
^ ف→→→رود  ت و ج→→→ايگاه رس→→→الت و م→→→→حلẃ رفت وآم→→→د ف→→→رشتگان و ج→→→ا ẃخ→→→اندان ن→→→بو ^ «س→→→الم ب→→→ر ش→→→ما ا
آمدن وح∂». 

كيفيẃت سالم گفتن در اقوام مختلف 
س اس→→الم، م→وضوع «س→الم» است؛ي→عن∂ وق→ت∂ دو  ẃآداب اج→→تماع∂ در دي→→ن م→→قد ^ از ج→→→مله
^ به يكديگر سالم م∂كنند،يك∂  ن→فر م→سلمان ب→→ا ه→م م→→القات م→∂كنند،پيش از ه→ر رف→تار و گفتار
∂ ب→ه ه→نگام م→→القات ب→ا  ẃه، ه→→ر ق→→وم∂ ادب خ→→اصẃ ^ ج→→واب س→→→الم م→→→∂دهد. الب→→ت س→→الم م→→→∂كند و دي→→گر
ي→كديگر دارن→د. ب→عض∂ ب→ه ع→نوان ت→→عظيم خ→→م م→∂شوند،بعض∂ ك→→اله از سر خود برم∂دارند، بعض∂ 
پ→→→→→→→ي→→ش از ظ→→→→→هور  دست ب→→→→→→لند م→→→→→→∂كنند و ب→→→→→→عض∂ دستґ ي→→→→→→كديگر را م→→→→→→→∂فشارند.ت→→→→→→حيẃت∗∗∗∗قوم ع→→→→→رب 

اسالم، گفتن «حيẃا∑ اهللا» بوده است؛يعن∂: خدا زندهات بدارد. 

                                                           

تحيẃت: درود گفتن، سالم گفتن.  ∗
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تأكيد دين اسالم بر سالم گفتن 
^ را جايگزين  س اس→→الم در اي→ن خ→صوص دس→تور س→→الم داده و ه→يچ گفته و كار ẃدي→ن م→قد

آن ندانسته و فرموده است: 
المґ فџال تẀجيبوẀه)؛۱  ￍالس џلẂبџق ґالمџكẂالґب џء џدџن بџم)

«هر كه پيش از سالم، شروع به سخن كند، جوابش را ندهيد». 

معنا و مفهوم سالم 
^ س→→→→المت∂ است؛ ي→→→عن∂،  د دارد ك→→→→ه اص→→→→ل در آنه→→→→ا م→→→عنا ẃس→→→→الم در لغت ع→→→→رب، م→→→→عان∂ م→→→→تعد
س→→→→→الم ب→→→→→ودن آن ه→→→→→م ب→→→→→ه ط→→→→ور م→→→→طلق و از ت→→→→→مام ج→→→→هات و ج→→→→وانب. س→→→→→المت ج→→→→سمان∂ و م→→→→صونيẃت از 
^ و م→→→حفوظ ب→→→ودن از گ→→→مراه→→→→∂ و ض→→→→اللت در دي→→→ن و ام→→→ور دي→→→ن∂، س→→→الم  ب→→→يمار＾ها، س→→→→المت م→→→عنو
^ ش→→يطان∂ و رذاي→ل  ^ ن→اگوار، س→الم م→اندن از ش→رẃ وس→وسهها م→→اندن از گ→زند ح→وادث و پ→يشآمدها
 ẁس→→→الم» ґك→→→وتاه ^ ^ اج→→→→تماع∂ و ... ك→→→→→ه ت→→→→مام اي→→→→نها در ي− ج→→→مله اخ→→→→→الق∂، م→→→→صونيẃت از ن→→→→→اام→→→→ن∂ها

عليكم» جمع است. 
^ سالمґ اسالم∂  ويژگ∂ها

س→→المґ اس→→→الم∂، در ع→→ين اي→→→نكه رس→→م درود و ت→حيẃت و اظ→هار ادب ب→→ه ه→→نگام م→→القات است، 
 ґط→→→→→رف م→→→→→قابل ن→→→→→يز ه→→→→→ست؛ چ→→→→→نانكه گ→→→→→فتيم، ط→→→→→لب ^ خ→→→→→→→→→→ي→→→رخواه→→→→→→∂ ب→→→→→را Ẁ→→→→→→صح∗∗∗∗و  م→→→→→→شتمل ب→→→→→→ر دع→→→→→ا و ن
 ^ لي→→→→ن لح→→→ظه ẃس→→→→المت م→→→→طلقه است و ه→→→مچنين اع→→→→الم ص→→→لح و س→→→ازش است. ه→→→ر م→→→→سلمان ك→→→ه در او
م→→القات ب→→→ا م→→سلمان دي→→گر م→→→∂گويد «س→→→المẁ ع→→ليكم»، ي→→عن∂ ب→→رادرم، از ط→رف م→ن م→طمئن ب→اش، م→ن 

                                                           

ـ اصول كاف∂، جلد۲، صفحه＾℮℮⅛ .  ۱
نصح: ني− خواستن، محبẃت خالص .  ∗
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خ→يرخواه و س→→المت خواه تو هستم؛ من با تو در حال صلح و صفايم؛ هيچ گزند و آسيب∂ از من به 
ت→→→و ن→→→خواه→→→د رس→→→→يد؛ ك→→→→اله س→→→رت ن→→→خواه→→→م گ→→→→ذاشت؛خ→→→→يانت ب→→→ه ت→→و ن→→خواه→→م ك→→رد؛جنس م→→→غشوش∗∗∗∗به 
џ→→ل م→ن در امان  ^ ت→و از قґـب ت→و ن→خواه→م داد؛ دروغ ب→→ه ت→و ن→خواه→م گ→فت؛ م→→ال و ج→ان و ن→→اموس و آب→رو
 ẁس→→الم و س→→الم ^ است و ه→→رگز ب→→ر خ→→→الف س→→→المت و م→→صلحت ت→→و اق→→دام→→∂ ن→→خواه→→م ك→→رد. اي→ن، م→عنا
^ م→→→القات، اي→→ن ج→→مله را ب→→ه ه→→م ب→→گويند و ب→→ه  لي→→→ن لح→→→ظه ẃفند در او ẃع→→→ليكم است ك→→→→ه م→→→سلمانها م→→→وظ
^ ك→→وتاه ك→→ه ردẃ و ب→→دل م→→→∂كنند، ب→→ا ه→→→م پ→→يمان  ي→→→كديگر ام→→→نيẃت ه→→→مه ج→→انبه ب→→دهند و ب→→→ا ه→→مين ج→→مله

صلح و صفا ببندند و در حفظ سالمت و مصلحت يكديگر بكوشند. 
آيا اين سالم ما سالم اسالم∂ است؟ 

س→→→الم را م→→→→ستحبẃ ق→→رار دادهان→→د و ج→→وابش را واجب. آي→→ا اك→→نون واق→→عاҐ م→→→سلمانها ب→→ا ي→→كديگر 
چ→→→→→نينند؟ س→→→→→→المشان س→→→→→→الم واق→→→→ع∂ و ص→→→→ميم∂ است؟ ه→→→→مه خ→→→→يرخواه و س→→→→→المت خ→→→→واه ي→→→→→كديگرند؟ 
ند و م→→انند  ẃه→→مه در ح→→ال ص→→لح و ص→→فا و س→→ازش ب→→→ا ه→→→مديگرند؟يا م→→ثل گ→→رگ و پ→→لنگ ب→→ه ه→→م م→→→∂غر

^ آتش به هم م∂پرند؟  دو شعله
^ ه→→→→→→→→→→م  ^ ن→→→→→→→→→→يرنگ و خ→→→→→→→→→→يانت درب→→→→→→→→→→اره در زب→→→→→→→→→→→→ان، س→→→→→→→→→→→→المẁ ع→→→→→→→→→→ليكم م→→→→→→→→→→→∂گويند و در دل،ن→→→→→→→→→→قشه
م→→→→→→→→→→→∂كشند. اگ→→→→→→→→→→→ر اي→→→→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→→→ازار، ب→→→→→→→→→→→ازار س→→→→→→→→→→→→الم ب→→→→→→→→→→→ود، اي→→→→→→→→→→→ن ه→→→→→→→→→→→مه رب→→→→→→→→→→→اخوار＾ه→→→→→→→→→→→ا و ك→→→→→→→→→→→الهبردار＾ه→→→→→→→→→→ا و 
ورش→→→كستگ∂ها و خ→→→ون ي→→→كديگر م→→→كيدنها ك→→→→جا ب→→→ود؟ اگ→→→ر اي→→→→ن م→→→لẃت، م→→→لẃت س→→→الم ب→→ود، اي→→ن ه→→→مه 
درد و م→رضها و ن→→اسالمت∂ها در ب→ين م→ا چ→ه م→→∂كرد؟ اي→ن همه ناله و افغان از دست همديگر، اين 
^ و ش→→→→هربان∂ در ب→→→→ين م→→→→لẃت س→→→→→الم، ك→→→→ه ب→→→→ه ق→→→ول خ→→→ود  ^ دادگ→→→→ستر ^ ج→→→→→ناي∂ و غ→→→→وغا ه→→→→مه پ→→→→روندهها

سالمت خواه و خيرخواه يكديگرند، چه م∂كند؟ 
                                                           

مغشوش: ناخالص، آميخته شده.  ∗
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^ اسالم عمل م∂شد...  اگر به اين دستور ساده
 ^ ^ رو ^ اسالم عمل م∂كرد،يعن∂ تمام دولتها ^ بشر به همين ي− دستور ساده اگ→ر دنيا
زم→→→ين ب→→→ه ه→→→م س→→→→الم م→→→→∂كردند،تمام م→→→لẃتها ب→→ه ه→→م س→→→الم م→→→∂كردند، اع→→→الم س→→→المت خ→→واه→→∂ و ام→→نيẃت 
ندهخوي∂ها و  ẃاين همه در ∂ ґخ→واه→∂ ب→ه ه→م م→→∂دادن→د، پ→يمان ص→لح و ص→→فا و س→→ازش ب→ا ه→م م∂بستند،ك

ش∂ها به ميان م∂آمد و آسايش جسم و جان بشر را به خطر م∂انداخت؟  Ẁبرادر ك
^ در آن چ→→ه م→→→∂كرد؟ اي→→ن  ^ اس→→لحه س→→از ^ س→→→→الم ب→→→ود، اي→→→→ن ه→→→مه ك→→→→ارخانهها  دن→→→→يا اگ→→→ر دن→→→يا

^ آتشزا و اتم∂ در آن چه جاي∂ داشت؟  همه توپ و تان− و تفنگ و بمبها
^ وجوب جواب سالم  فلسفه

^ م→→→→سلمان، دي→→→ن و پ→→يغمبرت ف→→رمودهان→→د: ب→→ر ت→→و واجب است ج→→واب س→→→الم ب→→ده∂؛يعن∂، ب→→ر  ا
^ ب→→→→ده∂، ن→→→→ه  ت→→→→و ه→→→→مچون ن→→→→ماز واجب است ك→→→→ه ب→→→→ه ب→→→→رادر م→→→→سلمانت اط→→→→مينان ق→→→→لب∂ و آرامش ف→→→→كر
^ فريبنده به عنوان تعارف به رخش بكش∂  اي→→نكه ي− س→→الم گ→رم و ن→رم ب→→ه او ب→ده∂ و چند جمله
^ و دار و ن→→دارش را از دس→→تش  و آن→→→→گاه از ط→→→ريق رب→→→ا آن ب→→→ينوا را ت→→→ا گ→→لو در لج→→نزار ب→→دبخت∂ ف→→رو ب→→بر
 ^ ^ ك→→→→ه خ→→→→دا ه→→→→م ه→→→→شت درґ ب→→→→هشت را ب→→→→ه رويت ب→→→گشايد و در غ→→→رفهها ب→→→→گير＾.آن وقت ت→→→→وقẃع دار

ر باطل، زه∂ خيال محال.  ẃاعاليت بنشاند. زه∂ تصو
^ ما مستجاب نم∂شود؟  راست∂ چرا دعاها

م→→ا در ش→→بانهروز، چ→→→ندين ب→→ار ب→→ه ه→→م س→→→الم م→→→∂كنيم و س→→المت ي→كديگر را از خ→→دا م→∂خواه→يم و 
) م∂گوييم؛ ي→→→→عن∂، س→→→→المت∂  џحينґال→→→→ ẃالص ґاهللا ґباد→→→→ ґع ∂џل→→→→ џع џنا وẂيџل→→→→ џع Ẁالم→→→ لس√ џخ→→→→ود (ا ^ ^ پ→→→→نجگانه در ن→→→→مازها
^ خ→→ود را در ح→→قẃ ي→→→كديگر م→→ستجاب  خ→→→ود و ب→→→ندگان ص→→→الح را از خ→→→دا م→→∂خواه→→يم و ه→→رگز اي→→ن دع→→→اها
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^ و ب∂سر و سامان∂ م∂يابيم.  نم∂بينيم، بلكه هميشه خود را غرق در ناسالمت∂،گرفتار
^ اجابت  ع→→وات است و خداوند متعال وعده ẃب→ا اي→→نكه دس→→تگاه خ→لقت، دس→تگاه م→جيبالد
^ م→→→→→ا در اي→→→→→ن دس→→→→→تگاه ب→→→→→→ه اج→→→→→ابت ن→→→→→م∂رسد؟ م→→→→→علوم  دع→→→→→→ا را داده است، پس چ→→→→→را دع→→→→→اها و س→→→→→→المها
 ^ م→→→→∂شود ك→→→→ه دروغ م→→→→→∂گوييم و خ→→→→ير و س→→→→→المت ي→→→→→كديگر را از خ→→→→→دا ن→→→→م∂خواه→→→يم. ه→→→م س→→→→المها
^ خ→→→→→→→→→→→ودمان، ام→→→→→→→→→→→ام  ^ ن→→→→→→→→→→→→→ماز م→→→→→→→→→→→→ا. ص→→→→→→→→→→→رفنظر از س→→→→→→→→→→→→المها ^ م→→→→→→→→→→→→ا دروغ است ه→→→→→→→→→→→→م س→→→→→→→→→→→→→المها روزان→→→→→→→→→→→→→ه
 Ẁالم→→ زم→→→ان�در ش→→→بانهروز گ→→ذشته از ن→→واف→→ل، پ→→نج م→→رتبه ن→→ماز واجب م→→→∂خوان→→→د و در ه→→ر ن→→→ماز (اџلس√
^ ب→→→→→→→ندگان ص→→→→→→→→الح  →→→→→→→→الґحين)م→→→→→→→→→∂گويد و از خ→→→→→→→→دا خ→→→→→→→→ير و س→→→→→→→→→المت ب→→→→→→→→را ẃالص ґاهللا ґباد→→→→→→→→ ґع ∂џل→→→→→→→→→ џع џنا و Ẃيџل→→→→→→→→ џع
^ ام→→→ام زم→→→ان است، پس چ→→→را  ^ خ→→→دا ه→→→رگز ردẃ ن→→→م∂شود، دع→→→ا م→→→∂خواه→→→د و دع→→→اي∂ ك→→→→ه از درґ خ→→→→انه
^ م→→→ا اج→→ابت ن→→م∂شود و زن→→دگ∂ م→→ا را غ→→رق در خ→→ير و ص→→→الح و س→→→المت  ^ آنح→→ضرت درب→→→اره دع→→→ا
" در آوري→→→م ت→→ا  џحينґال→→→ ẃالص ґاهللا ґباد ґن→→→م∂كند. م→→→علوم م→→→→∂شود ك→→→→ه م→→→ا ن→→→توان→→→→ستهاي→→→م خ→→→ود را در زم→→ره＾"ع

^ سالمتخواه∂ امام شامل حال ما گردد.  دعا
^ اله∂  ^ حسنا سالم، از اسما

^ خ→→داون→→د،  ^ ن→→يكو �ﾸو ن→امها Ẃس→ Ẁء ح≈ Ẃسџا� ^ ب→→د ن→→يست اي→→→ن ن→→كته را ه→→→م ب→دان→يم ك→ه از ج→مله
^ حشر آمده است:  اسم «سالم» است كه در سوره

 Ẁارￍب џجẂال Ẁيز ґزџعẂال Ẁن ґمẂيџهẀمẂال Ẁن ґم ẂؤẀمẂال Ẁالم ￍالس Ẁوس دẀقẂال Ẁ−ґلџمẂال џو Ẁه ẃإال џال إله ^ ґذￍال Ẁاهللا џو→Ẁه�
�؛۱  џونẀكґر ẂشẀا يￍمџع ґاهللا џحانẂب Ẁس Ẁرґẃبџكџت ẀمẂال

^ پ→ا∑ س→→المت [ب→→خش، و]م→ؤمن [به  ^ ن→يست؛ ه→→مان ف→رمانروا «اوست خ→داي∂ ك→ه ج→ز او م→عبود
^ خ→→→ود ك→→→ه] ن→→→گهبان، ع→→→زيز، ج→→→→بار [و] م→→→تكبẃر [است]. پ→→→→ا∑ است خ→→→دا از آنچ→→→ه [ب→→→ا او]  ه ẃح→→→→قيقت ح→→→ق

                                                           

 . ۲۳ ^ ^ حشر، آيه ـ سوره ۱
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شري− م∂گردانند». 
در حديث نيز آمده است: 

)؛۱  Ẃالم ￍالس ґهẂيџلґا џو Ẁالم ￍالس ẀهẂن ґم џو Ẁالم ￍالس џوẀهџف)
^Ẅ از ه→→→→→→→ر ع→→→→→→يب و ن→→→→→→قصان. از اوس→→→→→→→الم است؛  ẃه و م→→→→→→→بر ẃاو س→→→→→→→الم است؛ ي→→→→→→→عن∂ س→→→→→→→الم م→→→→→→→طلق و م→→→→→→→نز
^ او سالم است؛  ^ سالمت هر موجود＾، ذات اقدس اوست. و به سو اح→تماالҐ، ي→عن∂ تأمين كننده
^ ره→→→→اي∂ ي→→→افت، س→→→الم گ→→→شته ب→→ه س→→→احت  ẃدات م→→→ادẃك→→→ه از ت→→→قي ^ اي→→→ن ن→→→يز اح→→→تماالҐ، ي→→→→عن∂ ه→→→ر م→→→وجود

قرب حضرت او م∂پيوندد. 
سالم به اهلبيت� با چه نيẃت و معرفت∂؟ 

ه داشت، اين است  ẃك→→ه در خ→صوص سالم به اهل بيت� بايد به آن توج ^ ^ دي→گر ن→كته
^ طرف مقابل است و اين كه  ^ س→→الم، اع→→الم ت→أمين س→→المت همه جانبه برا ك→ه چ→ون دان→ستيم م→عنا
^ من در كمال امن و امان  ه→يچ گ→ونه ض→رر و زي→→ان∂ از جانب من به تو نخواهد رسيد و تو از ناحيه
خ→واه→∂ ب→ود، ب→نابراي→ن وق→ت∂ ش→خص زائ→ر در ح→ضور ام→ام اي→ستاده ي→→ا از دور آنح→ضرت را در خ→اطر 
اده و او را م→→→→→خاطب ب→→→→→ه س→→→→→→الم ك→→→→→رده است، ب→→→→→ايد در ح→→→→→→ال∂ ب→→→→→اشد ك→→→→→→ه ه→→→→→يچ ص→→→→دمه و  د ẃل∗∗∗∗ خ→→→→→ود ت→→→→→مث
^ از ج→→→انب او ب→→→ه آنح→→→ضرت، ن→→→ه در آن لح→→→ظه و ن→→→ه ب→→→عد از آن، ن→→→رسد و از ط→→→رف∂ ه→→→م  اذيẃت و آزار
^ و رض→→→→ايت خ→→→→اطر اه→→→→ل ب→→→→→يت رس→→→→→الت� م→→→→→∂شود،  ^ ك→→→→→ه م→→→→→وجب خ→→→→→شنود م→→→→→∂دان→→→→→يم ت→→→→→نها چ→→→→→يز
ر  ẃكه موجب تنف ^ ^ م→ردم و اط→اعت آن→→ان از اوام→ر و ت→ر∑ ن→واه→→∂ خداوند است و تنها چيز دي→ندار
و ان→زجار آن ان→وار اله→∂ م→→∂گردد و از آن آزرده خ→اطر م→→∂شوند، ت→خلẃف م→ردم از اوام→ر و ارت→كاب 

                                                           

 . Ｑ⅛ ^ دور، صفحه ẃـ شفاء الص ۱
تمثẃل: بهصورت شخص∂ درآمدن.  ∗
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خ→→→→→دا و آلوده گ→→→→شتنشان ب→→→ه رذاي→→→ل اخ→→→→الق∂ از ج→→→مله ح→→→رص و ب→→→خل و ك→→→بر و ري→→ا و ح→→سد و  ن→→→واه→→→∂∗∗∗∗
حبẃ مال و جاه و نظاير اينهاست. 

ر راه ح→→→→→فظ اح→→→→كام خ→→→→دا و  ẃاء∗∗∗∗و اص→→→→→→→→→→→→→ف→→→→→ي→→→اء∗∗∗∗خدا د چ→→→→نانكه ه→→→→→مگ∂ خ→→→→→وب م→→→→→∂دان→→→→يم آن اح→→→→ب
مات، ت→→→→ن ب→→→→ه ه→→→→رگونه م→→→→صيبت دادن→→→→د و راض→→→→∂ ش→→→→دند ك→→→→→ه ع→→→→زيزان→→→→→شان  ẃاز ارت→→→→→كاب م→→→→حر ^ ج→→→→→لوگير
^ ن→→يزهها ب→→رود و  ^ خ→→ودشان ب→→اال م→→→→→ش→→→ان ب→→→→ه اس→→→ارت ب→→→يفتند و س→→رها ق→→→طعهقطعه ش→→→وند و پ→→→ردگيان∗∗∗∗حر
 ^ ^ س→→→→ينهشان زي→→→→ر س→→→→مẃ اسبه→→→→ا لگ→→→→دكوب گ→→→ردد، ول∂ ب→→→→ه ح→→→→الل و ح→→→رام خ→→→→دا لط→→→مها اس→→→→تخوانه→→→→→ا
^ ح→→رمت ق→→رآن ه→→→ت− ن→→شود؛ ب→→نابراي→→→ن، ان→سان زائ→ر ب→ايد در  ن→→رسد و دي→→ن خ→→دا س→→→ب− ن→→گردد و پ→→رده
^ اذيẃت و آزار  ^ ب→→اشد ك→ه م→ايه →→→الم ع→→لي−»از ح→→يث ف→→كر و اخ→→→الق و ع→مل ط→ور ẃح→→ين گ→→فتن «الس
ام→→→→→→ام ن→→→→→→→باشد. دل را ب→→→→→→→ا آب ت→→→→→→وبه ش→→→→→→ستشو ده→→→→→→د و اش− ن→→→→→→→دامت از دي→→→→→ده ف→→→→→رو ري→→→→→زد ت→→→→→→ا در س→→→→→→المش 

راستگو باشد و به زبان حالش بگويد: 
قت گويند  ي غوطه در اش− زدم كاهل∗∗∗∗طر

پا∑ شـو اوẃل و پـس ديـده بر آن پـا∑ انداز 
^ گ→→→→رفته  ^ س→→→→خن، ب→→→→ه ام→→→→ام خ→→→→ود دروغ گ→→→→فته و الع→→→→ياذباهللا او را ب→→→→ه ب→→→→از وگ→→→→→رنه در ه→→→→مان اب→→→→تدا
است و روش→→→→→ن است ك→→→→ه ب→→→→ه دست آوردن اي→→→→ن ح→→→→ال ص→→→→دق و ص→→→→→فا، ج→→→→ز ب→→→→ه ت→→→→وفيق خ→→→→دا و خ→→→→لوص 

ق نخواهد يافت.  ẃت،تحقẃني

                                                           

نواه∂: آنچه شرع ممنوع كرده .  بẃاء: دوستان، حبيبان . ∗ ґح ا اصفياء: پاكان، گزيدگان، ويژگان. ∗ پردگ∂: هر چيز پوشيده، مستور. ∗ كاهل: كه اهل. ∗ ∗
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)؛  џرين ґاهￍالط ґهґآل џد＃ وￍم џحẀمґب Ẁا اهللاџنẂق џز џر)
حقيقت متعال∂ اهل بيت نبوẃت� 

اين− ذيل عبارت (اџهẂلџ بџيẂتґ النبẀوẃ↕) توضيح∂ عرض م∂شود: 
^ اط→هار� را ب→ه ع→نوان «اه→ل ب→→يت ن→بوẃت» م∂ستاييم و شايد بتوان گفت  ه ẃدر اي→ن زي→→ارت، ائ→م
ـ اي→→→ن ع→→→نوان ج→→→امعґ ت→→→مام ف→→ضايل و م→→ناقب∂� است ك→→ه در اي→→ن  ـ چ→→→نانكه ب→→→عض∂ ارب→→→اب م→→→عرفت گ→→→فتهان→→→د 
→→→→عاع ن→→→ور  ẃالف→→→ضايل است؛ چ→→→را ك→→→ه ت→→→مام ك→→→→ماالت ام→→→كان∂ ت→→→حتالش ẃزي→→→→ارت آم→→→→ده است و در واق→→→ع، ام
 Ґان→→→→سان∂ است و ط→→→بعا ^ ^ ج→→→→ميع ش→→→→رافته→→→→ا و ك→→→→رامته→→→→ا ن→→→→بوẃت خ→→→→تميẃه است و ب→→→→يت ن→→→→بوẃت س→→→→رچشمه

كسان∂ كه اهل اين بيتند از مجموع مكارم و فضايل عال∂ برخوردار خواهند بود. 
 (↕ￍوẀب→الن ґتẂي→→џب џل→Ẃهџا) ه است ك→ه در زي→→ارت، ت→عبير ب→ه ẃلط→→يف ه→→م ش→ايان ت→وج ^ اي→→نجا اي→→ن ن→→كته
^ پ→يغمبر و از اي→ن ت→عبير  ) ب→ه م→عن∂ خ→انه ẃ∂ب→ẃالن ґتẂي→џب џل→→Ẃهџب→→ه م→→عن∂ خ→→→انه＾ پ→→يغمبر＾ ش→→ده است، ن→→ه (ا
) ف→رق است. زيرا  ẃ∂ب→ẃالن ẀتẂي→џو (ب (↕ￍوẀب→الن ẀتẂي→џب)اي→→ن م→طلب ه→→ست ك→ه ب→ين ^ ، ام→→كان اس→تفاده ẃخ→اص
^ است ك→→ه س→اختمانش از آب و گ→→ل و س→→نگ و چ→→وب  ^ پ→يامبر ه→مان خ→انها ) و خ→→انه ẃﾶ→→ẃالن ẀتẂي→→џب)
ـґد و زادگاه رسول اكرم� بوده و در مدينه مسكن و مدفنش شده است و  ه مџول ẃب→وده ك→ه در مك
اه→→ل آن خ→→انه ه→→مان ك→سان∂ ه→ستند ك→→ه در آن خ→انه س→كونت داش→تهان→→د،عايشه و ح→فصه و دي→گران 
ـґد و م→سكن و مدفن آنحضرت  →ول џه، آن خ→→انه ن→يز از آن ج→هت ك→ه مẃ ن→يز از ه→مان اف→راد ه→ستند و الب→ت

^ تكريم و تعظيم است و به قول حافظ:  بوده و هست، شايسته
^ تـو بود  بر زمين∂ كه نـشان كف پــا

^ صاحب نظران خواهد بود  سالها سجده
                                                           

^ ني− .  مناقب: آنچه موجب ستودگ∂ گردد از خصلتها ∗
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 � Ẅﾲ→→→→→لي ґدي→→→→→ـار ґيار ẃالـ→→→→→د џﾲـ→→→→→ џع ر→→→→→→ Ẁمџا� ا џدار→→→→→→→→→→→→→ ґجẂا ال џذ џو џـدار џجẂا ال џذ Ẁلґẃب→→→→→→→→→→→→→→џقẀا
→→→→→غџـفẂنџ قџ→→→→لẂب∂�  џش ґي→→→→→ار ẃالد ب Ẁم→→→→→ا ح џا� و џي→→→→→→ار ẃالد џنџك→→→→→→→ џس Ẃـنџم ب Ẁح Ẃن→→→→→→→ ґلك џو

^ از س→→→→→→→نگ و چ→→→→→→→وب و آب و گ→→→→→→ل ن→→→→→→يست، ب→→→→→→لكه آن،  ^ پ→→→→→→→يامبر →→→→→→→ا «بџ→→→→→→→يẂتẀ الن→→→→→→→بẀوￍ↕» و خ→→→→→→→انه ẃام
^ ن→→→→→→→بوẃت خ→→→→→→→تميẃه است، ت→→→→→→→جلẃ∂گاه اس→→→→→→→ماء و ص→→→→→→→→فات اله→→→→→→→→∂ و م→→→→→→→حلẃ ن→→→→→→→زول و ص→→→→→→عود  →→→→→→→ليا Ẁح→→→→→→→قيقت ع
ح→→→→ضرت روحاالم→→→→ين و ف→→→→رشتگان م→→→قرẃب است. ن→→→بوẃت س→→→اير ان→→→بياء از ش→→→ؤون و م→→→راتب آن ح→→→قيقت 
ع→→ال∂ و امẃ الح→قايق است و ت→→مام ك→ائنات ري→زهخوار خ→وانґ ن→عمت آن خ→ورشيد ع→→المґ ام→→كانند ك→ه از 
وا و عالم  ґت دارد و از دي→گر س→و دس→ت∂ ب→خشنده ب→ه ع→الم م→اسẃي− س→و، دس→ت∂ گ→يرنده از ع→الم رب→وبي

امكان دارد. 
 ^ � و س→→→→→يẃد Ẅ^ ^ ك→→→→→بر يقه ẃج→→→→→→ز ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين ع→→→→→ل∂� و ص→→→→→د ^ و اه→→→→→→ل آن ب→→→→→→يت ن→→→→→→يز ان→→→→→→→وار

^ معصومين� نخواهند بود.  ه ẃو ديگر ائم ↨ẃشباب اهل الجن
^ كبيره  تأكيد بر قرائت زيارت جامعه

دباقر م→→→→جلس∂(ره) ف→→→→رموده است: ب→→→هترين زي→→→ارات، از ج→→→هت م→→→تن و س→→→ند و  ẃم→→→→حم ẃمه م→→→→→الẃع→→→→→ال
دتق∂  ẃمحمẃك→→→→→→→→→→بيره است.پ→→→→→→→→→→در ب→→→→→→→→→→زرگوارش م→→→→→→→→→رحوم م→→→→→→→→→ال ^ ف→→→→→→→→→→صاحت و ب→→→→→→→→→→→الغت، زي→→→→→→→→→→ارت ج→→→→→→→→→→امعه
م→→→→→→جلس∂(ره) ن→→→→→→يز در ك→→→→→→تاب"شرح ف→→→→→قيه"خود ف→→→→→رموده است:اي→→→→→ن زي→→→→→→ارت اح→→→→→سن و اك→→→→→مل زي→→→→→ارات 
ه� را با خواندن اين دعا زيارت م∂كردم.شيخ ما نيز  ẃاست و م→ن ت→ا در عتبات عاليات بودم، ائم
ه ب→→ه م→→ضمون آن چ→→نين اس→→تنباط م→→→∂شود ك→→ه  ẃدر "ن→→→جم ث→→→اقب"حكايت∂ ن→→→قل ك→→→رده است ك→→→ه ب→→→→ا ت→→وج

بايد بر اين زيارت مواظبت كرد و از آن غفلت نكرد و آن حكايت چنين است: 
^ رش→ت∂،تاجر  ج→→ناب م→→ستطاب ت→→ق∂ẃ ص→→الح، س→→يẃداح→→مدبن س→يẃدهاشم ب→ن س→يẃدحسن م→وسو
ـ ح→→→→→→→دود ه→→→→→→→فده س→→→→→ال ق→→→→→بل (از ت→→→→→→اريخ ن→→→→→→گارش اي→→→→→ن م→→→→→تن) ب→→→→→ه ن→→→→→جف اش→→→→→رف  ـ ايẃ→→→→→→→دهاهللا  س→→→→→→اكن رشت 
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ـ ب→→→ه م→→→→نزل ح→→→قير آم→→→دند و  ـ ط→→→اب ث→→→راه  م→→→→شرẃف ش→→→→د و ب→→→→ا ع→→→الم و ف→→→اضل ص→→→→مدان→→→∂، ش→→→يخ ع→→→ل∂ رش→→→ت∂ 
 ^ ^ رش→→ت∂ ي→→اد ك→→رد و ف→→رمود: او ق→→ضيẃه ه→→→مين ك→→→→ه رف→→→تند، ش→→→يخ از ص→→→→الح و س→→داد س→→يẃدحسن م→→وسو
^ ب→→ا ش→→يخ م→→القات ك→ردم و او  ع→→جيب∂ دارد ك→→ه در آن وقت، م→→جال ب→→→يان آن ن→→بود. پس از چ→→ند روز
ف خ→وردم ك→→ه چ→را  ẃا م→ن ب→سيار ت→أس→ ẃم→ن ب→ه ط→ور ك→امل ن→→قل ك→رد. ام ^ آن→→چه را از س→→يẃد ش→نيده ب→ود، ب→را
ـ اج→→لẃ از آن ب→→ود ك→→→ه در ن→قل  ـ رح→→م↨ اهللا ع→→ليه  اي→→ن م→→طالب را از خ→→ود او ن→→شنيدم؛ اگ→→ر چ→→→ه م→→قام ش→→يخ 
اي→→→شان ان→→→دك∂ خ→→→الف ب→→اشد. از اي→→ن م→→وضوع گ→→→ذشت ت→ا اي→ن ك→→ه در م→اه ج→ماد＾االخ→ر ه→→مان س→ال، 
پس از م→→→→→→→→→راج→→→→→→→→عت از ن→→→→→→→→→جف اش→→→→→→→→رف، س→→→→→→→→يẃد م→→→→→→→→ذكور را در ك→→→→→→→→اظمين م→→→→→→→→القات ك→→→→→→→→ردم ك→→→→→→→→→ه از س→→→→→→→→امرẃا 
م→→→→→→راج→→→→→→عت ك→→→→→رده، ع→→→→→→ازم ع→→→→→جم ب→→→→→ود. پس ش→→→→→رح ح→→→→→→ال او را چ→→→→→→نان ك→→→→→ه ش→→→→→نيده ب→→→→→ودم، پ→→→→→رسيدم؛ از آن 
^ من نقل كرد و آن داستان چنين است كه گفت:  ^ مورد نظر را به طور كامل برا جمله، قضيẃه
^ ق→مر＾، ب→ه ق→صد ح→جẃ ب→يت اهللا الح→رام ،از دارالم→رز  در س→→→ال ه→→زار و دوي→→→ست و ه→→→شتاد ه→→جر
^ م→عروف، م→نزل ك→ردم. چ→ون ق→افله  ^ ح→→اج ص→فرعل∂، ت→اجرتبريز رشت ب→→→ه ت→بريز آم→→دم و در خ→انه
^ ح→مل ك→اال ع→→ازم س→فر ب→ه  ẃار ج→لودار س→→ده∂ اص→فهان∂ ب→را ن→→بود، م→→تحيẃر م→→اندم ت→→ا آنك→→ه ح→→اج∂ ج→ب
ẃ→فاق ح→ركت ك→رديم. چ→ون ب→→ه م→نزل اوẃل رس→يديم،  ي→→→→ه ك→→ردم و ب→ه ات ا ط→→راب→→وزن ب→ود. م→ن از او م→→ال∂∗كر
 ↨→џ رزن џفاق روان→ه ش→ديم ت→ا ب→ه ا→→ẃ س→ه ن→فر دي→گر ب→ه ت→شويق ح→اج ص→فر ع→ل∂ ب→ه م→ن م→لحق ش→→دند.۱پس ب→ه ات
ẃار  وم رس→→→يديم و از آن→→→جا ع→→→ازم ط→→→راب→→وزن ش→→ديم و در ي→→ك∂ از م→→نازل ب→→ين اي→→ن دو ش→→هر ح→→اج∂ ج→→ب ẃالر
^ زود ب→→ار  ج→→→لودار ن→→→زد م→→→ا آم→→د و گ→→فت: اي→→ن م→→نزل ك→→ه در پ→→يش داري→→م ب→→سيار خ→→طرنا∑ است،ق→→در
ك→نيد ت→ا ب→→ه ه→مراه ق→افله ب→اشيد.چون در س→→اير م→نازل غ→→الباҐ از ع→قب ق→افله با فاصله حركت م∂كرديم. 

                                                           

∗مال: مركب،اسب. 
^ و حاج عل∂ نام∂.  ه فروش معروف علماء و حاج∂ سيẃدحسين تاجر تبريز ẃحج ^ ـ حاج∂ مالẃ باقر تبريز ۱
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ẃفاق به راه افتاديم. به قدر نيم يا سه  پس م→ا ت→خميناҐ دو س→اعت و نيم يا سه ساعت به صبح مانده به ات
رب→→→→ع ف→→→→رسخ از م→→→نزل خ→→→ود دور ش→→→ده ب→→→وديم ك→→→ه ه→→→وا ت→→→اري− ش→→→د و ب→→→رف ش→→→روع ب→→→→ه ب→→→→اريدن ك→→→رد، ب→→→→ه 
^ ك→ه رف→قا ه→ر ك→دام س→ر خ→ود را پ→وشانيده ب→→ه س→رعت م→∂ران→دند. م→ن نيز هر چه تالش كردم تا  ط→ور
ب→→ه آنه→→ا ب→→رسم م→→مكن ن→→→شد، ت→→ا آن ك→→ه آنه→→→ا رف→→تند و م→→ن ت→→نها م→→→اندم.پس، از اسب پ→→ياده ش→→دم و در 
ك→نار راه ن→شستم، در ح→ال∂ ك→ه ب→سيار ن→گران و م→ضطرب ب→ودم؛ چ→ون ن→زدي− ب→ه ش→شصد ت→ومان پول 
^ م→خارج راه ه→مراه داشتم. بعد از تأمẃل بسيار، بنا را بر اين گذاشتم كه در همين محلẃ بمانم تا  ب→را
ف→جر ط→لوع كند و به همان منزل∂ كه از آنجا بيرون آمده بوديم برگردم و از آنجا چند نفر نگهبان 
ب→ه ه→مراه ب→رداش→ته به قافله ملحق شوم.در آن حال، در مقابل خود باغ∂ ديدم و در آن باغ، باغبان∂ 
كه در دست بيل∂ داشت كه بر درختان م∂زد تا برف از آنها بريزد؛پس او نزد من آمد و فرمود: 
^ م→→→→→ن رف→→→→→تهان→→→→→د و م→→→→→ن ت→→→→→نها م→→→→→اندهام، راه را ن→→→→→م∂دان→→→→→م،مسير را گ→→→→→→م  ت→→→→→→و ك→→→→→يست∂؟عرض ك→→→→→ردم: رف→→→→→→قا
كردهام. فرمود(به زبان فارس∂): نافله بخوان تا راه را پيدا كن∂. من مشغول خواندن نافله شدم. 

^ شب) باز آمد و فرمود:چرا نرفت∂؟ گفتم: واهللا راه را نم∂دانم.  د(نافله ẃبعد از فراغ از تهج
ف→رمود: زي→ارت ج→امعه بخوان. من زيارت جامعه را ازحفظ نبودم و هنوز هم حفظ نيستم، با 
^ خ→ود ب→رخاستم و زي→ارت جامعه را به  ر ب→ه زي→ارت ع→تبات م→شرẃف ش→دهام. پس، از ج→→ا ẃآن ك→ه م→كر

طور كامل از حفظ خواندم. 
ب→از ن→مايان ش→د و فرمود:چرا نرفت∂؟ هست∂؟ب∂اختيار به گريه افتادم. گفتم:بله هستم؛ راه را 
ن→→→م∂دان→→→م. ف→→→رمود:زيارت ع→→→اشورا ب→→→خوان. م→→→ن زي→→→→ارت ع→→→اشورا را از ح→→→→فظ ن→→→بودم و ه→→→نوز ه→→→م ح→→فظ 
ن→→يستم؛ پس ب→→رخاستم و از ح→→فظ م→→شغول خ→→وان→→→دن زي→→ارت ع→→اشورا ش→→دم ت→→ا آن ك→→→ه ت→→مام ص→د لع→ن و 

^ علقمه را خواندم.  صد سالم و دعا
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ديدم باز آمد و فرمود:چرا نرفت∂؟هنوز هست∂؟ گفتم: بله هستم تا صبح. 
ف→→رمود: م→→ن اك→→نون ت→→و را ب→→ه ق→→افله م→→→∂رسانم. پس رفت و ب→→ر م→→ركب∂ س→→وار ش→→→د و ب→→يل خ→ود را ب→→ه 
دوش گ→→→→→رفت و ف→→→→→رمود: ب→→→→→ه ردي→→→→→→ف م→→→→→ن ب→→→→→ر م→→→→→ركب س→→→→→وار ش→→→→→و. س→→→→→وار ش→→→→→→دم. پس ع→→→→→→نان اسب خ→→→→ود را 
ك→→شيدم، ت→→مكين ن→→كرد و ح→→ركت ن→→كرد. ف→→رمود: ج→→لو اسب را ب→→→ه م→→ن ب→ده. دادم. پس ب→→يل را ب→ه دوش 
چپ گ→→→→→→→→→ذاشت و ع→→→→→→→→→نان اسب را ب→→→→→→→→→ه دست راست گ→→→→→→→→رفت و ب→→→→→→→→ه راه اف→→→→→→→تاد. اسب در ن→→→→→→→هايت ت→→→→→→→مكين 
^ م→ن گ→→ذاشت و ف→رمود: ش→ما چ→را ن→افله ن→م∂خوان→→يد؟و س→→ه  ^ ك→→رد، پس دست خ→→ود را ب→→ر زان→و پ→→يرو

بار فرمود: نافله،نافله،نافله .  
باز فرمود: شما چرا عاشورا نم∂خوانيد؟و سه بار فرمود: عاشورا، عاشورا، عاشورا.  
و بعد فرمود: شما چرا جامعه نم∂خوانيد؟و سه بار فرمود: جامعه، جامعه، جامعه. 

 ب→→→→→ه ه→→→→→نگام ح→→→→→ركت ب→→→→→→هصورت داي→→→→→رهوار س→→→→→ير م→→→→→∂كرد، ي− دف→→→→→عه ب→→→→→رگشت و ف→→→→رمود: آنه→→→→ا 
^ ن→→ماز ص→بح ه→ستند.  ^ ش→→→مايند ك→→ه در لب ن→هر آب→∂ ف→رود آم→دهان→→د و م→شغول وض→و گ→رفتن ب→را رف→→قا
پس م→ن ه→مين ك→ه خواستم از مركب پايين بيايم تا سوار اسب خود بشوم نتوانستم. پس آن جناب 
پ→→ياده ش→→د و ب→→يل را در ب→→رف ف→→رو ب→→رد و م→→را س→→وار ك→→رد و س→→ر اسب را ب→→ه س→→مت رف→قا ب→رگردان→يد. م→ن در 
ـ و حال آن  آن ح→→ال ب→ه ف→كر اف→تادم ك→ه اي→ن ش→خص چ→ه ك→س∂ ب→ود ك→→ه ب→→ه زب→ان ف→ارس∂ ح→رف م→→∂زد 
ـ و چ→→→→→گونه ب→→→→ا اي→→→→ن  ^ ن→→→→بود ك→→→→→ه، در آن ح→→→→→دود زب→→→→→ان∂ ج→→→→→ز زب→→→→→ان ت→→→→→رك∂ و م→→→→→ذهب∂ ج→→→→ز م→→→→→ذهب ع→→→→يسو
 ^ ^ خ→ود رس→اند؟ پس، پ→→شت س→ر خ→ود ن→ظر ك→ردم، ك→س∂ را ن→ديدم و از او آث→ار س→→رعت م→→را ب→→ه رف→→قا

^ خود ملحق شدم.۱  پيدا نكردم، پس به رفقا
)؛  ґ∂ ẂحџوẂال џطґبẂهџم џو ↨џكґلائџمẂال џفџلџت ẂخẀم џو ↨џسال ґẃالر џع ґض Ẃوџم џو)

                                                           

ـ نقل از مفاتيح الجنان شيخ عبẃاس قم∂.  ۱
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در شب والدت ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→ضرت رح→→→→→→→→→→→→→→→→→→م↨ لل→→→→→→→→→→→→→→→→→→عالمين، رس→→→→→→→→→→→→→→→→→→ولاك→→→→→→→→→→→→→→→→→رم� و والدت ح→→→→→→→→→→→→→→→→→ضرت 
امامصادق�، ب∂تناسب نيست كه ذيل همين سه جمله توضيحات∂ عرض كنم. 

^ اختالف  ^ كلمه معنا
^ «آم→→→د و  ^ اخ→→→→تالف است. اخ→→→→تالف در اي→→→نجا ب→→→ه م→→→عنا فẂ م→→→→شتقẃ از ك→→→→لمه

џ
تџل Ẃخ→→→→→Ẁم ^ ك→→→→لمه

^ «مخالفتґ دو نفر يا دو گروه با يكديگر». در قرآن م∂خوانيم:  رفت» است، نه به معنا
�؛۱  ґبابẂل џالẂا ґﾱوẀ ґيات＃ ال џآل ґهارￍالن џو ґلẂيￍالل ґالفґت Ẃاخ џو ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس ґقẂل џخ ∂ґف ￍإن�

^ ان→ديشمندان،  «در خ→لقت آس→→مانها و زم→ين و رفتوآم→د شب و روز، ن→شانههاي∂ ه→ست از ب→را
^ ن→→→→ظم و ح→→→→ساب دق→→→→→يق∂ ك→→→→→ه در آف→→→→رينش و ت→→→→دبير آنه→→→ا ب→→→→ه ك→→→ار رف→→→ته است،ب→→→ه ع→→→لم و ق→→→درت و  ت→→→→ا از رو

^ آنها پ∂ ببرند».  حكمت آفريننده
شاعر هم م∂گويد: 

^ẃ و ج→→→→→→→وان→→→→→→∂ چ→→→→→→و شب و روز بـرآم→→→→→→د{  م→→→→ا شب ش→→→→د و روز آمـد و ب→→→→يدار ن→→→→گشتيم{ پ→→→→→→→ير
شب ش→د؛ ي→عن∂،شب رفت و روز آمد و ما در اين جمله از زيارت [جامعه] عرض م∂كنيم: 
س→الم ب→ر ش→→ما ك→ه م→ختلف م→→الئكه،يعن∂ م→حلẃ رفت و آم→د ف→رشتگان، ه→ستيد؛ م→→الئكه ب→→ا شما رفت 
و آم→→→→د دارن→→→→د. اگ→→→ر ان→→→سان ي− ب→→→ار ب→→→ه ج→→→اي∂ ب→→→رود، ن→→→م∂گويند آن→→→جا رفت و آم→→→د دارد، ب→→لكه وق→→ت∂ 
ر، اخ→→تالف و رفت و آم→د گ→فته  ẃر ب→→اشد. ب→→ه ارت→→باط م→→داوم و م→كر ẃاي→→ن گ→→فتار ص→→حيح است ك→→→ه م→→كر
 ^ م→→∂شود، و لذا م→→→∂گوييم: ش→→ما اه→→→ل ب→→يت ع→→صمت، م→ختلف م→→الئكه ه→ستيد؛يعن∂، ب→→يت و خ→→انه

وام با شما در ارتباط هستند.  ẃرفت و آمد فرشتگان است و فرشتگان عل∂الد ẃشما محل

                                                           

 . ۱۹Ω ^ ^ آل عمران، آيه ـ سوره ۱
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مالئكه، در رديف خدا و رسول 
وج→→→→ود م→→→→الئكه از م→→→→→عتقدات م→→→→است؛ ي→→→→→عن∂، اع→→→→تقاد داري→→→→م م→→→→وجودات→→→→∂ در ع→→→→الم ه→→→→ستند ك→→→ه 
هان→→→د ي→→→→ا از  ẃد از م→→→→اد ẃم→→→→ا پ→→→→نهانند. ب→→→→→ه اص→→→→→طالح ف→→→→→السفه، م→→→جر ẃخ→→→→الق ح→→→→كيم آنه→→→→→ا را آف→→→→ريده و از حس
اج→→→→سام لط→→→يفهان→→→د. ب→→→→ه ه→→→ر ح→→→ال، م→→→وجودات→→→∂ ه→→→ستند ك→→ه م→→→ا آنه→→ا را اح→→ساس ن→→م∂كنيم، ن→→م∂بينيم و 
لمس ن→→→→م∂كنيم. ه→→→→→مانگونه ك→→→→ه م→→→→عتقديم خ→→→→دا م→→→→وجود غ→→→→يب∂ است، ف→→→→رشتگان ن→→→→يز م→→→وجود غ→→→يب∂ 

هستند؛يعن∂، از عالم حسẃ ما پنهانند. 
^ كريمه م∂خوانيم:  در اين آيه

 џو ґهґبẀتẀك џو ґهґتџكґالئџم џو ґاهللاґب џنџآم ￒلẀك џونẀن ґم ẂؤẀمẂال џو ґهґẃب џر Ẃن ґم ґه→Ẃيџإل џل ґز→ẂنẀما ا ґب Ẁول Ẁس ￍالر џنџآم�
...�؛۱  ґهґل Ẁس Ẁر

→→→→ل، از م→→→عتقدات و م→→→→تعلẃق اي→→→مان م→→→ا  ẀسẀب و رẀ →→→ت Ẁط→→→→بق اي→→→→ن آي→→→ه، م→→→→الئكه ن→→→يز در ردي→→→ف خ→→→→دا و ك
^ آنها بال و پر نيز اثبات شده است.  هستند. در قرآن كريم برا

 џو ∂џنẂث→→џم ↨ џحґن→→ Ẃأج ґﾱوẀا Ґال→→ Ẁس Ẁر ↨џكґلائ→→ џمẂال ґل ґج→→اع ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات→→ ￍالس ґر ґف→→→اط ґهẃلґل ẀدẂم→→→ џحẂلџا�
...�؛۲  џباع Ẁر џو џالثẀث

د قرار داده است، بعض∂ دو بال و بعض∂ سه و بعض∂ چهار  ẃمتعد ^ ^ م→الئكه بالها «خ→داوند ب→را
بال دارند». 

مراتب گوناگون عبادت مالئ− 
ẃه، ب→ال و پ→ر كه در مالئكه گفته م∂شود، از قبيل بال و پر مرغ و خروس و كبوتر نيست؛  الب→ت
^ ع→→→لم∂ و ن→→→فوذ ق→→→→درت و ت→→→→دبيرشان است و م→→→قاماتشان ن→→→يز  ب→→→→لكه ف→→→→رمودهان→→→→د: اي→→→ن ك→→→نايه از اح→→→اطه

                                                           

 . ۲۸Ｑ ^ ^ بقره، آيه ـ سوره ۱
 . ۱ ^ ^ فاطر، آيه ـ سوره ۲
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مختلف است. 
�؛۱  ẁومẀل Ẃعџم ẁقامџم Ẁهџل ẃا إالￍن ґما م...�

«هر كدام مقام معلوم∂ دارند [و عبادت∂ مخصوص]». 
)؛  џونẀعџك Ẃرџال ي ẁد ￍج Ẁس ẂمẀهẂن ґم џو џون Ẁد Ẁج Ẃسџال ي ẁعￍك Ẁر ẂمẀهẂن ґم)

«گ→→→روه∂ راك→→→→عند و س→→→جده ن→→→م∂كنند، گ→→→روه∂ س→→→اجدند و رك→→→وع ن→→م∂كنند و گ→→روه∂ دي→→گر 
وام در حال قيامند».  ẃعل∂الد

اي→→ن ن→→يز ب→→ه م→→راتب گ→→وناگون ع→→→بادت و خ→ضوع آنه→ا در پ→يشگاه خ→دا اش→اره م→→∂كند؛ وگ→رنه 
واض→→ح است ك→→ه آنه→→ا م→→انند م→ا ج→سم∂ ن→دارن→د ك→→ه ق→يام و ق→عود و رك→وع و س→جود داش→ته ب→اشند. اي→ن 
 ^ ^ ق→→→→عود، م→→→→رتبه ^ ق→→→→يام و م→→→→رتبه ب→→→→→ه اخ→→→→→تالف م→→→→راتب آنه→→→→ا در ع→→→→بوديẃت اش→→→→اره م→→→→∂كند؛ از م→→→→رتبه
^ رك→→→→→→وع؛ ك→→→→→→→ه م→→→→→→→ا ح→→→→→قيقت آن ع→→→→→بوديẃت و م→→→→→راتب آن را در∑ ن→→→→→م∂كنيم. م→→→→→نظور  س→→→→→→جود و م→→→→→→رتبه
 ^ ^ علم∂ و نفوذ تدبير اي→→نكه، ركوع و سجود به مراتب بندگ∂ آنها و بال و پر به مراتب احاطه

آنها اشاره م∂كند كه همه چيز عالم تحت تدبير آنها اداره م∂شود. 
ط فرشتگان، به اذن خداوند متعال  ẃتدبير امور، توس

بґẃراتґ أمẂرا�Ґ؛۲  џدẀمẂالџف�
«به اذن خدا، تدبير امور م∂كنند». 

آب از آس→→→→→→مان ن→→→→→→ازل م→→→→→→∂كنند. گ→→→→→→ياه از زم→→→→→→ين م→→→→→→∂رويانند. ت→→→→→→نطيم اب→→→→→→رها و ت→→→→→وزيع آنه→→→→→ا ب→→→→→ه 
^ م→لك∂ ب→ه زم→ين  ^ ب→→اران→→∂ ب→→→ه وس→→يله ^ آن→→→هاست. ط→→بق روايت، ه→→ر ق→→طره ن→→واح→→∂ م→→ختلف ب→→ه ع→→→هده
^ ط→بيع∂ در ع→→الم مشغول كارند و م∂بينيم  ^ خ→ودش م→∂رسد. اي→ن ه→مه ق→وا ن→ازل م→∂شود و ب→→ه ج→ا

                                                           

 . ۱⅛℮ ^ ^ صافẃات، آيه ـ سوره ۱
 . Ｑ ^ ^ نازعات، آيه ـ سوره ۲
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^ اله→∂ ب→ر ه→ر ي−  ^ ن→→ظم و ح→ساب دق→يق ك→→ار م→→∂كنند؛ م→علوم م→→∂شود ك→→ه ي− ن→يرو ك→→ه ه→→→مه رو
^ ط→→→→بيع∂ م→→→→→سلẃط است؛ وگ→→→→رنه خ→→→→ود ط→→→بيعت ك→→→ه ك→→→ور و ك→→→ر است و ن→→→م∂توان→→→→د ك→→→→ار  از اي→→→→ن ن→→→→يروها
^ درخ→→ت∂ م→→→∂رويد و ب→→اال م→→→∂آيد؛  خ→→→ود را ت→→نظيم ك→→ند. م→→ثالҐ ب→→رگ∂ را در ن→→ظر ب→→→گيريد ك→→→ه از ش→→اخه
 ^ ه ẃه ك→→ار م→→∂كنند ت→→ا ي− ب→→رگ از ش→→اخه ب→→رويد؛ ق→→و ẃدان→→→شمندان گ→→→→ياه ش→→→ناس م→→→→∂گويند: ه→→→فت ق→→و
^ م→→ولẃده.  ه ẃه و ق→→و ẃم→→صور ^ ه ẃه، ق→→وẃم→→ربي ^ ه ẃداف→→→عه، ق→→و ^ ه ẃه→→→اضمه، ق→→و ^ ه ẃق→→→→→و ^ م→→اسكه∗∗∗∗، ه ẃج→→اذبه، ق→→و
^ درخ→→→→ت∂ م→→→→→∂رويد.آنگاه م→→→→→∂بينيم اي→→→→→ن  اي→→→→→→نها ه→→→→مه دست ب→→→→ه دست م→→→→→∂دهند ت→→→→ا ب→→→→رگ∂ از ش→→→→اخه
^ با ي− قلم بسيار ظريف آن  اش ورزيدها ẃم است. درست مثل اين است كه نق ẃب→رگ چقدر منظ
اش∂ ك→رده است ك→→ه م→ثالҐ ك→جا س→بز و ك→جا س→رخ و ك→جا س→فيد باشد. كدام قسمتش باري− و  ẃرا ن→ق
ك→دام ق→سمتش پ→هن ب→اشد. ش→→ما ي− ب→رگ گ→→ل را ب→گيريد و م→طالعه ك→نيد و ببينيد چه دقẃت عجيب∂ 
^ آن ب→→→ه ك→→→ار رف→→→ته ت→→→ا ب→→→ه اي→→→ن ك→→→يفيẃت درآم→→→ده  در ب→→→→رش ق→→→→طعات م→→→→ختلف اي→→→→ن گ→→→→لبرگ و رنگآم→→→→يز
^ ط→→→بيع∂ان→→→د و ف→→→اقد در∑ و ش→→→عورند، پس اي→→→ن ن→→→ظم و ح→→→→ساب  ه ك→→→→ه ق→→→وا ẃاست. ح→→→→→ال، اي→→→→ن ه→→→→فت ق→→→→و
 ،−џلџهفتگانه، تحت تدبير هفت م ^ دق→يق ح→يرتان→گيز از ك→جاست؟ م→علوم م→∂شود كه اين قوا
^ ط→→→بيع∂  ^ ع→→→→قل و در∑ و ش→→→→عورند، ه→→→→دايت م→→→∂شوند. م→→→ا ن→→→م∂گوييم م→→→→الئكه ه→→→→مان ق→→→وا ك→→→→ه دارا
 ^ ر∗∗∗∗تدبي→→→→→→→→→→ر م→→→→→→الئكه ه→→→ستند؛ ي→→عن∂، ي− س→→لسله ن→→يروها ẃط→→→بيع∂ م→→→سخ ^ ه→→→ستند، ب→→→لكه م→→→∂گوييم ق→→→وا

^ طبيع∂ را تسخير كردهاند و آنها را هدايت م∂كنند.  ^ عقل و شعور، قوا اله∂ و غيب∂ دارا
ط فرشتگان، با اذن ول∂ẃ زمان�  ẃتدبير امور عالم، توس

^ ع→→→الم ب→→→→ا اذن ول∂ẃ زم→→→ان� ب→→→ه ت→→→دبير ام→→→ور  آن→→→→→گاه م→→→→→∂گوييم: اي→→→→ن م→→→→→الئكه ن→→→→يز در ه→→→→مه ج→→→→ا
                                                           

 . Ｑ ^ ^ نازعات، آيه سوره ∗
ر: تسخير شده، به تصرẃف درآمده.  ẃسخ Ẁم ∗
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ع→→→→→الم م→→→→→شغولند؛ ي→→→→→عن∂، اب→→→→→→تدا ب→→→→→→ايد ب→→→→→→ه آس→→→→→تان اق→→→→دس م→→→→قام واليت ام→→→→ر ع→→→→رض ادب ك→→→→نند و از م→→→→قام 
ند و سپس دنبال كارشان بروند.  ن اقدس او استيذان∗∗∗∗ك

ـ  ـ ارواحناله الفدا  ^ ول∂ẃ زمان  ^ كه م∂رود، در هر لحظه با اذن و اراده هر مџلك∂ در هر جا و دنبال هر كار
م∂رود. در اين زمينه روايت∂ از حضرت امام كاظم� منقول است كه م∂فرمايند: 

مام)؛  ґاالґأ ب џدџب ẃالґا ẀهẀطґب ẂهẀمر＃ ما يџا ﾭ Ẁاهللا ẀهẀطґبẂهẀي ＃−џلџم Ẃن ґما م)
ل خدمت امام�م∂رسد».  ẃبرود، مگر اين كه او ^ «هيچ ملك∂ نيست كه دنبال كار

(فџعџرџضџ ذلџ−ґ عџليه)؛ 
«به او عرضه م∂دارد كه من مأمور اين كار هستم». 

)؛۱  ґرẂم џا اال џهذ ґب ґصاح ﾱعال∂ إџت џو џ∑ џبارџت ґاهللا ґدẂن ґع Ẃن ґم ↨џكґلائџمẂال џفџلџت ẂخẀم ￍنџا џو)
^ ف→→رشتگان م→→أمورند ب→→→ه ح→→ضور ص→→احباالمر ب→→رسند و ب→→ا اذن اي→→شان دن→→بال  «از ج→→انب خ→→دا، ه→→مه

كارشان بروند». 
كمترين حركت فرشتگان با اذن امامان معصوم� 

ت است و ض→→→→→→من آن اي→→→→→→→ن ج→→→→→→→مله از ام→→→→→→ام  ل∂ ه→→→→→→ست ك→→→→→→→ه از غ→→→→→→رائب∗∗∗∗رواي→→→→→→→→→→→→→→→→ا ẃب→→→→→→از روايت م→→→→→→فص
اميرالمؤمنين� رسيده كه به سلمان فرموده است: 

)؛  ماءџ بґغџيẂرґ عџمџد＃ ￍالس џعџف џر ^ ґذￍال џو)
«قسم به خداي∂ كه آسمان را ب∂ستون برافراشته است»؛ 

                                                           

∗استيذان: طلب اذن كردن، اجازه خواستن . 
 . ⅛۳۸ ^ ẃقلين، جلد Ｑ، صفحه ـ تفسير نورالث ۱

∗غرائب: اصطالح علم رواي∂ است. 
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 ۱۸

نџ لџه)؛  џآذ Ẅ∂ẃحت џما زالџد＃ ل ґس＃ واحџفџن ґر Ẃدџبق ґهґكانџم Ẃن ґم џزولџي Ẃنџا џرام ẂمẀه џد џحџا ￍنџا Ẃوџل)
^ خ→ود ت→→كان ب→خورند، ت→→ا اذن م→ن ن→→باشد،  «ه→→ر ي− از ف→→رشتگان ب→→خواهند ب→→ه ق→→در ي− ن→فس از ج→ا

توانا بر حركت نخواهند بود». 
بعد فرمود: اين مقام منحصر به من نيست. 
ن)؛  џس џالح џ^ ґدџل џو Ẁحال Ẁصيرџي џ−ґكذل џو)

^ اين امر است».  ẃپس از من فرزندم حسن متصد»
عẀهẀم قائґمẀهẀم)؛۱  ґتاس ґسين Ẁالح ґدẂل Ẁن و ґم ↨џع Ẃسґت џن وẂي џس ẀحẂال Ẁه џدẂعџب џو)

^ اي→→→ن م→→→→قامند ت→→→ا ن→→همين آنه→→ا ك→→ه ق→→ائمشان است.  ^ دارا ام→→→امان� ه→→→ري− پس از دي→→→گر
Ẃتџلџفџ الẂمџلائґكџ↨) اين شد كه:  Ẁ┐)＾پس معنا

«ش→→→ما اه→→→ل ب→→→يت رس→→→الت، م→→→حلẃ رفت و آم→→→د ف→→→رشتگان ه→→ستيد و آنه→→→ا ب→→ه خ→→انه و ب→→يت ش→→ما رفت و 
آمد و نزول و صعود دارند». 

رشان اذن دخول م∂خوانيم:  ẃدر هنگام ورود به حرم مطه
هџد)؛  ẂشџمẂا ال џهذ ґﾭ џين ґيمґق Ẁالم ґاهللا ↨џكґالئџيا م Ẁل Ẁخ Ẃأد џء)

^ فرشتگان∂ كه مقيم در اين مشهد هستيد؟»  «آيا اجازه م∂دهيد داخل شوم ا
م)؛  џر џحẂا ال џهذґب џقين ґد ẂحẀالم ґاهللا ↨џكґالئџيا م Ẁل Ẁخ Ẃأد џء)

^ فرشتگان∂ كه اطراف اين حرم را گرفتهايد»؟  ^ دخول به من م∂دهيد ا «آيا اجازه
در زيارت حضرت امام حسين� م∂خوانيم: 

الم)؛  ￍالس ґليهџع ґنẂي џس ẀحẂال ґ Ẃ□џقґب џXق ґد ẂحẀمẂال џ∂ґẃب џر ↨џكґالئџم يا مẀكẂيџل џع Ẁالم ￍلسџا)
                                                           

 . ۳⅛ ^ ـ بحاراالنوار، جلد ۲۷، صفحه ۱
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^ من كه قبر امام حسين� را در بر گرفتهايد».  ^ فرشتگان خدا «سالم بر شما ا
پس مالئك↨ اهللا، هم در زمان حيات امامان� هم بعد از وفاتشان با آنها در ارتباطند. 

معان∂ مختلف وح∂ 
ا جمله＾:  ẃو ام 

)؛  ґ∂ ẂحџوẂال џطґبẂهџم)
«سالم بر شما كه مهبط و فرودگاه وح∂ هستيد». 

^ آن م→→→→→→عان∂، «غ→→→→→ريزه» است،  «وح→→→→→→∂» در ق→→→→→→رآن ب→→→→→→→ه م→→→→→→عان∂ م→→→→→→ختلف آم→→→→→ده است؛ از ج→→→→→→مله
چنانكه در مورد زنبور عسل م∂فرمايد: 

بالґ بẀيẀوتاҐ...�؛۱  ґجẂال џن ґم ^ ґذ ґخￍات ґأن ґل Ẃحￍالن џﾱإ џ−ب џر ∂ џحẂأو џو�
^ خويش اتẃخاذ النه كن».  «خدا به زنبور عسل وح∂ كرد: از كوهها برا

^ در كوه را به زنبور عسل داد.  ^ النه ساز يعن∂ غريزه
^ «الهام» آمده:  در مورد مادر موس∂ به معنا

...�؛۲  ґيه ґع ґض Ẃأر Ẃوس∂ أنẀم ґẃمẀنا إل∂ اẂي џحẂأو џو�
«به مادر موس∂ وح∂ كرديم كه موس∂ [كود∑ نوزاد] را شير بده». 

يعن∂ به او الهام كرديم. 
شياطين نيز وح∂ دارند. 

...�؛۳  Ẃم ґهґيائґل Ẃإل∂ أو џون ẀوحẀيџل џين ґياط ￍالش ￍإن...�
                                                           

 . ⅛۸ ^ ^ نحل، آيه ـ سوره ۱
 . ۷ ^ ^ قصص، آيه ـ سوره ۲

 . ۱۲۱ ^ ^ انعام، آيه ـ سوره ۳
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 ۲Ω

^ م→→→→طلب را ب→→→→فهماند ك→→ه ه→→مه كس  » است؛ ي→→→عن∂، ط→→→→ور ẃ∂ج→→→امع وح→→→∂ «ت→→→→فهيم خ→→→ف ^ و م→→→عنا
^ شيطان نيز هست.  ^ نحل و الهام به مادر موس∂ و وسوسهها نفهمند. اين معنا در غريزه

اقسام وح∂ 
س∂ است ك→→ه ارت→→باط ب→→ا ع→→→الم رب→→وب∂ دارد. آن ه→→م چ→ند ق→سم  ẃوح→→∂ م→→قد ا وح→→∂ ان→→بياء→→ ẃام

است كه قرآن م∂فرمايد: 
...�؛۱  Ґوال Ẁس џر џل ґس ẂرẀي Ẃجاب＃ أو ґح ґراء џو Ẃن ґم Ẃأو Ґيا Ẃح џو ẃإال Ẁاهللا ẀهџمґẃلџكẀي Ẃر＃ أن џشџبґل џما كان џو�
^ س→→→خن م→→→→∂گويد و ب→→→ه ق→→→لبش اله→→→ام م→→→→∂كند،  گ→→→→اه∂ خ→→→→→دا ب→→→→دون وس→→→→اطت مџ→→→→→لџ− ب→→→→ا پ→→→→يغمبر
^ ب→→→→→ه گ→→→→→وشش م→→→→→∂رسد،مانند  گ→→→→→→اه∂ اوق→→→→→→ات از پس پ→→→→→→رده س→→→→→→خن م→→→→→→∂گويد؛ ي→→→→→→→عن∂، ص→→→→→دا از چ→→→→→يز

^ طور از درخت∂ صدا شنيد كه:  ^ طور كه حضرت موس∂ در واد شجره
...�؛  џ−Ẃيџل Ẃعџن Ẃعџل Ẃاخџف џ−ب џا رџأن ∂ґẃإن�

^ خود از پا بيفكن».  ^ تو هستم. پس كفشها ^ موس∂، من خدا «ا
→→→→ن وراء ح→→→→جاب» ب→→→→→ود. در شب م→→→→عراج ه→→→→م رس→→→→ولخدا� م→→→شافهتاҐ∗∗∗∗با خ→→→دا  ґآن→→→→جا وح→→→→∂ « م
ر «ي→→ا اح→→مد» ك→→ه در روايت م→→عراج داري→→→م، از ق→→بيل « وح→→∂ґ م→→ن  ẃم→→كر ^ س→→→خن گ→→فته و آن خ→→طابها

وراء حجاب» است كه سخنگو ديده نم∂شود و تنها صدا شنيده م∂شود. 
^ م→→→→→ل− اب→→→→→→الغ وح→→→→→∂  →→→→→لџ− واس→→→→→طه م→→→→→→∂شود و ب→→→→→→ه وس→→→→→يله џ؛ گ→→→→→اه∂ ه→→→→→م م( Ґرس→→→→→وال џل ґس Ẃر→→→→→Ẁي Ẃوџا)

ق پيدا كند.  ẃم∂گردد و آن هم ممكن است به چند صورت تحق

                                                           

 . Ｑ۱ ^ ^ شور＾، آيه ـ سوره ۱
: به طور شفاه∂ .  Ґمشافهتا ∗
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ط رسول اكرم�   ẃوح∂ توس ∂ ẃچگونگ∂ تلق
∂ وح∂ م∂كنيد؟ فرمود:  ẃنقل شده است كه از رسول اكرم� پرسيدند: شما چگونه تلق

)؛  ￍ∂џلџع Ẁه د џشџا џوẀه џو ґسџر џجẂال ↨џل џصẂل џص ґلẂث ґين∂ ف∂ مґتẂأ џي Ґيانا Ẃحџا)
^ من است».  ^ زنگ به گوشم م∂رسد و آن شديدترين نوع وح∂ برا «گاه∂ صداي∂ مانند صدا

 : Ґو احيانا
)؛ ۱  ґل Ẁج ￍالر ↕ џور Ẁص ґلẂث ґم ﾭ ẁ−џلџين∂ مґتẂأ џي)

^ بر من ظاهر م∂شود».  ^ بهصورت مرد «فرشتها
گ→اه∂ ه→م م→→ل− را ب→→هصورت خ→لقت اص→ل∂اش م→→شاهده م→→∂كنم. ي− ب→ار جبرئيل را ديدم 
ك→→→→ه زم→→→→ين و آس→→→→→مان را پ→→→→→ر ك→→→→رده ب→→→→ود و از شش ط→→→→رف ص→→→→دا ب→→→ه گ→→→وشم م→→→∂رسيد. ح→→→اال م→→→→∂خواه→→→يم 
→→ا ن→ه وح→∂ ت→شريع∂.  ẃه� م→→هبط وح→→→∂ ه→→ستند؛ ي→→عن∂، وح→→∂ ب→ر آنه→ا ن→ازل م→→∂شود، ام ẃب→→گوييم: ائ→→م
ب→→→→عض∂ اي→→→→ن ج→→→→مله را چ→→→→نين م→→→عنا م→→→→∂كنند: ش→→→ما م→→→هبط وح→→→→∂ ه→→→ستيد؛ ي→→→عن∂ در دودم→→→→ان ش→→→→ما وح→→→∂ 
ن→→→→→ازل ش→→→→→ده است، ن→→→→→ه ب→→→→ر خ→→→→ود ش→→→→ما. ب→→→→ر پ→→→→يغمبر وح→→→→∂ ن→→→→ازل ش→→→→ده و چ→→→→ون ش→→→→ما ان→→→→تساب ب→→→→ه او داري→→→→→د، 
^ خواهد بود ول∂  م→∂توان گ→فت ش→ما م→هبط وح→∂ ه→→ستيد. در اي→→ن ص→ورت، اين تعبير، تعبير مجاز
ا نه  ẃحقيق∂اش حمل كنيم و بگوييم شما خودتان مهبط وح∂ هستيد. ام ^ م→∂توان→يم آن را به معنا
→→→→→→→→→→→→ناف∂ ب→→→→→→→→→→→→→ا خ→→→→→→→→→→→→تم ش→→→→→→→→→→→→→ريعت ب→→→→→→→→→→→→→اشد، ب→→→→→→→→→→→→لكه وح→→→→→→→→→→→→∂ ب→→→→→→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→→→بارت ت→→→→→→→→→→→بيين∂؛يعن∂  Ẁوح→→→→→→→→→→→→∂ ت→→→→→→→→→→→→شريع∂ ك→→→→→→→→→→→→ه م
^ دي→→→→ن� از ط→→→→ريق وح→→→→∂،  ه ẃپ→→→→يامبراك→→→→رم�  از ط→→→→ريق وح→→→→→∂، ت→→→→شريع ش→→→→→ريعت م→→→→→∂كند و ائ→→→→م
^ م→→ردم  ت→→→بيين ش→→→ريعت م→→→→∂كنند. ط→→→بيع∂ است ك→→→سان∂ ك→→→ه م→→→→∂خواه→→→→ند ح→→→قايق وح→→→∂ ق→→رآن∂ را ب→→را
^ قرآن داشته باشند تا از خطا در بيان معصوم باشند.  بيان كنند، بايد ارتباط مستقيم با فرستنده

                                                           

 . ۱Ｑ۸ ^ ـ مسند احمدبن حنبل، جلد ℮، صفحه ۱
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^ فرشتگان با معصومين�  ارتباط پيوسته
ه→→مانگونه ك→→ه پ→يامبر، ك→ه گ→يرنده و م→بلẃغ وح→∂ است، ب→→ايد ب→→ا ع→→الم رب→وبيẃت در ارت→باط ب→اشد 
^ اط→→→هار� ن→→يز، ك→→→ه م→→بيẃن وح→→∂ ه→→ستند،  ه ẃت→→→ا م→→→صون از خ→→→طا در اخ→→→ذ وح→→→∂ و ت→→→بليغ آن ب→→→اشد، ائ→→م
ب→→→→ايد ب→→→→ا ع→→→→الџم رب→→→وبيẃت در ارت→→→باط ب→→→اشند ت→→→ا م→→→صون از خ→→→→طا در ت→→→بيين وح→→→∂ ب→→→اشند و لذا م→→→الئكه، ك→→→→ه 
^ وح→→∂،  پ→→يامآوران خ→دا ه→ستند، ب→ر آن ب→زرگواران ن→ازل م→→∂شوند؛ ب→لكه ب→ر ح→سب رواي→→ات، ف→رشته
^ زه→→را� ن→→ازل م→→→∂شد و ب→→ا  ^Ẅ ،ف→→اطمه ^ ك→→بر يقه ẃب→→→ر ح→→→ضرت ص→→→د Ґح→→→ضرت ج→→→برئيل� م→→→ستقيما
^ بين خدا و ايشان بود و  سرار џه، اي→ن مربوط به تشريع نبود بلكه اẃ آنح→ضرت س→خن م→→∂گفت. الب→ت
ه ن→→يز ه→ست. لذا خ→ودشان م→∂فرمودند: اله→امات∂ ك→ه از ع→الم ب→→اال به  ẃائ→م ^ ه→مين ارت→باط ب→ا ه→مه
رẁ ف→→→→∂ االџس→→→ماع) است ك→→→→ه «ص→→→دا ب→→→ه گ→→→وش م→→→→∂رسد» و گ→→اه∂  Ẃق→→→→џم→→→ا م→→→∂رسد، گ→→→→اه∂ ب→→→→هصورت (ن
(ن�→→→ك�ت� ف�→→→∂ الق→→→لوب) است ك→→→ه «در ق→→→لب الق→→ا م→→→∂شود» و ب→→ه ه→→ر ح→→→ال، آن ب→→زرگواران م→→هبط وح→→∂ 

 ^ ه ẃم→→→→→→→→هبط وح→→→→→→→→∂ ت→→→→→→→→شريع∂ است، ائ→→→→→→→→م Ґخ→→→→→→→→دا ه→→→→→→→→ستند. ه→→→→→→→→مانطور ك→→→→→→→→ه رس→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→دا� ش→→→→→→→→خصا
^ تشريع∂ و لذا مختلف المالئكه هستند؛ يعن∂،  ا نه به گونه ẃاط→هار� ن→يز م→هبط وح→∂ هستند ام
^ را ك→→→ه م→→ربوط ب→→ه ت→→بيين وح→→→∂ است از ج→→انب  ف→→رشتگان ب→→ر آنه→→ا ن→→→ازل م→→→∂شوند و ح→→→قايق و اس→→رار

خدا به آنها القا م∂كنند و ما از حقيقت و كيفيẃت اين القا آگاه∂ نداريم. 
ح→اصل آنك→ه، م→ا ب→ه وج→ود م→→الئكه و الق→ائات آنه→ا اذع→ان داري→م. ه→مان طور كه به وجود خدا 
^ آنها  ج→→→→→زي→→م،به وجود مالئكه و نزول وح∂ از جانب خدا به وسيله اذع→→ان داري→م و از اك→تناهش∗∗∗∗عا

� نيز اذعان داريم، اگر چه از در∑ حقيقت آن عاجزيم.  Ẅ^ ^ هد ه ẃبر رسول خدا و ائم

                                                           

كتنا:پ∂ بردن به كنه چيز＾.  ∗ا
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اهل بيت رسول اكرم� قرارگاه رسالتند 
س→→→→الџ↨)؛ م→→→→ا م→→→عتقديم ك→→→→ه ش→→→ما اه→→→→ل ب→→→يت رس→→→ول «ق→→→رارگ→→اه رس→→الت»  ґẃالر џع ґضẂو→→→џا ج→→→→مله＾(م→→→ ẃام
^ م→→هبط الوح→→∂ ه→→م م→→ضمون است؛ ي→→→عن∂، ه→→مان رس→→→الت∂ را  ه→→→ستيد. اي→→→ن ج→→→→مله ن→→→يز ت→→قريبا ب→→ا ج→→→مله

كه پيغمبر اكرم� از جانب خدا گرفته است، به عنوان وديعت و امانت، به شما سپرده است. 
^ اماميẃه با اهل تسنẃن  اختالف اساس∂ شيعه

^ ام→→اميẃه ب→→→ا اه→→ل ت→→سنẃن در ه→→مين م→→ورد است. آنه→→→ا  ي− اخ→→→تالف اص→→→ل∂ و اس→→→اس∂ م→→→ا ش→→يعه
م→→→→→∂گويند: پ→→→→→→يامبر رس→→→→→→الت و ش→→→→→ريعت را از خ→→→→→دا گ→→→→→رفته و آورده و واگ→→→→→→ذار ب→→→→→ه م→→→→→ردم ك→→→→→رده و رف→→→→→ته 
است. ح→→→→→ال، اي→→→→ن خ→→→→ود م→→→→ردمند ك→→→→ه ب→→→→ايد خ→→→→ليفه و ج→→→انشين رس→→→ول را ان→→→تخاب ك→→→نند ت→→→→ا او رس→→→→الت را 
^ مردم بيان و اجرا كند. آيا اين حرف عقالҐ قابل قبول است؟ شما  استمرار بخشد و شريعت را برا
^ ب→رويد و گ→وهر گ→ران→بهاي∂ داري→→د ك→→ه ب→ايد در غ→→ياب شما محفوظ بماند،آيا  ك→ه م→→∂خواه→يد س→فر
^ خ→→واست آن را ب→ردارد؟ دي→ن و  ه→→يچ م→→مكن است آن را در گ→ذرگاه م→ردم ب→يفكنيد ت→ا ه→→ر ره→→گذر
^ ح→→يات ج→اودان→∂ ب→ندگان خ→داست و به عنوان امانت به دست پيامبر  ش→ريعت ن→اموس خ→دا و م→→ايه
^ ب→→→قا و دوام آن را ف→→→راه→→→م س→→ازد. ح→→→ال، آي→→→ا اي→→→ن  س→→→پرده ش→→→ده و ب→→→ايد ت→→→→ا آخ→→→رين روز ع→→→مر ب→→→شر زم→→→ينه
خ→→→يانت ب→→→→ه ام→→→→انت خ→→→→دا ن→→→→يست ك→→→ه پ→→→يامبر آن را م→→→→يان م→→→ردم ب→→→يندازد و ب→→→→رود؟ ه→→→مان ط→→→ور ك→→→→ه ش→→→ما ب→→→→ه 
ن→اموس خ→ود غيرت م∂ورزيد و آن را به دست هر كس∂ نم∂سپاريد، خدا هم به ناموس خود كه 
^ وح→∂» دارد. ان→→بياء�  م→نا Ẁدي→→ن است غ→→يرت م→→∂ورزد و آن را ب→→ه دست ه→→ر ك→→س∂ ن→→م∂سپارد، «ا
^ و  ^ وح→→→→يند. رس→→→ول اهللا� ام→→→ين وح→→→∂ خ→→→دا و ن→→→→گهبان ن→→→اموس خ→→→→داست ك→→→ه س→→→عادت اب→→→د ام→→→→نا

حيات جاودان∂ بشر در گرو نگهبان∂ از آن است.  
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 ۲℮

^ نگهبان∂ دين خدا باشد؟  بعد از پيامبر� كيست كه شايسته
آر＾،چ→→→→نين ن→→→→اموس∂ را خ→→→→دا ب→→→→ه پ→→→→يامبر س→→→→پرده است. آن وقت پ→→→→يغمبر ب→→→→يايد آن را، چ→→→نانكه 
اه→→→→→ل ت→→→→→سنẃن م→→→→→→∂گويند، در م→→→→→يان ره→→→→→گذران ب→→→→→يندازد و ب→→→→→رود ت→→→→→ا اب→→→→→وبكر ب→→→→→يايد آن را ب→→→→ردارد و خ→→→→ليفه 
 ^ ب→→→→→شود، دن→→→→→بالش ع→→→→→مر ب→→→→→→يايد و دن→→→→→بالش م→→→→→→عاويه و ي→→→→→زيد و ...؟ اي→→→→→→نها آم→→→→→دند و دي→→→→→→ن خ→→→→→دا را م→→→→لعبه
دست خ→ود ق→رار دادن→د ت→→ا آن→جا ك→ه ي→زيد، ك→ه ب→→ه قول خود خليف↨الرẃسول و ول∂ẃ امر مسلمين بود، در 

حال مست∂ در مجمع عموم∂ گفت:  
ل)؛  џزџن ẁ∂ Ẃح џال و џو џجاء ẁ−џلџال مџف ґ−ẂلẀمẂالґب Ẁم ґهاش Ẃتџب ґعџل)

«س→→→→لطنت∂ ب→→→→ود دست ب→→→→ن∂هاشم و ام→→→→روز از آنґ م→→→→است، ن→→→ه م→→→لك∂ از آس→→→مان آم→→→ده ب→→→ود ن→→→ه وح→→→ي∂ 
نازل شده بود». 

^ گ→→→→فتار اه→→→→→ل ت→→→→سنẃن است ك→→→→ه: پ→→→→يامبر دي→→→→ن و  اص→→→→→→الҐ م→→→→→نكر وح→→→→→∂ و ن→→→→بوẃت ش→→→→→د. و اي→→→→ن ن→→→→→تيجه
ن→→→→→اموس خ→→→→→→دا را ب→→→→→ه دست اي→→→→→ن ن→→→→→اكسان س→→→→→پرد و رفت. آي→→→→→ا م→→→→→→∂شود اي→→→→→→ن س→→→→فاهت ي→→→→ا خ→→→→→يانت ب→→→→ه اي→→→→ن 

بزرگ∂ را (العياذ باهللا) به رسول خدا نسبت داد؟ 
^ ام→→→→→اميẃه م→→→→→∂گوييم: ام→→→→→ين وح→→→→→∂ خ→→→→→دا، ك→→→→→ه ح→→→→→ضرت رس→→→→ول اهللا اع→→→→ظم�  ول∂ م→→→→→→ا ش→→→→→يعه
ل∂ ك→ه رسالت خودش را ابالغ كرده، وصايت و خالفت بعد از خودش را نيز  ẃاست، ه→→مان روز او

^ كه به اطاعت از فرمان خدا:  اعالم كرده است.همان روز
�؛۱  џ+ґب џرẂق џالẂا џ−џت џير ґشџع Ẃر ґذẂأن џو�

ج→→→→→مع∂ از خ→→→→→→ويشان ن→→→→→زدي− خ→→→→→ود از ب→→→→→ن∂هاشم را دع→→→→→وت ك→→→→رد و رس→→→→الت خ→→→→ود را ب→→→→→ه آنه→→→→→ا 
^ م→→→→ن خ→→→واه→→→د ب→→→ود و ت→→→نها  اب→→→→→الغ ك→→→→رد، ف→→→→رمود: اوẃل ك→→→→س∂ ك→→→→ه ب→→→→ه م→→→→ن اي→→→→→مان ب→→→→ياورد، وص→→→→∂ẃ و خ→→→→ليفه

                                                           

 . ۲۱℮ ^ ^ شعرا، آيه ـ سوره ۱
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^ ن→→→صرت داد، ه→→→مان ن→→→وجوان ده س→→→اله،  ك→→→→س∂ ك→→→ه ب→→→رخاست و اظ→→→→هار اس→→→→الم و اي→→→مان ك→→→رد و وع→→→ده
م، رس→→→→ول  ẃع→→→→→ل∂� ب→→→→→ود. رس→→→→→ول خ→→→→→دا� ف→→→→→رمود: ب→→→→→نشين. اي→→→→→ن م→→→→→اجرا س→→→→ه ب→→→→ار ت→→→→كرار ش→→→→د. ب→→→→→ار س→→→→و

^ عل∂ گذاشت و فرمود:  ^ شانه خدا� دست رو
مџعẀوا لџهẀ وџ اџطيعẀوهẀ)؛  Ẃسґا ^ نẂ بџعد ґت∂ مџليف џخ џو ∂ẃصي џو џهذا أخ∂ و)

«اين برادر و وص∂ẃ و جانشين من بعد از من است، گوش به حرفش بدهيد و اطاعتش كنيد». 
ل ب→→→→→→→ود ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→ذر وص→→→→→→→ايت و خ→→→→→→→الفت در ك→→→→→→نار ب→→→→→→→ذر رس→→→→→→→الت اف→→→→→→شانده ش→→→→→→د و ف→→→→→→رد  ẃاي→→→→→→→ن روز او
ت ب→→→→يست و س→→→→ه س→→→→ال ك→→→→ه  ẃن گ→→→→رديد. ب→→→→عد ه→→→→→م در ط→→→→ول اي→→→→ن م→→→→دẃح→→→→→فظ رس→→→→→→الت م→→→→عي ^ م→→→→→عصوم∂ ب→→→→→را
 ^ ه ẃخالفت حق ^ ر م→→∂داد ت→ا مسأله ẃت→ذك Ґرا ẃوام در ش→راي→ط م→ختلف، م→كر ẃدوران ب→عثت ب→ود، ع→ل∂الد
اميرالمؤمنين عل∂� در افكار عموم مسلمانان جا بيفتد و در دلها راسخ گردد. مثالҐ م∂فرمود:  

نẂ موس∂)؛۱  ґم џهارون ↨џل џزẂن џمґب ẃﾸ ґم џتẂأن)
و م∂فرمود: 

)؛  џق џرџها غẂن џع џفￍل џخџت џنџم џو ∂ џجџها نџب ґك џر Ẃنџوح مẀن ↨џفين џس ґلџث џمџت∂ كẂيџب ґهلџا Ẁلџثџم)
و م∂فرمود: 

يẂثẀ ما دار)؛  џح ＃ẃ ґﾲџع џعџم ق џحẂال Ẁور Ẁدџي ＃ẃ∂ґل џع џعџم حقẂال џو ґẃق џالح џعџم ￒﾲџع)
^ غدير خم پيش آمد و  از اي→→نگونه ت→→عبيرات زي→→اد م→→∂فرمود ت→ا سال آخر عمرش كه ماجرا

در آن مجمع عموم∂ مسلمين، دست عل∂� را گرفت و او را نشان مردم داد و فرمود: 
(مџنẂ كẀنẂتẀ مџوẂالهẀ فџهذا عџلￒ∂ґ مџوẂالهẀ)؛ 

                                                           

 . ۱Ω℮ ^ ـ اصول كاف∂، جلد ۸، صفحه ۱
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امامان معصوم� حافظان دين خدا 
آر＾، م→→→→→→نطق ش→→→→→→يعه اي→→→→→→→ن است ك→→→→→→ه رس→→→→→→ول خ→→→→→→→دا� ك→→→→→→ه ام→→→→→→ين وح→→→→→→∂ خ→→→→→→دا ب→→→→→وده است، ت→→→→→ا 
^ ك→رد و ب→→ه ه→→نگام رف→تن از دن→يا ب→→ه  خ→→ودش زن→→ده ب→→ود، از ام→→انت رس→→→الت و وح→→∂ و دي→ن خ→دا پ→اسدار
ام→→→ر خ→→→دا اي→→→ن ام→→→→انت را ب→→→→ه ام→→ام م→→عصوم ب→→→عد از خ→→ودش، ام→→يرالم→→ؤمنين ع→→ل∂ẃ ب→→→ن اب→→→يطالب� س→→پرد و 
ـ   ^ ص ك→→رد ت→→ا آخ→→رينشان ح→ضرت م→هد ẃم→→شخ ^ ام→→امان ب→→عد از ع→→ل∂� را ن→→يز ي→→ك∂ ب→→عد از دي→→گر
ـ تا هر ي− در زمان خودشان نگهبان دين و پاسدار رسالت باشند.   الش�ريف هجفَر ûاليûلَاُهللا تَعــجع
 џه ґر→→→џك Ẃوџل џو ґهґẃل→→→Ẁك ґي→→→ن ґ ẃالد ∂џل→→→ џع Ẁه џر ґهẂظ→→→Ẁيґل ґẃق→→→џ Ẃ▲ا ґي→→→ن ґد џو Ẅ^ →→→الẂهẀد ґب Ẁهџول→→→→ Ẁس џر џل→→→→ џس Ẃأر ^ ґذￍال џو→→→→ Ẁه�

�؛۱  џونẀكґر ẂشẀمẂال
^ رس→→ول خ→→→دا آم→→ده و دي→→→ن  اي→→→ن آي→→→→ه ن→→→→شان م→→→∂دهد آن رس→→→الت∂ ك→→→→ه از ج→→→→انب خ→→→→دا ب→→→ه وس→→يله
^ ادي→→ان غالب شود،هم منطقاҐ و هم قاهراҐ و حاكماҐ و بايد  ح→قẃ است، ب→ايد در ع→→الџم ب→ماند ت→→ا ب→ر ه→→مه
^ م→عصوم س→پرده شود  دست ن→خورده و س→→الم ب→→ماند و اي→→ن م→مكن ن→يست م→گر اي→→ن ك→→ه ب→ه دست ف→رد
^ اجرا در آورد، ولذا:  تا آن فرد معصوم، هم آن دين حقẃ را تبيين كند هم آن را به مرحله

...�؛۲  Ẁهџتџسال ґر Ẁلџع Ẃجџي ẀثẂي џح Ẁمџل Ẃأع Ẁاهللا...�
«تنها خدا م∂داند كه رسالت [ناموس] خودش را به دست چه كس∂ بسپارد». 

ف∂ ك→→ند،  ẃت آن روز ك→ه خ→→دا م→→∂خواست ن→→گهبان و پ→اسدار ن→اموس خ→ود را م→عرẃب→→ه ه→→مين ع→→ل
رسول مكرẃمش را مورد تهديد شديد قرار داد و فرمود:  

...�؛۳  Ẁهџتџسال ґر џتẂغￍلџما بџف ẂلџعẂفџت Ẃمџل Ẃإن џو џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀما ا Ẃغґẃلџب Ẁول Ẁس ￍا الرџهيا أي�
                                                           

 . ۳۳ ^ ^ برائت، آيه ـ سوره ۱
 . ۱۲℮ ^ ^ انعام، آيه ـ سوره ۲

 . ⅛۷ ^ ^ مائده، آيه ـ سوره ۳
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ف∂ ن→كن∂، اص→→الҐ رس→الت خ→دا را  ẃرس→ول، اگ→ر ع→ل∂ را ب→ه خ→→الفت و واليت ب→عد از خ→ود م→عر ^ ا
اب→→→→→الغ ن→→→→كردها＾. پس ع→→→→ل∂ و ي→→→→ازده ف→→→→رزند م→→→→عصومش� م→→→→وضع رس→→→→الت خ→→→→دا و پ→→→اسداران دي→→→→ن 

خدا هستند. 
مواعظ سازنده و درسآموزґ رسول اكرم� 

^ هم به عنوان موعظه از رسول خدا� عرض م∂كنم. فرمود:  چند جملها
 ↨ￍن џالج џن ґم ẂمẀكẀب ґẃرџق→Ẁي ẁء Ẃ∂→ џال ش џو Ẃم→Ẁكџل ẂهẀت Ẃر џك џذ Ẃدџق џو ẃالґا ґار→ẃالن џن→ ґم مẀك Ẁد ґباع→Ẁي ẁء Ẃ∂→ џش џسẂيџل Ẁه→ￍن ґا)

)؛  ẂهẂيџل џع ẂمẀكẀتẂلџل џد Ẃدџق џو ẃالґا
^ ش→→→→ما گ→→→→→فتهام و ه→→→→→يچ  «ه→→→→→يچ ع→→→→→مل∂ ك→→→→→ه ش→→→→ما را از آتش دور ك→→→→ند ن→→→→مانده، م→→→→گر آنك→→→→→ه آن را ب→→→→را

عمل∂ كه شما را به بهشت نزدي− كند نمانده، مگر آنكه شما را به آن راهنماي∂ كردهام». 
زẂقџه)؛۱  ґر џل ґمẂكџت Ẃسџي Ẅ∂ẃم حتẀكẂن ґم ẁدẂب џع џوتẀمџي Ẃنџل Ẁهￍنґوع∂ ا Ẁف∂ ر џثџفџن ґس ẀدẀالق џوح Ẁر ￍن ґاџف)

^ خود را تماماҐ نگرفته، نخواهد مرد».  «روح القدس از جانب خدا به قلبم افكنده كه تا كس∂ روز
بنابر اين: 

لẀوا ґﾭ الطￍلџب)؛  ґم Ẃجџا)
«در راه طلب رزق، اعتدال را رعايت كنيد». 

حريص نباشيد.خود را به آب و آتش نزنيد.حالل و حرام را با هم مخلوط نكنيد. 
...�؛  ґشاء ẂحџفẂالґب ẂمẀك ẀرẀمẂأџي џو џرẂقџفẂال ẀمẀك Ẁد ґعџي ẀطانẂي ￍلشџا �

«اي→→→→→→ن ش→→→→→→يطان است ك→→→→→→ه ش→→→→→→ما را از ف→→→→→→قر آي→→→→→→نده م→→→→→→→∂ترساند و ش→→→→→ما را ب→→→→→ه ف→→→→→حشا و ك→→→→→ار زشت وادار 

                                                           

 . ۱۸Ｑ ^ ـ بحاراالنوار، جلد ۷۷، صفحه ۱
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م→→→→∂كند؛ گ→→وش ب→→ه  ن  م→→→→→→→ع→→امله و دروغ→→گوي∂ و ت→→دليس∗∗∗∗وادارتا ^ و اج→→→حاف∗∗∗∗در  م→→→∂كند [ب→→→→ه رب→→→اخوار
حرف شيطان ندهيد]». 

�؛۱  ẁيمґل џع ẁع ґواس Ẁاهللا џو Ґال Ẃضџف џو ẀهẂن ґم ↕ џرґفẂغџم ẂمẀك Ẁد ґعџي Ẁاهللا џو...�
^ وسعت و مغفرت م∂دهد و خداوند قدرتش وسيع و [به هرچيز＾] داناست».  «خدا به شما وعده

^ حالل  ^ در كسب روز صبر و بردبار
اي→ن قدر حرص نزنيد. خدا را در زندگ∂ به حساب بياوريد. نكند اگر امتحان∂ پيش آمد و 
 ^ ر ش→→→→→→ما ان→→→→→دك∂ دي→→→→→ر رس→→→→→→يد و ت→→→→→نگدست∂ ب→→→→→ه س→→→→→راغ→→→→→تان آم→→→→→د، خ→→→→→ود را گ→→→→→م ك→→→→→نيد و ب→→→→ه واد ẃرزق م→→→→→قد
ر خ→→→→→دا را از راه م→→→→→عصيت ب→→→→→ه دست ب→→→→→→ياوريد،اي→→→→→→ن ك→→→→→→ار را  ẃم→→→→→عصيت ب→→→→→يفتيد و ب→→→→→خواه→→→→→يد آن رزق م→→→→→قد
^ ام→→→→تحان پ→→→→→يش م→→→→→∂آيد و ان→→→→دك∂ ت→→→→أخير م→→→→∂شود و  ن→→→→→كنيد،عجله و ش→→→→→تاب ن→→→→كنيد. گ→→→→→اه∂ ص→→→→حنه

تنگدست∂ پيش م∂آيد؛ ول∂ هرگز خدا را فراموش نكنيد، شيطان را به خودتان راه ندهيد. 
نẂدџ اهللاґ اґالẃ بґالطẃاعџ↨)؛  ґما ع ẀنالẀالي Ẁهￍن ґاџف)

^ ش→→→→ما م→→→عيẃن ك→→رده، از راه ع→→→بادت ب→→ه دست ب→→→ياوريد. م→→طيع ف→→رمان  ر خ→→→دا را، ك→→→ه ب→→→را ẃآن رزق م→→→→قد
رґ حاللґ خدا برسيد.  ẃخدا باشيد و حالل و حرام خدا را رعايت كنيد تا اين كه به آن رزق مقد

تفاوت معاشران از نگاه امام صادق� 
ي− جمله هم از امام صادق� بشنويم كه فرمود:  

)؛  تاجẀ اґلџيهґ كẀلￍ وقت＃ ẂحẀي ^ ґذￍال ґذاء ґغẂالџك ẁد ґواحџف ↨џالثџث Ẁخوان ґالџا)
                                                           

∗اجحاف: كار بر كس∂ تنگ گرفتن، نقصان كردن. 
 . ^ ∗تدليس: فريبكار＾، پنهان كردن عيب چيز

 . ۲⅛۸ ^ ^ بقره، آيه ـ سوره ۱
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«م→عاشران س→ه گ→روهند؛ گ→روه∂ م→انند غ→ذاي∂ هستند كه پيوسته و در هر زمان مورد نياز انسان 
است». 

وام م→ا را ت→كان ب→→دهد و م→→ا را از خ→واب غ→→فلت  ẃم→→ا ب→→→ه رف→→يق ن→→اصح م→شفق پ→يوسته ن→يازمنديم ت→ا ع→ل∂الد
^ م∂افتيم.  ^ ما الزمتر است.اگر نباشد، به مرگ ابد بيدار كند. اين چنين رفيق∂ از آب و نان برا

)؛  ґاء ￍالد ∂ґنẂعџم ﾭ Ẁ∂ґانẃالث џو)
^ است».  م كسان∂ هستند كه معاشرت با آنها مانند درد و بيمار ẃگروه دو»

^ ناراحت∂ م∂گردد و راه تخلẃص از آن را نم∂يابد.  كه عارض انسان م∂شود و مايه
)؛۱  ґواء ￍالد ∂ґنẂعџم ﾭ Ẁثґالẃوالث)

م مانند دارو و درمان دردند [كه انسان گاه∂ به آن نيازمند م∂شود،نه هميشه]».  ẃگروه سو»
م ه→→→يچگاه م→→→ورد ن→→→ياز ن→→→→يستند و گ→→→روه  ẃل ه→→→→ميشه م→→→ورد ن→→→→ياز ان→→→→سانند و گ→→→روه دو ẃپس، گ→→→→روه او

م گاه∂ مورد نياز واقع م∂شوند.  ẃسو
پروردگارا، 

با معارف قرآن و اهل بيت� آشناترمان بگردان. 
^ ما عنايت بفرما.  حسن عاقبت به همه

الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
 

 
 

                                                           

^ ۲۳۹، نقل به اختصار.  ـ تحفالعقول، صفحه ۱
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^ و ري→→→شه و اس→→→اس  «س→→→→الم ب→→→→ر ش→→→→ما ...ك→→→→ه م→→→→عدن رح→→→→مت و خ→→→→زينهداران دانش و س→→→→رآمد ب→→→ردبار
^ هستيد».  بزرگوار

لẂم)؛  ґعẂال џان ẃز Ẁخ џو ↨џم Ẃح ￍالر џن ґدẂعџم) 

مفهوم معدن و مخزن 
 ^ ^ اش→→→→→يا زџن ي→→→→→عن∂ م→→→→→حلẃ ن→→→→→→گهدار Ẃخ→→→→→ џن فرق دارد. مџز Ẃخ→→→→→ џت→→→→→وليد اش→→→→→ياء؛ ب→→→→→→ا م ẃن ي→→→→→عن∂ م→→→→→حل ґد Ẃع→→→→→ џم
گ→→→→→→→→→→→→→→→→→رانبها. اب→→→→→→→→→→→→→→→→→تدا الزم است ت→→→→→→→→→→→→→→→→→وضيح∂ راج→→→→→→→→→→→→→→→→→ع ب→→→→→→→→→→→→→→→→→ه رح→→→→→→→→→→→→→→→→→مت داده ش→→→→→→→→→→→→→→→→ود ت→→→→→→→→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→→→→→→→→→علوم ش→→→→→→→→→→→→→→→→ود ك→→→→→→→→→→→→→→→→ه 

اهلبيتنبوẃت� چگونه معدن رحمتند. 
^ رحمت  معنا

خدا م∂فرمايد: 
...�؛۱  ء＃ Ẃ∂ џش ￍلẀك Ẃتџع ґس џو ∂ґتџم Ẃح џر џو...�
«رحمت من همه چيز را فرا گرفته است». 

پس م→→→→علوم م→→→→∂شود ك→→→→ه ه→→→ر چ→→→ه در ع→→→الم ه→→→ست، ت→→→مام م→→→خلوقات و م→→→وجودات، در پ→→→وشش 
                                                           

 . ۱Ｑ⅛ ^ ^ اعراف، آيه ـ سوره ۱
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^ ك→ائنات ت→جلẃ∂گاه رحمت خدا هستند و اساساҐ ايجاد كردن  رح→مت خ→دا ق→رار گ→رفتهان→د و ه→مه
و وج→→→ود دادن ب→→→ه چ→→→يز＾، خ→→→ودش رح→→→→مت است. وج→→→ود و ح→→يات، ع→→لم و ق→→درت، ت→→مام ج→→مالها و 
ẃ∂ م→→رگ ك→→→ه در واق→→ع،  ك→→→مالها، از ه→→→ر ق→→→بيل ك→→→→ه ه→→→→ست، ع→→→موماҐ م→→→صاديق رح→→→مت خ→→→دا ه→→→ستند. ح→→→ت

^ نقص به كمال است، رحمت است.  ^ از مرتبه انتقال دادن موجود
^ معصومين� معادن رحمت خدا  ه ẃائم

^ م→→عصومين� م→→عدن اي→→ن رح→→مت ه→→ستند؛ ي→عن∂، پ→يدايش اي→ن ه→مه م→وجودات  ائ→→م�ه
در ع→الم ه→ست∂، اع→مẃ از ج→ماد و ن→→بات و حيوان و انسان و جنẃ و مل−، از اجسام و ارواح و ... و هر 
^ ش→→→∂ء، ي→→→عن∂ چ→→→يز، ب→→→ر آن م→→→نطبق است، م→→نشأ و م→→نبعش وج→→ود اق→→دس ام→→ام� است.  چ→→→ه ك→→→لمه

ف∂ فرموده است:  ẃاين قرآن است كه وجود مبار∑ رسولاهللا� را رحم↨ للعالمين معر
�؛۱  џين ґمџعالẂلґل ↨џم Ẃح џر ẃإال џ∑ناẂل џس Ẃما أر џو�

^ وج→→→→→→ود اق→→→→→→دس آنح→→→→→ضرت ق→→→→→رار  ي→→→→→→عن∂ ت→→→→→→→مام ج→→→→→→هانيان و ه→→→→→→رچه ه→→→→→→ست، ت→→→→→→كويناҐ در س→→→→→→ايه
ل√ ش∂ء است.طبعاҐ تمام  Ẁك Ẃتџع ґسџگ→رفتهان→د و ريزهخوار خوان نعمت او هستند. همان رحمت∂ كه و
ـ كه به نصẃ صريح قرآن  ^ دارند و در رأسشان عل∂ �  ẃ→حاد نور س∂ ك→→ه ب→→ا آن ج→ناب ات ẃان→وار م→→قد

ـ قرار گرفته است، معادن رحمت خدا خواهند بود.  نџفẂس نب∂ẃ ۲حساب شده است 
رحمت خدا صد قسمت است 

در ح→→→ديث آم→→ده است: خ→→دا ص→→د رح→→→مت دارد؛ ي−ص→→→دم آن را ف→→→عالҐ در ع→→الم پ→→خش ك→→رده و 
اي→ن ه→مه رح→مت ك→ه در م→يان م→وجودات ع→→الم ب→رقرار است، از ق→بيل م→حبẃت مادران به فرزندان و ديگر 

                                                           

 . ۱Ω۷ ^ ^ انبياء ، آيه ـ سوره ۱
^ آل عمران) .  ^ ۱⅛، سوره ^ مباهله (آيه ـ اشاره به آيه ۲
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^ ك→→→→→ه س→→→→→اير م→→→→وجودات ب→→→→اهم دارن→→→→د و ... ه→→→→مه ان→→→→→شعاب از ه→→→→مان ي− ص→→→→→دم رح→→→→مت  رواب→→→→→ط م→→→→→هرآميز
^ روز ق→→يامت است و آن روز، خ→→دا اي→→ن ي−ص→→→دم را ه→→م ب→→ه آن  است و ن→→→ود و ن→→→ه ج→→→زء ب→→→اق∂، ذخ→→يره ب→→را
ن→→ود و ن→→ه ج→→زء اض→→افه خ→→واه→→د ك→→رد و ص→→ددرصد رح→→مت خ→→ود را ش→→امل ح→→→ال اه→ل م→حشر خ→واه→د ك→رد ت→ا 

آنجا كه شيطان نيز طمع شمول رحمت م∂كند كه شايد پر اين رحمت او را هم بگيرد. 
از حضرت امام صادق� منقول است: 

نџا...)؛  џر џو Ẁص џن џس Ẃأحџا فџن џر ￍو џص џا وџنџقẂل џخ џن џس Ẃأحџا فџنџقџل џخ џاهللا ￍإن...)
«خ→دا م→ا را خلق كرده و خلقت زيباي∂ به ما داده است و ما را تصوير كرده و صورت∂ زيبا به ما 

^ ابعاد از ظاهر و باطن]».  داده است [آن هم زيبا از همه جهت و در همه
...)؛  ґه ґادџب ґع ґﾭ ẀهџنẂي џا عџنџل џع џج џو...)

^ خود قرار داده در ميان مخلوقاتش».  «ما را چشم بينا
مџ↨...)؛  Ẃح ￍالر џو ↨џفẂأￍالرґب ґه ґادџب ґع џﾲџع ↨џوط ẀسẂبџمẂال Ẁه џدџي џو...)

«و م→ا را دست رح→مت خ→ود ب→ر س→ر ب→ندگانش قرار داده است؛ آن هم دست گسترده و باز [دست∂ 
كه در عالم كار م∂كند]». 

...)؛۱   ẀارџهẂن џ Ẃاأل ґتџر џج џو Ẁارџمґẃالث ґتџعџنẂأي џو Ẁار џج Ẃش Ẃاأل ґتџرџمẂا أثџنґب...)
^ م∂شوند».  «به سبب ما اهل بيت است كه درختها ميوه م∂دهند، ميوهها م∂رسند و نهرها جار

)؛  Ẁاهللا ґدџب ẂعẀي Ẃمџل џ−ґوال ذلџو ل)
«اگر اين چنين نبود، خدا نه شناخته نه عبادت م∂شد». 

^ جهات ظهور م∂كند.  رحماتشان در همه
                                                           

 . ℮℮ ^ ـ اصول كاف∂، جلد ۱، صفحه ۱
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پيامبر اكرم� رحم↨ للعالمين است 
^ پ→→→وشيدهان→→→د. دوازده  ^ ح→→→→ضور رس→→→→ول اك→→→→رم� ش→→→→رفياب ش→→→→د. دي→→→→د پ→→→→يراه→→→ن ك→→→هنها م→→→→رد
^ ناقابل∂ از  دره→م ت→قديم ك→رد و گفت: بر من منẃت بگذاريد و اين دوازده درهم را به عنوان هديه
^ ب→اشد. رس→ول خ→→دا� ن→يز  ^ م→ن اف→تخار م→→ن ب→→پذيريد و ب→→ا آن پ→→يراه→→ن∂ ت→→هيẃه ك→→نيد و ب→→پوشيد ت→→ا ب→را
آن دوازده دره→→م را ك→→ه ه→ديه ب→ود پ→ذيرفتند و ب→→عد آن را ب→→ه ام→يرالم→ؤمنين� دادن→د و ف→رمودند: چ→ون 
آن م→→→رد م→→→ؤمن دلش خ→→→واس→→→ته است م→→→ن ب→→→ا اي→→→ن پ→→→ول پ→→→يراه→→→ن∂ ب→→→پوشم، ش→→→→ما ب→→رويد ب→→ازار و ب→→ا اي→→ن پ→→ول 
^ م→→→→→→→ن پ→→→→→→يراه→→→→→→ن∂ ت→→→→→→→هيẃه ك→→→→→→نيد. ام→→→→→→يرالم→→→→→→ؤمنين� رف→→→→→→تند و پ→→→→→→يراه→→→→→→ن∂ خ→→→→→→ريدند و ب→→→→→→رگشتند. رس→→→→→→ول  ب→→→→→→→را
اك→رم� پ→يراه→ن را دي→د و فرمود: اين لباس (به قول ما جنسش عال∂ است و) مناسب من نيست، 
از اي→→→→→ن پ→→→→→→ستتر م→→→→→→∂خواه→→→→→م، ب→→→→→بين اگ→→→→→ر ف→→→→→روشنده راض→→→→→∂ است، م→→→→→عامله را ف→→→→سخ ك→→→→ن. ام→→→→ام ب→→→→→ه ب→→→→→ازار 
ب→→→→→→→رگشتند و ب→→→→→→→ه ف→→→→→→→روشنده ف→→→→→→→رمودند: رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا اي→→→→→→ن پ→→→→→→ارچه را دوست ن→→→→→→دارن→→→→→→د، از اي→→→→→→ن ارزانت→→→→→→ر و 
^ ن→→→داشت. ف→→→رمود: پس اگ→→→ر م→→واف→→ق ب→→اش∂ م→→→عامله را  ^ پ→→→ستتر پ→→→ستتر م→→→→∂خواه→→→ند. او ه→→→م پ→→→ارچه
ف→→سخ م→→∂كنيم. او ق→→بول ك→→رد و پ→→ول را پس داد و پ→→يراه→→ن را گ→→رفت. ام→→ام خ→دمت رس→ول اك→رم� 
^ پيراهن∂ به چهار  ب→رگشتند. آنح→ضرت ف→رمودند: ح→اال ب→ا ه→م ب→رويم. ب→ا هم به بازار رفتند و از مرد
^ ب→→→→→→→→رهنه ن→→→→→→→→شسته است و  دره→→→→→→→→→م خ→→→→→→→→→→ريدند و آن را پ→→→→→→→→وشيدند و ب→→→→→→→→رگشتند. ب→→→→→→→→ين راه دي→→→→→→→→→دند ك→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→رد
^ ب→→→هشت∂ ب→→رخوردار ك→→→ند. رس→→ول خ→→دا�  م→→→∂گويد: ه→→→ر ك→→→ه م→→→را ب→→→پوشاند، خ→→→→دا او را از ن→→→عمتها
اي→ستادند و ه→→مان پ→يراه→ن را ك→→ه ت→ازه خ→→ريده و پ→وشيده ب→ودند، از ت→ن درآوردن→→د و به آن مرد دادند و 
او پ→وشيد. دوب→→اره به سمت بازار برگشتند. در بين راه ديدند كه كنيزك∂ نشسته و گريه م∂كند. از 
^ ب→خرم و آن را گ→→م  ع→→لẃت گ→→ريه پ→→رسيدند، گ→فت: ص→احب م→ن چ→هار دره→→م ب→→ه م→ن داده ب→ود ت→→ا چ→يز
ك→→→→→ردهام. م→→→→→∂ترسم ب→→→→→روم و او ت→→→→→نبيهم ك→→→→→→ند. رس→→→→→ول اك→→→→رم� از ه→→→→شت دره→→→→م ب→→→→اق∂ م→→→→انده، چ→→→→هار 
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دره→→م ب→→ه او دادن→→د و ب→→ا چ→→هار دره→→→م دي→→→گر پ→→يراه→→ن∂ خ→ريدند و پ→وشيدند. وق→ت∂ ب→رگشتند، دي→دند ب→از 
ك→نيز∑ آن→جا نشسته و گريه م∂كند. از علẃت جويا شدند. گفت: چون از وقت∂ كه از خانه بيرون 
^ گ→ذشته است، م∂ترسم بروم مواليم تنبيهم كند. فرمودند: همراه من بيا كه  ت زي→اد ẃآم→دهام م→→د
^ ص→→احب آن ك→→نيز∑ اي→→ستادند. دأب→→→شان∗∗∗∗اي→→ن  ش→→→فاعت ك→→→نم ت→→→ا ت→→→نبيهت ن→→→كنند، آم→→→→دند ك→→→→نار خ→→→انه
^ م∂رسيدند، م∂ايستادند و از بيرون سالم م∂كردند. اگر جواب م∂آمد و  ب→ود ك→ه درґ هر خانها
در ب→→→از م→→→→∂شد، داخ→→→ل م→→→→∂شدند و اگ→→→ر ج→→واب ن→→م∂آمد، ت→→→ا س→→ه ب→→ار س→→→الم م→→→∂كردند و اگ→→ر ج→→واب 
م س→→→→→الم ك→→→→ردند، ب→→→→→از ج→→→→واب  ẃل ج→→→→→واب داده ن→→→→شد. ب→→→→ار دوẃن→→→→→م∂آمد، ب→→→→→رم∂گشتند. اي→→→→→نجا ب→→→→→ه س→→→→→→الم او
الم يا رسول اهللا. در باز شد  ẃم ك→ه سالم كردند، از داخل خانه جواب آمد: عليكم الس ẃن→يامد. ب→ار س→و
و ص→→احبخانه ك→→ه زن→∂ ب→ود، پ→شت در اي→ستاد و ب→→ا ادب و اح→ترام ت→مام گ→فت: بفرماييد يا رسول اهللا. 
^ م→→→ا  م ج→→→→واب ن→→→→→داد＾؟ گ→→→→فت: چ→→→→ون س→→→→→الم ش→→→→ما ب→→→را ẃل و دوẃرس→→→→ول اك→→→→رم� ف→→→→رمودند: چ→→→→را ب→→→→ار او
م  ẃم→→ا ن→→→ازل ش→→ود.بار س→→و ^ راҐ ب→→ركت و رح→→مت خ→→→دا ب→→ه خ→→→انه ẃرح→→→مت و ب→→→ركت است، دوست داش→→→تم م→→كر
م فرمودند: اين كنيز∑ در مراجعت به خانه دير  ẃت→رسيدم م→راجعت بفرماييد، جواب دادم. رسول مكر
ك→→→رده و م→→→ن آم→→→دهام ش→→→فاعت ك→→نم ت→→ا ت→→نبيهش ن→→كنيد. زن گ→→فت: ي→→ا رس→→ولاهللا، ب→→ه اح→→ترام م→→قدم م→→بار∑ 
ر و م→→شرẃف ف→→رمودهاي→→د، ن→→ه ت→→نها ت→→نبيهش ن→→م∂كنم، ب→لكه او را در راه خ→دا آزاد  ẃم→→ا را م→→نو ^ ش→→ما ك→→ه ك→→لبه
^ ب→→سيار م→→همẃ ب→وده است؛ از آن ن→ظر ك→ه ب→ردهها  ك→→ردم. م→→∂دان→→يم ك→→→ه آزاد ك→→ردن ب→→رده در آن زم→→ان، ام→→ر
^ ع→→→ظيم ب→→→ه ش→→→مار م→→→∂آمدند و آزاد ك→→→ردن آنه→→ا ي→→→عن∂ دست از  در آن زم→→→ان م→→→→تاع∂ ن→→→فيس و س→→→رمايها
→→→→→→يẃت ره→→→→→→ا س→→→→→→اختن، و لذا رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا� ف→→→→→رمودند:  ẃم→→→→→→تاع∂ گ→→→→→→ران→→→→→→بها ب→→→→→→رداش→→→→→→تن و ان→→→→→→→سان∂ را از ق→→→→→→→يد رق
الح→→→→→مدهللا؛ چ→→→→→→قدر اي→→→→→ن دوازده دره→→→→→م ب→→→→→ا ب→→→→→ركت ب→→→→→ود. دو ب→→→→→رهنه را پ→→→→وشاند و ي− ب→→→→نده را آزاد ك→→→→رد.اي→→→→ن 

                                                           

دأب: عادت، رسم.  ∗
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^ كوچك∂ از آثار "رحم↨ للعالمين و معدن الرẃحمه" بودنґ اهل بيت نبوẃت� است.   نمونه
^ علم اله∂  اهل بيت نبوẃت� كليدداران گنجينه

م:  ẃدو ^ جمله
)؛  ґمẂل ґعẂال џان ẃز Ẁخ)

 «خزانهداران علم ». 
→→→→زẃان» ج→→→مع «خ→→→ازن» است و خ→→→ازن ي→→→عن∂ خ→→→زانه دار ي→→→→ا ك→→→→ليددار خ→→→زينه و ن→→→گهبان گ→→→نجينه.  Ẁخ»
^ آن و  ح→→→ال، آي→→→→ا م→→→ا م→→→→∂توان→→→يم از ع→→→لم خ→→دا، آن چ→→→نان ك→→ه ه→→ست، آگ→→اه ش→→ويم ت→→ا ب→→توان→→يم از خ→→زان→→ه
^ ب→→→→→→→→گيريم؟ از واض→→→→→→→→حات است ك→→→→→→→→ه اح→→→→→→→→اطه ب→→→→→→→→ر ع→→→→→→→→لم خ→→→→→→→→دا ك→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→ين ذات  خ→→→→→→→→زان→→→→→→→→هداران آن خ→→→→→→→→بر
 ẃخداست، از محاالت است؛تنها همان قدر كه ذات اقدس خودش در بيان علم خودش، در حد

فهم ما اشارات∂ فرموده است،م∂توانيم سخن بگوييم. م∂فرمايد: 
 ↨џق џر џو Ẃن ґم ẀطẀق Ẃسџما ت џو ґر ẂحџبẂال џو ґẃر џبẂال ґﾭ ما Ẁمџل Ẃع џي џو џو Ẁه ẃها إالẀمџل Ẃع→→ џال ي ґبẂي→→ џغẂال Ẁحґفات→→џم Ẁه џدẂن→→ ґع џو�

�؛۱  ＃3ґبẀتاب＃ م ґك ∂ґف ẃس＃ إالґال ياب џب＃ وẂط џال ر џو ґض Ẃر џالẂا ґماتẀلẀظ ґﾭ ↨ￍب џال ح џها وẀمџل Ẃعџي ẃإال
^ [خ→→→زائن] غ→→→يب م→→→نحصراҐ ن→→زد اوست و ج→→ز او ك→→س∂ آن را ن→→م∂داند. آن→→چه در خ→→شك∂ و  «ك→→→→ليدها
^ در  دري→→→→→ا ه→→→→→ست م→→→→→∂داند. ه→→→→→يچ ب→→→→→رگ∂ [از درخ→→→→→ت∂] ن→→→→→م∂افتد،مگر اي→→→→→→نكه او آن را م→→→→∂داند و ه→→→→يچ دان→→→→ها
مخفيگاه زمين و هيچ تر و خشك∂ وجود ندارد، مگر اينكه در كتاب∂ آشكار [در علم خدا] ثبت است». 
 Ẃن→→→ ґم џرџغ→→→ Ẃال أص џو ґماء→→→→→ ￍالس ґﾭ ال џو ґض Ẃر џالẂا ґﾭ ↕ ￍر џذ ґقالẂث→→→→ ґم Ẃن→→→→ ґم џ−ґẃب џر Ẃن→→→→ џع ẀبẀزẂع→→→→ џم→→→→ا ي...�

�؛۲  تاب＃ مẀبґين＃ ґك ґﾭ ẃإال џرџبẂال أك џو џ−ґذل
                                                           

 . Ｑ۹ ^ ^ انعام، آيه ـ سوره ۱
 . ⅛۱ ^ ^ يونس، آيه ـ سوره ۲
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^ و ن→→ه ك→→وچكتر از آن و ن→→ه ب→زرگتر از  ها ẃس→→نگين∂ ذر ^ «ه→→→يچ چ→→يز در زم→→ين و آس→→مان ب→→ه ان→→دازه
^ آنها] در كتاب آشكار [از علم خدا] ثبت است».  آن نيست، مگر اينكه [همه

^ ع→→لم اله→→∂ ه→→ستند و ب→→ه اذن خ→→دا اح→اطه ب→ه  اه→→ل ب→→يت ن→→بوẃت� ك→→ليدداران گ→→نجينه
ن→→حصار خدا قرار  ا ^ شريفه علم به مفاتح∗∗∗∗غيب را در  ت→مام حقايق عالم دارند. اگر م∂بينيم آيه

داده م∂فرمايد: 
� ؛  џوẀه ẃها إالẀمџل Ẃع џال ي �

^ آن آگاه نيست».    «جز خدا كس∂ از خزائن غيب يا كليدها
^ ديگر م∂فرمايد:   و همچنين در آيه

...�؛۱  Ẁاهللا ẃإال џبẂيџغẂال ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس ґﾭ Ẃنџم Ẁمџل Ẃع џال ي ẂلẀق �
«بگو كسان∂ كه در آسمان و زمين هستند، از غيب آگاه∂ ندارند جز خدا». 

^ ديگر اين عموم تخصيص خورده و اين كلẃ∂ استثنا برداشته  اي→ن را ه→م ب→دان→يم كه در آيه
و فرموده است: 

...�؛۲  ول＃ Ẁس џر Ẃن ґم ∂ џضџت Ẃار ґنџم ẃإال � Ґدا џأح ґهґبẂي џغ ﾲџع Ẁر ґهẂظẀال يџف ґبẂيџغẂال Ẁمґعال�
^ را از غ→→→يب خ→→→ود آگ→→→اه ن→→→م∂سازد، م→→→گر رس→→→ول∂ را ك→→→ه م→→→ورد  «خ→→→→دا ع→→→→الم ب→→→→ه غ→→→→يب است و اح→→→→د

ت برگزيده است».  ẃنبو ^ رضايت اوست و برا
يعن∂ علم غيب، ذاتاҐ منحصر به خداست؛ول∂ خداوند متعال گروه∂ از بندگان مرتض∂ و 

مورد پسند خود را مسلẃط بر علم غيب م∂كند. 
                                                           

^ Ｑ⅛ . ∗مفاتح: كليدها.  ^ نمل، آيه ـ سوره ۱
، آيات ⅛۲و۲۷.  ẃجن ^ ـ سوره ۲
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...�؛۱  Ẁشاءџي Ẃنџم ґهґل Ẁس Ẁر Ẃن ґم ∂ґبџت Ẃجџي џاهللا ￍن ґلك џو ґبẂيџغẂال џﾲџع ẂمẀكџعґلẂطẀيґل Ẁاهللا џما كان џو...�
«ش→ايسته نيست كه خداوند شما را از اسرار نهان آگاه سازد؛ ول∂ خداوند از ميان رسوالن خود 
^ م→→قام اولوااالم→→ر الزم است در  ه→→→ر كس را ب→→→خواهد ب→→→ر م→→→→∂گزيند [و ق→→→سمت∂ از اس→→→رار ن→→→هان را ك→→→ه ب→→→را

اختيار او م∂گذارد]». 
^ ج→→→→→→→→→داست؛ چ→→→→→→→→→را ك→→→→→→→→→ه آنه→→→→→→→→→ا  آنه→→→→→→→→→→ا (م→→→→→→→→→→عصومين�) ح→→→→→→→→→→سابشان از ح→→→→→→→→→ساب اف→→→→→→→→→راد ع→→→→→→→→→→اد
^ ارش→→→→→اد و ه→→→→دايت م→→→→ردم الزم است ك→→→→ه خ→→→→دا آنه→→→→ا را از  ا ه→→→→→→ستند و ب→→→→→را و م→→→→→→→جتبا＾∗∗∗∗خ→→→→→→→→→→د م→→→→→رتض∂∗∗∗∗

اسرار نهان آگاه سازد و آنها خزẃان علم خدا هستند. 
علم معصومين� افاض∂ است 

ẃه،علم آنه→ا ب→ا ع→لم خ→دا ف→رق دارد. ع→لم خ→→دا  ^ غ→→يبند. الب→ت م→→عصومين�كليدداران خ→→زان→→→هها
ذات→→→→→→→∂ است و م→→→→→→→نف−ẃ از ذاتش ن→→→→→→→يست. ول∂ م→→→→→→→عصومين� ع→→→→→→→لمشان ع→→→→→→→لمґ اف→→→→→→→اض∂ است؛ ي→→→→→→→عن∂، از 
^ را ندانند.  جانب خدا به آنها افاضه م∂شود و ممكن است خدا جلو علم آنها را بگيرد و چيز

^ است؛ ي→→→عن∂،  ه→→→مان ك→→→س∂ ك→→→ه م→→→→∂دهد، م→→→→∂توان→→→د ب→→→گيرد و ب→→ه ب→→يان دي→→گر، ع→→لم آنه→→→ا اراد
خ→داون→→د ق→درت∂ ب→ه آنه→ا داده ك→ه ه→ر وقت ب→خواه→ند م→طلب∂ را ب→دان→→ند، م→∂دان→→ند و اگ→ر ب→خواه→ند كه 

ندانند، نم∂دانند؛يعن∂، كليد علم دست خودشان و در اختيار خودشان است. 
→→→→→ا ن→→→→م∂دان→→→→يم. م→→→→→ثالҐ اي→→→→نجا ن→→→شستهاي→→→→م و م→→→→∂خواه→→→يم  ẃم→→→→ا خ→→→→→يل∂ چ→→→→يزها را م→→→→→∂خواه→→→→يم ب→→→→دان→→→→يم ام
^ م→→→→ا چ→→→→→ه خ→→→→بر است، ن→→→→م∂دان→→→→يم. م→→→→∂خواه→→→يم ب→→→→دان→→→يم اآلن در ف→→→→الن ش→→→هر چ→→→→ه  ب→→→→دان→→→→يم اآلن در خ→→→→انه

                                                           

  .۱۷۹ ^ ^ آل عمران، آيه ـ سوره ۱
∗مرتض∂: پسنديده. 

∗مجتب∂: برگزيده شده. 
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^ پيش  ^ پيش آمده است، نم∂دانيم. م∂خواهيم بدانيم فردا يا ده روز ديگر چه حادثها ح→ادثها
خ→واه→→د آم→→د، ن→م∂توانيم بدانيم.ول∂ امامان� هر چه را كه بخواهند بدانند، م∂دانند و هر چه را 
ك→→ه ن→→خواه→→→ند ب→→دان→→ند ي→→ا ب→→خواه→→ند ك→ه ن→دان→ند، ن→م∂دان→→ند و لذا در ح→االتشان م→→∂خوان→يم ك→ه گ→اه∂ از 
ك→→→س∂ س→→ؤال م→→→∂كردند: ت→→و ك→→ه ه→→ست∂ و اس→→مت چ→→→يست؟ ف→→→الن آدم چ→→ه م→→→∂كند؟ ح→→→الش چ→→→گونه 
^ ن→→→→→شسته است و اگ→→→ر پ→→→رده را ع→→→قب ب→→→زند، ه→→→→مه چ→→→يز را  است؟ ت→→→→→شبيهاҐ م→→→→انند ك→→→→س∂ ك→→→→ه ك→→→→→نار پ→→→→ردها
→→→→ا ن→→→→م∂خواه→→→→د آن را ع→→→→→قب ب→→→→زند. در اي→→→→ن ص→→→ورت، ط→→→بيع∂ است ك→→→→ه از پ→→→شت پ→→→رده خ→→→بر  ẃم→→→→∂بيند؛ ام

نخواهد داشت؛ ول∂ همين كه پرده را عقب بزند، م∂بيند و از همه چيز آگاه م∂شود. 
معصومين� هر چه را كه بخواهند بدانند،م∂دانند 

در ي→→ك∂ از س→→فرها ش→→تر پ→يغمبراك→رم� گ→م ش→د، ف→رمودند: ب→گرديد و ب→→بينيد ك→جاست. ه→ر 
 ^ ع→→→→→→ا ẃچ→→→→→→→ه گ→→→→→→→شتند پ→→→→→→→يدا ن→→→→→→→كردند.يك∂ از م→→→→→→→نافقين گ→→→→→→فت: ك→→→→→→→ار او ع→→→→→→جيب است. از ي− ط→→→→→→رف اد
^ م→∂كند و م→∂گويد: م→ن از آس→مان و اوض→اع آس→مانيان ب→اخبرم و از ط→رف ديگر، شترش  پ→يغمبر
گ→→→م ش→→→ده و ن→→→م∂دان→→→د ك→→→جاست و م→→→→∂گويد: ب→→گرديد پ→→يدايش ك→→نيد. اي→→ن ح→→رف ب→→ه گ→→→وش پ→→يغمبر 
ه، درخ→→→ت∂ ه→→→ست و  ẃاك→→→→رم� رس→→→→يد. ف→→→→رمودند: م→→→→∂دان→→→→م ك→→→→→جاست. پ→→→→شت ه→→→→مين ك→→→→وه، پ→→→→→ايين در

^ آن بند شده و آنجا مانده است. برويد و آن را بياوريد.  افسار شتر به شاخه
آر＾، آن→→→→→→جا ك→→→→ه ن→→→→م∂خواست ب→→→→دان→→→→د، ن→→→→م∂دان→→→→ست و م→→→→→∂گفت: دن→→→→→بالش ب→→→→گرديد و پ→→→→يدايش 
→ا آن→جا  ẃب→ود. ه→→مانطور رف→تار م→→∂كرد ك→ه م→ا ب→ا ه→م رف→→تار م→→∂كنيم. ام ^ ك→→نيد. چ→ون رف→تارش ب→ا م→ردم ع→→اد
→→→بهه از دله→→ا ب→→رطرف س→ازد، در ي− لح→ظه گ→→فت: م→→∂دان→م ك→جاست. گ→وي∂،  Ẁك→→ه خ→→واست ب→→دان→→د و ش
ص→→→ندوق∂ در ب→→→اطن ج→→انشان ن→→صب است و ك→→ليد آن ص→→→ندوق دست خ→→ودشان است. وق→→ت∂ ب→→خواه→→→ند، 
آن را باز م∂كنند و همه چيز را م∂دانند و وقت∂ هم نم∂خواهند آن را باز كنند، طبعاҐ نم∂دانند. 
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ع→→→مال ق→→→→درت ك→→→نند،  ґت است. ي→→→→عن∂، اگ→→→ر ب→→→خواه→→→→ند اẃق→→→درت ن→→→يز ب→→→ه ه→→→مين ك→→→يفي ^ در م→→→→سأله
ل ب→→ه  ẃم→→∂توان→→ند ب→→→ه اذن خ→→→دا آس→→→مان را ت→→بديل ب→→ه زم→→ين و زم→→ين را ت→→بديل ب→→→ه آس→→→مان ك→→نند؛ م→→رد را م→→بد
^ را ان→جام ب→دهند، در آن  ل ب→→ه م→رد ك→نند و اگ→ر ن→خواه→→ند ي→ا ب→خواه→ند ك→→ه ن→توان→ند ك→→ار ẃزن و زن را م→→بد
ص→→→→→→→ورت، ن→→→→→→→م∂توان→→→→→→→ند و م→→→→→→قهور دش→→→→→→من ق→→→→→→رار م→→→→→→→∂گيرند و م→→→→→→ضروب ي→→→→→→→ا م→→→→→→قتول ي→→→→→→→ا اس→→→→→→ير و زن→→→→→→دان→→→→→→→∂ 
م→→→∂گردند. ه→→→→مانگونه ك→→→ه ك→→→ليد ع→→لم و دان→→اي∂ دست خ→→ودشان است، ك→→ليد ق→→درت و ت→→وان→→→اي∂ ن→→يز 
دست خ→ودشان است. ع→مر م→→∂گفت: ي→→ا ع→ل∂، اي→ن چ→→گونه است ك→ه از ت→و ه→ر چ→ه س→ؤال م∂كنند، 
 ^ →→ا م→→ا ن→→م∂توان→→يم؟ م→→→∂فرمودند: آي→→ا اگ→→ر ك→→س∂ از ت→→و ب→پرسد دست ت→و دارا ẃج→→واب م→→∂ده∂؛ ام Ґف→→ورا
چ→ند ان→گشت است، در ج→واب دادن ن→ياز ب→→ه تأمẃل دار＾؟ گفت: نه، م∂بينم كه پنج انگشت دارم. 

^ من چنين است. اگر بخواهم، همه چيز را م∂بينم.  فرمودند: تمام عالم برا
حديث∂ جالب در خصوص علم امام� به حقايق عالم 

 ، ẃدر اص→ول ك→اف∂ اي→ن ح→ديث ه→ست ك→ه س→→دير ص→يرف∂ م∂گويد: با جمع∂ از اصحاب خاص
در م→→→جلس∂ ك→→→ه م→→→خالفين م→→→ذهب ن→→→يز ب→→→ودند، در ب→→→يرون م→→→نزل ح→→→ضرت ام→→→امصادق� ن→→→شسته ب→→وديم. 
امام� وارد شدند و در حال∂ كه خشمگين و ناراحت به نظر م∂رسيدند، نشستند و فرمودند: 

...)؛  џبẂيџغẂال Ẁمџل Ẃعџا نￍأن џونẀمẀع Ẃزџام＃ يџوẂق ґأل Ґبا џجџع...)
«...تعجẃب از مردم∂ كه م∂پندارند ما علم غيب داريم و حال آنكه...»؛ 

...)؛  ￍل џج џو ￍزџع Ẁاهللا ￍإال џبẂيџغẂال Ẁمџل Ẃع џا يџم...)
«...علم غيب را جز خدا كس∂ ندارد...». 

بعد فرمودند: 
م→→→ن خ→→دمتكار خ→→انهام را خ→→واس→→تم ت→→نبيه ك→→نم، ف→→رار ك→→رد و در ج→→اي∂ پ→→نهان ش→→د. م→→ن ن→→فهميدم 
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^ خانه مخف∂ شده است.  كجا رفته و در كدام ي− از اتاقها
...)؛۱  џ∂ ґه ґار ￍالد ґوتẀيẀب ґẃ^ نґẃ∂ فџمџا عџلґمẂتґﾭ Ẁ أ ґم Ẃتџب џرџهџف ↨џالنẀف ∂ґتџي ґار џج ґبẂر џضґب ẀتẂمџمџه...)

ب ش→→→→→→→ديم ك→→→→→ه چ→→→→→طور ام→→→→→ام  ẃس→→→→→→دير م→→→→→→→∂گويد: م→→→→→→→ا اي→→→→→→ن ح→→→→→→رف را ك→→→→→→→ه از ام→→→→→→ام ش→→→→→→نيديم، م→→→→→→تعج
م→→→→→∂فرمايند: م→→→→→ن ن→→→→→فهميدم او در ك→→→→→جا پ→→→→→نهان ش→→→→→→ده است. ب→→→→→عد ك→→→→→→ه م→→→→→جلس خ→→→→→لوت ش→→→→→د و دي→→→→گران 
^ ح→→قايق  ^ ش→→ما اي→→→ن است ك→→→ه ش→→ما ع→→لم غ→→→يب داري→→د و ه→→مه رف→→→تند، گ→→→فتيم: آق→→→ا، اع→→تقاد م→→→ا درب→→اره

^ شما مكشوف است. پس چگونه فرموديد كه نم∂دانم؟ فرمودند:  عالم برا
^ كه:  اين آيه را در قرآن خواندها

...�؛۲  џ−Ẁف Ẃرџط џ−Ẃيџإل ￍدџت Ẃرџي Ẃأن џلẂبџق ґهґب џ−يґا آتџأن ґتاب ґكẂال џن ґم ẁمẂل ґع Ẁه џدẂن ґع ^ ґذￍال џقال �
آص→ف ب→ن برخيا، وزير جناب سليمان� كه علم∂ از كتاب در نزد او بود، در ي− چشم 
^ ب→ه ك→→شور  ^ س→→→با را ب→→ه ك→→اخ ج→→→ناب س→→ليمان�(يعن∂ از ك→→شور ب→→ه ه→→م زدن ت→→وان→→ست ت→→خت م→→لكه
� آن  ґتاب→ ґكẂال џن→→ ґم ẁمẂل→→ ґع Ẁه џدẂن→→ ґدي→→گر) م→→نتقل ك→→ند. گ→→فتم: ب→→→له خ→→وان→→دهام، ف→→رمود: ق→→رآن م→→∂گويد: �ع
^ دي→→→→→گر را ه→→→→→م  ش→→→→→→خص ك→→→→→→ه اي→→→→→ن ك→→→→→ار ع→→→→→جيب را ان→→→→→→جام داد، ان→→→→→دك∂ از ع→→→→→لم ك→→→→→→تاب را داشت. آي→→→→→→ه

^ كه م∂فرمايد:  خواندها
�؛۳  ґتاب ґكẂال ẀمẂل ґع Ẁه џدẂن ґع Ẃنџم џو ẂمẀكџنẂيџب џو ∂ґنẂيџب Ґيدا ґه џش ґاهللاґب ∂џفџك ẂلẀق... �

^ آن كس∂ است كه تمام علم كتاب پيش اوست».  ت من يك∂ خدا و ديگر ẃپيامبر، بگو شاهد نبو ^ «ا
^ علم عل∂� با علم وزير سليمان�  مقايسه

بناب→→يطالب�  ẃ∂آي→→→→ا م→→→∂دان→→→→∂ آن ك→→→س∂ ك→→→ه ت→→→→مام ع→→→لم ك→→→→تاب پ→→→يش اوست ك→→→يست؟ او ع→→ل
^ س→→→→با را ب→→→→→ه  است. آن ك→→→→→س∂ ك→→→→→→ه آن ق→→→→→درت را داشت ك→→→→→ه در ي− چ→→→→شم ب→→→→ه ه→→→→م زدن ت→→→→خت م→→→→لكه

                                                           

 . ۲Ｑ۷ ^ ـ اصول كاف∂، جلد ۱، صفحه ۱
 . ℮Ω＾نمل، آيه ^ ـ سوره ۲
 . ℮۳ ^ ^ رعد، آيه ـ سوره ۳
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ك→→→اخ س→→→ليمان م→→→نتقل ك→→→→ند، ان→→→→دك∂ از ع→→→لم ك→→→→تاب پ→→→يش او ب→→→ود؛ در ح→→→ال∂ ك→→→→ه ت→→→مام ع→→→لم ك→→→تاب ن→→زد 
ع→→→ل∂�است. ح→→→→ال، آي→→→ا م→→→→∂دان→→→→∂ ع→→→لم وزي→→→ر ج→→→ناب س→→→ليمان در م→→→→قابل ع→→→لم ع→→→ل∂� چ→→→ه ن→→→سبت∂ 
داشت؟ ي− ق→→→→طره در م→→→→قابل دري→→→→ا! ح→→→→اال آن ك→→→→→س∂ ك→→→→ه ي− ق→→→→طره داش→→→→→ته، ت→→→وان→→→سته است آن ك→→→→ار 
^ س→→→→→→→با را در ي− ط→→→→→→رف↨ الع→→→→→ين از آن ك→→→→→شور ب→→→→→ه اي→→→→→ن ك→→→→→شور  ب→→→→→→زرگ را ان→→→→→→جام ب→→→→→→دهد و ت→→→→→→خت م→→→→→→لكه
^ ب→→→زرگ∂ م→→→∂توان→→→د ان→→→جام ب→→→→دهد؟ او  ب→→→→ياورد. پس آن ك→→→→س∂ ك→→→ه دري→→→ا در اخ→→→تيار اوست چ→→→ه ك→→→ارها

م∂تواند تمام عوالم امكان را در ي− چشم به هم زدن جابهجا كند. بعد فرمودند: 
نا)؛  џدẂن ґع ẀهلẀك ґتاب ґكẂال ẀمẂل ґع ґاهللا џو)

«به خدا قسم، تمام علم كتاب پيش ماست». 
^ ع→لم م→→ا را داش→→ته،   (اي→→ن ج→→مله را س→→ه ب→→ار ت→كرار ك→رد). ي→عن∂ آن كس ك→→ه ي− ق→طره از دري→ا
^ ب→→ه ك→→شور دي→→گر م→→نتقل ك→→→ند. پس م→→ا  ت→→→وان→→→سته است در ي− چ→→→شم ب→→ه ه→→م زدن ت→→خت∂ را از ك→→شور
ك→→→ه ت→→→مام دري→→→→ا را ن→→→زد خ→→→ود داري→→→م، چ→→→ه ق→→→درت ع→→→ظيم∂ خ→→→واه→→→يم داشت؟ ت→→→مام ع→→والم ام→→→كان ت→→حت 
^ م→→ا خ→→واه→→→د ب→→ود. پس آن→→جا ك→→ه م→→→∂گويم: ن→→دان→→ستم ك→→→ه خ→→دمتكار خ→→→انهام ك→جا پ→نهان ش→ده  اس→→تيال

است، يعن∂ نخواستم كه بدانم. 
ان ع→→→لم خ→→→دا ه→→ستند اي→→→ن است ك→→ه راه ع→→لم ب→→ه ت→→مام  ẃه� خ→→→ز ẃب→→→نابراي→→→ن، م→→→نظور از اي→→→→نكه ائ→→→م
^ را بدانند،  ^ ن→ه ب→ه ط→ور ذات∂. يعن∂ اگر بخواهند چيز ح→قايق ع→→الم ن→زد آن→→هاست ول∂ ب→ه ط→ور اراد

م∂دانند و اگر نخواهند كه بدانند يا بخواهند كه ندانند،نم∂دانند. 
مراد از جفر و جامعه چيست و نزد كيست؟ 

^ ف→اطمه� در ن→زد م→→ا ه→→ست و  م→→ع→→ه و ص→حيفه در رواي→ات آم→ده ك→ه ف→رمودهان→د: ج→فر∗∗∗∗و ج→→→→→→→→→→→ا
                                                           

فر: دانش∂ كه از غيب خبر م∂كند.  џج ∗
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^ ف→اطمه� ب→ه دست آوردهاي→م. اي→→ن م→طلب  ع→→لم ب→→→ه ف→الن م→طلب را از ج→فر و ج→امعه ي→ا از ص→حيفه
م→يان اه→ل ت→حقيق م→ورد ب→حث است ك→ه م→راد از ج→فر و ج→امعه چيست؟ آيا كتاب بزرگ∂ است كه 
^ از م→→→→راتب ع→→→→لمشان  م→→→→→شتمل ب→→→→→ر ح→→→→→قايق ه→→→→→ست∂ است؟ درست روش→→→→→ن ن→→→→→يست. اح→→→→تماالҐ ب→→→→ه م→→→→رتبها
 ^ ^ شرايط گوشها ^ در∑ م→ا بيرون است و گاه∂ ممكن است به اقتضا اش→اره دارد ك→→ه از ح→يطه
ب→→→→→→ه دي→→→→→گران ارائ→→→ه ك→→→نند؛ چ→→→→نانكه ن→→→قل  و  √ل∗∗∗∗كنند  ث џم→→→→ Ẁع→→→→لمشان را ب→→→→→هصورت ك→→→→→تاب∂ م ^ از آن م→→→→رتبه
^ را ك→→ه در  ش→→→ده است ك→→→→ه اب→→→ونواس ش→→→اعر خ→→→دمت ح→→→ضرت ام→→→ام رض→→ا� رس→→يد و چ→→ند ب→→يت ش→→عر
آن را ب→→→ه  م→→→دح آنح→→→ضرت گ→→→فته ب→→→ود،در ح→→→ضور ام→→→ام خ→→→وان→→→د. آن→→→→گاه ام→→→ام� رẀق→→عها＾∗∗∗∗درآورد و 
ب دي→→د ك→ه ع→ين اب→ياتش در آن رق→عه ب→ه خ→طẃ روش→→ن ن→وشته ش→ده  ẃاب→→ونواس ن→→→شان داد. او ب→→ا ك→مال ت→عج
ب  ẃاز آن آگ→اه ن→بوده است. با كمال تعج ^ است و ح→→ال آنك→→ه او آن اب→→يات را دي→شب گ→فته و اح→د
^ م→→ن، ب→→ه خ→→→دا ق→→سم، اي→→ن ش→→عر را ج→→ز م→→ن ك→س∂ ن→گفته و ج→ز م→ن ن→يز ك→س∂ از  و ح→→يرت گ→→فت: م→→وال
^ ش→→ما م→→∂بينم. ام→ام� ف→رمودند: ت→و  آن آگ→اه ن→بوده و از م→ن ن→شنيده است و الح→ال، آن را در رق→عه

راست م∂گوي∂. شعر از آن توست و كس∂ هم تا به حال از تو نشنيده است. 
نґ∂ بґها)؛ ۱  Ẁح џدẂمџت џ−ￍنџا ↨џع ґجامẂال џو ґرẂف џجẂال ґﾭ ^ نẂد ґع Ẃن ґلك џو)

«در جفر و جامعه كه نزد من است نوشته شده كه تو مرا به اين ابيات مدح خواه∂ كرد». 
ي→عن∂ ق→بل از اي→→ن ك→→ه ت→و ب→→ه وج→ود ب→→ياي∂ و ق→بل از اين كه شعر بگوي∂، در جفر و جامعه پيش 

ما مضبوط است و ما م∂دانيم. 
آر＾، م→→ا م→عتقديم ك→ه ت→→مام ع→لوم از گ→ذشتگان و آي→→ندگان، از زم→ينيان و آس→مانيان، از علوم 

                                                           

م شده.  ẃث√ل: تشبيه كرده، مجس џم Ẁم ه. ∗ ẃچيز＾، تك ^ ^ بنويسند، پاره ^ آن چيز ^ كه رو ه: كاغذ џقع Ẁر ∗ . ۹℮ ^ ـ نقل از نفايس الفنون، جلد ۲، صفحه ۱
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^ از اف→→→→اضات م→→→→→قام  ش→→→→→→→→→ح→→→ات ع→→→→→لم ام→→→→ام و اف→→→→اضها ^ و م→→→→→→عنو＾، ه→→→→→ر چ→→→→→ه ه→→→→→ست، رش→→→→حها＾∗∗∗∗از ر ẃم→→→→→اد
واليت مطلقه است. 

 wذات→→→→→→→→→يم ^ ^ ص→→→→→→→فاتيمw مــا جـام ج→→→→→→→→→→→هان ن→→→→→→→→→→→ما م→→→→→→→ا م→→→→→→→ظـهر ج→→→→→→→→ملــه
 wب→→→→→→→→→→رتــر ز مـك→→→→→→→→→→ان و در م→→→→→→→→→كانيم wب→→→→→→→يرون ز ج→→→→→→→هات و در ج→→→→→→→هاتيم
 wع→→→→→→→→→→لوميم ^ ^ ج→→→→→→→→→→→مـله اف جـم→→→→→→→→يــع م→→→→→→→→شكالتيمw م→→→→→→→→→→→ا حـاو ẃك→→→→→→→→→ش
 wگ→→→→و م→→→→رده ب→→→→يا كـه روح ب→→→→خشيم wرات→→→→→→يم→→→→→→ Ẁگ→→→→→→→و ت→→→→→→→شنه ب→→→→→→يـا كــه مـا ف
 wب→→→→→→→→→→→→يــمار و ض→→→→→→→→→→→عيف را ش→→→→→→→→→→→فاييم wم→→→→→→→→→→حبوس و ن→→→→→→→→→→حيف را ن→→→→→→→→→→جاتيم
 w＾دوا ج→→→→→→→→→→→→→و ^ ^ درد ك→→→→→→→→→→→→→→شيده از م→→→→→→→ا م→→→→→→→گـذر ك→→→→→→→ه مــا دواتـي→→→→→→مw ا

از ديگر جمالت زيارت جامعه، اين دو جمله نيز مورد بحث است: 
)؛  ґم џرџكẂال џول ẀصẀا џو ґم

Ẃل ґحẂال ∂џهџتẂنẀم)

^ اصل  مفهوم كلمه
^ اص→ول ج→مع اص→ل  س→→الم م→→→∂كنيم ب→→ر اه→→ل ب→→يت ع→صمت� ب→ه ع→نوان اص→ول ك→رم. ك→لمه
^ آن ف→→→→رع∂ ن→→→→→هاده  ^ پ→→→→→ايه و اص→→→→ل∂ دارد ك→→→→ه رو است. اص→→→→→ل يع→→→→→ن∂پ→→→→→→ايه و ري→→→→→شه و اس→→→→اس. ه→→→→ر چ→→→→→يز
^ آن، دي→→وار م→→∂نهند ك→→ه اگ→ر آن پ→→∂  ^ م→→→∂كنند و ب→→عد رو ل ب→→نا را پ→→∂ ري→→ز ẃم→→∂شود. م→→ثل اي→→ن ك→→ه او

^ نخواهد بود يا متزلزل خواهد گشت.  ^ نباشد، يا اصالҐ ديوار ريز
^ درخت» اص→→→→→ل است و «س→→→→→اقه و ش→→→→→→اخههايش» ف→→→→→رعند. اگ→→→→→ر ري→→→→شه ن→→→→باشد، ط→→→→→بيع∂  «ري→→→→→→شه

^ هم نخواهد بود.  است كه درخت و ساقه و شاخها
در قرآن كريم، موجودات خبيث و طيẃب به درخت خبيث و طيẃب تشبيه شدهاند: 

                                                           

ه، قطره .  ẃشحه: چك џر ∗
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 ґﾭ هاẀع Ẃر→→џف џو ẁتґها ث→→ابẀل→→ Ẃأص ↨џبґẃي→→џط ↕ џر џج џش→→→џك ↨џبґẃي→→→џط ↨џمґل→→→џك Ґالџث→→→џم Ẁاهللا џبџر→→→ џض џفẂيџك џر→→→џت Ẃمџأ ل �
بґẃها...�؛۱  џر ґن Ẃإذґين＃ ب ґح ￍلẀها كџلẀكẀا ∂ґت ẂؤẀت � ґماء ￍالس

^ ك→→→→→→ه چ→→→→→→گونه خ→→→→→→دا م→→→→→→ثل زده است؟ م→→→→→→وجود پ→→→→→→ا∑ ه→→→→→→مچون درخ→→→→→→ت∂ پ→→→→→ا∑ است ك→→→→→ه  «آي→→→→→→→ا ن→→→→→→ديد
ريشهاش در زمين ثابت و شاخهاش در آسمان است و در هر زمان، به اذن خدايش ميوهاش را م∂دهد». 
�؛۲  نẂ قџرار＃ ґها مџما ل ґض Ẃر џالẂا ґقẂوџف Ẃن ґم ẂتￍثẀت Ẃاج ＃↨џيثґب џخ ＃↕ џر џج џشџك ＃↨џيثґب џخ ＃↨џمґلџك Ẁلџثџم џو �
«و موجود ناپا∑ مانند درخت∂ ناپا∑ است كه از زمين بركنده شده و قرار و ثبات∂ ندارد». 
اي→→→→→→نجا م→→→→→→→∂بينيم ك→→→→→→ه ق→→→→→→رآن ك→→→→→→ريم «اص→→→→→→ل» و «ف→→→→→→رع» ت→→→→→→عبير م→→→→→→→∂كند. اص→→→→→→ل و ف→→→→→→رع∂ داري→→→→→→→م و 

^ اصول است.  ^ درخت و شاخهها و ميوههايش؛ اين معنا ريشه
م  џر џك ^ ^ كلمه معنا

^ ج→→→ود و ب→→→خشش است و در م→→→ورد ش→→خص  →→→ا ك→→→رم؛ اگ→→→ر چ→→→ه «ك→→→رم» در لس→→→→ان م→→→ردم ب→→→ه م→→→عنا ẃام
بخشنده و دست و دل باز م∂گويند آدم كريم∂ است و شاعر هم م∂گويد: 

رџم ن→→→→→→→→→→→→→→→يست8  ґم داران ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→الم را ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رم نيست8 ك→→→→→→→→→→→→→→→رم داران ع→→→→→→→→→→→→→→→→الم را دџدر
^ س→خاوت گ→رفته و م→∂گويد: س→خاوتمندان ع→→الم پ→ول ن→→دارن→د و پ→ولداران  او ه→→م «ك→→رم» را ب→→ه م→→→عنا
ع→→→→→→الم س→→→→→→خاوت ن→→→→→→دارن→→→→→→→د، ول∂ آن→→→→→چه از گ→→→→→فتار دان→→→→→شمندان لغت ع→→→→→رب ب→→→→→ه دست م→→→→→∂آيد اي→→→→→ن است ك→→→→→ه: 
^ و پ→سنديدگ∂  ^ ك→→رم ن→→يست، ب→→لكه از لوازم ي→ا از م→ظاهر ك→رم است و ك→رم م→طلقґ ارزش→مند س→→خاوت م→→عنا
^ موجودات  ^ عزẃت و احترام باشد، كريم محسوب م∂شود؛ و لذا همه است. ه→ر چ→ه در ن→وع خ→ود دارا
ẃ∂ ج→→مادات، ك→→→ريم و غ→→ير ك→→ريم دارن→→→د. م→→ثالҐ ب→→ه ج→→واه→→رات گ→→ران→→بها، م→انند ع→قيق و ف→يروزه و ي→اقوت،  و ح→→ت

                                                           

 . ۲Ｑ ابراهيم، آيات℮۲ و ^ ـ سوره ۱
 . ۲⅛ ^ ـ همان، آيه ۲
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احجار كريمه م∂گويند. در قرآن از گياهان زيبا تعبير به كريم شده: 
�؛۱  ＃╛ ґرџج＃ ك Ẃو џز ґ ẃلẀك Ẃن ґيها مґنا فẂتџبẂأن...�

^ جناب سليمان  ^ خوش مضمون و متين و رسا كتاب كريم م∂گويند. قرآن نامه ب→ه ن→امه
ف∂ كرده م∂فرمايد:  ẃسبا نوشته است، «كتاب كريم» معر ^ را، كه به ملكه

يمẁ �؛۲  ґرџك ẁتاب ґك ￍ∂џإل џ∂ґقẂلẀا ґẃﾺإ Ẁاџل џمẂلџا اџهيا أي Ẃتџقال �
^ فرزند با والدين، تعبير به قول كريم فرموده است:  ẃانه و همچنين از گفتار مؤدب

يماҐ �؛۳  ґرџك ҐالẂوџما قẀهџل ẂلẀق... �
وجه كريم، مقام كريم، اجر كريم و رزق كريم و ... به كار رفته است. 

∂ در م→→→→→→قابل س→→→→→→→اير ص→→→→→فات از ق→→→→→بيل ش→→→→→جاعت،  ẃپس م→→→→→→علوم م→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→ه ك→→→→→→رم ص→→→→→→فت خ→→→→→→اص
^ زي→→→باي∂ و  ^ ك→→→ه در ن→→وع خ→→ودش دارا س→→→خاوت، ف→→→→صاحت و ب→→→→الغت ن→→→→يست؛ ب→→→لكه ب→→→→ه ه→→→ر م→→→وجود
∂ ب→→رخوردار ب→→اشد،كريم گ→→فته  ẃت خ→→→اصẃپ→→→سنديدگ∂ و ش→→→ايستگ∂ ب→→→اشد و از ارزش و اح→→→ترام و ع→→→ز

^ خودش فرموده است:  م∂شود.ذات اقدس پروردگار درباره
�؛℮  ґيم ґرџكẂال џ−ґẃب џرґب џ∑ￍرџما غ ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي �

^ رسول:  درباره
 Ｑ ؛� ول＃ كџريم＃ Ẁس џر ẀلẂوџقџل Ẁهￍإن �

                                                           

 . ۷ ^ ^ شعرا، آيه ـ سوره ۱
 . ۲۹ ^ ^ نمل، آيه ـ سوره ۲
 . ۲۳ ^ ^ اسراء، آيه ـ سوره ۳
 . ⅛ ^ ^ انفطار، آيه ـ سوره ℮
 . ℮Ω ^ ^ حاقẃه، آيه ـ سوره Ｑ
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^ قرآن:  و درباره
�؛۱  ẁيم ґرџك ẁآنẂرẀقџل Ẁهￍإن �

م  џر џگوناگون ك ^ جلوهها
→→→ا ن→→→ه ه→→ر ع→→→طا و ب→→خشش∂؛ ب→→لكه آن ع→→→طاي∂  ẃه، ج→→→ود و س→→→خا و ب→→خشش از م→→ظاهر ك→→رمند؛ امẃ الب→→→ت
^ و م→عنو＾، ن→باشد ك→رم  ẃو ب→اطن∂ ي→→ا م→اد ^ ^ گ→→رفتن ه→→يچگونه ع→→وض∂، اع→→مẃ از ظ→اهر ك→→ه ب→→ه ان→→گيزه

است و عطا در مقابل عوض، از هر قبيل كه باشد، كرم نيست. 
^ او ك→→→رم  ^ ب→→→→→دهد و ب→→→→گويد دع→→→→ايم ك→→→→→ن، ع→→→وض گ→→→رفته است و ع→→→طا اگ→→→→ر ك→→→→س∂ پ→→→→ول ب→→→→ه م→→→→ستمند
^ ب→→ال عوض ن→→يست. چ→ه ع→وض∂ ب→هتر و ب→االتر از ب→هشت  ^ ب→دهد، ب→→از ع→طا ^ ث→واب اخ→رو ن→→يست ي→→ا اگ→→ر ب→→را

^ بالعوض نيست و كرم به حساب نم∂آيد.  ر كرد؟ و لذا عطا ẃبرين و رضوان خدا م∂توان تصو
م  џر џواقع∂ ك ^ معنا

^ واق→→→→→→→→→→→→ع∂اش م→→→→→→→→→→→→ختصẃ و م→→→→→→→→→→→→نحصر ب→→→→→→→→→→→→ه ذات اق→→→→→→→→→→→→→دس ح→→→→→→→→→→→→ضرت  ب→→→→→→→→→→→→→نابراي→→→→→→→→→→→→→ن، ك→→→→→→→→→→→→→رم ب→→→→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→→→عنا
اك→→→→رماالك→→→→رمين است و بس؛ي→→→→عن∂، آن ك→→→→س∂ ك→→→→ه ه→→→→مه چ→→→يز م→→→∂دهد و ه→→→يچ ع→→→وض ن→→→م∂خواه→→→→د، 

كريم مطلق همان است. 
 ∂→ґف � џ−џل џدџع→→џف џ∑ا ￍو џس→→џف џ−џقџل→→ џخ ^ ґذￍال � ґي→→م ґر→→џكẂال џ−ґẃب џر→→ ґب џ∑ￍر→→ џم→→ا غ Ẁسان→→Ẃن Ẃا اإلџه→→ي→→ا أي�

�؛۲  џ−џبￍك џر џما شاء ↕ џور Ẁص ґẃ^ أ
غير او هر كه هست، عطايش در مقابل عوض است و كرم نيست. 

 Xبـزرگـ∂ داد يـــ− درهــم گـدا را Xكـــه هـنـگ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ام دعــا يــــاد آر مــــا را
                                                           

 . ۷۷ ^ ^ واقعه، آيه ـ سوره ۱
^ انفطار، آيات ⅛ تا۸ .  ـ سوره ۲
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 Xرد Ẁي→→→→→→→→→→→→→→→→ك∂ خ→→→→→→→→→→→→→→→→نديــد و گفت اي→→→→→→→→→→→→→→→→ن دره→→→→→→→→→→→→→→→→م خ Xرا∗û＾ـ→→ر ـ→→→→→ـ→→ →→→→→→→→→ џن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مـ∂ارزيـــد ايـن ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يــع∗و ش
 X∂→→→→→→→→→→→چ→→→→→→→→→→→→ه داد＾ ج→→→→→→→→→→→→ز ي→→→→→→→→→→→→ك∂ درهـم ك→→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→واه Xبـهـشـت و نـعـمــت ارض و س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مــا را؟

 ґاز آن� ẀهارẂنџلاẂا ا џهґت Ẃحџت Ẃن ґم ^ ґر Ẃجџت ẁاتￍن џو م→→∂خواه→∂ در ع→وض، تمام � ج ^ ي− دره→م داد
تو باشد. 

 
 Xروان پــــا∑ را آلــــوده م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→پـسنـــد Xح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→جـــاب دل م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→كن رو＾ و ريـــا را
 Xت→→→→→→→→→و ن→→→→→→→→→يـك∂ ك→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→سكين و ت→→→→→→→→هـيـدست Xكــه ن→→→→→→→→→→→→→يـك∂ خ→→→→→→→→→→→→→ود س→→→→→→→→→→→→→بـب گ→→→→→→→→→→→→→ردد دع→→→→→→→→→→→→→ا را

اخالص در عمل، دعا را به دنبال خود م∂آورد و احتياج به گفتن ندارد. 
اين ابيات از خاقان∂ است: 

 X∂م دهــџر ґخــاقـان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يا ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ائـل اگـــر ي− د
 Xم از خ→→→→→→→→→→→→→→دا＾ خ→→→→→→→→→→→→→→ويشџر ґخ→→→→→→→→→→→→→→→واهـ∂ س→→→→→→→→→→→→→→→زا＾ آن، دو د

 Xبـــر داده＾ تـــو نــام كـرم ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ بـود س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→زا
 Xتـا داده را ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→هـشـت ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ناس∂ س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→زا＾ خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ويش؟

 Xت→→→→→→→→→→→ا ي− ده→→→→→→→→→→→∂ ب→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→لق و دو خ→→→→→→→→→→واه→→→→→→→→→→∂ ز ح→→→→→→→→→→ق سزا
 Xآن را ربـا ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مـر كـه ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مرد＾ ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→طا＾ خويش

^ ح→→→→→→الل است و  ب→→→→→→ا ґا ر→→→→→ ẃي− دره→→→→→→م ب→→→→→→ه خ→→→→→لق دادن و دو دره→→→→→م از خ→→→→→دا خ→→→→→واس→→→→→تن رب→→→→→است، ام
خودش هم دعوت به اين ربا كرده و فرموده است: 

                                                           

يع: فروختن .  ب : خريدن. ∗ Ẅ^ شر ∗
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↕... �؛۱  џيرґثџك Ґعافا Ẃأض Ẁهџل Ẁهџف ґضاعẀيџف Ґنا џس џح Ґضا Ẃرџق џاهللا ẀضґرẂقẀي ^ ґذￍا ال џذ Ẃنџم �
Ẁوџد؟ آنكـه هر چه هست  دانــ∂ كــرم كـدام ب

بده∂ به هر كه هست و نخواه∂ سزا＾ خويش 
خاندان رسالت� مظهر كرم خدايند 

و م→→ا به خ→→→اندان ع→→صمت م→→→∂گوييم: اص→ول ك→رم. زي→را آنه→→ا م→ظاهر ص→فات خ→دا ه→ستند؛ از 
جمله صفت كرم؛ چرا كه به هر كه هر چه م∂دهند، عوض نم∂خواهند. 

آر＾، خ→→→اندان رس→→→الت� م→→ظهر ص→→فت ك→→رم ح→→ضرت اك→→رم االك→رمينند و در ع→→الم خ→لق، 
^ اص→→ل∂ آن ص→→فتند؛ ي→→عن∂، در ع→→→الم ام→→→كان ه→→رچه زي→→باي∂، ه→→→ر چ→→ه پ→→→سنديدگ∂،  اص→→→ول و ري→→→شهها
^ ص→→→→→ادر ش→→→→ود، از ج→→→→مادات، از ن→→→→باتات، از  ه→→→→→رچه ش→→→→→ايستگ∂ و ه→→→→→ر ج→→→→→→مال و ج→→→→→الل از ه→→→→ر م→→→→وجود
ان→→سانها، از زم→ين، از آسمان، از هر جا هر چه برسد، ريشهاش خاندان عصمت� هستند؛ زيرا 
^ تمام  ^ ج→→اللها و ج→مالهاست. خ→وان اح→سانشان برا م→قام واليت م→طلقه ب→ه اذن خ→دا، م→نبع ه→مه

كائنات گسترده است. 
ẃ∂ دش→منانشان  ^ آنه→→ا ن→شستهان→→د، ح→ت ج→→برئيل ام→→ين و دي→→گر ف→رشتگان م→قرẃب ن→يز ك→→نار س→فره
^ آنه→→→→→ا م→→→→→∂كشند و اي→→→→ن  ن→→→→→يز از خ→→→→→وان ك→→→→→رم آنه→→→→→→ا ارت→→→→→زاق م→→→→→∂كنند، ن→→→→فس ك→→→→ه م→→→→→∂كشند ب→→→→ه اراده

كمال كرم است. 
رف→→→تارشان در ب→→→خشندگ∂ و ج→→ود و س→→خا ن→→ياز ب→→ه گ→→فتن ن→→دارد. وق→→ت∂ ن→→وعروس ج→→وان در شب 
ع→→روس∂اش، پ→→يراه→→ن خ→→ود را، ك→→ه گ→→ران→→بهاترين چ→→يزها در ن→→ظر اوست، از ت→نش ب→يرون آورده ب→ه زن 
 ^ ب→→→→ينواي→→→→∂ ك→→→→ه درґ خ→→→انهاش آم→→→ده ب→→→دهد و خ→→→ودش پ→→→يراه→→→ن ك→→→رباس∂ ك→→→هنهاش را ب→→→پوشد و ب→→→→ه خ→→→انه

                                                           

 . ۲℮Ｑ ^ ^ بقره، آيه ـ سوره ۱
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داماد برود، اين در چه حدẃ از ايثار است كه خدا در مقام مدح م∂فرمايد: 
↨...�؛۱  џصاصџخ Ẃم ґهґب џكان Ẃوџل џو Ẃم ґه ґسẀفẂأن ﾲџع џون Ẁرґث ẂؤẀي...�

«آنچه را خودشان نياز به آن دارند، به ديگران م∂بخشند». 
^ از ايثارشان را نشان م∂دهد:  ^ ديگر ^ هل ات∂Ẅ نمونه در سوره

هґ اهللاґ ال  Ẃجџوґل ẂمẀكẀم ґعẂط→Ẁما ن→→ￍإن � Ґيرا→ ґأس џو Ґيماґت→ џي џو Ґينا ґك Ẃس→ ґم ґهґẃب→ Ẁح ﾲ→→ џع џعام→→→ￍالط џونẀم ґعẂط→→Ẁي џو �
كẀورا�Ґ؛۲  Ẁال ش џو Ґزاء џج ẂمẀكẂن ґم Ẁيد ґرẀن

^ م→→نحصر خ→→ود را ك→→→ه م→→ورد ن→→يازشان ب→→ود [در س→→ه شب] ب→→→ه م→→سكين و ي→→تيم و اس→ير دادن→د [و  «غ→→ذا
^ خدا به شما م∂دهيم و از شما نه توقẃع پاداش داريم نه انتظار  ^ رضا زب→ان ح→الشان اي→→ن ب→ود] م→ا ف→قط برا

ر و سپاس».  ẃتشك
^ متẃقيان حضرت عل∂�  اخالص موال

^ ه→مين خ→اندان  ^ خ→→ود، ت→→وقẃع ع→→وض ن→→دارن→د. پ→يشوا ^ ك→→رم است ك→→ه در م→→→قابل اع→→→طا اي→→ن م→→عنا
است كه در حال ركوع نماز، انگشتر خود را به سائل م∂دهد و خدا هم مدحش م∂كند. 

 џكا↕ و ￍالز џونẀت Ẃؤ→→Ẁي џال↕ و→→ ￍالص џونẀيمґق→→Ẁي џي→→ن ґذￍوا الẀن→→џآم џي→→ن ґذￍال џو ẀهẀول→→ Ẁس џر џو Ẁاهللا ẀمẀك→→يґل џما و→→ￍإن �
�؛۳  џونẀع ґراك ẂمẀه

^ كه اميرالمؤمنين� در حال ركوع نماز داده است،  ح→اال در اي→ن م→ورد گفتهاند: انگشتر
^ ق→→يمت آن خ→→→يل∂ ح→→رفها زدهان→→د و ب→→عض∂ اع→→تراض ب→→→ه گ→→ران→بها ب→ودن  خ→→يل∂ گ→→ران→→بها ب→→وده و درب→→اره

                                                           

 . ۹ ^ ^ حشر، آيه ـ سوره ۱
^ انسان، آيات ۸ و ۹ .  ـ سوره ۲

 . ＱＱ ^ ^ مائده، آيه ـ سوره ۳
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^ اخ→→الص  آن ك→→رده و گ→→فتهان→→→د آن→→چه س→بب م→دح خ→دا ش→ده، گ→ران→بها ب→ودن آن ن→بوده، ب→لكه م→سأله
در ع→مل ب→وده كه مدح خدا را باعث شده است؛ همانگونه كه اطعام مسكين و يتيم و اسير سبب 
^ ه→→→ل ات→→→∂Ẅ ش→→→ده است؛ در ص→→→→ورت∂ ك→→→ه آن→→→چه ان→→→→فاق ك→→→ردهان→→→د،چند ق→→رص ن→→→ان ج→→وين  ن→→→زول س→→→وره
^ روح اخ→→→→→الص ب→→→→وده، م→→→→ورد م→→→→دح و  →→→→بوده و ارزش چ→→→→→ندان→→→→→∂ ن→→→→→داش→→→→ته است ول∂ چ→→→→ون دارا ب→→→→→يشتر ن

تكريم خدا قرار گرفتهاند. 
^ نيز سبب مدح خدا اخالص در عمل بوده، نه گرانبها بودن انگشتر؛ ول∂ به  در م→ورد ان→گشتر
ـ ق→ياس معالفارق است. زي→را ان→فاق ي−  ـ ب→ه اص→→طالح ع→لم∂  ^ اي→ن دو واق→عه  ن→→ظر م→→∂رسد ك→ه م→قايسه
ان→→→گشتر ب→→→∂ارزش ي→→→ا ك→→م ارزش س→→بب م→→دح و ت→→مجيد ن→→م∂شود؛ اگ→→ر چ→→ه ب→→ا ن→→يẃت ص→→ددرصد خ→الص و 

(طلباҐ لمرضا↕ اهللا)باشد. آنچه مهم است، انفاق محبوب في سبيل اهللا است. 
...�؛۱  џونب ґحẀا تￍم ґوا مẀقґفẂنẀت ￍﾵ џح ￍرґبẂوا الẀنالџت Ẃنџل �

^ هل ات∂Ẅ اگر  ∂ نيست. در سوره ẃنامحبوب در راه خدا چيز مهم ґب→→∂ارزش ^ دادن ان→گشتر
ب→→→انگ م→→→دح خ→→→دا از خ→→اندان ع→→ل∂ẃ م→→رتض∂ در ع→→→الم پ→→يچيده است، ب→→ه خ→→اطر آن است ك→→ه آن چ→→→ند 
^ منحصر سه شبانهروزشان بوده و به جهت گرسنه بودن، محبوبشان بوده  ق→رص نان جوين، غذا

است، چنانكه م∂فرمايد: 
...�؛  ґهґẃب Ẁح ﾲџع џعامￍالط џونẀم ґعẂطẀي џو �

� يعن∂(حبґẃ الطￍعام)؛   ґهґẃب Ẁح�
^ ك→→ه س→ه ش→→بانهروز گ→رسنگ∂  ^ ان→→→سان گ→→رسنها ب→→ديه∂ است ك→→→ه ي− ق→→رص ن→→ان ج→→وين ب→→را
^ ح→→→→يات او و در ح→→→دẃ ارزش ج→→→→ان اوست. آر＾، ان→→→→فاق اي→→→ن ق→→→رص ن→→→→ان ج→→→وين  ك→→→→شيده است، م→→→→ايه

                                                           

 . ۹۲ ^ ^ آل عمران، آيه ـ سوره ۱
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^ ب→→→∂ارزش ن→→→امحبوب ك→→ه  ن→→→شان م→→→حبوبتر ب→→→ودن خ→→→دا در ن→→→ظر اوست؛ وگ→→→رنه،ان→→→→فاق ي− ان→→→گشتر
نشان محبẃت به خدا نم∂شود. 

ارزش در انفاقґ محبوب است 
^ ك→→→→→→ه ان→→→→→→فاق آن س→→→→→→بب م→→→→→→دح خ→→→→→→→دا گ→→→→→→رديده است، از  از اي→→→→→→نجا م→→→→→→علوم م→→→→→→∂شود آن ان→→→→→→گشتر
^ آن ب→وده است و اگ→ر م→حبوب او  ج→→هت گ→→ران→→بها ب→→ودن (ب→→ر ح→→→سب ط→→بع ب→→شر＾) م→→حبوب ب→خشنده
^ ك→→→→→→→م ارزش،  ن→→→→→→→→بوده ك→→→→→→→→ه ان→→→→→→→→فاق آن ارزش→→→→→→→→∂ ن→→→→→→→→→داش→→→→→→→→ته است. ح→→→→→→→اصل آنك→→→→→→→→ه، ه→→→→→→→م ان→→→→→→→→فاق ان→→→→→→→→گشتر
^ ارزش→→→→→مند ن→→→→→امحبوب، ب→→→→→→∂ارزش است؛ ب→→→→→لكه ان→→→→→فاق ان→→→→→گشتر  ب→→→→→→∂ارزش است ه→→→→→→م ان→→→→→→فاق ان→→→→→گشتر

يẃت دارد.  ẃارزشمند محبوب اهم
...�؛  џونب ґحẀا تￍم ґوا مẀقґفẂنẀت ∂ￍت џح ￍرґبẂوا الẀنالџت Ẃنџل �

^ ام→يرالم→ؤمنين� ؛م→مكن است ه→مان  ^ گ→ران→بها ب→را ^ در دست داش→تن ان→گشتر →ا م→سأله ẃام
روز از غ→→→→نايم ج→→→نگ∂ ب→→→→ه دست آم→→→ده ب→→→اشد ي→→→ا ك→→→س∂ ب→→→ه آنح→→→ضرت ه→→→ديه ك→→رده و آنح→→ضرت ن→→يز 
ه→→مان روز آن را ان→→→فاق ك→→رده است و ان→→گشتر＾، ط→→→ال ه→→م ن→→بوده است. ان→→گشتر گ→ران→بها ك→ه م→نحصر 

به طال نيست. 
^ از عملكرد تربيت شدگان مكتب اهل بيت�  نمونها

^ اط→→→→→→→→→هار� اص→→→→→→→→ول ك→→→→→→→→رم ه→→→→→→→→ستند و در آس→→→→→→→→→تانشان ك→→→→→→→→ريمان∂ ت→→→→→→→→ربيت  ه ẃب→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→ر ح→→→→→→→→ال، ائ→→→→→→→→م
 ^ م→→→→→→∂شوند.از م→→→→→→رحوم س→→→→→→يẃدجواد ع→→→→→→امل∂، ص→→→→→→→احب ك→→→→→→تاب م→→→→→→فتاح الك→→→→→→رام→→→→→↨، ك→→→→→ه از ب→→→→→زرگان ف→→→→→قها

مذهب است، نقل شده: 
^ در را شنيدم. پشت در رفتم. ديدم  ^ كوبه  م→ن ي− شب در خانهام نشسته بودم كه صدا
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 ẃ∂ف به حضور حضرت ولẃد ب→حرالعلوم � است، آن مرد بزرگ∂ كه توفيق تشرẃخ→ادم م→رحوم س→ي
ب كردم  ẃـ را داشته است. گفت: آقا منتظر شما هستند. من تعج الش�ريف هجفَر ûاليûلَ اُهللا تَعــجـ ع ع→صر
^ چ→→→ه آق→→→ا م→→→را اح→→→ضار ك→→→ردهان→→د؟ ف→→وراҐ ش→→رفياب ح→→ضورشان ش→→دم. ت→→ا م→→را  ك→→→ه در اي→→→ن م→→→وقع شب ب→→→را
دي→→→دند ب→→ا لح→ن∂ ع→تابآميز ف→رمودند: از خ→→دا ن→م∂ترس∂، ح→→يا ن→م∂كن∂؟ گ→فتم: آق→ا، م→گر چ→ه ش→ده 
 ^ ^ دي→→→→→وار ب→→→→→ه دي→→→→وار ت→→→→و ي− ه→→→→فته است ك→→→→→ه غ→→→→→ذايش م→→→→نحصر ب→→→→→ه خ→→→→رما است؟ ف→→→→→رمودند: ه→→→→→مسايه
^ خود و  ^ غذا ^ خرما برا ^ مقدار ^ ب→وده ك→ه پ→ستترين ن→وع خ→رماست. ه→ر روز از مغازها زاه→د
ال خرما بگيرد، او گفته: آقا، بده∂ شما  ẃع→ائلهاش ن→سيه م∂آورده است.امروز كه رفته از همان بق
ب→→→→→ه اي→→→→→ن م→→→→→بلغ رس→→→→يده است، او خ→→→→جالت ك→→→→شيده ك→→→→→ه ب→→→→→از از او خ→→→→رما ب→→→→→گيرد، دست خ→→→→ال∂ ب→→→→رگشته و 

امشب آن خانواده ب∂شام ماندهاند و تو از حال همسايهات ب∂خبر＾؟ 
گ→→→→فتم: آق→→→→ا، ب→→→→→ه خ→→→→دا ق→→→→سم، اص→→→→→الҐ خ→→→→بر ن→→→→→داش→→→→تم. ف→→→→رمودند: ب→→→→له، اگ→→→→ر خ→→→→بر داش→→→→ت∂ و ب→→→→ه آنه→→→→→ا 
^ ك→→ه  ص∗∗∗∗نكرد ẃب→→→ود＾. م→→→→∂گويم چ→→را از ح→→→ال ه→→→مسايهات ت→→فح ^ ^ ك→→→→ه در ح→→→كم ي→→→هود ن→→→م∂رسيد

ببين∂ زندگ∂اش را چگونه م∂گذراند؟ 
^ او  ح→→→→→اال ب→→→→→يا، اي→→→→→ن س→→→→→ين∂ غ→→→→→ذا را خ→→→→→ادم م→→→→→ن ب→→→→→رم∂دارد و ه→→→→→مراه ت→→→→→و م→→→→→∂آيد؛ ك→→→→→نار در خ→→→→انه
م→→→∂گذارد و ب→→→رم∂گردد. خ→→→ودت در ب→→→زن، وق→→→ت∂ آم→→→→د، ب→→→→گو م→→ن دوست دارم ام→→شب ش→→ام را ب→→ا ش→→→ما 
^ پ→ول را  ص→→رف ك→→نم و ن→→گو از ط→→رف چ→→ه ك→→س∂ است. داخ→→→ل خ→انه ك→→ه رف→ت∂ و ن→شست∂، اي→ن ك→يسه
ه→→→→م زي→→→→ر ف→→→→رشش ب→→→→→گذار و آن→→→→جا ب→→→نشين ت→→→ا خ→→→ودش و اف→→→راد خ→→→انوادهاش غ→→→→ذا ب→→→خورند و س→→→ير ب→→→شوند. 
^ و به من بگوي∂ كه آنها شام  ظ→رفها را ه→م ب→رنگردان؛ م→ن م→نتظرم، ش→ام نم∂خورم تا تو برگرد
خ→→→→ورده و س→→→→ير ش→→→→دهان→→→→د.سيẃدجواد م→→→→→∂گويد: خ→→→→→ادم آق→→→→ا س→→→→ين∂ غ→→→→→ذا را ب→→→→رداشت و ه→→→مراه م→→→ن آم→→→→د، 

                                                           

ص: جستجو .  ẃتفح ∗
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^ او گ→→→→→ذاشت و ب→→→→→رگشت. در زدم، پ→→→→شت در آم→→→→د، س→→→→→الم ك→→→→ردم و گ→→→→→فتم: آق→→→→ا، م→→→→ن  ك→→→→→نار در خ→→→→→انه
Ẁرد  دوست دارم ام→شب ب→→ا ش→ما ش→ام ب→خورم. اج→→ازه م→→∂فرماييد؟ ب→ا ك→مال خ→ضوع م→را ب→ه داخل خانه ب
و ن→→گاه ب→→ه غ→→ذا ك→→رد و گ→→فت: اي→→ن غ→→→ذا از ك→→جاست؟ ش→→ما ع→→رب ه→→ستيد و اي→→→ن ط→→بخ ع→→رب ن→يست. ت→→ا 

نگوي∂ از كجاست، من نم∂خورم. ناچار گفتم سيẃد بحرالعلوم فرستادهاند. 
ت→→ا ف→→هميد، گ→→فت: ع→→→جب! خ→→→دا ش→→اهد است ك→→ه ه→يچ كس از ح→ال م→ن ب→ا خ→بر ن→بوده ك→→ه ي− 
^ از اي→→ن م→اجرا آگ→اه  →→د џح џال ن→داده است. ا ẃب→→وده و ام→→روز رف→تم و ب→ق ^ ^ زاه→→→د ^ م→→ن خ→→رما ه→→فته غ→→ذا

نبود. معلوم م∂شود سيẃد از راه كرامت∂ كه دارد با خبر شده است. 
اين نيز نمونه و مصداق∂ از حقيقت كرم است كه پرتوي∂ از نور خاندان عصمت� است. 

م:   ẃدو ^ جمله
)؛   ґم

Ẃل ґحẂال ∂џهџتẂنẀم)

م  Ẃـل ґح ^ مفهوم كلمه
ل  ẃو ت→→→→حم ^ ^ ه→→→→→ر چ→→→→→يز＾. ح→→→→→لم ي→→→→عن∂ ب→→→→ردبار ^ ن→→→→→هاي∂ و آخ→→→→→رين م→→→→→رتبه م→→→→→نته∂ ي→→→→→عن∂ درج→→→→→→ه

ناماليمات. 
كس∂ كه با ناماليم∂ برخورد كند و آزردهخاطر گردد و در عين اينكه م∂تواند در مقام 
^ ك→رده درص→دد ان→→تقام ب→ر ن→يايد، اين فضيلت است و از  ان→تقام ب→رآيد و م→قابله ب→ه م→ثل ك→→ند، خ→وددار
آن ت→→→عبير ب→→→ه ح→→→لم م→→→∂شود.حاال در اي→→ن زي→→ارت(جامعه)اق→→رار م→→→∂كنيم ك→→→ه اه→→ل ب→→→يت رس→→→الت� 

ر نم∂شود.  ẃآخرين مرتبه از حلم را دارا هستند، آن چنان كه باالتر از آن تصو
^ اه→انت∂ ك→→ند و او را دش→نام بدهد يا سيل∂ بهصورت او  م→مكن است ك→س∂ ب→→ه ي− ف→رد ع→→اد
ẃه، اين حلم  ^ نشان دهد و او را عفو كند. البت ب→زند و او در ع→ين داش→تن قدرت انتقام، از خود بردبار
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^ م→→→→وقعيẃت  џ→→→→ست∂ ب→→→→ه ش→→→→خصيẃت ب→→→→زرگ∂ ك→→→→→ه دارا ^ґ پ →→→→→ا از آن ب→→→→→االتر اي→→→→→ن است ك→→→→→→ه ف→→→→رد ع→→→→اد ẃاست؛ ام
ع→→ظيم اج→→تماع∂ و ص→احب اق→تدار است، اه→انت ك→→ند و او در ع→ين داش→تن ق→درت ان→تقام، ه→يچگونه 
^ حلم است.  ^ اعال عكسالعمل∂ از خود نشان ندهد و اهانت او را ناديده بگيرد. اين مرتبه

از اي→ن م→رتبه ه→م ب→االتر اي→→نكه، آدم→∂ اص→→الҐ ح→→ياتش و زن→ده ب→ودن و ن→فس كشيدنش بسته به 
^ ك→→→ه اگ→→→ر او اراده و اش→→→اره ك→→→ند اي→→→→ن آدم ب→→→ه دي→→→ار  ^ است؛ ب→→→→ه گ→→→ونها اراده و م→→→→شيẃت ش→→→خص دي→→→گر
ل كند  ẃع→دم ره→→سپار خ→واه→→د گ→شت. ح→→ال، اگ→ر اي→ن آدم ب→→ه آن ش→خص عظيم اهانت كند و او تحم

^ و منته∂ الحلم است.   ^ حلم و بردبار ^ به او نزند، اين نهايت درجه و كمترين صدمها
^ حلم و بردبار＾  اهل بيت رسالت�، در نهايت درجه

^ مقام واليت تكوين∂اند و با اراده و مشيẃتشان، به اذن  اه→ل ب→يت رسالت� با آن كه دارا
و اذيẃت و آزاره→→→→ا ك→→→→ه از  خ→→→→→دا ح→→→→→كومت م→→→→→طلقه ب→→→→→ر ع→→→→→الم و آدم دارن→→→→→د،در م→→→→→قابل ان→→→→حاء∗اه→→→→انتها 
^ را از خ→ود ن→→شان م→∂دادن→→د، ت→ا  دش→→منانشان م→→→∂ديدند، ب→→→ه م→→نظور ح→فظ اس→اس دي→ن،نهايت ب→ردبار

آنجا كه م∂دانيم بر سر پيامبر اكرم� خاكستر م∂ريختند و سنگبارانش م∂كردند.  
ه از ب→→يرون ب→ه خ→انه ب→→يايد و ب→دنش زخ→م∂ ن→→باشد؛ ب→ا اي→ن ه→→مه،  ẃش→→ايد ي− روز ن→→بود ك→→→ه در م→→ك

دربارهشان دعا م∂كردند و م∂فرمودند: 
لџمẀون)؛  Ẃع џال ي ẂمẀهￍنґم∂ اẂوџق ґدẂاه ￍمẀهẃللџا)

«خ→→→→→→دايا، ق→→→→→→وم م→→→→→→را ه→→→→→→دايت ك→→→→→→ن.اينها ج→→→→→→→اهلند و ن→→→→→→م∂دانند. [اي→→→→→→→نها را ب→→→→→→ه ن→→→→→→ادان∂شان ن→→→→→گير و 
عذابشان نكن]». 

آيا اين منته∂ الحلم نيست؟ 
                                                           

نحاء: راهها.  ا ∗
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^ بشر  آزردگ∂ حضرت ول∂ẃ عصر (عج) از طغيانگر
ـ ارواحنا له الفداء ـ از دست اي→→→ن ب→→شر ط→→اغ∂∗∗∗∗چقدر رن→→→→→→→→→→→→ج م→→→→∂برد و  ه→→م اك→→نون ح→→ضرت ول∂ẃ ع→→صر
^ ول∂ẃ زم→→→→ان، از ج→→→→→ان خ→→→→ود و ع→→→زيزانش م→→→حبوبتر است. وق→→→ت∂  خ→→→→ون دل م→→→→→∂خورد.دين خ→→→→→دا ب→→→→را
^ ط→→→غيانگر چ→→→ه م→→→صيبتها ب→→→ر س→→→ر دي→→→→ن م→→→∂آورند و م→→→→∂توان→→→→د ب→→→ا ي− اراده و  م→→→→∂بيند اي→→→→ن ان→→→→→سانها
ل م∂كند تا موقع مأموريẃتش از جانب خدا فرا رسد.  ẃاشاره نابودشان كند، در عين حال تحم

اد�  ẃر امام سج ẃفوق تصو ґ^ صبر و بردبار
ر  ẃاز اي→→ن درج→→ه ب→→االتر را ت→→صو ґاي→→→ن ن→→→يز از م→→→→صاديق م→→→نته∂الح→→لم است؛ ي→→→عن∂، ن→→م∂توان ح→→لم
اجدين� را در حال∂ كه غل و زنجير به  ẃدالسẃزمان، حضرت سي ẃ∂ك→رد. ش→ما م→→الحظه ف→رماييد ول
هها و خ→→→→واه→→→→رانش وارد م→→→→جلس ش→→→وم ي→→→زيد م→→→∂كنند؛ در ص→→→ورت∂ ك→→→ه او  ẃگ→→→→ردن دارد، ه→→→→مراه ب→→→→ا ع→→→→م
→→ا  ẃم→→∂توان→→د ب→→→ا اس→→تفاده از ح→→كومت والي→→∂اش در ي− لح→→ظه ت→→مام ي→→زيد و ي→زيديان را ن→→ابود س→ازد؛ ام

^ كه م∂فرمايد:  ẃخدا م∂دهد تا حد ^ ل م∂كند و رضا به قضا ẃتحم
م→→ا را ب→→ه ي− ري→سمان ب→→سته ب→ودند. ي− س→ر ري→→سمان ب→ه گ→ردن م→ن ب→ود و ي− س→ر دي→گرش ب→→ه 
^ ب→زرگترها ب→→يايند؛ زمين م∂خوردند؛ آنها را با  هها ن→م∂توان→ستند پ→ا ب→ه پ→→ا ẃهام زي→نب. ب→چ ẃع→م ^ ب→ازو

تازيانه از زمين بلند م∂كردند. اين نيز مصداق منته∂الحلم است. 
پروردگارا: 

حـبẃ خودت و اوليائت را در دل مـا بيـفزا. 
^ ما عنايت فرما.   حسن عاقبت به همه

گناهان ما را بيامرز. 
الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

                                                           

طاغ∂: طغيانگر، سركش.  ∗
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«سالم بر شما ...كه پيشوايان امẃتها و صاحبان نعمتها هستيد». 

^ امẃت  معنا و مفهوم واژه
ا نه هر جمعيẃت∂، بلكه به آن جمعيẃت∂ كه مقصد  ẃت است؛ امẃجمعي ^ ^ «امẃت» ب→ه م→عنا ك→لمه
 ẃب→→→→ه م→→→→عنايقصد است؛آم ẃم џا ^ ^ ي→→→→→گانه دارن→→→→→د، امẃت گ→→→→فته م→→→→→∂شود. ك→→→→لمه ^ واح→→→→→→د و راه→→→→بر و م→→→→→سير
...�۱ي→→→عن∂ ك→→→سان∂ ك→→→ه ب→→→ه ق→→→صد  џرام→→→ џحẂال џتẂي→→→џبẂال џ�→→→ ґẃي→→→→عن∂ ك→→→→س∂ ك→→→→ه ق→→→صد ج→→→اي∂ را دارد. �...آم
^ ق→→→→→صد و ع→→→→→زم و ح→→→→→ركت م→→→→→لحوظ∗∗∗∗  ^ امẃت م→→→→→عنا زي→→→→→→ارت ك→→→→→→→عبه ح→→→→→→ركت ك→→→→→ردهان→→→→→د. پس در ك→→→→→لمه
است؛ ب→→→→→نابراي→→→→→ن،امẃت ي→→→→→عن∂ ج→→→→معيẃت∂ ك→→→→ه ب→→→→ا ه→→→→م ب→→→→ه س→→→→و＾ م→→→→قصد＾ م→→→→شتر∑ در ح→→→→ال ح→→→→ركت 
ه→→→→→→ستند و لذا ب→→→→→→ه ه→→→→→→ر ج→→→→→→معيẃت∂ امẃت گ→→→→→→فته ن→→→→→→م∂شود. م→→→→→→→ثالҐ ج→→→→→→معيẃت∂ ك→→→→→→→ه ي− ج→→→→→→ا ن→→→→→شستهان→→→→→→د، امẃت 
^ را در ن→ظر  ^ دارد و م→قصد ن→→يستند. امẃت ج→→معيẃت∂ است ك→ه در ح→ال ح→ركت است و ع→زم و ق→صد
گ→→→→→رفته و م→→→→→سير م→→→→→→عيẃن∂ را م→→→→→→∂پيمايد و ام→→→→→ام∂ ه→→→→→م دارد؛ چ→→→→→ون امẃت ب→→→→→دون ام→→→→ام ن→→→→م∂شود و ام→→→→ام ن→→→→يز 
^ ص→→→→حيح∂ ن→→→→دارد؛ زي→→→→را ام→→→ام ي→→→عن∂ پ→→→يشوا و ره→→→بر امẃت، ط→→→→بعاҐ ب→→→→ايد او در راه→→→∂ در  ب→→→→دون امẃت م→→→→→عنا
^ رس→→→يدن ب→→→ه  ح→→→→ال ح→→→→ركت ب→→→→اشد ت→→→→ا امẃت دن→→→→بال او ح→→→→ركت ك→→→نند. پس امẃت ج→→→معيẃت∂ است ك→→→ه ب→→→را
 ^ م∂ و ب→ه دن→بال ام→ام∂ در ح→ال ح→ركت و پ→يشرو ẃم→نظ ^ ص∂ ب→ا ب→رنامه ẃن∂ در م→→سير م→شخẃم→→قصد م→→عي

                                                           

 . ۲ ^ ^ مائده، آيه ـ سوره ۱
ملحوظ: مالحظه شده، ديده شده.  ∗
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است. قرآن كريم م∂فرمايد:  
...�؛۱  ẁول Ẁس џر ↨ￍمẀا ґ ẃلẀكґل џو�

هر رسول∂ امẃت∂ و هر امẃت∂ هم رسول∂ داشته است. 
...�؛۲  џوا اهللا ẀدẀب Ẃاع ґأن Ґوال Ẁس џر ↨ￍمẀا ґ ẃلẀك ґﾭ ناẂث џعџب Ẃدџقџل џو�

«ما در ميان هر جمعيẃت و امẃت∂، رسول∂ را برانگيختيم تا مردم را به عبادت اهللا دعوت كنند». 
ص ك→ردند و خودشان رو  ẃرا م→شخ ^ ي→عن∂، ت→مام ان→بياء از ج→→انب خ→→دا آم→دند و م→قصد واح→د

به آن مقصد حركت كردند و به مردم هم گفتند: دنبال ما رو به آن مقصد حركت كنيد. 
^ امẃت وسط   ويژگ∂ها

 ẂمẀكẂيџل џع Ẁول Ẁس ￍالر џونẀكџي џو ґاسￍالن џﾲ џع џداءџه→ Ẁوا شẀونẀك→џتґل Ґطا→ џس џو ↨→→ￍمẀا ẂمẀناكẂل џع→ џج џ−ґذل→џك џو �
يداҐ...�؛۳  ґه џش

«م→ا ب→→ر اس→اس اي→ن س→نẃت، ش→ما [امẃت اس→الم∂] را امẃتґ وس→ط ق→رار داديم[امẃت∂ كه افراط و تفريط 
 ^ ^ ت→→مام م→ردم ب→اشيد و رس→ول ه→→م اس→وه ه و الگ→→و ب→→را џو→→ Ẃس Ẁن→→دارد و در م→→سير اع→→تدال ح→→ركت م→→→∂كند] ت→→→ا ا

شما باشد». 
^ ع→الم ب→اشيد. ب→نابراي→ن  ^ ش→→ما ب→اشد و ش→ما ه→م ب→ا ت→بعي�ت از رس→ول، اس→وه رس→→ول، ا�س�→و�ه
ẃه، امẃت ب→→ه  ^ ت→→→مام م→→زاي→→ا و ك→→→ماالت∂ است ك→→→ه س→→اير امẃته→→ا داش→تهان→→د. الب→ت امẃت اس→→→الم∂ واح→→ده دارا
ع∂ اين  ẃت؛ چنانكه امروز گروه∂ مدẃاز واقعي ^ ع→اي∂ґ عار ẃت ادẃواق→ع∂ م→نظور است، ن→→ه ام ^ م→عنا

                                                           

 . ℮۷ ^ ^ يونس، آيه ـ سوره ۱
 . ۳⅛ ^ ^ نحل، آيه ـ سوره ۲

 . ۱℮۳ ^ ^ بقره، آيه ـ سوره ۳



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 �۹

ه→→ستند ك→→→ه م→→ا امẃت م→→وس∂ و گ→→→روه∂ دي→→گر م→→→∂گويند م→→ا امẃت ع→يس∂ ه→ستيم و ه→ر دو گ→روه دروغ 
^ م→→→→→سيحيẃت ام→→→→→روز ك→→→→→ه ك→→→→→→انون ج→→→→→→نايت و خ→→→→→يانت و رذالت و ق→→→→ساوتند، امẃت  م→→→→→∂گويند. آي→→→→→→ا دن→→→→→يا

حضرت مسيح� هستند كه منبع رأفت و رحمت بود؟ 
اهل بيت اطهار� پيشوايان امẃتها  

ẃه به  ـ البت ح→ضرت پ→يامبر خ→→اتم� واجد كماالت تمام انبياء و رسوالن است. امẃت او نيز 
ـ واج→→→→→→د ك→→→→→→ماالتґ ت→→→→→→مام امẃته→→→→→→→ا ه→→→→→→ستند و ط→→→→→→بعاҐ ك→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→ه ق→→→→→ائد و راه→→→→→بر امẃت  ^ واق→→→→→→ع∂اش  م→→→→→→عنا

اسالم∂ باشند، قائد تمام امم خواهند بود، و لذا به اهل بيت رسالت� م∂گوييم: 
)؛  ґمџم Ẁ Ẃاال ↕ џقاد)

↕» ج→→مع ق→→ائد است. «ق→→ائد» م→→→شتقẃ از «ق→→يادت» است و ق→→يادت ي→→عن∂ره→→بر＾. ق→→ائد ي→→→عن∂  џق→→→اد»
ره→→→→→بر، ق→→→→→اده ي→→→→→عن∂ ره→→→→→بران، «ق→→→→اد↕ االم→→→→م» ي→→→→عن∂ پ→→→→يشوايان و ره→→→→بران امẃته→→→→ا. ي→→→→عن∂ ت→→→→→مام ك→→→→ماالت 

 Ґت اس→→→الم∂ ه→→→ستيد، ط→→→بعاẃت اس→→→→الم∂ دارد و ش→→ما خ→→→اندان رس→→الت، ك→→ه ق→→ائد امẃع→→→الم را ام ^ امẃته→→→ا
^ پ→يشين� ب→نابر ت→→حقيق∂ ك→ه در  ^ امẃته→→ا و ب→لكه ق→ائد ت→→مام ان→بياء� ه→ستيد؛ زي→را ان→بيا ق→→ائد ه→→→مه
م→→حلẃ خ→→ود آم→ده است، پ→→يامبر م→عالواس→طه ب→ودهان→د.تنها پ→يامبر ب→→الواس→طه، ك→→ه م→ستقيماҐ از ج→انب خ→دا 
د� است. س→→اير ان→بياء� م→بعوث از ج→انب رس→ول اهللا  ẃم→→بعوث گ→→شته، ح→→ضرت خ→→اتم، م→→حم
اع→→→→→→→ظم و ام!ت او ه→→→→→→→ستند و ق→→→→→→هراҐ ك→→→→→→س∂ ك→→→→→→ه وص→→→→→→∂ẃ پ→→→→→→→يغمبر خ→→→→→→اتم� است و ق→→→→→→ائد امẃت او، ق→→→→→→ائد 

ẃه، اين سخن نياز به تحقيق عميق∂ دارد كه اكنون مجالش نيست.  انبياء� نيز خواهد بود. البت
مفهوم گسترده و فراگير امẃت 

^ ديگر اينكه، امẃت تنها انسانها نيستند، بلكه تمام موجودات عالم، امẃت هستند.  نكته
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^ شريفه م∂خوانيم:  در آيه
...�؛۱  ẂمẀكẀثالẂأم ẁمџمẀا ẃإال ґهẂي џناح џجґب Ẁير ґطџر＃ يґال طائ џو ґض Ẃر џالẂا ∂ґف ＃↨ￍاب џد Ẃن ґما م џو �

^ ك→ه ب→ا دو ب→ال خ→ود پ→رواز م→→∂كند ن→يست، م→گر اي→→نكه  ^ در زم→→ين و ه→→يچ پ→رندها «ه→→→يچ ج→→نبندها
امẃتهاي∂ همانند شما هستند». 

ت∂ هستند و در عالم خودشان  ẃپس م→علوم م→→∂شود ك→ه ت→مام ح→يوان→→ات زم→→ين∂ و پ→رندگان ه→واي∂ ام
^ دارن→→→د و رو ب→→→ه آن م→→قصد در ح→→ال س→→يرند؛ پس ق→→هراҐ ن→→يروي∂ ح→→اكم ب→→ر آنه→ا ه→ست ك→→ه آنه→→ا را  م→→قصد
^ ح→→→ركت ده→→→→نده ه→→→→مان م→→قام واليت است ك→→→ه ت→→كويناҐ زم→→ام  ح→→→ركت م→→→∂دهد و ج→→→لو م→→→→∂برد و آن ن→→→يرو

^ را به دست گرفته در مسير طبيع∂ خودش پيش م∂برد.  هدايت هر موجود
يџتґها...�؛۲  ґناصґب ẁذ ґآخ џوẀه ẃإال ＃↨ￍاب џد Ẃن ґما م...�

^ تسلẃط دارد».  ґنيست، مگر اينكه او بر و ^ «هيچ جنبندها
^ خداوند  اهل بيت اطهار�مظاهر واليت مطلقه

 ^ ^ و ب→→عد خ→→وشها ^ گ→→→→ندم ك→→ه در دل خ→→→ا∑ رش→→د م→→→∂كند و ب→→اال م→→→∂آيد، س→→بزها ي− دان→→→→ه
^ گ→ندم م→→∂شود. پ→→يداست ك→→ه اي→→ن گ→→ياه در حال حركت است و راه∂ را ط∂ẃ م∂كند  پ→ر از دان→→هها
م∂ دارد. در ع→→الم خ→→ود، م→→قصدش را م→→→∂فهمد و م→→→سير خ→ود را ت→شخيص م→→∂دهد و  ẃو ح→→ركت م→→نظ

^ سير را هم م∂داند. چنانكه خدايش م∂فرمايد:  برنامه
...�؛۳  ґه ґدẂم џحґب Ẁحґẃب џسẀي ẃء＃ إال Ẃ∂ џش Ẃن ґم Ẃإن џو... �

                                                           

 . ۳۸ ^ ^ انعام، آيه ـ سوره ۱
 . Ｑ⅛ ^ ^ هود، آيه ـ سوره ۲

 . ℮℮ ^ ^ اسراء، آيه ـ سوره ۳
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...�؛۱  Ẁه џيحґب Ẃسџت џو Ẁهџالت џص џمґل џع Ẃدџق ￒلẀك...�
^ «ش→→→→→→∂ء» ب→→→→→→ر آن اط→→→→→→→الق م→→→→→→→∂شود، ت→→→→→→سبيح و ت→→→→→→حميد خ→→→→→→دا  ه→→→→→→رچه در ع→→→→→→الم ه→→→→→→→ست و ك→→→→→→لمه
م→→→∂كند و ع→→→جيب اي→→→نكه ع→→→الґم ب→→ه ص→→→ال↕ و ت→→سبيحشان ن→→يز ه→→ستند و در ع→→→الم خ→→ودشان م→→→∂دان→→ند ب→→ه 
ك→→→جا م→→→→∂خواه→→→ند ب→→→روند و چ→→→گونه ب→→→ايد ب→→روند و از چ→→→ه راه→→∂ ب→→ايد ط→→∂ẃ م→→سير ك→→→نند. از ن→→ظر م→→→ا، ع→→الم 
→→ا از دي→دگاه خ→ودش، روش→ن است و راه خ→ود را  ẃگ→→→ندم در دل خ→→ا∑، ت→اري− است؛ ام ^ ي− دان→→→ه

تشخيص م∂دهد و در پرتو نور هدايت خالقش در حركت است. 
＾�؛۲  џدџه ￍمẀث ẀهџقẂل џء＃ خ Ẃ∂ џش ￍلẀك ∂џطẂأع ^ ґذￍا الџنب џر...�

^ در ع→→الم آف→رينش، ه→دايت ش→ده است و در م→→سير خ→ود با روشن∂ حركت م∂كند  ه→رچيز
^ دارد ك→→→→→ه آن م→→→→→وجودґ ف→→→→→اقد ع→→→→→قل و در∑ و ش→→→→→عور و ب→→→→→يناي∂ را در دل آن  و ق→→→→→→هراҐ ح→→→→→→ركت ده→→→→→ندها

تاريك∂ حركت م∂دهد.  
^ م→→→∂كند.  ^ ه→→→→ست ك→→→→ه ن→→→→طفه را در رح→→→→م م→→→→→ادر ح→→→→ركت م→→→→∂دهد و ص→→→ورتگر ^ ق→→→→اهر ن→→→→يرو
^ گ→→→→→ندم را م→→→→→→∂روياند و  «م→→→→→→قام واليت» است ك→→→→→→→ه ت→→→→→→مام اي→→→→→→→نها را ت→→→→→→دبير م→→→→→→→∂كند. اوست ك→→→→→→ه دان→→→→→→→ه
^ ك→→ند.  ^ ت→→→خم ب→→→خواب→→→→د و ت→→→وليد ن→→→سل ك→→→ند و از آن پ→→اسدار ك→→→بوتر را ت→→→عليم م→→→→∂دهد ك→→→ه چ→→→طور رو
ẃ→→→→خاذ الن→→→ه ك→→→رده آن→→→→گاه از ن→→→باتات ع→→→سل  اوست ك→→→→ه ب→→→→ه زن→→→→بور ع→→→→→سل آم→→→وزش م→→→→∂دهد ك→→→→ه چ→→→گونه ات
→ت∂ ه→→ستند و م→سير و  ẃب→→سازد و آن ت→→شكيالت ع→→جيب و ح→→يرتان→→گيز را ب→→ه وج→ود آورد.اي→→نها ه→مه ام
^ ع→قل∂ و ن→قل∂، اه→→ل ب→→يت اطهار� مظاهر واليت  ^ دارن→د و ام→ام∂ دارن→د.بر اس→اس ادلẃه م→قصد

^ حضرت ربẃ العالمين هستند و قاد↕ االممند.  مطلقه
                                                           

 . ℮۱ ^ ^ نور، آيه ـ سوره ۱
 . ＱΩ ^ ^ طه، آيه ـ سوره ۲
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خضوع امام� در مقابل تقدير خداوند متعال 
^ ع→→→باس∂ ب→→ودند. آر＾، ه→→→مانها ك→→ه ب→→ه  ح→→→ضرت ام→→→ام ح→→→سن ع→→سكر＾� در زن→→→دان خ→→→ليفه
^ ج→→انداران ب→→ه دست آنه→→→است، ب→→ايد در م→→قابل  џ→→→→فџس ه→→→مه ẃر ع→→→الم ه→→→ستند و ن اذن خ→→→دا م→→→دير و م→→→دب
^ رذل و كثيف و جاهل و نادان بگذارند و  ت→قدير خ→→دا خ→اضع بشوند و خود را در اختيار انسانها

ل كنند.  ẃاگر زندان∂شان كردند، تحم
^ ب→ه ن→ام صالح بن وصيف زندانبانشان بود. جمع∂ نزد او آمدند و گفتند: چرا بر اين زندان∂  م→رد
س→→خت ن→→م∂گير＾؟ گ→→→فت: چ→→ه ك→نم؟ م→ن دو ن→فر از رذلت→رين و ش→رورترين اف→راد را ان→تخاب ك→ردم و ب→ر 
او گ→→→→→→→→ماشتم ت→→→→→→→→ا ب→→→→→→→ر او س→→→→→→→خت ب→→→→→→→گيرند ول∂ چ→→→→→→→ند روز ب→→→→→→→→يشتر ن→→→→→→→گذشت ك→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→نها اه→→→→→→→→ل ن→→→→→→→→ماز و ع→→→→→→→→بادت 
ش→→دند.آنها ح→→رف او را ب→→اور ن→→كردند. دس→تور داد آن دو ن→فر را آوردن→د. دي→دند آث→→ار ع→→بادت در رف→تار و 
گ→→فتارشان پ→→يداست.گ→→فتند: م→→ا ش→ما را م→أمور ك→رديم آن زن→دان→→∂ را آزار ده→يد. گ→فتند: م→→ا چ→ه م→→∂توان→يم 
^ ك→→→→→س∂ ك→→→→→→ه دائ→→→→→→ماҐ در ح→→→→→ال ذك→→→→→ر و ت→→→→سبيح خ→→→→→داست. وق→→→→ت∂ ب→→→→ه م→→→→→ا ن→→→→→گاه م→→→→∂كند ب→→→→دن م→→→→ا  ب→→→→→كنيم درب→→→→→→اره

م∂لرزد، آن چنان كه اختيار از دست م∂دهيم و از خود بيخود م∂شويم. 
^ از ت→→سلẃطشان ب→ر ارواح آدم→يان است ك→ه ب→→ه ه→→نگام اق→تضا، آن را بروز م∂دهند  اي→ن گ→وشها

و با ي− نگاه كوتاه، از رذلترين افراد انسان∂ اله∂ م∂سازند. 
مان�، عنايت∂  ẃيا صاحبالز

م→→→→→ان، آي→→→→→ا  ẃم→→→→→ا،يا ص→→→→→احبالز ^ ^ س→→→→→يẃد و آق→→→→→ا و م→→→→→وال م→→→→→→ا ه→→→→→→م از ع→→→→→→مق ج→→→→→ان ع→→→→→رض م→→→→→→∂كنيم: ا
^ م→→→ا ب→→يفكنيد؟ م→→→ا ه→→م ب→→→ه آن ن→→→گاهها  ^ پ→→ر لط→→→ف و ع→→نايت ب→→ه ق→→لبها م→→→∂شود ن→→→گاه∂ از آن ن→→→گاهها
ش→→ديداҐ ن→→يازمنديم؛ آن ن→→گاه∂ ك→→ه رذلت→→→رين اف→→راد را ب→→→ه خ→→دا ن→→زدي− م→→→∂كند. آي→→ا م→∂شود ع→نايت∂ 
ه→م ب→ه م→ا ب→→شود؟ م→→ا ك→→ه ي− ع→مر است سر به آستان نهادهايم و عرض اخالص و ادب م∂كنيم.ما 
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→→→→→→→ا ش→→→→→→ما اص→→→→→ولالك→→→→→رم و ق→→→→→اد↕ االم→→→→→ميد. ش→→→→→ما ح→→→→→ركت ده→→→→→ندگان ت→→→→→مام  ẃن→→→→→→اقص و ج→→→→→→اهل و ن→→→→→→→ادان→→→→→→يم، ام
^ چشم عنايت داريم.  ^ كمالشان هستيد. از شما توقẃع ي− گوشه موجودات عالم به سو

مان)؛  ￍالز џب ґالنا يا صاحẂوџنا يا مẂك ґر Ẃدџا џنا وẂث ґغџا)
^ امام حسن عسكر＾�  شكنجه

^ خ→→→→→بيث ب→→→→ه ن→→→→ام ن→→→→حرير  آخ→→→→→راالم→→→→→ر، ام→→→→→ام را از ص→→→→→الحبنوصيف گ→→→→→رفته ت→→→→→حويل زن→→→→→→دان م→→→→→رد
^ ه→→مسرش گ→→فت: ت→→و ن→→م∂دان→∂ چ→ه ك→س∂ در زن→→دان ت→و  دادن→→د. او ب→→ه ام→→ام س→→خت م→→∂گرفت؛ روز
ت خباثت گفت: حاال كه  ẃت و آزار ن→رسان. او از ش→دẃه→ست؟ او را ن→م∂شناس∂؟ اي→ن ق→در ب→→ه او اذي
ندگان، م∂اندازم تا شيرها و پلنگها او  ẃباع، ي→عن∂ ج→ايگاه در→ ґ ẃالس ↨ џكẂر→ґت→و چ→نين گ→فت∂، م→ن او را م→يان ب
→→→→→باع ك→→→→ردند؛ ب→→→→ه اي→→→→ن  ẃرا ب→→→→→خورند. پس از ك→→→→→سب اج→→→→→ازه از خ→→→→→ليفه، ام→→→→ام را آوردن→→→→د و داخ→→→→ل ب→→→→رك↨ الس
^ ك→→→→ه  ن→→→→دگان آنح→→→→ضرت را ب→→→→→درند و از ب→→→→ين ب→→→→برند. پس از ي− ش→→→→→بانهروز، از ن→→→قطها ẃم→→→→نظور ك→→→→→ه در
ن→→→→→→دگان  ẃن→→→→→→→دگان ب→→→→→→ود، ت→→→→→→→ماشا ك→→→→→→ردند و دي→→→→→→دند ام→→→→→→ام م→→→→→→شغول ن→→→→→→ماز است و در ẃم→→→→→→→شرف ب→→→→→→→ه ج→→→→→→→ايگاه در
گ→رداگ→رد آنح→ضرت ح→لقه زده و پ→وزه ب→ر خ→ا∑ ن→→هادهان→د. خ→→ليفه از م→اجرا ب→ا خبر شد. دستور داد 
ت→ا ب→ين م→ردم ش→ايع ن→→شده، ام→ام را ب→ا اح→ترام از ب→ركه ب→يرون ب→→ياورند و ب→→نابر نقل∂، خود آن مرد خبيث را 

در ميان بركه انداختند و حيوانات او را دريدند و به سزايش رساندند. 
^ زيارت (جامعه) اين است:  ^ بعد جمله

)؛  ґمџعґẃالن џياءґل Ẃوџا)
«شما صاحبان تمام نعمتها هستيد». 

معنا و مفهوم نعمت 
^ گ→→→→→→فته م→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→ه آدم→→→→→→→∂ را در رس→→→→→→يدن ب→→→→→→ه ه→→→→→→دف و س→→→→→عادت م→→→→→→طلوبش  ن→→→→→→عمت ب→→→→→→ه چ→→→→→→يز
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ك→م− ك→→ند و در مسير زندگ∂، موجب آسايش و آرامشش گردد و موانع و مشكالت را از پيش 
پايش بردارد.  

^ راه و م→وجب محروميẃت  و در م→قابل، ب→ه آن→چه م→→انع ن→يل ب→→ه ه→دف و س→بب اش→كال و دش→وار
ه م∂شود.  ت از كمال گردد،بال و نقمت∗∗∗∗گف

آب و ه→→→وا و ن→→→ور و چ→→→شم و گ→→→وش و دست و پ→→→ا و زب→→ان را ن→→عمت م→→∂دان→→يم، از آن ج→→هت ك→→→ه 
^ زن→→دگ∂ و م→→→قاصد م→→طلوب ك→م−  ه→→ر ك→→→دام از اي→→→نها در ح→→دẃ خ→→ود، م→→ا را در رس→→يدن ب→→ه ه→→دفها
^ م→→ا پ→→يش م→→∂آيد و  ^ ك→→→ه در اث→→→ر ن→→→بود ي→→→ا ك→→→مبود ي→→→ك∂ از اي→→→→نها، م→→→شكالت∂ ب→→را م→→→∂كنند؛ ب→→→ه ط→→→→ور

^ ما م∂گردد.  احياناҐ منجرẃ به مرگ و نابود
^ در  ^ م→وجودات ع→الم را در ن→ظر ب→گيريم، م→→∂بينيم ك→ه ه→ر م→وجود ح→→اال م→→→ا وق→→ت∂ م→جموعه
ح→→→→دẃ خ→→→→ود، ب→→→→→ه پ→→→→→يشرفت ن→→→→ظام ع→→→→موم∂ ع→→→→الم ك→→→م− م→→→∂كند و اث→→→ر م→→→→∂بخشد و از اي→→→ن ج→→→→هت،تمام 

موجودات نعمت حساب م∂شوند؛ و لذا خالق عالم م∂فرمايد: 
وها...�؛۱  Ẁص ẂحẀال ت ґاهللا џتџمẂعґوا ن دẀعџت Ẃإن џو... �

كرمش نامتناه∂، نعمش ب∂پايان. 
نџ↨...�؛۲  ґباط џو ↕ џر ґظاه Ẁهџمџعґن ẂمẀكẂيџل џع џغџب Ẃأس џو... �

^ ن→→ظام  ه→→→ر م→→→وجود و م→→→خلوق∂، ه→→→ر چ→→→→قدر ه→→→م در ن→→→ظر م→→→→ا ك→→وچ− و ب→→→∂ارزش ب→→اشد، در س→→→لسله
^ ب→→→→→زرگ و ك→→→→→وچ− ي− م→→→→اشين است ك→→→→ه اگ→→→→→ر ي→→→→ك∂ از م→→→→هرهها از  ^ پ→→→→→يچ و م→→→→→هرهها خ→→→→→لقت ب→→→→→→ه م→→→→→نزله
ردي→→ف خ→→ارج ش→ود، ك→ار م→اشين م→ختلẃ م→→∂شود. از اي→→ن ن→ظر، ت→مام موجودات نعمتند. ول∂ از اين طرف 

                                                           

ت: عقاب، پاداش به عقوبت.  џم Ẃق џ۳ . ∗ن℮ ^ ^ ابراهيم، آيه ـ سوره ۱
 . ۲Ω ^ ^ لقمان، آيه ـ سوره ۲
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^ موجودات را نعمت دانسته و فرموده است:  م∂بينيم خداوند حكيم با اينكه همه
وها...�؛۱  Ẁص ẂحẀال ت ґاهللا џتџمẂعґوا ن دẀعџت Ẃإن џو... �

^ از ه→→→→→مينها را ب→→→→→→ه پ→→→→ست∂ و ب→→→→→∂ارزش→→→→∂ ت→→→→وصيف ك→→→→رده و له→→→→و و لعب و  م→→→→→عالوص→→→→→ف، ب→→→→→سيار
ف∂ كرده است و م∂فرمايد:  ẃب∂اساس معر ^ بازيچه

...�؛۲  ẁوẂهџل џو ẁبґعџيا لẂن يا↕ الد џحẂا الџمￍإن...�
...�؛۳  ẁيلґلџيا قẂن الد Ẁتاعџم...�

^ ان→→→سان در ن→→→ظر گ→→→رفته است و ه→→→→مه چ→→→يز  پس م→→→→علوم م→→→→→∂شود ك→→→→→ه ق→→→رآن ك→→→ريم ه→→→دف∂ را ب→→→را
ع→→→الم را از ن→→→ظر ك→→→م− ي→→→ا م→→انع ب→→ودن ب→→→ا آن ه→→دف م→→→∂سنجد. آن→→چه را ن→→افع در رس→→يدن ب→→ه آن ه→→دف 
است، ن→→عمت م→→∂دان→→د و آن→→چه را م→→انع رس→→→يدن ب→→ه آن ه→دف است، ن→قمت و ب→→ال م→→∂شمارد و ه→→دف 

انسان در مسير حياتش از نظر قرآن همان است كه م∂فرمايد: 
�؛℮  ґون ẀدẀب Ẃعџيґل ẃإال џسẂن Ẃاإل џو ￍن ґجẂال ẀتẂقџل џما خ џو �

ه→→→→→دف، رس→→→→→يدن ان→→→→→→سان است ب→→→→→ه س→→→→عادت ق→→→→رب ب→→→→ه خ→→→→→دا و م→→→→سكن گ→→→→رفتن در ج→→→→→وار رح→→→→→مت 
^Ẅ از طريق بندگ∂ و عبوديẃت خدا.  ^ جنẃت المأو پروردگار و مخلẃد گشتن در غرفهها

تبديل نعمت به نџقمت 
 ^ ت→→→مام اس→→→باب و وس→→→ايل ح→→→→يات∂ ك→→→→ه در دس→→ترس ان→→سان است، از اع→→ضا و ج→→وارح ب→→→دن و ق→→وا
^ و ب→اطن∂ و آب و هوا و آفتاب و علم و قدرت و ثروت و فرزند و زن،از نظر قرآن تا زمان∂  ظ→اهر

                                                           

 . ۳℮ ^ ^ ابراهيم، آيه ـ سوره ۱
د،آيه＾⅛۳.  ẃمحم ^ ـ سوره ۲
^ نساء،آيه＾۷۷.  ـ سوره ۳

 . Ｑ⅛ ^ ^ ذاريات، آيه ـ سوره ℮
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ن→→عمت است و م→→وجب آس→→ايش و آرامش واق→→ع∂ ان→→→سان م→→∂شود ك→→ه آدم→→∂ را در رس→→يدن ب→ه ه→→دف 
ك→→→→→→ه ت→→→→→→قرẃب ال∂ اهللا است ك→→→→→→م− ك→→→→→→ند و ان→→→→→سان ه→→→→→م آنه→→→→→ا را در ه→→→→→مين راه م→→→→→صرف ك→→→→→رده از آنه→→→→→→ا 
→ا ه→مين ك→ه از اي→ن  ẃخ→دا ن→صيبش ش→ود؛ام ^ ^ ك→→→ند ك→→ه ق→→رب ب→ه خ→→دا و ن→يل ب→ه رض→ا ^ ب→→هرهبردار ط→→ور
م→سير م→نحرف ش→د و در راه→∂ ك→ه راه رسيدن به هدف خلقت انسان نيست افتاد و آدم∂ هم آنها 
^ ك→→→→رد ك→→→→ه ق→→→رب ب→→→→ه خ→→→→دا و ن→→→→يل ب→→→→ه  ^ ب→→→→هرهبردار را در ه→→→→مان راه ك→→→→ج م→→→→صرف ك→→→→رد و از آنه→→→→→ا ط→→→→ور
ـ ه→→→مين چ→→→شم و گ→→وش و ع→→→قل و ه→وش و آب و ه→وا و  ـ الع→→ياذ ب→→اهللا  ^ خ→→→دا ن→→→صيبش ن→→شد، ب→→لكه  رض→→ا
^ از خ→→→→→→→→→→دا و م→→→→→→→→→→نفوريẃت و  ^ م→→→→→→→→→→صرف ك→→→→→→→→→→رد ك→→→→→→→→→→ه دور آف→→→→→→→→→→→تاب و ع→→→→→→→→→→لم و ق→→→→→→→→→→درت و ث→→→→→→→→→→روت را ط→→→→→→→→→→→ور
ر پ→→→→→→→→يشگاه خ→→→→→→→→دا ن→→→→→→→صيبش ش→→→→→→→د،تمام اي→→→→→→→ن اس→→→→→→→باب و وس→→→→→→→→ايل ب→→→→→→→→ال و ن→→→→→→قمت م→→→→→→حسوب  د م→→→→→→→بغوضيẃت∗∗∗∗

^ است.  م∂شود و موجب محروميẃت و هال∑ ابد
 ^ و از اي→→→→→→→ن ن→→→→→→ظر است ك→→→→→ه خ→→→→→داون→→→→→→د در ق→→→→→رآن دن→→→→→يا و ش→→→→→→ؤون دن→→→→→→ياي∂ را له→→→→→→و و لعب و ب→→→→→→ازيچه

^ ب∂اساس م∂داند و م∂فرمايد:  كودكانه
...�؛۱  ẁيلґلџق ẁتاعџم �

...�؛۲  Ґماء ẀآنẂمￍالظ ẀهẀب џس Ẃحџي ↨џيعґقґراب＃ ب џسџك...�
...�؛۳   ف＃ ґم＃ عاصẂوџي ґﾭ Ẁيح ґẃالر ґهґب Ẃت ￍدџت Ẃماد＃ اش џرџك...�

م اله∂  џعґشايسته از ن ^ استفاده
ق→→رآن ك→→ريم وق→→ت∂ اي→→→ن چ→→شم و گ→→وش و ع→→قل و ه→→وش را ن→→عمت م→→→∂دان→→د ك→→ه ان→→سان از ط→ريق 

                                                           

^ ۱۱۷ . ∗مبغوض: دشمن داشته.  ^ نحل، آيه ـ سوره ۱
 . ۳۹ ^ ^ نور، آيه ـ سوره ۲

 . ۱۸ ^ ^ ابراهيم، آيه ـ سوره ۳
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ẃش به خالق چشم و گوش  ر در آي→→ات اله→→∂ ب→پردازد و ب→ر م→يزان معرفت و محبت ẃر و ت→فكẃ اي→→نها ب→→ه ت→دب
و آفريدگار عقل و هوش بيفزايد. 

^ عرفه:  هدا� در دعا ẃدالشẃامام سي ^ به فرموده
نẃ∂)؛  ґم ґنẂيџث ґالوار ^ ر џصџب џع∂ وẂم џل سџع Ẃاج џو ∂ ґح ґوار џجґب ∂ґنẂعґẃتџم џو)

^ ظاهر  ^ كنم و چشم و گوش و قوا « خ→دايا، م→وفẃقم ك→ن ك→ه از اع→ضا و ج→وارح خود بهرهبردار
و باطنم پس از مرگ من وارث من باشند». 

 ^ وارث س→→→→عادتمند آن ك→→→س∂ است ك→→→ه از م→→→ورẃثش ث→→→روت ف→→→راوان→→∂ ب→→اق∂ ب→→→ماند ك→→ه در س→→→ايه
آن ب→→ه آس→→→ايش ب→→رسد. چ→→شم و گ→→وش ان→→سان پس از م→→ردن در ص→→ورت∂ م→→∂توان→ند وارث خ→وشبخت∂ 
^ اي→→ن چ→شم و گ→وش دي→دن∂ها و  خ→→→→ود گ→→ذاش→ته ب→اشد و از دري→چه ثشان م→اترك∂∗∗∗∗از  ẃب→→اشند ك→→ه م→ور
ش→نيدن∂هاي∂ ذخ→يره ك→رده و ب→اقيات ص→→الحات∂ ف→راه→م كرده باشد. در اين صورت است كه چشم 
و گ→→→→→→→وش و دست و پ→→→→→→→ا و دل و م→→→→→→غز ان→→→→→→سان، وارث خ→→→→→→وشبخت∂ خ→→→→→→واه→→→→→→ند ب→→→→→→ود و در پ→→→→→→رتو آن ب→→→→→→اقيات 

صالحات، به سعادت و آسايش جاودانه خواهند رسيد. 
^ ك→→→→→→→→ه م→→→→→→ورẃثشان در ايẃ→→→→→→→ام  →→→→→→→ا ب→→→→→→→دبخت و ب→→→→→→→→ينوا آن چ→→→→→→→شم و گ→→→→→→→وش و دست و پ→→→→→→→ا و دل و م→→→→→→→غز ẃام
^ ظ→→اهر و ب→اطنش  ^ از ره→→گذر اع→→→ضا و ج→وارح و ق→وا ح→→ياتش، ج→→ز آتش ق→→هر و غ→→ضب خ→→→دا، چ→→يز

ذخيره نكرده است.  
ب∂بهرگ∂ از چشم و گوش؟ 

^ عرفه:  هدا� در دعا ẃدالشẃامام سي ^ به فرموده
يباҐ)؛  ґصџن џ−ґẃب Ẁح Ẃن ґم Ẁهџل Ẃلџع Ẃجџت Ẃمџد＃ لẂب џع ↨џقẂف џص Ẃتџر ґس џو خ Ґها قيباẂيџل џع џ∑راџال ت ẁنẂيџع Ẃتџي ґمџع)

                                                           

^ كه ميẃت به جا م∂گذارد و تر∑ م∂كند، ارث.  џرџ∑: چيز مات ∗



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ⅛۸

^ خ→→→دا ح→→اضر و ن→→→اظر ب→→ر  ^ و ن→→→ابيناي∂ آن چ→→→شم∂ ك→→ه در دن→→→يا ت→→و را ا ^ ب→→→ر ب→→→→دبخت∂ و ك→→→→ور وا
ح→ركات و س→كناتش ن→→ديده و ه→مچنان ب∂پروا و ب∂اعتنا به فرمانت به همه جا خود را كشيده و در 
∂ ت→→→و، ب→→→∂پروا از آتش ق→→→هرت چ→→→ريده و س→→→ران→→→جام ب→→→ا دست خ→→→ال∂ از  ẃه→→→ر م→→→نظر و چ→→→شمان→→→→داز ن→→→امرض

^ قبرش خزيده است.  ẃتت به خانه سود جاودان∂ґ معرفت و محب
^ كه ي− عمر در اين بازار دنيا دويده  ^ ب∂چارها وا اسفاه از اين زيان و خسران! اين بنده
^ ع→→→→→→مر ع→→→→→→زيز از ك→→→→→→→ف داده و ع→→→→→→اقبت، م→→→→→→حروم از س→→→→→→ود ج→→→→→→→اودان و ب→→→→→→→∂حظẃ و ن→→→→→→صيب از  و س→→→→→→→رمايه

^ در كفن پيچيده شده و رفته است.  بد џحيات ا ^ مايه
^ را در خ→→→ود ج→→→→ا داده و اع→→تناي∂ ب→→→ه  ^ آتشاف→→→روز گ→→→وش∂ ك→→→ه در اي→→→ن ايẃ→→→→ام م→→→هلت، ه→→→ر ص→→→→دا
＾ ج→→→→هنẃم را در خ→ود  →→هيق∗∗∗∗لرزان→→نده џح→→ياتبخش ان→→بياء و اولي→→اء ن→→كرده است، ف→→رداست ك→→→ه ش ^ ن→→دا

جا خواهد داد كه: 
�؛۱  ẀورẀفџت џ∂ ґه џو Ґيقا ґه џها شџوا لẀع ґم џيها سґوا فẀقẂلẀإذا ا�

^ ب→→→→ه ب→→→→هشت خ→→→→دا راه  اگ→→→→→ر ب→→→→→→نا ش→→→→→ود ك→→→→→ه ه→→→→→ر چ→→→→→شم و گ→→→→وش ن→→→→اپا∑ و ه→→→→ر دل و م→→→→غز ه→→→→وسباز
^ دن→يا خ→واه→د ش→د ك→ه پ→→ا∑ و ن→اپا∑ و خ→بيث و ط→يẃب با هم بياميزند؛ در  ب→يابد،بهشت ع→ين ص→حنه

حال∂ كه اين نشدن∂ است: 
يџ↨�؛۲  ґيها الغґف Ẁعџم Ẃسџال ت � ↨џيґعال ↨ￍن џج ґﾭ �

مџعẀونџ فґيها لџغẂواҐ وџ ال تџأثґيما�Ґ؛۳  Ẃسџال ي �
                                                           

هيق: بانگ.  џش ∗
 . ۷ ^ ^ مل−،آيه ـ سوره ۱

^ غاشيه، آيات ۱Ω و ۱۱ .  ـ سوره ۲
 . ۲Ｑ ^ ^ واقعه، آيه ـ سوره ۳



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ⅛۹

بهشتيان هيچ لغو و گناه∂ به گوششان نم∂رسد؛زيرا آنها در دنيا كسان∂ بودند كه: 
لџيẂكẀمẂ ال  џع ẁالم џس ẂمẀكẀمالẂأع ẂمẀكџل џنا وẀمالẂنا أعџوا لẀقال џو ẀهẂن џوا ع Ẁض џر→ Ẃأع џوẂغ→ￍوا اللẀع ґم→ џإذا س џو�

�؛۱  џينґل ґجاهẂال ∂ґغџتẂبџن
^ ب→→→ه آي→→→→ات  ^ ش→→→يطان∂ خ→→→ود را پ→→→ر ك→→→رده و ه→→→رگز ن→→→ظر چ→→→→شم∂ ك→→→→ه در اي→→→→ن دن→→→→يا از ه→→→→ر م→→→→نظره

بيẃنات اله∂ نيفكنده است، فرداست كه: 
�؛۲  џونẀع ￍدџت ґهґب ẂمẀتẂنẀك ^ ґذￍا ال џهذ џيلґق џوا و Ẁرџفџك џين ґذￍال Ẁوه ẀجẀو Ẃتџيئ ґس ↨џفẂل Ẁز ẀهẂأو џا رￍمџلџف �

^ وح→شتبار ج→هنẃم ك→ه م→→ظهر ق→هر خ→داست، چ→هرهها در ه→م كشيده م∂شود  از دي→→دن م→نظره
و ق→→→يافهها در ه→→→→م م→→→∂رود. آن روز م→→→∂فهمند ك→→ه اي→→ن چ→→→شم و گ→→وش و اي→→ن دست و پ→→→ا و زب→→ان، اي→→ن 
^ آنه→→→→→→→ا ن→→→→→→→→عمت∂ ب→→→→→→→اشند و آس→→→→→→→ايش و  ^ اي→→→→→→→→نكه ب→→→→→→→را ع→→→→→→→→لم و دانش و اي→→→→→→→→ن ث→→→→→→→→روت و ق→→→→→→→→→درت، ب→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→ا
^ آنه→→→→→ا ب→→→→→هوجود  ^ ب→→→→را آرام→→→→→ششان را ت→→→→→أمين ك→→→→→→نند، ب→→→→→→ال و ن→→→→→قمت ب→→→→→ودهان→→→→→→د و ب→→→→→دبخت∂ و ع→→→→ذاب اب→→→→د
^ س→→→عادت و خ→→وشبخت∂ آنه→→→ا  آوردهان→→→د. م→→→∂بينند آن ث→→→روت و ق→→→→درت∂ ك→→→→ه خ→→→يال م→→→∂كردند م→→→ايه

^ بدبخت∂ و شقاوت آنها گرديده است. فريادشان بلند م∂شود:  خواهد شد، مايه
�؛۳  ẂهџيґطانẂل Ẁس ∂ґẃن џع џ−џلџه � Ẃهџيґمال ∂ґẃن џع ∂џنẂما أغ �↨џي ґقاضẂال ґتџها كانџتẂيџيا ل�

^ كاش من خودم نيز دنبال ثروت و قدرتم محو و نابود م∂شدم و از بين م∂رفتم. واويال! آن همه  «ا
^ از من دوا نم∂كند؛ آن همه قدرت و شوكت دفع بالي∂ از من نم∂كند».  ثروت و مكنت درد

^ خداست   هدف فقط جلب رضا
^ است ك→→→→→→→ه ت→→→→→→مام اي→→→→→→ن اس→→→→→→باب و  ^ ان→→→→→→→سان، آن ن→→→→→→يرو و آن وس→→→→→→يلها پس ب→→→→→→االترين ن→→→→→→عمت ب→→→→→→را

                                                           

 .ＱＱ ^ ^ قصص، آيه ـ سوره ۱
 . ۲۷ ^ ^ مل−، آيه ـ سوره ۲

^ حاقẃه، آيات ۲۷تا۲۹ .  ـ سوره ۳
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 ۷Ω

^ ج→→سم∂ و روح→→→∂ و س→→اير ش→→راي→→ط زن→→→دگ∂، ه→→مه را  ^ ب→→→دن و ق→→وا وس→→ايل ح→→→يات∂ را، از ب→→→دن و اع→→→ضا
در راه ت→→→→أمين ه→→→→دف اس→→→اس∂ از خ→→→لقت ان→→→سان ك→→→ه ت→→→قرẃب ج→→→ستن ب→→→→ه خ→→→الق س→→→بحان است، ب→→→يفكند و 
آدم→→∂ را وادار ك→→ند ك→→ه ت→→مام ش→→ؤون ح→→→يات∂ خ→→ود را در ه→→→مان راه ب→→→ه ك→→→ار ب→→برد و ب→→ه م→نظور ن→يل ب→ه آن 
^ دي→→→ن است ك→→→ه در ه→→→مه ج→→→→ا و در  اليẃت ك→→→→ند و آن ن→→→يرو و آن وس→→→→يله ه→→→مان ن→→→يرو ẃه→→→→دف اص→→→→ل∂ ف→→→→ع
^ از م→→→راح→→→ل زن→→→دگ∂، خ→→→دا و ق→→→رب ب→→→→ه خ→→→→دا را ب→→→→ه ان→→→→سان ن→→شان م→→→∂دهد و  ه→→→مه ح→→→ال و در ه→→→ر م→→→رحلها
^ خ→→→دا را در ن→→ظر گ→→رفتن، س→→بب اب→→→طال ع→→مر و  خ→→→اطرنشان م→→→→∂سازد ك→→→ه ه→→→ر ه→→→دف∂ ج→→→ز خ→→→دا و رض→→→ا

تضييع حيات است و عاقبت، افتادن در آتش حسرت و ندامت و محروميẃت ب∂پايان. 
دين در پناه امام معصوم�سعادتبخش بشر 

ب→→→→→نابراي→→→→→ن، ن→→→→→عمت ب→→→→→زرگ خ→→→→→دا ب→→→→→ر ب→→→→→شر ه→→→→→مان ن→→→→→عمت دي→→→→→ن است ك→→→→→→ه ت→→→→مام اس→→→→باب و وس→→→→→ايل 
^ دي→→→→ن است ك→→→ه  ^ ه→→→→دايته→→→→ا و راه→→→نماي∂ها ح→→→يات∂ را در راه ت→→→أمين ه→→→دف م→→→→∂اف→→→كند و در ن→→→تيجه
^ انسان نعمت م∂شوند و  چ→شم و گ→وش، دست و پ→→ا و زب→→ان، عقل و هوش و ساير قوا و شرايط برا
^ او را ف→→→راه→→→م م→→→∂سازند و اگ→→→ر  در ط→→→→ريق ن→→→→يل ب→→→ه ه→→→→دف، آدم→→→∂ را ك→→→م− م→→→→∂كنند و س→→→عادت اب→→→د
ن→→→→→→عمت دي→→→→→→ن از ب→→→→→→شر گ→→→→→→رفته ش→→→→→→ود، ت→→→→→→مام ق→→→→→→وا و ش→→→→→→راي→→→→→→→ط زن→→→→→→دگ∂ ان→→→→→→سان از راه ه→→→→→دف اص→→→→→ل∂ خ→→→→→لقت 
^ س→→→→وزان  م→→→→→نحرف گ→→→→→شته ت→→→→مام ن→→→→عمتها ت→→→→بديل ب→→→→ه ن→→→→قمت و ب→→→→→ال م→→→→→∂گردد و آدم→→→→∂ را ب→→→→→ه واد＾ه→→→→ا
^ م→→→→→→→→∂كشاند. آن وقت ب→→→→→→→→ايد دي→→→→→→→د ن→→→→→→عمت دي→→→→→→→ن در پ→→→→→→ناه چ→→→→→→→ه ن→→→→→→يروي∂ ب→→→→→→ايد  ب→→→→→→→دبخت∂ و ه→→→→→→→→ال∑ اب→→→→→→→→د
^ ه→→دف پ→→يش ب→→برد.  م→→→حفوظ ب→→→ماند ت→→→ا ب→→→توان→→→→د ح→→→→يات ب→→→شر را ت→→→دبير ك→→ند و در ص→→راط م→→ستقيم ب→→→ه س→→و
چ→→→→→ون ب→→→→→→ديه∂ است ك→→→→→ه دي→→→→→ن و ق→→→→→انون آس→→→→→مان∂، ه→→→→→→ر چ→→→→→قدر ه→→→→→م ك→→→→→ه ج→→→→امع و ك→→→→امل ب→→→→اشد، از خ→→→→ود 
^ او  بر معصوم اله∂ دارد كه با تدبير عادالنه و حكيمانه ẃق→درت ت→→دبير ن→دارد؛ ب→لكه ن→ياز ب→ه ي− مد

^ او نعمت گرداند.  م كند و دنيا را برا ẃاجرا گذاشته شود تا حيات بشر را منظ ^ به مرحله



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۷۱

 ^ ẃر م→→عصوم اله→→∂ ه→→→مان است ك→→→ه م→→ا او را ام→ام و ول∂� ام→ر م→→∂ناميم و ت→→دبير و اداره و آن م→→→دب
^ ج→→→→→→معيẃت در راه ه→→→→→دف و  ف∂ م→→→→→∂كنيم. واليت ي→→→→→عن∂ اداره و ره→→→→→بر ẃاو را واليت م→→→→→عر ^ ح→→→→→كيمانه

تدبير شؤون حيات∂ ملẃت به منظور رساندن به مقصد. 
ول∂ẃ امر ما كيست؟ 

^ اوẃل، خ→→→→→دا و خ→→→→→الق م→→→→→هربان ان→→→→→سان است ك→→→→→ه ب→→→→→ا وض→→→→→→ع ق→→→→→وان→→→→→ين و ج→→→→→→عل  ول∂ẃ ام→→→→→ر، در درج→→→→→→ه
سمان∂، هدايت و تدبير حيات بشر را به عهده گرفته است.  آ شرايع∗∗∗∗

...�؛۱  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم ẂمẀه Ẁج ґر ẂخẀوا يẀنџآم џين ґذￍال ∂ґل џو Ẁاهللا�
�؛۲  ẂمẀهџل ∂џلẂوџال م џين ґرґكافẂال ￍأن џوا وẀنџآم џين ґذￍال џﾱ Ẃوџم џاهللا ￍأنґب џ−ґذل�

^ در م→∂آورند. در  ẃر ام→→ر ن→→→دارن→د و ع→اقبت س→ر از ه→→ال∑ اب→د م→→ردم م→→نحرف از راه خ→→دا، م→→→دب
^ دين است و شريعت.  أن خداست كه آورنده ẃامر بشر رسول عظيمالش ẃ∂م، ول ẃدو ^ درجه

 Ẃم ґه ґسẀف→Ẃأن ∂→ґوا ف Ẁد ґج→ џال ي ￍم→Ẁث ẂمẀهџنẂي→џب џر џج→ џيما ش→ґف џ∑وẀم ґẃك џحẀي ￍﾵ џح џونẀن ґم Ẃؤ→→Ẁال ي џ−ґẃب џر џال و→→џف �
لґيما�Ґ؛۳  Ẃسџوا تẀمґẃل џسẀي џو џتẂي џضџا قￍم ґم Ґجا џر џح

^ رس→→ول] ح→اكم م→طلق ب→ر خ→ود ن→دانند و ت→بعيẃت ب→→∂چون و چ→را از اوام→رت ن→→كنند، ب→ه  «ت→→ا ت→→و را [ا
راه اصل∂ خود نيفتادهاند و به مقصد نهاي∂ خود نخواهند رسيد». 

م، ول∂ẃ ام→→→→→ر آن ك→→→→→س∂ است ك→→→→ه خ→→→→→دا و رس→→→→ول خ→→→→→دا او را ب→→→→ه ع→→→→نوان ح→→→→افظ و  ẃس→→→→→و ^ در درج→→→→→→ه
ẃر امور جمعيẃت تعيين كرده باشند كه م∂فرمايد:  ^ و مدب ^ ديانت و هاد مجر

                                                           

^ ۲Ｑ۷ . ∗شرايع: شريعتها، دينها.  ^ بقره، آيه ـ سوره ۱
 . ۱۱ ^ د، آيه ẃمحم ^ ـ سوره ۲
 . ⅛Ｑ ^ ^ نساء، آيه ـ سوره ۳
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 ۷۲

 џكا↕ و ￍالز џونẀت Ẃؤ→→Ẁي џال↕ و→→ ￍالص џونẀيمґق→→Ẁي џي→→ن ґذￍوا الẀن→→џآم џي→→ن ґذￍال џو ẀهẀول→→ Ẁس џر џو Ẁاهللا ẀمẀك→→يґل џما و→→ￍإن �
�؛۱  џونẀع ґراك ẂمẀه

...�؛۲  ẂمẀكẂن ґم ґرẂم џالẂا ∂ґولẀا џو џول Ẁس ￍوا الرẀيع ґأط џو џوا اهللاẀيع ґأط...�
^ م→→طلب اي→→ن ش→→→د ك→→ه ت→→مام وس→→→ايل و اس→→→باب و ش→→راي→→ط ح→→يات∂ ب→شر، ك→ه از داخ→ل  پس ن→→تيجه
وج→ودش ي→→ا خ→ارج از وج→ودش، از آب و هوا و زمين و آسمان و زمان و مكان، اطراف او را گرفته 
^ او  م ك→→نند و ج→لو ب→برند،تا وق→ت∂ ن→→عمت ب→را ẃو دست ب→→ه دست دادهان→→→د ت→→ا ح→→يات و زن→→دگ∂ او را م→→نظ
^ خ→→→→دا و  ش→→→→→مرده م→→→→→∂شوند ك→→→→→ه او را در راه رس→→→→→يدن ب→→→→→→ه ه→→→→→دف اص→→→→→ل∂ خ→→→→→لقتش، ك→→→→ه ت→→→→حصيل رض→→→→→ا
 ^ م→→قرẃب گ→→→شتن در پ→→→يشگاه خ→→→داست، ك→→→م− ك→→نند و اي→→→ن م→→عن∂ ح→→اصل ن→→م∂شود، م→گر در س→ايه
^ و ه→→→→→دايت خ→→→→دا. ت→→→→دبير و ه→→→→دايت خ→→→→دا ه→→→→م  ^ ت→→→→دبير و اداره و ره→→→→بر واليت خ→→→→→دا؛ ي→→→→عن∂ در س→→→→ايه
^ ب→→→→شر م→→→→مكن ن→→→→يست، م→→→→گر از راه ت→→→→شريع ش→→→→ريعت و ان→→→→زال ك→→→→تاب.دين و ش→→→→ريعت خ→→→→دا ه→→→→م ب→→→→→ه  ب→→→→را
دست ب→→→شر ن→→→م∂رسد، م→→گر از ط→→ريق وح→→∂ و ن→→بوẃت و آم→→→دن پ→→→يامبر. واليت و ه→→دايت پ→→يامبر ه→→→م ب→→→ه 
 ^ ن→→→→→تيجه ن→→→→→م∂رسد و ب→→→→→قاي∂ پ→→→→→يدا ن→→→→→م∂كند، م→→→→→گر ب→→→→→ا ن→→→→→صب ام→→→→→ام و ت→→→→→عيين ول∂ẃ ام→→→→→ر ك→→→→ه اج→→→→را ك→→→→ننده

^ امور جمعيẃت.   ديانت و شريعت است و تدبيركننده
^ واقع∂  انحراف از واليت، بال

پس ن→→→→→عمت ب→→→→→ودن وج→→→→→ود ع→→→→→الم و آدم، ب→→→→→سته ب→→→→→ه دي→→→→→ن است و ن→→→→→عمت ب→→→→→ودن دي→→→→→ن ن→→→→يز ب→→→→سته ب→→→→→ه 
واليت. اگ→→→→→ر دي→→→→→ن ن→→→→→باشد، ت→→→→→مام م→→→→→وجودات ع→→→→→→الم از م→→→→→سير ه→→→→→دف خ→→→→→→لقت م→→→→→نحرفند و اگ→→→→ر واليت 
ي→→→→→→→ن، ن→→→→→→عمت اص→→→→→ل∂ در ج→→→→→هان ه→→→→→ست∂ واليت  ^ خ→→→→→ود م→→→→→نعزل ∗∗∗∗است. ب→→→→→ناب→→→→→→→→→→را ن→→→→→→باشد دي→→→→→→ن از م→→→→→جرا

                                                           

 . ＱＱ ^ ^ مائده، آيه ـ سوره ۱
 . Ｑ۹ ^ ^ نساء، آيه ـ سوره ۲

زґل: عزل شده.  џع Ẃن Ẁم∗
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است ك→ه ت→دبير ام→ور م→→∂كند و ت→مام م→وجودات را در آف→→اق و ان→فس، ب→ه م→سير ه→دف اص→ل∂ خلقت 
م∂افكند و باب اهللا المؤت∂ منه است و هاد＾ ال∂ اهللا. 

^ واقع∂ هم انحراف از واليت است؛زيرا بشر با انحراف خود از واليت، تمام  ن→قمت و ب→→ال
م→وجودات را از م→سير هدف منحرف م∂كند و دنيا و عقبا را به سمت جهنẃم سوزان م∂كشاند؛ به 
ف∂ ف→رموده است و  ẃه→→مين ج→→→هت، خ→داون→د ح→كيم واليت را ك→مال دي→ن و ت→مام ن→عمت در ق→رآن م→عر

بعد از ابالغ واليت اميرالمؤمنين عل∂� اين آيه نازل شد: 
 џالم→→→→→ Ẃس Ẃاإل Ẁم→→→→→Ẁكџل Ẁيت→→→→→ ґض џر џو ґﾵџمẂع→→→→→ ґن ẂمẀكẂيџل→→→→→ џع ẀتẂمџم→→→→→Ẃأت џو ẂمẀكџي→→→→→ن ґد Ẃم→→→→→Ẁكџل ẀتẂلџم→→→→→Ẃأك џمẂو→→→→→џيẂال...�

يناҐ...�؛۱  ґد
«ام→روز ك→→ه ول∂ẃ ام→→ر و قيẃم دين و مدبẃر شؤون حيات∂ بشر معيẃن شد، نعمت تامẃ و كامل من بر بشر 

ارزان∂ گرديد». 
^ ان→→→→سان و ن→→→وع ب→→→شر در پ→→→رتو ن→→→ور واليت و ت→→دبير اله→→∂ ول∂ẃ ام→→ر در  و از ام→→→روز ب→→→ه ب→→→→عد، ع→→→ائله
م→سير ه→دف خ→لقت م→→∂اف→تد و تمام اسباب و وسايل حيات∂ خود را با هدايت و راهنماي∂ او در راه 
^ خود، كه رسيدن به  ^ به كار م∂اندازد و عاقبت به مقصد اعال ت→أمين س→عادت و خوشبخت∂ ابد

مقام قرب به خالق جهان است، نايل م∂گردد: 
)؛  џونẀن ґم ẂؤẀمẂال ґح џرẂفџيẂلџف џ−ґذلґبџف)

�؛۲  џون Ẁسґنافџت ẀمẂال ґسџنافџتџيẂلџف џ−ґذل ∂ґف џو... �
^ نعمتها هستند.  ^ نعم و صاحبان همه پس، روشن شد كه چگونه عل∂ و آل عل∂� اوليا

                                                           

 . ۳ ^ ^ مائده، آيه ـ سوره ۱
 . ۲⅛ ^ فين، آيه ẃمطف ^ ـ سوره ۲
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پروردگارا: 

^ از معارف  ^ ما توفيق بهرهبردار ب→ه ح→رمت ام→→ام ح→→سن ع→سكر＾� و ق→رآن ك→ريم به همه
قرآن عنايت فرما. 

^ ما بنشان.  حبẃ خودت و آخرت را در دلها
^ ما عنايت فرما.  سن عاقبت به همه Ẁح

^ ما بردار.  حبẃ دنيا را از دلها
الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃو الس
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^ خ→→→وبان و زم→→→→امداران ب→→→ندگان و پ→→→→ايه و ارك→→→ان  «س→→→→الم ب→→→→ر ش→→→→ما ... ك→→→→ه اص→→→ول ن→→→يكان و اس→→→توانهها

شهرها هستيد». 
 ґرارẂ ب џẂاال џر ґناص џع ^ ^ لغو معنا

^ ح→→→→كما  ^ ن→→→→→خستين ه→→→→→→ر چ→→→→→يز＾. ق→→→→دما «ع→→→→→ناصر» ج→→→→→مع«ع→→→→→→نصر»است و«ع→→→→→نصر» ي→→→→→عن∂ م→→→→→ايه

ع→→→→→→ناصر را م→→→→→→نحصر در چ→→→→→→هار چ→→→→→→يز م→→→→→→→∂دان→→→→→ستند: آب، خ→→→→→ا∑، ه→→→→→وا و آتش و اك→→→→→نون ب→→→→→يش از ص→→→→→د 
ع→→→نصر م→→→∂شناسند. اب→→→رار ج→→→مع ب�→→→→ر� است و ب�→→ر� ي→→→عن∂ ن→→ي− و ن→→→يكوكار و ب�→→ر� ي→→عن∂ ن→→يك∂ و ن→→→يكوكار＾. 

^ خدا گفته شده است:   درباره
�؛۱  Ẁيم ґح ￍالر رџبẂال џوẀه Ẁهￍإن...�

«خداوند نيكوكار مهربان است». 
ابرار چه كسان∂ هستند؟ 

→→→→لџكه  џم ẃاب→→→→→رار ك→→→→→سان∂ ه→→→→→ستند ك→→→→→ه ص→→→→→فات ف→→→→→اضله در وج→→→→→ودشان رس→→→→→وخ پ→→→→→يدا ك→→→→→رده و ب→→→→→→ه ح→→→→د
                                                           

 . ۲۸ ^ ^ طور، آيه ـ سوره ۱
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رس→→→→→يده و ص→→→→→→ورت ب→→→→→اطن∂ آنه→→→→→→ا را ت→→→→شكيل داده است. چ→→→→ون ان→→→→سان ي− ص→→→→ورت خ→→→→لق∂ دارد ك→→→→ه 
ل از س→ر و گ→ر دن و دست و پا و ديگر اعضا و جوارح اوست و ي−  ẃم→تشك ^ ه→مان ص→ورت ظ→اهر
ل از اخ→→→→الق و ص→→→فات ب→→→اطن∂ او و م→→→→نشأ اع→→→مال و اف→→→عال اوست و از  ẃلق∂ دارد ك→→→→ه م→→→تشك→→→→ Ẁص→→→→ورت خ

آن تعبير به«شاكله» هم م∂شود؛ چنانكه قرآن كريم م∂فرمايد: 
...�؛۱  ґهґتџل ґشاك ∂џلџع ẀلџمẂعџي ￒلẀك...�

«هر كس∂ بر پايه و اساس شاكلهاش كار م∂كند». 
 اگ→→ر آن ش→→→اكله اخ→→→الق ف→→اضله و ص→→→فات ح→→ميده ب→→اشد، اع→→مال ن→→شأت گ→رفته از آن، ص→الح و ن→يكو 
^ اب→→→رار و ن→→→يكوكاران م→→→حسوب م→→∂گردد و اگ→→ر آن ش→→→اكله اخ→→→الق  џ→→→رẃ و در زم→→→ره خ→→→واه→→→د ب→→→ود و ص→→→احبش ب
رذي→→→→له و ص→→→فات خ→→بيثه ب→→اشد، اع→→مال و اف→→→عال ن→→شأت گ→→رفته از آن زشت و ن→→اپسند خ→→واه→→د ب→→ود و ف→→اعلش از 

لقاҐ حيوان است.  Ẁانسان و خ Ґلقا џاراذل و اشرار به حساب م∂آيد و در اين صورت، خ
 پس ب�ر� يعن∂ نيك∂ و ب�ر� يعن∂ نيكوكار. 

^ شريفه م∂خوانيم:  در آيه
...�؛  ґبґرẂغџمẂال џو ґق ґر ẂشџمẂال џلџبґق ẂمẀكџوه ẀجẀوا ول џوẀت Ẃأن ￍرґبẂال џسẂيџل�

«نيك∂ آن نيست كه به سمت مشرق يا مغرب بايستيد [ظاهر كار ارزش∂ ندارد]». 
...�؛۲  ґر ґخ Ẃاآل ґمẂوџيẂال џو ґاهللاґب џنџآم Ẃنџم ￍرґبẂال ￍن ґلك...�

«ن→→→→→يك∂ آن است ك→→→→→ه ب→→→→→ه خ→→→→→دا و روز ج→→→→→زا اي→→→→→→مان آوري→→→→→د و اي→→→→→مان در ج→→→→انتان رس→→→→وخ ك→→→→ند و م→→→→نشأ 
صدور اعمال صالح گردد». 

                                                           

 . ۸℮ ^ ^ اسراء، آيه ـ سوره ۱
 . ۱۷۷ ^ ^ بقره، آيه ـ سوره ۲
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مفهوم دقيق عناصراالبرار 
 ^ ^ اي→→→→→→→ن م→→→→→→→طلب م→→→→→→→→∂كند ك→→→→→→→ه ام→→→→→→امان� ع→→→→→→ناصر و م→→→→→→ايهه→→→→→→ا ع→→→→→→→بارت ع→→→→→→→ناصراالب→→→→→→→رار اف→→→→→→→اده
ن→→→خستين اب→→→رار و ن→→→→يكوكاران ع→→→الم هستند، اع→→→→مẃ از زم→→→ينيان و آس→→→مانيان، از پ→→→يامبران و ف→→رشتگان و... ؛ 
لẄ∂ẃ ب→ه الف و الم اس→→تغراق است و ش→امل تمام نيكوكاران از  џح→ Ẁـ ج→مع م ـ ب→ه اص→→طالح  چ→را ك→ه االب→رار 
ه→ر ق→بيل م→→∂شود.يعن∂ ام→ام� م→→انند دري→ا و اقيانوس است و ديگر موجودات صاحب آثار ني− 

^ از او.  ها ẃروان؛او چون خورشيد است و آنها اشع ^ همچون نهرها و جو＾ها
اين جمله ضمن حديث∂ از امام صادق� است: 

...)؛۱  ＃ẃرґب لẀا كџن ґوع ẀرẀف Ẃن ґم џر＃ وẂي џخ ґ ẃلẀك Ẁل Ẃأص Ẁن Ẃحџن...)
^ درخت  ^ ت→→→→→→مام خ→→→→→وب∂ها ه→→→→→ستيم و ت→→→→→مام ن→→→→يك∂ها از ف→→→→روع م→→→→ا [و از ش→→→→اخهها «م→→→→→ا ري→→→→→شه و پ→→→→→→ايه

وجود ما]ست». 
^ درخت است.شاكله و صورت باطن∂  ^ ه→ر درخت∂ مايه گرفته از ريشه ش→اخ و ب→رگ و م→يوه

ن يافته از شعاع شمس واليت امام� است.  ẃتمام ابرار و دارندگان صفات و افعال ني− تكو
 ґيار Ẃخ џẂاال џمґعائ џد ^ معن∂ لغو
)؛  ґيار Ẃخ џẂاال џمґعائ џد џو)

^ را از س→قوط و اف→تادن  ع→→امه» است و دع→→امه ي→→عن∂ س→→تون و ت→→كيهگاه ك→→ه چ→→يز ґدع→→ائم» ج→→مع «د»
، فرق ميان «ابرار» و  Ẅ∂نيكوكار است؛ منته ^ نگه م∂دارد. «اخيار» جمع «خيẃر»است و خيẃر هم به معنا
«اخ→→→يار» ش→→ايد اي→→ن ب→→اشد ك→→ه اب→رار ن→يكوكاران→∂ ه→ستند ك→ه ص→فات ف→اضله در وج→ودشان رس→وخ ك→رده و 
م→→→لكه ش→→→ده است، ول∂ اخ→→→→يار ن→→→يكوكاران→→∂ ه→→ستند ك→→ه ه→→نوز ص→→→فات ف→→اضله در وج→→ودشان رس→→وخ پ→→→يدا 

                                                           

 . ۲℮۲ ^ ـ اصول كاف∂، جلد ۸، صفحه ۱
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ن→كرده و ب→ه ح→دẃ م→لكه ب→ودن ن→رسيده است و م→مكن است در ع→ين ن→يكوكار＾، م→بتال به بعض∂ از اخالق 
^ و خود برتر بين∂ باشند.  رذيله از قبيل بخل، حسد، كينهتوز

تفاوت ابرار و اخيار 
ب→→→ه اص→→→طالح ع→→→لم∂ ن→→→سبت ب→→→ين اب→→رار و اخ→→يار، ن→→→سبت ع→→موم و خ→→صوص م→→→طلق است؛ ي→→عن∂، 
 ^ ا تمام اخيار ابرار نيستند.ممكن است كس∂ از اخيار باشد و كارها ẃتمام ابرار اخيار نيز هستند ام
ن→→→ي− ان→→→جام ب→→→دهد ول∂ چ→→→ون ص→→→→فات ف→→→اضله در ق→→→لبش راس→→خ ن→→→شده است،ب→→→ه ج→→ايگاه اب→→رار ن→→رسيده 
ب→→→اشد.پس، اب→→→رار آن چ→→→→نان اوج گ→→→رفتهان→→→د ك→→→ه ج→→→انشان ت→→→جلẃ∂گاه ن→→→ور ام→→ام� گ→→شته و ش→→→عاع∂ از 
ا  ẃنرسيدهاند،ام ẃقلبشان تابيده است؛ ول∂ گروه اخيار اگرچه به آن حد ^ خ→ورشيد واليت در ف→ضا
در ه→→→→→→→مان خ→→→→→→يẃر ب→→→→→→ودنشان، س→→→→→→تون و ت→→→→→→كيهگاهشان ام→→→→→ام� است؛ ب→→→→→ايد از او ت→→→→→→عليمات ب→→→→→گيرند و ب→→→→→ا 
ب→رنامه و دس→تور او ك→ار ك→نند. ب→نابراي→ن، ام→ام� نسبت به ابرار عنصر است و نسبت به اخيار دعامه 

و تكيهگاه و پشتوانه است. 
^ ابرار  مقام واال

^ ه→→→→→→→ل ات→→→→→→→∂Ẅ اه→→→→→→→→ل ب→→→→→→يت  گ→→→→→→→روه اب→→→→→→→رار آنچ→→→→→→→→نان ب→→→→→→→زرگند و ب→→→→→→→اعظمت ك→→→→→→→ه خ→→→→→→→→داون→→→→→→→د در س→→→→→→→وره
^ از زن→→→→دگ∂ ش→→→→→كوهمند آنه→→→→ا در  ها ẃف∂ ف→→→→→رموده و ب→→→→→ه ب→→→→→يان ش→→→→→م ẃع→→→→→صمت� را ب→→→→→ا ع→→→→→نوان اب→→→→→رار م→→→→→عر

بهشت برين پرداخته است: 
 ґاهللا Ẁباد→→→ ґها ع→→→ ґب Ẁبџر Ẃش→→→ џي ҐناẂي→→→ џع� ҐوراẀها ك→→→اف→→→ Ẁزاج→→→→ ґم џأس＃ ك→→→→ان→→→→џك Ẃن→→→→ ґم џونẀب џر Ẃش→→→→ џي џرار→→→→Ẃب џالẂا ￍإن�

يرا�Ґ؛۱  ґجẂفџها تџون Ẁر ґẃجџفẀي
                                                           

^ انسان، آيات Ｑو ⅛ .  ـ سوره ۱
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تا م∂رسد به اينجا: 
�؛۱  Ґورا Ẁر Ẁس џو Ґ↕ џر Ẃضџن ẂمẀاهￍقџل џو ґمẂوџيẂال џ−ґذل ￍر џش Ẁاهللا ẀمẀقاهџوџف�

^ م→→→→→→→∂كند و در ح→→→→→→ال∂ ك→→→→→ه ش→→→→→اداب و  «خ→→→→→→داوند آنه→→→→→→ا را از ش→→→→→→رẃ آن روز [روز ق→→→→→→يامت] ن→→→→→→گهدار

خوشحال و شادمانند، از آنها استقبال م∂كند». 
^ ب→→→→→→سيار ج→→→→→→الب و لط→→→→→→→فآميز است و  ^ اس→→→→→→→تقبال است، ت→→→→→→→عبير →→→→→→→→اهم» ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه م→→→→→→→عنا ẃت→→→→→→→عبير «لق
^ اب→→رار اب→→راز م→→→∂فرمايد. لط→→→ف و ع→→نايت  ر را ن→→→→شان م→→→∂دهد ك→→→ه خ→→→داون→→→د درب→→→اره ẃع→→→نايت ف→→→وق ت→→→صو

عال∂تر اينكه: 
راباҐ طџهẀورا�Ґ؛۲  џش ẂمẀ ╪ џر ẂمẀقاه џس џو...�

«پروردگارشان به آنها شراب طهور م∂نوشاند». 
ج→→اللت و م→كرمت اب→رار ت→ا آن→جا م→∂رسد ك→ه ذات اق→دس ح→قẃ خ→ودش س→اق∂ آنها م∂شود 
ن→→→→→→عام خ→→→→→ويش از ج→→→→→→ام ش→→→→→راب ط→→→→→هور آنه→→→→→→ا را س→→→→→يراب م→→→→→∂سازد. در ح→→→→ديث∂ از  ґو ب→→→→→→ا دست اك→→→→→رام و ا

امامصادق� آمده است كه: 
^ اهللا)؛۳  џو ґء＃ س∂ џش ґ ẃلẀك Ẃنџع ẂمẀه Ẁر ґẃهџطẀي)

«ب→→→ا آن ن→→→وشيدن∂، ق→→→لب و ج→→→ان آنه→→→ا را از ه→→→رچه غ→→ير خ→→داست ت→→طهير م→→→∂كند و ج→→ز حبẃ خ→→دا و 
^ در جانشان نم∂ماند».  جمال اعال چيز

^ لطيف در وصف حضرت زهرا�  نكتها
ر سنẃ∂ آورده شود.  ẃلطيف از ي− مفس ^ اينجا خال∂ از تناسب نيست كه نكتها

                                                           

 . ۱۱ ^ ^ انسان، آيه ـ سوره ۱
 . ۲۱ ^ ـ همان، آيه ۲

 . Ẅ∂هل ات ^ ـ تفسير مجمع البيان، سوره ۳
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»م∂گويد:  Ẅ∂هل ات» ^ آلوس∂، صاحب تفسير «روح المعان∂» ،ضمن تفسير سوره
^ ب→→→→→→هشت∂ اس→→→→→→م ب→→→→→→رده ول∂ از  ^ ن→→→→→→عمتها چ→→→→→→→طور ش→→→→→→ده ك→→→→→→→ه خ→→→→→→→داون→→→→→→د در اي→→→→→→ن س→→→→→→وره از ه→→→→→→مه
^ ب→→→هشت∂ را  ح→→→ورالع→→→ين ن→→→ام∂ ب→→→ه م→→→→يان ن→→→ياورده است؟ و ح→→ال آن ك→→→ه، در آي→→ات دي→→گر ك→→→ه ن→→عمتها

راҐ سخن از حورالعين م∂گويد؛ از قبيل:  ẃبيان م∂كند، مكر
)؛  ґونẀنẂكџمẂال ґؤẀل Ẃؤالل ґثالẂمџاџك ẁين ґع ẁور Ẁح џو)

جانẀ �؛۱  ẂرџمẂال џو ẀوتẀياقẂال ￍنẀهￍنџاџك�
�؛۲  ẁونẀنẂكџم ẁضẂيџب ￍنẀهￍنџاџك� ẁM ґع ґف Ẃرￍالط Ẁرات ґقاص ẂمẀه џدẂن ґع џو�

^ زي→→با و  ^ و ت→→ختها ^ ج→→→ار ^ ه→→→ل ات→→→∂Ẅ ب→→→→ا آنك→→→ه از درخ→→→تان پ→→→رميوه و ن→→هرها ول∂ در س→→→وره
ون� ك→→→→→→→→ودكان خ→→→→→→→→→دمتكار ج→→→→→→→→اودان  Ẁل√د џخ→→→→→→→→ Ẁم ẁلدانẀن→→→→→→→→قره و ح→→→→→→→→ت∂�و ^ ^ ح→→→→→→→→→رير و دس→→→→→→→→→تبندها لب→→→→→→→→→→اسها
ه→→→→→مچون م→→→→→رواري→→→→→د غ→→→→→→لتان س→→→→→خن گ→→→→→فته است،از ح→→→→→→ورالع→→→→→ين اس→→→→→م∂ ب→→→→→ه م→→→→→→يان ن→→→→ياورده است. س→→→→رẃش 

ر سنẃ∂ م∂گويد:  ẃچيست؟ اين عالم و مفس
ول)؛  Ẁس ￍالر ґينџع ↕ ￍرẀق џول وẀتџالب ↨џم Ẃر Ẁحґل ↨џعاي џر)

^ ب→→→→→→→→→→→هشت∂ ام→→→→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→→→→ؤمنين و خ→→→→→→→→→→→اندان  ي→→→→→→→→→→→→عن∂ چ→→→→→→→→→→→→ون خ→→→→→→→→→→→→داون→→→→→→→→→→→→د در اي→→→→→→→→→→→→ن س→→→→→→→→→→→→وره پ→→→→→→→→→→→→→اداشه→→→→→→→→→→→→ا
آنح→→→→ضرت� را ك→→→→→ه در رأس اب→→→→رار ق→→→→رار گ→→→رفتهان→→→→د ب→→→→يان م→→→→∂كند،سزاوار ن→→→بود ب→→→→ا وج→→→ود ح→→→ضرت 
↕ الع→→ين رس→→ول در ك→→نار ع→→ل∂� س→→خن از ح→→ورالع→→ين ب→→ه م→→يان آي→→د و آنه→→ا ب→→→ه ع→→نوان پ→→اداش  ẃق→→ر ґب→→تول
^ رس→ول از ح→ورالعين  ^ ح→فظ ح→رمت آن ري→حانه ب→هشت∂ ب→ه ع→ل∂� ارائ→ه ش→وند و لذا خ→داون→→د ب→را

نام∂ نبرده است. 
                                                           

 . Ｑ۸ ^ ^ الرẃحمن، آيه ـ سوره ۱
^ صافẃات، آيات ۸℮ و ℮۹ .  ـ سوره ۲
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مدح خاندان عل∂� از زبان آلوس∂ 
^ هم دارد و در مدح خاندان عل∂� م∂گويد:  ^ ديگر  همين مرد جمله

 џو ґẃ∂ґب→→→→→ￍالن ￍ∂→→→→ ґص џو џو џالم→→→→ؤمنين ﾱو→→→→џم Ґاẃيґل→→→→ џع Ẃنџا ^ џو→→→→ ґم س ґف→→→→يه Ẁء џر→→→→→ Ẃام Ẁي→→→→→قول ∂ џس→→→→→ џو م→→→→→اذا ع)
ي→→→حان و س→→→يẃد  ￍوح و الر ￍف→→→الر ґنان џس→→→ џحẂا ال→→→ẃو ام ^ ف→→→→اطم↨ الب→→→→ضع↨ اال ╔→→→→ديẃه و ا▬→→→→زء الم→→→→حمẃد

)؛  ẃ∂џغẂال џوẀه ^ ند ґع Ẁواه ґل ما سџش∂ء＃ بџب ґضџف ẃالر џن ґو ليس هذا م ґنان ґجẂال ґشبابџا
 ẃ∂→→→م→→→ؤمنان و وص ^ ^ اي→→→→ن خ→→→→اندان، ج→→→→ز اي→→→→نكه ع→→→→ل∂ م→→→وال «ك→→→→س∂ چ→→→→ه م→→→→→∂تواند ب→→→→گويد درب→→→→اره
د است و ح→→→→→→سنين روح و ري→→→→→→حان و س→→→→→روران  ẃت→→→→→→→ن اح→→→→→→مد و ج→→→→→→زئ∂ از م→→→→→→حم ^ پ→→→→→→يامبر است و ف→→→→→→اطمه پ→→→→→→اره

بهشتيانند و اين سخن حقẃ و جز اين نزد من ضاللت و گمراه∂ است». 
 بعد اين بيت را گفته است: 

 _＾ џو→→ џال ع→→بد اله ґẃق→→→ џحẂال Ẁبد→→→ џا ع→→→џنџن لع→→→→→ن_ ا→→→→→→ џم ﾭ ^ џو→→→→→→ џاله Ẁاهللا џن→→→→→→ џعџل
^ هو＾. لعنت خدا و لعنتكنندگان بر پويندگان راه هو＾».۱  ^ حقẃ هستم نه بنده «من بنده

از ف→→ضل و ك→→رم خ→→→دا ب→→عيد ن→→يست ك→→→ه اي→→ن م→→رد را ب→→→ه پ→→اس اي→→ن ع→→رض اح→→ترام و ادب ب→ه آس→تان 
اقدس خاندان عصمت� مورد لطف و عنايت خود قرار دهد. 

�؛۲  يم＃ ґظџل＃ ع Ẃضџو ف Ẁذ Ẁاهللا џو...�
 ґباد ґعẂال ↨ џساس ^ معن∂ لغو
)؛  ґباد ґعẂال ↨ џساس џو)

«س→→→→→→→اس↨» ج→→→→→→مع «س→→→→→→ائس» است و س→→→→→→ائس ي→→→→→→عن∂ م→→→→→→دير و ع→→→→→→هدهدارґ س→→→→→→رپرست∂ امẃت. «س→→→→→→اس↨ 
                                                           

 . Ẅ∂هل ات ^ ـ تفسير روح المعان∂، جلد ۲۹، سوره ۱
 . ۱۷℮ ^ ^ آل عمران، آيه ـ سوره ۲
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 ^ ^ كه حقوق همه » ي→عن∂ م→→ديران و س→رپرستان ب→ندگان خ→دا در ت→→مام ش→ؤون زن→دگ∂، ب→→ه طور ґالع→→باد
 ^ ^ و اخ→→→→→رو ^ ض→→→→→ايع ن→→→→→شود و س→→→→→عادت دن→→→→→يو ط→→→→→→بقات و اص→→→→→→→ناف ج→→→→→امعه ت→→→→→عديل ش→→→→→ود و ح→→→→→قẃ اح→→→→→→د

^ كس∂ بر نم∂آيد.  آدميان تأمين گردد و اين جز امام معصوم� از عهده
� در تأمين سعادت بشر  Ẅ＾هد ^ ه ẃنقش ائم

در ضمن حديث االربعما↕،از امام اميرالمؤمنين� نقل شده است كه فرمودهاند: 
...وџ لџوẂ قџ→→→→دẂ ق→→امџ ق→→ائґمẀنا  џبџل→→→џكẂال џم→→→ان ￍالز Ẁاهللا Ẁعџف Ẃد→→→ џنا ي→→→ ґب џو ... Ẁاهللا Ẁمґت Ẃخ→→→ џنا ي→→→ ґب џو Ẁاهللا ẀحџتẂف→→→ џنا ي→→→ ґب)
 џو ґباد→→ ґعẂال ґوبẀل→→Ẁق Ẃن→→ ґم Ẁناء Ẃح→→ ￍالش ґتџب→→ џه џذџها و لџبات→→→џن Ẁض Ẃر џẂاال ґت џج џر→→→ Ẃخ џأل џها و џرẂط→→→џق Ẁماء→→→ ￍالس ґتџل џز→→→Ẃالن
 ẃالґها اẂيџم џدџق Ẁع џض→џال ت ґام→ ẃالش џ∂لґا ґراق ґعẂال џنẂي→→џأ↕ بẂر→→ џمẂال џ∂ ґشẂم→→џت Ẅ ẃﾵ→→ح Ẁمґهائ→→ ґبẂال џو Ẁباع→→ ґẃالس ґت џحџلџط→→ Ẃاص

ال تџخافẀه)؛۱  џو ẁعẂب џها س Ẁجґẃي џهẀها ال يẀيلґẃب џها ز ґسẂأ џر Ẅﾲџع џو ґباتￍالن џﾲџع
^ م→ا خ→تم م∂كند  ^ م→ا [زن→دگ∂ س→عادتمندانه را] اف→→تتاح ك→رده و ه→→م ب→ه وس→→يله «خ→داوند ب→ه وس→يله
^ زمانه را برطرف م∂سازد. آنگاه كه قائم ما قيام كند،آسمان باران خود  ^ م→ا دشوار＾ها و ب→ه وس→يله
را ف→→→→رو م→→→→→∂ريزد و زم→→→→ين ن→→→→باتات خ→→→→ود را ب→→→→→يرون م→→→→→∂دهد. ك→→→→→ينهها از دل ب→→→→ندگان خ→→→→دا زاي→→→→ل م→→→→∂شود و 
ندگان نم∂گريزند] تا جاي∂  ẃن→دگان و ح→يوانات [اه→ل∂] ب→→ا ه→م س→ازش م→→∂كنند [ح→يوانات اه→ل∂ از در ẃدر
^ س→→بزه و گ→→→ياه م→→→∂گذارد در  ك→→→ه زن→→→∂ ك→→→ه م→→→→∂خواهد راه ب→→ين ع→→راق و ش→→ام را ب→→پيمايد، ه→→مه ج→→ا ق→→دم رو
^ به او حمله م∂كند  ندها ẃح→ال∂ ك→ه زي→ورآالت خود را بر سر دارد [و كس∂ طمع به آن نم∂كند] نه در

ندگان ترس∂ به خود راه م∂دهد».  ẃنه او از در
امن و امان مطلق و عدالت همه جانبه، حاكم بر زندگ∂ م∂شود تا آنجا كه: 

 џو џفџن→→џكẂال џلџط→→Ẃبџا џو ґيق ґر→→→ￍالط ґن→→→ џج＃ ع ґناح＃ خ→→→ار→→→ ґج ￍل→→→Ẁك џر џس→→→џك џو џمџظ→→→ Ẃع џ Ẃاال џيق ґر→→→ￍالط џع→→→ ґẃس џو...)
                                                           

 . ۳۱⅛ ^ ـ بحاراالنوار، جلد Ｑ۲، صفحه ۱
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...)؛۱  ґقات Ẁرالط џﾱґا џيب ґيازџمẂال
^ ع→→→→→→موم∂ ش→→→→→→ود [و در  ^ را ك→→→→→→ه م→→→→→→انع راهه→→→→→→ا «ش→→→→→→→اهراه ب→→→→→→زرگ را ت→→→→→→وسعه م→→→→→→→∂دهد و ه→→→→→→ر گ→→→→→→وشها
^ ع→→→→→→موم∂  ^ ع→→→→→→→موم∂ ب→→→→→→→اشد]خراب م→→→→→→→∂كند. اي→→→→→→وانها و ن→→→→→→اودانهاي∂ را ك→→→→→→→ه در گ→→→→→→ذرگاهها م→→→→→→→سيرها

ساخته شدهاند ويران م∂كند و از بين م∂برد». 
مان  ẃعمران و آبادان∂ در زمان حكومت صاحبالز

^ واق→→ع∂  در آن دوران پ→→→→ربركت آن چ→→→نان ع→→→مران و آب→→→ادان→→→∂ ب→→→→ه وج→→→ود م→→→→∂آيد ك→→→ه ب→→→→ا ن→→→→يازها
^ ن→→→→→اديده ن→→→→م∂ماند. از ح→→→→ضرت ام→→→→ام ب→→→→اقرالع→→→→لوم�  ب→→→→→شر م→→→→→طابقت م→→→→→→∂كند و ح→→→→→قوق واق→→→→→ع∂ اح→→→→د

منقول است: 
أوẂا  џوا إذا رẀولẀقџي ẃالџئґنا لџلẂبџوا قẀكџلџم ẃالґا ↨џل Ẃو џد Ẃم Ẁهџت＃ لẂي џب Ẁل→Ẃهџا ∂џقẂب џي Ẃنџل џو ґل џو الد Ẁر ґنا آخ→Ẁتџل Ẃو џد)

تￍقيґن)؛۲  ẀمẂلґل ↨џبґعاقẂو ال ￍل џج џو ￍزџاهللا ع ẀلẂوџق џوẀه џو ґهؤالء џلẂث ґنا م Ẃر ґنا سẂكџلџنا: إذا مџت џ░ ґس
^ آن→→ان دولت و س→→لطنت∂  «دولت م→→ا آخ→→رين دولته→→است؛ ه→→يچ خ→→اندان∂ ب→→اق∂ ن→→م∂ماند ك→→ه ب→→را
ب→→→اشد، م→→→گر اي→→→→نكه پ→→→يش از م→→ا ب→→ه س→→لطنت م→→→∂رسند، ت→→ا ه→→نگام∂ ك→→ه م→→ا ب→→ه س→→→ر ك→→ار آم→→ديم و آنه→→ا روش 
دولت م→→ا را دي→→دند، ن→→گويند اگ→→ر م→→ا ب→→→ه س→→لطنت م→→→∂رسيديم، م→→انند ه→→مينان ع→→مل م→→→∂كرديم و اي→→ن است 

^ گفتار خدا كه فرمود: فرجام كار از آن تقوا پيشگان است».  معنا
رẂكان   џا ^ معن∂ لغو

)؛  ґالدґبẂال џكان Ẃرџا џو)
^ آن چ→يز ب→→ه آن ج→زء  ^ ك→ه ب→قا «ارك→ان» ج→مع «رك→ن» است و رك→ن ي→عن∂ ج→زء اع→ظم ه→ر چ→→يز

                                                           

 . ۳۳۹ ^ ـ بحاراالنوار، جلد Ｑ۲، صفحه ۱
 . ۳۳۲ ^ ـ همان، صفحه ۲
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^ آن س→→→→→→→→→→→اختمان ه→→→→→→→→→→ستند ك→→→→→→→→→→ه  ^ ي− س→→→→→→→→→→→اختمان رك→→→→→→→→→→→نها ب→→→→→→→→→→ستگ∂ دارد؛ م→→→→→→→→→→ثالҐ پ→→→→→→→→→→→ايهها و س→→→→→→→→→→تونها
^ ب→→→دن، از ق→→بيل س→→ر و گ→→ردن و س→→ينه و دسته→→→ا و  ^ رئ→→يسه س→→→اختمان ب→→→دون آنه→→→ا ب→→→قا ن→→→→دارد. اع→→→→ضا
پ→→→→→اها از ب→→→→→يرون و ري→→→→→ه و ق→→→→→لب و ك→→→→→ليه و ك→→→→→→بد از درون، ارك→→→→→ان ب→→→→→دن م→→→→حسوب م→→→→∂شوند و ب→→→→ا اخ→→→→تالل 

آنها بنيان بدن و حيات انسان نابود م∂گردد. 
^ اوت→→→→→→ادند. ي→→→→→عن∂  ^ زم→→→→→→ين ب→→→→→→ه م→→→→→→نزله ^ ث→→→→→→بات و آرامش ك→→→→→→ره ^ ق→→→→→→رآن ك→→→→→→وهها ب→→→→→→را ب→→→→→→ه ف→→→→→→رموده
^ م→→→→حكم∂ ه→→→→ستند ك→→→→ه در اع→→→→ماق زم→→→→ين ف→→→→رورفته و ب→→→→ه ه→→→→م پ→→→→يوستهان→→→→د و ه→→→→مچون  ه→→→→مچون م→→→→يخها
^ ن→→→→→اش∂ از م→→→→→وادẃ مẀ→→→→→ذاب درون→→→→∂ ح→→→→فظ م→→→→∂كنند و ج→→→→لو  ^ زم→→→→→ين را در ب→→→→→راب→→→→→ر ف→→→→→→شارها زره→→→→→∂ پ→→→→→وسته
^ س→همگين را م→→∂گيرند و اگ→ر ن→بودند، زم→ين و زم→ينيان آرام→ش∂ ن→→داش→تند و لذا  ^ ط→→وفانها ه→→جمه

م∂فرمايد: 
تادا�Ґ؛۱  Ẃأو џبال ґجẂال џو � Ґهادا ґم џض Ẃر џالẂا ґلџع Ẃجџن Ẃمџأ ل �

^ حفظ آرامش زمين قرار نداديم»؟  «آيا ما زمين را محلẃ آرامش شما و كوهها را ميخهاي∂ برا
...�؛۲  Ẃم ґهґب џيد ґمџت Ẃأن џ∂ ґواس џر ґض Ẃر џالẂا ґﾭ ناẂل џع џج џو�

^ ثابت و مستقرẃ ايجاد كرديم تا انسانها را نلرزاند».  «ما در زمين كوهها
^ سكونت زمين و آدميان  وجود امام� مايه

^ آنه→ا  ام→→امان ن→→يز ارك→→→ان ب→→→الد و ت→→مام ع→→والم ام→→→كان از زم→→ين و آس→→مان و ن→→گهبان ث→→→بات و ب→قا
هستند كه فرمودهاند: 

ضẀ بґاџهẂلґها)؛  Ẃر џẂاال ґتџساخџل ↨ ￍج ẀحẂال џال Ẃوџل)
                                                           

^ نبأ، آيات ⅛ و۷ .  ـ سوره ۱
 . ۳۱ ^ ^ انبياء، آيه ـ سوره ۲
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«اگر حجẃت نباشد، زمين و ساكنانش نابود م∂شوند». 
)؛  ґهґلẂهџاґب Ẁر ẂحџبẂال ẀوجẀمџما يџها كґلẂهџاґب Ẃت џماجџل ↨џساع ґرض џاال џن ґم џعґف Ẁر џمام ґ Ẃاال ￍنџا Ẃوџل)

اج متالطم به تالطم م∂افتد و  ẃمو ^ ^ ام→ام از زم→ين ب→رداشته ش→ود، زم→ين به سان دريا «اگ→ر لح→ظها
اهلش را در خود فرو م∂برد». 

ه فرماييد.  ẃاينجا به دو حديث جالب توج
امام� زمامدار بشر 

 حضرت امام باقرالعلوم� به يك∂ از اصحاب به نام اسودبنسعيد فرمود: 
 џ−ґنا ذلẂب џذ→ џر＃ جẂمџا→ ґب ґض Ẃر џẂاال ∂→ґنا ف Ẃر→ ґمẀذا ا ґا→џف ґاءẃن→џبẂال ґẃر→Ẁت џلẂث→ ґم Ґا ẃر→Ẁض＃ ت Ẃرџا ґ ẃل→→→Ẁك џ Ẃk→→џب џنا وџنẂي→→џب ￍنґا)
 ґاهللاґر→→→Ẃمџا Ẃن→→→→ ґم ґهґب Ẁرџم Ẃؤ→→→Ẁف→→→يها م→→→ا ن џذґفẂن→→→→Ẁن ∂ẃه→→→→→ا ح→→→→ت ґور Ẁد џها و→→→→ ґواق→→→→→ Ẃسџا џها وґيبґلџق→→→→ ґب Ẁرض џẂاال ґتџلџبẂقџا→→→→џف ￍر→→→→الت

تџعال∂)؛۱ 
 ^ گ→→→→→→اه از ج→→→انب خ→دا م→أمور ب→→ه ان→جام دادن ك→ار ^ است م→→انند تẀ→→→رẃ ب→→نẃا∗∗∗∗؛هر  ẃر→→Ẁب→→ين م→→ا و ه→→ر زم→→ين∂ ت»
در ي− م→→نطقه از زم→ين ش→ديم، آن ري→سمان را م→→∂كشيم و آن ق→سمت زم→ين ب→ا ت→→مام ب→→ازارها و خ→يابانها و 
^ م→→ا ن→مودار م→→∂شود و در اخ→تيار م→ا ق→رار م→→∂گيرد ت→ا فرمان خدا را در مورد آن به انجام  خ→انههايش ب→را

برسانيم». 
ف∂ كند  ẃعالم م∂تواند تصر ^ آر＾، سرنخ در دست امام است و در هر لحظه در هر گوشه

^ بيافريند.  و به امر خدا حادثها

                                                           

^ ⅛⅛۳ ، حديث ۸ .  ـ بحاراالنوار، جلد ۲Ｑ، صفحه ۱
^ ساختمان به كار م∂برد.  ^ اجزا ^ تشخيص كج∂ و راست∂ يا پست∂ و بلند : ريسمان∂ است كه بنẃا برا ẃرẀ ت ∗
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تالطم و دگرگون∂ زمين به دست امام� 
 ẃه در ح→→قẃاجدين، زي→→→→نالع→→→ابدين� از ج→→→نايات ب→→→ن∂ام→→→ي→→→→ ẃدالسẃج→→→ابر ج→→→عف∂ خ→→→دمت ام→→→ام س→→→ي 
ش→يعه ش→→كايت ك→رد ك→ه چ→گونه خ→ون ب→→∂گناهان را م→→∂ريزند و خ→→انهها وي→ران م→→∂كنند و در منابر با 
^ ج→→رأت ب→→ردن ن→→ام ع→→ل∂� را ب→→ا  ك→→→مال ج→→→→سارت ب→→→→ه ام→→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين� اه→→انت م→→→∂كنند و اح→→د
ت→→→→→جليل و اح→→→→→ترام ن→→→→→دارد ك→→→→ه م→→→→حكوم ب→→→→ه زن→→→→دان و اع→→→→دام م→→→→∂شود. ت→→→→ا ك→→→→→∂ ب→→→→→ايد دوس→→→→→تان ش→→→→ما ب→→→→→ا اي→→→→→ن 
ẃر  اد� پس از ش→→→→نيدن س→→→→خنان ج→→→→ابر ب→→→→ا ت→→→أث ẃج→→→→سم∂ و روح→→→→→∂ ب→→→→→ه س→→→→ر ب→→→→رند؟ ام→→→→ام س→→→→ج ^ ش→→→→كنجهها
ش→→ديد س→→ر ب→→→ه آس→→مان گ→→رفت و لخ→→ت∂ ب→ا خ→دا ب→ه م→→ناجات و دع→→ا پ→رداخت و س→پس ف→رزند ب→رومندش 

دباقر� را طلبيد و فرمود:  ẃحضرت امام محم
^ رس→ول  ت رس→→ول اهللا ب→→رو و ه→→مان ن→خ∂ را ك→→ه ج→برئيل ب→را ẃف→→رزندم،فردا ص→→بح ب→→→ه م→→سجد ج→→د
خ→دا آورده ب→ه دست ب→گير و آن را ب→سيار آرام ح→ركت ب→ده و م→واظب ب→اش حركت شديد نباشد كه 
ب ك→ردم و ف→ردا ص→بح ب→ا  ẃم→→ردم ه→→→ال∑ خ→→→واه→→ند ش→→→د. ج→→→ابر م→→→∂گويد: م→→ن از اي→→→ن س→→خن ت→عج ^ ه→→مه
^ دي→→→دن ك→→ار ح→→ضرت ام→→ام ب→→اقر� ب→→ه س→→مت م→سجد رف→تم و آنح→→ضرت را دي→دم.  اش→→تياق ت→→→مام ب→→را
^ از ق→→درت اله→→∂ را ب→نگر＾. پ→درم ب→ه م→ن دس→تور  وارد م→→سجد ش→→دند و ب→→→ه م→→ن ف→رمودند: ب→يا ت→ا گ→وشها
ẃه ش→وند. ام→ام اب→تدا دو رك→عت ن→ماز خ→وان→→دند و  دادهان→→د رع→→ب∂ در دل اي→→ن م→ردم ب→يفكنم ك→→ه ش→ايد م→تنب
^ خ→ا∑ ن→→هادند و ب→ا خ→دا م→ناجات∂ ك→ردند و س→ر ب→رداش→تند و دست در بغل  پس از آن، ص→ورت رو
^ م→→ش− از آن ب→ه م→شام م→→∂رسيد ب→يرون آوردن→→د و ي− س→ر آن  ك→→ردند و ن→→خ∂ ب→→سيار ن→→از∑ ك→→→ه ب→→و
را ب→ه دست م→ن دادن→د و ف→رمودند: ب→رو ف→→الن ن→قطه بايست. طبق دستور عمل كردم. سر نخ را گرفتم 
ه ش→→→→→دم ك→→→→→ه ام→→→→ام� خ→→→→يل∂ آه→→→→سته و آرام آن ن→→→→خ را ح→→→→ركت  ẃو رف→→→→→تم و در آن ن→→→→→قطه اي→→→→→ستادم. م→→→→→توج
دادن→→د؛آنگونه ك→→→ه م→→ن اح→→→ساس ح→→ركت ن→كردم و آن→گاه ف→رمودند: ن→خ را ره→ا ك→ن. ام→→ام آن را ج→مع 
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كردند و در آستين خود نهادند. 
^ ك→ار چ→ه ش→→د؟ ف→رمودند: از م→سجد ب→يرون ب→→رو و ب→→نگر  ^ م→→ن، ن→→تيجه م→→ن ع→→رض ك→→ردم: م→→وال
^ ع→→جيب∂ است؛زلزله آم→→ده و  ك→→ه م→→ردم چ→→→ه وض→→ع∂ دارن→→→د. از م→→سجد ك→→ه ب→→يرون رف→→تم، دي→→دم غ→→وغا
گ→رد و خ→→ا∑ ف→ضا را گ→رفته و خانهها ويران شده و سقفها فروريخته است و هزاران نفر از مرد و 
ه و ش→→يون از ه→→→مه ج→→ا ب→→لند است و م→→ردم رو ب→→ه م→سجد م→→∂آيند.  ẃض→→ج ^ زن زي→→ر آوار رف→→تهان→→د و ص→→دا
ع ت→→مام الت→→ماس دع→ا  ẃت دور ام→→ام ب→→اقر� را گ→→رفته و ب→→ا ت→→ضرẃم→→ن ه→→م ب→→ه م→→سجد آم→→دم و دي→→دم ج→→→معي
^ آن ح→→→ادثه خ→→ود آنح→→ضرت ب→→وده است. ام→→ام  م→→→∂كنند و ه→→→يچ خ→→→بر ن→→→دارن→→→→د ك→→→ه ب→→→→هوجود آورن→→ده
^ ج→→ابر، ب→→ه خ→→→دا  م→→ردم را ب→→ه ن→→→ماز و دع→→ا و دادن ص→→دقات ت→→رغيب م→→∂فرمود. آن→→گاه ب→→→ه ج→→ابر ف→→رمود: ا
^ را ب→→→→→اق∂  ق→→→→→→سم، م→→→→→→ن اگ→→→→→ر ب→→→→→خواه→→→→→م،به اذن خ→→→→→دا در ي− لح→→→→→ظه زم→→→→→ين را زي→→→→→ر و رو م→→→→→∂كنم و اح→→→→→د
رات او ه→→ستيم. م→→ن ف→→قط خ→→واس→→تم ط→→بق ام→→ر پ→→→درم رع→→ب∂  ẃن→→م∂گذارم؛ ول∂ م→→ا ت→→→سليم ام→→ر خ→→→دا و م→→قد

در دلها ايجاد كرده باشم. بعد فرمودند: 
كẀمẀ اهللاẀ و بґنا هџداكẀم)؛  џذџقẂنџا ґاهللا џنا وґر بґيا جاب)

^ ما شما را هدايت كرده است».  ^ ما خدا شما را نجات داده و به وسيله «به خدا قسم، به وسيله
بґẃكẀم)؛  џر ∂џلџم عẀكџنا لẂلџل џد ґاهللا џو Ẁن Ẃحџن)

^ راهنماي∂ كردهايم».  «به خدا قسم، ما شما را به راه حقẃ و حيات ابد
لџيẂكم)؛  џنا ع Ẃد џر Ẃوџنا ما اẂيџل џوا ع د Ẁرџال ت џنا وґي Ẃهџن џنا و ґرẂمџا џدẂن ґوا عẀفґقџف)

^ ما تخلẃف نكنيد».  «آنجا كه امر و نه∂ ما هست، توقẃف كنيد و از دستورها
لџيẂنا)؛۱  џع ￍد џرẀي Ẃنџا Ẃن ґم ẀمџظẂعџا ل џجџا ґاهللا ґمџعґنґا بẃن ґاџف)

                                                           

ـ حديث جابر،بحاراالنوار، جلد ⅛℮، صفحات ℮۲۷ تا۲۷۹ .  ۱
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«م→ا به لطف خدا، باالتر از اين هستيم كه در رفتار و گفتارمان خطاي∂ رخ دهد و كس∂ بتواند بر 
^ كند».  ما خرده گير

^ زنجير  ه مانند حلقهها ẃق џصال عقايد حẃات
^ ح→رف خ→ود را ب→فهمند، م→∂گويند: م→ن خ→دا را قبول  ح→ال، اف→راد ج→اهل∂ ب→دون اي→→نكه م→عنا
^ م→→∂گويد:  →→→ا پ→→→يغمبر را ق→→→بول ن→→→→دارم، ي→→→→ا پ→→→→يغمبر را ق→→→بول دارم ول∂ ام→→→ام را ق→→→بول ن→→→دارم. دي→→گر ẃدارم ام
م∂ م∂گويد: من همه را قبول دارم ول∂ فقها  ẃم→ن ق→رآن را ق→بول دارم ول∂ ح→ديث را ق→بول ن→دارم. س→و
^ م→→→نصف م→→→∂دان→→→ند ك→→ه  را ق→→→بول ن→→→دارم. ت→→→مام اي→→→→ن س→→→خنان ج→→→اهالنه ي→→→ا م→→→غرضانه است؛ وگ→→رنه ع→→→قال
ẃصلند. ي− ح→→لقه را ك→→ه گ→→رفتيم، ت→→مام ح→→لقهها دن→→→بال  ^ زن→→جير ب→→→ه ه→→م م→→ت ه م→→→انند ح→→→لقهها ẃع→→→قايد ح→→→→ق

هم م∂آيند. اعتقاد صحيح از خدا آغاز م∂شود و به فقيه ختم م∂گردد. 
لي→→ن ب→→ار اس→→تاد ب→ه او گ→→فت: ب→گو «الف».او  ẃاو ^ ه م→→كتب∂ م→→عروف است ك→→ه ب→→را ẃداس→→تان آن ب→→چ
ه گ→فت: ب→→له،  ẃن→→م∂گفت. اس→→تاد چ→ند ب→→ار گ→فت: ب→گو «الف»، آخ→→ر گ→فتن «الف» م→شكل ن→→يست. ب→چ
گ→→→→→→فتنґ «الف» م→→→→→همẃ ن→→→→→→يست ول∂ م→→→→→→∂دان→→→→→م اگ→→→→→ر ب→→→→→گويم «الف»،م→→→→→→∂گوي∂ ب→→→→→→گو «ب»، ب→→→→→گويم «ب» 
ل ن→م∂گويم «الف»  ẃم→→∂گوي∂ ب→→گو «ت»،م→→→∂گوي∂ ب→→گو «پ»، دي→→→گر ولم ن→→خواه→∂ ك→رد؛ لذا از او
ت→ا راحت ب→اشم. ح→→اال اگ→ر ك→س∂ الف خدا را نگويد و اعتقاد به او نداشته باشد، راحت است؛ ول∂ 
^ ف→قيه در زم→ان غيبت  خ→دا را ك→→ه پ→ذيرفت، دن→→بالش اع→تقاد ب→→ه پ→يامبر و ق→رآن و ام→ام و ح→→ديث و ف→توا

خواهد آمد.يك∂ را كه ردẃ كرد، همه را ردẃ كرده است. 
هدف از قرائت زيارت جامعه 

ه است اي→→→ن است ك→→→→ه ه→→→→دف م→→→→ا از خ→→وان→→دن زي→→ارت ج→→→امعه و ش→→رح و  ẃم→→→طلب∂ ك→→→→ه ش→→→→ايان ت→→→وج
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ق∂ ك→نيم و  ẃعد م→→عرفت و ش→ناخت م→قام واليت و ام→امت ت→ر→→→Ẁ الҐ، در ب ẃت→→وضيح آن ب→→→ايد اي→→→ن ب→→→اشد ك→→ه او
^ از ن→→ور  Ẁ→→→عد ع→→→مل، پ→→رتو روش→→نتر ، در ب Ґاز م→→→عرفت ام→→→ام را ب→→→ه دست آوري→→→م و ث→→انيا ^ ^ ب→→→االتر م→→→رتبه
^ و خ→→→انوادگ→→→∂ و اج→→→تماع∂ م→→→ا را اله→→→∂  ^ زن→→→→دگ∂ م→→→→ا ب→→→تابد و ح→→→يات ف→→→رد ت→→→→عليم و ت→→→→ربيتشان در ف→→→→→ضا
س→→→ازد. اگ→→→ر اي→→→ن دو ن→→→تيجه را م→→→ا از اي→→→ن زي→→→→ارت گ→→→رفتيم، م→→∂توان→→يم ب→→→گوييم از آن ب→→هرهمند ش→→دهاي→→م؛ 
^ ن→→→→→بردهاي→→→→→م و ت→→→→→نها وق→→→→→ت∂ گ→→→→→ذران→→→→→ده و الف→→→→→اظ و م→→→→فاهيم∂ خ→→→→ال∂ از اث→→→→ر ب→→→→ه اذه→→→→ان خ→→→→ود  وگ→→→→→رنه ب→→→→→هرها
) و گ→فتيم ش→→ما اه→ل بيت رسول�  ґمẂل→→ ґحẂال ∂џهџتẂن→Ẁم→→ا ض→من ف→ضايلشان خ→وان→→ديم (م Ґس→پردهاي→م. م→ثال
^ ه→→→→ستيد. در ج→→→→واب م→→→→ا ج→→→→ا دارد ب→→→→گويند: ب→→→→سيار خ→→→→وب، م→→→→ا  ^ ح→→→→لم و ب→→→→ردبار ^ ن→→→→هايت درج→→→→→ه دارا
^ از اي→→→→→ن ف→→→→ضيلت م→→→→ا ب→→→→ردهاي→→→→د؟ در ح→→→→ال  م→→→→→نته∂الح→→→→لم ه→→→→ستيم؛ آي→→→→ا ش→→→→ما چ→→→→→ه ك→→→→ارهاي→→→→د و چ→→→→ه ب→→→→هرها
^ ن→→م∂كنيد و ح→→قوق زن و ف→→رزند و دي→→گر ب→→ندگان خ→→دا را زي→ر پ→→ا ن→م∂گذاري→→د؟  غ→→ضب،پرخاشگر

ما به قول شما: 
)؛  ґمџعґẃالن џياءґل Ẃوџا џو ґمџم Ẁ Ẃاال ↕ џقاد) 

 «زمامداران امẃتها و صاحبان نعمتها هستيم». 
 آي→→→→ا ش→→→→→ما ب→→→→ه راس→→→→ت∂ زم→→→ام زن→→→دگ∂ خ→→→ودتان را ب→→→ه دست م→→→ا س→→→پردهاي→→→→د و در ه→→→مه ج→→→ا و در ه→→→مه 
^ ما نشستهايد؟ اگر  ح→ال ب→ه دن→→بال ما م∂آييد؟ آيا ما واقعاҐ ول∂ẃ نعمت شما هستيم و شما سر سفره
^ م→→→→ا ف→→→→→ضايل است؟ ح→→→→ال، ش→→→→ما چ→→→→ه م→→→→قدار از  ^ س→→→→فره ^ م→→→→ا ه→→→→ستيد، م→→→→→∂دان→→→→→يد ك→→→→ه غ→→→→ذا س→→→→→ر س→→→→فره
^ ف→→→→ضايل م→→→→→ا ب→→→→رخوردار گ→→→→شتهاي→→→→→د و چ→→→→ه م→→→→قدار از رذاي→→→→ل را ك→→→→نار اي→→→→→ن ن→→→→هر ش→→→اداب واليت م→→→ا  غ→→→→ذا

شستشو دادهايد؟ 
تطبيق مفاهيم زيارت جامعه با عملكرد خود 

مثالҐ در مورد همان صفت حلم، يك∂ از تعليماتشان اين است كه فرمودهاند: 
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)؛  ＃ẃر џش ґ ẃلẀك ẀتاحẂف ґم Ẁب џضџغẂلџا)
^ است».  «خشم و غضب كليد هر شرẃ و فساد

^ ف→→راوان م→→∂شويد. م→مكن است در خ→→انه ان→د∑  اگ→→ر ج→→لو خ→→شم خ→→ود را ن→→گيريد، دچ→→ار ف→→سادها
^ ب→→→→→→→ر پ→→→→→→ا  ت، ف→→→→→→→→ساد →→→→→→→د√ ґك→→→→→→→نيد و ب→→→→→→→ا اع→→→→→→→مال خ→→→→→→→شونت و ح ^ ^ پ→→→→→→→يش ب→→→→→→→→يايد، ب→→→→→→→ا زن و ف→→→→→→→رزند خ→→→→→→→ود ت→→→→→→→ند ب→→→→→→→هانها
) ك→→ه خ→→وان→→→دهاي→→د و درس  ґمẂل→→ ґحẂال ∂џهџتẂن→→Ẁم) ^ ك→→→نيد؛همان ج→→→ا ب→→→→ايد ب→→→ه ي→→→→اد زي→→→→ارت ج→→→امعه ب→→يفتيد و از ج→→مله
 ^ ^ م→→→→→→→ن ح→→→→→→→لم است، ن→→→→→→ه اي→→→→→→ن ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه ام→→→→→→ام ب→→→→→→گويم ا گ→→→→→→→رفتهاي→→→→→→→د، ب→→→→→→→ه خ→→→→→→→ود ت→→→→→→→لقين ك→→→→→→→نيد ك→→→→→→→ه اي→→→→→→→نجا وظ→→→→→→→يفه
م→→→نته∂الح→→→لم، و ب→→عد ب→→روم دن→→بال ك→→→ار خ→→ودم و ه→→رچه خ→→واس→→تم ب→→گويم و ب→→كنم؛ ب→→لكه ب→→→ايد در م→→حيط خ→→→انه 
) هستيد و  ґمџم Ẁ Ẃاال ↕ џخ→ود را ام→تحان ك→نم و خ→ودم را ب→ا زي→ارت ج→امعه م→نطبق ك→نم. آن→جا ك→ه گفتهام شما (قاد
زم→→→→ام م→→→→ن دست ش→→→→ماست، آي→→→→ا راست م→→→→→∂گويم؟ زم→→→→ام م→→→→ن دست ام→→→→ام است و ه→→→→رجا ك→→→→ه م→→→→را م→→→∂كشد، 

دنبالش م∂روم؟همين جا محلẃ آزمايش است و بايد سع∂ كنم كه مردود نشوم. 
)؛  џل џسџالع ل џخẂال Ẁد ґسẂفẀما يџك џااليمان Ẁد ґسẂفẀي Ẁب џضџغẂلџا)

«غضب ايمان را فاسد م∂كند؛ همانگونه كه سركه عسل را فاسد م∂كند». 
^ را ن→→→يز ان→→→جام م→→→→∂دهيم،  م→→→→ا م→→→→ردم ب→→→→ا اي→→→→→نكه ب→→→→→ه م→→→→→عارف دي→→→ن∂ خ→→→ود م→→→عتقديم و اع→→→مال ع→→→→باد
روش→→→→→→ن∂ در خ→→→→→→ود ن→→→→→→م∂بينيم و آن ح→→→→→→→الوت∂ را ك→→→→→ه ب→→→→→ايد از ع→→→→→→بادات خ→→→→→ود ب→→→→→→فهميم، ن→→→→→م∂فهميم. آن 
لق∂، عسل  Ẁرذايل خ ^ ^ همين است كه سركه ^ ي− مؤمن را نداريم. برا لط→افت روح∂ شايسته

ايمان ما را فاسد كرده است. 
از ما اهل بيت تبعيẃت كنيد تا به مفاسد فراوان مبتال نشويد 

و لذا فرمودند: 
يґنا)؛  Ẃهџن џنا و ґرẂمџا џدẂن ґوا عẀفґق)
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«كنار امر و نه∂ ما بايستيد [و آنها را زير پا نگذاريد كه به مفاسد فراوان مبتال م∂شويد]». 
ما كه امام شما هستيم م∂گوييم: 

↕)؛  џدџوقẀم ẁنار Ẁب џضџغẂلџا)
«غضب آتش∂ است كه در جان افروخته م∂شود». 

ه به فرمان خدا فرو بنشاند، اطمينان داشته  ẃاگ→ر ك→س∂ ب→تواند اين آتش را با آب ايمان و توج
ب→اشد كه روز قيامت حالوت∂ از امن و امان از عذاب خدا در جانش خواهد نشست. آن روز، اثر 

اين فرو نشاندن آتش را خواهد ديد؛وگرنه به آتش سوزان آن روز خواهد سوخت. 
^ زاد، مردافروز بود  آتشت اينجا چو مردم سوز بودآنچه از و

اگ→→ر اي→→نجا ب→→→ا آتش غ→ضبت دل ك→س∂ را س→وزان→د＾، م→طمئن ب→اش ك→ه آن→جا ب→→ا آتش ق→هر خ→دا 
دلت را م∂سوزانند. 

فرو خوردن خشم،محبوبترين جرعه نزد خدا 
اد� فرمودهاند:  ẃامام سج

بџها)؛  ґها صاحґكاف∂ بẀظ＃ ال اẂيџغ ↨џع Ẃر Ẁج Ẃن ґم ￍ∂џلґا ب џحџا ↨џع Ẃر Ẁج ẀتẂع ￍر џجџما ت)
^ نزد من محبوبتر از فرو خوردن غيظ و غضب نيست».  «هيچ جرعها

ع تلخ است.  ẃبيمار در همان تجر ^ ^ تلخ به آسان∂ از گلو پايين نم∂رود، در حال∂ كه شفا دارو
^ ام→→ام  ع ت→→لخ∂ است، ول∂ ط→→بق ف→→رموده ẃي− ش→→خص م→→قتدر ت→→جر ^ ف→→→رو خ→→→وردن خ→→شم ب→→را

اد� محبوبترين جرعهها نزد خدا همان جرعه است.  ẃسج
^ درسآموز مرحوم شيخ جعفر كبير  ه ẃقص

 ^ ـ م→→→→عروف ب→→→→ه ك→→→→اشفالغ→→→→طاء، ك→→→→ه از اع→→→→اظم ف→→→قها ـ رض→→→→وان اهللا ع→→→→ليه  م→→→→رحوم ش→→→→يخ ج→→→→عفر ك→→→→بير 
^ ب→→→ين دو  ^ از روزه→→→ا در م→→→سجد پ→→→ول م→→→→يان ف→→→قرا ت→→→قسيم م→→→→∂كرده است. روز م→→→→ذهب است، ب→→→→سيار
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فانه دير  ẃكم− مال∂ كرد. شيخ فرمود: متأس ^ ^ آمد و از شيخ تقاضا ن→ماز ظهر و عصر سيẃد فقير
آم→→→د＾، پ→→→ول ت→→مام ش→→ده است، ف→→ردا ب→→يا. س→→يẃد از اي→→ن ح→→رف ع→→صبان∂ ش→→د و آب ده→→ان خ→→ود را ج→→مع 
ك→→→→→رد و ب→→→→→هصورت ش→→→→يخ ان→→→→داخت. م→→→→علوم است ك→→→→→ه اه→→→→انت ب→→→→زرگ∂ ك→→→→رده؛ آن ه→→→→→م در م→→→→سجد و در 
ح→ضور جمعيẃت. مردم كه همه از ارادتمندان شيخ بودند، سخت برآشفتند و خواستند برخيزند و 
^ س→→→→→→يẃد زد و ب→→→→→→→عد،با ك→→→→→→→مال  ^ ب→→→→→→→ه رو او را ت→→→→→→→أديب ك→→→→→→→نند؛ول∂ ش→→→→→→→يخ پ→→→→→→→يشدست∂ ك→→→→→→→رد و اوẃل، لب→→→→→→→خند
 Ẁا اب→→→→→→نџنџن→→→→→→ￍي џد را ب→→→→→→→→هصورت خ→→→→→→→ود م→→→→→→→اليد و گ→→→→→→فت: (زẃب→→→→→→→شاشت دست خ→→→→→→→ود را آورد و آب ده→→→→→→→ان س→→→→→→→ي
џه] ف→رزند ف→اطمه ب→ه م→ا زي→نت ب→خشيد. آن→گاه از ج→→ا ب→رخاست و دام→ن خ→ودش را گ→رفت و  џ→هب →→ه) [ب џم ґف→→اط
^ ريش ش→→يخ  ^ ج→→→→ماعت گ→→→رديدن، در ح→→→ال∂ ك→→→ه م→→∂گفت: ه→→ر ك→→ه ب→→را ب→→→نا ك→→→رد در م→→→→يان ص→→→→فها
^ ج→مع ش→د، ه→مه را ب→→ه دام→ن آن س→يẃد ري→خت و  اح→ترام ق→ائل است، پ→ول ب→→ه دام→نش ب→ريزد. پ→ول زي→→اد

صورتش را بوسيد و گفت: از من نزد مادرت فاطمه شفاعت كن. 
) ك→→→ه م→→→ا در زي→→→ارت  ґمẂل→→→ ґحẂال ∂џهџتẂنẀاي→→→→ن ك→→→→ار را ن→→→→م∂توان ت→→→وجيه ك→→→رد، ج→→→ز ب→→→ا ه→→→→مان ج→→→→مله＾(م
ẃه، ام→→→ثال م→→→رحوم ش→→→يخ ج→→→عفر ك→→→اشف الغ→→→طاء از ري→→→زهخواران خ→→→وان ف→→→→ضايل  ج→→→→امعه م→→→→∂خوان→→→يم. الب→→→ت
اه→→→→ل ب→→→→يت� ه→→→ستند و چ→→→نينند. آي→→→ا خ→→→ود آن ب→→→زرگواران در چ→→→ه م→→→→قام و م→→→نزلت∂ ه→→→ستند؟ و اي→→→ن در 

ر ما نم∂گنجد.  ẃتصو
^ امام حسن�  داستان مرد شام∂ و صبور

داس→→تان آن م→→رد ش→→ام∂ را ب→→ا ح→→ضرت ام→→ام م→جتب∂� ش→نيدهاي→م ك→ه ام→ام س→وار ب→ر م→ركب، در 
^ م→→→→→→→→دينه ع→→→→→→→بور  ح→→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→مع∂ از ب→→→→→→→→ن∂هاشم م→→→→→→→→→لتزم رك→→→→→→→→ابشان ب→→→→→→→→ودند، از ي→→→→→→→→ك∂ از گ→→→→→→→→ذرگاهها
^ آم→→→→→د و م→→→→→قابل ام→→→→→ام اي→→→→→ستاد و ب→→→→→نا ك→→→→→رد ب→→→→→ه ب→→→→→→د و ب→→→→→يراه گ→→→→→فتن و اه→→→→→انت ك→→→→ردن. ي−  م→→→→→∂كردند.فرد
^ ام→→→ام ك→→→اف∂ ب→→→ود ت→→ا ب→→ن∂هاشم ب→→→ه ح→→سابش ب→→رسند؛ ول∂ آنح→→ضرت اي→→→ستاد و آن م→→رد ه→→رچه  اش→→→اره
م∂ كردند و فرمودند: گويا شما در اين شهر غريب هست∂ و  ẃم∂خواست بگويد، گفت. امام تبس
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ت→→ازه ب→→ه اي→→نجا آم→→دها＾. غ→→ربت و رن→→→ج س→→فر آدم→→∂ را ن→→اراحت م→→→∂كند؛ اگ→ر م→شكل∂ دار＾،چ→ون م→ا 
اه→→→ل اي→→→ن ش→→→هر ه→→→ستيم، م→→→→∂توان→→→يم م→→→شكل ش→→→→ما را ح→→→لẃ ك→→→نيم. م→→→حلẃ پ→→→→ذيراي→→→∂ از اش→→خاص غ→→ريب و 
^ ك→→→ه در اي→→→ن ش→→→هر ه→→→ست∂، م→→→→∂توان→→→∂ در م→→→نزل م→→→ا ب→→→مان∂ و ب→→ا اح→→ترام  ت→→→ازهوارد داري→→→م. ه→→→ر چ→→→ند روز

پذيراي∂ شو＾. 
^ آن چ→→→→نان ش→→→رمنده ش→→→د ك→→→ه خ→→→م ش→→→د دست آق→→→→ا را ب→→→وسيد و  آن م→→→→رد از اي→→→ن ح→→→لم و ب→→→زرگوار
معذرت خواه∂ كرد و گفت: تبليغات معاويه ما را از حقẃ دور ساخته و منحرفمان كرده است. 

سولґ اهللا  џر ґيتџب џاهللا عليكم يا آل ẃﾲص
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 ( џين ґمџالعال ґẃبџر ґ↕ џرџي ґخ ↕џرẂت ґع џو џلين џرس ẀمẂال ↕ џو Ẃف џص џين وẃيґب اللџ↨џ الن√ Ẁاب→→تدا ت→→وضيح∂ در م→→ورد سه عبارت(س
^ م∂خواهد، م∂پردازيم.  ) كه توضيح بيشتر ґمن Ẃالر√ح џناءџم Ẁعرض م∂كنيم و سپس به عبارت (ا

معنا و مفهوم سالله 
 Ґو ج→→→وهركش∂ ش→→→ده ب→→→اشد م→→→∂گويند سالله.م→→→ثال ^ ^ خ→→→→الصهگير ^ ك→→→→→ه از چ→→→→يز دي→→→→گر ب→→→→ه چ→→→→يز
^ گ→ل س→→الله است؛ ي→عن∂،خالصه ش→ده از آب و خ→ا∑ و  ن→→طفه و ك→→ود∑ س→→→الله است؛ ي− ب→وته
^ گ→→الب. اه→ل ب→→يت  ^ گ→→→ل است و ع→→طر س→→الله ن→→ور و ه→→وا و دي→→گر ع→→→ناصر است. گ→→→الب ن→→يز س→→الله
→→→→اللџ↨ النￍ→→→بґييẃنند؛ي→→→عن∂،تمام ك→→→→ماالت و ف→→→→ضايل آس→→→مان∂ ان→→→بياء و رس→→→→ل�خالصه و  Ẁت ن→→→→يز سẃن→→→→بو
جوه→ركش∂ ش→ده و در وج→ود اق→→دس ام→ام ام→يرالم→ؤمنين�و يازده فرزند معصومش متجلẃ∂ گشته 

است و آن بزرگواران وارث به حقẃ تمام پيامبران و رسوالن هستند. 
لينџ ص→→→→→فوه و س→→→→→الله ت→→→→→قريباҐ ي− م→→→→→عنا دارن→→→→→د ك→→→→→ه ه→→→→→مان خ→→→→→الصه و ب→→→→رگزيدگ∂  џرس→→→→→ ẀمẂال ↕џوẂف→→→→→ џص
^ ت→→→→صفيه و ب→→→→رطرف ك→→→→ردن زواي→→→→د و ع→→→وارض ن→→→يز لح→→→اظ ش→→→ده  ، در ص→→→→فوه ش→→→→ايد م→→→→عنا Ẅ∂است؛ م→→→→نته
ب→→→→→اشد. م→→→→→ثالҐ م→→→→→وادẃ غ→→→→→→ذاي→→→→→→∂ س→→→→→اللهاش خ→→→→ون، خ→→→→ون س→→→→→اللهاش ش→→→→ير و ش→→→→ير س→→→→→اللهاش روغ→→→→ن است و 
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^ ب→→→اشد، آنه→→→→ا را ك→→→ه از ب→→→ين ب→→→رديم م→→→→∂شود ص→→→فوه ك→→→ه از زواي→→→→د  ^ زواي→→→د م→→→→مكن است روغ→→→→ن دارا
تصفيه شده است. 

^ ب→→االتر از ن→→بوẃت است و اگ→→ر چ→→ه در  ^ ن→→→بيẃينند؛زيرا ك→→→ه رس→→→الت م→→رتبه  اي→→→نجا ه→→→→م م→→→رسلين س→→→→الله
^ ت→ر∑ اول∂Ẅ در آن ب→زرگان ب→وده و  ^ وج→ود ن→دارد، ول∂ زم→ينه س م→رسلين ع→وارض و زواي→→د ẃارواح م→→قد

د� كه به حكم آيه＾:  ẃر اهل بيت محم ẃصادر هم شده است. بنابراين، ارواح مطه
░ا�Ґ؛۱  ґهẂطџت ẂمẀك џر ґẃهџطẀي џو ґتẂيџبẂال џلẂأه џس Ẃج ґẃالر ẀمẀكẂن џع џبґه ẂذẀيґل Ẁاهللا Ẁيد ґرẀما يￍإن...�

اللџ↨الن√بيẃين، صفو↕ المرسلين نيز هستند.  Ẁر از مطلق زوايد شدهاند، در واقع، عالوه بر س ẃمطه
)؛  џين ґمџالعال ґẃب џر ↕ џرџي ґخ ґ↕ џرẂت ґع џو)

الع→→→→المين ي→→→→عن∂  ẃع→→→→ترت ي→→→→→عن∂ خ→→→→ويشاوندان ن→→→→زدي− از ف→→→→رزندان و ف→→→→→رزندزادگان. خ→→→→ير↕ رب
^ پروردگار جهانيان است.  ^ كه انتخاب شده پيامبر

^ ام→→→→→→اميẃه، ع→→→→→ترت پ→→→→→→يامبراك→→→→→رم � م→→→→→نحصراҐ ام→→→→→ام ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين ع→→→→→ل∂� و   از ن→→→→→→ظر ش→→→→→→يعه
^ اطهار� هستند. همانان كه در حديث معروف ثقلين،  ه ẃو ائم � Ẅ^ ^ كبر يقه ẃح→ضرت صد
ف∂  ẃاست،ع→→→ديل ق→→→رآن ك→→→→ريم م→→→عر ∂ẃفاق ش→→→→يعه و س→→→ن→→→ẃ ك→→→→ه ص→→→→دور آن از رس→→→→ول اك→→→رم � م→→→ورد ات

شدهاند و رسول خدا� فرموده است: 
 Ẃنџما ل ґه→→→ ґم بẀتẂك ￍسџم→→→џت Ẃنґم→→→ا ا ґﾵẂي→→→џب џل→→→ Ẃهџت∂ ا џ Ẃ■→→→ ґع џو ґاهللا џتاب→→→ ґك ґنẂيџلџق→→→ￍالث ẀمẀف→→→يك ẁ∑ґت→→→→ار ∂→→→→ẃن ґا�

�؛۲  џض Ẃو џحẂال ￍ∂џلџدا ع ґرџي ẃﾵ џقا ح ґرџتẂف џي Ẃنџما لẀهￍنґا џو Ґداџبџا ا Ẁوẃل ґضџت
«م→→ن پس از خ→→ود، در م→→→يان ش→→ما دو چ→→يز وزي→→ن و گ→→رانقدر ب→اق∂ م→→∂گذارم؛كتاب خ→دا و ع→ترت 

                                                           

 .۳۳ ^ ^ احزاب،آيه ـ سوره ۱
 .℮℮⅛ ^ ـ تفسير القم∂،جلد۲،صفحه ۲
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− ب→→ه اي→→→ن دو ب→→اشيد، گ→→مراه ن→→خواهيد ش→→د و اي→→ن دو  ẃخ→→→ودم ك→→→ه اه→→→ل ب→→→يت م→→→ن ه→→ستند. م→→ادام∂ ك→→ه م→→تمس
هرگز از هم جدا نم∂شوند، تا روز قيامت در كنار حوض[كوثر] بر من وارد شوند». 

^ امناء  معنا
ام→ناء جمع امين است. امين يعن∂ امانتدار، كس∂ كه مورد اعتماد و اطمينان است و انسان 
م→→∂توان→د ب→→ا ك→→مال آس→ودگ∂ خ→اطر، م→→تاع خ→ود را ب→→ه او ب→سپارد. اه→ل ب→يت ن→بوẃت� ام→ناء اهللا ه→→ستند 
و خ→→→داون→→→د آنه→→→→ا را ام→→→ين خ→→→ود دان→→→سته و ع→→→→ال∂ترين م→→→تاع خ→→→ود را، ك→→ه ت→→دبير ام→→ور ت→→شريع و ت→→كوين 
است، ب→→→→ه دست آنه→→→→→ا س→→→→پرده است؛ و لذا م→→→→نصب «ام→→→→ناءالرح→→→→من» از ع→→→→ال∂ترين و پ→→→→راف→→→تخارترين 

مناصب اله∂ است كه حضرت رحمان به خاندان وح∂ عنايت فرموده است. 
اصالت اسام∂ و القاب اله∂ 

ẃه، م→→∂دان→يم اس→ام∂ و الق→اب∂ ك→→ه خ→دا ب→ه ب→رخ∂ از ب→→ندگان خ→اصẃ خ→ود م→→∂دهد، از ق→بيل الق→→اب∂  الب→→ت
→لطنه ك→→ه ش→اهان س→→ابق ب→ه افراد م∂دادند  ẃوله و ام→ينالس ẃن→يست ك→→ه م→ا ب→ه ي→كديگر م→∂دهيم؛ م→انند ام→ينالد
 Ґاالس→→→→→الم و آي→→→→→↨ اهللا و ...ك→→→→ه غ→→→→البا ↨ ẃت∂ ه→→→→→م ن→→→→→→داشت و ام→→→→→انت∂ در ك→→→→ار ن→→→→بود و ه→→→→مچنين الق→→→→اب ح→→→→جẃو واق→→→→→عي
→→→→→ا الق→→→→اب∂ ك→→→ه خ→→→دا ب→→→→ه اولي→→→ايش داده  ẃت. امẃت→→→→→عارف و ت→→→→جليل و ت→→→→كريم دارد، ن→→→→ه ح→→→→كايت از واق→→→→عي ^ ج→→→→نبه
است، ه→→→مه ك→→→اشف از واق→→→عيẃتهاست .م→→→ثالҐ لقب«خ→→ليل الرẃح→→من» ب→→ه ح→→ضرت اب→→راه→→يم � داده ش→→ده 
^ ق→لبش ج→ا گ→رفته ب→ود، آن چ→نان  است ك→→ه واق→→→عاҐ خ→→ليل خ→→دا ب→→وده؛يعن∂، م→→حبẃت خ→→→دا در خ→→→الل و زواي→→ا
ك→→→→→→ه وق→→→→→→ت∂ در خ→→→→→واب م→→→→→→∂بيند ك→→→→→→ه خ→→→→→دا ام→→→→→ر ب→→→→→→ه ب→→→→→ريدن س→→→→→ر ف→→→→→رزند ب→→→→→→ا دست خ→→→→→ودش ك→→→→→رده است، ب→→→→→دون 

هيچگونه ش−ẃ و ترديد دست به كار م∂شود كه خدا م∂فرمايد:  
�؛۱  ґينґب џجẂلґل Ẁهￍلџت џما وџل Ẃا أسￍمџلџف�

                                                           

 .۱Ω۳ ^ ^ صافẃات،آيه ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۹۸

^ خا∑ نهاد».  ^ سر بريدن رو «هر دو تسليم شدند و پدر صورت پسر را برا
القاب اله∂ تشريفات∂ نيست 

^ س→→→ينا و ك→→→وه ط→→→ور ب→→ا خ→→→دا ب→→ه گ→→→فتگو  ح→→→ضرت م→→→وس∂ «ك→→→ليم اهللا» است؛ ي→→→عن∂ واق→→→عاҐ در واد
ن→→→شسته و س→→→ؤال ك→→→رده و ج→→→واب ش→→→نيده است. رس→→→ول اهللاع→→ظم� لق→→بش ح→→بيب اهللا است؛ ي→→→عن∂ 

واقعاҐ محبوب خداست تا آنجا كه خدا به جان او قسم خورده و فرموده است: 
�؛۱  џونẀهџمẂعџي Ẃم ґهґت џرẂك џس ∂ґفџل ẂمẀهￍإن џ∑ẀرẂمџعџل�

د،] ب→ه ج→ان ت→و ق→سم ك→→ه [اي→ن م→ردم دن→→يا ه→ميشه] م→ست[شهوات ن→فسان∂] و در گ→مراه∂  ẃم→حم ^ «[ا
و غفلت خواهند بود». 

^ الق→→→→→→→اب ف→→→→→→→راوان از ج→→→→→→→مله: ف→→→→→→اطمه، زه→→→→→→را ب→→→→→→تول،عذرا،  �دارا Ẅ^ ^ ك→→→→→→→بر يقه ẃح→→→→→→→ضرت ص→→→→→→→د
^ ت→→→→شريفات∂ ن→→→→يست ك→→→→ه ت→→→نها ب→→→→ه م→→→نظور ت→→→جليل و  ^ ان→→→→سيẃه و ... است.اي→→→→→نها لقبه→→→→→ا م→→→→باركه، ح→→→→ورا
^ از ابعاد  تكريم باشد، بلكه كاشف از واقعيẃتهاست؛ يعن∂ هركدام از اين اسمها و لقبها بعد

^ اله∂ را نشان م∂دهد.  ^ آن وديعه وجود
 ^ ^ و ناپاك∂ است،هم جداكننده فاطمه است ؛يعن∂ هم خودش منقطع از هر گونه پليد

^ محبẃ از عذاب جهنẃم است.  انسانها
^ است ك→→ه ب→→ه ن→→ور او آس→→مانها روش→ن گ→شته و ب→→هشت از ن→→ور  زه→→را است؛ ي→→عن∂ درخ→→شندها

او خلق شده است .پدر گرام∂اش رسول خدا� كه: 
∂ẁ يẀوحџ∂�؛۲  Ẃح џو ẃإال џوẀه Ẃإن�＾ џوџهẂال ґنџع Ẁق ґطẂن џما ي џو�

                                                           

 .۷۲ ^ ^ حجر،آيه ـ سوره ۱
^ نجم،آيات ۳و℮.  ـ سوره ۲



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۹۹

^ وح→→∂ س→→خن ن→→م∂گويد و ... ف→→رموده است: م→→ن ه→→ر وقت اش→→تياق ب→→→ه ب→→هشت پ→يدا  ج→→ز از م→→جرا
→→من ن→→يز از ج→→→انب خ→→→دا ب→→→ه اه→→ل ب→يت� داده ش→ده است.  Ẃم→→→ناءالر√ح Ẁم→→∂كنم، زه→→را را م→→∂بويم.لقب ا
^ ب→→→→→سيار ع→→→→→ميق و لط→→→→→يف∂ را ن→→→→→شان م→→→→→→∂دهد؛ چ→→→→→ون م→→→→→→قام  م→→→→→→خصوصاҐ ت→→→→→→عبير ب→→→→→ه ص→→→→→→فت رح→→→→→→مان ن→→→→→كته
رح→مانيẃت م→قام اي→جاد است و خداوند از آن جهت كه تمام كائنات را ايجاد كرده و لباس هست∂ 
→→→→اب و رح→→→→→مت ع→→→امẃهاش ش→→→امل ح→→→ال ت→→→مام  ẃب→→→→ه ق→→→→امت م→→→→خلوقات پ→→→→وشانده است، رح→→→→→مان است و وه
م→وجودات است.اه→ل ب→→يت رس→ول�نيز آن چنان نزد خدا منزلت دارند كه مقام رحمانيẃت خود 

را به امانت دست آنها سپرده است. 
→→→لطان است،ي→→عن∂ س→→لطان از آن ج→→هت ك→→ه س→→→لطنت  ẃوق→→→ت∂ گ→→→فته م→→→→∂شود ف→→→→الن آدم ام→→ينالس
دارد او را ام→ين خ→ود دان→سته و ام→ر ت→دبير مملكت را به دست او سپرده است؛ وگرنه به آدم نااليق يا 
→→→→لطان. ح→→→ضرت رح→→→مان ن→→→يز خ→→→→اندان رس→→ول� را  ẃغ→→→ير م→→→عتمد در ن→→→زد س→→→لطان ن→→→م∂گويند ام→→→ينالس
ẃه،  ام→→→ين خ→→→ود دان→→→سته و م→→→قام رح→→→مانيẃت خ→→→ود را ت→→→كويناҐ و ت→→→شريعاҐ واگ→→→→ذار ب→→→ه آنه→→→→ا ك→→→رده است(الب→→→ت
^ ت→→→→→→→فويض ب→→→→→→→اطل است ك→→→→→→→→ه ع→→→→→→→قالҐ م→→→→→→→حال  ب→→→→→→→→عداҐ ت→→→→→→→→وضيح داده خ→→→→→→→→واه→→→→→→→→د ش→→→→→→→→→د ك→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→ه گ→→→→→→→ونه
^ وج→ود  است).ي→→عن∂ آنه→→→ا م→→ظهر رح→→→مانيẃت خ→→دا ه→→ستند. ت→→جليẃات رح→→مت ح→→ضرت ح→→قẃ از آي→→نه

آنها در عالم بارز م∂شود. در تفسير برهان، ذيل آيه＾: 
...�؛۱  Ẁاهللا џشاءџي Ẃأن ẃإال џن Ẁشاءوџما ت џو�

^ جز آنچه خدا بخواهد نم∂خواهند...».  ] چيز ẃحق ^ «و آنها[اوليا
از امام هاد＾� آمده است كه : 

وهẀ)؛  Ẁشاء Ґيئا џش џذا شاءґا џو ґهґت џراد ґ ґال Ґدا ґر Ẃوџم ↨ￍمґئ џاال џوبẀلẀق џلџع џج џﾱعاџت џو џ∑ џبارџت џاهللا ￍنґا)
                                                           

 .۳Ω ^ ^ انسان،آيه ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۱ΩΩ

« خ→→→→→داوند ق→→→→→لب ام→→→→→امان را م→→→→→ورد م→→→→→شيẃت خ→→→→→ودش ق→→→→رار داده است. ق→→→→لب ام→→→→ام ف→→→→رودگاه م→→→→شيẃت 
^ را بخواهد،امام همان چيز را م∂خواهد».  خداست؛ او كه چيز

ẃر عالم  امام عصر(عج)فرمانده فرشتگان مدب
^ امام حسين� اين جمله آمده است :  در زيارت اوẃل از زيارات مطلقه
...)؛۱  ẂمẀكґوتẀيẀب Ẃن ґم Ẁر Ẁد Ẃصџت џو ẂمẀكẂيџإل ẀطґبẂهџت ґه ґورẀمẀا ґير ґادџقџم ґﾭ ґẃبￍالر ↕ џاد џإر)

^ ش→→ما ب→ه عالم صادر  «اراده و خ→واست خ→دا در ت→قديراتش ب→ر ش→ما ف→رود م→→∂آيد و آن→گاه از خ→انه
م∂گردد». 

ـ ات→اق ف→رمان است. از آن→جا ف→رمان   الش�ريف هجفَر ûاليûلَ اُهللا تَعــجام→ام ع→صرـع ^ ه→→م اك→→نون خ→→انه
^ ت→→قديرات خ→→دا در ع→→→الم  ẃران ام→→→ورند ص→→ادر م→→∂شود و آنه→→ا ب→→→ه ت→→→دبير و اج→→را ب→→→ه ف→→→رشتگان ك→→→ه م→→→دب
م→∂پردازن→د و آج→ال و ارزاق، ي→عن∂ عمرها و روز＾ها،را در ميان عالميان، از جمادات و نباتات و 
^ ام→→→امت و  →→→ل ب→→→لكه خ→→→→انه ґخ→→→→شت و گ ^ ẃه خ→→→→انه،نه خ→→→→→انه ح→→→→يوانه→→→→ا و ان→→→→→سانها،توزيع م→→→→∂كنند. الب→→→→ت

واليت است كه خالقشان در اختيارشان قرار داده و فرموده است: 
نا...�؛۲  ґرẂمџأґب џون ẀدẂهџي ↨ￍمґأئ ẂمẀناهẂل џع џج џو�

^ م→→→وجودات را  م→→→ا ب→→→ه آنه→→→→ا م→→→نصب ام→→→امت دادهاي→→م ك→→→ه ب→→ه ام→→→ر و ف→→رمان م→→ا ك→→ار م→→→∂كنند و ه→→مه
هدايت م∂كنند و به مقصد م∂رسانند و اين امر و اين فرمان همان است كه م∂فرمايد: 

�؛۳  ẀونẀكџيџف ẂنẀك Ẁهџل џولẀقџي Ẃأن ҐئاẂي џش џإذا أراد Ẁه ẀرẂما أمￍإن�
                                                           

 .Ｑ۷۷ ^ ـ اصول كاف∂،جلد℮،صفحه ۱
^ انبياء،آيه＾۷۳.  ـ سوره ۲
^ يس،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۳



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱Ω۱

^ به محض  ^ ايجاد است و خواستش خواستهآفرين است. هر چيز امر و فرمان خدا اراده
^ امام،  ^ او م→وجود م→∂شود.آر＾، او اي→ن ق→درت ايجاد و مالكيẃت �كن فيكون� را در اراده اراده

كه امين او و از امناء الرẃحمن است، قرار داده است.  
^ ديانت حقيق∂  معيارها

^ گ→→فت:من  اي→→ن روايت را م→→رحوم ك→→لين∂ (ره) در ك→→→تاب ش→→ريف ك→→اف∂ آورده است ك→→ه راو
خ→دمت ح→ضرت ام→ام ج→وا د � ب→ودم؛ س→خن از اخ→تالف∂ ك→ه در ع→قايد ش→→يعه و غير شيعه هست به 

^ است):  د(اسم راو ẃميان آمد و امام خطاب به من فرمود: يا محم
 џو Ґاẃيґل→→→→→→→→џع џو Ґداￍم џح→→→→→→→ Ẁم џقџل→→→→→→→ џخ ￍم→→→→→→→Ẁث ґهґتￍي→→→→→→→ ґان џد Ẃحџو→→→→→→→ ґب Ґدا ґẃرџفџت→→→→→→→→→Ẁم Ẃل џز→→→→→→→→→џي Ẃمџل џﾱاџع→→→→→→→→џت џو џ∑ џارџب→→→→→→→→џت џاهللا ￍإن)

مџ↨�...)؛  ґاطџف
د و عل∂ و فاطمه �را آفريد».  ẃخداوند تنها بود و جز او كس∂ نبود؛سپس محم»

...)؛  هẂر＃ џد џفẂوا ألẀثџكџمџف...)
س».  ẃپس هزار دهر گذشت كه تنها خدا بود و اين سه نور مقد»

حاال ما نم∂فهميم مقصود از دهر چيست و مراد از هزار كدام است؟  
...)؛  ґاءџي Ẃش Ẃاأل џيع ґم џج џقџل џخ ￍمẀث...)

^ ديگر را آفريد».  «آنگاه خدا اشيا
لẂقџهџا...)؛  џخ ẂمẀه џدџه Ẃشџأџف)

س را شاهد خلق عالم قرار داد».  ẃو اين انوار مقد»
^ آفرينش را به آنها عنايت فرمود.  ^ علم∂ به تمام زوايا و احاطه

...)؛  Ẃم ґهẂيџا إلџه џورẀمẀا џضￍوџف џا وџهẂيџل џع ẂمẀ џ╫џاعџط ^ џر Ẃأج џو...)



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۱Ω۲

«و ت→→→كويناҐ ه→→→مه چ→→→يز را م→→→طيع ف→→→رمان آنه→→→ا گ→→ردانيد و ت→→دبير ك→→لẃ ام→→ور ع→→→الم را ب→→ه آنه→→ا ت→→فويض 
^ اراده و م→→→→→→→شيẃت خ→→→→→→→ودش ق→→→→→→→رار داد، ن→→→→→→→→ه اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→→ه خ→→→→→→→ود  ف→→→→→→→→رمود[يعن∂ اراده و م→→→→→→→→شيẃت آنه→→→→→→→→→ا را م→→→→→→→→جرا

منعزل∗∗∗∗از كار شد]». 
 Ẁاهللا џاء џش→→→ џي Ẃأن ẃوا إال Ẁاء џش→→→ џي Ẃنџل џو џون Ẁاء џش→→→ џا ي→→→џم џونẀم ґẃر џح→→→→Ẁي џو џون Ẁاء џش→→→→ џا ي→→→→џم џونل ґح→→→→Ẁي ẂمẀه→→→→џف...)

∑џ وџ تџعџالџ∂...)؛  џارџبџت
«پس آنه→→ا آن→چه را ب→خواهند، در ع→→الم ت→كوين و ت→شريع ان→جام م→→∂دهند و ه→رگز ج→ز آن→چه را خدا 

م∂خواهد نم∂خواهند». 
آنگاه امام جواد� در پايان كالمشان فرمودند :  

مџهџا  ґزџل Ẃنџم џو џق џحџا مџ Ẃ╬→ џع џفￍل→џ џ≡ Ẃنџم џو џق џر→џا مџهџم ￍدџق→џت Ẃن→џم ∂ґتￍال ↨џان→ џي ґ ẃالد ґه ґذ џه Ẁدￍم џح→Ẁا م→ џي...)
)؛۱  Ẁدￍم џحẀا مџي џ−Ẃيџا إلџه Ẃذ Ẁخ џق ґحџل

^ است] اي→→→ن است آن دي→→→انت∂ ك→→→→ه ه→→→ر ك→→→→ه از آن ج→→لو ب→→يفتد، از م→→سير  د [ خ→→→طاب ب→→→ه راو ẃم→→→حم ^ «ا
ح→→قẃ ب→→يرون رف→→ته است و ه→→ر ك→→→ه از آن ع→→قب ب→→ماند، ب→→ه ه→→→الكت اف→→تاده است و ه→→ر ك→→ه م→→→الزم آن ب→→اشد، ب→ه 

د».  ẃمحم ^ حقيقت رسيده است .بگير آن را و نگهدار، ا
ẃ→→→حاد  م ن→→→→ورẁ واح→→→→د ه→→→→ستند و در ع→→→الم ان→→→وار ات Ẁل∫ه→→→→ Ẁه، از آن ن→→→→ظر ك→→→→→ه چ→→→→هارده م→→→→عصوم� كẃ الب→→→→ت

دارند،آنچه فضيلت در اين حديث آمده است از آنґ همه خواهد بود. 
چرا رسول اكرم�ابوالقاسم ناميده شد؟ 

در ب→→حث م→عراج ح→→ديث∂ ن→قل ك→رده و ض→من آن ح→→ديث آم→ده ك→ه رس→ول  ع→→→الẃمه م→→جلس∂ (ره) 
                                                           

∗منعزل: عزل شده، سلب قدرت شده. 
 .℮℮۱ ^ ـ اصول كاف∂،جلد۱،صفحه ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱Ω۳

اك→→→→→→→→→→→→→→→→→رم � ف→→→→→→→→→→→→→→→→→رمودهان→→→→→→→→→→→→→→→→→د: در شب م→→→→→→→→→→→→→→→→→عراج، پس از م→→→→→→→→→→→→→→→→→→ناجات و م→→→→→→→→→→→→→→→→→كالماتم ب→→→→→→→→→→→→→→→→ا خ→→→→→→→→→→→→→→→→→دا، م→→→→→→→→→→→→→→→→وقع 
بازگشت،حضرت حقẃ اين جمله را فرمود :  

 џو џتẂف џر џص→→Ẃن ґا Ẁف џر џصẂن→→ ẀمẂال џمẂع→→→ ґن џو џتẂئ→→→ ґج Ẁء∂ ґج→→→ џمẂال џمẂع→→→ ґن Ґيا ґ ẃدẂه→→→џم Ґه→→→اديا ґض→→→→Ẃمґم ا ґق→→→اسẂاال→→→→џبџي→→→ا ا)
)؛  џ−џق ￍد џص џو џ−ґب џنџآم Ẃنџمґل ∂џب Ẁطو џو џ∑با Ẁطو

^ و خ→وش رف→ت∂ و خ→وشا ب→ر  ^ اب→والقاسم، ب→رو در ح→→ال∂ ك→→ه راه→نما و راه ي→→افتها＾، خ→وش آم→د «ا
تو و خوشا بر كس∂ كه به تو ايمان بياورد و تصديقت كند». 

رس→→→→ول خ→→→→دا� ب→→→→ازم∂گردد ت→→→ا در س→→→در↕ الم→→→نته∂Ẅ ب→→→ه ج→→→برئيل ك→→→ه در ان→→→تظار آنح→→→ضرت 
^ م→كالمات ع→رش∂ را م→→∂پرسد ك→→ه چ→→ه گ→→فت∂  ب→→وده م→→∂رسد ؛ ج→→برئيل از رس→→ولاك→رم� م→اجرا
و چ→→ه ش→نيد＾؟رسول اك→رم� پس از ن→قل م→اجرا م→→∂فرمايد: آخ→→رين ك→→الم∂ ك→→ه خ→داي→م ب→→ه م→ن 
^ ك→→→ه چ→→را ت→→و را اب→→→االق→→اسم  ...) ج→→→برئيل گ→→→→فت: از خ→→→دا ن→→→پرسيد ґض→→→ Ẃم ґق→→→اسم اẂب→→→→اال џف→→→رمود، اي→→→ن ب→→→ود: (ي→→→→ا ا

ناميد؟فرمود: اين را نپرسيدم. در اين موقع خطاب رسيد: 
 џوم→→→→→ џي ^ ґباد→→→→→ ґع џنẂي→→→→→џب ∂ґẃن→→→→→→ ґم ↨џم→→→→→→ Ẃح ￍالر Ẁم ґẃسџق→→→→→→Ẁت џ−ￍن џ ґم ال ґاالق→→→→→→اس→→→→→→џبџا џ−ẀتẂيￍن→→→→→→џما ك→→→→→→ￍن ґد اџح→→→→→→مџي→→→→→→ا ا)

)؛۱  ґ↨џيامґقẂال
^ اح→→→مد، ت→→→و را ب→→→دين س→→→بب اب→→→والقاسم ن→→اميدم ك→→ه در روز ق→→يامت، ت→→و رح→→مت م→→را ب→→ين ب→→ندگانم  «ا

تقسيم خواه∂ كرد». 
اگ→ر چ→ه ط→بق اي→ن ح→→ديث، پ→→يامبر اك→رم� در روز ق→يامت رحمت اله∂ را تقسيم خواهد 
 ^ ك→رد،ول∂ از آن ن→ظر ك→ه روز ج→زا، روز ب→روز س→رائ→ر م→كنون در ع→الم دنياست و تمام حقايق جار
م  ẃظ→→هور م→→∂رسد، ه→→مين وج→ود اق→دس∂ ك→ه در دن→→يا م→قس ^ ه ẃافتر ب→→→ه م→→نص ẃدر دن→→يا، در روز ج→→زا ش→→ف

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۱۸،صفحه ＾۳۱℮.  ۱
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 ۱Ω℮

م رح→→→مت است؛ و لذا او ب→→ه ط→→ور م→→طلق رح→→م↨ لل→→→عالمين  ẃرح→→مت ب→→وده است، در ع→→→قبا ن→→يز ه→→مو م→→→قس
است و اهل بيت او همه امناء الرẃحمانند(صلوات اهللا عليهم اجمعين).  

راه رشد و سقوط ملẃتها 
اينجا نقل اين حديث از پيامبر اكرم� خال∂ از تناسب نيست كه فرمودهاند:  

 Ẃمґ Ẃｿџل→ џع џحџت→џف Ґطاعاґق→Ẃن ґقوم＃ ا→ґب џرادџذا اґا џو џفاف→ ґعẂال џو ↨ џماح→→ ￍالس ẀمẀه→џق џز џر Ґماء→→џقوم＃ ن→→ ґب Ẁاهللا џرادџإذا ا)
بابџ الẂخيانџ↨)؛۱ 

«ه→→→→→رگاه خ→→→→→دا ب→→→→→خواهد رش→→→→→د و ت→→→→→رقẃ∂ در م→→→→→→لتẃ∂ اي→→→→→→جاد ك→→→→→ند، دو خ→→→→صلت ب→→→→ه آنه→→→→→ا م→→→→→∂دهد؛يك∂ 
^ است ك→→→→→→→→ه الزم→→→→→→→→هاش س→→→→→→→خاوت است و اي→→→→→→→ثار و ص→→→→→→→داقت و  ^ و ب→→→→→→→→زرگوار س→→→→→→→→ماحت [روح ج→→→→→→→→وانمرد
^ ع→فẃت و ع→فاف [ك→ه الزم→→هاش پ→رهيز از دروغ است و خ→يانت] و اگ→ر بخواهد ملẃت∂ را  ام→انت] و دي→گر
^ سرطان در  ^ آنها م∂گشايد [كه مانند بيمار ب→ه س→قوط و ذلẃت و بدبخت∂ مبتال سازد درґ خيانت به رو

^ او بسته م∂شود]».  ت و شرف به رو ẃت ريشه م∂دواند و راه هرگونه عزẃپيكر آن مل
معنا و مفهوم ابواب االيمان 

س اي→→→مان  ẃم→→→قد ^ ^ ك→→→ه از آن ب→→→ايد ب→→→→ه ف→→→ضا ا�ب→→→→واب� ج→→→→مع ب→→→→اب است و ب→→→اب ي→→→→عن∂ در.آن در
^ ام→→→ان دادن و ام→→→نيẃت دادن است و در اص→→→→طالح،  وارد ش→→→→د،ام→→→→ام� است. اي→→→مان در لغت ب→→→→→ه م→→→عنا

اعتقاد به اصول و اركان دين داشتن است. 
 ك→س∂ ك→ه واق→عاҐ ب→ه اص→ول دي→→ن،اع→مẃ از ت→وحيد و ن→بوẃت و م→عاد و ام→امت، اع→تقاد داشته باشد و 
ب→→ر ط→→بق اع→→تقادش ع→→مل ك→→ند، ب→→→ه ط→→ور م→→→سلẃم در ام→ن و ام→→ان خ→واه→د ب→ود. ه→م در دن→يا ب→ر اث→ر اع→تقاد ب→ه 

                                                           

 .۱℮۹ ^ ^ كلمات قصار حضرت رسولاكرم� ،ابوالقاسمپاينده، صفحه＾۲۸، شماره ۱ـ نهج الفصاح↨، مجموعه



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱Ω�

^ خ→دا زن→دگ∂ ت→وأم ب→ا رض→ا و خ→ال∂ از ن→گران→∂ها خ→واه→→د داشت،ه→م در آخ→رت  رات ح→كيمانه ẃم→قد
از عذاب خدا در امان خواهد بود. 

�؛۱  џونẀن џز Ẃحџي ẂمẀال ه џو Ẃم ґهẂيџل џع ẁفẂو џال خ ґاهللا џياءґل Ẃأو ￍأال إن�
«آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيم∂ است و نه آنان اندوهگين م∂شوند». 

...�؛۲  ẀنẂم џالẂا ẀمẀهџل џ−ґولئẀم＃ اẂلẀظґب ẂمẀهџوا إيمان ẀسґبẂل џي Ẃمџل џوا وẀنџآم џين ґذￍال�
«كسان∂ كه ايمان آورده و ايمان خود را به شر∑ نيالودهاند،ايمنند و... ». 

ر اي→→→→→نكه  ẃان→→→→→سان م→→→→ؤمن آرامش و اط→→→→مينان خ→→→→اطر دارد و ه→→→→رگز ن→→→→گران→→→→∂ و اض→→→→طراب از ت→→→→صو
ا م→→∂كند  م→بادا ف→ردا چ→نين ش→ود و چ→→نان ش→ود ن→دارد. در تمام شؤون زندگ∂اش تفويض∗∗∗∗امر به خ→→→→→→→→→→د
رات خ→→→→→داست و چ→→→→→ون ع→→→→→→مالҐ ن→→→→→يز از م→→→→→رز ش→→→→ريعت ت→→→→جاوز ن→→→→م∂كند، از ش→→→→قاوتها و  ẃو ت→→→→→سليم م→→→→→قد

بدبخت∂ها در امان است و در عالم پس از مرگ نيز از عذاب جهنẃم مصون و مأمون است. 
تعريف دقيق ايمان 

ب∂ است از  ẃم→→→رك ^ ب→→→→حث∂ است در اي→→→→ن ك→→→→ه آي→→→→ا اي→→→→مان ه→→→→مان اع→→→→→تقاد ق→→→→لب∂ است ي→→→ا م→→→جموعه
اع→تقاد ق→لب∂ و اقرار لسان∂ و عمل جوارح∂؟ بعض∂ م∂گويند: ايمان عبارت از اعتقاد قلب∂ است 
ب از س→→ه  ẃو اق→→→رار ب→→→ا زب→→→ان و ع→→مل ب→→ه ارك→→→ان ش→→رط اي→→مان است و ب→→عض∂ دي→→گر م→→→∂گويند: اي→→مان م→→رك
چ→→→→→يز است ك→→→→→ه اگ→→→→→ر ك→→→→→س∂ ي→→→→→ك∂ از آنه→→→→→→ا را ن→→→→→داش→→→→→ته ب→→→→اشد، اي→→→→مان ن→→→→دارد.اي→→→→ن ق→→→→ول را اه→→→→ل ت→→→→حقيق 
م→→قبولتر م→→∂دان→→ند و م→→→∂گويند: اگ→→ر ب→→→اور ق→→→لب∂ ن→→→باشد،اي→→→مان ن→→→يست؛اگ→→ر چ→→ه ب→→ه زب→→ان اظ→هار اي→مان 

                                                           

^ يونس،آيه＾۲⅛.  ـ سوره ۱
 . ۸۲ ^ ^ انعام،آيه ـ سوره ۲

∗تفويض: واگذار＾،سپردن. 
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 ۱Ω⅛

ك→ند و ش→→هادت ب→ه وح→→دان→يẃت خ→دا و رس→الت پ→يغمبراك→رم�و دي→گر م→بان∂ دي→→ن بدهد.شاهدش 
قرآن كريم است كه م∂فرمايد: 

 ∂→→ґف Ẁي→→مان Ẃاإل ґل Ẁخ Ẃد→→ џا ي→→→ￍمџل џنا وẂمџل→→ Ẃوا أسẀول→→Ẁق Ẃن→→→ ґلك џوا وẀن ґم Ẃؤ→→→Ẁت Ẃمџل Ẃل→→→Ẁا قￍن→→→џآم Ẁراب→→→ Ẃع џالẂا ґتџق→→→ال�
...�؛۱  ẂمẀكґوبẀلẀق

«ب→→→ياباننشينان گ→→→→فتند: اي→→مان آوردي→→م؛ ب→→گو: ن→→ه، اي→→مان ن→→ياوردهايد؛ اظ→→هار اس→→الم ك→→ردهايد ول∂ 
ايمان هنوز در قلبتان داخل نشده است...». 

پس، از اي→→→→→→→→→→ن آي→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→∂فهميم ك→→→→→→→→→→ه اگ→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→اور ق→→→→→→→→→→لب∂ ن→→→→→→→→→→→باشد، ص→→→→→→→→→→رف اظ→→→→→→→→→هار لس→→→→→→→→→ان∂ اي→→→→→→→→→→مان 
→→ا اظ→هار زب→ان∂ ن→باشد،آيا اي→مان ه→ست؟  ẃوا...�؛۲ح→ال، اگ→ر ب→اور ق→لب∂ ب→اشد امẀن ґم Ẃؤ→→Ẁت Ẃمџل ẂلẀن→→يست�...ق

م∂گوييم: باز هم نيست.در اين آيه م∂خوانيم:  
�؛۳  ẂمẀه ẀسẀفẂها أنẂتџنџقẂيџت Ẃاس џها وґوا ب Ẁد џح џج�

در ع→→→ين ح→→→→ال ك→→→ه ق→→→لباҐ ي→→→قين ب→→→→ه آي→→→→ات اله→→→∂ داش→→→تند، ب→→→ه زب→→→ان ان→→→كار م→→→∂كردند.اي→→→→نها م→→→ؤمن 
ار از پيغمبراكرم�م∂فرمايد:   ẃشناخت كف ^ نيستند.قرآن درباره

�؛℮  ẂمẀه џناءẂأب џونẀف ґرẂعџما يџك ẀهџونẀف ґرẂعџي�
«پيغمبر را م∂شناسند، آن طور كه پسران خود را م∂شناسند». 

ي→→→→→→عن∂ م→→→→→→→∂دان→→→→→→→ستند ك→→→→→→→ه او ه→→→→→→مان پ→→→→→→يامبر م→→→→→→وعود در ت→→→→→→ورات و ان→→→→→→جيل است و ت→→→→→→مام ع→→→→→→اليم و 
ا اقرار به نبوẃت او نم∂كردند.  ẃت در او هست،امẃنبو ^ نشانهها

                                                           

^ حجرات،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱
ـ همان.  ۲

^ نمل،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۳
 .۱℮⅛ ^ ^ بقره،آيه ـ سوره ℮
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 ۱Ω۷

^ ت→→→ند و  م→→→∂دان→→→يم ك→→→ه اب→→→وجهل دش→→→من س→→→رسخت پ→→يامبر اك→→رم � ب→→ود و ه→→ميشه ب→→رخورد
ẃاكانه ب→→→→→→→→→→→→→ا آن ح→→→→→→→→→→→→→ضرت داشت.ي− روز او را دي→→→→→→→→→→→→→دند ك→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→ر خ→→→→→→→→→→→→→الف ه→→→→→→→→→→→→ميشه، ب→→→→→→→→→→→→→ا  خ→→→→→→→→→→→→→شن و ه→→→→→→→→→→→→→ت
ب  ẃتعج ^ گ→شادهروي∂ ج→لو آم→د و ب→ا پ→→يغمبر اك→رم� دست داد و رفت؛ اي→ن رف→تار او، هم مايه
ار وح→→شت ك→→ردند ك→→→ه ن→→كند او م→→سلمان ش→→ده و س→→→بب  ẃب م→→سلمانها.كف ẃت→→عج ^ ار ش→→→→د ه→→→م م→→→→ايه ẃك→→→ف
ب ك→ردند ك→ه چ→طور ش→ده او رو ب→→ه اس→→الم آورده است؟  ẃت→قويت م→سلمين ش→ود؛ م→→سلمانان ه→م ت→عج

د گرويدها＾؟گفت:  ẃهمكيشانش از او پرسيدند:مگر تو به محم
ق)؛  ґصادџل Ẁهￍنџا Ẁمџل Ẃع џџأل ґاهللا џو ∂ẃان)

ت  ẃاز ج→انب خ→دا م→بعوث ب→→ه نبو Ґب→ه خ→دا ق→سم، م→ن م→→∂دانم او در گ→→فتار خ→ود ص→ادق است [و واق→عا
ا:  ẃاست]. ام

بẂدґ مџناف)؛  џع ґل ґآل Ґعاџبџا تẃنẀك ∂џتџم)
∂ بوده كه ما تابع اوالد عبد مناف شده باشيم»؟  ґك»

اي→→→→→ن ه→→→→→→مان روح اس→→→→→تكبار است ك→→→→→ه م→→→→→انع خ→→→→→ضوع در م→→→→قابل ح→→→→قẃ است.ب→→→→ا اي→→→→→نكه ق→→→→لباҐ ب→→→→→اور 
ك→رده،تن زي→ر ب→ارش ن→م∂دهد.پس،تنها ب→اور ق→لب∂ بدون اقرار زبان∂ ايمان نيست. حاال اگر كس∂ 
ق  ẃخ→→اضع و ت→→→سليم ن→→يست،او ه→م اي→مان ن→دارد. ت→حق Ґا ع→→مال→→ ẃب→→اور ق→→لب∂ دارد، اق→→رار زب→→→ان∂ ه→→م دارد، ام
Ẁعد قلب∂ و زبان∂ و عمل∂ و لذا كفر ابليس از جهت فقدان  Ẁعد است؛ ب ق ه→ر س→ه ب ẃاي→مان ب→سته ب→ه ت→حق

Ẁعد عمل∂ است. او باور قلب∂ دارد و خدا را به خالقيẃت و ربوبيẃت م∂شناسد و م∂گويد:  ب
...�؛۱  نẂ نار＃ ґم ∂ґنџتẂقџل џخ...�

«...مرا از آتش خلق كرد＾...». 
                                                           

 .۱۲ ^ ^ اعراف،آيه ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۱Ω۸

ẃ∂ آن چ→→نان ب→ا اح→ترام ب→ا خ→→دا رو ب→رو م→→∂شود ك→ه ق→سم  م→→ن م→خلوق ت→و و م→ربوب ت→و ه→ستم. ح→ت
به عزẃت او ياد م∂كند و م∂گويد: 

�؛۱  џين ґعџم Ẃأج ẂمẀهￍن џي ґوẂغẀ џال џ−ґت ￍز ґعґبџف�
ت تو سوگند كه همگ∂ را از راه به در م∂برم».  ẃبه عز »

ايمان به روز قيامت هم دارد كه م∂گويد:  
�؛۲  џونẀث џعẂبẀي ґمẂوџي ﾱإ ∂ґن Ẃر ґظẂنџأџف...�

^ كه برانگيخته م∂شوند».  «به من مهلت بده تا روز
لџصين" تعبير م∂كند و م∂گويد:   ẂخẀانبياء را هم م∂شناسد و از آنها به"عباد م ∂ẃ  حت

�؛۳  џين ґصџل ẂخẀمẂال ẀمẀهẂن ґم џ∑џباد ґع ẃإال�
«مگر بندگان خالص تو از ميان آنان را». 

→→→→ا در ع→→→→باد م→→→خلџصينت ن→→→م∂توان→→→م ن→→فوذ ك→→نم. پس،  ẃب→→→شر ن→→→فوذ م→→→∂كنم ام ^ ^ اب→→→→نا م→→→ن در ه→→→مه
^ توحيد و نبوẃت و معاد، هم باور قلب∂ داشت،هم اقرار زبان∂؛آنچه نداشت تسليم  اب→ليس درب→اره

عمل∂ بود كه:  
�؛℮   џين ґرґكافẂال џن ґم џكان џو џرџبẂكџت Ẃاس џو ∂џأب...�

«در مقام عمل، گردنكش∂ كرد و كافر شد». 
 Ｑ؛�... џم џد ґوا آل Ẁد Ẁج Ẃاس ґ↨џكґالئџمẂلґنا لẂلẀق...�

                                                           

 . ۸۲ ^ ^ ص،آيه ـ سوره ۱
 .۳⅛ ^ ^ حجر،آيه ـ سوره ۲

 . ℮Ω＾ـ همان،آيه ۳
  . ۳℮ ^ ^ بقره،آيه ـ سوره ℮

ـ همان.   Ｑ



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱Ω۹

«...به فرشتگان گفتيم : مقابل آدم سجده كنيد...».  
...�؛۱  џرџبẂكџت Ẃاس џو џﾼأ џيسґلẂإب ẃوا إال Ẁد џج џسџف...�

«...همه سجده كردند و تنها ابليس ابا و استكبار كرد و كافر شد...». 
^ ب→→→→ود . ق→→→→ريب شش ه→→→→زار س→→→→→ال در آس→→→→مان ع→→→→بادت ك→→→→رد(با  ẃه، در م→→→→→→قام ع→→→→→مل ه→→→→→→م ب→→→→→سيار ج→→→→دẃ الب→→→→→ت
 ^ →→ا ع→ملش م→خلصانه و ت→سليمانه ن→بود و ن→→اگهان در ي− ن→قطه ẃط→→والن∂ و چ→→ند ه→→زارس→→اله) ام ^ س→→جدهها
^ و خ→→→ودبرتربين∂اش ب→→ارز ش→→→د و رس→→واي→→→∂اش ب→→رمال گ→→→شت؛گفتند: ب→→عد از اي→→→ن چ→→ند  اس، ري→→→اكار ẃح→→→س

هزار سال كه بندگ∂ كرد＾، بيا اين يك∂ را نيز انجام بده؛بر آدم سجده كن.گفت: نم∂كنم. 
...�؛۲  لẂصال＃ џص Ẃن ґم ẀهџتẂقџل џر＃ خ џشџبґل џد Ẁج Ẃس ґأل ẂنẀأك Ẃمџل...�

^ سجده نم∂كنم ...».  ل آفريدها ґكه او را از گ ^ «...من هرگز بر بشر
�؛۳  џين ґرґكافẂال џن ґم џكان џو џرџبẂكџت Ẃاس џو ∂џأب...�

ابعاد ايمان 
Ẁ→→→→عد است و م→→→ؤمن آن است ك→→→ه در ه→→→ر س→→→ه ب→→→عد ت→→→سليم  ^ س→→→ه ب پس م→→→→علوم ش→→→→→د ك→→→→ه اي→→→مان دارا
ه ف→→→→→→→→→→رماييد.از  ẃت→→→→→→→→→→أييد م→→→→→→→→→→طلب ب→→→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→→ن رواي→→→→→→→→→→→ات ت→→→→→→→→→→وج ^ ب→→→→→→→→→→→اشد ؛در ق→→→→→→→→→→→لب، زب→→→→→→→→→→→ان و ع→→→→→→→→→→مل.حال، ب→→→→→→→→→→را

رسولاكرم� منقول است كه: 
)؛℮  ґانџك Ẃر Ẃاألґب ẁلџمџع џو ґان џسґẃاللґب ẁار џرẂق ґإ џو ґبẂلџقẂالґب ↨џف ґرẂعџم Ẁيمان ґ Ẃاإل)

«ايمان شناخت است و گفتار است و رفتار». 
                                                           

^ بقره،آيه＾۳℮.  ـ سوره ۱
 .۳۳ ^ ^ حجر،آيه ـ سوره ۲
 .۳℮ ^ ^ بقره ،آيه ـ سوره ۳

^ فيض، حكمت ۲۲۷.  ـ نهج البالغه ℮



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۱۱Ω

رفانẀ الẂعẀقẀول)؛۱  ґع џو ẁولẀمẂعџم ẁلџمџع џو ẁولẀقџم ẁولџق Ẁاليمانџا)
 ، Ẅ∂ل∂ م→→→∂فرمايند: اي→→مان ه→→مهاش ع→→مل است؛ م→→نته ẃام→→ام ص→→→ادق � ض→→من ب→→→يان م→→فص Ẅ∂ẃ ح→→ت
ع→→مل∂ از ق→→لب و ع→→→مل∂ از زب→→→ان و ع→→مل∂ از ب→→دن.عمل ق→→لب اع→→تقاد است و ع→→مل زب→→ان اق→→رار و ع→مل 

بدن انجام دادن كار بر طبق اعتقاد و اقرار. 
تفاوت اسالم و ايمان و مراتب آن 

^ ه→→ست در م→→ورد ت→→→فاوت اس→→→الم و اي→→→مان؛بايد دان→→ست ك→→ه اس→→الم∂ داري→م ق→بل  ب→→حث دي→→→گر
از اي→مان و اس→→الم∂ داري→م بعد از ايمان.يعن∂ اسالم∂ داريم كه مرتبهاش پايينتر از ايمان است و 

اسالم∂ داريم كه مرتبهاش باالتر از ايمان است.گاه∂ سؤال م∂كنند، ما كه در دعا م∂گوييم: 
)؛  ґماتґسلẀمẂال џو џمينґل ẂسẀمẂال џو ґنات ґؤمẀ Ẃ├ا џو џنين ґؤمẀمẂلґل Ẃرґف Ẃغґا ￍمẀهẃللџا)

آي→→→→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→→→قصود از م→→→→→→→→→→سلمين و م→→→→→→→→→→→سلمات س→→→→→→→→→→نẃ∂ها ه→→→→→→→→→→ستند؟عرض م→→→→→→→→→→→∂شود: خ→→→→→→→→→→ير،مسلمين و 
^ از اي→→→→→مان را ب→→→→ه دست آوردهان→→→→→د و م→→→→قصود از  ^ ب→→→→االتر م→→→→→سلمات گ→→→→→روه∂ از م→→→→→ؤمنانند ك→→→→→ه درج→→→→→ه
^ اع→→→الست و م→→قصود از م→→→سلم در اي→→نجا م→→ؤمن در  اس→→→→الم در اي→→→ن دع→→→ا و ن→→→ظاير آن،اي→→→مان در درج→→→ه
^ ن→→→→ازله است؛ ي→→→→عن∂ پ→→→→ايينتر از اي→→→→→مان است؛  ^ اس→→→→→الم درج→→→→→ه ^ ب→→→→→االست.چون ي− درج→→→→→→ه م→→→→→رتبه

ق م∂يابد، چنانكه م∂فرمايد:   ẃاست كه با گفتن شهادتين تحق ^ همان درجها
لџمẂنا...�؛۲  Ẃوا أسẀولẀق Ẃن ґلك џوا وẀن ґم ẂؤẀت Ẃمџل ẂلẀق...�

«...بگو: ايمان نداريد، بلكه اسالم داريد...». 
^ نازل اسالم   مؤمن نيستيد، بلكه مسلم هستيد؛يعن∂ تنها اظهار زبان∂ م∂كنيد و اين مرتبه

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد⅛⅛،صفحه ＾۷⅛.  ۱
 .۱℮ ^ ^ حجرات،آيه ـ سوره ۲



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱۱۱

و پ→→→ايينتر از اي→→→مان است. وق→→→ت∂ آن اس→→→→الم زب→→ان∂ در ق→→لب ن→→شست، م→→→∂شود اي→→مان. آن اي→→مان ق→→لب∂ 
 ^ ^ ت→→سليم در م→→قابل خ→→دا رس→يد، م→→∂شود اس→→الم،ي→عن∂ ب→رترين درج→→ه ت ي→→افت و ب→ه م→رحله ẃك→→ه ش→→د
^ آن م→→→→→→→→→∂شود م→→→→→→→→سلم،يعن∂ م→→→→→→→→ؤمن ب→→→→→→→→رتر،و م→→→→→→→قصود م→→→→→→→ا در دع→→→→→→→اها از م→→→→→→→سلمين و  اي→→→→→→→→مان، و دارن→→→→→→→→ده
م→→→→→→سلمات آن گ→→→→→→روه از م→→→→→→ؤمنان ب→→→→→→رترند، ن→→→→→→ه گ→→→→→→روه س→→→→→→نẃيان و لذا م→→→→→→∂بينيم ك→→→→→→ه خ→→→→→→→داون→→→→→د از اي→→→→→مان در 

^ ابراهيم و اسماعيل�تعبير به اسالم كرده و فرموده است:  ^ اعال درجه
�؛۱  ґينґب џجẂلґل Ẁهￍلџت џما وџل Ẃا أسￍمџلџف�

«پس وقت∂ هر دو تسليم شدند و پدر پسر را به پيشان∂ بر خا∑ افكند». 
اب→→→→→→→→راه→→→→→→→→يم و اس→→→→→→→→ماعيل� ه→→→→→→→→ر دو اظ→→→→→→→→هار اس→→→→→→→→→الم ك→→→→→→→→ردند و م→→→→→→→سلم ش→→→→→→→→دند؛يعن∂ ع→→→→→→→→ال∂ترين 
ر رس→→→→→انيدند و ت→→→→سليم م→→→→حض در م→→→→قابل ام→→→→ر خ→→→→دا ش→→→→دند و اي→→→ن  ه＾∗∗∗∗ظه→→→→→→→→→→و ẃاي→→→→مان را ب→→→→ه م→→→→نص ^ درج→→→→→ه
^ ن→→→→→→→→→→→بوẃت ن→→→→→→→→→→يز ب→→→→→→→→→→االتر است؛ زي→→→→→→→→→→را اب→→→→→→→→→→راه→→→→→→→→→→يم و  ن→→→→→→→→→→→شان م→→→→→→→→→→→→∂دهد ك→→→→→→→→→→→ه اس→→→→→→→→→→→→الم ب→→→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→→→عنا از م→→→→→→→→→→→رتبه

^ اسالم رسيدند.پدر گفت:  اسماعيل�هر دو نب∂ بودند و سپس به مرتبه
＾...�؛  џرџما ذا ت ẂرẀظẂانџف џ− Ẁحџب Ẃأذ ∂ґẃأن ґنامџمẂال ґﾭ ^ џأر ∂ґẃإن ￍ∂џنẀيا ب...�

^ پسر، م∂خواهم به امر خدا ذبحت كنم...پسر گفت:   ا
...�؛۲  Ẁرџم ẂؤẀما ت ẂلџعẂاف ґتџيا أب... �

«...پدر، آنچه را امرت كردهاند انجام ده...». 
^ اي→→→→→→مان است و ان→→→→→→بياء و رس→→→→→→→ل� ب→→→→→→ا  اي→→→→→→→ن ي− م→→→→→→رتبه از اس→→→→→→→الم است ك→→→→→→→ه ب→→→→→→االترين م→→→→→→رتبه
داش→→→→→→→→→→→→→تن م→→→→→→→→→→→→→→قام ن→→→→→→→→→→→→→بوẃت و رس→→→→→→→→→→→→→→الت، ط→→→→→→→→→→→→→الب اي→→→→→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→→→→رتبه از اي→→→→→→→→→→→→مان ب→→→→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→→→→ام اس→→→→→→→→→→→→الم ب→→→→→→→→→→→→ودند.حضرت 

                                                           

 .۱Ω۳ ^ ^ صافẃات،آيه ـ سوره ۱
ه: محلẃ ظهور چيز＾.  ẃمنص∗

 .۱Ω۲ ^ ^ صافẃات،آيه ـ سوره ۲



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۱۱۲

يق�م∂گفت:   ẃيوسفصد
 џو Ґماґل Ẃس→→→→→→→ Ẁم ∂ґنￍف џو→→→→→→→џت ґ↕ џر→→→→→→→ ґخ Ẃاآل џيا و→→→→→→→Ẃن الد ґﾭ ∂→→→→→→→ ґẃيґل џو џتẂأن ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات→→→→→→→→ ￍالس џر ґف→→→→→→→→اط...�

�؛۱  џين ґحґال ￍالصґب ∂ґنẂق ґحẂلџأ
«...خدايا، مرا مسلم بميران و به صالحان ملحقم كن». 

^ ايمان  پس اس→→الم∂ داري→م ك→ه پ→ايينتر از اي→مان است و اسالم∂ داريم كه باالترين مرتبه
^ نازل از اسالم هستند؛يعن∂ تنها به زبان اظهار اسالم  ^ درج→→ه است.در م→→يان م→ردم، گ→→روه∂ دارا
→→→→ا ق→→→لباҐ ب→→→اور ن→→→→دارن→→→د. اي→→→ن گ→→→روه ه→→→→مان گ→→→روه م→→→→نافقند ك→→→→ه خ→→→وفاҐ ي→→→ا  ẃم→→→∂كنند و ش→→→→هادتين م→→→→∂گويند ام

طمعاҐ متظاهر به اسالم بودهاند و هستند. 
ا در عين حال،مقهور  ẃگ→روه∂ ن→يز ه→ستند ك→ه ع→→الوه ب→ر اظ→→هار زبان∂، باور قلب∂ هم دارند؛ ام
^ دي→ن∂ ب→→ا ش→هوات→شان س→ازگار است، م→ؤمنند؛ وگ→رنه ك→افرند،  ش→→هوات ن→→فسند. ت→→ا آن→جا ك→ه دس→تورها

چنانكه قرآن م∂فرمايد: 
�؛۲  Ґيالґب џس џ−ґذل џ Ẃ3џوا ب Ẁذ ґخￍت џي Ẃأن џون Ẁيد ґرẀي џض＃ وẂعџبґب ẀرẀفẂكџن џض＃ وẂعџبґب Ẁن ґم ẂؤẀن џونẀولẀقџي џو...�
«...م→→→→∂گويند:قسمت∂ از دي→→→ن را م→→→→∂پذيريم و ق→→→سمت∂ از آن را ن→→م∂پذيريم.اينان م→→→∂خواهند 

راه∂ بينا بين[ ايمان و كفر] پيش بگيرند». 
قￎا...�؛۳  џح џون ẀرґكافẂال ẀمẀه џ−ґولئẀا�

«اينان كافران حقيق∂اند...». 
زي→→→را در آن ق→→→سمت از دي→→→→ن ه→→→م ك→→→ه م→→→→∂پذيرند،تبعيẃت از ش→→→هوات→→→→شان م→→→→∂كنند، ن→→ه ت→→بعيẃت از 

                                                           

 .۱Ω۱ ^ ^ يوسف،آيه ـ سوره ۱
 .۱ＱΩ ^ ^ نساء،آيه ـ سوره ۲

 .۱Ｑ۱ ^ ـ همان،آيه ۳



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱۱۳

دين و در واقع،كافرند و م∂پندارند كه مؤمنند. 
ت حقẃ است  ẃامام صادق� عالمالغيب و حج

^ از ش→→→→→يعه خ→→→→دمت ام→→→→ام ص→→→→→ادق� آم→→→→د.ام→→→→ام از ح→→→ال ب→→→رادرش ج→→→→ويا ش→→→→د؛ او خ→→→ودش  م→→→→رد
 ^ ^ م→→→→→سل− ب→→→→→ود. گ→→→→→→فت: ب→→→→رادر م→→→→ن ب→→→→→سيار آدم خ→→→→→وب∂ است،م→→→→رد ^ ام→→→→→ام∂ و ب→→→→→رادرش زي→→→→→د ش→→→→→يعه
س و زاه→→→→د و ع→→→ابد و خ→→→→دات→→→رس و از ه→→→→مه ج→→→→هت خ→→→وب است.ت→→نها ن→→قص∂ ك→→ه از ن→→ظر م→→ن در او  ẃم→→→قد
ه→→→→ست اي→→→ن است ك→→→ه اع→→→تقاد ب→→→ه ام→→→امت ش→→→→ما ن→→→دارد. ف→→→رمود: چ→→→را اع→→→تقاد ب→→→→ه ام→→→امت م→→→ا ن→→→دارد؟ع→→→رض 
ت ت→→قوا و ورع و اح→→تياط اوست؛م→→∂گويد:م∂ترسم  ẃك→→رد:اي→→ن اع→→تقاد ن→→→داش→→→تنش ب→→→ه ش→→ما ن→→يز از ش→→د
 ^ اي→→ن اع→→تقاد ب→→ه ام→→امت، خ→→→الف ش→→رع ب→→اشد و خ→→→دا راض→∂ ن→باشد.فرمود : ب→ه او ب→→گو اي→ن ورع و ت→قوا
^ م→→→∂گويد:من ن→→→→فهميدم م→→راد ام→→ام از ك→→→نار ن→→هر ب→→لخ چ→→→يست و  ت→→→و در ك→→→نار ن→→→هر ب→→→لخ ك→→→→جا ب→→→ود؟راو
ه→→يبت ام→→ام م→انع از اي→ن ش→د ك→ه ب→پرسم م→قصود از ك→نار ن→هر ب→لخ چ→يست؟وقت∂ پ→يش ب→رادرم ب→رگشتم 
و م→→اجرا را گ→→→فتم، دي→→→دم ب→→→ه م→→حض اي→→→نكه ع→بارت«ك→نار ن→هر ب→لخ» از زب→انم ب→ه گ→→وشش خ→ورد،رنگ 
از رخش پ→→ريد و س→خت دگ→رگون ش→د و م→انند آدم ش→رمنده و خ→جالتزده س→رش را پ→ايين ان→داخت 
و ب→→→→عد گ→→→فت:آيا راست م→→→→∂گوي∂؟آيا واق→→→عاҐ ح→→→ضرت ص→→→→ادق� اي→→→ن ج→→→→مله را گ→→→فت؟ گ→→→فتم : ب→→→→ه 
→→→→→→→ا ب→→→→→→→ه ش→→→→→→ما اع→→→→→تقاد  ẃخ→→→→→→دا ق→→→→→→سم، ح→→→→→→→ال ت→→→→→→و را پ→→→→→→رسيد و م→→→→→→ن گ→→→→→→فتم آدم→→→→→→∂ خ→→→→→→وب و ن→→→→→→مازخوان است، ام
ن→→→دارد.ف→→→رمود:چرا ؟ گ→→→فتم: چ→→→ون خ→→→يل∂ م→→حتاط است. ف→→رمود: پس چ→→را آن اح→→تياط را در ك→→→نار ن→→هر 
^ كنار نهر بلخ چه  ب→لخ ن→داشت؟ ول∂ م→ن م→قصود آنح→ضرت را ن→فهميدم؛ ح→اال تو بگو كه ماجرا
^ از آن خ→بر ن→→داشت؛ح→اال ك→→ه  ^ ب→→ود و اح→→د ẃب→→وده است؟ گ→→فت: واق→→ع اي→→→ن ك→→→ه، ب→→ين م→→ن و خ→→→دا س→→ر
^ ت→→→و م→→→∂گويم ت→→→ا اي→→→→مان ت→→→و ب→→→ه آنح→→→ضرت م→→حكم  ح→→→ضرت ص→→→ادق� ف→→→رموده است،م→→→ن ه→→→م ب→→→را
ت خ→→→دا و ام→→→ام ب→→→ر ح→→→قẃ است و راه ت→→→و ح→→→قẃ ب→→→وده. ب→→→عد گ→→→فت:من  ẃش→→→ود و م→→→ن ه→→→م ف→→→هميدم ك→→→ه او ح→→→ج
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→→→→هر رف→→→→تم. وق→→→→ت∂ ك→→→→ه ب→→→→رم∂گشتم، ب→→→→ين راه ب→→→→ا م→→→→رد و زن→→→→∂ ه→→→→→مسفر  ẃت→→→→جارت ب→→→→ه م→→→→→اوراءالن ^ ^ ب→→→→→را س→→→→→فر
^ اس→→تراحت ف→رود آم→ديم.آن م→رد گ→→فت: ي→ا ت→و ب→مان پ→يش  ش→→دم؛رسيديم ك→→نار ن→→هر ب→→لخ و آن→→جا ب→→را
^ غ→→→→→→→ذا ي→→→→→→ا ت→→→→→→و ب→→→→→→→رو و م→→→→→→ن ب→→→→→مانم.گفتم: ت→→→→→و ب→→→→→رو، م→→→→→ن خ→→→→→يل∂ خ→→→→→ستهام،  ^ ت→→→→→→→هيẃه اث→→→→→→→اث و م→→→→→→ن ب→→→→→→روم ب→→→→→→را
م→∂خواه→م اس→تراحت ك→نم. او رفت و م→ن م→اندم و آن زن. ش→يطان ب→ه س→راغ→م آم→د و شهوت نفس بر 
^ ج→ز خ→دا از اي→ن م→→اجرا  →د џح џزشت و خ→→→الف ع→→فاف از م→ن ص→→ادر ش→د ك→ه ا ^ م→→ن غ→→الب ش→→→د و ك→→→ار
ب→→اخبر ن→بود. اي→ن− ك→ه ح→ضرت ص→→ادق� از آن واق→عه خ→بر داده است، ف→هميدم ك→→ه ب→ه اذن خ→→دا او 
لع است و اع→→→تقاد ب→→ه ام→امت ك→→ه ش→ما داري→د، اع→تقاد ح→قẃ و ت→→نها  ẃع→→المالغ→→يب است و از ن→→→هان ع→→→الم م→→ط

راه نجات است. 
^ كس∂ را بدرد؛  ه از اين است كه عيب كس∂ را فاش كند و پرده ẃه، امام صادق� منزẃ الب→ت
^ اي→→→ن است و راه  →→→→ا آنح→→→→ضرت ت→→→→شخيص داده ك→→→→ه ت→→→نها راه ن→→→جات دادن اي→→→→ن آدم از ه→→→→ال∑ اب→→→→د ẃام
 Ґماẃاو ان→→دك∂ ك→→نار ب→→رود و ع→→يب او پ→→يش ب→→رادرش ف→اش ش→ود،مسل ^ ^ ن→→دارد.ح→→ال، اگ→→ر پ→→رده دي→→گر
^ گردد  ب→هتر از اي→→ن است ك→→ه ب→ر اث→ر اعتقاد نداشتن به امامت، در ميان جهنẃم محكوم به عذاب ابد
و ب→→→→ه ع→→→→الوه،ام→→→ام� از گ→→→ناه پ→→→نهان او س→→→خن∂ ب→→→ه م→→→يان ن→→ياورده است ب→→لكه ب→→ه ط→→ور س→→ربسته ف→→رموده: 
اي→→→→ن آدم م→→→→حتاط اح→→→→تياطش در ك→→→→→نار ن→→→→هر ب→→→→لخ ك→→→→جا ب→→→ود؟ او اگ→→→→ر ن→→→م∂خواست س→→→رẃش ف→→→اش ش→→→ود، 
^ ت→→→→→→→وجيه ك→→→→→→→ند؛ ول∂ م→→→→→→→→∂بينيم خ→→→→→→→ودش ت→→→→→→→مام م→→→→→→→→اوقع را  م→→→→→→→∂توان→→→→→→→ست اي→→→→→→→ن گ→→→→→→→→فتار ام→→→→→→→→ام �را ط→→→→→→→ور
^ رس→→→→يده است؛  م→→→→→شروحاҐ ب→→→→يان ك→→→→رده است و در ن→→→→تيجه، م→→→→ذهب ح→→→→قẃ را ش→→→→→ناخته و ب→→→→→ه س→→→→عادت اب→→→→→د

^ نكرده است.  ẃسر ^ وگرنه امام�افشا
^ او بودن  ايمان كامل يعن∂ تسليم امر خدا و اوليا

اص→→ل م→→طلب م→→ورد ب→→حث اي→→ن ب→→ود ك→→ه اي→→مان ك→→امل آن است ك→→ه انسان عالوه بر اظهار زبان∂ و 
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^ خدا، چنانكه م∂فرمايد:  باور قلب∂، در مقام عمل نيز مطيع محض باشد و تسليم امر خدا و اوليا
 Ẃم ґه ґسẀفẂأن ґﾭ وا Ẁد ґج→→ џال ي ￍم→→Ẁث ẂمẀهџنẂي→→џب џر џج→→ џيما ش→→ ґف џ∑وẀم ґẃك џح→→Ẁي ∂ￍت→→ џح џونẀن ґم Ẃؤ→→Ẁال ي џ−ґẃب џر џال و→→џف�

لґيما�Ґ؛۱   Ẃسџوا تẀمґẃل џسẀي џو џتẂي џضџا قￍم ґم Ґجا џر џح
ب→→→→ه پ→→→→روردگارت س→→→→وگند، آنه→→→→ا م→→→→ؤمن ن→→→→خواهند ب→→→ود،مگر اي→→→→نكه ت→→→و را در اخ→→→تالفات خ→→→ود ب→→→ه 
^ ت→→→→→→و اح→→→→→→ساس ن→→→→→→اراحت∂ ن→→→→→→كنند و ك→→→→→امالҐ ت→→→→→سليم ب→→→→→اشند و  ^ ب→→→→→→پذيرند و س→→→→→→پس در دل خ→→→→→→ود از داور داور

همچنين م∂فرمايد:  
 Ẃن→ ґم Ẁ↕ џرџي→ ґخẂال Ẁم→ Ẁهџل џونẀك→ џي Ẃأن Ґرا Ẃأم ẀهẀول Ẁس џر џو Ẁاهللا ∂ џض→џإذا ق ＃↨џن ґم Ẃؤ Ẁال م џن＃ و ґم Ẃؤ→ Ẁمґل џم→ا ك→ان џو�

...�؛ ۲  Ẃم ґه ґرẂأم
^ از خود  ^ را الزم بدانند اختيار «ه→→يچ م→رد و زن ب→اايمان∂ ح→قẃ ن→دارند وق→ت∂ خ→دا و رسولش امر
^ خ→ويش ع→مل ك→نند؛ ب→لكه ب→ايد ت→سليم اوام→ر خ→دا و رس→ول ب→اشند، اگ→ر  داش→→ته ب→→اشند و ب→→ر وف→ق خ→واسته

چه بر خالف ميلشان باشد». 
...�؛۳  Ẃم ґه ґسẀفẂأن Ẃن ґم џينґن ґم ẂؤẀمẂالґب џﾱ Ẃأو ∂ґبￍالن�

^ اهل ايمان از خودشان است».  ف درباره ẃرسول خدا اول∂ به تصر»
 ^ ه ẃوق→→→→→→→ت∂ از ج→→→→→→→انب خ→→→→→→→دا ب→→→→→→→→ه رس→→→→→→→ول اك→→→→→→→رم� دس→→→→→→→تور داده ش→→→→→→→د ك→→→→→→→ه زي→→→→→→→نب (دخ→→→→→→→تر ع→→→→→→م
^ ب→→→ود و در ن→→→زد ق→→→وم  ^ آزاد ش→→→دها ^ زي→→→→دبنحارثه ت→→→→زويج ك→→→→→ند،زيدبنحارثه ب→→→→رده خ→→→→ودش) را ب→→→→را
ا زينب ي−  ẃت بودند و ارزش اجتماع∂ نداشتند؛ امẃب∂شخصي ^ ^ آزاد شده افراد ع→رب، ب→ردهها
^ پ→→→→→→→→→→→يغمبراك→→→→→→→→→→رم�بود و از ن→→→→→→→→→→ظر ش→→→→→→→→→ؤون  ه ẃب→→→→→→→→→→ن∂هاشم و دخ→→→→→→→→→→تر ع→→→→→→→→→→م ^ ص از ط→→→→→→→→→→→ايفه ẃزن م→→→→→→→→→→تشخ

                                                           

 .⅛Ｑ ^ ^ نساء ،آيه ـ سوره ۱
 .۳⅛ ^ ^ احزاب،آيه ـ سوره ۲

 .⅛ ^ ـ همان،آيه ۳
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^ زي→→→→→→→→→→د  اج→→→→→→→→→تماع∂ ب→→→→→→→→→ا ه→→→→→→→→→م م→→→→→→→→→تناسب ن→→→→→→→→→بودند. ول∂ رس→→→→→→→→→ول اك→→→→→→→→→رم� ب→→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→→ر خ→→→→→→→→→→دا از زي→→→→→→→→→نب ب→→→→→→→→→را
ب ك→رد و گ→→فت:يا رس→ولاهللا، ب→ه م→ن مهلت بدهيد تا  ẃك→رد. زي→نب از اي→ن پ→يشنهاد ت→عج ^ خ→واس→تگار

^ اين مطلب بينديشم، بعد خبر م∂دهم.در اين موقع آيه نازل شد كه:   درباره
 Ẃن→ ґم ↕ џرџي→ ґخẂال Ẁم→ Ẁهџل џونẀك→ џي Ẃأن Ґرا Ẃأم ẀهẀول Ẁس џر џو Ẁاهللا ∂ џض→џإذا ق ↨џن ґم Ẃؤ Ẁال م џن＃ و ґم Ẃؤ→ Ẁمґل џم→ا ك→ان џو�

لￍ ضџالالҐ مẀبґينا�Ґ؛۱  џض Ẃدџقџف Ẁهџول Ẁس џر џو џاهللا ґصẂعџي Ẃنџم џو Ẃم ґه ґرẂأم
^ ك→→نند و از م→يل و  «ه→→→يچ زن و م→→رد ب→ا اي→مان∂ ح→قẃ ن→دارند در م→قابل ام→ر خ→دا و رس→ولش اظ→هار ن→ظر

^ خود تبعيẃت كنند كه در اين صورت، گناه كرده و به گمراه∂ روشن∂ افتادهاند».  خواسته
وقت∂ زينب از نزول آيه با خبر شد،گفت: بسيار خوب؛ 

سولџ اهللا)؛  џيا ر џ∑ґدџيґب ^ ґرẂمџا) 
 ^ ^ ك→→→→ه ب→→→فرماييد ت→→→ابعم. رس→→→ول خ→→→دا� ه→→م او را ب→→را  اخ→→→تيار م→→→ن دست ش→→→ماست؛ه→→→ر ط→→→ور
زي→→→→→→→→→→→→→→دبنحارثه ت→→→→→→→→→→→→→زويج ك→→→→→→→→→→→→→رد و ب→→→→→→→→→→→→→→عداҐ م→→→→→→→→→→→→→اجراي→→→→→→→→→→→→→→∂ پ→→→→→→→→→→→→→يش آم→→→→→→→→→→→→→د ك→→→→→→→→→→→→→ه او از زي→→→→→→→→→→→→→→د ط→→→→→→→→→→→→→→الق گ→→→→→→→→→→→→→رفت و 
رس→→→ولخدا�ب→→→ه ام→→→ر خ→→دا ب→→ا او ازدواج ك→→رد و در واق→→ع، اي→→ن پ→→→اداش→→∂ ب→→ود ك→→→ه خ→→→داون→→د در م→→قابل 
خ→→→→ضوع∂ ك→→→→ه زي→→→→نب از خ→→→→ود ن→→→→→شان داد و راض→→→→∂ ش→→→→د ط→→→→بق ام→→→→ر خ→→→→دا ب→→→→→ا زي→→→→د ازدواج ك→→→ند ب→→→ه آن زن 

^ رسولاكرم� نصيبش شد.  باايمان داد و افتخار همسر
اوẃل شناخت ارزش ايمان، بعد در∑ ابوابااليمان 

حال، ما در اين زيارت، اهل بيت نبوẃت� را به عنوان "ابواب االيمان" م∂ستاييم و آنها 
ل ب→→→→→→ايد ب→→→→→→ه ع→→→→→→ظمت و  ẃاي→→→→→→→→مان م→→→→→→→∂شناسيم و ب→→→→→→ديه∂ است ك→→→→→→ه ان→→→→→→→سان او ^ ^ ورود ب→→→→→→→ه خ→→→→→→→انه را دره→→→→→→→ا
^ آن خ→→→→→انه ب→→→→گردد. در آن ص→→→→ورت  ^ پ→→→→→∂ ب→→→→→برد و آن→→→→→→گاه دن→→→→→بال در ورود ش→→→→→رافت و ج→→→→→→اللت خ→→→→→انها

                                                           

 .۳⅛ ^ ^ احزاب،آيه ـ سوره ۱
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^ او م→→∂رود.اي→نجا ه→م  است ك→ه ع→ظمت و ش→رافت آن در را ه→→م م→∂شناسد و ب→ا اش→تياق ت→مام ب→→ه س→و
^ آنه→→→→→ا  ل ب→→→→→→→ايد ارزش اي→→→→→→→مان را ب→→→→→→شناسيم و س→→→→→→پس ب→→→→→→ه ارزش اب→→→→→→واباالي→→→→→مان پ→→→→→∂ ب→→→→→بريم و ب→→→→→ه س→→→→→→و ẃاو
^ ك→ه م→حصول اي→مان است ن→ايل ب→شويم و ي→→الالسف ك→ه  ^ آنه→→ا ب→→ه ح→→يات اب→→د ب→→شتابيم ت→→→ا ب→→ه وس→→يله
م→→→→ا آن چ→→→→نان ك→→→→ه ب→→→→ايد ب→→→ه ارزش اي→→→مان پ→→→→∂ ن→→→بردهاي→→→م و ط→→→→بعاҐ اب→→→واباالي→→→→مان را ن→→→يز آن چ→→→نان ك→→→ه ب→→→ايد 
ن→→→→→→م∂شناسيم و در زي→→→→→→ارتشان اك→→→→→→→تفا ب→→→→→ه ي− س→→→→→لسله الف→→→→→اظ و اع→→→→→مال ب→→→→→→∂روح م→→→→→→∂كنيم و ب→→→→→→ا ك→→→→→→مال 
ف ب→ايد گ→فت،دين و اي→→مان از م→تن زندگ∂ ما خارج شده و در حاشيه قرار گرفته است؛ يعن∂  ẃت→أس
^ دي→ن ن→→يست و دي→ن ح→→اكم بر زندگ∂ ما نيست. گوي∂، اين حقيقت  اҐ ت→حت س→يطره ẃزن→دگ∂ م→→ا ح→ق
^ اي→→ن ب→→ه دن→→يا آم→→دهاي→→م ك→→ه اح→→→كام خ→→دا و  اҐ ف→→رام→→وشمان ش→→ده ك→→ه م→→ا ب→→را ẃاز ذه→→→ن م→→→ا ب→→يرون رف→→ته و ج→→د
^ اي→→→→→ن ك→→→→→ه  ^ آس→→→→→→مان∂ دي→→→→→→ن را در ش→→→→→→ؤون زن→→→→→→دگ∂ خ→→→→→→→ويش ب→→→→→→ه ج→→→→→ريان ب→→→→→يندازي→→→→→م، ن→→→→→ه ب→→→→→را دس→→→→→→تورها
 ^ ^ ف→اخر ب→پوشيم و ب→ر م→ركبها ^ رن→گين ب→گستران→يم و لب→اسها ^ ع→ال∂ ب→→سازيم و س→فرهها خ→انهها
^ صدق  ره→وار س→وار ب→شويم و اب→→داҐ ب→ه ي→اد خدا و آخرت نباشيم.بنابراين، ما چگونه م∂توانيم از رو

^ احكام دين خدا بگرديم و بگوييم:  و صفا دنبال ابوابااليمان و درها
يمان)؛  Ẃاال џبوابџم يا اẀكẂيџل џع Ẁالم ￍلسџا)

ش→→→ما ك→→→ه اي→→→مان را از م→→→تن زن→→→دگ∂ خ→→→ود ب→→→يرون ك→→→ردهاي→→→→د، ح→→→اال دن→→→→بال دره→→ايش م→→→∂گرديد و 
يمان م∂گوييد؟آيا اين كار عقالن∂ است ؟  Ẃاال џبواب џم يا ا ẀكẂيџل џع Ẁالم لس√ џا

^ است  مرد آخربين مبار∑بندها
از امام اميرالمؤمنين� منقول است: 

هẀ)؛  џدџأم Ẁر ґصẂبẀي ґهґب ґيبґبￍالل ґبẂلџق Ẁر ґاظџن џو)
«انسان خردمند چشم∂ در دل دارد كه پايان كار را م∂بيند». 
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هẀ)؛  џد Ẃجџن џو Ẁه џر Ẃوџغ ẀفґرẂعџي џو)
«نشيب و فراز زندگ∂ را تشخيص م∂دهد». 

عџ∂)؛  џاع＃ ر џر џا وџع џاع＃ د џد)
^ [پيامبر] دعوت كرده و نگهبان∂ [امام] حفظ [اساس و شريعت] كرده است».  «دعوت كنندها

 ( џ∂ ґاع ￍوا الرẀعґبￍات џو ∂ґاع ￍلدґوا لẀيب ґجџت Ẃاسџف)
«پس دعوت دعوتكننده را بپذيريد و از نگهبان تبعيẃت كنيد». 

)؛  ґنџن الس џون Ẁد ґع џدґبẂالґوا ب Ẁذ џأخ џو ґنџتґفẂال џار џحґوا ب Ẁاض џخ Ẃدџق)
^ ف→تنهها ف→رو رف→تهاند؛ از س→نẃتها چ→شم پ→وشيده و بدعتها  «م→ردم از ح→قẃ دور ش→ده و در دري→اها

را گرفتهاند». 
)؛  џونẀب ґ ẃذџكẀمẂال џونال ￍالض џقџطџن џو џونẀن ґم ẂؤẀمẂال џز џأر џو)

«م→→→→→→ومنان ص→→→→→الح زب→→→→→ان در ك→→→→→ام ك→→→→→شيده و [در ان→→→→→زوا خ→→→→→زيدهاند]و گ→→→→→مراهان دروغ→→→→→گو ب→→→→→ه س→→→→→خن 
^ مردم معرẃف∂ كردهاند]».  درآمدهاند[و خود را پيشوا

)؛  Ẁاب џح Ẃص Ẃاأل џو Ẁارџع ґẃالش Ẁن Ẃحџن)
«ما هستيم پيراهن چسبيده بر تن پيغمبر [كه از همه كس به او نزدي−تريم]». 

)؛  ẀوابẂب Ẃاأل џو ↨џن џز џخẂال џو)
^ ورود [به علوم و معارف او] ».  «ما هستيم خزانهداران و درها

نẂ أبẂوџابґهџا)؛  ґم ￍال ґإ ẀوتẀيẀبẂال ∂џت ẂؤẀال ت џو)
^ از در آن بايد وارد شد».  «به هر خانها

قاҐ)؛۱  ґار џس џ∂ ґẃم Ẁا سџهґوابẂأب ґ Ẃ░џغ Ẃن ґا مџاهџأت Ẃنџمџف)
                                                           

 .۱Ｑ۳ ^ ^ فيض،خطبه ـ نهج البالغه ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱۱۹

^ شود، دزد ناميده م∂شود».  «پس كس∂ كه از غير در وارد خانها
راهياب∂ به زالل ايمان از طريق اهل بيت نبوẃت� 

^ است و پ→→→∂ ب→→رديم  م→→→ا وق→→→ت∂ ارزش اي→→→مان را ش→→→ناختيم و دان→→→ستيم ك→→→ه اي→→مان آب ح→→→يات اب→→د
^ ورود ب→→→→ه ف→→→ضاي∂ ه→→ستند ك→→ه آب ح→→يات اي→→مان آن→→جاست،  ك→→→ه اه→→→ل ب→→→→يت ن→→→بوẃت�يگانه در ب→→→را
يان آب ح→→يات ج→→اودان→→ند، م→→∂رويم و ب→→→ا  ẃط→→→بيع∂ است ك→→→ه ش→→→→تابان رو ب→→→ه آن ب→→→زرگواران، ك→→→ه م→→تصد

شور و اشتياق تمام م∂گوييم:  
يمان)؛   Ẃاال џبوابџم يا اẀكẂيџل џع Ẁالم ￍلسџا)

^ كه تنها پشت در بايستيم و سالم كنيم و در و ديوار را ببوسيم و برگرديم و  →ا ن→→ه به گونها ẃام
اص→→→→→→الҐ ن→→→→→فهميم داخ→→→→→ل آن خ→→→→→انه و آن ف→→→→→ضا چ→→→→ه م→→→→تاع∂ ه→→→→ست و از آن چ→→→→گونه ب→→→→ايد ب→→→→هره گ→→→→رفت.ما 
→→هدا و دي→گر  ẃدالشẃض→ا و ام→→ام س→يẃب→→ار س→→فر ب→→سته و رو ب→→ه ح→→رم ام→→ام اب→والح→سنالر Ґرا ẃس→→الهاست ك→→ه م→→كر
→→→ا در خ→→ود ب→→نگريم و ب→→→بينيم از آب ح→→→يات اي→→→مان، ك→→ه در اخ→→تيار  ẃام→→→امان� رف→→→تهاي→→→م و م→→∂رويم؛ ام
فانه م→→∂بينيم ك→ه م→→ا ه→مچنان  ẃآن اب→→واباالي→→مان است، چ→→قدر ب→هره ب→رده و س→وغات∂ آوردهاي→م. م→تأس
^ بندگان خدا،  پ→شت در ماندهايم و وارد حرم نشدهايم، آن ابوابااليمان هر چه فرياد م∂زنند: ا
 Ґم→ا در ه→ستيم، از م→→ا ع→بور ك→نيد و وارد خ→انه ب→شويد و صاحبخانه را ببينيد و از او بهره بگيريد، اصال
^ آنه→ا را ن→م∂شنويم، از پ→يش خ→ود چ→يزهاي∂ م→→∂گوييم و ك→ارهاي∂  →ر ه→ستيم و ص→دا џگ→وي∂ م→ا ك

^ از آب حيات ايمان برم∂گرديم و م∂گوييم:  م∂كنيم و همچنان تشنهكام و ب∂بهرها
يمان.  Ẃاال џبوابџم يا اẀكẂيџل џع Ẁالم ￍلسџا

الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ￍوالس
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 ۱۲Ω
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 ۱۲۱

 

 

 

 

^ از خداست  ^ نشانها هر چيز
 ^ ^ م→→وجودات در ح→→دẃ خ→→ودشان ب→→را م�→→ث�ل ي→→عن∂ ن→→مونه، ن→→شانه، ن→→مايانگر و روش→→ن ك→→→ننده.همه
^ ه→→→→→→ست∂ خ→→→→→الق  اق→→→→→→لẃ ب→→→→→→ا ه→→→→→→ست∂ خ→→→→→→ودش، ن→→→→→→→شاندهنده ẃل ه→→→→→→ستند؛زيرا ه→→→→→→ر م→→→→→→وجود＾، ح→→→→→→دџ →→→→→→ث џخ→→→→→→دا م

خويش است و م∂گويد: چون خالق من هست، من هستم. 
ء＃ لџهẀ آيџ↨)؛  Ẃ∂ џش ґ ẃلẀك ﾭ و) 

^ ن→→شانه و آيت و ع→→→المت∂ از خ→→دا ه→→ست و ب→→ا ه→→→مان م→→قدار از ك→مال ك→ه دارد، ن→→شان   در ه→→→ر چ→→يز
^ ع→لم خ→→داست. ق→ادر ب→→ا ق→درت خودش  џل ب→را →ث џم ب→ا ع→لم خ→ودش مґك→→مال خ→→الق است. ع→ال ^ ده→نده
^ جود خداست.هر  џل برا ^ خودش مџث ^ قدرت خداست.سخ∂ẃ∗∗∗∗و ج→→→→→→→→→→واد∗∗∗∗با ج→→→→→→→→→→→ود و سخا џل برا →ث џم
^ است كه  موجود＾، هر صفت كمال∂ كه دارد، با همان صفت كمالش، در حدẃ خودش آيينها
џل  →→→→→ث џه→→→→→ر چ→→→→→ه آن م→→→→→وجود ك→→→→→املتر ب→→→→→اشد، م ، Ẅ∂خ→→→→→→→داست؛ م→→→→→نته ^ џل ب→→→→→→را →→→→→→ث џن→→→→→→مايانگر ص→→→→→→فات خ→→→→→→→دا و م
џل  →ث џان→→بياء و پ→→يامبران خ→دا�ك→ه در م ^ ^ خ→→دا ع→→→ال∂تر خ→→واه→→د ب→→ود ت→→→ا برس→→يم ب→→ه س→→→لسله ب→→ودنش ب→→را
ب→→→→→→→→ودن ك→→→→→→→→املتر ه→→→→→→→→ستند و آنه→→→→→→→→→ا ن→→→→→→→→يز در م→→→→→→→يانشان ت→→→→→→→فاضل ه→→→→→→→→ست؛ ي→→→→→→→عن∂ ب→→→→→→→عض∂ از ب→→→→→→→عض∂ دي→→→→→→→گر 

                                                           

: بخشنده،باسخاوت.  ẃ∂سخ ∗
م .  џر џجواد: بخشنده،صاحب جود و ك ∗
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 ۱۲۲

برترند،چنان كه خدا فرموده: 
...�؛۱  هẀمẂ عџلџ∂ بџعẂض＃ џضẂعџنا بẂل ￍضџف Ẁل Ẁس الر џ−Ẃلґت�
^ داديم...».  «برخ∂ پيغمبران را بر بعض∂ ديگر برتر

^ خداوند  ثџل اعال џت�مẃاهل بيت نبو
џل  و س→ران→جام، م→→∂رسيم ب→ه چ→هارده م→عصوم از اه→→ل ب→→يت ن→بوẃت ختميẃه�كه آنها ديگر مџث
^ ص→→→→فات ك→→→→مال خ→→→→دا  ^ ب→→→→را ^ خ→→→→→دا ه→→→→→ستند و از آنه→→→→→→ا ب→→→→االتر ن→→→→مونه و م→→→→ظهر و ن→→→→شان ده→→→→→ندها اع→→→→→→ال
^ كه بتواند خدا را از جهت وجودش و صفات كمالش  ن→يست؛يعن∂ در ع→→الم ام→→كان، آن م→وجود
در ح→→→دẃ ت→→→مام ك→→→→مال ام→→→كان∂ ن→→→→شان ب→→→دهد، ت→→نها اه→→ل ب→→يت رس→→الت� است و بس.در ي→→ك∂ از اذن 

ـ اين جمله آمده است:  ـ و در گذشته نيز اشاره شد  ^ زيارتشان م∂خوانيم  ه برا ك دخولها∗
راґﾭ Ґ الẂمџكان...)؛  ґحاض џكان Ẃوџل Ẁهџقامџم џونẀقومџام＃ يẃك Ẁحґنا بẂي

џل џع ￍنџم ^ ґذￍال ґهẃلґل ẀدẂم џحẂلџا)
«خ→دا را ش→اكريم ك→ه ب→ر م→ا منẃت گذاشته و حاكمان و فرمانروايان∂ را مطاع ما قرار داده كه اگر 

بنا بود خودش در مكان حضور پيدا كند، آنها را قائم مقام خود در آن مكان قرار م∂داد...». 
^ م→ستقيم ه→ستند ك→→ه خ→ورشيد ج→مال ح→قẃ اب→تدا در وجود آنها اشراق نموده،  آنه→ا م→انند آي→ينه
س→→پس از ط→ريق آنه→→ا در وج→ود س→→اير م→وجودات ان→عكاس پ→→يدا م→∂كند؛ چ→نانكه اب→تدا ن→ور خ→ورشيد ب→ر 

^ ديوار مقابل آن م∂افتد.  ^ آيينه م∂تابد و آنگاه پرتوي∂ از نور آيينه بر سينه صفحه
 Zع→→→→→كس م→→→→→عشوق ازل ب→→→→→ر دلم از ي→→→→ار اف→→→→تاد  Zن→→→→ور خـورشـي→→→→→د ز آي→→→→→يـنه بـه ديـوار اف→→→→تاد

ẃه، ب→→→ا ح→→فظ ت→→فاوت م→راتب و  پس،ت→→مام م→→وجودات ع→→→الم ام→→كان، اع→→مẃ از ان→→بياء و دي→→گران (الب→→ت
                                                           

 .۲Ｑ۳ ^ ^ بقره ،آيه ـ سوره ۱
^ ورود كسب اجازه م∂شود.  ^ كه هنگام ورود به مدفن شريف هر ي− از معصومين� خوانده و برا ∗اذن دخول: ذكر
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^ خدا  џل ب→→ال واسطه →ث џل اع→→ال و مџ →ث џه� مẃت خ→تميẃخ→دا ه→ستند و اه→ل ب→يت ن→بو ^ џلها →ث џت→فاضلشان) م
 Ẁاهللا џآن ب→→→زرگواران.و ^ џل ب→→→را →→→ث џخ→→→داي→→→→ند و دي→→→گران م ^ џل ب→→→را →→→ث џه→→→→ستند و ب→→→→ه ع→→→بارت∂، اه→→→→ل ب→→→يت� م

 . џواب ￍالص Ẁمџل Ẃع џي
 ＾ џر џهف الوџمعنا و مفهوم ك

 ^ ^ م→→→→→خلوقات. غ→→→→→ار ي→→→→→عن∂ پ→→→→→ناهگاه.در دام→→→→→→نه ^ ب→→→→→→ه م→→→→→عنا ^ غ→→→→→→ار است و و�ر� ك�→→→→→ه�ف ب→→→→→ه م→→→→→عنا

 ẃكسان∂ كه در بيابانها گير م∂كنند مأمن، يعن∂ محل ^ ك→وهها ش→كافهاي∂ پ→→يدا م∂شود كه برا
^ گ→→→→→ذشته اه→→→→→ل ري→→→→اضت  ^ ك→→→→→سان∂ ك→→→→ه در زم→→→→انها ام→→→→→ن و ام→→→→→ان و م→→→→→صونيẃت،است و ه→→→→→مچنين ب→→→→→را
^ م→→→→→∂كردند و م→→→→→∂خواس→→→→تند ت→→→→→هذيب ن→→→→فس ك→→→→نند و خ→→→→ودشان را از  ب→→→→→ودند و از اج→→→→→تماع ك→→→→→→نارهگير
آلودگ→→→→→→→→→→→→∂ها دور ن→→→→→→→→→→→→گه دارن→→→→→→→→→→→د، م→→→→→→→→→→→حلẃ م→→→→→→→→→→→→ناسب∂ ب→→→→→→→→→→→وده است. در ت→→→→→→→→→→→اريخ زن→→→→→→→→→→دگ∂ ح→→→→→→→→→→ضرت رس→→→→→→→→→→ول 
→→→→→ور  ẃاك→→→→→رم�م∂خوان→→→→→يم ك→→→→→ه آنح→→→→→ضرت ق→→→→→سمت∂ از ع→→→→→مر ش→→→→→ريفشان را در غ→→→→→ار ح→→→→→را در ج→→→→→بلالن
^ بود و مردم آن فاقد فرهنگ و دور از  گ→ذران→دند؛ چ→ون اج→تماع آن روز ع→ربستان اج→تماع فاسد
آداب ان→→→→→→سان∂ و واج→→→→→د ان→→→→→واع رذاي→→→→→ل و خ→→→→→→بائث ب→→→→→ودند و لذا رس→→→→→ول اك→→→→→رم�در ب→→→→→يشتر اوق→→→→→ات از 
ه  ẃور، كه كوه∂ در خارج مكẃم∂كردند و در جبلالن ^ اج→تماع م→نحطẃ و فاسد آن روز كنارهگير
ب→ود و ب→ا ش→هر ف→اصله داشت،در م→يان غار＾، كه در دامن آن كوه بود و غار حرا ناميده م∂شد،تنها 
 ^ لين بارقه ẃت ش→دند؛ يعن∂،اوẃب→ه س→ر م→∂بردند و م→اهها آن→جا م→∂ماندند و ه→→مانجا ه→م م→→بعوث ب→ه ن→بو
ل  ẃسشان ت→ابيد و ج→برئيل،آن ام→ين وح→∂ خ→→دا، ن→ازل ش→→د و آي→ات او ẃوح→→∂ در ه→→مان غ→ار ب→ر ق→→لب م→قد
ẃه، غارنشين∂،يعن∂ تر∑ خانه  ^ علق را در روز بيست و هفتم ماه رجب بر ايشان خواند. البت سوره
اج→→→→→تماع ك→→→→نار رف→→تن، چ→→ه در غ→→→ار چ→→→ه در خ→→انقاه و  و زن→→→دگ∂ ك→→→ردن و گ→→→وشهنشستن،رهبانيẃت∗و از 

                                                           

رهبانيẃت: رياضت غير شرع∂.  ∗
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 ۱۲℮

س م→ا ت→جويز ن→→شده است؛ ب→لكه ب→→ايد در  ẃدر م→→سجد، ب→→→ه ع→نوان ي− دس→تور دي→ن∂ در ش→رع م→→قد Ẅ∂ẃ ح→→ت
^ م→→→تين آس→→→مان∂ ق→→→رآن در ت→→→هذيب ن→→→فس خ→→→ود ك→→→وشيد و ب→→→ه  م→→→→يان م→→→ردم ب→→→ود و ب→→→ا ع→→→مل ب→→→ه دس→→→تورها
^ خ→→→→→→→ويش و  ^ و م→→→→→→عنو ẃم→→→→→→اد ^ ^ رف→→→→→→ع ن→→→→→→→يازها ارش→→→→→→→اد و ه→→→→→→→دايت م→→→→→→ردم پ→→→→→→رداخت و در ح→→→→→→دẃ ت→→→→→→وان ب→→→→→→را
^ ت→→→→→→→كامل ان→→→→→→سان در م→→→→→→سير  ل س→→→→→→→خت∂ها و دش→→→→→→وار＾ه→→→→→→→ا گ→→→→→→رديد ك→→→→→→ه ي→→→→→→ك∂ از راهه→→→→→→→ا ẃدي→→→→→→→گران م→→→→→→→تحم
^ دي→→→→→→→→ن� اي→→→→→→→→ن چ→→→→→→→→نين ن→→→→→→→→بودند؟ م→→→→→→→→گر وق→→→→→→→→ت∂ ام→→→→→→→→ام  ه ẃت و ب→→→→→→→→→ندگ∂ ه→→→→→→→→→مين است.م→→→→→→→→→گر ائ→→→→→→→→مẃع→→→→→→→→→بودي
^ خ→→انه ي→ا مسجد  ام→يرالم→ؤمنين � را از م→سند خ→→الفت ك→ه ح→قẃ م→سلẃم او ب→ود ك→نار زدن→د، در گ→وشه
^ ج→ست و آنه→→ا را ب→ه حال خودشان رها كرد؟ خير،در ميان  ^ م→سلمانان دور ن→شست و از ج→امعه
م→ردم ب→ود و از ط→رق گ→وناگون ب→→ه داد م→ردم م→→∂رسيد؛در ح→→ال∂ ك→ه از دست همان مردم خون دلها 

م∂خورد، چنانكه فرموده است: 
هџا)؛۱  سџم Ẁن Ẁش Ẃخџي џا وџهẀمẂلџك ẀظẀلẂغџي џاءџن Ẃش џخ ↕џز Ẃو џح ∂ґا فџه џرￍي џصџف)

اب، است] ك→→ه  ẃ[پس از اب→→→وبكر] دچ→→→ار آدم→→→∂ ت→→→ند و خ→→→شن گ→→→شتم [م→→→نظور ام→→→ام، ع→→مر، پ→→سر خ→→ط»
سخنش دل آزار بود و ديدارش رنج آور و خشونت بار». 

∂...)؛۲  Ґج џش ґقẂل џحẂال ґﾭ џو ^ Ґذџق ґنẂي џعẂال ґﾭ џو ẀتẂرџب џصџف)
^ در چشم و استخوان∂ در گلو بود...».   «صبر كردم مانند در حال∂ كه خار

� نفرمود:  Ẅ^ ^ كبر يقه ẃمگر حضرت صد
نџ لџيالґياҐ)؛   Ẃر ґص ґامẃي џاال ∂џلџع Ẃتￍب Ẁها صￍنџو اџل Ẁبґمصائ ￍ∂џلџع Ẃتￍب Ẁص) 

آن ق→در م→صيبتها ب→ر س→ر م→ن ري→خته ش→د ك→→ه اگ→ر ب→ر روز روش→ن ري→→خته م∂شد، تبديل به شب تار 
                                                           

 .۳ ^ ^ فيض،خطبه ـ نهجالبالغه ۱
ـ همان،خطبه＾۱۲.  ۲
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 ۱۲�

م→→→→∂گرديد (آن ه→→→م در ظ→→→رف ه→→→فتاد و پ→→→نج ي→→→ا ن→→→ود و پ→→→نج روز) و در ع→→→ين اي→→→ن م→→→صائب س→→→→نگين، ن→→→ه 
 ^ ت→→→نها ب→→→ه ك→→→→هف و غ→→→ار پ→→→ناهنده ن→→→م∂شدند، ب→→→لكه خ→→→ودشان ك→→→هف∂ و م→→→أمن و پ→→→ناهگاه∂ ب→→ودند ب→→را

^ دلگرم∂ و راه نجات آنان از هالكتها بودند.  مردم و از جهات گوناگون مايه
بندگان پربركت خدا 

ه فرماييد:  ẃاينجا به اين حديث توج
)؛  џير ґاسџيџم џين ґامџيџم Ґاداџب ґع Ẁه ẀرẂك ґذ ∂џالџعџت ґهẃلґل ￍإن)
«خدا بندگان∂ دارد كه منبع ميمنت و بركتند». 
)؛  Ẃم ґهґافџنẂأك ґﾭ Ẁاسￍالن Ẁيش ґعџي џو џون Ẁيش ґعџي)

نџف حمايت آنها زندگ∂ م∂كنند».  џخودشان زندگ∂ م∂كنند و مردم هم در ك»
^ ب→→→→→→→ركت و م→→→→→→→يمنت است و م→→→→→→→ردم از ب→→→→→→→ركات  ^ ه→→→→→→→→ستند ك→→→→→→→→ه وج→→→→→→→→ودشان م→→→→→→→→ايه  اي→→→→→→→→→نها اف→→→→→→→→راد

^ و معنو＾شان نايل م∂گردند.  ẃوجودشان پيوسته برخوردارند و به حوائج ماد
)؛  ґرẂطџقẂال ↨џل ґزẂن џمґب ґه ґادџب ґع ∂ґف ẂمẀه џو)

^ خ→→→ش− را زن→→ده   اي→→→نها در م→→→يان ب→→→ندگان خ→→→دا م→→ثل ب→→→اران رح→→متند ك→→ه ب→→→ا ري→→زش خ→→ود زم→→ينها
م∂كند و شاداب و با طراوت م∂سازد و آنها را به ميوه و محصول و ثمر م∂رساند. 

بندگان∂ كه كانون زشت∂ هستند 
 از آن طرف نيز: 

 џو Ẃم ґهґافџن→Ẃأك ∂→ґف Ẁاس→ￍالن Ẁيش ґع→ џال ي џو џون Ẁيش ґع→→џال ي Ẁ░ ґاكџن→→џم Ẁين ґالع→→→џم ẁادџب→→ ґع ￍل→→ џج џو ￍز→→ џع ґẃґهللا џو)
)؛۱  ґهẂيџل џا ع Ẃوџأت ẃء＃ إال Ẃ∂ џش џﾲџع џونẀعџق џال ي ґاد џر џجẂال ↨џل ґزẂن џمґب ґه ґادџب ґع ґﾭ ẂمẀه

                                                           

 .۲℮۷ ^ ـ  اصول كاف∂،جلد ۸ ،صفحه ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۱۲⅛

«و خ→→دا را ب→→ندگان∂ است ك→→ه از رح→→مت او دورن→→د و ك→→انون م→→نكرات و زش→→ت∂ها ه→→ستند؛ ن→→ه خ→ود 
→→→ثџل م→→→لخهاي∂ ه→→→ستند ك→→→ه  џزن→→→دگ∂ آرام→→→∂ دارن→→→د،نه دي→→→گران در ك→→→→نار آنه→→→ا ب→→→→ه زن→→→دگ∂ م→→→→∂رسند. آن→→→ان م

وقت∂ به زراعت∂ م∂رسند آن را م∂خشكانند». 
ات شيعيان  ẃمختص

امام اميرالمؤمنين� ضمن كالم∂ فرمودهاند: 
نџا)؛۱  ґرẂأم ґاءџي Ẃإح ∂ґف џون Ẁر ґاو џزџت ẀمẂا الџنґت ￍدџوџم ґﾭ џوناب џحџت ẀمẂا الџنґت џالي џو ґﾭ џونẀل ґاذџبџت ẀمẂا الџنẀت џيع ґش)
«ش→→يعيان م→→ا ك→→سان∂ ه→→ستند ك→→ه در ج→→وẃ واليت م→→ا ب→ا ي→كديگر دست ب→ذل و ج→ود و ب→خشش دارن→د و 
^ زن→→ده ن→→گه داش→→تن م→→كتب م→→ا ب→→→ا ه→→م در ارت→→→باطند [و ب→→ه  ت م→→→ا ب→→ه ه→→م م→→حبẃت م→→→∂ورزند و ب→→را ẃدر م→→سير م→→ود
ر م∂شوند  ẃدي→دار ي→كديگر م→→∂روند،تشكيل م→→جالس داده از م→→ا س→خن م→→∂گويند و ت→→عليمات م→ا را م→تذك

و به ديگران ابالغ م∂كنند]». 
ل  ẃآر＾،اي→نان غ→ارنشين و ك→نارهگير از م→ردم ن→→يستند؛ در ع→ين زن→دگ∂ در متن اجتماع و تحم
رن→ج از ب→رخورد ب→ا دش→من، ب→→ه ت→رويج و تبليغ مكتب حقẃ خود م∂پردازند و در واقع كهف و مأمن∂ 
 ẃاز ح→→→→ق ^ ^ م→→→→→∂شود ك→→→→ه اف→→→→راد ẃه، گ→→→→اه∂ ش→→→→راي→→→→→ط اج→→→→تماع∂ ط→→→→ور ^ ح→→→→→قيقتطلبان ه→→→→→ستند. الب→→→→ت ب→→→→→را
 ^ ت ن→→→→امعلوم∂ از اج→→→→تماع ف→→→اسد و م→→→فسد ك→→→→نارهگير ẃج→→→→ويان ح→→→→قيقتطلب ن→→→→→اچار م→→→→∂شوند ت→→→→ا م→→→→د
^ دور اف→→تاده پ→→ناهنده ش→→وند، چ→→ون ن→م∂توان→ند در آن اج→تماع اث→ر اص→→الح∂  ك→→نند و اح→→→ياناҐ ب→→→ه غ→→ارها
ẃر گ→→→→→→ردند ي→→→→→→ا م→→→→→→ورد ت→→→→→→عرẃض دش→→→→→→من ق→→→→→→رار  داش→→→→→→→ته ب→→→→→→→اشند و اح→→→→→→→ياناҐ م→→→→→→→مكن است خ→→→→→→→ود ن→→→→→→→يز از آن م→→→→→→تأث
ف به حفظ جان خود هستند. و لذا قرآن نشان م∂دهد كه انبياء� در  ẃگ→يرند،در ح→ال∂ كه موظ
∂ از ج→انب خ→→دا م→أمور ب→ه ان→زوا و ك→→نار رف→تن از اج→تماع م→→∂شدند، چ→→نانكه ح→ضرت  ẃش→→راي→→ط خ→اص

                                                           

 .۲۳۷ ^ ـ اصول كاف∂،جلد۲،صفحه ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱۲۷

ابراهيم خليل� به قوم خود گفت: 
...�؛۱  ґاهللا ґون Ẁد Ẃن ґم џونẀع Ẃدџما ت џو ẂمẀكẀل ґزџت Ẃأع џو�

^ م∂كنم...».  ^ شما كنارهگير «من از شما و از بتها
ت اع→تزال آنح→ضرت روش→ن ن→يست ك→ه چ→ه م→قدار ب→وده و پس از آم→ادگ∂ ش→راي→ط  ẃح→→اال م→→د 
ت∂ به ميان قوم برگشته است؛ و اكنون هم  ẃدع→→وت ب→ه ت→وحيد و م→بارزه ب→ا ش→ر∑، پس از چ→→ه مد ^ ب→را
ـ   الش�ريف هجفَر ûاليûلَ اهللاُ تَعــجـع ^ ↨ ب→→→→→→نالح→→→→→سنالم→→→→→→هد ẃزم→→→→→→→ان، ح→→→→→→ضرت ام→→→→→ام ح→→→→→ج ẃ∂وج→→→→→→ود اق→→→→→→→دس ول
^ ن→يست ك→ه آن ح→ضرت ب→توان→→ند در م→يان م→ردم  درح→→→ال اع→→تزال است؛ي→→→عن∂ ش→→راي→→ط ف→→→عل∂ دن→→يا ط→→ور
ظ→اهر ش→وند و ق→يام ب→→ه اص→→الح ع→→الم ك→نند؛ زيرا نه تنها پيش نخواهند برد، بلكه جان شريفشان نيز به 
خ→→طر خ→→واه→→د اف→→تاد؛ ه→→→مانگونه ك→ه ي→ازده ام→ام پ→يشين�ميان م→ردم آم→دند و ك→شته ش→دند و چ→ون 
^ خ→→→دا ه→→→ستند، ب→→ايد زن→→ده  ت م→→عصومند و ب→→قيẃ↨ اهللا و ت→→نها ذخ→→يره ẃدوازده→→→مين ام→→ام� آخ→→رين ح→→ج
ب→→→→→→→→→مانند و اگ→→→→→→→→→→ر درم→→→→→→→→→يان م→→→→→→→→→ردم ظ→→→→→→→→→اهر ش→→→→→→→→→وند، ك→→→→→→→→→شته م→→→→→→→→→→∂شوند و لذا ه→→→→→→→→→م ب→→→→→→→→ايد زن→→→→→→→→ده و ه→→→→→→→→→م غ→→→→→→→→ايب 
^ ف→يض ب→ين خ→دا و خ→لق م→نقطع  ^ رح→مت ح→قẃ و واس→طه ب→→اشند.چون اگ→ر او در ع→الم ن→باشد، م→جرا
ẃه، اي→→→→ن ي− ح→→→→قيقت م→→→→سلẃم ث→→→ابت ش→→→ده از ط→→→ريق  م→→→→∂گردد و ع→→→→الم پ→→→→→ا ب→→→→رجا و اس→→→→توار ن→→→→م∂ماند(الب→→→→ت
^ دارد و ش→→ايد در آي→نده،  ب→→رهان و ع→→رفان و ق→→رآن است ك→→ه ب→→حث ت→→فصيل∂ آن ن→→→ياز ب→→ه م→جال دي→گر

^ پيش آيد).  انشاءاهللا، به تناسب جمالت بعد
^ ف→→→→يض ح→→→→ضرت ح→→→قẃ است،ك→→→هف ح→→→صين∗عالميان  اج→→→→ماالҐ وج→→→→ود م→→→→بار∑ ام→→→→ام�م→→→→جرا
^ م→→→صونيẃت از خ→→→طر، از دي→→دگان  ^ زن→→→ده ب→→→ماند و ب→→→را ^ زم→→→ين ب→→→ا ه→→→مين ب→→→دن ع→→→نصر است و ب→→→→ايد رو

                                                           

^ مريم،آيه＾℮۸.  ـ سوره ۱
∗كهف حصين: پناهگاه محكم.  



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۱۲۸

ق ي→→ابد و آن→→گاه ب→ه امر خدا ظاهر شود و قيام به اصالح  ẃب→شر غ→ايب ب→اشد ت→ا ش→راي→ط الزم ت→حق ^ ه ẃع→ام
ه.  џجџر Ẃخџم џل ه√ џس џريف و هẀ الش√ џجџرџف Ẅ∂الẄ џعــ لџ اهللاẀ ت ج√ џعالم كند.ع

داستان شگفتانگيز اصحاب كهف 
^ به نام كهف داريم كه در آن داستان عجيب اصحاب كهف آمده:  در قرآن نيز سورها

با�Ґ؛۱  џجџنا عґآيات Ẃن ґوا مẀكان ґيمґق ￍالر џو ґفẂهџكẂال џحاب Ẃأص ￍأن џتẂب ґس џح Ẃأم�
^ در م→→→→→→→حيط ك→→→→→→→فر و الح→→→→→→→اد ب→→→→→→→ودند و وق→→→→→→→ت∂ دي→→→→→→→دند ن→→→→→→→ه  ي− ج→→→→→→→→معيẃت ه→→→→→→→→فت ي→→→→→→→→→ا ه→→→→→→→→شت ن→→→→→→→فر
م→→→→→∂توان→→→→ند م→→→→حيط را اص→→→→→الح ك→→→→نند،نه م→→→→∂توان→→→→ند ب→→→→ا م→→→→ردم ك→→→→افر م→→→→لحد زن→→→→دگ∂ ك→→→→نند، ن→→→→اچار ت→→→→ن ب→→→→→ه 

اعتزال و كنار رفتن از محيط دادند كه خداوند در مقام مدح آنان م∂فرمايد:  
�؛۲  Ґ^ ناهẀمẂ هẀد Ẃد ґز џو Ẃم ґهґẃب џرґوا بẀنџآم ↨џيẂتґف ẂمẀهￍإن...�

«آنها جوانمردان مؤمن∂ بودند و ما بر هدايتشان افزوديم». 
...�؛۳  ґفẂهџكẂال ∂џإل ↨џيẂتґفẂال ^ џأو Ẃإذ�

«وقت∂ آن جوانان با ايمان پناهنده به غار شدند...». 
...�؛℮  Ẃم ґهґوبẀلẀق џﾲџنا عẂطџب џر џو�

^ آنها را محكم ساختيم... و با يكديگر گفتند:   ما دلها
 Ẃن→→→ ґم ẂمẀك→→→→ب џر Ẃم→→→→Ẁكџل Ẃر ẀشẂن→→→→ џي ґفẂه→→→→џكẂال ∂џوا إل ẀوẂأ→→→→џف џاهللا ẃإال џون ẀدẀب Ẃع→→→→ џم→→→→ا ي џو ẂمẀوهẀمẀتẂل џزџت→→→→ Ẃاع ґإذ џو�

 Ｑ؛�Ґقاџف Ẃر ґم ẂمẀكґرẂأم Ẃن ґم ẂمẀكџل Ẃئґẃي џهẀي џو ґهґت џم Ẃح џر
                                                           

 .۹ ^ ^ كهف ،آيه ـ سوره ۱
 .۱۳ ^ ـ همان،آيه ۲
 .۱Ω ^ ـ همان،آيه ۳
 .۱℮ ^ ـ همان،آيه ℮
ـ همان،آيه＾⅛۱.  Ｑ



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱۲۹

^ كرديد، به غار پناهنده شويد؛ در  ^ باطلشان كنارهگير «ه→نگام∂ ك→ه از اي→ن مردم و معبودها
اي→ن صورت، پروردگارتان [سايه＾] رحمتش را بر شما م∂گستراند و راه آسايش و نجات به رويتان 

م∂گشايد». 
م دست ك→→→→→→شيدن و غ→→→→→ارنشين ش→→→→→→دن ب→→→→→سيار  ẃط→→→→→→بيع∂ است ك→→→→→→ه از زن→→→→→→دگ∂ غ→→→→→رق در رف→→→→→اه و ت→→→→→→نع
^ خ→→دا و ح→→→فظ اي→→مان ب→→ه اوست، خ→→→داون→→د دش→→وار＾ه→ا را ت→بديل ب→ه آس→ان∂  →→→ا چ→→ون ب→→را ẃدش→→وار است ام

م∂كند و آنان را مشمول رحمت خود م∂گرداند. 
^ ع→→جيب ك→→→ه   آنه→→→→ا در م→→→→يان غ→→→ار ب→→→→ه خ→→→واب ع→→→ميق∂ ف→→→رو رف→→→تند؛خواب س→→يصد و چ→→→ند س→→اله

قرآن م∂فرمايد: 
...�؛۱  ẁودẀق Ẁر ẂمẀه џو ҐقاظاẂأي ẂمẀهẀب џس Ẃحџت џو� 

^ بيدارند، در حال∂ كه خواب بودند...».  «[اگر به آنها نگاه م∂كرد＾] خيال م∂كرد
 م→→→علوم م→→→∂شود ك→→→ه درست م→→→→انند ي− ان→→→→سان ب→→→يدار چ→→→شمشان ك→→→امالҐ ب→→→→از ب→→وده است.ب→→→عد،به 

^ آنها اشاره م∂فرمايد:  ^ از عنايات خود درباره گوشها
...�؛  ґمال ґẃالش џذات џو ґين ґمџيẂال џذات ẂمẀهẀبґẃلџقẀن џو...�

^ اي→نكه ب→→ر اث→ر گ→ذشت س→اليان دراز در اين خواب طوالن∂ اندام آنها نپوسد] آنها را به  و م→ا [ ب→را
س→→→→مت راست و چپ م→→→→∂گردانديم و ك→→→→امالҐ م→→→راقب و م→→→حافظشان ب→→→وديم. ج→→→→الب اي→→→→نكه س→→→گ∂ ه→→→→م ك→→→→ه 

^ غار پهن كرده و به حالت نگهبان∂ خوابيده بود:  ^ خود را بر آستانه همراهشان بود،دستها
...�؛ ۲  ґيد ґص џوẂالґب ґهẂي џراع ґذ ẁط ґباس ẂمẀهẀبẂلџك џو...�

                                                           

 .۱۸ ^ ^ كهف،آيه ـ سوره ۱
ـ همان.  ۲



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۱۳Ω

^ نفس  زانو زدن سگ هوا
از اي→→ن ج→→→مله اح→تماالҐ اي→ن ن→كته را ه→م م→→∂توان اس→تفاده ك→رد ك→ه آن ك→سان∂ ك→→ه ب→توان→ند سگ 
^ ن→فس خ→ودشان را در م→قابل ع→قلشان ب→ه زان→و در آورن→د و مطيع عقلشان سازند، خدا نيز آنها  ه→وا
را ب→ه دام→ن لط→→ف خ→ود م→→∂گيرد و در ك→→هف ع→نايت خود در امان نگه م∂دارد.اصحاب كهف نيز 
 ^ ^ ن→فس خ→ود را در م→→قابل ع→قلشان به زانو درآوردند و برا اҐ سگ ه→وا ẃچ→نين م→ردم∂ ب→ودند ك→ه ج→د
^ آن خضوع  ح→فظ دي→→ن و اي→→مانشان دست از زن→دگ∂ مرفẃه برداشتند و سر به بيابان نهادند و نتيجه
^ غ→→→→ارشان دسته→→→→ا ب→→→→ر  ن→→→→ده در م→→→→→قابلشان خ→→→→اضع گ→→→→→شت و ب→→→→ر ده→→→→انه ẃروح→→→→→∂ اي→→→→ن ش→→→→د ك→→→→ه سگ در
زم→→→ين پ→→→هن ك→→→رد و س→→→ر ب→→→→ه آس→→→تانشان ن→→→هاد؛يعن∂،سگ ن→→→فسشان آس→→تاننشين ع→→→قلشان گ→→رديد. خ→→دا 

هم متقابالҐ به عهده گرفت كه: 
...�؛  ґمال ґẃالش џذات џو ґين ґمџيẂال џذات ẂمẀهẀبґẃلџقẀن...� 

و همچنين:  
فџقا�Ґ؛۱  Ẃر ґم ẂمẀكґرẂأم Ẃن ґم ẂمẀكџل Ẃئґẃي џهẀي џو ґهґت џم Ẃح џر Ẃن ґم ẂمẀكب џر ẂمẀكџل Ẃر ẀشẂن џي...�

^ آنه→→ا گ→→شود [و آن  ^ را ب→→ه رو «رح→→→مت خ→→ود را ب→→ر آنه→→ا گ→→سترانيد و راه ن→→جات از ه→→→ال∑ اب→→د
حركت ايمان∂ آنها را سرمشق عالميان قرار داد]». 

 Ẅ^  ح→→→→اال م→→→→ا در اي→→→→ن زي→→→→ارت (ج→→→→امعه) اع→→→→تراف م→→→→∂كنيم ك→→→→ه اه→→→→→لبيت ن→→→بوẃت�كهفالور
^ م→طلق خلق  » در لغت ب→→ه م→عنا Ẅ^ ^ ع→→الميانند. چ→ون ك→لمه＾«ور ^ ج→→مله ي→عن∂ پ→ناهگاه و م→أمن ب→را
است،ي→→→→→→→عن∂ ت→→→→→→→مام م→→→→→→خلوقات،اع→→→→→→مẃ از زم→→→→→→ين∂ و آس→→→→→→→مان∂، ب→→→→→→ر اس→→→→→→اس ن→→→→→→→ظم اله→→→→→→∂، در پ→→→→→→رتو ن→→→→→→ور آل 
د� ب→→ه ك→ماالت م→خصوص خ→ود در ع→→الم ه→ست∂ ن→ايل م→→∂شوند و در اي→→ن م→يان، ن→→وع ان→سان  ẃم→→حم

                                                           

 .۱⅛ ^ ^ كهف،آيه ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱۳۱

 ẃع→→→→→→الوه ب→→→→→ر ن→→→→→ياز ت→→→→→كوين∂ ك→→→→→ه ه→→→→→مانند س→→→→→اير م→→→→→خلوقات ب→→→→→ه وج→→→→→ود اق→→→→→دس ام→→→→ام� دارد، ن→→→→→ياز خ→→→→اص
^ خ→→→دا ب→→ه آن وج→→ود اع→→ظم و اق→→دس دارد. ت→→وضيح اي→→→ن  ^ ن→→→يز از ج→→→هت س→→→ير و س→→→لو∑ ب→→→ه س→→و دي→→→گر
^ خ→→داست  ^ ب→→→∂نهايت ع→→ظيم ك→→→ه لق→→ا ن→→→ياز آن ك→→→ه، م→→→ا از م→→→بدئ∂ ح→→ركت ك→→ردهاي→→→م و رو ب→→ه م→→قصد
^ ما، در كمين نشسته  م→∂رويم و در اي→→ن مسير پر خوف و خطر، شيطان، اين دشمنقسم خورده

^ ماست، چنانكه قرآن نقل م∂كند كه گفته است:   ^ اضالل و اغوا و آماده
ينџ �؛۱   ґعџم Ẃأج ẂمẀ ￍ╬џي ґوẂغẀ џال џ−ґت ￍز ґعґبџف...�

و همچنين:  
 џو Ẃم ґهґفẂل џخ Ẃن→ ґم џو Ẃم ґيه ґد→→Ẃأي ґنẂي→→џب Ẃن→→ ґم ẂمẀهￍنџي→→ ґت џџأل ￍ Ẁ╝� џيمґقџت Ẃس→→ ẀمẂال џ−џراط→→ ґص Ẃم→→ Ẁهџل ￍن џدẀع→→Ẃق џџال...�

...�؛۲  Ẃم ґهґلґمائ џش Ẃنџع џو Ẃم ґهґمانẂأي Ẃنџع
^ خ→دا، س→ر راه→شان م→→∂نشينم و از چپ و راست و از پ→يش رو و پ→شت سر به  ت ت→و س→وگند ا ẃب→ه ع→ز
آنه→→→→→ا ه→→→→جوم م→→→→→∂برم... و گ→→→→مراه→→→→شان م→→→→→∂سازم و خ→→→→→دا ه→→→→→م ب→→→→ر اس→→→→اس ح→→→→كمت و م→→→→صلحت∂ ك→→→→ه م→→→→→ا 

نم∂دانيم، به او قدرت اين هجوم را داده است. 
د�  ẃپناهگاه محكم شيعيان،دامان آل محم

ح→اال در اي→ن راه پ→ر از دام و ك→مند شيطان، اگر خدا ما را تنها م∂گذاشت، خالف حكمت 
صين و پناهگاه∂ محكم قرار  џما لطف كرده و در اين مسير پر خطر، كهف∂ ح ^ بود؛ ول∂ درباره
د � ه→→ستند و م→→ا را ب→→ه دام→→ن آنه→ا اف→كنده و ه→شدار داده ك→ه م→راقب ب→اشيد از  ẃداده و آن آل م→→حم

آنها جدا نشويد. رسول مكرẃمش� فرموده: 
                                                           

 .۸۲ ^ ^ ص،آيه ـ سوره ۱
^ اعراف ،آيات ⅛۱ و ۱۷.  ـ سوره ۲



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۱۳۲

)؛۱  џق џرџها غẂن џع џفￍل џخџن تџم џو ∂ џجџها نџب ґك џر Ẃنџح＃ م Ẁنو ↨џفين џس ґلџث џمџك ∂ґتẂيџب ґلẂهџا Ẁلџثџم)
→→→ثџل ك→→شت∂ ن→→وح است. ه→→ر ك→→ه در آن ن→→شست، ن→→جات م→→→∂يابد و ه→→→ر ك→→ه از آن  џل اه→→ل ب→→يت م→→ن مџث→→→ џم»

كنار رفت، غرق م∂شود». 
^ اگر از اين كشت∂ نجات دو ر بشويم به ضاللت م∂افتيم، بلكه   ن→ه ت→نها ام→ثال م→ا اف→راد عاد
ار بودهاند  ẃص و ق→ه ẃع→لم∂ م→تخص ^ ب→زرگان ع→→الم و آنه→→ا ك→ه در ح→كمت و ع→رفان و دي→گر رش→تهها
^ ض→→→اللت و گ→→مراه→→→∂ ع→→جيب  م→→→→→→→س→→ت→→قلẃ ان→→→گاشتهان→→→د، ب→→→ه واد＾ه→→→ا و  ن→→→يز ان→→دك∂ ك→→→ه خ→→ود را م→→ستغن∂∗∗∗∗

افتادهاند و سبب گمراه∂ ديگران نيز شدهاند. 
د  џوẀ ^ استدالليان چوب∂ ب پا

^ خود تخيẃل استقالل∂  ^ از ب→زرگان ب→→شر＾،اع→مẃ از ف→يلسوفان و ع→ارفان، ن→يز ب→را آر＾، ب→سيار
ك→→→→→رده و چ→→→→→نين پ→→→→→→نداش→→→→→→تهان→→→→→د ك→→→→ه آن ن→→→→يرو و ت→→→→وان→→→→اي∂ درش→→→→→ان پ→→→→يدا ش→→→→ده ك→→→→→ه ب→→→→توان→→→→ند راه را ب→→→→→ه ت→→→→نهاي∂ 
^ ب→→→ه ك→→→شف و ش→→→هود خ→→→ود ب→→→→اليده  ب→→→→پيمايند و ب→→→ه م→→→قصد ب→→→رسند. ي→→→ك∂ ب→→→→ه ع→→→قل خ→→→ود ن→→→ازيده و دي→→→گر
ئ→→→يس، اب→→→وعل∂سينا، م→→→→∂گويد: آن→→→چه ت→→و م→→→∂دان→→∂، م→→ن م→→→∂بينم.  ẃاست.اب→→→وسعيداب→→→والخ→→→ير ب→→→ه ش→→→يخالر
ع→→ا م→→→∂كند ك→→→ه اي→→ن اق→→اويل∗∗∗∗  ẃح→→كيم اد ^ اب→→→وعل∂ م→→∂گويد: آن→→چه ت→→و م→→→∂بين∂، م→→ن م→→→∂دان→→م. ارس→→طو
ي→→→ن  ẃي→→→→ن اب→→→→ن ع→→→→رب∂ ع→→→ارف ب→→→→ه ف→→→خرالد ẃدم→→∂ را ب→→→→ه پ→→→→شت ب→→→→ام گ→→→→ردون م→→→→→∂رساند.مح∂الد آ و ب→→→→راه→→→→ين∗∗∗∗
^ رف→يق ش→فيق، ت→→ا ك→∂ ب→→ايد گ→رفتار اي→ن ع→لوم ظ→اهر ب→اش∂؟ ع→لم رس→م∂ س→ر به سر  ^ م→→∂نويسد:ا راز

قيل است و قال. به سمت علم باطن و عالم كشف و شهود بيا تا آنچه ناديدن∂ است آن بين∂. 
                                                           

^ ۱ΩＱ،حديث۳.  ـ بحاراالنوار،جلد۲۳،صفحه ۱
مستغن∂: ب∂نياز.   ∗

قاويل: گفتارها،سخنان.  ا ∗
تها .  ẃبراهين: دليلها،حج ∗



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱۳۳

 nد џو→→→→→→→→→→→→→Ẁ ^ اس→→→→→→→→→→→→→→تـدالليان چـوب→→→→→→→→→→→→→→يـن ب ^ چ→→→وبين س→→→خت ب→→→→∂تمكين ب→→→ودn  پـا پ→→→→ا
^ ك→→→→ه ت→→→→→ازه ب→→→→ه راه اف→→→→تاده و پ→→→→اي∂ ب→→→ه ك→→→وچه ب→→→→از م→→→→∂كند و  ^ دو س→→→→→الها ه ẃخ→→→→→الصه،مانند آن ب→→→→چ
پ→يش خ→ود م→→∂پندارد دي→→گر م→رد ش→ده است و م∂تواند مانند پدر و پدربزرگش تنهاي∂ به راه بيفتد 
و چپ و راست ب→→→→→→→رود و ب→→→→→→→→از ب→→→→→→→→ه خ→→→→→→→انه ب→→→→→→رگردد؛با اي→→→→→→ن خ→→→→→→→يال، از خ→→→→→→انه ب→→→→→→يرون م→→→→→→→∂رود و راه را پ→→→→→→يش 
م→→→→∂گيرد و م→→→→→∂رود. چ→→→ند ق→→→دم∂ ك→→→→ه رفت، راه خ→→→انه و ك→→→وچه را گ→→→م م→→→→∂كند و ح→→→يران و س→→→رگردان 
گ→→→→→→اه ب→→→→→→ه چپ م→→→→→→→∂رود و گ→→→→→→اه ب→→→→→→→ه راست؛ در ب→→→→→→→نبستها گ→→→→→→ير م→→→→→→∂كند؛نشان∂ را ه→→→→→→م ك→→→→→→ه خ→→→→→→وب ي→→→→→اد 

نگرفته.عاقبت، گرفتار اراذل و اوباش م∂شود و سر به نيست م∂گردد. 
 ^ ^ از ب→→زرگان ن→→يز ب→→→ه چ→→نين گ→→→مگشتگ∂ م→→بتال ش→→دهان→د. ان→دك∂ ك→ه ق→درت ف→كر ح→→اال ب→→سيار
^ چ→→وبين زي→→ر ب→→غل گ→→رفتهان→→→د، خ→→→يال ك→→ردهان→→د دي→→گر م→→رد راه ش→→دهان→→د و م→→∂توان→→ند ب→→ا  پ→→يدا ك→→رده و پ→→→ا
^ ج→→هان ع→ظيم خ→لقت و  ^ اي→→ن ع→→الم س→ير ك→نند و ب→ه ت→مام زواي→ا و خ→→فايا ^ ف→→كر خ→→ود در ه→→مه ج→→ا پ→→ا
^ خالẃق جهان سر بزنند؛ لذا با اين خيال خام به راه افتادهاند و بدون اين كه از  Ẅ∂ẃ ب→→ه سرẃ مگوها ح→ت
ق→يẃم و س→رپرست خ→ود، ي→عن∂ ام→ام م→عصوم� كم− بگيرند، رفتهاند و راه را گم كرده و در بنبستها 
^ م→→→→→→خوف و  هه→→→→→→→ا ẃه→→→→→→→الكتبار ش→→→→→→يطان گ→→→→→→→شته و از در ^ گ→→→→→→→ير ك→→→→→→→ردهان→→→→→→→د و گ→→→→→→رفتار ح→→→→→→→بائل و ري→→→→→→سمانها
أن∂،لџيẂسџ ف∂  џش џم џظ Ẃع џحان∂ ما اẂ ب Ẁس" ^ ẃ→حاد و وح→→دت وج→ود س→ر ب→ر آورده و نعرهها وح→شتنا∑ ح→لول و ات
الẃ اهللا" از خ→→→→→→→→ود س→→→→→→→→ر دادهان→→→→→→→→د. آن→→→→→→→→جا ك→→→→→→→→ه ان→→→→→→→→بياء الالهاال�اهللا گ→→→→→→→→فتهان→→→→→→→د، اي→→→→→→→→ن خ→→→→→→→ود ب→→→→→→→اختگان و راه  ґت∂ ا√ →→→→→→→→ب Ẁج
گ→→→مكردگان"انẃ→→∂ ان→→ا اهللا" ب→ر زب→→ان ران→دهان→د و اي→ن خ→ود، ن→شان ع→جز و ن→اتوان→∂ ان→سان است ك→→ه ن→م∂توان→د ب→ه 

^ قرآن بلند است:   ^ پر خوف و خطر بگذارد كه ندا تنهاي∂ قدم در اين واد
يلџ↨...�؛۱  ґسџوẂال ґهẂيџوا إلẀغџتẂاب џو џوا اهللاẀقￍوا اتẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

                                                           

 .۳Ｑ ^ ^ مائده ،آيه ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۱۳℮

ك→→→→→→ن→→يد [و دست ب→→ه دام→→ن  ^ خ→→دا اب→→تغا＾∗∗∗∗وسيله  ^ ب→→→اورمندان، پ→→→روا پ→→→يشه ك→→نيد و در راه ب→→→ه س→→و «ا
حركت كنيد]». 

ظ→→→→لـمات است ب→→→→تـرس از خ→→→طر گ→→→مراه→→→∂ � ط→→→→∂ẃ اي→→→→ن م→→→رحله ب→→→∂ ه→→→مره∂ خ→→→ضر م→→→كن� 
^Ẅ وج→→→→→ود اق→→→→دس ام→→→→ام، ول∂ẃ زم→→→→ان، ق→→→→يẃم دوران،  خ→→→→→ضر اي→→→→→→ن راه و ت→→→→→نها پ→→→→→ناهگاه و ك→→→→→هف الور

ـ است و بس.  ^ ـعجل اهللا تعالي فرجه الشّريف  ↨ بن الحسن المهد ẃحضرت حج
 џم џصџت Ẃاع ґنџم ^ قџكẀم وџ هẀد ￍد џص Ẃنџم џمґل џس џم وẀكẂيџلґا џأ џجџل Ẃنџم џن ґآم џم وẀك ґب џ− ￍس џم→→џت Ẃن→џم џف→از)

)؛۱   ẂمẀكґب
− گشت و ايمن گرديد هر كه به شما پناه آورد و سالم ماند  ẃسعادتمند شد هر كه به شما متمس»

هر كه شما را تصديق كرد و هدايت شد هر كه به ريسمان شما چنگ زد». 
^ امام حسن عسكر＾�از فيلسوف∂ گمراه   دستگير

ع→→→→بادت ص→→→→حيح آن است ك→→→→ه از ط→→→→ريق ت→→→→عليم آنه→→→ا ان→→→جام پ→→→ذيرد.علم و ح→→→كمت و ع→→→رفان 
خ→→ال∂ از خ→→→طا وق→→ت∂ ح→→اصل م→→→∂شود ك→→→ه از م→سير ه→دايت آنه→ا ب→ه دست آم→ده ب→اشد. آن كس ك→ه 
^ واليت آن ان→وار ع→رش∂ رس→انيد،تبديل به طال و برليان شد. هر كس  مґسґ وج→ود خ→ود را ب→ه ك→يميا
^ اص→→→→→ل∂ ع→→→→→→الم پ→→→→→يوند زد، درخ→→→→→ت∂ ب→→→→→ارور گ→→→→→→شت و  ^ ع→→→→→→قل و اي→→→→→→مان خ→→→→→ود را ب→→→→→ه آن ري→→→→→شهها ش→→→→→اخه

ا:  ẃسراسر علم و حكمت و عرفان شد.ام
)؛  ẂمẀكџق џفار Ẃنџم ￍل џض) 

«گمراه گشت هر كه از شما جدا شد». 
                                                           

بتغاء: طلب كردن،جستن.  ∗ا
ـ زيارت جامعه.  ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱۳�

 ه→ر ك→→ه خ→واست از خ→ود اس→تقالل∂ ن→→شان ده→د، گ→رفتار ي→وغ اس→→تعمار و اس→تحمار ش→يطان شد 
و گمراه از مسير دين و ايمان شد. 

ن→وشتهاند، اسحاق كند＾،فيلسوف معروف عرب،تناقضات∂ در قرآن به نظرش رسيد و در 
س ح→→ضرت  ẃي→→→ك∂ از ش→→→→اگردان او ب→→→ه ح→→→ضور م→→→→قد ^ اي→→→ن زم→→→ينه ش→→→روع ب→→→ه ن→→→وشتن ك→→→تاب∂ ك→→→رد. روز

امام حسن عسكر＾�شرفياب شد. امام� ضمن صحبت به او فرمود: 
لґهґ بґالẂقẀرآن)؛  Ẁشاغџت Ẃن ґم ґيه ґف џذ џخџا ا ẃم џع ^ ґدẂن ґكẂال ẀمẀك џتاذ ẂسẀا Ẁع џد Ẃر џي ẁشيد џر ẁل Ẁج џم رẀما فيكџا)

^ ك→→ه پ→يش گ→رفته و خ→ود را  ^ را از اي→→ن ك→ار ^ ن→→يست ك→→ه اس→→تادتان ك→→ند در م→→→يان ش→→ما م→→رد رش→→يد
سرگرم به قرآن ساخته است باز دارد؟ و به او بگويد: 

^ سيمرغ نه جوالنگه توست   ^ مگس، عرصه ا
  ^ ^ و زحـمت مـا مـ∂دار ـود م∂بـر خ عґرض∗∗∗∗
آن ش→→اگرد گ→→فت : ي→→ابن رس→ول اهللا، م→ا را ج→رأت آن ن→→يست ك→→ه ب→ه اس→تاد خ→ود اع→تراض ك→نيم . 
ف→رمود : اي→ن ج→→مله را كه م∂گويم درست به خاطر بسپار و به او بگو . وقت∂ به وطن بازگشت∂ و نزد 
ت∂ س→→ع∂ ك→→ن خ→→ود را ب→→ه او ن→زدي−تر ك→ن∂ و خ→ود را ه→مفكر و ه→→م ع→قيده ب→→ا او ق→لمداد  ẃاو رف→→ت∂، م→→د
^ ك→→→→ه ب→→→ه ت→→→و اع→→→تماد ك→→→ند و ت→→→و را از خ→→→واصẃ اص→→→حاب خ→→→ود ب→→→دان→→→د.آنگاه ب→→→ه ص→→→→ورت  ك→→→→ن∂؛ ب→→→ه ط→→→ور
س→→ؤال، ن→→ه ب→→هصورت اع→تراض، ب→ه او ب→→گو: م→شكل∂ ب→ه خ→اطرم رس→يده ك→ه از ح→لẃش ع→اجزم،از ج→→ناب 
^ طرح سؤال داد بگو:حضرت استاد، اگر  استاد تقاضامندم راه حلẃ∂ ارائه فرمايند.وقت∂ او اجازه
^ ق→→→→→رآن است ب→→→→→گويد م→→→→→قصود م→→→→ن از اي→→→→ن آي→→→→→ه و آن آي→→→→ه اي→→→→→ن ن→→→→يست ك→→→→ه ت→→→→و  آن كس ك→→→→→ه گ→→→→→وينده
^ گ→→فتار م→→ن چ→→نين و  ف→→→هميده و ب→→→ه م→→→ن ن→→→سبت داده و اش→→→→كال ب→→→ر آن گ→→رفتها＾؛ ب→→لكه م→→قصود و م→→عنا

                                                           

رض: آبرو.  ґع∗



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
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چ→→نان است،در اي→→→ن ص→→ورت، ت→→مام اش→→كاالت∂ ك→→ه وارد ك→ردها＾، ب→→ه ف→هم خ→ودت وارد خ→واه→د ب→ود، 
 ^ ^ ت→و ت→→ناقض خ→واه→د داشت، ن→ه م→قاصد ق→رآن. ج→→ناب اس→تاد، اگ→→ر گ→وينده ن→ه ب→→ه ق→رآن. ف→هميدهها
ق→→→→رآن چ→→→→نين اش→→→→كال∂ وارد ك→→→→ند،چگونه ب→→→ايد ج→→→وابش داد؟ ام→→→ام ع→→→سكر＾� اي→→→ن س→→→خن را ب→→→→ه آن 
ش→→→→اگرد ي→→→→→اد داد و ف→→→→رمود: چ→→→→ون اس→→→→تادت م→→→رد دان→→→شمند م→→→نصف∂ است، س→→→خن م→→→نطق∂ را ك→→→ه ب→→→شنود 
ت→→→→سليم م→→→→→∂شود و لج→→→→اج و ع→→→→→ناد از خ→→→→ود ن→→→→→شان ن→→→→م∂دهد.تو اي→→→→ن ح→→→→رف را ب→→→→→ه او ب→→→→گو و از او ج→→→→واب 
ب→→→خواه. ش→→→اگرد از آن س→→→فر ب→→→ازگشت و ط→→→بق دس→→→تور ام→→→→ام ب→→→ه ح→→ضور اس→→تاد آم→→د و آن س→→ؤال را ط→→رح 
ه تمام به شاگردش خيره شد و  ẃل كرد و با توجẃك→رد.اس→تاد آن سؤال را كه شنيد، تكان خورد و تأم
ت∂ به فكر فرو رفت و ديد حرف∂  ẃگ→فت: دوب→اره ح→رف خود را تكرار كن .او تكرار كرد. استاد مد
است ك→→→→امالҐ درست و م→→→→نطق∂، زي→→→→را اح→→→→تمال دارد ت→→→→مام اي→→→→→ن م→→→→عناها ك→→→→→ه او از ق→→→→رآن ف→→→→هميده است، 

^ قرآن بوده است؛ مثالҐ مراد از امانت در آيه＾:   همان نباشد كه مقصود گوينده
 џنẂقџف Ẃأش џها وџنẂل ґم Ẃح џي Ẃأن џنẂيџأبџف ґبال ґجẂال џو ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس џﾲ џع ↨џمان џالẂا اџن Ẃض џر→ џا ع→ￍإن�

والҐ �؛۱  Ẁه џج ҐوماẀلџظ џكان Ẁهￍإن ẀسانẂن Ẃا اإل џهџل џم џح џها وẂن ґم
آن نباشد كه او فهميده است و مقصود از نور در آيه＾:  

...�؛۲  ґه ґورẀن Ẁلџثџم ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس ẀورẀن Ẁاهللا�
ر ك→→→→→رده است. در اي→→→→→→ن ص→→→→→ورت، اش→→→→→→كال و ت→→→→ناقض در ق→→→→رآن ن→→→→→يست؛  ẃآن ن→→→→→باشد ك→→→→→ه او ت→→→→→صو
^ اوست. ب→→نابراي→ن، ب→→ا چ→→ه ج→رأت∂ م→∂توان→د زب→→ان ب→ه اع→تراض ب→ه  ب→→لكه در ب→→رداشته→→→ا و در ف→→هميدهها
ر زي→→→→→اد س→→→→→ر ب→→→→→لند ك→→→→→رد و ب→→→→→ه  ẃق→→→→→رآن ب→→→→→گشايد و ك→→→→→→تاب در ت→→→→→ناقضات ق→→→→→رآن ب→→→→→نويسد؛ و لذا ب→→→→→→عد از ت→→→→→فك

                                                           

 .۷۲ ^ ^ احزاب ،آيه ـ سوره ۱
 .۳Ｑ ^ ^ نور،آيه ـ سوره ۲
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ت∂  ẃش→اگردش گ→فت : ب→گو ب→بينم، اي→ن ح→رف را از كجا آوردها＾؟ گفت: به فكر خودم رسيده. مد
ب→→→ود در اي→→→ن ف→→كر ب→→ودم و ج→→رأت اظ→→→هار ن→→→داش→→تم و ع→→اقبت ك→→ه از ح→→لẃ آن ع→→اجز ش→→دم، اظ→→→هار ك→→ردم. 
ل ت→→→و ه→→→م ن→→يست.اف→→ق اي→→ن ح→→رف خ→→يل∂  گ→→→فت: ن→→→ه،اي→→→ن ح→→→رف م→→→ال ت→→→و ن→→→يست و ح→→→رف اق→→ران∗∗∗∗و ام→→ث→→→→→→→→→→ا
ب→→→→→االتر از اف→→→→→→ق اف→→→→→كار ش→→→→→→ماهاست. ب→→→→→گو از ك→→→→→ه ش→→→→نيدها＾؟ گ→→→→فت: راست م→→→→طلب اي→→→→→ن ك→→→→→ه، خ→→→→دمت 
د، ح→→→→سن ب→→→→ن ع→→→→ل∂ ع→→→→سكر＾�شرفياب ب→→→ودم. آنح→→→ضرت ت→→→→عليمم ك→→→رد ك→→→ه از  ẃح→→→→ضرت اب→→→→ومحم
ش→ما ب→پرسم. ت→ا ف→هميد اين حرف از آنґ كيست،گفت: آر＾، اين نور از آن خانه درخشيده است. 
ف→→→→→→→→→→→→وراҐ ب→→→→→→→→→→→→رخاست و ت→→→→→→→→→→→→مام ن→→→→→→→→→→→→وشتههايش را ك→→→→→→→→→→→→ه در اي→→→→→→→→→→→→ن زم→→→→→→→→→→→→ينه داشت آورد و آنه→→→→→→→→→→→→ا را آتش زد و 

سوزاند.گفت:  
)؛۱  ґتẂيџبẂال ∂ґما فґب ^ ґر Ẃدџا ґتẂيџبẂال ẀلẂهџا) 

^ خانهشان چيست».  «صاحبان خانه بهتر م∂دانند كه در زوايا
^ آن ق→→→ضاوت  ^ م→→→ن خ→→→بر ده→→→د و درب→→→اره ^ خ→→→انه را چ→→→→→ه رس→→→→يده است ك→→→→ه از خ→→→→فايا اج→→→→نب∂∗∗∗∗

^ آنها نازل شده است.   كند . وح∂ در خانه
)؛  ґهґب џب ґخوط Ẃنџم џرآنẀقẂال Ẁف ґر Ẃع џما يￍن ґا)

«آن كس∂ كه مخاطب به خطابات قرآن است م∂فهمد كه مقصد و مقصود قرآن كدام است». 
اگ→→→→→→→ر ارش→→→→→→→اد و ه→→→→→→→→دايت ح→→→→→→ضرت ام→→→→→→ام ع→→→→→→سكر＾�نبود، آن م→→→→→→رد ف→→→→→→يلسوف گ→→→→→→مراه ش→→→→→→ده و 
جمعيẃت∂ را هم گمراه كرده بود؛زيرا اگر ي− آدم حكيم و عالم گمراه بشود، هزاران نفر دنبالش 
گ→→→→مراه م→→→∂شوند. آن ك→→→س∂ ك→→→ه پ→→→ناه ب→→→→ه ف→→→كر او داد و ن→→→→تيجتاҐ او را و دي→→→گران را از ج→→→هنẃم ن→→→جات داد، 

                                                           

قران:نزديكان،همرديفان .  ا ∗
^ ۳۱۱،با پايين صفحه.  ـ بحاراالنوار،جلدＱΩ،صفحه ۱

اجنب∂: بيگانه،خارج∂.  ∗
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^Ẅ و پناهده عالميان هستند.  ^ � بود و لذا كهف الور حضرت امام عسكر
^ پاكدل به امام معصوم�  ^ مادر ل خالصانه ẃتوس

ẃ→→→ان∂،  ـ ك→→→ه در ن→→→→جف از ش→→→→اگردان ع→→→→الم رب  ^ دحسين ق→→→→مشها ẃدر ح→→→→االت م→→→→رحوم ش→→→→يخ م→→→→حم
^ ح→→→→صبه  ـ ن→→→→قل ش→→→→ده ك→→→→ه در ج→→→→→وان→→→→∂ م→→→→بتال ب→→→→→ه ب→→→→يمار م→→→→→رحوم س→→→→→يẃدمرتض∂ ك→→→→→شمير＾(ره)بوده است 
ẃر واق→ع ن→م∂شود و م→→∂ميرد. اط→راف→يان ن→→اله و گ→ريه و شيون سر م∂دهند. در  م→∂شود و م→عالجات م→ؤث
اي→→→ن م→→→يان، م→→ادرش، ك→→ه زن→→∂ ب→→سيار خ→→وشعقيده و پ→→→اكدل ب→→وده، ب→→رم∂خيزد و م→→∂گويد: دست ب→→ه 
^ ص→→اف دارن→د و  ^ ف→→رزندم ن→زنيد ت→→ا ب→رگردم(خوشا ب→ه ح→ال ك→سان∂ ك→→ه ق→لب∂ پ→→ا∑ و ع→قيدها ج→→نازه
^ پ→شت  ^ ص→→افشان ب→→هرهها م→→∂برند).آن م→→ادر پ→→اكدل ب→رخاست و ق→رآن∂ ب→رداشت و ب→اال از ع→→قيده
^ ام→→→ام ح→→→سين�اي→→→ستاد و گ→→→فت: ي→→→ا اب→→→اعبداهللا، ي− دست م→→→ن ب→→→ه ق→→→رآن و  ب→→→ام رفت، رو ب→→→→ه ك→→→ربال
ت∂  ẃدست دي→گرم ب→→ه دام→ن ت→و.من اي→ن ي→گانه ف→رزندم را از ت→و م→∂خواه→م و ت→ا ن→ده∂ ب→رنم∂گردم . مد
^ و ع→رض ن→ياز ب→→ه ام→ام ح→سين� اي→ستاد.در اي→ن م→وقع  ع و زار ẃت→→→مام ب→ه ت→ضر ẃپ→→شت ب→→ام ب→→ا ج→→د ^ ب→→اال
اط→→راف→→يان ب→→ستر دي→دند ح→ركت∂ در م→يẃت پ→يدا ش→→د، ت→كان خ→ورد و ب→رخاست و ن→شست. گ→فت: م→ادرم 
^ پ→→→→→→شتبام است.گ→→→→→→فت: ب→→→→→→گوييد ب→→→→→→→يا؛ ام→→→→→→ام ح→→→→→→سين� پ→→→→→→سرت را ب→→→→→→→ه ت→→→→→→→و  ك→→→→→→جاست؟ گ→→→→→→فتند: ب→→→→→→اال
ب→→→→→→→رگردان→→→→→→→د. ب→→→→→→→عد، از خ→→→→→→→ودش ن→→→→→→→→قل م→→→→→→→→∂كنند ك→→→→→→→ه م→→→→→→اجرا چ→→→→→→گونه ب→→→→→→وده است. او گ→→→→→→فته:من در ح→→→→→→ال 
اح→→→تضار ب→→→ودم و دي→→→دم دو ن→→→فر س→→→فيدپوش و ب→→سيار خ→→وشبو و خ→→وشرو ك→→نار م→→ن آم→→دند.يك∂ ب→→ه م→→ن 
^ پايم گذاشت  گ→فت: چ→→ه ش→ده، ن→→اراح→ت∂ات چ→يست؟ گ→فتم: ت→مام ب→دنم درد م∂كند. دست رو
و ك→→→→→شيد، دي→→→→→دم درد آرام گ→→→→→رفت. ه→→→→→مين ط→→→→→ور ت→→→→→→ا زان→→→→→وها ب→→→→→→اال آم→→→→→د، درد آرام گ→→→→→رفت(در رواي→→→→ات 
آم→→→ده ك→→→ه ق→→→بض روح از پ→→→اها ش→→→روع م→→→∂شود)كمكم ت→→→ا ب→→ه س→→ينه و ب→→االتر رس→→يد. دي→→دم ت→→→مام درده→→ا 
ب→رطرف ش→د و راحت ش→→دم. ه→مين ك→→ه م→ن راحت ش→دم، دي→دم اط→راف→يان ب→سترم ه→مه گ→ريه و ن→→اله س→ر 
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دادن→→د. ه→→ر چ→→→ه م→→∂گفتم م→→ن راحت ش→→دم و دي→→گر درد ن→→دارم، ن→م∂فهميدند؛ م→→ثل اي→ن ك→ه اص→→الҐ م→را 
ن→م∂ديدند و ص→دايم را نم∂شنيدند.تا اين كه آن دو نفر مرا بلند كردند و به سمت آسمان بردند. 
 ^ ت ب→يشتر ẃم ب→→ودم .ه→ر چ→ه ب→االتر م→∂رفتم، راحتت→ر م→∂شدم و اح→ساس لذ ẃم→→ن ب→→سيار خ→→وش و خ→→ر
^ م→قابل آن دو ن→فر رس→يد و ب→ه آنه→→ا اش→→اره ك→رد، او را  م→→∂كردم . ب→→ين راه، ن→→اگهان ش→→خص ب→زرگوار
ب→→→→→رگردان→→→→يد،مادرش او را از م→→→→ن خ→→→→واس→→→→ته است و م→→→→ن س→→→→∂ س→→→→→ال ب→→→→ر ع→→→→مرش اف→→→→زودم. آنه→→→→→ا ف→→→→وراҐ م→→→→را 
ب→→رگردان→→دند و ن→→شستم؛ دي→→دم ش→→ما گ→→ريه م→→→∂كنيد.نوشتهان→→→د، او ب→→عد از اي→→→ن م→→اجرا ت→→→ا س→→∂ س→→ال زن→→ده 
بود و سر س∂ سال دوباره مريض شد و از دنيا رفت.اين هم مصداق∂ از مصاديق كهف الور＾. 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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صنعت التفات 
→→→لџيẂكẀم ي→→ا  џع Ẁالم→→→ ￍلسџزي→→→ارت ج→→→امعه،سالم ب→→→→هصورت خ→→→→طاب داش→→→تيم و گ→→→فتيم: (ا ^ در اب→→→→تدا
→→→لџ بџ→→→يẂتґ الن→→→بẀوￍ↕) و در اي→→→ن ق→→→سمت از زي→→→ارت، از ص→→→ورت خ→→→طاب ع→→→دول ب→→→هصورت غ→→→ياب ش→→ده  Ẃهџا
＾)و اي→→→→→→→→→→ن در اص→→→→→→→→→طالح اه→→→→→→→→→→ل ادب «ص→→→→→→→→→نعت  џد→→→→→→→→→→ẀهẂال ↨ￍم→→→→→→→→→→→ґئџا ∂џل→→→→→→→→→→→џع Ẁالم→→→→→→→→→→ ￍاست و م→→→→→→→→→→→∂گوييم:(الس

^ است.  التفات»ناميده م∂شود كه از صنايع بديعيẃه در فنẃ سخنور
اقسام هدايت 

ريق است؛ يعن∂، نشان  ẃارائ↨ الط ^ →د＾ي→عن∂ هدايت و آن دو ق→سم است: قسم اوẃل به گونه Ẁه
^ ايصال به مطلوب است؛ يعن∂ همراه  م به گونه ẃدادن راه ب→ه ك→س∂ ب→دون ه→مراه شدن با او و قسم دو

ه» نيز جمع «امام» است؛ يعن∂ امامان .  ẃائم» ^ شدن با او. كلمه
^ ام→→ام و امẃت، ح→ركت م→لحوظ است. امẃت ي→عن∂ گ→→روه∂   ق→→بالҐ ع→→رض ش→→د ك→→ه در دو ك→لمه
^ واح→→→د دارن→→→د و دن→→بال ام→ام و ره→بر و  ^ واح→→د ه→→ستند و م→→سير ^ م→→قصد ك→→ه در ح→→→ال ح→→ركت ب→→ه س→→و

پيشواي∂ واحد در حركتند. 
^ خدا  هدف از خلقت، حركت به سو

^ خ→دا م→نصب «ه→دايت» است،ي→عن∂  ^ اولي→ا اي→→ن ه→→→م ع→→رض ش→→د ك→→→ه ع→→→ال∂ترين م→→نصب ب→→را
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راه→→→→نما و ره→→→→بر ب→→→→ودن، و غ→→→→ايت خ→→→→لقت ان→→→سان ن→→→يز ه→→→→دايت است؛ي→→→عن∂ راه ي→→→افتن و ب→→→ه راه اف→→→→تادن. او 
^ دارد و ب→→ايد رو ب→ه ه→مان م→قصد ح→ركت ك→ند و ه→دف از  ب→→ايد ب→→→فهمد ك→→ه م→تحرẃ∑ است و م→قصد
خ→→لقتش ه→→مين است.م→→ا را ن→→يافريدند ك→ه ه→→مين ج→ا ب→→مانيم و دور خ→ود ب→چرخيم و م→ثل ك→رم اب→→ريشم 
 ^ ^ ن→→→→→→→فسان∂ خ→→→→→→→ودمان دور خ→→→→→→→ود ب→→→→→→→تنيم و ب→→→→→→تنيم و ع→→→→→→اقبت، در م→→→→→→يان ه→→→→→→مان ت→→→→→→نيدهها ب→→→→→→→ا لع→→→→→→→اب اه→→→→→→→وا
^ ح→→→→→→→ركت  خ→→→→→→→→ودمان م→→→→→→→→حبوس ب→→→→→→→→شويم و ب→→→→→→→→ميريم. اي→→→→→→→→نكه رك→→→→→→→ود و در ج→→→→→→→ا زدن م→→→→→→→∂شود. م→→→→→→→ا را ب→→→→→→→را

آفريدهاند و مقصد را هم نشان دادهاند و گفتهاند:  
�؛۱  ґيهґلاقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر ﾱإ ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

^ رسيدن به لقا  ^ ت→وأم ب→ا رن→ج و ت→عب دارد و ب→را ẃان→→سان "ك→→دح∂" دارد؛ ي→→عن∂ ح→ركت م→→ستمر
ẃش ب→→→→ايد ح→→→ركت ك→→→ند ت→→→ا ب→→→ه آن م→→قصد ب→→رسد، و لذا م→→→ا روز و شب در ب→→هترين ع→→→بادتمان  و دي→→→دار رب

كه نماز است از خدا هدايت م∂خواهيم و م∂گوييم: 
�؛   џيمґقџت ẂسẀمẂال џراط ґẃنا الص ґدẂإه�

^ دي→→→ن است و اگ→→→ر ن→→→باشد دي→→→→ن ن→→→→ابود ش→→→ده است و ب→→→→ه  ه→→→→مه م→→→→→∂دان→→→→يم ك→→→→ه ن→→→→→ماز س→→→→تون خ→→→→يمه
ه→→→→مين ع→→→→لẃت در ش→→→→بانهروز، ه→→→→ر چ→→→→ند س→→→اعت ي− ب→→→ار م→→→كلẃف ه→→→ستيم آن را ان→→→→جام ده→→→يم و ب→→→هترين 
نا  ґد→→→→ Ẃه→→→→→→م ك→→→→→→ه در آن ب→→→→→هترين ع→→→→→→بادت از خ→→→→→دا م→→→→→→∂خواه→→→→→يم، ه→→→→→دايت است و م→→→→→→∂گوييم �إه ^ چ→→→→→يز
تџقґيمџ �؛ول∂ ي→الالسف ك→ه آدم ي− ع→مر س→خن∂ را بگويد و نفهمد چه م∂گويد و  Ẃس ẀمẂال џراط→ ґẃالص
^ را ب→→→→خواه→→→→→د و ن→→→→فهمد چ→→→→ه م→→→→→∂خواه→→→→د. اي→→→→ن ه→→→→م م→→→→صيبت ب→→→→زرگ∂ است ك→→→→ه دام→→→نگير م→→→ا ش→→→ده  چ→→→→يز
ا اكثرمان نينديشيده  ẃده ب→ار اين آيه را قرائت م∂كنيم،ام ẃاق→ل ẃاست. ي− ع→مر در ه→ر ش→→بانهروز ح→د
و ن→→→→→فهميدهاي→→→→→م ك→→→→→ه چ→→→→→ه م→→→→→→∂گوييم و چ→→→→→→ه م→→→→→∂خواه→→→→→يم و از چ→→→→→ه ك→→→→→س∂ م→→→→→→∂خواه→→→→→يم و چ→→→→→گونه ب→→→→→ايد 

                                                           

 .⅛ ^ ^ انشقاق ، آيه ـ سوره ۱
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ب→→→→خواه→→→→يم؛ ح→→→→ال آنك→→→→→ه م→→→→ا را ب→→→→→ه اي→→→→ن دن→→→يا آوردهان→→→→د ت→→→→ا ه→→→→دايت ب→→→دست آوري→→→م؛يعن∂ راه رس→→→يدن ب→→→→ه 
ص ك→ردهان→د ت→ا راه رس→→يدن ب→ه آن م→قصد اع→→ال را ن→→شان  ẃن و م→شخẃخ→→→دا را ب→→يابيم و ام→ام را ه→م م→عي ^ لق→→→ا

دهند و ما را به آن مقصد واال، كه مقام واليت خود حضرت امام معصوم� است، برسانند. 
هدف از آفرينش انسان رسيدن به وجه اهللا است 

^ خ→دا آف→ريدهان→د؛  ^ رس→→يدن ب→→ه لق→ا ه ك→→امل داشت ك→→→ه م→→ا را ب→→را ẃآر＾، ب→→ايد ب→→ه اي→→ن ن→→كته ت→→وج
^ امام، از  ^ ام→ام م→عصوم� م→مكن ن→يست و اصالҐ لقا ^ خ→→دا ج→ز از ط→ريق ن→يل ب→ه لق→→ا →ا ن→→يل ب→ه لق→ا ẃام
^ خداست، قرب به امام همان قرب به خدا و وصول به امام  آن ج→هت ك→→ه وج→→ه اهللا است، ع→ين لق→ا
^ ح→→قẃ در ع→→الم خ→→لق است.اگ→→ر خ→→دا ب→خواه→د در ع→الم  ه→→مان وص→→ول ب→→→ه خ→→→داست،چ→→ون ام→→ام ج→→لوه
اҐ ب→→هصورت ع→ل∂� در خ→واه→→د آم→→د.در  ẃب→ه ص→ورت ان→سان∂ درآي→د، م→سلم Ґك→→ند و ف→رضا ∂ẃخ→→لق ت→→جل

يك∂ از زيارات مأثوره م∂خوانيم: 
راҐ ف∂ الẂمџكان)؛۱  ґحاض џكانẂوџل Ẁهџقامџم џونẀومẀقџام＃ يẃك Ẁحґنا بẂيџل џع ￍنџم ^ ґذￍال ґهẃلґل ẀدẂم џحẂلџا)

«ح→→→مد از آن خ→→داي∂ است ك→→ه ب→→ر م→→ا م→→نẃت ن→→هاده ب→→→هوجود ح→→اكمان∂ ك→→ه اگ→→ر او در م→→كان ح→→ضور 
م∂يافت، آنها قائم مقامش م∂شدند». 

اگ→→→→ر ب→→→→→نا ب→→→→ود خ→→→→→دا در ج→→→اي∂ ب→→→نشيند، در ه→→→→مان ج→→→→ا م→→→∂نشست ك→→→ه ع→→→→ل∂� ن→→→شسته است. در 
^ رس→→→→ول خ→→→→دا  ^ خ→→→→→دا در ع→→→→→→الم آخ→→→→→رت و در ب→→→→→هشت ب→→→→→رين ن→→→→يز ب→→→→→ا لق→→→→→ا رواي→→→→→→ات آم→→→→→ده است ك→→→→→ه لق→→→→→ا
ر خ→→→→واه→→→د ب→→→ود۲ و دي→→→→دار ج→→→مال آن ان→→→وار اله→→→∂ در آخ→→→رت ن→→→يز م→→→شروط ب→→→→ه  ẃو ام→→→→امان� م→→→→يس �

شناخت و معرفت آنها در اين دنياست. 
                                                           

^ شريفه.  ـ مفاتيحالجنان،در اذن دخول حرمها ۱
 .℮Ω۷ ^ ^ ۱۱۷،حديث۲۱ ؛ تفسير برهان،جلد℮،صفحه ـ توحيد صدوق،صفحه ۲
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فرمودهاند: 
↕)؛۱  џر ґاآلخ ґﾭ ↕ џدџشاهẀمẂال Ẁر Ẃذџنيا ب الد ґﾭ ↨џف ґرẂعџمẂلџا) 

«شناخت در دنيا بذر مشاهده در آخرت است». 
اگ→→→ر در اي→→→نجا ت→→→وان→→→→ستيم م→→عرفتشان را در ق→→لب خ→→ودمان ب→→نشانيم،آنجا م→→→∂توان→→يم ج→→مالشان را 
ب→→→→→→→→بينيم؛وگرنه آن→→→→→→→→جا ه→→→→→→→→م در ت→→→→→→→→اريك∂ خ→→→→→→→→واه→→→→→→→يم ب→→→→→→→ود و ج→→→→→→→مالشان را از پ→→→→→→→شت ح→→→→→→→جابها خ→→→→→→→واه→→→→→→→يم 
اҐ ناقص  ẃآنها جد ^ دي→د.چون در اي→ن دن→يا از پ→شت ح→جاب آنه→→ا را م→→∂شناسيم، م→عرفتمان درب→اره
است. گ→اه∂ آدم ب→ا خ→ودش ف→كر م→→∂كند و م∂گويد:آخر من از مقام امامت چه شناختهام؟پس 
از ش→صت ه→فتاد س→ال ك→→ه از س→نẃم گ→ذشته است و ب→ه ق→ول خ→ودم ت→مام ك→ارم ه→مين ب→وده ك→→ه از خ→→الل 
^ خدا آگاه شوم و به ديگران نيز آگاه∂ بدهم،  آي→→ات و رواي→→ات، از ج→مال آس→مان∂ ان→→بياء و اولي→→ا

^ بردهام و چه شناخت∂ به دست آوردهام تا به ديگران بدهم.  چه بهرها
 k∂ك→→→ه ب→→→ود ز آب ت→→→ه ^ ^ ص→→→→→→→→→→→→→→→→→→فت آب ده→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ k  خ→→→→→ش− اب→→→ر ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→ايد از و

^ افشاندهام  ^ خ→داست خ→واه→م رسيد؟ اينجا چه بذر ^ ام→امان ك→ه لق→ا ^ از لق→→ا ẃو ب→→ه چ→→ه ح→د
تا آنجا به محصول مشاهده نايل گردم؟ 
^ و هم هدف است  امام� هم هاد

^ هم هدف است. م∂خواهد ما را  ^ امام است. امام، هم هاد ب→ه ه→ر ح→ال، ه→دايت م→ا ب→ه سو
ح→→→→ركت ب→→→→→دهد و ب→→→→ه خ→→→→ودش ب→→→→رساند ك→→→→→ه وج→→→→ه اهللا و ب→→→→→اب اهللا است. پس ب→→→→كوشيم ت→→→→ا خ→→→ود را ب→→→ه ام→→→ام 
→→→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→وفيق اي→→→→→→→→→ن دي→→→→→→→→→→دن ن→→→→→→→→→→صيب ه→→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→→س∂  ẃب→→→→→→→→→رسانيم و ج→→→→→→→→→→مال او را ك→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→مال خ→→→→→→→→→داست ب→→→→→→→→→بينيم. ام
ن→م∂شود.آنها ك→ه ب→ا خ→ود ام→ام� معاصر بودند او را نديدند. آيا واقعاҐ عمر پيغمبر اكرم� را 

                                                           

 .۲۳Ω ^ ـ علم اليين فيض(ره)،صفحه ۱
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دي→→→ده ب→→→ود؟آيا او و ه→→→مفكرانش ج→→→→مال ع→→ل∂� را م→→→شاهده ك→→رده ب→→ودند؟ اب→→→داҐ ؛ ج→→سمشان را دي→→ده 
ب→ودند، ن→ه ج→مال ام→امت و والي→→تشان را. آن→→ان ك→ه آن ج→→مال را دي→دند، ام→ثال س→لمان و اب→وذر و مقداد 
ار ب→→→→ودند ك→→→→ه در راه رس→→→→→يدن ب→→→→ه آن  ẃو م→→→→يثمتم ^ →→→→جربنعد Ẁو ح ^ ر џج→→→→ џش→→→→يد هẀار ب→→→→→ودند، ام→→→→→ثال ر ẃو ع→→→→→م

جمال از مال و جان و اوالد خود گذشتند. 
ح→→→→→ضرت ام→→→→→ام ب→→→→→اقر� ب→→→→→ا ي→→→→→ك∂ از اص→→→→حابشان (اب→→→→وبصير) ج→→→→لو در م→→→→سجد اي→→→→→ستاده ب→→→→ودند و 
م→→→→→ردم ب→→→→→ه م→→→→→سجد داخ→→→→→ل و از آن خ→→→→ارج م→→→→→∂شدند. ام→→→→ام ب→→→→ه اب→→→→وبصير ف→→→→رمودند: از اي→→→→ن م→→→→ردم ب→→→→پرس: 
اب∂جعفرباقر را نديدهاند؟او كجاست؟از هر كه پرسيد،گفتند: نم∂دانيم . در اين اثنا، ابوهارون 
م→→→→→كفوف ك→→→→→ه ن→→→→ابينا ب→→→→ود رس→→→→→يد.ام→→→→ام ف→→→→رمود: از او ب→→→→پرس. او گ→→→→فت: ه→→→→مين ج→→→→ا اي→→→→→ستادهان→→→→د. اب→→→→وبصير 
^ ف→→→→روزان  گ→→→→→فت: از ك→→→→→جا دان→→→→→→ست∂؟ گ→→→→→→فت : چ→→→→→گونه ن→→→→→دان→→→→م و ح→→→→ال آنك→→→→→ه آنح→→→→ضرت خ→→→→→ورشيد
→→→→→→→→ا چ→→→→→→→شم دلش ب→→→→→→→از ب→→→→→→→ود و ح→→→→→→رارت خ→→→→→→ورشيد ام→→→→→→امت را  ẃاست.۱ آر＾، او چ→→→→→→→→شم س→→→→→→→رش ب→→→→→→→سته ب→→→→→→→ود ام
^ ام→→→→→→ام م→→→→→→حروم ب→→→→→→ودند، ام→→→→→→ام �  ^ ج→→→→→→مال م→→→→→→عنو →→→→→→→→ا دي→→→→→→→گران ك→→→→→→→ه از م→→→→→→→شاهده ẃاح→→→→→→→→ساس م→→→→→→→→∂كرد؛ ام

ف∂ در ديد ظاهرشان كرد كه جسم امام را هم نديدند.  ẃتصر
 ^ ح→→اصل آنك→→→ه، ام→→ام از آن ن→→ظر ك→→→ه م→→ظهر ص→→فات ك→→مال خ→→→داست،در م→سير ح→ركت م→→ا ب→→ه س→و

^ ما ممكن نيست.  ^ ماست و تقرẃب به خدا جز از طريق تقرẃب به امام برا خدا مقصد و مقتدا
شناخت صفات خدا منوط به شناخت امامان معصوم� 

اگ→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→خواه→→→→→→→→يم ص→→→→→→→→→فات ج→→→→→→→→→مال و ج→→→→→→→→→الل خ→→→→→→→→دا را ب→→→→→→→→شناسيم،بايد ع→→→→→→→→ل∂ و ح→→→→→→→→سين� را 
^ خ→→دا كه هدف خلقت ماست نايل بشويم، بايد در اين عالم و آن  ب→شناسيم. اگ→ر ب→خواه→يم ب→ه لق→→ا
^ م→→عرفت و  مه ẃدي→→→ن و اح→→→كام آس→→مان∂ ق→→رآن م→→قد Ґآن ب→→زرگواران ن→→ايل ب→→شويم. اس→→اسا ^ ع→→→الم ب→→ه لق→→→ا

                                                           

ـ منته∂االمال،در معجزات حضرت امام باقر�.  ۱
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ت→قرẃب به مقام واليت و امامت است، زيرا احكام دين از ي− نظر به دو قسم تقسيم م∂شود:ي− 
^ و اجتماع∂ است و  ق→سم م→ربوط ب→ه ت→نظيم ام→ور دن→يو＾،اع→مẃ از امور سياس∂ و فرهنگ∂ و اقتصاد
→→→→→ا اح→→→→→كام  ẃاست. ام ^ ^ و اخ→→→→→→الق∂ و ع→→→→باد م م→→→→→ربوط ب→→→→→→ه ام→→→→→ور اخ→→→→→رو＾،اع→→→→→مẃ از ام→→→→→ور اع→→→→→تقاد ẃق→→→→→سم دو
^ ب→اشد و  ^ وظ→→ايف و ت→كاليف اخ→→رو ^ دي→→ن از آن ن→ظر م→طلوب خ→واه→د ب→ود ك→ه زم→ينهساز ادا دن→→يو
ان→→→→→→→سان ب→→→→→→→ا آس→→→→→→→ايش ج→→→→→→سم∂ و روح→→→→→→∂ ب→→→→→→→ه ت→→→→→حصيل اع→→→→→تقادات و ت→→→→→هذيب اخ→→→→→→الق و اص→→→→→→الح اع→→→→→→مال 
 ^ ^ ب→→→→→را مها ẃو ف→→→→→رهنگ∂ و اج→→→→→تماع∂ م→→→→→قد ^ ^ ب→→→→→→پردازد؛ي→→→→→→عن∂ اگ→→→→→→ر م→→→→→→→سائل س→→→→→→ياس∂ و اق→→→→→تصاد ع→→→→→→باد
^ ش→→→→→→→د،جزو دي→→→→→→→ن خ→→→→→→→واه→→→→→→→→د ب→→→→→→ود؛ وگ→→→→→→رنه از وظ→→→→→→→ايف دي→→→→→→ن∂  ع→→→→→→→بادت خ→→→→→→→دا و ت→→→→→→→أمين س→→→→→→→عادت اخ→→→→→→→رو
ار ن→→يز آن م→→→سائل را دارن→→→د و ب→→هتر از م→→ا ه→→م دارن→→د،در ح→→ال∂ ك→→→ه  ẃم→→→حسوب ن→→→خواه→→→د ش→→→→د؛ چ→→→را ك→→→ه ك→→ف

^ به خدا و آخرت ندارند.  اعتقاد
اصالت در دين به عبادت است 

^ دي→ن  ^ اس→→الم ان→→→قالب∂،به اح→→كام ع→→→باد ع→→→ا ẃفانه ب→→عض∂ اف→→راد ن→→→اپخته و خ→→ام، در ع→→ين اد ẃم→→تأس
^ ق→→→→→ائل  يẃت ب→→→→→→يشتر ẃاه→→→→→م ^ ^ م→→→→→سائل اج→→→→→تماع∂ و س→→→→→ياس∂ و اق→→→→→تصاد ^ چ→→→→→ندان→→→→→∂ ن→→→→→→دارن→→→→→د و ب→→→→→را اع→→→→→→تنا
م→∂شوند.گوي∂، اي→→نها خ→بر ن→دارن→د ك→ه اي→ن م→→سل− ي− مسل− دين∂ نيست. در دين اصالت از 
^ ع→→بادت ش→د،جزو دي→ن است؛ وگرنه خارج از دين  مه ẃع→بادت است و اگ→ر م→سائل دي→گر م→قد ґآن
 ^ ^ م→حض دارد و ه→ر م→→سلمان آگ→اه∂ م→→∂دان→→د ك→ه دن→يا در منطق دين، جنبه ^ دن→يو است و ج→نبه
ه قرار م∂گيرد و نه بيشتر كه لطمه  ẃمورد توج ^ ^ رف→ع نياز ضرور ت→→→بع∂ دارد و ص→رفاҐ ب→را و  ل∂∗ ẃت→طف

^ در عالم آخرت بزند.  به حيات ابد

                                                           

ل: دنبالهرو＾.  ẃتطف ∗
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نگاه تحقيرآميز مردان خدا به دنيا 
^ مجلẃل خود مستراح م∂سازيم و قسمت∂ از عمر ما  م→ثالҐ م→ا در م→→نازل خ→ود در ك→→نار ات→اقها
→→→→ا آي→→→→ا در م→→→ستراح ن→→→شستن در زن→→دگ∂ م→→→ا ه→→دف است؟ي→→عن∂ م→→ا خ→→انه  ẃدر م→→→ستراح ص→→→رف م→→→→∂شود؛ ام
ẃه كه خير. آنچه در زندگ∂ هدف است و اصالت  ^ اين كه در مستراح بنشينيم؟ البت م→∂سازيم ب→را
^ لذيذ  ^ رنگين و خوردن غذاها ^ م→جلẃل و زيبا و سپس گستردن سفرهها دارد، س→اختن ات→اقها
^ ن→رم و گ→ردش ك→ردن در ب→اغها و ب→وستانها و ن→→شستن در م→جالس دوستان و  و آرم→→يدن در ب→سترها
^ اص→→→→→→→→→الت دارد؛ ول∂ ب→→→→→→→→ا اي→→→→→→→→→ن ه→→→→→→→→مه، اگ→→→→→→→→ر م→→→→→→→→ستراح در  ...است.آر＾، اي→→→→→→→→→ن ام→→→→→→→→→ور در زن→→→→→→→→→دگ∂ دن→→→→→→→→→يو
^ م→→→→→نزل ن→→→→→→باشد،تمام اي→→→→→ن ك→→→→→ارها لنگ است و ب→→→→→ه ه→→→→→يچ ك→→→→→دام از اي→→→→→→نها ب→→→→→→ا آس→→→→ودگ∂ خ→→→→اطر  گ→→→→→وشه
ن→→→خواه→→→يم رس→→→يد؛ و لذا ن→→→اچاريم ب→→→ا ك→→→مال ن→→→فرت∂ ك→→→ه از ب→→→→و و م→→→نظر آن داري→→→→م، آن را در داخ→→ل م→→نزل 
^ زي→→→با ب→سازيم و ه→ر چ→ند س→اعت ي− ب→ار ه→م ب→رويم و آن→→جا ب→نشينيم  خ→→ود و در ك→→→نار ه→→مان ات→→اقها
^ رن→گين ب→نشينيم و در ب→ستر ن→رم ب→خواب→يم و در ب→→اغ و ب→وستان گ→ردش ك→نيم و ب→ا  ت→→ا ب→→توان→يم ك→→نار س→فره

دوستان انس بگيريم. 
ح→→→→→→→→ال،رجال اله→→→→→→→→→∂ و م→→→→→→→→ردان خ→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→→ا دن→→→→→→→→يا ه→→→→→→→→مانگونه م→→→→→→→→عامله م→→→→→→→→∂كنند ك→→→→→→→ه م→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ا م→→→→→→→ستراح 
م→→→∂كنيم.يعن∂ آنه→→→→ا خ→→→→وردن و خ→→→واب→→→→يدن و ن→→→وشيدن و پ→→→وشيدن را ه→→→دف ن→→→م∂دان→→→ند، ب→→لكه ه→→دف 
^ در آخرت است  اص→ل∂آنها در زن→→دگ∂ ع→→بادت و ب→→ندگ∂ خ→دا و تحصيل موجبات سعادت ابد
 ^ ^ از ج→مله خ→وردن و خ→واب→يدن و ن→وشيدن و پ→وشيدن ب→را ه ب→→→ه ش→→ؤون دن→→يو ẃو ب→→→ه ه→→مين ج→→هت، ت→→وج
^ ج→→ز داش→→تن  آنه→→→ا ه→→مان م→→ستراح رف→→تن م→→→اهاست ك→→→ه در ع→→ين اي→→ن ك→→ه از آن ن→→فرت داري→→م، چ→→ارها
^ م→→ن از آب ب→→ين∂ ب→→ز پ→→ستتر است،در اي→→ن  آن ن→→→→داري→→→م. آن ك→→س∂ ك→→ه م→→→∂گويد ت→→مام اي→→ن دن→→→يا ب→→را
ـ ت→→ظاهر ب→→ه زه→→→د ه→→م ن→→م∂كند، ب→→لكه واق→→عاҐ دن→→→يا ب→→رايش  ـ الع→→→→ياذباهللا  ^ ن→→→دارد و گ→→→فتار اغ→→→راق و م→→→بالغها
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^ ض→→→→→رورت، ت→→→→→ا زن→→→→→ده است ب→→→→→→ايد چ→→→→→ند لق→→→→مه ن→→→→→ان ج→→→→→وين∂  رن→→→→→جآور و ن→→→→→فرتان→→→→→گيز است؛ول∂ از رو
^ ه→→مين، شب ك→→ه س→→ر ب→→→ه س→→جده م→→∂گذارد، ب→ا  ب→→خورد ت→→ا اي→→ن ب→→→دن ب→→→ماند و او ب→→ه ك→→→ارش ب→→رسد و ب→→را
اش− و آه و ن→→→→→→→→→→→→اله و اف→→→→→→→→→→→غان اس→→→→→→→→→→→تغفار م→→→→→→→→→→→→∂كند و م→→→→→→→→→→→→∂گويد: خ→→→→→→→→→→→→داي→→→→→→→→→→ا، م→→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→→عصيت ك→→→→→→→→→→ردم، م→→→→→→→→→→را 
^ خ→وردن  ه ب→→ه ض→→→روريات زن→→دگ∂ است؛ ي→عن∂ ه→مين ك→ه ب→را ẃب→→يامرز.آر＾، م→→عصيت او ه→→مين ت→→وج
^ استغفار از آن ناله سر م∂دهد و اش−  چ→ند لقمه نان م∂نشيند و چند لحظه م∂خوابد، شب برا
م→∂ريزد؛همانگونه ك→ه م→→ا ن→→شستن در مستراح را تضييع وقت م∂دانيم و آن را سبب كمبهرگ∂ از 
^ غذا م∂نشستيم و  ^ آن بر سر سفره ^ كاش نبود و به جا زن→دگ∂ م→→∂شماريم و آرزو م→∂كنيم ا
از آن ب→→→→→→هره م→→→→→→∂برديم،آنها ن→→→→→→يز خ→→→→→→→واب→→→→→→يدن و خ→→→→→→وردن و پ→→→→→→وشيدن و ن→→→→→→وشيدن را ت→→→→→→ضييع وقت خ→→→→→→ود 
^ ب→ندگ∂ و ع→بادت م→→∂شمارند؛ و لذا ب→→ه م→قدار ض→رورت از  م→∂دان→ند و س→→بب ك→→م ب→هرگ∂ از س→فره

دنيا م∂گيرند و در مورد زايد بر آن م∂گويند: 
هẂلґهџا...)؛۱  џ ґأل ↨џاظџمالل ґه ґذџه Ẁع џدџي ￒر Ẁأال ح...)

^ دندان را به اهلش واگذارد»؟  ^ غذا در ال ^ نيست كه اين ته مانده «آيا آزاد مرد
→→→هدا� ي→→→→ا پ→→در بزرگ→→وارش، ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين� است ك→→ه از دن→→يا  ẃدالشẃاي→→→ن ن→→→→دا از ام→→→ام س→→→ي 
^ دن→دان م→→∂ماند و م→→∂گندد و ان→سان  ^ غ→→ذا ك→→→ه ال ت→→عبير ب→→ه لẀم→→اظه ك→→ردهان→→د. لم→→→اظه ي→→→عن∂ ب→→اق∂ م→→انده
رغ→→→بت ن→→→م∂كند آن را ب→→→→ا ان→→→گشت ب→→→يرون ب→→→ياورد،بلكه ب→→→ا چ→→→وب خ→→→الل آن را ب→→يرون م→→→∂آورد و دور 
^ ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن زي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→باي∂ ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→عبير ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه لم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اظه م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂كند. ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مچنين  م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂اف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→كند. او از اي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن دن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يا

حضرتعل∂�م∂فرمايد: 
)؛۲  نẂز＃ џع ↨џطẂفџع Ẃن ґم ^ ґدẂن ґع џدџهẂأز ґه ґذџه ẂمẀاكџيẂن Ẁد ẂمẀتẂيџفẂل џأل)
^ شما در نزد من از آب بين∂ بز پستتر است».  «اين دنيا

                                                           

^ فيض،حكمت℮℮۸.  ـ نهج البالغه ۱
^ ۳،قسمت ⅛.  ـ همان،خطبه ۲
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نگاه انحراف∂ به دين 
^ و  س اس→→→→→→→الم در خ→→→→→→صوص م→→→→→→سائل اق→→→→→→تصاد ẃح→→→→→→→اصل آنك→→→→→→→→ه، اح→→→→→→→كام و ق→→→→→→→وان→→→→→→→ين دي→→→→→→→ن م→→→→→→→قد
^ ت→→أمين و  ^ دارد و ن→→→ه اص→→→الت ب→→ه آنگ→→ونه ك→→ه ب→→را ل ن→→→سبت ب→→→→ه ام→→→ور ع→→→→باد ẃت→→→طف ^ س→→→ياس∂ و ... ج→→→نبه
^ س→→→→→→ب− ش→→→→→→مرده ش→→→→→→ود و اح→→→→→→ياناҐ ت→→→→→→ضعيف ي→→→→→→ا ت→→→→→→عطيل گ→→→→→→ردد ك→→→→→→ه در آن  ت→→→→→→قويت آنه→→→→→→ا ام→→→→→→ور ع→→→→→→باد
ار ب→→→→→→ل اض→→→→→→لẃ از آنه→→→→→→→ا خ→→→→→→واه→→→→→→يم ب→→→→→→ود و  ẃاس→→→→→→→→الم ان→→→→→→→قالب∂،همدوش ب→→→→→→→ا ك→→→→→→→ف ^ ع→→→→→→→→ا ẃص→→→→→→→ورت، در ع→→→→→→→ين اد
^ ج→اهل و م→غرور ب→→ا ن→ظر تحقير م∂نگرند به كسان∂ كه پايبند  م→عاالس→ف ش→نيده م→∂شود ك→ه اف→راد
^ ندبه و زيارت جامعه هستند و با لحن∂ تمسخرآميز م∂گويند:  به خواندن زيارت عاشورا و دعا

^ اصيل در دين برويد و سياست و اقتصاد دين را زنده كنيد.  دنبال كارها
 ^ ^ خ→دا ب→ه م→نزله ل ب→ه اولي→ا ẃع ب→ه درگ→اه خ→→دا و ت→وس ẃاي→→نان ن→→م∂دان→→ند ك→→→ه دع→→→ا و زي→ارت و ت→ضر
روح و ج→ان در پ→يكر اح→كام و ق→وان→ين دي→ن∂ م→است؛ وگ→رنه آن ق→وان→ين و اح→كام، ف→رضاҐ در ح→→دẃ اعال 
ار خ→→واه→→يم ب→→ود و م→→حكوم ب→→ه  ẃل ب→→اشد، ت→→ازه ه→→م ردي→→→ف ب→→→ا ك→→ف ẃن→→→يز اج→→→را ش→→ود،اگ→→ر خ→→→ال∂ از دع→→ا و ت→→وس
تان مصروف دعا و زيارت شود و  ẃه، ك→س∂ ن→گفته است ك→ه تمام همẃ ^ خ→واه→يم ش→→د. الب→ت ع→ذاب اب→→د
ع→→→اطل از س→→→ياست و اق→→→تصاد ب→→اشيد؛ ب→→لكه م→→∂گوييم: اص→→→الت در دي→→ن از آنґ ع→→→بادت است و دع→→ا و 
^ نيز در دين اصالت ندارد، بلكه آن  ^ آن است؛ آن→→گاه امور عباد مه ẃزي→ارت و س→→اير م→طالب م→→قد
^ م→→→عرفت و ش→→→ناخت م→→→قام واليت و ام→→→امت و ت→→→قرẃب ب→→→ه آن م→→→قام و ح→→→ركت  ^ ب→→→را مها ẃام→→→ور ن→→→يز م→→→قد

^ امام� است.  روح∂ به سو
روح دين،تبعيẃت از امام مبين 

^ ت→→→→→سهيل ام→→→→→ر ع→→→→→→بادت ب→→→→→→اشد و ام→→→→→ر  ^ ب→→→→→را مها ẃدي→→→→→ن ب→→→→→ايد م→→→→→→قد ^ ت→→→→→→مام اح→→→→→→→كام و ق→→→→→→وان→→→→→ين دن→→→→→يو
^ ت→قرẃب و ارت→باط ب→ا ام→ام�. دي→ن از ن→ظر  ^ ب→را مها ẃو ... ن→يز م→قد ẃاز ن→→ماز و روزه و ح→→ج ẃع→→بادت،اع→→م
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م→→→ا وق→→→ت∂ ص→→→حيح و ك→→→امل است ك→→→→ه ت→→→مام اح→→→→كام و ش→→→راي→→→عش در م→→→→سير واليت و ام→→→امت ع→→ل∂ و آل 
 ∂ẃاج→→→را در آي→→→→د؛ وگ→→→رنه ب→→→اطل است و خ→→→→ال∂ از اث→→→ر. ف→→→رق اس→→→اس∂ ش→→→يعه ب→→→ا س→→→ن ^ ع→→→ل∂� ب→→→ه م→→→رحله
ẃه،  ^ را دارن→→→→→د (الب→→→ت ^ و ع→→→→باد ه→→→→مين است.س→→→→نẃيان ت→→→→مام اح→→→→→كام و ش→→→→راي→→→→ع اس→→→→→الم اع→→→→مẃ از اح→→→→كام دن→→→→يو
^ ن→يز هست) و ظاهراҐ بهتر از ما هم دارند؛  اخ→تالف در ب→عض∂ اج→زا و ش→راي→ط و م→وان→ع در ام→ور ع→→باد
ن→ماز ج→ماعتشان ب→اشكوهتر از ن→→ماز ج→ماعت م→است،حجẃ و س→ع∂ و ط→واف→شان چشمگيرتر از حجẃ و 
س→→ع∂ و ط→→واف م→→است، ت→→→الوت ق→→رآنشان خ→→وش لح→نتر و پ→ر س→ر و ص→→دات→ر از ت→→الوت ق→رآن م→است. 
^ ع→ل∂ و آل ع→ل∂� است.آنه→→ا از م→سير خ→ارجند  آن→→چه ن→→دارن→→د روح و ج→→→ان دي→→ن است ك→→ه وال
→→ا از م→سير خ→ارج است و  ẃو ب→→يراه→→→ه م→→∂روند.آدم∂ ك→→→ه ب→→→ا ب→→دن س→→→الم س→→وار ب→ر م→ركب ره→وار م→→∂رود ام
^ كعبه سر از تركستان در م∂آورد.  بيراهه م∂رود، طبيع∂ است كه به هدف نم∂رسد و به جا

^ واليت سبب امنيẃت و سعادت  سايه
^ خ→→→→دا را  ẃد و ت→→→→قليد، راه ب→→→→ه س→→→→→و ل و ت→→→→→حقيق، ن→→→→→→ه ب→→→→→→ا ت→→→→عب ẃم→→→→→ا اف→→→→→تخارمان ه→→→→→→مين است ك→→→→→→ه ب→→→→→ا ت→→→→→عق
ي→→→→→→افتهاي→→→→→→م و ب→→→→→→→ه راه اف→→→→→→→تادهاي→→→→→→م و ب→→→→→→ا اط→→→→→مينان خ→→→→→اطر و آس→→→→→ودگ∂ دل ح→→→→→ركت م→→→→→→∂كنيم.ما ع→→→→→ل∂ و آل 
^ واليت آنه→ا پ→يش م→→∂رويم، ح→ال، اگ→ر از ن→ظر  ع→→ل∂� را ص→→راط م→→ستقيم م→→∂دان→يم و در س→→ايه
 ^ م→→→→→→→قهور ش→→→→→→→هوات واق→→→→→→→ع ش→→→→→→→دن،آلوده ش→→→→→→→→ديم و ب→→→→→→→ه زم→→→→→→→ين خ→→→→→→→ورديم، م→→→→→→→فتخريم ك→→→→→→→ه در زي→→→→→→→ر س→→→→→→ايه
^ او  ع→→→→→→→→→→ل∂� و در آس→→→→→→→→→→تان ع→→→→→→→→→→ل∂� ب→→→→→→→→→→ه زم→→→→→→→→→ين خ→→→→→→→→→وردهاي→→→→→→→→→م، زي→→→→→→→→→را م→→→→→→→→→طمئنẃيم ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→ا ي− اش→→→→→→→→→→اره

برم∂خيزيم؛ خودش فرموده است:  
 ↨џئґẃي ￍالس џو ґه ґرẂي→ џغ ∂→ґف ↨џن џس→→ џحẂال џن→→ ґم ẁرẂي→→ џخ ґيه→→→ґف ↨џئґẃي→→ ￍالس ￍإن→→џف ẂمẀكџي→→ن ґد ẂمẀكџي→→ن ґد Ẁاس→→ￍا النџه→→ا أي→→ џي)

)؛۱  ẀلџبẂقẀال ت ґه ґرẂي џغ ґﾭ ↨џن џس џحẂال џو ẀرџفẂغẀت ґيهґف
                                                           

 .℮⅛℮ ^ ـ اصول كاف∂ ، جلد ۲، صفحه ۱
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«م→→ردم، م→→→الزم دي→→→نتان ب→→اشيد و آن را م→→حكم ن→→گه داري→د و از دست ن→دهيد. گ→→ناه در دي→ن ش→ما ب→هتر 
از حسنه در غير آن است؛ زيرا گناه در دين شما مغفور است و حسنه در غير آن مقبول نيست». 

ي→→→عن∂ م→→→عصيت ك→→→س∂ ك→→→→ه در م→→→سير دي→→→ن ح→→→قẃ پ→→→يش م→→→→∂رود ص→→→د ش→→→رف دارد ب→→→ر ع→→→بادت آن 
ك→→→→س∂ ك→→→→ه از م→→→→سير ح→→→→قẃ م→→→→نحرف گ→→→→شته است و ب→→→→يراه→→→→ه م→→→→→∂رود؛ چ→→→→ون م→→→عصيت او م→→→→غفور است و 

عبادت اين مقبول نيست. 
^ س→→→→→يẃئات را از ب→→→ين  ^ است ك→→→→ه ن→→→→→ور آن، ظ→→→→لمت ج→→→→مله حبẃ ام→→→→ام ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين�ح→→→→سنها
ẃان ع→ل∂ م→جرم∂ دي→ده ن→م∂شود. در ح→قيقت، م→جرم واق→ع∂ ك→س∂  م→→∂برد و در م→حشر در م→→يان م→حب
است كه حبẃ عل∂� را در دل ندارد و از سيما شناخته م∂شود؛ چنان كه قرآن م∂فرمايد:  

�؛۱  ґدامẂق џالẂا џو ґ∂ ґواصￍالنґب Ẁذ џخ ẂؤẀيџف ẂمẀيماه ґسґب џونẀم ґر ẂجẀمẂال Ẁف џرẂعẀي�
^ ج→→→→→لو س→→→→→ر و پ→→→→→→اهايشان  «م→→→→→→جرمان ب→→→→→→→ا ق→→→→→→→يافههايشان ش→→→→→→ناخته م→→→→→→→∂شوند، آن→→→→→→گاه آنه→→→→→→→ا را ب→→→→→→ا م→→→→→وها

م∂گيرند[و به جهنẃم م∂افكنند]». 
^ عل∂�يعن∂ بيغوله  دل ب∂وال

^ ع→→→ل∂� ق→→→رار داده است.  ^ خ→→→ود را ب→→→سيار ش→→→اكريم ك→→→→ه م→→→ا را در م→→→سير حبẃ و وال م→→→ا خ→→→→دا
ارهايم،از  ẃنفس ام ^ ح→ال، اگ→ر خ→ود را آلوده و م→قهور ش→هوات ن→فس خ→ود م→→∂بينيم و زم→ين خ→ورده
^ ع→→ل∂� م→→→∂رود زم→→ين خ→→وردهاي→→م و ام→→→يدواري→→م  اي→→→ن ج→→هت خ→→وشحاليم ك→→ه در راه→→→∂ ك→→→ه ب→→→ه س→→و

داҐ به راه بيفتيم.  ẃاو برخيزيم و مجد ẃكه از بركات حب
ب→→→ه ي→→→ك∂ از ب→→→زرگان اه→→→ل م→→→عرفت گ→→→فتند: ف→→→→الن م→→→ريد ش→→→→ما، ك→→→ه خ→→→يل∂ م→→→ورد لط→→→ف و ع→→نايت 
^ ش→→→→→→ماست م→→→→→ست ش→→→→→راب اف→→→→تاده است. گ→→→→فت: خ→→→→دا را  ش→→→→→ماست، در گ→→→→→ذرگاه∂ ك→→→→→→ه رو ب→→→→→→ه خ→→→→→انه

                                                           

 .℮۱ ^ ^ الرẃحمن ، آيه ـ سوره ۱
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^ راه افتاده و در غير راه نيفتاده است.  شكر كه اگر افتاده است،تو
 م→→→ا ه→→→م خ→→→دا را ش→→اكريم ك→→ه اگ→→ر آلوده گ→→شته و اف→→→تادهاي→→م،در راه ع→→→ل∂ اف→→→تادهاي→→م و در ب→→يراه→→ه 
ن→يفتادهاي→م.ما از ع→مق ج→ان و صميم قلب معتقديم كه آدم مست شراب افتاده در آستان عل∂� 

نزد خدا محبوبتر است از آدم نمازگزار سر به سجده نهاده در آستان عمر. 
از امام باقر � منقول است:  

ائґر＃  џام＃ ج→џإم ґ ẃل→Ẁك ↨џاليџو→ґب Ẃتџان џد ґالم Ẃس Ẃاإل ґﾭ ↨ￍي→ ґع џر ￍل→Ẁك ￍنџب ґ ẃذ→→ џع Ẁ џال џﾱاџع→→→џت џو џ∑ џارџب→→џت Ẁاهللا џال→→џق)
 ґالم Ẃس Ẃاإل ∂→ґف ↨ￍي→ ґع џر ґ ẃل→Ẁك Ẃن џع ￍنџوẀف Ẃع џأل џو ↨ￍيґق→џت ↕ ￍر→џا بџهґالџم→ Ẃأع ґﾭ ↨ￍي ґع ￍالر ґتџان→џك Ẃإن џو ґاهللا џن→ ґم џسẂيџل

يئџ↨)؛۱  ґسẀم ↨џمґالџا ظџه ґسẀفẂأن ґﾭ ↨ￍي ґع ￍالر ґتџانџك Ẃإن џو ґاهللا џن ґل＃ م ґادџام＃ عџإم ґ ẃلẀك ↨џاليџوґب Ẃتџان џد
«خ→→دا ف→→رموده است: م→→ن ع→→ذاب م→→∂كنم ه→→ر گ→→روه∂ را در اس→الم ك→ه م→عتقد ب→→ه واليت پ→يشواي∂ 
ب→اشند ك→ه او ب→دون اي→ن ك→ه از ج→انب خ→دا م→نصوب ب→ه ام→امت ب→اشد خ→ود را امام مردم معرẃف∂ كرده باشد 
[و م→→→→ردم ن→→→→يز او را پ→→→→ذيرفته و دن→→→→→بالش رف→→→→→ته ب→→→→اشند؛ آن م→→→→ردم را م→→→→ن ع→→→→ذاب م→→→→∂كنم] اگ→→→ر چ→→→ه آنه→→→ا در 
اع→→مالشان ن→→يكوكار و پ→→رهيزكار ب→→اشند [ول∂ چ→→ون ت→→→بعيẃت از ام→→ام ج→→ائر ك→→ردهاند، م→→حكوم ب→→ه ع→ذابند] و 
[از اي→ن س→و] م→ن م→ورد ع→فو و رح→مت خود قرار م∂دهم مردم∂ را كه معتقد به واليت امام∂ باشند كه 
ا  ẃاز ج→انب م→ن م→نصوب ب→ه ام→امت ش→ده است؛ اگر چه آن مردم در اعمالشان تبهكار و گنهكار باشند [ام

ند، مشمول عفو و رحمت حضرت حقẃ قرار م∂گيرند]».  ẃچون در مسير واليت امام بر حق
چـون سگـ∂ افتـادهايـم انـدر نـمـكزار عـل∂ 

خوش مقام∂ هر كه خواهد گو بيايد جا كند  
→ا وق→ت∂ در ن→مكزار اف→→تاد و استحاله گرديد و تبديل به نم− شد،  ẃسگ ن→جسالع→ين است؛ام

                                                           

 .۳۷⅛ ^ ـ اصول كاف∂ ، جلد ۱، صفحه ۱
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^ ظ→→→اهر ب→→ين و ن→→اآگاه از ح→→قيقت  ^ اف→→راد ف ك→→رد درب→→→اره ẃپ→→→→ا∑ م→→→→∂شود. ب→→از ب→→ايد اي→→نجا اظ→→→هار ت→→أس
عيان ك→→اذب در ام→ر خ→→الفت پ→يامبراك→رم� را م→∂ستايند؛ از آن  ẃدي→→ن ك→→ه اب→وبكر و ع→مر، آن م→د
ن→→ظر ك→→→ه در زم→→ان ح→كومت آنه→ا اس→→الم پ→يش رف→ته و ك→→شورهاي∂ از ق→بيل ش→ام و اي→ران و روم و ي→من 

زير پرچم اسالم آمدهاند و.... 
خدمت∂ كوچ− در جنب خيانت∂ بزرگ 

^ ب→→وده ك→→ه زي→→ر دست  ^ اي→→→→مان س→→→ربازان م→→→جاهد الҐ، ف→→→تح ب→→→→الد از ب→→→ركات ن→→→يرو ẃم→→→∂گوييم: او
، ج→→→→نايت ب→→→→زرگ آنه→→→→ا ك→→→→ه  Ґپ→→→→يامبر اك→→→→رم� ت→→→→ربيت ش→→→→ده ب→→→→ودند، ن→→→→ه از ق→→→→درت ت→→→→دبير ع→→→→مر؛ ث→→→→انيا
^ غصب مقام خالفت است كه بر حسب نصẃ حديث غدير از  گ→ناه∂ نابخشودن∂ است، مسأله
آنґ ام→ام ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂ � و ح→قẃ م→→سلẃم آن ح→ضرت ب→وده است؛ و لذا ه→ر ع→→مل ن→يك∂ فرضاҐ از 
آنه→→→→→ا ص→→→→→ادر ش→→→→ده ب→→→→اشد، در ج→→→→نب اي→→→→→ن گ→→→→→ناه ب→→→→زرگ و اي→→→→→ن ج→→→→→نايت ع→→→→ظيم، ارزش اله→→→→∂ ن→→→→خواه→→→→→د 
^ آنه→→→→→ا ه→→→→→→موار خ→→→→→واه→→→→→→د  ^ ب→→→→→→ه ح→→→→→→ساب خ→→→→→واه→→→→→→د آم→→→→→→د و راه ج→→→→→هنẃم را ب→→→→→را داشت و ب→→→→→→لكه گ→→→→→→→ناه دي→→→→→→گر

ساخت. 
 ^ ^ ش→→→→ما را غ→→→اصبانه ت→→→صرẃف ك→→→ند و ش→→→ما را از خ→→→انه م→→→→ا از ش→→→→ما م→→→→→∂پرسيم: اگ→→→→ر ك→→→→→س∂ خ→→→انه
د و  ẃم→→→→→→→تعد ^ خ→→→→→→→→ودتان ب→→→→→→→→يرون ك→→→→→→→→ند، آن→→→→→→→→گاه ب→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→عمير و آب→→→→→→→→اد س→→→→→→→→اختن آن خ→→→→→→→→انه ب→→→→→→→→پردازد و ات→→→→→→→→اقها
^ ج→→الب ب→→→ه ع→→مل ب→→→ياورد،آيا او ب→→ا اي→→ن ك→→ارها ب→→ه ش→ما خ→دمت  اش∂ها ẃس→→النهاي∂ اح→→داث ك→→→ند و ن→→ق

كرده يا خيانت كرده است؟ 
^ ش→→ما، اع→مẃ از  ب→→ديه∂ است ك→→→ه ب→→ه ش→→ما ظ→لم و خ→→يانت ك→رده و ه→ر گ→ونه ت→صرẃف او در خ→انه
آب→→→اد و وي→→ران س→→→اختن، ظ→→لم است و س→→بب ب→→غض و ن→→فرت ش→→→ماست. در آن خ→→انه چ→→ه ش→راب ب→خورد 
^ خ→→→→الفت و ام→→→امت را  چ→→→→ه ن→→→→→ماز ب→→→خوان→→→د، در ه→→→ر ح→→→ال، ظ→→→لم است و خ→→→يانت. آن ن→→→امردان ن→→→يز خ→→→انه
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 ^ غ→→→→→اصبانه ت→→→→صرẃف ك→→→→ردند و ص→→→→احبخانه را ك→→→→ه ع→→→→→ل∂� ب→→→→ود ب→→→→يرون ك→→→→ردند و س→→→→پس در آن خ→→→→انه
غ→→→→صب∂ ن→→→→ماز ج→→→→→معه و ج→→→→→ماعت ب→→→→رپا ك→→→→ردند و ب→→→→→ه ك→→→→شورگشاي∂ و ب→→→→→ه زع→→→→م خ→→→→ود، ب→→→→ه ت→→→رويج اس→→→→الم 

^ خدا نيست.  پرداختند؛ غافل از اين كه هر ترويج اسالم∂ مورد رضا
تأييد دين با آدم فاجر 

اين حديث از رسول خدا� نقل شده است كه:  
)؛۱  ґر ґفاجẂال ґل Ẁج ￍالرґب ґين ẃا الد џهذ Ẁدґẃي џؤẀيџل џاهللا ￍنґا)

^ آدم فاسق و فاجر هم تأييد و ترويج م∂كند».  «خداوند اين دين را به وسيله
^ آمده است:   در عبارت ديگر

(بґاџقẂوام＃ الخџالقџ لџهẀم)؛ 
^ از آن ندارند».  ^ گروههاي∂ ترويج م∂شود كه خودشان بهرها «اسالم چه بسا به وسيله

 ^ ^ خ→→ود ق→→رار م→→∂دهند، ن→→ه وس→→→يله ^ ن→→يل ب→→ه دن→→يا  ف→→→راوان→→→ند ك→→→سان∂ ك→→→→ه ت→→رويج دي→→ن را وس→→يله
^ غ→→→→→صب∂ ب→→→→→يرون  ^ خ→→→→→→دا ب→→→→→ودند، از خ→→→→→انه ^ خ→→→→→→→دا.اگ→→→→→→ر آنه→→→→→→→ا ب→→→→→→ه راس→→→→→→ت∂ ط→→→→→→الب رض→→→→→→ا ن→→→→→→يل ب→→→→→→→ه رض→→→→→→→ا
م→→→∂رفتند و خ→→→انه را ت→→حويل ص→→→احبش م→→→∂دادن→→د؛ و لذا آنه→→→ا ه→→ر ك→→→ار ب→→→ه ظ→→اهر ن→→يك∂ ه→→→م ك→→→ه ان→→→جام 

^ خودشان آماده ساختهاند.  ^ جهنẃم را برا ^ از حفرهها دادهاند، با همان كار ني− حفرها
ا∑ زن→اكار  ẃآي→→→ا اي→→ن ت→رويج دي→ن است ك→ه اب→وبكر لش→كر اع→زام ك→ند و خ→→الد ب→ن ولي→د آدم س→ف
^ از مسلمانان بدهد كه تنها جرمشان اين بود  را ف→رمانده لش→كر ق→رار ده→→د و دس→تور حمله به طايفها
^ ب→→→ه ح→→→قẃ ن→→→يست، م→→→ا ب→→→→ه او زك→→→ات ن→→→م∂دهيم. ب→→→ه ه→→→مين ج→→→هت،  ك→→→→ه م→→→→→∂گفتند چ→→→→ون اب→→→→وبكر خ→→→ليفه
 ^ ح→→→→→→كم ك→→→→→→فر و ارت→→→→→→داد آنه→→→→→→ا از م→→→→→→قام خ→→→→→→→الفت ص→→→→→→ادر ش→→→→→→→د و خ→→→→→→→الد ب→→→→→→→ا لش→→→→→→كريانش ب→→→→→ه ي− ق→→→→→بيله

                                                           

 .Ｑ℮ ^ ↨ البيضاء،جلدＱ،صفحه ẃـ المحج ۱
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م→سلمان ب→→∂گناه ح→مله ك→رد و ام→والش→→ان را ب→→ه غ→→ارت ب→رد و رئ→يس قبيله (مال− بن نويره) را كشت و 
ه→→→مان شب ب→→→→ا زن ش→→وهرمرده زن→→ا ك→→رد و زن→→ان و دخ→→تران ق→→بيله را ب→→→ه اس→→→ارت ب→→رد. آي→→ا اي→→ن ت→→رويج دي→→ن 

است و خدمت به عالم اسالم و مسلمين است؟ 
وام بگوييم:   ẃداريم كه عل∂الد ẃپس ما حق

رџ تابґع＃ لџهẀ عﾲџ ذلґ−)؛  ґآخ џد＃ وẃم џحẀم ґآل џد＃ وẃم џحẀم ￍق џح џمџلџم＃ ظґظال џل ￍوџا ẂنџعẂال ￍمẀلهẃلџا)
 ＾ џدẀهẂال ↨ￍمґئџا ∂џلџع Ẁالم ￍلسџا

س→→الم ب→→ر ع→→ل∂ و آل ع→→ل∂� ك→→→ه پ→→يشواي→→→ان ه→داي→تند و زم→ام ه→→دايت از ج→→انب خ→→دا ب→ه دست 
آنها سپرده شده است. 

∂)؛  џج ґحẂال ∂ґولẀا џو ∂џهالن ^ ґو џذ џو ∂џقالت ґالمẂاع џو ∂ џج الد ґصابيحџم џو)
^ ت→→قوا و ص→→احبان ك→→→املترين  ^ ب→→رجسته ^ روش→→→ن∂ ب→→→خش در ت→→→→اريك∂ها و ن→→→شانهها «و چ→→→راغها

^ عقل و دارندگان هوش و فراست واال ».   درجه
 ∂ џج مفهوم مصابيح الد∫

باح است و م→→→→صباح ي→→→→عن∂ چ→→→→راغروشن∂بخش.د�ج�→→→→∂ يع→→→→ن∂ ت→→→اريك∂ها  Ẃص→→→→→ ґم→→→→صابيح ج→→→→مع م
ي→→→ش  ^ خ→→→→→→→→→→→→→→→→و ه از س→→→→→→هو∗∗∗∗و خ→→→→→→طا ẃه→→→→→→→→د＾� ه→→→→→→→م در ع→→→→→→→→الم ت→→→→→→→شريع و ت→→→→→→→كليف ب→→→→→→→ا ب→→→→→→→يانات م→→→→→→→نز ^ ه ẃائ→→→→→→→م.
^ و  ^ ف→→→→→→→→→كر ^ ج→→→→→→→→→→هل و ش→→→→→→→→→→ر∑ و ك→→→→→→→→→فر را ب→→→→→→→→→رطرف م→→→→→→→→→∂سازند و از ان→→→→→→→→→حاء ض→→→→→→→→→→اللتها ت→→→→→→→→→→اريك∂ها
^ ف→→→→يض ق→→→→رار  ^ م→→→→→→∂كنند و ه→→→→→م در ع→→→→→الم ت→→→→→كوين ب→→→→→→ه اذن خ→→→→→دا م→→→→جرا ^ و اخ→→→→→→الق∂ ج→→→→→لوگير اع→→→→→تقاد
م→→→∂گيرند و در پ→→رتو ن→→ور واليت م→→طلقه و ف→→راگ→→يرشان م→→واهب خ→→دا را ب→→→ه ك→→ائنات اف→→→اضه م→→∂كنند و 

^ ابعاد تبديل به نور وجود و هست∂ م∂كنند.  ظلمات عدم و نيست∂ را در همه
                                                           

سهو: فراموش كردن، خطاكردن.  ∗
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 ∂ џعالم الت∫قџمفهوم ا
^ ك→→وه ب→→لند  →→→لџم، ه→→→م ب→→→ه م→→عنا џم است و عџل→→ џو ت→→→قوا ه→→→ر دو ب→→ه ي− م→→عناست .ا�ع�→→→الم ج→→مع ع Ẅ∂ق→→→Ẁ ت
^ ع→→المت و پ→رچم . ام→→امان�در م→→سير ت→قوا، ه→مچون ك→وه، ثابت و استوار هستند  آم→ده ه→م ب→ه م→عنا
^ آنه→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→ه وج→→→→→→→→ود ن→→→→→→→→م∂آيد ي→→→→→→→→→ا ه→→→→→→→→مانگونه ك→→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→وه ارت→→→→→→→→فاع و  و ك→→→→→→→→→وچ−ترين ت→→→→→→→→→زلزل در ت→→→→→→→→قوا
^ ك→→→وه ت→→→قوا ق→→→رار  ^ ك→→→→وه را م→→→→∂بينند، خ→→→اندان ع→→→صمت� ن→→→يز در ق→→→لẃه ب→→→→رجستگ∂ دارد و ه→→→→مه ق→→→→لẃه
^ تقوا و ايمان م∂شناسند و  ^ اع→→ال گ→رفتهان→د و دوست و دش→من آنه→→ا را ب→ه ع→نوان ص→احبان درج→→ه
^ ب→→راف→→راش→→ته در م→→سير ت→→قوا ه→→ستند.اگ→→ر ك→→→سان∂ ب→→خواه→→ند از  ^ روش→→ن و پ→→رچمها ه→→مچنين، ن→→شانهها

^ آنها بروند.  حقيقت تقوا و يقين و ايمان نشان∂ بگيرند، بايد درґ خانه
^ تقوا  مفهوم دقيق كلمه

^ است و م�ت�ق∂ را پ→رهيزگار م∂گويند؛ول∂ اين  ^ پ→رهيزكار ^ ت→قوا در ف→ارس∂ ب→ه م→عنا ك→لمه
^ ت→قواست؛ ي→عن∂ از لوازم و آث→ار ت→قوا، پ→رهيز ك→ردن  ^ م→عنا ^ ح→→قيق∂ ت→→قوا ن→يست، ب→لكه الزم→→ه م→→عنا
^ ك→ردن و ك→نار رف→تن ن→يست؛ و لذا ب→رخ∂ آن  →ا ح→→قيقت ت→قوا دور ẃج→→ستن از گ→→ناه است، ام ^ و دور
ẃق∂ ي→عن∂ آدم  ^ پ→→ارساي∂ م→→→∂گيرند ك→→→ه ب→→ه ع→→بارت∂ ن→→گهبان∂ است و م→→→∂گويند: ان→→سان م→→ت را ب→→ه م→→عنا
خ→→ود ن→→گهبان و خ→→ودنگهدار ك→→ه در م→→حافظت روح و ج→→ان خ→→ويش از آلودگ→∂ ب→ه گ→ناه و م→عصيت 
^ ب→→→→→ال ك→→→→نار م→→→→∂رود ت→→→→ا ب→→→→→ال دام→→→→نش را ن→→→→گيرد و گ→→→→→اه∂ در  ك→→→→وشاست . گ→→→→→اه∂ ان→→→→سان از ي− م→→→→نطقه
^ است ك→→→→→→ه آن ب→→→→→→→ال ن→→→→→→م∂توان→→→→→→→د ب→→→→→→ه دام→→→→→ن او ب→→→→→رسد . م→→→→→ثالҐ در  ه→→→→→→مان م→→→→→→نطقه م→→→→→→→∂ماند، ول∂ چ→→→→→→→نان ق→→→→→→و
^ م→→→→بتال  ^ واگ→→→→→يردار م→→→→→→∂آيد. ب→→→→→عض∂ از آن م→→→→نطقه ك→→→→→نار م→→→→→∂روند ت→→→→ا ب→→→→ه آن ب→→→→يمار ^ ب→→→→→يمار م→→→→→نطقها
^ ب→→ه خ→→ود ت→→زريق م→→∂كنند و م→→صونيẃت  →→→د آن ب→→يمار ẃا واك→→سن ض→→→ ẃن→→شوند و ب→→عض∂ ك→→نار ن→→م∂روند، ام
ل∂ از م→حيط م→رض دور م→→∂شود ت→ا خ→ودش را ح→فظ  ẃم→→∂يابند و م→→بتاليان را ه→م ن→جات م→→∂دهند . او
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ل∂ ح→→→→كايت از ض→→→عف  ẃم→→→→∂ ع→→→→الوه ب→→→ر ح→→→فظ خ→→→ود، دي→→→گران را ه→→→م از ب→→→→ال م→→→→∂رهاند.كار او ẃك→→→→ند و دو
→→شت∂  Ẁب→→ا ك→→س∂ ك Ґت است. ك→→→س∂ م→→→∂خواه→→→د زم→→ين ن→→خورد، اص→→→الẃق→→→و ^ م→→→∂ ن→→→شانه ẃم→→→∂كند و ك→→→ار دو
^ ك→→→→شت∂ م→→→→→∂گيرد و ح→→→→ريف را ه→→→→→م زم→→→→ين م→→→→→∂زند ؛ در ن→→→→تيجه، ه→→→ر دو ن→→→فر زم→→→ين  ن→→→→م∂گيرد؛ دي→→→→گر
^ ب→→→→ا ي− ق→→→→هرمان  →→→→→ا ي→→→→ك∂ از ن→→→→اتوان→→→→→∂ ك→→→→→شت∂ ن→→→→گرفته و زم→→→→ين ن→→→→خورده است، دي→→→→گر ẃخوردهان→→→→→د، ام→→→→→ ن

كشت∂ گرفته و زمين نخورده است ؛ ميان اين دو زمين نخوردن خيل∂ فاصله است. 
پرهيزگار حقيق∂ كيست؟ 

^ گ→→→→→→ناه، ت→→→→→→فسير  ح→→→→→→ال،اگ→→→→→→ر ت→→→→→→قوا ب→→→→→→→ه پ→→→→→→رهيزگار＾، ي→→→→→→عن∂ ك→→→→→→→نار رف→→→→→→تن و دور ش→→→→→→→دن از ص→→→→→→حنه
^ م→→→→ا چ→→→→نين است؛ي→→→→عن∂ اگ→→→→→ر  ^ ن→→→→→يست و غ→→→→الباҐ ت→→→→قوا →→→→ا ك→→→→مال ف→→→→وقالع→→→→→ادها ẃه ك→→→→→مال است امẃ ش→→→→→ود،الب→→→→→ت
ẃق∂ ب→→اشيم،بايد از م→→حيط م→→عصيت دور ش→→→ويم؛ چ→→ون آن ق→→وẃت و ن→→يرو در م→→ا ن→→→يست ك→→ه  ب→→→خواه→→→يم م→→→ت
در م→→→يان آلودگ→→→ان زن→→→دگ∂ ك→→→→نيم و خ→→→ود آلوده ن→→→شويم. م→→→ا اگ→→→ر م→→→يان م→→عصيتكاران ب→→مانيم، ن→→ه ت→→نها 
ن→→→→→→م∂توان→→→→→→يم م→→→→→→ردم آلوده ب→→→→→→ه گ→→→→→→ناه را ن→→→→→→جات ده→→→→→→يم، ب→→→→→لكه خ→→→→→ود ن→→→→→يز آلوده ب→→→→→ه گ→→→→→→ناه م→→→→→∂شويم؛ و لذا 
 ^ ه از س→عد ẃم→→ا ه→→مان پ→→رهيز و ك→→→نار رف→تن و دور ش→→دن از م→حيط گ→نهكاران است . اي→ن ق→ص ^ وظ→→يفه

است كه م∂گويد:  
 k＾در ك→→→→→→→→→وهسار ^ قـن→→→→→→→→اعت كـرده از دن→→→→→→→→→يا ب→→→→→→→ه غ→→→→→→→ار＾k بـدي→→→→→→→→→دم ع→→→→→→→→→ابـد
 kچ→→→→→→→را گ→→→→→→→فتم ب→→→→→→→ه ش→→→→→→هر ان→→→→→→در ن→→→→→→ياي∂؟ k∂ك→→→→→→→→ه بـار＾، بـنـد از دل ب→→→→→→→→رگشاي
 kن→→→→→غزند ґروي→→→→→ان ^ →→→→→ل ب→→→→→سيار ش→→→→د،پيالن ب→→→→لغزندk ب→→→→→گفت: آن→→→→→جا پ→→→→→ر ґچ→→→→→و گ

در ش→→→→هر، زي→→→→→با روي→→→→→ان دلرب→→→→ا ف→→→→راوان→→→→→ند و م→→→→ن از آن م→→→→→∂ترسم ك→→→→ه ب→→→→ا دي→→→→دن آنه→→→ا دل و دي→→→ن از 
→→ل ف→→يلها ن→يز م∂لغزند. ما غالباҐ از گروه همان عابد هستيم كه  ґك→ف ب→دهم؛چرا ك→ه در زم→ين پ→ر از گ
اگ→ر ب→خواه→يم خ→ود را ن→→گه داري→→م،بايد از ج→لوهگاه دن→→يا و دن→ياداران كنار برويم و اگر بمانيم،آلوده 
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^ẃ و ن→→→يرومندند و واك→→→سن ض→→→دẃ م→→→عصيت ب→→→ه خ→→ود  ẃه، ه→→→ستند ك→→→سان∂ ك→→→ه آن چ→→→→نان ق→→→و م→→→∂شويم. الب→→→ت
ت→زريق ك→رده و ق→هرمان ت→قوا ش→دهان→→د ك→→ه از م→اندن در ميان گنهكاران نه تنها آلوده نم∂شوند، بلكه 
 ^ ^ گ→→ناه و م→→عصيت ب→→يرون م→→→∂كشند و اي→→→ن اف→→راد در م→→يان م→→→ا ن→عمتها آلودگ→→ان را ن→→يز از لج→→نزاره→→ا
^ آنها زندگ∂ م∂كنيم. اگر  اҐ از م→واهب عظيم اله∂اند و ما هم به آبرو ẃب→زرگ خ→دا ه→ستند و ج→د
^ آنهاست كه  خ→دا آب و ن→ان∂ ب→→ه ما م∂دهد و دفع بالي∂ م∂كند از بركت وجود آنها و به آبرو
ـ عجلَ اهللاُ تَعــûاليû فَرجه الش�ريف ـ ق→→→→→→رار  ↨ ب→→→→→→نالح→→→→→→سن  ẃزم→→→→→→→→ان، ام→→→→→→ام ح→→→→→→ج ẃ∂در رأس→→→→→→→شان وج→→→→→→→ود اق→→→→→→→→دس ول
^ ص→الح از بال حفظ  ^ را ب→ه خ→اطر ي− ب→نده گ→رفته است؛ و لذا ف→رمودهاند، چ→ه ب→→سا خ→داون→→د ق→ريها
ẃق∂ واق→→ع∂ در م→→يان م→→→ا زي→→اد ب→اشند ت→ا ب→→ه ب→ركت وج→ود  م→→∂كند و م→→ا ب→→→ايد دع→→→ا ك→→نيم ك→→→ه از اي→→ن اف→→راد م→→ت

آنها از ما دفع بال شود. 
ح→→اصل آنك→→→ه، ح→→→قيقت ت→→قوا ه→→→مان ن→→يرو و ق→→وẃت و ص→→→البت روح→→∂ است ك→→→ه از آن ت→→→عبير ب→→→ه 
^ وجودش در  ^ ابليس∂ به حومه ^ رادع→→ه＾∗∗∗∗ن→→→→→→→→→ف→→→→→س→→→انيẃه م→→∂شود و آدم→∂ را از ن→فوذ وس→وسهها م→لكه

امان نگه م∂دارد. 
^ مثبت است، نه منف∂  تقوا به معنا

^ ش→→→→→→→→ريف ه→→→→→→→م دقẃت ك→→→→→→→نيم، ه→→→→→→مين م→→→→→→عنا ب→→→→→→→يشتر اس→→→→→→تفاده  اگ→→→→→→→ر م→→→→→→→→ا در ك→→→→→→→لمات ن→→→→→→→هج الب→→→→→→→→الغه
^ م→→نف∂  ^ م→→→ثبت ارائ→→→→ه ش→→ده است،ن→→ه ب→→→هصورت ي− م→→عنا م→→→∂شود؛يعن∂ ت→→→قوا ب→→→→هصورت ي− م→→→→عنا

^ جستن باشد. مثالҐ به اين جمله دقẃت فرماييد:  كه پرهيز كردن و دور
)؛۱  Ẁهџم ґار џحџم ґاهللا џاءџيґل Ẃأو Ẃتџم џح ґاهللا ^ џوẂقџت ￍن ґإ)

                                                           

رادع: باز دارنده.  ∗
 .۱۱۳ ^ ^ فيض،خطبه ـ نهج البالغه ۱
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مات اله→∂  ẃت→→قوا، دوس→→تان خ→→دا را در ح→→مايت خ→→ود ق→→رار داده و آنه→→ا را از ت→→جاوز ب→→ه ح→→ريم م→حر»
بازداشته است». 

ف∂ ش→ده است  ẃح→→ام∂ و ب→→ازدارن→→ده از گ→→ناه م→عر ^ چ→→نان ك→→→ه م→→→∂بينيم، ت→→قوا در اي→→ن ج→→مله ن→→يرو
^ ج→→→→→ان  ور ج→→→→→→ان،رادع از اق→→→→→تحام∗∗∗∗به گ→→→→→→→→→→→→→→→ن→→→→→اه و م→→→→→→انع از ن→→→→→فوذ گ→→→→→ناه ب→→→→→ه ح→→→→ومه џب→→→→→ر د ^ ك→→→→→ه م→→→→→→انند ح→→→→→→صار
م∂شود و الزمهاش پرهيز از گناه است و پيدايش حالت ترس از خدا در دل، كه م∂فرمايد:  

)؛  Ẁهџتџخافџم ẂمẀهџوبẀلẀق Ẃتџم џزẂلџا џو)
^ آنها ساخته است».  «تقوا حالت خوف از خدا را مالزم دلها

ه ب→→ه آي→→→ات و رواي→ات م→∂گوييم ب→ايد از خ→→دا ت→رسيد و خ→وف از خ→دا از ف→→ضايل  ẃم→→ا ك→→→ه ب→→→ا ت→→وج
روح∂ است، بايد بدانيم كه خدا ي− موجود موحش و ترسآور نيست، بلكه او جمال و كمال 
^ رأفت و رح→→مت است. آن→→چه از آن ب→→→ايد  م→→→طلق است و ن→→→سبت ب→→→ه ب→→→ندگان خ→→→ود در ن→→→هايت درج→→→→ه
^ م→→→→→طيع و م→→→→→تخلẃف را  ت→→→→→→رسيد، م→→→→→→قام ع→→→→→→→دل خ→→→→→داون→→→→→→د است؛ي→→→→→عن∂، چ→→→→→ون او ع→→→→→→ادل است و ان→→→→→→سانها
^ ح→→→→ساب م→→→→∂دهد و ه→→→رگز م→→→طيع را ك→→→يفر ن→→→م∂دهد و م→→→تخلẃف از  پ→→→→اداش و ك→→→→يفر م→→→→→ناسب و از رو
ق→→→انون را ه→→→→م ب→→→→∂حساب م→→→ورد لط→→→ف و پ→→→اداش ق→→→رار ن→→→م∂دهد، ب→→نابراي→→ن، ج→→ا دارد ك→→ه ان→→سان از م→→→قام 
ع→→دل او در ح→→→ال ت→رس و ه→راس ب→اشد.تازه ع→دل ه→م ت→رسآور ن→يست؛ ب→لكه آن→چه ت→رسآور است، 
ẃق∂ ك→→→ه از م→→قام  گ→→→ناهان خ→→→ود ان→→→→سان است ك→→→ه او را م→→→ستحقẃ ك→→→يفر م→→→∂سازد؛وگرنه ان→→→سان س→→الم و م→→ت

عدل خدا ترس و هراس∂ نخواهد داشت. 
^ نوران∂ از امام امير المؤمنين�منقول است كه فرموده است:  اين جمله

)؛۱  ẀهџبẂن џذ ￍال ґإ ￍنџاف џخџال ي џو Ẁهￍب џر ￍال ґإ ẂمẀكẂن ґم ẁد џأح ￍنџو Ẁج Ẃرџال ي)
                                                           

^ داخل شدن، خويشتن را به مشقẃت انداختن.  ∗اقتحام: ب∂انديشه در امر
^ فيض،حكمت۷۹.  ـ نهج البالغه ۱
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^ جز گناهش نبايد بترسد».  ^ جز به خدا نبايد اميدوار باشد و از چيز «احد
^ ك→→→→ه ان→→→→سان  ^ ان→→→سان است و ت→→→نها چ→→→يز ت→→→→نها ك→→→→س∂ ك→→→ه ان→→→سان ب→→→→ايد ب→→→ه او ام→→→يدوار ب→→→اشد،خدا

^ ثمال∂ م∂خوانيم:  ^ ابوحمزه بايد از آن بترسد، گناه خود انسان است. اين جمله را هم در دعا
)؛  ẀتẂع ґمџط џ−џم џرџك ẀتẂيџأ џذا ر ґإ џو ẀتẂع ґزџف ﾼوẀن Ẁذ ẀتẂيџأ џذا ر ґإ ^ (مџوال

^ م→→→→ن، وق→→→→ت∂ ب→→→→ه گ→→→→ناهانم م→→→→→∂نگرم،وحشت م→→→→∂كنم و وق→→→→ت∂ ب→→→→→ه ك→→→→رمت م→→→→→∂نگرم، ط→→→→مع  «م→→→→وال
م∂كنم و اميدوار م∂شوم ». 

^ ت→→قوا، پ→→رهيز ك→→ردن از گ→→→ناه ي→→ا ت→→رسيدن از خ→→دا  م→→→نظور اص→→→ل∂ از ب→→→حث اي→→ن ب→→ود ك→→ه در م→→عنا
م→→→لحوظ ن→→→يست ك→→ه گ→→فته م→→∂شود: �اتẃ→→قوااهللا�ي→→عن∂، از خ→→دا ب→→ترسيد، ب→→لكه پ→→رهيز از گ→→→ناه و ت→→رس از 

خدا از لوازم و آثار حقيقت تقواست.  
^ عيوب انسان  لباس تقوا پوشاننده

^ از ت→→→→→→→→→→قوا ش→→→→→→→→→→ده است و آن ت→→→→→→→→→→عبير لب→→→→→→→→→→→اس است ك→→→→→→→→→ه  ^ دي→→→→→→→→→→گر در ق→→→→→→→→→→رآن ك→→→→→→→→→→→ريم ت→→→→→→→→→→عبير زي→→→→→→→→→→→با
م∂فرمايد: 

...�؛۱  ẁرẂي џخ џ−ґذل ^ џوẂقￍالت Ẁباسґل џو...�
^ تقوا نيكوترين لباس است...».  «جامه

^ ب→→→→→→→→→→دن است،ت→→→→→→→→قوا ن→→→→→→→→يز س→→→→→→→→اتر ع→→→→→→→→ورت و  رت و زش→→→→→→→→→→ت∂ها ه→→→→→→→→→مانگونه ك→→→→→→→→→ه لب→→→→→→→→→اس س→→→→→→→→→اتر∗∗∗∗عو
^ ب→→→→دن م→→→ا آگ→→→→اه  ^ اي→→→ن ك→→→→ه م→→→ردم از ع→→→ورت و زش→→→ت∂ها ^ روح ان→→→→→سان است . م→→→→ا ه→→→→رگز ب→→→→را زش→→→→ت∂ها
 ^ ^ اي→→→→نكه زش→→→→ت∂ها ن→→→→→شوند، از م→→→→→→يان م→→→→→ردم ف→→→→→رار ن→→→→→م∂كنيم؛ ب→→→→→لكه لب→→→→اس م→→→→∂پوشيم. ه→→→→مچنين ب→→→→را

                                                           

 .۲⅛ ^ ^ اعراف ، آيه ـ سوره ۱
ساتر: پوشاننده.  ∗
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روح→→→∂ از م→→→→ا ب→→→روز ن→→→كند، ب→→→ايد لب→→→→اس ت→→→قوا ب→→→ر ان→→→دام روح خ→→→ود ب→→→پوشانيم ت→→→ا ه→→مچون لب→→اس ب→→→دن، ه→→م 
 ^ ^ ف→→→→يض ^ از ت→→→→→قوا در ن→→→→→هجالب→→→→→→الغه ^ زي→→→→→نت؛ ت→→→→→عبير لط→→→→→يف دي→→→→→گر س→→→→→اتر ع→→→→→ورت ب→→→→→اشد ه→→→→→م م→→→→→ايه

شريف آمده است،امام اميرالمؤمنين� م∂فرمايد:  
نￍ↨)؛۱  џجẂال џﾱ ґإ Ẁيق ґرￍد＃ الطџغ ґﾭ џو ↨ￍن ẀجẂال џو Ẁز Ẃر ґحẂال ґمẂوџيẂال ґﾭ ^ џوẂقￍالت ￍن ґإџف)

^ بهشت».  ^ آخرت راه به سو ^ انسان حصار است و سپر و در فردا «تقوا در دنيا برا
^ ي− س→→→→رباز م→→→جاهد در م→→→يدان ج→→→→نگ ف→→→رار و گ→→→ريز از م→→→قابل دش→→→من ن→→→يست؛ ب→→→لكه  وظ→→→→يفه
^ س→→→→الم  ^ دف→→→→→ع ض→→→→ربات دش→→→→من س→→→→پر ب→→→→ر س→→→→ر گ→→→→رفتن است.ب→→→→را وظ→→→→→يفهاش اي→→→→→→ستادن در م→→→→→→يدان و ب→→→→→را
م→→اندن از ض→ربات دش→من دو راه ه→ست: ي→ك∂، ف→رار از م→يدان ك→ه ح→→اك∂ از ض→عف و ن→اتوان→∂ س→رباز 
^ دش→من س→الم م→اندن و ب→ا  ^ آن از آس→يب ح→→مله است و راه دي→→گر، س→پر ب→ر خ→ود گ→رفتن و ب→→ه وس→يله

شمشير به او حمله بردن كه حاك∂ از شجاعت و درايت سرباز است. 
ẃق∂ ك→→→→→امل ن→→→→→يز آن ن→→→→→يست ك→→→→→ه ب→→→→→گريزد ت→→→→→ا م→→→→→بتال ب→→→→→→ه گ→→→→→→ناه ن→→→→→شود، ب→→→→→لكه آن است ك→→→→→ه  ان→→→→→→سان م→→→→→ت
 ^ ^ رادع→ه از گ→→ناه را در روح خ→→ويش اي→جاد ك→رده ب→→اشد و ه→مچون سپر، ضربات وسوسهها م→لكه
ز  Ẃر→ ґح .↨ẃن→→→ Ẁز است و ج Ẃر→→ ґاره را دف→→ع ك→→ند، چ→→نان ك→→ه م→→وال ع→→ل∂�م∂فرمايد : ت→→قوا ح→→ ẃاب→→ليس و ن→→فس ام

نẃ↨ يعن∂ سپر.  Ẁيعن∂ حصار و ج
درجات تقوا 

مات  ẃواج→→→→بات و ت→→ر∑ م→→حر ^ ^ پ→→→ايينش ادا ^ م→→→راتب و درج→→→→ات است. درج→→→→ه ت→→→قوا ه→→→م دارا
 ^ ∂ نشوند؛ مرتبه ẃم→→∂شود و ه→→مگان ب→ايد داش→ته ب→→اشند ت→ا ج→هنم ẃع→ام ^ است ك→ه از آن ت→عبير ب→→ه ت→قوا
^ خ→→اصẃ م→→→∂شود، آن است ك→→ه ع→→→الوه ب→→ر اص→→الح اع→ضا و ج→وارح (  ب→→االتر، ك→→→ه از آن ت→→→عبير ب→→→ه ت→→قوا

                                                           

 .۲۳۳ ^ ^ فيض، خطبه ـ نهج البالغه ۱
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چ→→→شم و گ→→→وش و دست و پ→→→ا و زب→→→ان) ب→→→→ا ت→→→ر∑ م→→→→عاص∂ و گ→→→ناهان، در م→→→→قام ت→→→هذيب ن→→فس از رذاي→→ل 
 ^ ^ زشت از ق→بيل ب→خل و ح→سد و ك→بر و ط→مع و س→وء ظ→نẃ و...را از حومه اخ→→الق∂ ب→رآيد و خ→→و＾ها
^ ب→رتر، ك→→ه م→ا دس→تمان ب→→ه آن ن→م∂رسد و از آن ت→→عبير  ^ اع→→→ال و درج→→→ه ج→→ان خ→→ود دور س→→ازد و م→→رتبه
^ ق→لبشان را ي→كسره  الخ→اصẃ م→→∂شود،مخصوص ك→→سان∂ است ك→ه خ→→انه ẃي→ا خ→→اص ẃاخ→→ص ^ ب→→ه ت→→قوا
^ ج→→ز خ→→→دا ب→→→ه آن  →→→د џح џق ش→→ده است و اẀر→→Ẁخ→→دا ق ^ از غ→→ير خ→→دا خ→→ال∂ ك→→ردهان→→→د و ب→→وستان ج→→انشان ب→→را

راه ندارد. 
ان  ẃخاص ^ تقوا

^ دل ن→→شستم؛ ه→→ر چ→→ه غ→→ير   از ام→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين� ن→→→قل ش→→→ده ك→→→ه ف→→→رمودهان→→→د: م→→→ن درґ خ→→انه
خدا بود، راهش ندادم. آنان منطقشان اين است كه: 

)؛  ґاهللا џرẂي џغ ґاهللا ґم џر џح ґﾭ ا Ẁنو ґك ẂسẀال ت ґاهللا Ẁم џر џح ẀبẂلџلقџا)
«دل حرم خداست. در حرم خدا، غير خدا را ننشانيد». 

مات م→→∂كنيم و ي→→ا ت→→حصيل ف→ضايل  ẃواج→→بات و ت→→ر∑ م→→حر ^ م→→ا خ→→→يل∂ ه→→نر داش→→ته ب→→اشيم، ادا
→→→ا ع→→→الم خ→→يال خ→→ود را ن→→م∂توان→→يم ت→→حت م→→راق→→بت  ẃم→→→∂كنيم و ن→→→فسمان را از رذاي→→→→ل ت→→→طهير م→→→∂كنيم. ام
 Ґالت گ→وناگون و اح→→ياناẃوام، اف→→→كار پ→→ريشان و ت→→خي ẃب→→از ب→→داري→→م. ع→→ل∂الد ^ درآوري→→م و از ه→→رزه گ→→رد
د و رفت و آم→→→→→→دند و چ→→→→→→ه ب→→→→→→→سا خ→→→→→→ود ان→→→→→→→سان ن→→→→→→→اراحت  ẃش→→→→→→→رم آور در گ→→→→→→→ذرگاه خ→→→→→→→يال م→→→→→→ا در ح→→→→→→ال ت→→→→→→رد
^ ب→→ازيگوش خ→→يال از ه→→رزه  ه ẃاز ذه→→→نم م→→→→∂گذرد. آر＾، اي→→→→ن ب→→چ ^ م→→→∂شود ك→→→ه چ→→→را چ→→→→نين خ→→→واط→→→→ر
ب كرده و لجام  ẃبازيگوش را هم مؤد ^ ه ẃا ه→ستند ك→سان∂ ك→→ه اين بچ→→ ẃدستب→ردار ن→يست؛ ام ^ گ→رد
ن خ→→يال زده و آن را ت→→حت م→→راق→→بت خ→→ويش درآوردهان→→د و لذا در س→→راس→→ر وج→→ودشان  џس Ẃو→→џ ب→→→ر ده→→ان ت
^ م→→→→→→→→شهودشان ن→→→→→→→يست و ف→→→→→→→رمان∂ ج→→→→→→→→ز ف→→→→→→→رمان خ→→→→→→→→دا در ك→→→→→→→شور ج→→→→→→→→انشان مẀ→→→→→→→→طاع  ج→→→→→→→→ز ي→→→→→→→→→اد خ→→→→→→→→دا چ→→→→→→→→يز
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نم∂گردد و همچون يوسف صديẃق�م∂گويند: 
�؛۱  џونẀمґالￍالظ ẀحґلẂفẀال ي Ẁهￍإن џ^ نџ مџثẂوا џس Ẃأح ∂ґẃب џر Ẁهￍإن ґاهللا џعاذџم...�

«...پ→→→ناه ب→→ر خ→→دا م→→→∂برم. خ→→دا م→→→قام م→→را گ→→رام∂ داش→→ته است [چ→→گونه م→→مكن است او را ن→افرمان∂ 
كنم] هرگز ستمكاران رستگار نم∂شوند». 

^ خ→ال∂ ب→اق∂ ن→→مانده  ^ ق→→لبش را ي− ج→→ا ب→ه ت→صرẃف خ→دا داده و دي→گر ج→ا ي→→وسف� خ→→انه
ك→→ه زلي→→خا آن→→جا ت→→خت ح→→كومت خ→→ود را م→→ستقرẃ س→→ازد و در ق→→لب ي→وسف ح→كومت ك→ند. ح→→اكم در 

قلب او خدا بود و بس و لذا خدا هم از او تجليل كرده و فرموده است: 
�؛۲  џين ґصџل ẂخẀمẂا الџن ґباد ґع Ẃن ґم Ẁهￍإن...�
لџص ماست».  ẂخẀيوسف از بندگان م...»

از م→→خلґص ن→→يز ب→→االتر رف→→ته و م→→خلџص ش→→ده است و خ→→الص از آنґ م→→ن گ→→شته و در ق→لب او ج→ز 
من كس∂ راه ندارد، و لذا م∂فرمايد:  

...�؛۳  ґهẂيџإل ∂ґنџونẀع Ẃدџا يￍم ґم ￍ∂џإل ب џأح Ẁن Ẃج ґẃالس ґẃب џر џقال�
«خ→→دايا،[من] زن→→دان [ب→→اشم و در م→→حيط زن→→دان ب→→ا ت→و م→→ناجات ك→نم] ب→رايم م→حبوبتر از آن است 
^ ب→→ازدارنده از ي→→اد ت→→و م→→واجه گ→→ردم و] م→→ورد دع→→وت  ك→→→ه [در ك→→→اخ پ→→→ر رون→→→ق زلي→→→→خا ب→→→مانم و ب→→→ا م→→نظرهها

زنان قرار گيرم...». 
الخ→→→→→اصẃ است ك→→→→ه در دس→→→→ترس ه→→→→→مه كس ن→→→→يست. ق→→→→رآن ك→→→→ريم از ج→→→مله  ẃخ→→→→اص ^ اي→→→→ن ت→→→→قوا
ẃق∂ به وجود م∂آيد و در پرتو آن  ∂ را ن→→شان م→→∂دهد ك→ه در ق→لب ان→→سان مت ẃت خ→اصẃآث→→ار ت→قوا ن→وران→ي

                                                           

 .۲۳ ^ ^ يوسف ، آيه ـ سوره ۱
 .۲℮ ^ ـ همان، آيه ۲
 .۳۳ ^ ـ همان، آيه ۳
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^ وجود خود تشخيص م∂دهد؛ چنان كه م∂فرمايد:   نور افكار شيطان∂ را در حومه
�؛۱  џون Ẁر ґصẂبẀم ẂمẀإذا هџوا ف Ẁرￍك џذџت ґطانẂي ￍالش џن ґم ẁفґطائ ẂمẀه ￍسџا إذا مẂوџقￍات џين ґذￍال ￍإن�

^ گ→مراهشان  ^ وس→وسها ^ ب→→زند [و ب→→ا الق→ا ^ م→→تẃق∂[را]هرگاه ش→→يطان ب→→خواهد دس→→تبرد «ان→→سانها
سازد] با ياد خدا بينا م∂شوند [و او را از حريم قلبشان بيرون م∂كنند]». 

حاال ما در اين زيارت (جامعه)، اهل بيت � را با اين اوصاف م∂ستاييم:  
∂)؛   џج ґحẂال ∂ґولẀا џو ∂џهالن ^ ґو џذ џو ∂џقالت ґالمẂعџا)

^ اعال و دارندگان هوش و فراست واال».  «پرچمداران تقوا و صاحبان عقل در درجه
 ∂ џج ґو ح ∂ џهẀمفهوم كلمات ن

^ ع→قل است ك→ه ن→اه∂ و ب→→ازدارنده از ش→هوات  Ẁ→هيџه ب→ه م→عنا Ẁ→هيџه است و ن ^ نẀ→→ه∂ م→→→شتقẃ از ن ك→→لمه
∂ يعن∂ دارندگان هوش  џج ґالح ∂ґآن و اول ^ ^ اعال ＾ الن∫→→هџ∂ ي→عن∂ ص→احبان عقل در درجه ґو џاست.ذ

و فراست. 
→→→ج∂ ه→→→ر س→→→ه ب→→→ه ي− م→→→عناست؛ول∂ از ن→→→ظر ب→→→عض∂ دي→→→گر از  ґه∂، ع→→→قل و ح→→→Ẁ ب→→→→عض∂ گ→→→فتهان→→→→د ن
^ ه→→→وش و  ∂ ب→→→ه م→→عنا џج→→→ ґك→→→مال ع→→→قل است و ح ^ قان ب→→→عيد ن→→→→يست ك→→→ه گ→→→فته شود: نẀ→→→هџ∂ ب→→→ه م→→→عنا ẃم→→→حق
→→→→→→→→→→ج∂Ẅ ه→→→→→→→→→→ستند؛يعن∂، دارن→→→→→→→→→→دگان ه→→→→→→→→→→وش و ف→→→→→→→→→راست  ґت اول∂ الحẃف→→→→→→→→→→راست واف→→→→→→→→→→ر است. خ→→→→→→→→→→اندان ن→→→→→→→→→→بو

^ هستند كه از ظواهر به بواطن پ∂ م∂برند.   سرشار
^ دين�  ^ اوليا ^ واال بصيرت و هوشمند

^ خ→دا ب→→ا ن→گاه م→→ا ف→رق دارد. م→ا ب→ه اي→ن دي→وار ك→ه ن→→گاه م→→∂كنيم،  ب→→ايد ب→→اور ك→نيم ك→→ه ن→گاه اولي→→ا
                                                           

 .۲Ω۱ ^ ^ اعراف ، آيه ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱⅛�

^ كرد  ا حضرت عل∂� تا نگاه بهصورت اين ملجم مراد ẃن→م∂فهميم پ→→شت آن چه خبر است؛ام
ف→→رمود: ت→و ق→اتل م→ن خ→واه→∂ ب→ود. او گ→→فت : آق→ا، م→ن پ→→ناه ب→→ه خ→دا م→→∂برم، م→ن و اي→ن ج→→سارت؟ دس→تم 
^ ج→→ان ن→→→ثار ش→→→ما ه→→ستم. او در آن م→→وقع راست  ب→→→ريده ب→→→اد، ش→→كمم دري→→ده ب→→اد، م→→ن دوس→→تدار و ب→→نده
^ ن→→م∂ديد و از اي→→→ن گ→→فتار م→→وال  م→→→∂گفت؛ ب→→→ه س→→→طح ق→→→→لبش ك→→→ه ن→→گاه م→→→∂كرد، ج→→ز حبẃ ع→→ل∂ چ→→يز
ب م→→∂كرد و م→→→∂گفت: م→→ن ك→→ه ق→لبم از حبẃ م→وال م→وج م→∂زند، چ→گونه م→مكن است ق→اتل او  ẃت→→عج
ب→اشم؟ ب→له، او خ→ودش را ن→م∂شناخت. س→طح وج→ود خ→ودش را م→→∂ديد و از عمق وجودش ب∂خبر 
^ او را م→→→→→→∂خوان→→→→→→د و  →→→→→→ا ام→→→→→→ام� ب→→→→→→ا ي− ن→→→→→→→گاه ب→→→→→→→ه پ→→→→→وست اب→→→→→→نملجم ت→→→→→ا آخ→→→→→رين ط→→→→→→بقات م→→→→→غز ẃب→→→→→→ود؛ ام
ن→→→→→طفهاش را م→→→→→→∂ديد و ش→→→→→راي→→→→→→ط ص→→→→→لب پ→→→→→در و رح→→→→م م→→→→→ادر را م→→→→شاهده م→→→→→∂كرد و م→→→→وازي→→→→ن س→→→→عادت و 
^ وج→→→→→→→→→→→→ودش ب→→→→→→→→→→→→يرون م→→→→→→→→→→→→→∂كشيد. ب→→→→→→→→→→→ذر را م→→→→→→→→→→→→∂ديد و خ→→→→→→→→→→→بر از  ش→→→→→→→→→→→→قاوتش را از ع→→→→→→→→→→→→ميقترين ص→→→→→→→→→→→→فحه

محصولش م∂داد. 
→→ا  ẃن→م∂فهميم؛ ام ^ ^ م→→→∂بينيم و چ→→يز ^ ن→→گاهكنيم، گ→→ياه و س→→بزها اگ→→ر م→→→ا ب→→ه م→→زرعه و ك→→شتزار
ي− دان→→→شمند گ→ياهشناس ي→→ا ي− ك→→شاورز پ→خته و ب→ا ت→جربه،تا ن→→گاه ك→ند، ه→م ب→→ذرش را م→→∂شناسد 
^ ن→م∂بينيم.  ه→→م م→→حصولش را. م→→ا ب→→ه زم→→ين ك→→ه ن→→→گاه ك→→نيم، ج→→ز خ→→ا∑ ت→→يره و س→→→نگ و ك→→لوخ چ→→يز
→→→→ا دان→→→→شمند زم→→→→ين ش→→→→→ناس ب→→→→→ا وس→→→→→ايل ف→→→→نẃ∂ ك→→→→ه  ẃآي→→→→→→ا در ع→→→→→مق دوي→→→→→ست م→→→→→تر چ→→→→→ه ه→→→→ست؟نم∂فهميم. ام
دارد،م→→∂فهمد دوي→→ست م→→تر پ→→ايين ت→→ر م→→ثالҐ ن→→فت است ي→→→ا آب و ي→ا آه→ن. ع→الم ان→سانشناس ب→ياور ت→→ا 
^ خ→ود دارن→→د؛ نوكران  از ظ→→اهرت ب→ه ب→اطنت پ→∂ ب→برد و ع→اقبت ك→ارت را ب→گويد. ام→امان� ك→ه ج→ا

درґ خانه و ريزهخواران خوان نعمتشان از فطانت∂ حيرتانگيز برخوردارند. 
^ متẃق∂  لطافت روح انسانها

^ ش→→→→→→→→→→→گفت»از ت→→→→→→→→→→→أليفات م→→→→→→→→→→→رحوم آيت اهللا   اي→→→→→→→→→→→→ن داس→→→→→→→→→→→→تان ع→→→→→→→→→→→→جيب در ك→→→→→→→→→→→تاب «داس→→→→→→→→→→→تانها
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ث ن→→ور＾ (ره) نقل ش→→ده است؛ي→ك∂ از ص→لحا گ→فته  ẃالم" م→→رحوم م→→حد→→→ ẃدس→→تغيب(ره) از ك→→تاب "دارالس
دباقر ق→→→→→زوين∂، ب→→→→→ه دي→→→→→→دار ي→→→→ك∂ از  ẃدمحمẃان∂، م→→→→→رحوم ح→→→→→اج س→→→→→ي→→→→→→ẃ ^ در خ→→→→→دمت ع→→→→→→الم رب است: روز
ارادت→مندان اي→شان رف→تيم.وقت∂ س→يẃد خ→واست ب→رخيزد،صاحبخانه گ→فت: امروز در منزل ما نان تازه 
ط→→→بخ ش→→→ده،من دوست دارم ش→→→→ما از آن م→→→→يل ب→→→فرماييد. س→→→يẃد اج→→→→ابت ك→→رد و چ→→ون س→→فره آم→→اده ش→→د، 
^ از ن→ان در ده→ان گ→ذاشت و ع→قب ن→شست و ه→يچ م→يل نفرمود. صاحبخانه عرض كرد  س→يẃد لق→مها
ب  ẃآق→ا، چ→را م→يل ن→م∂فرماييد؟ ف→رمود: اي→ن ن→→ان را زن حائض پخته است.آن مرد از اين حرف تعج:
ك→→→→→رد و رفت ت→→→→→حقيق ك→→→→رد؛ م→→→→→علوم ش→→→→د درست ب→→→→وده است. پس ن→→→→→ان دي→→→→گر آورد و س→→→→يẃد از آن م→→→→يل 

^ از فراست مؤمن است كه فرمودهاند:  فرمود. اين نمونها
)؛۱  ґاهللا ґورẀنґب ẀرẀظẂن џي Ẁهￍإنџف ґن ґم ẂؤẀمẂال ↨ џاس џرґوا فẀقￍتґا)

«فراست مؤمن را سب− نشماريد؛ چرا كه او با نور خدا م∂نگرد». 
 ، Ґان∂ چ→→گونه ب→→ه ح→→→الت ح→→يض زن→→∂ ك→→ه آن ن→→→ان را پ→→خته پ→→∂ ب→→رده است؟ث→انيا→→→ẃ الҐ، آن ع→→→الم رب ẃاو
، آن ت→→→→يرگ∂ را ك→→→→→ه از  Ґرا ك→→→→→→ه در آن ن→→→→→ان پ→→→→→يدا ش→→→→ده ف→→→→هميده است؟ ث→→→→→الثا ^ چ→→→→→گونه آن ق→→→→→ذارت م→→→→→عنو
خ→وردن آن ن→ان در روح ص→→اف و لط→يفش پ→→يدا م∂شود در∑ كرده است و به راست∂ حيرتانگيز 
 ^ ^ م→→→→→اورا ẃق∂ آن چ→→→→→نان لط→→→→يف م→→→→∂شود ك→→→→ه ام→→→→ور م→→→→عنو است و ن→→→→→شان م→→→→∂دهد ك→→→→→ه روح ان→→→→سان م→→→→ت
^ ديگران افسانه و موهوم به حساب م∂آيد.  حسẃ را در∑ م∂كند؛ در حال∂ كه اين سخن برا

^ ب→→→→يكران ف→→→→ضايل اه→→→→→لبيت�چشيدهان→→→→د اي→→→→→نچنينند؛  ^ از دري→→→→→→ا اي→→→→→ن ب→→→→→زرگان ك→→→→→ه ق→→→→→طرها
خود آن بزرگواران چگونه و در چه حدẃ از لطافت روح∂ بودهاند و هستند؟ 

 ∂ґل Ẁاو џو ∂џه→→→→→الن ^ ґو џذ џو ∂џق→→→→→الت ґاع→→→→الم џو ∂→→→→ џج الد ґيحґصابџم...＾ џد→→→→ Ẁه
Ẃال ↨ￍم→→→→ ґئџا џﾲ→→→→ џع Ẁالم→→→→ ￍلسџا

كاتẀه.  џرџب џو ґاهللا ↨џم Ẃح џر џو ∂ џج ґحẂال
 

                                                           

^ ۲۱۸،حديث۳.  ـ اصول كاف∂،جلد۱،صفحه ۱
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^ اه→→→→→ل ب→→→→يت ن→→→→بوẃت �در اي→→→→→ن زي→→→→ارت(جامعه) آم→→→ده، اي→→→ن دو  ^ ص→→→→→فات∂ ك→→→→→ه ب→→→→را از ج→→→→→مله
ـ توضيح داده م∂شود .  نشاءاهللا  ґـ ا صفت است كه به فضل خدا

^ دعو↕  د كلمه ẃمعان∂ متعد
نџ∂)؛  Ẃس ẀحẂال ґ↕џوẂع ￍالد џو)

^ خ→→→وان→→→دن و ك→→→س∂ را ص→→→→دا زدن است.  د دارد؛ از ج→→→مله ب→→→→ه م→→→عنا ẃم→→→→عان∂ م→→→تعد ↕ џع→→→→و џد ^ ك→→→→لمه
→→وا اهللاџ)؛ي→عن∂، خ→دا را ص→→دا  Ẁع Ẃد Ẁف→→الن كس را م→→→∂خوان→→م ؛ ي→عن∂، ص→دايش م→→∂زنم . خ→دا را ب→خوان→يد (ا

).فرموده است:  Ẁاهẃ ب џيار ، Ẁهللا џبزنيد. بگوييد(يا ا
...�؛۱  ẂمẀكџل Ẃب ґجџت Ẃأس ∂ґونẀع ẂدẀا...�

«...مرا بخوانيد؛[ صدايم بزنيد]جوابتان م∂دهم...». 
^ دي→→→گر آن، اي→→→جاد ان→→→گيزه در ك→→→س∂ ك→→→ردن است . م→→ثالҐ ك→→س∂ را ت→→شويق ب→→ه ان→→جام دادن  م→→→عنا
^ ي→→→→→ا خ→→→→→وردن غ→→→→→ذاي→→→→→→∂ م→→→→→∂كنيم؛يعن∂، در او م→→→→→يل و رغ→→→→→→بت ب→→→→→ه ان→→→→→→جام دادن آن ك→→→→→ار را اي→→→→→→جاد  ك→→→→→→ار

^ شريفه م∂خوانيم:   م∂كنيم.در آيه
نџ↨...�؛۲  џس џحẂال ↨џظ ґعẂوџمẂال џو ↨џمẂك ґحẂالґب џ−ґẃب џر ґيلґب џس ∂џإل Ẁع ẂدẀا�

                                                           

 .⅛Ω ^ ^ غافر،آيه ـ سوره ۱
 .۱۲Ｑ ^ ^ نحل،آيه ـ سوره ۲
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 ۱⅛۸

^ نيكو به راه خدا دعوت كن».  ^ پيامبر] مردم را با حكمت و موعظه «[ا
^ ك→→→→ن ك→→→→ه م→→→يل و رغ→→→بت ب→→→ه ب→→→ندگ∂ خ→→→دا در آنه→→→ا  ن→→→→ه اي→→→→ن ك→→→→ه آنه→→→ا را ص→→→→دا ب→→→زن؛ ب→→→لكه ك→→→ار
ل ب→→→→→دون  ẃاو ^ ^ �الџ∂� ه→→→→مراه م→→→→∂شود؛ در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه م→→→→عنا اي→→→→→جاد ش→→→→→ود؛ و لذا در اي→→→→ن م→→→→عنا ب→→→→→ا ك→→→→لمه
ن  џس→→→ џخ→→→→وب∂ و زي→→→→باي∂ است. ح ^ →→→→سن ب→→→→ه م→→→→عنا Ẁي→→→→→عن∂ ب→→→→→هترين و زي→→→→→باترين .ح « Ẅ∂سن→→→→→ Ẁه→→→→مراه ب→→→→ود. «ح
ن  џس→→→ Ẃح џث اẃب→→→ه اص→→→طالح، م→→→ؤن ، Ẅ∂ب→→→→ه ه→→→→مان م→→→عناست؛ م→→→نته Ẅ∂سن→→→→→ Ẁن ي→→→→→عن∂ زي→→→→باتر . ح џس→→→→ Ẃح џي→→→→عن∂ زي→→→→با. ا

ن∂ يعن∂ زيباترين دعوتند.   Ẃس ẀحẂال ↕ џو Ẃع لد√ џت اẃاست.حال، اهل بيت نبو
تفاوت مناجات ما با مناجات معصومين� 

^ اوẃل بگيريم،يعن∂ زيباترين خواندنها و نيكوترين صدا زدنها كه  اگ→ر دع→وت را ب→→ه معنا
^ اس→م ف→→اعل آم→ده است،يعن∂ كس∂ بهتر از آنها  " م→صدر ب→ه م→→عنا ẁع→→دل ẁب→ه اص→طالح،از ب→اب "زي→د
→→→ا خ→→→يل∂ ف→→→رق  ẃم∂گوييم؛ام(Ẁاهẃب џي→→→ار، Ẁهللاџن→→→→م∂توان→→→د خ→→→دا را ب→→→خوان→→→د.ما ه→→→مه خ→→→دا را م→→→∂خوان→→→يم و (ي→→→ا ا
ẃ→→→→اه ك→→→→ه ع→→→→ل∂ �م→→→→→∂گويد .ب→→→→→ين  ẃ→→→→→اه ك→→→→ه م→→→→ا م→→→→→∂گوييم و آن ي→→→→→ا اهللا، ي→→→→ا رب ه→→→→→ست م→→→→→يان آن ي→→→→→ا اهللا، ي→→→→→→ا رب
^ ك→→→→→ه آنه→→→ا م→→→→∂خوان→→→دند، از زم→→→ين ت→→→ا آس→→→مان ف→→→اصله است.پس  ^ ك→→→→ه م→→→→→ا م→→→→∂خوان→→→→يم و ن→→→→→ماز ن→→→→ماز

بهترين دعوتها دعوت آنهاست. 
 ^ ه→→ر م→→خلوق∂ از آن ن→→ظر ك→ه س→راپ→→ا ن→→ياز است، خ→→القش را م→∂خوان→د و دست ح→→اجت ب→ه س→→و
^ ك→→→→ه ب→→→ه ف→→→قر خ→→→ويش آگ→→→اهتر ب→→→اشد، خ→→→→دا را ب→→→هتر م→→→→∂خوان→→→د و م→→علوم  →→→→ا ه→→→ر ف→→→قير ẃاو دراز م→→→→∂كند؛ ام
است ك→→→→→س∂ ك→→→→ه از ه→→→→مه كس ب→→→→ه ف→→→→قر خ→→→ويش آگ→→→اهتر است، رس→→→ولاك→→→رم� است و ه→→→مچنين 
^ خ→→→→→وان→→→→→دن خ→→→→→دا آش→→→→→→ناتر است،رس→→→→→ول اك→→→→→رم � است؛ و لذا  ك→→→→→→س∂ ك→→→→→ه از ه→→→→→→مه كس ب→→→→→→ا ن→→→→→حوه
ب→هترين خ→→وان→→دنها خ→→وان→→دن رس→ول اك→رم� و اه→ل بيت آن حضرت� است و بهترين دعاها 
^ كميل انشاء كند؟چه كس∂  را آنه→→ا دارن→→د .چ→→ه كس∂ مانند امام امير المؤمنين� م∂تواند دعا
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^ عرفه ايجاد كند؟   هدا� م∂تواند دعا ẃدالشẃمانند امام سي
^ ك→سان∂ ك→→ه اه→لش  ẃه، ب→را →→سنا ه→ستند؛الب→ت Ẁع→رفه از م→صاديق دع→وت ح ^ ^ ك→ميل و دع→ا دع→→→ا
^ م→→→عارف اي→→→ن ب→→→→يانات ن→→→وران→→→→∂ غ→→→وطهور گ→→→ردند؛ وگ→→→رنه م→→→ن ف→→→→قط الف→→→اظ∂  ب→→→→اشند و ب→→→→توان→→→→ند در دري→→→ا
^ ه→→→→م از آن دري→→→→ا ن→→→→م∂چشم . آن ك→→→→ه اه→→→→لش ب→→→→اشد و ب→→→→→فهمد، م→→→→→∂فهمد ك→→→→ه ب→→→→ه  م→→→→→∂خوان→→→→م و ق→→→→طرها
^ ماه مبار∑ رمضان  ^ ث→مال∂ در شبه→→ا ^ اب→وحمزه →سناست، دع→ا Ẁع→رفه دع→وت ح ^ راس→ت∂، دع→ا
سناست  Ẁل تا آخر دعوت ح ẃاجدين�از او ẃدالسẃامام سي ^ اديẃه ẃسج ^ سناست، صحيفه Ẁدعوت ح
. ب→→→هترين دع→→→→وتها، ب→→→هترين دع→→→اها و ب→→→→هترين خ→→→→وان→→→دنها را آنه→→→ا دارن→→د.خودشان،هم دع→→وتند ه→→م 
Ẅ∂ẃ ابنجوز＾، كه از  ^ وج→ودشان دع→→وت و ع→رض ب→ندگ∂ ب→→ه خ→داست. ح→ت ص→احب دع→وتند.سراپ→→ا

^ معروف سنẃ∂ است، م∂گويد:  علما
...و  ґشاء→→→→Ẃن ґ Ẃو اال ґم→→→→الء ґ Ẃاال ґﾭ ґ╢لẂع→→→→→ￍالت ق→→→→ џح Ẁهџين�ل ґدґع→→→→ابẂال џن→→→→Ẃي џز ґنẂي џس→→→→→ ẀحẂال џن→→→→→Ẃب ￍ∂ل→→→→→ џع ￍنґا)

...)؛  ґاهللا џﾱґا ґجґوائ џالح ґضẂرџع
«ح→قيقت آن ك→ه، ع→ل∂ẃ ب→ن ح→سين، ام→ام زي→ن الع→ابدين�بر امẃت اس→الم∂ [در ب→→اب دع→→ا و كيفيẃت 

^ عرض حاجت به پيشگاه خدا] حقẃ تعليم دارد».  سخن گفتن با خدا و نحوه
بنالح→→سين �و ت→→→عليماتش ن→→بود،ملẃت م→→→سلمان ن→→م∂دان→→ستند ب→→ا خ→→→دا چ→→گونه  ẃ∂اگ→→ر ام→→ام ع→→ل
ص→→→→→→حبت ك→→→→→→نند و چ→→→→→→گونه ع→→→→→→رض ح→→→→→→اجت ب→→→→→→→ه پ→→→→→→يشگاهش ك→→→→→→نند، از خ→→→→→دا چ→→→→→ه ب→→→→→خواه→→→→→ند و چ→→→→→گونه 
ب→خواه→ند.آن معلẃم اله∂ بوده كه به امẃت تعليم كرده كه با خدا چطور حرف بزنيد و هر حاجت∂ را 
ب→→→→ا چ→→→→ه ب→→→→→يان∂ از خ→→→→→دا ب→→→خواه→→→يد؛ خ→→→واس→→→تيد اس→→→→تغفار ك→→→نيد، چ→→→طور ب→→→گوييد؛ خ→→→واس→→→تيد اس→→→→تسقا∗كنيد، 
چ→گونه ب→→گوييد؛ در موقع ترس از دشمن و مبتال شدن به انواع بالها چگونه دعا كنيد؛ تمام اينها 

                                                           

استسقا: طلب آب و باران كردن.  ∗
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 ۱۷Ω

را آن ح→→ضرت ت→→→عليم ك→رده است.۱ اي→ن ح→رف ي− ع→→الم س→نẃ∂ است ك→ه ب→ه ام→امت آنح→ضرت ه→→م 
م→عتقد ن→يست، ول∂ اي→ن م→→قدار ف→هميده ك→ه آن ب→زرگوار ح→قẃ ت→عليم ب→ر امẃت اسالم∂ دارد و اين يك∂ 
^ ع→ظيم آس→مان∂ ب→ه دست م→ا  اҐ ب→→→هصورت ي− س→رمايه ẃاست ك→→ه ح→→ق∂џن Ẃس→→ ẀحẂال ↕џو→→ Ẃع ￍاز م→→صاديق الد
^ نم∂كنيم و  داده ش→ده است. ول∂ ي→الالسف ك→→ه م→ا، آن چنان كه شايسته است، از آن بهرهبردار
ب→→→→→→ايد ب→→→→→→ه اي→→→→→→ن ن→→→→→→→قيصه اع→→→→→→تراف ك→→→→→→→نيم ك→→→→→→ه م→→→→→→ا آن ع→→→→→→رضه را ن→→→→→→داري→→→→→م ك→→→→→ه در اق→→→→→يانوس م→→→→→وẃاج و ب→→→→→يكران 
^ ت→→→→أمين ح→→→→يات  ت→→→→→عليمات آن م→→→→→علẃمان اله→→→→→∂ غ→→→→→وطهور ش→→→→→ويم و ان→→→→→واع ج→→→→→واه→→→→رات ع→→→→ال∂ ان→→→→سان∂ ب→→→→→را
^ م→ا ن→→شسته و ه→ر چه داريم،  سشان ب→→ه چ→هره ẃاز آس→→تان م→قد ^ ج→اودان→∂ ب→ه دست آوري→م.تنها، غ→→بار
از ب→→ركات ه→→→مين غ→→بار است.اگ→ر در دن→→يا ع→زẃت و ش→رف داري→م، ب→ه ح→رمت اي→ن غ→→بار است و اگ→ر در 
ب→→→رزخ و م→→→حشر ن→→→يز س→→→عادت و ن→→→جات∂ خ→→→واه→→→يم داشت، ب→→→از ب→→→ه ح→→→رمت اي→→ن غ→→بار است و غ→→ير از اي→→ن 
^ ن→→داري→→م.از خ→دا م→→∂خواه→يم ب→→ه ح→رمت خ→ود اه→ل ب→يت اط→→هار� اي→ن غ→بار را در  غ→→بار ه→→يچ م→→ايها

^ ما نزدايد.آمين ربẃ العالمين.  دنيا و آخرت از چهره
^ ه→→→→م دارد و آن اي→→→جاد م→→→يل و رغ→→→بت در دي→→→گران  ^ دي→→→گر ^ دع→→→وت م→→→عنا ع→→→→رض ش→→→→د ك→→→→ه ك→→→لمه
^ ب→→ه اي→ن م→عنا ن→يز اه→ل ب→يت ن→بوẃت�هستند كه با افكار و  س→نا Ẁاست. دع→→وت ح ^ ^ ان→جام دادن ك→→ار ب→را
اخ→→الق و اع→مالشان آدميان را به عبوديẃت ترغيب م∂كنند و به بندگ∂ خدا وام∂دارند."داع∂ ال∂ اهللا " 
^ دعوت به  ^ واق→ع∂، ع→ل∂� و آل ع→ل∂�هستند ك→→ه از ت→مام اب→عاد و ش→ؤون زندگ∂شان ندا ب→ه م→عنا

 .∂џن Ẃس ẀحẂال ↕џوẂع ￍالد ^ م برا ẃدو ^ ^ خدا بلند است؛ اين هم معنا سو
سن∂  Ẁم دعوت ح ẃسو ^ معنا

 ^ م∂ ه→→م گ→فتهان→د ك→ه اه→ل ب→يت رس→ول�بهترين و زي→باترين م→قصود از دع→اها ẃس→→و ^ م→→عنا
                                                           

اديẃه به قلم مرحوم آيت اهللا نجف∂ مرعش∂(رضوان اهللا عليه).   ẃسج ^ ^ صحيفه مه ẃـ نقل از مقد ۱
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ح→ضرت اب→راه→يم خ→ليل� در ق→رآنند. ق→رآن ك→ريم دع→اهاي∂ از ح→ضرت اب→راه→يم� نقل م∂كند، 
^ بقره است:   ^ شريفه در سوره از جمله اين آيه

...�؛۱  Ẁيل ґماع Ẃإس џو ґتẂيџبẂال џن ґم џد ґواعџقẂال Ẁيم ґراهẂإب Ẁعџف Ẃرџي Ẃإذ џو�
[ب→→→→→ه ي→→→→→اد ب→→→→→ياور] آن م→→→→→وقع∂ را ك→→→→→→ه اب→→→→→راهيم و اس→→→→→ماعيل [اي→→→→→ن پ→→→→→در و پ→→→→سر ك→→→→ه ه→→→→ر دو از پ→→→→يغمبران 
^ ك→→عبه را ب→اال م→→∂بردند [و س→اختمان ك→عبه را م→→∂ساختند]... در  ب→→زرگ خ→→دا ه→→ستند] داش→→تند س→→تونها

آن موقع دعاي∂ داشتند و م∂گفتند:  
�؛۲  Ẁيمґل џعẂال Ẁيع ґم ￍالس џتẂأن џ−ￍا إنￍن ґم Ẃلￍبџقџنا تￍب џر...�

^ پروردگار ما، اين عمل را از ما قبول كن؛ تو شنوا و داناي∂».  «...ا
^ ما در حضور خدا  وظيفه

اي→→نجا ان→→دك∂ ت→أمẃل ب→فرماييد.اب→راه→يم و اس→ماعيل�هر دو پ→→يغمبر م→عصومند و ك→ارشان ن→يز 
^ ب→→→→→شر ت→→→→→ا روز ق→→→→→→يامت است . ن→→→→→ه از ك→→→→→س∂ پ→→→→→ول∂ م→→→→→→∂خواه→→→→→ند ن→→→→ه  س→→→→→اختن ك→→→→→عبه و ع→→→→→بادتگاه ج→→→→→امعه
^ خالصتر از اين و  ^ ن→دارن→د.طبيع∂ است ك→ه كار ري→است∂ را ط→→البند؛جز ام→تثال ام→ر خ→دا ان→گيزها
در ع→ين ح→→ال ن→افعتر از اي→ن ن→م∂شود؛ ول∂ ب→ا اين همه، نگرانند كه مبادا عملمان مقبول درگاه خدا 

نباشد، و لذا دعا م∂كنند: 
نￍا...�؛۳  ґم Ẃلￍبџقџنا تￍب џر...�

^ ما، از ما بپذير...».  «... خدا
                                                           

 .۱۲۷ ^ ^ بقره،آيه ـ سوره ۱
ـ همان.  ۲
ـ همان.  ۳
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^ است ك→→→ه ب→→→→ه م→→→ا م→→→→∂دهند ك→→→→ه م→→→راقب ب→→→اشيد. م→→→غرور ك→→ار خ→→ود ن→→→باشيد. ك→→س∂   اي→→→ن ه→→→شدار
^ ج→→→ز ت→→→حصيل  ^ خ→→→داست و ه→→→يچ ان→→→→گيزها ^ ك→→→ه ان→→→جام م→→→∂دهم،صرفاҐ ب→→→را خ→→→→يال ن→→→→كند ف→→→→→الن ك→→→→ار
^ خ→→→دا ن→→دارم و ح→→تماҐ م→→ورد ق→→بول خ→→داست.از ك→→جا ان→→→سان م→→∂توان→د اي→→ن چ→نين اط→مينان داش→→ته  رض→→ا
ب→اشد؟ ف→رضاҐ ك→ه ص→د در ص→→د ه→م ع→مل خ→الص از ري→ا و ديگر عوارض باشد،باز ممكن است قبول 
ن→→كند و ح→→قẃ دارد ك→→ه ق→→بول ن→→كند؛زيرا ب→→→نده ه→→ر چ→ه دارد از آن خ→داست، و لذا ج→→ا دارد ك→ه ب→گويد: 
^ ك→ه ب→→ه م→ن ت→حويل ب→ده∂ ت→ا من قبول كنم؟وجودت از من، حياتت از من، تمام اعضا  ت→و چ→ه دار
ẃ∂ نيẃت و  ^ از م→ن و ح→ت ^ ان→جام دادن ك→→ار از آن اس→تفاده ك→ردها و ج→وارحت و ت→مام وس→→ايل∂ ك→ه ب→را
^ كه به من بده∂ و از من  ^ از خود ندار ت→وفيق اخ→الص ن→يẃتت ن→يز از م→ن است و خ→→الصه، ت→و چ→يز
ẃه، از كرم او بعيد است كه عمل  طلبكار پذيرش باش∂؛پس، من م∂توانم مال خودم را نپذيرم. البت
^ بنده اين است كه در حضور خدا، خودش را و عملش  خ→الص را از بندهاش نپذيرد ول∂ وظيفه
ع از خ→→دا ب→→خواه→→د ك→→ه ب→→ر او م→→نẃت  ẃرا ه→→→يچ ب→→→→دان→→→د و ن→→→گران ق→→→بول ن→→→شدن اع→→→مالش ب→→اشد و ب→→ا ح→→ال ت→→ضر

^ حضرت ابراهيم�اين است:   ^ دعا بگذارد و از او بپذيرد.دنباله
...�؛۱  џ−џل ↨ џمґل ẂسẀم ↨ￍمẀنا اґتￍي ґ ẃر Ẁذ Ẃن ґم џو џ−џل ґنẂي џمґل ẂسẀنا مẂل џع Ẃاج џنا وￍب џر�

«خ→→دايا، م→→ا [پ→→در و پ→→سر] را م→→سلم ق→→رار ب→→ده [ت→→ا ه→→ر دو در م→→قابلت ت→→سليم ب→→اشيم]و از ن→→سل م→→ا امẃ→→ت∂ 
فرمانبردار خود[پديد آر]...». 

ق  ẃت، ت→→حقẃن→→بو ^ ẃ∂ پس از م→→رحله ^ م→→راح→→ل، ح→→ت  ق→→→بالҐ ب→→→→يان ش→→→→د،آن اس→→→→الم∂ ك→→→ه ب→→عد از ه→→مه
م→→→∂يابد، ت→→→→سليم ب→→→ودن در م→→→قابل خ→→→داست و آن ب→→ا اس→→→الم ق→→بل از اي→→→مان ف→→رق دارد. م→→→نافق ه→→م اس→→الم 
ق→→→بل از اي→→→→مان را دارد؛ ول∂ اس→→→→الم∂ ك→→→→ه در م→→راح→→ل آخ→→ر اي→→مان ح→→اصل م→→→∂شود، ان→→بياء� ه→→م در 

                                                           

 .۱۲۸ ^ ^ بقره،آيه ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱۷۳

صدد تحصيل آن هستند، چنانكه م∂بينيم اينجا حضرت ابراهيم �دعا م∂كند:  
...�؛  џ−џل ↨ џمґل ẂسẀم ↨ￍمẀنا اґتￍي ґ ẃر Ẁذ Ẃن ґم џو џ−џل ґنẂي џمґل ẂسẀنا مẂل џع Ẃاج џنا وￍب џر�

ن  يẃ→ه∗∗∗∗ و دودم→ا ẃپ→روردگارا، م→ا[ پ→در و پ→سر] را م→سلم ق→رار ب→ده [ت→ا ت→سليم ف→رمان ت→و ب→اشيم] و از ذر»
ما نيز امẃت∂ كه تسليم فرمان تو باشند [بهوجود آور]... ». 

^ م→ن ب→→ه وج→ود خ→واه→→ند آم→د و در رأس آنه→→ا وج→ود  يẃ→→ه ẃي→→عن∂ ان→→→بياء و پ→→→يامبران→∂ ه→م ك→ه از ذر 
^ اس→→→→الم  ^ اع→→→→ال اق→→→→دس خ→→→→اتماالن→→→→بياء� و اه→→→→ل ب→→→→يت او� ه→→→→ستند، م→→→→سلم ب→→→→اشند و ب→→→→ه درج→→→→ه

^ انعام خطاب به رسول اكرم� م∂فرمايد:  نايل گردند.خدا در سوره
 џو Ẁهџل џ−ي ґر→→→ џال ش� џين ґمџع→→→الẂال ґẃب џر ґه→→→ẃلґل ґﾻما→→→џم џو џ^ يا Ẃح→→→џم џو ∂ ґك Ẁس→→→→Ẁن џو ∂ ґالت→→→→ џص ￍإن Ẃل→→→→Ẁق�

�؛۱  џين ґمґل Ẃس ẀمẂال Ẁل ￍا أوџأن џو Ẁت Ẃر ґمẀا џ−ґذلґب
^ خ→→→→→داوند، پ→→→→→روردگار ج→→→→→هانيان، است.او را  ^ پ→→→→→→يامبر،]بگو ن→→→→→→ماز و ت→→→→→→مام ع→→→→→بادات م→→→→→→ن ب→→→→→را «[ا

شريك∂ نيست و بر اين[كار]دستور يافتهام و من نخستين مسلمانم». 
^ ايمان است.   بديه∂ است كه اسالم آنحضرت عال∂ترين مرحله

^ دعايش م∂گويد:  باز حضرت ابراهيم �در ادامه
�؛۲  Ẁيم ґح ￍالر Ẁابￍوￍالت џتẂأن џ−ￍنا إنẂيџل џع ẂبẀت џنا وџك ґناسџنا م ґرџأ џو...�

«پ→روردگارا،اين− [كه كعبه را بنا كردهايم] مناس− و طرز پرستش و عبادت خودت را به ما 
^ مقام ربوبيẃت تو ست عبادتت كنيم]و  ن→شان ده [و م→→ا را از آن آگ→اه ساز تا بتوانيم آنگونه كه شايسته

^ كه توي∂ توبهپذير مهربان».  بر ما ببخشا
                                                           

يẃه: نسل، فرزندان.  ẃانعام،آيات ۲⅛۱و۳⅛۱. ∗ذر ^ ـ سوره ۱
  .۱۲۸ ^ ^ بقره،آيه ـ سوره ۲



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۱۷℮

در تعاليم دين∂ حقẃ تصرẃف نداريم 
^ دي→→→→→→ن∂ ك→→→→→→→ه ان→→→→→→→جام  ^ م→→→→→→ا ك→→→→→→ه م→→→→→→راقب ب→→→→→→اشيد در ب→→→→→→رنامهها ^ است ب→→→→→→→را  اي→→→→→→ن ه→→→→→→م درس دي→→→→→→گر
ف∂ ن→→→كنيد و اض→→→افه و ك→→→م ن→→→كنيد؛ م→→→ثالҐ ن→→→→گوييد: ف→→→→الن ج→→→مله از ن→→→ظر م→→→ن  ẃم→→→→∂دهيد، از خ→→→ودتان ت→→→صر
،ده ب→→ار گ→→→فته  ẃس→→ه ب→→ار ي→→ا رب ^ ^ ك→→ميل ب→→ه ج→→→ا خ→→→وب است ك→→ه در ف→→→الن دع→→→ا اض→→افه ش→→ود، ي→→ا در دع→→→ا

شود و در زيارت عاشورا به جا＾: 
كџتẂ بґهґ بџنو اẀمџيẃه)؛  ￍرџبџت ẁمẂوџهذا ي ￍان)

بگوييم: 
...)؛  ẁمẂوџسين ي ẀحẂال ґلẂتџق џمẂوџي ￍنґا)

^ ص→→→→لوات  " را اض→→→→افه ك→→→→نيم ي→→→→→ا ب→→→→را џمين→→→→ ґاحẃالر џم→→→→ џح Ẃر џي→→→→→ا ا џ−ґت џم Ẃحџر→→→→ґ  ي→→→→→→ا در آخ→→→→→ر ف→→→→→→الن دع→→→→→→ا ع→→→→→→بارت "ب
د＃ و آلهاالط→→→هار، ب→→ا آنك→→ه در خ→→ود دع→→ا ن→→يامده است.  ẃم→→حم ґẃگ→→→رفتن از م→→→ردم، پس از دع→→→ا ب→→گوييم: ب→→ه ح→→ق

^ در «طبق دستور انجام دادن» است.  اين كارها را نكنيد و بدانيد كه آثار خاصẃ اعمال عباد
از خدا و رسول او سبقت نگيريم 

 ب→→→→ا اي→→→→ن ك→→→→→ه ح→→→→ضرت اب→→→→راه→→→→يم � خ→→→→ود پ→→→→يامبر و ب→→→→→ان∂ ك→→→→عبه است،ن→→→م∂گويد: ح→→→اال ك→→→ه م→→→ن 
ك→→عبه را س→→→اختهام، خ→→ودم م→→ناس− آن را ت→→نظيم م→→→∂كنم ك→→→ه اي→ن ط→ور ط→واف ك→نيد و آنط→ور س→ع∂ 
ك→نيد و ... ب→لكه م→→∂گويد: خ→داي→→ا،تو م→ناس− م→ا را ن→→شانمان ب→ده ت→ا ب→دانيم چگونه بايد عمل كنيم و 
^ ك→→ه دادهان→د از  ^ ب→ه ن→ام دس→تور دي→ن∂ ب→→سازيم ن→→ه ب→ه دس→تور ف∂ ن→→كنيم؛ ن→ه از خ→ود چ→يز ẃاز خ→→ود ت→صر

^ مهربانتر از مادر نباشيم.  ^ اضافه و كم بكنيم.دايه خود چيز
هẀ)؛  Ẃد ґكџف ﾺ џكاد Ẃنџكميل م∂خواند؛ در جمله＾:(م ^ ^ م→حترم∂ دعا  وق→ت∂ در م→→جلس∂ آق→→ا
^ او كيد  ^ من نقشه م∂كشد] تو درباره ^ من كيد م∂كند[و برا ي→عن∂،[خداي→ا]كس∂ ك→ه درباره



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۱۷�

هẀ)؛يعن∂،[خداي→→ا] ك→→س∂ ك→→ه درب→→اره＾  Ẃد ґك→→→џف џالم→→→ Ẃس ґ Ẃاال џك→→اد Ẃن→→џم→→→حترم م→→→∂گفت:(م ^ ك→→→ن. آن آق→→→→ا
 ^ اس→→→→→→الم ك→→→→→يد م→→→→∂كند و ب→→→→را＾ اس→→→→→الم ن→→→→→قشه م→→→→→∂كشد، ت→→→→و درب→→→→اره＾ او ك→→→→يد ك→→→→ن. گ→→→→ويا او ب→→→→→را
اس→→الم از ام→يرالم→ؤمنين� دلسوخته تر بوده و معتقد است كه بهتر اين بود كه اميرالمؤمنين� به 

^ خودش اسالم را م∂گفت.قرآن م∂فرمايد:  جا
...�؛۱  џوا اهللاẀقￍات џو ґهґول Ẁس џر џو ґاهللا ґ^ џدџي џنẂيџوا بẀم ґ ẃدџقẀوا ال تẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

^ مؤمنان، از خدا ورسولش جلو نيفتيد؛ تقوا را رعايت كنيد...».  «ا
^ ابراهيم�  ^ دعوت حسنا اهل بيت نبوẃت�مصداق اعال

^ خود م∂فرمايد:  ^ دعا حضرت ابراهيم� در ادامه
...�؛۲  ẂمẀهẂن ґم Ґوال Ẁس џر Ẃم ґيهґف ẂثџعẂاب џنا وￍب џر�

^ م→→→ن رس→→→ول∂ ب→→→رانگيز ك→→→→ه ت→→→→الوت آي→→→ات و ت→→→عليم ك→→→تاب و ح→→كمت  يẃ→→→→ه ẃپ→→→روردگارا، از م→→→يان ذر»
كند و انسانها را تزكيه كند». 

يẃ→→→→→هاش ح→→→→ضرت خ→→→→اتم  ẃح→→→→ضرت اب→→→→راه→→→→يم �ن→→→→يز م→→→→ستجاب گ→→→→شت و از م→→→→→يان ذر ^ اي→→→→ن دع→→→→ا
^ آدم→→يان پ→رداخت و اه→→ل ب→يتش� ن→يز  االن→→بياء � م→→بعوث ب→→ه رس→→الت ش→→د و ب→→ه ت→→عليم و ت→زكيه
 ^ ^ دع→→→→→→→→وت ح→→→→→→سنا ج→→→→→→→انشينش گ→→→→→→→رديدند و از اي→→→→→→→ن ج→→→→→→→هت،اه→→→→→→→ل ب→→→→→→→يت ن→→→→→→→بوẃت � م→→→→→→→صداق اع→→→→→→→→ال
→→ادقين" ذي→→→ل ه→→مين آي→→ات از رس→→ول خ→→→دا �  ẃالص Ẁج џنه→→ џاب→→→راه→→يم� ش→→دند. اي→→ن ج→→→مله از ت→→→فسير "م

نقل شده كه فرموده است:  
عẂوџ↕ اџبґ∂ اґبراهيم)؛  џا دџنџا)

                                                           

 .۱ ^ ^ حجرات،آيه ـ سوره ۱
 .۱۲۹ ^ ^ بقره،آيه ـ سوره ۲
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 ۱۷⅛

^ پدرم ابراهيم هستم».  «من دعا
^ ن→→→→→يز از  ^ دي→→→→→گر ^ پ→→→→→درم اب→→→→→راه→→→→→يم�مستجاب ش→→→→→ده است.دع→→→→→→ا ي→→→→→→عن∂، ب→→→→→→→ا ب→→→→→→→عثت م→→→→→ن دع→→→→→→ا

ابراهيم �در قرآن نقل شده است. 
^ مستجاب ديگر حضرت ابراهيم�  دعا

�؛۱  џين ґر ґخ Ẃاآل ґﾭ ＃ق Ẃد ґص џسانґل ∂ґل Ẃلџع Ẃاج џو...�
^ آينده، لسان صدق و ذكر خير قرار بده».  ^ من در ميان امẃتها «[خدايا] برا

^ اله→→→∂ م→→→ن در م→→يان آي→→ندگان  ي→→→عن∂،آن چ→→→→نان ك→→→ن ك→→→ه ي→→→→اد م→→→ن در خ→→→→اطرهها ب→→→→ماند و ب→→→رنامه
ادام→→ه ي→→→ابد و م→→كتب ت→→وحيد، ك→→ه م→→ن ب→→ه ت→→وفيق ت→→و پ→→ايهگذار آن ب→ودهام، ه→ميشه ب→اق∂ ب→→اشد. اي→ن دع→ا 

هم مستجاب شده كه قرآن م∂فرمايد:  
لґيￎا�؛۲  џق＃ ع Ẃد ґص џسانґل ẂمẀهџنا لẂل џع џج џو...�

يẃ→→→ه اش] لس→→ان ص→→دق واالي→→∂ ق→→رار دادي→م و اي→ن− م→→∂بينيم ك→ه اه→ل  ẃاي→→شان [اب→→راهيم و ذر ^ ...ما ب→→را
ق  ẃاو ت→→حق ^ ب→→→يت ن→→→بوẃت� ع→→→ال∂ترين ذك→→→ر خ→→ير و لس→→→ان ص→→دق اب→→راه→→يم�هستند و ب→→→ه دع→→→وت ح→→سنا

يẃهاش در قرآن آمده است.   ẃذر ^ ^ نيز از جناب ابراهيم� درباره ^ ديگر بخشيدهاند.دعا
محبوبيẃت قلب∂ اهل بيت نبوẃت� 

قґيمẀوا  Ẁيґنا ل→→ￍب џر ґم ￍر џح→→ ẀمẂال џ−ґتẂي→→џب џدẂن→→ ґع＃ ع Ẃر џز ^ ґذ ґرẂي→→ џواد＃ غ→→ ґب ∂ґت→→ￍي ґ ẃر Ẁذ Ẃن→→ ґم ẀتẂنџك→→ Ẃأس ∂→→ґẃنا إن→→ￍب џر�
�؛۳  џون ẀرẀك Ẃشџي ẂمẀهￍلџعџل ґراتџمￍالث џن ґم ẂمẀهẂق Ẁز Ẃار џو Ẃم ґهẂيџإل ^ ґوẂهџت ґاسￍالن џن ґم ↕ џدґئẂأف Ẃلџع Ẃاجџال↕ ف ￍالص

                                                           

 . ۸℮ ^ ^ شعراء،آيه ـ سوره ۱
 .ＱΩ ^ ^ مريم،آيه ـ سوره ۲

 .۳۷ ^ ^ ابراهيم،آيه ـ سوره ۳
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«پ→→→→→روردگارا، م→→→→→ن ب→→→→→عض∂ از ف→→→→→→رزندانم را در س→→→→→رزمين∂ ك→→→→→ه ف→→→→→اقد ه→→→→رگونه زراعت و آب و گ→→→→→ياه 
 ^ ^ ك→→→→→ه ح→→→→→رم ت→→→→→وست، اس→→→→→كان دادم ؛پ→→→→→روردگارا،تا ن→→→→→ماز را ب→→→→→ه پ→→→→→→ا دارن→→→→→د،پس دله→→→→→ا است، ن→→→→→زد خ→→→→→انها
^ م→→→→→→→ردم ب→→→→→→→يفكن]و آن→→→→→→→ان را از  گ→→→→→→→→روه∂ از م→→→→→→→→ردم را ب→→→→→→→→ه آنه→→→→→→→→ا م→→→→→→→→توجẃه س→→→→→→→از [و م→→→→→→→هر آنه→→→→→→→ا را در دله→→→→→→→ا

^ كنند».  ^ ده،باشد كه سپاسگزار محصوالت[مورد نيازشان]روز
ẃت  ^ اب→→→→راه→→→→يم � ه→→→→م م→→→→ستجاب ش→→→→ده و خ→→→→داون→→→→د م→→→→هر و م→→→حب ^ زي→→→→→با م→→→→∂بينيم ك→→→→→ه اي→→→→→ن دع→→→→ا
^ آنح→→→ضرت را، ك→→→ه ب→→→ارزترين م→→→→صاديق آن وج→→→ود م→→→بار∑ ح→→ضرت خ→→اتماالن→→→بياء� و  يẃ→→→→ه ẃذر
^ افكنده است كه عاشقانه رو به  ^ عظيم بشر اه→ل ب→يت اط→هار� ه→ستند، در ق→لوب ج→→معيẃتها
^ آنه→→→→→ا س→→→→رازي→→→→ر  ^ آنه→→→→→→ا م→→→→→→∂روند و س→→→→→يل ع→→→→→واط→→→→→→ف و اح→→→→→→ساسات خ→→→→→ود را ب→→→→→→∂صبران→→→→→ه ب→→→→→ه س→→→→→و س→→→→→و
^ دلب→→→اخته ك→→ه پ→→→روان→→ه وار  رشان م→→→وج م→→→∂زند از ج→→→معيẃتها ẃم→→→طه ^ م→→→∂سازند و ه→→→م اك→→→نون ح→→→رمها
^ ج→ناب  ت م→∂كنند و ب→ه دع→→وت ح→سنا ẃسشان ب→→→ال و پ→→ر م→→∂زنند و ع→→رض م→ود ẃگ→→رد ش→→مع ق→→بور م→→قد

ẃي− اجابت م∂گويند كه:  ابراهيم � لب
...�؛  Ẃم ґهẂيџإل ^ ґوẂهџت ґاسￍالن џن ґم ↕ џدґئẂأف Ẃلџع Ẃاجџف...�

»ك→→→ه اه→→→ل ب→→→يت  Ẅ∂ن Ẃس→→→ ẀحẂال ↕ џو→→→ Ẃع ^ ن→→→→وران→→→∂ «الد√ ^ ج→→→→مله ^ ب→→→→سيار روش→→→→ن ب→→→→را پس اي→→→→ن ه→→→→م ي− م→→→→عنا
^ حضرت ابراهيم� هستند.  ^ بسيار زيبا ق بخش دعا ẃتشان در قلوب مردم، تحقẃت� با محبوبيẃنبو

اهل بيت نبوẃت�وارث كماالت انبياء� هستند يعن∂ چه؟ 
ت�وارث ت→→مام  ẃن→→→بياء؛ي→→عن∂، اه→→ل ب→→يت ن→→بو Ẃاال ↨→→џث џر џدي→→→گر زي→→ارت (ج→→امعه)؛و ^ →→→ا ج→→→→مله ẃام
پ→يامبران خ→دا ه→ستند. از ج→هت ف→→ضايل و ك→ماالت م→عنو＾، ك→ه ان→→بياء� آنه→ا را ب→ه ط→→ور پ→راكنده 
داش→→→تهان→→→→د، اه→→→ل ب→→→يت� ت→→→مام آن ف→→→→ضايل را ي→→→كجا دارن→→→→د و م→→→صداق آن→→→چه خ→→→وبان ه→→مه دارن→→د ت→→و 
 ^ ẃه، م→→→→∂دان→→→يم ك→→→→ه م→→→يراث ان→→بياء� پ→→ول و م→→ال و م→→نال و دي→→گر ش→→→ؤون دن→→يو ^ ه→→→→ستند. الب→→→ت ت→→→نها دار
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^ م→→→ال است، ط→→→بيع∂ است ك→→→→ه م→→→يراث→→→شان ن→→→يز ج→→→ز م→→→ال دن→→→يا  شان ج→→→معآور ẃن→→→يست.دنياداران ك→→→ه ه→→→م
شان س→ير در م→دارج م→عرف↨ اهللا و ارتقاء در مراتب  ẃا پ→→يامبران خ→دا� ك→ه ت→مام ه→م→→ ẃن→يست؛ ام ^ چ→يز
^ ب→→شر و ح→→ركت دادن آنه→→ا در م→سير خ→داش→→ناس∂ و ي→كتاپرست∂ ب→وده  ت→→وحيد و س→→پس ه→→→دايت اب→→→نا
^ ب→→→→→→→ندگان خ→→→→→دا پس از خ→→→→→ود ج→→→→→ز ه→→→→→→مان م→→→→→→عارف و ك→→→→→ماالت  است، ب→→→→→→→ديه∂ است ك→→→→→→→ه م→→→→→→يراث→→→→→→∂ ب→→→→→→را

^ نخواهند گذاشت.  معنو
هدا�م∂گوييم:   ẃدالشẃما در زيارت وارث خطاب به امام سي

 џراه→يمẂبґا џثґيا وار ... ґاهللا ґẃ∂ґب→џن→وح＃ ن џثґي→→ا وار... ґاهللا ↕џوẂف→→ џص џم џآد џثґي→→ا وار џ−Ẃيџل→→ џع Ẁالم→→ ￍلسџا)
...يا...)؛  ґاهللا ґليل џخ

 ^ ^ وارث ج→→→ناب ن→→وح، ن→→ب∂ẃ خ→→دا،...ا ^ خ→→دا،...ا ^ وارث ج→→→→ناب آدم، ب→→رگزيده «س→→→الم ب→→→ر ت→→→و ا
وارث حضرت ابراهيم، خليل خدا،...». 

^ ان→→بياء� م→→→∂دان→يم.آنچه  ي→→عن∂، م→→ا ام→→ام ح→→سين�را وارث و واج→→→د ت→→مام ك→→ماالت ه→→مه
^ از م→→قام  ه است اي→→→→ن است ك→→→ه ان→→→بياء� ه→→ر چ→→→ه از ك→→→ماالت ع→→→ال∂ دارن→→د،پرتو ẃاي→→→نجا ش→→→ايان ت→→→وج
ن→→وران→يẃت اه→→ل ب→يت ن→بوẃت خ→تميẃه �است. ب→نابراي→→ن، وراثت اه→→لبيت از ان→بياء� از ق→بيل وراثت 
^ ج→→→→→→ريان دارد،ن→→→→→→يست؛ زي→→→→→را در دن→→→→→يا ف→→→→→رزند از پ→→→→→→در ب→→→→→هره  ف→→→→→→رزندان از پ→→→→→→→دران، ك→→→→→→→ه م→→→→→→يان اف→→→→→→راد ع→→→→→→اد
ـ و  ـ س→→→→→الم اهللا ع→→→→ليهم اج→→→معين  م→→→→∂برد، ن→→→→ه پ→→→→در از ف→→→→رزند و ح→→→→ال آنك→→→→→ه در م→→→→ورد وراثت اه→→→→→ل ب→→→→يت 
^ ان→→→→→→→بياء� دارن→→→→→→د، رџش→→→→→→حها＾∗از  ان→→→→→→→بياء� م→→→→→→→طلب ك→→→→→→→امالҐ ب→→→→→→→→ه ع→→→→→→→كس است؛ي→→→→→→→عن∂، آن→→→→→→→چه ه→→→→→→→مه
^ اه→→→ل ب→→→يت� است و در ع→→→ين ح→→→→ال م→→→→∂گوييم: اه→→→ل ب→→→يت وارث ان→→→بياء  →→→حات واليت م→→→طلقه џشџر
هستند. اين مانند وارث بودن خداست نسبت به زمين و آسمان كه در قرآن كريم آمده است: 

                                                           

ه.  ẃرشحه:چك ∗
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...�؛۱  ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس Ẁيراث ґم ґẃґهللا џو...�
...م→→→يراث آس→→→مانها و زم→→→ين از آنґ خ→→داست... ي→→عن∂ چ→→→ه ؟آي→→ا آس→→→مان و زم→→ين از خ→→ود م→→تاع∂ 

دارد كه وقت∂ مرد،ارثش به خدا برسد؟ يا خير؛ آنچه در آسمان و زمين هست، از آن خداست؟ 
...�؛۲  ґض Ẃر џالẂا ∂ґما ف џو ґماوات ￍالس ґﾭ ما ґهللا џو �

«هر آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست...». 
 ^ ^ آي→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→ن است ك→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→ه در آس→→→→→→→→مان و زم→→→→→→→→ين ه→→→→→→→→→ست، م→→→→→→→→ن دادهام. ه→→→→→→→→→مه پس م→→→→→→→→→عنا

آسمانيان و زمينيان م∂ميرند و باز هر چه هست، به من برم∂گردد. 
�؛۳  џونẀع ґراج ґهẂيџا إلￍإن џو ґهẃلґا لￍإن...�

^ او بازم∂گرديم...».   «...ما از آن خداييم و به سو
هويẃت آسمان∂ انبياء بر محور شناخت حضرت زهرا� 

اه→ل ب→يت�نيز وارث ان→بياء ب→ودنشان اي→ن گ→ونه است؛آن→چه ان→بياء�داش→تهاند، از مقام و 
^ اه→→→→ل ب→→→→يت � ب→→→ه آنه→→→→ا ع→→→→نايت ش→→→ده است؛چ→→→→نانكه ف→→→رمودهان→→د: س→→ند ن→→بوẃت ه→→يچ  اليت م→→→طلقه
^ ام→→→→ضا ن→→→شد، م→→→گر ب→→→ا اذع→→→→ان ب→→→ه واليت ام→→→يرالم→→→ؤمنين و ف→→→رزندان م→→→عصومش� و ب→→→لكه ب→→→→ر  پ→→→→يامبر

 .� Ẅ^ ^ كبر يقه ẃاساس معرفت صد
Ẁولџ∂)؛℮  Ẃاال Ẁن ẀروẀقẂال ґت џها دارґتџف ґرẂعџم џﾲџع џو ^ џرẂبẀكẂال ↨џقґẃدي ґẃالص џ∂ ґه џو)

^ پ→→يشين ب→ر م→حور ش→ناخت و اذع→ان ب→ه ف→ضيلت زه→را� م→ستقرẃ گ→→شته  ه→ويẃت آس→مان∂ ان→→بيا
                                                           

 .۱۸Ω ^ ^ آل عمران،آيه ـ سوره ۱
 .۱Ω۹ ^ ـ همان،آيه ۲

 .۱Ｑ⅛ ^ ^ بقره،آيه ـ سوره ۳
 .۱ΩＱ＾ـ بحاراالنوار،جلد۳℮،صفحه ℮
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است. ب→→نابراي→ن، ص→→احب اص→ل∂ تمام فضايل و كماالت آسمان∂ انبياء� اهل بيت نبوẃت ختميẃه 
→→→→شأت گ→→→→رفته است و ب→→→ه آنه→→→→ا ب→→→→از م→→→→∂گردد، آنگ→→→ونه ك→→→→ه ت→→→مام ح→→→قايق  � ه→→→→ستند ك→→→→ه از آنه→→→→ا ن

هست∂ از خدا نشأت گرفته است و به خدا باز م∂گردد: 
�؛  ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس Ẁيراث ґم ґهẃلґل џو �

�؛  џونẀع ґراج ґهẂيџا إلￍإن џو ґهẃلґا لￍإن�
→→→ا آن ح→→→ديث∂ ك→→→→ه اب→→→وبكربن اب→→→→∂قحافه  ẃن→→→بياء). ام Ẃاال ↨→→→→џث џر џع→→→→بارت(و ^ اي→→→→ن ه→→→→م اج→→→→مال∂ از م→→→→عنا
� گرفت، آن حديث، ابتداي∂ دارد صحيح  Ẅ^ ^ كبر يقه ẃج→عل ك→رد و ب→ر اس→اس آن ف→د∑ را از صد

^ دارد دروغ. آنچه صحيح است ضمن حديث∂ از رسول خدا � نقل شده كه:  و دنبالها
 ＃ẃظ џح→ґب џذ џخџا ẀهẂن ґم џذ→ џخџا Ẃنџم→џف џمẂل ґعẂا الẀث→و ￍر џو Ẃن ґلك џو Ґما→џه Ẃر ґال د џو Ґثوا دي→نارا ґ ẃر џو→→Ẁي Ẃمџل џياءґب→Ẃن џ Ẃاال ￍنґا)

)؛۱  وافґر＃
^ ب→ه م→يراث ن→گذاشتهاند، ب→لكه م→→يراث پ→يامبران ع→لم است؛ ه→ر  «پ→→يامبران از خ→→ود دره→م و دي→→نار

^ برده است».  ^ بگيرد،حظẃ و نصيب وافر كس از علم آنها سهم بيشتر
^ پ→→يامبران� است و ه→→→يچ  اي→→→ن ب→→→سيار روش→→→ن است ك→→→→ه روايت اخ→→→ير ن→→→اظر ب→→→ه م→→→يراث م→→عن→→و
^ ارث ام→→→وال آنه→→→ا ن→→→دارد. م→→→نظور اي→→→→ن است ك→→→ه پ→→→يامبران� در ردي→→→ف  گ→→→→ونه ارت→→→→باط∂ ب→→→→→ا م→→→→سأله
دن→→ياداران ن→→يستند ك→→ه وق→→ت∂ م→→ردند، ام→وال ف→راوان از خ→ود ب→اق∂ ب→گذارن→د؛ آنه→→ا م→ردان خ→دا ه→→ستند و 
^ هم كه از آنها در عالم  ^ خدا ندارند و قهراҐ آثار ∂ ج→ز ارش→اد و ه→→دايت ب→→ندگان خ→→دا به سو ẃه→م
م→∂ماند، ه→مان م→عارف و ت→→عليمات آس→مان∂ آنه→→ا خ→واه→→د ب→ود و اين چه ربط∂ دارد به اين كه اگر 
^ م→→→→→→سكون∂ و ي− ق→→→→→→طعه گ→→→→→→ليم و چ→→→→→→→ند ع→→→→→دد ك→→→→→اسه و ك→→→→→وزه داش→→→→→ته ب→→→→→اشند، آن ه→→→→→→م م→→→→→ا  ي− خ→→→→→→→انه

                                                           

 .۱⅛℮ ^ ـ بحاراالنوار،جلد ۱، صفحه ۱
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نه→→ا حساب نشود و به عنوان ارث به اوالدشان منتقل نگردد؛ و لذا پيداست كه جمله＾:  آ تر∑∗∗∗∗
قџ↨»ك→→→→→ه اب→→→→→وبكر اض→→→→افه ك→→→→رده و ب→→→→ه رس→→→→ول اك→→→→رم� ن→→→→سبت داده ك→→→→ه آنح→→→→ضرت  џد→→→→ џص Ẁناه Ẃكџر→→→→џ «م→→→→→ا ت
ف→→→→→→→→→رموده است: ه→→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→→ه از م→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→→اق∂مانده ص→→→→→→→→→دقه [و ج→→→→→→→→→زو ب→→→→→→→→→يتالمال] است [و ب→→→→→→→→→ه ف→→→→→→→→→رزندم م→→→→→→→→نتقل 
ن→→→→م∂شود]، دروغ→→→→∂ واض→→→→ح و اف→→→→تراي→→→→∂ آش→→→→كار است و ص→→→→→ريحاҐ م→→→→خالف ح→→→→كم ارث ق→→→رآن است و 
يقه� و غ→→→→→→→صب  ẃام→→→→→→→وال ح→→→→→→→ضرت ص→→→→→→→→د ^ هدف او و ه→→→→→→→→→مفكرانش از ج→→→→→→→→عل اي→→→→→→→ن دروغ، م→→→→→→→صادره
^ نداشته باشد كه مردم دورش را بگيرند و قيام به  ف→د∑ ب→وده ت→ا امير المؤمنين� از مال دنيا چيز
^ آب→→→→→اد و ح→→→→→اصلخيز ب→→→→→ود و رس→→→→→ول خ→→→→→دا� آن را ب→→→→→ه  →→→ش ك→→→→→→ند؛چون ف→→→→→د∑ ق→→→→→ريها ẃح→→→→→→→→→→→ق اس→→→→→→تنقاذ∗
^ ك→→→بر＾� داده ب→→→ود و چ→→→نانكه م→→→→∂دان→→→يم خ→→اندان رس→→ول از  يقه ẃب→→→→→خشش ب→→→→ه ص→→→د و  لџه∗ Ẃح→→→ґ ع→→→نوان ن
آن→→چه داش→→تند خ→→ودشان ب→→ه ج→→→ز ان→→دك∂ ب→→هره ن→→م∂بردند و ه→→ر چ→→ه ب→→ود ب→→ه ف→→قرا و م→ستمندان م→∂دادن→د. 
ẃه يا چادر وصلهدار بود؛  ب Ẁگ→ل∂ ب→ود و ف→رششان ح→صير و لب→اسشان ج ^ ^ خ→ودشان ه→→مان خ→→انه خ→انه
ول∂ غ→→→اصبان ح→→→كومت ن→→→گران آن ب→→→ودند ك→→→ه اگ→→→ر ف→→→د∑ دست ع→→ل∂� ب→→اشد،ممكن است م→→ردم 

دورش را بگيرند و مزاحم دستگاه حكومت بشوند؛چرا كه: 
نيا)؛  الد Ẁبيدџع Ẁاسẃلنџا)

«مردم بردگان دنيايند». 
^ اي→→→→→نكه ب→→→→→ه اي→→→→→ن ك→→→→→ار  ^ ب→→→→→ايد از دست ع→→→→ل∂� گ→→→→رفته م→→→→→∂شد و ب→→→→را  ب→→→→→نابراي→→→→→ن، ب→→→→→ه ه→→→→→ر ن→→→→→حو
^ خ→→→→ود ص→→→→ورت ش→→→رع∂ داده ب→→→اشند، ج→→→عل ح→→→→ديث ك→→→ردند و گ→→→فتند: رس→→→ول خ→→→دا ف→→→رموده  ظ→→→→المانه
است آن→→→→→→چه از پ→→→→→→→يامبران ب→→→→→→→ماند، ص→→→→→→دقه و ج→→→→→→زو ب→→→→→يتالم→→→→→ال است و اخ→→→→→تيار آن ب→→→→→→ا ول∂ẃ ام→→→→→ر م→→→→→→سلمين 

                                                           

џرџ∑: آنچه ميẃت پس از مرگ از خود به جا م∂گذارد و تر∑ م∂كند.  ∗مات
∗استنقاذ: به دست آوردن. 

∗نحله: عطيẃه،بخشش. 
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^ شيطان∂ فد∑ را تصرẃف كردند.  است. با اين دسيسه
^ حضرت زهرا�  ا ẃغر ^ خطبه

 ^ ^ دي→→د ب→را ^ م→ساعد ^ آنه→ا را زم→ينه � ه→→مين ع→مل ظ→→المانه Ẅ^ ^ ك→→بر يقه ẃح→→ضرت ص→→د
^ ن→→→فاق و ك→→فر درون→→→∂ آنه→→→ا و اث→→→بات ب→→→طالن ح→→كومتشان ب→→ر امẃت اس→→الم∂؛ و لذا  ن→→شان دادن چ→→هره
ب→→→→ه م→→→→سجد آم→→→→→د و در م→→→جمع ع→→→موم∂ م→→→سلمين ب→→→ا ح→→→ضور گ→→→ردان→→→→ندگان دس→→→→تگاه ح→→→كومت ب→→→اطل ب→→→→ه 
^ خ→→→طبه و س→→→خنران→→→∂ پ→→→رداخت و اس→→→رار ش→→→يطان∂ آنه→→→→ا را ب→→→رمال س→→→اخت و ب→→→ه ق→→→ول ب→→زرگ∂، آن  ان→→→→شا
^ ب→→→→ن∂ساعده را ن→→→→ه ب→→→→ا ب→→→→يل و ك→→→→لنگ ب→→→→لكه ب→→→ا ن→→→طق و ب→→→→يان و  ي→→→→→گانه ي→→→→ادگار رس→→→→ول خ→→→→دا� س→→→→قيفه
 ^ اء ب→→→→ر س→→→→ر ب→→→→انيان آن خ→→→→راب ك→→→→رد و ب→→→→ه راس→→→ت∂، آن س→→→خنران→→→∂ و آن خ→→→طابه ẃغ→→→→ر ^ ^ آن خ→→→→→طبه ان→→→→→شا
 ^ ^ ع→→→→ل∂ẃ م→→→رتض∂� در م→→→يدانه→→→ا � از ش→→→→→مشير زدنه→→→→ا Ẅ^ ^ ك→→→→بر يقه ẃش→→→→وران→→→→گيز ح→→→→ضرت ص→→→→د
اҐ با همان خطبه  ẃكوبيدن كفر و نفاق و زنده نگه داشتن اسالم و قرآن كمتر نبود و جد ^ جنگ برا
^ اب→→→وبكر و ع→→→مر را  ^ ح→→→كومت ظ→→→→المانه ^ ام→→→→يرالم→→→ؤمنين� را م→→→حكم و پ→→→→ايه ه ẃواليت ح→→→→ق ^ پ→→→→ايه
^ آن دو ن→→فر در م→→→يان امẃت اس→→→الم∂ اع→→→الم ك→→رد و  ت→→خريب ك→→رد و آزردگ→→∂ خ→→اطر خ→→ود را از ن→→احيه
^ ح→كومت اس→→الم∂ اث→→بات فرمود. چون مردم  از اي→ن ط→ريق،ملعونيẃت و ش→→ايسته ن→بودن آن دو را ب→را

راҐ از رسول اكرم� شنيده بودند كه فرموده است:  ẃمكر
^ اهللا) ؛  џآذ Ẃدџقџف ∂ґآذان Ẃنџم џو ∂ґآذان Ẃدџقџآذاها ف Ẃنџم ∂ґẃن ґم ẁهџع Ẃضџب Ẁ↨џم ґفاط)

آزردن فاطمه آزردن من است و آزردن من آزردن خداست و قرآن هم فرموده است: 
↕...�؛۱  џر ґخ Ẃاآل џيا وẂن الد ґﾭ Ẁاهللا ẀمẀهџن џعџل Ẁهџول Ẁس џر џو џاهللا џون Ẁذ ẂؤẀي џين ґذￍال ￍإن�

«آنان كه خدا و رسولش را بيازارند، در دنيا و آخرت مورد لعنت خدا هستند...». 
                                                           

 .Ｑ۷ ^ ^ احزاب،آيه ـ سوره ۱
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^ كفر و نفاق در برابر حضرت زهرا�  عكسالعمل چهرهها
 ^ ب→→ه ه→→مين ج→→→هت، آن دو ن→فر پس از اي→ن س→خنران→∂،سخت ب→→ه وح→شت اف→→تادند و ب→ه زع→→م خ→ود ب→را
يقه� و رف→→ع اض→طراب از اف→→كار ع→موم∂ امẃت، ت→صميم گ→رفتند از  ẃج→→لب رض→→ايت خ→اطر ح→ضرت ص→د
^ ن→→→→ور چ→→→→شم  ^ اف→→→→→→تاده ب→→→→→ود ع→→→→→يادت ك→→→→→نند و ب→→→→ه ه→→→→مين م→→→→نظور، درґ خ→→→→انه آنح→→→→→ضرت ك→→→→→ه در ب→→→→→ستر ب→→→→→يمار
^ م→→القات داده ن→شد. ن→اچار دست ب→ه دام→ن ام→يرالمؤمنين � شدند كه  →→ا اج→ازه ẃرس→ول� آم→دند؛ ام

^ مظلوم كنار بستر عزيزش آمد و فرمود:  آقا، شما وساطت كنيد ما را بپذيرند.آن آقا
)؛  ґبابẂالґب ẁالنẀف џو ẁالنẀف) 

«اين دو نفر بيرون در هستند و اذن مالقات م∂خواهند». 
^ ش→ماست [و م→ن هم مطيع فرمان  џ−Ẁ )؛خ→انه، خ→انه џ→→يẂت џ→→يẂتẀ ب لب џف→رمود: م→ن از اي→→نها ن→اراض→→∂ام ول∂(ا 
→→→→ا زه→→→را� رو از آنه→→→ا ب→→رگردان→→يد.  ẃش→→→مايم].ه→→→→ر چ→→→→ه دس→→→تور ب→→→دهيد ان→→→جام م→→→→∂دهم.آنها وارد ش→→→دند؛ام
^ ع→ذرخواه→∂ از پ→يشامدها گ→→ذاش→تند. ف→رمود: م→ن ف→قط ي− ج→→مله از ش→→ما م∂پرسم  آنه→ا ن→شستند و ب→نا

و ديگر با شما حرف نم∂زنم؛به من بگوييد آيا از پدرم اين را شنيدهايد كه فرمود:  
)؛   џاهللا ^ џآذ Ẃدџقџف ∂ґآذان Ẃنџم џو ∂ґآذان Ẃدџقџآذاها ف Ẃنџم ∂ẃن ґم ẁهџع Ẃضџب ↨џم ґفاط)

^ ت→ن م→ن است؛ ه→ر ك→ه او را ب→→يازارد، م→را آزرده و ه→→ر ك→ه م→را ب→→يازارد، خدا را آزرده  ف→اطمه پ→اره
است. گ→→فتند: ب→→له ش→→نيدهاي→→م. در اي→ن م→وقع آنح→ضرت دست ب→→ه آس→→مان ب→رداشت و گ→فت: خ→داي→ا، 
تو شاهد باش و كسان∂ كه اينجا حاضرند شاهد باشند كه اين دو نفر مرا آزردهاند و من از اينها 

راض∂ نيستم و شكايتشان را پيش پدرم م∂برم. 
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 ۱۸℮

پروردگارا، 
^ زهرا�توفيق بندگ∂ بهتر به ما عطا فرما.  به حرمت فاطمه

^ ما عنايت فرما.  حسن عاقبت به همه
گناهان ما را بيامرز. 

 .−ґذل ﾲџع Ẁهџع＃ لґتاب џر ґآخ џد＃ وￍم џحẀم ґآل џد＃ وￍم џحẀم ￍق џح џمџلџم＃ ظґظال џل ￍوџا ẂنџعẂال ￍمẀهẃللџا
الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃو الس
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^ حكمت خدا».  ^ خدا بر مردم دنيا و آخرت و ابتدا و معدنها تها ẃسالم بر حج»

↨ االسالم  ẃت و حج ẃحج ^ معنا
ح→→ج�ت ي→→→عن∂ دلي→→→ل و ب→→رهان و ق→→اطع ع→→ذر ؛چ→→→ون آن→→چه راه ع→→ذر را م→→→∂بندد و ان→→سان ن→→م∂توان→→→د 

ت است.اينكه به آقايان  ẃبياورد، دليل و برهان و حج ^ ^ ت→خلẃف از ق→→انون ع→→ذر در م→قابل آن، ب→را
ẃ→→→→→→ان∂  ^ رب ↨ االس→→→→→→→الم م→→→→→→→∂گوييم، از اي→→→→→→ن ن→→→→→→ظر است ك→→→→→→→ه آن ب→→→→→→زرگواران→→→→→→∂ ك→→→→→ه واق→→→→→عاҐ ع→→→→→لما ẃع→→→→→→لما ح→→→→→→ج
ت اسالمند؛يعن∂، از جهت علوم دين∂ كه دارند و بر اساس علمشان از  ẃه→ستند، در ح→قيقت، حج
ر و ب→→ه ف→ضايل آراس→ته گ→شته و ع→مالҐ در م→سير ت→قوا و زه→→د و ورع س→رمشق م→ردم  ẃرذاي→→→ل اخ→→→الق∂ م→→طه
انيẃت دي→→→→→ن اس→→→→→→المند و اس→→→→→→الم م→→→→→→∂توان→→→→→→د ب→→→→→→ه وج→→→→→ود آنه→→→→→ا در ع→→→→→الم اح→→→→تجاج∗∗∗∗و  ẃش→→→→→دهان→→→→→د،دليل ب→→→→→ر ح→→→→→ق
^ با فضيلت تحويل بدهم، امثال فالن  اس→تدالل ك→→ند و ب→گويد: دلي→ل اي→→نكه من م∂توانم انسانها
ف∂ ك→→→→رد و ن→→→→شان داد ك→→→ه اگ→→→ر م→→→كتب دي→→→ن ق→→→→ادر ب→→→→ه  ẃع→→→→الم است. ي→→→→عن∂ م→→→→∂شود در دن→→→→→يا آنه→→→→→ا را م→→→→عر

^ با فضيلت نبود، اين چنين افراد پا∑ از آن بيرون نم∂آمدند.   پرورش انسانها
وج→ود اي→→نها دلي→ل است ب→ر اي→→نكه اس→→الم م→كتب ان→سان پرور و آدمساز است . اگر واقعاҐ در 
ن ش→→اء اهللا ه→→ستند) ك→→ه ه→→م از ج→→هت ع→→لم∂ ه→→م از  ґاي→→→ن چ→→نين ب→→→اشند (ك→→ه ا ^ م→→يان ع→→المان دي→→ن اف→→راد

                                                           

ت و دليل آوردن.  ẃاحتجاج: حج ∗



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۱۸⅛

اҐ دلي→ل و  ẃح→→يث ت→→قوا، ورع، ع→→دالت و دي→→گر ف→→→ضايل ن→→→فسان∂ خ→→ود را ت→هذيب ك→→ردهان→→د؛ ه→مينها ح→ق
ẃه، م→→→ا ب→→→ه الق→→→اب و ع→→→ناوين∂ ك→→ه در زم→→→ان م→→→ا از ب→→اب  الب→→ت انيẃت اس→→→→الم ه→→ستند. ẃح→→→ق ^ ت و ب→→→رهان ب→→→را ẃح→→→ج
^ واق→ع∂ خ→ودشان  ^ ن→→→داري→→م.بيشتر الف→اظ و ك→لمات در م→يان م→→ا م→عنا ت→→عارف راي→→ج ش→→ده است ك→→ار

را از دست دادهاند. 
^ واقع∂ كلمه  ↨ االسالم به معنا ẃحج

^ واق→→ع∂ ك→→لمه، وج→→ود اق→→دس ام→ام ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂� و ف→رزندان  ↨ االس→→→الم ب→→ه م→→عنا ẃح→→ج 
م→→عصوم آنح→→ضرت� ه→→ستند.خود ق→→رآن ن→→يز ام→→يرالم→→ؤمنين � را ش→→اهد و دلي→→ل ب→→ر ن→→بوẃت پ→→يامبر 

اكرم� معرẃف∂ م∂كند: 
 Ẁه џدẂن→→ ґع Ẃن→→џم ẂمẀكџنẂي→→џب џو ∂ґنẂي→→џب Ґيدا ґه→→ џش ґاهللا→→ ґب ∂џف→→џك Ẃل→→Ẁق Ґال џس Ẃر→→→Ẁم џت Ẃسџوا ل Ẁرџف→→→џك џي→→→ن ґذￍال ẀولẀق→→→ џي џو�

�؛۱  ґتاب ґكẂال ẀمẂل ґع
م→→→→ردم ك→→→→افر م→→→→→∂گويند ت→→→→و رس→→→ول ن→→→يست∂؛ ب→→→گو ش→→→اهد ب→→→→ر رس→→→الت م→→→ن دو چ→→→يز است : ي→→→ك∂ ذات 
اق→دس خ→دا ك→ه ب→ه دست م→ن م→عجزات را ظاهر م∂سازد؛ همين كتاب∂ كه بر زبان من، كه ي− فرد 

^ شده است، شهادت خداست بر رسالت من و ديگر:  امẃ∂ هستم، جار
�؛  ґتاب ґكẂال ẀمẂل ґع Ẁه џدẂن ґع Ẃنџم...�

ق يافته است.يعن∂ عل∂� كه پرورش  ẃآن كس∂ كه تمام حقايق اين كتاب در وجود او تحق
مين شاهد بر رسالت من است  ẃم ب→خش م→حتويات ك→تاب من است، دو ẃي→افته در م→كتب م→ن و ت→جس
ك→→→→→ه اگ→→→→→ر م→→→→→ن رس→→→→→ول م→→→→→بعوث از ج→→→→→انب خ→→→→→دا ن→→→→بودم، اگ→→→→ر اي→→→→ن ك→→→→→تاب∂ ك→→→→ه آوردهام ك→→→→→تاب آس→→→→مان∂ 
ن→→→→→→→→→→→→→بود،مانند ع→→→→→→→→→→→→→ل∂ � از دام→→→→→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→→→→→ن و اي→→→→→→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→→→→→تاب ب→→→→→→→→→→→→→→ه دن→→→→→→→→→→→→→يا ت→→→→→→→→→→→→حويل داده ن→→→→→→→→→→→→م∂شد ك→→→→→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→→→→→مام 

                                                           

 .℮۳ ^ ^ رعد، آيه ـ سوره ۱
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^ اع→ل∂Ẅ در وج→ود او م→شهود و عيان است. بنابراين،آيا او شاهد كاف∂  ن→→→س→→ان∂ در درج→→ه ا س→جايا＾∗
نيست بر اينكه من نب∂ẃ و رسول مبعوث از جانب خدا هستم؟ 

^ بارز نب∂ẃ اسالم�،قرآن و عل∂�  دو معجزه
^ م→→→حصول م→→→كتب ق→→→رآن،يعن∂ ع→→→ل∂� ك→→ه  پس م→→→ن دو م→→→عجزه دارم: ي→→→ك∂ ق→→→رآن و دي→→→گر
م ب→خش ب→→ه ح→→قايق آس→مان∂  ẃاست و ب→ا ت→مام وج→ودش ت→جس � ґتاب→→ ґكẂال ẀمẂل→→ ґع Ẁه џدẂن→→ ґع Ẃن→→џم→→صداق �...م
س→→ال↨ و  ẃالر ↨ ẃو ح→→ج ↕ ẃبو→→ ẃالن ↨ ẃاالس→→→الم و ح→→ج ↨ ẃواق→→→ع∂ ك→→→لمه ح→→ج ^ ق→→→رآن است؛ و لذا ع→→→ل∂ � ب→→→ه م→→→عنا
 ↨ ẃم→→→→→→→→→عصومين�حج ^ ه ẃل، ع→→→→→→→→→→ل∂ ام→→→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→→→ؤمنين� و ائ→→→→→→→→→→مẃاو ^ ↨ الق→→→→→→→→→→رآن است.در درج→→→→→→→→→→→ه ẃح→→→→→→→→→→ج
 ^ ^ ب→→→عد، ري→→→زهخواران خ→→→وان ن→→→عمتشان و ت→→→ربيتيافتگان م→→→كتبشان از ع→→→لما االس→→→→→المند و در درج→→→→ه
 ↨ ẃه، م→→→→ا از آن ن→→→→ظر ك→→→→ه در ب→→→→يانات خ→→→→ودشان، از خ→→→ودشان ت→→→عبير ب→→→→ه ح→→→جẃ ↨ االس→→→→→المند. الب→→→→ت ẃرب→→→→ان∂ ح→→→→ج
↨ االس→→→الم ب→→→ه آن ب→→→زرگواران اط→→→→الق ك→→→نيم، ب→→→لكه  ẃاالس→→→→→الم ن→→→→كردهان→→→→د، م→→→→جاز ن→→→→يستيم ك→→→ه ع→→→نوان ح→→→ج

↨ اهللا هستند و ما هم به تعليم خودشان م∂گوييم:  ẃهمانگونه كه خودشان فرمودهاند حج
)؛   ґهґقẂل џخ џﾲџع ґاهللا ґج џج Ẁح џﾲџع Ẁالم ￍالس) 

س→→→الم ب→→→ر آنه→→→→ا ك→→→ه ح→→→جẃت و ب→→→رهان و دلي→→→→ل م→→→بعوث از ج→→انب خ→→دا ه→→ستند و ق→→اطع ع→→ذرند؛ ي→→عن∂، 
خ→دا خ→واسته است راه عذر را بر بندگان ببندد تا كس∂ نگويد: من خبر نداشتم كه دين و شريعت∂ 
^ ب→→→→→ه دست آوردن دي→→→→→ن و ش→→→→→ريعت ن→→→→داش→→→→تم ت→→→→ا ع→→→→→مل ك→→→→نم.  در ع→→→→→الم ه→→→→→ست و ه→→→→→مچنين راه→→→→→∂ ب→→→→→را
^ اي→→→→→نكه راه اي→→→→ن ع→→→→ذر ب→→→→سته ش→→→→ود،خداون→→→→→د ح→→→→كيم لط→→→→ف ك→→→→رده و راه→→→→نمايان م→→→→عصوم از  آر＾،ب→→→→را
^ در پيشگاه  ج→انب خ→ود ب→رانگيخته است تا دين و شريعت خدا را به مردم برسانند؛ لذا هيچ عذر
ع∂  ẃف از دي→→→→ن ن→→→→→داري→→→→م.آيا م→→→→→∂توان→→→→يم ب→→→→گوييم: م→→→ن ن→→→م∂دان→→→ستم آن ك→→→س∂ ك→→→ه م→→→دẃت→→→→خل ^ خ→→→→دا ب→→→→را

                                                           

لقها،خو＾ها.  Ẁه، خẃسجايا: جمع سجي∗
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ع→→→ا ص→→→ادق است ي→→→ا ن→→→ه ؟ ع→→→الم ب→→→ه اح→→→→كام خ→→→دا ه→→→→ست ي→→→ا ن→→→ه ؟ آي→→→→ا اش→→→تباه  ẃت ي→→→→ا ام→→→امت است، در ادẃن→→→بو
ن→→→→→م∂كند؟ آي→→→→→ا م→→→→→قهور ش→→→→→هوات ن→→→→→→فسش واق→→→→ع ن→→→→م∂شود؟اي→→→→→نها ع→→→→ذرهاي∂ است ك→→→→ه م→→→→مكن است 
^ بستن راه اين عذرها خدا هاديان عالم به احكام و معصوم از  ^ خ→ودش ب→تراشد ول∂ برا ان→→سان ب→را
خ→→→→→→وارق ع→→ادات، ك→ه ش→اهد ص→دق گ→فتارشان ب→→اشد، ب→ه ع→نوان م→→بلẃغ  خ→→طا را ه→→مراه ب→ا آي→→ات ب→يẃنات∗∗∗∗و 

دين معرẃف∂ كرده است؛ يعن∂: 
 ه→م ع→لمشان م→→طابق ب→ا واق→ع است ه→م ع→قلشان ح→اكم ب→ر ش→هوات→→شان است.نه كمترين سهو و 
خ→→طا و اش→→تباه ع→→ارض ادراك→اتشان م→→∂شود ن→→ه ك→وچ−ترين م→قهوريẃت در م→قابل ش→هوات ن→فسان∂ 
^ خدا و قاطع  تها ẃدام→نگير ع→قلشان م→→∂گردد. ب→ه ه→مين جهت است كه انبياء و امامان � حج
^ ت→→→→خلẃف از دي→→→→→ن  ^ ب→→→→را ع→→→→→ذر ب→→→→→ندگان خ→→→→→→دا ه→→→→→ستند؛ ي→→→→→عن∂، م→→→→→ا دي→→→→→گر ن→→→→→م∂توان→→→→→يم ه→→→→→يچ گ→→→→ونه ع→→→→ذر
^ اراده و اختيار  ب→ياوريم؛زيرا ه→م ع→قل داري→م و ب→ا آن م→→صالح و م→فاسد را ت→شخيص م→∂دهيم، ه→م دارا
^ م→عصوم از خ→→طا و ع→الم ب→ه ح→→قايق اح→→كام خ→دا  ^ در م→قام ع→→مل ه→ستيم.از آن ط→رف، ان→→سانها و آزاد
^ اب→→→→→الغ ش→→→→ريعت و ه→→→→دايت ب→→→→ه ص→→→→راط م→→→→ستقيم س→→→→عادت در م→→→يان م→→→ا ق→→→رار دادهان→→→د. ب→→→→نابراي→→→ن، اگ→→→ر  را ب→→→→را
^ م→→∂توان→→يم ب→→ياوريم؟ام→→امان � ع→→→الوه ب→ر داش→تن ص→→فت  ب→→گويند چ→→را اط→→→اعت ن→→كرد＾،ما چ→→ه ع→→→ذر
^ ع→→→→→→→→→لم لدنẃ→→→→→→→→→→∂ ن→→→→→→→→→يز  ع→→→→→→→→→→صمت (ك→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→رگز ع→→→→→→→→→قلشان م→→→→→→→→→قهور ش→→→→→→→→→هوات ن→→→→→→→→→فسشان ق→→→→→→→→→رار ن→→→→→→→→→م∂گيرد)دارا
ه→→→ستند؛يعن∂، ع→→→لمشان از ط→→→ريق اك→→→→تساب از ب→→→شر ح→→→اصل ن→→→م∂شود ك→→→ه اح→→→تمال اش→→→تباه و خ→→طا در آن 
^ ت→→ولẃدشان، ب→→لكه در  از لح→→→→ظه و  ب→→→رود، ب→→→لكه م→→→ستقيماҐ از ج→→→→انب خ→→→القشان ب→→→ه آنه→→→→ا اف→→→اضه∗م∂گردد 

^ حضرت حقẃ بودهاند.  رحم مادرانشان هم كه بودهاند، مشمول لطف خاصẃ و افاضه
                                                           

نات: جمع بيẃنه به معن∂ دليل روشن.  ẃي ب ∗
فاضه:بهره دادن،فيض رسانيدن.  ∗ا
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^ از اين واقعيẃت در قرآن در مورد حضرت مسيح، عيس∂بن مريم� آمده است كه از  ن→مونها
ساعت اوẃل والدت لب به سخن گشوده و اظهار نبوẃت و آگاه∂ از حقايق آسمان∂ كرده است:  

لџنґ∂ نџبґيￎا�؛۱   џع џج џو џتاب ґكẂال џ∂ґآتان ґاهللا ẀدẂب џع ∂ґẃإن џقال�
^ خ→→→دا ه→→→ستم و خ→→القم ب→→→ه م→→ن ك→→تاب داده و پ→→يامبرم س→→اخته است. در ح→→ال∂ ك→→→ه  گ→→→فت: م→→→ن ب→→→نده
ظ ن→→→يست، ت→→→→ا چ→→→→ه رس→→→د ب→→→ه اي→→→ن ك→→→ه ادرا∑ ح→→→قايق آس→→→مان∂ ك→→→رده  ẃق→→→→ادر ب→→→ه ت→→→لف Ґك→→→→ود∑ ن→→→→وزاد اص→→→→→ال

اظهار نبوẃت كند. 
^ اماميẃه اين است كه امامان� از مادر كه متولẃد م∂شوند، به   آر＾، اع→تقاد ح→قẃ م→→ا شيعه
ت  ẃع→→→لم∂ ب→→→ه ح→→→قايق ع→→→الم دارن→→→→د و م→→→عصوم از ه→→→ر گ→→→ونه خ→→→→طا و ع→→→صيانند و ح→→→ج ^ اذن خ→→→→دا اح→→→اطه

خدا درميان آدميان. 
 ( џريف ￍالش Ẁه џج џرџف ﾱعــاџت Ẁاهللا џل ￍجџت غيبت حضرت مهد＾(عẃعل

^ ـ عجلَ  ↨ ب→→نالح→سن الم→هد ẃزم→→ين و درم→→يان ب→شر ح→ضرت ام→ام ح→ج ^ ت خ→→→دا رو ẃاك→→نون ح→→ج
است ك→→→→ه دلي→→→ل و ب→→→رهان ب→→→ر دي→→→ن و ق→→→اطع ع→→→→ذر ب→→ندگان خ→→داست ت→→ا ن→→گويند  اُهللا تَعــûاليû فَرجه الش�ريف ـ 
ت آس→→→→→مان∂ م→→→→عصوم در دس→→→→ترس م→→→→→ا ب→→→→ود، م→→→ا دن→→→بالش م→→→→∂رفتيم.آر＾، اگ→→→ر خ→→→→دا آن ام→→→ام  ẃاگ→→→→ر ح→→→→ج
ت داش→→تند، ن→→ه خ→دا ب→ر م→ردم؛يعن∂، م→→∂توان→ستند  ẃم→→عصوم� را خ→→لق ن→→كرده ب→→ود، م→→ردم ب→→ر خ→→→دا ح→→ج
→→→گويند: خ→→→→داي→→→ا،تو م→→→→ا را ب→→→→∂رهبر م→→→عصوم گ→→→ذاش→→→ت∂ و م→→→ا راه را پ→→→→يدا ن→→كرديم. ول∂  اع→→→تراض ك→→→→نند و ب
ت را خ→لق ك→رده و او ه→م اآلن زن→ده و آم→اده است و غ→يبت او ب→ه ع→لẃت ص→→الحيẃت ن→داشتن  ẃخ→دا ح→ج

^ است.   بشر در پيرو
↨...�؛۲  ￍج Ẁح ґاهللا ∂џلџع ґاسￍلنґل џونẀكџي ẃالџئґل...�

                                                           

 .۳Ω＾مريم،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۱⅛Ｑ＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۲
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^ اي→نكه م→ردم ب→→ر خ→دا ح→جẃت نداشته باشند و عذر نداشتن رهبر معصوم نياورند، او حاضر  ب→را
و آم→→اده است. ش→→ما از خ→ود ص→→الحيẃت و اهليẃت نشان دهيد تا ميان شما بيايد و وقت∂ آمد، دنبالش 
^ چ→نين آم→→ادگ∂ ن→يستيد؛ ش→اهدش اي→→نكه  ^ ب→→رسيد؛ول∂ ش→→ما دارا ح→→ركت ك→→نيد و ب→→→ه س→→عادت اب→→→د
ي→ازده ام→ام از پ→→درانش م→يان شما آمدند و شما آنها را كشتيد.فرق عل∂� را با شمشير شكافتيد، 
^ ح→→→→→→سين� را زي→→→→→ر س→→→→→م  ^ م→→→→→→سموم ام→→→→→→امحسن� را ت→→→→→ير ب→→→→→اران ك→→→→→رديد و ب→→→→→دن ق→→→→→→طعهقطعه ج→→→→→→نازه
^ سر نشانديد. خدا م∂گويد :  اسبه→→ا لگ→دمال كرديد. ابوبكر و عمرها و معاويه و يزيدها را رو
 ^ ^ ب→→→ياوريد و از م→→→ن گ→→→→اليها ^ ب→→→شر ام→→→تحان خ→→→ود را دادهاي→→→د. دي→→→گر ن→→→م∂توان→→→يد ع→→→ذر ش→→→→ما ج→→→→امعه
^ م→→→ا خ→→→لق ن→→→كرد＾؟ خ→→→لق ك→→→ردم. چ→→→را در م→→→يان م→→→ردم ظ→→اهر  داش→→→ته ب→→→اشيد ك→→→ه چ→→→را ره→→→بر م→→→عصوم ب→→→را
^ ؟ ظ→اهر ك→ردم . ن→ه ي→ك∂ و ن→ه دوت→→ا و ن→ه س→ه ت→ا . ي→→ازده امام معصوم ميان شما ظاهر كردم،ول∂  ن→كرد
ش→→→→→ما ه→→→→مه را ي→→→→ا ب→→→→→ا ش→→→→مشير ك→→→→شتيد ي→→→→ا م→→→→سموم ك→→→→رديد و ي→→→→ا در زن→→→→→دان از ب→→→→ين ب→→→→رديد. اي→→→→ن آخ→→→→رينشان 
 ẃاست؛ اگ→→→→→ر در م→→→→يان ش→→→→→ما ظ→→→→اهر ش→→→→ود،او را ه→→→→م م→→→→→∂كشيد و اگ→→→→ر او ك→→→→شته ش→→→→ود، ن→→→→ظام ع→→→→→الم م→→→→ختل
^ ك→→→ه ص→→→→الحيẃت در  ^ ح→→→→فظ ن→→→ظام ع→→→→الم ب→→→→ايد زن→→→ده و غ→→→→ايب از ش→→→→ما ب→→→اشد ت→→→→ا روز م→→→→∂شود و لذا ب→→→را

شما پيدا شود. آن روز او ظاهر م∂شود.  
^ ق→→→رآن زن→→→ده است و ح→→→اضر.  ح→→→→اصل آن ك→→→→ه، ه→→→→م ق→→→→رآن م→→→→وجود است و ح→→→→اضر، ه→→→→→م م→→→جر
^ مرحوم خواجه نصير طوس∂(ره):  ^ از او را نداريد. به گفته نقص از شماست كه آمادگ∂ پيرو

نẃا)؛  ґم ẀهẀم џدџع џو ẁر џآخ ẁفẂطẀل ẀهẀف ر џصџت џو ẁفẂطẀه ل ẀدẀو ẀجẀو)
^ ماست  ^ و عدم تصرẃفش از ناحيه «وج→ود ام→ام لط→ف خ→داست و تصرẃفش در عالم لطف ديگر

[اين ما هستيم كه از خود صالحيẃت نشان نم∂دهيم]». 
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كوتاه∂ مردم كوفه در حمايت از امام زمان خود 
^ م→ردم ك→وفه با شماست ول∂  ^ در ب→ين راه ك→ربال ب→ه ام→ام ح→سين � گ→فت : آق→ا،دلها م→رد
^ ف→→→→→→رود آم→→→→→→دن ب→→→→→→ر ش→→→→→→→ماست .اه→→→→→ل ك→→→→→وفه ش→→→→→يعه ب→→→→→ودند، دوس→→→→→تدار خ→→→→→اندان  ش→→→→→→مشيرشان ن→→→→→→يز آم→→→→→→→اده
ت زم→→→→→ان ن→→→→بودند،بلكه ب→→→→→ا دست خ→→→ودشان  ẃدف→→→→اع از ح→→→→ج ^ ع→→→→ل∂� ب→→→→ودند؛ ول∂ ب→→→→دبختها آم→→→→اده
→→→→→→∂) ه→→→→→→م م→→→→→→→∂گفتند و روز  ẃمẀا џو џتẂنџا ﾼџا→→→→→→ ґام→→→→→→→امشان را ق→→→→→→→طعهقطعه ك→→→→→→→ردند؛ ه→→→→→→→مانها ك→→→→→→ه م→→→→→→→انند م→→→→→→ا (ب
^ س→→→رشان را  ^ خ→→→→ود م→→→→∂زدند و زن→→→انشان م→→→وها م در ك→→→→وفه م→→→→ردان→→→→شان ب→→→→ر س→→→→ر و س→→→→ينه ẃدوازده→→→→م م→→→→حر
^ دف→اع از آنه→→ا ن→بودند.وضع ام→ام  →→ا آم→→اده ẃم→→∂كندند؛يعن∂، دوس→→→تدار خ→→اندان ع→→ل∂� ب→ودند، ام
زم→→→→ان� ن→→→→يز اك→→→→نون چ→→→→نين است. م→→→ردم م→→→حبẃ آنح→→→ضرت ه→→→ستند و در ف→→→راقش گ→→→ريه م→→→→∂كنند و 
→→→→→→→ا اگ→→→→→→ر ب→→→→→→يايد ب→→→→→ا او ه→→→→→مانگونه رف→→→→→تار م→→→→→→∂كنند ك→→→→→ه ب→→→→→→ا  ẃن→→→→→→دبه و اش→→→→→→→عار ع→→→→→→اشقانه م→→→→→→→∂خوان→→→→→→ند؛ ام ^ دع→→→→→→→ا
^ ك→ه  →→ا ۳۱۳ ن→فر ẃپ→درانش ك→ردند.او ۳۱۳ ن→فر ج→انباز واق→ع∂ م→→∂خواه→د.اگ→ر پ→يدا ب→→شوند، م→→∂آيد؛ ام

^ را اداره كند؛ حاصل آنكه:  ت∂ را حركت دهد و كشور ẃهر نفرش بتواند ام
↨ الẂبالґغ↨)؛   ￍج ẀحẂال ґẃґهللا) 

«خدا بر بشر حجẃت دارد». 
^ ب→→→شر ب→→→سته است. ن→→→ه در دن→→→يا  ت ك→→→رده و راه ع→→→ذر را ب→→→→ه رو ẃب→→→ا ن→→→صب ام→→→ام م→→→عصوم ات→→→مام ح→→→ج 
ت م→→عصوم ب→→يش از ه→→زار و ص→→د س→→ال  ẃم→→→∂توان→→→د ب→→ه خ→→→دا اع→→تراض ك→→→ند ن→→ه در ع→→الم آخ→→→رت. اآلن ح→→ج
^ شما استنشاق م∂كند، زير همين آسمان شما زندگ∂  است ك→ه در م→يان ش→→ماست؛ از ه→مين هوا
^ ه→→→مين زم→→→ين ش→→ما در رفتوآم→→د است و در ع→→ين ح→→ال، از ش→→→ما آم→→ادگ∂ ن→→م∂بيند ت→→ا  م→→→∂كند، رو

در ميانتان ظاهر شود. 
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تند  ẃاهل بيت�در دنيا و آخرت بر ما حج
↕ وџ الẂاẀولџ∂)؛  џر ґخ Ẃاآل џيا وẂن الد ґلẂهџا џﾲџع ґاهللا ґج џج Ẁح ∂џلџع Ẁالم ￍلسџا)

ت ب→ودن اهل بيت� بر مردم دنيا روشن است و در اينباره توضيحات∂ داده شد. در  ẃح→ج
 џو ґار→→ẃالن Ẁ╢س→→џم→→حشرند. آن→→جا (ق ^ ت ب→→ودنشان م→→علوم است و ب→→ه اذن خ→→دا ف→→رمانروا ẃآخ→→رت ني→→ز ح→→ج
↕ الع→→→ين  ẃق→→→ر ، Ẅ^ ^ ك→→→بر يقه ẃن→→→→→دارد، ص→→→د ẃك→→→→ه ش→→→→فاعتش رد ^ →→→→نￍ↨) ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين� است. ش→→→→فيعها џجẂال
 ^ ^ ب→→→→→هشت ك→→→ه ب→→→يش از س→→→→اير دره→→→ا ب→→→ه رو ^ از دره→→→→ا الع→→→→المين، است. آن در ẃرب ^ رس→→→→ول، ح→→→→بيبه

اهل محشر باز است و پرجمعيẃتترين است، بابالحسين است.  
اهللا الحسين)؛  ґعلي− يا موالنا يا ابا عبد Ẁاهللا ∂ￍل џص)

^ زيارت آمده:  » چيست كه در جمله Ẅ∂ول Ẁت بودنشان در «ا ẃا مقصود از حج ẃام
Ẁولџ∂)؛  Ẃاال џو ↕ џر ґخ Ẃاآل џيا وẂن الد ґلẂهџا џﾲџع ґاهللا ґج џج Ẁح ∂џلџع Ẁالم ￍالس) 

» م→→→→→→عان∂ م→→→→ختلف گ→→→→فته ش→→→→→ده است؛ ب→→→→عض∂ اح→→→→تمال دادهان→→→→د ك→→→→ه م→→→→راد  Ẅ∂ول Ẁا» ^ ^ ك→→→→→لمه ب→→→→→را
دوران رج→→→→→→→→عت ب→→→→→→→→اشد، از آن ن→→→→→→→→ظر ك→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→سبت ب→→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→الم آخ→→→→→→→رت دوران اب→→→→→→→→تدا و اوẃل است و ب→→→→→→→رخ∂ 
^ پ→→→→→→→يشين م→→→→→→راد است ك→→→→→→ه اه→→→→→→ل ب→→→→→→يت ح→→→→→→ضرت  گ→→→→→→→فتهان→→→→→→→د: اع→→→→→→→→صار گ→→→→→→→→ذشته از ان→→→→→→→بياء� و امẃته→→→→→→→→ا
^ ح→→→ضرت  ت ب→→→ر آنه→→→ا از آدم ت→→→ا خ→→→اتم ن→→→يز ب→→→ودهان→→→→د؛ ه→→→مچنان ك→→→ه درب→→→اره ẃخ→→→→اتماالن→→→بياء � ح→→→ج

� آمده است:  Ẅ^ ^ كبر يقه ẃصد
Ẁولџ∂)؛۱  Ẃاال Ẁن ẀروẀقẂال ґت џها دارґتџف ґرẂعџم џﾲџع џو ^ џرẂبẀكẂال ↨џيق ẃد ґẃالص џ∂ ґه)

«پيشينيان، از پيامبران و امẃتهايشان، بر محور معرفت آن نور خدا م∂چرخيدهاند». 
» ع→→→→الم ذرẃ ب→→→→اشد ك→→→→→ه ع→→→→→الم∂ ق→→→→بل از اي→→→→→ن ع→→→→→الم ب→→→وده و  Ẅ∂اح→→→→تمال دي→→→→گر اي→→→→ن ك→→→→ه، م→→→→راد از «اول 

                                                           

 .۱ΩＱ＾ـ بحاراالنوار،جلد۳℮،صفحه ۱
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گ→→→→→→→فته ش→→→→→→→ده آن→→→→→→→جا از آدم→→→→→→→يزادگ→→→→→→→→ان اق→→→→→→→رار ب→→→→→→→ه رب→→→→→→→→وبيẃت خ→→→→→→→→دا و ن→→→→→→بوẃت خ→→→→→→اتماالن→→→→→→بياء� و واليت 
مرتض∂� گ→→→→→→رفتهان→→→→→→د و م→→→→→→ا از چ→→→→→→گونگ∂ آن آگ→→→→→→اه∂ ن→→→→→→داري→→→→→→م و ش→→→→→→ايد ب→→→→→→هتر اي→→→→→→→ن ب→→→→→→اشد ك→→→→→→ه  ẃ∂ع→→→→→→→ل
م بر اين عالم طبع، عالم∂ يا عوالم∂ وجود دارد و  ẃمتقد ^ ب→گوييم: م→ا اج→→ماالҐ م→→∂دان→يم ك→ه در رتبه
ت ب→→ر  ẃح→→ج � Ẅ^ ^ ه→→→د ه ẃالع∂ ن→→داري→→م و ه→→مين ق→→در م→→→عتقديم ك→→ه ائ→→م→→→→ ẃم→→→ا از ت→→→→فاصيل آن ع→→→والم اط
آن ع→→→والم ن→→يز ه→→→ستند. ب→→→ه ط→→ور گ→→ذرا از ك→→→نار اي→→ن ج→→مالت ع→→بور م→→→∂كنيم، چ→→ون ت→→فصيل م→طالب را 

مجال∂ نيست. 
انبياء و اوليا چون حقẃ را ديدهاند،هيچ اختالف∂ با هم ندارند 

)؛  ґاهللا ↨џمẂك ґح ґن ґعادџم)
^ حكمت خدا هستند».  «امامان� معدنها

ن، چ→→نانكه در گ→→ذشته اش→→اره ش→→→د، ب→ه م→حلẃ ت→وليد اش→ياء اط→→الق م→→∂شود ك→ه اش→→ياء از آن  ґد Ẃع→→ џم 
^ واقع∂اش  ن→شأت م→∂گيرند. ح→→كمت ي→→عن∂ ع→لم ب→→ه ح→قايق اش→ياء آن چ→→نان ك→ه هستند و اين به معنا
ـ زي→→→→را ت→→→→نها او خ→→→→الق اش→→→→→ياء است و اح→→→→اطه ب→→→→→ه  م→→→→→نحصر ب→→→→→ه ذات اق→→→→→دس ح→→→→قẃ است ـ جلّ جالله و عظُم شَأنه 

حقايق مخلوقات خود دارد: 
�؛۱  Ẁيم ґك џحẂال Ẁيز ґزџعẂال џوẀه џو...�

^ او م→صونيẃت از خطا در ادرا∑ دارند و  ات است و ك→سان∂ ك→ه ب→→ه اذن و اراده ẃاو ح→كيم ب→ا لذ
ẃه،  ع→→→→→لمشان م→→→→→وهبت∂ از ج→→→→→انب ح→→→→→كيم ع→→→→→ل∂ االط→→→→→→الق است، آنه→→→→→→ا ن→→→→→يز ح→→→→كيم ب→→→→االذن ه→→→→ستند. الب→→→→ت
 ^ اص→طالحاҐ ن→يز ب→→ه ف→يلسوف، ح→كيم و ب→→ه ف→→السفه، ح→كما م∂گويند؛يعن∂، آنان كه از طريق اقامه
ب→→→→→رهان و اس→→→→→→تدالل ع→→→→→قل∂ ب→→→→ه اث→→→→بات م→→→→طالب م→→→→→∂پردازن→→→→د، ول∂ ه→→→→يچگاه از خ→→→→→طا و اش→→→→→تباه در ن→→→→يل ب→→→→ه 

                                                           

 .℮ ^ ^ ابراهيم،آيه ـ سوره ۱
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ح→→→→→قايق م→→→→→صونيẃت ن→→→→→→دارن→→→→→د. ش→→→→→→اهدش اي→→→→→ن است ك→→→→→→ه ب→→→→→ا ه→→→→→م اخ→→→→→→تالف ن→→→→→ظر دارن→→→→→د؛ ي→→→→عن∂، ب→→→→→ا اي→→→→→نكه 
^Ẅ و ن→تيجه است،ب→ا  ^Ẅ و ك→بر ه→→مگ∂ س→رو ك→→ارشان ب→ا اب→زار ع→قل و ب→رهان و اس→→تدالل و ق→ياس و ص→غر
ي→كديگر از ن→ظر ن→تايج ف→لسف∂، اخ→→تالفات ف→راوان دارن→د و ه→مين اختالف نظر كاشف از اين است 
اق→لẃ ي→ك∂ از اي→ن ص→احب ن→ظران اش→→تباه رفته است؛ زيرا اگر همه به حقẃ رسيده باشند،  ẃح→د Ґك→ه ق→طعا
^ پ→يامبر  دي→→گر اخ→→→تالف∂ ن→→خواه→→→ند داشت، چ→→نانكه م→→يان ان→→بياء� اخ→→تالف∂ ن→→بوده و ه→رگز پ→يامبر
دي→→→گر را ت→→→خطئه ن→→→كرده است. دو ام→→ام م→→→عصوم ه→→يچگاه ب→→→ا ه→→م اخ→→تالف ن→→داش→→تهان→→د.اي→→ن ك→→اشف از 
ẃصف ب→→ه ص→فت  اي→→ن است ك→→ه ه→→مگ∂ ح→→قẃ را م→→→∂ديدهان→→→د و م→→→∂بينند و ه→→→مگ∂ در پ→→رتو اذن خ→→→دا م→ت
ح→كمتند و م→→عدن ح→كم↨ اهللا ه→ستند.ديگران از ق→بيل اف→→الطون و ارس→طو و ف→→اراب→∂ و ب→وعل∂ و ... اگ→→ر 
ح→كيم ن→اميده ش→دهان→د، ح→كيم اص→طالح∂ ه→ستند، ن→ه ح→كيم واق→ع∂ ك→ه ب→ه ح→قايق اش→→ياء، آن چ→→نان 

كه هست،پ∂ برده باشند .  
علم به جهل،خودش علم است 

^ از افالطون نقل كردهاند كه منصفانه است.او م∂گويد:   جملها
)؛  Ẁمџل Ẃعџا ال نẃنџاґب ґمẂل ґعẂال ^ џو ґس ґمẂل ґعẂال ↨џضيلџف Ẃن ґنا مџل џسẂيџل)

^ از فضيلت علم نداريم، جز اينكه م∂دانيم كه نم∂دانيم».  «ما هيچ بهرها
^ ع→→لما از ع→→لم ه→→مين است ك→→ه ع→→لم ب→ه ج→هل خ→ود  ^ است ك→→ه ب→→هره اي→→ن ح→→رف خ→→ردمندان→→→ها
دارن→→→→د ؛ ف→→→رق آن→→→ان ب→→→→ا م→→→ردم دي→→→→گر اي→→→ن است ك→→→ه م→→→ردم ن→→→م∂فهمند و ن→→→م∂دان→→→ند ك→→→ه ن→→→م∂فهمند ول∂ 
ع→→→→→→لما ن→→→→→→م∂فهمند و م→→→→→→→∂دان→→→→→→→ند ك→→→→→→ه ن→→→→→→م∂فهمند. ع→→→→→→→لم ب→→→→→→ه ج→→→→→→هل، خ→→→→→→ودش ع→→→→→→لم است . ج→→→→→→هل ب→→→→→→سيط∗∗∗∗ 
^ ب→دبخت∂ دائ→م∂ است؛ زي→را  ب→→→→→→ه واد＾ه→→ا ب∗∗∗∗سقوط  ẃارت→→قاء ب→→ه ع→→الم ع→→لم است و ج→→هل م→→رك ^ پ→→ايه

                                                           

^ كه فهميده است كه نم∂داند .  جهل بسيط: ندانستن فرد ∗
^ كه نفهميده است كه نم∂داند  جهل مركẃب: ندانستن فرد ∗
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^ ه→→→→→→م ان→→→→→→→باشته ش→→→→→→ده است؛ي→→→→→→ك∂ اي→→→→→→→نكه ن→→→→→→م∂فهمد و دي→→→→→→گر اي→→→→→→→نكه ن→→→→→→م∂فهمد ك→→→→→→ه  دو ج→→→→→→→هل رو
ن→→م∂فهمد و م→→∂پندارد ك→→→ه م→→∂فهمد؛چنين ك→→س∂ ه→→يچگاه ب→→ه ف→كر ف→هميدن ن→م∂اف→تد و ه→ميشه در 

عالم جهل م∂ماند. 
џق از گـن→→→→→→→→→بد گـردون ب→→→→→→→→جهاند� آن كس ك→→→→ه بـدان→→→→د و بـدان→→→→د ك→→→ه ب→→→دان→→→د�  →→→→→→→→→ب џاسب س 
 لن→→→گان خ→→→ر∑ خ→→→ويش ب→→→ه م→→→نزل ب→→→رساند � آن كس كـه ن→→→→دان→→→→د و ب→→→دان→→→د كـه ن→→دان→→→د � 
هـر ب→→→→→→→→→→مـاند � و آن كس ك→→→→ه ن→→→دان→→د و ن→→دان→→→د ك→→ه ن→→دان→→د�  ẃـب ابـدالد ẃدر ج→→→→→→→→→→هـل م→→→→→→→→→→رك

آدم→→→→∂ ك→→→→→ه م→→→→ريض ب→→→→اشد و ب→→→→فهمد ك→→→→ه م→→→ريض است، خ→→→ودش را ب→→→ه اي→→→ن ط→→→بيب و آن ط→→→بيب 
 ^ →→ا آدم→∂ ك→ه م→بتال ب→ه ب→يمار＾ها ẃب→هبود خ→→ويش م→∂گشايد؛ ام ^ م→→∂رساند ت→→→ا ب→→االخره راه→→∂ ب→→→ه س→→و
^ خ→→ود ن→→→دارد و ب→→لكه اع→تقاد ب→ه س→→المت ك→امل خ→ود دارد،  گ→→وناگون است و ه→→يچ آگ→→اه∂ از ب→→يمار
^ دست ب→→→→→ه  ط→→→→→→بيع∂ است ك→→→→→→ه ه→→→→→→يچگاه ب→→→→→→→ه ف→→→→→→كر ط→→→→→بيب و درم→→→→→→ان ن→→→→→خواه→→→→→→د اف→→→→→→تاد و ه→→→→→ميشه ب→→→→→→ا ب→→→→→يمار

گريبان خواهد بود. قرآن كريم م∂فرمايد:  
 Ẃم→→→ Ẁه џيا و→→→Ẃن يا↕ الد→→→ џحẂال ґﾭ ẂمẀهẀي Ẃع→→→ џس ￍل→→→ џض џي→→→ن ґذￍال � Ґماال→→→ Ẃأع џين ґر џس Ẃخ џالẂا→→→ ґب ẂمẀكẀئґẃبџن→→→Ẁن Ẃل→→→ џه Ẃل→→→→Ẁق�

نẂعا�Ґ؛۱  Ẁص џونẀن ґس ẂحẀي ẂمẀهￍأن џونẀب џس Ẃحџي
«ب→→→گو آي→→→→ا م→→→→∂خواهيد ب→→→ه ش→→→ما ب→→→گوييم ب→→→دبختترين و زي→→→انكارترين م→→→ردم ك→→→يانند؟ آن ك→→سان∂ 
ه→ستند ك→→ه راه را گ→→م ك→ردهاند و از ب→→يراهه م→→∂روند؛ ول∂ در ع→ين حال، معتقدند كه شاهراه همان است 

كه آنها م∂روند». 
^ ه→→→→→ولنا∑  هه→→→→→→ا ẃاي→→→→→→→نان ه→→→→→→يچگاه ب→→→→→→ه ف→→→→→→كر ي→→→→→→افتن راه و راه→→→→→→نما ن→→→→→→م∂اف→→→→→→→تند و ع→→→→→→اقبت س→→→→→→ر از در 

^ در م∂آورند.  هال∑ ابد
                                                           

 .۱Ω℮ ۱ وΩ۳ كهف، آيات ^ ـ سوره ۱
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اعتراف دشمن اهل بيت به شأن علم∂ عل∂� 
ا∑ و اس→→→→تاندار ب→→→ن∂مروان ب→→→ود، در  ẃاج ب→→→→ن ي→→→→وسف ث→→→→قف∂، ك→→→→ه آدم→→→→∂ رذل و پ→→→→ليد و س→→→→ف ẃح→→→→ج
^ زده است. وق→→→→ت∂ ب→→→→ه  آدم ك→→→→→ش∂ و ج→→→→→نايت م→→→→→عروف است. او ي− ب→→→→→ار ح→→→→→رف خ→→→→→→وب و م→→→→نصفانها
^ و ع→مروبن ع→بيد و ع→امرشعب∂ و واص→ل ب→ن  ^ م→→عروف زم→→→ان خ→→ود (ح→سن ب→صر چ→→هار ن→→فر از ع→→لما
^ ق→→ضا و ق→→در ب→→هترين س→→خن∂  ع→→→طاء) ج→→→داگ→→→انه ن→→امه ن→→وشت و از آنه→→→ا خ→→واست ك→→ه راج→→ع ب→→ه م→→سأله
^ ق→ضا و ق→→در و ج→بر و ت→فويض از م→سائل  ẃه، م→→→∂دان→يم ك→ه م→سأله ^ او ب→→نويسند.الب→→ت ك→→ه ش→→نيدهان→→د ب→→را
^ م→→→عروف  ب→→→→سيار پ→→→→يچيده و ح→→→→يرتان→→→→گيز در م→→→→يان دان→→→→شمندان دي→→→→ن∂ است.ح→→→اال اي→→→ن م→→→رد ب→→→ه ع→→→لما
^ م→ن ب→نويسيد. آن  ^ اي→→ن م→→سأله آن→→چه از ب→→زرگان دي→→ن ش→→نيدهاي→د ب→را زم→→ان خ→→ودش ن→→وشت: درب→→اره
^ اط→→هار�خوش ب→ين نبودند،در مقابل عظمت علم∂شان خاضع بودند  ه ẃع→المان اگ→→ر چ→ه ب→ه ائ→م
اج ن→→وشت : ب→→هترين ك→→الم∂  ẃدر ج→→واب ح→→ج ^ و م→→∂فهميدند ك→→ه ف→→→قط آنه→→→ا م→→→∂فهمند.حسنبصر
كه در اين مسأله به ما رسيده است كالم عل∂ẃ بن ابيطالب� است كه در اين باره فرموده است:  

رẀ ف∂ الẂقґصاصґ مџظẂلوẀماҐ)؛  ￍو џزẀمẂال џكانџل Ґتوما Ẃحџم ґل Ẃص џẂاال ґﾭ Ẁور الز џكانẂوџل)
ر ح→→تم∂ ب→→اشد، پس ق→→صاص آدم→→كش ظ→→لم روش→→ن∂ خ→→واهد  ẃاگ→→→ر ارت→→→كاب گ→→→ناه از ج→→انب خ→→دا م→→قد»

بود كه خدا [معاذاهللا] او را مجبور به قتل كرده و آنگاه    او را محكوم به قصاص كرده است». 
واص→→→→→→→ل ب→→→→→→→ن ع→→→→→→→→طا ن→→→→→→يز ن→→→→→→وشت:بهترين ك→→→→→→→الم∂ ك→→→→→→→ه در اي→→→→→→ن م→→→→→→ورد ب→→→→→→ه م→→→→→→→ا رس→→→→→→يده است، ك→→→→→→→الم 

بنابيطالب� است كه فرموده است:   ẃ∂عل
لџيџ−Ẃ الẂمџضيق)؛  џع Ẁذ ẀخẂاџي ￍمẀث ґريقￍالط џﾲџع џ−ل Ẁدџيџا)

^ م→عصيت ب→→يفكند و آنگاه عقابت  «آي→→ا ب→اورت م→→∂شود ك→ه خ→داوند ع→ليم و ع→ادل ت→و را ب→→ه ت→نگنا
كند كه چرا به اين تنگنا آمدها＾»؟ 
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ع→→→→→→→→→→امر ش→→→→→→→→→→عب∂ ه→→→→→→→→→→م ن→→→→→→→→→وشت:بهترين ك→→→→→→→→→→الم∂ ك→→→→→→→→→ه در اي→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→→اب ب→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→ا رس→→→→→→→→→يده است، ك→→→→→→→→→→الم 
بنابيطالب� است كه فرموده است:  ẃ∂عل

)؛  ẀهẂن ґم џوẀهџف ґهẂيџل џع џاهللا џت Ẃد ґم џما ح لẀك џو џ−Ẃن ґم џوẀهџف ẀهẂن ґم џاهللا џتẂرџفẂغџت Ẃا اسџم لẀك)
^ و] از خ→→دا آم→→رزش م→→→∂طلب∂، م→→→علوم است  ^ ك→→→ه از [ارت→→→كاب] آن [پ→→→شيمان م→→→∂شو «ه→→→ر ك→→→ار
^ [موفẃقيẃت به انجام] آن خدا  ^ كه برا ك→ه خ→ودت را فاعل آن م∂دان∂ [و استغفار م∂كن∂] و هر كار

را حمد م∂كن∂، معلوم م∂شود كه آن را از خدا م∂دان∂». 
ت→→→→وفيق ع→→→→بادت و ان→→→→→جام دادن ح→→→→سنات از خ→→→→→داست،ول∂ ان→→→→حراف از ط→→→→ريق ح→→→→قẃ و ارت→→→كاب 
اج رس→→يد، ب→ه ع→مق و  ẃئات از س→وء اخ→تيار ت→وست.وقت∂ اي→ن چ→هار ن→وشته از آن چ→→هار ع→الم ب→ه ح→جẃس→→ي
^ صاف علم گرفتهاند.  وس→عت آن ج→→مالت ن→وران→→∂ ن→→گاه ك→رد و گ→فت: اي→→ن ج→وابه→ا را از چشمه

^ صاف علم است.آر＾:  دشمن نيز اقرار كرد كه عل∂� چشمه
)؛  ґاهللا ↨џ Ẃ╚ ґح ґن ґعادџم)

دباقر�  ẃبا امام محم ^ ^ بصر مالقات درسآموز قẀتاده
^ ث→→→→→→مال∂ ن→→→→→→قل ش→→→→→→ده است: م→→→→→→ن در م→→→→→→→دينه در م→→→→→→سجد رس→→→→→→ولخدا� ن→→→→→→شسته  از اب→→→→→→وحمزه
^ از اه→→→→ل  ^ خ→→→→دا؟ گ→→→→→فتم: م→→→→رد ^ ب→→→→→نده ^ رس→→→→يد و س→→→→→الم ك→→→→رد و گ→→→→فت : ت→→→→و ك→→→→→ه ه→→→→→ست∂ ا ب→→→→→ودم. م→→→→→رد
الباقر را م∂شناس∂؟ گفتم: بله.چه  ẃ∂د بن عل ẃك→وفهام. چ→→ه حاجت∂ دار＾؟ گفت: تو ابوجعفر محم
^ ب→→→ا اي→→→→شان دار＾؟ گ→→→فت: چ→→→→هل م→→→سأله آم→→→اده ك→→→ردهام ت→→→→ا از او ب→→پرسم. اگ→→ر ج→→وابش ح→→قẃ ب→→ود،  ك→→→ار
ب→→پذيرم و اگ→→ر ب→→اطل ب→→ود، ره→→→ا ك→→نم. گ→→فتم : آي→→ا ت→و ح→قẃ و ب→اطل را از ه→→م ت→شخيص م→→∂ده∂؟ گ→فت: 
^ دارد ك→→ه از او  ^ چ→→→ه ن→→→→ياز ص ب→→→ين ح→→→قẃ و ب→→→اطل است، ب→→→→ه دي→→→گر ґẃب→→→له. گ→→→فتم: ك→→→س∂ ك→→→ه خ→→→ود م→→→شخ
س→→→→→→ؤال ك→→→→→→ند؟ گ→→→→→→فت: ش→→→→→→ما ع→→→→→→راق→→→→→→∂ها خ→→→→→يل∂ ك→→→→→→مطاقت و پ→→→→→رحرفيد، ت→→→→→و چ→→→→→ه ك→→→→→ار دار＾؛ اب→→→→→→وجعفر 
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ك→→→جاست ؟ م→→→را ب→→→ه او راه→→→نماي∂ ك→→ن. در ه→→مين ح→→ال، ح→→ضرت ام→→ام ب→→اقر � ب→→ا ج→→مع∂ از اص→→حاب 
وارد م→→→→→→→سجد ش→→→→→→→دند و در ج→→→→→→→انب∂ از م→→→→→→→سجد ن→→→→→→→شستند.گفتم: آق→→→→→→→ا، اي→→→→→→→شان ه→→→→→→ستند. آن ش→→→→→→خص ه→→→→→→م 
ب→→→→رخاست و رفت و در م→→→→حضر آنح→→→→ضرت ن→→→→شست.من ن→→→→يز ج→→→→لوتر رف→→→→تم و ج→→→→اي∂ ك→→→→→ه م→→→∂توان→→→ستم 
س→→→خنان را ب→→→شنوم ن→→→→شستم.جمع∂ ك→→→ه در ح→→→ضور ب→→→ودند، پس از س→→→ؤال و ج→→→وابه→→→→ا رف→→→تند و م→→→جلس 
^ هستم.  ^ بصر خ→لوت ش→→د. ام→→ام رو به آن تازه وارد كرد و فرمود: تو كه هست∂؟ گفت: من قتاده
ف→→رمود:آن ف→→قيه و ع→الم م→عروف ب→صره ت→و ه→ست∂؟ گ→فت: م→ردم چ→نين م→∂گويند. ف→رمود:به م→ن خ→بر 
رس→→→→→يده ك→→→→→→ه ت→→→→→و ق→→→→→رآن ت→→→→→فسير م→→→→→→∂كن∂. گ→→→→→فت: ب→→→→→→له آق→→→→→ا، چ→→→→→نين است. ام→→→→→ام ق→→→→→سمت∂ از ص→→→→→فات اه→→→→→ل 
ران ح→→→→→قيق∂ ق→→→→→رآن ك→→→→→ريمند، ب→→→→→→يان ف→→→→رمود. ق→→→→تاده پس از س→→→→كوت∂ ط→→→→والن∂ ب→→→→ه  ẃب→→→→→يت� را، ك→→→→→→ه م→→→→→فس
ẃاس را در∑  س→خن آمد و گفت: آقا، من فقها و عالمان بسيار ديدهام. محضر بزرگ∂ مانند ابن عب
ك→ردهام، ول∂ ه→يچ ج→→ا اض→طراب→∂ ك→ه ام→روز در م→حضر ش→ما در خ→ود م→∂بينم ن→ديدهام.گوي∂ امروز 

خودم را باختهام؛ مطالب∂ كه م∂خواستم بگويم يادم رفت. امام فرمود:  
)؛  џتẂنџا џنẂيџا ^ ر Ẃدџتџا)

«آيا هيچ م∂دان∂ در كجا نشستها＾»؟  
ف∂  ẃه�خودشان را ب→→→→→→ه ص→→→→→→→فات ك→→→→→→مال م→→→→→عر ẃر گ→→→→→→فته ش→→→→→→ده ك→→→→→→ه گ→→→→→→اه∂ ائ→→→→→→م ẃدر گ→→→→→→ذشته م→→→→→→كر
^ ما  م→∂كنند ب→ه اي→ن م→نظور ك→→ه ب→→ه م→ردم اع→→الم ك→نند: آب ح→يات ش→→ما در ن→زد م→است.تشنهها ب→ه سو
^ ن→→→→→→→فس و  ب→→→→→→→→يايند و آب ح→→→→→→→→→يات خ→→→→→→→→ود را از م→→→→→→→→ا ب→→→→→→→گيرند ت→→→→→→→ا گ→→→→→→→مراه ن→→→→→→→شوند؛ وگ→→→→→→→رنه، م→→→→→→→وضوع ت→→→→→→→زكيه

^ و ادامه دادند:   خودستاي∂ در كار نيست.بار＾، امام� فرمودند: م∂دان∂ در كجا نشستها
...�؛۱  ẀهẀم Ẃا اسџيهґف џرџك ẂذẀي џو џعџف ẂرẀت Ẃأن Ẁاهللا џن ґوت＃ أذẀيẀب ґﾭ�

                                                           

^ نور،آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۱
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^ كه خدا خواسته است آن خانهها رفعت داشته باشند».  «در مقابل آن خانههاي∂ نشستها
 قتاده گفت:  

ين)؛  ґال ط џو ↕ џجار ґح ẀوتẀيẀب џ∂ ґما ه ґاهللا џو џ∑داґف Ẁاهللا ∂ґنџل џع џج ґاهللا џو џتẂق џد џص)
^ م→ن،راست گ→فت∂، ق→ربانت ش→وم، ش→ما خ→انههاي∂ ه→ستيد ك→→ه م→صالحش  «ب→→له، ب→→→ه خ→→دا ق→→سم م→وال

از سنگ و گل نيست».  
^ مردم  آن→→گاه ام→→ام ف→رمود:من ي− آي→ه از ت→و م→→∂پرسم، ببينم از اين آيه چه م∂فهم∂ كه برا

^ سبأ م∂فرمايد:   بگوي∂؟در سوره
 џرẂي→→→→ ￍا السџيه→→→ ґنا ف Ẃر ￍد→→→џق џو ↕ џر ґظ→→→اه Ґ^ џر→→→Ẁيها ق→→→→ ґنا فẂك џب→→→→ار ∂→→→→ ґتￍال ^ џر→→→→ẀقẂال џنẂي→→→→џب џو ẂمẀهџنẂي→→→→џنا بẂل џع→→→→ џج џو�

�؛۱  џYґن ґآم Ґاماￍأي џو џ∂ґيالџيها لґوا ف Ẁير ґس
^ ق→رار دادهاي→→م . ب→ا ك→→مال ام→نيẃت در اي→ن  ^ ظ→اهر ^ م→→بار∑، ق→ريهها «م→→ا م→→يان م→ردم و آن ق→ريهها

قريهها شب و روز سير كنيد». 
^ ه→→ست ك→ه  ^ دي→→گر  اي→→ن آي→→ه ن→→→شان م→→→∂دهد ك→→ه آب→→اد＾هاي∂ ه→→ست و ب→→ين آنه→→→ا آب→→→اد＾ها
^ ن→→→→→→بينند. آي→→→→→→ا آن ق→→→→→→ريهها و  م→→→→→→→ردم م→→→→→→→∂توان→→→→→→→ند ب→→→→→→→→ا ام→→→→→→→نيẃت در آن آب→→→→→→→→اد＾ها س→→→→→→→ير ك→→→→→→→نند و ه→→→→→→→يچ خ→→→→→→طر
آب→→→→اد＾هاي∂ ك→→→→ه خ→→→دا ام→→→نيẃت داده ت→→→ا م→→ردم ب→→ا ك→→مال ام→→نيẃت در آن س→→ير ك→→نند و ه→→يچ خ→→طر و خ→→وف∂ 
ه هيچ  ẃه است. فرمود:آيا مردم در راه مك ẃه→م ن→→داش→ته ب→اشند ك→→جاست؟ ق→تاده ف→كر ك→رد و گ→→فت:مك
اج را غ→→→ارت ن→→→كردهان→→→د؟ آدمه→→ا ن→→كشتهان→→د؟آيا در خ→→ود  ẃن→→→→داش→→→→تهان→→→د؟ دزده→→→→ا ح→→→ج ^ خ→→→وف و خ→→→طر
 ^ ه ك→→→→→شتار واق→→→→→ع ن→→→→→شده است؟ گ→→→→→فت : چ→→→→→را، ف→→→→→راوان ب→→→→→وده است. ام→→→→→ام ف→→→→→رمود: پس چ→→→→→طور آي→→→→→→ه ẃم→→→→→ك
 ^ ش→ريفه اع→→الم ام→نيẃت داده كه شب و روز در آن قريهها با كمال امنيẃت سير كنيد و از هيچ خطر

                                                           

 .۱۸ ^ ^ سبأ، آيه ـ سوره ۱
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 ۲ΩΩ

ه  ẃشان در م→→→→→ك→→→→→→ Ẁه در ام→→→→→→ان ن→→→→→→يستند؟دزدان و راه→→→→→زنان و آدمك ẃن→→→→→→گران ن→→→→→→باشيد،در ح→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→ه اه→→→→→→ل م→→→→→ك
ف→→راوان ب→→ودهان→→د و لش→→كرها ك→→شيدهان→→د، خ→→ونها ري→→خته ش→→ده است.ق→→تاده م→تحيẃر م→اند و ج→واب→→∂ ن→→داد. 

قرآن فرموده است:  
�؛۱  џونẀمџل Ẃعџال ت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ґرẂكґ ẃالذ џلẂوا أهẀلџئ Ẃسџف...�
«...پس، از آگاهان سؤال كنيد اگر نم∂دانيد» .  

آگ→→→→→→→اهان از ح→→→→→→→قايق آس→→→→→→→مان∂ ق→→→→→→→رآن ت→→→→→→→نها اه→→→→→→→ل ب→→→→→→→يت ن→→→→→→→بوẃت�هستند.قرآن ذك→→→→→→→ر و آنه→→→→→→→ا 
اهلالذẃكر هستند. 

�؛۲  џون ẀرￍهџطẀمẂال ￍإال Ẁه سџ џ┬ ال� تاب＃ مџكẂنẀون＃ ґك ∂ґف� ẁيم ґرџك ẁآنẂرẀقџل Ẁهￍإن�
^ تطهير شايستگ∂ تماسẃ با آن را ندارند».  است و جز مطهẃرشدگان به آيه «قرآن كتاب مكنون∗∗∗∗ 

^ ظ→→→→→اهر آن ن→→→→يست ك→→→→→ه ت→→→→و  ^ م→→→→بار∑ و ق→→→→→را و لذا ح→→→→→ضرت ب→→→→→اقرالع→→→→لوم� ف→→→→رمود: م→→→→راد از ق→→→→را
^ م→→بار∑ م→ا خ→اندانرس→ول� ه→ستيم ك→ه ه→رگز س→هو و خ→طا به بيان  ف→هميدها＾؛ ب→لكه م→راد از ق→را
^ م→→→ا ه→→→→ستند ك→→→→ه اح→→→→كام را از  ^ ش→→→يعه ^ ظ→→→اهر ن→→→يز ف→→→قها م→→→→ا در م→→→→ورد اح→→→→كام خ→→→→دا راه ن→→→م∂يابد و ق→→→را
ج→انب م→ا ن→قل م→→∂كنند و م→ردم م∂توانند با كمال امنيẃت در مسير ما حركت كنند و احكام اله∂ را 

بدون هيچگونه اشتباه از بيت ما بگيرند.۳ 
الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته   ẃو الس

                                                           

 .℮۳ ^ ^ نحل ، آيه ـ سوره ۱
^ واقعه، آيات ۷۷ تا ۷۹.  ـ سوره ۲

∗مكنون:پنهان داشته شده. 
ẃ→→→→→قلين ، ج→→→→→لد ℮،  ^ ۳Ｑ۷، ح→→→→→ديث ۱۱؛ ت→→→→→فسير ن→→→→→ورالث ـ ب→→→→→→حاراالن→→→→→→وار ، ج→→→→→→لد ۹℮ ، ص→→→→→→فحه＾۹℮۳،حديث ۲ و ص→→→→→فحه ۳

^ ۳۳Ω، حديث ℮۹.  صفحه



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
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«نگهبانان راز خدا و حامالن كتاب خدا».  
اهل بيت�حامالن علم∂ و عمل∂ حقايق و احكام قرآن  

اه→→→ل ب→→→يت � ح→→→امل ق→→→رآنند؛يعن∂، ه→→→م ح→→امل ع→→لم ب→→ه ح→→قايق آس→→مان∂ ق→→رآنند، ه→→م ح→→امل 
→→→→→ا ح→→→→→امل ع→→→→→→مل ن→→→→→→باشد؛يعن∂، ع→→→→→→الم  ẃع→→→→→مل ب→→→→→ه اح→→→→→→كام آن. م→→→→→مكن است ك→→→→→س∂ ح→→→→→امل ع→→→→→لم ب→→→→→اشد،ام

^ جمعه م∂خوانيم:  ب∂عمل باشد. در سوره
فاراҐ...�؛۱  Ẃأس Ẁل ґم Ẃحџي ґمار ґحẂال ґلџث џمџوها كẀل ґم Ẃحџي Ẃمџل ￍمẀرا↕ ث Ẃوￍوا التẀل ґẃم Ẁح џين ґذￍال Ẁلџثџم�

ثџل كسان∂ كه بار كتاب آسمان∂ تورات بر دوش آنها نهاده شد [و عالم به احكام آن شدند،  џم»
ا  ẃل چ→ارپاي∂ است ك→ه ب→ار ك→تاب ب→→ر دوش خود م∂برد، امџث→ џول∂ ت→ن زي→ر ب→→ار ع→مل ب→ه آن اح→كام ن→دادند] م

^ نم∂برد».  از حقايق علم∂ آن كتب بهرها
در اين آيه، حمل، هم اثبات هم نف∂ شده است. 

لẀوها...�؛  ґم Ẃحџي Ẃمџل ￍمẀرا↕ ث Ẃوￍوا التẀل ґẃم Ẁح...�
...آنه→ا در عين حال كه حامل بودند، حامل نبودند...؛يعن∂، از آن جهت كه عالم بودند، حامل 

بودند و از آن جهت كه عامل نبودند، حامل نبودند.حمل علم∂ داشتند و حمل عمل∂ نداشتند. 
→ا اه→ل ب→يت� ه→م ح→امالن ع→لم∂ ق→رآن ه→ستند ه→م ح→امالن ع→مل∂ آن.در اي→ن م→عنا،بنا بر  ẃام

                                                           

 .Ｑ ^ ^ جمعه ، آيه ـ سوره ۱
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اي→→ن است ك→→ه م→→راد از ك→→→تاب اهللا ق→→رآن ب→اشد، چ→→نانكه ظ→اهر ن→يز ه→مين است و اگ→ر ب→توان→يم ع→→الوه ب→→ر 
ق→رآن ك→ه ك→تاب ت→شريع است، ك→تاب ت→كوين را ن→يز (ك→ه س→راس→ر ع→الم خلقت است) داخل در مراد 
بدانيم، باز صحيح است كه بگوييم اهل بيت رسالت � هم علم به حقايق و اسرار عالم هست∂ 
^ ع→→→→→الم ام→→→→كان ب→→→→ه اذن خ→→→دا ب→→→ر دوش آنه→→→ا ن→→→→هاده  دارن→→→→د و ش→→→→اهد خ→→→→لقتند، ه→→→→م ع→→→→→مالҐ ت→→→→دبير و اداره
ẃر ع→→→→→الم خ→→→→→لقند؛ ه→→→→م ح→→→→امل ع→→→لم ب→→→ه ك→→→تاب اهللا ه→→→ستند، ه→→→→م ح→→→امل ع→→→مل و  ش→→→→ده است و م→→→→→دير و م→→→→دب
ت→دبير و ت→نظيم ك→→تاب اهللا و اگ→ر م→قصود از ك→تاب اهللا ص→رفاҐ ق→رآن ه→→م ب→اشد، باز مقصود از قرآن تنها 
ل از ح→روف و ن→قوش ن→وشته ب→ر ص→فحات و  ẃآن ن→→→يست ك→→ه در دست م→است و م→تشك ^ ه→→مين م→→رتبه
^ ق→→→→داست و اح→→→ترام است و ن→→→م∂توان ب→→→دون ط→→→هارت، ت→→ماسẃ ب→→→ا آن  الواح است و در ح→→→دẃ خ→→→ود دارا

نقوش و حروف گرفت. 
^ قرآن كريم  مراتب چهارگانه

^ ب→→سيار ن→→→ازلتر از ح→→قيقت   آر＾، ق→→→رآن م→→→كتوب، ب→→→→ا ت→→→مام اي→→ن اح→→ترام و ق→→داست، در م→→رتبها
ق→→رآن ق→→رار گ→→رفته است. م→→راتب ع→→→ال∂ اي→→ن ح→قيقت در ق→الب ح→→روف و ن→قوش و الف→اظ ن→م∂گنجد، 

^ خودش:  بلكه به فرموده
�؛۱  џون ẀرￍهџطẀمẂال ￍإال Ẁه سџمџال ي� تاب＃ مџكẂنẀون＃ ґك ∂ґف� ẁيم ґرџك ẁآنẂرẀقџل Ẁهￍإن�

«ح→→→قيقت آن ك→→→ه، اي→→ن ق→→رآن ك→→تاب∂ ب→→زرگوار و گ→→رام∂ است. در لوح م→→حفوظ س→→رẃ ح→→قẃ م→→ستور 
است. جز پا∑ شدگان به تطهير خدا تواناي∂ تماسẃ با آن را ندارند». 

او ج→→→→→مال اع→→→→→الي∂ دارد ك→→→→ه روز ق→→→→يامت چ→→→→شم ان→→→→→بياء و م→→→→رسلين را خ→→→يره م→→→∂كند. اي→→→ن لط→→→ف 
خ→→→→→دا ب→→→→→ر ع→→→→→→الميان است ك→→→→→ه آن ج→→→→→→مال اع→→→→→→ال را ت→→→→→نزẃل داده و در اي→→→→→ن ع→→→→→→الم ب→→→→→هصورت اي→→→→→ن خ→→→→طوط و 

                                                           

^ واقعه ، آيات ۷۷ تا ۷۹.  ـ سوره ۱
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^ صفحات كاغذ به دست ما داده است. در حديث∂ از امام صادق�منقول است:  نقوش رو
)؛  ґقґقاي џحẂال џو ґفґطائￍالل џو ↕ џشار ґ Ẃاال џو ↕ џبار ґعẂال џﾲџياء＃ ع Ẃشџا ↨џعџب Ẃرџا џﾲџع ￍل џج џو ￍزџع ґاهللا Ẁتاب ґك)
^ چهار مرتبه است : عبارات و اشارات و لطايف و حقايق».  ، دارا ẃوجل «كتاب خداوند، عز√

)؛۱  ґياءґبẂن џالґل Ẁقґقاي џحẂال џو ґياءґول џẂالґل Ẁفґطائￍالل џو ґ ẃواص џخẂلґل ↕ џشار ґاال џو ґẃґوامџعẂلґل ↕ џبار ґعẂال џو)
«ع→→→→→بارات آن ن→→→→→صيب ع→→→→→وامẃ م→→→→→ردم است [ك→→→→→ه م→→→→→→∂توانند ب→→→→→ا الف→→→→→→اظ و خ→→→→→طوط و ن→→→→→قوش ق→→→→رآن در 
^ صفحات∂ ببينند و قرائت  ظ كنند و به خاطر بسپارند و نقوش آن را رو ẃب→اشند، الف→اظ آن را تلف ẃت→ماس
ك→→→→→→→→نند] اش→→→→→→→→ارات∂ [ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→قايق ع→→→→→→→→قالن∂ دارد] در خ→→→→→→→→ور خ→→→→→→→→واصẃ [از ان→→→→→→→ديشمندان] است. م→→→→→→→طالب 
∂ دارد از آن اولي→→→→→اء است و ح→→→→→قايق آن [ك→→→→→→ه  ẃك→→→→→→ه [در∑ آن] ن→→→→→→→ياز ب→→→→→→ه لط→→→→→افت روح→→→→→∂ خ→→→→→اص ^ ع→→→→→→ال∂تر

^ انبياء� است».  ^ عميقتر است] برا مرتبه
عالوه بر اين چهار مرتبه باز فرمودهاند:  

)؛۲  ẀهẀبґرائџغ ∂џلẂبẀال ت џو ẀهẀبґجائџع ∂ џص ẂحẀال ت ẁخومẀت ґه ґوم ẀخẀت џﾲџع џو ẁوم ẀخẀت Ẁهџل)
^ م→→→→→راتب∂ است ك→→→→→ه ن→→→→→ه ع→→→→→جايب آن ب→→→→→→ه ش→→→→→ماره در  ^ م→→→→→→راتب∂ و آن م→→→→→راتب ن→→→→→يز دارا «ق→→→→→→رآن دارا

هنگ∂ م∂پذيرد».  Ẁم∂آيد نه غرايب آن ك
اديẃه اين جمله آمده است:  ẃسج ^ ^ شريفه در صحيفه
مџلҐا)؛  ẂجẀم � џمￍد＃ Ẁ┌ џ−ґẃيґبџن џﾲџع ẀهџتẂل џزẂأن џ−ￍإن ￍمẀهￍالل )

^ كه  رسولت نازل كرد＾[همانند صندوق در بستها «خ→دايا، ت→و ق→رآن را بهصورت مẀجمل∗∗∗∗ بر 
كليد آن در دست همه كس نيست]». 

                                                           

^ ۱Ω۳ ، حديث ۸۱ .  ـ بحاراالنوار، جلد ۹۲، صفحه ۱
 .۲۱۲ ^ ↨ البيضاء ، جلد ۲ ، صفحه ẃـ المحج ۲

مجمل: مختصر و كوتاه.  ∗



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۲Ω℮

لҐا)؛  ￍمџكẀم ґهґبґائ џجџع џمẂل ґع Ẁهџت ẂمџهẂلџأ џو)
ل، رس→ول  ẃاو ^ ^ آن را ب→→→ه ط→→ور ك→امل ب→ه او اله→ام ك→رد＾[و در رت→→به «ع→→لم ب→→ه ع→→جايب و ش→→گفت∂ها

مكرẃمت عالم به عجايب اين كتاب است]». 
راҐ)؛   ￍسџفẀم ẀهџمẂل ґنا عџتẂث ￍر џو џو)

^ [و بيان و تفسير آن را به ما واگذاشت∂]» .  «و [پس از او] ما[اهل بيت] را وارث علم او قرار داد
)؛  ẀهџمẂل ґع џل ґه џج Ẃنџم џﾲџا عџنџتẂل ￍضџف џو)

^ داد＾».  «و ما را بر كسان∂ كه عالم به تفسير آن نيستند برتر
)؛۱  ẀهџلẂم џح Ẃق ґطẀي Ẃمџل Ẃنџم џقẂوџنا فџعџف Ẃرџتґل ґهẂيџل џنا عџتẂي ￍوџق џو)

^ تا ما را بر كسان∂ كه تواناي∂ آن را ندارند ترجيح ده∂».  ^ آگاه∂ از آن را به ما داد «و نيرو
^ قرآنند؟  له џم џچه كسان∂ ح

 ^ انيẃت ق→→→رآن ه→→→→ستند؛ ه→→→فتاد و س→→→→ه ف→→→رقه ẃم→→→→سلمانها ق→→→→ايل ب→→→→ه ح→→→→ق ^ ẃه، م→→→→→∂دان→→→→يم ك→→→→ه ه→→→→→مه الب→→→→ت
^ فґ→→→→→رџق اس→→→→الم∂ ب→→→ه ق→→→رآن  ^ ه→→→→م ان→→→→→شعابات∂ دارد. ه→→→→→مه اس→→→→→الم∂ ك→→→→→ه اص→→→→ول ف→→→→رق ه→→→→ستند و ه→→→→ر ف→→→→رقها
^ اي→→→→ن ق→→→رآن  له џم→→→ џا ح→→→رف، س→→→ر ح→→→→ ẃم→→→→عتقدند و آن را ك→→→→→تاب آس→→→→→مان∂ و ك→→→→→تاب ش→→→→ريعت م→→→→→∂دان→→→→→ند. ام
^ از امẃت اسالم∂، كه چند  ^ قرآن كيانند. جمعيẃت كثير له џم џاست.اختالف در اينجاست كه ح
^ ق→→رآن اش→تباه ك→ردهان→د و ن→→دان→→ستهان→د ك→ه چ→ه ك→→سان∂ ح→امالن  له џم→→ џب→→راب→→ر م→→ا ه→→→ستند، در ت→→شخيص ح
اس→→→رار اي→→→ن ك→→→تابند؛ ن→→→→فهميدهان→→→د چ→→→→ه ك→→→→سان∂ م→→→∂توان→→→ند اي→→→ن ص→→→ندوق در ب→→→سته را ب→→→از ك→→نند و اح→→كام 
^ اي→→→→→ن ص→→→→→→ندوق آس→→→→→مان∂ است، ب→→→→→→ه دست م→→→→→ردم ب→→→→→رسانند. اخ→→→→→→تالف در ه→→→→→→مين  خ→→→→→→دا را، ك→→→→→→ه م→→→→→→حتوا
 ґع→→→ل∂ و اوالد ع→→→ل∂� را گ→→م ك→→ردهان→→→د. در ^ ج→→→است. آنه→→→→ا ب→→→→ه س→→→راغ دي→→→گران رف→→→تهان→→→→د و درґ خ→→→→انه

                                                           

اديẃه.  ẃسج ^ ^ چهل و دوẃم از صحيفه ـ دعا ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲Ω�

^ اب→→→→→→→وحنيفه و م→→→→→→→ال− انس و اح→→→→→→→→مدحنبل و ش→→→→→→→افع∂ رف→→→→→→→تهان→→→→→→→د. آنه→→→→→→→ا ح→→→→→→→رفهاي∂ زدهان→→→→→→د و  خ→→→→→→→انه
ب→→→→يچارهها را از ح→→→→قايق آس→→→→→مان∂ ق→→→→رآن م→→→→حروم ك→→→ردهان→→→د.ول∂ م→→→ا م→→→→∂گوييم: ق→→→رآن ك→→→→تاب ش→→→ريعت 
ص و م→→عيẃن ك→رده  ẃآن آنه→ا را م→شخ ^ ^ آن ك→→سان∂ ه→→ستند ك→→ه ف→رستنده و آورن→ده له џم→→ џم→→است و ح
است و ه→ر ك→س∂ ن→م∂توان→د ب→گويد من قرآن را م∂دانم و احكام∂ را كه در آن هست م∂شناسم؛ 
^ م→→بهمات و م→→جمالت∂  م→→→گر اي→→→→نكه از اه→→→ل ب→→→يت رس→→→ول� گ→→→رفته ب→→→اشد.در اي→→→→نكه ق→→رآن دارا
→→ا اي→ن ك→ه چ→ه ك→→سان∂ م∂توانند رافع اين ابهام و اجمال باشند مورد اختالف  ẃن→يست؛ ام ∂ ẃاست ش→ك
عه آغ→→→→→از  ẃر؛ ب→→→→→يست و ن→→→→→→ه س→→→→→وره داري→→→→→م ك→→→→→ه ب→→→→→→ا ح→→→→→روف م→→→→→قط џو→→→→→→ Ẁاست. از ب→→→→→→اب م→→→→→→ثل، ف→→→→→→وات→→→→→→ح ب→→→→→→→عض∂ س
اҐ م→→→∂توان→→د ب→گويد م→راد از اي→→ن ح→روف  ẃـ ح→→معسق ...� ؛چ→→ه ك→→س∂ ج→→د ـ ك→→هيعص  ـ الر  م→→∂شوند �الم 
عه  ẃچ→→→→→→→يست؟محال است ك→→→→→→ه ك→→→→→→س∂ از پ→→→→→→يش خ→→→→→→ود ب→→→→→→توان→→→→→→د ب→→→→→→→فهمد م→→→→→→راد خ→→→→→→→دا از اي→→→→→→ن ح→→→→→→روف م→→→→→→قط
ر و م→بيẃن  ẃق→رآن ي→ا از ك→→سان∂ ك→ه او آنه→ا را م→فس ^ چ→→يست. راه→∂ ج→ز اي→ن ن→دارد ك→ه از خ→ود آورن→→ده
 ^ ^ اح→→مد ح→نبل، ا ^ اب→وحنيفه، ا ^ م→→ال−، ا ف∂ ك→→رده است س→→ؤال ك→→→ند. م→→→ا م→→∂گوييم: ا ẃق→→رآن م→→عر
ش→افع∂، ش→→ما از ك→جا م→→∂گوييد م→ثالҐ �ك→هيعص� ي→عن∂ چه؟ مگر وح∂ بر شما نازل شده است؟ يا 

ف∂ كرده است؟   ẃن قرآن معرẃر و مبي ẃخود و مفس ẃ∂مگر شما را پيامبراكرم� وص
عارف به حقايق قرآن فقط اهل بيت رسول اكرم� 

→→→→→→ا م→→→→→→→ا ب→→→→→→→ا دلي→→→→→→ل م→→→→→→→∂گوييم ت→→→→→نها ك→→→→→س∂ ك→→→→→ه ع→→→→→ارف ب→→→→→ه ح→→→→→قايق ق→→→→→رآن است، ف→→→→→رستنده و ن→→→→→ازل  ẃام
^ آن است و پس از آن:  كننده

)؛  ґهґب џبґوط Ẁخ Ẃنџم)
«كس∂ كه مخاطب به خطابات قرآن است». 



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۲Ω⅛

...�؛۱  ґهґن Ẃذґإґب ґاهللا ∂џإل Ґيا ґداع џو� Ґيرا ґذџن џو Ґرا ґẃشџبẀم џو Ґدا ґشاه џ∑ناẂل џس Ẃا أرￍإن ∂ґبￍا النџهيا أي�
^ پ→→→→يامبر، ه→→→→مانا م→→→→ا ت→→→و را ش→→→اهد و ب→→→شارت ده→→→نده و ت→→→رساننده ف→→→رستاديم و ب→→→ه اذن خ→→→دا دع→→→وت  «ا

^ اهللا هست∂...».  كننده به سو
...�؛۲  ґاسￍلنґل џنґẃيџبẀتґل џرẂكґ ẃالذ џ−Ẃيџنا إلẂل џزẂأن џو...�

^ مردم بيان كن∂...».  «و بر تو ذكر را نازل كرديم تا برا
ف∂ ك→رده و  ẃو ب→→عد از او ك→→سان∂ ك→ه ه→→مان رس→ول آنه→ا را ع→→ديل ق→رآن و ج→انشين خ→ويش م→عر

گفته است: 
 Ẃنџما ل ґه→→→ ґم بẀتẂك ￍسџم→→→→џت Ẃنґم→→→→ا ا ∂ґتẂي→→→→џب џل→→→→→Ẃهџت∂ ا џ Ẃ■→→→→ ґع џو ґاهللا џتاب→→→→→ ґك ґنẂيџلџق→→→→ￍالث ẀمẀف→→→→يك ẁ∑ґت→→→→ار ẃﾺґا)

)؛  џضẂو џحẂال ￍ∂џلџدا ع ґرџي ∂ẃت џقا ح ґرџتẂف џي Ẃنџما لẀهￍنґا џو Ґداџبџوا ال ґضџت
و اي→→→→→ن ح→→→→→ديث ش→→→→ريف از م→→→→سلẃمات ب→→→→ين ف→→→→ريقين از ش→→→→يعه و س→→→→نẃ∂ است و ن→→→→شان م→→→∂دهد ك→→→→ه 
^ امẃت  ^ آنه→→→→ا ب→→→را ه→→→→ميشه ب→→→→ايد اه→→→→→ل ب→→→يت رس→→→ول� ك→→→نار ق→→→رآن ب→→→اشند ت→→→ا ح→→→قايق آن ب→→→ه وس→→→يله
ت→→بيين ش→→ود؛ ج→→ز آنه→→ا ك→→س∂ ن→→م∂توان→→→د اي→→→ن ك→→ار را ان→→جام ب→→→دهد. چ→→→ه ب→→سيارند آي→→ات∂ ك→→ه اب→→تداي→→شان 
^ است و آخ→رشان م→→طلب∂ جدا از دو مطلب  م→ربوط ب→ه م→طلب∂ و وس→→طشان م→ربوط ب→ه م→→طلب دي→گر
اوẃل و آخ→→→→→→ر دارد. ت→→→→→→شخيص و ت→→→→→→بيين اي→→→→→→ن م→→→→→→→طالب ب→→→→→→→ه اله→→→→→→امات غ→→→→→→يب∂ اله→→→→→→→∂ ن→→→→→→يازمند است و آن در 

↕ است؛زيرا بديه∂ است كه:  ẃوẃ انحصار ساكنان بيتالوح∂ و النب
)؛  ґتẂيџبẂال ∂ґما فґب ^ ґر Ẃدџا ґتẂيџبẂال ẀلẂهџا)

«تنها صاحبخانه م∂داند كه در خانه چه دارد». 
                                                           

^ احزاب ، آيات Ｑ℮ و ⅛℮.  ـ سوره ۱
 .℮℮ ^ ^ نحل ، آيه ـ سوره ۲



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲Ω۷

^ خانه چه گوهرها مستور است.  وگرنه آدم سرزده وارد شده چه م∂داند در زوايا
عه  ẃتفسير امام� راجع به حروف مقط

^ از ام→→→ام راج→→→ع ب→→→ه ت→→→فسي→→→ر �كهيعص� سؤال  در ك→→→→→الم ب→→→→عض∂ از اه→→→→→ل م→→→→عرفت دي→→→→دم ك→→→ه م→→→رد
م∂كند؛ امام م∂فرمايد:  

)؛  ґماءẂال ∂џلџع џتẂي џشџمџل џ−џل Ẁت Ẃر ￍسџف Ẃوџل)
 ^ ^ ت→→→و ب→→گويم، ت→→و م→→→∂توان∂ [ ب→→→ه ب→→ركت آن] رو «اگ→→→ر م→→→ن ت→→→فسير ه→→→مين ح→→→روف پ→→→نجگانه را ب→→را

آب راه برو＾». 
^ در آن هست و آگاه∂ از آن اثرش اين است. خود قرآن نيز م∂گويد:   ẃيعن∂ سر

تẀورا�Ґ؛۱  Ẃسџم Ґجابا ґح ↕ џر ґخ Ẃاآلґب џونẀن ґم ẂؤẀال ي џين ґذￍال џنẂيџب џو џ−џنẂيџنا بẂل џع џج џآنẂرẀقẂال џتẂأџرџإذا ق џو�
«در ق→→رآن آي→ات∂ ه→ست ك→ه ق→رائت آن سبب پوشيده ماندن انسان از چشم ديگران∂ م∂شود كه 

ايمان نم∂آورند». 
→ا آن ك→→دام است،م→→ا نم∂دانيم. اين خطاب به رسول اكرم� است كه وقت∂ تو قرائت  ẃام
 ^ ^ م→→∂اف→كنيم و آنها تو را نم∂بينند و نم∂توانند به تو لطمها ق→رآن ك→ن∂، م→ا ب→ين ت→→و و م→ردم پ→ردها
^ ه→→→→م ب→→→→ه ح→→→→سب ظ→→→اهر در ب→→→ين  ب→→→→زنند. ب→→→→ا اي→→→→→نكه چ→→→→شمانشان ب→→→→از است و ف→→→→ضا روش→→→→ن است و پ→→→→ردها
^ اي→ن اث→ر است.  →→→ا م→→→ا ن→→م∂دان→→يم ك→→دام ق→→سمت از آي→ات دارا ẃن→→يست،تو م→→ستور از آنه→→ا م→→→∂شو＾. ام
اي→→→ن رم→→→ز و راز و س→→رẃ آي→→→ات ق→→رآن در دست ام→→ام زم→→ان� است. آنح→→ضرت در ع→→ين اي→→ن ك→→ه م→→→يان 
م→→→ردم است، م→→→ردم او را ن→→→م∂بينند. ي→→ك∂ از راهه→→→اي∂ ك→→ه ام→→ام� خ→→ود را از ن→→ظر دي→→گران پ→→نهان ن→→→گه 

م∂دارد و از شرẃ دشمنان مصون م∂ماند، همين راه است. 
                                                           

 .℮Ｑ ^ ^ اسراء ، آيه ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۲Ω۸

 در ح→االت خ→ود رس→ول اك→رم � آم→ده است ك→ه وق→ت∂ در م→سجدالح→رام ب→ا ج→مع∂ نشسته 
ب→→ودند؛ ه→→مسر اب→→ولهب، ك→→→ه م→انند ش→وهرش از دش→→منان ك→ينهتوز رس→ول اك→رم� ب→ود، از دور پ→يدا 
^ در دستش بود و قصد ايذاء رسولاكرم� را داشت.  شد، در حال∂ كه چوب∂ يا چيز ديگر
ي→→→→ك∂ از ك→→→→→سان∂ ك→→→→→ه در ح→→→→ضور آنح→→→→→ضرت ب→→→→ودند گ→→→→فت : ي→→→→→ا رس→→→→ولاهللا، اي→→→→ن زن ب→→→→∂حيا از 
^ ب→→→رويد. ف→→→رمود: او م→→را ن→→م∂بيند.  ^ دي→→→گر دور م→→→→∂آيد، خ→→→وب است ش→→→→ما از اي→→→نجا ب→→→رخيزيد و ج→→→ا
د ك→→جاست؟ در ع→→ين ح→→→ال ك→→→ه پ→→يامبر�  ẃت اي→→ستاد و گ→→فت: م→→حمẃزن آم→→د و م→→قابل ه→→→مان ج→→معي

آنجا نشسته بود، او آنحضرت را نم∂ديد. ۱ 
تẀورا�Ґ؛۲   Ẃسџم Ґجابا ґح ↕ џر ґخ Ẃاآلґب џونẀن ґم ẂؤẀال ي џين ґذￍال џ Ẃ�џب џو џ−џنẂيџنا بẂل џع џج џآنẂرẀقẂال џتẂأџرџإذا ق џو�

^ قرآن كريم  شگفت∂ها
و همچنين اين آيه را داريم: 

ضẀ أوẂ كẀلґẃمџ بґهґ الẂمџوẂتџ∂...�؛۳  Ẃر џالẂا ґهґب Ẃتџع ґẃطẀق Ẃأو Ẁبال ґجẂال ґهґب Ẃتџرґẃي Ẁس ҐآناẂرẀق ￍأن Ẃوџل џو�
اگ→ر ب→نا ب→ود ك→→الم∂ باشد كه با آن كالم بشود كوهها را حركت داد يا زمين را قطعهقطعه كرد[يا 
→ا آن  ẃپ→→يمود]يا ب→→ا م→→ردهها س→→خن گ→فت، آن ك→→الم ه→مين ق→رآن است...ام ^ ت→→مام ج→→وانب آن را در لح→→ظها
ك→دام ق→سمت از قرآن و با چه شرايط∂ است، ما نم∂دانيم. از حضرت امام ابوالحسن الكاظم � 

منقول است كه:  
)؛℮  џﾻ ẂوџمẂال ґهґب ∂џي ẂحẀي џو ẀدانẂلẀبẂال ґهґب ẀعￍطџقẀت џو Ẁبال ґجẂال ґهґب Ẁرￍي џسẀما ت ґفيه ^ ґذￍال џرآنẀقẂا ال џنا هذẂث џر џد وџق)

                                                           

 .⅛۹۸ ^ ẃقلين ، جلد Ｑ، صفحه ـ تفسير نورالث ۱
 .℮Ｑ＾اسراء،آيه ^ ـ سوره ۲
 .۳۱ ^ ^ رعد ، آيه ـ سوره ۳

 .ＱΩ۷ ^ ẃقلين ، جلد ۲ ، صفحه ـ تفسير نورالث ℮



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲Ω۹

^ آن ك→وهها را م→→∂توان ح→ركت داد  «م→→ا وارث اي→ن ق→→رآنيم ك→ه در آن آي→→ات∂ ه→ست ك→→ه ب→ه وس→يله
و شهرها را پيمود و مردهها را زنده كرد». 

 آر＾،آنان كه حامل اسرار قرآنند، آگاه از اين آياتند.  
^ در بوستان آورده است و م∂گويد:   ها ẃقص ^ سعد

م→ن ب→ا صاحبدل∂ همراه بودم؛ كنار دريا رسيديم.من پول داشتم و كشتيبان مرا سوار كشت∂ 
→→→ا چ→→→ون آن م→→→رد ص→→→احبدل و م→→رد خ→→→دا پ→→ول ن→→داشت س→→→وارش ن→→كردند. م→→ن از ف→→راق او گ→→ريان  ẃك→→→رد؛ام
ẃر ن→→→→→→→→→→باش؛ آن كس ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→شت∂ ت→→→→→→→→و را  ^ م→→→→→→→→→را دي→→→→→→→→→د، خ→→→→→→→→→→نديد و گ→→→→→→→→→→فت: م→→→→→→→→→تأث ش→→→→→→→→→دم. او ك→→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→→ريه

م∂برد،م∂تواند مرا هم ب∂كشت∂ ببرد.  
 lپ→→→→→→→→→→→رخرد ^ ^ م→→→→→→→→→→→→ن ا مـرا آن كس آرد كـه كـش→→→→→→→→ت∂ ب→→→→→→→→رد l م→→→→→→→→→→→→خور غ→→→→→→→→→→→→م ب→→→→→→→→→→→→را

^ آب گ→→→→→سترد و در ه→→→→→مان ج→→→→ا م→→→→شغول م→→→→→ناجات و راز و ن→→→→→ياز ب→→→→→ا  هاش را رو ẃب→→→→→عد دي→→→→دم س→→→→جاد
^ آب؛صبح كه شد:  خدا شد. در تمام طول شب من در كشت∂ بودم و او رو

 l ز م→→→→→→دهوشيم دي→→→→→→ده آن شب ن→→→→→خفـت l نـگ→→→→→ه ب→→→→امدادان ب→→→→→ه م→→→→ن كـرد و گ→→→→فت
 l＾م→→ن ب→→ه پ→→→ا ^ تـو را ك→→→→→→→→→→→→→→→شـت∂ آورد و مـا را خ→→→→→→→→→→→→→→دا＾l ت→→و لن→→گ∂ ب→→ه چ→→وب آم→→→د

^ است ك→→→ه ب→→→ا اي→→→ن  ^ ت→→→خيẃل س→→→عد ه واق→→→→عيẃت دارد ي→→→→ا س→→→اخته ẃح→→→→اال م→→→→→ا ن→→→→م∂دان→→→→يم آي→→→→ا اي→→→→ن ق→→→→ص
 ^ ^ اع→→→→→→→ال →→→→→→→→ا آن→→→→→→→چه م→→→→→→→سلẃم است اي→→→→→→→→ن ك→→→→→→→ه، درج→→→→→→→ه ẃت در ب→→→→→→→وستان آورده است؛امẃص→→→→→→→راحت و ق→→→→→→→اطعي
^ ب→→→ه ح→→ساب م→→→∂آيد و  اي→→→→نگونه ك→→ماالت در آس→→تان اق→→دس خ→→→اندان رس→→الت در ردي→→ف ام→→ور ع→→اد

احياناҐ نصيب∂ از آن اسرار به ريزهخواران خوان نعمت آن بزرگواران نيز م∂رسد. 
^ او را   اي→→ن آص→→→ف ب→→ن ب→→رخيا، وزي→→→ر ج→→ناب س→ليمان� است ك→→ه ق→رآن ق→درت خ→ارقالع→اده
^ ب→→→ه ك→→→شور  ^ س→→→→با را از ك→→→شور ص→→→→ريحاҐ ن→→→→شان م→→→→∂دهد ك→→→ه در ي− چ→→→شم ب→→→ه ه→→→م زدن ت→→→خت م→→→لكه
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ديگر منتقل كرد؛ در صورت∂ كه در مورد او آمده است: 
�؛۱  ґتاب ґكẂال џن ґم ẁمẂل ґع Ẁه џدẂن ґع...�

...اندك∂ از علم كتاب بلد بود و نسبت علم او با علم كس∂ كه در شأن او آيه＾: 
�؛۲  ґتاب ґكẂال ẀمẂل ґع Ẁه џدẂن ґع...�

نازل شده(اميرالمؤمنين�) نسبت قطره با درياست؛چرا كه او علم تمام كتاب را دارا بود. 
س امام زمان�آگاه از حقايق قرآن  ẃوجود مقد

آن كس ك→→→→→→ه ي− ق→→→→→→طره را داشت،آن ك→→→→→→ار خ→→→→→→ارقالع→→→→→→اده را ان→→→→→جام داد؛ح→→→→→ال، آن كس ك→→→→→ه 
ت→→→→مام دري→→→→→ا را دارد،چ→→→→→ه ك→→→→→ارهاي∂ م→→→→→∂توان→→→→→د ان→→→→جام ده→→→→→د؟ او وج→→→→ود اق→→→→→دس ام→→→→ام ه→→→→ر زم→→→ان است و از 

^ كتاب اهللا است و لذا امام باقر� فرمود:  له џم џح
)؛  ґآنẂرẀقẂال ґسيرẂفџت Ẃن ґم ґجال ґẃالر ґولẀقẀع Ẃن ґم ẀدџعẂبџا ẁء Ẃ∂ џش џسẂيџل)

^ مردم فاصله ندارد».  ه ẃتفسير قرآن از افكار عام ^ «هيچ مطلب∂ به اندازه
)؛  ء＃ Ẃ∂ џش ﾭ ها Ẁر ґء＃ آخ Ẃ∂ џش ﾭ هاẀط џسẂوџء＃ ا Ẃ∂ џها ف∂ شẀل ￍوџا Ẁل ґزẂنџت ↨џآي ￍنґا)

→ا ك→يست  ẃل و وس→→ط و آخ→ر ي− آي→→ه ن→اظر ب→→ه چ→ند م→طلب ج→دا از ي→كديگر ب→اشد.ام ẃم→→مكن است او
كه بتواند از درون آن آيه، آن مطالب گوناگون را بيرون بكشد؟ آخر در حديث آمده است:  

لґيￍ↨)؛۳  ґجاهẂال ґميالد Ẃن ґم ҐهيراẂطџما...تￍنґا)
ر از م→→يالد ج→→→اهليẃتند و  ẃت→→→نها ك→→→سان∂ م→→→→∂توان→→→ند از لط→→→→ايف ح→→→قايق ق→→→رآن آگ→→→اه ش→→→وند ك→→→ه م→→→طه
م→→→→→→→ولود م→→→→→→→ادر ع→→→→→→→لمند و در ه→→→→→→→يچ م→→→→→→→رحله از م→→→→→→→راح→→→→→→→ل خ→→→→→→→لقتشان آلوده ب→→→→→→→→ه ق→→→→→→→→ذارت∗∗∗∗ج→→→→→→→هل ن→→→→→→شدهان→→→→→→د و 

                                                           

 .℮Ω＾نمل، آيه ^ ـ سوره ۱
^ رعد،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۲

 .۱Ω ۱۱ ، حديثΩ ^ ـ بحاراالنوار ، جلد ۹۲، صفحه ۳
∗قذارت: ناپاك∂،نجاست. 
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نيستند. در زيارت وارث م∂خوانيم: 
ها)؛  ґجاسẂنџاґب ↨ￍيґل ґجاهẂال џ− Ẃس ґẃجџنẀت Ẃمџل џو)

«و هرگز جاهليẃت تو را ناپا∑ نگردانيده». 
^ ت→→ولẃد و پ→→يش از آن ن→→يز ع→→→الم ب→→ه ح→→قايق ب→→ودهان→→→د و اي→ن ط→ور ن→يست ك→→ه اوẃل ج→اهل  از لح→→→ظه
م→تولẃد ب→شوند و ب→عد اكتساب علم كنند.اين ما هستيم كه از مادر جاهل متولẃد م∂شويم و آنگاه از 
اي→ن اس→→تاد و آن اس→تاد، از اي→→ن ع→→الم و آن ع→الم، از اي→→ن ك→→تاب و آن ك→→تاب ب→→ه گ→داي→∂ م→→∂پردازي→→م ت→ا 
^ از ع→→→لوم ب→→→ه دست آوري→→→→م؛آن ه→→→→م م→→→خلوط ب→→→ه ه→→زاران اش→→→تباه و غ→→→لط (ت→→→ا ب→→→دان→→جا رس→→يد دانش  چ→→→يز

من، كه بدانم هم∂ كه نادانم).  
^ ابوحنيفه از بطون و اسرار قرآن  ب∂خبر

امام صادق � به ابوحنيفه فرمود: 
)؛  ґراق ґعẂال ґلẂهџا Ẁقيهџف џتẂنџا)

^ مردم فتوا به احكام خدا م∂ده∂]»؟  «توي∂ فقيه اهل عراق [كه برا
 گفت : بله. امام� فرمود:  

م)؛  ґيهґتẂفẀت ґمґبџف)
«بر اساس چه فتوا م∂ده∂»؟ گفت:  

)؛  ґهґẃيґبџن ↨ￍن Ẁس џو ґاهللا ґتاب ґكґب)
بر اساس كتاب خدا و سنẃت پيغمبرش�. فرمود: 

)؛  џخ ẀسوẂنџمẂال џو џخ ґاسẃالن ẀفґرẂعџت џو ґهґتџف ґرẂعџم ￍق џح ґاهللا џتاب ґك ẀفґرẂعџت ↨џنيف џبا حџيا ا)
^ ابوحنيفه، تو كتاب خدا را آن چنان كه بايد شناخت م∂شناس∂؟ ناسخ و منسوخ آن را م∂دان∂»؟   «ا
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باز گفت: بله. امام� فرمود:  
لẂماҐ)؛  ґع џتẂيџع ￍدґا ↨џنيف џبا حџيا ا)

^ علم بزرگ∂ كرد＾».  ا ẃابوحنيفه، ادع ^ «ا
 ẃالґا џوẀال ه џو џ−џلẂي џو Ẃم ґهẂيџل ґا џل ґزẂنẀا џين ґذￍال ґتاب ґكẂال ґلẂهџا џدẂن→ ґع ẃالґا џ−ґذل Ẁاهللا џلџع→ џم→ا ج џ−џل→Ẃي џو)

يￍ↨ نџبґيґẃنا)؛  ґ ẃر Ẁذ Ẃن ґم ґ ẃالخاص џند ґع
^ ب→→ر ت→و ! آن ك→س∂ ك→ه ص→احب ق→رآن است، ع→لم ب→ه ح→قايق ق→→رآنش را پ→يش اه→لش گ→ذاشته و  «وا

^ پيغمبر ما كس∂ نيستند».  ه ẃي ẃذر ẃآنها جز خواص
فاҐ)؛۱  Ẃر џح ґهґابґكت Ẃن ґم Ẁاهللا џ−џث ￍر џما و џو)

«خداوند ي− حرف از كتاب خودش را هم به تو نداده است». 
^ ح→→رف∂ از ح→→روف ق→→رآن را ه→→م ن→→م∂دان→→∂؛ وگ→→رنه ح→→روف  ẃه، م→→نظور اي→→ن است ك→→→ه م→→عنا  الب→→ت

قرآن را كه ما هم بلديم.ما هر روز و شب در نماز م∂خوانيم:  
 џتẂمџع→→→Ẃأن џي→→→ن ґذￍال џراط ґص� џيمґقџت Ẃس→→→ ẀمẂال џراط→→→→ ґẃا الصџن ґدẂإه� Ẁين ґعџت Ẃس→→→→џن џ∑ا→→→→ￍإي џو ẀدẀب Ẃع→→→→џن џ∑ا→→→→ￍإي�

�؛  џينґẃال ￍالض џال џو Ẃم ґهẂيџل џع ґوب ẀضẂغџمẂال ґرẂي џغ Ẃمґ Ẃｿџل џع
^ ح→نف∂هاست ك→→ه ن→ه ت→→نها الف→اظ ق→رآن  اي→ن م→قدار را ك→ه اب→وحنيفه ه→→م ب→→لد است.او ام→ام ف→رقه

بلكه مفاهيم آن را نيز م∂داند كه: 
�؛   Ẁين ґعџت Ẃسџن џ∑اￍإي џو ẀدẀب Ẃعџن џ∑اￍإي�

«خدايا،تنها تو را م∂پرستيم و تنها از تو استعانت∗∗∗∗م∂جوييم». 
                                                           

^ حديث ۱۳.  ^ ۲۹۳، دنباله ـ بحاراالنوار ، جلد ۲، صفحه ۱
^ كردن.  ∗استعانت: طلب يار
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او و ما همه م∂دانيم كه: 
 Ẃأو ẂمẀوهẀإذا ك→→→→→→→ال џو� џونẀفẂوџت Ẃس→→→→→→→ џي ґاس→→→→→→→ￍالن џﾲ→→→→→→→ џوا عẀتال→→→→→→→Ẃا اك џإذ џي→→→→→→→ن ґذￍال� џينґفґẃفџطẀم→→→→→→→Ẃلґل ẁل→→→→→→→Ẃي џو�

�؛۱  џون Ẁر ґس ẂخẀي ẂمẀوهẀن џز џو
^ ب→ه ح→ال ك→م ف→روشان! آن ك→سان∂ ك→ه وق→ت∂ م→→∂خواهند ح→قẃ خ→ودشان را ب→گيرند، ب→ه تمام و  «وا

ا وقت∂ حقẃ مردم را م∂خواهند بدهند، كم م∂دهند».   ẃكمال م∂گيرند؛ ام
→→→→→→ا آن→→→→→→چه او و ام→→→→→→→ثال او  ẃالف→→→→→→اظ و م→→→→→→فاهيم اي→→→→→→ن آي→→→→→→ات را اب→→→→→→وحنيفه و دي→→→→→→گران ه→→→→→→م م→→→→→→→∂دان→→→→→→→ند؛ ام
^ است ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→مكن ن→→→→→→→يست ك→→→→→→→→س∂ ب→→→→→→→ه آنه→→→→→→→→ا پ→→→→→→→→∂ ب→→→→→→→برد، ج→→→→→→→ز خ→→→→→→→اندان  ن→→→→→→→→م∂دان→→→→→→→→ند، ب→→→→→→→→طون و اس→→→→→→→→رار

عصمت� كه قلوبشان فرودگاه وح∂ و الهامات اله∂ است.  
تفسير امام اميرالمؤمنين� 

ẃاس منقول است كه:  از ابنعب
 م→→ن در ي− شب م→→→هتاب∂ خ→→دمت ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين� در خ→→→ارج ش→→هر ك→→وفه ب→→ودم. ب→→ه م→→ن 
�است،ت→→فسيرش  џين ґمџالع→→ال ґẃب џر ґه→→ẃلґل ẀدẂم→→→ џحẂال� ^ لي→→ن ح→→رف از ح→→→روف ج→→مله ẃف→→رمود: (الف) ك→→→ه او
ام→→→→→→→→يرالم→→→→→→→ؤمنين � در ت→→→→→→فسير است و ج→→→→→→زو  م  ز∗∗∗∗ ام→→→→→→→ا ẃاس، ك→→→→→→→ه از ش→→→→→→→→اگردان م→→→→→→→برẃ چ→→→→→→→يست؟ اي→→→→→→→ن ع→→→→→→→ب
^ نداشتم  دانشمندان شناخته شده است، م∂گويد: در جواب امام� سكوت كردم، چون چيز
ك→→→→→→ه ب→→→→→گويم.خود ام→→→→→ام ش→→→→→روع ب→→→→→ه ت→→→→→فسير ك→→→→→ردند و س→→→→→اعت∂ راج→→→→→ع ب→→→→→→ه ت→→→→→فسير ح→→→→→رف (الف) م→→→→→→طالب∂ 
^ �الح→→→→مد� پ→→→رداخ→→→تند و ه→→→نوز از ت→→→→فسير  ف→→→→رمودند و س→→→→پس ب→→→→→ه ت→→→→فسير چ→→→→→هار ح→→→→رف دي→→→→گر از ك→→→→لمه

^ صبح دميد و به من فرمود:   )سپيده ґحẂب الص ẀودẀمџع џق ґرџحرف (دال) فارغ نشده بودند كه (ب
                                                           

فين ، آيات ۱ تا ۳.  ẃمطف ^ ـ سوره ۱
ز:فائق و برجسته.  ẃمبر ∗



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۲۱℮

)؛۱  џ− ґض Ẃرџفґل Ẃبￍهџأџت џو џ−ґل ґزẂنџم џﾱґا ґاسẃبџبا عџيا ا ẂمẀق)
^ نمازت باش».  ^ ابا عبẃاس، برخيز و به منزلت برو و آماده «ا

^ ك→→لم→→→ه＾�ا▲مد� پ→رداخ→ته و ب→از ب→ه   ي→→عن∂ از اوẃل شب ت→→ا س→→حر ب→→→ه ت→→فسير ح→→→روف پ→→نجگانه
پايان نرسيده است .فرموده است: 

)؛۲  ґتاب ґكẂال ↨ џحґفات ґسيرẂفџت Ẃن ґم Ґيرا ґعџب џGґعẂب џس ẀتẂرџقẂو џџال ẀتẂئ ґشẂوџل)
^ فا≥↨ الكتاب هفتاد شتر را سنگين بار م∂كنم».  «اگر بخواهم، از تفسير سوره

اس→→ت و خ→→→→→صوص ع→→→→→دد م→→→→نظور ن→→→→→يست ك→→→ه  ẃه، ع→→→→→دد ه→→→→فتاد اي→→→→نجا از ب→→→→اب اف→→→→→اده＾∗∗∗∗تكثير   الب→→→→ت
هفتاد و ي− و هشتاد نم∂شود. فرمودهاند: 

رون)؛۳  ґصẂبẀال ي Ẃن ґلك џو ґه ґالمџف∂ ك ґهґقẂل џخґل Ẁاهللا ∂ￍل џجџت Ẃدџقџل ґاهللا џو)
^ خلقش تجلẃ∂ كرده است وليكن نم∂بينيد».   ^ كالمش برا «به خدا قسم، خداوند در آيينه
ق→→→→→→→هراҐ ت→→→→→→جلẃ∂اش ن→→→→يز الي→→→→تناها خ→→→→→واه→→→→→د ب→→→→ود و ج→→→→ز خ→→→→ودش و   ، خ→→→→→دا ك→→→→→→ه وج→→→→→ود الي→→→→→→تناها∗∗∗∗است

ا:  ẃاحاطه به حقايق آن نخواهند داشت؛ام (اذن ẃدر حد) اوليايش
)؛  ґاهللاґẃر ґس ↨џظџف џح) 

«[خاندان رسول�]نگهبانان راز خدا هستند». 
^ دارد كه كس∂ جز رسول و اهل بيتش� محرم آن رازها نيست   خ→→داون→د رازه→ا و اس→رار

                                                           

 .۱Ω℮ ^ ـ بحاراالنوار ، جلد ۹۲ ، صفحه ۱
 .۱Ω۳ ^ ـ همان، صفحه ۲

فاده: فايده رساندن.  ا ∗
↨ البيضاء،جلد۲،صفحه＾۲℮۷.  ẃـ المحج ۳

اليتناه: بدون انتها، ب∂نهايت.  ∗
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 ۲۱�

و آنه→→→→ا ن→→→→يز ب→→→→ر ح→→→→سب ط→→→بع راز ن→→→گهدار＾، آن رازه→→→ا را پ→→→يش ك→→→س∂ ف→→→اش ن→→→م∂كنند؛ چ→→→را ك→→→ه اگ→→→ر 
) و رازداران خ→→→دا  ґاهللاґẃر→→→→ ґس ↨џظџف→→→ џن→→→→م∂بود و آن ب→→→→زرگواران ن→→→يز(ح ^ ق→→→→ابل ف→→→→اش ك→→→→ردن ب→→→→ود، دي→→→→گر راز

نم∂شدند. اين شعر از كتاب يك∂ از اهل معرفت نقل شده است:  
 Sغ→→→→→→→→الم∂ ب→→→→→→→→ا ط→→→→→→→بق م→→→→→→→→∂رفـت خ→→→→→→→اموش Sط→→→→→→→→→→بـق را س→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→پوشيده ب→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→رپوش
 Sب→→→ر ط→→بـق ت→→و ^  م→→→كن ب→→→ا م→→→ن ك→→→ج∂ ب→→ر گ→→و ب→→ه ح→→→ق ت→→و S ي→→→ك∂ گ→→→فتش: چ→→→ه دار

^ ط→→→→→→بق س→→→→→→رپوشيده آگ→→→→→→→اهش س→→→→→→ازد . غ→→→→→→→الم در پ→→→→→→اسخ اي→→→→→→ن  از غ→→→→→→→→الم خ→→→→→→→واست ك→→→→→→ه از م→→→→→→حتوا
درخواست و توقẃع بيجا گفت:  

 Sع→→→→قل اگ→→→→ر ب→→→→→ايسـت∂ اي→→→→ن راز ^ ^ س→→→رش ب→→→از S ز رو ^ ب→→→ود ك→→→→ه ت→→→و دان→→→→ستها
^ آن ن→→→هاده و م→→→ستورش ك→→ردهان→→د ك→→ه ت→→و و ام→→→ثال ت→→و ن→→دان→→ند در  ^ اي→→→ن س→→→رپوش رو ي→→→عن∂،برا
آن چ→→→ه چ→→→يزهاي∂ ه→→→→ست؛ وگ→→→رنه ب→→→→ازش م→→→∂گذاش→→→تند. ه→→→→مه چ→→→يز درخ→→→→ور در∑ ه→→→مه كس ن→→→يست. 

اجدين� است:   ẃدالسẃاين ابيات منسوب به امام سي
 Sه џر→→→→→→→→→ ґواه→→→→→→→→ џلم∂ ج→→→→→→→→ ґع Ẃن→→→→→→→→→ ґم ẀمẀ →→→→→→→→→ت Ẃك џџال ∂→→→→→→→→→ẃن ґا SناџنẂ ت џفџي→→→→→→→→→→→→→→→→ џـل＃ ف Ẃـه џـو ج Ẁخ џا Ẁراهџ ـ∂Ẃ ال يـ џك 
 S ґه→→→→→→→→→→→→→→ґ حẀ ب Ẁب→→→→→→→→→→→→→و џا Ẃوџم＃ لẂل→→→→→→→→→→→→→→ ґع ґر→→→→→→→→→→→→→→ џه Ẃـو џب√ جẀر џو Sنا→→→→→џ ث џالو ẀدẀ ب Ẃع→→→→→ џي Ẃن→→→→ ـم√ ґم џنـت џا ∂ ґلـ џيـل→→→→ ґقџل 
 S ن＃ џس џحẀب→→→→→→→→→→→→→→و џه→→→→→→→→→→→→→→→→ذا ا ∂→→→→→→→→→→→→→→→ ґف џم د√ џق→→→→→→→→→→→→→→→џ ناS وџ قџـدẂ ت џس→→→→→→ џحẂال ẀهџلẂ →→→→→∂ قџ→→→→→→ب يẂنґ وџ وџص√ џس→→→→→→ ẀحẂال ∂џل ґا

^ خ→→→→→→ودم را پ→→→→→→نهان م→→→→→→→∂دارم ك→→→→→→ه در ص→→→→→→ورت ف→→→→→اش ش→→→→→دن، س→→→→→بب  «م→→→→→→ن گ→→→→→→وهرهاي∂ از دان→→→→→→ستهها
گ→مراه∂ آدم ن→ادان م→→∂شود و چ→ه ب→سيار از ح→قايق ع→لم∂ ن→زد م→ن ه→ست ك→ه اگ→ر اظ→هار ك→→نم، م→→∂گويند 
^ از ح→→→→→→→→→قايق ع→→→→→→→→→لم∂ را  ت→→→→→→→→→→و از گ→→→→→→→→→→روه بت پ→→→→→→→→→رستان∂ و پ→→→→→→→→→يش از م→→→→→→→→→ن، اي→→→→→→→→→ن پ→→→→→→→→→وشيده ن→→→→→→→→→گه داش→→→→→→→→→تن ب→→→→→→→→→سيار

اميرالمؤمنين عل∂� به فرزندانش، حسن و حسين� سفارش كرده است». 
^ ن→كنيد كه به  ^ دارد ك→نجكاو ẃس→ر ^ ^ ب→عض∂ م→→طالب ك→→ه ج→نبه →ه م→ا ه→م گ→فتهان→→د، درب→→اره ب
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 ۲۱⅛

 ^ ^ ش→يطان∂ ب→شويد؛ م→→ثالҐ، راج→ع ب→ه م→سأله ج→اي∂ ن→م∂رسيد و اح→→ياناҐ م→مكن است دچ→ار وس→وسهها
^ آدميان به  ^ چ→ه خ→لق ش→ده و چرا راه وسوسه ق→ضا و ق→→در خ→يل∂ ك→→اوش ن→كنيد.اي→ن ك→ه ش→يطان ب→را
^ آن درخت ن→→→→→→خور، او خ→→→→→→ورد و  ^ او ب→→→→→→→→از ش→→→→→→→ده و چ→→→→→→→را وق→→→→→→→ت∂ ب→→→→→→→ه ح→→→→→→ضرت آدم گ→→→→→→فتند از م→→→→→→يوه رو
^ ب→→→→ه اي→→→→→نها ن→→→→داش→→→→ته ب→→→اشيد . ب→→→ه ش→→→ما  گ→→→→رفتار＾ها پ→→→→يش آم→→→→→د و ... از اس→→→→رار خ→→→→لقت است، ش→→→→→ما ك→→→→ار
دس→→→→→→→تورهاي∂ داده ش→→→→→→→ده است؛ب→→→→→→→ه آنه→→→→→→→→ا ع→→→→→→→مل ك→→→→→→→نيد. اگ→→→→→→ر پ→→→→→→→ا∑ ش→→→→→→ديد، ت→→→→→→→دريجاҐ ق→→→→→→لبتان روش→→→→→→ن 
^ قلبها  م∂شود و ممكن است اندك∂ از آن اسرار هم بر شما معلوم گردد؛ ول∂ تا پردههاي∂ رو

افتاده است، كس∂ توقẃع نداشته باشد كه از آن اسرار آگاه شود. 
سرẃ مستودع فاطمه�يعن∂ چه؟ 

^ م→ربوط ب→ه ح→ضرت   ي→→ك∂ از آق→→ايان اه→→→ل ف→→ضل از م→→ن س→→ؤال م→→→∂كرد، م→→ا ك→→ه در اي→ن ج→→مله
^ كبر＾� م∂گوييم:   يقه ẃصد

عґ فيها)؛  џدẂوџت ẂسẀمẂال ґẃر ґẃالس џيها وґنџب џها وґل Ẃعџب џبيها وџا џو ↨џم ґفاطґب џ−Ẁلџأ Ẃسџا ẃﾺґا ￍمẀهẃللџا)
«خ→دايا، از ت→و م∂خواهم به حقẃ فاطمه� و پدر فاطمه و همسر فاطمه و فرزندان فاطمه� و 

سرẃ به وديعت نهاده شده در فاطمه».  
ف→→→→→→→→→→→→→→→اطمه چ→→→→→→→→→→→→→→يست؟ گ→→→→→→→→→→→→→→فتم: اگ→→→→→→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→→رخ∂ از ع→→→→→→→→→→→→لما ت→→→→→→→→→→→→وجيهات∂  ر  آن س→→→→→→→→→→→→→رẃ م→→→→→→→→→→→→→→ستودع∗د
ك→→→→ردهان→→→→د،ول∂ ب→→→→→هنظر م→→→→ن اگ→→→→ر ب→→→نا ب→→→ود م→→→ا ب→→→فهميم ك→→→→ه س→→→رẃ ن→→→بود. م→→→→علوم م→→→∂شود ك→→→ه ي− راز پ→→→→نهان∂ 
^ ح→بيبهاش ق→رارداده است؛  است ب→→ين خ→→→دا و زه→→را� و خ→دا آن راز را ب→ه ام→انت در ص→ندوق س→ينه
ن→ه ك→س∂ م→→∂توان→→د از آن راز آگ→اه گ→ردد، ن→ه آنح→ضرت مẀ→جاز ب→ه فاش كردن آن راز است. از خدا 
ب→خواه→يم ان→دك∂ چ→شم دل م→→ا را ب→از ك→→ند ك→ه ت→ا ن→مردهاي→م از ج→→مال آس→→مان∂ آنه→ا، اگ→ر چ→→ه از پشت 

                                                           

مستودع: به امانت گذاشته شده.  ∗
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^ ب→→→→گيريم ت→→→→ا وق→→→ت∂ از اي→→→ن دن→→→→يا رف→→→تيم، آن→→→→جا ب→→→توان→→→يم ب→→→ا  ^ ف→→→راوان ه→→→م ب→→→اشد، ب→→→هرها پ→→→→رده و ح→→→جابها
آنها محشور بشويم.  

حبẃ دنيا مانع ارتباط بين ما و پيغمبر و آل پيغمبر� 
^ ابوحمزه م∂خوانيم:  در دعا

 џ−ґت џرџي→→ ґخ ґهґآل џو ∂џفџط Ẃص→→ ẀمẂال џنẂي→→џب џو ∂ґنẂي→→џب Ẃعџم→→ Ẃاج џو ∂ґبẂل→→џق Ẃن→→ ґيا م→→Ẃن الد ￍب Ẁح Ẃج ґر→→ Ẃخџا ^ ґدґẃي→→→ џس)
)؛  џ−ґقẂل џخ Ẃن ґم

ل اي→→→→→→ن ق→→→→→→ذارت و ك→→→→→→→ثافت حبẃ دن→→→→→→يا را از دلم ب→→→→→→ردار و س→→→→→→پس ب→→→→→→ين م→→→→→→ن و پ→→→→→→يامبر و آل  ẃخ→→→→→→→دايا، او»
پيامبر� رابطه برقرار فرما [وگرنه منґ آلوده و ناپا∑ كجا و محشور شدن با پاكان كجا]». 

آدم آلوده خ→→ودش ه→→م خ→→جالت م→→∂كشد ك→→ه ب→→→ه م→جلس پ→اكان در آي→د . اآلن اگ→ر ي− ن→فر 
ب→→خواه→→د وارد اي→→ن م→→سجد ب→شود در ح→ال∂ ك→→ه لب→→اس و ب→دنش آلوده ب→ه ك→ثافت و ن→جاست است، ه→م 
خ→→ودش خ→→جالت م→→→∂كشد ك→→ه وارد ش→→ود،هم م→→ا راهش ن→م∂دهيم. م→→∂گوييم: اي→نجا م→سجد است 

و اهل مجلس همه پاكند و نم∂شود مسجد را تنجيس∗∗∗∗كرد. 
^ آلودگان به قذارت حبẃ دنيا:  ^ سالمان است، نه جا الم و جا ẃبهشت دارالس

 џ−ґت џرџي→→ ґخ ґهґآل џو ∂џفџط Ẃص→→ ẀمẂال џنẂي→→џب џو ∂ґنẂي→→џب Ẃعџم→→ Ẃاج џو ∂ґبẂل→→џق Ẃن→→ ґيا م→→Ẃن الد ￍب Ẁح Ẃج ґر→→ Ẃخџا ^ ґدґẃي→→→ џس)
)؛  џ−ґقẂل џخ Ẃن ґم

^ ب→→زرگ حبẃ ع→→ل∂� ظ→→لمتها و ق→→ذارته→→ا را از  ام→→يد است ك→→ه ت→→ا ن→→مردهاي→→م اي→→ن س→→رمايه
ن شاء اهللا) چون معتقديم كه:  ґجان ما برطرف كند (ا ^ صفحه

)؛  Ẁم џرџكẂال ẀمẀ Ẁ╫ￍي ґج џس џو Ẁحسان ґ Ẃاال ẀمẀهẀت џعاد)
                                                           

تنجيس: نجس كردن، آلوده گردانيدن.  ∗
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 ۲۱۸

«عادتشان احسان و سجيẃهشان كرم است». 
م→→سلẃماҐ ك→→→سان∂ ك→→→ه ع→→رض ادب ب→→→ه آس→→تان اق→دسشان م→→∂كنند، لط→→ف و ع→نايتشان ش→امل ح→الشان 

ر وارد عالم برزخ م∂شوند.  ẃند و با روح∂ مطه د ^ نصوح∗∗∗∗م∂گر م∂شود و موفẃق به توبه
پروردگارا! 

به حرمت اهل بيتگناهان ما را بيامرز. 
توفيق بندگ∂ به ما عنايت فرما. 

الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃو الس
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

^ واقع∂ كه ديگر به گناه باز نگردد.  ^ نصوح: توبه توبه ∗
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به چه كس∂ وص∂ẃ گفته م∂شود؟ 
ا  ر ∂∗∗∗∗كارهاي∂  ґب→ه ك→س∂ گ→→فته م→→∂شود ك→ه م→وص ẃ∂→است و وص ẃ∂→→→ ґصџاوص→→ياء ج→→مع و ^ ك→→لمه

^ بود،پس از وفاتش به آن كس سفارش كند.  د ẃكه در زمان حيات خودش متص

^ رسول اكرم�  امامان دوازدهگانه،اوصيا
^ ام→→→→→ام→→→→→يẃه م→→→→عتقديم ك→→→→→ه ام→→→→امان دوازدهگ→→→→→انه،يعن∂ ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين ع→→→→ل∂� و ي→→→→ازده   م→→→→→ا ش→→→→→→يعه
^ وص→→→→→→→→→→∂ẃ پ→→→→→→→→→→→يامبر خ→→→→→→→→→→دا � ه→→→→→→→→→→ستند؛يعن∂، ت→→→→→→→→→→مام  ف→→→→→→→→→→رزند م→→→→→→→→→→عصومش� ي→→→→→→→→→→ك∂ پس از دي→→→→→→→→→→گر
ك→→ارهاي∂ را ك→→ه پ→→→يامبر اك→رم � از آن ج→هت ك→ه ن→ب∂ẃ و رس→ول ب→ود، ان→جام م→→∂داده است،ام→امان 
^ خ→ود آن ج→ناب ب→→ه ع→→هده گ→رفتهان→د؛ ك→ارهاي∂ از ق→بيل  � پس از وف→→ات آنح→→ضرت، ب→→→ا ت→وصيه
 ^ ت→→→→بيين ح→→→→قايق وح→→→∂ آس→→→مان∂ ق→→→رآن، ت→→→→عليم و ت→→→شريح ج→→→زئيẃات اح→→→→كام، ارش→→→اد و ه→→→دايت ج→→→امعه

^ خدا از طريق گفتار و عمل و ....  بشر به سو
تكرار موضوع توصيه و وصيẃت در قرآن كريم 

 م→→→→ا در ق→→→→رآن ك→→→→→ريم م→→→→→∂بينيم ك→→→→→ه خ→→→→→داون→→→→د ب→→→→ه ان→→→→بياء� وص→→→→يẃتهاي∂ م→→→→→∂كند.ان→→→بياء ه→→→م ب→→→ه 
                                                           

موص∂: وصيẃت كننده.  ∗
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اوصيايشان وصيẃتهاي∂ كردهاند.خداوند در اين آيه خطاب به رسول اكرم� م∂فرمايد:  
 ґه→→→→ ґنا بẂي→→→→ ￍص џم→→→→ا و џو џ−Ẃيџنا إلẂي→→→→ џحẂأو ^ ґذￍال џو Ґوحا→→→→Ẁن ґه→→→→ ґب ∂→→→→ ￍص џم→→→→ا و ґي→→→→ن ґ ẃالد џن→→→→ ґم Ẃم→→→→Ẁكџل џع џر→→→→ џش�

يس∂...�؛۱  ґع џوس∂ وẀم џو џيم ґراهẂإب
«م→→→→→→ا، ه→→→→→→م ب→→→→→→→ه ت→→→→→→و ه→→→→→→م ب→→→→→→ه پ→→→→→→يامبران ب→→→→→→→زرگ∂ ك→→→→→→ه ق→→→→→→بل از ت→→→→→→و ب→→→→→→ودند، م→→→→→ثل ن→→→→→وح، اب→→→→→راهيم، م→→→→→وس∂ و 

^ اولوالعزمند و صاحبان شريعت و كتابند،] وصيẃت كردهايم...».  عيس∂� [كه انبيا
^ خدا به پيامبر�و ساير انبياء�  توصيه

حال، وصيẃت من كه خدا هستم به تو و ساير انبياء چه بوده است؟  
...�؛  ґيهґوا فẀق ￍرџفџتџال ت џو џين ґ ẃوا الدẀيمґأق Ẃأن...�

«...تنها وصيẃت من به شما اين است كه دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد...». 
ت→وصيه ب→ه دو ام→ر بسيار مهمẃ از نظر خدا: او�ل برپاداشتن دين (نه تنها عمل به آن، بلكه اقامه 
^ بزرگ؛ يعن∂، ايجاد تفرقه و  و زن→ده ن→→گه داش→تن آن از ه→ر ط→ريق م→مكن) دو�م پ→رهيز از ف→تنه و بال
ف م∂بينيم امروز اين بال چگونه دامنگير امẃت اسالم∂ شده است.  џس џاختالف در دين كه معاال

^ تعاليم دين  ^ اقامه ه∂ به فريضه ẃب∂توج
^ آن در م→→→→→يان م→→→→→سلمانان  يẃت دي→→→→→ن و س→→→→→پس اق→→→→→امه ẃل، ك→→→→→→ه ش→→→→→ناختن ع→→→→→ظمت و اه→→→→→مẃم→→→→→طلب او
^ م→سائل م→ربوط ب→ه ح→→الل و ح→رام خ→دا  ه∂ ق→رار گ→رفته و درب→→اره ẃاست، ام→→روز س→→خت م→→ورد ب→→∂توج
^ خ→→→→→ود ج→→→→→زو دي→→→→→ن ح→→→→→→ساب م→→→→→∂كنند و ب→→→→→→ا  ^ م→→→→→→∂شود.ي− س→→→→→→لسله ك→→→→→ارها را ب→→→→→ا س→→→→→ليقه س→→→→→→هلان→→→→→گار
اهتمام تمام انجام م∂دهند و به آنچه از وظايف حتم∂ انسان مسلمان است ب∂اعتناي∂ م∂كنند؛ 

                                                           

 .۱۳ ^ ^Ẅ ، آيه ^ شور ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲۲۱

در حال∂ كه خداوند حكيم با قاطعيẃت تمام خطاب به پيامبران بزرگش فرموده است:  
...�؛  ґين ґ ẃالد џن ґم ẂمẀكџل џع џر џش�

^ من از شما اين است كه:  پايه گذار دين من هستم و تنها خواسته
�؛  џين ґ ẃوا الدẀيمґأق� 

«دين را برپا نگه داريد [و نگذاريد از پا بيفتد]».  
 ديگر اينكه : 

�؛  ґيهґوا فẀق ￍرџفџتџال ت� 
^ نكنيد كه تفرقه و اختالف در آن ايجاد شود».   «كار

بعد م∂فرمايد: 
...�؛  џ ґكґر ẂشẀمẂال ∂џلџع џرẀبџك...� 

ل] اي→→ن م→→طلب ب→→ر م→→شركين س→→نگين است [ك→→→ه دي→→ن را آن چ→نان ك→ه م→ن خ→واسته و ت→شريع  ẃت→→حم]...
^ ما هم سنگين باشد.  ل آن برا ẃكردهام بپذيريد]... پناه بر خدا م∂بريم كه تحم

^ ما  بزرگ∂ گناه ربا و سهلانگار
در م→→→→→→جلس∂ ص→→→→→→حبت از رب→→→→→→ا ب→→→→→→ود.اي→→→→→→ن ب→→→→→→نده خ→→→→→→يل∂ ت→→→→→→→أكيد م→→→→→→∂كردم ك→→→→→→ه چ→→→→→→را ب→→→→→ايد در ب→→→→→ازار 
^ ب→→→ه اي→→→ن س→→نگين∂ اي→→→ن چ→→نين س→→ب− ش→→ده ب→اشد؟ ت→نها گ→→ناه∂ است ك→ه خ→دا ب→→ه  م→→سلمين اي→→ن م→→سأله

مرتكب آن گناه اعالن جنگ كرده است كه:  
...�؛۱  ґهґول Ẁس џر џو ґاهللا џن ґب＃ مẂر џحґوا بẀن џذẂأџف...�

^ رباخواران،كه خدا و رسولش اعالن جنگ با شما كردهاند».  «آگاه باشيد ا
                                                           

 .۲۷۹ ^ ^ بقره ، آيه ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۲۲۲

در روايات ما هم كه آمده است :  
^ ك→→→عبه است  گ→→→→ناه ي− دره→→→→م رب→→→→ا س→→→→→نگينتر از گ→→→→→ناه ه→→→→فتاد زن→→→→→ا ب→→→ا م→→→حارم،آن ه→→→م در خ→→→انه
^ م→→→→→→→ن س→→→→→→→نگين است. از ط→→→→→→→رز  (ن→→→→→→→→ستجير ب→→→→→→→→اهللا ). ي→→→→→→→ك∂ از آق→→→→→→→ايان گ→→→→→→→فت: پ→→→→→→→→ذيرش اي→→→→→→→ن م→→→→→→→طلب ب→→→→→→→→را
ص→حبتش ف→هميدم ك→ه آن ب→يچاره خ→ودش م→بتال به اين گناه است و وقت∂ اين حرفها را م∂شنود، 
^ ت→→سكين آالم ق→→لب∂اش راه→→∂ ن→→م∂يابد؛ و لذا م→→∂گفت:  وح→→شت م→→∂كند و ج→→ز ان→→كار م→→طلب ب→→را
م→→→→→→ن ف→→→→→→كر ن→→→→→→م∂كنم در اس→→→→→→→الم اي→→→→→→ن ق→→→→→→در رب→→→→→→ا را ب→→→→→→زرگ ك→→→→→→رده ب→→→→→→اشند ك→→→→→ه ش→→→→→→ما ب→→→→→زرگش م→→→→→→∂كنيد و 
^ ك→عبه است. گ→فتم : م→گر م→ا ن→→بايد  م→→∂گوييد: ي− دره→→م رب→→→ا ب→→دتر از ه→→→فتاد زن→→ا ب→→ا م→حارم در خ→→انه
دي→→→→→→→نمان را از ص→→→→→→→→احب ش→→→→→→→ريعت ب→→→→→→گيريم؟مگر ن→→→→→→بايد اح→→→→→→كام خ→→→→→→دا را از ق→→→→→→رآن و رواي→→→→→→ات ب→→→→→→ه دست 
^ ف→قها در كتابهايشان نقل م∂كنند و در آن خداوند آدم رباخوار  آوري→م؟آيا رواي→ت∂ ك→ه ه→مه
^ اث→→→→بات ب→→→→زرگ∂ اي→→→→ن گ→→→→ناه بس ن→→→→يست؟و ح→→→→ال آنك→→→→→ه  ف∂ ك→→→→رده است ب→→→→را ẃرا ج→→→→→→نگنده ب→→→→→ا خ→→→→ود م→→→→عر
^ ن→كرده و م→ثالҐ نفرموده است شرابخوار يا زناكار طرف  ^ ه→يچ گ→→ناه∂ اي→→نگونه ت→عبير ت→→ند درب→→اره

جنگ با خدا هستند.  
ل سخن حقẃ بر هر كس∂ آسان نيست  ẃتحم

^ ش→→→→→→→→→يفتگان پ→→→→→→→→→ول ب→→→→→→→→→سيار س→→→→→→→→→نگين است . خ→→→→→→→→ود ق→→→→→→→→رآن ه→→→→→→→→م  آر＾،پ→→→→→→→→→ذيرش اي→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→→طلب ب→→→→→→→→→را
م∂گويد: 

�؛   ґهẂيџإل ẂمẀوهẀع Ẃدџما ت џين ґكґر ẂشẀمẂال џﾲџع џرẀبџك� 
د باشند سنگين م∂آيد».   ẃل] اين سخن بر كسان∂ كه نم∂خواهند موح ẃتحم]»

^ ن→→→→فس را ه→→→→→م  ت→→→→نها م→→→→طيع ف→→→→رمان خ→→→→دا ب→→→→ودن ب→→→→ر آنه→→→→ا دش→→→→وار است، م→→→→→∂خواه→→→→ند ف→→→→رمان ه→→→→وا
دخالت دهند، پول را كه محبوبشان است از خود جدا نكنند. 



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲۲۳

...�؛۱  Ẁشاءџي Ẃنџم ґهẂيџإل ∂ґبџت Ẃجџي Ẁاهللا...�
گ→→→→→→→زينش ام→→→→ام اخ→→→→تصاص ب→→→ه خ→→→→دا دارد؛ اوست ك→→→→ه ه→→→ر كس را ب→→→خواه→→→د  م→→→→وضوع اج→→→→تباء∗∗∗∗و 
^ دي→→ن ب→→ه ان→→بياء  ب→→→رم∂گزيند و وص→→→∂ẃ خ→→→ود ق→→→رار م→→→∂دهد. ح→→→اصل آن ك→→ه، در اي→→ن آي→→ه خ→→→دا درب→→→اره
سفارش م∂كند و م∂گويد: من دين را تشريع كردم و از شما م∂خواهم آن را برپا نگه داريد: 

�؛  џين ґ ẃوا الدẀيمґأق� 
دين را برپا كنيد. انبياء� هم به يكديگر وصيẃت م∂كنند.قرآن مجيد م∂فرمايد: 

...�؛۲  ẀوبẀقẂعџي џو ґيهґنџب Ẁيم ґراهẂها إبґب ∂ ￍص џو џو�
«ابراهيم�به فرزندانش وصيẃت كرد و يعقوب[نيز به فرزندانش] وصيẃت كرد [و گفت]...». 

�؛۳  џونẀمґل ẂسẀم ẂمẀتẂأن џو ẃإال ￍنẀوتẀمџال تџف џين ґ ẃالد ẀمẀكџل ∂џفџط Ẃاص џاهللا ￍإن ￍ∂ґنџيا ب...�
^ زن→→دگ∂ ك→→نيد ك→→ه  ^ ف→→→رزندان م→→ن، خ→→داوند ش→→ما را ب→→رگزيده ك→→ه دي→→ن را اق→→امه ك→→نيد. ط→→ور «...ا

مسلمان بميريد [و ب∂دين از دنيا نرويد]». 
^ انبياء�ابالغ واليت و امامت عل∂�  رسالت همه

^ دي→ن و اب→→الغ آن ب→→ه دي→گران است ت→ا م∂رسيم به حضرت  شان ن→گهدار ẃت→مام ان→→بياء� ه→م
^ واليت و امامت را با تأكيد تمام به رسول  خ→اتم االن→→بياء � آن→جا ه→→م م→∂بينيم خداوند مسأله
م→→→→→→→كرẃمش� ت→→→→→→→وصيه ك→→→→→→→رده و آنح→→→→→→→ضرت را م→→→→→→→أمور ب→→→→→→→ه اب→→→→→→→→الغ آن ب→→→→→→→ه ع→→→→→→موم امẃت م→→→→→→∂فرمايد و 
گ→→→وشزد م→→→∂كند ك→→→→ه رس→→→→الت ت→→→و و رس→→→→الت ت→→مام ان→→بياء وق→→ت∂ ب→→→ه ن→→تيجه م→→∂رسد ك→→ه واليت و ام→→امت 

                                                           

،آيه＾۱۳.  Ẅ^ ^ شور ـ سوره ۱
∗اجتباء: انتخاب كردن،برگزيدن. 

 .۱۳۲ ^ ^ بقره ، آيه ـ سوره ۲
ـ همان.  ۳
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 ۲۲℮

^ ان→→جام ن→→گرفته و رس→→→الت∂ از ت→→و و دي→→گر  ع→→→ل∂ � اس→→→تقرار ي→→→ابد و اب→→→الغ ب→→ه امẃت گ→→ردد؛ وگ→→رنه ك→→ار
انبياء به نتيجه نرسيده است: 

...�؛۱  Ẁهџتџسال ґر џتẂغￍلџما بџف ẂلџعẂفџت Ẃمџل Ẃإن џو џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀما ا Ẃغґẃلџب Ẁول Ẁس ￍا الرџهيا أي�
^ رس→→→→ول،آنچه را از خ→→→→دايت ب→→→→ر ت→→→→و ن→→→ازل ش→→→ده[دستور اب→→→→الغ واليت ع→→→ل∂�را] اب→→→→الغ ك→→→→ن و  «ا

اگر نكن∂،ابالغ رسالت هم نكردها＾». 
ي→→→عن∂، رس→→→الت خ→→→ال∂ از واليت در ح→→كم ب→→دن∂ ب→→→∂ روح است ك→→ه ب→→ا گ→→ذشت زم→→ان∂ ان→→→د∑ 
ẃاسيان و اشباه آن دنياطلبان ظالẃم  ن و ب→→عد م→→تالش∂ م→→∂گردد. دي→ن∂ ك→ه در اخ→تيار ام→ويان و عب ẃم→تعف

^ مردم به بار خواهد آورد.   ẃار قرار گيرد، پيداست كه چه مصائب∂ برا جب
جانشين پيامبر اكرم�انتخاب∂ است يا انتصاب∂؟ 

^ خ→→→→الفت رس→→→ول ان→→→تصاب∂  دوراه→→→→∂ ش→→→→يعه و س→→→→نẃ∂ از ه→→→مين ن→→→قطه آغ→→→از ش→→→ده ك→→→ه آي→→→→ا م→→→سأله
است ي→ا ان→تخاب∂؟ آي→ا م→ردم بايد شخص خليفه را انتخاب كنند يا خدا بايد او را نصب كند؟آنها 
^ خ→→→→ود ن→→→يز ع→→→→مل ن→→→كردند و  م→→→→∂گويند م→→→→ردم ب→→→→ايد ان→→→→تخاب ك→→→→نند،در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه ب→→→→→ه ه→→→→مين گ→→→→فته
 Ґم→وضوع خالفت انتخاب∂ است و بايد مردم جمع شوند و مثال Ґدچ→→ار ت→ناقض ش→دند. زي→را اگ→→ر واق→عا
اب→→→→→وبكر را ان→→→→→تخاب ك→→→→→نند، م→→→→→→∂پرسيم: اي→→→→→→ن اج→→→→تماع م→→→→ردم∂ ك→→→→∂ و ك→→→→جا ب→→→→وده است؟ آنه→→→→→ا ك→→→→ه در 
^ ب→→يش ن→→بودند؛از ب→→زرگان  ^ ب→→→ن∂ساعده ج→→→مع ش→→→→دند و اب→→→وبكر را ان→→→تخاب ك→→→ردند، چ→→→ند ن→→→فر ث→→→قيفه

ار و در رأسشان اميرالمؤمنين عل∂� آنجا نبودند.  ẃاصحاب مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عم
ح→→اال ف→→رضاҐ م→→ا پ→→→ذيرفتيم ك→→ه خ→→ليفه ب→→ايد ب→ا ان→تخاب م→ردم م→عيẃن ش→ود، پس چ→را ع→مر را اب→وبكر 
ان→→تخاب ك→→رد، ن→→ه م→→ردم؟ اگ→→ر پ→→→يامبر ن→→بايد ان→→تخاب ك→→→ند، اب→→وبكر ه→→م ن→→→بايد ان→→تخاب ك→→ند، ب→→لكه ب→→ايد 

                                                           

 .⅛۷ ^ ^ مائده ، آيه ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲۲�

^ ش→→→→→ما م→→→→→ردم ج→→→→مع ش→→→→→دند و اب→→→→وبكر را  اي→→→→→ن ام→→→→→ر را ب→→→→→→ه م→→→→→ردم واگ→→→→→→ذار ك→→→→→ند. ه→→→→→→مانطور ك→→→→→ه ب→→→→→→ه گ→→→→→فته
^ را ان→→→→تخاب م→→→→∂كردند، ن→→→→→ه  ^ ب→→→→عد ان→→→→→تخاب ك→→→→→ردند، ب→→→→→از ه→→→→→م ب→→→→→→ايد م→→→→→ردم ج→→→→مع م→→→→∂شدند و خ→→→→ليفه
ش→→→→خص اب→→→وبكر. آن→→→گاه ع→→→مر چ→→→را ش→→→قẃ ث→→→الث∂ پ→→→يش گ→→→رفت ك→→→→ه ب→→→رخالف ه→→→ر دو روش پ→→→→يشين ش→→→→د؛ 
ي→عن∂، ن→→ه ان→تخاب ج→مع∂ ش→→د ن→ه ان→تخاب ف→رد＾؛ ن→→ه ت→عيين خ→ليفه را ب→ه م→→ردم واگ→→ذار ك→رد ن→ه خودش 
ص ك→→→رد و گ→→→فت: اي→→→→نها ب→→→عد از م→→→ن  ẃواگ→→→ذار ك→→→رد؛ شش ن→→→فر را م→→→شخ Ẅ^ ت→→→→عيين ك→→→→رد، ب→→→→لكه ب→→→→ه ش→→→ور
^ ط→→→→→→→→→→رح ك→→→→→→→→→→رد ك→→→→→→→→→→ه  ^Ẅ را ب→→→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→→→ونها ^ ت→→→→→→→→→→شكيل ش→→→→→→→→→→ور ب→→→→→→→→→→→نشينند و ي→→→→→→→→→→→ك∂ را ان→→→→→→→→→→→تخاب ك→→→→→→→→→→→→نند و ن→→→→→→→→→→قشه

ان از آن بيرون بيايد.  ẃعثمانبنعف
م→→→ا م→→→∂گوييم: اگ→→→ر واق→→→عاҐ ت→→→عيين خ→→→ليفه ح→→→قẃ م→→→ردم است، پس چ→→→را اب→→→وبكر اي→→→→ن ح→→→قẃ را زي→→ر پ→→→ا 
^ خ→→→ود م→→→عيẃن ك→→→رده و اگ→→ر ح→→قẃ ح→→اكم  ن→→→هاده و ب→→→∂ اع→→→→تنا ب→→→ه م→→→ردم، خ→→→ودش ع→→→مر را ب→→→→ه ع→→→نوان خ→→→ليفه
ق→→→→بل∂ است، پس چ→→→→را ب→→→ه زع→→→م ش→→→ما پ→→→→يامبر� ب→→→ه اي→→→ن ح→→→قẃ ع→→→مل ن→→→كرده و آن را ب→→→→ه م→→→ردم واگ→→→ذار 
^ شش ن→→→فره واگ→→→ذار  ك→→→→رده و چ→→→→را ع→→→→مر اي→→→→ن ه→→→→→ر دو ح→→→→قẃ را زي→→→→→ر پ→→→→→ا ن→→→→→هاده و ت→→→عيين خ→→→ليفه را ب→→→→ه ش→→→ورا
^ گ→→→→رفتن س→→→→رنوشت ح→→→→يات∂ م→→→→ردم ت→→→→وجيه  ك→→→→→رده است؟ آي→→→→→ا اي→→→→→ن ك→→→→→ارها ج→→→→→ز خ→→→→→ودكامگ∂ و ب→→→→→ه ب→→→→از

^ اماميẃه معتقديم كه:  ^ دارد؟به هر حال، ما شيعه ديگر
^ ان→→→→→تصاب∂ است وب→→→→ايد ش→→→→خص خ→→→→ليفه را خ→→→→→دا  ^ خ→→→→→→الفت پ→→→→→يامبراك→→→→→رم�مسأله  م→→→→→سأله
Ẅ∂ẃ خ→→→→ود پ→→→→→يامبر� ه→→→→م م→→→→جاز ب→→→→ه ت→→→→عيين ن→→→→→يست، ب→→→→لكه او ش→→→→خص  م→→→→→عيẃن و م→→→→→نصوب ب→→→→فرماي→→→→→د، ح→→→→ت
^ پس از م→ن  ف∂ ك→رده و گ→فته است خ→ليفه ẃف∂ م→→∂كند؛ و لذا او م→عر ẃم→→نصوب از ج→→انب خ→دا را م→عر
^ م→نصب  ẃم→تصد ^ بناب→→→∂طالب � و پس از او ي→→ازده ف→→رزندش ي→→ك∂ پس از دي→→گر ẃ∂ش→→خص ع→→ل

خالفت خواهند بود.  
 ^ ^ پ→→→يامبر� ك→→ه م→→ا از او ت→→عبير ب→ه ام→ام م→→∂كنيم، ب→ايد ه→مان ن→يرو م→→ا م→→عتقديم ك→→ه خ→→ليفه
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 ۲۲⅛

^ را ك→→→→→ه پ→→→→→يامبر دارا ب→→→→وده است دارا ب→→→→اشد؛ ي→→→→عن∂، ارت→→→→باط غ→→→→يب∂ ب→→→→ا ع→→→→الم رب→→→وب∂ داش→→→ته ب→→→اشد و  م→→→→عنو
ح→→قايق م→→ربوط ب→→ه وح→→∂ را از آن ع→→الم ب→→گيرد؛ ب→→→ا اي→→→ن ت→→فاوت ك→ه وح→∂ پ→→يامبر وح→∂ ت→شريع∂ است؛ 
ي→→→→→→عن∂ اح→→→→→→→كام ش→→→→→ريعت را از آن ط→→→→→ريق م→→→→→→∂گيرد و ب→→→→→ه م→→→→→ردم اب→→→→→→الغ م→→→→→→∂كند،ول∂ وح→→→→→∂ ام→→→→→ام وح→→→→→∂ 
 ^ ت→بيين∂ است ك→ه از آن ط→ريق،از ت→→فاصيل و ج→زئيẃات اح→كام ش→ريعت آگ→اه م∂شود و آنها را برا
 ^ ^ اج→→→→را م→→→→∂گذارد؛ و لذا ه→→→→مان ط→→→→ور ك→→→→ه ان→→→تخاب ن→→→ب∂ẃ از ع→→→→هده م→→→→ردم ب→→→→يان م→→→→∂كند و ب→→→→ه م→→→→رحله
^ م→ردم خ→ارج است  م→→ردم خ→ارج است و ب→→ايد خ→→دا او را ب→رگزيند، ان→تخاب وص→∂ẃ ن→ب∂ẃ ه→م از ع→هده

و بايد خدا او را برگزيند. 
^ به دوستان ب∂دقẃت  ر ẃتذك

^ ح→→رفهاي∂ م→→∂زنند ك→→→ه ه→→يچ ت→→وقẃع ن→يست اي→→نگونه  ف است ك→→→ه اف→→راد ẃت→→أس ^  خ→→يل∂ م→→ايه
س→→خنان از ام→→→ثال آنه→→→ا ش→→نيده ش→→ود؛ م→→→∂گويند: م→→ا ب→→ا اه→→→ل س→→نẃت اخ→→تالف ع→ميق و اس→اس∂ ن→داري→→م، 
 Ґم→→→→→شتركات م→→→→→→ا خ→→→→→→يل∂ زي→→→→→→ادتر از م→→→→→ختلفات م→→→→→است و ي− اخ→→→→→تالف س→→→→→طح∂ و ف→→→→رع∂ داري→→→→م.واق→→→→عا
ع→جيب است. م→ا از اي→ن آق→ايان م∂پرسيم: آيا اين مطلب، كه منابع رواي∂ شيعه را پر كرده و اصل 
^ از  ^ م→→→→ا را ت→→→→شكيل داده، ك→→→→→ه م→→→→→∂گوييم: واليت روح دي→→→→انت است و دي→→→→→انتґ ع→→→ار اص→→→→يل اع→→→→→تقاد

^ است:  واليت در حدẃ كفر و نفاق است و صاحب آن محروم از نجات اخرو
)؛  لґيￍ↨ وџ ماتџ مџيẂتџ↨ كẀفẂر＃ وџ نґفاق＃ ґجاه ↨џتẂيџم џمات ґهґمانџز џمامґا ẂفґرẂعџي Ẃمџل џو џمات Ẃنџم)

و ح→→→→→تماҐ ش→→→→→→ما ه→→→→→م م→→→→→عتقد ب→→→→→ه اي→→→→→ن ه→→→→ستيد،ي− م→→→→→طلب ف→→→→رع∂ و س→→→→طح∂ است و ارت→→→→باط∂ ب→→→→ا اص→→→→ول 
^ تبليغ چه بكنيم؟ م∂گويد:   ^ ي− مسلمان ندارد و باز هم مشتركات فراوان داريم؟ با آيه اعتقاد

...�؛۱  џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀما ا Ẃغґẃلџب Ẁول Ẁس ￍا الرџهيا أي�
                                                           

 .⅛۷ ^ ^ مائده ، آيه ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲۲۷

ر واق→→ع، رس→→الت م→→ا را  د ^ رس→→ول، اگ→→ر اب→→الغ واليت ن→→→كن∂،رسالتت در ن→ظر م→ا ك→→العدم∗∗∗∗است و  «ا
انجام ندادها＾». 

^ در امر مذهب  نگران∂ بزرگ ترويج ب∂قيد
ن→→گران→→∂ درد آور اي→→→ن است ك→→ه ن→→كند در ذه→→→ن ج→→وانه→→→ا و ن→→وجوانه→→→ا اي→→ن ش→→بهه پ→يدا ش→ود ك→→ه 
واق→→عاҐ م→→→ا ب→→→ا اه→→ل ت→→سنẃن ي− اخ→تالف س→طح∂ و ف→رع∂ داري→م ك→ه ب→ه اص→ول دي→→ن ارت→باط∂ ن→→دارد. اگ→ر 

به راست∂ معتقديم كه واليت عل∂ حقẃ است: 
)؛  ＃ẃ∂ґلџع џعџم ق џحẂال џو ґẃق џحẂال џعџم ￒ∂ґلџع)

^ قرآن:  و بنا به فرموده
..�؛۱  Ẁالل ￍالض ￍإال ґẃق џحẂال џدẂعџما ذا بџف...�
«...و نيست بعد از حقẃ به جز گمراه∂...». 

پس دي→→→→→→→→→→ن و م→→→→→→→→→ذهب م→→→→→→→→→نحرف از واليت ع→→→→→→→→→ل∂ ب→→→→→→→→اطل است و ض→→→→→→→→→الل .آي→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→ه راس→→→→→→→→ت∂ ش→→→→→→→→→ما 
^ دي→→گرش اب→→وبكر و  م→→→عتقديد ك→→→ه دي→→→ن ح→→→قẃ دو ش→→→→عبه دارد، ي− ش→→عبهاش ع→→ل∂� است و ش→→→عبه
ع→→→→→مر؟ اح→→→→→→كام ش→→→→→→ريعت دو م→→→→→رجع دارد، ي− م→→→→→رجعش اه→→→→→→ل ب→→→→→يت پ→→→→→→يامبر است و م→→→→→رجع دي→→→→→گرش 
 ^ ^ راهها حقẃ است و همه رو به خداست؟وا اب→وحنيفه و م→→ال− و ش→افع∂ و اح→مدحنبل؟آيا ه→مه
 ^ ب→ر ح→→ال ش→→ما اگ→ر اي→ن شبهه را در ذهن جوانها بيفكنيد و آن ناپختگان سادهدل را به هال∑ ابد

مبتال سازيد.  
^ م→→→ا در ش→→→راي→→→ط ك→→→نون∂ دي→→→نشان را از س→→→خنان ام→→→ثال  هها و ن→→→وجوانه→→→→ا ẃه→→→→يچ م→→→→∂دان→→→→→يد اي→→→ن ب→→→چ

                                                           

م،وجود نداشتن.  џد џم: همانند ع џد џكالع ∗ .۳۲ ^ ^ يونس ، آيه ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۲۲۸

ش→ما، ك→ه از طريق راديو و تلويزيون پخش م∂شود، م∂گيرند؟تلويزيون كيفيẃت وضو و نماز هر 
دو گ→روه ش→يعه و س→نẃ∂ را ك→نار ه→→م ن→شان م∂دهد كه هر دو مسلمانند و هر دو وضو م∂گيرند و هر 
هها ج→ا م→→∂اف→تد ك→→ه راه ه→ر دو ح→قẃ است و اخ→تالف∂ ب→→ا ه→→م  ẃدر ذه→ن ب→چ ^ دو ن→→→ماز م→→→∂خوان→ند وＪ ط→→ور
ن→→→→دارن→→→→د؛ ب→→→→لكه گ→→→→اه∂ ك→→→→→ليسا و م→→→→سجد را ه→→→→م ك→→→→نار ه→→→→م ن→→→→→شان م→→→→→∂دهند ك→→→→ه م→→→سلمانان در م→→→سجد و 
م→→→→سيحيان در ك→→→→ليسا ه→→→→مه ب→→→→ا ه→→→م رو ب→→→ه خ→→→دا راه→→→∂ دارن→→→د و خ→→→→الصه،تدريجاҐ م→→→سل− ص→→→لح ك→→→→لẃ∂ و 

ارد ترويج م∂شود.  د ر مذهب∂∗ Ẁره Ẁه
وظيفه و تكليف ما در اين زمان چيست؟ 

^ ما حقيقت دين را بفهمند و  هها ẃع→مل كنيم كه جوانها و بچ ^ ف و م→كلẃفيم ط→ور ẃم→ا م→وظ
 ґعل∂ و آل عل∂� است و هر كه از در ^ ب→اورشان ب→شود ك→ه دين اسالم حقيق∂ منحصراҐ درґ خانه

اين خانه منحرف بشود، ضالẃ و گمراه است و محروم از سعادت ابد＾. 
اي→→ن ح→→قيقت را ب→→ايد در ذه→→ن ج→→وانه→→ا و ن→→وجوانه→→ا ب→→ا اس→→تحكام ت→→مام ج→ا ب→يندازي→→م؛ وگ→رنه ب→ه 
ام→انت اله→∂ خ→→يانت ك→ردهاي→→م. اي→ن ام→→انت∂ است ك→ه ب→ه دست م→ا س→پرده ش→ده و م→ا ب→ايد آن را صحيح 
و س→الم ب→→ه ن→سل آي→نده ب→سپاريم و ب→ه آنه→ا بفهمانيم كه سنẃ∂ همان حرف را م∂زند كه مشركين در 

اوايل بعثت م∂زدند.قرآن م∂فرمايد، وقت∂ قرآن بر رسول خدا� نازل شد: 
�؛۱  يم＃ ґظџع ґنẂيџت џي ẂرџقẂال џن ґل＃ م Ẁج џر џﾲџع ẀآنẂرẀقẂا ال џهذ џل ґẃزẀال ن Ẃوџوا لẀقال џو�

ب→→→يايد و] ك→→→تاب∂ ب→→ر او ن→→→ازل ش→→ود، م→→گر [آدم   ^ ت∂ ب→→→اشد و پ→→→يامبر ẃآنه→→→ا گ→→→فتند: اگ→→→ر ب→→→→ناست [ن→→→بو
ق→→→→→حط∂ ب→→→→→ود ك→→→→→ه] ح→→→→تماҐ ب→→→→→ايد او [پ→→→→سر ع→→→→بداهللا] پ→→→→→يامبر ش→→→→ود و ق→→→→رآن ب→→→→ر او ن→→→→ازل ش→→→→ود؟ چ→→→→را ب→→→→ه آن م→→→→رد 

                                                           

 . ẃدر قبال مذهب خاص ^ رمذهب∂: ب∂قيد و بند Ẁره Ẁه∗
 .۳۱ ^ ^ زخرف ، آيه ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲۲۹

∂ (ولي→→→→→دبنمغيره) ن→→→→بوẃت داده  ẃث→→→→→روتمند ط→→→→→ائف∂ (ع→→→→رو↕ ب→→→→→نمسعودثقف∂) ي→→→→ا ب→→→→ه آن م→→→→رد زورم→→→→ند م→→→→ك
نشده و قرآن بر آنها نازل نشده است؟ 

آنه→→→→→ا خ→→→→→يال م→→→→→→∂كردند ن→→→→بوẃت ي→→→→عن∂ ري→→→→است و ح→→→→كومت؛ و لذا م→→→→→∂گفتند: اگ→→→→ر ح→→→→كومت 
د، ك→ه ن→ه ث→روت∂  ẃاست، ب→→ايد دست ولي→→د ب→ن م→→غيره ي→ا ع→رو↕ ب→→نمسعودثقف∂ ب→اشد. چ→را ب→ه دست م→حم
^ است .  دارد ن→→→→→ه ق→→→→→→درت∂، داده ش→→→→ود؟ اي→→→→ن را ن→→→→م∂توان→→→→ستند ب→→→→→فهمند ك→→→→→ه ن→→→→بوẃت ي− ح→→→→قيقت م→→→→عنو
^ ح→→كومت و  س→→→ت،ن→→→ه م→→سأله ا ارت→→→باط ج→→→وهر روح ب→→→ا ع→→→الم رب→→→وب∂ است. ق→→لب او م→→هبط∗∗∗∗وح∂ خ→→د
 ^ ري→→→→→است ك→→→→→→ه ب→→→→→گويند ه→→→→→ر ك→→→→→ه ش→→→→د، ب→→→→اشد. ه→→→→مين ح→→→→رف را اه→→→→→ل ت→→→→سنẃن م→→→→→∂زنند و م→→→→→∂گويند: ب→→→→را
خ→→→الفت م→→گر آدم ق→→حط است ك→→ه ح→→تماҐ ب→→ايد پ→→سر اب→→يطالب ب→→اشد ك→→ه ج→→وان→→∂ س→→∂وسهساله است و 
^ را كشته است و مردم زير بارش نم∂روند.  ^ جنگ افراد بسيار ن→اپختگ∂ها دارد و در ميدانها
^ ك→شيده  ^ است ك→→ه ن→→ه آدم→→∂ ك→→شته ن→→ه ش→→→مشير →→ا اب→→وبكر پ→→يرمرد ج→→ا اف→→تاده و ب→→→∂آزار و ب→→زرگوار ẃام
است، چ→→را او ن→→باشد؟ اي→→ن ه→→→مان ح→رف∂ است ك→ه م→شركين م→→∂زدند و خ→→يال م→∂كردند ن→بوẃت ي→عن∂ 
ري→→→→→→است، ي→→→→→عن∂ ح→→→→→كومت و س→→→→→لطنت؛پس ب→→→→→→ايد در دست آدم پ→→→→→ولدار و زوردار ب→→→→→اشد.اي→→→→→→نها ه→→→→→م 
م→∂گويند چ→را ب→عد از پ→يامبر خ→→الفت ب→→ه دست ع→ل∂ باشد و به دست ديگران نباشد؟همانطور كه 
م→شركان ح→قيقت ن→بوẃت را ن→فهميدند، اينها هم حقيقت امامت را نفهميدند. نفهميدند كه امامت 
^ با عالم ربوب∂ است كه مهبط مالئكه و  و خ→→الفت رسول ي− نوع ارتباط خاصẃ روح∂ و معنو
ف→→→→→→→→رشتگان است. ه→→→→→→→→→مانطور ك→→→→→→→→ه ق→→→→→→→→لب رس→→→→→→→→ول اهللا� م→→→→→→→→هبط ج→→→→→→→→برئيل ام→→→→→→→→ين است، ق→→→→→→→لب ع→→→→→→→ل∂ 
، او م→→→→هبط  Ẅ∂ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين� و ف→→→→→رزندان م→→→→→عصومش� ن→→→→→يز م→→→→→هبط ف→→→→→رشتگان اله→→→→→∂ است؛ م→→→→نته
وح→→∂ ت→→شريع∂ است و اي→→→نها م→→هبط وح→→∂ ت→→بيين∂ان→د،؛يعن∂، ط→ريق ب→→يان ش→ريعت از ج→انب خ→→دا ب→ه 

                                                           

∗مهبط: محلẃ فرودآمدن. 



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۲۳Ω

^ م→→ردم  اله→→→→ام م→→→∂شود ك→→→ه چ→→→گونه ب→→→→ايد از ب→→→طون ق→→→رآن، ح→→→→قايق م→→→عارف و اح→→→كام اس→→تكشاف و ب→→را آنه→→→ا 
ب→يان ش→ود.رسول� ه→م آنه→ا را ك→نار ق→رآن گ→→ذاشت و ف→رمود: من م∂روم و ع→ترت و اهل بيت خودم 
→→→تم خ→→→يال ن→→→كنند ك→→→ه  ẃت م→→→ن در ام→→→ر ه→→→→دايت ب→→→اشند.تا امẃرا ك→→→نار ق→→→رآن م→→→→∂گذارم ت→→→ا م→→→رجع و م→→→ستمس− ام
ع→→→→→∂ است ك→→→→→ه ب→→→→ه دست ه→→→→ر ك→→→→س∂ ب→→→→يفتد  ^ ح→→→→كومت و زع→→→→امت∗اج→→→→تما ^ خ→→→→→→الفت، ت→→→→→نها م→→→→سأله م→→→→→سأله

اشكال∂ پيش نم∂ آيد. آر＾، مشركان نبوẃت را نشناختند و سنيẃان نيز امامت را نشناختند. 
فقط خدا به اهليẃت جانشين رسول اكرم� آگاه است 

^ اص→→→→ل∂ اخ→→→→تالف ش→→→→يعه و س→→→→نẃ∂ ه→→→→مين ج→→→→است ك→→→→ه م→→→→ا م→→→→→∂گوييم ان→→→→تخاب  ب→→→→→نابراي→→→→ن، ن→→→→قطه
خ→→→→→→→→ليفه و ت→→→→→→→→عيين وص→→→→→→→→∂ẃ رس→→→→→→→→ول اك→→→→→→→→رم � م→→→→→→→→نحصراҐ در اخ→→→→→→→→تيار خ→→→→→→→→داون→→→→→→→→د است و ج→→→→→→→→ز او ك→→→→→→→→س∂ 
^ اه→→→ليẃت م→→→نصب خ→→→→الفت و ام→→→امت است؛ ه→→مانگونه ك→→→ه دارا ب→→ودن  ن→→→م∂دان→→→د ك→→→ه چ→→→ه ك→→→س∂ دارا

اهليẃت رسالت را جز خدا كس∂ نم∂داند، چنانكه خودش فرموده است: 
...�؛۱  Ẁهџتџسال ґر Ẁلџع Ẃجџي ẀثẂي џح Ẁمџل Ẃأع Ẁاهللا...�

«...خدا م∂داند رسالتش را در كجا قرار دهد...». 
Ẅ∂ẃ خ→ود رس→ول ن→يز ج→ز  داراب→→ودن اه→→ليẃت وص→→→ايت رس→→ول را ه→→م ج→→ز خ→→دا ك→س∂ ن→م∂دان→د و ح→ت
ا اهل تسنẃن  ẃف∂ شخص منصوب از جانب خدا دخالت∂ ندارد؛امẃاب→→الغ پيام خدا در اين مورد و معر
چ→نان اي→ن م→طلب ب→→ا آن ع→ظمت را ساده و سطح∂ گرفتهاند كه با تشكيل ثقيفه＾بن∂ساعده جعل 

^ رسول اهللا اعظم نشاندند.  خالفت كردند و ابوبكر را جا
مￍد＃ وџ آلґ مẀحمẃد؛  џحẀم ￍق џح џمџلџم＃ ظґظال џل ￍوџا ẂنџعẂال ￍمẀهẃللџا

                                                           

زعامت: پيشواي∂ و رياست.  ∗ .۱۲℮ ^ ^ انعام ، آيه ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲۳۱

^ اولوالع→→→→→زم  در ص→→→→→→ورت∂ ك→→→→→→ه ق→→→→→رآن م→→→→→→∂فرمايد: ح→→→→→ضرت م→→→→→وس∂ ب→→→→→ن ع→→→→→مران� ك→→→→→ه از ان→→→→→بيا
م→→→→→ن→→→اجات  است، ه→→فتاد ن→فر از ق→وم خ→ودش را ان→تخاب ك→رد كه آنها را همراه خود به ميقات∗ببرد تا 
سترين و ع→→→→→→→ارفترينها ب→→→→→→ودند ك→→→→→→ه  ẃت در م→→→→→→يان ق→→→→→→ومشان از م→→→→→→قدẃاو ب→→→→→→→ا خ→→→→→→→دا را ب→→→→→→→شنوند. آن ج→→→→→→معي

جاهل و نادان از آب درآمدند، چنان كه م∂فرمايد:  
يقاتґنا...�؛۱  ґمґل Ґال Ẁج џر џين ґعẂب џس ẀهџمẂوџوس∂ قẀم џتار Ẃاخ џو�

ا آن منتخبين آن چنان نفهم  ẃم→→يقات م→ا برگزيد. ام ^ م→وس∂ � از م→يان ق→ومش ه→فتاد ن→فر را ب→را
از آب در آمدند كه: 

↕ ...�؛۲  џرẂه џج џا اهللاџن ґرџوا أẀقالџف...�
«...گفتند: خدا را ب∂پرده و آشكار به ما نشان بده تا ببينيمش...». 

...�؛۳  Ẃم ґه ґمẂلẀظґب ↨џق ґاع ￍالص ẀمẀهẂت џذ џخџأџف...�
«...به كيفر اين نفهم∂، صاعقه آنها را فرا گرفت...». 

پس وق→→ت∂ م→→نتخبين ح→ضرت م→وس∂� م→طابق ب→→ا واق→ع درن→→يامدند،آيا م→نتخب اب→وهريرهها و 
خ→→→→الدبنوليدها و ... م→→→→→طابق ب→→→→ا واق→→→→ع در خ→→→→واه→→→→→د آم→→→→د؟بنابراي→→→→ن، م→→→→نطق ش→→→→يعه در م→→→وضوع خ→→→→الفت، 
^ پ→→→يامبر ه→→→→مانند خ→→→ود پ→→→→يامبر� ب→→→ايد  م→→→→نطق∂ ع→→→→قالن→→→∂ است ك→→→→ه م→→→∂گويد:وص∂ẃ ن→→→ب∂ẃ و خ→→→ليفه
م→→نصوب از ج→→انب خ→→دا ب→→اشد،زيرا ت→→نها خ→→→داست ك→→ه م→→→∂دان→→→د چ→→ه ك→س∂ ش→ايستگ∂ آن را دارد ك→→ه 

عهدهدار امر خالفتґ نبوẃت و رسالت باشد؛ چرا كه: 
                                                           

^ اجتماع در آن تعيين وقت كرده باشند.  ^ ۱ＱＱ. ∗ميقات: جاي∂ كه برا ^ اعراف ، آيه ـ سوره ۱
 .۱Ｑ۳ ^ ^ نساء ، آيه ـ سوره ۲

ـ همان .  ۳
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...�؛  Ẁهџتџسال ґر Ẁلџع Ẃجџي ẀثẂي џح Ẁمџل Ẃأع Ẁاهللا...� 
«...خدا م∂داند كه رسالت خود را در كجا قرار دهد...». 

ل دين است  ẃل امام رضا�مبن∂ بر اين كه امامت مكم ẃحديث مفص
ل∂ خطاب به عبدالعزيز م∂فرمايد:   ẃضا� ضمن حديث مفصẃحضرت امام ابوالحسن الر

)؛  Ẃم ґهґيان Ẃدџا Ẃنџا عẀعو ґد Ẁخ џو ẀمẂوџقẂال џل ґه џج ґزيزџعẂدالẂب џيا ع)
^ عبدالعزيز، مردم نادانند و در امر دينشان فريب خوردهاند و به گمراه∂ افتادهاند».  «ا

)؛  Ẁهџدين џلџمẂكџا ∂ẃت џح Ẁهￍيґبџن ẂضґبẂق џي Ẃمџل ￍل џج џو ￍزџع џاهللا ￍنґا)
خ→داوند رس→ول خ→ودش را از م→يان م→ردم ن→گرفت، م→گر ب→عد از اي→نكه دي→→ن خ→ود را ك→امل س→اخت 

و گفت: 
ينџكẀمẂ ...�؛۱  ґد ẂمẀكџل ẀتẂلџمẂأك...�
«...دين شما را كامل كردم...». 

)؛  ґين ẃالد ґمالџك Ẃن ґم ↨џمام ґ Ẃاال ẀرẂمџا џو)
ل دين است [و دين بدون امامت ناقص است]».  ẃامامت مكم»
)؛  ґاهللا џتاب ґك ￍد џر Ẃدџقџف Ẁهџدين Ẃل ґمẂكẀي Ẃمџل џاهللا ￍنџا џمџعџز Ẃنџمџف)

ب→→نابراين، ك→→سان∂ ك→→ه م→→→∂پندارند خ→→دا دي→→ن خ→→ود را ك→→امل ن→→→كرده است، م→→خالفت ب→→ا ك→→تاب خ→→دا 
كردهاند كه گفته است: 

...�؛  ẂمẀكџدين ẂمẀكџل ẀتẂلџمẂكџا...� 
ق م∂يابد.  ẃكمال دين با امامت تحق 
                                                           

^ مائده،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
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)؛  џرџفџك Ẃدџقџف ґاهللا џتاب ґك ￍد џر Ẃنџم џو)
«و كس∂ كه به مخالفت با كتاب خدا برخيزد، كافر شده است». 

 پس، ك→→→→→سان∂ ك→→→→ه اع→→→→تقاد ب→→→ه امامت ن→→→→دارن→→→د و ب→→→ه خ→→→→الفت ب→→→→الفصل∗∗∗∗ام→→→يرال→→→→→→→→→م→→→→→→→→ؤم→→نين ع→→→ل∂� 
معتقد نيستند، طبق گفتار امام هشتم�: 

)؛  џرџفџك Ẃدџقџف)
« به درست∂ كه كافرند». 

وجوه مشتر∑ ما با اهل تسنẃن 
^ ب→→→ا   ح→→→→اال ب→→→→راي→→→→ن اس→→→اس،چگونه م→→→→∂گويند م→→→→ا ب→→→→ا آنه→→→→ا م→→→شتركات داري→→→→م؟ آي→→→ا در چ→→→ه چ→→→يز
آنه→ا م→شتركيم؟ م→ثالҐ در ق→رآن؟ يعن∂ چه كه در قرآن مشتركيم؟يعن∂ در خطẃ و نقش و كتابت و 
→→→→→→→→ا آي→→→→→→→→ا در ت→→→→→→→فاصيل اح→→→→→→→→كام و  ẃالف→→→→→→→→اظ ق→→→→→→→→رآن م→→→→→→→→شتركيم؟ ب→→→→→→→له، درست است، در اي→→→→→→→→نها م→→→→→→→شتركيم؛ ام
 Ґن دارد، ك→→ه م→ثالẃش→→ريعت ك→→ه ب→→→ايد از ق→→رآن اس→→تنباط گ→→ردد و در ظ→→→اهر ق→→رآن ن→→→يست و اح→→تياج ب→→→ه م→→بي
→→→→→→ال↕�چگونه ب→→→→→ايد ع→→→→→مل∂ گ→→→→→ردد و ارك→→→→→→ان و ش→→→→→راي→→→→→طش ك→→→→→→دام  ￍوا الصẀيم→→→→→→ ґأق� ^ ب→→→→→→يان ك→→→→→→→ند ك→→→→→→ه آي→→→→→→→ه
است،ب→→→→→ا آنه→→→→→ا در م→→→→→بيẃن ق→→→→→رآن ه→→→→→م م→→→→→شتركيم ي→→→→→ا خ→→→→→ير ؟ م→→→→→ا م→→→→→→∂گوييم ب→→→→→→ايد م→→→→بيẃن ق→→→→رآن ع→→→→ل∂ � و 
اه→→→لبيت رس→→ول� ب→→اشند و آنه→→ا م→→→∂گويند اب→وحنيفه و دي→گران ب→→اشند. ه→مچنين، آي→ا در اع→تقاد 
ب→→ه ن→→بوẃت رس→→ول اك→→رم� م→→شتركيم؟ در ص→→ورت∂ ك→→ه م→ا ك→س∂ را ب→ه ن→بوẃت خ→تميẃه م→→∂شناسيم ك→→ه 
از ط→→→→→→رف خ→→→→→→دا رس→→→→→→الت ب→→→→→→→ه اب→→→→→→→الغ واليت ام→→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين ع→→→→→ل∂� داش→→→→→ته و آن ح→→→→→ضرت را وص→→→→→∂ẃ و 
^ ب→→→الفصل خ→→ود ت→→عيين ك→→رده است و آنه→→ا ك→→س∂ را ب→→→ه ن→→بوẃت م→→→∂شناسند ك→→ه از ط→رف خ→دا  خ→→ليفه
م→أمور ب→ه اب→→الغ واليت ع→ل∂� نبوده و وصيẃت∂ در امر خالفت نداشته است. آيا باز هم ما با آنها 

                                                           

الفصل: متẃصل، بدون فاصله.  ب ∗
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در اعتقاد به نبوẃت مشتركيم؟ 
^ فقيه صاحب فتوا از ديدگاه شيعه  ويژگ∂ها

^Ẅ از ف→→→→قيه در  ش→→→→→يعه ه→→→→→مان ط→→→→ور ك→→→→ه در ام→→→→ر خ→→→→→الفت و ام→→→→امت دق→→→→يق است، در ام→→→→ر اخ→→→→ذ ف→→→→تو
^ ام→→ام م→→عصوم �  ∂ را ك→→ه از ن→→احيه ẃزم→→→ان غ→→→→يبت ام→→→ام م→→→عصوم � ن→→يز دق→→يق است و ش→→راي→→ط خ→→اص
^Ẅ در احكام دينش كند در نظر م∂گيرد  ر ش→ده است، در فقيه∂ كه م∂خواهد از او اخذ فتو ẃم→قر

و م∂گويد حضرت امام صادق � فرموده است: 
 ẀالهẂو→→→џم ґر→→→Ẃم џ ґال Ґطيعا→→→Ẁم Ẁواه→→→ џهґل Ґفاґخال→→→Ẁم ґهґدي→→→نґل Ґظاґح→→→اف ґه ґسẂف→→→џنґل Ґناґص→→→ائ ґهاءџق→→→ẀفẂال џن→→→ ґم џك→→→ان Ẃن→→→џم)

ميعẀهẀم)؛۱  џال ج ↨џيع ẃالش ґهاءџقẀف ẀضẂعџب ẃالґا Ẁكونџال ي џ−ґذل џو Ẁوه ẀدґẃلџقẀي Ẃنџا ґẃوامџع
Ẃلґلџف

 ^ «ه→ر كدام از فقها كه خود نگهدار از گناه و نگهبان دينش [در ميان امẃت] باشد و مخالف هوا
^ عوامẃ مردم است كه از او تقليد كنند و اين شرايط در بعض∂  نفس و مطيع امر مواليش باشد، وظيفه

^ آنها».  ق م∂يابد، نه در همه ẃشيعه تحق ^ از فقها
مده است:  آ در اين حديث، كه ظاهراҐ از احاديث قدسيẃه∗∗∗∗است، 

نẂيا)؛  الدґب ҐناẀتوẂفџم Ґماґعال џ−џنẂيџب џن∂ وẂيџب Ẃلџع Ẃجџال ت)
^ دنياست واسطه قرار نده [و از او احكام دين مرا نگير]».  «بين من و خودت عالم∂ را كه فريفته

بￍت∂)؛۲  џحџم ґريقџط Ẃنџع џ∑ د Ẁصџيџف)
«او راه محبẃت مرا م∂بندد[و به بيراهه م∂برد]». 

)؛۱  ￍب џحџما ا ẀطẀحوџي ＃ẃب ґحẀم ￍلẀك ￍن ґاџف)
                                                           

ـ احتجاج طبرس∂،جلد۲،صفحه＾۳⅛۲.  ۱
حديث قدس∂: سخن خدا كه در قرآن نيامده باشد.  ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾۱Ω۷،حديث۸ . ∗ ۲
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«زيرا هر محبẃ∂ بر محور محبوب خود م∂چرخد». 
 آدم دن→→يادوست،دنيا را ه→دف م→∂گيرد،نه خ→→دا را و ب→حمداهللا در ط→ول ت→اريخ ش→يعه، ت→→ا آنجا 
 ^ ^ مرتبه ك→ه م→→∂دان→يم، ك→سان∂ ك→ه عهدهدار مقام مرجعيẃت شيعه بودهاند، عالوه بر فقاهت، دارا
^ آن م→→→→→→→→قام  ẃاالم→→→→→→→→→كان از ق→→→→→→→→بول ت→→→→→→→→صد∂ẃ ^ ك→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→ت ẃواالي→→→→→→→→∂ از زه→→→→→→→→→د و ت→→→→→→→→قوا و ورع ب→→→→→→→→ودهان→→→→→→→→→د ت→→→→→→→→ا ح→→→→→→→→د
م→→→→→→→→→→∂ورزيدند و تا احساس وظيفه و تكليف اله∂ نم∂كردند، تن زير بار قبول منصب  اس→تنكاف∗∗∗∗

افتاء نم∂دادند؛زيرا از رسول خدا�روايت شده است كه: 
)؛۲  ґارẃالن ∂џلџع ẂمẀك Ẁء џر Ẃجџا ^ џوẂتџفẂال џﾲџع ẂمẀك Ẁء џر Ẃجџا)

^ جهنẃم رفتن است».  «ب∂پرواترين شما در فتوا دادن، ب∂پرواترين شما برا
^ مردم قرار نم∂دادند.  و لذا از قبول اين منصب م∂ترسيدند و گردن خود را پل برا

شيخ انصار＾(ره) و قبول مرجعيẃت شيعه 
 ن→→قل ش→→ده است ك→→→ه پس از رح→→→لت م→→رحوم ص→→احب ج→→واه→→ر (ره) ب→زرگان و م→جتهدين ف→راوان→∂ 
در ن→→جف ب→→ودند(مثل زم→→ان م→→ا ق→حط∂ م→جتهد ن→بوده است).ي− م→جتهد ك→ه از دن→يا م→∂رفت،پنجاه 
ف→→→تاء در ن→→→جف وج→→→ود داش→→→تند و ن→→→جف دري→→→اي∂ م→→→وẃاج از  ґت اẃاه→→→لي ^ ش→→→→صت م→→→→جتهد ف→→→قيه م→→→→سلẃم دارا
^ ن→→→→→جف پس از رح→→→→→لت  ^ ح→→→→→→فظ وح→→→→→دتґ م→→→→→سند م→→→→→رجعيẃت،فقها ع→→→→→→لم و ف→→→→→→قاهت ب→→→→→ود؛ م→→→→→عالوص→→→→→ف ب→→→→→را
صاحب جواهر، اجتماع بر اين كردند كه مرحوم شيخ مرتض∂انصار＾(ره) را به عنوان مرجع كلẃ اعالم 
ẃه، م→→∂دان→يم ك→ه م→قام م→رجعيẃت شيعه مقام بسيار بزرگ∂ است؛ زيرا هم عواطف و احساسات و  ك→نند. الب→ت
^ او س→رازي→ر م→→∂شود، ه→م پول مردم از وجوه شرع∂، مخصوصاҐ سهم امام�  ^ ق→لب∂ م→ردم ب→ه س→و ع→→القه

                                                                                                                                      

ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾۱Ω۷،حديث۷.  ۱
∗استنكاف: اطاعت نكردن،سرپيچ∂. 

ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾۱۲۳،حديث℮۸.  ۲
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^ است، در اختيار مقام مرجعيẃت قرار م∂گيرد.  كه در حدẃ خود ثروت سرشار
وق→→ت∂ اي→→ن پ→→يشنهاد از ط→→رف ف→→قها ب→→ه ج→→ناب ش→يخ اع→ظم، ان→صار＾،عرض ش→→د، اي→شان ف→رمود: 
^ س→→→→→عيدالع→→→→→لما، ك→→→→→→ه م→→→→→ا از اوẃل ه→→→→→مدرس و ه→→→→م ب→→→→حث ب→→→→ا ه→→→→م ب→→→→وديم، در اس→→→→تنباط اح→→→→كام از م→→→→ن  آق→→→→→ا
س اس→→→→→تاد ب→→→→ودند؛ و لذا ب→→→→ا ب→→→→ودن اي→→→→→شان، م→→→→ن ح→→→→قẃ اف→→→→تاء ن→→→→دارم،ب→→→→→ه اي→→→→شان  ر∗∗∗∗در ґẃق→→→→→و＾تر ه→→→→→ستند و م→→→→قر
^ س→عيدالع→لما اكنون در نجف نيستند و  رج→وع ك→→نيد ت→ا م→نصب اف→تاء را ب→پذيرند. آق→ايان گ→فتند:آقا
در م→→ازندران اق→→امت دارن→→د. ف→→رمود: ب→→سيار خ→وب، چ→ند ن→فر از آق→ايان ع→لما ب→→ه آن→جا ب→روند و از اي→→شان 
ت→→→قاضا ك→→→نند ك→→→ه ب→→پذيرند. ج→→→مع∂ از آق→→ايان ع→→لما از ن→→جف ح→→ركت ك→→ردند و در م→→ازندران خ→→دمت 
^ سعيدالعلما فرمود :فرضاҐ كه گفتار شيخ  ^ را اعالم كردند.آقا اي→→شان رس→يدند و ن→ظر شيخانصار
ت∂ است ك→→→→ه م→→→→ن از ح→→→→وزه  ẃاع→→→→→ظم درست ب→→→→→اشد و م→→→→→ن در آن زم→→→→→ان از اي→→→→→شان اع→→→→→لم ب→→→→→ودهام،ول∂ م→→→→→د
^ ش→→→يخ اع→→→ظم در  ب→→→يرون آم→→→ده و در م→→→ازندران از م→→→ركز درس و ب→→→حث و اس→→→تنباط دور ش→→→دهام و آق→→→→ا
ت اشتغال به درس و بحث و استنباط داشته است و اكنون ايشان از من قو＾تر است  ẃط→ول اي→ن مد
^ م→→نصب اف→→تاء و م→→رجعيẃت س→→زاوارت→→ر است و الزم است اي→→ن م→نصب را ب→→پذيرند و ف→توا  ẃت→→→صد ^ و ب→→را
^ سعيدالعلما را به حضور شيخ  ب→ه دست م→ردم ب→دهند. آق→→ايان ع→لما ب→ه ن→جف ب→رگشتند و س→خن آقا
اع→→ظم ع→→رض ك→→ردند و اي→→شان ن→→اچار از ب→→→اب ع→→مل ب→→ه وظ→يفه و ت→→كليف اله→∂ پ→ذيرفتند ك→ه ع→هدهدار 

مرجعيẃت باشند و فتوا به دست مردم بدهند.۱ 
^ فروزان هدايت، را دريابيم  عالمان شيعه،اين مشعلها

^ آن ه→→→→→مه ف→→→→→ضيلت و ج→→→→→→اللت ه→→→→→→ستند و م→→→→→ا در زم→→→→→→ان   اي→→→→→ن ع→→→→→المانند ك→→→→→ه در رواي→→→→→ات م→→→→→ا دارا
                                                           

ر: تقرير كننده.  ẃداحمد زنجان∂(ره)، جلد۱،صفحه＾۱۲۷. ∗مقرẃزالكالم،آيتاهللا سي ẃـ الكالم يج ۱
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^ روش→ن∂بخش اح→تياج  غ→→يبت ول∂ẃ و ام→→ام ع→→زيزمان(عجل اهللا تعالي فرجه الشّريف) چ→→ه ق→→در ب→→→ه اي→→ن چ→راغه→ا
داري→→م ت→ا در پ→رتو ن→ور ع→لمشان راه م→ستقيم را ب→يابيم و ب→ه ب→يراه→ه ن→يفتيم و ه→→ال∑ ن→شويم؛زيرا فضا هر 

^ دارد.  چه تاري−تر باشد،طبيع∂ است كه انسان به شمع و چراغ احتياج بيشتر
^ اس→→→→→تتار م→→→→→∂رود، م→→→→→ا چ→→→→→ه م→→→→→∂كنيم؟ آي→→→→ا در  آي→→→→→→ا وق→→→→→ت∂ شب م→→→→→→∂شود و آف→→→→→تاب پ→→→→→شت پ→→→→→رده
^ م→→→→→∂نشينيم ت→→→→ا ص→→→→بح آف→→→→تاب ط→→→→لوع ك→→→→ند؟ ي→→→→ا خ→→→→ير، م→→→→→∂گوييم: م→→→→→ا در شب ه→→→→م زن→→→→دگ∂ و  گ→→→→→وشها
^ ش→→→مع و چ→→→راغ ب→→→اشيم و در پ→→→رتو ن→→→ور  رفتوآم→→→→د و ن→→→→شست و ب→→→→رخاست داري→→→→م؛ ب→→→→→ايد ب→→→→ه ف→→→→كر ت→→→هيẃه
آنه→→→→ا ب→→→→ه زن→→→→دگ∂ ب→→→→رسيم ت→→→→ا ص→→→→بح ش→→→→ود و آف→→→→تاب ط→→→→لوع ك→→→→ند و م→→→→ا را از ش→→→مع و چ→→→راغ ب→→→→∂نياز س→→→→ازد. 
ت  ẃع→→→→الم ب→→→→ه ش→→→→د ^ ^ غ→→→→→يبت و ف→→→→→ضا ^ م→→→→→→ا ن→→→→→يز اك→→→→→نون شب است و خ→→→→→ورشيد م→→→→→ا در پ→→→→→شت پ→→→→→رده دن→→→→→يا
ت→→اري− است و روز ب→ه روز ه→م ت→→اري−تر م→∂شود؛ ب→نابراي→ن، م→ا ن→م∂توان→يم ب→گوييم ف→→عالҐ دن→→يا شب 
^ ب→→→→→→ايد ب→→→→→→نشينيم و ب→→→→→ا ت→→→→→اريك∂ ب→→→→→سازيم ت→→→→→ا ص→→→→بح ش→→→→ود و آف→→→→→تاب ط→→→→→الع گ→→→→ردد.  است و ت→→→→→→اري−،كنار
ر ك→→→مين ن→→شستهان→→د و م→→نتظر ف→→رصت، از ظ→→لمت ف→→ضا و  د ^ ط→→رẃار∗∗∗∗ك→→ه  خ→→→ير؛اگ→→→ر چ→→→نين ك→→نيم دزده→→→ا
گ→→وشه ن→→شين∂ م→→ا اس→→تفاده م→→∂كند و دست ب→ه چ→پاول م→→∂زنند و ه→→ست∂ م→→ا را ب→→ه غ→→ارت م→→∂برند.لذا م→→ا 
^ روش→→→→→→ن ي→→→→→→عن∂ ع→→→→→→المان و ف→→→→→قيهان، ك→→→→→ه  فيم ب→→→→→→ا ج→→→→→→دẃ و ك→→→→→→وشش ت→→→→→→مام ب→→→→→→ر ت→→→→→→عداد اي→→→→→→ن چ→→→→→→راغه→→→→→→→ا ẃم→→→→→→وظ
^ تند  ^ ف→روزان ه→دايت در م→يان ش→→يعيانند، ب→يفزاي→يم و م→راقب ب→اشيم كه طوفانها و بادها م→شعلها
^ ك→→→→ه خ→→→→→دا  وي→→→→→ران→→→→→گر خ→→→→→اموششان ن→→→→→كند؛دورشان ب→→→→چرخيم و از ن→→→→ورشان ب→→→→هره ب→→→→بريم ت→→→→ا آن لح→→→→ظها
خ→→واه→→→د و خ→→ورشيد م→→ا از اف→→ق ظ→→لمان∂ اي→→ن ج→→هان ط→→الع گ→→ردد و در پ→→رتو ن→→ور خ→→ود ت→مام ظ→لمتها را 

نشاء اهللا.  ґبرطرف سازد. ا
                                                           

ار: تردست، ماهر.  ẃطر∗
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 џ−ґبيب џح ↨џم ẂرẀ ґｒ ґه ґنصارџا џو ґهґوانẂعџا Ẃن ґنا مẂل џع→ Ẃاج џم→ان و ￍالز ґب ґالنا ص→احẂو→џم џج џر→џف Ẃل ґẃج→ џنا ع→ￍب џر
 . џرين ґاهẃالط ґهґآل џد＃ وￍم џحẀم

الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته   ẃو الس
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^ عال∂ از اخالصند».   « [سالم و درود ما به آستان اقدس آن بزرگواران∂ كه] در توحيد خدا در درجه
اساس دين خداشناس∂ است 

ت→وحيد اس→اس تمام اديان آسمان∂ است. هدف اصل∂ تمام انبياء� اين بوده كه انسان را 
 ^ ^ ب→→→→رنامهها و دس→→→→تورها دع→→→→→وت ب→→→→→ه ت→→→→→وحيد ك→→→→→نند و او را خ→→→→→→داش→→→→→ناس و خ→→→→→→داپ→→→→→رست س→→→→→ازند. ه→→→→→مه
آس→→→→مان∂ ب→→→→→ر م→→→→حور ت→→→→وحيد م→→→→→∂چرخند و غ→→→→ايت اص→→→→ل∂ ه→→→→→مان ت→→→→وحيد است ك→→→→ه ب→→→→→ه ه→→→→ر ح→→→→ال، م→→→بدأ 
^ ن→→وران→∂  ح→→كيم ع→→→الم را ب→شناسند و او را ب→پرستند و خ→ودشان را ب→→ه م→قام ق→رب او ب→رسانند. اي→ن ج→مله

از امام اميرالمؤمنين� است:  
)؛  ẀهẀتџف ґرẂعџم ґين ẃالد Ẁل ￍوџا)

^ دين معرفت و شناساي∂ خداست».   «نخستين اساس و پايه
تعريف دين 

^ ع→→قايد و اخ→→الق و اعمال است؛يعن∂، ابتدا تحصيل ي− سلسله معارف و  دي→ن م→جموعه
اع→→تقادات و س→→پس ب→→ر اس→→اس آن اع→تقادات،ت→هذيب اخ→→الق ك→ردن؛ ي→عن∂، ف→ضايل را ج→→لب ك→ردن 
^ ع→→→→مل∂ را ان→→→جام دادن . پس، دين  و رذاي→→→→ل را از خ→→→→ود دور س→→→→اختن و س→→→→پس ي− س→→→لسله ب→→→رنامهها
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  . ت س ا يعني عقايد و اخالق و برنامههاي عملي و ريشهي همهي اينها معرفڑ اهللا 
)؛  ẀهẀتџف ґرẂعџم ґين ẃالد Ẁل ￍوџا)

خ→→→→→→→دا را ك→→→→→→→ه ش→→→→→→→ناختيم،به دن→→→→→→→بالش اع→→→→→→تقاد ب→→→→→→ه ص→→→→→→فات ك→→→→→→مال خ→→→→→→دا و س→→→→→→پس پ→→→→→→يامبرشناس∂ و 
ام→→→→→→امشناس∂ و م→→→→→→→عادشناس∂ خ→→→→→→→واه→→→→→→→د آم→→→→→→د. ت→→→→→→مام اي→→→→→→→نها ن→→→→→→شأت گ→→→→→→رفته از ه→→→→→→مان ت→→→→→→وحيد و م→→→→→عرفت 
 ^ خ→داست. اگ→ر م→عرفت خ→دا ن→باشد، ط→→بيع∂ است ك→ه م→عارف ديگر نيز نخواهد بود و غايت همه
اي→→→→نها ب→→→از م→→عرفت خ→→دا و ق→→رب ب→→ه خ→→داست. م→→عرفت خ→→دا از م→→عرفت اج→→→مال∂ ن→→شأت م→→→∂گيرد و ب→→→ه 

معرفت تفصيل∂ منته∂ م∂شود.  
...�؛۱  Ẁر ґخ Ẃاآل џو Ẁل ￍو џالẂا џوẀه�

^ تحصيل معرفت  مه ẃتحقيق، مقد
^ را ب→→→→شناسد، ب→→→→ايد ت→→→→حقيق ك→→→→ند و   م→→→→→عرفت ه→→→→→م ن→→→→→ياز ب→→→→→ه ت→→→→→حقيق دارد. اگ→→→→→ر ان→→→→→→سان ب→→→→→خواه→→→→د چ→→→→يز
^ حاصل نم∂شود؛ لذا بر بشر  ص، معرفت چيز ẃدن→بالش ب→اشد و پ→رس و جو كند. بدون تحقيق و تفح
واجب ع→قل∂ است ك→ه دن→→بال خ→داش→→ناس∂ ب→رود و اي→ن وج→وب ب→ه ح→كم ع→قل از آن ن→ظر است ك→ه انسان 
^ ب→→→→ه خ→→→→ود راه ن→→→→م∂دهد؛ زي→→→→را  ^ ب→→→→→∂شمار م→→→→→∂بيند و در اي→→→→ن ش−ẃ و ت→→→→رديد م ب→→→→ه ن→→→→عمتها ẃخ→→→→ود را م→→→→تنع
ب→العيان خ→ود را م→→∂بيند ك→ه ه→ست∂ دارد و دن→→بال ه→→ست∂ ح→→يات دارد و زن→ده است؛ ع→→قل و ش→عور و ب→يناي∂ 
و ش→→نواي→→∂ و گ→→وياي∂ و ... دارد . ب→→عد م→→→∂ان→→ديشد ك→→ه اي→ن ن→عمتها از ك→→يست و چ→ه ك→س∂ آنه→ا را ب→ه م→ن 
داده است؟ م→→→→→ن چ→→→→→ند س→→→→→ال پ→→→→→يش ن→→→→→بودم و چ→→→→→→ند س→→→→→ال ب→→→→→→عد از اي→→→→→ن ن→→→→→يز ن→→→→→خواه→→→→→م ب→→→→→ود و اآلن ه→→→→→ستم و اي→→→→→ن 
ن→عمتها را ن→يز دارم؛ آي→ا ك→يست آن ك→→س∂ ك→ه اي→ن نعمت هست∂ و ديگر نعمتها را به من داده است؟ 
∂ ن→→→→دارم، زي→→→را م→→→مكن است در ي− لح→→→ظه  ẃدر اي→→→→→نكه م→→→ن م→→→ال− و ص→→→احب اخ→→→تيار اي→→→→نها ن→→→يستم ش→→→ك

                                                           

^ حديد،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
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ت→→→مام اي→→→نها را از دست ب→→دهم و ك→→→ور و ك→→ر و الل و دي→→وان→→ه ش→→وم ي→→ا ب→→ميرم؛ درح→→ال∂ ك→→ه اگ→→ر از آن خ→→ودم 
بود، آنها را هميشه داشتم و هيچ وقت هم از دست نم∂دادم. 

^ عقل∂ است  شكر مẀنعم وظيفه
ر  ẃپس م→→→علوم م→→∂شود ك→→ه ن→→عمتبخش∂ ه→→→ست و ب→→→ايد در پ→∂ ش→→ناساي∂ او ب→اشيم و از او ت→شك 
^ شود و ببيند در باز  ^ ان→سانيẃت ان→سان است.اگ→→ر آدم→∂ وارد خانها ك→نيم. اي→ن ح→كم ع→قل و الزم→→ه
^ رن→→گارنگ آم→→→اده، ب→→ه ط→→ور ح→→تم م→→∂فهمد در اي→ن خ→انه ك→س∂ ه→→ست  و س→→فره پ→→هن است و غ→→ذاه→→ا
ك→→→ه س→→→فره را پ→→→هن ك→→→رده و غ→→→→ذاه→→ا را چ→→يده است، ب→→ه ح→→كم ان→→سانيẃت خ→→ود م→→∂گردد ت→→→ا ص→→→احبخانه را 
ر ك→→→ند؛ وگ→→→رنه ك→→→نار س→→→فره ن→→→شستن و خ→→→وردن و  ẃپ→→→→يدا ك→→→→→ند و از او در م→→→→قابل اي→→→→ن ه→→→→→مه زح→→→→→مت ت→→→→شك
^ ش→→رع∂، ب→→لكه  ^ ش→→كر م→→نعم ن→→→ه ت→→نها وظ→→يفه رف→→→تن خ→→→→الف ان→→→سانيẃت است، و لذا ف→→→رمودهان→→→د:مسأله

^ عقل∂ هر انسان∂ است.   وظيفه
ع و دي→ندار هم نباشد، به حكم فطرت انسان∂ و عقل∂  ẃي→عن∂ ه→ر ان→سان ع→اقل∂، اگ→ر چ→ه م→→تشر
ر  ẃاز او ت→→شك ẃاق→→ل ẃف م→→→→∂دان→→→د ك→→→→ه ه→→→م ن→→→عمت را ب→→→شناسد ه→→→→م م→→نعم را و ح→→د ẃك→→→ه دارد، خ→→→ودش را م→→→وظ
^ ع→قالن∂ است ك→→ه آدم→∂ را وام∂دارد در پ∂ شناختن منعم كه خالق عالم و  ك→ند و ه→→مين وظ→يفه

^ از او برآيد.  آدم است به جستجو بپردازد و در مقام سپاسگزار
^ تحقيق  مه ẃو ترديد مقد ẃ−ش

^ م→→سل− ك→→ه اع→→تقاد ب→→ه خ→دا ه→م ن→دارد، اگ→ر ان→→سان م→نصف∂ ب→→اشد، ن→ه لج→وج و  ẃي− آدم م→→اد
م ك→→→→→ه ح→→→→→كايت از وج→→→→ود  ẃرات دق→→→→يق و م→→→→نظ ẃم→→→→→عاند، ب→→→→→ا ن→→→→→→گاه ك→→→→→ردن ب→→→→→→ه اي→→→→→→ن ع→→→→→→الم پ→→→→ر از ق→→→→وان→→→→ين و م→→→→قر
^ اي→→→→→ن ع→→→→→الم، ع→→→→الم  ص→→→→→انع∂ ع→→→→→ليم و ح→→→→→كيم م→→→→→→∂كند و ن→→→→→يز ب→→→→→ا ش→→→→→نيدن اي→→→→→ن ك→→→→→ه م→→→→→→∂گويند در م→→→→→اورا
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ه و ط→→→بيعت از آن ج→→→→هان ن→→شأت  ẃب→→→ه ن→→→ام ع→→→الم غ→→→يب ه→→→ست ك→→→→ه ت→→→مام اي→→→ن ن→→→ظامات ع→→→→الم م→→→→اد ^ دي→→→گر
گ→→→→رفته است و م→→→→∂گيرد، ط→→→→بعاҐ دچ→→→→ار ح→→→→→الت ش−ẃ و ت→→→→رديد م→→→→→∂شود و ب→→→→ه ف→→→→كر م→→→→→∂رود ك→→→→ه آي→→→→ا در 
^ ب→→ه ن→→ام ع→→الم غ→→→يب وج→→ود دارد ي→→→ا ن→→→ه؟ اي→→ن ح→→الت ش−ẃ و  ^ اي→→→ن ع→→→الم م→→حسوس ع→→→الم دي→→گر م→→اورا
 ^ لي→→ن ق→→دم∂ است ك→→ه ب→→ه س→→و ẃت→→حقيق است و او ^ مه ẃس∂ است ك→→→ه م→→قد ẃت→→→رديد در واق→→ع ح→→الت م→→→قد
خ→→→داش→→→→ناس∂ ب→→→رداش→→→→ته م→→→→∂شود؛ چ→→→ون ت→→→ا ح→→→الґ ش−ẃ و ت→→→رديد در ان→→سان پ→→يدا ن→→→شود، در م→→قام ت→→حقيق 
ق م→→→→→∂شود و م→→→→→∂كوشد ت→→→→ا ب→→→→→فهمد آي→→→→→ا واق→→→→عاҐ اي→→→→ن  ẃد است ك→→→→ه س→→→→ران→→→→جام م→→→→حق ẃم→→→→رد ґب→→→→رنم∂آيد. ان→→→→سان
ت→→→→→→→→شكيالت∂ ك→→→→→→→→ه در اي→→→→→→→→ن ع→→→→→→→→→الم م→→→→→→→→حسوس ه→→→→→→→→ست،مولود ع→→→→→→→→→الم∂ ب→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→ام «ع→→→→→→→الم غ→→→→→→→يب» است (ك→→→→→→→ه 
^ ت→→حقيق گ→→→ذاشت و ج→→لو رفت، در پ→→ايان س→→ير، س→ر از  م→→حسوس ن→→يست) ي→→ا ن→→→ه؟ و وق→→ت∂ ق→→دم ب→→ه واد
^ ع→→→→الم ن→→→ظم و ح→→→ساب دق→→يق م→→→∂بيند ك→→ه  م→→→عرفتاهللا و خ→→→داش→→→→ناس∂ در م→→→→∂آورد؛ زي→→→را در ه→→→→مه ج→→→ا
^ اي→→→ن ع→→الم ب→→ه ت→→→دبير و ت→→نظيم اي→→ن ع→→الم  ح→→→اك∂ از وج→→→ود ن→→→اظم و ح→→→→سابگر دق→→→يق است ك→→→ه از م→→→اورا
م→→→→→→∂پردازد و پس از ت→→→→→→صديق وج→→→→→ود او، ب→→→→→→ه ف→→→→→كر ش→→→→→ناختن ص→→→→→→فات او م→→→→→∂اف→→→→→تد و ق→→→→→→دم ب→→→→→→ه ق→→→→→دم ج→→→→→لو 
م→→→→→→∂رود و او را ب→→→→→→ه وح→→→→→→→دان→→→→→→يẃت و ع→→→→→→لم و ق→→→→→→درت و دي→→→→→→گر ص→→→→→→→فات ك→→→→→→→مال م→→→→→→→∂شناسد و س→→→→→→ران→→→→→جام ب→→→→→ه 

^ مخلصين در توحيد م∂پيوندد.   جرگه
^ توحيد  مراحل سير در واد

^ توحيد را چنين بيان م∂فرمايند:   امام اميرالمؤمنين� مراحل سير در واد
 џو Ẁه Ẁيد ґحẂو→→џت ґه→→ ґب ґيق ґد Ẃص→→→ￍالت Ẁالџم→→→џك џو ґه→→→ ґب Ẁيق ґد Ẃص→→→ￍالت ґهґتџف ґرẂع→→→џم Ẁالџم→→→џك џو ẀهẀتџف ґرẂع→→→џم ґي→→→ن ґ ẃالد Ẁل ￍأو)
فџ↨ انẃها  ґص ґ ẃلẀك ↕ џادџه џشґل ẀهẂن џع ґاتџف ґẃالص Ẁ∂Ẃفџن Ẁهџل ґالصẂخ ґ Ẃاإل Ẁالџمџك џو Ẁهџل Ẁالص Ẃخ ґ Ẃاإل ґه ґيد ґحẂو→џت Ẁالџم→џك

فџ↨)؛۱   ґẃالص ẀرẂي џغ Ẁهￍوف＃ أن ẀصẂوџم ґ ẃلẀك ↕ џادџه џش џو ґوف ẀصẂوџمẂال ẀرẂي џغ
                                                           

^ اوẃل،قسمت دوẃم.  ^ فيض ، خطبه ـ نهج البالغه ۱
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دي→→ن ب→ا ش→→ناخت خ→→دا آغ→از م→→∂شود ك→→ه از ط→ريق وج→ود ن→→عمت و م→نعم و وج→→وب ع→قل∂ ش→كر 
م→→نعم و ه→→مچنين از ط→→ريق وج→→ود ن→→ظم و ح→ساب در ن→ظام آف→رينش، ك→ه ب→→يان ش→→د، ت→صديق ب→ه وج→ود 
ص→انع ع→الم ح→اصل م→→∂شود. آن→→گاه از وح→دت ن→→ظام، ع→لم ب→ه وح→→دت ن→اظم پ→يدا م→→∂شود و سپس از 
ه ب→→→→→→→→→→→→ودن ذات اق→→→→→→→→→→→دس او از ت→→→→→→→→→→→ركيب و دي→→→→→→→→→→→گر لوازم ج→→→→→→→→→→→سميẃت و  ẃل ص→→→→→→→→→→→→حيح، م→→→→→→→→→→→→نز ẃر و ت→→→→→→→→→→→→عق ẃراه ت→→→→→→→→→→→→فك
ج→→→→سمانيẃت م→→→→علوم م→→→→∂گردد و در ن→→→→تيجه، ن→→→→ف∂ ص→→→فات زاي→→→د ب→→→ر ذات ن→→→مايانگر اخ→→→→الص در ت→→→وحيد 
د معتقد م∂شود كه ذات اقدس او عين صفات كمال او و صفات كمال  ẃاست؛ي→عن∂، ان→سان موح
او ع→ين ذات اق→دس اوست، ن→→ه م→انند م→ا كه صفات ما زايد بر ذات ما و عارض بر ذات ماست؛ چرا 
ك→→ه م→→→ا ذات→→→اҐ ع→→→دم ب→→ودهاي→→→م و اص→→→الҐ ه→→ست∂ ن→→→داش→→تهاي→→م و ب→→ه م→→ا ه→→ست∂ دادهان→→د و ق→→هراҐ ه→→ست∂ ع→→ارض ب→→ر 

ذات ما شده است؛آنگاه حيات به ما دادهاند، ما مرده بوديم و زندهمان كردهاند.  
...�؛۱  ẂمẀياك Ẃحџأџف ҐواتاẂأم ẂمẀتẂنẀك...�

«...شما مرده بوديد؛پس خدا شما را زنده كرده است...». 
م→→→ا ج→→→→اهل ب→→ودهاي→→م؛ ع→→لم ان→→دك∂ ب→→ه م→→→ا دادهان→→د. ع→→→اجز ب→→ودهاي→→م؛ ان→→د∑ ق→→→درت∂ ب→→ه م→→→ا دادهان→→د. 
→→→→→رџض∂ و زاي→→→→→→د ب→→→→→ر ذات م→→→→→است. اگ→→→→→ر ذات اق→→→→→دس ح→→→→→قẃ اي→→→→ن گ→→→→ونه  џت→→→→→مام اي→→→→→ن ص→→→→→فات در وج→→→→→ود م→→→→→→ا ع
صفات را ندارد، يعن∂ ذات اقدس او عين صفات كمال است و در واقع، صفت∂ در كار نيست. 

)؛  ґوف ẀصẂوџمẂال ẀرẂي џها غẃان ↨џف ґص ґ ẃلẀك ↕ џادџه џشґل )
ذات او ه→→ست∂ است. ن→→ه اي→→نكه ع→دم ب→وده و ه→→ست∂ يافته، بلكه ذات او علم است و قدرت و 
^ ص→→→→→→فات،  ^ ذات، ت→→→→→→وحيد در م→→→→→→رتبه ^ م→→→→→→رات→→→→→→ب∂ است:ت→→→→→→وحيد در م→→→→→→رتبه ح→→→→→→يات. ت→→→→→→وحيد ه→→→→→→م دارا

^ افعال.  توحيد در مرتبه
                                                           

^ بقره،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱
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 ẃك→→→→ه وج→→→→ود و ه→→→→ست∂ ع→→→→ين ذات اوست، ح→→→→ضرت ح→→→→ق ^ ت→→→→→وحيد در ذات ي→→→→→عن∂ ت→→→→نها م→→→→وجود
 .( ẀهẀأن џش џم Ẁظ џع џه وẀل√ جالل џاز نور وجود اوست (ج ^ است و جز او هر چه در عالم هست، پرتو

 ẃك→→ه ص→→→فات ك→→→مال ع→→ين ذات اوست، ح→→ضرت ح→→ق ^ ت→→→وحيد در ص→→→→فات ي→→→عن∂ ت→→نها م→→وجود
^ اوست.   ^ از صفات عليا ^ پرتو است و هر صفت كمال از هر موجود

^ ان→→جام م∂دهد،همان ذات  Ґ ك→ار ẃك→ه در ع→→الم م→ستقال ^ ت→وحيد در اف→عال ي→→عن∂ ت→نها م→وجود
 . ẃاقدس اوست و ديگر موجودات فاعل به تسخيرند، نه فاعل مستقل

)؛  ẀدẀعẂقџا џو ẀمẀقوџا ґهґتￍوẀق џو ґاهللا ґلẂو џحґب) 
^ خدا برم∂خيزم و م∂نشينم».  ه ẃبه حول و قو»

^ اي→→→→ن ق→→→→يام و ق→→→عود م→→→ن از اوست . م→→→ن م→→→→∂نشينم و  ه ẃا ح→→→→ول و ق→→→→و→→→→ ẃق→→→→يام و ق→→→→عود از م→→→→ن است،ام
^ او م→→→→→→→→∂نشينم و ب→→→→→→→رم∂خيزم. ه→→→→→→→يچ ف→→→→→→→عل∂ از ه→→→→→→→يچ ف→→→→→→→اعل∂ ص→→→→→→→→ادر  ه ẃا ب→→→→→→→ه ح→→→→→→→ول و ق→→→→→→→و→→→→→→→ ẃب→→→→→→→رم∂خيزم؛ ام

^ او.  ه ẃنم∂شود، مگر به حول و قو
مراتب توحيد در تسبيحات اربعه 

^ نماز تمام مراتب توحيد را در خود گنجانده است:  تسبيحات اربعه
لґلẃهґ وџ ال اґلهџ اґالẃ اهللاẀ وџ اهللاẀ اџكẂبџر)؛  ẀدẂم џحẂال џو ґاهللا џحانẂب Ẁس)

^ ت→→→→→سبيح و ت→→→→→نزيه خ→→→→→→دا از م→→→→→طلق ن→→→→قص و ع→→→→يب است و  )؛ ب→→→→→ه م→→→→→عنا ґاهللا џحانẂ →→→→→ب Ẁل (سẃاو ^ ج→→→→→مله
اعتراف به آن كه او كمال مطلق است. 

)؛ ي→→→→عن∂ ه→→→ر م→→→وجود ه→→ر ص→→فت ك→→مال∂ ك→→ه دارد، از او گ→→رفته است؛  ґẃ ґهللا Ẁد Ẃم→→→→ џلح џم (ا ẃدو ^ ج→→→مله
هللا)اش→→→→اره ب→→→→→ه  Ẁد Ẃم→→→→ џلح џپس م→→→→→نعم اوست و ش→→→→→كر ه→→→→→→مه ج→→→→→انبه ن→→→→→يز از آن اوست و م→→→→→→∂توان گ→→→→→فت ك→→→→ه (ا
ت→→→→→→وحيد در اف→→→→→→عال دارد؛ي→→→→→→→عن∂، ه→→→→→ر ف→→→→→عل∂ از ه→→→→→ر ف→→→→→اعل∂ ص→→→→→ادر ش→→→→→ود، ق→→→→→درت ان→→→→→→جام دادن آن ف→→→→→عل، 



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲℮�

نعمت∂ است كه او داده؛ و لذا شكر بر آن نعمت نيز از آن اوست. 
^ در ع→→→→الم  ^ ذات است؛ي→→→عن∂، ه→→→يچ م→→→وجود اهللا)؛ت→→→وحيد در م→→→رتبه ẃال ґا џله ґم (ال ا ẃس→→→و ^ ج→→→مله

نيست كه مستقلẃ در وجود باشد، جز ذات اقدس اهللا. 
اهللا)ت→→→→وحيد  ẃال ґا џله ґهللا) ت→→→→وحيد در اف→→→→عال و (ال ا Ẁد Ẃم→→→→ џلح џت→→→→وحيد در ص→→→→→فات، (ا ( ґاهللا џحانẂ →→→→→ب Ẁپس (س 

در ذات را م∂رساند. 
џر)؛ ك→→ه دي→→گر آب پ→→اك∂ ب→→ر دست ه→→→مه ري→→خته است و م→→→∂گويد:  →→→ب Ẃك џچ→→→هارم (اهللا ا ^  ج→→→مله
ش→→→→→→→ما ب→→→→→→→ا ت→→→→→→مام اي→→→→→→→ن م→→→→→→عرفتتان ك→→→→→→وچ−تر از اي→→→→→→ن ه→→→→→→→ستيد ك→→→→→→ه (اهللا) را ش→→→→→→→ناخته ب→→→→→→اشيد. (اهللاك→→→→→→بر)؛او 
ب→→→→→→→→→→زرگتر از اي→→→→→→→→→→ن است ك→→→→→→→→→→ه در ظ→→→→→→→→→→رف در∑ و ف→→→→→→→→→→هم و وص→→→→→→→→→→→ف ش→→→→→→→→→ما ب→→→→→→→→→→گنجد. در م→→→→→→→→→→ناجات ام→→→→→→→→→ام 

اجدين�آمده است:  ẃدالسẃسي
)؛۱  џ−ґتџف ґرẂعџم Ẃنџع ґز ẂجџعẂالґب ẃالґا џ−ґتџف ґرẂعџل∂ مґا Ґيقا ґرџط ґقẂل џخẂلґل Ẃلџع Ẃجџت Ẃمџل)

^ بندگانت در مقام معرفت خودت راه∂ جز عجز از معرفتت قرار ندادها＾».  «خدايا، تو برا

^ ك→ه ام→→كان  ẃي→→عن∂ ت→→و را آن چ→→نان ش→→→ناختهان→→د ك→→ه ب→→→دان→→ند از ش→→ناختن ت→→و ن→→اتوان→ند. در آن ح→د
ه از ه→→→ر ع→→→يب و ن→→→قص م→→→∂شناسيم و در  ẃش→→→ناخت داري→→→م، از( س→→→بحان اهللا) آغ→→→از م→→→→∂كنيم و او را م→→→نز

ذات و صفات و افعال، اعتراف و اقرار به يگانه بودنش م∂كنيم.  
امتياز خاصẃ سبحان اهللا 

∂ دارد و از اين روست  ẃاهللا) امتياز خاص џحانẂ ب Ẁدر م→يان اي→ن اذك→ار چهارگانه،ذكر تسبيح (س
^ چ→→→→هارگانه، و ح→→→→ال آنك→→→→ه در  ك→→→→→ه اي→→→→→ن اذك→→→→→ار ت→→→→→→سبيحات ارب→→→→→→عه ن→→→→→اميده ش→→→→دهان→→→→د،يعن∂ ت→→→→سبيحها
عاع ذكر  ẃم→يانشان ع→→الوه ب→ر تسبيح، تحميد و تهليل و تكبير هم هست؛ ول∂ آن سه ذكر، تحتالش

                                                           

ـ مناجاتالعارفين،دوازدهمين مناجات خمسعشره، مفاتيحالجنان.  ۱
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^Ẅ � ك→ه ب→ه  ^ ك→بر يقه ẃت→→سبيح ق→رار گ→رفتهان→→د و ه→مچنين م→∂بينيم اذك→ار م→خصوص ح→ضرت ص→د
د ن→ماز است، در ع→ين ح→ال ك→ه  ẃت→→سبيح ح→→ضرت زه→→را� م→→شهور است و ج→→زو ت→→→عقيبات ب→سيار م→ؤك
→→→→→→→بحانџ اهللا) پ→→→→→→→ايان  Ẁب از س→→→→→→→→ه ذك→→→→→→→ر است و ب→→→→→→→→ا ت→→→→→→→كبير (اهللا اك→→→→→→→بر) آغ→→→→→→→از م→→→→→→→→∂شود و ب→→→→→→→→ا ت→→→→→→→سبيح (س ẃم→→→→→→→→رك
راҐ در اواي→→→→→ل و  ẃم→→→→→∂يابد،تسبيح ن→→→→→اميده ش→→→→→ده است و در ق→→→→→رآن ك→→→→→ريم ن→→→→→يز م→→→→→→شاهده م→→→→∂شود ك→→→→ه م→→→→كر

ر دستور تسبيح داده شده است از قبيل:  џو Ẁاز س ^ اواسط و اواخر بسيار
عẂلџ∂�؛۱  џالẂا џ−ґẃب џر џم Ẃاس ґحґẃب џس�

...�؛۲  ґماوات ￍالس ґﾭ ما ґẃґهللا Ẁحґẃب џسẀي�
�؛۳  ґيم ґظџعẂال џ−ґẃب џر ґم Ẃاسґب Ẃحґẃب џسџف�

ه)؛  ґدẂمџ ґｒ џو ґ╢ظџعẂال џ ґẃﾼ џر џحانẂب Ẁدر ركوع م∂گوييم:(س
در سجده م∂گوييم: 

ه)؛  ґدẂم џحґب џو ∂џلẂع џ Ẃاال џ∂ґẃب џر џحانẂب Ẁس)
ẃه دادن ب→→ه م→است ك→ه ه→ميشه م→راقب ب→اشيم خ→دا را ك→ه آف→ريدگار م→است، از  ^ اي→→نها ت→نب ه→مه
^ م→→ا گ→→رفتار＾ها پ→يش آم→د، ه→رگز خ→→دا را  ه ب→→دان→→يم و در زن→→دگ∂ ه→→→م اگ→→ر ب→→را ẃه→→ر ع→→يب و ن→→قص∂ م→→نز
ẃهم ن→→→كنيم و ن→→→گوييم (الع→→→ياذ ب→→→اهللا)من م→→→ستحقẃ اي→→→→ن ب→→→→ال ن→→→بودهام ك→→→ه خ→→→→دا م→→→بتاليم ك→→رده. خ→→→داون→→→د  م→→→ت
 џحانẂ →→ب Ẁوس است. اگ→→→ر در زن→→→دگ∂ از ف→→→→شارگرفتار＾ها خ→→→م ه→→→→م ش→→→→ديم، ب→→از ب→→گوييم: (س ∫وح و قẀ→→→د∫ →→→ب Ẁس
ت ب→ليẃات و م→→صائب خ→→ا∑نشين ه→→م ش→→ديم،  ẃاگ→ر از ش→د Ẅ∂ẃ ه)؛ ح→ت ґد Ẃم џح→→ґب џو ґظيم→→→ џالع ∂→→ґẃ ب џر џحانẂ →→ب Ẁاهللا، س
ẃهم ب→→ه ب→دخواه→→∂ ن→كنيم و پ→يوسته  ه)؛ ه→→يچ وقت خ→→دا را م→ت ґد Ẃم џح→→→ґ →→→ل∂ وџ ب Ẃع џẂاال џ∂→→ẃ ب џر џحانẂ ب Ẁب→→از ب→→گوييم(س

                                                           

^ اعل∂،آيه＾۱.  ـ سوره ۱
^ جمعه،آيه＾۱.  ـ سوره ۲

^ واقعه،آيه＾۷℮.  ـ سوره ۳
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وس ب→→→→→دان→→→→يم و م→→→→طمئن ب→→→→اشيم ك→→→→→ه م→→→صلحت م→→→ا در ه→→→→مان است ك→→→ه او  ẃوح و ق→→→→→دẃ خ→→→→دا را ح→→→→→كيم و س→→→→ب
ẃه، گ→→اه∂ ه→م گ→→ناهان م→ا ب→اعث م→→∂شود ك→ه م→ستحقẃ ك→يفرها م→→∂شويم و ب→→ا  ت→→قدير ف→→رموده است. الب→→ت

دست خودمان گرفتار＾ها به وجود م∂آوريم. 
...�؛۱  ẂمẀيك ґدẂأي Ẃتџم ￍدџما قґب џ−ґذل�

ه ن→→→→→→داري→→→→→→م و خ→→→→→→داون→→→→→د  ẃن م→→→→→→صالح م→→→→→است و خ→→→→→ودمان ت→→→→→وج ẃات ه→→→→→م م→→→→→تضمẃي− ق→→→→→→سمت از ب→→→→→→لي
م→→→→صلحت م→→→→∂بيند ك→→→→→ه در خ→→→→ميدگ∂ها و ب→→→→→ه خ→→→→ا∑ اف→→→→تادنها ت→→→→سبيح ك→→→→نيم ت→→→→ا ب→→→→ه درج→→→→ات ع→→→→ال∂ از 
ه از عيب و نقص است و  ẃت ب→رسيم و خ→→الصه آن ك→→ه، ه→ميشه خ→→دا را ح→كيم∂ ب→دانيم كه منزẃم→عنوي

د مخلص باشيم.  ẃندارد و از اين جهت نيز موح ^ ^ ما تقدير جز خير و مصلحت درباره
كسب توحيد عمل∂ در گرو اخالص 

 Ґصاґق ب→→→→شود ت→→→→مام اع→→→→→مال∂ را ك→→→→ه ان→→→→جام م→→→→→∂دهد، ب→→→ه ق→→→صد ق→→→ربال∂اهللا و خ→→→الẃاگ→→→→ر ان→→→→→سان م→→→→وف 
لґصينџ ف→→→→→→∂  Ẃخ→→→→→→ ẀمẂال) ^ اهللا ان→→→→→→جام ده→→→→→→→د،توحيد ع→→→→→→→مل∂ را ه→→→→→→م ب→→→→→→ه دست آورده و در ك→→→→→→→نار س→→→→→→فره ґه→→→→→→ Ẃج џوґل
^ خ→→→→→→دا ان→→→→→جام  ^ ج→→→→→لب رض→→→→→→ا Ẅ∂ẃ م→→→→→→باحات را ب→→→→→→ه ان→→→→→گيزه ) ن→→→→→→→شسته است، آنگ→→→→→→ونه ك→→→→→→ه ح→→→→→→ت ґاهللا ґحيد Ẃو→→→→→→џ ت
^ عاد＾اش از قبيل غذا خوردن و خوابيدن و انس گرفتن با اهل  م→∂دهد و در نتيجه،تمام كارها
^ ص→→ادر ن→م∂شود،  و ع→→يال و ... رنگ ع→→→بادت ب→→→ه خ→→ود م→→→∂گيرد و ج→→→ز واجب و م→→→ستحبẃ از او ك→→ار

^ ما كه آلودگ∂ها در زندگ∂ خود داريم باوركردن∂ نباشد.   ^ كه شايد برا طور
مؤمن از كار مباح هم رو＾گردان است 

^ دارد، م∂فرمايد:  ^ حيرتانگيز ل (ره) ،فقيه عال∂ مقام اهل بيت، جمله ẃمرحوم شهيد او
                                                           

^ آلعمران،آيه＾۱۸۲.  ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۲℮۸

)؛  ￍلџق Ẃنґا џو ґباحẀمẂال ґﾭ ґمان ￍالز Ẁف Ẃر џص ґران Ẃس ẀخẂال џن ґم џو)
« اي→→ن ن→→وع∂ زي→→ان و خ→→سران است ك→→ه ان→→سان ق→→سمت∂ از ع→→مر خ→→ود را ص→→رف ك→→ار م→→باح ك→→ند، اگ→→ر 

چه زمان آن اند∑ باشد». 
^ ك→→ه ن→ه ع→→قاب دارد نه ثواب. مثالҐ، قدم زدن در كوچه نه عقاب دارد نه  ك→ار م→باح ي→عن∂ ك→ار
ث→→واب؛ ص→→حبت ك→→ردن ب→→ا ي− رف→→يق ن→→ه ع→→قاب دارد ن→ه ث→واب؛ اي→ن ق→بيل ك→→ارها م→باح است؛ ي→عن∂، ن→ه 
^ ان→سان زي→→ان  ، ن→ه ح→رام است ن→→ه م→كروه. ح→اال اي→→ن ب→زرگوار م→∂فرمايد: ب→را ẃواجب است ن→→ه م→ستحب
^ از ع→مر خ→ود را ص→رف كار مباح كند؛ يعن∂، من نه تنها حاضر نيستم كار حرام  است ك→ه لح→ظها
 ^ و ك→ار م→كروه ان→جام ب→دهم، ب→لكه ح→اضر ن→يستم ك→ار م→باح ان→→جام ب→→دهم. م→ن ه→ميشه م→راق→بم ت→ا ك→→ار
^ م→ن واجب ي→ا م→ستحبẃ نشده است، آن را انجام ندهم. انسان بيداردل همين است كه خود را  ب→را
و م→→→وقعيẃت خ→→→ود را در ع→→→الم ش→→→ناخته و ف→→→هميده ك→→→ه از ك→→→جا ح→→→ركت ك→→رده است و ب→→→ه ك→→جا م→→∂رود، 
^ چ→→ه آم→ده و چ→گونه ب→ايد ب→رود؛ و لذا مراقب است كه لحظات عمر خود را صرف نكند، مگر  ب→را
^ كار  ^ امتثال امر خدا غذا بخورد تا نيرو ^ ب→ه دست آورد؛ برا ^ اخ→→رو ^ ك→ه از آن ب→هره در ك→ار
^ خ→→دا ب→خواب→→د ت→→ا رف→ع خ→→ستگ∂ ك→→ند وب→ا ن→→شاط روح و ت→ن ب→→ه ك→ارش ب→رسد و  ^ رض→ا داش→ته ب→اشد،برا
^ كه  ^ وظ→→ايف ب→→ندگ∂ ك→ند؛زيرا ب→ندگ∂ ف→→قط در ن→→ماز خ→وان→دن و روزه گرفتن نيست؛ هر كار ادا
^ ام→→→تثال ام→→→ر خ→→→دا ان→→→جام ب→→→گيرد،عبادت و ب→→→→ندگ∂ م→→→حسوب م→→→→∂شود و لذا  ط→→→→بق دس→→→تور ش→→→رع و ب→→→را
^ ك→→ار است. ك→→افر غ→→ذا م→→∂خورد، م→→→∂خواب→→د،  ف→→→رق ان→→→سان م→→→ؤمن ب→→→ا ان→→→سان ك→→→افر در ان→→→گيزه و ن→→تيجه
→→→ا ف→→→رقشان اي→→→→ن  ẃازدواج م→→→→→∂كند، ك→→→→→سب و ك→→→→ار دارد و ... م→→→ؤمن ه→→→م اي→→→→ن ك→→→ارها را ان→→→جام م→→→∂دهد؛ ام
^ تمايالت نفسان∂ انجام  ^ ارضا ^ خ→دا و كافر كار را برا ^ ج→→لب رض→ا است ك→ه م→ؤمن ك→ار را ب→را

^ محروم م∂گردد.  م∂دهد و از سعادت ابد



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲℮۹

بندگان خدا بر سه قسم هستند 
 ^ ^ ك→→→→ار اه→→→→ل ب→→→→يت ن→→→→بوẃت� و ن→→→→تيجه ت→→→→∂� ان→→→→→گيزه џلا→→→→→ џم→→→→باركه＾�ه ^ خ→→→→→داون→→→→→→د در س→→→→→وره

كارشان را بيان م∂فرمايد كه م∂گفتند: 
كẀورا�Ґ؛  Ẁال ش џو Ґزاء џج ẂمẀكẂن ґم Ẁيد ґرẀال ن ґاهللا ґه Ẃجџوґل ẂمẀكẀم ґعẂطẀما نￍإن�

^ نداريم».  ^ خدا انگيزها «ما در اطعام شما جز جلب رضا
يرا�Ґ؛۱   ґرџطẂمџق ҐوساẀبџع ҐماẂوџنا يґẃب џر Ẃن ґم Ẁخافџا نￍإن�

«ما خوف از خدا و روز جزا را در عمق جان خود نشاندهايم». 
خ→وف از آخ→رت ك→→مال هر انسان مؤمن∂ است. انسان، هم از خوف خدا را عبادت م∂كند 
ẃه، گ→روه∂ ه→م  ^ ط→→مع. خ→→وف از ع→→ذاب خ→→→دا دارد و ط→→مع در ب→→هشت و رض→وان خ→→دا. الب→ت ه→→م از رو
ẃاҐ ع→→بادت م→→∂كنند؛يعن∂ چ→ون خ→دا را دوست دارن→→د ع→بادتش م→∂كنند ك→ه ب→ر  ه→→ستند ك→→→ه خ→دا را ح→ب
 ^ ف→→→→رض اگ→→→→ر ج→→→→هنẃم و ب→→→→هشت∂ ه→→→→م ن→→→→بود، ب→→→→→از آنه→→→→→ا خ→→→→دا را ع→→→بادت م→→→∂كردند. آنه→→→ا واج→→→→د درج→→→→ه
^ ع→→→→بادتند و م→→→→عالوص→→→ف، ه→→→ر س→→→ه گ→→→روه اه→→→ل ع→→→بادتند و ع→→بادت ه→→مگ∂ ن→→يز ص→→حيح و م→→قبول  اع→→→→ال

است. شاهدش اينكه، امام صادق� فرمود: 
)؛  ẁهџالثџث ↕ џباد ґعẂال ￍنґا)

«حقيقت آنكه، عبادت سه قسم است»؛ 
)؛  ґبيدџعẂال ↕ џباد ґع џ−Ẃلґتџف ҐفاẂو џخ ￍل џج џو ￍزџع џا اهللاẀدوџبџع ẁمẂوџق)

«گروه∂ از ترس عذاب جهنẃم خدا را بندگ∂ م∂كنند؛ اين نوع عبادت، عبادت بردگان است». 
راء)؛  џجẀ Ẃاال ↕ џباد ґع џ∂ ґهџف ґوابￍالث џبџلџط ∂џعالџت џو џ∑ џبارџت џوا اهللا Ẁدџب џع ẁمẂوџق џو)

                                                           

 .۱Ωانسان،آيات۹و ^ ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۲�Ω

^ ن→→يل ب→→ه ث→→واب خ→→دا را ع→→بادت م→→∂كنند. اي→ن ن→وع ع→بادت، ع→بادت م→زدوران است  ^ ب→→را ا ẃع→→ده»
كه كار م∂كنند و مزد م∂گيرند». 

^ خدا كار م∂كنند و از خدا هم مزد م∂گيرند.   اين هم اشكال∂ ندارد . برا
↕)؛۱  џباد ґعẂال Ẁل џضẂفџا џ∂ ґه џو ґرار Ẃح џẂاال ↕ џباد ґع џ−Ẃلґتџف Ẁهџل Ґاẃب Ẁح ￍل џج џو ￍزџع џا اهللاẀدوџبџع ẁمẂوџق џو)

^ م→→→حبẃت ع→→→بادت م→→→→∂كنند و اي→→→ن ن→→→وع ع→→→→بادت،عبادت آزادگ→→ان  «ج→→→مع∂ ه→→→→م خ→→→دا را ب→→→ه ان→→→گيزه
است و اين برترين نوع عبادت است». 

ل ع→→بادت ن→→→يست و ع→→بادت م→نحصر ب→ه ق→سم  ẃچ→→→نانكه م→→→∂بينيم، ام→→ام � ن→→فرموده: آن دو ق→→سم او 
م از  ẃا اي→→→ن ق→→سم س→→و→→→→ ẃم∂ ب→→→رترين آنه→→→است. ام ẃم است؛ ب→→→لكه ف→→→رموده: ه→→→ر س→→→ه ق→→→سم ع→→→بادت است و س→→→و ẃس→→→و
^ است ك→→→→→ه در ه→→→→→ر ده→→→→→ان∂  ق ب→→→→→سيار دش→→→→→وار؛ لق→→→→→→مها ẃع→→→→→ا آس→→→→→→ان است و در م→→→→→→قام ت→→→→→حق ẃع→→→→→→بادت، در م→→→→→→قام اد
نم∂گنجد و از هر حلقوم∂ پايين نم∂رود . اين لقمه در دهان عل∂� م∂گنجد كه م∂گويد: 

 Ґال→→→Ẃهџا џ−Ẁت Ẃد→→ џج џو Ẃن→→ ґلك џو џ−ґواب→→џث ∂→→ ґف Ґعاџم→→џال ط џو џ−ґقاب→→ ґع Ẃن→→ ґم Ґوفا→→ џخ џ−Ẁت Ẃدџب→→ џم→→→ا ع ∂→→→ ґلهґا )
)؛۲  џ−Ẁت Ẃدџب џعџف ↕ џباد ґعẂلґل

« خ→دايا، م→ن ت→و را از ت→رس ع→قابت و ب→ه ط→→مع ث→وابت ع→بادت ن→كردم؛ولكن ت→و را س→زاوار پرستش 
يافتم و عبادتت كردم». 

^ خداپرست∂  عا ẃخودپرست∂ و اد
ا گفتن كجا و آنگونه شدن كجا؟ من آدم∂  ẃه، م→ن ه→→م م→∂توان→م اين سخن را بگويم امẃ الب→ت
ه م→→→→∂خواه→→→م ب→→→ميرم؛آن  ẃه→→→→ستم ك→→→→→ه اگ→→→→ر اآلن ب→→→→روم ب→→→ه خ→→→انه و ب→→→بينم ف→→→رش خ→→→انهام را ب→→→ردهان→→→د، از غ→→→ص

                                                           

ـ سفين↨ البحار،جلد۲،صفحه＾۱۱۳(عبد).  ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۱℮،صفحه＾۱℮.  ۲



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
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وقت چ→→گونه م→∂توان→م ب→گويم م→ن ط→→مع∂ ب→→ه ب→هشت خ→دا ن→دارم؟اگ→→ر ام→شب به من وعده بدهند كه 
ت خ→→→→→→→→وشحال∂ شب خ→→→→→→→→واب→→→→→→→→→م  ẃب→→→→→→→→دهند، از ش→→→→→→→→د ^ ^ ص→→→→→→→→د م→→→→→→→→تر ف→→→→→→→→→ردا م→→→→→→→→→∂خواه→→→→→→→→→ند ب→→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→→و ي− خ→→→→→→→→→انه
^ بهشت خوشحال نم∂شوم و آن را نم∂خواهم؟ اگر مرا ي−  ن→م∂برد؛آن وقت آي→ا من از وعده
ه و غ→→→→م  ẃس→→→→→اعت ي→→→→→→ا ي− شب ب→→→→→خواه→→→→→ند ب→→→→→→ه زن→→→→→→دان ب→→→→→برند، از ت→→→→→رس و وح→→→→شت ت→→→→نم م→→→→∂لرزد و از غ→→→→ص

م∂خواهم جان بدهم؛ آن وقت چطور از جهنẃم نم∂ترسم؟ 
اي→→→ن ح→→→رف م→→→→ال م→→→→ا ن→→→يست. ح→→→دẃ خ→→→ود را ب→→→شناسيم و پ→→→→ا از گ→→→→ليم خ→→ود درازت→→ر ن→→كنيم ك→→ه چ→→وب 
^ ك→ه از  م→→∂خوريم.اگ→→ر م→ا از ت→رس ج→→هنẃم خ→→دا را ع→→بادت ك→نيم،خيل∂ ه→نر ك→ردهاي→م. ه→ستند اف→راد
 ^ ع→→→ا ẃرس→→→يدن ب→→→→ه م→→نافع ش→→خص∂ خ→→ويش اد ^ ^ خ→→→→داپ→→→رست∂ م→→→∂كنند، ب→→→را ع→→→→ا ẃط→→→ريق خ→→→ودپرست∂ اد
^ ب→→→→→ه م→→→→ردم م→→→→∂كنند؛ در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه اگ→→→ر م→→→نافعشان ت→→→أمين ن→→→شود،دنبال ك→→→ار دي→→→گران  خ→→→→دمتگزار
^ خ→دا ك→→ار م→→∂كنند و م→نافع خ→ودشان را  ن→→م∂روند.آن خ→→اندان ع→→صمت�ه→→ستند ك→→ه ص→→رفاҐ ب→→را
^ منافع ديگران م∂كنند، سه شبانهروز گرسنه م∂مانند تا ديگران ي− شب سير شوند.  فدا

^ صدق در اخالص و ايمان  محبوبيẃت و تقرẃب نتيجه
يرا�Ґ؛۱  ґأس џو Ґيماґت џي џو Ґينا ґك Ẃس ґم ґهґẃب Ẁح ﾲџع џعامￍالط џونẀم ґعẂطẀي џو�

^ از ك→→→→س∂  ^ خ→→→→→دا م→→→→→سكين و ي→→→→→→تيم و اس→→→→ير را اط→→→→عام م→→→→∂كنند[و ه→→→→يچ م→→→→زد ^ رض→→→→→ا «[م→→→→→حضاҐ]برا
نم∂خواهند]». 

و به زبان حالشان م∂گويند: 
كẀورا�Ґ؛۲  Ẁال ش џو Ґزاء џج ẂمẀكẂن ґم Ẁيد ґرẀال ن ґاهللا ґه Ẃجџوґل ẂمẀكẀم ґعẂطẀما نￍإن�

                                                           

 . ۸ ^ ^ انسان ، آيه ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۹.  ۲
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ر هم نم∂خواهيم».  ẃسپاس و تشك ∂ẃخدا هدف∂ نداريم و از شما حت ^ «در اطعام شما،ما جز رضا
ن→→→و ع→→→روس ج→→→وان→→→→شان در شب زف→→اف،پيراه→→ن شب ع→→روس∂اش را ب→→ه زن م→→سكين∂ م→→→∂دهد و 

^ داماد م∂رود و م∂گويد خدا فرموده است:  خود با پيراهن كرباس كهنهاش به خانه
...�؛۱  џونب ґحẀا تￍم ґوا مẀقґفẂنẀت ∂ￍت џح ￍرґبẂوا الẀنالџت Ẃنџل�

«به نيك∂ نايل نم∂گرديد، مگر از آنچه دوست داريد[در راه خدا]انفاق كنيد...». 
^ اخ→→→→→→→الص در ت→→→→→→وحيد است ك→→→→→→ه ه→→→→→→→م م→→→→→وجب ق→→→→→رب ب→→→→→→ه خ→→→→→دا م→→→→→→∂شود، ه→→→→→م س→→→→→بب  اي→→→→→→ن م→→→→→→عنا
^ خ→ود م→→∂سازند ك→ه ص→ادق در  م→→حبوبيẃت در م→→→يان ب→→→ندگان خ→→دا.آر＾، آن ك→→→سان∂ م→ردم را ش→يفته
عيان ك→اذب از ت→ظاهر به ايمان و اخالص طرف∂ نم∂بندند، نه  ẃاخ→→الص و اي→مان ب→→اشند؛ وگ→رنه، م→د

^ به جانها م∂بخشند.  تكان∂ در دلها م∂افكنند نه نور
ار طمعكار  ẃنج

^ م∂خوانديم:   ها ẃدبستان∂ سابق قص ^  در كتابها
 ^ ار ẃبود مغازه و جاي∂ نداشت.در كنار دريا نج ^ ار ẃپ→اكدل و ب→ا ص→فا ك→→ه شغلش نج ^ م→رد
^ ك→→ار، ت→يشه از دس→تش ره→→ا ش→→د و  ^ در اث→→نا اقاҐ روز ẃع→→ائلهاش ب→برد.ات→ف ^ ^ ن→→ان∂ ب→→را م→→∂كرد ت→→ا لق→→مه
^ دل  ب→→→→→ه دري→→→→→ا اف→→→→تاد.آن ب→→→→يچاره م→→→→ستأصل و درم→→→→→انده ش→→→→د؛دست ب→→→→ه دع→→→→ا ب→→→→رداشت و ب→→→→ا ك→→→→→مال ص→→→→فا
^ مرا از دريا بيرون بياورد تا  ^ بفرست كه بيايد و اين تيشه گ→فت: خ→→داي→ا،من چ→ه ك→نم؟تو فرشتها
^ فرستاد و آمد از دريا ي−  م→ن ب→يكار و ب→→∂نان ن→→مانم.او چ→ون ص→ادق در دع→ا بود، خدا هم فرشتها
^ ط→→→→→→→→الي∂ ب→→→→→→→يرون آورد و گ→→→→→→→فت: ت→→→→→→→يشهات اي→→→→→→→ن ب→→→→→→→ود؟ آن م→→→→→→→رد خ→→→→→→→وشنفس ب→→→→→→→ا ص→→→→→→فا گ→→→→→→→فت:  ت→→→→→→→يشه
 ^ ^ آه→→→نين او را از دري→→→ا ب→→يرون آورد و ب→→ه او داد و آن ت→→→يشه ^ م→→→ن آه→→→نين ب→→→ود.فرشته ت→→→يشه ن→→→ه،تيشه

                                                           

 .۹۲ ^ ^ آل عمران ، آيه ـ سوره ۱
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^ اي→→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→→→اجرا را ش→→→→→→→→→→نيد. او ب→→→→→→→→→→→ا اي→→→→→→→→→→→نكه خ→→→→→→→→→→ودش م→→→→→→→→→غازه  ار ط→→→→→→→→→→معكار ẃط→→→→→→→→→→→ال را ه→→→→→→→→→→م ب→→→→→→→→→→→ه او ب→→→→→→→→→→خشيد.نج
^ ك→ار،  ^ ك→رد. در اث→→نا ار ẃط→→ال ب→رسد، ك→نار دري→ا آم→→د و ش→روع ب→ه ن→ج ^ ^ اي→→نكه ب→→ه ت→يشه داشت،ب→→را
ع→مداҐ ت→يشه را پ→رت ك→رد و به دريا انداخت.آنگاه دست به دعا برداشت و گفت: خدايا،من بيكار 
 ^ ^ ب→→→→→فرست ك→→→→→→ه ت→→→→→يشهام را ب→→→→→يرون ب→→→→→ياورد و ب→→→→→ه م→→→→→→ن ب→→→→→دهد .ف→→→→رشته آم→→→→د و ي− ت→→→→يشه ش→→→→→دم، ف→→→→→رشتها
^ من همين بود.فرشته  ط→→الي∂ از دري→ا ب→يرون آورد و گفت: اين تيشهات بود؟گفت: بله،بله،تيشه
ار ط→→→→معكار ن→→→→ه ت→→→نها ب→→→→ه  ẃم→→→→عنادار گ→→→فت، خ→→→→يل∂ ب→→→بخشيد آق→→→→ا و از ن→→→ظر ن→→→→اپديد ش→→→→د. آن ن→→→ج ^ ب→→→→ا لب→→→→خند

^ آهن∂ خودش را هم از دست داد.  ^ طال نرسيد،تيشه تيشه
^ ش→→→ناختن فџ→→→رق و ام→→→تياز ب→→ين  →→→ا م→→→→ثال خ→→→وب∂ ب→→→را ẃه م→→→مكن است اف→→→سانه ب→→→اشد، ام ẃح→→→اال اي→→→ن ق→→→ص

عيان صادق است.   ẃعيان كاذب و مد ẃمد
آثار بلند اخالص در عمل 

در حديث از رسول خدا� آمده است: 
)؛۱  ґهґسانґل ∂џلџع ґبهẂلџق Ẃن ґم ↨џمẂك ґحẂال џنابيعџي Ẁاهللا џر ￍجџف Ґوماџي џعينџب Ẃرџا ґهẃلґل џصџل Ẃخџا Ẃنџم)

^ ح→→كمت را از  ^ خ→→→دا خ→→→الص ك→→→ند، خ→→داوند چ→→شمهها ك→→→س∂ ك→→→ه چ→→→هل روز اع→→→→مال خ→→→ود را ب→→→را
^ ج→→→→→ريان ح→→→→→كمت از ق→→→→→لب ب→→→→→ه زب→→→→→→ان اق→→→→→دام ب→→→→ه  →→→→→→ا ن→→→→→ه اي→→→→→→نكه ب→→→→→را ẃم→→→→→→∂سازد؛ ام ^ ق→→→→→لبش ب→→→→→ر زب→→→→→انش ج→→→→→ار
اخ→→الص كند، اينكه خود ضدẃ اخالص است، زيرا انگيزهاش خدا نيست، بلكه هدفش «جريان 
ح→→→→→→كمت» است و اي→→→→→→ن اخ→→→→→→→الص در ت→→→→→→وحيد و خ→→→→→→→داج→→→→→وي∂ ن→→→→→يست.آن ك→→→→→س∂ ب→→→→→ه م→→→→→قامات ع→→→→→→ال∂ از 

^ خدا در عملش نباشد.  ^ جز خدا و رضا حكمت م∂رسد كه هيچ انگيزها
 ґنẂي џس ẀحẂال ґاهللا ґدẂب џبا عџلينا يا اẂوџيا م џ−Ẃيџل џع Ẁاهللا ￍﾲ џص

                                                           

ـ سين↨ البحار،جلد۱،صفحه＾Ω۸℮(خلص).  ۱
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 ۲�℮

^ و به زبان حالت به خدايت گفت∂:  ^ كه عمالҐ حقيقت اخالص را نشان داد  تو بود
→→→→→→→→→→→→→→واك→→→→→→→→→→→→→→ا/  џه ﾭ Ґا ẃر→→→→→→→→→→→→→→Ẁط џقẂل→→→→→→→→→→→→→→ џخẂال ẀتẂك џر→→→→→→→→→→→→→→→џراكـا/ تџا Ẃ∂џكـґل џي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→الґـ وџ اџيẂ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تџـمẂتẀ الẂع
گـه چـن→→→ان غ→→→لـتم ب→→→→ه خ→→→ون گ→→اه∂ چ→→نين� خ→→→ود ه→→→مين خ→→→واه→→→م ك→→→ه ب→→→∂ س→→ر ب→→ر زم→→ين� 

 ґẂẂهџم Ẃر Ẁح→→→ ґب ґه ґن→→→صارџا џو ґه→→→ ґوان→→→ Ẃعџا Ẃن→→→ ґنا مẂل џع→→→ Ẃاج џم→→→→ان و ￍالز ґب ґالنا ص→→→→احẂو→→→→џم џج џر→→→→џف Ẃل ґẃج→→→→ џنا ع→→→→ￍب џر
 џرين ґاهẃالط ґهґآل џد＃ وￍم џحẀم џ−ґبيب џح

 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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^ خداو  «س→الم و درود و ت→حيẃت م→ا ب→→ه آس→تان اق→دس آن ب→زرگواران∂ ك→ه دع→وت ك→نندگان ب→→ه سو

^ خدا و دارندگان مقام اتمẃ و اعال در محبẃت خدا هستند».  راهنمايان به موجبات رضا
ع→ا↕ ب→→ه اص→→طالح ج→مع «داع→∂» است. داع→∂ ي→عن∂ دع→وت ك→ننده، آن ك→س∂ ك→ه م→ردم را ب→ه  Ẁد
" ه→→م ج→→مع «دلي→→ل» است. دلي→→ل ي→→عن∂ راه→→نما و آن ك→→س∂ ك→→ه ع→→الوه ب→ر  Ẁء ẃدال џخ→→→دا م→→→∂خوان→→د."ا ^ س→→و
 ^ ^ رس→→→→→→→يدن ب→→→→→→ه م→→→→→→قصد س→→→→→بب خ→→→→→→شنود ف∂ ه→→→→→→دف و م→→→→→→قصد،راه→→→→→→∂ را ه→→→→→→م ك→→→→→→ه پ→→→→→→يمودن آن ب→→→→→→را ẃم→→→→→→عر
خ→→→→داست ن→→→→→شان م→→→→→∂دهد؛ چ→→→→ون م→→→→مكن است م→→→قصد درست ب→→→اشد ول∂ م→→→→سير از ج→→→هت∂ ي→→→→ا ج→→→→هات∂ 

مورد رضا و پسند خدا نباشد. 
^ خدا  ^ دعوت به سو دو ركن اساس∂ برا

^ خ→→→→→دا ع→→→→طا ش→→→→ده است، ه→→→→مين م→→→→نصب «دع→→→→وت ال∂اهللا»   ب→→→→→زرگترين م→→→→→نصب∂ ك→→→→ه ب→→→→ه اولي→→→→→ا
^ اهللا، ك→→→→ه ك→→→→مال م→→→→طلق و ح→→→→يات دائ→→→م و ع→→→لم و  است. ت→→→→نها آنه→→→→ا م→→→→→∂توان→→→→→ند ك→→→اروان ب→→→شر را ب→→→ه س→→→و
^ خ→→→→→دا دو رك→→→→→ن  ^ دع→→→→→→وت ب→→→→→ه س→→→→→و ق→→→→→→درت ن→→→→→→امحدود است، ح→→→→→→ركت ده→→→→→ند؛ و لذا ق→→→→→رآن ك→→→→→ريم ب→→→→→را
^ اين كار بسيار عظيم برم∂آيند.  ^ اين دو ركنند،از عهده اساس∂ نشان م∂دهد.آنان كه دارا
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 ۲�⅛

^ بصيرت  ^ خدا بر پايه الف: دعوت به سو
∂ است ك→→ه ب→→ايد در اي→→ن راه داش→→→ته ب→→اشند، چ→نانكه ق→رآن  ẃي→→ك∂ ب→→صيرت و روش→→→نبين∂ خ→→اص 

كريم م∂فرمايد:  
↕ أنџا وџ مџنґ اتￍبџعџنґ∂...�؛۱  џير ґصџب ∂џلџع ґاهللا ∂џوا إلẀع Ẃأد ∂ґيلґب џس ґه ґهذ ẂلẀق�

ا  ẃخدا دعوت م∂كنم. ام ^ «[به رسول اكرم� خطاب شده كه] بگو: اين راه من است كه شما را به سو
^ من م∂گذارند...».  ^ پا ∂ كه من دارم و[نيز] آن كسان∂ كه پا جا ẃبر اساس بصيرت و بينش خاص

�؛آن→→ان ك→→ه واق→→عاҐ دن→→بالهرو م→→ن و ادام→→ه ده→→نده＾ رس→→الت م→→ن ه→→ستند. آنه→→ا  ґﾸџعџب→→ￍات ґن→→→џم�
↕�؛ ب→→→→→→→→ا ب→→→→→→→صيرت و ب→→→→→→→يناي∂  џ░ص→→→→→→→→џب џﾲ→→→→→→→→ џه→→→→→→→→م ك→→→→→→→→→ارشان ه→→→→→→→→مين است و دع→→→→→→→→وت ب→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→دا م→→→→→→→→→∂كنند. �ع
^ چ→→→→→→ه ك→→→→→→س∂ دع→→→→→→→وت  ؛يعن∂، م→→→→→→→قصد را چ→→→→→→→نانكه ب→→→→→→→ايد و ش→→→→→→→→ايد ب→→→→→→→شناسند و ب→→→→→→→فهمند ب→→→→→→→ه س→→→→→→و ẃخ→→→→→→→اص
م→→∂كنند و چ→→ه ك→→→س∂ را ب→→→ايد دع→→→وت ك→نند و چ→گونه ب→ايد دع→وت ك→نند، از چ→ه راه→∂ ب→ايد ب→برند و ب→ه 
چ→→→→→ه ك→→→→→يفيẃت∂ ب→→→→→ايد ب→→→→برند. پ→→→→∂ ب→→→→ردن ب→→→→ه اي→→→→ن ح→→→→قايق ك→→→→ار ه→→→→ر ك→→→→س∂ ن→→→→يست. ك→→→→س∂ ك→→→→ه ه→→→→م م→→→→قصد را 
^ س→→→→ير را ت→→→→شخيص ده→→→→د و ه→→→→مچنين از آف→→→→ات∂ ك→→→→ه در راه  ب→→→→→شناسد ه→→→→→م م→→→→سير را ب→→→→دان→→→→→د و ه→→→→م ب→→→→رنامه
^ از آن آف→→→→ات را ب→→→→شناسد و در م→→→→ورد ش→→→→راي→→→→→ط زم→→→→ان∂ و م→→→→→كان∂ و  ه→→→→→ست آگ→→→→→اه ب→→→→اشد و راه ج→→→→لوگير

ساير جهات امر دعوت، بصيرت جامع و كامل داشته باشد.  
زيانبار بودن اقدام افراد ب∂بصيرت  

^ ك→→→ارشان، دان→→سته ي→ا  →→ا ن→→تيجه ẃف∂ ك→→→نند، ام ẃم→→مكن است ك→→سان∂ خ→→ودشان را داع→→يان ال∂اهللا م→→عر
^ امẃت ف→→→راوان  →→→→يطان ب→→→→اشد و در ت→→→→→اريخ اس→→→→الم اي→→→ن چ→→→نين ن→→→→ااه→→→→الن زي→→→→انبار ب→→→را ẃن→→→→دان→→→→سته، دع→→→→→وت ال∂الش
ب→ودهان→د و ه→ستند. م→مكن است ك→→سان∂ از ي− ج→→هت ن→افع ب→ه ح→→ال امẃت و از چند جهت ديگر موجب 

                                                           

 .۱Ω۸ ^ ^ يوسف ، آيه ـ سوره ۱
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^ اي→→شان بيش از مصلحتشان باشد. به  ض→رر ب→اشند و از آن→جا ك→ه ب→صيرت الزم را ن→→دارن→→د،نتيجتاҐ م→فسده
^ هم م∂گويد:  قول معروف آمد ابرو را درست كند، چشم را هم كور كرد . شاعر

^ او ان→→→→→در ت→→→→بم � اح→→→→→→→مق ار ح→→→→→→→لوا ن→→→→→→→هد ان→→→→→→→در لب→→→→→→م�  م→→→→ن از آن ح→→→→لوا
چ→ه ب→سا آدم ج→اهل و ن→ادان، ب→ه خ→→يال خ→دمت، ح→لواي→∂ ب→→ه ان→سان ب→→دهد كه از هر سمẃ مهلك∂ 
^ ك→→→→→→نند ك→→→→→→→ه در ح→→→→→→ال ح→→→→→→اضر  ^ ب→→→→→→ا خ→→→→→→لوص ن→→→→→→يẃت اق→→→→→→→دام ب→→→→→→→ه ك→→→→→→ار ك→→→→→→→شندهتر ب→→→→→→→اشد و چ→→→→→→→ه ب→→→→→→→→سا اف→→→→→→راد
^ ع→→→→لم∂ ب→→→→ه ع→→→→واقب آن ك→→→→ار  خ→→→→→دماتشان ن→→→→→افع ب→→→→→ه ح→→→→→→ال اس→→→→→الم و م→→→→سلمين ب→→→→→اشد، ول∂ چ→→→→ون اح→→→→اطه
^ وضع جامعه را در نظر بگيرند،بيست س∂ سال يا پنجاه سال بعد آثار  ن→دارن→د و ن→م∂توانند آينده
زي→انبار آن اق→دام آن چنان دامنگير امẃت اسالم بشود و زندگ∂ را تلخ و نامبار∑ گرداند كه ديگر 

اصالحپذير نباشد. 
ه امام صادق�  ẃبيان جالب توج

اديẃه اين حديث از حضرت امام صادق� آمده است :  ẃسج ^ ^ صحيفه مه ẃدر مقد
 Ґاẃق→→ џح џشџعẂن→ џي Ẃأو ҐماẂل→Ẁظ џعџف Ẃد→→џيґل ẁد→ џا أحџن ґمґائ→џق ґامџي→ ґق џﾱإ ґتẂي→џبẂال џل→Ẃا أهￍن→ ґم Ẁج Ẁر Ẃخ→→џال ي џو џج џر→ џا خ→џم)

تґنџا)؛  џيع ґش џا وџن ґوه ẀرẂكџم ∂ґف ↕ џادџي ґز ẀهẀامџيґق џانџك џو ↨ￍيґلџبẂال ẀهẂت џمџلџط Ẃاص ￍإال
 ∂ ẃب→→→ه پ→→→ا داش→→→تن ح→→→ق ^ ^ از س→→→تم∂ ي→→→→ا ب→→→را ^ ج→→→لوگير «ه→→→→→يچي− از م→→→→ا اه→→→→ل ب→→→→يت ت→→→→ا ق→→→→يام ق→→→→ائم م→→→→ا ب→→→→را

برنخاسته و برنخيزد، مگر اين كه بال او را از بيخ بركند و قيام او بر اندوه ما و شيعيانمان بيفزايد».  
^ خاصẃ خود داده  ^ خ→→دا را اخ→تصاص ب→→ه اوليا و لذا خ→→داون→د ح→كيم م→نصب دع→→وت ب→→ه س→و

و فرموده است: 
↕ أنџا وџ مџنґ اتￍبџعџنґ∂...�؛  џير ґصџب џﾲџع ґاهللا ∂џوا إلẀع Ẃأد ∂ґيلґب џس ґه ґهذ ẂلẀق�

∂ ك→→→→ه دارن→→→→د ت→→→→وان→→→→اي∂  ẃت→→→→→نها رس→→→→→ول خ→→→→→دا� و پ→→→→→يروان ح→→→→→قيق∂ او ب→→→→→راس→→→→→اس ب→→→→→صيرت خ→→→→اص
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^ دي→گران، ه→→ر چ→ند م→صالح ان→دك∂ داش→ته  ^ خ→→→دا را دارن→→د. اق→دام ب→ه دع→وت از ن→→احيه دع→→وت ب→→ه س→→→و
^ در پ∂ خواهد داشت.   باشد،بر اثر كامل نبودن بصيرت،مفاسد بيشتر و بزرگتر

^ خدا فقط به اذن اله∂  ب: دعوت به سو
ب→→→→ه ه→→→→مين ج→→→→→هت م→→→→→∂بينيم ك→→→→→ه ق→→→→رآن ك→→→→ريم م→→→نصب «دع→→→وت ال∂اهللا» را م→→→قيẃد ب→→→ه اذن ك→→→رده و 

خطاب به رسول اكرم� م∂فرمايد: 
 џو ґهґن Ẃإذ→→→→ ґب ґاهللا ∂џإل Ґيا→→→→→ ґداع џو� Ґيرا ґذ→→→→→џن џو Ґرا ґẃشџب→→→→→ Ẁم џو Ґدا ґش→→→→→اه џ∑ناẂل→→→→→ џس Ẃا أر→→→→→ￍإن ∂ґب→→→→→ￍا النџ ╩ي→→→→→ا أ�

راجاҐ مẀنґيرا�Ґ؛۱  ґس
ا براساس اذن ما...».   ẃپيامبر،ما تو را فرستادهايم كه داع∂ ال∂ اهللا باش∂؛ ام ^ «ا

ي→→→→عن∂، اي→→→→→ن ط→→→→ور ن→→→→يست ك→→→→→ه ه→→→ر ك→→→ه دع→→→→وت ب→→→ه خ→→→→دا ك→→→→ند، دع→→→→وت او م→→→رض∂ẃ خ→→→→دا ب→→→اشد. آن 
ẃه، مقصود از اذن  )؛ البت ґهґن Ẃذ ґاґاهللا ب ∂џل ґا Ґخ→داست ك→→ه م→أذون از ج→انب خدا باشد (داعيا ẃ∂دع→وت∂ م→رض
^ خ→→دا از ه→ر ك→س∂ م→ورد رض→ا و  در اي→→نجا م→→نصب ن→→بوẃت و ام→→امت است. اگ→→ر ب→→→نا ب→→ود دع→→وت ب→→→ه س→→و

نґه�نبود.   Ẃذ ґاґبه �ب ^ پسند خدا باشد، ديگر نياز
^ ضاللت است  دعوت بدون اذن اله∂ مايه

^ دع→وت ال∂  ع→→ا ẃب→→→دون اي→→→نكه م→→أذون از ج→→انب خ→دا ب→→اشند، اد ^ در م→→يان امẃت اس→→→الم، اف→→راد
اهللا ك→→→→→→ردند و م→→→→→→سند داع→→→→→→يان واق→→→→→→ع∂ را اش→→→→→→غال ك→→→→→→ردند؛ در ن→→→→→→تيجه،عالوه ب→→→→→→ر اي→→→→→→→نكه خ→→→→→→ودشان ه→→→→→يچ 
^ از امẃت نيز شدند.چنانكه م∂دانيم پس  ^ از ك→ار خ→ود ن→بردند، س→بب ض→→اللت ج→مع كثير ب→هرها
از رح→لت پ→يامبر اك→رم�كسان∂ ب→دون اذن خ→→دا م→سند خ→→الفت را ت→صاحب ك→ردند و گفتند: ما 

                                                           

^ احزاب ، آيات Ｑ℮ و ⅛℮.  ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲�۹

 ^ خ→→→→ود دع→→→→وت ال∂ اهللا م→→→→→∂كنيم و دي→→→→ن خ→→→→دا را ت→→→→رويج و ت→→→→بليغ م→→→→∂كنيم و م→→→ملكتها را ت→→→حت لوا
^ خ→→→→→دا  →→→→ا چ→→→→ون م→→→→أذون از س→→→→و ẃه، اي→→→→ن ك→→→→ارها را ه→→→→م ك→→→→ردند؛امẃ ح→→→→→كومت اس→→→→→الم∂ درم→→→→→∂آوريم. الب→→→→ت
ن→→→→→→بودند، ك→→→→→→→ارشان ن→→→→→→→ه ت→→→→→→نها ع→→→→→→بادت و خ→→→→→دمت ب→→→→→→ه اس→→→→→→الم و م→→→→→سلمين ن→→→→→بود، ب→→→→→لكه م→→→→→عصيت∂ ب→→→→→زرگ و 
 ґﾭ...گ→→→رفتن� ^ خ→→→→يانت∂ ع→→→→ظيم ب→→→→ه اس→→→→→الم و م→→→→→سلمانان ب→→→→ود و م→→→→وجب ف→→→رو رف→→→تن ب→→→ه ق→→→عر ج→→→هنẃم و ج→→→ا

...�۱گرديد.   ґارￍالن џن ґم ґلџف Ẃس џالẂا ґ∑ Ẃر ￍالد
غصب خانه و تعمير و تزيين آن 

^ ش→→→→ما را ت→→→→عمير و  اي→→→→→ن م→→→→→ثل آن است ك→→→→→→ه ك→→→→→س∂ ش→→→→→ما را از خ→→→→→انهتان ب→→→→→يرون ك→→→→→→ند، ب→→→→عد خ→→→→→انه
اش∂ و آب→→→→→→→→اد ك→→→→→→→ند. آي→→→→→→ا اي→→→→→→ن ك→→→→→→→ار ب→→→→→→ه خ→→→→→→→شم ش→→→→→→ما م→→→→→→∂اف→→→→→→زاي→→→→→→د ي→→→→→→ا ش→→→→→→ما را خ→→→→→→شنود م→→→→→→∂سازد؟ ش→→→→→→ما  ẃن→→→→→→→ق
^ م→ن، از ه→ر ق→بيل ك→ه ب→اشد، بزرگترين خيانت به من  ^ ت→و در خ→انه م→∂گوييد: ت→صرẃف غ→اصبانه
^ ت→→و، ب→→يرون رف→→تن ت→→و از  ^ آن خ→→→يانت ن→→يست؛ ت→→نها وظ→→يفه اش∂ آن ج→→→بران ك→→→ننده ẃاست.ت→→→عمير و ن→→→ق
^ م→→→نافقان امẃت پس از رح→→لت رس→→ول اك→رم  خ→→انه و ت→→حويل دادن آن ب→→ه ص→→احبخانه است.س→→ردسته
� ب→→→→→→→→∂شرمانه ه→→→→→→→→جوم آوردن→→→→→→→→د.ام→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→ؤمنين ع→→→→→→→→ل∂�را، ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→→ر خ→→→→→→→→دا و ن→→→→→→→→→صب رس→→→→→→→→ول 
^ و  ^ خ→→→→→→→→→→الفت و واليت ب→→→→→→→→→ود، از خ→→→→→→→→→→انه ب→→→→→→→→→يرون ك→→→→→→→→→ردند و آن→→→→→→→→→گاه ب→→→→→→→→→ه رأ خ→→→→→→→→→دا� ص→→→→→→→→→احبخانه
^ غصب∂؛نماز جمعه و جماعت اقامه كردند  اش∂ خانه ẃخ→ود ش→روع ك→ردند به تعمير و نق ^ س→ليقه
و م→→نبر و م→→حراب اداره ك→→ردند و س→→پس ب→→→ه ك→→شورگشاي∂ پ→→رداخ→→→تند و م→→ملكتها زي→→ر پ→رچم اس→الم 
آوردن→→→→د و ب→→→ه زع→→→م خ→→→ود،قلمرو ح→→→كومت اس→→→→الم∂ را ت→→→وسعه دادن→→→د و خ→→→دمت ب→→→ه اس→→→→الم و م→→→→سلمين 
ك→→→→ردند؛ در ص→→→→ورت∂ ك→→→ه ت→→→→مام اي→→→ن ك→→→ارها م→→→انند ه→→→→مان ب→→→يرون ك→→→ردن ص→→→→احبخانه و س→→→پس ب→→→→ه ت→→→عمير 
خ→→→→→انه پ→→→→رداخ→→→→تن است؛ چ→→→→ون خ→→→→→دا ن→→→→م∂خواست ت→→→→نها ب→→→→ه ج→→→→→معيẃت اف→→→→زوده ش→→→→ود و اي→→→→ن ك→→→→→شور و آن 

                                                           

 .۱℮Ｑ＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۲⅛Ω

كشور زير پرچم اسالم بيايد و مردم زياد شوند.  
^ و امامت عل∂�بود  خواستґ اله∂،رهبر

^ معصوم است، در رأس امẃت قرار  او م→→∂خواست اميرالمؤمنين عل∂� كه رهبر و راهنما
^ س→→ير دارد، ك→→اروان ب→→شر را ب→→ه  ∂ ك→→→→ه در ش→→ناخت م→→سير و م→→قصد و ب→→رنامه ẃگ→→→يرد و ب→→→ا ب→→→صيرت خ→→→اص
^ بشر  ^ را در دسترس عائله ^ خدا و نيل به سعادت ابد ^ خ→→دا حركت دهد و موجبات رضا س→و
→ا  ẃام Ẁاهللا ẀلẀس→و џر Ґداￍم џح→Ẁم ￍنџا Ẁدџه→ Ẃشџا џو Ẁاهللا ẃالґا џلهґال ا Ẃنџا Ẁدџه→→ Ẃشџاگ→→ر ت→→مام دن→→يا داد ب→زنند: ا ẃب→→گذارد؛ و اال
^ در سعادت آدميان نخواهد داشت؛ و لذا م∂بينيم  عل∂� كنارش نباشد، كوچ−ترين تأثير

كه خدا با خطاب تهديدآميز به رسولش م∂گويد: 
...�؛۱  Ẁهџتџسال ґر џتẂغￍلџما بџف ẂلџعẂفџت Ẃمџل Ẃإن џو џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀما ا Ẃغґẃلџب Ẁول Ẁس ￍا الرџهيا أي�
^ رس→→ول،امر [واليت ع→→ل∂] را ب→→ه م→→ردم اب→→→الغ ك→→ن و اگ→→ر ن→→كن∂، رس→→التت ب→اطل است و دي→انت∂  «ا

در كار نخواهد بود...».  
ق م→∂يابد و رس→→التت وق→ت∂ م→ورد ق→بول م→→ا واق→ع م→∂شود كه عل∂ را بر مسند  ẃدي→→انت وق→ت∂ ت→حق
^ واليت او م→ستقرẃ س→از＾. پس وق→ت∂ ام→ر رس→→الت پيامبر  خ→→الفت خ→ود ب→نشان∂ و اس→الم را زي→→ر س→ايه
^ اله→→→→→∂اش ب→→→→→∂واليت ع→→→→ل∂� در ن→→→→زد خ→→→→→دا ف→→→اقد ارزش و پ→→→وچ و  اليẃتها ẃخ→→→→اتم� و ت→→→→مام ف→→→→ع
ب→→∂مغز ب→→اشد، آي→→ا ك→→→ار اب→→وبكر و ع→→مر و اش→→باه آن→→→ان در ب→رپاي∂ ج→معه و ج→ماعت و م→نبر و م→حراب و 
ـ و ... ب→→→ا ك→→→نار زدن  ـ ب→→→→ه ق→→→→ول خ→→→→ودشان اس→→→→→الم∂  ^ ق→→→→لمرو ح→→→→كومت  دع→→→→وت م→→→→ردم ب→→→→ه دي→→→→ن و ت→→→→وسعه
ع→→ل∂� ام→→ام م→→نصوب از ج→→→انب خ→دا، چ→→ه وض→→ع∂ خ→واه→د داشت؟ ت→نها اف→زودن ب→ر ح→جم ج→معيẃت 
ب→→→ه ن→→→ام م→→→سلمان و ب→→→→∂خبر از ح→→→قيقت اس→→→→الم ارزش→→→∂ ن→→→زد خ→→→→دا ن→→→دارد و ح→→→قيقت اس→→→→الم ن→→→يز ب→→→→ه ت→→قدير 

                                                           

 .⅛۷ ^ ^ مائده ، آيه ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲⅛۱

^ خدا منحصراҐ در واليت عل∂ و آل عل∂� مستقرẃ شده است كه:  حكيمانه
...�؛  Ẁهџتџسال ґر џتẂغￍلџما بџف ẂلџعẂفџت Ẃمџل Ẃإن џو џ−ґẃب џر Ẃن ґم џ−Ẃيџإل џل ґزẂنẀما ا Ẃغґẃلџب Ẁول Ẁس ￍا الرџهيا أي�
 ґاهللا џﾱإ Ґيا→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ґاز واليت پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→وچ و خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→ال∂ از م→→→→→→→→→→→→→→→→→→غز است؛ و لذا آنه→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا �داع ^ رسالتґ ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ار

يґه) بودند.  Ẃح џوґيطان ب لџ∂ الش√ ґا Ґ۱نبودند، بلكه در واقع (داعيا� ґهґن Ẃإذґب
�؛۲  Ẃم ґهґيائґل Ẃأو ∂џإل џون ẀوحẀيџل џين ґياط ￍالش ￍإن�
«همانا شياطين بر دوستانشان وح∂ م∂كنند». 

^ كردن  ^ هم كه خواندند، دزد ^ ك→ه ك→ردند و هر نماز آنه→ا غ→اصب م→قام ب→ودند؛ و لذا ه→ر ك→ار
^ ن→→→وشته م→→→∂شود و  ^ ع→→→ملشان گ→→→→ناه دزد ^ ن→→→→ماز و روزه و ج→→→معه و ج→→→→ماعت، در ن→→→امه ب→→→→ود؛ ي→→→→عن∂، ب→→→→ه ج→→→→ا

وام با اذان و نماز و روزه و جمعه و جماعتشان به دركات زيرين جهنẃم فرو م∂روند:  ẃعل∂الد
...�؛۳  ґارￍالن џن ґم ґلџف Ẃس џالẂا ґ∑ Ẃر ￍالد ґﾭ џينґقґنافẀمẂال ￍإن�

«همانا منافقين در قعر آتش جهنẃمند...». 
ح→→→→→→اصل آن ك→→→→→→ه، ق→→→→→→رآن دو چ→→→→→→يز را رك→→→→→→ن دع→→→→→وت ال∂اهللا ق→→→→→رار داده است: ي→→→→→ك∂ «ب→→→→→صيرت» و 

^ «اذن». ي− جا م∂فرمايد:  ديگر
↕...�؛℮  џير ґصџب џﾲџع ґاهللا ∂џوا إلẀع ẂدẀأ ґﾲيґب џس ґه ґهذ ẂلẀق�

^ ديگر هم م∂فرمايد:  ^ خدا بايد بصيرت خاصẃ اله∂ در كار باشد.در جا ^ دعوت به سو برا
�؛  ґهґن Ẃإذґب ґاهللا ∂џإل Ґيا ґداع џو�

                                                           

 .℮⅛ ^ ^ احزاب ، آيه ـ سوره ۱
 .۱۲۱ ^ ^ انعام ، آيه ـ سوره ۲
 .۱℮Ｑ ^ ^ نساء ، آيه ـ سوره ۳

 .۱Ω۸ ^ ^ يوسف ، آيه ـ سوره ℮



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۲⅛۲

^ خ→→→→دا ب→→→→ايد م→→→قرون ب→→→ه اذن خ→→→دا ب→→→اشد؛ و لذا آنه→→ا ك→→ه م→→أذون از ج→→→انب خ→→دا  دع→→→وت ب→→→ه س→→→→و
نبودند، مغضوب و مبغوض در نزد خدا شدند و محكوم به عذاب خدا هستند.  

^ متين منصوربنحازم با مخالفان مذهب شيعه  ه ẃحاجẀم
م→→→→نصوربنحازم، از دوس→→→→تان ام→→→→ام ص→→→→ادق � خ→→→→دمت ام→→→→ام ع→→→→رض ك→→→→رد: آق→→→→ا، م→→→→ن گ→→→→اه∂ ب→→→ا 
ه و م→ناظره م→∂كنم و اي→→ن ط→ور ب→ا آنه→ا ح→رف م→∂زنم؛ آي→ا اي→→نگونه  ẃم→خالف م→→ذهب م→حاج ^ ف→رقه
س→→خن م→→ورد پ→→سند ش→→ما ه→→ست؟ ب→→ه آنه→→→ا م→→∂گويم: م→→ا ك→→ه خ→→دا را ق→→بول داري→→م و م→→→∂دان→→يم ك→→ه خ→دا 
ه→→م رض→→ا و خ→→شم∂ دارد، از ب→عض∂ ك→ارها راض→→∂ و از ب→عض∂ ك→→ارها ن→→اراض→∂ است؛ آي→→ا اي→ن را ق→بول 
داري→→→→→د ي→→→→→→ا ن→→→→→→ه؟ م→→→→→→∂گويند : ب→→→→→له، ب→→→→→عد م→→→→→∂گويم: ح→→→→اال م→→→→ا از چ→→→→ه راه→→→→→∂ ب→→→→فهميم ك→→→→دام ع→→→→مل م→→→→وجب 
^ خ→→→→دا و ك→→→دام ع→→→مل م→→→وجب خ→→→→شم خ→→→داست؟ ب→→→ر خ→→→ود م→→→→ا ك→→→→ه وح→→→→∂ ن→→→ازل ن→→→م∂شود. پس م→→→ا  رض→→→ا
^ آن كس ب→→→→→رويم ك→→→→→ه ب→→→→→ا خ→→→→→دا در ارت→→→→→→باط است و وح→→→→→→∂ ب→→→→→ر او ن→→→→→ازل م→→→→→∂شود.او  ن→→→→→→اچاريم درґ خ→→→→→→انه
^ خ→→→→→→→→دا و خ→→→→→→→شم خ→→→→→→→→دا چ→→→→→→→يست . وظ→→→→→→→يفه اي→→→→→→ن است؟ م→→→→→→→∂گويند: ب→→→→→→له، ب→→→→→→عد  م→→→→→→→∂دان→→→→→→→→د م→→→→→→→وجب رض→→→→→→→→ا
ف ه→→→→ستيم از او ب→→→گيريم ك→→→يست؟ م→→→∂گويند: پ→→→يامبر اك→→→رم�.  ẃم→→→∂گويم: آن ك→→→س∂ ك→→→→ه م→→→ا م→→→وظ
^ خ→→دا را م→→عيẃن  م→→→∂گويم: وق→→→ت∂ پ→→→يغمبر� از دن→→→يا رفت، چ→→ه ك→→س∂ ب→→ايد م→→وجبات خ→→شم و رض→→ا
^ خ→→→→→دا را ن→→→→→شان م→→→→→→∂دهد.  ك→→→→→→ند؟ م→→→→→→→∂گويند: ق→→→→→→رآن ك→→→→→→ه وح→→→→→→∂ خ→→→→→→→داست، م→→→→→→وجبات خ→→→→→→شم و رض→→→→→→ا
 ^ ẃك∂ ه→ستند و ب→را م→→∂گويم: م→→→ا م→→∂بينيم ت→→مام م→→→ذاه→→ب∂ ك→→ه ب→→ا ه→→م اخ→→تالف دارن→→د، ه→مه ب→ه ق→رآن م→ت
انيẃت م→→ذهب خ→→ود ب→→ه ه→→مين ق→→رآن اس→→تناد م→→∂كنند؛ در ص→ورت∂ ك→ه م→→ذهب ح→قẃ ب→يش از  ẃاث→→بات ح→→ق
ي→→→→ك∂ ن→→→→يست و رس→→→→ول اك→→→→رم� ف→→→→رمودهان→→→→د: امẃت م→→→→→ن پس از م→→→→ن ه→→→→فتاد و س→→→→ه ف→→→رقه م→→→∂شوند ك→→→ه 
ي→→→ك∂ از آنه→→→ا ح→→→قẃ است و ب→→→→قيẃه ب→→→اطلند.پس م→→→علوم م→→→∂شود ك→→→ه خ→→ود ق→→رآن زب→→→ان گ→→وياي∂ ن→→دارد ت→→→ا 
^ م→→→ردم ب→→→→يان ك→→→→ند و اگ→→→ر داشت، اي→→→ن ه→→→مه اخ→→تالف در م→→يان امẃت م→→سلم ن→→بود.  آن→→→چه ح→→→قẃ است ب→→→را



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲⅛۳

 ∂ẃو ك→→→→يسان∂ و ف→→→→طح∂ ه→→→→م م→→→→→∂گويند ق→→→→رآن؛ س→→→→ن ^ ^ زي→→→→د ^ ام→→→→ام∂ م→→→→→∂گويد ق→→→→رآن، ش→→→→يعه ش→→→→→يعه
→→نџف∂ م→→→∂گويد ق→→رآن، س→→نẃ∂ م→→→الك∂ و ش→→افع∂ و ح→→نبل∂ ه→→→م م→→∂گويند ق→→رآن. ه→→مه اس→→تناد ب→→ه ق→رآن  џح
م→→→∂كنند و م→→→ذهب خ→→→ودشان را ب→→→راس→→→اس ق→→→رآن اس→→→توار م→→→→∂سازند؛ پس م→→→علوم م→→→∂شود ك→→ه ق→→رآن ب→→ه 
ت ن→يست و ن→م∂توان→د م→→ذهب ح→قẃ را ص→ريحاҐ ن→→شان ب→→دهد و ن→اچار اح→تياج ب→ه ق→يẃم دارد؛  ẃت→نهاي∂ ح→ج
ي→→→عن∂، ك→→→س∂ ك→→→→ه ب→→→→ه ت→→→مام م→→→تون و ب→→→طون ق→→→رآن راه دارد و ت→→→فسير و ت→→→أويل آن را م→→→→∂دان→→→→د و م→→→∂توان→→→د 
امẃت م→→سلمان را از م→→→قاصد ح→→قيق∂ ق→→رآن آگ→→اه س→→ازد، چ→→نانكه خ→→ود ق→رآن ك→→ريم ن→يز م→→∂گويد م→ن 

مبيẃن م∂خواهم: 
...�؛۱  Ẃم ґهẂيџإل џل ґẃزẀما ن ґاسￍلنґل џنґẃيџبẀتґل џرẂكґ ẃالذ џ−Ẃيџنا إلẂل џزẂأن џو...�

^ مردم تبيين كن∂...».  «[خطاب به رسول اكرم�] و ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا آن را برا
آن→→→→گاه م→→→ن م→→→→∂پرسم: م→→→بيẃن ق→→→رآن پس از رس→→→ول خ→→→دا� ك→→→يست؟ آنه→→→ا م→→→→∂گويند: ع→→مر 
ب→→→→→→نمسعود و ... م→→→→→∂دان→→→→→ستند.من از آنه→→→→→→ا  ґق→→→→→سمت∂ را م→→→→→→∂دان→→→→→ست و ق→→→→→سمت∂ را ح→→→→→→ذيفه و ق→→→→→سمت∂ را ا
^ ق→→→→→→→→رآن را ب→→→→→→→→→لد ب→→→→→→→→ود و آن→→→→→→→→چه از او  س→→→→→→→→→ؤال م→→→→→→→→→∂كنم: خ→→→→→→→→→ود ش→→→→→→→→→→ما ب→→→→→→→→→→گوييد؛ وج→→→→→→→→دان→→→→→→→→اҐ آي→→→→→→→→ا ع→→→→→→→→مر ه→→→→→→→→→مه
م→∂پرسيدند ج→واب م→→∂داد؟م∂گويند:نه، همه را نم∂دانست،ي− قسمت را م∂دانست.حذيفه 
چ→طور؟ او ه→م ب→عض∂ را م→∂دان→ست و ب→عض∂ آي→ات را م→→∂گفت ن→م∂دان→م. اب→→نمسعود ن→يز ب→ه ه→مين 
ك→→→يفيẃت ب→→ود. ب→→عد، از آنه→→ا م→→→∂پرسم: ش→→ما خ→→ودتان وج→→→دان→→اҐ ب→→گوييد آي→→ا ك→→س∂ در م→→يانشان ب→→ود ك→→→ه 
 ẃ∂ر＾)و "ن→→→→→→→→→→م∂دان→→→→→→→→→م" ن→→→→→→→→→گويد؟ م→→→→→→→→→→∂گويند: ب→→→→→→→→→له، ع→→→→→→→→→ل Ẃد џق→→→→→→→→→→رآن را ب→→→→→→→→→→دان→→→→→→→→→→د و ه→→→→→→→→→→يچ وقت (ال ا ^ ه→→→→→→→→→→مه
ب→→→→→→ناب→→→→→→يطالب�در م→→→→→→يانشان چ→→→→→→نين ب→→→→→→ود ك→→→→→→→ه از او راج→→→→→→ع ب→→→→→→ه ق→→→→→→رآن ه→→→→→→ر چ→→→→→→→ه م→→→→→→∂پرسيدند، م→→→→→→→∂گفت 
^ ن→→→→→→م∂شد.تنها ك→→→→→→س∂ ك→→→→→→ه "ن→→→→→م∂دان→→→→→م"  م→→→→→→∂دان→→→→→→م. ه→→→→→→يچگاه ك→→→→→→لمه＾«ن→→→→→→م∂دان→→→→→→م»ب→→→→→→ر زب→→→→→→ان او ج→→→→→→→ار

                                                           

 .℮℮ ^ ^ نحل ، آيه ـ سوره ۱
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^ ق→→→→→رآن را م→→→→→→∂دان→→→→→د و ي−  ن→→→→→→م∂گفت او ب→→→→→→ود. ب→→→→→عد، م→→→→→ن م→→→→→→∂گويم: ب→→→→→→نابراي→→→→→ن، آن ك→→→→→س∂ ك→→→→→ه ه→→→→→مه
^ ب→→→→→ه دست آوردن  ^ «ن→→→→→→م∂دان→→→→→→م» در ك→→→→→→→المش ن→→→→→→يست، ق→→→→→→يẃم و م→→→→→بيẃن ق→→→→→رآن است و ب→→→→→ايد ب→→→→→را ك→→→→→→لمه
^ خ→→→→دا را ن→→→→شان م→→→→→∂دهد، ب→→→→→ه س→→→→راغ او ب→→→→رويم و  م→→→→قاصد ح→→→→قيق∂ ق→→→→رآن، ك→→→→ه م→→→→وجبات خ→→→→شم و رض→→→→→ا
وظ→→→→→→→→→→→ايف دي→→→→→→→→→→→ن∂ خ→→→→→→→→→→→ود را از او ب→→→→→→→→→→→→گيريم. ب→→→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→→→نجا ك→→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→→∂رسم،آنها در ج→→→→→→→→→→→واب م→→→→→→→→→→→ن س→→→→→→→→→→→كوت 
م→∂كنند.آيا اي→ن گ→ونه س→خن گ→فتن م→ن ب→→ا آنه→→ا درست است و ش→→ما م→→∂پسنديد؟ ام→ام ف→رمود: بله، 

ه م∂كن∂.۱  ẃ؛خدا تو را بيامرزد كه اين چنين با آنها محاج( Ẁاهللا џ− џم ґحџر)
امام عل∂�مبيẃن قرآن با زبان∂ گويا و قلب∂ تيزفهم 

 آر＾، مبيẃن قرآن آن كس∂ است كه بر سر منبر نشست و گفت:  
ون∂)؛  ẀدґقẂفџت Ẃنџا џلẂبџون∂ قẀل џس)

مẃاҐ)؛  џج ҐماẂل ґعџل ∂ ґحґوان џج џنẂيџب ￍن ґاџف)
«تا مرا از دست ندادهايد، آنچه م∂خواهيد از من بپرسيد؛چرا كه جانم مخزن علم اله∂ است». 

)؛  џرين ґخ Ẃاآل џو џينґل ￍو џ Ẃاال џمẂل ґع ^ ґدẂن ґع ￍن ґاџف ∂ґونẀل џس)
لين و آخرين در نزد من است».  ẃاز من بپرسيد كه علوم او»

)؛  ґاهللا ґتاب ґك Ẃنџن∂ عẀلو џس)
^ قرآن از من بپرسيد».  «درباره

 ﾭ ＃هار→→џن ﾭ Ẃمџا Ẃتџل џز→→џل＃ نẂيџل→→ ґب Ẃتџل џز→→џن ﾵ→→џم џو Ẃتџل џز→→џن џن→→Ẃيџا Ẁمџل→→ Ẃعџا ا→→џنџا џو ẃالґا ↨→→→ џآي Ẃن→→→ ґم џسẂيџل Ẁهￍن ґا→→→џف)
)؛  بџل＃ џف∂ ج Ẃمџل＃ اẂه џس

^ از ق→→→رآن ن→→→يست، م→→→گر اي→→→نكه م→→→∂دانم آن آي→→ه چ→→ه وقت و ك→→→جا ن→→→ازل ش→→ده است؛ در  «ه→→→→يچ آي→→→→ه
                                                           

 .۱Ｑه؛ اصول كاف∂،جلد۱،صفحه＾۱۸۸،حديثẃصفحه＾۸ ،طبع االسالمي،↨ ẃـ واف∂،جلد۱،كتابالحج ۱
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 ۲⅛�

شب نازل شده يا در روز، در كوه نازل شده يا در دشت». 
)؛  Ẃتџل џزџفيما ن џو Ẃتџل џزџن Ẃنџفيم)

^ چه كس∂ و راجع به چه مطلب∂ نازل شده است».  «درباره
)؛  ҐوالẀقџع ҐباẂلџق џو Ґقاґلџط Ґساناґل∂ ل џبџه џو ∂ẃب џر ￍن ґاџف)

^ من به من زبان∂ گويا و قلب∂ تيزفهم و گيرا داده است. بعد فرمود:  خدا
↕)؛  џسادџوẂال џ∂ґل ẂتџيґẃنẀث Ẃوџل ґاهللاџوџف)

^ من آماده گردد [و سنگ سر راه من نيندازند و مزاحمم نشوند]...».  «به خدا قسم، اگر مسند برا
)؛  Ẃم ґهґجيلẂن ґاґب ґيل Ẃ│ ґ Ẃاال џلẂهџا џو Ẃم ґهґرات Ẃوџتґرا↕ ب Ẃوￍالت џلẂهџا ẀتẂيџتẂفџاџف ґهẂيџل џع Ẁت Ẃسџل џج)

«...ب→ر م→سند اف→تاء م→→∂نشينم و ت→وراتيان را ب→ر وف→ق ت→وراتشان و ان→جيليان را بر وفق انجيلشان فتوا 
م∂دهم [حقايق مكنون در آن دو كتاب آسمان∂ را چنان واضح و روشن بيان م∂كنم]...». 

)؛۱  ￍ∂ґف џل џزџما نґب ẂمẀتاكẂفџا Ẃدџق ￒ ґﾲџع џق џد џوال صẀقџي џو џجيلẂن ґ Ẃاال џرا↕ و Ẃوￍالت Ẁاهللا џق ґطẂنẀي ẃﾵ џح)
«ك→→→ه خ→→→ود ت→→→ورات و ان→→→جيل ب→→ه اذن خ→→دا ب→→ه س→→خن درآي→→ند و ب→→گويند راست گ→→فت ع→→ل∂؛ آن→→چه در 

^ شما بيان كرد».  درون ما بود برا
انصافاҐ مقايسه كنيد اين دو سخن را... 

^ م→→→→نبر  ^ ح→→→→رف زدن ع→→→→مر ك→→→→→ه رو ^ ح→→→→→رف زدن ع→→→→→ل∂ � است . آن ه→→→→م ن→→→→حوه اي→→→→→ن ن→→→→→حوه
م→→→→سجد ن→→→→→شست و گ→→→→فت: ب→→→→عد از اي→→→→ن، ه→→→→ر كس ب→→→→يش از چ→→→→هارصد دره→→→→م م→→→→هر زن ق→→→→رار ب→→→→دهد، ه→→→م 
^ را م→→→∂گيرم و ب→→ه ب→→يتالم→→→ال ب→→رم∂گردان→→م. زن→→∂ از پ→→→شت پ→→رده ب→→ه  م→→→→→→→→→∂ك→→ن→→م ه→→→→م آن زي→→→اد ت→→→عزيرش∗∗∗∗

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۱Ω،صفحه＾۱۱۸ و جلدΩ℮،صفحات۱۷۸و۱۷۹.  ۱
∗تعزير: مجازات كردن. 
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س→→→→خن در آم→→→→→د و گ→→→→→فت : ج→→→→ناب خ→→→→ليفه، م→→→→ا ب→→→→ه ح→→→→كم ش→→→ما ع→→→مل ك→→→نيم ي→→→ا ب→→→ه ح→→→كم خ→→→دا در ق→→→رآن؟ 
گ→→→→فت: م→→→→گر ح→→→→كم خ→→→→دا در ق→→→→رآن م→→→→خالف ب→→→→→ا ح→→→→كم م→→→→ن است؟ گ→→→→فت: ب→→→→له، م→→→→گر ش→→→→→ما اي→→→ن آي→→→→ه را 

^ كه:  نخواندها
 ẀهẂن→→ ґوا م Ẁذ ẀخẂأ→→џال ت→→џف ҐطاراẂن→→ ґق ￍن→→ Ẁداه→→ Ẃإح ẂمẀتẂي→→→џآت џج＃ و Ẃو џز џكان→→→џج＃ م Ẃو џز џدالẂبґت→→→ Ẃاس Ẁم→→→Ẁت Ẃد џأر Ẃإن џو�

يẂئاҐ...�؛۱  џش
^ [پ→→ول زي→→اد]  ^ زن→→→∂ م→→عيẃن ش→→د، اگ→→ر چ→→ه ب→→ه ق→→در ق→→نطار ^ ب→→را ي→→عن∂، وق→→ت∂ ب→→ا ت→→وافق ط→→رفين م→→هر
در ح→→ال∂ ك→→ه ش→ما م→→∂گوييد زي→→ادتر از چ→→هارصد  ^ از او پس ب→→→گيريد؛  ب→→اشد، دي→→گر ح→→قẃ ن→→داريد چ→→يز
دره→→→→م را پس م→→→→→∂گيرم و ب→→→→→ه ب→→→→يتالم→→→→ال ب→→→→رم∂گردان→→→→م؛ آي→→→→→ا اي→→→→→ن م→→→→خالف ح→→→→كم خ→→→دا ن→→→يست؟ ع→→→مر 

ب گفت :  ẃشرمنده شد و با تعج
)؛۲  ґوتẀيẀبẂال ∂ґف ґرات ￍد џخẀمẂال ∂ￍت џح џرџمẀع Ẃن ґم ẀهџقẂفџا ґاسẃالن لẀك)

^ مردم داناتر از عمر هستند؛ حتẃ∂ زنان پرده نشين».  «همه
ه→→→→→→→مين ي− ك→→→→→→→→الم ك→→→→→→→اف∂ است ك→→→→→→→ه ن→→→→→→→شان ده→→→→→→→د او ح→→→→→→→قẃ ن→→→→→→→شستن ب→→→→→→→→ر م→→→→→→سند خ→→→→→→→الفت رس→→→→→→ول 
^ دو ش→→→→→→→رط  ^ م→→→→→→→نصب «دع→→→→→→→وت ال∂اهللا» را ن→→→→→→→→دارد و «داع→→→→→→→∂ ال∂اهللا» ب→→→→→→→ايد دارا ẃخ→→→→→→→→دا� و ت→→→→→→→صد

اساس∂ اذن و بصيرت باشد كه شرح آن گذشت.  
^ جمالدوست∂ در انسان  ^ فطر ريشه

ا م∂رسيم به عبارت:  ẃو ام
)؛  ґاهللا ↨ￍب џحџم ﾭ џينẃامￍو الت)

                                                           

 .۲Ω ^ ^ نساء ، آيه ـ سوره ۱
ـ الغدير،جلد⅛،صفحه＾۹۸،صور↕ ثامن↨ و صور↕ تاسع↨.  ۲
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^ ت→→امẃ و  «ت→→→امẃ در م→→→حبẃت» خ→→→→دا آن ك→→→س∂ است ك→→→ه در م→→عرفت و ش→→→ناخت خ→→دا ه→→م در م→→رتبه
^ س→→راغ  ẃت ب→→→ه م→→→يزان م→→→عرفت است. ان→→→→سان در ه→→→ر كس ك→→→مال ب→→يشتر ^ اي→→→→نكه م→→→حب ت→→→مام ب→→→→اشد؛ ب→→→را
^ خ→→واه→→د داشت . ان→→→سان ف→→طرتاҐ م→→جذوب ج→→مال  ẃت ب→→→يشتر داش→→→ته ب→→→اشد،طبيع∂ است ك→→→ه ب→→→ه او م→→→حب
است.ج→→مال دوس→ت∂ و ع→شق ب→ه ك→مال در س→رشت ان→سان ن→هاده ش→ده است. اگ→ر اي→ن ع→شق ب→ه جمال 
را از دل و دم→اغ ب→شر ب→ردارن→→د، دي→گر او ان→→سان ن→خواه→→د ب→ود . ك→مال ب→لبل در اي→ن است ك→ه عاشق گل 

باشد و به جمال گل عشق بورزد؛ وگرنه، بلبل نيست، بلكه زاغ∂ است. 
خضوع انسان در مقابل جميل مطلق 

^ ك→→ه ان→د∑ ج→مال∂  ه→→مين خ→→→صلت ج→→مال دوس→→ت∂ است ك→→→ه ان→→سان را در م→→→قابل ه→ر م→وجود
دارد ب→→→ه خ→→→ضوع و ك→→→رنش وام→→→→∂دارد. ان→→→بياء� ك→→→ه ن→→→گهبان ف→→طرت ان→→سانند، م→→∂خواه→→→ند ب→→شر را ب→→ا 
^ ش→أن انسان است؛چون شأن انسان  ج→مال∂ آش→→نا س→ازند ك→→ه خ→ضوع در م→قابل آن ج→مال ش→ايسته
^ زي→→بانما  اي→→ن ن→→→يست ك→→ه در م→→قابل ه→ر ج→→مال ن→اقص∂ خ→ضوع ك→ند. ت→مام م→وجودات ع→→الم زشته→→ا
^ ن→قص و ع→يبند. اي→→نها لي→اقت اي→→ن را  ه→ستند. اگ→ر از ي− ج→هت زي→→باي∂ دارن→→د، از چ→→ند ج→هت دارا
ن→→→دارن→→→د ك→→→ه م→→→عشوق ح→→→قيق∂ ان→→→→سان ق→→→رار ب→→→گيرند . م→→→حبوب ح→→→قيق∂ ان→→→→سان ذات اق→→→دس ح→→قẃ است و 
بس؛ ي→عن∂، ش→أن ان→→سان (ب→ما ه→و انسان) اين است كه بايد در مقابل جمال∂ خاضع گردد كه سراپا 
^ جمال، همان  ج→مال است و ه→يچ گ→ونه ع→→يب و ن→قص∂ ب→ه س→احت ق→دس او راه ن→→دارد و اصالҐ معنا
∫وح و  ^ م→→→طلقش م→→→نحصر ب→→→ه ذات اق→→→دس ح→→→قẃ س→→→ب ه ب→→→→ودن از ع→→→يب و ن→→→قص است و آن ب→→→ه گ→→→ونه ẃم→→→→نز
^ ج→→→→→→ميل م→→→→→طلق را ب→→→→→ه ب→→→→→شر ن→→→→→→شان  وس است و از اي→→→→→→→ن رو پ→→→→→→يامبران� پ→→→→→يش از ه→→→→→مه چ→→→→→يز خ→→→→→دا ẃق→→→→→→د

ف به تسبيح خدا م∂دانند كه:   ẃم∂دهند و او را در همه جا و در همه حال موظ
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�؛۱   ґكارẂب Ẃاإل џو ґẃ∂ ґشџعẂالґب Ẃحґẃب џس џو Ґيراґثџك џ−ￍب џر ẂرẀك Ẃاذ џو...�
«پروردگار خود را فراوان ياد كن و صبح و شام او را تسبيح كن». 

�؛۲   Ґيال ґأص џو ↕ џرẂكẀب Ẁوه Ẁحґẃب џس џو�
ه از هر عيب و نقص بدانيد]».  ẃصبح و شام او را تسبيح كنيد [و او را منز»

چرا اين همه بر تسبيح تأكيد شده است؟ 
^ ج→ز  وق→→ت∂ ان→→سان خ→→دا را ج→→→مال م→→طلق ش→→ناخت، ط→→بعاҐ در م→قابل او خ→اضع م→→∂گردد و اح→→د
�م∂گويد  Ẁ& ґعџت Ẃس→џن џ∑اￍإي џو ẀدẀب Ẃع→џن џ∑اￍإي� ẃص→→دق و ج→د ^ او را س→→زاوار پ→→رستش ن→→م∂دان→→د و از رو
^ ق→→→→→درت م→→→→→طلق] ت→→→→→نها از ت→→→→→و م→→→→→دد م→→→→→→∂طلبم و اي→→→→→ن  ^ ج→→→→→→→مال م→→→→→→طلق،] م→→→→→→نحصراҐ ت→→→→→→و را م→→→→→→∂پرستم و [ا ك→→→→→→ه [ا
اҐ و ص→→→→دقاҐ ب→→→→→گويد:(اهللا  ẃاو را ج→→→→ميل ب→→→→→دان→→→→→د و غ→→→→ير او را ج→→→→ميل ن→→→→شناسد و ج→→→→د Ґه→→→→→نگام∂ است ك→→→→→→ه م→→→→نحصرا
اџكẂبџر)؛يعن∂، خدا را واقعاҐ از همه چيز و از هر جهت بزرگتر بداند و اگر اين باور در او پيدا شد، ديگر 
^ را ب→→ه دست آورد. اي→→نكه در ش→ؤون زن→دگ∂اش  ^ ف→→رمان خ→→دا ن→م∂گذارد ت→→ا دل دي→گر ه→→يچگاه پ→→→ا رو
خ→→دا را ك→→نار م→→→∂زند ت→→ا دل غ→ير خ→→دا را ب→→ه دست آورد، دلي→→ل ب→ر اي→ن است ك→ه آن ج→→مال اع→ل∂Ẅ را ب→ر اث→ر دور 
ش→دن از م→كتب ان→بياء ن→شناخته است و لذا دل ب→ه م→وجودات ن→اقص و م→عيوب م→→∂دهد و در واق→ع، آنها را 
راҐ در ن→→→→→→ماز دس→→→→→تور ت→→→→→سبيح  ẃدروغ م→→→→→∂گويد. م→→→→→كر� Ẁ& ґعџت Ẃس→→→→→→џن џ∑ا→→→→→→ￍإي џو ẀدẀب Ẃع→→→→→→џن џ∑ا→→→→→→→ￍم→→→→→→∂پرستد و در�إي

دادهاند كه در ركوع و سجود نمازتان بگوييد:  
...)؛  џﾲẂع џẂاال џ∂ґẃب џر џحانẂب Ẁس،... ґظيمџعẂال џ∂ґẃب џر џحانẂب Ẁس)

 ^ در ت→→→عقيبات ن→→→→ماز اغ→→→→لب دع→→→→اها م→→→شتمل ب→→→ر ت→→→سبيح است و اي→→→ن ق→→→در س→→فارش ب→→ه ت→→سبيح ب→→را
                                                           

^ آلعمران،آيه＾℮۱.  ـ سوره ۱
^ احزاب،آيه＾℮۲.  ـ سوره ۲
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^ زي→→با ن→→ما گ→→ولتان  ر س→→ازند ك→→ه م→→راقب ب→→اشيد زشته→→→ا ẃه و م→→تذكẃ اي→→→ن است ك→→→ه خ→→واس→→→تهان→→د م→→→ا را م→→تنب
ن→→→→→→→→زنند و اي→→→→→→→→ن م→→→→→→→→وجودات ن→→→→→→→→اقص و م→→→→→→→→عيوب ب→→→→→→→→→ا ن→→→→→→→→→شان دادن چ→→→→→→→→شم و اب→→→→→→→رو و آب و رنگ م→→→→→→→صنوع∂ 

وال از راه بيرونتان نبرند. دار دنيا، دار غرور است و دام و كمند صيẃادان، فراوان.   ẃسريعالز
تـا غـول ب→→→→→→→→→→→→→→→يـابـان نـف→→→→→→→→→→→→→→ريبـد بـه س→→→→→→→→→→→→→رابـت [ دور است س→→→→رґґ آب در اي→→→→ن ب→→→→→اديه ه→→→→شدار! [ 

^ عنكبوتيان  چه سست است خانه
ه و دقẃت بينديشيم و از آن پند بگيريم:  ẃل پرمحتوا كه قرآن كريم آورده است با توجџثџدر اين م

 џن џهẂأو ￍإن џو ҐتاẂي→→џب Ẃت џذ џخ→→→ￍات ґوتẀبџكẂن→→ џعẂال ґلџث џم→→џك џي→→اءґل Ẃأو ґاهللا ґون Ẁد Ẃن→→ ґوا م Ẁذ џخ→→ￍات џي→→ن ґذￍال Ẁلџث→→џم�
�؛۱  џونẀمџل Ẃع џوا يẀكان Ẃوџل ґوتẀبџكẂنџعẂال ẀتẂيџبџل ґوتẀيẀبẂال

«ك→→→سان∂ ك→→→→ه غ→→→ير خ→→→دا را م→→→حبوب و س→→→رپرست خ→→→ود ق→→→رار دادهان→→→د [و در زن→→→دگ∂ ب→→→ه آنه→→→ا ت→→→كيه 
^ خ→→→→→→→→ود م→→→→→→→→→∂سازد و  ^ [از لع→→→→→→→→اب ده→→→→→→→→انش] ب→→→→→→→→را →→→→→→→→→→ثџل ع→→→→→→→→→→نكبوت است ك→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→انها џلشان، مџ →→→→→→→→→ث џم→→→→→→→→→∂كنند] م

^ عنكبوت است اگر م∂دانستند».  سستترين خانهها خانه
→→→→→→ا ه→→→→→يچي− از اي→→→→ن الن→→→→→هها ب→→→→→ه  ẃخ→→→→→ود دارد؛ ام ^ ^ ب→→→→→را ^ خ→→→→→→انه و الن→→→→→→ها ه→→→→→ر ح→→→→→يوان و ه→→→→→ر ح→→→→→شرها
^ ع→→→→→→نكبوت ن→→→→→→يست ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ا ن→→→→→→→سيم م→→→→→→→اليم∂ ت→→→→→→ار و پ→→→→→ودش در ه→→→→→م م→→→→→→∂ريزد و م→→→→→تالش∂  س→→→→→→ست∂ خ→→→→→→انه
ẃخاذ كردهاند و مال و منال و جاه و مقام  م→∂گردد . ك→سان∂ ه→م ك→ه غير خدا را به واليت خويش ات
^ خ→→→دا ن→→→→شاندهان→→→→د،  ^ ج→→→→ا و ص→→→→→احبان زور و زر را ت→→→→كيهگاه خ→→→→ود ش→→→→→ناختهان→→→→→د و آنه→→→→ا را در ف→→→رمانبر
^ ب→→→→→ا ه→→→→جمه＾∗∗∗∗  ^ س→→→→→ست و ن→→→→→اپايدار ن→→→→→هادهان→→→→→د ك→→→→ه ب→→→→ه زود ب→→→→→دان→→→→→ند ك→→→→→ه ب→→→→→نيان زن→→→→→دگ∂شان را ب→→→→→ر پ→→→→→→ايها
^ س→→→قوط م→→→∂كند؛  ط→→→→وفان م→→→→رگ از ب→→→→يخ و ب→→→→ن ك→→→→نده م→→→∂شود و ب→→→ا اه→→→لش ب→→→ه ق→→→عر ج→→→هنẃم س→→→وزان اب→→→→د

                                                           

 .℮۱ ^ ^ عنكبوت ، آيه ـ سوره ۱
هجمه: هجوم بردن،حمله كردن.  ∗
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آنجاست كه فرياد يا حسرتاه از عمق جان آتشينشان برم∂خيزد و ديگر نفع∂ نم∂بخشد.  
 ẃحق ^ امام اميرالمؤمنين�عاشق و شيدا

√↨ اهللا" ن→→→→→→→→هادهان→→→→→→→→د و ب→→→→→→→→وي∂ از م→→→→→→→→حبẃت آن  ب џح→→→→→→→→ џين ف→→→→→→→→∂ م ẃخ→→→→→→→→→وشا آن→→→→→→→→→→ان ك→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→ه آس→→→→→→→→→تان "ت→→→→→→→→→ام
خ→→→→→→→→دادوس→→→→→→→→تان واق→→→→→→→ع∂ ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→شامشان رس→→→→→→→يده است؛آر＾،آن خ→→→→→→→→دادوس→→→→→→→→تان واق→→→→→→→ع∂ ك→→→→→→→ه ع→→→→→→→ل∂ و آل 

عل∂� هستند. 
ẃت ام→→→→→→→→→→→→→→→→ام  ^ ن→→→→→→→→→→→→→→→→وران→→→→→→→→→→→→→→→→∂ از رس→→→→→→→→→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→→→→→→→→دا � در ن→→→→→→→→→→→→→→→→شان دادن م→→→→→→→→→→→→→→→→يزان م→→→→→→→→→→→→→→→→حب  اي→→→→→→→→→→→→→→→→→ن ج→→→→→→→→→→→→→→→→مله

اميرالمؤمنين�به ذات اقدس حقẃ آمده است: 
لґيￎا مџمẂسوẀسẁ فґ∂ ذاتґ اهللا)؛۱  џع ￍنґا)

^ ذات ب∂همتاست».  «همانا عل∂ عاشق و شيدا
^ ب→→→→→اشد  ^ چ→→→→→يز در ت→→→→→→عبير م→→→→→→عمول م→→→→→→يان ع→→→→→رب م→→→→→→∂گويند ك→→→→→س∂ ك→→→→→ه ع→→→→→اشق ش→→→→→→يدا و دي→→→→→وان→→→→→→ه
^ ذات  «م→→مسوس» است. گ→→→وي∂ ك→→→ه رس→→ول خ→→دا� ب→→ه اي→→ن ب→→يان ف→رموده است: ع→ل∂� دي→وان→ه
^ ن→→م∂بيند و  ^ خ→→داست. ع→→ل∂� در م→→ورد خ→→→دا از خ→→ود ب→→يخود م→→∂شود و ج→→ز خ→→دا چ→→يز ب→→∂همتا

^ خدا در كام مرگ م∂افكند.  ^ رضا ^ نم∂خواهد؛ خودش را برا چيز
^ خ→→→→واب→→→→يد ك→→→→→ه ب→→→→ستر م→→→→رگ   در لي→→→→→ل↨ الم→→→→→بيت،ي→→→→→عن∂ شب ه→→→→→جرت، ع→→→→→→ل∂ � ب→→→→→ه ام→→→→→ر خ→→→→→→دا در ب→→→→ستر
^ ف→رود آم→→دن ب→→ر آن ب→→ستر ب→ود. به رسول خدا� عرض  ^ ب→رهنه و ع→ريان آم→اده ب→ود؛يعن∂، ش→مشيرها

كرد: آقا، اگر من در اين بستر بخوابم، جان شما به سالمت م∂ماند؟ فرمود: بله.عرض كرد: 
)؛  Ẁقاءџالو џ− ґحẀروґل ∂ ґحẀرو џو ẀداءґفẂال џ− ґسẂفџنґل ∂ ґسẂفџن)

^ روح تو ».  ^ جان تو و روح من فدا «جان من فدا
                                                           

ياض،جلد۱،صفحه＾۲.  ẃـ تلخيص الر ۱
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و لذا خدا دربارهاش فرمود: 
...�؛۱  ґاهللا ґضات Ẃرџم џغاء ґتẂاب Ẁه џسẂفџن ^ ґر Ẃش џي Ẃنџم ґاسￍالن џن ґم џو�

^ خدا م∂فروشند...».  «بعض∂ از مردم [باايمان] جان خود را در برابر خشنود
عل∂�بود كه با تمام ابعاد وجودش م∂گفت: 

 џن→→→→ ґم Ẁق ґاز ẃالر џ∂ґب Ẃس→→→→ џح џوقينẀل Ẃخ→→→→ џمẂال џن→→→→ ґم Ẁقґخ→→→→الẂال џ∂ґب Ẃس→→→→→ џح џوبينẀب Ẃر→→→→→ џمẂال џن→→→→→ ґم Ẁب ￍالر џ∂ ґب Ẃس→→→→→ џح)
 ∂ ґب Ẃس→→→ џح Ẃل џز→→→ џي Ẃمџل Ẃن→→→џم ∂ґب Ẃس→→→ џح ∂ґب Ẃس→→→ џح џو→→→ Ẁه Ẃن→→→џم џ∂ґب Ẃس→→→ џح џمينџع→→→→الẂال ب џر Ẁاهللا џ∂ґب Ẃس→→→→ џح џوقين Ẁز Ẃر→→→→ џمẂال
 ب џر џو→→ Ẁه џو ẀتẂلￍكџو→→џت ґهẂيџل→→ џع џو→→ Ẁه ẃالґا џلهґال ا Ẁاهللا џ∂ґب Ẃس→→ џب∂ ح Ẃس→→ џح Ẃل џز→→ џي Ẃمџل ẀتẂنẀك Ẃذ→→→Ẁم џك→→→ان Ẃن→→→џم ∂ґب Ẃس→→→ џح

ظيم)؛  џعẂال ґش Ẃر џعẂال
اين منطق∂ است كه از لسان اهل بيت� به ما رسيده است و خواستهاند ما را بپرورانند تا 
^ ك→→→رنش ن→→كنيم و ج→→ز خ→→→دا ام→→يد ب→→ه ك→→س∂ ن→→داش→→→ته ب→→→اشيم و م→→خلوق را ره→→→ا  →→→→د џح џج→→→ز خ→→→→دا در م→→→قابل ا

^ خالق را به دست آوريم.  كنيم و خشنود
و اين هم پاسخ∂ ديگر 

در م→يان دوس→تداران ام→يرالم→ؤمنين � ن→يز ك→سان∂ دي→ده م→→∂شوند ك→ه در م→عرفت و محبẃت او 
^ بشر＾، مرتكب گناه∂ شده بود و الزم  ^ از آن گ→روه، ب→→ر ح→سب ط→بع عاد ح→يرت ان→گيزند. م→رد
 ^ ^ ح→كم اله→∂ پ→نجه ^ اج→را ^ دوس→→ت∂، ب→را ب→→ود دس→→تش ب→→ريده ش→→ود. ام→→ام � ب→→دون رع→→→ايت راب→→طه
راست او را ب→→→→→ريد. در ح→→→→→ال∂ ك→→→→ه ق→→→→طرات خ→→→ون از دست ب→→→ريدهاش م→→→→∂چكيد و م→→→→∂رفت، اب→→→→نكوẃاء 
^ خ→→→وارج ك→→→ه دش→→→→من∂ ش→→→→ديد ب→→→ا ام→→→يرالم→→→ؤمنين�داشت) ب→→ين راه ب→→→ه او ب→→رخورد و او را ب→→ه  (از دس→→→ته
اي→ن ح→ال دي→د؛ خواست از اين ماجرا به نفع حزب خود و به ضرر اميرالمؤمنين � استفاده كند، با 

                                                           

 .۲Ω۷ ^ ^ بقره ، آيه ـ سوره ۱
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مآميز ج→→→→لو رفت و گ→→→→فت:عجب! دس→→→→تت را چ→→→→ه ك→→→→س∂ ب→→→→→ريد و ت→→→و را ب→→→ه اي→→→ن ح→→→→ال در  ẃت→→→→رح ^ ق→→→→يافها
^ ب→→ه خ→ا∑ م→→اليدن بين∂ دشمن  آورد؟ آن م→رد وف→ادار در حبẃ ع→ل∂، ب→ا ك→مال ص→→فا و ص→→داقت، ب→را

عل∂� شروع به مدح عل∂�كرد و گفت:  
 Ẁ^ ... اله→→اد џنين ґم Ẃو ẀمẂال→→ ґب ґاس→→ẃالن џﾱ Ẃوџا џلين ￍج џح→→ ẀمẂال ґẃر→→ ẀغẂال Ẁدґق→→ائ џينẃص→→ي џوẂال Ẁدґẃي→→ џمين∂ س→→→ џي џعџط→→→џق)

＾)؛  џد ẀهẂال ґمامґب اґبيطالџا ґنẂب ґẃ ґﾲ џع ґداد ￍالسґب Ẁق ґاطẃالن џو Ẁشاد ґẃالر џﾱ ґا
ف در  ẃروسپيدان در روز جزا و اول∂ به تصر ^ «دست م→→را آن ك→→س∂ ب→→ريده ك→→ه سرور اوصياء و پيشوا

شؤون زندگ∂ مؤمنان است.او امام عل∂ẃ بنابيطالب، امام راهنما به صراط مستقيم حقẃ است». 
 ẃاء گ→→فت : ع→→جب! او دس→→→تت را ب→→ريده و ت→→و اي→→ن چ→→نين م→→→دحش م→→→∂كن∂؟ م→→رد م→→حبẃاب→→→ن ك→→→و
ع→ل∂ گ→فت: چ→گونه م→دحش نكنم و حال آنكه محبẃت او با گوشت و خونم در آميخته است. به 

^ حكم خدا كه قانون عدل اله∂ است، بريده است.۱   ^ اجرا خدا سوگند، او دستم را برا
آر＾، اي→نان مجذوب عل∂� بودند، چون عل∂� را مجذوب خدا م∂ديدند. بيست سال 
ار را دس→→→تگير ك→رد و گ→فت : اظ→هار  ẃا∑ ك→→وفه م→→يثم ت→→م ẃپس از ش→→هادت ام→→يرالم→→ؤمنين �ح→→اكم س→→ف
 ^ ب→→→رائت از ع→→→ل∂�كن. او گ→→→فت: ج→→→انم ق→→→ربان ام→→→يرالم→→→ؤمنين ب→→→اد. دس→→→تور داد دارش زدن→→→د. از ب→→اال
^ دار او  ^ چ→→→→وبه ^ م→→→→ردم، ب→→→→→ياييد از زب→→→→→ان م→→→→ن م→→→→دح ع→→→→ل∂ ب→→→→شنويد. م→→→ردم پ→→→→ا دار ه→→→→م ف→→→→رياد م→→→→→∂زد: ا
يت  ẃدار ج→→ان داد.۲ اب→نسك ^ ج→→مع ش→→دند. ع→→اقبت، لج→→ام ب→→ر ده→→انش و ن→→يزه ب→→ر پ→→→هلويش زدن→د و ب→اال
ي→ك∂ دي→→گر از م→حبيẃن ع→ل∂� است كه دويست سال پس از شهادت اميرالمؤمنين � و در زمان 
ـ چون مرد اديب و دانشمند  ل كه نم∂دانست او شيعه است  ẃاس∂ م∂زيسته است. متوكẃ ل عب ẃم→توك

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلدΩ℮،صفحه＾۲۸۱.  ۱
ـ سفين↨ البحار،جلد۲،صفحه＾Ｑ۲℮(مثم).  ۲
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ل از ف→→رزندانش  ẃم→→توك ^ ـ او را ب→→→→ه ع→→→نوان م→→→علẃم ف→→→رزندان خ→→→ويش ان→→→تخاب ك→→→رد. روز ^ ب→→→ود ب→→→رجستها
يت را  ẃيت ب→ودند، ام→تحان∂ ب→ه ع→مل آورد. دي→د ك→ه خوب تعليم يافتهاند. ابنسك ẃك→ه ش→اگرد اب→→نسك
ر ك→→→→→→→→→→رد. چ→→→→→→→→→→ون ق→→→→→→→→→→بالҐ از ب→→→→→→→→→→عض∂ درب→→→→→→→→→→اريانش ش→→→→→→→→→→نيده ب→→→→→→→→→→ود ك→→→→→→→→→→ه او ش→→→→→→→→→يعه و از  ẃخ→→→→→→→→→→واست و از او ت→→→→→→→→→→شك
دوس→→تداران ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين � است و ب→→اورش ن→→شده ب→→ود، خ→→واست ام→تحانش ك→ند. گ→فت:بگو 
ب→→→→بينم، اي→→→→ن دو ف→→→→رزند م→→→→ن ن→→→→زد ت→→→→و م→→→→حبوبترند ي→→→→ا ح→→→→سن و ح→→→سين، ف→→→رزندان ع→→→→ل∂؟ ت→→→ا اي→→→ن ج→→→مله را 
^ كند  شنيد، آن چنان دگرگون شد و خونش به جوش آمد كه نتوانست از اظهار عقيده خوددار
ت  ẃو پ→→→يش خ→→ود گ→→فت:اي→→ن آدم م→→غرور ك→→ارش ب→→ه ج→→→اي∂ رس→→يده ك→→→ه ف→→رزندان خ→→ودش را ب→→→ا دو ح→→ج
ل ن→→يست،هر چ→→ه پ→يش  ẃت→حم ^ پ→→روردگار، ام→→ام ح→→سن و ام→ام ح→سين� م→قايسه م→→∂كند؛ دي→گر ج→→ا
آي→→د خ→وش آي→د؛ و لذا ب→ا ك→مال قوẃت قلب و صالبت روح گفت:به خدا قسم، قنبر، غالم عل∂� 
ل از اي→→→ن ج→→→واب ق→→→رص و  ẃن→→→→زد م→→→→ن م→→→→حبوبتر از اي→→→→→نهاست؛ ه→→→→م از خ→→→→ودشان ه→→→→→م از پ→→→درشان.متوك
م→→حكم چ→→نان ع→→صبان∂ ش→→د ك→→ه دس→→تور داد ه→→→مان ج→ا زب→انش را از پ→شت گ→ردنش ب→يرون ك→شيدند و 

به شهادت رسيد.۱ 
 اينها به راست∂ تامẃ در محبẃت عل∂� بودند، چون عل∂� را تامẃ در محبẃت اهللا يافته بودند . 

)؛  ґاهللا ↨ￍب џحџم ∂ґف џينẃامẃالت џﾲџع Ẁالم ￍلسџا)
^ محبẃت اهل بيت�در هفت موطن ترسنا∑  سودمند

^ م→→→→→ا روش→→→→→ن ش→→→→→ود. از رس→→→→→ول خ→→→→دا�  ب→→→→→ه ت→→→→→ناسب ايẃ→→→→→→ام ح→→→→→ديث∂ ع→→→→→رض م→→→→→→∂كنم ت→→→→→ا دله→→→→→→ا
روايت شده است كه فرمود: 

لџ↨)؛  ￍوџهẀم џن ґواطџم ↨џعẂب џس ﾭ ẂمẀهￍب џحџا Ẃنџم ẀعџفẂن џي ∂ґتẂيџب ґلẂهџا ب Ẁح)
                                                           

ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه＾⅛۳⅛.  ۱
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 ۲۷℮

^ دوستدارانشان، در هفت موطن هولانگيز نافع است».  «دوست∂ و محبẃت خاندان من درباره
^ خ→→→→وشوقت∂ است اي→→→→ن است ك→→→→→ه در اي→→→→→ن ح→→→→ديث ش→→→→ريف ت→→→→عبير ب→→→→ه ش→→→→→يعه ن→→→شده  آن→→→→چه م→→→→→ايه
^ واق→ع∂ ه→ستيم؛  ^ م→→شكل م→→→∂شد؛ زي→→را م→ا ن→م∂توان→يم ب→گوييم م→→ا ش→يعه است؛ وگ→→رنه، ك→→ار م→→ا ق→→در
)، ي→→→عن∂ دوس→→→تداران اه→→→→ل ب→→→يت،  ẂمẀ ￍ▀→→→ џحџا Ẃن→→→џه→→→ستيم؛ در ح→→→→ديث ش→→→→ريف ن→→→يز ع→→→نوان(م ẃب→→→→لكه م→→→→ا م→→→→حب
ẃين و دوس→→→→→→→→→→→تداران اه→→→→→→→→→ل ب→→→→→→→→→يت  ^ م→→→→→→→→→→حب ه ق→→→→→→→→→→رار گ→→→→→→→→→→رفته است و در اي→→→→→→→→→→→نكه م→→→→→→→→→→ا در ج→→→→→→→→→→رگه ẃم→→→→→→→→→→ورد ت→→→→→→→→→→وج
^ ن→يست. ه→ر چ→ند در رواي→ات آم→ده است ك→ه فرمودهاند: شفاعت ما در محشر  �ه→ستيم ت→رديد
→ا در ب→رزخ مشمول شفاعت نخواهيد بود، ول∂ آنچه روح اميد در جان ما  ẃش→امل ح→→التان م→→∂شود ام
^ محبẃت اهل  م→∂دمد اي→→ن است ك→→ه از اي→→ن ح→→ديث شريف و نظاير آن استفاده م∂شود كه مسأله
ẃت اث→ر  ^ ش→→فاعت آن ب→زرگواران است و اگ→ر ش→فاعت در ب→رزخ ن→→باشد،محب ب→→يت� غ→ير از م→سأله
ن→→→→→→→جاتبخش خ→→→→→→ود را ب→→→→→→ه ف→→→→→→ضل خ→→→→→→→دا خ→→→→→→واه→→→→→→د داشت؛ و لذا ح→→→→→→ضرت رس→→→→→→ول اك→→→→→→رم � در اي→→→→→→ن 

حديث فرموده است: 
ب اџهẂلґ بџيẂتґ∂...)؛  Ẁح)

^ دوستدارانشان، در هفت موطن هولانگيز سود بخش است».  «دوست∂ اهل بيت من، درباره
ت)؛   ẂوџمẂال џدẂن ґع) 

«هنگام مرگ [كه وقت قبض روح است و بسيار دشوار است]».  
ﾭ القџبẂر)؛  џو)

ل]».   ẃفرشتگان موك ^ « در داخل قبر [و هنگام سؤال از عقايد به وسيله
)؛  ґداث Ẃج џẂاال џن ґم џالقيام џدẂن ґع џو)

«موقع∂ كه [در صور دميده م∂شود و]همه از قبرها برم∂خيزند». 
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 ۲۷�

)؛   ґف Ẁح الص ґرẀطائџت џدẂن ґع џو) 
^ محشر پخش م∂شود [و به دست انسانها م∂رسد]».  ^ عمل در فضا «وقت∂ كه نامهها

)؛  ґساب ґحẂال џدẂن ґع џو)
«موقع رسيدگ∂ به حساب اعمال [كه دشوارترين مراحل است]». 

)؛   ґميزانẂال џدẂن ґع џو)
«آنجاي∂ كه اعمال [ني− و بد] را م∂سنجند». 

)؛  ґراط ґẃالص џدẂن ґع џو) 
« هنگام عبور از صراط[كه پل∂ است كه بر متن جهنẃم كشيده شده است]». 

آنگاه رسول خدا � فرمود: 
)؛  џن ґواطџمẂال ґه ґهذ ﾭ Ґنا ґآم џونẀكџي Ẃنџا ￍب џحџا Ẃنџمџف)

«حال، هر كه دوست دارد در اين مواطن در امان باشد»، 
＾)؛  ґدẂعџب Ґاẃيґل џع џوالџتџيẂلџف)

«بايد بعد از من واليت عل∂ را بپذيرد». 
)؛  ґتينџمẂال ґلẂب џحẂالґب Ẃ− ￍسџمџتџيẂل џو)

− كند».  ẃو به آن ريسمان محكم اله∂ تمس»
لґيائ∂...)؛۱  Ẃوџا џفائ∂ وџل Ẁخ ẂمẀهￍن ґاџف ґه ґدẂعџب Ẃن ґم ẀهẀت џرẂت ґع џب＃ وґبيطالџا ẀنẂب ∂لџع џوẀه џو)

بنابيطالب و ع→→→→→→ترت او ب→→→→→→عد از اوست ك→→→→→→ه آنه→→→→→→ا ج→→→→→انشينان و  ẃ∂و آن ري→→→→→→سمان م→→→→→→حكم اله→→→→→→→∂ ع→→→→→→ل»
^ من هستند».   اوليا

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۲۷،صفحه＾۲⅛۱.  ۱
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 ۲۷⅛

^ دوستان عل∂�  شاد باشيد ا
از حضرت امام صادق � منقول است كه فرمود: 
)؛  ẂمẀكẂيџل џع џالمџكẂا ال џهذ Ẁر ґẃرџكẀا اẃم ґم ẀتẂيџي Ẃحџت Ẃاس ґدџق)

^ شما تكرار كردهام،از تكرارش شرمنده م∂شوم و آن اينكه:  من بس كه اين سخن را برا
)؛  ґهґت џر џجẂن џح ∂џلґا ґه ґدџيґب ^ џوẂهџا џنا وẀهџه Ẁه ẀسẂفџن џغẀلẂبџت Ẃنџا џطџبџتẂغẀي Ẃنџا џنẂيџب џو ẂمẀكґد џحџا џنẂيџما بￍنґا)

ـ ب→→→→ا دست خ→→→→ود اش→→→→اره ب→→→ه  «م→→→→يان ش→→→→ما و ب→→→→هشت، اي→→→→ن م→→→→قدار ف→→→→اصله است ك→→→→ه ج→→→→ان ب→→→→ه اي→→→→نجا ب→→→→رسد
ح→→لقشان ف→→رمودند؛[ ي→→عن∂، ان→→سان م→→حبẃ ع→→ل∂ ه→→مين ق→→در ك→→→ه ج→→ان از ب→→دنش ج→دا ش→د، خ→ود را در ب→هشت 

برزخ∂ م∂بيند]». 
)؛  ￒ∂ґلџع џو ґاهللا Ẁول Ẁس џر ґيهґتẂأ џي)

«[دم جان دادن] رسول خدا�و عل∂� كنار محتضر م∂آيند». 
 џ−џمامџا→џف Ẁجو Ẃر→џت џتẂن→→Ẁا م→→ا ك→→ẃمџا џو ẀهẂن→→ ґم Ẁاهللا џ−џن→→џآم Ẃدџق→→џف Ẁخاف→→џت џتẂن→→Ẁا م→→ا ك→→ẃمџا Ẁهџل ґالنẀقوџي→→џف)

وا)؛۱  Ẁر ґشẂبџاџف
^ خ→→→دا ام→→→انت داد و  «ب→→→→ه م→→→→→حتضر [ك→→→ه در ح→→→→ال ج→→→ان دادن است] م→→→→∂گويند، از آن→→→→چه م→→→→∂ترسيد

^ برايت آماده است».  آنچه به آن اميدوار بود
^ دوستان عل∂.   آنگاه امام فرمود: شاد باشيد ا

مالقات با اميرمؤمنان�به هنگام احتضار 
^ م→→→∂گويد: م→→ن رف→→تم و ك→→نار او ن→→→شستم. در  ي→→→ك∂ از دوس→→→→تانشان در ح→→→ال اح→→تضار ب→→ود . راو

لحظات آخرش ديدم دستش را باز كرد و گفت:  
                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۲۷،صفحه＾۳⅛۱.  ۱
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)؛  ∂ґلџيا ع ^ طẂتẀ اґلџيџ−Ẃ يџد џسџب)
^ تو دراز كردم ».   «يا عل∂، دستم را به سو

ي→→→→→عن∂، ح→→→→→→اال دي→→→→→گر دس→→→→→تم از دن→→→→→يا م→→→→→نقطع ش→→→→→→د. اي→→→→→ن− دست م→→→→ن است و دام→→→→ان ت→→→→و ي→→→→ا ع→→→→ل∂؛ 
^ من.  ^ موال دست خال∂ آمدهام و جز حبẃ تو هيچ چيز ندارم؛ به دادم برس ا

غريب و خسته به درگاهت آمدم رحم∂  
^ تـوام هـيچ نـيست دستاويز   كه جـز وال
^ م→→→∂گويد: آن م→→حتضر اي→→ن ج→→مله را ك→→ه گ→→فت، ج→→→ان داد.پس از آن م→ن خ→دمت ام→ام  راو
ص→ادق �رف→تم و م→اجرا را گ→فتم. ب→عد ب→رخاستم؛ چ→ند ق→→دم كه دور شدم، خادمشان آمد و گفت: 
^ ب→گو. ع→رض  ب→→يا،آقا ب→→ا ت→→و ك→→→ار دارد. ب→→رگشتم. ف→رمود: دوب→اره آن ج→مله را ك→ه از آن م→حتضر ش→نيد

كردم: در لحظات آخر دست خود را دراز كرد و گفت:  
)؛  ∂ґلџيا ع ^ ґدџي џ−Ẃيџلґا ẀتẂط џسџب)
امام صادق� دو بار فرمود :  

)؛۱  ґاهللا џو Ẁآه џر ґاهللا џو Ẁآه џر)
«به خدا عل∂ را ديده، به خدا عل∂ را ديده». 

^ خ→→→→ود ج→→→→ان  م→→→→→ا ه→→→→م ت→→→→مام آرزوي→→→→مان ه→→→→مين است ك→→→→→ه دم ج→→→→ان دادن، دست ب→→→→ه دام→→→→ن م→→→→وال
^ اص→→→→→→ل∂  ب→→→→→→→دهيم. م→→→→→→→ا خ→→→→→→→دا را ش→→→→→→اكريم ك→→→→→→→ه ق→→→→→→لب م→→→→→→ا ك→→→→→→انون حبẃ ع→→→→→→ل∂� است و ه→→→→→→مين س→→→→→→رمايه
^ ب→→غض دش→→منانشان ك→→ه ه→يچ وقت ي→ادمان ن→→رود.دشمن∂ ب→ا دش→→منانشان در  ẃه، ب→→→ه ع→→→الوه م→→است؛الب→→ت

^ اصل∂ ماست.  كنار دوست∂ خودشان سرمايه
                                                           

 .۱⅛Ｑ＾ـ بحاراالنوار،جلد۲۷،صفحه ۱
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 ۲۷۸

^ ما نگه دار.  پروردگارا،اين دو سرمايه را برا
در دنيا و برزخ و محشر ما را از آنها جدا مفرما؛ آمين يا ربẃ العالمين. 

 џ−ґẃيґبџن↨ￍن→ Ẁس ґه→ґب ґ∂→ Ẃحџا џو џ−џدي→ن ґه ґب Ẃر ґه→Ẃظџا џو ґم→ان ￍالز ґب ґالنا ص→→احẂو→→џم џج џر→→џف Ẃل ґẃج→→ џع ￍمẀه→→ẃللџا
 ґه ґورẀهẀظґل џرين ґظџتẂن ẀمẂال џن ґم џو ґه ґصارẂنџا џو ґهґعوانџا Ẃن ґنا مẂل џع Ẃاج џو

 
الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته   ẃو الس
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شناخت خدا متوقẃف بر شناخت امام� 
^ ش→ما باد. هر كه خدا را بخواهد،از شما آغاز م∂كند  پ→در، م→ادر، ج→ان و اه→ل و ع→→يال و م→الم ف→دا
و ه→ر ك→→ه ب→خواهد ب→ا ح→قيقت توحيد آشنا شود،از شما م∂پذيرد و هر كه بخواهد رو به خدا كند، رو به 
و خ→→→→→الصه، ش→→→→ناساي∂ خ→→→→→دا م→→→→توقẃف ب→→→ر ش→→→→ناساي∂ ش→→→ما و راه ت→→→قرẃب ب→→→ه خ→→→→دا،ت→→→قرẃب ب→→→→ه  ش→→→→ما م→→→→→∂آورد 
ل  ẃش→→→→ماست و از ط→→→→رف∂ ه→→→→م م→→→→∂دان→→→→يم ك→→→→ه ش→→→→ناخت ام→→→→ام و پ→→→يامبر� ب→→→عد از ش→→→ناختن خ→→→→داست.او
خ→→دا را ب→→ايد ش→→→ناخت و اع→→تقاد ب→→ه او داشت، س→→پس ب→→ه پ→→يامبر و ام→→→ام و دي→→گر اص→→ول دي→→ن م→→عتقد ش→→→د. 
پس چ→→→گونه م→→→∂گوييم ش→→→ناخت خ→→→دا م→→→توقẃف ب→→→ر ش→→→→ناخت ام→→→ام است؟ در ج→→→واب ع→→→رض م→→→→∂شود 

كه شناختن دو گونه است: اجمال∂ و تفصيل∂. 
شناخت اجمال∂،شناخت تفصيل∂ 

→→→→→→→→ا در ش→→→→→→→→→ناختن  ẃدر ش→→→→→→→→→→ناختن اج→→→→→→→→مال∂، اب→→→→→→→→تدا خ→→→→→→→→دا و س→→→→→→→→پس پ→→→→→→→→→يامبر و ام→→→→→→→→ام را م→→→→→→→→∂شناسيم؛ام 
ل امام  ẃبايد او (از اصول و فروعش، پ∂ ببريم ẃب→خواهيم به حقايق دين،اعم Ґي→عن∂ ت→فصيال) ∂ت→فصيل
ـ عجلاهللا تعالي فرجه  ^ دع→→→اي∂ ك→→→ه در زم→→→→ان غ→→→→يبت ح→→→ضرت ام→→→ام ع→→→صر را ب→→→→شناسيم،چنان ك→→→ه در اب→→→تدا
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 ۲۸Ω

ـ دستور خواندن آن داده شده، اين جمله آمده است:  الشّريف 

 ∂ґنẂف ґẃرџع ￍمẀهẃللџا џ−џلẀسو џر ẂفґرẂعџا Ẃمџل џ− џسẂفџن ∂ґنẂف ґẃرџعẀت Ẃمџل Ẃنґا џ−ￍن ґاџف џ− џسẂف→џن ∂ґنẂف ґẃر→ џع ￍمẀه→ẃللџا)
 Ẃنґا џ−ￍن ґاџف џ−џت ￍج→ Ẁح ∂ґنẂف ґẃر џع ￍمẀه→ẃللџا џ−џت ￍج→ Ẁح Ẃفґر Ẃعџا Ẃمџل џ−џول Ẁس џر ∂ґنẂف ґẃرџع→Ẁت Ẃ џ╡ Ẃنґا џ−ￍن ґا→џف џ−џول→ Ẁس џر

لџلẂتẀ عџنẂ دين∂)؛  џض џ−џت ￍج Ẁح ∂ґنẂف ґẃرџعẀت Ẃمџل
«خ→دايا، خ→ودت را ب→ه م→ن بشناسان. اگر تو را نشناسم،پيامبرت را نم∂شناسم و اگر پيامبرت را 

تت را ن→→شناسم،در دي→→→ن خ→→ودم گ→→مراه  ẃتت را [ك→→→ه ه→→→مان ام→→→ام است]ن→→→م∂شناسم و اگ→→ر ح→→ج ẃن→→→شناسم، ح→→→ج
م∂شوم [و دين را، اعمẃ از اصول و فروعش، نم∂شناسم]».  

ت ش→→→→ناس∂ م→→→→توقẃف ب→→→→ر خ→→→→داش→→→→→ناس∂ و پ→→→→يغمبرشناس∂  ẃاي→→→→→نجا ه→→→→→م م→→→→→→∂بينيم ك→→→→→ه از ط→→→→رف∂ ح→→→→ج
تشناس∂ است.آيا در شناختن،  ẃف بر حجẃاست و از ط→رف∂ ه→م خداشناس∂ و پيامبر شناس∂ متوق
از ب→→→اال ب→→→→ه پ→→→ايين ش→→→روع م→→→∂كنيم ي→→ا از پ→→→ايين ب→→→ه ب→→اال؟ از خ→→→دا ش→→روع ك→→نيم ت→→→ا ب→→→ه ام→→ام ب→→رسيم ي→→→ا از ام→→ام 
^ اج→→→→مال و  حش ق→→→اعده ẃش→→→→روع ك→→→→نيم ت→→→→ا ب→→→→ه خ→→→→دا ب→→→→رسيم؟م∂گوييم: ه→→→ر دو درست است و م→→→صح
ت→→→→→→→فصيل است؛ي→→→→→→→→عن∂، در م→→→→→→→عرفت اج→→→→→→→مال∂ از ب→→→→→→→اال ش→→→→→→→روع م→→→→→→→→∂كنيم. اوẃل خ→→→→→→→دا را از ط→→→→→→→ريق وج→→→→→→ود 
^ س→→→→→اير آث→→→→ار ص→→→→نع م→→→→→∂شناسيم و آن→→→→→گاه از ط→→→→ريق اع→→→→تقاد ب→→→→ه ح→→→كمت و دي→→→گر  خ→→→→ودمان و م→→→→شاهده
ص→→→→فات ك→→→→مال خ→→→→دا، ب→→→ه لزوم ن→→→بوẃت و ام→→→امت اع→→→تقاد پ→→→يدا م→→→→∂كنيم. اي→→→→ن ت→→→رتيب از ب→→→اال ب→→→ه پ→→→ايين در 
ل  ẃا در م→→→→→→عرفت ت→→→→→→فصيل∂،يعن∂ اگ→→→→→→ر ب→→→→→خواه→→→→→يم م→→→→→→طالب را ب→→→→→ه ط→→→→→ور م→→→→→فص→→→→→→→ ẃم→→→→→→عرفت اج→→→→→→مال∂ است؛ام
ب→→→→فهميم، ب→→→→→ديه∂ است ك→→→→ه ب→→→→ايد از پ→→→→ايين ش→→→→روع ك→→→→نيم؛يعن∂، پس از اي→→→→ن ك→→→→ه ام→→→ام را ش→→→→ناختيم، در 
ش→→ناختن ت→→فصيل ح→→قايق دي→→ن،اع→→مẃ از اص→→ول و ف→→روع، ب→ه س→راغ ام→ام م→→∂رويم و وظ→→ايف و ت→→كاليف 

دين∂ خود را از امام م∂گيريم.اينجاست كه م∂گوييم: 
لџلẂتẀ عџنẂ دين∂)؛  џض џ−џت ￍج Ẁح ∂ґنẂف ґẃرџعẀت Ẃمџل Ẃنґا џ−ￍنґا)



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲۸۱

«اگ→→→→→→→→→ر ح→→→→→→→→→جẃتت را ن→→→→→→→→→شناسم،در دي→→→→→→→→→→نم گ→→→→→→→→→مراه م→→→→→→→→→→∂شوم [و دي→→→→→→→→ن را، اع→→→→→→→→مẃ از اص→→→→→→→→ول و ف→→→→→→→→روعش، 
نم∂شناسم]». 

^ متقابل قرآن و امام�  رابطه
 مشابه اين ترتيب در مورد قرآن و امام در روايات آمده است كه:  

)؛۱  ґآنẂرẀقẂال ∂џلґا ^ ґدẂهџي Ẁمام ґ Ẃاال џو ґمام ґ Ẃاال џ∂لґا ^ ґدẂهџي ẀآنẂرẀقẂال)
«قرآن به امام هدايت م∂كند و امام هم به قرآن». 

 اي→نجا ب→→ه ق→ول ط→الẃب آي→→ا دور الزم ن→م∂آيد ك→ه ام→ام م→ا را ب→ه ق→رآن برساند و قرآن هم به امام؟ 
يẃت امام هدايت م∂كند و امام هم ما را  ẃدر جواب عرض م∂شود: قرآن ما را به اصل امامت و حج
ب→ه م→قاصد ح→قيق∂ ق→رآن ه→دايت م∂فرمايد. اين قرآن است كه م∂گويد: من در كتابґ مكنونم و 

رينند كه در خور اين صالحيẃتند.  ẃباشد؛ تنها مطه ẃهمه كس نم∂تواند با من در تماس
�؛۲  џون ẀرￍهџطẀمẂال ￍإال Ẁه سџمџال ي� تاب＃ مџكẂنẀون＃ ґك ґﾭ� ẁيم ґرџك ẁآنẂرẀقџل Ẁهￍإن�

ف∂ م∂كند و م∂فرمايد:   ẃتطهير معر ^ رون را آيه ẃو آن مطه
يرا�Ґ؛۳  ґهẂطџت ẂمẀك џر ґẃهџطẀي џو ґتẂيџبẂال џلẂأه џس Ẃج ґẃالر ẀمẀكẂن џع џبґه ẂذẀيґل Ẁاهللا Ẁيد ґرẀما يￍإن...�

ر از م→→→→→طلق رجس ه→→→→→ستند و  ẃفناپذير خ→→→→→→دا، م→→→→→→طهẃت→→→→→خل ^ تند ك→→→→→→ه ب→→→→→ه اراده ẃت→→→→→نها اه→→→→→ل ب→→→→→يت ن→→→→→بو
^ اه→→لالب→يت�  اه→→ليẃت ت→→ماسẃ ب→→ا ح→→→قايق آس→→→مان∂ ق→→رآن را دارن→→→د. ب→→→نابراي→→ن، ق→رآن م→ا را ب→→ه درґ خ→انه
ك→ه ام→امانند ه→دايت م∂كند و امامان نيز ما را به مقاصد عال∂ قرآن هدايت م∂كنند و با معارف و 

                                                           

 .℮Ω۹＾اسراء،صفحه ^ ـ تفسير برهان،جلد۲،سوره ۱
^ واقعه ، آيات ۷۷ تا ۷۹.  ـ سوره ۲

 .۳۳ ^ ^ احزاب ، آيه ـ سوره ۳
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 ۲۸۲

^ ب→→ه  ^ ام→→ام و ام→→ام ن→→يز ه→→→اد ^ ب→→→ه س→→و ش→→راي→→ع ق→→رآن آش→→→نا م→→→∂سازند. پس ص→→حيح است ك→→→ه ق→→رآن ه→→اد
^ م→→ا م→→عرفت و ش→→ناخت ول∂ẃ و ت→→قرẃب ب→ه ول∂ẃ است؛م→ا وظ→يفه  ^ ق→→رآن است؛ و لذا اه→→مẃ ام→→ور ب→→را س→→و
^ اي→→ن ك→→ه غ→رض از خ→لقت «م→عرف↨ اهللا» و «ت→قرẃب  داري→→→م ام→→ام را ب→→شناسيم و ب→→ه او ت→→قرẃب ب→→جوييم، ب→را

به اهللا» است؛ ما را آفريدهاند تا اهللا را بشناسيم و به او تقرẃب بجوييم.  
ونґ �؛۱  ẀدẀب Ẃعџيґل ẃإال џسẂن Ẃاإل џو ￍن ґجẂال ẀتẂقџل џما خ џو�

^ عبادت خودم».  «و خلق نكردم جنẃ و انس را، مگر برا
غ→→→رض از خ→→لقت، ع→→→بادت خ→→داست. ع→→→بادت خ→→دا ن→→يز م→→توقẃف ب→→ر م→→عرفت خ→→داست ت→→→ا آن→→جا 
فẀون)تفسير ش→→→→→→ده است. ه→→→→→→→دف از خ→→→→→→لقت، ش→→→→→→→ناختن اهللا و س→→→→→→پس ح→→→→→ركت  ґعرџيґدون� ب→→→→→→ه(لẀ ك→→→→→→ه �لґيџ→→→→→→عب
ـ  ـ عزّوجلّ  ^ او و ت→→قرẃب ج→ستن ب→→ه اوست. از ط→رف∂ ه→م راه→ياب∂ ب→ه ك→→نه ذات اق→دس اهللا  ك→→ردن ب→→→ه س→→و
→→حاط ع→→لم و ادرا∑ ب→→شر ق→→رار گ→→يرد؛ و لذا ت→→نها  Ẁاز اي→→ن است ك→→ه م ẃب→→→شر م→→مكن ن→→يست. او اج→→ل ^ ب→→→را
راهش م→→→عرفت ب→→→ه وج→→→ه و م→→→عرفت ب→→→→ه اس→→→م است . ب→→→→ايد وج→→→→ه و اس→→→م او را ش→→→ناخت و ت→→→قرẃب ب→→ه وج→→ه و 

اسم او پيدا كرد.  
^ نيكويش بخوانيد  خدا را با اسمها

چنان كه خود ذات اقدسش م∂فرمايد: 
عẀوهẀ بґها...�؛۲  Ẃادџف ∂џن Ẃس ẀحẂال Ẁماء Ẃس џالẂا ґهẃلґل џو�

^ نيكو دارد؛ او را با آن اسمهايش بخوانيد...».   «خدا اسمها
→ا خ→وان→دن و ع→→بادت او راه م→خصوص ب→ه خود  ẃو م→عبود ش→→ماست؛ام ẃه، خ→→داست ك→→ه م→دعوẃ الب→ت

                                                           

 .Ｑ⅛ ^ ^ ذاريات ، آيه ـ سوره ۱
 .۱۸Ω ^ ^ اعراف ، آيه ـ سوره ۲
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 ۲۸۳

^ اوست.ت→→→→→→→→ا ش→→→→→→→→→ما ب→→→→→→→ا  دارد و از آن راه ب→→→→→→→→ايد او را خ→→→→→→→→وان→→→→→→→→د و ع→→→→→→→→بادتش ك→→→→→→→→رد و آن راه اس→→→→→→→→ماءالح→→→→→→→→سنا
^ آن اس→→→ماء  ا ẃاو آش→→→→نا ن→→→شويد و آنه→→→→ا را ن→→→شناسيد، ن→→→م∂توان→→→→يد ب→→→ا خ→→→ود او ك→→→→ه م→→→سم ^ اس→→→→ماءالح→→→سنا
است آش→→→→نا ب→→→شويد و او را ب→→→شناسيد. ب→→→نابراي→→→ن، دست م→→است و دام→→ن اس→→ماءاهللالح→→سن∂؛ ي→→عن∂، ت→→→نها 
^ عالم و آدم ممكن است، معرفت به اسم و تقرẃب به اسم است و جز اين  ب∂ كه برا ẃم→عرفت و تقر
^ خ→→→دا ك→→يانند؟  ^ م→→→عرف↨ اهللا و ت→→→قرẃب ال∂اهللا وج→→→ود ن→→→دارد. ح→→→→ال، ب→→→ايد دي→→→→د اس→→→→ماءالح→→سنا راه→→→∂ ب→→→را
^ ش→→→→→ناختن آنه→→→ا ب→→→ايد ب→→→→ه س→→→راغ ع→→→ترت و اه→→→ل ب→→→يت رس→→→الت ب→→→رويم ك→→→ه در روايت ث→→→قلين،  اي→→→→نجا ب→→→→را

مبيẃن قرآن معرẃف∂ شدهاند.آنجاست كه حضرت امام صادق � م∂فرمايد:  
فџتґنا)؛۱  ґرẂعџمґب ẃالґا Ґالџمџع ґادґعبẂال џن ґم Ẁاهللا ẀلџبẂق џت∂ ال يￍال ∂џن Ẃس ẀحẂال Ẁماء Ẃس џẂاال ґاهللا џو Ẁن Ẃحџن)

«ب→ه خ→دا ق→سم، ما هستيم آن اسماءالحسنا كه خداوند از بندگان هيچ عمل∂ را نم∂پذيرد، مگر از 
طريق معرفت ما». 

^ م→→→ا   آن→→→→گاه از ض→→→→ميمه ك→→→→ردن آن آي→→→→ه ب→→→→→ه اي→→→→ن روايت ن→→→→تيجه م→→→→∂گيريم ت→→→نها م→→→عرفت∂ ك→→→ه ب→→→را
^ ن→→→ور خ→→→داست و اي→→→ن ه→→م  م→→→مكن و الزم است، م→→→عرفت ام→→→امان� و ت→→→قرẃب ج→→→ستن ب→→→ه آن م→→→جار
ر ب→→ه اذه→→ان  ẃل و ت→صوẃزب→→ان و ت→خي ^ ^ واق→→ع∂ ص→→رف لق→→لقه واض→→ح است ك→→ه م→→عرفت و ت→→قرẃب ب→→→ه م→→عنا
ق وص→→→→ول ع→→→→ارف ب→→→→ه م→→→→عروف و ان→→→→يس و م→→→→ونس گ→→→→شتن ب→→→→ا اوست. ب→→→→→نابراي→→→→ن، چ→→→→ه  ẃن→→→→→يست، ب→→→→→لكه ت→→→→حق
^ از اي→→→ن ب→→االتر و چ→→→ه ك→→رام→→ت∂ از اي→→→ن ع→→ظيمتر ك→→ه آدم→→∂ ب→→توان→→د خ→→ود را ب→→ا وج→→ه اك→→رم و اس→→م  م→→→قصد
^ ك→→→→→→→بر＾� و ام→→→→→→ام  يقه ẃم→→→→→→→رتض∂� و ص→→→→→→→د ẃ∂اع→→→→→→→ظم خ→→→→→→→→دا، ح→→→→→→→ضرت خ→→→→→→→اتماالن→→→→→→→بياء� و ع→→→→→→→ل
→→→→هدا� و دي→→→گر اه→→→→ل ب→→→يت اط→→→→هار� ك→→→ه ت→→→جلẃ∂گاه ن→→→ور خ→→→دا ه→→→ستند،  ẃدالشẃم→→→→جتب∂�و ام→→→ام س→→→ي
^ ن→→→→→ايل گ→→→→ردد ك→→→→ه م→→→→قصد اع→→→→ال ه→→→مين است. م→→→→ا در  آش→→→→نا س→→→→ازد و در پ→→→→رتو ن→→→→ور آنه→→→→→ا ب→→→→→ه ح→→→→يات اب→→→→د

                                                           

 .۱Ω۳＾قلين،جلد۲،صفحهẃ ـ تفسير نورالث ۱
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 ۲۸℮

ب→هشت ه→م ب→ايد آنه→ا را ب→→شناسيم و ب→→ه آنه→ا ت→قرẃب ب→جوييم؛ اص→→الҐ ب→هشت م→ا زيارت جمال آنها و 
مصاحبت با آنهاست.  

كسب لياقت تقرẃب با زدودن حبẃ دنيا 
^ ابوحمزه م∂خوانيم:  در دعا

 џ−ґت џرџي→→ ґخ ґهґآل џو ∂џفџط Ẃص→→ ẀمẂال џنẂي→→џب џو ∂ґنẂي→→џب Ẃعџم→→→ Ẃاج џب∂ وẂل→→→џق Ẃن→→→ ґن→→→يا م الد ￍب Ẁح Ẃج ґر→→→ Ẃخџا ^ ґدґẃي→→→ џس)
)؛  џ−ґقẂل џخ Ẃن ґم

خ→→→→داي→→→→→ا، آن→→→→→چه م→→→→انع راه م→→→ن ش→→→ده و ج→→→→انم را در ظ→→→→لمت و گ→→→نداب ق→→→ذارت ف→→→رو ب→→→رده و ب→→→اعث 
^ دنياست.  ش→ده ك→→ه ن→توان→→م ب→→ه پ→→اكان ع→الم نزدي− شوم، محبẃت دنيا و دلبستگ∂ به مظاهر فريبنده
^ جانم بر طرف فرما تا بتوانم به مجمع پاكان از  ^ خ→→دا، ت→و لط→ف∂ ك→ن و اي→→ن ق→ذارت را از صفحه ا
^ م→ا را گ→رفته از  بان درگ→→اهت راهي→→ابم. م→→ا اگ→ر (م→عاذاهللا) ب→ا اي→ن ظ→لمتها و ق→ذارته→ا ك→→ه س→راپ→ا ẃم→→قر
^ م→→ا ب→از ب→اشد، از ش→رمندگ∂ ن→م∂رويم، م→→∂گوييم: م→ن  دن→→يا ب→→رويم، ف→→رضاҐ ك→→ه راه ب→هشت ه→م ب→ه رو
ن→→→جس و ق→→→ذرم، م→→→ن ك→→→→جا و م→→→حفل پ→→→اكان ك→→→جا؟ پس ت→→→ا ن→→→مردهاي→→→م، ب→→→كوشيم ك→→→ه پ→→→ا∑ ش→→ويم و ب→→ه 
џ→→→ولẃ∂ و ت→→ن ب→→ه واليت ام→→امان� دادن ب→ايد  ^ ت ^ دق→→يق∂ ك→→ه در م→→سأله پ→→اكان م→→لحق گ→→رديم . ن→→→كته
ه ب→→→ه آن داش→→→ته ب→→→اشيم اي→→→ن است ك→→→ه اس→→→ماء اهللا را از آن ج→→→هت ك→→→ه اس→→م ه→→ستند م→→→∂خوان→→يم و ب→→→ه  ẃت→→→وج
ه ب→→→اشيم ك→→→ه  ẃب م→→→→∂جوييم و ه→→→→يچگاه از اس→→→→م ب→→→→ودنشان ن→→→→→بايد غ→→→→→فلت ب→→→كنيم و ب→→→ايد م→→→توجẃآنه→→→→ا ت→→→→قر
^ ص→→→→→→→→→→→→احب اس→→→→→→→→→→→م و ص→→→→→→→→→→→احب وج→→→→→→→→→→→هند.  آنه→→→→→→→→→→→→ا اس→→→→→→→→→→→م اهللا و وج→→→→→→→→→→→ه اهللا ه→→→→→→→→→→→→ستند؛يعن∂، ن→→→→→→→→→→→→شان ده→→→→→→→→→→→→نده
^ ج→→→ويندگان خ→→دا ب→→از ك→→رده است.  ^ ه→→→ستند ك→→→ه ص→→احبخانه ب→→→ه رو џ∂ م→→نه ه→→ستند،در ت Ẃؤ→→→ Ẁب→→→اباهللالم
ل→→→→→وج→→→ه است . اگ→ر اس→م كس∂  →ندẃ∑џ∗∗∗∗در ذوا Ẁو وج→ه م Ẅ∂ ẃواق→ع∂اش ف→→ان∂ در م→سم ^ چ→ون اس→م ب→→ه م→عنا

                                                           

: فنا شده.  ẃ∑مند ∗
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 ۲۸�

^ آن اس→→→→→→م است ب→→→→→→ه ذه→→→→→→ن م→→→→→→→ا م→→→→→→∂آيد و خ→→→→→وشحال ي→→→→→→ا  ا ẃرا در ن→→→→→→زد م→→→→→→ا ب→→→→→→برند،خود ش→→→→→→خص ك→→→→→→ه م→→→→→→سم
^ آن ك→→ه ش→→خص  ا ẃن→→داري→→م ب→→لكه ب→→ا م→→→سم ^ غ→→→مگينمان م→→→→∂سازد، ن→→ه لف→→→ظ اس→→م. م→→ا ب→→ا خ→→ود اس→→م ك→→ار
ص→→احب اس→→م است، ك→ار داري→م . اگ→ر چ→هره و ص→→ورت ك→س∂ را ب→بينيم، ب→ه س→مت خ→ودش م→→∂رويم 
^ ص→→→→احب  ^ ش→→→→→→ناخت او م→→→→→∂دان→→→→يم. ص→→→→ورت، از آن ج→→→→هت ك→→→→ه ن→→→→شان ده→→→→نده و ص→→→→→ورت را وس→→→→→→يله
^ ك→→→س∂  ه م→→→→ا را ج→→→لب م→→→→∂كند و ب→→→ه س→→→مت خ→→→ود م→→→→∂كشد. م→→→ا اگ→→→ر ب→→→ه درґ خ→→→→انه ẃص→→→→ورت است، ت→→→وج
م→∂رويم،معلوم است ك→ه ص→احبخانه را م→∂طلبيم، نه در و ديوار خانه را.چون صاحبخانه محبوب 
→→ا از  ẃم→→است، خ→→انه و در و دي→→وار خ→→انهاش ن→يز م→حبوب م→است و آنه→ا را ن→يز م→→∂بوييم و م→→∂بوسيم؛ ام
آن ن→ظر ك→ه ب→ابالورود ب→ه ص→احبخانه است؛ وگ→رنه، خ→ود در و دي→وار ك→→ه مطلوب و محبوب نيست 
ه ق→رار گ→يرد، ديگر  ẃم→ورد ت→وج Ґ ẃك→→ه م→ستقال ^ ك→ه در آن ص→→ورت دي→گر در ن→خواه→د ب→ود؛ زي→را م→وجود
ع→→→→نوان اس→→→م ب→→→ودن و وج→→→ه ب→→→ودن و در ب→→→ودن از او س→→→لب م→→→→∂شود و در واق→→→ع،بت∂ م→→→→∂شود و ان→→→→سان ن→→→يز 

مشر∑ و ملحد ف∂اسماء اهللا م∂شود كه در همان آيه م∂فرمايد:  
...�؛۱  ґهґمائ Ẃأس ∂ґف џون Ẁد ґحẂلẀي џين ґذￍوا ال Ẁر џذ џها وґب ẀوهẀع Ẃادџف ∂џن Ẃس ẀحẂال Ẁماء Ẃس џالẂا ґهẃلґل џو�

^ اس→→→→→→→ماء اهللا الح→→→→→→→اد  ^ اس→→→→→→→→ماء ح→→→→→→→→سنايش ب→→→→→→→→خوانيد و ك→→→→→→→→سان∂ را ك→→→→→→→→→ه درب→→→→→→→→اره «خ→→→→→→→→دا را ب→→→→→→→→ه وس→→→→→→→→يله
م∂ورزند رها كنيد». 

^ اسماءاهللا  افراط و تفريط درباره
رґẃطند.  џف→→→→→→ Ẁطند و گ→→→→→→روه دي→→→→→→→گر مґفر→→→→→→ Ẁاس→→→→→→ماء اهللا دو گ→→→→→→روهند: ي− گ→→→→→→روه م ^  م→→→→→→→لحدين درب→→→→→→اره
ت را در ع→→→→→→الم ت→→→→→شخيص  ẃت ح→→→→→جẃام→→→→→→ام را ن→→→→→→شناختهان→→→→→→د و م→→→→→وقعي Ґه→→→→→→ستند ك→→→→→→ه اص→→→→→→→ال ^ رґẃطين آن دس→→→→→→→تها џف→→→→→→ Ẁم
، م∂گويند اعلم النẃاس است و از  Ẅ∂ن→دادهان→د و او را در ردي→→ف س→اير ع→لما و ب→زرگان دي→ن م→→∂دان→ند؛ منته

                                                           

 .۱۸Ω ^ ^ اعراف ، آيه ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۲۸⅛

^ الق→→→→→→→→→→→رب∂Ẅ و از اه→→→→→→→→→→→→ل ب→→→→→→→→→→→يت  ^ م→→→→→→→→→→→→ردم ب→→→→→→→→→→→→ه اح→→→→→→→→→→→→→كام خ→→→→→→→→→→→→→دا دان→→→→→→→→→→→→اتر است و م→→→→→→→→→→→→عتقدند ك→→→→→→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→→→→→ام از ذو ه→→→→→→→→→→→→مه
ب→→→ل→→كه آن كس  →اعه∗∗∗∗نم∂دان→ند،  ẃاو را م→فترضالط ∂ẃ پ→→يامبر�است و م→حبẃت او اج→ر رس→الت است؛ ح→ت
م  ẃام→→→ر م→→→∂دان→→→ند و ب→→→→ر ام→→→ام م→→→قد ẃ∂يف∗∗∗∗اس→→→→→→→→→→ت و ح→→→→كومت و ف→→→رمان ب→→→ه دست اوست،ول→→→ ẃرا ك→→→→→ه ص→→→احب الس
^ تفريط∂، از «باب اهللا» و «وجه  م→∂دارن→→د و اط→اعتش را واجب م∂شمارند.اين گروه بر اثر اين عقيده

− به اسماء اهللا محرومند.  ẃاهللا» و «اسم اهللا» دور افتادهاند و از بركات ب∂پايان تمس
^ دي→گر ك→ه راه اف→راط م→∂پيمايند، ك→→سان∂ ه→ستند ك→ه امام را از حدẃ واسطه و شفيع  →ا دس→ته ẃام 
^ او در ع→→→الم اس→→تقالل∂ ق→→ائل ش→ده و ح→كومت  و اس→→م و وج→→ه و ب→→اب خ→→→دا ب→→ودن ب→→االتر ب→→ردهان→→د و ب→→را
اق→→→→يẃت را ب→→→ه ام→→→ام ن→→→سبت م→→→→∂دهند؛  ẃت و رزẃقيẃخ→→→→→ال Ґ ẃب→→→→رايش ت→→→→شكيل دادهان→→→→→د و م→→→→ستقال ^ خ→→→→ود م→→→→ختار
ز ك→→→ار تدبير عالم م∂دانند و معتقدند كه خدا كنار رفته و تدبير امور عالم را  گ→وي∂ ك→→ه خ→→دا را مẀ→→نعџزل∗∗∗∗ا
^ افراط∂ است كه عين شر∑ و كفر و الحاد است و  ب→ه ام→ام واگ→→ذار ك→رده است. اي→→ن عقيده هم عقيده
ع→→→→قالҐ و ن→→→→قالҐ م→→→→ردود است؛ زي→→→→را م→→→مكنالوج→→→ود، ك→→→→ه در ذات خ→→→ودش ع→→→→دم و ف→→→اقد ه→→→→ست∂ است، م→→→حال 
است م→بدأ ايجاد قرار گيرد و خالẃق و رزẃاق گردد. امام مخلوق است و مخلوق به قدر ي− چشم به هم 
ẃك∂ و محتاج به  ، مت Ґو بقاء Ґحدوثا ، Ґو ايجادا Ґت اس→تقالل و اس→تغنا از خ→→الق را ن→→دارد.او وجوداẃزدن ص→→الحي

^ حكم عقل است. قرآن هم م∂فرمايد:   قيẃوم است، اين مقتضا
...�؛۱  ء＃ Ẃ∂ џش ґ ẃلẀك Ẁقґخال Ẁاهللا...�

^ همه چيز ذات اقدس اهللا است...».  «...آفريننده
                                                           

اعه: كس∂ كه اطاعت از او فرض و واجب است.  ẃمفترضالط ∗
يف: قدرتمند،فرمانروا.  ẃصاحبالس ∗
زل: عزل شده،سلب قدرت شده.  џنع Ẁم ∗

 .⅛۲ ^ ^ زمر ، آيه ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۲۸۷

�؛۱  Ẁينґت џمẂال ↕ￍوẀقẂو ال Ẁذ Ẁاقￍز ￍالر џوẀه џالله ￍإن�
ت و قدرت است».  ẃاق است و صاحب قو ẃاهللا است كه رز»

^ اسماءاهللا  ^ متعادل درباره عقيده
^ اف→→→→→→راط→→→→→→∂   روايت ش→→→→→→→ده است ك→→→→→→→ه ح→→→→→→→ضرت ام→→→→→→→ام ص→→→→→→→ادق� ب→→→→→→→ه ع→→→→→→→بدالع→→→→→→→زيز، ك→→→→→→→ه ع→→→→→→→→قيده

^ امام� داشت، فرمود:   ^ درباره غلوẃآميز
)؛  Ẁم џدẂهẀيџف ẀقґطيẀما ي џقẂوџف ґناءґبẂال ∂џل џع Ẃل ґم Ẃحџزيز ال تџالع џبدџيا ع)

^ ع→→→→→بدالعزيز، س→→→→→اختمان را ب→→→→→→يش از ط→→→→→اقت پ→→→→→ايهاش ب→→→→اال ن→→→→بر ك→→→→ه ف→→→→رو م→→→→→∂ريزد؛ ي→→→→عن∂، وج→→→→ود  ا
اليẃت را بر  ẃت و استقالل در فعẃاق→ي ẃت و رزẃقيẃام→كان∂ م→→ا ت→→اب و ط→اقت اي→→ن را ن→دارد ك→ه س→→اختمان خ→→ال

دوش ما بگذارند. 
لوẀقẀون)؛۲  Ẃخџم ẁبيدџا عẃنґا)

نش→→→اءاهللا م→→ا  ґط، ك→→→ه ا ẃم→→توس ^ →→→→ا ع→→→→قيده ẃبر ام→→→ر داري→→→→م. ام ẃو م→→→د ẃم→→→ا ب→→→ندگان∂ ه→→→ستيم ك→→→ه خ→→→الق و رب
داريم، همان است كه قرآن فرموده است:  

عẀوهẀ بґها...�؛۳  Ẃادџف ∂џن Ẃس ẀحẂال Ẁماء Ẃس џالẂا ґهẃلґل џو�
^ او. اع→→→تقاد م→→ا ن→→ه آنگ→→ونه است ك→→→ه  →→→→ا از ط→→→ريق اس→→→→ماءالح→→سنا ẃخ→→→دا را ب→→→پرستيد و ب→→→خوان→→→يد؛ ام
خ→→→→→→دا را از ت→→→→→→دبير ع→→→→→الم م→→→→→نعزل دان→→→→→سته ام→→→→→ام را ه→→→→→مه ك→→→→→اره و م→→→→→ستقلẃ در ت→→→→→دبير ام→→→→→ور ع→→→→→→الم ب→→→→→→دان→→→→→يم ن→→→→→→ه 
 ^ ^ او در نظام تدبير آنگ→ونه ك→→ه اص→→الҐ ام→ام را م→نعزل از ت→دبير ام→ور ع→الم ب→→دانيم و هيچ دخالت∂ برا

                                                           

 .Ｑ۸ ^ ^ ذاريات ، آيه ـ سوره ۱
 .۱Ω۷＾ـ بحاراالنوار،جلد۷℮،صفحه ۲

 .۱۸Ω＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۳



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۲۸۸

ع→→→→الم ق→→→→ائل ن→→→→→باشيم، ب→→→لكه م→→→ا م→→→→عتقديم ك→→→ه خ→→→→داون→→→→د خ→→→الẃق و رزẃاق است و اوست ك→→→ه ام→→→ور ع→→→الم را 
^ نورانيẃت مقام واليت و امامت، و اين  →ا ب→ا وس→اطت ول∂ẃ و ام→ام،آن ه→م در م→رتبه ẃت→دبير م→∂كند؛ ام
م→→→→→→نصب وس→→→→→→اطت را ه→→→→→→→م ذات اق→→→→→دس خ→→→→→دا ب→→→→→ه ام→→→→→ام ع→→→→→→نايت ف→→→→→رموده و واليت او را در ط→→→→→ول واليت 

مطلقهاش قرار داده است،نه در عرض واليت خودش كه مستلزم شر∑ باشد؛ زيرا: 
...�؛۱  ґ ẃل الذ џن ґم ￒ∂ґل џو Ẁهџل ẂنẀكџي Ẃمџل џو ґ−ẂلẀمẂال ґﾭ ẁ−ي ґر џش Ẁهџل ẂنẀكџي Ẃمџل...�

^ ام→→→→ام ق→→→→ائل ب→→→→اشيم، ه→→→→يچ وقت او را  اليẃت و ت→→→→صرẃف در ع→→→→→الم ب→→→→را ẃو لذا م→→→→ا ه→→→→ر چ→→→→ه ق→→→→درت ف→→→→ع
است، وج→→→ه∂  ẃدر وج→→→ود و اي→→→جاد ن→→→م∂دان→→→يم، ب→→→لكه او را اس→→→م∂ م→→→→∂دان→→→يم ك→→→ه ف→→→→ان∂ در م→→→سم ẃم→→→→ستقل

م∂دانيم كه مẀندẃ∑џ در ذوالوجه است، باب∂ م∂دانيم كه: 
)؛  ẀهẂن ґم Ẁاهللا џ∂ت ẂؤẀي)

^ ق→→→→رب ب→→→→ه خ→→→→دا وارد م→→→→→∂شويم و او را ق→→→→لم∂ م→→→→→∂دان→→→→يم در دست ك→→→→اتب∂   از آن در ب→→→→→ه ف→→→→→ضا
^ قرآن :   ار ؛ به فرموده ẃقه

�؛۲  џونẀل џمẂعџي ґه ґرẂمџأґب ẂمẀه џو ґلẂوџقẂالґب ẀهџونẀقґب Ẃسџال ي� џونẀم џرẂكẀم ẁباد ґع Ẃلџب...�
^ او هستند و هرگز در سخن بر او پيش∂ نم∂گيرند و به فرمان او عمل م∂كنند».  «...بندگان شايسته

، م→→→→→→→→يدان ع→→→→→→→ملشان ب→→→→→→→سيار وس→→→→→→→يع است. ت→→→→→→→مام آن→→→→→→→چه خ→→→→→→دا در ع→→→→→→→الم اي→→→→→→جاد م→→→→→→→∂كند و  Ẅ∂م→→→→→→→نته 
اقيẃت و تدبير اله∂ در امور عالم ،به دست مقام واليت عظم∂Ẅ انجام م∂گيرد.   ẃرز

^ عالم   ^ امام�در منظومه وجود خورشيدگونه
از ب→→→→→→→→→→→اب م→→→→→→→→→→→ثال، خ→→→→→→→→→→→دا زم→→→→→→→→→→ين و زم→→→→→→→→→→ينيان را زن→→→→→→→→→→ده م→→→→→→→→→→∂كند،گياهان را م→→→→→→→→→→→∂روياند، ك→→→→→→→→→→رات را 

                                                           

^ اسراء،آيه＾۱۱۱.  ـ سوره ۱
^ انبياء ، آيات ⅛۲ و ۲۷.  ـ سوره ۲



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
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 ^ →→→→→ا ب→→→→ا وس→→→→اطت خ→→→→ورشيد ك→→→→ه اگ→→→→ر خ→→→→ورشيد در اي→→→→→ن وس→→→→→ط ن→→→→باشد، ك→→→رات م→→→نظومه ẃم→→→→∂چرخاند؛ ام
^ شمس∂ با حفظ تمام ابعاد و  ^ كرات در منظومه ش→مس∂ از هم م∂پاشد.گرداننده و چرخاننده
→→→→ا ب→→→→ه وس→→→→→يله و وس→→→→اطت خ→→→→ورشيد. ب→→→→ه ه→→→مين ك→→→يفيẃت م→→→→∂گوييم : خ→→→→داون→→→→د  ẃم→→→→دارات→→→→شان خ→→→→→داست؛ ام
→→ا  ẃم→→→∂دهد و ت→→دبير ام→→ور م→→→∂كند؛ ام ^ ^ م→→وجودات و م→→خلوقات را در ع→→الم م→→→∂آفريند و روز ه→→مه

به وسيله و وساطت خورشيد وجود امام. 
^ ع→→الم ام→كان را دنبال  ^ ك→→ه ب→ه اذن و ام→ر خ→دا، م→نظومه  ام→ام ي→عن∂ آن ان→→سان ك→امل ن→يرومند
^ است ك→→→ه ب→→→→ه اذن خ→→→دا ك→→رات  ^ خ→→→ود م→→→→∂كشد؛ ه→→→مان ط→→→ور ك→→→→ه خ→→→ورشيد م→→→وجود ن→→→يرومند اراده

^ شمس∂ را دنبال اشراق خود م∂كشد.   منظومه
نا...�؛۱  ґرẂمџأґب џون ẀدẂهџي ↨ￍمґأئ ẂمẀناهẂل џع џج џو�

«ما آنها را امامان∂ قرار دادهايم كه به فرمان ما كار م∂كنند». 
 فرمان ما كدام است؟ 

�؛۲  ẀونẀكџيџف ẂنẀك Ẁهџل џولẀقџي Ẃأن ҐئاẂي џش џإذا أراد Ẁه ẀرẂما أمￍإن�
ن∗∗∗∗م∂يابد و  ẃب→→→→→→→ه م→→→→→→→حض اراده و خ→→→→→→→واست م→→→→→→→ا ت→→→→→→→كو ^ «ف→→→→→→→→رمان م→→→→→→→→→ا ف→→→→→→→→رمان اي→→→→→→→→→جاد است و ه→→→→→→→→ر چ→→→→→→→يز

موجود م∂شود». 
 џن→→→ ґم ≈∂ґل џـ ام→→ام ب→→شود(و ـ الع→→ياذباهللا  →→→ا ن→→→→ه اي→→→ن ك→→→ه خ→→→دا در ك→→→→ار خ→→→ود ن→→ياز ب→→→ه ام→→ام داش→→ته ب→→اشد و  ẃام

)خدا.  ґ−Ẃل ẀمẂال ∂џف ẁ−ري џش џو ґẃل الذ∫

                                                           

 .۷۳ ^ ^ انبياء، آيه ـ سوره ۱
 .۸۲ ^ ^ يس ، آيه ـ سوره ۲

ن: هست∂.  ẃتكو∗



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۲۹Ω

كسب فيض از مقام ربوب∂ با وساطت امام� 
چ→ون ع→→الم ض→عيف و ح→قير است، ن→م∂توان→د ب→→دون وس→اطت ام→ام از م→→قام فيẃاض ذات اقدس 
 ẃت ح→→→ضرت ح→→→قẃاضيẃك→→→→سب ف→→→→يض ك→→→→→ند؛ و لذا ب→→→→→ايد ب→→→→→ا وس→→→→اطت وج→→→ود اق→→→دس ام→→→→ام از م→→→قام ف→→→ي ẃح→→→→ق
ك→→→→→ن→→→د. م→→→ا آن ق→→در ض→→عيفيم ك→→→ه ن→→م∂توان→يم ق→رص خ→ورشيد را ب→→∂پرده ب→بينيم و اح→ياناҐ ن→→گاه  اس→→تفاضه∗∗∗∗

^ چشم ما م∂شود.   ^ خورشيد سبب كور مستقيم به چشمه
�؛۱  ґصارẂب џالẂاґب Ẁبџه Ẃذџي ґهґق Ẃرџنا ب џس Ẁكادџي...�

«...نزدي− است درخشندگ∂ برق آن چشمها را ببرد». 
^ ح→→→→→ايل ش→→→→ود ت→→→→ا ب→→→→توان→→→→يم از پ→→→→→شت آن ب→→→→→ه ق→→→→رص خ→→→→ورشيد  ^ اب→→→→ر ^ ت→→→→يره ي→→→→ا ق→→→→→طعه ب→→→→ايد ي− ش→→→→يشه
موات و االرض� مواجه شويم و از  ẃو بال واسطه با اهللا�نورالس Ґب→نگريم. پس م→ا چ→→طور م→→∂توانيم مستقيما
او ك→→→→→→سب ف→→→→→→يض و رح→→→→→→مت ك→→→→→→نيم؟ما ب→→→→→→ايد ب→→→→→→→ا وس→→→→→→اطت وج→→→→→→ود اق→→→→→→→دس ول∂ẃ و ام→→→→→→ام ارت→→→→→→باط اس→→→→→تفاض∂ ب→→→→→→ا 

وعالـ برقرار كنيم، چنانكه خود ذات اقدسش فرموده است:   ẃحضرت نوراالنوارـ عز
يلџ↨...�؛۲  ґسџوẂال ґهẂيџوا إلẀغџتẂاب џو џوا اهللاẀقￍوا اتẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

ه خدا برويد...».  ^ مؤمنان،تقوا را رعايت كنيد و با ابتغاء وسيله∗∗∗∗رو ب «ا
^ ما امام اميرالمؤمنين� در نهجالبالغه است:   ^ پر محتوا از موال  اين جمله

)؛۳  ẀلẂي ￍالس ∂ґẃن џع Ẁر ґد џحẂن џي)

                                                           

استفاضه: كسب فيض.  ∗ .℮۳ ^ ^ نور ، آيه ـ سوره ۱
 .۳Ｑ＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۲

بتغاء وسيله: وسيلهجوي∂.  ^ فيض،خطبه＾۳. ∗ا ـ نهجالبالغه ۳



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
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^ ك→→وه  ل ب→→ه ق→→لẃه ẃاض اوẃم→→→ن در اف→→→→ق∂ ق→→→رار گ→→رفتهام ك→→ه س→→يل وج→→ود و ب→→ركات ه→→ست∂ [از م→→نبع ف→→ي»
وج→→→ود م→→→ن م→→∂ريزد و س→→پس] از دام→→ن م→→ن س→→رازير گ→→شته [ ب→→→ه س→→اير م→→مكنات ك→→ه پ→→ايين وج→→ود م→→ن ق→→رار 

گرفتهاند م∂رسد]». 
^ قبض ارواح، آن كه جانها را م∂گيرد خداست.   در مسأله

ينџ مџوẂتґها...�؛۱  ґح џسẀفẂن џالẂا ∂ￍفџوџت џي Ẁاهللا�
«خدا ارواح را هنگام مرگ قبض م∂كند...». 

^ جناب عزرائيل انجام م∂گيرد كه:   ا همان كار خدا به وسيله ẃام
...�؛۲  ẂمẀكґب џل ґẃكẀو ^ ґذￍال ґت ẂوџمẂال Ẁ−џلџم ẂمẀاكￍفџوџت џي ẂلẀق�

ل بر شماست م∂ميراند».  ẃبگو شما را مل−الموت كه موك»
...�؛۳  џﾻ ẂوџمẂال ґ∂ ẂحẀن Ẁن Ẃحџا نￍإن�

«آن كس كه مردهها را زنده م∂كند خداست...». 
^ نفخ صور جناب اسرافيل انجام م∂گيرد.   اما همين كار خدا به وسيله

�؛℮   џونẀل ґسẂن џي Ẃم ґهґẃب џر ﾱإ ґداث Ẃج џالẂا џن ґم ẂمẀإذا هџف ґور الص ґﾭ џخґفẀن џو�
^ پروردگارشان رهسپار م∂شوند».  «در صور دميده م∂شود، ناگهان آنها از قبرها بيرون آمده به سو

^ اي→→→ن ك→→ار است.  →→→ا ج→→برئيل ام→→ين واس→→طه ẃخ→→→دا ب→→→ر ق→→→لب رس→→→ول اك→→رم� وح→→∂ م→→∂كند، ام
پس بودن وسايط ميان خلق و خدا منافات با اين ندارد كه: 

                                                           

^ زمر،آيه＾℮۲.  ـ سوره ۱
 .۱۱ ^ ^ سجده ، آيه ـ سوره ۲

^ يس،آيه＾۱۲.  ـ سوره ۳
 .Ｑ۱＾ـ همان،آيه ℮



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
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)؛  Ẁاهللا ￍالґا џميتẀال م Ẁاهللا ￍالґا џ∂ґي ẂحẀال م Ẁاهللا ẃالґا џق ґال راز Ẁاهللا ẃالґا џقґال خال)
^ جز خدا نيست».  ^ دهنده و زنده كننده و ميرانندها «خالق و روز

ẃر م→→→ستقلẃ است و ب→→→قيẃه، ه→→→ر چ→→→→ه و ه→→ر ك→→ه ه→→ست،  ، خ→→→→دا م→→→ؤث Ẅ∂اي→→→→نها ه→→→مه درست است؛م→→→نته
ẃسخيرند. آر＾، ه→→→→→→→→→→→→→مان ك→→→→→→→→→→→→→س∂ ك→→→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→→→اصيẃت اش→→→→→→→→→→→→→راق و ان→→→→→→→→→→→→→بات را ب→→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→→ورشيد داده  ẃر ب→→→→→→→→→→→→→الت م→→→→→→→→→→→→→ؤث
^ ع→→→→→→→الم را ب→→→→→→→→ه ع→→→→→→→ل∂ẃ ام→→→→→→→ير� داده است. خ→→→→→→→→دا خ→→→→→→→→ورشيد  است،خ→→→→→→→→→اصيẃت اداره و ت→→→→→→→→دبير م→→→→→→→→جموعه
^ ش→→مس∂؛همچنين،  ^ م→→نظومه ^ م→→→جموعه آف→→→ريده است؛خ→→→ورشيد ي→→→عن∂ ب→→→ه دن→→→→بال خ→→→ود ك→→→→شنده
^ ع→الم ام→كان ك→ه ه→→مه  ^ م→جموعه خ→→دا ع→→ل∂� آف→→ريده است؛ ع→→ل∂ ي→عن∂ ب→ه دن→بال خ→ود ك→شنده

چيز عالم به اذن خدا مطيع فرمان اوست. 
تأثير امام�در عالم به اذن خداوند 

 خ→→طب↨ الب→يان، اگ→→ر چ→ه اع→تبار س→→ندش م→حرز ن→يست،مضامينش ب→→∂اش→→كال و ب→ا س→اير رواي→→ات 
قابل توجيه است. در آن خطبه آمده است كه امام اميرالمؤمنين� به سلمان و ابوذر م∂فرمود:  

بґẃ∂)؛  џر ґن Ẃذ ґاґب ↨џفين ￍالس ∂ґف Ґنوحا ẀتẂلџم џح ^ ندب اџنџا الẃذ Ẁيا ج џو Ẁلمان џيا س)
^ ج→→ندب، م→→نم آن ك→→س∂ ك→→ه ن→وح پ→→يامبر را در ك→شت∂ از ط→وفان ع→ظيم ع→→المگير ب→ه  ^ س→→لمان و ا «ا

اذن خدايم نجات دادم». 
بґẃ∂)؛  џر ґن Ẃذ ґاґب ґوت ẀحẂال ґنẂطџب Ẃن ґم џسẀونẀي Ẁت Ẃج џر Ẃخџا ^ (اџنџا الẃذ

«منم آن كس∂ كه يونس پيامبر را از شكم ماه∂ به اذن خدايم بيرون آوردم». 
بґẃ∂)؛  џر ґن Ẃذ ґاґب ґارẃالن џن ґم џ╢راهẂبґا ẀتẂي ￍجџن ^ ґذￍا الџنџا)

«منم آن كس كه ابراهيم خليل را از آتش [نمرود] به اذن پروردگارم نجات دادم». 
)؛  џر ẂحџبẂال џرانẂم ґع ґنẂب ∂ џوس ґ┴ ẀتẂز џجاو ^ ґذￍا الџنџا)
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«منم آن كس كه موس∂بنعمران را از دريا به سالمت عبور دادم ».  
ل به گلستان شد، م∂فرمايد:   ẃابراهيم� مبد ^ در مورد آتش نمرود＾، كه برا

)؛  ґاهللا ↕ џر ẂدẀا قџنџا џها و џجار Ẃشџا Ẁت Ẃس џرџغ џها وџونẀي Ẁع ẀتẂر ￍجџف џها و џهارẂنџا ẀتẂي џر Ẃجџا ^ ґذￍا الџنџا)
^ كردم و چشمهها جوشاندم و درختها كاشتم .  «منم آن كس كه درميان آن آتش نهرها جار

ال خدا در عالم منم».   ẃدست فع
)؛  Ґليالџك ẀرẂكґفẂا ال џدџغ ґنẂوџكẂال ↨џوب ẀجẂعẀيا ا џ−في)

واق→→→→→→→عاҐ ع→→→→→→→جيب است؛ اگ→→→→→→→ر آه→→→→→→→ن در م→→→→→→→يان آتش ب→→→→→→→رود،خاصيẃت آتش ب→→→→→→→ه خ→→→→→→→ود م→→→→→→→∂گيرد و 
ر ع→→→ل∂ẃ ام→→ير� ك→→ه خ→→ود را ب→ه دام→ن  ẃا و م→→طه ẃاح→→راق و اش→→راق از خ→→ود ب→→روز م→→→∂دهد؛اگ→→ر ن→→فس م→→صف
→→ين ) است، خ→→اصيẃت خ→→داي→∂ ب→ه خ→ود ب→گيرد و  ґضџر џاال џو ґموات→→ رẀالس√ ґانس ب→→ا خ→→→داي→→∂ اف→→كنده ك→→ه (ف→→اط

ẃ∂ دارد؟ و حال آن كه خودشان فرمودهاند:   آثار خداي∂ از خود بروز بدهد،تعجب
)؛۱  ґاهللا ↨ￍي ґشџمґل ↨џي ґعẂوџنا اџوبẀلẀق ￍنґا)

^ ما ظرف مشيẃت خداست».  «قلبها
 خدا هم كه فرموده است: 

...�؛۲  Ẁاهللا џشاءџي Ẃأن ẃإال џن Ẁشاءوџما ت џو�
^ نم∂گيرد،مگر اينكه مشيẃت خدا به آن تعلẃق بگيرد».   «مشيẃت شما تعلẃق به چيز

م→شيẃت خ→دا ه→م ك→→ه ت→خلẃف پ→ذير نيست. هر چه را كه بخواهد موجود م∂شود. آن قلب∂ هم 
ك→→ه ظ→→رف م→→شيẃت خ→→داست، خ→→واس→→تش ت→→خلẃفپذير ن→→خواه→→د ب→→ود، ب→→لكه (إذاش→→→اء ك→→ان)؛ ب→→ه م→حض 

                                                           

ẃقلين،جلدＱ،صفحه＾⅛℮۸.  ـ تفسير نورالث ۱
 .۳Ω＾انسان،آيه ^ ـ سوره ۲



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۲۹℮

 (∂ẃ نґ رب Ẃذ ґاґفرموده است: (ب Ґرا ẃبيان مكر ^ نґ اهللا ) كه در خطبه Ẃذ ґاґه (بẃ اراده موجود م∂شود. البت
...�؛۱  ґهґن Ẃإذґب ẃإال Ẁه џدẂن ґع Ẁعџف Ẃشџي ^ ґذￍا ال џذ Ẃنџم...�

«كيست كه در نزد او جز به فرمان او شفاعت كند»؟ 
ه در  ẃر ن→→→→يست. ح→→ول و ق→→و ẃج→→→ز ب→→→ا اذن خ→→→دا م→→→→يس ، Ґو ت→→→شريعا Ґش→→→→فاعت و وس→→→اطت، ت→→→كوينا Ґاس→→→اسا

ق نم∂يابد. حضرت عيس∂ مسيح� به نصẃ صريح قرآن، م∂فرمود:   ẃجز به اذن خدا تحق ^ احد
 Ẁئ ґرẂبẀا џو ґاهللا ґن Ẃإذ→ґب ҐراẂي→џط ẀونẀكџي→џف ґيه ґف ẀخẀفẂأن→џف ґرẂي→ￍالط ↨џئẂي џه џك ґين ґẃالط џن→ ґم Ẃم→Ẁكџل ẀقẀل→ Ẃأخ ∂ґẃأن...�

...�؛۲  ґاهللا ґن Ẃإذґب џﾻ ẂوџمẂال ґ∂ ẂحẀا џو џصџرẂب џالẂا џو џهџمẂك џالẂا
→→ل ص→ورت پ→رنده م∂آفرينم و در آن م∂دمم، مرغ∂ م∂شود به اذن خدا؛ نابينا و بيمار  ґم→ن از گ»

را شفا م∂بخشم و مردهها را زنده م∂كنم به اذن خدا...».  џرџص∗∗∗∗  مبتال به ب
^ واليت اهل بيت�  تكامل دو عالم در سايه

^ اولوالعزم است،   وق→ت∂ ع→يس∂� چ→→نين ب→فرمايد،آيا ع→ل∂ � ك→ه ب→ه ت→حقيق افضل از انبيا
اگر بگويد: 

بґẃ∂)؛  џر ґن Ẃذ ґاґب ẀتґميẀا џو ∂ґي ẂحẀا اџنџا)
من به اذن خدايم م∂ميرانم و زنده م∂كنم يا بگويد:  
)؛  ẀوظẀف ẂحџمẂال Ẁح Ẃوￍالل џو ∂џلẂع џ Ẃاال ẀمџلџقẂا الџنџا ґاهللا Ẁدџا يџنџا)

ب∂ دارد؟  ẃمن دست خدا و قلم اعال و لوح محفوظم،تعج
                                                           

 .۲ＱＱ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
 .℮۹ ^ ^ آل عمران ، آيه ـ سوره ۲

^ پيس∂.  џرџص: بيمار ∗ب
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^ واليت ول∂ẃ خدا بايد گسترش پيدا كند و به كمال برسد.   هر دو عالم زير سايه
 џلґب→→→џق Ẁه џد→→→ ￍح џو Ẃن→→→џم џو ẂمẀك→→→ ґب џأ џد→→→џب џاهللا џرادџا Ẃن→→→џم ґﾱم→→→ا џو ∂ґل→→→ Ẃهџا џو ∂ ґسẂف→→→џن џو ∂→→→ ґẃمẀا џو ẂمẀت→→→Ẃنџا ∂ґبџا→→→ ґب)

)؛  ẂمẀك џناءџث ∂ ґص ẂحẀال ا ￍ ґﾱواџم ẂمẀكґب џه ￍجџوџت Ẁه џد џصџق Ẃنџم џو ẂمẀكẂن џع
^ شما بگويم و قدر و منزلت شما را بشناسم؟   ^ سرورانم، من ك∂ م∂توانم مدح و ثنا ا

→→→→دا↕  Ẁه џو ґيار→→→→ Ẃح џ Ẃاال Ẁور→→→→Ẁن ẂمẀن→→→→تџا џو ẂمẀك џر Ẃد→→→→џق ґف→→→→ ẂصџوẂال џن→→→→ ґم џو ẂمẀكџهẂن→→→→→Ẁك ґح Ẃذ→→→→→ џمẂال џن→→→→→ ґم ẀغẀل→→→→→Ẃبџال ا џو)
)؛  Ẁمґت Ẃخџي ẂمẀكґب џو Ẁاهللا џحџتџف ẂمẀكґب ґارẃب џجẂال Ẁج џج Ẁح џو ґرارẂب џ Ẃاال

^ شما آن را پايان م∂دهد».   ^ شما آفرينش را آغاز كرده و به وسيله «...خدا به وسيله
)؛  ґهґن Ẃذ ґاґب ẃالґا ґض Ẃر џẂاال ∂џلџع џعџقџت Ẃنџا џماء ￍالس Ẁ− ґسẂمẀي ẂمẀكґب џو џثẂيџغẂال Ẁل ґẃزџنẀي ẂمẀكґب џو)

^ «ب→→→اذنه» ه→→→ميشه دن→→بال ذك→ر ك→ماالتشان ت→كرار م→→∂شود ت→→ا ع→نوان اس→م ب→ودن و وج→→ه و ب→→اب  ك→→لمه
بان درگاه خدا پيش نيايد.   ẃآن مقر ^ بودنشان مورد غفلت قرار نگيرد و اعتقاد غلوẃ آميز درباره

�؛۱   џين ґمџعالẂال џن ґم Ґدا џأح ґتẂؤẀي Ẃمџما ل ẂمẀآتاك...�
^ از عالميان نداده است».   «...خدا به شما كماالت∂ داده كه به احد

^ از ع→لم م→حيط و ق→درت  اح→→ياناҐ ش→→راي→→ط∂ م→قتض∂ م→→∂شد و م→→صلحت∂ اي→جاب م→→∂كرد، گ→وشها
^ با مردم مواجه م∂شدند.  ^ بشر نافذ خويش را ارائه م∂كردند؛ وگرنه، هميشه طبق موازين عاد

معرفت بيشتر،اطاعت كاملتر 
^ از اه→→→→→→→→→→→ال∂ ب→→→→→→→→→→لخ،كه از ارادت→→→→→→→→→→مندان ص→→→→→→→→→→ميم∂ ح→→→→→→→→→→ضرت ام→→→→→→→→→→ام   ن→→→→→→→→→→→قل ش→→→→→→→→→→→ده است ك→→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→رد
^ م→ناس− در م→→دينه  →→اجدين� ب→→ود،در ب→→يشتر س→الها ب→ه ح→جẃ م→شرẃف م→∂شد و پس از ادا ẃدالسẃس→→ي
^ ام→ام م→∂آورد. در پ→ايان ي→ك∂ از اي→→ن  اد � ش→رفياب م→→∂شد و ه→→داي→اي∂ ه→م ب→را ẃخ→→دمت ام→→ام س→ج

                                                           

 .۲Ω＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۱
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^ ه→→ديههاي∂  ه م→→→∂رو ẃس→→→فرها،وقت∂ ب→→→ه وط→→→ن ب→→→ازگشت، ه→→→مسرش ب→→→ه او گ→→→فت: ت→→→و ه→→→ر س→→→ال ك→→ه م→→ك
^ م→ا ب→فرستد. م→رد گ→فت :  ^ ب→را م→∂بر＾، ت→ا ب→ه ح→ال ن→ديدم آن آق→→ا ك→ه ب→رايش ه→→ديه م→→∂بر＾، ه→ديها
وام ب→→→→→ه م→→→→→ا  ẃت خ→→→→→→دا و ام→→→→→→ام م→→→→→→است. ه→→→→→مه چ→→→→→يز م→→→→→ا از ب→→→→→ركت وج→→→→→ود اوست. او ع→→→→→ل∂الد ẃزن،او ح→→→→→→ج ^ ا
ع→→→→→نايت م→→→→→∂كند.ما ه→→→→→ر چ→→→→→→ند وق→→→→→ت∂ ي− چ→→→→→يز ب→→→→→→∂ارزش→→→→→∂ خ→→→→→دمت او م→→→→→→∂بريم. او در ع→→→→→وض ب→→→→→→ه م→→→→ا 
^ م→→∂دهد. س→→عادت دن→يا و آخ→→رت م→ا را ت→أمين م→∂كند . در پ→رتو لط→ف اوست  ^ و م→عنو ẃح→يات م→اد
^ ه→→→→مسرش  ^ م→→→→∂خوريم... م→→→→رد آن ق→→→در از ب→→→ركات وج→→→ود ام→→→ام ب→→→را ك→→→→ه م→→→→→ا ن→→→→فس م→→→→→∂كشيم و روز
^ خ→→→→ود ش→→→→رمنده ش→→→د و اس→→→تغفار ك→→→رد. س→→→ال دي→→→گر م→→→رد ع→→→ازم ش→→→→د و ب→→→از  گ→→→→فت ك→→→→ه زن از ك→→→→وته ف→→→→كر
اد � م→→→شرẃف ش→→→د. ام→→→ام از او پ→→→→ذيراي→→→∂ ك→→رد و پس از  ẃه→→→داي→→→→اي∂ ه→→→مراهش ب→→→رد و خ→→→→دمت ام→→→ام س→→→ج
ص→→→رف غ→→→ذا، خ→→→→ادم ام→→ام� ب→→ه اص→→طالح م→→ا، آف→→→تابه و لگ→→→ن آورد ت→→→ا دس→→→تشان را ب→→شويند. م→→رد ب→→لخ∂ 
ف→→→→→→وراҐ ب→→→→→→رخاست و آن را از خ→→→→→→→ادم گ→→→→→→رفت ت→→→→→→ا آب ب→→→→→→ه دست ام→→→→→ام ب→→→→→ريزد . ام→→→→→ام ف→→→→→رمود : ت→→→→→و م→→→→→همان م→→→→→→ا 
ه→→→→ست∂، ش→→→→ايسته ن→→→→يست ك→→→→ه ت→→→→و خ→→→→دمت ك→→→→ن∂، اي→→→→→ن ك→→→→→ار را ب→→→→ه خ→→→→→ادم واگ→→→→→ذار. م→→→→رد گ→→→فت: آق→→→ا، م→→→ن 
دوست دارم، اي→→→→→ن اف→→→→تخار را ب→→→→ه م→→→→ن ب→→→→دهيد ك→→→→ه م→→→→ن آب ب→→→→ه دست م→→→→بار∑ ش→→→ما ب→→→ريزم. ام→→→ام ف→→→رمود : 
^ انجام بده. مرد آفتابه را گرفت و آب به دست امام� ريخت.  ب→سيار خ→→وب، آن→چه دوست دار
ب دي→→د ك→→ه آب وق→→ت∂ از آف→→→تابه ج→→دا م→→→∂شود و ب→ه دست ام→ام م→→∂رسد آب است،  ẃا ب→→ا ك→→مال ت→→عج→→ ẃام
ول∂ از دست ام→→→→ام ك→→→ه ج→→→دا م→→→→∂شود و در م→→→يان ت→→→→شت م→→→→∂ريزد،تبديل ب→→→ه ي→→اقوت س→→رخ م→→∂شود. ت→→ا 
ت حيرت دست نگه داشت.امام فرمود: آب بريز. او  ẃم ت→شت پ→ر از ياقوت شد. مرد از شد ẃي− س→و
م  ẃد سبز م∂گردد. تا دوسو ẃري→خت و اي→→ن ب→ار دي→→د آب از دست ام→ام ك→ه جدا م∂شود، تبديل به زمر
م دي→→→د ك→→→ه  ẃت→→→→شت پ→→→ر ش→→→د. ب→→→از آن م→→→رد دست ن→→→→گه داشت. ام→→→ام ف→→→رمود: آب ب→→→ريز. او ري→→→خت. ب→→→→ار س→→→و
ل ب→→ه درẃ س→→فيد م→→∂شود. ت→ا اي→ن ك→→ه ت→مام ت→شت پ→ر ش→→د از س→ه گ→وهر  ẃآب ج→→دا ش→→ده از دست ام→→ام م→→بد
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د س→→→→→بز و درẃ س→→→→فيد.آنگاه ام→→→→ام� ف→→→→رمود : اي→→→→نها را ج→→→→مع ك→→→→ن و ن→→→→زد  ẃگ→→→→→ران→→→→→بها: ي→→→→→اقوت س→→→→→رخ و زم→→→→→ر
ه→مسرت ب→بر و از ط→رف م→→ا ب→ه او ه→→ديه ك→ن و ق→بول ع→ذر م→ا را از او ب→خواه ك→→ه ت→ا ب→ه حال نشده است ما 
^ جهالت  ^ او ب→فرستيم. م→رد از اي→ن گ→فتار امام� شرمنده شد و گفت: آقا، او از رو ^ ب→را ه→ديها
^ ما را به همسرت برسان و  ^ گ→فته، ع→فوش ب→فرماييد. ف→رمود : ب→ه ه→ر ح→ال، اي→ن هديه و ن→→ادان→→∂ چ→يز
^ ع→→وض ع→→ذرخواه→→∂ ك→→ن. م→→رد دست م→→بار∑ ام→→ام را ب→وسيد و ب→ه  از ط→→رف م→→ا ب→→ابت ت→→أخير در اه→→→دا

وطن بازگشت و آن جواهرات گرانبها را تحويل همسرش داد و پيام امام را رسانيد.  
ب كرد و به شوهرش  ẃزن از اي→ن ماجرا سخت شرمنده شد و از اين همه لطف و عنايت تعج
گ→→→فت: م→→→ن ه→→م م→→سلمان و ش→→يعه ه→→ستم و در ح→→→دẃ خ→→ود س→→هم∂ از زي→→ارت ام→→ام خ→→ود دارم.ح→→اال ت→→و را 
ق→→سم م→→∂دهم ب→→→ه ح→→قẃ ه→مان آق→ا، اي→→ن ب→→ار ك→ه خ→→واس→ت∂ ب→رو＾،مرا ه→م ب→ا خ→ود ب→بر ت→→ا م→ن ه→م ب→ه زي→ارت 
آن آق→→→ا ن→→ايل ش→→وم. م→→رد ق→→بول ك→رد و م→وسم ح→جẃ ك→→ه رس→يد، زن را ه→مراهش ب→رد و ن→زدي− م→دينه ك→ه 
^ ش→→→→هر م→→→→دينه ك→→→→ه رس→→→→يدند،  ت پ→→→→يدا ك→→→→رد. پ→→→→→شت دروازه ẃرس→→→→يدند، زن م→→→→ريض ش→→→→د و م→→→→رضش ش→→→→د
 ^ ^ در خ→ارج م→→دينه زد و ج→→نازه ح→→الش ب→→→د ش→→→د و از دن→→→يا رفت. م→→رد ب→يچاره ب→ا ن→→اراح→ت∂ ت→مام خ→يمها
اد� آم→→→→د و  ẃزم→→→→→ين خ→→→→→واب→→→→→اند و ب→→→→ا ع→→→→جله وارد ش→→→→هر ش→→→→د و گ→→→→ريهكنان خ→→→→دمت ام→→→→→ام س→→→→ج ^ زن را رو
گ→→→→→→فت : آق→→→→→→ا،ماجرا از اي→→→→→ن ق→→→→→رار است:اي→→→→→ن زن م→→→→→سكين آرزو داشت ش→→→→→ما را زي→→→→→ارت ك→→→→→ند؛ اي→→→→→ن راه 
→→→→→ا ب→→→→→ه آرزويش ن→→→→→رسيد و از دن→→→→→يا رفت. در روايت آم→→→→ده  ẃط→→→→→والن∂ را ب→→→→→ه ع→→→→→شق زي→→→→→ارت ش→→→→→ما پ→→→→→يمود،ام
است ك→ه ام→→ام� از ج→ا ب→رخاست و دو رك→عت ن→ماز خواند و دعاي∂ كرد و فرمود: برگرد، زن خود 
^ ك→→→→ه در ب→→→يرون م→→→دينه زده ب→→→ود ب→→→رگشت.  را زن→→→→ده خ→→→→واه→→→→∂ ي→→→افت.مرد ب→→→ا خ→→→وشحال∂ ت→→→مام ب→→→ه خ→→→يمها
ب پ→→رسيد: چ→→گونه ش→→→د؟ گ→→فت: ب→→ه خ→→→دا  ẃوق→→→ت∂ وارد ش→→→د، دي→→→→د زن زن→→→ده ش→→→ده و ن→→→شسته است! ب→→→→ا ت→→عج
^ قبض روح من آمد و روح مرا قبض كرد. وقت∂ خواست ببرد، ناگهان آقاي∂  ق→سم، ع→زرائ→يل ب→را
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اد� را م→→∂دهد.بعد گ→فت : آن آق→→ا  ẃام→→ام س→→ج ^ ب→→ا اي→→ن ن→→شانهها ظ→→→اهر ش→→→د. م→→رد دي→→د ه→→مان ن→→→شانهها
وق→→ت∂ ظ→→اهر ش→د، م→→ل−الم→وت ب→ه او س→→الم و ع→رض ادب ك→رد.آقا ف→رمود : روح او را ب→رگردان، م→ا از 
خ→→→دا خ→→→واس→→→تهاي→→→م س→→→∂ س→→→ال دي→→→گر او در دن→→→يا زن→→→ده ب→→→ماند. ت→→→ا او دس→→→تور داد، روح م→→را ب→→رگردان→→دند و 
اد� آم→→→→→د. ت→→→→→ا چ→→→→شم زن ب→→→→ه ام→→→→→ام اف→→→→تاد گ→→→فت:  ẃزن→→→→ده ش→→→→دم. ب→→→→عد زن را ب→→→→رداشت و خ→→→→دمت ام→→→→ام س→→→→ج

ايشان همان آقاست كه به مل−الموت دستور برگرداندن روح مرا داد.۱  
^Ẅ زمـا ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→لب}  ـد Ẁبـيـا نـور ه ẃس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→الـ− راه حـق

نـور بـص→→→→→→يرت از درґ عـتـرت مـص→→→→→→طـف∂ ط→→→→→→لب } 
ه→→→→→→→→→→→→ست س→→→→→→→→→→→→→فـينـه عـتـرت و دامـن ن→→→→→→→→→→→→→اخدا خـدا} 

 دست در اي→→→→ن س→→→→فينـه زن، دامـن ن→→→→→اخـدا ط→→→→→لب } 
→→رẀش}  Ẁم→→→∂فكنند اي→→ن س Ẃش Ẁدم ب→→→→ه دم→→→م ب→→→ه گ→→→وش ه

ر ط→→→→→→لب ك→→→→→ن∂ از بـركـات م→→→→→ا ط→→→→لــب }  џمـعـرفت ا
^ ج→→→→هـل را ب→→→→گو ه→→→→رزه م→→→→گرد ك→→→→و ب→→→→ه ك→→→→و}  خ→→→→→سته

^ از بـرґ مـا دوا ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→لب }  از درґ مــا شــفـا بـجـو
داҐ از عمق جان خود تكرار م∂كنيم:   ẃحال، ما اين جمالت را مجد

 џلґب→→→џق Ẁه џد→→→→ ￍح џو Ẃن→→→џم џو ẂمẀك→→→ ґب џأ џد→→→џب џاهللا џرادџا Ẃن→→→џم ґﾱم→→→ا џو ґﾲ→→→→ Ẃهџا џس∂ وẂف→→→→џن џو ∂→→→→ẃمẀا џو ẂمẀت→→→→Ẃنџب∂ اџا→→→→ ґب)
)؛  ẂمẀكґب џه ￍجџوџت Ẁه џد џصџق Ẃنџم џو ẂمẀكẂن џع

م→→→→نته∂Ẅ ،ش→→→→→ناخت ام→→→→امان الزم است و م→→→→ا اگ→→→→ر چ→→→→→ه ن→→→→م∂توان→→→→يم آنه→→→→ا را آن چ→→→نان ك→→→→ه ه→→→ستند 
^ ك→→→→→ه ام→→→→→→كان دارد ب→→→→→ايد ب→→→→→→ر م→→→→→عرفت خ→→→→→ود در م→→→→→ورد ام→→→→→امان ب→→→→→يفزاي→→→→يم؛ چ→→→→ون  ب→→→→→شناسيم، ول∂ ب→→→→→→ه ق→→→→→در

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد⅛℮،صفحه＾℮۷.  ۱
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 ^ ^ م→→ا در ع→→الم پس از م→رگ ه→مين است. ف→ردا م→→∂خواه→يم ب→ا اي→ن س→رمايه ب→را ^ ح→→→يات اب→→→د س→→رمايه
ه→→→ميشه زن→→→دگ∂ ك→→→نيم . ه→→→ر چ→→→ه ش→→→ناساي∂ و م→→عرفت ب→→يشتر ب→→اشد، م→→حبẃت ش→→ديدتر م→→→∂شود، م→→حبẃت 
^ و اط→→→→→اعت از اوام→→→→→ر و ن→→→→→واه→→→→→→∂ ك→→→→→املتر م→→→→→∂گردد و در ن→→→→→تيجه،  ك→→→→→→ه ش→→→→→→ديدتر ش→→→→→د، ت→→→→→بعيẃت و پ→→→→→يرو

^ تأمين م∂شود.  سعادت ابد
حفظ معرفت و محبẃت اهل بيت�از دستبرد شيطان 

^ اي→→→→ن  ^ ح→→→يات∂ م→→→است؛ول∂ ن→→→گهدار  آر＾،م→→→→عرفت و م→→→→حبẃت خ→→→اندان ع→→→صمت� س→→→رمايه
س→→→→→→→→→رمايه و ب→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→المت ع→→→→→→→→→بور دادن آن از اي→→→→→→→→→→ن دزدگ→→→→→→→→→اه دن→→→→→→→→→يا م→→→→→→→→→راق→→→→→→→→بت ب→→→→→→→→سيار ش→→→→→→→→→ديد الزم دارد؛ چ→→→→→→→→ون 
^ م→رگ آدم→∂ در م→عرض خ→طر است.ت→→ازه  راه→→زنان،اع→→مẃ از ش→ياطين ج→نẃ و انس، در ك→مينند و ت→→ا لح→ظه
^ پ→→→→→نجه،يعن∂ ش→→→→→يطان لع→→→→→ين، است؛آن  ^ ان→→→→→سان ب→→→→→ا ح→→→→→ريف ق→→→→→و ^ ك→→→→→→شت∂گير ^ م→→→→→→رگ لح→→→→→→ظه لح→→→→→→ظه
 Ẅ∂ا، پ→→→نجه ب→→→ه پ→→→نجه اف→→→كنده و آنه→→→ا را ب→→→ه ت→→→ر∑ اولẃح→→→→ريف∂ ك→→→ه ب→→→→ا پ→→→→در ب→→→زرگ و م→→→→ادربزرگ م→→→ا، آدم و ح→→→و
واداش→→→→ته و س→→→→→بب خ→→→→روج آنه→→→→→ا از ب→→→→→هشت و ه→→→→بوطشان∗∗∗∗به زم→→→→→→→→→→→→→ي→→→→→ن ش→→→→→ده است. او ه→→→→→ماك→→→→نون ب→→→→ر س→→→ر راه م→→→→ا 

^ خود را گسترده است؛ و لذا قرآن هشدار م∂دهد كه:  كمين كرده و دام اضالل و اغوا
�؛۱  ẁينґبẀم ￒو Ẁدџع ґسانẂن ґ Ẃالґل џطانẂي ￍالش ￍإن...�

«[مراقب باشيد كه]به تحقيق، شيطان دشمن آشكار انسان است».  
...�؛۲  ґطانẂي ￍالش ґواتẀط Ẁوا خẀعґبￍتџال ت џو...�

^ شيطان نكنيد...».  ^ از گامها «پيرو
                                                           

هبوط: فرود آمدن.  ∗
 .Ｑ ^ ^ يوسف،آيه ـ سوره ۱

 .۱⅛۸ ^ ^ بقره ، آيه ـ سوره ۲
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^ اوẃلش ب→ه   اي→→ن ج→→مله ن→→→شان م→→→∂دهد ك→→ه ش→يطان ق→دم ب→ه ق→دم ب→ه دن→بال خ→ود م→→∂كشد. ق→دمها
م و ي− وقت ب→→→ه  ẃم و س→→و ẃن→→→م∂آيد و ان→→→حراف م→→→حسوب ن→→→م∂شود؛ ك→→→مكم ق→→→→دم دو ^ ن→→→ظر ش→→→ما چ→→→يز
خ→→ود م→→∂آييد و م→→∂بينيد در چ→→اله و چ→→→اه∂ ع→ميق اف→تادهاي→د و دي→گر راه ن→جات ن→داري→د. پ→→ناه ب→ر خ→دا 
^ به آنها تكيه كرده بود م∂لرزد و  ^ انسان كه عمر ^ مرگ، تمام ستونها ب→ايد ب→بريم.در لح→ظه
ف→→→→→رو م→→→→→∂ريزد؛در آن لح→→→→→ظه م→→→→→∂بيند ك→→→→→ه پ→→→→ولها را آتش م→→→→∂زنند،خانه و ف→→→→رش و ات→→→→ومبيل را آتش 

م∂زنند و همه چيز را از دستش م∂گيرند. 
�؛۱  џونẀهџت Ẃشџما ي џنẂيџب џو ẂمẀهџنẂيџب џيل ґح џو...�

«...بين آنها و دوست داشتن∂هايشان حايل و مانع قرار م∂گيرد». 
و لذا آن ك→→س∂ ك→→→ه س→→تونش پ→→ول است م→→∂لرزد . آن ك→→س∂ ك→→ه ت→→كيهگاهش خ→انه و ف→رش و 
^ دوس→→→→→→ت∂ وزي→→→→→→ر و وك→→→→→→يل و پ→→→→→→ولدار و  ات→→→→→→ومبيل و م→→→→→→غازه است م→→→→→→→∂لرزد. آن ك→→→→→→س∂ ك→→→→→→→ه لن→→→→→→گرش رو
→→→→ا خ→→→وشا ب→→ه ح→→→ال آن كس ك→→ه  ẃزوردار است م→→→∂لرزد. ه→→→مه از ب→→→ين م→→→→∂روند و ان→→→→سان ه→→→م م→→→→∂اف→→→→تد. ام

ستونش خدا باشد . 
^ سعادت در دنيا و آخرت  گوهر واليت سرمايه

 (ي→→ا رك→→ن∂ الوث→→يق) خ→→وشا به حال كس∂ كه تكيهگاهش عل∂� باشد. لنگرش بر دوش حسين 
^ نشاطانگيز به گوشش م∂رسد:  عزيز� باشد كه نه لرزيدن دارد نه افتادن، بلكه اين ندا

 ∂→→→→→→ ґف ∂ґل Ẁخ Ẃادџف�↨ￍي ґض Ẃر→→→→→→ џم ↨ￍي→→→→→→ ґراض ґ−ґẃب џإل∂ ر ∂ґع→→→→→→ ґج Ẃار�↨ￍنґئ џمẂط→→→→→→ ẀمẂال ẀسẂف→→→→→→→ￍا النџهẀت→→→→→→→ￍي→→→→→→→ا أي�
نￍتґ∂�؛۲   џج ∂ґل Ẁخ Ẃاد џو�＾ґباد ґع

                                                           

 .Ｑ℮ ^ ^ سبأ ، آيه ـ سوره ۱
^ فجر،آيات⅛۲تا۲۹.  ـ سوره ۲
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لذا آن ك→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→→ه ت→→→→→→كيهگاهشان دن→→→→→→يا و م→→→→→→تاع دن→→→→→→→ياست،دم ج→→→→→→→ان دادن م→→→→→→→∂بينند ك→→→→→→ه ه→→→→→→مه 
س→→→→→→→→قوط ك→→→→→→→→ردند و رف→→→→→→→→تند؛ ن→→→→→→→→→ه زن→→→→→→→→∂ دارد، ن→→→→→→→ه ف→→→→→→→رزند＾، ن→→→→→→→ه رف→→→→→→→يق پ→→→→→→→ولدار و ن→→→→→→→→ه ف→→→→→→→اميل زوردار＾؛ ن→→→→→→→ه 
ت ج→→→ان  ẃاز ط→→رف∂ ه→→م ش→→د . ^ ^ ع→→ال∂ و ن→→ه م→→ركب ره→→وار ^ ان→→→باشته در ب→→→ان−، ن→→→ه خ→→→انه اس→→→كناسها
^ ب→→→دنش را م→→∂كشند و ش→→ديدترين درده→ا س→راپ→→ايش را  ك→→ندن ك→→→ه اح→→→ساس م→→→∂كند دارن→→د رگه→→ا
گ→رفته است. در آن حال م∂بيند كس∂ آن گوشه ايستاده و قدح آب∂ سرد و زالل به دست گرفته 
→→→→ا آن آب ب→→→ه دست ك→→→ه  ẃت ع→→→→طش آب م→→→→→∂خواه→→→→د ام ẃو م→→→→∂گويد: ت→→→→→شنها＾؟ آبت ب→→→→دهم. او از ش→→→→د
^ اض→→→→الل آم→→→ده است م→→→∂گويد: ب→→→گو پ→→→يامبر دروغ گ→→→فته ت→→→ا آبت  ش→→→→يطان است و در آن لح→→→ظه ب→→→را
^ و اآلن م→→∂بين∂ ك→→ه ب→ه اي→ن ب→→دبخت∂ افتادها＾.خداست كه تو  ب→دهم. ي− ع→مر ع→→بادت خ→دا ك→رد
را ب→→ه اي→→ن ب→→دبخت∂ ان→داخ→ته است. ح→اال ب→يا، ب→ا اش→→اره ه→→م ك→→ه ش→ده است، ب→ر م→ن س→جده ب→كن ت→ا از اي→ن 
ب→→→→→→ال ن→→→→→→جاتت ب→→→→→دهم. در آن م→→→→→وقع،بسيار دش→→→→→وار است ك→→→→→→ه ان→→→→→→سان خ→→→→→ود را ن→→→→→بازد و اط→→→→اعت از ش→→→→يطان 
^ اي→→→→مان را از دست ن→→→→دهد.ما چ→→→ون ف→→→→عالҐ ب→→→ه س→→→كرات م→→رگ ن→→يفتادهاي→→م، م→→→∂گوييم  ن→→→كند و س→→→رمايه
→→ا آدم→→∂  ẃش→→يطان غ→→→لط م→→→∂كند؛ چ→→گونه و ب→→→ا چ→→→ه ج→→رأت∂ م→→∂توان→→د گ→→وهر اي→مان را از دس→تم ب→گيرد؟ ام
ك→→→→→→→ه در دري→→→→→→→ا اف→→→→→→→تاده و دارد غ→→→→→→رق م→→→→→→∂شود و دست و پ→→→→→→→ا م→→→→→→∂زند، ه→→→→→→ر كس ب→→→→→→گويد دس→→→→→→تت را ب→→→→→→ده، 

م∂دهد؛ ديگر نم∂پرسد تو كيست∂؟ 
)؛  شيش＃ џح ґ ẃلẀكґب Ẁثￍب џشџت џي ẀريقџغẂلџا)

^ نجات يافتن]دست به دامن هر گياه∂ م∂زند».   «هر آدمґ در حال غرق شدن[برا
^ خدا در كنار محتضر  اوليا

→→→→→ا  ẃآن→→→→→جاست ك→→→→→ه اگ→→→→ر دست ان→→→→→سان ب→→→→→ه دام→→→→ن ش→→→→يطان ب→→→→رسد، دي→→→→گر ب→→→→دبخت∂ و واوي→→→→→الست. ام
خ→→وشا ب→ه ح→→ال آن ك→س∂ ك→ه گ→وهر اي→→مان و واليت ع→ل∂ ام→يرالم→ؤمنين� را ع→زيزتر از ج→انش ن→→گه 
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داش→→→ته است. در آن لح→→→→ظه ك→→→ه م→→→→ل−الم→→→وت را م→→→→∂بيند، ان→→→دك∂ ج→→→زع م→→→→∂كند؛ ول∂ م→→→→ل−الم→→→وت 
م∂گويد: هيچ وحشت نكن، من از پدر هم با تو مهربانترم . چشم باز كن كه چه م∂بين∂. وقت∂ 
چ→→→شم ب→→→از م→→→→∂كند، م→→→∂بيند آن ب→→زرگواران→→→∂ ك→→ه ي− ع→→مر م→→حبẃت آنه→→→ا را در دل و ج→→انش ن→→شانده 
^ ك→→رده و ب→→ه س→→راغش آم→→دهان→→د. رس→→ول خ→→دا� آم→→ده، ع→→ل∂ẃ م→→رتض∂�  است، ه→→→→مه ب→→→→نده ن→→→واز
^ اط→→→→→هار� ه→→→→→مه در ك→→→→→→نار ب→→→→→→سترش ن→→→→→شستهان→→→→→د. ه→→→→→مين ك→→→→→ه  ه ẃك→→→→→بر＾� و ائ→→→→→م ^ يقه ẃآم→→→→→→ده، ص→→→→→د
چ→→→→→→→→→شمش ب→→→→→→→→ه آنه→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→∂اف→→→→→→→→→تد، اش− در چ→→→→→→→→شمش ح→→→→→→→→→لقه م→→→→→→→→→∂زند و از ت→→→→→→→→→مام دن→→→→→→→→→يا و م→→→→→→→→افيها چ→→→→→→→→شم 

م∂پوشد.آنجاست كه فرمان م∂رسد: 
 ∂→→→→→ ґف ∂ґل Ẁخ Ẃادџف� ↨ￍي ґض Ẃر→→→→→→ џم ↨ￍي→→→→→→ ґراض ґ−ґẃب џإل∂ ر ∂ґع→→→→→→ ґج Ẃار�↨ￍنґئ џمẂط→→→→→→ ẀمẂال ẀسẂف→→→→→→ￍا النџهẀت→→→→→→ￍي→→→→→→ا أي�

نￍتґ∂�؛۱  џج ∂ґل Ẁخ Ẃاد џو�＾ґباد ґع
^ خدايت درحال∂ كه هم تو از او راض∂ هست∂ هم او از  ^ روح آرامش ي→→افته، ب→ازگرد ب→ه س→و «ا

تو خشنود است و در ميان بندگان من به بهشت من درآ＾». 
^ خ→→دا م→→∂بريم ك→→ه در  م→→ا آن س→→اعت از ع→→مر ش→ريف ام→ام ح→سين� را ب→ه ش→→فاعت در خ→→انه
^ گ→→→→→→→→→→رم ك→→→→→→→→→→ربال ن→→→→→→→→→→هاده ب→→→→→→→→→ود در ح→→→→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→→→ه  ^ خ→→→→→→→→→→ا∑ها گ→→→→→→→→→→ودال ق→→→→→→→→→→تلگاه اف→→→→→→→→→→تاده و ص→→→→→→→→→→ورتش را رو
پ→→→→→→يشان∂اش ش→→→→→→→كسته، ق→→→→→→لبش ش→→→→→→→كافته و ب→→→→→→دنش غ→→→→→→رق در زخ→→→→→→م و ج→→→→→راحت ش→→→→→ده ب→→→→→ود. وق→→→→→ت∂ ن→→→→→فس 
ههايش به گوشش م∂رسيد....  ẃزره م∂جوشيد. فرياد العطش بچ ^ م∂كشيد، خون از حلقهها
خ→→→داي→→→→ا، ب→→→→ه ح→→→رمت پ→→→→يامبراك→→→رم و ام→→→يرالم→→→ؤمنين و اه→→→ل ب→→يت اط→→→هار� ت→→و را ق→→سم م→→∂دهيم، 

^ ما ثابت نگه دار.  ẃتشان را در دلها اين گوهر محب
 џو џ+مґل Ẃس→→→Ẁ Ẃ├ا џل џذ→→→ џخ Ẃن→→→џم Ẃل Ẁذ→→→ Ẃاخ џو џمينґل Ẃس→→→ ẀمẂال џر џص→→→џن Ẃن→→→џم Ẃر Ẁص→→→Ẃان џو ґي→→→ن ẃما↕ الد Ẁح Ẃد→→→→ ґẃيџا ￍمẀه→→→→ẃللџا
 ∂ џض Ẃر→џت џو ب ґح→→Ẁم→→ا تґنا لẂق→→ ґẃف џو џينا وџتẂو→→џم Ẃم→→ џح Ẃار џضانا و Ẃر→→џم ґف→→ Ẃاش ￍمẀه→→ẃللџا џ+قґناف→→ ẀمẂال џو џارẃف→→ẀكẂال ґ−ґل→→ Ẃهџا

 .ҐراẂي џنا خ ґرẂمџا ↨џمґخات Ẃلџع Ẃاج џو
                                                           

^ فجر،آيات ⅛۲ تا ۲۹.  ـ سوره ۱
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^ دين�م∂گوييم: من شهادت م∂دهم كه شما امامان راشد  ه ẃدر اي→ن جمله خطاب به ائم

^ẃ و معصوم هستيد.  و مهد
مفهوم رشد و رشيد و راشد 

∂ است ك→→→ه در ان→→→سان  ẃد» است.رشد آن ب→→→صيرت و روش→→→→نبين∂ خ→→→اص→→→ ẂشẀاز «ر ẃراش→→→→د م→→→→شتق
پ→يدا م→∂شود و ان→سان در اث→ر آن م→∂تواند مصالح و مفاسد و سود و زيان را هم در زندگ∂ شخص∂ 
خ→→→→→ود ه→→→→→م در زن→→→→دگ∂ دي→→→→گران ت→→→→شخيص ب→→→→دهد. ب→→→→ه چ→→→→نين ك→→→→س∂ رش→→→→يد و راش→→→→→د م→→→→→∂گويند؛ ي→→→→عن∂، 
^ ص→→فت رش→→→د و لي→→اقت،صالحيẃت، ش→→ايستگ∂، ب→→صيرت و ب→→ينش خ→→اصẃ ب→→اطن∂ ك→ه ت→شخيص  دارا

بدهد فالن كار خوب و فالن كار بد است. معاشرت با فالن آدم خوب و با آن يك∂ بد است. 
^ داش→→ته ب→اشيد و ب→خواه→يد به ي− مسافرت چند ماهه برويد، كس∂ را  ش→ما اگ→ر ت→جارتخانها
م→→→→∂خواه→→→→يد ب→→→→ه ع→→→→نوان ج→→→→→انشين خ→→→→ويش آن→→→→جا ق→→→→رار ب→→→→دهيد. ط→→→بيع∂ است ك→→→→ه اب→→→→تدا رش→→→د و لي→→→اقت و 
^ ك→ارتان م→→∂آزماييد و آن→→گاه او را ب→ه ج→انشين∂ خ→ود ب→رم∂گزينيد.  ^ ادام→ه و اداره اه→→ليẃت او را ب→→را
^ بشر را در اختيار كس∂ بگذارد  ح→ال، وق→ت∂ خداوند حكيم م∂خواهد اداره و تدبير امور جامعه
^ ت→دبير  ^ آن را ت→حت س→يطره ^ و اخ→رو ^ و دن→يو ^ و م→عنو ẃاز م→اد ẃك→→ه ت→→مام اب→→عاد زن→→دگ∂ ب→→شر اع→م
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خ→→→→→ود ب→→→→→گيرد، ب→→→→→→ديه∂ است ك→→→→ه ب→→→→ايد رش→→→→→يد ب→→→→اشد ت→→→→ا ص→→→→→الحيẃت و ت→→→→وان→→→→اي∂ ارش→→→→اد دي→→→→گران را داش→→→→ته 
^ ارش→اد ب→ن∂ آدم برگزيده است،چنانكه  ^ اط→→هار�را ب→را ه ẃـ ائ→م →→أنẀه  џز√ ش→ џـ ع ب→اشد؛ و لذا خ→→داون→→د 

در همين زيارت م∂خوانيم: 
)؛   ґهґقẂل џخ џرẂمџا ẂمẀعاك Ẃرџت Ẃاس џو)

^ خود را به شما واگذار كرده است».   «خداوند امر تدبير و تنظيم آفريدهها
^ واق→ع∂ باشند و آن چنان مصالح و مفاسد را  ^ رش→→د ب→ه م→عنا م→سلẃماҐ چ→نين ك→→سان∂ ب→ايد دارا
Ẁ→→→→→عد از اب→→→→→عاد زن→→→→دگ∂ م→→→→ردم،اع→→→→مẃ از دي→→→ن∂ و دن→→→يو＾، خ→→→لل∂ ب→→→ه وج→→→ود  ت→→→→شخيص ب→→→→دهند ك→→→→ه در ه→→→→يچ ب

نيايد؛ و لذا دنبالش م∂گوييم: 
(اџلمهديẃون المџعصومون)؛ 
^ẃ و معصوم  معنا و مفهوم مهد

)؛  џونẃي ґدẂهџمẂلџا)
 ^ ^ ب→شر ^ ج→امعه ي→→عن∂ ش→→ما راش→→دان→→∂ ه→→ستيد ك→→ه ق→بالҐ از ج→→انب خ→دا ب→→ه رم→وز ت→دبير و اداره
^ ك→→→→→→→→س∂ است ك→→→→→→→→ه از ج→→→→→→→→→انب خ→→→→→→→→دا ه→→→→→→→دايت و  ^ẃ ه→→→→→→→→ستيد. مهدي ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→عنا ه→→→→→→→→دايت ش→→→→→→→→دهايد و م→→→→→→→→هد
^ẃ و ب→→→→→→ه  ^ س→→→→→→→ير را ش→→→→→→→ناخته است. ه→→→→→→→م راش→→→→→→→د است ه→→→→→→→م م→→→→→→→هد راه→→→→→→→نماي∂ ش→→→→→→→ده و راه و م→→→→→→→قصد ب→→→→→→→رنامه
وموẀن)؛ش→→→→ما م→→→→عصوم و م→→→صون از خ→→→طا و اش→→→تباه ه→→→→م ه→→→ستيد. چ→→→ون م→→→مكن است ك→→→س∂  ẀصẂع→→→→→џ Ẃ├џع→→→→→الوه(ا
^ ن→فس ش→→دن و  →→ا م→عصوم ن→→باشد؛ ي→عن∂، ام→كان م→قهور ه→وا ẃسن ت→→→دبير داش→ته ب→اشد ام→→→ Ẁر ب→→اشد و حẃ م→→دب

^ باشد.  ارتكاب گناه در و
^ است، م→مكن است م→الدوست  ẃر غ→ير م→عصوم، چ→ون ب→شر ع→اد آدم ع→→الم و دان→شمند و م→دب
^ واقع∂  اقلẃ در تدبير خويش اشتباه كند؛در اين صورت، او رشد به معنا ẃو جاه طلب باشد يا حد
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^ẃ و  ^ واقع∂ بايد راشد و مهد ^ م→رشد دي→گران ب→ودن ن→→يست؛ ب→لكه م→رشد ب→ه معنا ن→دارد و ص→→الح ب→را
معصوم باشد؛ و لذا ما به امامان معصوم م∂گوييم: 

 џونẀوم ẀصẂعџمẂال џوني ґدẂهџمẂال џون Ẁد ґاش ẃالر ↨ￍمґئ џ Ẃاال ẀمẀكￍنџا Ẁدџه Ẃشџا
^ اي→ن  اي→→ن س→→ه ص→→فت دن→→بال ه→م آم→ده است؛ ي→عن∂، ام→امان� ت→نها ك→سان∂ ه→ستند ك→ه دارا
^ẃ هستند  ص→فاتند و خ→دا بصيرت∂ واقع∂ و باطن∂ در ساختمان وجودشان قرار داده است؛هم مهد
^ اش→تباه نم∂كنند. عالوه  ^ س→ير را خ→وب م→∂شناسند ه→م در ره→بر و ب→→ا ه→دايت خ→دا م→سير و ب→رنامه
^ ن→→فس و خ→→طا و اش→→تباه در رف→→تار و  ب→→→ر اي→→→→نها م→→عصومند؛يعن∂، ه→→يچگونه م→→قهوريẃت در م→→→قابل ه→→وا

گفتار از آنها سر نم∂زند. 
^ رشد در قرآن كريم  ه به مسأله ẃتوج

^ رش→→→د آن چ→→نان از ن→→ظر ق→→رآن ك→→ريم م→→همẃ است ك→→→ه م→→∂گويد:وقت∂ م→→→∂خواه→يد م→ال  م→→سأله
يتيم∂ را كه زير دست شما تربيت شده به او برگردانيد، بايد در او احساس رشد كنيد: 

 Ẃم ґه→→→→Ẃيџوا إلẀعџف Ẃاد→→→→џف Ґدا→→→→ Ẃش Ẁر ẂمẀهẂن→→→→ ґم ẂمẀت Ẃس→→→→џآن Ẃإن→→→→→џف џكاح→→→→→ ґẃوا النẀغџل→→→→→џإذا ب ∂ￍت→→→→→ џح ∂џتام→→→→→џيẂوا الẀلџت→→→→→Ẃاب џو�
...�؛۱  ẂمẀهџوالẂأم

«ي→→→تيمان را ب→→يازماييد ت→→ا ه→→نگام∂ ك→→ه ب→→ه ح→→دẃ ب→→لوغ ب→→رسند؛ در اي→→ن م→→وقع اگ→→ر در آنه→→ا رش→→د ك→→اف∂ 
يافتيد، اموالشان را به خودشان بدهيد...». 

ي→→→عن∂، ت→→→نها رس→→→يدن ي→→→تيم ب→→→ه س→→→نẃ ب→→→لوغ ك→→→اف∂ ن→→→يست ت→→→→ا ام→→→والش در اخ→→تيارش گ→→ذاش→→ته ش→→ود، 
ب→→لكه ب→→ايد رش→→يد ش→→→ده ب→→اشد؛ ي→→عن∂، س→→ود و زي→→ان خ→ود را در م→→عامالت ت→شخيص ب→دهد. ح→→ال، وق→ت∂ 
 ^ ^ بشر از ن→ظر ق→رآن، س→پردن ان→دك∂ م→ال ب→ه ك→س∂ م→شروط ب→ه رش→د است، آي→ا س→پردن امور جامعه

                                                           

 .⅛ ^ ^ نساء،آيه ـ سوره ۱
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به دست كس∂ كه م∂خواهد سعادت دنيا و آخرت آن را تأمين كند مشروط به رشد نيست؟ 
^ ب→→→شر ب→→→ا ع→→→نوان «پ→→→يامبر» و  ^ ام→→→ر ه→→→→دايت ج→→→امعه ẃه م→→→→عتقديم ك→→→ه م→→→تصدẃام→→→→امي ^ لذا م→→→→ا ش→→→→يعه
«امام»بايد منصوب از جانب خدا و معصوم از هوا و خطا باشد تا با كمال اطمينان خاطر بگوييم: 

)؛  ґهґقẂل џخ џرẂمџا ẂمẀعاك Ẃرџت Ẃسґا)
«خداوند امر تدبير خلق خود را به دست شما [امامان معصوم] سپرده است». 

س∂ است ك→→→→→→→→→→→→ه  ẃم→→→→→→→→→→→→→ذهب ش→→→→→→→→→→→→→→يعه چ→→→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→→→ذهب ع→→→→→→→→→→→→قالن∂ و پ→→→→→→→→→→→→ا∑ و ري→→→→→→→→→→→→→شهدار و م→→→→→→→→→→→→قد Ґواق→→→→→→→→→→→→→عا
م→→→∂گويد:من زم→→→ام اخ→→→تيار خ→→ودم را در ام→→ر دي→→ن و دن→→يا و آخ→→رتم م→→نحصراҐ ب→→ه دست ك→→س∂ م→→∂دهم 

) است.  Ẁوم ẀصẂعџمẂال ^ ґدẂهџمẂال Ẁد ґاش ẃالر Ẁمام ґ Ẃالџكه(ا
القاب معصومين�تشريفات∂ نيست 

ẃه، ام→→ام زم→→ان� الق→→اب  ^ẃ است. الب→→→ت ي→→→ك∂ از الق→→→→اب ام→→→ام زم→→→ان ـعجلاهللاتعاليفرجهالشّريفـ م→→→هد
ẃاقب نقل شده:  ث نور＾(ره)در نجمالث ẃكه از مرحوم محد ^ ^ دارند. به طور زياد

ام→→→→→→→→→→→ام ع→→→→→→→→→→→صر�يكصدوهشتادودو اس→→→→→→→→→→→م و لقب دارن→→→→→→→→→→→د و ع→→→→→→→→→→→رض ش→→→→→→→→→→→ده است الق→→→→→→→→→→→اب∂ ك→→→→→→→→→→→ه 
^ ت→→→→شريفات∂ ن→→→→يست ك→→→→→ه م→→→→ا ب→→→→ه ه→→→→→مديگر م→→→→→∂دهيم، ب→→→→لكه ه→→→→ر لق→→→→ب∂  م→→→→عصومين�دارن→→→→د، لقبه→→→→ا

ق دارد.  ẃم∂كند كه در وجود اقدس آنها تحق ∂ ẃداللت بر صفت خاص
^ ك→→بر＾�م∂گوييم چ→→→ند لقب و چ→→ند اس→→م دارد (م→→ثل  يقه ẃح→→ضرت ص→→→د ^ م→→ثالҐ، درب→→→اره
س  ẃه و ...). اي→→→ن اس→→→→مها م→→→عنا دارن→→→→د و ه→→→ر ي− ح→→→قيقت∂ را در وج→→→ود م→→→قدẃه، زك→→→يẃف→→→→اطمه، زه→→→را، م→→→رضي
 ∂ ẃم→→→→→→→ا ت→→→→→→→شريفات∂ است، ب→→→→→→→ه ه→→→→→→→→مديگر لقب خ→→→→→→→اص ^ آنح→→→→→→→→ضرت ن→→→→→→→شان م→→→→→→→→∂دهد. اس→→→→→→→→مگذار＾ه→→→→→→→ا
↨االس→→الم،آي↨ اهللا،ش→ريعتمدار و  ẃاي→→ن ك→→ه ب→→ه ه→م م→→∂گوييم ح→ج ،Ґم→→∂دهيم و ت→→عارف م→→→∂كنيم؛ م→→ثال
^ ح→→قيقت∂  ^ اط→→هار�دارن→→د، ن→→→شان ده→→نده ه ẃا الق→→اب∂ ك→→→ه ائ→→م→→→ ẃاز ب→→→اب ت→→كريم و ت→→جليل است؛ ام...
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است كه در وجود مباركشان هست. 
يџه  Ẃن Ẁتفاوت لقب با ك

 ẃم Ẁب(ب→→ه م→→→عن∂ پ→→در) ي→→ا ا џا ^ →→نيه آن است ك→→→ه ك→→لمه Ẁه ف→→رق م→→∂كند. كџني→→ Ẁه، اس→→→م ب→→→ا لقب و كẃ الب→→→ت
ض→→→→→→→→→→ا و  ẃل ك→→→→→→→→→→→لمه ب→→→→→→→→→→→اشد، م→→→→→→→→→→ثل اب→→→→→→→→→→والح→→→→→→→→→→سن، اب→→→→→→→→→→→نالر ẃ(ب→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→عن∂ م→→→→→→→→→→→→ادر)يا اب→→→→→→→→→→→→ن(به م→→→→→→→→→→→عن∂ پ→→→→→→→→→→→سر) در او

نيه هستند.  Ẁسلمه؛اينها ك ẃام
 لقب لف→→→→→→→ظ∂ است ك→→→→→→→ه داللت ب→→→→→→ر ص→→→→→→فت خ→→→→→→وب ي→→→→→→ا زش→→→→→→ت∂ م→→→→→→→∂كند. م→→→→→→∂گوييم: ف→→→→→→→الن آدم 
^ لغ→→→و＾اش، ي→→عن∂ پ→→سنديده، است. اس→→م ه→→م آن است ك→→ه  م→→→حمود است؛ آن ه→→→م م→→→حمود ب→→→→ه م→→→عنا

ا را نشان م∂دهد.  ẃشخص مسم
م→→→ثالҐ، ن→→→ام م→→→→بار∑ ح→→→ضرت ام→→→ير�عل∂ẃ است و ك→→→نيهشان اب→→والح→→سن است و الق→→ابشان زي→→اد 
ـ همان اسم رسولاكرم� است و  ـ ارواحنافداه  است(م→ثل اميرالمؤمنين). اسم شريف ول∂ẃ عصر
ك→→نيهشان ه→→م اب→→والق→→اسم است؛ ي→→عن∂ آنح→→ضرت ه→منام و ه→م ك→نيه ب→→ا رس→ول خ→→دا ه→→ستند. الق→→ابشان 
ẃه،  ^ẃ است. الب→→→→→→ت ^ الق→→→→→→→ابشان ك→→→→→→ه م→→→→→→→شهورترين لقب اي→→→→→→شان است، ه→→→→→→مان م→→→→→هد زي→→→→→→→اد است. از ج→→→→→→مله

^ẃ هستند؛ و لذا در زيارت جامعه داريم:  ^ امامان� مهد همه
 џونẀوم ẀصẂعџمẂال џوني ґدẂهџمẂال џون Ẁد ґاش ẃالر ↨ￍمґئ џ Ẃاال ẀمẀكￍنџا Ẁدџه Ẃشџا

^ẃ هستيد...».  ^ شما مهد «...همه

^ẃ است؟  چرا امام عصر�ملقẃب به مهد
^ẃ است؟ ف→→→→→→→رمودهان→→→→→→د: چ→→→→→→ون  ـ عجلاهللاتعاليفرجهالشّريفـ م→→→→→→→هد →→→→→→→ا چ→→→→→→→را لقب خ→→→→→→→اصẃ ول∂ẃ ع→→→→→→→صر ẃام
∂ است؛ ي→→→عن∂، آن ه→→→داي→→→ت∂ ك→→→ه ب→→دون ه→→ر گ→→ونه  ẃخ→→→اص ^ ^ ه→→→داي→→→ت∂ ك→→→→ه اي→→→→شان دارن→→→د، ن→→→حوه ن→→→حوه
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م→→انع و م→→زاح→→م م→→ردم را ب→→ه ح→→قيقت اس→→→الم دع→→وت ك→→ند و ح→→قيقت اس→→→الم را آن چ→→نان ك→→ه ه→ست، در 
ق خ→→→→→→→→→→→واه→→→→→→→→→→→د ي→→→→→→→→→افت. س→→→→→→→→→→اير  ẃآنح→→→→→→→→→→ضرت ت→→→→→→→→→→حق ^ ف∂ و اج→→→→→→→→→→را ك→→→→→→→→→→ند و اي→→→→→→→→→→ن ت→→→→→→→→→→→نها ب→→→→→→→→→→ه وس→→→→→→→→→→→يله ẃدن→→→→→→→→→→يا م→→→→→→→→→→عر
ر نم∂شد كه حقيقت اسالم  ẃا ميس ẃب→ودند، ام ^ ^ẃ و ه→اد ام→امان�در زم→ان خ→ودشان اگ→ر چ→→ه م→هد

^ اجرا درآورند.   را به مردم معرẃف∂ كنند و آن را بدون مزاحم به مرحله
ه به نام  ẃط→اغوتها ف→رصت اي→ن ك→ار را ب→→ه ه→يچ ام→ام∂ ن→م∂دادن→د؛و لذا ت→نها ك→س∂ كه اين سك
ف∂ ك→ند و ب→دون ه→يچ گ→ونه م→انع و م→زاحم∂ آن  ẃاو زده ش→ده ك→ه ب→توان→د ح→قيقت اس→→الم را، ب→ه دن→يا م→عر
↨ ب→→نالح→سن�است. اي→→ن حديث از حضرت  ẃاج→را درآورد، وج→ود اق→→دس ام→ام ح→ج ^ را ب→ه م→رحله

امام صادق�منقول است: 
 ẀهẂن→ џع ￍل џض џو џر→ґث Ẁد د→џر＃ ق→Ẃمџا ﾱґا Ẃم→Ẁداه→џه џو Ґديدا→→ џج ґالم→→ Ẃس ґ

Ẃاال ∂џلґا џاس→ẃا الن→→→џع џد Ẁمґق→→ائẂال џإذا ق→→ام)
)؛  ẀورẀهẂم ẀجẂال

 ^ «ه→نگام∂ ك→ه ق→ائم م→ا ق→→يام م∂كند، مردم را به اسالم تازه و نو دعوت م∂كند و آنها را به سو
نگ∂ در آن پيدا شده و اكثر مردم از آن منحرف شدهاند».  ه ^ هدايت م∂كند كه اندراس∗∗∗∗و ك چيز
س اس→→→→→→الم پ→→→→→يش از ظ→→→→→هور آنح→→→→ضرت  ẃاي→→→→→ن ج→→→→→→مله ب→→→→→يانگر اي→→→→→ن است ك→→→→→ه اح→→→→→كام آي→→→→→ين م→→→→→→قد
^ آن  ^ زن→گار گ→رفته م→→∂گردد و ج→→ال و ص→→فا و م→→→→ترو∑ م→→→∂شود و اس→→→الم ه→→مچون آي→ينه م→→هجور∗∗∗∗
از ب→→ين م→∂رود و ص→ورت آدم→∂ را،آن چ→نان ك→→ه ه→ست، ن→→شان ن→م∂دهد؛ ب→→ه ه→مين ج→هت، اس→→الم∂ 
ك→ه او ب→ه ج→هان ع→رضه م→→∂كند، از دي→→د م→ردم،اس→→الم∂ ت→ازه و جديد و كامالҐ مغاير با اسالم شناخته 

^ كالم خويش فرمود:  ^ پيشين است. امام صادق�در ادامه شده
                                                           

ندراس:مندرس و كهنه شدن.  ا ∗
مهجور: تر∑ شده.  ∗
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)؛  ẀهẂن џول＃ عẀل Ẃضџر＃ مẂمџا џﾱґا ^ ґدẂهџي Ẁهￍن џ ґال Ґاẃي ґدẂهџم ẀمґقائẂال џ∂ ґẃم Ẁس ≈ￍنґا џو)
^ م∂كند  ^ẃ ن→→اميده ش→ده است از آن ج→هت است كه او هدايت به چيز «و اي→ن ك→ه ام→ام ق→ائم، م→هد
^ ن→دارند و آنح→ضرت اس→الم گ→مگشته در م→يان م→سلمانان را از  ك→→ه گ→→م گ→→شته است [و م→ردم از آن خ→بر

^ اوهام بيرون م∂آورد و عالميان را از حقيقت آن آگاه م∂سازد]».۱  پس پرده
^ شريف نيز آمده است:  در نهجالبالغه

 ∂џل→→→→ џع џ^ أ ￍالر ẀفґطẂع→→→→ џي џو ^ џو→→→→ џهẂال џﾲ→→→→ џع ^ џد→→→→ ẀهẂوا الẀفџط→→→→ џا ع џذ ґإ ^ џد→→→→ ẀهẂال џﾲ→→→→→ џع ^ џو→→→→→ џهẂال ẀفґطẂع→→→→→ џي)
)؛۲   ґ^ ا عџطџفẀوا الẂقẀرẂآنџ عџلџ∂ الرￍأ џذ ґإ ґآنẂرẀقẂال

^ ن→→→فس را ب→→→ه ه→→→دايت ب→→→رم∂گرداند، در ح→→→ال∂ ك→→→ه م→→→ردم ه→→دايت را ب→→ه  «او وق→→→ت∂ ق→→→يام ك→→→ند، ه→→→وا
^ و  ^ را ب→→→→ه ق→→→→رآن ب→→→→رم∂گرداند، در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه م→→→ردم ق→→→رآن را ب→→→ه رأ ^ ن→→→→فس ت→→→→بديل ك→→→→ردهاند و رأ ه→→→→وا

ل كردهاند».  ẃخود مبد ^ انديشه
^ يا در كنار مهد＾؟  مقابل مهد

^Ẅ پ→→رست∂ را ب→→→ه  ح→→→ال،ما ب→→→→ايد ش→→→ديداҐ م→→→راقب ب→→→اشيم ك→→→ه ن→→→كند م→→→ا ه→→→→مان م→→→ردم∂ ب→→اشيم ك→→ه ه→→و
 ^ ^ از ق→→→→→→رآن، ب→→→→→رنامه ^ پ→→→→→→يرو ^ از آراء و اف→→→→→→→كار خ→→→→→→ود را ب→→→→→→→ه ج→→→→→→ا ^ خ→→→→→→→داپ→→→→→→رست∂ ن→→→→→→→شانده و پ→→→→→→يرو ج→→→→→→ا
 Ґزن→→دگ∂ خ→ود ق→رار داده و در ن→→تيجه، س→→بب ان→دراس و ك→هنگ∂ اح→كام اس→→الم ش→→ده ب→اشيم. چ→ون ف→عال
^ اح→→→→كام آن  ^ اي→→→→ن را دارد ك→→→→ه اس→→→→→الم ش→→→→ناس ب→→→→ه م→→→→عن∂ واق→→→ع∂ و م→→→جر ع→→→→ا ẃت∂ ك→→→→ه ادẃدر دن→→→→يا،تنها م→→→→ل
^ ب→→→→→ر ق→→→→رآن ح→→→→اكم ش→→→→ده  ^Ẅ غ→→→→الب و رأ ^Ẅ ب→→→→ر ه→→→→→د است م→→→→→ا ه→→→→→ستيم؛ ب→→→→→نابراي→→→→ن، اگ→→→→→ر در زن→→→→دگ∂ م→→→→ا ه→→→→و
^ ن→→دارند  ار ب→ا ق→رآن ك→ار ẃاو ق→→يام م→→∂كند؛ زي→→را ك→ف ẃت∂ خ→واه→يم ب→ود ك→→ه ام→ام ق→ائم ب→ر ض→دẃب→اشد،تنها م→ل

                                                           

 .۷Ω۱ ^ ـ سفين↨ البحار، جلد۲،صفحه ۱
 .۱۳۸ ^ ^ فيض،خطبه ـ نهجالبالغه ۲
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^ ت→→→بعيẃت از ق→→→رآن  ع→→→→ا ẃك→→→→ه ب→→→→خواه→→→→→ند آن را ب→→→→ه آراء خ→→→→ود ب→→→→رگردان→→→→ند. اي→→→→ن م→→→→→ا م→→→→سلمانان ه→→→→ستيم ك→→→→→ه اد
لي→→→→→ن ق→→→→دم ب→→→→ه  ẃداري→→→→→→م و در ع→→→→→ين ح→→→→ال، ق→→→→رآن را ت→→→→ابع آراء خ→→→→ود س→→→→اختهاي→→→→م؛ و لذا ام→→→→ام زم→→→→→ان� در او
ج→نگ و س→تيز ب→→ا م→ا خ→→واه→→د ب→رخاست و س→پس قرآن رها شده از چنگال ما و پا∑ گشته از اوهام ما 
را ب→→ه ج→→هانيان ع→→رضه خ→→واه→→→د ك→رد و ب→→ه ق→لع و ق→مع م→زاح→مان و ك→افران خ→واه→→د پ→رداخت. در ح→→ديث 

هم آمده است: اوẃل گروه∂ كه فتوا به قتلش م∂دهند، فقهاي∂ از امẃت اسالمند. 
^ و راهنماست، چنانكه  ه است ك→→ه م→ا م→→∂دانيم امام قائم� هاد ẃاي→ن ن→كته ه→→م ش→→ايان ت→وج

^ẃ فرمود:  ^ آنحضرت به مهد حضرت امام صادق�در وجه تسميه
)؛  ẀهẂن џول＃ عẀل Ẃضџمر＃ مџا џﾱґا ^ ґدẂهџي Ẁهￍن џ ґال)

^ ه→→→→دايتش→→→→ده  ^ẃ ب→→→→ه م→→→عنا ^ م→→→→→∂كند و ح→→→→ال آنك→→→→→ه م→→→→هد چ→→→→ون او ه→→→→→دايت ب→→→→→ه ام→→→→ر گ→→→→→مشدها
^ẃ است، نه هاد＾؟ شايد سرẃش اين باشد  است، نه هدايت كننده. پس چرا لقب مشهورشان مهد
^ س→→ير) ب→→→اشد ت→ا ب→توان→→د  ^ẃ (ه→→→دايت ش→→ده و آگ→→اه از م→→سير و م→→قصد و ب→→رنامه ل ب→→→ايد م→→→هد ẃاو ^ ك→→ه ه→→اد
^ مردم گردد؛بنابراين، دليل  ^ẃ خدا باشد تا هاد ^ و راه→نما و ره→بر م→→سلمانان گ→ردد.بايد م→هد ه→اد
^ م→→ردم ش→ده است؛ي→→عن∂،  ^ẃ خ→→داست، ه→→اد ^ẃ ب→→ودن اوست. چ→→ون م→→→هد ^ ب→→ودن او ه→→مان م→→هد ه→→اد
^ẃ راب→→طه ب→→ا خ→→دا را ن→→شان م→→→∂دهد و لقب  ^ است؛ چ→→→ون لقب م→→→هد ^ẃ اش→→→رف از لقب ه→→→اد لقب م→→→هد

^ رابطه با مردم را بيان م∂كند.  هاد
ـ  الش�ريف هجفَر ûاليûلَ اُهللا تَعــجاهللا ـ ع ↨ẃش→→→→→→→→→→→→→عبان است و س→→→→→→→→→→→→→→الروز والدت ح→→→→→→→→→→→→→ضرت ب→→→→→→→→→→→→→قي ^ ن→→→→→→→→→→→→→→يمه

است؛مناسب است توضيح∂ ذيل همين جمله عرض كنيم. 
...�؛۱  ẂمẀكџل ẁرẂي џخ ґاهللا ↨ￍيґقџب�

                                                           

 . ۸Ω ^ ^ هود،آيه ـ سوره ۱
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^ ه→→→ود است و راج→→→ع ب→→→ه ح→→ضرت  ^ است ك→→→→ه در س→→→وره ^ ش→→→ريفها اي→→→ن ج→→→→مله در ض→→→من آي→→→→ه
شعيب�است. آنحضرت به قومش فرمود: 
...�؛۱  џيزان ґمẂال џو џيالẂك ґمẂوا ال ẀصẀقẂنџال ت...�

«...[مراقب باشيد!] در پيمانه و ترازو كم نگذاريد...». 
اجابت نشدن دعا به سبب آلودگ∂ها 

^ آن ت→أكيد م→→∂كند. واق→عاҐ م→طلب∂  در م→→→عامالت دقẃت ك→→نيد. اي→→→ن م→→طلب∂ است ك→ه ق→رآن رو
^ م→→→→→→→→→ا در اث→→→→→→→→→→ر آلودگ→→→→→→→→→→∂ها در ك→→→→→→→→سب و  ^ گ→→→→→→→→→رفتار＾ها م→→→→→→→→→همẃ و ش→→→→→→→→→→ايان دقẃت است.ق→→→→→→→→→سمت ع→→→→→→→→→مده
^ ما مستجاب نم∂شود و مواعظ در قلبها اثر  ^ ماست و به همين جهت است كه دعاها ك→ارها
ظ→→→→→→→→ل→→م→→ت در ج→→→→انها پ→→→→يدا م→→→→∂شود و در اث→→→ر آن، دع→→اها ح→→بس و ب→→→ليẃات و  ن→→→م∂كند. ي→→→عن∂ ق→→→→ذارت∗∗∗∗و 

عيشت به وجود م∂آيد؛ لذا قرآن م∂فرمايد:  م نẂ−∗∗∗∗در  џگرفتار＾ها زياد م∂شود و ض
...�؛  џيزان ґمẂال џو џيالẂك ґمẂوا ال ẀصẀقẂنџال ت...�

→→→→→→كيال∗∗∗∗و  ґم→→→→→→راقب ب→→→→→→اشيد! در م→→→→→→→عامالتتان اج→→→→→→حاف ن→→→→→→كنيد؛ ك→→→→→→م و ك→→→→→→سر ن→→→→→گذاري→→→→→د. ن→→→→→قص در م
ميزان نداشته باشيد. 

...�؛   يẂر＃ џخґب ẂمẀأراك ∂ґẃإن...�
...م→→→→→ن اي→→→→→→نچنين م→→→→→→∂بينم ك→→→→→ه [اگ→→→→→ر ش→→→→→ما م→→→→→وعظه و ن→→→→صيحت خ→→→→دا را ق→→→→بول ك→→→→نيد، زن→→→→دگ∂] ش→→→→ما 

[غرق] در خير و رحمت و بركت خواهد بود و اگر نكنيد: 
                                                           

 .۷۸ ^ ـ همان،آيه ۱
∗قذارت: ناپاك∂،كثيف∂. 
ن−: تنگ∂ و ضيق.  џض∗

كيال: پيمانه.  ґم∗
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�؛۱  يط＃ ґحẀم＃ مẂوџي џذابџع ẂمẀكẂيџل џع Ẁأخاف ∂ґẃإن џو...�
...از اي→ن م→→∂ترسم ك→ه ع→ذاب خ→دا ش→ما را ف→را ب→→گيرد و در دن→يا و ب→رزخ و م→حشر مبتال به عذاب 

گرديد. 
...�؛۲  ẂمẀه џياء Ẃأش џاسￍوا الن Ẁس џخẂبџال ت џو...�

«...از ارزش متاع مردم نكاهيد...». 
^ رونق بازار خودتان بازار ديگران را نشكنيد.  برا
...�؛۳  џينґن ґم ẂؤẀم ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂمẀكџل ẁرẂي џخ ґاهللا ↨ￍيґقџب�

^ ش→ما ب→هتر است... اگ→ر چ→→ه در اث→ر اط→اعت از ف→رمان خ→دا و  آن→→چه از ج→→انب خ→→دا ب→→اق∂مانده ب→→را
 ^ ت→→ر∑ ح→→رام،م→→تاع ان→→دك∂ از ح→→→الل ب→→→ماند،ول∂ ه→→مين س→→ود ح→→الل ان→د∑ ك→→ه خ→دا ام→ضا ك→رده، ب→را
^ م→ال. اگ→ر چ→→ه ب→ا س→ود حالل  ش→ما ب→→هتر از ح→رام ب→→سيار است. ب→ايد خ→دا خ→ير و ب→ركت ب→دهد، ن→ه زي→→اد
ل ف→→→راه→→→م ك→→→نيد و م→→→سكن و م→→→ركب ع→→→→ال∂ ب→→ه دست آوري→→د، ول∂ آن→→چه خ→→ير  ẃان→→→د∑ ن→→→م∂توان→→→→يد ت→→→جم
دن→→يا و آخ→→→رت ش→→ما را ف→→راه→م م→→∂كند، ه→مان �ب→قيẃ↨ اهللا� است؛ي→عن∂، ه→مان س→ود ان→دك∂ است ك→ه از 
^ خ→دا ب→ه دست م∂آيد. در اينجا مصداق �بقيẃ↨ اهللا� همان سود اند∑ حالل  م→مرẃ ح→الل و ب→ا رض→ا
است و اگ→→→→→→→ر در ت→→→→→→أويل آي→→→→→→ه آم→→→→→→ده ك→→→→→→ه �ب→→→→→قيẃ↨ اهللا� وج→→→→→ود اق→→→→→→دس ام→→→→→ام ع→→→→→صر(ارواحنا فداه)است،چ→→→→→ون 
^ خ→دا در زم→ين ب→عد از ان→بياء و ام→امان� است. او خ→ير است  ت ب→اق∂مانده ẃآنح→→ضرت ت→نها ح→ج
^ م→ورد پ→سند خ→دا  ^ ش→→ما ب→→ه اي→→ن ش→→رط ك→→ه ش→→→ما ه→→م در زن→→دگ∂تان�ب→قيẃ↨ اهللا� را، ي→→عن∂ ح→→اللها ب→→را
 ^ را، رع→→ايت ك→نيد.حال،ما ج→→شن م→→∂گيريم و چ→راغ→ان∂ م∂كنيم؛بسيار خوب است. خدا به همه

                                                           

 . ۸℮ ^ ^ هود،آيه ـ سوره ۱
 . ۸Ｑ ^ ـ همان،آيه ۲
 . ۸⅛ ^ ـ همان،آيه ۳
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→→→→ا اي→→→→ن ت→→→عظيم ش→→→عائر ب→→→→ايد از ت→→→قوا  ẃت م→→→→∂كنيد،امẃ ش→→→→ما خ→→→→ير و ب→→→→ركت ب→→→→→دهد ك→→→→ه اي→→→→→ن ه→→→مه اظ→→→→هار م→→→حب
نشأت بگيرد كه خدا م∂فرمايد: 

�؛۱   ґوبẀلẀقẂال ^ џوẂقџت Ẃن ґها مￍن ґاџف ґاهللا џرґعائ џش Ẃم ґẃظџعẀي Ẃنџم џو џ−ґذل�
ا  ẃاي→ن چ→راغ→ان∂ها ك→→ه ب→ا ع→ظمت و شكوه در خيابانها برگزار م∂شود،تعظيم شعائر است. ام
^ ق→لب∂ ن→شأت گ→رفته ب→اشد و دله→ا و ن→يẃتها  ^ واق→→ع∂اش ان→→→جام م→→→∂پذيرد ك→→ه از ت→→قوا وق→→ت∂ ب→→ه م→→→عنا
^ بازار و خيابان نيز  پ→→ا∑ ب→اشد. اوẃل دلها را به نور ايمان و يقين چراغان∂ كنيم تا اين چراغان∂ها
از آن چ→راغ→ان∂ دله→ا س→رچشمه ب→→گيرد.ول∂ اگر خيابانها روشن باشد و دلها تاري−،آنچه امام 
زم→→→ان� خ→→→واس→→→ته ان→→→جام ن→→→گرفته است. آن→→→چه او م→→→→∂خواه→→→→د، روش→→→ناي∂ ق→→→لب است. اگ→→→ر ق→→لبها ب→→ه 
ر و از نور آن قلبها اين چراغها روشن شد، اين بسيار خوب و مورد تقدير  ẃنور ايمان و يقين منو

آنحضرت است.  
دولت مهد＾�آخرين دولتها 

امام باقر�فرمود: 
...)؛  џج џر џخ џحين� Ẁمґالقائ ґهґب Ẁق ґطẂن џما ي Ẁل ￍوџا)

ل سخن∂ كه امام قائم به هنگام خروجش م∂گويد اين است...».  ẃاو»
لџيẂكẀم)؛  џع ẀهẀتџليف џخ џو ẀهẀت ￍج Ẁح џو ґاهللا ↨ￍيґقџا بџنџا...)

^ او ب→→→ر ش→→→ما  ^ زم→→→ين] و خ→→→ليفه م→→→→ن ب→→→قيẃ↨ اللẃ→→→هم؛ م→→→ن [ت→→→نها] ح→→→جẃت [ب→→→→اقيمانده از ج→→→انب] خ→→→دا[رو
هستم و لذا هر كس∂ كه به ايشان سالم م∂كند،م∂گويد: 

)؛۱  ґه ґض Ẃرџا ﾭ ґاهللا ↨ￍيґقџيا ب џ−Ẃيџل џع Ẁالم ￍلسџا)
                                                           

 .۳۲ ^ ،آيه ẃحج ^ ـ سوره ۱
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^ زمين».  ^ خدا رو ^ تنها باقيمانده «سالم بر تو ا
فرمودهاند: 

)؛۲  ґل џو الد Ẁر ґنا آخџتџل Ẃو џد ￍنґا)
«دولت ما آخرين دولتها و حكومت ما آخرين حكومتهاست». 

از امام صادق�نقل شده است: 
)؛  ґاسẃالن џﾲџوا عل Ẁو Ẃدџق џو ẃالґا ґاسẃالن џن ґم ẁفẂن ґص ∂џقẂب џال ي ∂ẃت џح ẀرẂم џ Ẃا اال џهذ ẀنẀكوџما ي)

^ م→هد＾] ب→→ه وق→وع ن→خواهد پ→يوست ت→ا ت→مام اص→ناف از ط→→بقات م→ختلف  ه ẃاي→ن ام→ر[حكومت ح→ق»
به حكومت برسند و زمام قدرت به دست بگيرند[و ببينند كه نتوانستهاند عالم را اصالح كنند]». 

)؛۳  ґل ẂدџعẂال џو ґẃق џحẂالґب ẀمґقائẂال ẀومẀقџي ￍمẀنا ثẂل џدџعџينا لẃل Ẁو Ẃوџا لẃنґا ẁلґقائ џلẀقوџال ي ∂ẃت џح)
« ت→→→→ا وق→→→ت∂ م→→→ا زم→→→ام ح→→→كومت ب→→ه دست گ→→رفتيم و ب→→→ه اص→→→الح ع→→الم پ→→رداختيم، ك→→س∂ ن→→گويد اگ→→ر ب→→ه 

دست ما رسيده بود، ما هم همينگونه عمل م∂كرديم». 
 ^ ^ اص→→→ناف ب→→→يايند و ت→→شكيل ح→→كومت ب→→→دهند و ب→→بينند آن ك→→ار م→→→ا م→→→هلت م→→→→∂دهيم ت→→→ا ه→→→→مه

^ كس∂ بر نخواهد آمد:  كه ما م∂كنيم از عهده
→→قẀولẀوا إذا  џي ẃال→→џئґنا لџلẂب→→→џوا قẀكџل→→→џم ẃاال ↨џل Ẃو џد Ẃم→→→ Ẁهџت＃ لẂي→→→џب Ẁل→→→ Ẃهџا џقẂب→→→ џي Ẃمџل џو ґل џو الد Ẁر→→→ ґنا آخ→→→џتџل Ẃو џد ￍنґا)
�)؛℮  џقينￍت ẀمẂلґل ↨џبґالعاق џو�ﾱعاџت ґاهللا ẀلẂوџق џوẀه џو ґالء Ẁؤџه ↕ џير ґس ґلẂث ґمґنا ب Ẃر ґنا سẂكџلџنا إذا مџت џير ґا سẂوџأ џر

^ سادات گناهكار  عاقبت به خير

                                                                                                                                      

ين.  ẃهود،نقل از اكمالالد ^ ^ ⅛۸ سوره ـ تفسير صاف∂،ذيل آيه ۱
^ ۳Ω۸،ذيل حديث۱.  ـ منتخباالثر،صفحه ۲

ـ غيبت نعمان∂،صفحه＾۲۷℮.  ۳
ـ منتخباالثر،صفحه＾۳Ω۸،حديث۱.  ℮
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ẃت∂ ك→→ه ب→→ه آن ب→زرگواران داري→→م، م→→ا را دم م→ردن پ→ا∑ ك→→نند و  ن ش→→اءاهللا) ب→→ا اي→→ن م→→حب ґم→→ا ام→→يدواري→→م (ا
ẃتشان را در دل  ^ پا∑ بودن نداريم. ما گنهكاريم ول∂ محب عا ẃب→برند؛ چ→ون ما معترفيم كه آلودهايم و اد
^ ع→ظيم∂ است. ام→يدواري→م در پ→رتو نور همين سرمايه،  ^ م→است و س→رمايه داري→م. اي→ن ب→زرگ س→رمايه

دم جان دادن، نور ايمان و يقين بر قلب ما بتابانند و تطهيرمان كنند و ببرند.  
از مرحوم سيẃدمحسن جبل عامل∂ نقل شده است:  

ه م→→→→→∂رفتم و خ→→→→→يل∂ اش→→→→→تياق داش→→→→→تم ك→→→→→→ه ام→→→→→ام را زي→→→→→ارت ك→→→→نم.چون در  ẃم→→→→→ن چ→→→→→ند س→→→→→ال ب→→→→→ه م→→→→→ك
ه ت→→→→→→شريففرما ه→→→→→→ستند و  ẃدر م→→→→→→ك ، ẃرواي→→→→→→→→ات آم→→→→→→→ده است ك→→→→→→→ه آنح→→→→→→→ضرت ه→→→→→→→ر س→→→→→→→→ال در م→→→→→→وسم ح→→→→→→ج
ك→→→سان∂ ك→→→ه اه→→→ليẃت دارن→→→→د، م→→→مكن است آن→→→جا ب→→→→ه زي→→→ارت ح→→→ضرت م→→→وفẃق ش→→وند؛ از اي→→ن رو، م→→ن در 
يك∂ از سفرها احتمال م∂دادم موفẃق شوم ول∂ موفẃق نشدم.گفتم برگردم و سال ديگر بيايم؛ ول∂ 
ه ت→→ا لب→→→نان ف→→اصله زي→→اد است، از اي→→ن ت→→صميم م→→نصرف ش→دم و گ→فتم ه→مين ج→ا م→→∂مانم،  ẃچ→→ون از م→→ك
م و چ→→هارم و  ẃق ن→→شدم. س→→→ال س→→وẃق ش→→وم. م→→اندم و س→→ال دي→→گر ب→→از م→→وفẃنش→→→اءاهللا) م→→وف ґش→→→ايد س→→→ال ب→→عد (ا
ه (شريف عل∂)  ẃت با حاكم مك ẃت م→اندم و در اي→ن م→→دẃت→ا س→ال ه→فتم ب→ه ه→مين ك→يفي Ґپ→نجم و اح→تماال
^ م→→→ذهب(چهار  ه و زي→→→د ẃآش→→→→نا ش→→→→دم و ب→→→→ا او گ→→→→اه∂ رفتوآم→→→د م→→→→∂كردم. او از ش→→→رفا و س→→→ادات م→→→ك
ه خ→→→سته ش→→دم و  ẃام→→→ام∂) ب→→→ود و اي→→→ن اواخ→→→ر خ→→→يل∂ ب→→→ا م→→→ن گ→→→رم ب→→→ود. س→→ال آخ→→ر، دي→→گر از م→→اندن در م→→ك
 ^ ج ب→→→→ه ب→→→→اال ẃت→→→→فر ^ ẃر و پ→→→→ريشانحال ب→→→→ودم، ب→→→→را ^ در ح→→→→→→ال∂ ك→→→→→→ه س→→→→→خت م→→→→تأث خ→→→→→واس→→→→→تم ب→→→→→رگردم. روز
اي∂ است. ب→→→ا خ→→ود گ→→فتم:  ẃه ب→→ود رف→→تم. دي→→دم آن س→→مت ك→→وه چ→→منزار م→→صف ẃك→→وه∂ ك→→ه در خ→→ارج م→→ك
ه ب→ودم اي→نجا ن→→يامدم ت→→ا الاق→لẃ ت→فريح∂ ك→رده ب→اشم؟ از  ẃع→→جب! م→→ن چ→→را در اي→→ن چ→ند س→ال ك→ه در م→ك
^ ب→رپاست. به سمت آن رفتم. ديدم وسط خيمه چند  ك→وه پ→ايين رف→تم.ديدم وس→ط چ→منزار خ→يمها
^ آنه→→→→→ا ت→→→→→دريس  ^ م→→→→→يانشان ن→→→→شسته است و م→→→→ثل اي→→→→→نكه ب→→→→را ^ ن→→→→→شستهان→→→→→د و ش→→→→→خص ب→→→→زرگوار ن→→→→→فر
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^ م→→→→→→ا ح→→→→→→ضرت  ه ẃك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه گ→→→→→→→وشم خ→→→→→→→ورد اي→→→→→→→→ن ج→→→→→→→→مله ب→→→→→→ود ك→→→→→→ه ف→→→→→→رمود: اوالد ج→→→→→→د ^ م→→→→→→→∂كند. ج→→→→→→→ملها
^ ك→بر＾� (س→ادات ) دم ج→→ان دادن، اگ→ر م→نحرف ه→م ب→ودهان→→د،اي→مان و واليت ب→→ه آنه→ا  يقه ẃص→→د
ت→→لقين م→→∂شود و ع→→اقبت، ب→→→ا اي→→→مان از دن→→→يا م→→→∂روند. م→→ن اي→→ن ج→→→مله را از آن ب→→زرگ ش→→نيدم . ب→→عد، در 
ه→→→→مين ح→→→→→ال، دي→→→→دم ك→→→→س∂ وارد ش→→→→د و ب→→→→→ه آن آق→→→→ا گ→→→→فت: ش→→→→ريف در ح→→→ال اح→→→تضار است،ت→→→شريف 
ه و ي→كسره ب→ه ق→صر م→ل− وارد ش→دم.  ẃب→→ياوريد.من ت→→ا اي→ن خ→بر را ش→→نيدم، ح→ركت ك→ردم ب→→ه ط→رف م→ك
دي→دم او در حال احتضار است و علما و قضات اهل سنẃت در اطرافش نشستهاند و دارند به طريق 
ت→→→سنẃن او را ت→→→لقين م→→→∂كنند ول∂ او ه→→→يچ ح→→→رف∂ ن→→→م∂زند؛ پ→→→سرش ه→→م ك→→→نار ب→→→سترش ن→→شسته و خ→→يل∂ 
ẃر ب→ودم . در ه→مين  ẃر است. م→ن ه→م ن→شستم و از اي→→نكه خ→ارج از م→→ذهب ح→قẃ از دن→يا م→∂رود م→تأث م→تأث
^ س→→ر ش→→ريف ن→→→شست و م→→ن  ح→→→ال، دي→→→دم ه→→→→مان آق→→→اي∂ ك→→→ه در آن خ→→يمه دي→→→ده ب→→ودم وارد ش→→→د و ب→→اال
ه ش→دم ك→ه ديگران او را نم∂بينند! فقط من م∂بينم (چون من به او نگاه م∂كنم ول∂ مردم به  ẃم→توج
ه∂ ن→دارن→د) و ع→جيب اينكه در من هم تصرẃف شده بود و نم∂توانستم از جا حركت كنم  ẃاو ت→وج
الẃ اهللا)؛ او ه→→م  ґا џله ґال ا Ẃن џا Ẁد џه→→ Ẃش џا Ẃل→→→Ẁي→→→ا س→→→→الم ك→→→نم! دي→→→دم او رو ب→→→ه ش→→ريف ك→→رد و ف→→رمود : (ي→→ا ش→→ريف، ق
الẃ اهللا)؛ ق→→→→بالҐ ه→→→ر چ→→→ه آن ع→→→لما م→→→→∂گفتند ب→→→گو، ن→→→م∂گفت! ول∂ ه→→→مين ك→→→ه  ґا џله ґال ا Ẃن џا Ẁد џه→→→→ Ẃش џگ→→→→فت :( ا
ن√  џا Ẁد џه→ Ẃش џاهللا)، او ه→→م گ→→فت! ف→→رمود: ب→گو (ا ẃال ґا џله ґال ا Ẃن џا Ẁد џه→→→ Ẃش џا Ẃل→→Ẁاي→→ن آق→→ا آم→→د و گ→→فت: (ي→→ا ش→→→ريف، ق
 Ґاẃلي џن√ ع џا Ẁد џه Ẃش џم فرمود : بگو (ا ẃاهللا)؛ بار سو Ẁول Ẁسџر Ґدا م√ џحẀن√ م џا Ẁد џه Ẃش џاهللا)؛ او هم گفت: (ا Ẁول Ẁسџر Ґدا م√ џحẀم
^ دوازدهگانه� را  ه ẃل∂∫ اهللا). ب→عد، ي−ي− ائمџو Ґاẃلي→ џن√ ع џا Ẁد џه→→ Ẃش џل گ→→فت : (اẃل∂∫ اهللا)؛ او ه→م ب→→∂تأمџو
ẃب ج→→→→→واب م→→→→→∂داد و اق→→→→→رار  ن→→→→→→ام ب→→→→→→رد و ب→→→→→→ه ش→→→→→ريف اق→→→→→رار ب→→→→→ه ام→→→→→امت آنه→→→→→ا را ت→→→→→لقين ك→→→→→رد و او ه→→→→→م م→→→→→رت
^ ش→→ريف، ب→→گو  ↨ اهللا)؛ا →→ج√ Ẁح џ−√ن џا Ẁد џه→→ Ẃش џا Ẃل→→→Ẁم→→∂كردتا ب→→ه ام→→ام دوازده→→م رس→→→يد.فرمود: (ي→→→ا ش→→ريف، ق
↨ اهللا). اي→→→→→→→ن را ك→→→→→→→ه  →→→→→→→ج√ Ẁح џ−√ن џا Ẁد џه→→→→→→→ Ẃش џت خ→→→→→→→→داي→→→→→→→→∂. او ه→→→→→→→→م گ→→→→→→→فت: (ا ẃش→→→→→→→→هادت م→→→→→→→→→∂دهم ك→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→و ح→→→→→→→→ج
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ه ش→→دم ك→→ه م→ن دو ب→→ار است ك→→ه ام→→ام زم→انم را زي→→ارت م→→∂كنم و ن→م∂فهمم! در چ→منزار  ẃگ→→فت،متوج
ف∂  ẃاهللا م→→→→عر ↨ ẃج→→→→→ Ẁه→→→→→مين آق→→→→→→ا را دي→→→→→دهام و ه→→→→→→مان آق→→→→→است ك→→→→→→ه ه→→→→→م اك→→→→→نون او را م→→→→→→∂بينم و خ→→→→→ودش راح
→→→ا آن چ→نان از م→ن س→لب ق→درت ش→ده ب→ود ك→ه ن→م∂توان→ستم از ج→ا  ẃب→→دنم م→→رتعش ش→→د ام Ґم→→∂كند! دف→→عتا
ت∂ ك→→→→→→→نم. ش→→→→→→→ريف در ه→→→→→→→مان لح→→→→→→→→ظه ج→→→→→→→ان س→→→→→→→پرد و آن آق→→→→→→→→ا  ẃب→→→→→→→→رخيزم و س→→→→→→→→الم∂ ب→→→→→→→كنم و ع→→→→→→→رض م→→→→→→→ود

^ خودم را زيارت كردهام.۱  ه شدم كه دو بار موال ẃرفت.پس از رفتن او، به خود آمدم و متوج
  ґه ґهورẀظґل џرين ґظџتẂن ẀمẂال џن ґم Ẁا اهللاџنџل џع џريف و ج ẃل اهللا تعال∂ فرجه الش ẃعج

ẃتشان  ^ ما را مملوẃ از معرفت و محب اميدواريم خداوند به حرمت خود امام عصر�قلبها
بگرداند.در برزخ و محشر هم دست ما را از دامنشان كوتاه نفرمايد. 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

^ راز＾.  ↨، صفحه＾۸Ω ،تأليف آقا ẃـ نقل از كتاب آثارالمحج ۱
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^ ص→→→→فت ع→→→→صمت ه→→→ستيد و [در  ت] دارا ẃش→→→→ما [اه→→→→ل ب→→→→يت ن→→→→بو [زائ→→→→ر ش→→→→هادت م→→→→→∂دهم ك→→→→ه ґم→→→→ن]»
م و مورد تكريم خداييد».  ẃپيشگاه خدا] مكر

عصمت چيست،معصوم كيست؟ 
^ هد＾� معصوم از گناه  ه ẃائم ^ ^ انبياء� و همه ^ ام→اميẃه معتقديم كه همه  م→ا ش→→يعه
و م→صون از ه→ر گ→ونه خ→→طا و اش→تباهند. «ع→صمت»ي− ن→وع ح→→الت ق→وẃت ن→فسان∂ است كه وقت∂ در 
ẃه، «تقوا»  ^ م→→∂ك→ند. البت ^ خ→دا خ→وددار ان→→سان∂ ب→→هوجود آم→د،از ارت→كاب ه→ر ع→→مل م→خالف ب→ا رض→ا
 ^ ن→→→يẃ→→ه است، از ه→→مين س→→نخ است ول∂ ع→→صمت درج→→→ه ^ رادع→→→ه＾∗∗∗∗نفس→→→→→→→→→→ا و «ع→→دالت» ن→→يز، ك→→ه م→→لكه
^ است ك→→→→ه ان→→→→→سان م→→→→عصوم،چون آگ→→→اه∂ ك→→→امل از ن→→→تايج ش→→→وم  ن→→→→هاي∂ اي→→→→ن م→→→→لكه است و ب→→→→ه گ→→→→ونها
گ→→ناه دارد، ن→→ه ت→→نها اق→→دام ب→→ه گ→→→ناه ن→→م∂كند، ب→→لكه ف→→كر گ→→ناه ه→→→م ب→→ه دل راه ن→→م∂دهد و در ق→→لب خ→→→ود 
اح→→→ساس ت→→→مايل ب→→ه م→→عصيت ن→→م∂كند. ان→→سان م→عصوم در ع→ين اي→ن ك→ه ق→→ادر ب→ه ارت→كاب گ→ناه است، 
از آن اج→→→تناب م→→→→∂كند؛مانند ك→→→س∂ ك→→→→ه م→→→يل ب→→→→ه غ→→→ذاي→→→∂ دارد ول∂ چ→→ون ط→→بيب گ→→فته ي→→ا خ→→ودش ب→→ه 
اي→→→→→→→ن ن→→→→→→→→تيجه رس→→→→→→→يده ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→ضرẃ است، از آن ن→→→→→→→م∂خورد و ب→→→→→→لكه از آن غ→→→→→→→ذا اح→→→→→→ساس ن→→→→→→فرت ش→→→→→→ديد 

ر م∂گردد.  ẃو متنف∗∗∗∗ẃم∂كند و از نگاه كردن به آن و شنيدن اسم آن نيز مشمئز
چرا معصوم گناه نم∂كند؟ 

                                                           

رادع: بازدارنده،جلوگير.  ∗
: بيزار.  ẃمشمئز ∗
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ـ  ^ چ→نين ح→ال∂ است.گ→ناه  ^ ع→صمت در ب→راب→ر گ→ناه و م→عصيت دارا ^ م→لكه  ت→→قريباҐ دارن→ده
تب→→خش است و ط→→→بعاҐ ه→→م گ→→رايش ب→→→ه آن داري→→→م، م→→نته∂Ẅ از ت→→رس ج→→هنẃم ي→→ا از ت→→رس  ẃك→→→ه ب→→→→هنظر م→→→ا لذ
ران→→→→→گيز و م→→→→→شمئزẃكننده است.در اي→→→→→نجا  ẃـ در ن→→→→→ظر ان→→→→→→سان م→→→→→عصوم،تنف م→→→→→→ردم م→→→→→→رتكب آن ن→→→→→م∂شويم 
→→→ا م→→∂دان→→يم ك→→→ه داخ→→ل آن  ẃذك→→ر م→→→∂كنيم: در ن→→ظر ب→→گيريد آب→→∂ ص→→اف و زالل است ام ^ م→→ثال دي→→گر
ت ع→طش  ẃب→→يماران م→→بتال ب→→→ه ج→ذام را ش→→ستهان→د.آيا ه→يچ م→مكن است م→→ا درع→ين ش→د ^ آب، لب→→اسها
ر م→→→→→∂كنيم. پس م→→→→ا در  ẃر ن→→→→وشيدن آن آب اح→→→→ساس ت→→→→نف ẃاز آن آب ب→→→→→ياشاميم؟هرگز ؛ ب→→→→→لكه از ت→→→→صو
ب→رابر خوردن آن آب معصوميم؛ يعن∂ در عين قادر بودن به نوشيدن آن، ممكن نيست آن آب را 
^ ع→→→→لم است و م→→→→عصوم  ب→→→→→ياشاميم، چ→→→→→ون از آلودگ→→→→→→∂ آن آگ→→→→اهيم؛ و ص→→→→فت ع→→→→صمت ن→→→→يز از م→→→→قوله
 ^ ^ ن→→→→امطلوب گ→→ناه است و ب→→ا داش→→تن آن ع→→لم،سرزدن گ→→→ناه از و ك→→→س∂ است ك→→→ه ع→→→→الم ب→→→ه پ→→→يامدها

ناممكن است، در عين اينكه كامالҐ قادر به ارتكاب آن است. 
^ خواجه نصير طوس∂(رحمڑ اهللا عليه )در تجريد:   به فرموده

↕)؛  џر ẂدẀلقџا ↨џم Ẃص ґعẂال ∂ґنافẀال ي џو)
«عصمت منافات با قدرت ندارد». 

 م→→→→→→→عصوم آن ن→→→→→→→يست ك→→→→→→→ه ن→→→→→→توان→→→→→→د گ→→→→→→→ناه ك→→→→→→ند ب→→→→→→لكه آن است ك→→→→→→ه ب→→→→→→توان→→→→→→→د و ن→→→→→→كند.ما ب→→→→→→ا آنك→→→→→→ه 
^ م→→سموم را ب→خوريم،نم∂خوريم؛ ب→ا آنك→→ه م→→∂توان→يم ب→ه س→يم ب→دون پ→وشش ح→امل  م→→∂توان→→يم غ→→ذا
ب→رق دست ب→زنيم، ن→م∂زنيم؛ چ→ون از پ→→يامد ش→وم آن كه هالكت است، آگاه∂ داريم.امامان� 
∂ و س→→يم ب→→رق داري→→م.آنان در  ẃس→→م ^ در م→→→ورد ت→→→→مام گ→→→ناهان،آن ح→→→→ال را دارن→→→د ك→→→ه م→→→ا در م→→ورد غ→→ذا
∂ و ت→ماسẃ ب→ا س→يم لخت  ẃس→م ^ ب→→راب→→ر ت→→مام گ→→ناهان م→→عصومند آن گ→→ونه ك→→ه م→→→ا در ب→→راب→→ر خ→→وردن غ→ذا
ب→→→→رق م→→→→عصوميم؛ ب→→→→نابراي→→→ن، رم→→→ز ع→→→صمت ع→→→لم است و آگ→→→→اه∂ ك→→→امل از ع→→→واقب ش→→→وم م→→→عصيت. در 
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 ^ ^ ب→→→ه اح→→→→كام دي→→→ن خ→→→ود دارن→→→د، از گ→→→→ناه پ→→→رهيز ب→→→→يشتر ^ ك→→→→ه اي→→→→مان ق→→→→و＾تر م→→→→يان م→→→→ؤمنان ن→→→→يز اف→→→→راد
ش م→→∂شوند ك→ه از دي→دن مار  ẃم→→→ت→→وح دارن→د ت→ا آن→→جا ك→ه از ش→نيدن اس→م رب→ا و اك→ل م→ال ي→تيم∗∗∗∗آنگونه 

و عقرب و افع∂؛ چون اين آيه از قرآن باورشان شده كه م∂گويد: 
مẂ ناراҐ...�؛  ґهґونẀطẀب ґﾭ џونẀلẀكẂأџما يￍإن ҐماẂلẀظ ∂џتامџيẂال џوالẂأم џونẀلẀكẂأџي џين ґذￍال ￍإن�
«آنان كه ظالمانه مال يتيمان را م∂خورند،هم اكنون دارند آتش م∂خورند...». 

^ آتشين آن پشت پرده است.  ، فعالҐ چهره Ẅ∂منته 
يرا�Ґ؛۱   ґع џس џنẂوџل Ẃصџي џس...�

^ سر از آتش سوزان در م∂آورند».  «...به زود

چرا انسان مؤمن گناه نم∂كند؟ 
ان→→→→→→سان م→→→→→ؤمن اي→→→→→ن آي→→→→→ه از ق→→→→→رآن را ب→→→→→→اور ك→→→→→رده است،لذا از م→→→→ال ي→→→→تيم م→→→→∂گريزد و ن→→→→زديكش 

نم∂رود؛چرا كه قرآن گفته است: 
...�؛۲  ґيمґتџيẂال џوا مالẀب џرẂقџال ت џو�
«به مال يتيم نزدي− نشويد...». 

→→→→→→→ا آن ي→→→→→→→ك∂ ب→→→→→→→ا  ẃاز م→→→→→→→→ال ي→→→→→→→→تيم ب→→→→→→→→→ا ام→→→→→→→والش م→→→→→→→خلوط ن→→→→→→→شود؛ ام ^ ẃها دق→→→→→→→→يقاҐ م→→→→→→→→راقب است ك→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→ب
→→→→ا او ب→→→اور ك→→→رده و اي→→→ن ب→→→اور ن→→كرده است. اي→→ن  ẃب→→→∂پرواي→→→∂ ت→→→مام م→→→∂خورد و ه→→→ر دو ه→→→م م→→→→سلمانند، ام
ي→ك∂ رب→ا را ه→م ب→ا آس→ودگ∂ خ→اطر م∂خورد و حال آن كه، قرآن كريم با صراحت گفته است كه 

                                                           

^ پدرمرده.  ه ẃمال يتيم: خوردن مال بچ ґل Ẃك џ۱. ∗اΩ ^ ^ نساء ، آيه ـ سوره ۱
 .۱Ｑ۲＾انعام،آيه ^ ـ سوره ۲
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خدا و رسولش اعالن جنگ با رباخواران كردهاند:  
 Ẃمџل Ẃإن→→џف � џ
ґن ґم Ẃؤ→→Ẁم ẂمẀتẂن→→Ẁك Ẃب→→ا إن ґẃالر џن→→ ґم џ∂ґق→→џوا م→→ا ب Ẁر џذ џو џوا اهللاẀق→→ￍوا اتẀن→→џآم џي→→→ن ґذￍا الџه→→→ي→→→ا أي�

...�؛۱  ґهґول Ẁس џر џو ґاهللا џن ґب＃ مẂر џحґوا بẀن џذẂأџوا فẀل џعẂفџت
^ م→→→→→→→ؤمنان، از خ→→→→→→→دا ب→→→→→→→ترسيد و اگ→→→→→→→ر اي→→→→→→→مان داري→→→→→→→د، آن→→→→→→چه از رب→→→→→→ا ب→→→→→→اق∂مانده است؛ واگ→→→→→→ذاريد  «ا

وگرنه، بدانيد كه به جنگ خدا و رسولش رفتهايد... ». 
 آي→ا راس→ت∂ ان→→سان م→ؤمن ب→ه ق→رآن از ش→نيدن اي→→ن آي→ه لرزه ب→ر ان→دامش ن→م∂اف→تد و ت→رس از خ→دا 
^ اي→→→→مان ب→→→→ه  ^ وج→→→→ودش را ن→→→م∂گيرد؟ اي→→→ن ح→→→→الت پ→→→رهيز از گ→→→ناه ك→→→→ه ه→→→مان ت→→→قواست،الزم→→→→ه س→→→→راپ→→→→ا
ق→→رآن است؛ب→→→نابراي→→ن، آي→→→ا ام→→امان � ك→→ه ع→→واقب ش→→وم گ→→→ناهان را ب→→راس→→→اس ع→→لم و م→→عرفت ع→→ميق و 
وس→يع خ→ود م→شاهده م→→∂كنند، ت→ا چ→ه ح→دẃ از گ→ناه اج→تناب خواهند كرد؟طبيع∂ است كه فكر گناه 
ه→→→→م ب→→→→ه س→→→احت اق→→→دس ق→→→لبشان راه ن→→→خواه→→→→د ي→→→افت. اي→→→ن ه→→→مان ح→→→الت ع→→→صمت است ك→→→ه پ→→→يامبران و 

ẃيان بشرند، بايد آن را دارا باشند.   امامان� كه هاديان و مرب
چرا پيامبر و امامان�بايد معصوم باشند؟ 

ه� م→→→عصوم ب→→→اشند؟  ẃح→→→→ال، ب→→→→ايد دي→→→→→د دلي→→→→ل لزوم ع→→→→صمت چ→→→→يست ؟ چ→→→→را ب→→→→→ايد ان→→→→بياء و ائ→→→م
  : د مرحوم خواجه نصير طوس∂(عليه الرحمڑ) در اين باب م∂فرماي

ثџ↨)؛  ẂعґبẂال џن ґم ẀضџرџغẂال џل Ẁص Ẃحџيџف ẀوقẀثẀوẂال џل Ẁص Ẃحџيґل)
 ^ ^ خ→دا و س→عادت اب→د ^ اي→→→نكه خ→→→داون→→د آنه→→ا را م→→بعوث ك→→رده است ت→→→ا م→→ردم را ب→→ه س→و ب→→را
^ م→ردم ب→اق∂  ه→→دايت ك→→نند و اگ→→→ر پ→→→يامبر و ام→→ام از ن→→ظر م→→ردم ج→→→ايزالخ→→طا ب→→اشند،ديگر اط→→مينان∂ ب→را
ن→→→→→→م∂ماند ك→→→→→→→ه ت→→→→→→ابع م→→→→→→حض آنه→→→→→ا ب→→→→→اشند و ج→→→→→ايزالخ→→→→→→طا ب→→→→→ودن پ→→→→→→يامبر و ام→→→→→ام م→→→→→وجب ن→→→→→قض غ→→→→→رض 

                                                           

^ بقره ، آيات ۲۷۸ و ۲۷۹.  ـ سوره ۱
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م→∂شود؛يعن∂ غ→رض خ→داون→→د ك→→ه ه→→دايت م→ردم ب→ود ح→اصل ن→م∂شود و م→ردم اع→تماد ب→→ه هدايت او 
ن→→→م∂كنند و گ→→→ذشته از اي→→→ن،تناقض ي→→→→ا ت→→→ضادẃ در م→→→→قام ع→→→مل الزم م→→→→∂آيد؛ زي→→→را ف→→رضاҐ اگ→→ر پ→→يامبر ي→→ا 
ام→→ام م→→رتكب گ→→→ناه ش→→ود ي→ا ام→ر ب→ه ارت→كاب گ→→ناه ك→ند، از ط→رف∂ م→ا وظ→يفه داري→م ك→ه از او (چ→ون ام→ام 
است) ت→بعيẃت ك→نيم و از ط→رف∂ ه→م وظ→يفه داري→م ك→→ه از او (چ→ون گ→→نهكار است) تبعيẃت نكنيم.اين 
^ از او در اي→ن م→ورد ه→م واجب م→→∂شود ه→م ح→رام!  ^ ب→→سيار روش→→ن است ك→ه پ→يرو ẃت→→ناقض ي→→→ا ت→→ضاد
از آن ج→→→→→→→هت ك→→→→→→→→ه ام→→→→→→→ام است، اط→→→→→→→اعتش واجب و از آن ن→→→→→→→ظر ك→→→→→→→→ه ام→→→→→→→ر ب→→→→→→→→ه ارت→→→→→→→كاب گ→→→→→→→→ناه م→→→→→→∂كند، 

^ خواجه(ره):  اطاعتش حرام است. به فرموده
ها)؛  ґ ẃد ґض џو ґهґت џعџتابẀم ґبẀجوẀوґل џو)

د متابعت كه مخالفت است».  ẃالزم م∂آيد كه هم متابعت از او واجب باشد، هم ض»
)؛  ґهẂيџل џع ґكارẂن ґ Ẃاال ґبẀجوẀوґل џو)

^ ن→ه∂ از م→نكر داري→م.از ط→رف∂ ه→م ن→ه∂ از  اگ→ر ب→→نا ش→→د ام→ام م→رتكب گ→ناه∂ ب→شود،ما وظ→يفه
ود و قرآن فرموده است:  منكر سبب ايذائش∗∗∗∗م∂ش

 Ґذاب→→→→ا→→→→ џع Ẃم→→→→ Ẁهџل ￍد→→→→ џأع џو ↕ џر→→→→ ґخ Ẃاآل џيا و→→→→→Ẃن الد ґﾭ Ẁاهللا ẀمẀهџن→→→→→ џعџل Ẁهџول→→→→→ Ẁس џر џو џاهللا џون Ẁذ Ẃؤ→→→→→Ẁي џي→→→→→ن ґذￍال ￍإن�
ينا�Ґ؛۱  ґهẀم

«ك→→→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→دا و رس→→→→→→→→ولش را ب→→→→→→→→يازارند، در دن→→→→→→→→يا و آخ→→→→→→→→رت م→→→→→→→→لعون خ→→→→→→→→دا ه→→→→→→→→ستند و ع→→→→→→→→ذاب 
^ برايشان آماده شده است».  خواركنندها

^ ب→→→شر   پس ب→→→→→ه ح→→→→كم ع→→→→قل،پيامبر و ام→→→→ام ب→→→→ايد م→→→→عصوم ب→→→→→اشند ت→→→→ا چ→→→→نين ت→→→→ضادẃ و ت→→→→ناقض∂ ب→→→را
                                                           

يذاء: اذيẃت كردن،آزردن.  ا ∗
 .Ｑ۷ ^ ^ احزاب ، آيه ـ سوره ۱
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پيش نيايد.  
اهل بيت اطهار�مورد تكريم خدا 

)؛ي→عن∂ ش→هادت م→→∂دهيم ك→ه ش→ما خ→اندان رس→→الت م→ورد ت→كريم خدا  џنẀم→→و ￍرџك→→ẀمẂلџص→فت ب→عد＾(ا
^ م→→→ا ق→→→ابل ادرا∑ ن→→→→يست. ه→→→مين ق→→→→در م→→→→∂فهميم ك→→→ه آنه→→→→ا  ه→→→→ستيد. ك→→→→رامت آنه→→→→→ا در ن→→→→زد خ→→→→دا ب→→→→را
ب→→→→→رگزيدگان ع→→→→→→الم ان→→→→→→سان ه→→→→→ستند و آن ع→→→→→→الم ان→→→→→سان ب→→→→→ا اي→→→→ن ه→→→→مه ع→→→→ظمت و م→→→→كرمت∂ ك→→→→ه خ→→→→دا ب→→→→ه او 

عنايت كرده و فرموده است: 
 џو ґباتґẃي→→→→→ￍالط џن→→→→→ ґم ẂمẀناه→→→→→→Ẃق џز џر џو ґر Ẃح→→→→→→џبẂال џو ґẃر→→→→→→џبẂال ґﾭ ẂمẀناهẂل џم→→→→→→ џح џو џم џآد ∂ґن→→→→→→џنا بẂم ￍر→→→→→→џك Ẃد→→→→→→ џقџل џو�

�؛۱  Ґيال ґضẂفџنا تẂقџل џخ Ẃنￍم ґير＃ مґثџك ∂џلџع ẂمẀناهẂل ￍضџف
 ^ «م→→→ا آدم→→→يزادگان را گ→→→رام∂ داش→→تيم و ب→→رẃ و ب→→→حر را در اخ→→تيارشان ق→→رار دادي→→م و از ط→→يẃبات روز

^ بخشيديم».  ^ از آفريدهها برتر داديم و آنها را بر بسيار
ف ب→→→→ه خ→→→→ضوع در م→→→→قابل اه→→→→ل ب→→→→يت رس→→→→ول � گ→→→→شته است و  ẃب→→→→→ه ف→→→→→رمان آف→→→→رينندهاش م→→→→وظ
بان درگاه خداست و هر نوع شقاوت  ẃس→عادت ه→→ر دو ج→→هان∂اش در گ→رو اط→اعت از اوام→ر آن م→قر
 ^ و ب→→→→دبخت∂ ك→→ه دام→→نگير ع→→الم ان→→سان ش→→ده است و م→→→∂شود، در اث→→ر اس→→تكبار و اع→→راض از درґ خ→→انه

اهل بيت عصمت و طهارت� است كه قرآن م∂فرمايد:  
...�؛۲  џ− ґسẂفџن Ẃن ґمџف ↨џئґẃي џس Ẃن ґم џ−џما أصاب џو ґاهللا џن ґمџف ↨џن џس џح Ẃن ґم џ−џما أصاب�

^ به تو م∂رسد از خود توست...».  «آنچه خوب∂ و خوش∂ در زندگ∂ به تو م∂رسد از خداست و آنچه بد
^ زن→دگ∂ را خ→ودت درست ك→ردها＾.خ→→داون→د حكيم رحيم  اي→ن ه→→مه س→يẃئات و ن→→اگوار＾ه→→ا

                                                           

 .۷Ω ^ ^ اسراء ، آيه ـ سوره ۱
 .۷۹ ^ ^ نساء ، آيه ـ سوره ۲
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→→→→ا م→→→ا از  ẃم→→→ا ق→→→رار داده ت→→→ا ب→→→ه زن→→→دگ∂ س→→→عادتمندان→→→ه ب→→→رسيم؛ ام ^ س→→→وه Ẁام→→→امان م→→→عصوم� را س→→→رمشق و ا
^ خ→→ود دش→وار و  آنه→→ا اع→→راض ك→→رده و خ→→ود را ب→→ه دام→→ن س→→يẃئات ان→→داخ→→تهاي→→م و م→→حيط زن→→دگ∂ را ب→→را
∂ س→→→→→→→→اختهاي→→→→→→→م، آن چ→→→→→→→نان ك→→→→→→→ه گ→→→→→→→وي∂ آب و ه→→→→→→→وا و ن→→→→→→→ان و غ→→→→→→→ذا و م→→→→→→→→عاشرات و م→→→→→→→→عامالت م→→→→→→→→ا  ẃج→→→→→→→→هنم
ج→→ملگ∂ م→سموم گ→→شته و از ه→مه ج→ا و از ه→مه چ→يز اح→ساس ت→يرگ∂ م→→∂كنيم؛ م→ثل اي→→نكه اع→مال و 
اخ→→→→→→الق زشت آدم→→→→→→يان در ه→→→→→→وا ت→→→→→أثير ك→→→→→رده و ه→→→→→→وا را ه→→→→→م ش→→→→→هوت آلود ك→→→→→رده است؛آدم ت→→→→→نفẃس ك→→→→→ه 
م∂كند، قلبش تيره و تار م∂گردد.غذا كه م∂خورد، در دل احساس قساوت م∂كند.در معامله 
^ غ→→فلت از خ→→دا و روز ج→زا م→→∂شود.آن وقت در چ→نين زن→دگ∂  و م→→عاشرت ب→→ا م→→ردم، م→بتال ب→ه ب→يمار
^ م→ا چ→→هقدر اح→تياج ب→ه ش→ستشو دادن ج→ان داري→م؟ ب→→ديه∂ است ك→ه هر چه محيط آلودهتر  آلودها

ام پيدا م∂كند.  ẃبه حم ^ باشد، انسان احتياج بيشتر
مسجد محلẃ عبادت و طهارت روح است، نه تجارت و... 

ام ج→→→ان م→→ا ه→→مين م→→ساجد و م→→جالس ق→→رآن و م→→حافل وع→→ظ و ن→→→صيحت م→→است، ب→→ه ش→→رط  ẃح→→→م 
^ ن→→→→كنيم ك→→→→→ه ق→→→→داست اي→→→→→ن ام→→→→→اكن از ب→→→→ين ب→→→رود. ك→→→ارهاي∂ ك→→→ه م→→→→ناسب ب→→→ا ش→→→→أن م→→→سجد  اي→→→→→نكه ك→→→→→ار
ن→→يست، در م→→سجد ان→→جام ن→→دهيم. م→→سجد م→→عبد و ع→→بادتگاه است، ن→ه ن→→مايشگاه است ن→ه ف→روشگاه و 
^ م→→حلẃ م→→خصوص ب→→ه خ→→ود دارد، ه→→ر ك→→→ار اس→→→الم∂ را  ^ م→→→سلمين ه→→ر ك→→→ار ن→→→ه ورزش→→→→گاه. در ج→→→امعه
→→→→ا آي→→→ا در م→→→سجد ب→→→ايد  ẃاس→→→→الم∂ است؛ام ^ ك→→→→ه ن→→→→م∂توان و ن→→→→→بايد در م→→→→سجد ان→→→→جام داد.ت→→→→جارت ك→→→ار
→→→→→ا آي→→→→ا اي→→→→ن ح→→→→بيباهللا ب→→→→ايد ب→→→→ساط ك→→→→سب  ẃاهللا)؛ ام Ẁبيب џح Ẁب ґك→→→→→اسẂل џت→→→→→جارت ك→→→→→رد؟درست است ك→→→→→ه (ا
→→→ا آي→→ا ج→→شن ع→→روس∂ ب→ايد در م→سجد  ẃاس→→→الم∂ است؛ ام ^ خ→→ود را در م→→سجد ب→→→گستران→→→د؟ ازدواج ام→→ر
ب→→→→→→→رگزار گ→→→→→→→ردد؟ ت→→→→→→→جارت و ك→→→→→→→→سب و ك→→→→→→→ار و ت→→→→→→ئاتر و س→→→→→→ينما و ف→→→→→→يلم و ن→→→→→→→مايش و ورزش، ف→→→→→→رضاҐ ك→→→→→→→ه 
اس→→→الم∂ ه→→م ب→→اشند،تناسب ب→→ا م→→سجد و م→عبد ن→→دارن→د و ه→ر ي− ب→→ايد در م→حلẃ م→خصوص و م→ناسب 
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خ→ود ان→جام ب→→گيرند و مسجد هم بايد مخصوص عبادت باشد. مسلمانان بايد به مسجد بيايند و در 
 ẃك→→نند و ج→→→انها را ش→→ستشو ده→ند و س→پس ه→→ر ك→دام ب→ه م→حل ^ آن→→جا خ→→ود را ت→→طهير ب→→ه ط→→هارت م→→عنو
^ م→→ناسب خ→ود ب→پردازن→→د؛بايد  ر ب→→ه ن→→ور اي→→مان، ب→ه ك→→ارها ẃر و م→→نو ẃم→→طه ^ ك→→ار خ→→ود ب→→روند و ب→→ا ج→→→انها
طهارت مسجد را به آن اماكن گسترش دهند، نه اينكه آلودگ∂ آن اماكن را به مسجد بياورند. 
ح→→→اصل آن ك→→→ه،قداست م→→→ساجد و م→→→حافل وع→→→→ظ و ن→→→صيحت را ت→→→حت ع→→→→ناوين دي→→گر آلوده 
^ اس→→الم∂ ب→ود، در م→سجد  ^ اي→→ن ك→→ه آن ع→→ناوين ن→يز اس→→الم∂ ه→ستند . م→گر ه→ر ك→ار ن→كنيم، ب→→ه ب→هانه
ب→→ايد ان→→جام ب→→گيرد؟ اگ→→ر ش→→نيدهاي→→م ك→→ه ص→در اس→→الم در م→سجد «ق→ضاوت» و «ق→انونگذار＾» و اع→زام 
 Ẅ∂ẃ لش→→كر م→→→∂كردند، از آن ج→→هت ب→→ود ك→→ه ج→ا ن→داش→تند . آن ق→در از ن→ظر ج→ا در م→ضيقه ب→ودند ك→→ه ح→ت
^ از  ه م→هاجرت ك→رده ب→ودند، در گوشها ẃه ك→→ه از م→ك ẃف→ Ẁف→قرا را در م→سجد ج→ا داده ب→ودند؛اص→حاب ص
م  ẃاس→→الم∂ ت→وسعه پ→→يدا ك→رد و ت→شكيالت م→نظ ^ م→→سجد ج→→ا داش→→تند و ط→→بيع∂ است ك→ه وق→ت∂ ج→امعه
^ در مسجد انجام پذيرد؛  ^ غير از مسائل عباد ب→ه وج→ود آم→→د، دي→گر لزوم→∂ ن→دارد ك→→ه ام→ور دي→→گر
^ در م→حلẃ مناسب خود انجام بگيرد و لذا ما بايد قداست معابد و محافل وعظ  ب→لكه ب→ايد ه→→ر ك→ار
ام، م→حلẃ ش→ستشو  ẃس ب→ه واق→ع م→انند ح→م ẃو ن→→صيحت را ح→→فظ ك→→نيم و ب→→ايد ب→→دان→يم ك→ه اي→ن ام→اكن م→قد
امها ب→رسانيم ت→→ا  ẃه→ر چ→→ند روز ي− ب→ار ب→ايد خ→ود را ب→ه اي→ن ح→م ẃاق→→ل ẃم→→→ا ه→→→ستند ك→→→ه ح→→د ^ دادن ج→→انها
^ ت→→نظيف است و ان→→→سانها ب→→دن خ→→ود را در  ام ج→→→ا ẃم→→→ا را ت→→→طهير و ت→→→نظيف ك→→→نند. ه→→→→مان گ→→ونه ك→→ه ح→→م
^ خ→→ود ب→→روند،ما ه→→→م ه→→ر چ→→→ند روز ي− ب→→ار ب→→→ايد  آن ت→→→نظيف م→→→∂كنند ت→→ا ب→→ا ب→→دن∂ ن→→ظيف س→→رґ ك→→ارها
خ→→→ود را ب→→→→ه م→→→عابد و م→→→حافل وع→→→→ظ و ن→→→صيحت ب→→→رسانيم و ج→→→→ان خ→→ود را ش→→ستشو ب→→دهيم و ه→→→ر چ→→→ند م→→اه 
ر امامان� مشرẃف بشويم تا آنجا ما را شستشو دهند و  ẃمطه ^ ي− ب→ار به زيارت يك∂ از حرمها

جان ما را از رذايل تطهير و به فضايل تنوير كنند.به قول شاعر:  
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^ مџ→→→→لџ− ت→→→سبيح گ→→→→و＾~  ^ ع→→→شق ا بـر درґ م→→→→يخانه
ر م→→→→→→→→→→∂كنند~  ẃك→→→→→→→→→انـدر آن→→→→→→→→→جـا ط→→→→→→→→→ينت آدم مـخ→→→→→→→→→م

^ خ→→→→→→→→→→انـقه، بـازآ كـه در ديـرمــغ→→→→→→→→→→ان ~  ^ گـدا ا
م→→→→→→→→→→→∂دهند آب→→→→→→→→→→∂ و دله→→→→→→→→→→ا را تـوان→→→→→→→→→→گر م→→→→→→→→→→→∂كنند ~ 

ز ورود به حريم جانان  ẃطهارت جان،مجو
وا�؛۱  Ẁرￍهￍاطџف ҐباẀن Ẁج ẂمẀتẂنẀك Ẃإن џو�

«و اگر جنب شديد، تحصيل طهارت كنيد». 
^ از م→→→ا م→→ردم ب→→ه وج→ود  اك→→نون ح→→→ال ج→→→نابت و اج→→نب∂ ش→→→دن و ب→→→يگانه گ→→شتن از خ→→→دا در ب→→سيار
^ دن→→يا ش→→دهاي→→م ك→→ه ب→→ه ك→لẃ∂ از خ→دا ب→يگانه و اج→→نب∂  ات ف→→ريبنده ẃآم→→ده است و آن چ→→→نان غ→→رق در لذ
س خ→→→→→→→ود راه→→→→→→→مان  ẃگ→→→→→→→→شتهاي→→→→→→→→م و ب→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→نابت روح→→→→→→→→∂ ع→→→→→→→→جيب∂ م→→→→→→→→بتال ش→→→→→→→→→دهاي→→→→→→→→→م و لذا ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→ريم م→→→→→→→قد
ن→م∂دهند.مگر ن→ه اي→ن است ك→ه آدم ج→نب ب→→ا ح→→ال ج→نابت ن→ه ح→قẃ خ→وان→دن ن→→ماز دارد، نه حقẃ ورود 
ب→→→ه م→→→سجد و ح→→→رم ام→→→امان و ن→→→ه ح→→→→قẃ ت→→→ماسẃ ب→→ا ك→→تابت ق→→رآن؟اب→→→تدا غ→→سل و ت→→حصيل ط→→هارت و س→→پس 
^ ام→→امان� . از آن→→جا ك→→ه م→→ا ب→→→ه ج→→→نابت روح→→∂ ع→→ميق∂  ت→→→قرẃب ب→→→ه ن→→→ماز و م→→سجد و ق→→رآن و ح→→رمها
م→→→→→بتال ش→→→→→دهاي→→→→→م، از ت→→→→→قرẃب ب→→→→ه روح ن→→→→→ماز و واق→→→→عيẃت م→→→→سجد و زي→→→→→ارت ام→→→→امان و در∑ ح→→→→قايق ق→→→→رآن 

محروم گشتهايم.  
ب→→→→→→→→→→ه ط→→→→→→→→→→واف ك→→→→→→→→→→→عبه رف→→→→→→→→→تم ب→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→رم ره→→→→→→→→→م ن→→→→→→→→→→دادن→→→→→→→→→د~ 

^ ك→→ه درون ك→→عبه آي→→→∂ ~  ك→→ه ت→→و در ب→→رون چ→→ه ك→→رد
^ ورود به حرم نم∂دهند.  شصت هفتاد سال است كه پشت در نگهمان داشتهاند و اجازه

                                                           

 .⅛ ^ ^ مائده ، آيه ـ سوره ۱
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 ۳۲۸

ه و ك→→→→ربال و م→→→→→شهد م→→→→∂رويم و ب→→→→رم∂گرديم و روزهه→→→→ا م→→→→→∂گيريم و... ه→→→→مان ت→→→→→اريك∂  ẃه→→→→→ر چ→→→→→ه م→→→→ك
روح∂ را كه داشتهايم، باز هم داريم. سرẃ مطلب همان است كه قرآن م∂فرمايد: 

→→→→→→→وẂمџئґذ＃  џي Ẃم ґه→→→→→→→ ґẃب џر Ẃن→→→→→→→ џع ẂمẀه→→→→→→→→ￍإن ẃالџك� џونẀب ґسẂك→→→→→→→ џوا يẀم→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→ان Ẃم ґهґوبẀل→→→→→→→→Ẁق џﾲ→→→→→→→→ џع џران Ẃل→→→→→→→→џب ẃال→→→→→→→→џك�
�؛۱  џونẀوب Ẁج Ẃحџمџل

^ زن→گار گ→رفته از گ→→ناهان رو ب→ه من م∂آيند و از اين رو، از من در حجاب خواهند بود  «ب→ا دله→ا
^ قلب خود را از تيرگ∂ گناهان پا∑ كنند».   تا وقت∂ كه آيينه

^ ورود به ماه مبار∑ رمضان  كسب آمادگ∂ برا
^ رس→→ول  م→→→اه م→→→بار∑ رم→→→ضان م→→→اه ط→→→هارت و ت→→→طهير و ت→→→محيص∗∗∗∗است،چ→→→→→→→→→→→→ن→→→→→ان ك→→→→ه در خ→→طبه
اديẃه اي→→→→ن م→→→→ضمون آم→→→→ده  ẃس→→→→ج ^ ^ آخ→→→→→ر م→→→→→اه ش→→→→→عبان و ه→→→→مچنين در ص→→→→حيفه خ→→→→→دا� در ج→→→→→معه
→→→→→→اجدين� م→→→→→وقع ورود ب→→→→→ه م→→→→→اه رم→→→→→ضان دارن→→→→→د، ب→→→→→خوان→→→→→يم و  ẃدالسẃاست.ب→→→→→→→ايد دع→→→→→اي∂ را ك→→→→→ه ام→→→→→ام س→→→→→ي
ب→فهميم ت→→ا آم→→ادگ∂ داش→ته ب→اشيم ك→ه وارد م→اه رم→ضان، م→اه ض→يافت خ→→دا، ب→شويم.دلها را پا∑ نگه 
^ آداب→→→→→∂ است ك→→→→ه ب→→→→→ايد رع→→→→ايت ش→→→ود. م→→→ا وق→→→ت∂ م→→→همان  داش→→→→تن و غ→→→→→ذاه→→→→ا را م→→→→راقب ب→→→→ودن،از ج→→→→→مله
→→→→→→→ا وق→→→→→→→ت∂ خ→→→→→→→→دا م→→→→→→→همان دع→→→→→→→→وت  ẃف→→→→→→→→راوان م→→→→→→→→∂آوريم؛ ام ^ دع→→→→→→→→وت م→→→→→→→→→∂كنيم،سفره م→→→→→→→→∂چينيم و غ→→→→→→→→→ذا
م→→→∂كند، ب→→→→ا گ→→→رسنگ∂ از آنه→→→ا پ→→→→ذيراي→→→∂ م→→→∂كند. ك→→→دام م→→يزبان است ك→→ه م→→همانش را گ→→رسنه ن→→→گه 
^ اص→→→→ل∂ ان→→→→→سان ت→→→→قرẃب ب→→→→ه  دارد؟ آر＾،ض→→→→→يافت خ→→→→→دا ب→→→→ا ج→→→→وع و گ→→→→رسنگ∂ است، چ→→→→را؟چ→→→→ون غ→→→→ذا

خداست.آن چنان محترم است اين مهمان كه ميزبانش گفته است: 

                                                           

 .۱Ｑ فين ، آيات ℮۱ و ẃمطف ^ ـ سوره ۱
∗تمحيص: دور ساختن از عيب و نقص. 



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳۲۹

)؛۱  ґهґب ^ ґز Ẃجџا اџنџا џو ∂ґل ẀمẂو ￍالص)
«روزه مال من است و من خودم پاداش آن را م∂دهم». 

^ دادن پ→اداش ب→→ه ب→ندگان ه→ستم. اي→→ن  ẃدر م→→ورد س→→اير ع→→بادات اي→→ن ت→→→عبير ن→→يامده ك→→→ه خ→→ودم م→→تصد
ش انجام بگيرد، نشان م∂دهد. آر＾، اين بنده بايد  ẃت عبادت روزه را، اگر با شرايط خاصẃي ẃت→عبير، اهم
^ ان→سان∂ ب→رساند. ول∂  ^ ح→→يوان→→→∂ خ→→ال∂ ك→→→ند ت→→→ا ب→→توان→→د ج→→→ان خ→→ود را ب→→ه آن غ→ذاه→ا ش→→كم خ→→ود را از غ→→ذاه→→→ا
ي→→الالسف ك→→ه م→→→ا اي→→→ن ك→→ار را ن→→م∂كنيم؛ ب→→لكه در م→→اه رم→ضان اگ→ر چ→→ند س→اعت∂ گ→رسنه م→→∂مانيم، شب ب→ه 

چند برابر آن را جبران م∂كنيم و در واقع، نقض غرض م∂كنيم و حال آنكه فرمودهاند:  
)؛۲  ￍل џج џو ￍزџع џاهللا ^ џرџت ẂمẀكџوبẀلẀق ￍلџعџل ẂمẀك џبادẂكџوا اẀيع ґجџا)

«شكمها را گرسنه نگه داريد تا شايد دلها نوران∂ گردد و ناديدن∂ها را ببينيد». 
^ بزرگان در ورود به ماه مبار∑ رمضان  شيوه

 Ґبزرگان خيل∂ مراقبند و قبل از رسيدن ماه رمضان خود را آماده م∂كنند.ماه شعبان را واقعا
^ م→∂دان→ند و خ→ود را از آلودگ→∂ گ→ناهان پ→→ا∑ م→→∂كنند. در م→اه رم→ضان  م→→اه اس→→تغفار و م→اه پ→→اكساز
ه→م م→راقبند تا حالل و در عين حال كم بخورند؛ زيرا خود زياد خوردن، اگر چه حالل هم باشد، 

مضرẃ است.فرمودهاند:  
 ґمґوال→→→→ џع Ẃن→→→→ џع ẁوب Ẁج Ẃح→→→→џم џوẀه→→→→џف ґعام→→→→ￍالط џن→→→→ ґم Ґلاتا Ẃخ→→→→ ґم ґه ґر Ẃد→→→→ џص џنẂي→→→→џب џو ґهґبẂل→→→→џق џنẂي→→→→→џب џلџع→→→→→ џج Ẃن→→→→→џم)

)؛  ґوارẂن џ Ẃاال
«كس∂ كه ي− انبان پر از غذا بين سينه و قلبش جا داده است، از عالم انوار در حجاب خواهد بود». 

                                                           

↨ البيضاء،جلد۲،صفحه＾۱۲۳.  ẃـ المحج ۱
ـ المراقبات حاج ميرزاجوادآقا ملك∂(ره).  ۲
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 ۳۳Ω

)؛۱  ґرار Ẃس џẂاال џن ґم ẁء Ẃ∂ џش Ẁهџل џف ґشџكẂن џي Ẃنџا Ẁحيلџت Ẃسџي џو)
«محال است چنين كس∂ از اسرار آگاه∂ يابد». 
 رسول خدا� قبالҐ به مردم هشدار م∂داد: 

)؛  ґاهللا ẀرẂه џش ẂمẀكẂيџل ґا џلџبẂقџا Ẃدџق Ẁاسẃا النџهيџا)
^ شما آمد».   «مردم، باخبر باشيد كه ماه خدا به سو

^ خ→→→→دا  ^ ب→→→→→ندگانش ب→→→→از م→→→→→∂شود. س→→→→فره ^ م→→→→خصوص خ→→→→دا ب→→→→→ه رو →→→→→→يافه و م→→→→همانخانه ẃدارالض
^ نشستن كنار آن سفره آماده كنيد.  گسترده م∂گردد. خودتان را برا

^ اي→→→ن پ→→→يغام ب→→ه ع→→الم ان→→سان  م→→→ا از خ→→→دا م→→→→∂خواه→→→يم ب→→→→ه ح→→→رمت رس→→→ول م→→→كرẃمش، ك→→ه رس→→اننده
ر گرداند.  ẃما را به نور يقين منو ^ بوده، قلبها

^ بابالحوائج، ابوالفضل� م∂رويم كه فرمودهاند:  ^ ماه مبار∑ به درґ خانه در آستانه
)؛  ґالءџب Ẃرџكґب џنẂي џس ẀحẂال ∂џكẂبџا Ґ∂تџف ґهẂيџل џع ∂џكẂبẀي Ẃنџا ґاسẃالن ق џحџا)

^ است ك→ه ب→رادرش ح→سين را در  «س→→زاوارترين م→→ردم ك→→ه ب→ايد ب→رايش گ→ريه ك→رد آن ج→وانمرد
كربال گريانيد».  

وق→→ت∂ ك→→نار ن→→عش غ→→رق خ→→ون ب→→رادر آم→→→د، دي→→د دست در ب→→دن ن→دارد و ع→مود آه→نين ب→ر ف→رقش 
زدهاند. دست بر كمر گرفت و فرمود: 

جائ∂)؛  џر џعџطџقẂان џو ^ رџ ظџهẂر џسџكẂاآلن ان)
«اكنون پشتم شكست و اميدم منقطع شد...». 

الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
                                                           

عادات،جلد۳،صفحه＾۳۷۸.  ẃـ جامعالس ۱
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 ۳۳۱

 

 

 

 

 

 

ه» جمع امام و «دعا↕» جمع «داع∂» است. امام داع∂ يعن∂ امام∂ كه دعوت كننده است.  ẃائم»
 ẃحق ^ سالم بر امامان دعوت كننده به سو

قبالҐ هم ضمن جمالت گذشته شبيه اين جمله را داشتيم: 
)؛  ґاهللا ∂џلґعا↕ ا الد ∂џلџع Ẁالم ￍلسџا)

^ خدا هستند».   «سالم بر كسان∂ كه دعوت كنندگان به سو

ه ن→→→→بود و در ض→→→→من، اي→→→→نجا  ẃائ→→→→م ^ ،اي→→→→→ن ج→→→→مله ب→→→→ا آن ج→→→→مله ف→→→→رق∂ دارد؛ در آن→→→→→جا ك→→→→لمه Ẅ∂م→→→→نته
ر امامت شده است:  ع∗∗∗∗ب ẃدعوت، متفر
عا↕)؛  الد ↨ￍمґئ џ Ẃاال ∂џلџع Ẁالم ￍلسџا)

 џﾱґس→→→→→→→→→الم ب→→→→→→→→ر ام→→→→→→→→امان∂ ك→→→→→→→→→ه از ش→→→→→→→→ؤونشان دع→→→→→→→→→وت ك→→→→→→→→ردن است.دي→→→→→→→→گر اي→→→→→→→→→نكه، آن→→→→→→→→جا ق→→→→→→→→→يد (ا
) ن→→→→→→→→→يست، ب→→→→→→→→→ه ط→→→→→→→→→→ور م→→→→→→→→→طلق  ґاهللا џﾱґا در اي→→→→→→→→→نجا ق→→→→→→→→→يد (ا→→→→→→→→→ ẃخ→→→→→→→→→دا؛ام ^ )ب→→→→→→→→→→ود،دعوت ك→→→→→→→→→→نندگان ب→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→و ґاهللا
→→مￍ↨) آم→→ده،بيانگر اي→→→ن ب→اشد ك→ه م→→ا ب→→ه ام→امت ش→ما  ґئ џ Ẃاست.ح→→→ال، اح→→تمال دارد (دع→→ا↕) ك→→ه دن→→بال (اال

                                                           

ع بودن: در فرع نسبت به اصل قرار گرفتن.  ẃمتفر ∗
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 ۳۳۲

^ است ك→→→→→ه ن→→→→ب∂ẃ ب→→→→ا ع→→→→الم  ق→→→→→ائليم،همان ام→→→→→امت∂ ك→→→→→ه ن→→→→→ظير ن→→→→→بوẃت است و ن→→→→→بوẃت ارت→→→→باط خ→→→→اصẃ م→→→→عنو
، آن ارت→→→→→→باط ن→→→→→→ب∂ẃ را ت→→→→→عبير ب→→→→→ه «وح→→→→→∂» م→→→→→→∂كنيم و از  Ẅ∂رب→→→→→→وب∂ دارد؛ام→→→→→→امت ن→→→→→→يز چ→→→→→→نين است؛ م→→→→→→نته
ارت→باط ام→ام ت→عبير ب→→ه «اله→ام» م→→∂كنيم و اگ→ر ه→ر دو ه→م وح∂ باشد، وح∂ نب∂ẃ وح∂ تشريع است و 
وح→∂ ام→ام وح→∂ ت→بيين؛يعن∂ ن→ب∂ẃ ش→ريعت را از ط→ريق وح→→∂ م→∂گيرد و ب→ه ب→شر اب→→الغ م∂كند و امام 
^ م→ردم ت→بيين م→→∂كند و ه→→ر دو م→صون از خ→طا و م→عصومند.حال،  آن ش→→→ريعت را از ط→→ريق وح→→∂ ب→را
^ ب→→→→ا  م→→→→ا خ→→→→→طاب ب→→→→→ه ام→→→→امان� م→→→→→∂گوييم:ما اع→→→تقاد ب→→→ه ام→→→امت ش→→→→ما داري→→→م؛ ي→→→عن∂ آن ارت→→→باط م→→→عنو
^ ش→ما ق→ائليم ك→→ه ب→ر اث→ر آن ارت→باط، اله→امات غ→يب∂ م→صون از ه→ر گ→ونه  ع→→الم ق→→دس رب→→وب∂ را درب→اره
خ→طا از ج→انب خ→دا ب→→ه ش→ما م∂رسد. بعد م∂گوييم: اين امامت كه عبارت از ارتباط با عالم قدس 
^ ح→→→قẃ است.چ→→→→ون ام→→→ام ح→→→قẃ را آن چ→→→→نان ك→→→→ه ه→→→ست  رب→→→→وب∂ است،ق→→→→هراҐ از ش→→→→ؤونش دع→→→→وت ب→→→→→ه س→→→→و

^ آن دعوت م∂كند.  م∂بيند و بشر را به سو
^ تمام شؤون زندگ∂   دستورالعمل امام�برا

عا↕)؛  الد ↨ￍمґئ џ
Ẃاال) 

« امامان∂ كه دعوت كنندهاند». 
ت  ) ن→يامده است؛ اح→تمال دارد ه→مان گ→ونه ك→ه ب→عض∂ ش→ارحان∗∗∗∗اي→ن زيار ґاهللا ∂џل ґاي→نجا ق→يد (ا 
^ از ذه→→→نها خ→→طور م→→→∂كند ك→→ه ش→→أن  ف→→→رمودهان→→د، از آن ن→→ظر ب→→اشد ك→→ه ب→→ا آم→→→دن اي→→ن ق→→يد، در ب→→سيار
 ^ ام→→→→→امان ت→→→→→نها دع→→→→→وت ب→→→→→ه ك→→→→→ارهاي∂ است ك→→→→→ه م→→→→→→ستقيماҐ م→→→→→ربوط ب→→→→→ه خ→→→→→→داست؛از ق→→→→→بيل اع→→→→مال ع→→→→→باد
ه  ẃا وقت∂ مطلق آمده، توج ẃو ديگر مسائل مربوط به زندگ∂ اخرو＾. ام ẃه→مچون روزه و ن→ماز و حج
^ ن→يست، ب→لكه در ت→مام اب→عاد  م→∂دهد ك→→ه ش→→أن آن ب→زرگواران م→نحصر ب→→ه راه→نماي∂ در اع→مال ع→→باد

                                                           

شارحان: شرح كنندگان،شرح دهندگان.  ∗
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^ و اخ→→→→→→→→→→→→رو＾، از س→→→→→→→→→→→ياسيẃات و اق→→→→→→→→→→→تصاديẃات و اج→→→→→→→→→→→تماعيẃات،  زن→→→→→→→→→→→→دگ∂ ان→→→→→→→→→→→→→سان اع→→→→→→→→→→→→مẃ از ام→→→→→→→→→→→ور دن→→→→→→→→→→→يو
و  →→→بغه＾∗∗∗∗اله→→→∂ دارد  ґدس→→→تورالع→→→→مل دارن→→→→د؛ ه→→→→ر چ→→→ند ت→→→مام دس→→→تورهايشان در ت→→→مام ش→→→ؤون زن→→→دگ∂ ص

بايد خداپسندانه باشد. 
سؤال طبيب نصران∂ از امام صادق� 

طبيب نصران∂ خدمت امام صادق � عرض كرد: 
)؛  ґẃبґẃالط џن ґم ẁء Ẃ∂ џش ẂمẀكґẃيґبџن ↨ￍن Ẁس ґﾭ مџا ẂمẀكґẃب џر ґتاب ґف∂ كџا)

^ از طبẃ هم گفته شده است»؟  ^ شما و در سنẃت پيامبر شما چيز «آيا در كتاب خدا
امام�فرمود: 

فẀوا�)؛  ґر ẂسẀال ت џا وẀبو џر Ẃاش џوا وẀلẀك� џﾱعاџت ẀهẀل Ẃوџقџنا فґẃب џر ґتاب ґا ف∂ كẃمџا)
^ نكنيد».   ^ ما [قرآن] ي− جمله آمده است؛بخوريد و بياشاميد و زيادهرو «امẃا در كتاب خدا

 ґ ẃل→→→→Ẁك Ẁل→→→ Ẃصџا ẀهẂن→→→ ґي↨ م ґم→→→ џحẂال џداء＃ و ￍل→→→Ẁك Ẁأسџر ґل→→→→Ẃك џ Ẃاال ∂→→→→ ґف Ẁراف→→→→ Ẃس ґ Ẃنا االґẃيґب→→→→џن ↨ￍن→→→→ Ẁا ف→→→→∂ س→→→→ẃمџا џو)
)؛  واء＃ џد

^ درده→→→→→ا و پ→→→→رهيز از  ^ ه→→→→مه ^ در خ→→→→وردن، س→→→→رچشمه «در س→→→→نẃت پ→→→→يامبر م→→→→ا ه→→→→م آم→→→→ده: زي→→→→ادهرو
^ داروهاست».  ^ همه خوردن،سرچشمه
طبيب نصران∂ برخاست و گفت:  

يẂئاҐ لґجالينوẀس)؛۱  џش ґẃب ґẃالط џن ґم ẂمẀكґẃيґبџن ↨ￍن Ẁال س џو ẂمẀكґẃب џر Ẁتاب ґك џ∑џرџما ت ґاهللا џو)
^ جالينوس در طبẃ باق∂ نگذاشته است».  ^ برا «به خدا قسم، قرآن و سنẃت پيامبر شما چيز

                                                           

صبغه: رنگ.  ادق�(در بحاراالنوار،جلدＱ⅛،صفحه＾۱۲۳نظير آن آمده است). ∗ ẃمن بالغ↨ االمام الص ↨ ẃ۱ـ اشع
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^ اصل∂ درد و درمان را نشان دادهاند.  ي→عن∂ آن→چه در ام→ر ب→→هداشت الزم ب→وده گ→فته و ري→→شه
^ همه چيز دستورالعمل دارند.  ^ است از اينكه پيشوايان دين∂ ما درباره اين نمونها

^ م→→→→→→ال− اش→→→→→→تر ف→→→→→→رستادهان→→→→→→→د، ت→→→→→→مام ش→→→→→→ؤون  ^ ك→→→→→→→ه ام→→→→→→→ام ام→→→→→→→يرالم→→→→→→→ؤمنين� ب→→→→→→را  در ع→→→→→→→هدنامها
^ ن→→→جاش∂  ^ ك→→→ه ح→→→ضرت ام→→→امصادق� ب→→→را ^ را ب→→→→→يان ك→→→→ردهان→→→د و ه→→→مچنين در ن→→→امها م→→→→ملكتدار

ه كردهاند.   ẃمرقوم فرمودهاند، به تمام ابعاد زندگ∂ انسان توج
در ح→→ديث ارب→عمائه، چ→→هارصد دس→تورالع→مل در ي− ح→ديث از ام→ام ام→يرالم→ؤمنين� ب→يان 

شده است. 
زمام هدايت عالم به دست امام� 

 پس به طور مطلق آمده :  
عا↕)؛  الد ↨џمґẃئ џ Ẃاال џﾲџع Ẁالم ￍلسџا)

^ شؤون زندگ∂ انسان∂] هستند».   «سالم بر امامان∂ كه دعوتكنندگان [به همه
سپس در ادامه آمده است: 

↕ الẂهẀدا↕)؛  џقادẂال џو)
«سالم بر زمامداران راهنما و راهبر».  

^ است؛ يعن∂ راهنما و راهبر.  دا↕» جمع∂ هاد Ẁجمع قائد است؛يعن∂ زمامدار .«ه«↕ џقاد»
 خ→→→طاب ب→→→ه آن ب→→→زرگواران ع→→رض م→→→∂كنيم: م→→→ا ش→→ما را ب→→→ه اي→→ن ع→→نوان م→→→∂شناسيم ك→→→ه ه→→م ق→→ائد 
^ خ→→دا  ه→→→ستيد ه→→→م ه→→→اد＾. زم→→امداران→→∂ ه→→ستيد ك→→ه راهش→→→ناسيد و از اوض→→اع و اح→→وال راهґ رف→→تن ب→→ه س→→و
ك→→امالҐ آگ→→→اهيد و در آن راه آدم→→يان را ح→ركت م→→∂دهيد ت→ا ب→→ه م→قصد ب→رسانيد. در ج→→مالت ق→بل∂ ن→يز 

شبيه اين جمله را داشتيم كه:  
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)؛  ґمџم Ẁ Ẃاال ↕ џقاد)
«زمامداران امẃتها». 

مџم» آمده است.  Ẁدر اينجا باز اين كلمه به طور مطلق بدون قيد «ا
مџ→م» اخ→تصاص ب→ه ب→شر ن→دارد؛ب→لكه ت→→مام ك→ائنات در ع→→الم،خود  Ẁا» ^ آن→→جا ب→يان ش→د ك→ه ك→لمه

Ẅ∂ẃ جانوران و پرندگان در لسان قرآن تعبير به امẃت شدهاند:   امẃت∂ هستند، حت
...�؛۱  ẂمẀكẀثالẂأم ẁمџمẀا ẃإال ґهẂي џناح џجґب Ẁير ґطџر＃ يґال طائ џو ґض Ẃر џالẂا ґﾭ ↨ￍاب џد Ẃن ґما م џو�

^ ك→ه ب→ا دو ب→ال خ→ود پ→رواز م→→∂كند ن→يست، م→گر اي→ن ك→ه  ^ در زم→ين و ه→→يچ پ→رندها «ه→→يچ ج→نبندها
امẃتهاي∂ هستند مانند شما آدميان...». 

^ م→→ورد ب→→حث ن→→يز ك→→ه م→→طلق  پس م→→→نظور از «ق→→اد↕ االم→→م»ق→→ائد ت→→→مام ك→→ائنات است. در ج→→مله
 ^ →→→→→→دا↕)،ت→→→→→→مام ع→→→→→الميان را ش→→→→→امل م→→→→→→∂شود و ن→→→→→→شان م→→→→→→∂دهد ك→→→→→→ه زم→→→→→ام ت→→→→→دبير ه→→→→→→مه ẀهẂال ↕ џآم→→→→→ده: (الق→→→→→→اد

كائنات در دست آنهاست. 
^ از چ→ه راه→→∂ ب→ايد برود و چگونه بايد برود تا به  ي→عن∂، ام→امان� م→→∂دان→→ند ك→ه ه→ر م→وجود
^ گندم در دل خا∑ كه عقل و شعور ندارد، در عين حال، راه  م→قصد مطلوبش برسد. ي− دانه
خ→→ود را م→→∂شناسد و ك→يفيẃت پ→→يمودن آن راه را ه→→م م→∂دان→د . ج→→مادات، ن→→باتات، ح→يوان→ات در زم→ين 
و در آس→مانها ه→→مه اي→ن چ→نينند.آيا راه→نما و راه→بر آنه→→ا ك→يست ج→→ز ام→ام و ول∂ẃ خ→→دا به اذن خدا؟ 
ش→→→→ما اگ→→→→ر زم→→→→ام ش→→→→تر را ب→→→ه دست ب→→→گيريد،هر ج→→→→ا ب→→→رويد دن→→→بالتان م→→→∂آيد. زم→→→ام ت→→→مام ع→→→→الم ب→→→ه دست 
^ گندم با  ام→ام� است. اوست ك→→ه ب→ا واليت ت→كوين∂اش ه→مه چيز را هدايت م∂كند . ي− دانه
 ^ ^ س→→→ر از خ→→→ا∑ ب→→→ردارد و س→→→نبلها ن→→→ور واليت ام→→→ام ه→→→→دايت م→→→→∂شود ك→→→ه چ→→→گونه ب→→→→هصورت س→→→بزها

                                                           

 .۳۸ ^ ^ انعام ، آيه ـ سوره ۱
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 ^ ^ م→→→→∂شود و م→→→يوه ^ ف→→→→راوان گ→→→→ردد. ي− درخت ب→→→ه ن→→→ور واليت ام→→→ام ره→→→بر ẃهها اف→→→→شان و پ→→→→ر از ح→→→→ب
مخصوص خود را م∂دهد، لذا فرمودهاند:  

)؛۱  ẀهارẂن џ Ẃاال ґتџر џج џو Ẁمارґẃالث ґتџعџنẂيџا џو Ẁجار Ẃش џẂاال ґتџرџمẂثџنا اґب)
^ م∂شوند».   «به سبب وجود ماست كه درختها ميوه م∂دهند و ميوهها م∂رسند و نهرها جار

سرنخ عالم به دست امام� 
^ از حضرت امام باقر � در روايات داريم:   ها ẃقص

اد�  ẃه خ→يل∂ ط→غيان م→→∂كردند و ش→→يعيان را آزار ف→راوان م→→∂دادند. حضرت امام سجẃب→ن∂ام→ي
ن→→خ ب→→اريك∂ ب→→ه ف→→رزندشان ام→→ام ب→→اقر� دادن→→د و ف→رمودند: اي→ن ن→خ را ب→گير و ب→بر در م→سجد ب→ايست و 
آن را ان→→دك∂ ح→→ركت ب→→ده. از ج→→ابر ن→→قل ش→ده است ك→ه ح→ضرت ب→اقر� ي− س→ر ن→خ را ب→ه م→ن داد و 
س→→→→→→→→→ر دي→→→→→→→→→گر ن→→→→→→→→→خ را ك→→→→→→→→ه دست خ→→→→→→→→ودش ب→→→→→→→→ود ان→→→→→→→→دك∂ ح→→→→→→→→ركت داد. م→→→→→→→→ن دي→→→→→→→→→دم ت→→→→→→→→→مام م→→→→→→→→→دينه لرزي→→→→→→→→د؛ 
^ ط→→اغ∂  س→→اختمانهاي∂ وي→→ران ش→→→د و ج→معيẃتها زي→ر آوار رف→تند و ب→ه ن→→قل∂ س→→∂هزار ن→فر م→ردم ع→اد

كه مستحقẃ هالكت بودند به هالكت رسيدند.۲ 
 ي→→→→→عن∂،سر ن→→→→→خ ع→→→→→→الم ب→→→→→ه دست م→→→→→است؛ اگ→→→→→ر ب→→→→→خواه→→→→→يم ع→→→→→→الم را زي→→→→ر و رو م→→→→∂كنيم و زم→→→→ين و 

آسمان را به هم م∂ريزيم.  
ح→→→ضرت ام→→→ام م→→→جتب∂� در م→→→جمع∂ ك→→→→ه ش→→→راي→→→ط∂ پ→→يش آم→→د، ف→→رمود: م→→ن م→→∂توان→→م ش→→ام را 
ت→→→بديل ب→→→ه ك→→→وفه و ك→→→وفه را ت→→→بديل ب→→→ه ش→→→→ام ك→→→نم!مرد را ت→→→بديل ب→→→ه زن و زن را ت→→بديل ب→→ه م→→رد ك→→نم! م→→رد 
^ ن→→اصب∂ آن→→جا ن→→→شسته ب→ود؛از اي→→ن ح→رف ب→رآشفت و گ→فت: اي→ن چ→→ه ح→رف∂ است  ك→→وردل∂ از ف→→رقه

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد℮۲،صفحه＾۱۹۷.  ۱
 .۲⅛Ω＾ـ همان،جلد⅛℮،صفحه ۲
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^ زن،ح→يا ن→م∂كن∂ ك→→ه  ^ ب→ه او ك→رد و ف→رمود: ا ك→→ه م→→∂زنيد؟ م→گر ش→→ما خ→دا ه→ستيد؟ ام→ام ن→گاه ت→→ند
در م→يان م→ردها ن→شستها＾؟ آن ن→امرد ت→ا ب→ه خ→ود آم→د، دي→د خ→لقتش ت→غيير ك→رده و اعضا و جوارحش 
ل ب→→→ه اع→→→→ضا و ج→→→وارح زن گ→→→شته. ب→→→ا ش→→→رمندگ∂ از ج→→→ا ب→→→رخاست و ع→→→با س→→→ركشيد و ب→→ه خ→→→انه رفت.  ẃم→→→بد

ل به مرد شده است.۱  ẃديد زنش هم مبد
امام�هم رهبر است هم هدايتگر 

ẃه،هضم اي→→→→ن س→→→خن در م→→→زاج ك→→→وردالن غ→→ير م→→مكن است. اگ→→ر ب→→→شنوند ط→→بيب∂ پ→→يدا ش→→ده   الب→→→ت
ب ن→→→م∂كنند و ص→→→د  ẃاح→→→∂ م→→→رد را ت→→→→بديل ب→→→→ه زن و زن را ب→→→ه م→→→رد ت→→→بديل م→→→→∂كند، ت→→→عجẃك→→→ه ب→→→ا ع→→→مل ج→→→ر
ت و ول∂ẃ خ→→→→→دا و م→→→→→→ظهر ع→→→→→لم و ق→→→→→→درت  ẃا اگ→→→→→→ر ب→→→→→شنوند ح→→→→→ج→→→→→ ẃآف→→→→→→رين ب→→→→→→→ه پ→→→→→يشرفت ع→→→→→لم م→→→→→∂گويند؛ ام
ب م∂كنند و  ẃدا↕) است، اين كار را م∂كند، تعجẀهẂال ↕ џقادẂلџپروردگار كه از مصاديق(ا ^ ب→∂منته→ا

آن را باور نم∂كنند، اين نشأت گرفته از جهل به مقام واليت تكوين∂ امام� است. 
^ و راهشناسند. ممكن  لق→→اد↕ اله→دا↕ ه→→ستند؛ ي→عن∂ ه→م ق→ائد و زم→امدار، ه→م هاد џام→امان � ا
→→→→→ت∂ را ب→→→→ه دست داش→→→→ته ب→→→→اشد ول∂ راهش→→→→→ناس ن→→→→باشد؛ او م→→→→ردم را ب→→→→→ه  ẃاست ك→→→→→→س∂ ق→→→→→ائد ب→→→→→→اشد و زم→→→→→ام ام
→→ا ق→ائد و ح→→اكم ب→ر م→ردم ن→→باشد؛ او ن→يز  ẃو راه ش→ناس ب→اشد ام ^ ب→→يراه→→ه م→→→∂برد. م→مكن است ك→س∂ ه→اد
→→ا آن كس ك→ه ه→م ق→ائد است ه→→م ه→اد＾، اوست ك→ه امẃته→ا را ب→ه  ẃب→→ر م→→ردم ت→→أثيرگذار ن→→خواه→→د ب→ود. ام

هدف مطلوب م∂رساند و او منحصراҐ امام معصوم� است. 
مفهوم سيẃد و وال∂ بودن امام� 

↕ الẂوẀال↕)؛  џاد ẃالس џو) 
                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۳℮،صفحه＾۳۲۷.  ۱
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 «ساد↕» جمع سيẃد است. «وال↕» جمع وال∂ است.يعن∂ ما شما را سيẃد و وال∂ م∂دانيم. سيẃد يعن∂ 
^ ب→→→→زرگوار و ج→→→ليلالقدر ،ن→→→ه ب→→→→ه اص→→→طالح∂ ك→→→ه م→→→ا داري→→→→م و ب→→→→ه اوالد پ→→→يامبر�  ب→→→→زرگ و م→→→→→حترم،آقا

^ ابوحمزه م∂خوانيم:  سيẃد م∂گوييم؛ به آن معنا كه گفتيم، خدا هم سيẃد است. در دعا
نẂ قџلẂب∂)؛  ґيا مẂن الد ￍب Ẁح Ẃج ґر Ẃخџا ^ يґẃد џس)

^ من، دوست∂ دنيا را از دلم بيرون كن».  ^ سيẃد و آقا ^ خدا،ا «ا
^ پ→→→يامبراك→→رم� س→→يẃد م→→→∂گوييم،از آن ن→→ظر است  يẃ→→→ه ẃاگ→→→ر م→→→→ا در اص→→→→طالح خ→→→ويش ب→→ه ذر
 � Ẅ^ ^ كبر يقه ẃك→ه آنه→→ا در م→→يان م→سلمانان به خاطر شرف انتسابشان به رسول خدا� و صد
زند و س→→→→→يẃد و آق→→→→→ا ش→→→→→→ناخته م→→→→→∂شوند، لذا ب→→→→ه ام→→→→امان � م→→→→→∂گوييم ش→→→→→ما س→→→→→اد↕ الوال↕  ẃم→→→→→حترم و م→→→→→عز

هستيد؛يعن∂ ما شما را بزرگ و محترم و جليلالقدر م∂شناسيم و وال∂ م∂دانيم. 
 م→→→→→مكن است ك→→→→→س∂ س→→→→→يẃد و ب→→→→→زرگ ب→→→→→اشد ول∂ وال∂ و ف→→→→→رمانروا ن→→→→→باشد. م→→→→→مكن است ك→→→→→→س∂ 
→→→ا ب→→ه س→→→بب ظ→→الم  ẃف→→→رمانروا ب→→→اشد ول∂ در م→→→يان م→→→ردم م→→→حترم و ب→→→زرگ ن→→→→باشد . ن→→→ادرشاه ف→→→رمانروا ب→→→ود ام
^ واق→→→→ع∂ در ع→→→→→المند ك→→→→ه از آنه→→→→ا  ب→→→→→ودن در م→→→→→يان م→→→→→ردم م→→→→→حترم ن→→→→→بود. ام→→→→→امان� ه→→→→→م س→→→→→يẃد ب→→→→ه م→→→→عنا
ب→→→→→زرگتر و ج→→→→→ليل ت→→→→→ر و م→→→→→حترمتر پس از خ→→→→→دا وج→→→→→ود ن→→→→دارد، ه→→→→م وال∂ان→→→→د؛يعن∂ از ج→→→→انب خ→→→→دا ب→→→→ه 

فرمانرواي∂ عالم برگزيده شدهاند. 
^ بال هم حام∂ شيعيان  امام�هم دفع كننده

ما↕)؛  Ẁالح ↕ џاد ẃالذ џو) 
 «ذاد↕» ج→→مع ذائ→→د است؛ي→عن∂ دف→ع ك→→ننده.«ح→ما↕» ج→مع ح→ام∂ است؛ي→→عن∂ ح→مايتكننده. 
آن كس كه دشمن را از انسان دور م∂كند ذائد است و آن كس كه از انسان حمايت م∂كند و 
ه� ه→م ذائ→→دند و م→راق→بند ك→ه دشمنان از  ẃن→م∂گذارد او ب→ه خ→طر ب→→يفتد ح→ام∂ ن→اميده م→→∂شود . ائ→م
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خ→→→→→ارج ه→→→→→جوم ن→→→→→ياورند ك→→→→→→ه اف→→→→كار و ع→→→→قايد ش→→→→يعه را ف→→→→اسد ك→→→→نند،هم م→→→→راق→→→→بند ك→→→→ه ش→→→→→يعيان ب→→→→ه دست 
دشمنان نيفتند كه مورد اغوا و اضالل آنان قرار گيرند. يونسبنيعقوب م∂گويد: 

^ ق→→بل از   م→→→ا س→→→ال∂ خ→→دمت ام→→ام ص→→ادق � در م→→→نا ب→→وديم(چون ه→→ر س→→ال ام→→ام � چ→→ند روز
^ م→→→→∂زدند و اق→→→→امت م→→→→∂كردند ت→→→→ا م→→→→وسم ح→→→جẃ ب→→→رسد).ما  ه خ→→→→يمها ẃدر خ→→→→ارج ش→→→→هر م→→→→ك ẃم→→→→وسم ح→→→→ج
خ→→→→→دمت ام→→→→→ام� در م→→→→يان چ→→→→→ادر ن→→→→شسته ب→→→→وديم.ي− م→→→→رد ش→→→→ام∂ وارد ش→→→→→د و پس از س→→→→→الم، ب→→→→ه ام→→→→ام 
^ م→ذهب∂ ك→نم.ام→ام� ف→رمود:  ع→→رض ك→→رد: م→→ن از ش→→ام آم→→دهام ت→→ا ب→→ا اص→→حاب و ي→→اران ش→ما م→ناظره
ك→→الم،كالم خ→ودت است ي→→ا از پ→→يامبر� ن→قل م→→∂كن∂؟ گ→فت: ه→م از پ→→يغمبر است هم از كالم 
خ→→→→→→→ودم. ف→→→→→→رمود: م→→→→→→گر ت→→→→→→و ش→→→→→→ري− پ→→→→→→→يامبر＾؟ گ→→→→→→فت: ن→→→→→→ه. ام→→→→→→ام� ف→→→→→→رمود: م→→→→→→گر ب→→→→→→ر ت→→→→→→و وح→→→→→→∂ ن→→→→→→ازل 
^ نداريم، اگر از پيامبراكرم� كالم∂  م→∂شود؟ م→رد گ→فت: ن→ه. ف→رمود: پس ما به كالم تو نياز
^ دارم.  ^ ب→→→گو . م→→→رد گ→→→فت: ب→→→سيار خ→→→وب،من از ك→→→الم پ→→يامبراك→→رم� ب→→ا ي→→اران ش→→ما م→→→ناظرها دار
→→→→→→→→→→→→الع∂ داش→→→→→→→→→→→ت∂ و ب→→→→→→→→→→→ا اي→→→→→→→→→→→ن ف→→→→→→→→→→→رد ب→→→→→→→→→→→حث  ẃك→→→→→→→→→→→→اش از ع→→→→→→→→→→→لم ك→→→→→→→→→→→→الم اط ^ ام→→→→→→→→→→→→ام � ب→→→→→→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→→→→→ونس ف→→→→→→→→→→→→رمود: ا
م→→→∂كرد＾(چون ب→→→عض∂ از ي→→→اران ام→→→ام در ام→→→ر م→→→ناظره م→→→اهر ب→→→ودند و ب→→→عض∂ ن→→→بودند). س→→→پس ف→→رمود: 
لع ب→→→اشد،او را ب→→→ياور.  ẃم→→→→ناظره م→→→ط ẃب→→→→رو ب→→→→يرون خ→→→→يمه، ب→→→→بين از ي→→→→اران خ→→→→ود ك→→→→س∂ را م→→→→→∂ياب∂ ك→→→→ه از ف→→→ن
ي→→→ونس رفت و چ→→→ند ن→→فر را آورد؛ ح→→مرانب→→→نا�ع�→→→ي�ن و ق→→يسبنماصر و م→→ؤمن الط→→→اق و... آنه→→ا ب→→→ه 
م→ناظ→ره ب→ا م→رد ش→ام∂نشستند.يونس م∂گويد: ديدم امام� مثل اينكه انتظار كس∂ را م∂ كشد، 
^ از دور پيدا شد. ديديم امام با  دائ→م س→ر از خ→يمه ب→يرون م→→∂برد و نگاه م∂كند . ناگهان شتر سوار

خوشحال∂ تمام فرمود: 
)؛  ґاهللا џو ẁشامґه) 

«به خدا قسم، هشام آمد».  
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م→→→ا ف→→→كر ك→→→رديم م→→→نظور ام→→→ام� ه→→→→شام ي→→→ك∂ از اوالد ع→→قيل است،وق→→ت∂ وارد ش→→د دي→→ديم ن→→ه، 
ه�شام بنح�ك�م است كه جوان نورس∂ بود و تازه مو بر صورتش روييده بود. امام� از ديدن او 

بسيار خوشحال شد و فرمود:  
)؛  ґهґبẂلџق џو ґه ґدџي џو ґهґسانґلґنا ب ґر ґناصґب Ґبا џح Ẃرџم)

^ ما برم∂خيزد».   ^ كس∂ كه با زبان و دست و قلبش به يار ^ ا «خوش آمد
ل يا يونس  ẃاو ج→ا ب→از كردند و او را كنار خودشان نشاندند .مفض ^ آن→→گاه ك→نار خ→ودشان ب→را
تر ب→→→→وديم و او ج→→→→وان ن→→→→→ورس ب→→→→ود.  ẃم→→→→→∂گويد: اي→→→→→→ن م→→→→→طلب ب→→→→→ر م→→→→→ا گ→→→→ران آم→→→→→د؛چون م→→→→→ا پ→→→→يرمرد و م→→→→سن
^ او قائل شد، بر ما سنگين آمد.بعد، امام� رو به آن مرد شام∂  اي→→نگونه اح→ترام ك→ه ام→ام� ب→را
ك→رد و ف→رمود: اي→ن− ب→→ا اي→→ن ج→وان ص→حبت ك→ن. او رو به هشام كرد و گفت: از من بپرس. هشام از 
ẃه، خ→→→→دا م→→→→ردم را  ت∂ اق→→→→امه ك→→→→رده ي→→→→ا خ→→→→ير؟ گ→→→→→فت: الب→→→→ت ẃاو پ→→→→→رسيد:آيا ب→→→→→→هنظر ت→→→→→و خ→→→→→داون→→→→→→د ب→→→→ر ب→→→→شر ح→→→→ج
ت از ج→→→→انب خ→→→→دا ك→→→→يست؟ گ→→→فت:  ẃت ن→→→→م∂گذارد. ه→→→→شام گ→→→→→فت: ب→→→→سيار خ→→→→وب، آن ح→→→→ج ẃب→→→→∂حج
رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا�. ه→→→→→→شام گ→→→→→→→فت: رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا� ك→→→→→→ه اآلن در م→→→→→→يان م→→→→→ا ن→→→→→يست. ب→→→→→عد از رس→→→→→ول 
ت ك→يست؟گفت: ق→رآن. ه→شام پ→رسيد: آي→ا ق→رآن م→→∂توان→→د راف→ع اخ→→تالف در م→→يان  ẃخ→→دا� ح→ج
امẃت ب→اشد؟گفت: ب→له، م→→∂توان→د. ه→شام گ→فت: چ→ه ط→ور م→∂توان→د در ح→→ال∂ ك→ه اآلن ب→ا م→ا اخ→تالف 
ن→→→→→ظر دار＾؟ ت→→→→→و ه→→→→→م م→→→→→→سلمان∂، م→→→→→ن ه→→→→→م م→→→→→سلمانم و ه→→→→→ر دو ت→→→→→ابع ق→→→→→رآنيم، در ع→→→→ين ح→→→→ال، ت→→→→و از ش→→→→→ام 
^ ت→→ا ب→→→ا م→→ا م→→ناظره ك→→ن∂؛ م→→→علوم م→∂شود ك→ه ب→اهم اخ→→تالف داري→م.اگ→ر اخ→تالف ن→بود، م→→ناظره  آم→→دها
ج→ا ن→داشت. از ش→ام ب→ار س→فر ب→ستن و ب→ه ح→جاز آم→→دن و م→ناظره ك→ردن،خود دلي→ل ب→ر وج→ود اختالف 
است، ب→→ا اي→→ن ك→→ه ق→→رآن در م→→يان م→→ا ه→→ست. او س→كوت ك→رد و ج→واب→→∂ ن→→داد. ام→ام� ف→رمود : چ→ه ط→ور 
ح→رف ن→م∂زن∂؟گفت : چ→→ه بگويم؟اگر بگويم اختالف نداريم، دروغ است . اگر بگويم قرآن 
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^ اي→→→→نكه ق→→→رآن در م→→→يان م→→→ا ه→→→ست و م→→→ا ه→→→مه م→→→سلمانيم ول∂ ب→→→ا ه→→م  راف→→→ع اخ→→→تالف است، ن→→→يست؛ ب→→→را
اخ→→→تالف ن→→→ظر داري→→→م . ب→→→→عد، رو ب→→→ه ه→→→→شام ك→→→رد و گ→→→فت: ح→→→→ال، م→→→ن از ت→→→و م→→→→∂پرسم و ت→→و ج→→واب ب→→ده. 
ت∂ ب→ر ب→شر اق→امه ك→رده ي→→ا ن→ه ؟ گ→فت : ب→له، اق→امه  ẃگ→→فت: ب→→سيار خ→→وب، ب→→پرس. او گ→→فت: آي→→ا خ→دا ح→ج
ت ك→→→→→→→→يست؟هشام گ→→→→→→→فت: چ→→→→→→→→ه زم→→→→→→→ان∂ را م→→→→→→→→∂گوي∂؟ زم→→→→→→→ان رس→→→→→→→ول  ẃك→→→→→→→→رده است. گ→→→→→→→→فت: آن ح→→→→→→→→ج
^ ادب م→→قابل ام→→ام� ن→→شست،  خ→→→دا�ي→→→ا زم→→→ان ح→→→→اضر؟ گ→→→فت:زمان ح→→→اضر. ه→→→→شام ب→→→ا دو زان→→→و

اشاره به امام كرد و گفت:  
نẂ اџب＃  џع ↨→џراث ґو ґض Ẃر џẂاال џو ґماء→→ ￍالس ґبار Ẃخџا→ ґنا ب Ẁرґب Ẃخ→Ẁح→ال ي ґẃالر ґه→Ẃيџل ґا د џشẀت ^ ґذￍال Ẁد ґق→→اعẂا ال џه→→ذ)

)؛  ＃ ẃد џج Ẃنџع
«ه→→→→→مين آق→→→→→اي∂ ك→→→→→ه اي→→→→→نجا ن→→→→شسته و [از اق→→→→طار و اك→→→→→ناف ع→→→→الم ب→→→→ار س→→→→فر م→→→→→∂بندند و] رو ب→→→→ه آس→→→→تان 
، از اعماق آسمان و زمين ما را آگاه م∂سازد».   ẃاقدس او م∂آيند . اوست كه به وراثت از پدر و جد
ت ن→→م∂گذارد. ت→ا رس→ول خ→دا�  ẃت خ→→دا ب→→ر م→→است. خ→→دا ه→→يچگاه ب→→شر را ب→→→∂حج ẃاو ح→→ج
ت ناطق  ẃت ب→ود. پس از رس→ول خ→دا� ب→ايد ك→→تاب خدا به دست حج ẃدر م→يان م→ردم ب→ود، او ح→ج
م→→→عصوم از خ→→→طا ب→→يفتد ت→→ا او رف→→ع اخ→→→تالف از م→→→يان امẃت ك→→→ند. م→→رد ش→→ام∂ گ→→فت:چه دلي→→→ل∂ ه→→ست ب→→ر 
^ ژرف و عميق علم و حكمت  ت خ→داست؟ ه→شام گ→فت: اي→ن ت→و و اي→→ن دريا ẃاي→→نكه اي→شان ح→ج
و ف→ضل و ك→→مال،آنچه م∂خواه∂ از محضر اقدسش سؤال كن. گفت: راست گفت∂، بهترين راه 
ه→→→→مين است. ت→→→→ا خ→→→→واست س→→→→ؤال ك→→→→→ند، ام→→→→ام� ف→→→رمود: م→→→ن ب→→→ه ت→→→و خ→→→بر م→→→∂دهم از وق→→→ت∂ ك→→→→ه از ش→→→ام 
^ ت→→ا ب→ه اي→نجا رس→يد＾، در راه چ→→ه ح→وادث→∂ ب→ود و چ→ه وقايع∂ پيش آمد و با كه بود＾. او  ب→يرون آم→→د
ب گ→→→→وش م→→→→∂كرد و  ẃب گ→→→→فت: ب→→→→فرماييد. ام→→→→ام� آغ→→→→از ب→→→→ه گ→→→→فتن ك→→→→رد و او ب→→→→→ا ت→→→→عج ẃب→→→→ا ك→→→→مال ت→→→→عج

ẃب م∂گفت:   مرت
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)؛  ґاهللا ґول Ẁس џر џنẂابџي џتẂق џد џص)
^ پسر رسول خدا».  «درست م∂فرماييد ا

گوي∂ كه شما با خودم همراه بودهايد. بعد گفت:  
اعџ↨)؛  ẃالس ґهẃلґل ẀتẂمџل Ẃسџا)
«اآلن من مسلمان شدم».  

فرمود: نه، مسلمان بود＾. 
اع↨)؛  ẃالس ґاهللاґب џتẂنџآم Ẃلџب)

اآلن اي→→→→مان آورد＾؛ وگ→→→→رنه، اس→→→→→الم ه→→→→→مان ش→→→→→هادتين ب→→→→ود ك→→→→ه ب→→→→ه زب→→→→ان آوردها＾.گ→→→→→فت: ب→→→→له، 
يابن رسول اهللا. 

)؛۱  ґياء ґصẂو џẂاال ∂ ґص џو џ−ￍنџا џو ґاهللا Ẁول Ẁس џر Ґداￍم џحẀم ￍنџا џاهللا و ￍالґا џلهґال ا Ẃنџا Ẁدџه Ẃشџا)
 ẃ∂→→→→د� م→→→→∂دهم و ش→→→→هادت م→→→→→∂دهم ك→→→→ه ت→→→→و وص ẃت خ→→→→→دا و رس→→→→الت م→→→→حمẃش→→→→→هادت ب→→→→→ه وح→→→→→داني»

^ رسول خدا هست∂».  اوصيا
^ ذائ→→→د� ح→→→→ام∂ است؛ ي→→→→عن∂ از ي− س→→→و دش→→→من∂ را ك→→→→ه در م→→→كتب ب→→→ن∂ام→→→يẃه ت→→→ربيت  اي→→→→ن م→→→→عنا
ش→→ده و آم→→ده ب→→ود ت→→ا در م→→يان ش→→→يعه اخ→تالف ب→يفكند دف→ع ك→رد و ن→گذاشت اف→→كار ان→حراف→∂ او در دل 
ش→→يعه ج→→→ا ب→→گيرد و از دي→→گر س→→و، ب→→→ه ح→→→مايت از ش→→يعه ب→→رخاست و ن→→گذاشت ش→يعه ب→ه دست دش→منان 

^ خود را از دست بدهد.   ه ẃمهل− بيفتد و عقايد حق
^ شيعيان غن∂ هستند  همه

^ از شيعه خدمت امام صادق � آمد و عرض كرد:آقا،من فقير شدهام. امام فرمود:  مرد
                                                           

ـ اصول كاف∂،جلد۱،صفحه＾۱۷۱.  ۱
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)؛  џرẂقџفẂال ∂ ґع ￍدџت џنا وґت џشيع Ẃن ґم џتẂنџا)
^ ما هست∂ و اظهار فقر م∂كن∂»؟  «تو شيعه

و حال آن كه: 
نґياء)؛  Ẃغџا ẂمẀهلẀنا كẀت џشيع)

^ شيعيان ما اغنيا هستند».  «همه
ف→→→→قير م→→→→يانشان ن→→→→يست.گفت: آق→→→→ا،چه ط→→→→→ور ف→→→قير در م→→→يانشان ن→→→يست؟من ف→→→قيرم. ف→→→رمود: ب→→→گو 
^ از دل  ẃت∂ را ك→→ه ب→→ه م→→ا دار ^ آن م→→حب ب→→→بينم اگ→→ر ت→→مام دن→→يا را پ→→ر از ن→→قره ك→→نند و ب→→ه ت→→و ب→→→دهند،حاضر
ب→يرون ك→ن∂؟ گ→فت: ن→ه، ب→ه خ→→دا قسم، اگر همه را هم طال كنند، من حاضر نيستم محبẃت و واليت 
 ^ ^ ك→→ره ^ ك→→ه از ه→→مه ^ دار ش→→→ما را از دست ب→→→→دهم. ام→→→ام� ف→→→رمود: پس ت→→→و ث→→روتمند＾؛سرمايها
^ ن→→دارد،  زم→→→ين ك→→→ه پ→→→ر از ط→→ال و ن→→قره ب→→اشد ب→→االتر است. پس آن ك→→→س∂ ف→→قير است ك→→ه آن→→چه ت→→و دار
 ^ ^ پ→→ول ع→→→نايت ف→→رمودند ت→ا ج→→نبه ^ ن→→→يست ك→→ه ب→→گوي∂ م→→ن ف→→قيرم.آنگاه م→→→قدار ^ چ→→يز ẃم→→سائل م→→→اد

ظاهرش هم درست بشود.يونسبنيعقوب م∂گويد، عرض كردم: 
ها)؛  ґيرґذاف џحґيا بẂن الد џن ґم ￍ∂џلґا ب џحџا ẂمẀكґتￍب џحџم Ẃن ґم Ẁاهللا џ∂ґنџف ￍرџما ع џو ẂمẀكџالي∂ ل ґوџل)

«[آق→ا]به خ→دا ق→سم، اين واليت و محبẃت∂ كه به شما دارم، از تمام دنيا و آنچه در آن است نزد من 
محبوبتر است».  

او خيال م∂كرد حرف خوب∂ زده است. امام� اندك∂ از اين حرف ناراحت شد و فرمود: 
)؛  تџنا بґغџيẂرґ قґياس＃ Ẃسґق ẀسẀونẀيا ي)

^ نادرست∂ كرد＾».  ^ يونس، تو در مورد ما مقايسه «ا
محبẃت ما را با دنيا و ما فيها مقايسه كرد＾؟مگر دنيا چيست؟  
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↕)؛  џر Ẃوџع ẀرẂت џس Ẃوџا ↕ џر Ẃوџف د џس ẃالґما فيها ا џيا وẂن ا الدџم)
«دنيا مگر چيست؟ با غذاي∂ شكم را سير كردن و با لباس∂ عورت خود را پوشاندن». 

^ نيست كه آن را با محبẃت ما مقايسه م∂كن∂.   اين چيز
ائґمџ↨)؛۱  ẃيا↕ الد џحẂا الџنґتￍب џحџمґب џ−џل џتẂنџا џو)
^ تو م∂آورد».  ^ برا «محبẃت ما حيات ابد

زم→→ام اس→→تر ام→→ام� ب→→ه دست غ→→→المشان ب→→ود ك→→→ه ج→→لو م→→سجد اي→ستاده ب→ود.مرد ت→اجر خ→راس→ان∂ 
^ ام→ام� را ب→ه م→→ن بده؛من تمام  ^ ب→كنيم. ت→و ن→وكر آم→د و ب→→ه غ→→الم ام→ام� گ→فت: ب→→يا ب→ا ه→→م م→عاملها
^ ث→روتم از آن ت→و ب→اشد و م→→ن غ→→الم  ث→→روتم را ب→→→ه ت→→و م→→∂دهم ك→ه در خ→راس→ان ث→روت ب→سيار دارم.ه→مه
^ به دستش رسيده است؛ گفت:  ام→ام ص→ادق� ب→اشم.او خ→وشحال ش→→د از اي→ن ك→ه ثروت سرشار
پس ص→→→بر ك→→→ن م→→→ن ب→→→روم و م→→→شورت∂ ب→→→ا خ→→→ود ام→→→ام� ب→→→كنم.خدمت ام→→→ام ص→→→ادق� آم→→→د و گ→→فت: 
^ به من بخواهد برسد،شما مانع م∂شويد؟  آق→ا، من چند سال خدمت شما بودهام.حال، اگر خير
^ خ→→راس→→ان∂ و ث→→روتمند است.  ^ م→→→→∂خواه→→→د ب→→→→ا م→→→ن م→→عامله ك→→ند. ت→→اجر ف→→→رمود: ن→→→ه.عرض ك→→→رد : م→→→رد
ط→→→الب اي→→→→ن ش→→→ده ك→→→ه غ→→→الم ش→→ما ب→→اشد و م→→ن ه→→م س→→ر ث→→روت او ب→→روم. ف→→رمود: م→→علوم م→→∂شود ك→→ه از م→→ا 
^ او ب→رو ؛ م→→ا  ^ ت→و ب→يايد و ت→و ب→ه ج→→ا خ→→سته ش→→دها＾. اگ→→ر ب→ه م→→ا ب→→∂رغبت ش→دها＾، ع→يب∂ ن→→دارد. او ج→ا
م→→→انع ن→→→م∂شويم. او خ→→→وشحال ش→→→د و ب→→→رخاست ك→→→→ه ب→→→رود.ام→→→ام ص→→→دا زد و ف→→→رمود: ب→→→يا، چ→→→ون ت→→→و چ→→→→ند 
^ ق→→يامت ك→→ه ش→→ود،  ∂ ب→→→ر م→→→ن دار＾؛ م→→→→∂خواه→→→م ن→→→صيحتت ك→→→نم؛ ف→→→ردا ẃس→→→ال خ→→→دمت م→→→ا ب→→→ود＾، ح→→→ق
− ب→→→→ه رس→→→→ول  ẃم→→→→→→ا، م→→→→→تمس ẃم→→→→→رتض∂، ج→→→→→د ẃ∂ب→→→→→→ه ن→→→→→ور ج→→→→→→الل خ→→→→→→دا م→→→→→∂شود و ع→→→→→ل − ẃرس→→→→→ول خ→→→→→دا م→→→→→تمس
مان، ع→→→→→ل∂ẃ م→→→→→رتض∂، م→→→→→∂شويم و ش→→→→→→يعيان و دوس→→→→→تان م→→→→→ا ه→→→→→م  ẃب→→→→→ه ج→→→→→د − ẃخ→→→→→دا� و م→→→→→→ا ه→→→→→م م→→→→→تمس

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحه＾Ｑ⅛۲،حديث۱۷۷.  ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳℮�

^ ب→→ا م→ا  − ب→→ه م→→→ا م→∂شوند و ه→مگ∂ ب→→ا ه→م وارد ب→→هشت خ→→دا م→→∂شويم. ح→ال، اگ→ر دوست دار ẃم→→تمس
ب→→اش∂، م→→→∂پذيريم و اگ→→→ر ه→→م م→→→∂خواه→→→∂ ب→→رو＾، م→→انع ن→م∂شويم. گ→فت: آق→ا، ن→خواس→تم. اگ→→ر ت→مام 
^ ش→→→ما ب→→→→روم. م→→→ن در خ→→دمت ش→→→ما و غ→→→الم ش→→→ما  دن→→→يا را ه→→→→م ب→→→ه م→→→ن ب→→→→دهند، ح→→→اضر ن→→→→يستم از در خ→→→→انه
ه→ستم. س→پس پ→يش م→رد خراسان∂ رفت و گفت: نه، من حاضر نيستم دست از غالم∂ امام بردارم. 
م→رد خ→راس→ان∂ گ→فت: پس م→را ن→زد آق→ا ب→بر ت→ا خ→دمتشان عرض ارادت كنم.خدمت امام� رسيد و 

ت كرد و امام هم دربارهاش دعا كرد.۱  ẃعرض مود
هر كس∂ اهليẃت قبول واليت اهل بيت�را ندارد 

^ دش→→من ب→ه  →→ما↕) ه→→ستند؛يعن∂، ه→→م ن→→م∂گذارن→→د ك→→س∂ از س→→→و ẀحẂال ↕ џاد ẃآر＾،آن ب→→زرگواران (الذ 
^ اص→→→→→→يلشان را از ب→→→→→ين ب→→→→→برد، ه→→→→م ن→→→→م∂گذارن→→→→د ش→→→→→يعه ف→→→→ريب ش→→→→يطنت  ع→→→→→قايد ش→→→→→يعه ح→→→→→مله ك→→→→→ند و س→→→→→رمايه
، ن→→→→االيقها را ب→→→→ه واليت خ→→→→ود راه ن→→→→م∂دهند؛  Ẅ∂م→→→→نحرف گ→→→→ردد؛ م→→→→نته ẃدش→→→→→منان را ب→→→→→خورد و از ط→→→→→ريق ح→→→→→ق
ẃت م→→ا م→→انند  ^ م→→حب ش→→→راي→→→ط∂ دارد، لذا در روايت آم→→→ده است: خ→→→→يل∂ ب→→→ا م→→ردم س→→ر ب→→ه س→→ر ن→→گذاري→→د، م→→سأله

)؛  ґاسẃلنґل џو ẂمẀكџقلوب صالح ريخته م∂شود:(ما ل ^ قطرات باران است كه بر زمينها
«شما چه كار با مردم داريد». 

)؛   ґاسẃالن ґنџوا عفẀك) 
«زبان خود را از مردم دور نگه داريد». 

)؛  ґرẂم џ Ẃا اال џذџه ∂џلґا Ґدا џحџوا اẀع Ẃدџال ت)
«شما [با اصرار] كس∂ را به امر [واليت و محبẃت] ما دعوت نكنيد». 

^ آس→→→مانها و زم→→→ين ب→→→خواه→→→ند او را ب→→→ه  ب→→→→ه خ→→→→دا ق→→→→سم، آن ك→→→س∂ ك→→→→ه اه→→→ليẃت ن→→→→دارد،اگ→→→→ر ه→→→مه
                                                           

ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه＾۷۳۳(شيع).  ۱



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۳℮⅛

^ ق→درتها ج→مع ش→وند و  واليت م→→ا ب→→ياورند،نخواه→د آم→→د و آن ك→س∂ ه→م ك→ه اه→→ل است،اگ→ر ه→مه
بخواهند او را از واليت ما بيرون ببرند، نم∂توانند.۱ 

 خود موال م∂فرمود: 
نґ∂)؛۲  џضџغẂا أبџم ∂ґن џض ґغẂبẀي Ẃأن ∂џلџا ع џذџه ґﾳẂي џسґب ґن ґم ẂؤẀمẂال џوم ẀشẂي џخ ẀتẂب џر џض Ẃوџل)

اگ→→ر م→→ن ب→→ا اي→→ن ش→→مشيرم ب→→→ر ب→→→ين∂ م→→ؤمن ب→→زنم ت→ا ب→ا م→→ن دش→من ش→ود،دشمن ن→خواهد ش→د و اگ→ر ت→مام 
^ ك→نم و در ده→→ان م→نافق بگذارم، با من دوست نخواهد شد؛چون منافق  ^ دن→يا را لق→مها ش→يرين∂ها

مرا دوست نم∂دارد و مؤمن با من دشمن نم∂شود.  
اختالفات روح∂ عجيب است، به قول شاعر: 

^ آب�  ^ او ان→→→→در ع→→→→ذاب � آن ي→→→→→→→ك∂ در م→→→→→→→رغزار و ج→→→→→→→و و آن ي→→→→ك∂ پ→→→→→هلو
ه→→→→→ر دو ك→→→→→→نار ه→→→→→م ن→→→→شستهان→→→→→د؛ ي→→→→ك∂ روح→→→→→∂ ش→→→→→اد و ب→→→→انشاط دارد، آن چ→→→→→نان ك→→→→ه گ→→→→→وي∂ ك→→→→→نار 
→→→→ا ه→→→يچ ح→→→→ال و ن→→→→شاط∂  ẃك→→→→نار ه→→→مين است،ام ^ ^ آب و در م→→→→يان گ→→→لستان ن→→→→شسته است و دي→→→گر ج→→→→و

ندارد، چشم∂ خش− و قلب∂ تاري− دارد. 
و اي→→→→→ن ع→→→جب م→→→→انده كـه او در ح→→→بس ك→→→يست � او ع→→→→→→→→→→→→→جـب م→→→→→→→→→→→→انـده كـه ذوق ايـن ز چ→→→→→→→→→→→→→يست� 
هـي→→→→→→→→ن چـرا زرد＾؟ ك→→→→→→→ه اي→→→→→→→→نـجا ص→→→→→→→د دواست � ه→→→→→→→ين چ→→→→→→→را خ→→→→→→→شك∂؟كه اي→→→→→→نجا چ→→→→→→شمههاست� 

ب→يا ب→ا ه→م ب→→ه ج→لسه و م→سجد ب→رويم.م∂گويد: م→ن اه→لش ن→يستم، ت→و برو. اين در مسجد مانند 
م→اه∂ در آب است، او در مسجد مانند موش در آب است. موش در ميان آب دست و پا م∂زند 
ا ماه∂ حيات و شاداب∂اش در آب است و م∂خواهد هميشه در آب باشد .  ẃكه بيرون بيايد،ام

                                                           

ـ تحفالعقول،صفحه＾۲۲۹.  ۱
^ فيض،حكمت℮۲.  ـ نهجالبالغه ۲



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳℮۷

مثال∂ زيبا از تفاوت مؤمن با كافر 
^ بود كه از هر جهت وسايل عيش و عشرتش فراهم بود و در حال غفلت از خدا بود.  امير
^ خوب خدا. آخر شب بود؛ امير برخاست و غالم  غ→→الم∂ داشت ع→ابد و زاه→د و اه→ل نماز و بنده
^ صبح  ام م→را ب→ردار و دن→بال م→ن ب→→يا. آم→دند و ب→ين راه، اوẃل سپيده ẃح→م ^ را ص→دا زد ك→ه ب→رخيز، ج→امه

^ مسجد اذان م∂گفت:   ^ مناره ن باال ẃبود و مؤذ
)؛  ґلџمџعẂال ґرẂي џخ џﾲџع ґẃ∂ џالح� حџفẂال џﾲџع ґẃ∂ џلو↕ � ح ￍالص џﾲџع ґẃ∂ џح)

ن را  ẃم→→→ؤذ ^ ب→→→ندگان خ→→→→دا را دع→→→وت ب→→→→ه ن→→→ماز م→→→→∂كرد. اي→→→ن غ→→→→الم ك→→→→ه ع→→→اشق ن→→→→ماز ب→→→ود، ت→→→→ا ص→→→→دا
ش→→نيد،پاهايش لرزي→→د؛ گ→→وي∂ ق→→درت راه رف→→تن را از دست داد. ب→→ه م→→واليش گ→→فت:آقا،اگ→ر م→مكن 
^ م→→→→→→قابل م→→→→→سجد ب→→→→→نشينيد ت→→→→→→ا م→→→→ن ب→→→→→ه م→→→→سجد ب→→→→روم، ن→→→→ماز را  ^ در اي→→→→→ن م→→→→→→غازه است ش→→→→→ما چ→→→→→→ند دق→→→→→يقها
ب→→→→→خوان→→→→→م و ب→→→→→رگردم و در خ→→→→→دمت ش→→→→→→ما ب→→→→→→اشم. او رض→→→→→ا داد و ن→→→→→شست. غ→→→→→→الم وارد م→→→→→سجد ش→→→→→د. ط→→→→→ول 
^ غ→→الم، ب→→يا. گ→فت: ن→م∂گذارد ب→يايم. اندك∂ صبر  ك→شيد و ن→يامد. ام→ير درґ م→سجد آم→د و ص→→دا زد: ا
ك→→→→نيد، اآلن م→→→→→∂آيم. ه→→→→ر چ→→→→ه او ص→→→→دا م→→→→∂زد ب→→→→يا، غ→→→→→الم م→→→→→∂گفت: ن→→→→م∂گذارد ب→→→→→يايم. ع→→→→اقبت، ام→→→ير 

گفت:كيست كه نم∂گذارد تو بياي∂؟ كس∂ كه در مسجد نيست.گفت:  
ب→→→→→→→→→→سته است او ه→→→→→→→→→م م→→→→→→→→→را در ان→→→→→→→→→درون � آن ك→→→→→س∂ كـه ب→→→→→سته اس→→→→تت از ب→→→→رون� 
او نـب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→گذارد مــرا كـايـم ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رون � آن ك→→→→→ه ن→→→→→→گذارد ت→→→→→و را كـاي→→→→→∂ درون� 
^ اي→→→→→→→→ن ره→→→→→→→∂ � آن ك→→→ه ن→→→→گذارد ك→→→ه زي→→ن س→→و پ→→ا ن→→ه∂�  او ب→→→→→→→دين س→→→→→→→و ب→→→→→→→سته پ→→→→→→→→ا

^ ت→و را در خ→ارج م→سجد ب→→سته و ع→شق و ع→→القه ب→ه نماز را از دلت برداشته  ه→مان ك→س∂ ك→ه پ→ا
^ مرا در داخل مسجد بسته و عشق به  و اه→ليẃت انس ب→→ا خ→ودش را از ت→و س→لب ك→رده است،ه→م او پ→→ا

نماز را در دل من نشانده و اهليẃت انس با خودش را به من عطا كرده است. 



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۳℮۸

خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اكـيان را آب ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→گذارد درون � مــاه→→→→→→→→→→→→→→→→→→يان را آب ن→→→→→→→→→→→→→→→→→گــذارد بـرون� 
^ و دل زن→→دگ∂�  ẃندگ∂ ك→→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→→ندگ∂ ك→→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→→ندگ∂� گ→→→ر ت→→→و خ→→→واه→→→→∂ ح→→ر→→→→→→→→→→ ب

 ẀهџتẂي џد џه Ẃنџم џدẂن→ ґع ￍق→ џحẂال џح џضẂوџا џو Ẁهџلي→ل џد ẂنẀك→џت Ẃمџل Ẃنџم ∂џل џع џق Ẁر→الط џقџي→→ Ẃضџم→→ا ا џ−џحانẂب→→ Ẁس)
)؛  Ẁهџبيل ґس

ت→→→ا خ→→→→داون→→→→د لط→→→→ف و ع→→→نايت∂ ن→→→كند و ن→→→سيم ت→→→وفيق ب→→رجان∂ ن→→وزد، م→→گر ب→→ه اي→→→ن س→→ادگ∂ م→→مكن 
^ بسيار عظيم حبẃ عل∂ و آل عل∂� در دل∂ جايگزين گردد؟  است سرمايه

^ م→→→→→→→ا را ك→→→→→→انون حبẃ ع→→→→→→ل∂ و آل ع→→→→→→ل∂� ق→→→→→→رار داده است.  م→→→→→→→ا خ→→→→→→→→دا را ش→→→→→→→→اكريم ك→→→→→→→ه دله→→→→→→→→ا
^ اص→→→→يل واليت و م→→→→حبẃت در دل و ج→→→→→ان م→→→→ا را در دن→→→→يا و ب→→→→رزخ و  ام→→→→يدواري→→→→→م خ→→→→داون→→→→→د اي→→→→ن س→→→→رمايه

محشر ثابت نگه دارد. 
^ او پيش م∂آيد  خير مؤمن در آن است كه برا

ح→ضرت ام→ام ص→ادق� ب→→نا ب→ر ن→قل م→→شهور، روز ب→يست و پنجم ماه شوẃال به شهادت رسيده 
است. گ→→→فتهان→→→→د در ح→→→→ال اح→→→تضار چ→→→نان ب→→→→دن م→→→باركش ذوب ش→→→ده ب→→ود ك→→ه گ→→→وي∂ ت→→نها س→→ر م→→بار∑ 
ẃر شد و گريهاش  ^ عيادت رفت و آن حال امام را ديد، سخت متأث ^ وقت∂ برا ب→اق∂ م→انده ب→ود. راو
گ→→رفت. ام→→ام� ف→→رمود: چ→→را گ→→ريه م→→→∂كن∂؟ ع→→رض ك→رد: آق→→ا، ش→ما را ب→ه اي→ن ح→ال م→∂بينم. ف→رمود: 
^ ان→→→→→→→→سان م→→→→→→→ؤمن پ→→→→→→→يش آي→→→→→→→د، خ→→→→→→→ير او در ه→→→→→→→→مان است. اگ→→→→→→→ر ب→→→→→→→→ا م→→→→→→→قراض∗∗∗∗ق→→→→→→→طعهقطعهاش  ه→→→→→→→→ر چ→→→→→→→ه ب→→→→→→→را
ت ب→→→اشد، ب→→از خ→→يرش در ه→→→مان است. در  ẃك→→→نند،خيرش در ه→→→مان است و اگ→→→→ر غ→→→رق در ن→→→→عمت و لذ
س ام→→→ام ص→→→→ادق� در م→→→دينه غ→→وغاي∂ ش→→→د و رس→→تاخيز ع→→ظيم∂ ب→→→هوجود آم→→د. در  ẃت→→→شييع پ→→→يكر م→→→→قد

آن ميان، كس∂ با سوز دل م∂گفت:  
                                                           

مقراض: قيچ∂.  ∗



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
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)؛   ґق ґفارџمẂال џقẂوџف џكان ∂џل Ẃوџا џو ҐراباẀت ґه ґيح ґر џض џقẂوџف џونẀحاثẂال ∂џث џدا↕ حџغ)
^ ك→→→→→→اش آن خ→→→→→→ا∑ را ب→→→→→→ر س→→→→→ر  ^ ب→→→→→→دن م→→→→→→باركش ري→→→→→→→ختند ول∂ ا «ص→→→→→→بحگاه∂ ب→→→→→→ود ك→→→→→→→ه خ→→→→→→ا∑ رو

عالميان م∂ريختند». 
س ح→→→→سين ع→→→→→زيز م→→→→ا را ب→→→→→ه خ→→→→ا∑ ب→→→→سپارند؛ ب→→→→لكه پ→→→→سر  ẃن→→→→→يامدند ب→→→→→دن م→→→→→قد Ẅ∂ẃ →→→→→ا در ك→→→→→ربال،حت ẃام

نانجيب سعد دستور داد اسبها را بر بدنها تاختند و... 
الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃو الس
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 ۳�۱

 

 

 

 

ت م→→→→ا ب→→→→ه آس→→→→تان اق→→→→دس آن ب→→→→زرگواران و ام→→→→امان∂ ك→→→→→ه]  ẃت و ع→→→→→رض م→→→→→ودẃس→→→→→→الم و درود و ت→→→→→→حي]»
كر،اول∂االمر و بقيẃ↨ اهللاند».  ẃاهلالذ

مفهوم بقيẃ↨ اهللا 
^ ه→دايت آدم→→يان از ج→انب خ→→دا آمده  تها＾ خ→دا ك→ه ب→را ẃاهللا ي→عن∂ ب→اقيمانده از ح→ج ↨ẃب→قي
^ آم→→→→دند و ارت→→→→باط خ→→→→→دا و  و راب→→→→→ط خ→→→→→دا و ع→→→→الم ان→→→→سان ب→→→→ودهان→→→→د.آن ب→→→→زرگواران ي→→→→ك∂ ب→→→→→عد از دي→→→→گر
 ^ ان→→→→→→سان را ت→→→→→حكيم ك→→→→→ردند و رف→→→→→→تند ت→→→→ا ن→→→→وبت ن→→→→بوẃت خ→→→→تميẃه رس→→→→يد و ب→→→→عد از آنح→→→→ضرت ن→→→→يز اوص→→→→→يا
^ م→→→→عصومين� ه→→→→مان ك→→→→ار را ان→→→→جام م→→→→→∂دهند و ارت→→→→باط خ→→→→→دا و ع→→→→→الم ان→→→→سان را  ه ẃب→→→→زرگوارش، ائ→→→→م

تحكيم م∂كنند. 
وح∂ تشريع∂ و وح∂ تبيين∂ 

ẃه،ارت→→→→→→→→→→→→→→→باط ب→→→→→→→→→→→→→→→→ا ع→→→→→→→→→→→→→→→→الم رب→→→→→→→→→→→→→→→وب∂ از ط→→→→→→→→→→→→→→ريق وح→→→→→→→→→→→→→→∂ ت→→→→→→→→→→→→→→شريع∂، پس از رح→→→→→→→→→→→→→→لت ح→→→→→→→→→→→→→→ضرت   الب→→→→→→→→→→→→→→→ت
خ→→اتماالن→→بياء� ب→→ه پ→→ايان رس→→يده است ولي→→كن اي→→ن ارت→→باط از ط→→ريق وح→→∂ ت→→بيين∂ ب→→رقرار است و 
^ معصومين� از اين طريق ارتباط با عالم غيب دارند و شريعت ختميẃه را تبيين م∂كنند.  ه ẃائ→م
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ه→→→→→→→مان ط→→→→→→ور ك→→→→→→ه ان→→→→→→بياء� از ط→→→→→→ريق ارت→→→→→→باط ب→→→→→→ا ع→→→→→→→الم غ→→→→→→يب وح→→→→→→∂ ت→→→→→→شريع∂ را م→→→→→→→∂گيرند و اب→→→→→→→الغ 
^ دي→ن � ن→يز از ط→ريق ارت→باط ب→→ا ع→→الم غ→→يب وح∂ تبيين∂ را م∂گيرند و به تشريح  ه ẃم→∂كنند، ائ→م
و ت→→→→→بيين وح→→→→→∂ ت→→→→→شريع∂ م→→→→→→∂پردازن→→→→→د و اي→→→→→ن ه→→→→→ر دو ن→→→→→وع وح→→→→→∂ اح→→→→→تياج ب→→→→→ه ص→→→→فت ع→→→→صمت دارد ت→→→→ا 

مصون از سهو و خطا در اخذ و ابالغ باشد. 
^ آمدند و همين كار را انجام  ^ ه→د＾� ي→ك∂ پس از ديگر ه ẃرس→ول خ→→دا و ائ→م ^  اوص→→يا
دادن→→د ت→ا ن→وبت ب→→ه ح→ضرت خ→اتم االوص→→يا رس→يد ك→ه وج→ود اق→→دس آن ح→ضرت ه→→ماك→نون در ه→مين 
ẃه، ه→→→→→ر ي− از ام→→→→→امان  ع→→→→→→الم ط→→→→→→بع زن→→→→→→ده است و ارت→→→→→→باط خ→→→→→→→دا و ع→→→→→→→الم ان→→→→→→سان را ب→→→→→→رقرار م→→→→→→∂سازد؛ الب→→→→→→ت
ت ب→→→→→اق∂ خ→→→→→دا ب→→→→ودهان→→→→د و اك→→→→نون ع→→→→نوان ب→→→→قيẃ↨ اهللا ب→→→→ه  ẃاهللا و ح→→→→→ج ↨ẃم→→→→→عصوم� در زم→→→→→ان خ→→→→→ودشان ب→→→→→قي
↨ بنالحسن ـعجلَ اهللاُ تَعــûاليû فَرجه الش�ريف ـ است.   ẃواقع∂اش منطبق بر وجود اقدس امام حج ^ معنا
^ ح→→→ضرت ش→→→عيب � آم→→→ده است ك→→→→ه ق→→→ومش ط→→اغ∂ و  ه ẃاهللا در ق→→→رآن در ق→→→ص ↨ẃب→→→→قي ^ ك→→→لمه
ف→→→روش∂ در معامله بود.حضرت شعيب� آنها را  ع→اص∂ ب→ودند و گناه بزرگشان تطفيف∗∗∗∗و كم 

تهديد و تحذير م∂كرد و م∂فرمود:  
ا  Ẃوџث Ẃعџال ت џو ẂمẀه џياء Ẃأش џاس→ￍوا الن Ẁس џخẂب→џال ت џو ґط ẂسґقẂال→ ґب џيزان→ ґمẂال џو џيالẂك→ ґمẂوا ال→Ẁف Ẃأو ґمẂو→џي→ا ق џو�

�؛۱  џين ґد ґسẂفẀم ґض Ẃر џالẂا ґﾭ
«مراقب باشيد!در خريد و فروشتان كم نگذاريد و خيانت نكنيد و توليد فساد در زمين نكنيد». 

...�؛۲  џينґن ґم ẂؤẀم ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂمẀكџل ẁرẂي џخ ґاهللا Ẁتￍيґقџب�
^ شما]  ^ ح→رام و از ط→ريق ك→سب ح→الل ب→را ^ از ك→سبها «آن→چه از ج→انب خ→دا [پس از خ→وددار

                                                           

^ ۸Ｑ . ∗تطفيف: عمل∂ كه مطفẃف و كم فروش انجام م∂دهد،كمفروش∂.  ^ هود ، آيه ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾⅛۸ .  ۲
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^ رح→→→مت و ب→→→ركت] اگ→→ر از اه→→ل  ^ ش→→→ما خ→→→ير است [و م→→→ايه ب→→→اق∂ م→→→→∂ماند [اگ→→→ر چ→→→ه ك→→→م ب→→→اشد] ه→→→مان ب→→→را
ايمان به خدا و روز جزا باشيد...». 

^ ش→→ريفه، م→→قصود از ب→→قيẃ↨ اهللا، ب→→ر ح→→سب ت→→فسير، ه→→→مان م→→ال ح→→الل∂ است ك→→ه از ك→سب  در آي→→→ه
^ انسان باق∂ م∂ماند.  حالل برا

^ بقيẃ↨ اهللا  مصداق اعال
 ẃو ب→→→→→→→→االخص� Ẅ^ ^ ه→→→→→→→→د ه ẃخ→→→→→→→→→دا و ائ→→→→→→→→م ^ ^ ب→→→→→→→→→قيẃ↨ اهللا، اولي→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→أويالҐ م→→→→→→→→→→صداق اع→→→→→→→→→→ال و اج→→→→→→→→→→ال

ـ هستند كه در روايت آمده است:   џريف هẀ الش√ џجџرџف Ẅ∂الẄ џعــ لџ اهللاẀ ت ج√ џـ ع حضرت امام عصر
 Ẃ Ẁ╥Ẃن→→→→→→→Ẁك Ẃإن Ẃم→→→→→→→Ẁكџل ẁرẂي→→→→→→→ џخ ґاهللا Ẁتￍيґقџب�↨→→→→→→→ џي Ẃاآل ґه ґه→→→→→→→ذ џج џر→→→→→→→ џخ џ →→→→→→→→ ґح Ẁمґق→→→→→→→ائẂال ґه→→→→→→→→ ґب Ẁق ґطẂن→→→→→→→→ џم→→→→→→→→ا ي Ẁل ￍوџا)

...�)؛  џينґن ґم ẂؤẀم
لي→→→→→→ن س→→→→→→خن∂ ك→→→→→→ه ح→→→→→→ضرت ق→→→→→→ائم م→→→→→→وقع ظ→→→→→هور اظ→→→→→هار م→→→→→→∂كند،تالوت ه→→→→→→مين آي→→→→→ه است و ب→→→→→عد  ẃاو

م∂فرمايد: 
)؛  ẂمẀكẂيџل џع ẀهẀتџليف џخ џو ẀهẀت ￍج Ẁح џو ґاهللا ↨ￍيґقџا بџنџا)
«من بقيẃ↨ اهللا و حجẃت و جانشين او هستم». 

و ديگران نيز در مقام عرض سالم به آنحضرت م∂گويند: 
)؛۱  ґه ґض Ẃرџا ґﾭ ґاهللا ↨ￍقيџيا ب џ−Ẃيџل џع Ẁالم ￍلسџا)

^ ديگر اهل بيت�  اهل ذكر بودن، خصيصه
از خصايص اهل بيت� اين است كه اهلالذẃكرند.  

                                                           

ẃقلين،جلد۲،صفحه＾۳۹۲،حديث۱۹℮.  ـ تفسير نورالث ۱
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^ است،  اه→→→→ل ي→→→→عن∂ ب→→→ستگان. ب→→→ستگان ه→→→ر ك→→→س∂ اه→→→ل او ه→→→ستند و ه→→→ر ك→→→س∂ واب→→→سته ب→→→ه ك→→→→ار
ه�اه→→→ل ذك→→ر و ب→→ستگان ذك→→رند و ذك→→ر در ق→→رآن ب→→→ه چ→→→ند م→→عنا  ẃم→→→∂گوييم اه→→→ل آن ك→→→ار است. ائ→→→م

الҐ، خود قرآن است، چنانكه م∂فرمايد:  ẃآمده است:او
�؛۱   џونẀظґحافџل Ẁهџا لￍإن џو џرẂكґ ẃا الذџنẂل ￍزџن Ẁن Ẃحџا نￍإن�

^ آنيم».  «ما خودمان ذكر[قرآن] را نازل كرديم و خودمان نگه دارنده
ه و م→→ردهدالن را زن→→ده  ẃك→→→ننده است و غ→→افالن را م→→توج ^ پس ق→→→رآن ذك→→→ر است؛ ي→→→عن∂ ي→→→ادآور

م∂سازد و خاندان رسول� نيز اهل قرآن و عالم به حقايق مكنون آن هستند. 
�؛۲  џون ẀرￍهџطẀمẂال ￍإال Ẁه سџمџال ي� تاب＃ مџكẂنẀون＃ ґك ∂ґف� ẁيم ґرџك ẁآنẂرẀقџل Ẁهￍإن�

«...تنها مطهẃرون هستند كه تماسẃ با [حقايق آسمان∂] قرآن دارند». 
رون كيانند؟  ẃحال، آن مطه 

يرا�Ґ؛۳  ґهẂطџت ẂمẀك џر ґẃهџطẀي џو ґتẂيџبẂال џلẂأه џس Ẃج ґẃالر ẀمẀكẂن џع џبґه ẂذẀيґل Ẁاهللا Ẁيد ґرẀما يￍإن...�
ر به طهارت مطلقند».  ẃت هستند كه به خواست خدا مطه ẃهمانا اهل بيت نبو...»

بنابراين: 
�؛℮  џونẀمџل Ẃعџال ت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ґرẂكґ ẃالذ џلẂوا أهẀلџئ Ẃسџف...�

«...[به سراغ اهل ذكر و بستگان قرآن برويد و] آنچه را نم∂دانيد از اهل ذكر بپرسيد». 
^ دي→→→→→→→گران (اب→→→→→→→وحنيفه و ش→→→→→→→افع∂ و اح→→→→→→→مدحنبل و م→→→→→→→الك∂ و...) ن→→→→→→→رويد ك→→→→→→→→ه  ي→→→→→→→عن∂، درґ خ→→→→→→→انه

                                                           

^ حجر،آيه＾۹.  ـ سوره ۱
^ واقعه ، آيات ۷۷ تا ۷۹.  ـ سوره ۲

 .۳۳ ^ ^ احزاب ، آيه ـ سوره ۳
 .℮۳ ^ ^ نحل ، آيه ـ سوره ℮
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^ اسالم∂ را متفرẃق و همچون گوشت قربان∂ قطعهقطعه كردند.  جمع∂ رفتند و اين امẃت واحده
مￍد...)؛  џحẀم ґآل џد＃ وￍم џحẀم ￍق џح џمџلџم＃ ظґظال џل ￍوџا ẂنџعẂال ￍمẀهẃللџا)

لي→→→ن ظ→→لم را ب→→→ه ق→→رآن و اه→→→ل ب→→يت رس→→→الت� روا  ẃب→→ر آن ن→→→اكسان∂ ك→→ه او  لع→→→→نت ب→→→→∂پايان خ→→→→دا 
ه م→→→→→→→→∂رود، آن  ẃداش→→→→→→→→تند و ع→→→→→→→→جب ب→→→→→→→→→الي∂ ب→→→→→→→→ر س→→→→→→→→ر اس→→→→→→→→→الم و م→→→→→→→→سلمين آوردن→→→→→→→→د.ان→→→→→→→→سان وق→→→→→→→→ت∂ ب→→→→→→→→→ه م→→→→→→→ك
^ ع→→ظيم را م→→→∂بيند ك→→ه چ→→گونه از ص→→راط م→→ستقيم ح→→قẃ م→→نحرفشان ك→→ردهان→د و ه→نوز ه→→م  ج→→معيẃتها

^ قرآن:   ^ دنبالهروهايشان هستند و به فرموده مانند بت∂ برا
...�؛۱  џل Ẃج ґعẂال Ẁم ґهґوبẀلẀق ∂ґوا فẀب ґر ẂشẀا џو...�

«...دلبستگ∂ به گوساله را به خورد جانشان دادهاند...». 
آنگ→→→→ونه ك→→→→→ه ن→→→→م∂شود از درون→→→→→شان ب→→→→يرون ك→→→→شيد،تا زم→→→→ان ظ→→→→هور م→→→→→صلح ك→→→→لẃ ك→→→→→ه ك→→→ج∂ها 
^ ف→→→→هم ح→→→→→قايق ق→→→→رآن ب→→→→→ه س→→→→راغ دي→→→→گران ن→→→→رويد، ت→→→نها اه→→→ل ب→→→يت  م→→→→ستقيم گ→→→→ردد. ح→→→→اصل آنك→→→→→ه، ب→→→→را

رسول� هستند كه اهلالذẃكرند.  
)؛  ґتẂيџبẂال ∂ґما فґب ^ ґر Ẃدџا ґتẂيџبẂال ẀلẂهџا)

ص→احبخانه ب→هتر م→→∂داند ك→ه در خ→انه چه [خبر] هست . دزد سرزده وارد شده چه م∂فهمد كه 
^ اي→→→نان ن→→ازل ش→→ده است و م→→خاطبان اص→→ل∂ ق→→رآن  در خ→→→انه چ→→→→ه ه→→→ست و چ→→→ه ن→→يست؟ ق→→رآن در خ→→انه

رسول و خاندان رسول�هستند.  
)؛  ґهґب џبґوط Ẁخ Ẃنџم џآنẂرẀقẂال ẀفґرẂعџما يￍنґا)

ت→→→→نها، م→→→→خاطب اص→→→→ل∂ ق→→→→رآن آگ→→→→اه از م→→→→حتويات ق→→→→→رآن است، ن→→→ه دي→→→→گران ك→→→ه ب→→→ايد از م→→→خاطب 
اصل∂ بپرسند تا از حقيقت∂ آگاه گردند. 

                                                           

 .۹۳ ^ ^ بقره ، آيه ـ سوره ۱
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س رسول اكرم�  ẃديگر ذكر، وجود مقد ^ معنا
^ ديگر ذكر در قرآن خود رسول اكرم� است،چنانكه م∂خوانيم:   معنا

→→تẂلẀوا  џي Ґوال→→ Ẁس џر�Ґرا→→Ẃك ґذ ẂمẀك→→→Ẃيџإل Ẁاهللا џل џز→→→Ẃأن Ẃد→→→џوا قẀن→→→џآم џي→→→ن ґذￍال ґب→→→ابẂل џالẂا ґﾱوẀي→→→ا ا џوا اهللاẀقￍات→→→џف...�
...�؛۱  لџيẂكẀمẂ آياتґ اهللاґ مẀبџيґẃنات＃ џع

 ^ ^ رس→→وال� در اص→→→طالح اه→ل ادب،ع→طف ب→→يان ب→را در اي→→ن آي→→→ه، ب→→→نابر ب→→→عض∂ ت→→→فاسير، ك→→لمه
ذك→→→→→ر است؛ي→→→→→عن∂ خ→→→→→ود رس→→→→→ول ذك→→→→→ر است و ق→→→→→هراҐ خ→→→→→اندان رس→→→→→ول� ن→→→→→يز اه→→→→→→ل ذك→→→→→رند. ب→→→→→→نابراي→→→→ن، 
^ رس→ول آم→ده و اه→→لبيت� ن→يز، ه→م اه→→ل  ^ ق→رآن ه→م ب→ه م→عنا ^ ذك→ر در ق→رآن، ه→م ب→→ه م→عنا ك→لمه
^ رس→ول؛يعن∂ ه→م اه→ل ق→رآنند ه→م اه→ل رس→ول؛ ق→رآن و  ^ ق→رآنند ه→→م اه→→ل ذك→ر ب→→ه م→عنا ذك→→ر ب→→→ه م→→عنا

^ واقع∂ جز امامان� ندارند.  رسول بستگان∂ به معنا
مقام اول∂االمر از نگاه قرآن كريم 

)؛  ґرẂم џ Ẃاال ґﾱوẀا) 
«صاحبان فرمان». 

 ما چند آيه را كه كنار هم بگذاريم، مقام «اول∂االمر» روشن م∂شود.در ي− آيه آمده است:  
...�؛۲  ґهẃلґل ẀهￍلẀك џرẂم џالẂا ￍإن ẂلẀق...�

«...بگو حقيقت آنكه، امر [و فرمان] همه از آن خداست». 
ا امر و فرمان خدا چيست؟  ẃدر عالم، فرمان،فرمان خداست. ام 

�؛۳  ẀونẀكџيџف ẂنẀك Ẁهџل џولẀقџي Ẃأن ҐئاẂي џش џإذا أراد Ẁه ẀرẂما أمￍإن�
                                                           

 .۱Ω طالق ، آيات ۹ و ^ ـ سوره ۱
 .۱Ｑ℮ ^ ^ آل عمران ، آيه ـ سوره ۲

 . ۸۲ ^ ^ يس ، آيه ـ سوره ۳
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ف→رمان خ→دا اين است كه هر چه را بخواهد،به او م∂گويد موجود باش، او هم موجود م∂شود. 
زمام ايجاد هر چيز در دست اوست. 

...�؛۱  ґه ґرẂمџأґب Ẁض Ẃر џالẂا џو Ẁماء ￍالس џومẀقџت Ẃأن...�
«...آسمانها و زمين به امر او برپاست...». 

...�؛۲  ґه ґرẂأمґرات＃ ب ￍخ џسẀم џوم Ẁجالن џو џرџمџقẂال џو џسẂم ￍالش џو...�
ر فرمان خدا هستند...».   ẃخورشيد و ماه و ستارگان مسخ...»

آنگاه م∂گويد:  
نا...�؛۳  ґرẂمџأґب џون ẀدẂهџي ↨ￍمґأئ ẂمẀناهẂل џع џج џو�

«پيشوايان∂ كه ما امامشان قرار دادهايم، به امر ما هدايت م∂كنند...». 
^ كه:  همان امر

�؛  ґهẃلґل ẀهￍلẀك џرẂم џالẂا ￍإن�
^ امور متعلẃق به خداست».  «به تحقيق،[اختيار]همه

^ كه آسمانها  ر آن امرند، همان امر ẃك→ه ش→مس و ق→مر و دي→گر س→→تارگان مسخ ^ ه→مان ام→ر
^ كه:  و زمين بر آن استوارند، همان امر

�؛℮  ẀونẀكџيџف ẂنẀك Ẁهџل џولẀقџن Ẃأن Ẁناه Ẃد џإذا أر�
نا�؛لذا امامان� اول∂االمرند  ґر Ẃم џاґب џهدون џآر＾، آن ف→رمان را به دست امامان دادهايم كه�ي

                                                           

 .۲Ｑ ^ ^ روم ، آيه ـ سوره ۱
 .Ｑ℮ ^ ^ اعراف ، آيه ـ سوره ۲
 .۷۳ ^ ^ انبياء ، آيه ـ سوره ۳
 .℮Ω＾نحل،آيه ^ ـ سوره ℮
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و چ→→→→→→→→→→→→→→ون اول∂االم→→→→→→→→→→→→→→رند، اط→→→→→→→→→→→→→→اعت از آنه→→→→→→→→→→→→→→→ا واجب است، ه→→→→→→→→→→→→→→→مان گ→→→→→→→→→→→→→→ونه ك→→→→→→→→→→→→→→ه اط→→→→→→→→→→→→→اعت از خ→→→→→→→→→→→→→دا و 
رسول� واجب است، چنانكه در آيه هم كنار خدا و رسول خدا� قرار گرفتهاند: 

...�؛۱  ẂمẀكẂن ґم ґرẂم џالẂا ∂ґولẀا џو џول Ẁس ￍوا الرẀيع ґأط џو џوا اهللاẀيع ґوا أطẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�
^ اي→→→→→→→→→مانآورندگان، اط→→→→→→→→→اعت ك→→→→→→→→→نيد خ→→→→→→→→→دا را و اط→→→→→→→→→اعت ك→→→→→→→→→نيد رس→→→→→→→→ول و اول∂االم→→→→→→→→ر [ام→→→→→→→→امان  «ا

معصوم�] از ميان خودتان را...». 
^ ش→→→ريفه ن→→→يز اس→→→تناد م→→→∂كنند ك→→→ه  ب→→→→زرگان در م→→→→قام اث→→→→→بات ع→→→→صمت ام→→→→امان� ب→→→ه اي→→→ن آي→→→→ه
اط→اعت از اولواالم→ر را ب→→ه ط→ور م→طلق واجب ك→رده است و ه→مين وج→وب اطاعت مطلق از فرمان او 
ك→→→اشف از ع→→→صمت اوست؛ زي→→→را اگ→→→→ر ج→→→→ايزالخ→→→طا ب→→→اشد،در ص→→→ورت ارت→→→كاب گ→→→→ناه، اط→→→اعت از او 
م→→ستلزم ت→→ناقض م→→∂شود، چ→→ون از آن ج→→→هت ك→→→ه گ→نهكار است، اط→اعت از او ج→ايز ن→→يست و از آن 

جهت كه اولواالمر است، اطاعت از او واجب است.  
^ ما  ^ هال∑ معنو ^ حبẃ دنيا مايه بيمار

^ ك→→→→→ه در ك→→→→نار خ→→→→→دا و رس→→→→ول� اط→→→اعت از آنه→→→→ا ب→→→→ه  پس م→→→→علوم م→→→→→∂شود، آن اولواالم→→→→ر
ه  ẃط→→ور م→→طلق واجب است، ك→→→سان∂ ه→→→ستند ك→→ه م→→عصوم از خ→→طا و س→هو و ن→سيانند. اك→نون آن→چه ت→وج
^ از اه→→→→لالذẃك→→→→ر و ب→→→قيẃ↨ اهللا و اولواالم→→→ر در  ع∂ پ→→→يرو ẃب→→→→ه آن ب→→→→ر م→→→ا الزم است اي→→→ن ك→→→→ه، م→→→ا ب→→→ه ع→→→نوان م→→→د

^ هستيم.   خود بنگريم كه در چه حدẃ از اين پيرو
اي→→→ن ه→→→مه ب→→حثها و گ→→فت و ش→→نودها ب→→→ه اي→→ن م→→نظور است ك→→ه م→→ا خ→→ود را در م→→سير اه→→→لالذẃك→→ر 
ب→→→→→→→يفكنيم و از اولواالم→→→→→→→ر اط→→→→→→→→اعت ك→→→→→→→نيم؛ وگ→→→→→→→رنه،اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→→ه ام→→→→→→→امان ب→→→→→→→گوييم ش→→→→→→→ما اه→→→→→→→ل ذك→→→→→→→ريد و 
^ شما زيارتگاه ما و...  ^ شما و قبرها اول∂االم→ريد و سالم و درود بر شما و پدران و مادران ما فدا

                                                           

 .Ｑ۹ ^ ^ نساء ، آيه ـ سوره ۱
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^ ن→كنيم. اگ→ر آنه→ا اه→ل ذك→رند م→→ا ه→م  ^ ن→→خواه→→د داشت، اگ→→→ر از آنه→→→ا در م→→قام ع→مل پ→يرو ن→→تيجها
بايد در حدẃ خودمان اهل ذكر باشيم كه فرمودهاند: 

)؛۱  ґوبẀلẀقẂيا↕ ال џح ґرẂكґ ẃالذ ∂ґف)
^ شما]است».  «در ذكر [و ياد خدا و قرآن] حيات دلها[

)؛۲  ґوبẀلẀقẂال Ẁفاء ґش ґاهللا ẀرẂك ґذ)
^ بيمار است».   «ياد خدا شفابخش دلها

^ ابوحمزه م∂خوانيم:  در دعا
^ґ بґذґكẂرџ∑ґ عاشџ قџلẂبґ∂)؛  (مџوẂال

^ من، با ياد تو قلب من زنده م∂ماند».  «موال
آي→→→→ا م→→ا واق→→عاҐ اي→→ن ح→→قايق را م→→∂فهميم و راست م→→→∂گوييم ي→→ا خ→→ير، الف→→اظ∂ را ي→→→اد گ→→رفتهاي→→م و 
^ حيات و قوت جان ماست كه اگر به ما نرسد م∂ميريم؟  اҐ ي→اد خدا مايه ẃت→كرار م→∂كنيم؟آيا ج→د
م→ا اي→→ن را ب→اور داري→م ك→ه در دن→→يا ب→ه پ→ول زن→دهاي→م؛ اگ→ر ب→رسد، ش→→اديم و اگ→ر ن→رسد، اف→سردهايم؛ آيا با 
^ خ→→→دا آن چ→→نان ح→→→اكم ب→ر دله→→ا گ→شته است ك→→ه ي−  ي→→اد خ→→دا ن→→يز چ→→نينيم؟ م→→→عاالس→→→ف دن→→يا ب→→ه ج→→→ا
^ ت→قليد ك→→ند، م→→∂گردد و در م→يان م→جتهدين يك∂ را پيدا م∂كند  م→سلمان اگ→ر ب→خواه→د از م→جتهد
ك→→→→ه م→→→→ثالҐ در ه→→→→ديه خ→→→→مس را واجب ن→→→→م∂دان→→→→→د ي→→→→ا رب→→→ا را ب→→→→هصورت خ→→→→ريد و ف→→→روش اس→→→كناس ج→→→ايز 
^ است  م→→→∂دان→→→→د و ك→→→لẃ م→→→→عامالت ب→→→انك∂ را ص→→حيح و ش→→رع∂ م→→∂دان→→→د و... خ→→→الصه، دن→→بال م→→جتهد
^ به اعلم و غير اعلم، به فقيه و غير فقيه،  ك→ه راه رس→يدن به دنيا را هموار م∂كند و ديگر اصالҐ كار

                                                           

ـ غررالحكم،فصلＱ۸،حرف الفاء.  ۱
ـ ميزانالحكم،جلد۳،صفحه＾℮۱۹.  ۲
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 ^ ^ حبẃ دن→→→ياست ك→→→ه ه→→→مچون ب→→→يمار امه و ري→→→ش∂ ك→→→→اف∂ است. اي→→→ن ب→→→يمار ẃن→→→→دارد؛ت→→→نها داش→→→تن ع→→→م
 ^ ^ اك→ثر م→ا م→ردم راس→خ گ→شته است و ب→اورمان ه→→م ن→→شده است ك→ه ب→ه چ→نين ب→يمار م→زمن∂ در دله→ا

مهلك∂ مبتال هستيم. 
خوشگذران∂ دنيا به اين عذاب نم∂ارزد 

^ داخ→→ل و خارج  ẃا اگ→ر م→→ا ب→فهميم ك→ه زخ→م م→عده داري→م، ب→ه ف→كر ع→→الجش م→→∂اف→تيم و ب→ه اط→ب
^ حبẃ دنيا به مراتب كشندهتر  م→راج→عه م→∂كنيم ت→→ا ب→هبود ي→ابيم؛ ول∂ اك→ثر ما نفهميدهايم كه بيمار
از ب→→→→→→يمار＾هاي∂ چ→→→→→→ون وب→→→→→→ا و س→→→→→رطان است؛ چ→→→→→را ك→→→→→→ه ن→→→→→تيجهاش ه→→→→→→الكت ج→→→→→اودان است.ح→→→→→ضرت 
^ رس→→→يدند ك→ه ب→→ه ك→لẃ∂ وي→ران گ→شته ب→ود و ت→مام اه→→ال∂ آن  ع→→يس∂� ب→→ا ي→→اران→→→شان م→→→∂رفتند؛ ب→→ه ش→→هر
 ^ م→→→→→رده ب→→→→→ودند و اج→→→→→سادشان ب→→→→→ر زم→→→→→ين م→→→→→→انده ب→→→→→ود. آنح→→→→→ضرت ف→→→→رمود : م→→→→علوم م→→→→∂شود ك→→→→ه ح→→→→ادثه
^ رخ داده و دف→عتاҐ م→ردهان→د؛ اگ→ر ت→دريجاҐ م→رده ب→ودند، ي→→كديگر را دف→ن م→∂كردند . ي→→اران  وي→ران→گر
ت∂Ẅ و زنده كردن مردههاست،يك∂ از اينها  Ẃوџم ^ ع→رض ك→ردند: ش→→ما ك→ه ي→ك∂ از م→عجزات→تان اح→→يا
ن داده ش→→→→→→→د. آن  را زن→→→→→→→ده ك→→→→→→→نيد ت→→→→→→→→ا ب→→→→→→→فهميم چ→→→→→→→ه ش→→→→→→ده است. ع→→→→→→يس∂� از خ→→→→→→→دا اس→→→→→→تيذان∗∗∗∗ك→→→→→→رد. اذ
^ اي→ستاد و ص→دا زد.ي→ك∂ ج→واب داد. ح→ضرت م→سيح � ف→رمود: چ→گونه ب→وده  ^ ب→→لند ح→→ضرت رو

است حال شما؟ جواب داد :  
يџ↨)؛  ґهاو ∂ґنا ف Ẃحџب Ẃصџا џو ↨џيґعاف ґﾭ ناẂتґب)

«ما شب با عافيت خوابيديم و صبح خود را در ميان جهنẃم ديديم». 
د داشتيم، از جمله دوست∂  ẃح→ضرت ع→→يس∂� از حاالتشان پرسيد. گفت: ما گناهان متعد
^ م→→→→→ا ج→→→→→ا گ→→→→→رفته ب→→→→→ود. ع→→→→→يس∂� ف→→→→رمود: ن→→→→سبت ب→→→→→ه دن→→→→→يا چ→→→→گونه ب→→→→وديد؟  دن→→→→→يا ك→→→→→→ه ش→→→→→→ديداҐ در دله→→→→→→ا

                                                           

استيذان: اجازه خواستن،اذن گرفتن.  ∗
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ه بيايد، او خوشحال م∂شود و  ẃه ب→ه م→→ادرش؛ ه→مانطور كه وقت∂ مادر به سمت بچ ẃگ→فت:مانند ب→چ
ه كند و برود،او غمگين م∂شود و م∂گريد، ما هم از اقبال دنيا  ẃم→∂خندد و ه→→مين ك→ه پشت به بچ
خ→وشحال م→∂شديم و از ادب→ار آن غ→مگين م→∂گشتيم. ح→ضرت م→سي→ح� فرمود: چرا از ميان اين 
همه اموات تو تنها جواب م∂ده∂؟ گفت: آنها لجام آتشين به دهانشان زدهاند و قادر به حرف 
زدن ن→→→يستند. ف→→→رمود: ت→→→و چ→→→ه ط→→→ور لج→→→ام آت→→→شين ن→→→→دار＾؟ گ→→فت : م→→ن در م→→→يانشان ب→→ودم ول∂ ب→→ا آنه→→ا 
ن→بودم.من اه→ل گ→ناه ن→بودم ول∂ وظ→يفه داش→تم از م→يانشان ب→يرون ب→روم و ن→رفتم. ب→→ال ك→→ه آمد، دامن مرا 
^ ب→→→اريك∂ آوي→→→ختهام؛ ه→→→يچ ن→→→م∂دان→→م ك→→ه در م→→يان  ه→→→م گ→→→رفت و اك→→→نون م→→→ن ب→→→ر لب ج→→→→هنẃم ب→→→→ه رش→→→ته
ج→→→هنẃم خ→→→→واه→→→م اف→→→→تاد ي→→→→ا ع→→→فوم خ→→→واه→→→→ند ك→→→رد. اي→→→ن را گ→→→فت و ص→→→دا ق→→طع ش→→د. ح→→ضرت ع→→يس∂� ب→→ه 
ي→ارانش ف→رمود: اگ→ر ان→→سان در اي→→ن دنيا در مزبله زندگ∂ كند و نان خش− با نم− درشت بخورد، 
بهتر از اين است كه به اين بدبخت∂ مبتال گردد. خوشگذران∂ دنيا به اين عذاب اله∂ نم∂ارزد. 

�؛۱  ґارￍالن ґحاب Ẃأص Ẃن ґم џ−ￍإن Ґيالґلџق џ∑ґرẂفẀكґب Ẃعￍت џمџت ẂلẀق...�
ت ب→→→بر ول∂ ب→→→دان ك→→→ه [س→→→رانجام] از اه→→→ل  ẃزودگ→→→ذر لذ ^ «...ب→→→→گو ف→→→→→عالҐ [ك→→→→يف ك→→→→ن و] از اي→→→→ن دن→→→→يا

آتش خواه∂ بود».  
انواع ذكر از نگاه اميرمؤمنان عل∂� 

قال اميرالمؤمنين�: 
 џم ￍر џما ح џدẂن→ ґع ґاهللاẀرẂك ґذ џ−ґذل Ẃن→ ґم Ẁل џضẂفџا џو ↨џصيب ẀمẂال џدẂن→ ґع ￍل џج џو ￍز џع ґاهللا ẀرẂك ґذ ґران→Ẃك ґذ Ẁر→Ẃكґ ẃلذџا)

زاҐ)؛  ґحاج џونẀكџيџف џ−Ẃيџل џع Ẁاهللا
«ذك→→ر دو گ→→ونه است: ي→→اد خ→→دا ك→→ردن ب→→ه ه→→نگام ح→→دوث م→صيبت؛ و ب→رتر از آن، ي→اد خ→دا ك→ردن 

                                                           

 . ۸ ^ ^ زمر ، آيه ـ سوره ۱
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^ كه خدا آن را بر تو حرام كرده است».  هنگام پيش آمدن كار
 آنگ→→→ونه ك→→→ه ي→→اد خ→→دا م→→انع ارت→→→كاب آن گ→→ردد.آدم م→→صيبتزده وق→→ت∂ ب→→ه ي→→اد خ→→دا م→→∂اف→→تد، 

آرامش پيدا م∂كند و اجر صبر از خدا م∂طلبد كه: 
�؛۱   ẀوبẀلẀقẂال نґئ џمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�

^ از آن ب→→→رتر و ب→→→االتر از ي→→→اد خ→→→→دا ب→→→ه ه→→→نگام  ول∂ ي→→→→اد خ→→→→دا ب→→→→ه ه→→→→نگام م→→→يل ب→→→ه گ→→→→ناه و خ→→→وددار
^ ص→→→د ي→→ا ه→→زار ب→→ار  ^ از ج→→زع ك→→ردن است. ت→→نها ت→→سبيح ب→→ه دست گ→→رفتن و روز م→→صيبت و خ→→وددار
ا در مقام عمل، خدا را به حساب نياوردن ذكر نيست. ذكر يعن∂ ياد  ẃاهللاك→بر و س→بحاناهللا گ→→فتن ام

كردن و ياد كردن امر قلب∂ است و خدا م∂فرمايد:  
�؛۲  џون Ẁر ґصẂبẀم ẂمẀإذا هџوا ف Ẁرￍك џذџت ґطانẂي ￍالش џن ґم ẁفґطائ ẂمẀه ￍسџا إذا م Ẃوџقￍات џين ґذￍال ￍإن�

ه و بيدار  ẃمتوج Ґقلب تقواپيشگان بزند، دفعتا ^ ^ به گنجينهها وق→ت∂ ش→يطان ب→خواه→د دستبرد
^ قلبشان بيرون م∂كنند.   م∂شوند و او را از خانه

ر به ياد خدا  ẃشيطان نم∂ماند. قلب متذك ^ ذك→ر و ي→اد خ→دا ك→→ه ب→→ه قلب آمد، ديگر جاي∂ برا
^ بزند.  ^ روشن نم∂تواند دستبرد روشن است و دزد در فضا

 ∂→→→ ґف ẀهẀلџث→→→ џم Ẃنџم→→→џك ґاس→→→→ￍالن ґﾭ ґه→→→ ґب ∂ ґشẂم→→→→ џي Ґورا→→→→Ẁن Ẁهџنا لẂل џع→→→→ џج џو ẀناهẂيџي Ẃحџأ→→→→џف ҐتاẂي→→→→џم џك→→→→ان Ẃن→→→→џم џأ و�
نẂها...�؛۳  ґج＃ م ґخارґب џسẂيџل ґماتẀلالظ

^ برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه  «آي→ا ك→س∂ ك→ه م→رده بود و ما او را زنده كرديم و نور
م∂رود،برابر است با كس∂ كه در ميان تاريك∂ها به سر م∂برد و راه خروج از آن را ندارد...»؟ 

                                                           

^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱
 .۲Ω۱ ^ ^ اعراف ، آيه ـ سوره ۲

 .۱۲۳ ^ ^ انعام ، آيه ـ سوره ۳



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳⅛۳

^ ق→→→لبش روش→→→ن گ→→→شته  آر＾،ان→→→→→سان∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ه ح→→→→يات اي→→→→مان∂ زن→→→ده ش→→→ده و چ→→→راغ ت→→→قوا در ف→→→ضا
است،م→→→→→→→→→∂فهمد ك→→→→→→→→جا راه و ك→→→→→→→→جا چ→→→→→→→اه است،ك→→→→→→→دام ف→→→→→→→كر و ع→→→→→→→→مل ص→→→→→→→حيح و ك→→→→→→→→دام ف→→→→→→→كر و ع→→→→→→→مل 

^ قرآن از اولوااللباب∂ است كه:   ناصحيح است.او به فرموده
 џو ґماوات ￍالس ґقẂل џخ ґﾭ џون Ẁرￍكџفџت џي џو Ẃم ґهґوبẀن→ Ẁج џﾲ→џع џو ҐوداẀع→Ẁق џو Ґياما→ґق џاهللا џون ẀرẀك Ẃذ џي џي→ن ґذￍال�

...�؛  ґض Ẃر џالẂا
م→→→→→∂ايستند ب→→→→→ا ي→→→→→اد خ→→→→→دا، م→→→→→→∂نشينند ب→→→→→ا ي→→→→→اد خ→→→→→دا، م→→→→→∂خوابند ب→→→→→ا ي→→→→→اد خ→→→→→دا و پ→→→→→يوسته در آف→→→→رينش 

آسمانها و زمين م∂انديشند و از عمق جان م∂گويند: 
...�؛۱  џ−џحانẂب Ẁس Ґال ґهذا باط џتẂقџل џنا ما خￍب џر�

^ م→→ا،تو م→نزẃه∂ از اي→→نكه اي→ن ن→ظام ع→ظيم را ع→بث و ب→اطل آف→ريده ب→اش∂... و چ→ه ن→عمت  ^ خ→→دا ا
^ ب→→ه انديشيدن  ر ك→→ه ان→سان در ه→→مه ج→ا و در ه→مه ح→ال و ب→ا دي→→دن ه→ر چ→يز ẃب→زرگ∂ است ق→درت ت→فك

^ خدا باز كند.  بپردازد و راه∂ به سو
 ґصال Ẃاآل џو ґẃو ẀدẀغẂالґب ґلẂوџقẂال џن ґم ґرẂه џجẂال џون Ẁد џو ↨џيف ґخ џو Ґعا ر џضџت џ− ґسẂف→џن ґﾭ џ−ￍب џر ẂرẀك Ẃاذ џو�

�؛۲  џينґلґغافẂال џن ґم ẂنẀكџال ت џو
ع و خ→→→→→→وف، آه→→→→→→سته و آرام، ص→→→→→بحگاهان و  ẃت→→→→→→ضر ^ «پ→→→→→→روردگار خ→→→→→→ود را در دل خ→→→→→→ويش، از رو

شامگاهان ياد كن و از غافالن مباش».  
در همه حال به ياد خدا بايد بود 

^ پيشين حاالت مختلف را نشان م∂دهد:   آيه
...�؛  Ẃم ґهґوبẀن Ẁج ∂џلџع џو ҐوداẀعẀق џو Ґياماґق...�

                                                           

 .۱۹۱ ^ ^ آل عمران ، آيه ـ سوره ۱
 .۲ΩＱ ^ ^ اعراف ، آيه ـ سوره ۲



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)

   
 ۳⅛℮

اي→→→→ن آي→→→→→ه اوق→→→→→ات م→→→→ختلف ص→→→→بح و ظ→→→هر و شب را ن→→→شان م→→→→∂دهد؛ ي→→→عن∂ در ه→→→ر ح→→→→ال و در ه→→→ر 
وقت∂ به ياد خدا باشيد. 

...�؛۱  ґاهللا ґرẂك ґذ Ẃنџع ẂمẀك ẀالدẂال أو џو ẂمẀكẀوالẂأم ẂمẀك ґهẂلẀال ت...�
«...مراقب باشيد! اموال و اوالدتان از ياد خدا بازتان ندارند و به خود مشغولتان نسازند». 

...�؛۲  ẂمẀوه Ẁر џذ Ẃاحџف ẂمẀكџا لￎو Ẁدџع ẂمẀكґالدẂأو џو ẂمẀك ґواج Ẃأز Ẃن ґم ￍإن...�
^ شما دشمنان∂ هست، از آنها بر حذر باشيد».   «به تحقيق، از همسران و فرزندانتان برا

هها از  ẃخ→→→دا م→→∂كنند . ب→چ ẃ∂ن→→امرض ^ ب→→ا اظ→→هار م→→حبẃت ج→→لو م→→→∂آيند و ش→→→ما را وادار ب→→→ه ك→→ارها
س→→→→→ر و دوش→→→→→→تان ب→→→→→اال م→→→→→→∂روند و ب→→→→→ابا ج→→→→ان، ب→→→→ابا ج→→→→ان م→→→→∂گويند و ب→→→→ا ه→→→→مين س→→→→خنان دلن→→→→شين گ→→→→ولتان 
^ ق→يامت ه→م ه→مينان گ→→ريبان ش→→ما را  م→→∂زنند و ش→→ما را وادار ب→→ه ك→→سب و ك→→→ار ح→→رام م→→∂كنند و ف→ردا
^ ح→→رام  ^ ح→→رام خ→→وران→→→ده و لب→→اسها م→→→∂گيرند و ب→→→ه دي→→→وان ع→→→دل اله→→→→∂ م→→→∂سپارند ك→→→→ه ب→→→ه م→→→ا غ→→→ذاه→→→ا

پوشانده است. خود را بپاييد كه به خاطر آنها خدا را از خود ناراض∂ نسازيد. 
...�؛  ẂمẀناكẂق џز џا رￍم ґوا مẀقґفẂأن...�

از آنچه به شما دادهايم انفاق كنيد و دست افتادهها را بگيريد. 
...�؛۳  Ẁت ẂوџمẂال ẀمẀك џد џأح џ∂ґتẂأџي Ẃأن ґلẂبџق Ẃن ґم...�

پيش از اينكه مرگ يك∂ از شما برسد و آنگاه بگويد:  
�؛℮  џين ґحґال ￍالص џن ґم ẂنẀأك џو џق ￍد ￍصџأџيب＃ ف ґرџل＃ ق џأج ∂џإل ∂ґنџت Ẃر ￍال أخ Ẃوџل ґẃب џر...�

                                                           

 .۹ ^ ^ منافقون ، آيه ـ سوره ۱
 .۱℮ ^ ^ تغابن ، آيه ـ سوره ۲

 .۱Ω＾منافقون،آيه ^ ـ سوره ۳
ـ همان.  ℮



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳⅛�

«خدايا، چرا اندك∂ مرگم را به تأخير نينداخت∂ تا صدقه بدهم و از صالحان باشم». 
لẀها...�؛۱  џأج џإذا جاء ҐساẂفџن Ẁاهللا џر ґẃخ џؤẀي Ẃنџل џو�

«و هرگز خدا مرگ فرارسيده را به تأخير نم∂اندازد...». 
ذكر ما، بين دو ذكر خدا 

ه داشت ك→ه ذك→ر از او آغ→از م→∂شود و ب→→ه او خ→تم م→∂گردد.  ẃب→→ه اي→→ن لط→→ف خ→→→دا ه→→→م ب→→ايد ت→وج
پ→→→يش از اي→→→→نكه م→→→ا او را ي→→→→اد ك→→→نيم، او م→→→ا را ي→→→→اد ك→→رده ك→→ه م→→→ا را آف→→ريده و اي→→ن ه→→→مه ن→→عمت از داخ→→→ل و 
داҐ او م→→→→ا را ي→→→→→اد  ẃخ→→→→→ارج وج→→→→→ودمان ب→→→→→→ه م→→→→→ا ع→→→→→→نايت ف→→→→→رموده و پس از اي→→→→→ن ك→→→→→ه م→→→→ا او را ي→→→→اد ك→→→→رديم، م→→→→جد

م∂كند و به ما پاداش م∂دهد. 
پـس ايـن بـنـده بـر آس→→→→→→→→→تـان س→→→→→→→→→ر نـه→→→→→→→→اد6 نـخـست او ارادت بـه دل بـر نـهـاد6 
از آن در ن→→→→→→گـه ك→→→→→→ن كـه ت→→→→→وفـيـق اوست6 چ→→→→ه ان→→→→→ديش∂ از خ→→→→ود ك→→→→ه ف→→→→علم ن→→→كوست6 

هم توفيق ذكر ما از او،هم پاداش ذكر ما از اوست .  
џ→→→→→→→→رد بـوس→→→→→→→→تانبان ب→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→وان شـاه6  ب→→→ه ت→→→حـفه ث→→→مر ه→→→م زب→→ستان ش→→اه6 ب

ب→→→→→اغبان از ب→→→→اغ خ→→→→ود ش→→→→اه م→→→→يوه م→→→→∂چيند و ب→→→→→ه ع→→→→نوان ت→→→→حفه پ→→→→يش ش→→→→اه م→→→→→∂برد و ش→→→→اه ه→→→→م ب→→→→ه او 
پ→اداش م→∂دهد و لذا ذك→ر م→ا، بين دو ذكر خدا قرار گرفته است. اوẃل، خدا ما را ياد م∂كند و ما را 
ب→→→ه ي→→→اد خ→→→ود م→→→∂ان→→→دازد و ب→→→→عد ه→→→→م دوب→→→اره م→→→ا را ي→→→اد م→→→→∂كند و ب→→→→ه ذك→→→→ر م→→→ا پ→→اداش م→→→∂دهد، چ→→→نان ك→→ه 

م∂فرمايد:  
...�؛۲  ẂمẀك ẂرẀك Ẃأذ ∂ґون ẀرẀك Ẃاذџف�

                                                           

 .۱۱ ^ ^ منافقون ، آيه ـ سوره ۱
 .۱Ｑ۲ ^ ^ بقره ، آيه ـ سوره ۲



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۳⅛⅛

«مرا ياد كنيد تا من هم شما را ياد كنم...». 
^ ما، بين  ^ توبه هم چنين است. توبه ت→وفيق ذك→ر از او و پاداش آن نيز از اوست. در مسأله

^ خدا قرار م∂گيرد، چنانكه فرموده است:   دو توبه
�؛۱  Ẁ╢ ґح ￍالر Ẁابￍوￍالت џوẀه џاهللا ￍوا إنẀوبẀتџيґل Ẃم ґهẂيџل џع џتاب ￍمẀث...�

^ بنده را م∂پذيرد».  ل خدا توفيق توبه م∂دهد و سپس توبه ẃاو»
 توفيق توبه از او و پذيرش توبه نيز از اوست. 

^ واقع∂ عنايت بفرما.  ^ ما توفيق ذكر و توبه  خداوندا، به همه
حسن عاقبت به ما عطا فرما. 

گناهان ما را بيامرز. 
الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .۱۱۸ ^ ^ برائت ، آيه ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
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^ امامان معصوم�  چهار صفت برا
«[م→ا اق→رار م→→∂كنيم ك→→ه] خ→داوند ش→ما [خ→اندان عصمت] را بر اساس علم∂ كه به شايستگ∂ شما 
^ خ→→دا ه→→→م م→→رتض∂ ه→→→م م→→→ختار و ه→→→م  داش→→ته[از م→→→يان م→→ردم] ب→→رگزيده است؛ [در ن→→تيجه، ش→→ما، ه→→م م→→صطفا

^ خدا هستيد]».  مجتبا
اي→→→→ن چ→→→→هار ص→→→فت، ه→→→ر چ→→→ند از ن→→→ظر م→→→عنا ن→→→زدي− ب→→→ه ه→→→م ه→→→→ستند،حتماҐ ه→→→→ر ي− خ→→→صوصيẃت∂ 
دارن→→د ك→→ه در ك→→الم ف→صيح ح→كيم ب→ه دن→بال ه→→م آم→دهان→→د؛يعن∂ چ→→نين ن→→يست ك→ه ب→ه اص→طالح، الف→اظ 
^ داش→ته ب→اشند، لذا در ب→→اب ت→فاوت م→→عان∂ آنه→→ا م→→∂توان گ→فت، از آن  ^ واح→د م→→ترادف ب→→وده م→عنا
» و از آن ن→→→→→ظر ك→→→→→ه  Ẅ∂آلودگ→→→→→→∂ها خ→→→→→الص م→→→→→→∂كنند، م→→→→→∂شوند «م→→→→صطف ^ ^ را از ه→→→→→→مه ن→→→→→ظر ك→→→→→→ه چ→→→→→يز
» و از آن ن→→ظر ك→→ه از م→→→يان چ→→→ند چ→→يز ان→→تخاب  Ẅ∂م→→→ورد پ→→→سن→→د ك→→س∂ ق→→رار م→→→∂گيرند، م→→→∂شوند «م→→رتض
ه دي→گران را ج→لب م→→∂كنند و دله→ا  ẃم→→∂شوند، «م→→ختار»م→→حسوب م→→→∂شوند و از آن ج→→هت ك→→→ه ت→وج

» م∂شود.  Ẅ∂را مجذوب خود م∂سازند، از ايشان تعبير به «مجتب



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۳⅛۸

امامان معصوم�مظهر علم خدا 
^ زي→→→→→ارت ج→→→→→امعه، ب→→→→→ه ج→→→→→ا＾(بعلمه) (لع→→→→→لمه)آمده است ك→→→→→ه در اي→→→→→ن  در ب→→→→→→عض∂ از ن→→→→→→سخهها
ص→→→→ورت، م→→→→عنا اي→→→→→ن م→→→→∂شود: خ→→→→→داون→→→→د ش→→→→→ما اه→→→→ل ب→→→→يت را م→→→→حلẃ ق→→→→ابل∂ ش→→→→ناخته و ع→→→لم خ→→→ودش را در 
وج→→ود شما قرار داده است تا آنچه را او م∂داند، شما هم بدانيد(مگر آنچه را اختصاص به  ع→اء∗∗∗∗ ґو
خ→→ود داده و ع→→لم م→→ستأثرش م→→∂گويند) چ→→ون ه→→ركس∂ ص→→→الحيẃت و اه→→ليẃت اي→→ن را ن→→دارد ك→→ه م→ظهر 
^ خدا هستيد و در مقام اخذ علم، احتياج به غير خدا  ع→لم خ→دا ب→اشد، ت→نها ش→→ما ش→→اگرد ب→→الواس→طه

نداريد و علوم خود را مستقيماҐ از خدا م∂گيريد. 
خداوند متعال معلẃم امامان معصوم� 

ẃه، آن ب→→→→زرگواران ن→→→→يز م→→→→خلوقند و م→→→→خلوق در ذات خ→→→→ود ج→→→→اهل است و اح→→→→تياج ب→→→→ه م→→→→→علẃم  الب→→→→→ت
^ ن→→بوẃت  ^ م→→رتبه ^ ب→→رتر ذات اق→→دس ح→→قẃ ع→→زẃ و ع→→→الست ك→→→ه از م→→جرا →→→→ا م→→→علẃم آن م→→خلوقها ẃدارد؛ ام

^ علوم به آن انوار عرش∂ م∂كند.  د مصطف∂�افاضه ẃحضرت محم ^ ختميẃه
^ ذه→ن∂ م→ا ص→حيح  ^ ع→→لم ب→→ه ان→→باشتهها م→→ا ج→→→اهالن در م→→→قام ك→→سب ع→→لم(اگ→→ر اط→→→الق ك→→لمه
^ اي→→ن و آن، ك→→ه  ^ ام→→→ثال خ→→→ود دراز م→→→→∂كنيم و از گ→→→فتهها و ن→→→وشتهها ب→→→اشد) دست گ→→→→داي→→→∂ ب→→→ه س→→→و
ه→→→→→→→→→→مانند خ→→→→→→→→→→ودمان ت→→→→→→→→→→ه∂دستان ج→→→→→→→→→→ايزالخ→→→→→→→→→→طا ه→→→→→→→→→→→ستند،ان→→→→→→→→→→دك∂ م→→→→→→→→→→∂گيريم و در وع→→→→→→→→→→اء ذه→→→→→→→→→ن خ→→→→→→→→→ود 
^ جز گداي∂ از  م→∂گنجانيم و اي→ن پ→ستترين ن→وع ت→→علẃم است و جز اين نيز راه∂ نداريم و چارها

^ همچون خود و احياناҐ آميختن آن با اوهام شخص∂ خود نم∂يابيم.  افكار افراد
دك→→→→→→ارت، ح→→→→→→كيم م→→→→→→عروف ف→→→→→→ران→→→→→→سو＾، ب→→→→→→→عد از اي→→→→→→ن ك→→→→→→ه ي− س→→→→→→لسله م→→→→→→قاالت ع→→→→→→لم∂ م→→→→→نتشر 
ك→رد،مورد ت→حسين دان→شمندان ج→هان ق→رار گرفت. يك∂ از كسان∂ كه شديداҐ تحت تأثير عظمت 

                                                           

وعاء: ظرف.  ∗



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳⅛۹

^ عظيم در اختيار دارد و اين  ع→لم∂ او واق→ع ش→ده ب→ود، ب→ا خ→ود فكر كرد كه او حتماҐ ي− كتابخانه
^ ت→→قاضا  م→→→علومات را از آن ك→→→→تابخانه ب→→→ه دست آورده است؛ از اي→→→→ن رو، ب→→→→ه م→→→→القات او رفت و از و
^ را ك→→→ه  ^ خ→→→ود را ب→→→ه او ن→→شان ده→→د. او ه→→م آن ف→→رد را ب→→→ه م→→حلẃ∂ ب→→رد و ج→→→سد گ→→وسالها ك→→→رد ك→→→تابخانه
 ^ ^ م→→→→→→ن است، م→→→→→→→ن از ن→→→→→→وشتهها م→→→→→→→شغول ت→→→→→→→شريحش ب→→→→→→→ود ب→→→→→→→→ه او ن→→→→→→→→شان داد و گ→→→→→→→فت: اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→تابخانه
دي→→گران اخ→→ذ ع→→لم ن→→كردهام؛ ب→→لكه خ→→ودم ب→→ه ت→→حقيق پ→→رداخ→→→ته و ب→→دن اي→→ن گ→→وساله را ت→→شريح ك→رده و 
ادهام و در واقع، آنچه از معلومات  د رم→وز ب→ه ك→ار رف→ته در خ→لقت او را م→ورد م→طالعه و ت→دقيق∗∗∗∗قرار 

^ بدن اين گوساله كردهام.  به دست من آمده، از تحقيق∂ است كه درباره
^ از   اي→→ن ه→→م ن→→وع∂ ك→→سب ع→→لم است و ب→→ديه∂ است ك→→ه از ن→→وع اوẃل، ك→→ه ص→→رفاҐ ن→→سخهبردار
^ م→كنون در  ^ خ→→ود، اس→→تعداده→→ا اليẃت ف→→كر ẃاف→→كار دي→→گران است، ع→→ال∂تر است؛چ→→را ك→→ه ب→→ر اث→→ر ف→→ع
^ پ→→→→→يشرفت ع→→→→لم در ج→→→→امعه م→→→→→∂شود؛ول∂ ب→→→→ا اي→→→→ن  وج→→→→→ودش را ب→→→→→→ه ب→→→→→روز و ظ→→→→هور م→→→→→∂رساند و وس→→→→→يله
وص→→→→→ف،او ه→→→→→→م م→→→→→مكن است در ت→→→→→حقيقات خ→→→→→ويش اش→→→→→→تباه ك→→→→→ند.كس∂ ك→→→→→→ه ح→→→→يوان→→→→→ات و ن→→→→→باتات را 
ت→→→شريح م→→→∂كند ي→→→ا در اب→→عاد س→→تارگان آس→→مان م→→طالعه م→→→∂كند، در ع→→ين ح→→ال ك→→ه ك→→→ار ع→→لم∂ ب→→→سيار 
 Ґخ→→→→→→→→وب و ق→→→→→→→→→ابل ت→→→→→→→→قدير است،م→→→→→→→→مكن است اش→→→→→→→→تباه ك→→→→→→→→ند و چ→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→سا اش→→→→→→→→تباه ه→→→→→→→→م م→→→→→→→→∂كنند و اح→→→→→→→→يانا
^ آن ب→→→ه  →→ا ع→→ال∂ترين ع→→لوم ع→→لم∂ است ك→→ه دارن→→ده ẃب→→→→ه ب→→→ار م→→→∂آورند. ام ^ ^ ج→→→بران ن→→→→اپذير زي→→→→انها
^ اي→→→ن و آن ك→→→→ار دارد ن→→→ه ب→→→ه  ẃصل است؛ ن→→→→ه ب→→→→ه ن→→→وشتهها و گ→→→فتهها اق→→→يانوس ب→→→→∂كران «وح→→→∂ خ→→→→دا» م→→→ت
ẃ→→→كا م→→→→∂كند، ب→→→لكه ب→→→ه ط→→→ور م→→→→ستقيم ب→→→ا خ→→→الق ه→→→ست∂ ارت→→باط  ^ ش→→→خص∂ خ→→→ويش ات ت→→→حقيق و م→→→طالعه
دارد؛ ي→→→→عن∂ ت→→→→مام ج→→→→هات و ج→→→→وانب ع→→→→→الم ب→→→→ه اذن خ→→→→دا در ب→→→→راب→→→ر او م→→→شهود و ع→→→يان است و او ش→→→→اهد 
^ آم→→→→يخته ب→→→→ا اوه→→→→ام و  ^ ب→→→→شر خ→→→→→لق است و آگ→→→→→اه از ت→→→→→→مام رم→→→→→وز و اس→→→→رار خ→→→→لقت است. اي→→→→ن ع→→→→لمها

                                                           

تدقيق: دقẃت و باري−بين∂ به كار بردن.  ∗
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 Ґالت است؛ ف→→→→→الن دان→→→→شمند اگ→→→→ر اف→→→→كار ع→→→→لم∂ ع→→→→ال∂ دارد، اوه→→→→ام و اش→→→تباهات ه→→→م دارد؛ف→→→رضاẃت→→→→خي
اگ→→→→ر چ→→→→هار ت→→→→ا ح→→→→رف ح→→→→→ساب∂ دارد، ده ت→→→→ا ه→→→→م ح→→→رف ن→→→احساب∂ در ك→→→→نار آن دارد ك→→→ه ت→→→شخيص آن 
^ ه→→→→→د＾�علم خ→→→→→ود را از  ه ẃا رس→→→→→ول خ→→→→→دا� و ائ→→→→→→م→→→→→ ẃخ→→→→→ودش و دي→→→→→→گران دش→→→→→وار است؛ ام ^ ب→→→→→→را
ẃصل ه→→ستند و لذا  →→→→ا آنه→→→→ا ب→→→ه دري→→→→ا م→→ت ẃيم؛ امџن→→→م∂گيرند. م→→→ا داري→→→م ب→→→ا س→→→وزن چ→→→→اه م→→→→∂كن ^ اف→→→كار ب→→→شر

خدا خطاب به رسول مكرẃمش� م∂فرمايد: 
 џال џو Ẁتاب→→→→→→→ ґكẂا ال→→→→→→→џم ^ ґر Ẃد→→→→→→→џت џتẂن→→→→→→→Ẁنا م→→→→→→→→ا ك ґر→→→→→→→→ Ẃأم Ẃن→→→→→→→→ ґم Ґوح→→→→→→→→ا Ẁر џ−Ẃيџنا إلẂي→→→→→→→→ џحẂأو џ−ґذل→→→→→→→→џك џو�

...�؛۱  Ẁي≈ن Ẃاإل
«م→→→ا روح→→→∂ از ع→→→الم ام→→→ر خ→→ود ب→→ه ت→→و وح→→∂ ك→→رديم؛وگرنه[تو در ذات خ→→ود] ن→→م∂دانست∂ ك→→→تاب 

چيست و ايمان چيست...». 
گ→→→→→→→→فتيم ه→→→→→→→يچ م→→→→→→→خلوق∂ در ذات خ→→→→→→→ود ع→→→→→→→→الم ن→→→→→→→→يست؛ ه→→→→→→→مه اح→→→→→→→تياج ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→علẃم دارن→→→→→→→→د؛ رس→→→→→→→ول 

ا معلẃم او شديدالقواست.  ẃم دارد، امẃخدا� هم معل
�؛۲   џﾲẂع џالẂا ґقẀف Ẁ Ẃاالґب џوẀه џو�＾џوџت Ẃاسџف ↕ ￍر ґو م Ẁذ�＾џوẀقẂال Ẁيد ґد џش Ẁهџمￍل џع�

و از اين روست كه ما هم به خاندان رسول� عرض م∂كنيم: 
)؛  ґه ґمẂل ґعґب ẂمẀفاكџط Ẃاص џو)

^ ش→→→→→ما اي→→→ن است ك→→→→ه خ→→→داوند ش→→→ما را از م→→→→يان ت→→→→مام خ→→→اليق ب→→→رگزيده و  ي→→→→عن∂ اع→→→→تقاد ما درب→→→→→اره
م خود قرار داده است.   ل قلوب شما را مجال＾∗∗∗∗ع

                                                           

 .Ｑ۲ ^ ^ شور＾،آيه ـ سوره ۱
^ نجم،آياتＱتا۷.  ـ سوره ۲

مجال: جلوهگاه.  ∗



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳۷۱

امامشناس∂ از ديدگاه امام رضا� 
ẃه، روايت  ض→→ا�داري→→م ك→→ه ب→→→ه ت→ناسب ايẃ→→ام ع→رض م→→∂كنيم. الب→ت ẃرواي→→ت∂ از ام→→ام اب→→والح→→سنالر
^ از آن را ن→→→→→→قل م→→→→→→∂كنيم ك→→→→→→ه ام→→→→→→ام�مقام ام→→→→→→→امت و آن ارت→→→→→→باط  ل است،ت→→→→→→→نها چ→→→→→→→ند ج→→→→→→→ملها ẃم→→→→→→→فص

^ با عالم ربوب∂ را نشان م∂دهند.  معنو
ي→→ك∂ از راوي→→→ان ب→→→ه ن→→→ام ع→→→بدالع→→زيز خ→→دمت ام→→ام رس→→يد و گ→→فت: ي→→ابن رس→ولاهللا، م→ا ج→مع∂ در 
م∂  ẃداد. ام→→→ام� ت→→بس ^ م→→→سجد ج→→→امع م→→→رو ب→→→وديم،بحث∂ راج→→→ع ب→→→ه ام→→→ام پ→→→يش آم→→→د و ه→→→ر ك→→→س∂ ن→→→ظر

كرد و فرمود: 
م)؛  ґهґيان Ẃدџا Ẃنџوا عẀع ґد Ẁخ џو ẀمẂوџالق џل ґه џج ґزيزџعẂال џدẂب џيا ع)

^ جهل افتاده و در مورد دينشان فريب خوردهاند».  ^ عبدالعزيز، مردم به واد «ا
^ ام→→→امت و واليت ح→→رفها م→→→∂زنند و ح→→→ال آنك→→ه  پ→→→يش خ→→→ود ن→→→شستهان→→→→د و راج→→→ع ب→→→ه م→→→سأله

ند. بعد،توضيح دادند و فرمودند كه امام كيست:  ẃمنحرف از حق
ام∂)؛  ẃالس ẀهẀع Ẃرџف џام∂ وẃالن ґالم Ẃس ґ Ẃاال سẀا Ẁمام ґ Ẃالџا)

^ اس→→الم رش→→د م→→∂دهد، وج→ود اق→دس امام است. اسالم از  ẃه ^ ط→يب ^ ك→ه ب→ه ش→جره آن ري→شها
وج→→→→ود اق→→→→→دس واليت و ام→→→→امت ت→→→→→غذيه م→→→→→∂شود و آن→→→→چه را ه→→→→م ب→→→→ه ع→→→→نوان م→→→→حصول ب→→→ه ع→→→الم ت→→→حويل 

م∂دهد، از دست امام تحويل م∂دهد. 
 ẀهẀنال→→→→→џال ت ẀثẂي→→→→→ џح ґقẀف ẀالẂا→→→→→ ґب џو→→→→→→→Ẁه џو ґم

џعال→→→→→→Ẃلґها ل ґر Ẁنو→→→→→→→ґب ↨џلґẃل џج→→→→→→ ẀمẂال ↨џعґال→→→→→→ẃالط ґسẂم ￍالش→→→→→→џك Ẁم→→→→→→ام ґ Ẃالџا)
يẂد＾)؛  џ Ẃاال џال џو ґصارẂب џاال

«ام→→→ام ه→→→مچون خ→→→ورشيدґ ط→→→الع است و ه→→→→مانطور ك→→→ه خ→→→ورشيد ط→→→لوع م→→→→∂كند و ه→→مه چ→→→يز را در 
پ→→→وشش ن→→→ور خ→→→ود ق→→→رار م→→→→∂دهد، او ن→→→يز در اف→→→ق ق→→→رار گ→→→رفته است؛ن→→ه دسته→→ا ب→→ه او م→→→∂رسد ن→→→ه چ→→شمها 

م∂تواند او را ببيند». 
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�؛۱  ґصارẂب џالẂاґب Ẁبџه Ẃذџي ґهґق Ẃرџنا ب џس Ẁكادџي...�
«...نور آن، روشناي∂ ديده را م∂برد». 

ام→→ام ن→→يز چ→→نين است؛ در ع→→ين اي→→ن ك→→ه ش→→مس والي→→تش ت→→→مام ك→ائنات را در پ→وشش ن→ور خ→ود 
ق→رار داده است و ه→مه چ→يز از او ت→→غذيه م→∂شوند،او در اف→ق اع→→الي∂ از ع→→الم ق→رار گرفته كه نه چشم 
 ^ در∑ ح→→قيقت اوست ن→ه دست ت→جليل و ت→كريم ب→شر ب→→ه دام→ن ك→بريا ع→→قل ب→→شر ق→→ادر ب→→ه اك→→→تناه∗∗∗∗و 

جاللت و رفعت منزلتش نايل م∂گردد: 
)؛  نẂهẀ وџ الџ اكẂتґساب＃ ґب＃ مџلџط ґرẂي џغ Ẃن ґم ґهґẃلẀك ґل ẂضџفẂالґب ẁوص Ẁص Ẃخџم)

ت→→→مام ف→→→ضايل و ك→→→ماالت در وج→→→ود اق→→→دسش ج→→→مع است،ب→→→دون آنك→→→ه از ك→→→س∂ اك→→→تساب ك→→→رده 
ẃه، از طريق  ẃ∂ پ→سر ن→زد پ→در ن→يز آنگ→ونه ك→→ه م→ا درس م→→∂خوان→يم درس→∂ ن→خوانده است. البت ب→اشد. ح→ت
∂ ك→→→ه از در∑ م→→→ا پ→→→نهان است ب→→→→ا ه→→→→م در ارت→→باطند و ج→→→ملگ∂ ب→→→ه م→→قام اع→→→ال و اش→→مخ خ→→اتميẃت  ẃخ→→→اص
ع→→ال اكتساب  џرف→ع و ا џح→ضرت رس→ولاهللا اع→ظم�مرتبطند و ه→مه ن→→ور ف→ضل و ك→→مال از آن م→قام ا

^ درس خواندن معمول در ميان ما.  ا نه به گونه ẃم∂كنند؛ ام
امامان�چگونه علم و فضل و كمال كسب م∂كنند؟ 

ام→→→→→→ام ام→→→→→→يرالم→→→→→→ؤمنين�ف→→→→→→رموده است: رس→→→→→→ول اك→→→→→→رم�در ح→→→→→ال اح→→→→→تضار م→→→→→را در آغ→→→→→وش 
ك→→شيد،دهان ب→ر گ→وش م→ن ن→هاد و ه→زار ب→اب ع→لم ب→ه روي→→م گ→شود و از ه→ر ب→اب آن، ه→زار ب→→اب دي→گر 

به رويم گشوده شد.۲ 
                                                           

^ نور،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۱
كتناه: حقيقتياب∂.  ∗ا

 .Ｑ۱۱＾ـ بحاراالنوار،جلد۲۲،صفحه ۲
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هẃاب)؛  џوẂال ґل ￍضџف ẀمẂال џن ґم ẁصاص ґت Ẃاخ ґلџب)
＾ عطا م∂شود».   اب∗∗∗∗ به و ẃخداوند وه ^ ∂ است كه از سو ẃبلكه ويژگ∂ خاص»

امام�پس از جمالت∂ فرمود: 
 ẀهџبẂل→→→џق џع џد Ẃأو џو џ−ґل џذґل Ẁه џر Ẃد→→→ џص џح џر→→→ џش ґه ґادџب→→→ ґع ґور→→→Ẁم Ẁ ґال ￍل→→→ џج џو ￍز→→→ џع Ẁاهللا Ẁه џارџت→→→ Ẃا اخ џإذ џدẂب→→→ џعẂال ￍإن)

)؛۱  ґواب ￍالص ґن џع ґيه ґف Ẁير ґح џال ي џاب＃ وџو џجґب Ẁه џد Ẃعџب џ∂ Ẃع џي Ẃمџلџف Ґاما џهẂإل џمẂل ґعẂال Ẁه џم џهẂأل џو ↨ џمẂك ґحẂال џيع ґابџن џي
^ ت→→→→دبير ام→→→→ور ب→→→→ندگانش ب→→→→رگزيد، ب→→→→ه او ش→→→→رح ص→→→→در  ^ خ→→→→اصẃ خ→→→→ود را ب→→→→را «وق→→→→ت∂ خ→→→→داوند ب→→→→نده
 ^ ^ پ→→→ذيرش اس→→→رار و ح→→→قايق آس→→→مان∂ آم→→→اده م→→→∂سازد]و چ→→شمهها ع→→→نايت م→→→→∂كند [و س→→→→ينهاش را ب→→→را
^ م→→→∂سازد و از اي→→ن روست ك→→ه در ج→→واب ه→→→يچ س→→ؤال∂  ح→→→كمت از ق→→→لبش م→→→→∂جوشاند و ب→→→ر زب→→→انش ج→→ار

^ نم∂آيد».  احساس عجز نم∂كند و جز منطق حقẃ و صواب در آن جواب به نظرش چيز
)؛  џ−ґبذل Ẁه ￍص џخ)

«خداوند او را به چنين علم∂ اختصاص داده است». 
)؛   ґه ґباد ґع ∂џل џع Ґدا ґشاه ґه ґقẂل џخ ∂џل џع ↨ ￍج Ẁح џ−ґذل џونẀكџيґل)

«تا او حجẃت بر خلق خدا و شاهد بر بندگانش باشد».  
)؛۲  Ẁهџون Ẁتار Ẃخџيџهذا ف ґلẂث ґم ﾲ џع џن Ẁرو ґدẂق џي Ẃل џهџف)

«ح→→ال، آي→→ا م→→ردم م→→→∂توانند اي→→ن چ→→→نين ش→→خص م→→متاز آس→→مان∂ را ب→شناسند ت→→ا او را ب→ه ام→→امت خ→ود 
برگزينند»؟ 

 چه قدر فاصله هست ميان در∑ مردم و شناختن حقيقت امام. 
                                                           

اب: بسيار بخشنده.  ẃوه∗
 .۲Ω۲۲وΩ۱ـ اصول كاف∂،جلد۱،صفحات ۱

 .۲Ω۳۲تاΩΩ۳۲؛ اصول كاف∂،جلد۱،صفحاتＱ ـ تحفالعقول،صفحات ۳۲۳تا ۲
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چگونگ∂ رفع ترديد در خصوص امامت امام رضا� 
 ^ بناب→→→→→→∂ ح→→→→→→مزه ẃ∂س م→→→→→→→ذهب واق→→→→→→→ف∂، ع→→→→→→→ل ẃاء واق→→→→→→→ف∂ م→→→→→→→ذهب ب→→→→→→→ود. م→→→→→→→ؤس→→→→→→→→ ẃشџح→→→→→→→سنبنعل∂ و 
^ وجوه شرع∂  ب→طائن∂، از اص→حاب ام→ام ك→اظم�بود.بطائن∂ از ط→رف آنح→ضرت در ج→معآور
→→→→ام∂ ك→→→→→ه ام→→→→→ام� در زن→→→→دان ب→→→→→غداد ب→→→→ه  ẃن→→→→زد او ج→→→→مع ش→→→→د.در اي ^ ش→→→→يعيان وك→→→→→الت داشت و پ→→→→ول زي→→→→اد
ف ب→→→→→→→→→→→→ود آن پ→→→→→→→→→→→→ولها را ك→→→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→→→هم ام→→→→→→→→→→→→ام� ب→→→→→→→→→→→ود، ت→→→→→→→→→→→حويل ام→→→→→→→→→→→ام  ẃم→→→→→→→→→→→→وظ Ґش→→→→→→→→→→→→هادت رس→→→→→→→→→→→→→يد،او ش→→→→→→→→→→→→رعا
^ ش→→يطان ش→→→د و ح→→اضر ب→→ه ج→→دا ك→ردن پ→ول از خ→ود  ض→→ا�بدهد؛ول∂ گ→→رفتار وس→→وسه ẃاب→→والح→→سنالر
^ اي→→ن ك→→ه ب→→توان→→→د پ→→ولها را ن→گه دارد، م→نكر ام→امت ام→ام رض→→ا�شد و لذا گ→فت:ام→ام ه→فتم  ن→→شد.برا
^ اص→→الح ك→→لẃ∂ ع→الم ظ→هور ك→ند و من بايد پولها را كه  آخ→رين ام→ام است و غ→→ايب ش→ده و ب→ايد ب→را

سهم امام است نگه دارم تا پس از ظهور آنحضرت تحويل ايشان بدهم. 
از ه→→مين ج→→ا م→→ذهب∂ ب→→→ه ن→→→ام م→→ذهب واق→→ف∂ ب→→ه وج→ود آم→→د و ج→مع∂ ب→ه آن گ→رويدند؛ ي→→عن∂ ب→ر 
ام→ام ه→→فتم م→توقẃف گ→→شته به امامت امام رضا�معتقد نشدند. از پيروان آن مذهب حسن بن عل∂ 
و ب→→→→→→→→→→→ه راه ح→→→→→→→→→→قẃ ب→→→→→→→→→→رگشت. او م→→→→→→→→→→→∂گويد: م→→→→→→→→→→ن در ام→→→→→→→→→امت ام→→→→→→→→→ام  →→→→→→→→→→اء ب→→→→→→→→→→ود؛ول∂ ب→→→→→→→→→→عد م→→→→→→→→→→ستبصر∗∗∗∗شد  ẃوش
^ كردم  ^ را جمعآور ^ اين كه مطلب برايم روشن بشود، مسائل زياد رض→ا�ترديد داش→تم. ب→را
^ امام  ^ ن→وشتم ت→→ا ب→ه اي→→شان بدهم و جواب بگيرم. طومار را در آستينم نهادم و به خانه و در ط→ومار
^ اي→→→→→→→ستادم؛مطمئن ش→→→→→→دم ك→→→→→→→ه  رض→→→→→→→→ا�رفتم. دي→→→→→→→→دم ان→→→→→→→بوه ج→→→→→→معيẃت در رفت و آم→→→→→→دند. در گ→→→→→→وشها
ن→وبت م→→القات ب→→ه م→ن ن→خواه→→د رس→يد. در ه→مين حال، ديدم خادمشان از خانه بيرون آمد و در ميان 
 ^ اء ك→→→يست؟ م→→ن گ→فتم: م→نم. دي→دم ب→ه س→مت م→ن آم→→د. ط→ومار ẃت ص→→→دا زد: ح→→سنبنعل∂وشẃج→→معي
در دس→→→→تش ب→→→→ود،آن راب→→→→ه م→→→→ن داد و گ→→→فت: ج→→→واب م→→→→سائل∂ است ك→→→ه در آس→→→تين خ→→→ود دار＾. م→→→ن از 

                                                           

^ امام∂.  ∗مستبصر: شيعه
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ب و ح→يرت ش→→دم ك→ه ي→عن∂ چ→ه؟ م→سائل ت→حويل ن→→داده،جوابش داده شده  ẃاي→ن ح→رف غ→رق در ت→عج
^ رف→تم و ن→شستم و آن را ب→از ك→ردم. دي→دم ب→→ه ت→مام م→سائل∂ ك→→ه در  است.ط→ومار را گ→رفتم، ب→ه گ→وشها
^ ك→→→→→→→→اف∂ داده ش→→→→→→→→ده است. آن→→→→→→→→→جا دست ب→→→→→→→→→ه آس→→→→→→→→→مان ب→→→→→→→→رداش→→→→→→→تم و گ→→→→→→→فتم:  آس→→→→→→→→تينم ب→→→→→→→→وده ج→→→→→→→→وابه→→→→→→→→→ا
خدايا،شاهد باش كه من به امامت حضرت ابوالحسنالرẃضا�ايمان آوردم و معتقد شدم كه او 

ت تو در ميان بندگان توست.۱  ẃحج
اهل بيت�عالم به علوم غيب 

^ زيارت:  ^ بعد جمله
)؛  ґهґبẂيџغґل ẂمẀضاكџت Ẃار џو)

^ آن دي→ده ك→ه ع→الم ب→→ه ع→لوم  ^ غ→يب خ→ودش پ→سنديده است و ش→ايسته ي→→عن∂، خ→→دا ش→→ما را ب→→را
غيب خود سازد. اگر در اين آيه م∂فرمايد: 

...�؛۲  Ẁاهللا ẃإال џبẂيџغẂال ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس ґﾭ Ẃنџم Ẁمџل Ẃع џال ي ẂلẀق�
^ پيامبر،]بگو كسان∂ كه در آسمان و زمين هستند،از غيب آگاه∂ ندارند جز خدا...».  «[ا

اي→→ن م→→نافات ب→→→ا آن ن→→دارد ك→ه خ→داون→د ب→خش∂ از ع→لم غ→يب را در اخ→تيار ه→ر كس ك→ه ب→خواه→د 
بگذارد، چنانكه در اين آيه فرموده است: 

...�؛۳  ول＃ Ẁس џر Ẃن ґم ∂ џضџت Ẃار ґنџم ẃإال� Ґدا џأح ґهґبẂي џغ ∂џلџع Ẁر ґهẂظẀال يџف ґبẂيџغẂال Ẁمґعال�
^ را از غ→→→→→→يب خ→→→→→→ويش آگ→→→→→→اه ن→→→→→→م∂سازد، م→→→→→گر رس→→→→→ول∂ ك→→→→→ه م→→→→→ورد  «ع→→→→→→الم ب→→→→→→→ه غ→→→→→→يب اوست و اح→→→→→→د

ت برگزيده است...».  ẃنبو ^ رضايت اوست و او را برا
                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۹℮،صفحه＾℮℮.  ۱
 .⅛Ｑ ^ ^ نمل،آيه ـ سوره ۲

،آيات⅛۲و۲۷.  ẃجن ^ ـ سوره ۳
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ات اخ→→تصاص ب→→ه خ→→دا دارد و دي→گران ب→ه اذن و  ẃو ب→→الذ ẃم→ستقل ^ در واق→→ع، ع→→لم غ→→يب ب→→ه گ→ونه
م→→→→شيẃت او، ت→→→→ا آن→→→→جا ك→→→ه او خ→→→واس→→→ته است، آگ→→→اه از غ→→→→يب م→→→→∂شوند و لذا او اه→→→→ل ب→→→يت رس→→→ول� را 

^ علم غيب او باشند.  پسنديده است كه دارنده
^ ان→→→جام  ^ ام→→→ام ب→→→اقر�آمد و در زد. ك→→→س∂ در را ب→→→→از ك→→→رد و او ك→→→ار ن→→→→اپسند ^ درґ خ→→→→انه م→→→→رد
داد. وق→→ت∂ داخ→→→ل ش→→→د، ام→→ام� ب→→ه او ف→→رمود: ت→→و خ→→يال م→→∂كن∂ ك→ه م→ا پ→شت دي→وار را ن→م∂بينيم؟اگ→ر 
ت ب→→ر ش→→ما ب→→اشيم؟ خ→→→دا ب→→ه م→→→ا چ→شم∂ داده ك→ه  ẃت∂ ب→→ر ش→→→ما داري→→→م ك→→→ه ح→→جẃچ→→نين ب→→اشد، پس چ→→ه م→→زي

پشت ديوار را هم م∂بينيم و از باطن امور آگاه∂ داريم. 
^ خواندن∂ احمدبناب∂نصر بزنط∂   ماجرا

اح→→→→→مدبن اب→→→→→→∂ ن→→→→→صر ب→→→→→زنط∂ م→→→→→→∂گويد:من اب→→→→→→تدا واق→→→→→ف∂ م→→→→→ذهب ب→→→→→ودم؛ ب→→→→→عد، م→→→→ستبصر ش→→→→→دم. 
^ از ام→→→→→→→ام رض→→→→→→→ا�تقاضا ك→→→→→→→ردم وقت م→→→→→→→ناسب∂ ت→→→→→→→عيين ب→→→→→→فرمايد ت→→→→→→ا ش→→→→→→رفياب ح→→→→→→ضور گ→→→→→→ردم و  روز
^ من در خانهام نشسته بودم،در زدند. ديدم خادم امام  م→سائلم را مطرح كنم. اين گذشت تا روز
م→→ركب م→→خصوص ام→ام را آورده ت→ا م→را خ→دمت ام→→ام ب→برد. ب→ا خ→وشحال∂ ت→مام س→وار ش→→دم و ش→رفياب 
گ→شتم. م→سائل∂ را م→طرح ك→ردم و ب→هرهها ب→ردم ت→→ا شب ش→→د.همانجا ن→→ماز م→غرب و ع→→شا را با امام� 
^ رفتن. فرمود: دير وقت شده  خ→وان→دم. ب→عد، غ→→ذا آوردن→→د و پس از ص→رف غذا خواستم برخيزم برا
و م→→→→نزل ش→→→→ما ه→→→→م دور است، ص→→→→→الح اي→→→→ن است ك→→→→ه ه→→→→مين ج→→→ا اس→→→تراحت ك→→→ن∂. م→→→ن ه→→→م ك→→→→ه از خ→→→→دا 
م→→→→→→∂خواس→→→→→→تم خ→→→→→→دمت ام→→→→→→ام� ب→→→→→→→اشم، اط→→→→→→اعت ك→→→→→→ردم و م→→→→→→اندم. ب→→→→→→ه خ→→→→→→ادمشان گ→→→→→فتند: رخ→→→→→تخواب 
^ اح→مد ب→زنط∂ پ→هن ك→ن. م→ن در اي→ن م→وقع ب→ه ف→كر ف→رو رفتم و  ^ آق→ا م→خصوص خ→ودم را ب→ياور، ب→را
^ ه→ستم ك→→ه ام→ام اي→→نگونه ب→ا م→ن رف→→تار  از ذه→→نم گ→→ذشت ك→ه م→علوم م→→∂شود م→ن آدم ب→→سيار ب→زرگوار
^ م→ن ف→رستاده و م→را ب→ه خ→→انهاش آورده و ب→→ا م→ن هم  م→∂كنند؛ام→ام� م→ركب م→خصوص خ→ود را ب→را
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غ→→→ذا ش→→→ده و ب→→→→عد، رخ→→→تخواب م→→خصوص خ→→ودش را در اخ→→تيار م→→ن گ→→→ذاش→→ته است،ع→→جب!اي→→ن م→→نم 
كه چنين بزرگوارم؟ 

 ^ ها ẃام→→ام ن→→يم خ→يز ش→ده ب→ود ت→→ا ب→رخيزد و ب→ه ات→اق خ→ود ب→→رود. دي→→دم ن→شست. ف→رمود: اح→مد، ق→ص
م ام→→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→→ؤمنين�مريض ش→→→→→→→→→د،  ẃب→→→→→→→→→رايت ب→→→→→→→→→→گويم. وق→→→→→→→→→ت∂ ص→→→→→→→→→عصع↨ ب→→→→→→→→→→نسوهان، از اص→→→→→→→→→حاب ج→→→→→→→→→د
ام→→→يرالم→→→ؤمنين�به ع→→→يادت او رفت و ك→→→نار ب→→→سترش ن→→→شست و دست ب→→→ر پ→→→يشان∂ او گ→→→ذشت و او را 
م→→→→ورد م→→→→الطفت ق→→→→رار داد. ب→→→→عد، وق→→→→ت∂ خ→→→واست ب→→→رخيزد، ف→→→رمود: ص→→→عصعه، ن→→→كند اي→→→ن آم→→→→دن م→→→ن ب→→→→ه 
^ ام→→تياز خ→→ود از ب→رادران اي→→مان∂ات ب→شمار＾. اي→ن ت→كليف دي→ن∂ م→ن ب→ود ك→→ه ان→جام  ع→→يادتت را م→→→ايه
ه را گ→→→فت و ب→→→رخاست و در واق→→ع، ب→→ا اي→→ن ع→→مل، ه→→م آگ→→اه∂ خ→→ود را از  ẃدادم. ام→→→ام رض→→→ا� اي→→→ن ق→→→ص
 ^ ^ از ع→→→→لم غ→→→→يب ب→→→→ود، ه→→→→→م ب→→→→→ه م→→→→ن پ→→→→→ند داد و م→→→→را از ب→→→→يمار →→→→→→مير م→→→→→ن ن→→→→→→شان داد، ك→→→→→ه ن→→→→مونها ẃم→→→→→اف∂الض

^ شفا بخشيد.۱  عẀجب و خودپسند
اهل بيت�محرم اسرار خداوند متعال 

)؛  ґه ґẃر ґسґم لẀك џتار Ẃاخ џو)
^ رازه→ايش برگزيده است و [شما را] محرم اسرار  ^ ن→گهدار «[خ→داوند] ش→ما [اه→ل ب→يت] را ب→را

خود قرار داده است». 
)؛  ґهґت џر ẂدẀقґم بẀباكџت Ẃاج џو)

«شما را با قدرت خاصẃ خودش مجذوب جمال و كمال مطلق خود ساخته است». 
ه  ẃخ→→→→ود ك→→→شيدن است. ق→→→→رآن ك→→→ريم در م→→→ورد م→→→ك ^ ^ ج→→→→لب ك→→→→ردن و ب→→→→→ه س→→→→و «اج→→→→تباء» ب→→→→ه م→→→→عنا

م∂فرمايد: 
                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۹℮،صفحه＾۸℮،حديث℮۸.  ۱
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...�؛۱  ء＃ Ẃ∂ џش ґ ẃلẀك Ẁراتџمџث ґهẂيџإل ∂џب ẂجẀي...�
^ آن ج→→لب  ه ب→→→ار م→→→∂شود و]ب→→ه س→→و ẃدور ب→→ه س→→مت م→→ك ^ ^ [از ج→→اها «...م→→يوه و م→→حصول ه→→ر چ→→يز

م∂گردد...». 
ح→→→ال،تنها ق→→→درت خ→→→داست ك→→→→ه م→→→∂توان→→د ع→→ل∂�را ب→→ه خ→→ود ج→→ذب و ج→→لب ك→→→ند، آنگ→→ونه 

كه رسول اعظم� خدا دربارهاش بفرمايد: 
)؛۲  ґاهللا ґذات ґﾭ ẁسẀسوẂمџم Ґاẃيґل џع ￍنґا)

^ ذات خداست».  «حقيقت آن كه، عل∂ شيفته
كẀم بґهẀداهẀ)؛   ￍزџعџا џو)

ت ب→خشيد. ي→ا از آن ج→→هت ك→ه ش→رف و عزẃت هدايت مستقيم خود  ẃش→ما را ب→ه ه→دايت خ→ود ع→ز
 ^ ^ẃ ه→→دايت ش→→→ديد ي→→→ا از آن ج→→→هت ك→→ه ش→→→ما را ه→→اد ^ م→→هد را اخ→→→تصاص ب→→→→ه ش→→→ما داد ك→→→→ه ب→→→الواس→→طه
دي→→→→گر م→→→وجودات ع→→→→الم، اع→→→مẃ از ه→→→دايت ت→→→كوين∂ و ت→→→شريع∂، ق→→→رار داد و ه→→→→دايت خ→→→ود را از ط→→→ريق 

شما به عالميان رسانيد. 
اهل بيت�عالم به اسرار قرآن 
)؛  ґهґهان ẂرẀبґم بẀك ￍص џخ џو)

ش→ما را م→→ختصẃ ب→ه ب→رهان خ→ود گ→ردانيد. اح→→تماالҐ مقصود از «برهان» ،همانگونه كه از مرحوم 
ل ن→→→قل ش→→ده، «ق→→رآن» است ك→→→ه ب→→رهان و دلي→ل ن→بوẃت پ→يغمبر خ→اتم�است؛ي→عن∂ ع→→لم  ẃم→→جلس∂ او
ع→→ا ك→→ند ك→ه ع→الم ب→ه ت→→مام  ẃب→→ه ح→→قايق آس→→مان∂ ق→رآن ن→زد آنه→است و ك→س∂ غ→ير از آنه→ا ن→م∂توان→د اد

                                                           

 .Ｑ۷ ^ ^ قصص،آيه ـ سوره ۱
 .۲ ^ ياض، جلد۱،صفحه ẃـ تلخيصالر ۲
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رآن است.  اسرار و بواطن∗∗∗∗ق
)؛  ґه ґورẀنґل ẂمẀكџب џجџتẂان џو)

^ ك→→ه در  ^ است. ب→→ه ه→ر چ→يز ن→→→→→→ق→→→در ^ ن→→→فاست∗∗∗∗و گ→را «ان→→تجاب» م→→شتقẃ از ن�→→ج�ب است ك→→→ه ب→→→ه م→→عنا
^ جمله اين م∂شود:  ن→وع خ→ود ارزشمند و گرانقدر است، نفيس و نجيب گفته م∂شود. احتماالҐ معنا
^ م→ظهريẃت ن→→ور خ→ود  خ→→داون→→→د ش→→ما اه→→ل ب→→→يت را ب→→ه خ→→اطر ن→→فاست و ن→جابت∂ ك→→ه در ذات خ→ود داري→→د، ب→را

برگزيد تا با افكار و اخالق و اعمال خودتان نور خدا را در عالم متجلẃ∂ كنيد. 
مراتب روح و حقيقت آن 
)؛  ґه ґوح Ẁرґب ẂمẀك џدￍيџا џو)

«خدا شما را با روح خود[در روحانيẃت و معنويẃت] تأييد و تقويت كرد». 
^ در∑ م→→→→→ا ب→→→→→يرون است و  ب→→→→→→ايد دان→→→→→→ست ك→→→→→→ه ح→→→→→→قيقت روح از ح→→→→→→قايق∂ است ك→→→→→→ه از ح→→→→→→يطه

صاحب و خالق آن فرموده است:  
�؛۱   Ґيالґلџق ẃإال ґمẂل ґعẂال џن ґم ẂمẀيتґوتẀما ا џو ∂ґẃب џر ґرẂأم Ẃن ґم Ẁوح الر ґلẀق ґوح الر ґنџع џ−џونẀلџئ Ẃسџي џو�
^ م→→ن است و ب→→ه ش→→ما  ^ پ→→→يامبر،] از ت→→→و راج→→→ع ب→→ه روح م→→→∂پرسند. ب→→گو روح از [ع→→→الم] ام→→ر خ→→دا «[ا

اندك∂ از علم داده شده است». 
ا  ẃفهميدن آن به رنج و تعب نيفكنيد.ام ^ ي→عن∂، ش→ما تواناي∂ در∑ آن را نداريد؛ خود را برا
 ^ ه و ن→يرو كنيم)دارا ẃاي→→ن م→قدار م→→∂توان→يم ب→فهميم ك→ه روح(م→مكن است از آن ت→→عبير ب→ه ق→و Ґاج→ماال

                                                           

بواطن: معان∂ باطن∂.  ∗
نفاست: ارزشمند＾.  ∗

 . ۸Ｑ＾اسراء،آيه ^ ـ سوره ۱
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ان→→→→واع و م→→→→راتب گ→→→→وناگون است. م→→→ا آدم→→→→يان در وج→→→ود خ→→→ود ن→→→يروي∂ داري→→→م ب→→→→ه ن→→→ام «روح ن→→→بات∂» ك→→→ه 
 ^ خ→→→→→→→اصيẃت آن رش→→→→→→→د و ن→→→→→→→موẃ است و ب→→→→→→→اليدن و م→→→→→→→ا در اي→→→→→→→ن ن→→→→→→→يرو ب→→→→→→ا ن→→→→→→→بات و ح→→→→→→يوان م→→→→→→شتركيم. ن→→→→→→يرو
اسيẃت است و  ẃت آن داش→تن حركت ب→ا اراده و ح→سẃداري→→م ب→→ه ن→ام «روح ح→يوان→∂» ك→ه خ→→اصي ^ دي→گر
م∂ داري→→م ب→→ه ن→→ام «روح ان→→سان∂» ك→→ه ي−  ẃس→→و ^ در اي→→→ن ن→→→يرو ب→→→ا ح→→→يوان→→→→ات م→→→→شتركيم. م→→ا آدم→→يان ن→→يرو
^ م→→→→→→لكوت∂ است و خ→→→→→اصيẃت آن ف→→→→→كر و ان→→→→→ديشه و ك→→→→→شف م→→→→→جهوالت از ره→→→→→→گذر م→→→→→علومات  ن→→→→→→يرو

است و امتياز بارز آدميزاد از حيوانات همين نيروست. 
^ ج→→→دا  ∂ ه→→→ستند ك→→→→ه ب→→→→ه خ→→→واست و م→→→شيẃت خ→→→دا ت→→→افتهها ẃح→→→→ال، در م→→→→يان آدم→→→→يان اف→→→→راد خ→→→→اص
^ ب→ه ن→ام «روح ق→دس∂» در وج→ودشان  ^ دي→گر ^ ه→→ستند ك→→→ه خ→→دا ب→→ر آنه→ا م→نẃت ن→→هاده و ن→يرو ب→→افتها
 ^ ^ وح→→∂ از آن ع→→→الم و اح→→اطه ق→→→رار داده ك→→→ه خ→→→اصيẃت آن ت→→→وان→→اي∂ ارت→→باط ب→→ا ع→→→الم غ→→يب و ف→→راگ→→ير
^ ك→→→→→ائنات و ق→→→→→درت ت→→→→→صرẃف در ت→→→→→→مام م→→→→→وجودات است.خ→→→→→داون→→→→→→د ح→→→→→كيم از زب→→→→→→ان  ع→→→→→→لم∂ ب→→→→→ر ه→→→→→→مه

رسوالنش م∂فرمايد: 
 Ẃن→→→ ґم Ẁشاء→→→ џي Ẃن→→→џم ∂џل→→→ џع نẀم→→→ џي џاهللا ￍن→→→ ґلك џو ẂمẀكẀلẂث→→→ ґم ẁر џش→→→џب ẃإال Ẁن Ẃح→→→→џن Ẃإن ẂمẀهẀل→→→→ Ẁس Ẁر Ẃم→→→→ Ẁهџل Ẃتџق→→→→ال�

...�؛۱  ґه ґباد ґع
^ همانند شما هستيم، ول∂ خداوند به  «پيامبرانشان به آنها[مردم]گفتند: درست است كه ما بشر

ت عطا م∂كند]...».  ẃهر كس از بندگانش كه بخواهد[و شايسته ببيند]نعمت م∂بخشد[و مقام نبو
^ كه با معارف دين∂ آشناي∂ كاف∂ ندارند،دشوار است  ^ اف→راد ẃه، ه→ضم اي→→ن م→طلب ب→را الب→ت
ه ك→نند همانگونه كه بين ما و حيوانات تفاوت در ادرا∑ هست، بين افراد انسانها  ẃول∂ ب→ايد ت→وج
^ ع→قل و روح ان→→سان∂ وج→ود دارد  ن→→يز چ→→نين ت→→→فاوت∂ وج→ود دارد. در م→ا ان→→سانها ن→يروي∂ ب→ه ن→→ام ن→يرو

                                                           

^ ابراهيم،آيه＾۱۱.  ـ سوره ۱
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^ خ→دا�ن→يز ن→يروي∂ ب→ه  ك→→ه ب→→ا آن م→→∂ان→→→ديشيم و اي→→ن ن→يرو در ح→يوان→ات ن→يست. در پ→يامبران و اولي→ا
ن→ام روح ق→دس∂ و روح ن→بوẃت و ام→امت ه→ست كه از طريق آن با عالم غيب ارتباط برقرار م∂كنند 

^ نيست.  و از آن عالم كسب وح∂ و الهام م∂كنند و آن نيرو در افراد عاد
...�؛۱  Ẁهџتџسال ґر Ẁلџع Ẃجџي ẀثẂي џح Ẁمџل Ẃأع Ẁاهللا...�

«...خدا م∂داند رسالتش را در كجا قرار دهد...». 
ẃه، پ→→→→يامبران ن→→→→يز ه→→→→مگ∂ ي→→→→كسان ن→→→→يستند و در ادراك→→→→ات غ→→→→→يب∂ ت→→→→فاوت دارن→→→→د، چ→→→→نانكه  و الب→→→→ت

خدا فرموده است: 
...�؛۲  هẀمẂ عџلџ∂ بџعẂض＃ џضẂعџنا بẂل ￍضџف Ẁل Ẁس الر џ−Ẃلґت...�

^ دادي→→→→م... ت→→→→ا ب→→→→→ه م→→→→قام خ→→→→اتميẃت و واليت م→→→→طلقه  ...ب→→→→→عض∂ رس→→→→→والن را ب→→→→→ر ب→→→→→عض∂ دي→→→→گر ب→→→→رتر
م نẀورẁ واحد" هستند.  Ẁل∫ه Ẁم∂رسد كه رسول اكرم�و سيزده معصوم ديگر "ك

ض→→→→→ا�بوده و ب→→→→→→ا اش→→→→→→عار خ→→→→→ود از ح→→→→→ريم  ẃم→→→→→عاصر ب→→→→→→ا ام→→→→→ام اب→→→→→والح→→→→→سنالر ^ ع→→→→→→بґل خ→→→→→→زاع→→→→→∂ از ش→→→→→عرا ґد
اه→→→→→→→لبيت�دفاع م→→→→→∂كرده است. ه→→→→→نر ش→→→→→عر اگ→→→→→ر در م→→→→→→سير ح→→→→→قẃ ب→→→→→يفتد، در ح→→→→→دẃ خ→→→→→ود خ→→→→→دمت ب→→→→→سيار 
^ معروف∂ دارد:  عبґل قصيده ґم∂افكند. د ẃم∂كند و لرزه بر اندام دشمن حق ẃبه آستان حق ^ ارزندها

↕)؛   џالوџت Ẃن ґم Ẃتџل џآيات＃ خ Ẁسґدارџم)
ẃر شد  آن را ك→ه در ح→ضور ام→→ام رض→ا�خ→وان→د، وق→ت∂ ب→ه اي→ن ب→يت رس→→يد،امام� سخت متأث

و گريه كرد.  
 5Ґما ґẃسџقџت→→→→→→→→→→→Ẁم م ґه ґرẂي→→→→→→→→→→→→ џغ ґﾭ مẀهџئẂي→→→→→→→→→→→→џف ^ џرџ5 ا →→→→→فџرات＃ џص Ẃم ґهґـ →→→→→→هẀمẂ عџـن فџ→→→→→يẂئ џي ґيـدџا џو
                                                           

^ انعام،آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۱
 .۲Ｑ۳＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲
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→→→→→→→ا دست  ẃم→→→→→→→→∂بينم ك→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→وال و ح→→→→→→→→قوق آنه→→→→→→→→→ا در م→→→→→→→→يان دي→→→→→→→→گران دست ب→→→→→→→ه دست م→→→→→→→→∂گردد، ام»
خودشان از اموال و حقوقشان خال∂ مانده است». 

^ خزاع∂، دست ما خال∂ مانده است. وقت∂ قصيده به پايان  ام→ام� ف→رمود: راست گ→فت∂ ا
^ ك→→ه ص→→د دي→→نار ط→→→ال در  ^ ب→→ه او داده ب→→اشد،دستور داد ك→→يسها ^ اي→→→ن ك→→→ه ص→→لها رس→→→يد، ام→→→ام� ب→→→را
^ ك→يسه گ→فت: پ→ول را خ→دمت ام→ام ب→رگردان و از ط→رف  آن ب→→ود ب→→ه دع→→بل ب→→→دهند. دع→→→بل ب→→→ه آورن→ده
ẃت ب→→ه ش→ما گ→فتهام.  ^ اب→راز م→حب ^ پ→ول ش→عر ن→گفتهام، ص→رفاҐ ب→را م→ن ع→رض ك→ن، ب→ه خ→دا ق→سم، م→ن ب→را
^ تنتان را به من بدهيد تا من  ^ ك→ه از ش→→ما م→→∂خواه→→م اين است كه ي− قطعه از لباسها ت→نها چ→يز

به آن تبرẃ∑ بجويم. 
^ از لب→اس خ→ودشان ب→ه او ب→رگردان→دند و ف→رمودند: اي→ن پ→ول را ن→→گه  ẃها داҐ پ→ول را ب→ا ج→ب ẃام→ام م→جد
دار ك→→→ه م→→→ورد اح→→→تياجت خ→→→واه→→د ب→→ود. او از ط→→وس ب→→ه س→→مت ك→→وفه ح→→ركت ك→→رد. در راه، ك→→اروان ب→→→ه 
^ را  ẃها ẃ∂ جب ^ كاروانيان را بستند. حت راه→زنها رس→→يد. راه→زنها ام→وال ك→→اروان را گرفتند و دستها
^ غ→→مگين ن→→→شسته ب→→ودم و م→∂ديدم  ك→→ه ام→→ام ب→→→ه او داده ب→→ود، ب→→ردند. دع→→→بل م→→→∂گويد: م→→ن در گ→→وشها
ẃه را  اقاҐ دي→دم ي→ك∂ از آنه→→ا ه→→مان ج→ب ẃك→→ه ام→→وال م→→ا را راه→→زنان در م→→يان خ→ودشان ت→قسيم م→→∂كنند؛ ات→ف
پ→→→→وشيده و س→→→→وار ب→→→→ر اس→→→ب∂ است و دي→→→گران م→→→شغول ت→→→قسيم ام→→→وال م→→→ا ه→→→ستند و ع→→→جيب اي→→→ن ك→→→ه او در 

همان حال همان شعر مرا م∂خواند. 
 5Ґما ґẃسџقџت→→→→→→→→→→→Ẁم م ґه ґرẂي→→→→→→→→→→→→ џغ ґﾭ مẀهџئẂي→→→→→→→→→→→→џف ^ џرџ5 ا →→→→→فџرات＃ џص Ẃم ґهґـ →→→→→→هẀمẂ عџـن فџ→→→→→يẂئ џي ґيـدџا џو

^ س→→→رور م→→→ن، اي→→→ن ش→→→عر ك→→→→ه م→→→→∂خوان→→→→∂ م→→→ال ك→→→→يست؟ گ→→→فت: ب→→→ه ت→→→و چ→→→ه م→→→ربوط  م→→→→ن گ→→→فتم: ا
د�دعبل خ→→→زاع→→∂،  ẃاي→→→→ن ش→→→عر م→→→ادح آل م→→→حم ^ ^ دارم. گ→→→فت: گ→→→وينده است؟گ→→→فتم: م→→→نظور
د�دارد.  ẃآل محم ẃآن تجليل كردن كه اخالص در حب ^ است. و بنا كرد از شعر و گوينده
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م→→→→ن گ→→→→فتم: م→→→→ن دع→→→بلم. گ→→→فت: ت→→→و دروغ م→→→∂گوي∂؛اگ→→→ر راست م→→→→∂گوي∂، ق→→→صيدهاش را ب→→→خوان؛ 
تنها اين ي− بيت كه نيست. 

ل ت→→→→ا آخ→→→→ر خ→→→→وان→→→→دم. م→→→→را پ→→→→يش رئ→→→→يسشان ب→→→→ردند ك→→→→ه ب→→→→ر س→→→ر ت→→→لẃ خ→→→→اك∂ ب→→→ه ن→→→ماز  ẃق→→→→صيده را از او
ف∂ ك→→ردند. او  ẃب ك→→→ردم ك→→→→ه ن→→→ماز و راه→→→زن∂! پس از ف→→→راغت از ن→→→→ماز،مرا ب→→→→ه او م→→→عر ẃاي→→→ستاده ب→→→ود. ت→→→عج
ب ك→→رد و س→→پس وق→→ت∂ م→→طمئن ش→→→د ك→→→ه دع→→بل ه→→ستم، دس→→تور داد ت→→→مام ام→→وال ك→→اروان را  ẃخ→→يل∂ ت→→عج
^ ام→→→→ام رض→→→→ا�را دارد  ẃه ب→→→→→رگردان→→→→→دند. دع→→→→→بل ب→→→→→→ه ق→→→→→م رفت و ق→→→→→م∂ها وق→→→→→ت∂ ف→→→→هميدند ك→→→→ه دع→→→→بل ج→→→→ب

ẃه را به ده هزار دينار م∂خريم. گفت: من اين را به هيچ قيمت∂ نم∂فروشم.  گفتند: ما اين جب
ẃه را از او گرفتند. او ناچار به شهر  از ق→م ب→يرون رفت. ج→→مع∂ از ج→وانه→ا رف→تند و وس→→ط راه ج→ب
ẃه را ن→خواه→∂ دي→→د. پ→ولش را  ẃه را ب→→گيرد، ن→→دادن→د؛ گ→فتند: ت→و دي→→گر ج→ب ب→→رگشت و ه→→ر چ→→ه خ→→واست ج→→ب
ẃه را ب→→ه او دادن→د و رفت.وق→ت∂  ^ از ج→ب ها ẃاز آن را ب→ه م→ن ب→دهيد. ت→ك ^ ب→→گير و ب→→رو. گ→→→فت: پس ق→→طعها
^ ك→→→ه  ب→→→ه خ→→→انه رس→→→يد، دي→→→د دزد ب→→→ه خ→→→→انهاش زده و ه→→→مه چ→→→يزش را ب→→→رده است؛ت→→نها ه→→مان ص→→د دي→→→نار
ام→→→→ام رض→→→→ا�به او داده و ف→→→→رموده ب→→→→ود ن→→→→گه دار ك→→→→ه م→→→→ورد اح→→→→→تياجت خ→→→→واه→→→→د ب→→→ود، در دس→→→تش ب→→→اق∂ 

مانده بود و مردم هر دينار آن را به ده دينار از او خريدند. 
دزدان محبẃ اهل بيت� 

ب از خ→→→ود م→→→→∂پرسد: م→→→گر دزد س→→→ر گ→→→ردنه ه→→→م م→→→مكن است دوس→→→→تدار  ẃگ→→→→اه∂ ان→→→→سان ب→→→ا ت→→→عج
ب∂ ن→→→دارد. در م→→→→يان م→→→ا م→→→گر دزد م→→→حبẃ اه→→→→ل ب→→→يت� ك→→م دي→→ده  ẃا اي→→→ن ت→→→عج→→→→ ẃاه→→→ل ب→→→يت�ب→→→اشد؟ ام
م→∂شود؟ اي→→نها كه در بازار ربا م∂خورند و در ادارات رشوه م∂گيرند و در ديگر شؤون زندگ∂ 
ان→→→→واع ك→→→→→الهبردار＾ه→→→→ا م→→→→∂كنند، در واق→→→ع، دزدن→→→→د و در ع→→→ين ح→→→ال، خ→→→ود را از دوس→→→→تداران و م→→→حبيẃن 
^ اط→→→→→عام  اه→→→→→ل ب→→→→→يت� م→→→→→→∂دان→→→→→ند؛ در ع→→→→→زادار＾ه→→→→→→ا اش− م→→→→∂ريزند و س→→→→ينهها م→→→→→∂زنند و س→→→→فرهها
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^ ن→→→→→→فسان∂ ن→→→→→جات ب→→→→→دهد و ب→→→→→→ه راه ص→→→→→حيح اه→→→→→ل  ^ م→→→→→→ا را از ش→→→→→رẃ وس→→→→→وسهها م→→→→→∂گستران→→→→→ند. خ→→→→→دا ه→→→→→مه
بيت�بيفكند.  

�؛۱   ẁيب ґجẀم ẁيب ґرџق ∂ґẃب џر ￍإن...�
^ سائلين]است».  ^ من نزدي− و پاسخگو[ «...به تحقيق، خدا

^ دعبل  ^ قصيده پيشنهاد امام رضا�درباره
^ ابياتش اين بود:  ^ خود را در حضور امام رضا�خواند، از جمله دعبل قصيده

 �∂ґب Ẁد→→→Ẃان џو ґرẂي→→→ џخẂال ↨џنẂاب→→→ џي ∂ ґوم→→→Ẁق Ẁم ґف→→→اطџال↕� اџفـ ґض Ẃرџـاґمـاوات＃ ب→→→→→→→→ џس џـوم ẀجẀنــ
^ س→→→→→تارگان ف→→→→→رو ري→→→→→→خته در ب→→→→→يابانها  ^ دخ→→→→→تر ب→→→→→→هترين خ→→→→→→اليق ع→→→→→→الم، ب→→→→→رخيز و ب→→→→→را ^ ف→→→→→اطمه، ا ا »

^ كن».  نوحهگر
^ اوالد ف→اطمه� را ك→ه در ن→قاط م→ختلف اف→تادهان→د،يك∂يك∂ اس→→م ب→رد ت→ا ب→ه  ق→→بور پ→راك→نده

اين بيت رسيد كه: 
 �↨→→→→→→→→→→→ￍـي ґكџس＃ ز Ẃفـџنـґداد＃ لẂغ→→→→→→→→→→џب ґلـ ẁر→→→→→→→→→→→Ẃـبџق џو � ґفات џر→→→→ ẀغẂال ∂→→→→ ґف Ẁم→→→→نẂحـ ￍا الرџهџنـￍم→→→→ џـضџت

^ بهشت∂ او را در بر گرفتهاند».  «يك∂ از فرزندان زهرا در بغداد دفن شده و غرفهها
و اي→→→→→ن اش→→→→→اره ب→→→→→ه وج→→→→ود اق→→→→دس ام→→→→ام ك→→→→اظم�بود ك→→→→ه در ب→→→→غداد دف→→→ن ش→→→ده است. اي→→→نجا ام→→→→ام 
^ ك→ه م→ن ه→→م دو ب→يت ب→گويم و آنه→ا را ب→ه اب→→يات خ→ود  ^ خ→→زاع→∂، آي→ا دوست دار رض→→ا�فرمود: ا
 ^ ẃصل ك→→ن∂؟ گ→→فت: آق→→→ا،اف→→تخار م→→→∂كنم و آنه→→ا را در رأس اب→→ياتم ق→رار م→∂دهم. ف→رمود: ن→ه، ج→→ا م→→ت

آن دو بيت همين جاست: 
 �↨џيب ґص→→→→→→Ẁم Ẃن→→→→→→ ґها مџوس＃ ي→→→→→→الẀط→→→→→→ ґب ẁرẂب→→→→→→→џق џو � ґرات→→→→џف ￍب→→→→ا الز ґشاء→→→→→ Ẃح џ Ẃاال џﾲ→→→→→ џع Ẃت ￍحџلـџا
                                                           

^ هود،آيه＾۱⅛.  ـ سوره ۱
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^ دردنا∑، آتش  ^ ه→م در ط→وس است و چ→ه ع→جيب است م→صيبت آن ك→س∂ كه با نالهها «و ق→بر
حسرت تا روز جزا در درون م∂افروزد». 

 �Ґماґق→→→→→→→→ائ Ẁاهللا џثџعẂب→→→→→→→→→ џي ẃﾵ→→→→→→→→→ џح ґر Ẃش→→→→→→→→→ џحẂال џﾱґا � ґب→→→→→→ات џر ẀـكـẂال џو ￍـمџـغẂا ال→→→→→→→ￍـنџع Ẁج ґẃـرџف→→→→→→Ẁي
«تا اين كه خداوند قائم∂ را مبعوث گرداند و غم و اندوه و سخت∂ها را از ما برطرف سازد». 

^ آن→جا  دع→→بل گ→→فت: آق→→→ا، آن ق→بر در ط→وس م→→ال ك→يست؟ ف→رمود: آن ق→بر م→ن است و ب→→ه زود
م→→دفون م→→∂شوم و ق→→بر م→ن زي→ارتگاه دوس→تان م→ن م→→∂شود؛ ه→→ر كس ب→ه زي→ارت م→ن ب→يايد، م→ن ه→م در 

مواقع∂ كه احتياج دارد، به ديدار او خواهم رفت. 
 џ−ґẃيґب→→→џن ↨ￍن→→→ Ẁس ґه→→→ ґب ґ∂→→→ Ẃحџا џو џ−џدي→→→ن ґه→→→ ґب Ẃر ґه→→→Ẃظџا џو ґم→→→ان ￍالز ґب ґالنا ص→→→احẂو→→→џم џج џر→→→џف Ẃل ґẃج→→→ џع ￍمẀه→→→→ẃللџا

 ґه ґورẀهẀظґل џرين ґظџتẂن ẀمẂال џن ґم џو ґه ґصارẂنџا џو ґهґعوانџا Ẃن ґنا مẂل џع Ẃاج џو
الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃو الس
ل  ẃپايان جلد او
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 ۳۸⅛

 
 
 

فهرست مطالب 
صفحه  عنوان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ۱ كيفيẃت سالم گفتن در اقوام مختلف......................................................
 ۲ تأك∂ دين اسالم بر سالم گفتن..........................................................
 ۲ معنا و مفهوم سالم......................................................................
 ۲ ^ سالمґ اسالم∂............................................................... ويژگ∂ها
 ۳ آيا اين سالم ما سالم اسالم∂ است؟....................................................
 ℮ ............................................ ^ اسالم عمل م∂شد... اگر به اين دستور ساده
 ℮ ^ وجوب جواب سالم............................................................ فلسفه
 ℮ ............................................... ^ ما مستجاب نم∂شود؟ راست∂ چرا دعاها
 Ｑ ........................................................... ^ اله∂ ^ حسنا سالم، از اسما
 ⅛ .............................................. سالم به اهلبيت� با چه نيẃت و معرفت∂؟
 ۸ حقيقت متعال∂ اهل بيت نبوẃت�......................................................
 ۹ .................................................... ^ كبيره تأكيد بر قرائت زيارت جامعه
^ اختالف................................................................۱۳  ^ كلمه معنا
مالئكه، در رديف خدا و رسول..........................................................۱℮ 



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳۸۷

 ۱℮.........................................................ｅمراتب گوناگون عبادت مالئ
 ۱Ｑ....................................... ط فرشتگان، به اذن خداوند متعال ẃتدبير امور، توس
ط فرشتگان، با اذن ول∂ẃ زمان�....................................⅛۱  ẃتدبير امور عالم، توس
كمترين حركت فرشتگان با اذن امامان معصوم�......................................۱۷ 
 ۱۹................................................................... معان∂ مختلف وح∂
 ۲Ω........................................................................... اقسام وح∂
ط رسول اكرم�............................................۲۱  ẃوح∂ توس ∂ẃچگونگ∂ تلق
^ فرشتگان با معصومين�............................................۲۲  ارتباط پيوسته
 ۲۳.............................................. اهل بيت رسول اكرم� قرارگاه رسالتند
 ۲۳..................................................... ^ اماميẃه با... اختالف اساس∂ شيعه
 ۲℮......................... ^ نگهبان∂ دين خدا باشد؟ بعد از پيامبر� كيست كه شايسته
 ۲⅛................................................... امامان معصوم� حافظان دين خدا
مواعظ سازنده و درسآموزґ رسول اكرم�............................................۲۷ 
^ حالل..................................................۲۸  ^ در كسب روز صبر و بردبار
تفاوت معاشران از نگاه امام صادق�..................................................۲۸ 
مفهوم معدن و مخزن...................................................................۳۱ 
^ رحمت.........................................................................۳۱  معنا
^ معصومين� معادن رحمت خدا................................................۳۲  ه ẃائم
رحمت خدا صد قسمت است...........................................................۳۲ 
پيامبر اكرم� رحم↨ للعالمين است..................................................۳℮ 
 ۳⅛....................................... ^ علم اله∂ اهل بيت نبوẃت� كليدداران گنجينه
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 ۳۸۸

علم معصومين� افاض∂ است........................................................۳۸ 
معصومين� هر چه را كه بخواهند بدانند،م∂دانند......................................۳۹ 
 ℮Ω......................................حديث∂ جالب در خصوص علم امام� به حقايق عالم
^ علم عل∂� با علم وزير سليمان�..........................................℮۱  مقايسه
مراد از جفر و جامعه چيست و نزد كيست؟...............................................℮۲ 
 ℮℮.................................................................... ^ اصل مفهوم كلمه
 ℮Ｑ.....................................................................مџر џك ^ ^ كلمه معنا
رџم.................................................................℮۷  џگوناگون ك ^ جلوهها
رџم......................................................................℮۷  џواقع∂ ك ^ معنا
 ℮۹.................................................. خاندان رسالت� مظهر كرم خدايند
 ＱΩ................................................�∂قيان حضرت علẃ ^ مت اخالص موال
 Ｑ۲...........................................................محبوب است ґارزش در انفاق
 Ｑ۲...................................از عملكرد تربيت شدگان مكتب اهل بيت� ^ نمونها
 Ｑ℮.................................................................... ـلẂم ґح ^ مفهوم كلمه
 ＱＱ..................................＾حلم و بردبار ^ اهل بيت رسالت�، در نهايت درجه
 Ｑ⅛......................................بشر ^ آزردگ∂ حضرت ول∂ẃ عصر (عج) از طغيانگر
 Ｑ⅛................................................اد� ẃر امام سج ẃفوق تصو ґ^ صبر و بردبار
 Ｑ۷............................................................... ^ امẃت معنا و مفهوم واژه
 Ｑ۸................................................................. ^ امẃت وسط ويژگ∂ها
 Ｑ۹................................................... اهل بيت اطهار� پيشوايان امẃتها
 Ｑ۹............................................................ مفهوم گسترده و فراگير امẃت



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳۸۹

 ⅛Ω......................................خداوند ^ اهل بيت اطهار�مظاهر واليت مطلقه
خضوع امام� در مقابل تقدير خداوند متعال...........................................۲⅛ 
يا صاحبالزẃمان�، عنايت∂...........................................................۲⅛ 
^ امام حسن عسكر＾�......................................................۳⅛  شكنجه
معنا و مفهوم نعمت....................................................................۳⅛ 
 ⅛Ｑ..................................................................قمتџتبديل نعمت به ن
 ⅛⅛.......................................................... م اله∂ џعґشايسته از ن ^ استفاده
 ⅛۷............................................................. ب∂بهرگ∂ از چشم و گوش؟
 ⅛۹....................................................... ^ خداست هدف فقط جلب رضا
 ۷Ω.......................................... دين در پناه امام معصوم�سعادتبخش بشر
 ۷۱.................................................................... ول∂ẃ امر ما كيست؟
^ واقع∂.........................................................۷۲  انحراف از واليت، بال
 ۷Ｑ............................................................ ґرارẂ ب џẂاال џر ґناص џع ^ ^ لغو معنا
 ۷Ｑ............................................................... ابرار چه كسان∂ هستند؟
 ۷۷.............................................................. مفهوم دقيق عناصراالبرار
 ۷۷............................................................. ґيار Ẃخ џẂاال џمґعائ џد ^ معن∂ لغو
تفاوت ابرار و اخيار....................................................................۷۸ 
 ۷۸....................................................................... ^ ابرار مقام واال
^ لطيف در وصف حضرت زهرا�...............................................۷۹  نكتها
 ۸۱.................................................... مدح خاندان عل∂� از زبان آلوس∂
 ۸۱................................................................ ґباد ґعẂال ↨ џساس ^ معن∂ لغو
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 ۳۹Ω

� در تأمين سعادت بشر............................................۸۲  Ẅ^ ^ هد ه ẃنقش ائم
عمران و آبادان∂ در زمان حكومت صاحبالزẃمان.........................................۸۳ 
رẂكان......................................................................۸۳  џا ^ معن∂ لغو
 ۸℮............................................ ^ سكونت زمين و آدميان وجود امام� مايه
 ۸Ｑ.................................................................. امام� زمامدار بشر
تالطم و دگرگون∂ زمين به دست امام�.................................................⅛۸ 
 ۸۸................................................ ^ زنجير ه مانند حلقهها ẃق џصال عقايد حẃ ات
هدف از قرائت زيارت جامعه...........................................................۸۸ 
 ۸۹............................................. تطبيق مفاهيم زيارت جامعه با عملكرد خود
 ۹Ω................................ت كنيد تا به مفاسد فراوان مبتال نشويدẃاز ما اهل بيت تبعي
 ۹۱........................................... فرو خوردن خشم،محبوبترين جرعه نزد خدا
 ۹۱............................................... ^ درسآموز مرحوم شيخ جعفر كبير ه ẃقص
^ امام حسن�..............................................۹۲  داستان مرد شام∂ و صبور
 ۹Ｑ.................................................................... معنا و مفهوم سالله
 ۹۷........................................................................... ^ امناء معنا
 ۹۷............................................................ اصالت اسام∂ و القاب اله∂
القاب اله∂ تشريفات∂ نيست...........................................................۹۸ 
 ۱ΩΩ ........................................... ẃر عالم امام عصر(عج)فرمانده فرشتگان مدب
 ۱Ω۱ ^ ديانت حقيق∂............................................................. معيارها
 ۱Ω۲ ............................................ چرا رسول اكرم�ابوالقاسم ناميده شد؟
 ۱Ω℮ .............................................................. راه رشد و سقوط ملẃتها



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳۹۱

 ۱Ω℮ معنا و مفهوم ابواب االيمان...........................................................
 ۱ΩＱ تعريف دقيق ايمان..................................................................
 ۱Ω۹ ابعاد ايمان..........................................................................
 ۱۱Ω .................................................... تفاوت اسالم و ايمان و مراتب آن
 ۱۱۳ ت حقẃ است.......................................... ẃامام صادق� عالمالغيب و حج
 ۱۱℮ ...................................... ^ او بودن ايمان كامل يعن∂ تسليم امر خدا و اوليا
 ۱۱⅛ اوẃل شناخت ارزش ايمان، بعد درｄ ابوابااليمان......................................
 ۱۱۷ ^ است....................................................... مرد آخربين مبارｄبندها
 ۱۱۹ راهياب∂ به زالل ايمان از طريق اهل بيت نبوẃت�....................................
 ۱۲۱ ^ از خداست........................................................ ^ نشانها هر چيز
 ۱۲۲ ^ خداوند............................................... ثџل اعال џت�مẃاهل بيت نبو
 ۱۲۳ .............................................................＾џر џهف الوџمعنا و مفهوم ك
 ۱۲Ｑ بندگان پربركت خدا..................................................................
 ۱۲Ｑ ....................................................... بندگان∂ كه كانون زشت∂ هستند
 ۱۲⅛ ات شيعيان................................................................... ẃمختص
 ۱۲۸ داستان شگفتانگيز اصحاب كهف...................................................
 ۱۳Ω ............................................................ ^ نفس زانو زدن سگ هوا
 ۱۳۱ د�........................................... ẃپناهگاه محكم شيعيان،دامان آل محم
 ۱۳۲ د............................................................ џوẀ ^ استدالليان چوب∂ ب پا
 ۱۳℮ ................................... ^ امام حسن عسكر＾�از فيلسوف∂ گمراه دستگير
 ۱۳۸ ^ پاكدل به امام معصوم�..................................... ^ مادر ل خالصانه ẃتوس
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 ۳۹۲

 ۱℮۱ ...................................................................... صنعت التفات
 ۱℮۱ ....................................................................... اقسام هدايت
 ۱℮۱ ^ خدا................................................... هدف از خلقت، حركت به سو
 ۱℮۳ ....................................... هدف از آفرينش انسان رسيدن به وجه اهللا است
 ۱℮℮ ^ و هم هدف است.................................................... امام� هم هاد
 ۱℮Ｑ شناخت صفات خدا منوط به شناخت امامان معصوم�..............................
 ۱℮⅛ ....................................................... اصالت در دين به عبادت است
 ۱℮۷ نگاه تحقيرآميز مردان خدا به دنيا......................................................
 ۱℮۹ نگاه انحراف∂ به دين..................................................................
 ۱℮۹ ........................................................ روح دين،تبعيẃت از امام مبين
 ۱ＱΩ ................................................ ^ واليت سبب امنيẃت و سعادت سايه
 ۱Ｑ۱ ..................................................... ^ عل∂�يعن∂ بيغوله دل ب∂وال
 ۱Ｑ۳ خدمت∂ كوچｅ در جنب خيانت∂ بزرگ.................................................
 ۱Ｑ℮ ................................................................ تأييد دين با آدم فاجر
 ۱ＱＱ ج∂................................................................ مفهوم مصابيح الد∫
 ۱Ｑ⅛ مفهوم اعالم الت∫ق∂...................................................................
 ۱Ｑ⅛ .............................................................. ^ تقوا مفهوم دقيق كلمه
 ۱Ｑ۷ پرهيزگار حقيق∂ كيست؟............................................................
 ۱Ｑ۸ .................................................... ^ مثبت است، نه منف∂ تقوا به معنا
 ۱⅛Ω ................................................... ^ عيوب انسان لباس تقوا پوشاننده
 ۱⅛۱ ......................................................................... درجات تقوا



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳۹۳

 ۱⅛۲ ان....................................................................... ẃخاص ^ تقوا
 ۱⅛℮ ج∂............................................................ ґه∂ و حẀمفهوم كلمات ن
 ۱⅛℮ ^ دين�........................................... ^ اوليا ^ واال بصيرت و هوشمند
 ۱⅛Ｑ ........................................................ ^ متẃق∂ لطافت روح انسانها
 ۱⅛۷ ^ دعو↕............................................................ د كلمه ẃمعان∂ متعد
 ۱⅛۸ تفاوت مناجات ما با مناجات معصومين�..........................................
 ۱۷Ω سن∂............................................................ Ẁم دعوت ح ẃسو ^ معنا
 ۱۷۱ ............................................................ ^ ما در حضور خدا وظيفه
 ۱۷℮ .................................................... در تعاليم دين∂ حقẃ تصرẃف نداريم
 ۱۷℮ ...................................................... از خدا و رسول او سبقت نگيريم
 ۱۷Ｑ ......................... ^ ابراهيم� ^ دعوت حسنا اهل بيت نبوẃت�مصداق اعال
 ۱۷⅛ ^ مستجاب ديگر حضرت ابراهيم�............................................. دعا
 ۱۷⅛ محبوبيẃت قلب∂ اهل بيت نبوẃت�...................................................
 ۱۷۷ ........................ اهل بيت نبوẃت�وارث كماالت انبياء� هستند يعن∂ چه؟
 ۱۷۹ هويẃت آسمان∂ انبياء بر محور شناخت حضرت زهرا�................................
 ۱۸۲ ^ حضرت زهرا�....................................................... ^ غرẃا خطبه
 ۱۸۳ ^ كفر و نفاق در برابر حضرت زهرا�............................ عكسالعمل چهرهها
 ۱۸Ｑ ........................................................ ↨ االسالم ẃت و حج ẃحج ^ معنا
 ۱۸⅛ ................................................... ^ واقع∂ كلمه ↨ االسالم به معنا ẃحج
 ۱۸۷ ^ بارز نب∂ẃ اسالم�،قرآن و عل∂�..................................... دو معجزه
 ۱۸۹ .......................... ( џريف هẀ الش√ џج џرџعــال∂ فџ لџ اهللاẀ ت ج√ џت غيبت حضرت مهد＾(عẃعل
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 ۳۹℮

 ۱۹۱ ........................................ كوتاه∂ مردم كوفه در حمايت از امام زمان خود
 ۱۹۲ تند............................................. ẃاهل بيت�در دنيا و آخرت بر ما حج
 ۱۹۳ ............................. انبياء و اوليا چون حقẃ را ديدهاند،هيچ اختالف∂ با هم ندارند
 ۱۹℮ ........................................................ علم به جهل،خودش علم است
 ۱۹⅛ اعتراف دشمن اهل بيت به شأن علم∂ عل∂�.........................................
 ۱۹۷ دباقر�................................ ẃبا امام محم ^ ^ بصر مالقات درسآموز قẀتاده
 ۲Ω۱ اهل بيت�حامالن علم∂ و عمل∂ حقايق و احكام قرآن..............................
 ۲Ω۲ ^ قرآن كريم......................................................... مراتب چهارگانه
 ۲Ω℮ ^ قرآنند؟........................................................... له џم џچه كسان∂ ح
 ۲ΩＱ عارف به حقايق قرآن فقط اهل بيت رسول اكرم�..................................
 ۲Ω۷ عه................................................. ẃتفسير امام� راجع به حروف مقط
 ۲Ω۸ .............................................................. ^ قرآن كريم شگفت∂ها
 ۲۱Ω س امام زمان�آگاه از حقايق قرآن......................................... ẃوجود مقد
 ۲۱۱ ^ ابوحنيفه از بطون و اسرار قرآن............................................... ب∂خبر
 ۲۱۳ تفسير امام اميرالمؤمنين�.........................................................
 ۲۱⅛ سرẃ مستودع فاطمه�يعن∂ چه؟.......................................................
 ۲۱۷ حبẃ دنيا مانع ارتباط بين ما و پيغمبر و آل پيغمبر�.................................
 ۲۱۹ به چه كس∂ وص∂ẃ گفته م∂شود؟.......................................................
 ۲۱۹ ^ رسول اكرم�.......................................... امامان دوازدهگانه،اوصيا
 ۲۱۹ .......................................... تكرار موضوع توصيه و وصيẃت در قرآن كريم
 ۲۲Ω ^ خدا به پيامبر�و ساير انبياء�......................................... توصيه



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳۹�

 ۲۲Ω ............................................. ^ تعاليم دين ^ اقامه ه∂ به فريضه ẃب∂توج
 ۲۲۱ ^ ما....................................................... بزرگ∂ گناه ربا و سهلانگار
 ۲۲۲ ............................................. ل سخن حقẃ بر هر كس∂ آسان نيست ẃتحم
 ۲۲۳ ^ انبياء�ابالغ واليت و امامت عل∂�............................... رسالت همه
 ۲۲℮ .................................. جانشين پيامبر اكرم�انتخاب∂ است يا انتصاب∂؟
 ۲۲⅛ ^ به دوستان ب∂دقẃت............................................................ ر ẃتذك
 ۲۲۷ ........................................... ^ در امر مذهب نگران∂ بزرگ ترويج ب∂قيد
 ۲۲۸ .............................................. وظيفه و تكليف ما در اين زمان چيست؟
 ۲۳Ω ................................ فقط خدا به اهليẃت جانشين رسول اكرم� آگاه است
 ۲۳۲ ل دين است...................... ẃل امام رضا�مبن∂ بر اين كه امامت مكم ẃحديث مفص
 ۲۳۳ وجوه مشترｄ ما با اهل تسنẃن..........................................................
 ۲۳℮ ........................................... ^ فقيه صاحب فتوا از ديدگاه شيعه ويژگ∂ها
 ۲۳Ｑ شيخ انصار＾(ره) و قبول مرجعيẃت شيعه..............................................
 ۲۳⅛ ^ فروزان هدايت، را دريابيم............................... عالمان شيعه،اين مشعلها
 ۲۳۹ ......................................................... اساس دين خداشناس∂ است
 ۲۳۹ تعريف دين.........................................................................
 ۲℮Ω ^ تحصيل معرفت..................................................... مه ẃتحقيق، مقد
 ۲℮۱ ....................................................... ^ عقل∂ است شكر مẀنعم وظيفه
 ۲℮۱ ......................................................... ^ تحقيق مه ẃو ترديد مقد ẃｅش
 ۲℮۲ ^ توحيد........................................................... مراحل سير در واد
 ۲℮℮ مراتب توحيد در تسبيحات اربعه.....................................................



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۳۹⅛

 ۲℮Ｑ امتياز خاصẃ سبحان اهللا..............................................................
 ۲℮۷ كسب توحيد عمل∂ در گرو اخالص...................................................
 ۲℮۷ ................................................ مؤمن از كار مباح هم رو＾گردان است
 ۲℮۹ بندگان خدا بر سه قسم هستند.........................................................
 ۲ＱΩ ^ خداپرست∂....................................................... عا ẃخودپرست∂ و اد
 ۲Ｑ۱ .................................. ^ صدق در اخالص و ايمان محبوبيẃت و تقرẃب نتيجه
 ۲Ｑ۲ ....................................................................... ار طمعكار ẃنج
 ۲Ｑ۳ آثار بلند اخالص در عمل............................................................
 ۲ＱＱ ............................................... ^ خدا ^ دعوت به سو دو ركن اساس∂ برا
 ۲Ｑ⅛ ............................................ ^ بصيرت ^ خدا بر پايه الف: دعوت به سو
 ۲Ｑ⅛ زيانبار بودن اقدام افراد ب∂بصيرت....................................................
 ۲Ｑ۷ ه امام صادق�...................................................... ẃبيان جالب توج
 ۲Ｑ۸ ............................................... ^ خدا فقط به اذن اله∂ ب: دعوت به سو
 ۲Ｑ۸ ^ ضاللت است............................................ دعوت بدون اذن اله∂ مايه
 ۲Ｑ۹ غصب خانه و تعمير و تزيين آن.......................................................
 ۲⅛Ω ............................................ ^ و امامت عل∂�بود خواستґ اله∂،رهبر
 ۲⅛۲ ................................ ^ متين منصوربنحازم با مخالفان مذهب شيعه ه ẃحاجẀم
 ۲⅛℮ .................................... امام عل∂�مبيẃن قرآن با زبان∂ گويا و قلب∂ تيزفهم
 ۲⅛Ｑ ................................................. انصافاҐ مقايسه كنيد اين دو سخن را...
 ۲⅛⅛ ^ جمال دوست∂ در انسان................................................ ^ فطر ريشه
 ۲⅛۷ خضوع انسان در مقابل جميل مطلق..................................................



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳۹۷

 ۲⅛۸ چرا اين همه بر تسبيح تأكيد شده است؟...............................................
 ۲⅛۹ ^ عنكبوتيان.................................................... چه سست است خانه
 ۲۷Ω ............................................. ẃحق ^ امام اميرالمؤمنين�عاشق و شيدا
 ۲۷۱ ............................................................... و اين هم پاسخ∂ ديگر
 ۲۷۳ ................................ ｄت اهل بيت�در هفت موطن ترسناẃمحب ^ سودمند
 ۲۷⅛ ^ دوستان عل∂�....................................................... شاد باشيد ا
 ۲۷⅛ ........................................... مالقات با اميرمؤمنان�به هنگام احتضار
 ۲۷۹ شناخت خدا متوقẃف بر شناخت امام�...............................................
 ۲۷۹ شناخت اجمال∂،شناخت تفصيل∂....................................................
 ۲۸۱ ^ متقابل قرآن و امام�....................................................... رابطه
 ۲۸۲ ^ نيكويش بخوانيد.................................................... خدا را با اسمها
 ۲۸℮ كسب لياقت تقرẃب با زدودن حبẃ دنيا.................................................
 ۲۸Ｑ ^ اسماءاهللا..................................................... افراط و تفريط درباره
 ۲۸۷ ................................................... ^ اسماءاهللا ^ متعادل درباره عقيده
 ۲۸۸ ....................................... ^ عالم ^ امام�در منظومه وجود خورشيدگونه
 ۲۹Ω كسب فيض از مقام ربوب∂ با وساطت امام�.........................................
 ۲۹۲ تأثير امام�در عالم به اذن خداوند...................................................
 ۲۹℮ ^ واليت اهل بيت�........................................ تكامل دو عالم در سايه
 ۲۹Ｑ ....................................................... معرفت بيشتر،اطاعت كاملتر
 ۲۹۹ ................................. حفظ معرفت و محبẃت اهل بيت�از دستبرد شيطان
 ۳ΩΩ ....................................... ^ سعادت در دنيا و آخرت گوهر واليت سرمايه



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ۳۹۸

 ۳Ω۱ ^ خدا در كنار محتضر........................................................... اوليا
 ۳Ω۳ ............................................................ مفهوم رشد و رشيد و راشد
 ۳Ω℮ ......................................................... ^ẃ و معصوم معنا و مفهوم مهد
 ۳ΩＱ ................................................... ^ رشد در قرآن كريم ه به مسأله ẃتوج
 ۳Ω⅛ القاب معصومين�تشريفات∂ نيست...............................................
 ۳Ω۷ يџه................................................................... Ẃن Ẁتفاوت لقب با ك
 ۳Ω۷ ^ẃ است؟............................................... چرا امام عصر�ملقẃب به مهد
 ۳Ω۹ ....................................................... ^ يا در كنار مهد＾؟ مقابل مهد
 ۳۱۱ اجابت نشدن دعا به سبب آلودگ∂ها...................................................
 ۳۱۳ ..................................................... دولت مهد＾�آخرين دولتها
 ۳۱℮ ..................................................... ^ سادات گناهكار عاقبت به خير
 ۳۱۹ .................................................... عصمت چيست،معصوم كيست؟
 ۳۱۹ چرا معصوم گناه نم∂كند؟............................................................
 ۳۲۱ ....................................................... چرا انسان مؤمن گناه نم∂كند؟
 ۳۲۲ چرا پيامبر و امامان�بايد معصوم باشند؟...........................................
 ۳۲℮ .................................................. اهل بيت اطهار�مورد تكريم خدا
 ۳۲Ｑ ............................... مسجد محلẃ عبادت و طهارت روح است، نه تجارت و...
 ۳۲۷ .............................................. ز ورود به حريم جانان ẃطهارت جان،مجو
 ۳۲۸ ^ ورود به ماه مبارｄ رمضان.......................................... كسب آمادگ∂ برا
 ۳۲۹ ........................................... ^ بزرگان در ورود به ماه مبارｄ رمضان شيوه
 ۳۳۱ .............................................. ẃحق ^ سالم بر امامان دعوت كننده به سو



فهرست مطالب                                                                                          معرفت به اركان دين  
 ۳۹۹

 ۳۳۲ ^ تمام شؤون زندگ∂.......................................... دستورالعمل امام�برا
 ۳۳۳ سؤال طبيب نصران∂ از امام صادق�................................................
 ۳۳℮ زمام هدايت عالم به دست امام�....................................................
 ۳۳⅛ سرنخ عالم به دست امام�..........................................................
 ۳۳۷ امام�هم رهبر است هم هدايتگر....................................................
 ۳۳۷ مفهوم سيẃد و وال∂ بودن امام�.......................................................
 ۳۳۸ ^ بال هم حام∂ شيعيان.......................................... امام�هم دفع كننده
 ۳℮۲ ^ شيعيان غن∂ هستند........................................................... همه
 ۳℮Ｑ هر كس∂ اهليẃت قبول واليت اهل بيت�را ندارد.....................................
 ۳℮۷ ..................................................... مثال∂ زيبا از تفاوت مؤمن با كافر
 ۳℮۸ ^ او پيش م∂آيد.......................................... خير مؤمن در آن است كه برا
 ۳Ｑ۱ ....................................................................... مفهوم بقيẃ↨ اهللا
 ۳Ｑ۱ ......................................................... وح∂ تشريع∂ و وح∂ تبيين∂
 ۳Ｑ۳ ^ بقيẃ↨ اهللا............................................................... مصداق اعال
 ۳Ｑ۳ ^ ديگر اهل بيت�......................................... اهل ذكر بودن، خصيصه
 ۳Ｑ⅛ س رسول اكرم�...................................... ẃديگر ذكر، وجود مقد ^ معنا
 ۳Ｑ⅛ ..................................................... مقام اول∂االمر از نگاه قرآن كريم
 ۳Ｑ۸ .............................................. ^ ما ^ هالｄ معنو ^ حبẃ دنيا مايه بيمار
 ۳⅛Ω ............................................... خوشگذران∂ دنيا به اين عذاب نم∂ارزد
 ۳⅛۱ انواع ذكر از نگاه اميرمؤمنان عل∂�..................................................
 ۳⅛۳ ........................................................ در همه حال به ياد خدا بايد بود



 حبل متين                                                                                                                            شرح زيارت جامعه＾ كبيره (۱)
   

 ℮ΩΩ

 ۳⅛Ｑ ............................................................... ذكر ما، بين دو ذكر خدا
 ۳⅛۷ ^ امامان معصوم�.................................................. چهار صفت برا
 ۳⅛۸ .................................................... امامان معصوم�مظهر علم خدا
 ۳⅛۸ خداوند متعال معلẃم امامان معصوم�...............................................
 ۳۷۱ امامشناس∂ از ديدگاه امام رضا�....................................................
 ۳۷۲ امامان�چگونه علم و فضل و كمال كسب م∂كنند؟.................................
 ۳۷℮ .................................. چگونگ∂ رفع ترديد در خصوص امامت امام رضا�
 ۳۷Ｑ ...................................................... اهل بيت�عالم به علوم غيب
 ۳۷⅛ ^ خواندن∂ احمدبناب∂نصر بزنط∂.............................................. ماجرا
 ۳۷۷ .............................................. اهل بيت�محرم اسرار خداوند متعال
 ۳۷۸ اهل بيت�عالم به اسرار قرآن......................................................
 ۳۷۹ مراتب روح و حقيقت آن.............................................................
 ۳۸۳ دزدان محبẃ اهل بيت�...........................................................
 ۳۸℮ ^ دعبل......................................... ^ قصيده پيشنهاد امام رضا�درباره

 

 

 


