؾٞضٟ ٛٞض، آي٠؛11ٛي: ؾٞضٟ ٜٗٞٗٞٙ، آي٠ [ 1]

 . 29ٝ  31ٝ  30ٝ  18ٝ  19ٝ  20ٝ  23ٝ  26ٝ  34ؾٞضٟ ٛٞض، آي٠  14ٝ؛ 12ؾٞضٟ ٜٗٞٗٞٙ، آي٠  46ٝ؛ 44
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 192، ل؛3تلؿيط َجطي، د 231ٝ؛ 185، ل1ٗؿٜس اح٘س ثٚ حٜجْ، د 120، ل؛7ض.ى: نحيح ٗؿٖٔ، د[ 2]

ٛؼيٖ انل٢بٛي، ل؛ 150، ل؛3ٗؿتسضى حبًٖ ٛيكبثٞضي، د ، 3ضٝح آ٘ؼبٛي، آٓٞؾي، د 297زألّ آٜجٟٞ، حبكظ اٞث

قطح ٢ٛذ آجالؿ٠ اثٚ  104، ل؛3آزبٗغ الحٌبٕ آوطآٙ، ػال٠ٗ هطَجي، د 108كهّٞ ا٠٘٢٘ٓ، اثٚ نجبؽ، ل؛ 167ل؛

 . 238، ل3احيإ آؼٕٔٞ، ؿعآي، د 270، ل؛3اثي آحسيس، د

كًإّ  259ٝ؛ 258اٗبٓي قيد نسٝم، ل 157تب؛ 166، ل20ٝ د 339، ل18ٝ د 119، ل9احوبم آحن، د[ 3]

 . 177تلؿيط كطات ًٞكي، ل 258، ل؛1آر٘ؿ٠ ٗٚ آهحبح آؿت٠، د

 . 492زيٞاٙ حبكظ، ؿعّ ق٘بضٟ [ 4]

 . 143، ل1ًًٞت آسضي، د 473، ل؛1ًكق آـ٠٘، د 143، ل؛43ثحبضاالٛٞاض، د[ 5]

 . 128، ل11ػٞآٖ، د 38، ل؛43ثحبضاالٛٞاض، د 94، ل؛2ٝ د 330، ل3ٜٗبهت ق٢ط آقٞة، د[ 6]

 . 79ًتبة اٗبٓي نسٝم، ل 116حٞاة االػ٘بّ، ل؛ 36، ل؛4ٓئبٓي االذجبض، د[ 7]

 

 اى حضرت ارزش ضيعياى علي ٍ هقام عالقِ هٌذ

 

 

 ٢ٗط حيسض زض زّ ٝ ربٙ ٗٚ اؾت  

 ٢ٗط حيسض زيٚ ٝ اي٘بٙ ٗٚ اؾت

 

 ٢ٗط حيسض ًبض نس ٗٞؾي ًٜس  
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 ٢ٗط حيسض ٗطزٟ ضا احيب ًٜس

 

 ٢ٗط حيسض ضيؿ٘بٛي ٗحٌٖ اؾت  

 ٢ٗط حيسض زؾتِيط ػبٖٓ اؾت

 

 ٢ٗط حيسض ١ُٞطي ثؽ هي٘تي اؾت  

 زض )ات٘٘ت ػٔيٌٖ ٛؼ٘تي( اؾت

 

ػٔي ػٔي٠ آؿالٕ اٛؿب٢ٛبي پبى ٢ٛبزي ١ؿتٜس ٠ً اظ ذبٛساٛي ؾپيسؾيطت ث٠ ٝرٞز آٗسٟ ٝ قيؼيبٙ اٗيط ٜٗٞٗبٙ 

١٘بضٟ ٢ٗط ٝاليت ٝ ػكن اٗبٗت آٙ حًطت ضا زض اػ٘بم هٔت ذٞز ٗي پطٝضاٜٛس. كب٠َ٘ ظ١طا)ع( آٛبٙ ضا ايٚ ٠ُٛٞ 

 ؾتٞز:

 ؛[ 1])اٙ آؿؼيس، ًْ آؿؼيس، حن آؿؼيس ٗٚ احت ػٔيب كي حيبت٠ ٝ ثؼس ٗٞت٠(

١٘بٛب ؾؼبزت ٝ ضؾتِبضي، ٠٘١ ذٞثي٢ب ٝ ٛيٌجرتي ١ب، حويوت ضؾتِبضي ٝ ؾؼبزت زض ًؿي اؾت ٠ً ػٔي ضا زض 

 زٝضاٙ ظٛسُي ٝ پؽ اظ ق٢بزتف زٝؾت زاقت٠ ثبقس.

زض ؾرٜي اظ ضؾّٞ ذسا)ل(، كب٠َ٘ ػٔي٢بآؿالٕ ػظ٘ت ٝ قرهيت هسؾي ٝ ٌٗٔٞتي قيؼيبٙ ضا چٜيٚ تٞنيق 

 ٗي ًٜس:

 ؛[ 2]٠ ٝ آ٠ٓ ٝ ؾٖٔ ٛظط آي ػٔي ٝ هبّ: ١صا ٝ قيؼت٠ كي آز٠ٜ()اٙ اثي نٔي اهلل ػٔي
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ضٝظي پسضٕ ضؾّٞ ذسا زضٝز ذساٝٛس ثط اٝ ٝ ذبٛساٙ پبى اٝ ثبز ِٛب١ي ث٠ ػٔي)ع( ًطز، ؾپؽ ثب اقبضٟ ث٠ اٝ كطٗٞز: 

 ايٚ ٗطز ٝ پيطٝاٙ اٝ زض ث٢كت ١ؿتٜس.

 ٝ زض ٗٞهؼي زيِط ضٝ ث٠ ػٔي)ع( ًطز ٝ كطٗٞز:

؛ اي ػٔي! ١٘بٛب تٞ ٝ قيؼيبٙ ٝ پيطٝاٙ تٞ زض ث٢كت ا٢ٓي ذٞا١يس [ 3]ٗب اٛي ٝ قيؼتي كي آز٠ٜ()يب اثبآحؿٚ! ا

 ثٞز.

پطؾكي ٠ً اظ زيطظٗبٙ ثطاي ثؿيبضي اظ اكطاز ثٞيػٟ رٞاٛبٙ ٝ زاٛف پػ١ٝبٙ ُٗطح ثٞزٟ، آٙ اؾت ٠ً ث٠ ضاؾتي 

طٝظ ٝ كطزاي ٗب ذٞا١س ثٞز؟! آيب زٝؾتي ػٔي)ع( ٝ ؾرٚ اظ ٝاليت اٝ ث٠ ت٢ٜبيي ٗؿيط ؾؼبزت ٝ ضاٟ ٛزبت اٗ

ٛبكطٗبٛي٢بي ثطذي ٝ ُٜب١بٙ ُٞٛبُٞٙ آٛبٙ تإحيطي زض اظ زؾت زازٙ ًي٘يبي ؾؼبزتكبٙ ٛرٞا١س زاقت؟! ايٚ ٗحجت 

ظب١طي ُبٟ ثساٙ حس ضؾيسٟ ٠ً پبضٟ اي ثب ٛٞقتٚ قؼطي، زّ ث٠ ٗحجت هٔجي ٗي ؾپبضٛس ٝ ضاٟ ١ط ثيطا٠١ اي ضا ثطاثط 

 يٜس:ذٞز ٗي ُكبيٜس ٝ ٗي ُٞ

 اُط زٝظخ زضٝٙ پٞؾت زاضي

 ٛؿٞظي ُط ػٔي ضا زٝؾت زاضي!!

پبؾد ايٚ پطؾف ضا ٗي تٞاٛيٖ اظ ؾرٚ ظ١طاي ٗطيي٠ ػٔي٢بآؿالٕ زض ٗبرطايي قٜيسٛي ثب پطؾكي ايٜچٜيٚ 

ثكٜٞيٖ: يٌي اظ قيؼيبٙ ا١ْ ثيت ػٔي٢ٖ آؿالٕ زض ق٢ط ٗسي٠ٜ، ١٘ؿط ذٞز ضا ذسٗت كب٠َ٘)ع( كطؾتبزٟ ٝ ثب 

 ؾف ٠ً: آيب ٗٚ اظ قيؼيبٙ ق٘ب ١ؿتٖ؟ ػيبض ٝ ٗؼيبض ؾٜزف پيطٝي ٛبة ٝ ٠٘١ ربٛج٠ ضا رٞيب قس.َطح ايٚ پط

 حًطت)ؼ( كطٗٞز:

 ؛[ 4])اٙ ًٜت تؼْ٘ ث٘ب اٗطٛبى ٝ تٜت٢ي ػ٘ب ظرطٛبى ػ٠ٜ كبٛت ٗٚ قيؼتٜب ٝ اال كال(
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ي ٗي ًٜي اظ قيؼيبٙ ٗب اُط ث٠ آٛچ٠ ث٠ ق٘ب اٗط ٗي ًٜيٖ ػْ٘ ٗي ًٜي ٝ اظ آٛچ٠ ق٘ب ضا ثطحصض ٗي زاضيٖ زٝض

 ١ؿتي ٝ اال ٠ٛ!

آٙ قرم پؽ اظ قٜيسٙ پبؾد ًٔي، ًُٗطة ٝ ِٛطاٙ آيٜسٟ ذٞز قس ٝ ثب تٞر٠ ث٠ يؼل٢ب، ؾؿتي ١ب ٝ ػهيبٙ 

 ١بي ذٞز ُلت: اي ٝاي ثط ٗٚ ٠ً ثطاي ١٘يك٠ زض آتف زٝظخ ا٢ٓي ذٞا١ٖ ثٞز.

ز، كب٠َ٘ ػٔي٢بآؿالٕ پبؾد زاز: اظ هّٞ ٗٚ ١٘ؿطـ زضز ٝ اٛسٟٝ اٝ ضا، ذسٗت حًطت ظ١طا ػٔي٢بآؿالٕ ُٗطح ًط

ث٠ ١٘ؿطت ثِٞ چٜيٚ ٛيؿت ٠ً اٝ هًبٝت ًطزٟ اؾت. قيؼيبٙ ٗب اظ ث٢تطيٚ اكطاز ا١ْ ث٢كتٜس ٝ ٠٘١ زٝؾتبٙ ٗب ٝ 

 زٝؾتبٙ زٝؾتبٙ ٗب ٝ زقٜ٘بٙ زقٜ٘بٙ ٗب ٠٘١ زض ث٢كت ذٞا١ٜس ثٞز.

ٝاٗط ٗب ؾطپيچي ًٜس ٝ ٛٞا١ي ٗب ضا ٗحتطٕ ٛك٘طز اظ آضي ًؿي ٠ً ثب هٔت ٝ ظثبٙ تؿٔيٖ ٗب ا١ْ ثيت قسٟ، اٗب اظ ا

قيؼيبٙ ٝاهؼي ٗب ٛرٞا١س ثٞز، ُطچ٠ ايٚ ُطٟٝ ٛيع پؽ اظ پبى قسٙ اظ ُٜب١بٙ ٝ تحْ٘ ٗكٌالت ضٝظ هيبٗت ٝ هطاض 

ُطكتٚ اٛسى ظٗبٛي زض َجوبت ثبالي ر٢ٜٖ ٝ چكيسٙ ػصاة، ا١ْ ث٢كت ذٞا١ٜس ثٞز ٝ ٗب ث٠ ذبَط زٝؾتي قبٙ ثب 

 .[ 5]ٙ زازٟ ٝ آٛبٙ ضا ث٠ پيكِبٟ ذٞزٗبٙ اٛتوبّ ذٞا١يٖ زاز.(ٗب، ٛزبتكب

 

چٜيٚ ثيٜف ٢ٗطثبٛب٠ٛ كب٠َ٘)ؼ( ٗٞرت ُطزيس ٠ً زض آذطيٚ ضٝظ١بي ظٛسُبٛي پؽ اظ ؿؿْ ٝ ػٞو ًطزٙ 

 ٓجبؾ٢بي ذٞز ضٝ ث٠ هج٠ٔ ٛكؿت٠، زؾت٢ب ضا ث٠ ؾٞي آؾ٘بٙ ثطآٝضزٟ، چٜيٚ زػب ًٜس:

 ؛[ 6]ٖ ٝ ثجٌإ ٝٓسي كي ٗلبضهتي اٙ تـلط ٓؼهبٟ قيؼتي ٝ قيؼ٠ شضيتي()ا٢ٓي ٝ ؾيسي اؾإٓي ثبٓصيٚ انُليت٢

پطٝضزُبضا! ؾطٝضا! ث٠ حن پيبٗجطاٛي ٠ً آ٢ٛب ضا ثطُعيسي ٝ ث٠ ُطي٠ ١بي حؿٚ ٝ حؿيٚ زض كطام ٗٚ، اظ تٞ ٗي 

 ذٞا١ٖ ٠ً قيؼيبٙ ٗٚ ٝ قيؼيبٙ كطظٛساٙ ٗطا ثجركبيي.
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 . 47ٜٗبهت ذٞاضظٗي، ل 214، ل؛2ضيبو آٜلطٟ، د 92شذإض آؼوجي، ل؛ 46ٗوتْ آحؿيٚ)ع(، ل؛[ 1]

 . 40يٜبثيغ آ٘ٞزٟ، ل[ 2]

 . 257يٜبثيغ آ٘ٞزٟ، ل 584ؿبي٠ آ٘طإ، ل؛ 67آٜ٘بهت ذٞاضظٗي، ل؛ 289، ل؛12تبضيد ثـساز، د[ 3]

ٓئبٓي االذجبض،  248ٝ؛ 308ػٔي٠ آؿالٕ، ل تلؿيط ٜٗؿٞة ث٠ اٗبٕ حؿٚ ػؿِطي 155، ل؛65ثحبضاالٛٞاض، د[ 4]

 . 156، ل5د

 ١٘بٙ؛ )ُٞيٜس قرهي ث٠ ٛبٕ حبرت قؼطي ايٜچٜيٚ ؾطٝز:[ 5]

 

 )حبرت ٗحبؾج٠ حكط ثب ػٔي اؾت  

 ٗٚ يبٜٖٗ ١ط چ٠ ٠ً ذٞا١ي ِٛبٟ ًٚ(

 

تؼ٢س زض ُلتبض ٝ  اٗيط ٜٗٞٗبٙ)ع( ث٠ ذٞاة اٝ آٗسٟ ٝ ثب انالح قؼط ٝي، تٞر٠ قبػط ضا ث٠ ٝاليت ٝ ٗحجت ١٘طاٟ ثب

 ضكتبض رٔت ًطزٟ، كطٗٞزٛس، اظ ايٚ پؽ ثِٞ:

 

 )حبرت ٗحبؾج٠ حكط ثب ػٔي اؾت  

 قطٕ اظ ذسا ًٚ ٝ ً٘تط ُٜبٟ ًٚ((. 

 . 53شذإض آؼوجي، ل 254، ل؛1ًًٞت آسضي، د[ 6]
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 هصايب ٍ هظلَهيت علي ٍ دفاع از ٍاليت 

 

 

 زض حطيٖ ػكن ٛتٞاٙ زٕ ظز اظ ُلت ٝ قٜٞز  

 .[ 1]ب ر٠ٔ٘ اػًب چكٖ ثبيس ثٞز ٝ ُٞـظ آ٠ٌٛ آٛز

 

زيسٟ پطزهت ٝ ثيٜف ٝ ثهيطت، ثعضُتطيٚ ٝيػُي پيطٝاٙ ٝاليت اؾت، آٛزب ٠ً زق٘ٚ ثب ضٝـ ذعٛسٟ ٝ ٛبٗطئي 

چٜيٚ ١ُٞط قت چطاؿي ضا اظ زّ ٝ زيسٟ اكطاز ثطثبيس. ِٛبٟ ربٗؼ٠ ث٠ ١ؿتي، ِٛب١ي ظب١طي ثٞزٟ ٠ً ت٘بٗي ٓصت٢ب ٝ 

ٔي ظٛسُبٛي آٛبٙ ٗحؿٞة ذٞا١س قس؛ ٌٛت٠ اي ٠ً پطٝضزُبض حٌيٖ ٛبآُب١بٙ ضا ثساٙ ًبٗيبثي ١بي آٙ ١سف ان

 ١ٌٞٛف ًطزٟ، ٗي كطٗبيس:

 ؛[ 2])يؼٔ٘ٞٙ ظب١طا ٗٚ آحيبٟ آسٛيب ٝ ١ٖ ػٚ االذطٟ ١ٖ ؿبكٔٞٙ(

 اظ ظٛسُي زٛيب ظب١طي ضا ٗي قٜبؾٜس ٝ حبّ آ٠ٌٛ اظ آذطت ؿبكٜٔس.

)ٗي ذٞا١يٖ ظٛسُي ًٜيٖ ٝ ٓصت ًبْٗ ثجطيٖ( اؾت، ث٠ ضاحتي ٛبنبٓحبٙ ٝ زض چٜيٚ ربٗؼ٠ اي ٠ً قؼبض انٔي آ٢ٛب 

ُ٘طا١بٙ )يٞؾق نبٓح ٝ ض١جط قبيؿت٠( ضا ًٜبض ظزٟ تب زض ِٛبٟ ؾبزٟ ٓٞحبٙ ٗحجٞة قٞٛس؛ ػجطتي ٠ً زض ًتبة ا٢ٓي 

 ايٚ ٠ُٛٞ ُٗطح قسٟ اؾت:

 .[ 3]ب نبٓحيٚ()اهتٔٞا يٞؾق اٝ اَطحٟٞ اضيب يرْ ٌٖٓ ٝر٠ اثيٌٖ ٝ تٌٞٛٞا ٗٚ ثؼسٟ هٞٗ

]يٌي ُلت[: يٞؾق ضا ثٌكيس يب اٝ ضا ث٠ ؾطظٗيٜي ثيٜساظيس تب تٞر٠ پسضتبٙ ٗتٞر٠ ق٘ب ُطزز ٝ پؽ اظ اٝ ٗطزٗي 

ٝ ُ٘طا١ي ٝ ُٜبٟ، ثبيؿت٠ ٝ قبيؿت٠! ِٗط آ٠ٌٛ  [ 4]قبيؿت٠ ثبقيس. زض ايٚ ١ِٜبٕ ُ٘طا١بٙ، ُطاٛوسض ٗي قٞٛس
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ِٛطيؿت٠، زؾت٢بي آٓٞزٟ ٝ ٛبپبى زق٘ٚ ضا زض ُلتبض ٝ ضكتبض آٛبٙ  يؼوٞة نلتبٛي ١ٞقيبض ٝ آُبٟ، ػوج٠ حٞازث ضا

 ث٠ ذٞثي تكريم ز١ٜس.

ثب ِٛب١ي ث٠ حٞازث زٝضاٙ ػٔي)ع( ٗظٔٞٗيت آٙ حًطت ٝ زكبع ؿطثتأٓٞز كب٠َ٘ ظ١طا)ع( اظ ٝاليت ضا زض غضكبي 

 ؾرٚ ض١جط ػظيٖ آكإٙ اٛوالة، حًطت آيت اهلل ذب٠ٜٗ اي ٗي تٞاٙ يبكت ٠ً كطٗٞز:

 ت ٠٘١ ذٞٙ ز٢ٓبي اٗيطآٜ٘ٞٗيٚ ػٔي٠ آؿالٕ ايٚ ثٞز ٠ً هسضت تحٔيْ ٗطزٕ يؼيق ثٞز.()ػٔ

٠ً قب١س ٗؼطكي اٗبٕ ػٔي)ع( ث٠ ػٜٞاٙ  [ 5]چٜيٚ پسيسٟ اي ٗٞرت ُطزيس ٠ً اظ ز٢١ب ١عاض ٛلط حبيطاٙ ؿسيطذٖ

ّ ٝ ١٘طاٟ ثب ٝاليت ٛلط ١٘س 7ٝ يب  5، 3ربٛكيٚ تٞؾٍ ضؾّٞ ذسا، نٔي اهلل ػٔي٠ ٝ آ٠ٓ ٝ ؾٖٔ، ثٞزٛس ت٢ٜب 

!! ٝ حًطت ظ١طا)ؼ( اٛسٟٝ ايٚ ٗهيجت ٝ ٗظٔٞٗيت ضا اظ پيف اظ ضحٔت پيبٗجط)ل( تب ٝاپؿيٚ ٓحظ٠ ١بي [ 6]ثبقٜس

 حيبت ذٞز ثط زّ ٝ زيسٟ ٝ ش١ٚ ٝ اٛسيك٠ ذٞز حؽ ٗي ًطز.

ٟٞ ٗكٌالت ٝ ضٝظي زض يٌي اظ رٔؿبت ذبٛٞازُي، ضؾّٞ ُطاٗي اؾالٕ)ل(، زذتطـ كب٠َ٘ ػٔي٢بآؿالٕ ضا ثب اٛج

ٗهبيجي ٠ً پؽ اظ ٝي ثط اٗيطآٜ٘ٞٗيٚ)ع( ذٞا١س ثبضيس، آقٜب ًطز ٝ كطٗٞز: اٙ ظٝري يالهي ثؼسي ًصا ٝ ًصا. 

 حًطت ظ١طا ػٔي٢بآؿالٕ ؿِ٘يٚ ٝ اٛس١ٜٝبى، ضٝ ث٠ پسض ًطزٟ ُلت:

 )يب ضؾّٞ اهلل! اال تسػٞا اهلل اٙ يٜهطف شٓي ػ٠ٜ؟(؛

 ٠ً ايٚ ٗكٌالت اظ ػٔي ًٜبضٟ ُيطٛس؟ اي ضؾّٞ ذسا! آيب اظ ذساٝٛس ٛ٘ي َٔجي

پيبٗجط)ل( كطٗٞز: چطا، اٗب چبضٟ اي رع آٙ ٛيؿت، ظيطا اٛؿب٢ٛب آظازٛس ٝ اظ ٛؼ٘ت اذتيبض ٝ آظازي ؾٞء اؾتلبزٟ ٗي 

 .[ 7]ًٜٜس.
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زض آذطيٚ ٛلؿ٢بي ضؾّٞ ذسا)ل( ٠ً پيٌط ثي ضٗن اٝ زض ثؿتط اكتبزٟ ثٞز ٝ تٞاٙ ١ط ٠ُٛٞ حطًت ٝ ؾرٜي اظ اٝ 

ٟ ثٞز، ؿٖ ؿطثت ػٔي)ع( ثط هٔت كب٠َ٘)ع( چٜبٙ ؾِٜيٜي ٗي ًطز ٠ً ؾطقي اٛسٟٝ اظ زيسُبٙ اٝ ربضي ؾٔت قس

 ُطزيس ٝ ُلت:

)... اي اٗيٚ پطٝضزُبض ٝ اي پيبٗجط ذسا!... پؽ اظ تٞ چ٠ ثط ؾط ػٔي ذٞا١س آٗس، اٝ ٠ً ثطازض تٞ اؾت ٝ ت٢ٜب يبٝض زيٚ 

 .[ 8]اؾالٕ ذٞا١س ثٞز.(

ٔي اهلل ػٔي٠ ٝ آ٠ٓ ٝ ؾٖٔ آٝاض اٛسٟٝ، ؾِٜيٚ تط ٝ َبهت ؾٞظتط ُطزيس، ؿٖ اظ زؾت پؽ اظ ضحٔت ضؾّٞ ذسا ن

زازٙ پسضي چٞٙ پيبٗجط)ل(، ظٛسٟ قسٙ زٝثبضٟ اضظق٢بي رب١ٔيت، ت٢برٖ ٝ تزبٝظ ثي اٗبٙ ث٠ حطيٖ ٝاليت ٝ 

اي ٠ً ُبٟ، آٟ  اٗبٗت ٝ ؿطثت ؿجبضآٓٞز اؾالٕ ٛبة ٗح٘سي ٝ اٗبٗت ػٔٞي، ٗهبيت ضا قٌٜٜسٟ تط ٗي ًطز ث٠ ٠ُٛٞ

 زضزآٓٞزي اظ ػ٘ن ربٙ حًطت)ؼ( ثطٗيأٗس، ٓت ث٠ كطيبز ٗي ُكٞز ٝ ثب پسض ايٚ ٠ُٛٞ زضز زّ ٗي ًطز:

)... اي پسض ثعضُٞاض ٝ اي ث٢تطيٚ اٛؿب٢ٛب! اًٜٞٙ ثيب ٝ ثِٜط ٠ً اٗبٕ ثطُعيسٟ تٞ ضا اؾيط٠ُٛٞ ث٠ َطف ثيؼت تح٘ئي 

 زّ ثطآٝضز ٝ كطٗٞز[: ٗي ًكٜس ٝ ٗي ثطٛس]ٛب٢ُبٙ كطيبز ؾرتي اظ ن٘يٖ

كطيبز اي ٗح٘س، كطيبز اي زٝؾت، كطيبز اي پسض، كطيبز اي اثبآوبؾٖ، كطيبز اي اح٘س، كطيبز اظ ً٘ي يبضاٙ ٝ يبٝضاٙ، 

 .[ 9]كطيبز اظ ٛب٠ٓ ثؿيبض، كطيبز اظ ٗكٌالت كطاٝاٙ، كطيبز اظ ٗهيجت ٝ اٛسٟٝ ظيبز، كطيبز اظ ٗهيجت ربٌٛبٟ.(

 ٝ ؿ٘جبض، نيح٠ اي ظز ٝ ثي٢ٞـ ثط ظٗيٚ اكتبز.پؽ اظ ايٚ ؾرٜبٙ زضزآٓٞز 

 

 اي اشاٙ ٗحى اي تٌجيط ٛبة  

 اي ػٔي اي ٗطظثبٙ آكتبة
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 چٞٙ ظٗيٚ اظ ؿطثتت آُبٟ قس  

 هُطٟ اي اظ ٝي چٌيس ٝ ٗبٟ قس

 

 تٞ ثعضُي، ذبى، ٗيساٙ تٞ ٛيؿت  

 آؾ٘بٙ ضا تبة رٞالٙ تٞ ٛيؿت

 

 ٗطحجب ٗب ثط حؿت ضاي تٞييٖ  

 .[ 10]تٞييًٖكت٠ تيؾ تٞالي 

 

اظ ضٝظي ٠ً اظ ػٔي)ع( ث٠ ارجبض ثيؼت ُطكت٠ قس ٗجبضظٟ اي كٌطي كط١ِٜي ٝ ؿيط ظب١طي زض قيٟٞ كؼبٓيت 

كب٠َ٘)ع( هطاض ُطكت. ُبٟ اػتطاو ذٞز ضا ثب ُطي٠ ١بي ١سكٜ٘س ث٠ ُٞـ ١ِ٘بٙ ٗي ضؾبٛس، ظٗبٛي ثب ُلتِٞ اظ 

 ٝاليت زكبع ٗي ًطز.

پؽ اظ ضحٔت ضؾّٞ ذسا)ل( ذسٗت كب٠َ٘)ع( ضؾيس ٝ ثب اظ٢بض ٛبضاحتي اظ  زذتط َٔح٠، زض يٌي اظ ضٝظ١بي ؿ٘جبض

ُطي٠ ١بي زٓرطاـ آٙ ثبٛٞ، ثب قِلتي پطؾيس: كب٠َ٘! چ٠ چيعي ق٘ب ضا ايٚ ٠ُٛٞ ث٠ ُطي٠ ٝ ظاضي ٝا زاقت٠ اؾت؟ 

اظ٢بض  حًطت ث٠ پيكي٠ٜ رطيبٛبت زض ظٗبٙ ضؾّٞ ذسا ٝ ًي٠ٜ اي ٠ً اظ ػٔي زض زّ ًؿبٛي ٗبٛسٟ ثٞز ٝٓي هسضت

 .[ 11]ٛساقتٜس ٝ پؽ اظ ضحٔت پيبٗجط)ل( ثطٗال ًطزٛس اقبضٟ ًطز.
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ضٝظي زيِط، ضاٟ ١ط ػصض ٝ ث٢ب٠ٛ اي ضا زض كطزا ٝ كطزا١ب ٗؿسٝز ؾبذت٠، ث٠ ت٘بٗي ٢ٗبرطيٚ ٝ اٛهبض ات٘بٕ حزت ًطز 

اػتهبة زض ؾرٚ ُلتٚ  ٝ پؽ اظ آٙ ثب [ 12]تب ٝرسا٢ٛبي ذلت٠ ضا ثيساض ؾبظز ٝ آُب١ي ارت٘بػي ضا اكعٝٙ تط ٛ٘بيس.

 ثب ذٔيل٠ اّٝ ٝ زٕٝ ث٠ اككبُطي ٝ اػتطاو پطزاذت اظ ايٚ ضٝ زض ؾرٜي آقٌبض ث٠ آٙ زٝ كطٗٞز:

 .[ 13])ٝ اهلل ال أًٌ٘ب ٗٚ ضإؼ ٠ً٘ٔ حتي آوي ضثي كبقٌٌٞٛ٘ب آي٠ ث٘ب نٜؼت٘ب ث٠ ٝ ثي ٝ اضتٌجت٘ب ٜٗي(

ٛيع ؾرٚ ٛ٘ي ُٞيٖ تب ث٠ ٗالهبت پطٝضزُبض ثكتبثٖ ٝ ؾُٜٞس ث٠ ذسا، ثؼس اظ ايٚ ثب ق٘ب زٝ ٛلط حتي يي ٠ً٘ٔ 

قٌبيت ق٘ب ضا ث٠ اٝ ٗي ثطٕ ٝ تٞييح ذٞا١ٖ زاز ٠ً ق٘ب ثب ذسا ٝ زيٚ اٝ ٝ ثب ٗٚ چ٠ ًطزيس ٝ چ٠ اػ٘بٓي ٗطتٌت 

قسيس. ٝ ؾطاٛزبٕ زض ٓحظ٠ ١بي آذطيٚ حيبت ٠ً ١٘ؿط ٢ٗطثبٙ اٝ زض ًٜبض ثؿتطـ حًٞض زاقت، ث٠ قست 

 اظ ػٔت ُطي٠ اٝ ؾٞاّ ًطز كطٗٞز: ُطيؿت. ٝ چٞٙ اٗبٕ

 )اثٌي ٓ٘ب تٔوي ثؼسي(؛

 .[ 14]ثط ٗهيجت٢بيي ٠ً پؽ اظ ٗٚ ثط تٞ ذٞا١س ثبضيس ٗي ُطيٖ.

... ٝ ٓحظبتي ثؼس ثب اٛس١ٝي زض زّ ٝ اقي زض زيسٟ ث٠ زيساض پطٝضزُبض قتبكت تب زض آٙ ؾطا، اظ ٗظٔٞٗيت اٗبٕ ؾرٚ 

 ق٢بزت ز١س.ازا٠ٗ زاضز. ُٞيس ٝ ثط ؾت٢٘بيي ٠ً ثط حزت ذسا قسٟ اؾت

 

  

 . )ثب ُعيٜف(. 279زيٞاٙ حبكظ، ؿعّ [ 1]

 . 6ؾٞضٟ ضٕٝ، آي٠ [ 2]

 . 9ؾٞضٟ يٞؾق، آي٠ [ 3]

 . 37ؾٞضٟ ؿبكط، آي٠ [ 4]
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ٛلط ضاٝي آٙ ضا ٛوْ  356ض.ى: ػال٠ٗ اٗيٜي )پػ١ٝف اضظقٜ٘س ٗطحٕٞ ػال٠ٗ زض ثبضٟ ؾٜس حسيج آـسيط ٠ً [ 5]

 ض ثيبٙ ؿسيطذٖ ضا ثيف اظ يٌهس ١عاض ٛلط ثيبٙ ًطزٟ اٛس(. ًطزٟ ٝ تؼساز اكطاز حبيط ز

ؿإ، ل؛ 354، ٗؼبٛي االذجبض، ل؛231ًتبة آكبكي، ل[ 6] آ٘طارؼبت،  107ٝ؛ 106آٜم ٝ االرت٢بز، ل 19ثالؿبت آٜ

 . 273، ل4، ٢ٛبي٠ اثٚ احيط، د103ل

 . 335ًٜعآلٞؤز، ل 230، ل؛24ثحبضاالٛٞاض، د[ 7]

 . 27ٝ  26ٝ  25؛ آُطف، ل484، ل22؛ثحبضاالٛٞاض، د595ٝ  399، ل11ًتبة ػٞآٖ، د 41ذهإل األ٠ٗ، ل؛[ 8]

؛ثيت االحعاٙ، 241، ل1؛ًًٞت آسضي، د430تب  427، ل10احوبم آحن، د 249، ل؛1ضيبحيٚ آكطيؼ٠، د[ 9]

 . 146ل

 . 22ٝ  21ٝ  20؛قطري آٝاظ، ل101ًلك٢بي ٌٗبقل٠، ل[ 10]

 . 117؛اٗبٓي قيد َٞؾي، ل41، ل2ضيبحيٚ آكطيؼ٠، د 207، ل؛1يد نسٝم، داٗبٓي ق[ 11]

 . 425، ل11؛ًتبة ػٞآٖ، د183ٝ  178؛ اذتهبل قيد ٗليس، ل134ًتبة ؾٔيٖ ثٚ هيؽ، ل[ 12]

 . 217، ل1؛ احوبم آحن، د185، ل1؛ػْٔ آكطايغ، د357، ل28ٝ د 203، ل43ثحبضاالٛٞاض، د[ 13]

 . 218، ل43؛ثحبضاالٛٞاض، د607ٝ  494، ل11؛ًتبة آؼٞآٖ، د262ٗهجبح االٛٞاض، ل[ 14]

 

 


