
 
 
 
 

امام�جانشين خداوند در زمين 
^ او در زم→→→→→→→→ينش و  « م→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→عترفيم ك→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→دا ش→→→→→→→→ما خ→→→→→→→→اندان ع→→→→→→→صمت را پ→→→→→→→سنديده است ك→→→→→→→ه خ→→→→→→→لفا

^ او در ميان مخلوقاتش و ياوران دينش باشيد».  حجẃتها
)؛  ґه ґض Ẃرџا ∂ґف џفاءџل Ẁم خẀكџي ґض џر) 

 ، Ẅ∂خ→→→ليفه» ي→→→عن∂ ج→→انشين؛ م→→نته» ^ ^ خ→→→الفت در زم→→→ين پ→→→سنديده است. ك→→→لمه خ→→→دا ش→→→ما را ب→→→را
→نه»را ب→فهميم؛يعن∂ ب→فهميم  џع ẁستخلفẀج→→ايگاه و ارزش خ→ليفه وق→ت∂ روش→ن م→→∂شود ك→→ه ج→ايگاه«م
عنه ع→→→→ظيمتر  ẁك→→→→→ه از ج→→→→→انب چ→→→→→ه ك→→→→س∂ خ→→→→ليفه است و ج→→→→انشين ك→→→→يست.هر چ→→→→ه ج→→→→→ايگاه م→→→→→ستخلف
ب→→→→اشد، ق→→→هراҐ ج→→→ايگاه خ→→→ليفه ه→→→→م ب→→→→ه ه→→→مان ن→→→سبت ع→→→ظيمتر خ→→→واه→→→د ب→→→ود و ه→→→→ر چ→→→→ه ج→→→→ايگاه او پ→→→ايينتر 

باشد، جايگاه خليفه هم پايينتر است. 
^ خ→→ود ج→→انشين∂ م→→عيẃن  م→→→ثالҐ ي→→→ك∂ خ→→→يẃاط است و م→→→∂خواه→→→د ب→→ه س→→فر ب→→رود؛طبيع∂ است ك→→ه ب→→را
ار م∂تواند  ẃاط و نجẃاط م∂تواند جانشين خيẃاط∂ ب→→لد ب→اشد. خيẃم→∂كند ك→ه از س→نخ خ→ودش ب→اشد و خ→ي
^ را نم∂آورد كه خليفه و جانشين او در  ار باشد. هرگز ي− استاد دانشگاه آدم ب∂سواد ẃج→انشين نج
 ^ ^ ح→→→→وزه ^ را ان→→→→تخاب م→→→→→∂كند ك→→→→ه م→→→→انند خ→→→→ودش اس→→→→تاد و ق→→→→ادر ب→→→→ه اداره دان→→→→→→شگاه ب→→→→اشد؛ ب→→→→لكه ف→→→→رد

قџالي∂ است.  Ẁالزم و ع ^ درس∂اش باشد. سنخيẃت و تناسب بين خليفه و مستخلفẁ عنه امر
ل ب→→→→→ايد اهللا را در ح→→→→دẃ خ→→→→ود  ẃاي→→→→→ن ك→→→→→ه ب→→→→→دان→→→→→يم چ→→→→→ه ك→→→→→س∂ م→→→→→→∂توان→→→→→د خ→→→→→ليف↨ اهللا ب→→→→→اشد، او ^ ح→→→→→ال،برا
س∂ است ك→→ه  ẃب→→→شناسيم ت→→→ا ب→→→توان→→→يم خ→→→ليف↨ اهللا را ه→→→م ش→→→→ناساي∂ ك→→→نيم. م→→→گر ن→→→ه اي→→→ن است ك→→→ه اهللا ذات م→→قد
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ج→→→امع ج→→→ميع ص→→→→فات ك→→→مال است؟ اوست ك→→→ه خ→→→لق م→→→∂كند و رزق م→→→∂دهد؛ اوست ك→→→ه اي→→→جاد و اف→→→نا 
، وق→→→ت∂ ب→→→→نا ش→→→د او  Ґماẃم→→→→∂كند، زن→→→→ده م→→→→∂كند و م→→→→∂ميران→→→→د؛اوست ك→→→→ه ام→→→→ور ع→→→الم را ت→→→دبير م→→→→∂كند. م→→→سل
ك→→س∂ را خ→→ليفه و ج→→→انشين خ→→ود ق→→رار ده→→→د،بايد ك→→ه ق→→→انون ع→→قل∂ «ت→→→ناسب و س→→نخيẃت» در م→→يان خ→→ليفه و 
^ خ→→→ود در ع→→→→الم ب→→رگزيند ك→→ه او ه→→م  عنه∗∗∗∗ه→→→→→→→→→→م رع→→→→ايت ش→→→ود؛يعن∂ ك→→→س∂ را ب→→→ه ع→→→نوان خ→→→ليفه ẁم→→→ستخلف
ار و ع→→لمش محيط و  ẃع→الم ام→كان دارا ب→اشد و ق→درتش م→انند ق→درت او ق→ه ẃت→مام ص→فات ك→→مال را در ح→د

^ ماه رجب م∂خوانيم:  ^ روزها ، باذناهللا.چنانكه در دعا Ẅ∂ارادهاش نافذ باشد؛منته
)؛  џ∑ґدџيґها بẀقẂتџف џها وẀق Ẃت џر џ∑ Ẁباد ґع џو џ−ẀقẂل џخ ẂمẀهￍن џا ẃالґم اẀهџنẂيџب џو џ−џنẂيџب џق Ẃرџالف)

«ف→→→→→رق∂ ب→→→→→ين ت→→→→→و و آن→→→→→ها ن→→→→→يست، ج→→→→→ز اي→→→→→ن ك→→→→→ه آن→→→→→→ها م→→→→→خلوق ت→→→→و و ب→→→→ندگان ت→→→→و ه→→→→→ستند و رت→→→→ق و ف→→→→تق∗∗∗∗ 
امورشان به دست توست». 

^ كسب مقام خليف↨ اللẃه∂  استعداد انسان برا
آر＾، خ→→→→→ليف↨ اهللا ب→→→→→ايد ك→→→→س∂ ب→→→→→اشد ك→→→→ه ب→→→→توان→→→→د در ح→→→→دẃ ظ→→→→رفيẃت ام→→→→كان∂ خ→→→→ود ك→→→→ار خ→→→→دا را ان→→→جام 
^ ك→→→→ه ص→→→→→الحيẃت خ→→→ليف↨ اللẃ→→→→ه∂ را دارد،ان→→→→سان است ك→→→ه م→→→→∂توان→→→د م→→→ظهر ص→→→فات  ب→→→→دهد و ت→→→→نها م→→→→وجود
كمال خدا بشود و خليف↨ اهللا گردد. ساير موجودات اين شايستگ∂ را ندارند، چنانكه فرموده است: 
 џنẂقџف→ Ẃأش џها وџنẂل ґم Ẃح→ џي Ẃأن џنẂيџبџأ→џف ґبال→ ґجẂال џو ґض Ẃر џالẂ →ماواتґ وџ ا ￍالس ∂џل→ џع ↨џم→ان џالẂا اџن Ẃض џر→ џا ع→→→ￍإن�

...�؛۱  ẀسانẂن Ẃا اإلџهџل џم џح џها وẂن ґم
«ح→→→قيقت آنك→→ه، م→→→ا ام→→انت را ب→→→ه آس→→مانها و زم→→ين و ك→→وهها ع→→رضه ك→→رديم.آنها از ح→→مل آن ت→→→ن 

زدند و انسان آن را حمل كرد...». 
^ ش→→→ده ك→→→ه ي→→→ك∂ از آن→→→ها ه→→→→مان اس→→تعداد  ^ ق→→→رآن ت→→→→عابير زي→→→→اد از واژه＾«ام→→→→انت» در اي→→→→ن آي→→→→ه

                                                           

∗مستخلفẁ عنه: مقصود خداست. 
∗رتق و فتق: اداره كردن. 
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^ خ→ليف↨ اللẃه∂ باال برود. آسمانها و  خ→ليف↨اللẃ→→ه∂ است ك→ه ب→ه ان→سان داده ش→ده و م→→∂توان→→د ت→ا م→رتبه
زمين و كوهها با وجود صالبت و قوẃت و عظمت∂ كه در خلقت دارند: 

لẂنџها...�؛  ґم Ẃحџي Ẃأن џنẂيџبџأџف...�
^ كه  ت→ن ب→ه ح→مل ام→انت [اس→تعداد خ→ليف↨ اللẃ→→ه∂] ن→دادند و خ→ود را ك→→نار ك→شيدند. ت→نها موجود

ل كرد و به دوش خود گرفت انسان بود:  ẃمردانگ∂ علم كرد و اين بار امانت را تحم ẃقد
...�؛  ẀسانẂن Ẃا اإلџهџل џم џح...�

...انسان بار امانت را بر دوش خود نهاد... و مسئوليẃت سنگين∂ را به عهده گرفت. 
�ظلوماҐ جهوال�مدح انسان است يا ذمẃ او؟ 

�؛۱   ҐوالẀه џج ҐوماẀلџظ џكان Ẁهￍإن...�
در تفسير اين جمله بحث شده است كه آيا اين جمله در مقام مدح انسان است يا در مقام 
ذمẃ او؟ م→→→→مكن است گ→→→فته ش→→→ود: در م→→→قام ذمẃ ان→→→→سان ط→→→بيع∂ است. ي→→→عن∂ ان→→→سان∂ ك→→→ه در ج→→→وẃ ت→→→ربيت 
اله→→→∂ ق→→→رار ن→→→گرفته است،ب→→ه م→→وقعيẃت خ→→ود در ع→→→الم ج→→اهل است و ب→→ه خ→→ود ظ→→لم ك→→رده و از س→→عادت 
^ م→→→→→حروم م→→→→→انده است.ه→→→→→مچنين م→→→→→حتمل است، آنگ→→→→→ونه ك→→→→→ه ب→→→→→عض ارب→→→→→اب م→→→→عرفت اح→→→→تمال  اب→→→→→→د
^ ساخته شده كه در طبع خود متجاوز از  ^ ظ→لوم و ج→هول اي→ن ب→اشد كه انسان طور دادهان→د، م→عنا
^ ب→→→→→→→رسد، ب→→→→→→→از  ح→→→→→→→→دẃ است و ه→→→→→→→→يچگاه در ي− ح→→→→→→→→دẃ ت→→→→→→→→وقẃف ن→→→→→→→→م∂كند؛ ي→→→→→→→→عن∂ ب→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→ر م→→→→→→→→قام و م→→→→→→→رتبها
→هول ه→م ه→ست؛ ي→→عن∂  џاست و از اي→ن ج→→هت ج ẃدر ح→ال ت→جاوز از ح→د Ґم→→∂خواه→د ب→االتر ب→رود. دائ→ما
^ رس→→→→→→يدن ب→→→→→→ه م→→→→→→قام ع→→→→→ال∂تر از ع→→→→→لم  ^ از ع→→→→→→لم ب→→→→→→رسد، ب→→→→→→از خ→→→→→→ودش را ج→→→→→→اهل و ت→→→→→→شنه ب→→→→→→ه ه→→→→→→ر م→→→→→→رتبها

وام باال م∂رود و باال م∂رود تا(آنچه اندر وهم نايد آن شود).  ẃم∂بيند؛ لذا عل∂الد
 lاو آن ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ست∂ خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ود را ґظ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→لم lس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رمد را ^ س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اخت ف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ان∂ ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→قا
 lب→→ود ẃج→→→هل او آن ك→→→→ه ه→→→ر چ→→→ه ج→→ز ح→→ق lه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ست∂ او ز لوح دل ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→زدود
                                                           

^ احزاب،آيه＾۷۲.  ـ سوره ۱
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 lن→→→→ي− ظ→→→لم∂ ك→→→ه ع→→→ين م→→→عدلت است lن→→→→→→→→→غز ج→→→→→→→→→→هل∂ ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→غز م→→→→→→→→عرفت است
�در مقام مدح خواهد بود كه  ҐوالẀه џج ҐوماẀلџظ џكان Ẁهￍاگ→ر اي→ن ط→ور معنا كنيم، جمله＾�...إن
ان→→سان ام→انتدار را م→→دح م→→∂كند.حاصل آنك→ه، اس→→تعداد رس→يدن ب→→ه م→قام خليف↨اللẃه∂ به انسان داده 

شد و هنگام∂ كه خدا به فرشتگان اعالم كرد: 
...�؛  Ґ↨џيفґل џخ ґض Ẃر џالẂا ∂ґف ẁل ґجاع ∂ґẃإن...�

^ قرار دهم...».  «...من م∂خواهم در زمين خليفها
ـ ب→→لكه ب→ه ع→نوان اس→تفهام از راز م→طلب ك→→ه چ→را  ـ چ→→را ك→→→ه م→→عصومند آن→→→ها ن→→→ه ب→→ه ع→→نوان اع→→تراض 
^ خ→→ود ب→→رم∂گزيند، ب→→→ا آنك→→ه او ف→→سادان→→→گيز و خ→→ونريز  م→→→وجود ب→→→رآمده از خ→→→→ا∑ و زم→→→ين را خ→→ليفه

است و اهليẃت خليف↨ اللẃه∂ شدن را ندارد،پرسيدند: 
...�؛   џماء ґ ẃالد Ẁ−ґف Ẃسџي џيها وґف Ẁد ґسẂفẀي Ẃنџيها مґف Ẁلџع Ẃجџأ ت...�

^ خود در زمين قرار ده∂...»؟  ^ را خليفه «...خدايا، م∂خواه∂ موجود مفسد و خونريز
...�؛۱  џ−џل Ẁس ґ ẃدџقẀن џو џ∑ ґدẂم џحґب Ẁحґẃب џسẀن Ẁن Ẃحџن џو...�

«...و حال آنكه ما هستيم و تو را تسبيح و تقديس م∂كنيم...». 
^ انسان پ∂ بردند؟  فرشتگان از كجا به خونريز

 ح→→ال، ب→ايد دي→د آن→→ها از ك→جا پ∂ بردند كه اين موجود مفسد و خونريز خواهد شد، با آنكه 
^ زم→→→→→ين  ه→→→→→→نوز آدم آف→→→→→→ريده ن→→→→→→→شده ب→→→→→→ود. ب→→→→→→عض∂ م→→→→→عتقدند ك→→→→→ه ق→→→→→بل از خ→→→→→→لقت آدم اب→→→→→والب→→→→→شر�رو
^ راي→→ج ب→→وده  ن→→→→→→د ك→→→→ه در م→→يانشان ف→→تنه و ف→→ساد و خ→→ونريز ا ن→→→→→سناس∗∗∗∗بوده م→→→خلوقات∂ از ب→→→ن∂الج→→→انẃ∗∗∗∗ي→→→→→→→→→→→→→ا 
است. از اي→→→→→→→ن رو، ف→→→→→→→رشتگان ك→→→→→→→ه از وض→→→→→→→ع و ح→→→→→→→ال آن→→→→→→→→ها آگ→→→→→→→اه ب→→→→→→ودند، پ→→→→→→→يشگوي∂ ك→→→→→→ردند ك→→→→→→ه اي→→→→→→ن 

                                                           

 .۳Ω＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
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ر است خلق شود، از آن نوع خواهد بود، لذا گفتند:  ẃكه مقد ^ موجود
...�؛  џماء ґ ẃالد Ẁ−ґف Ẃسџي џيها وґف Ẁد ґسẂفẀي Ẃنџيها مґف Ẁلџع Ẃجџأ ت...�

 ґض Ẃر џاال ґﾭ ẁل ґج→→اع ґẃﾺاالرض�در�...إ ﾭ�＾اح→→→تمال دي→→→گر ه→→→م ه→→→ست ك→→ه از ه→→مين ك→→لمه
...�پ∂ ب→→→→→→ردند و ف→→→→→→هميدند ك→→→→→→→ه اي→→→→→→→ن م→→→→→خلوق ي− م→→→→→خلوق ارض→→→→→∂ است و از خ→→→→→→ا∑ س→→→→→اخته  Ґ↨џيفґل→→→→→→ џخ
^ ك→ه از م→وادẃ ارض→∂ س→اخته ش→ود،آميخته ب→ا شهوت و غضب است و شهوت  خ→واه→→د ش→د و م→وجود
و چ→→→→→→→نين م→→→→→وجودات→→→→→∂ ق→→→→→هراҐ ب→→→→→ا ه→→→→→م ج→→→→→نگ و س→→→→→تيز  ^ س→→→→→→→بعيẃت∗∗∗∗است  و غ→→→→→→→→ضب م→→→→→→→ايه رم→→→→→→ز ب→→→→→→هيميẃت∗∗∗∗
^ و ك→→شتار خ→واه→→ند ش→→د. از اي→ن ج→هت در م→→قام اس→تفهام  خ→→واه→→ند داشت و م→→وجب ف→→ساد و خ→→ونريز
ب→→ر آم→→دند ك→→ه س→→رẃ اي→→ن م→→→طلب چ→→يست و ش→→ايد ش→راي→ط الزم م→وجود ن→بوده ك→ه م→→الئكه ت→فصيالҐ ب→→ه راز 

مطلب پ∂ ببرند. از اين رو خداوند به اجمال فرموده: 
�؛۱   џونẀمџل Ẃعџما ال ت Ẁمџل Ẃأع ∂ґẃإن...�

^ م∂دانم كه شما نم∂دانيد».   «...من چيز
^ كه م∂آفرينم اگر ارادهاش تابع شهوت و غضب گردد و مايه  اح→تماالҐ يعن∂ اين موجود
^ و  از ش→→→→→→هوت و غ→→→→→→ضب ب→→→→→گيرد، ن→→→→→تيجه ه→→→→→مان خ→→→→→واه→→→→→→د ش→→→→→د ك→→→→→ه ش→→→→→ما م→→→→→∂گوييد؛ ف→→→→→ساد و خ→→→→→ونريز
 ẃزمين به ي− باغوحش∂ تبديل خواهد شد، مملو ^ ت∂ رواج خ→واه→د يافت و كره ẃه→رزگ∂ و ب→→∂عف
^ اي→ن م→وجود ت→ابع  →→ا اگ→ر اراده ẃن→دگان ب→→∂شمار. ام ẃاز سگ و گ→→رگ و خ→→رس و خ→→و∑ و ك→فتار و در
→→→→لџ− ه→→→→م از  џم ∂ẃ ع→→→→قل ب→→→→اشد و از ع→→→→قل ف→→→→رمان ب→→→→رد، آن چ→→→→→نان ب→→→→زرگ م→→→→→∂شود و ب→→→→اال م→→→→→∂رود ك→→→→→ه ح→→→→ت

ادرا∑ آن عاجز م∂شود؛تنها خدايش م∂شناسد و بس. 
 lرس→→→→د آدم→→→→∂ ب→→→ه ج→→→→اي∂ ك→→→ه ب→→→ه ج→→→ز خ→→→→دا ن→→→→بيند l تẃاست مـك→ان آدمي ẃبـن→گر كـه ت→ا چـه ح→د

                                                           

^ چارپايان.  هيميẃت: خو ب سبعيẃت: درẃندهخوي∂. ∗ ∗ .۳Ω＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
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رسيدن به كمال انسان∂ با تزكيه 
 ^ ^ خ→→داون→د ح→كيم ب→ر اي→ن ت→علẃق گ→رفته ك→→ه ان→→سان ب→→يافريند. ان→سان ي→عن∂ م→وجود آر＾، اراده
ك→→→→→→→→→ه از خ→→→→→→→→→ا∑ ب→→→→→→→→→ر آي→→→→→→→→→→د و ب→→→→→→→→→ر اف→→→→→→→→→ال∑ ن→→→→→→→→→شيند و ك→→→→→→→→→مال ق→→→→→→→→→درت در ه→→→→→→→→مين است ك→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→ستترين و 
ب→→∂ارزشت→→رين م→→وجود را ك→→→ه خ→→ا∑ است ح→ركت ب→دهد و او را ع→ال∂ترين و ش→ريفترين م→وجود 
^ ع→→الم ط→→→بيعت ع→→بور  ب→→→سازد. اي→→→ن ان→→→→سان است ك→→→ه م→→→→∂توان→→د در ط→→ول ع→→مر دن→→يو＾اش از اي→→→ن م→→زبله
^ ج→→→انش ب→→زداي→→د و ب→→→ر ج→→→ال و  ك→→→ند و ن→→→ه ت→→→نها آلوده ن→→→شود، ب→→→لكه ت→→→يرگ∂ها و آلودگ→→→→∂ها را از ص→→→فحه
 ^ ص→→→→→→فايش ب→→→→→→يفزاي→→→→→→→د و س→→→→→→ران→→→→→→جام م→→→→→→انند خ→→→→→→→ورشيد درخ→→→→→شان از اي→→→→→ن دن→→→→→يا ب→→→→→يرون ب→→→→→رود و در غ→→→→→رفهها

^Ẅ بنشيند.  جنẃ↨المأو
ه→دف از آفرينش انسان همين است و اين هم راه∂ جز تزكيه ندارد. چون انسان از خا∑ 
^ ك→→→→→ه از خ→→→→→ا∑ ب→→→رآيد، ب→→→ايد ت→→→زكيه و ت→→→صفيه ش→→→ود ت→→→ا ك→→→→مال و ارزش خ→→→ود را ب→→→→ه  است و ه→→→→ر م→→→→وجود
^ ح→→→→→→→→قيق∂  دست آورد. ن→→→→→→→→→فت∂ را ك→→→→→→→→→ه از خ→→→→→→→→→→ا∑ ب→→→→→→→→→يرون م→→→→→→→→→→∂آورند،تا ت→→→→→→→→→صفيه ن→→→→→→→→كنند ارزش و ب→→→→→→→→ها
^ ك→→→→→→ه از خ→→→→→ا∑ ب→→→→→يرون م→→→→→∂آيد،تا ت→→→→→صفيه ن→→→→→شود، ج→→→→→→ال و ص→→→→→→فا  ن→→→→→→م∂يابد. ط→→→→→→→ال و ي→→→→→→اقوت و ف→→→→→→يروزها
^ ارض∂ است و از خا∑ بيرون آمده و تا تزكيه نشود، به كمال انسان∂  نم∂يابد. انسان نيز گوهر

خود نايل نم∂شود كه خالقش فرموده است: 
�قџدẂ أفẂلџحџ مџنẂ زџكￍاها�؛۱  

«همانا رستگار شد هر كه خود را تزكيه كرد». 
 ^ فانه م→→→→ا در م→→→قام ت→→→زكيه ẃن→→→فس است. ول∂ م→→→تأس ^ ^ ان→→→→سان در گ→→→→رو ت→→→زكيه ف→→→→الح و رس→→→→→تگار
گ→وهر ن→فس خ→ود ب→ر ن→م∂آييم و به اصالح خود نم∂پردازيم. ما زمين را م∂شكافيم و از دل زمين 
ن→→→فت و آه→→→ن و ن→→→قره و مس و ...ب→→→يرون م→→→→∂آوريم و آن→→→ها را در ت→→صفيهخانهها ب→→ا ك→→→مال دقẃت ت→→صفيه 
→→→→→ا گ→→→→وي∂ ت→→→→→ا ب→→→→→ه ح→→→→→ال ب→→→→ه اي→→→→ن ح→→→→قيقت پ→→→→∂ ن→→→→بردهاي→→→→م ك→→→→ه م→→→→عدن وج→→→→ود خ→→→ودمان ب→→→يش از  ẃم→→→→∂كنيم؛ ام

                                                           

^ شمس،آيه＾۹.  ـ سوره ۱
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^ معدنها جواهرات دارد.  همه
→→→ا ي→→الالسف ك→→→ه م→→ا  ẃگ→→→وهر ج→→→→ان م→→→ا ب→→→يش از س→→→→اير گ→→→وهرها ب→→→ه ت→→→زكيه و ت→→صفيه ن→→يازمند است؛ ام
اص→→→→→→الҐ ب→→→→→ه اي→→→→→ن ح→→→→→قيقت پ→→→→→∂ ن→→→→→بردهاي→→→→→م و ت→→→→→مام ع→→→→مر ب→→→→ه ت→→→→صفيه و اص→→→→→الح م→→→→وجودات خ→→→→→ارج از خ→→→→ود 

پرداختهايم و از اصالح خود واماندهايم. 
^ از استعداد موجب كمال نيست  صرف برخوردار

→→→→→ا ت→→→→نها داش→→→→تن اس→→→→→تعداد ك→→→→اف∂  ẃو ت→→→→→→عال∂ روح→→→→→∂ را ب→→→→→ه ان→→→→→سان دادهان→→→→→→د ام ∂ẃآر＾، اس→→→→→→تعداد ت→→→→→رق
^ خ→رما ف→رق∂ ب→ا ي−  ن→→يست، ب→→لكه ب→→ايد آن اس→→تعداد را ب→→ه ف→→→عليẃت ب→→رساند ت→→ا ك→→امل ش→→ود. ي− ه→→سته
ه س→→→→→نگ ن→→→→→دارد؛ ج→→→→ز آن ك→→→→ه م→→→→ستعدẃ است ك→→→→→ه وق→→→→ت∂ ت→→→→حت ش→→→→راي→→→→→ط خ→→→→→اصẃ آب و ه→→→→واي→→→→∂ ق→→→→رار  ẃت→→→→→ك
 ẃرش→→→د ك→→ند و س→→ران→→جام ب→→ه ي− درخت ب→→ارور ت→→→بديل ش→→ود. گ→→وهر م→→ستعد Ґگ→→→رفت،م∂توان→→→د ت→→→دريجا
^  كمال برسد  ^ اعال وج→ود ان→→سان ن→يز اح→→تياج ب→ه ح→ركت دارد تا تحت شرايط گوناگون، به مرتبه

ل رنج و تعب است.  ẃه، اين هم به آسان∂ حاصل نم∂شود، بلكه نيازمند تحمẃ و البت
ل ري→→→→→→اضات و م→→→→→جاهدات  ẃم→→→→→→مكن است از م→→→→→→يان ه→→→→→→زاران ن→→→→→→فر، ي→→→→→ك∂ دو ن→→→→→فر ب→→→→→توان→→→→→ند ب→→→→→→ا ت→→→→→حم

بسيار، خود را به مقامات∂ برسانند كه حقايق∂ را از اين عالم در∑ كنند. به قول شاعر: 
 lق→→→رنها ب→→→→ايد ك→→→→ه ت→→ا ي− ك→→ودك∂ ا ز لط→→→ف ط→→بع lع→→→→→الم∂ گ→→→→→ردد ن→→→→→كو ي→→→→→ا ن→→→→اطق∂ ص→→→→احب س→→→→خن
 lس→→→الها ب→→→ايد ك→→ه ت→→ا ي− س→→نگ اص→→ل∂ زآف→→→تاب lخشان∗∗∗∗ي→→→→→→→→→→ا ع→→→→→→→قيق ان→→→→→در ي→→→→من џد→→→→→џ لع→→→→→→ل گ→→→→→ردد در ب
 lت بـس→→→→→→→→→→→→→→→يـار م→→→→→→→→→→→→→→→→∂بايد ك→→→→→→→→→→→→→→شـيدن انـتـظـار ẃمـد lع→→→دن ẃر Ẁت→→→→ا ك→→→→→ه در ج→→→وف ص→→→→دف، ب→→→اران ش→→→ود د
^ كماالت  امامان معصوم�واجد همه

^ ف→راوان  ^ ب→خواه→→ند ب→ه م→قامات∂ ب→رسند، اح→تياج ب→ه ري→اضت ك→→شيدنها آر＾،اگ→→ر اف→راد ع→اد
ل رنج و تعب ندارند:  ẃبه تالش و تحم ^ ا امامان�نياز ẃدارند؛ ام

                                                           

^ است در قسمت شرق∂ افغانستان.  بدخشان: منطقها ∗
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)؛  ґه ґض Ẃرџا ∂ґف џفاءџل Ẁم خẀكџي ґض џر џو)
^ ك→→→ماالت∂ ب→→→→اشند ك→→→ه خ→→→ليف↨اهللا الزم  ^ س→→→→اخته است ك→→→→ه ج→→→→امع ه→→→→مه ل آن→→→→ها را ط→→→→ور ẃخ→→→→دا از او
ẃصلند.  دارد. مثل ما نيستند كه با سوزن چاه بكنند تا به آب برسند. آنها به اقيانوس بيكران علم اله∂ مت

)؛  џقين ґد ẂحẀم ґه ґش Ẃرџعґب ẂمẀكџل џع џجџف Ґنواراџا Ẁاهللا ẀمẀكџقџل џخ)
«خدا شما را در عالم انوار آفريد و محيط بر عرش خود قرار داد». 

ت→→مام ع→→والم ام→→كان زي→→ر پ→→رچم ش→→ما ب→→ودهان→→د و ه→→ستند؛ اگ→→ر چ→→→ه آدم اب→→والب→→شر ب→ه ح→سب ظ→→اهر 
→→→ا در ع→→→الم ان→→→وار، آن→→→→ها آدم  ẃه→→→→→د＾�پدر است و خ→→→→ليف↨ اهللا است، ام ^ ه ẃخ→→→→اتماالن→→→→بياء و ائ→→→→م ^ ب→→→→را
^ م→→→→→→ستقيم خ→→→→→→→داي→→→→→→ند. آدم اب→→→→→→والب→→→→→→شر در ع→→→→→→→الم ط→→→→→→بع، آدم ث→→→→→ان∂ م→→→→→حسوب م→→→→→→∂شود و  لن→→→→→→د و خ→→→→→→ليفه ẃاو

^ از زبان رسول خدا�گفته است:  ^ خداست. شاعر ^ معالواسطه خليفه
دẁ بґاẀبẀوￍتґ∂)؛  ґشاه Ґ∂نẂعџم ґفيه ∂ґل џو Ґ↕ џور Ẁص џم џآد џنẂاب ẀتẂنẀك Ẃنґا џو ∂ẃنґا)

«من اگر چه در ظاهر پسر آدمم، ول∂ در باطن خصوصيẃت∂ دارم كه بر پدر بودن من شهادت م∂دهد». 
 lانـور م→→→→→→→→→→→→→→ا ґدل ґمـش→→→→→→→→→→→→→→→كـات ґاخـت→→→→→→→→→→→→→→→ران پـرتـو lه→→→→مـگ∂ م→→→ظـهر م→→ا ẃكل، ẃم→→→→ا م→→→ظـهر ك→→→ل ґدل
 lهيم→→→→→ẃن→→→→→ه ف→→→→→قـط اه→→→→→ل زمـي→→→→→→ن را ه→→→→→مـه ب→→→→→اب الل lمـا ґس→→→→→→→→→→→ر ґرانـن→→→→→→→→→→→→د بـه گـرد џو џه ف→→→→→→→→→→→→لـ− در دẀ نـ
 lب→→→→ر م→→→→ا پ→→→ير خ→→→رد ك→→→ود∑ اب→→→→جدخوان→→→→∂ است lز دل دان→→→→→→→→→→→→شـور مـا џبـس∂∗∗∗∗ا ـت Ẃق→→→→→→→→→→→→ Ẁفـل→→→→→→→→→→→→سف∂ م

عا كند  ẃخ→ود در عالم پسنديده است و لذا هر كس∂ را نرسد كه اد ^ پس، خ→→دا آن→ها را خ→لفا
از جانب خدا خالفت و امامت منصوب شده است. 

سه گروه مغضوب و ملعون خدا 
ه فرماييد:  ẃبه اين روايت توج

...)؛۱  Ẃم ґيه ґẃك џزẀال ي џو ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي Ẃم ґهẂيџإل ẀرẀظẂن џال ي џو Ẁاهللا ẀمẀهẀمґẃلџكẀال ي ẁ↨џالثџث)
                                                           

مقتبس: اقتباس كننده،شعله گيرنده.  ـ اصول كاف∂،جلد۱،صفحه＾۳۷۳. ∗ ۱
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«س→ه گ→روهند ك→→ه خ→دا در روز ق→يامت ب→ا آن→ها سخن نم∂گويد و به آنها نگاه نم∂كند و [ از موانع 
رحمت] تطهيرشان نم∂سازد...». 

ف∂ ك→نند. گ→روه  ẃل،آن→→→ان ك→→ه ب→→→دون ان→→تصاب از ج→→انب خ→→→دا خ→→ود را خ→→ليفه و ام→→ام م→عرẃگ→→روه او
م، ك→ه آدم ب→→ايد م→راقب  ẃم،آن→→ها ك→→ه خ→→الفت ام→ام م→نصوب از ج→انب خ→دا را م→نكر ش→وند.گروه س→و ẃدو
م را م→→→→→→سلمان ب→→→→→→دان→→→→→→ند.لذا م→→→→→→→ا  ẃل و دوẃب→→→→→→→اشد ك→→→→→→→→ه از آن دس→→→→→→→→ته ن→→→→→→→→باشد،كسان∂ ه→→→→→→→→ستند ك→→→→→→→→ه دو گ→→→→→→→روه او

خطاب به اهل بيت نبوẃت� عرض م∂كنيم: 
)؛  ґه ґض Ẃرџا ∂ґف џفاءџل Ẁخ ẂمẀكџي ґض џر џو)

^ او در عالم باشيد».  «ما معتقديم كه خدا [فقط] شما را پسنديده كه خليفه
^ مخلوقات   ت بر همه ẃاهل بيت رسالت�حج

)؛   ґهґتￍي ґرџب ∂џلџع Ґجا џج Ẁح џو)
و ش→→→→→ما را ح→→→→→جẃت ب→→→→→ر م→→→→→→خلوقات خ→→→→→ود ق→→→→→رار داده است.ب→→→→→ريẃه ي→→→→→عن∂ م→→→→→خلوقات؛منحصر ب→→→→→ه ع→→→→→الم 
^ ي→→عن∂ آف→ريدگار و خ→الق. ب→ريẃه ه→→م ي→عن∂ مخلوقات. در  ^ است. ب→ار ان→→سان ه→م ن→→يست. خ→→داون→د ب→ار

قرآن آمده است: 
...�؛۱  Ẁر ґẃو џصẀمẂال Ẁئ ґبارẂال ẀقґخالẂال Ẁاهللا џوẀه�

ر...».   ẃاست و هم مصو ^ «او هم خالق و هم بار
ه را اي→جاد م→∂كند، «خ→→الق»  ẃدر ب→→→يان ت→→فاوت اي→→ن س→→ه اس→→م ب→→عض∂ گ→→فتهان→→→د: از آن ن→ظر ك→→ه م→اد
∂ ب→→→→ه آن م→→→→→∂دهد، «ب→→→ار＾» است و از آن ن→→→ظر ك→→→ه ه→→→ر ي− از  ẃاست و از آن ن→→→→ظر ك→→→→ه ص→→→→→ورت خ→→→→اص
ر» است. ب→از در  ẃخ→ود ق→رار م→→∂دهد، «م→صو ẃخ→→ود و ب→→→هصورت خ→→→اص ^ ^ آن را در ج→→ا اع→→ضا و اج→→زا

قرآن م∂خوانيم: 
                                                           

^ حشر،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱
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...�؛۱  Ẁشاءџي џفẂيџك ґحام Ẃر џالẂا ґﾭ ẂمẀك Ẁر ґẃو џصẀي ^ ґذￍال џوẀه�
«او كس∂ است كه به شما در رحم مادران آنگونه كه م∂خواهد صورت م∂دهد...». 

^ م→→→→→→→ا را اي→→→→→→→جاد ك→→→→→→→رده و آن→→→→→→→→گاه ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→ا ص→→→→→→→→ورت ان→→→→→→→سان∂ داده است؛ در ص→→→→→→ورت∂ ك→→→→→→→ه  ه ẃاو م→→→→→→→→اد
^ از س→→اير ح→يوان→ات ب→دهد و لذا م→ا شاكريم كه به ما  ^ م→ا ص→ورت دي→گر ه ẃم→∂توان→ست ب→→ه ه→مين م→اد
^ ك→→رده است؛چ→→شم و  ص→→→ورت ان→→→سان∂ داده است و در م→→→قام ت→→→صوير ن→→→يز ب→→بينيد چ→→ه زي→→با ص→→ورتگر
م قرار داده شده است:  ẃخود منظ ^ ^ داخل∂ و خارج∂ همه در جا ابرو و لب و دندان و اعضا

�؛۲   يم＃ ґوẂقџت ґن џس Ẃأح ∂ґف џسانẂن Ẃا اإلџنẂقџل џخ Ẃدџقџل�
«ما انسان را در بهترين شكل و صورت [از ظاهر و باطن] آفريدهايم».  

^ م→→→خلوقاتيد و ب→→→ه اذن خ→→→→دا از  ت ب→→→ر ه→→→→مه ẃم→→→→ا اق→→→→رار م→→→→∂كنيم ك→→→→ه ش→→→ما خ→→→→اندان ع→→→صمت ح→→→ج
^ ع→→→→→الم خ→→→→لق آگ→→→→→اه و ش→→→→اهد ب→→→→ر آف→→→→رينش ه→→→→ستيد. ب→→→→ه اذن خ→→→→دا م→→→→→∂دان→→→→يد ك→→→ه در دل ه→→→ر  ت→→→→مام زواي→→→→ا

^ هر كس∂ چه خواهد بود.  كس∂ چه م∂گذرد و آينده
نظارت امير مؤمنان�بر عملكرد اهل ايمان 

از م→→رحوم م→→جلس∂(ره)ن→قل ش→ده است ك→ه ام→يرالم→ؤمنين�اوẃل شب در م→سجد ن→→ماز خ→→وان→→د 
^ ك→→وفه ب→→رو،  ^ دوراف→→تاده →→→→اء اح→→ضار ك→→رد و ف→→رمود: ب→→ه ف→→الن ن→→قطه ẃرا ب→→→ه ن→→→ام وش ^ و ب→→→→عد از ن→→→→ماز ف→→→رد
^ ه→→→ست، م→→قابل آن م→سجد م→رد و زن→∂ را م→→∂بين∂ ك→ه ب→ا ه→→م م→→شاجره و ن→زاع م→→∂كنند،  آن→→جا م→→سجد
^ شهر م∂گذرد باخبر است.  هر دو را نزد من بياور. اينجا نشسته و از آنچه در دورترين نقطه

او م→→→→→∂گويد: م→→→→ن ب→→→→→ه ه→→→→مان ن→→→→→شان∂ رف→→→→تم و آن م→→→→رد و زن را ك→→→→→نار آن م→→→→سجد در ح→→→→ال م→→→نازعه 
دي→→→→→دم. گ→→→→→→فتم: ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين�شما را اح→→→→→→ضار ك→→→→→رده است. ب→→→→→→ا ه→→→→→م آم→→→→ديم. ام→→→→ام� از م→→→→رد ع→→→→لẃت 
^ خ→→→→→ودم ع→→→→→قد ك→→→→ردم و ب→→→→رايش  م→→→→→نازعه را ج→→→→→ويا ش→→→→→→د. او گ→→→→→فت: ي→→→→→ا ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين،من اي→→→→→ن زن را ب→→→→→را

                                                           

^ آلعمران،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
^ تين،آيه＾℮.  ـ سوره ۲
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رم و دي→→→→→→→دم ك→→→→→→→→ه  ẃن ك→→→→→→→ردم؛ول∂ وق→→→→→→→ت∂ ن→→→→→→→زدي− او رف→→→→→→→تم،اح→→→→→→→ساس ك→→→→→→→ردم ك→→→→→→→ه از او م→→→→→→→تنفẃم→→→→→→→عي ^ م→→→→→→→→هر
ن→م∂توان→م ن→زديكش ب→روم.ام→ام� ب→→ه آن زن ف→رمود: ت→و چه م∂گوي∂؟گفت: آقا، اين مرد مرا عقد 
^ او ه→ستم.فرمود: ت→و ب→ه اي→→ن م→رد ح→رام→∂ و نم∂توان∂ زن  ك→رده. ب→راي→م م→هر م→عيẃن ك→رده و م→ن زوج→→ه

او باش∂ و او هم نم∂تواند شوهر تو باشد. 
^ زن، ت→→→→→→→→→→→→و م→→→→→→→→→→→→را  بآور ب→→→→→→→→→→→→→ود.حضرت ف→→→→→→→→→→→→→رمود: ا ẃآن→→→→→→→→→→→→→ها و دي→→→→→→→→→→→→→گران ت→→→→→→→→→→→→→عج ^ اي→→→→→→→→→→→→→ن ح→→→→→→→→→→→→→رف ب→→→→→→→→→→→→→را
→→ا از ن→زدي− ش→→ما را زي→→ارت  ẃه؛ اس→→م ش→→ما را ش→→نيدهام،ام→→يرالم→→ؤمنين ه→→ستيد؛امẃ م→→∂شناس∂؟گفت: الب→→ت
→→→ا م→→→ن ت→→→و را م→→→→∂شناسم. اس→→→مت اي→→→→ن است و پ→→→→در و م→→→→ادرت اي→→→ن و از  ẃن→→→كرده ب→→→ودم.حضرت ف→→→رمود: ام
 ^ ^ و...، درست است؟گ→→فت:بله.بعد، ح→ضرت فرمود: يادت هست در جوان∂ با مرد ف→الن ق→بيلها
^ و  ب→→ه ط→→ور م→→وقẃت و ب→→→هصورت پ→→نهان از خ→→انوادهات ازدواج ك→→رد＾؟ آن→→گاه از آن م→→رد ح→→امل ش→→د
ه را در ت→→→→اريك∂ شب م→→يان ب→→يابان  ẃك→→→ه رس→→→وا ش→→→و＾، آن ب→→→چ ^ ^ و چ→→→ون م→→→→∂ترسيد وض→→→ع ح→→→مل ك→→→رد
ه را  ẃدر ت→→→→→→و ت→→→→→→حري− ش→→→→→→→د و ب→→→→→→رگشت∂ و ب→→→→→→چ ^ گ→→→→→→ذاش→→→→→→ت∂.چند ق→→→→→→دم ك→→→→→→ه ف→→→→→→اصله گ→→→→→→رفت∂، م→→→→→→هر م→→→→→→ادر
ه را گذاشت∂. چند قدم كه دور شد＾،چند سگ به تو پارس كردند؛  ẃو بچ ^ ب→رداش→ت∂. باز ترسيد
^ ن→→وزاد رف→ته  ه ẃي→ك∂ از آن سگه→→ا س→راغ آن ب→چ ^ ^ و ف→رار ك→رد＾. ب→→عد، ب→رگشت∂ و دي→→د ت→→و ت→رسيد
ه خ→ورد و ن→→الهاش  ẃو آن س→نگ ب→ه س→ر ب→چ ^ است؛ س→→→نگ∂ را ب→رداش→ت∂ و ب→→ه س→مت سگ پ→رتاب ك→رد
^ و ب→→ا ح→→→ال پ→→→ريشان گ→→فت∂:  ه ك→→→س∂ ب→→→يايد؛ ف→→رار ك→→رد ẃب→→→چ ^ ^ ك→→→→ه ن→→→كند ب→→→ا ص→→→دا ب→→→لند ش→→→د.تو ت→→→رسيد

خدايا، اين امانت را به تو سپردم. 
آي→→→→→ا آن→→→→چه گ→→→فتم درست است؟گ→→→فت: ب→→→له ي→→→ا ام→→→يرالم→→→ؤمنين، درست است ول∂ ع→→→جيب اي→→→ن 
^ ب→ود ك→ه ك→س∂ ج→ز خ→→دا و م→ن  ẃاست ك→→ه گ→→→وي∂ ش→→ما ق→دم ب→ه ق→دم ه→مراه م→ن ب→ودهاي→د؛ چ→ون اي→ن س→ر
ه خ→→→→→بر دار＾؟گ→→→→→فت: خ→→→→→ير،اص→→→→→→الҐ ه→→→→يچ  ẃاز آن آگ→→→→→اه ن→→→→→بوده است.ح→→→→→ضرت ف→→→→→رمود: ح→→→→→ال، از آن ب→→→→→چ
ه است  ẃن→→م∂دان→→م او چ→→→ه ش→→ده است. ف→→رمود: اي→→ن ج→→وان ك→→ه م→→→∂خواس→→ت∂ ب→→→ا او ازدواج ك→→ن∂ ه→مان ب→چ
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^ كرد...۱  ^ و خدا هم امانتدار كه به خدا سپرده بود
 ^ ت ب→→→ودن ام→→امان�بر ت→→مام خ→→→اليق و آگ→→اه ب→→ودنشان از زواي→→→ا ẃاست از ح→→→ج ^ اي→→→ن ن→→→مونها

عالم خلق.  
 ẃدين حق ^ اهل بيت رسالت�يار＾كننده

ينه)؛  ґدґل ҐصاراẂنџا џو) 
«خدا شما اهل بيت رسول را پسنديده كه يار＾كنندگان دين او باشيد».  

^ ك→→→ردن دي→→→ن خ→→→دا را ن→→→دارن→→د.  از اي→→→ن ج→→→→مله اس→→→تفاده م→→→→∂شود ك→→→→ه ه→→→مه كس ص→→→→الحيẃت ي→→→ار
م→→→مكن است ك→→→سان∂ دوس→→→تدار دي→→→ن و خ→→→واه→→→ان پ→→→يشرفت دي→→→ن ب→→→اشند و در راه خ→→→دمت ب→→→ه دي→→→ن ه→→→م 
^ دور ي→ا نزدي− به زيان  م→خلص ب→اشند ول∂ غ→افل از اي→ن ب→اشند ك→ه اي→ن خ→دمت ك→نون∂ در آي→نده
اس→→الم و م→سلمانان ت→→مام خ→واه→د ش→→د و لذا ك→س∂ ك→ه ب→ه دي→ن خ→دمت م→∂كند، ب→ايد ع→→لم اله∂ داشته 
ب→اشد تا صالح و مصلحت دين را در تمام ابعاد در نظر بگيرد، نه اين كه ي− گوشه را آباد و صد 
عيان اص→→الح∂ ك→ارشان س→ر از  ẃگ→→وشه را وي→ران ك→ند.خدا م→→∂دان→→د ك→→ه در ط→ول ت→اريخ اس→→الم چ→ه م→د
 ^ ف→→→→→ساد در آورده و چ→→→→→ه ض→→→→→ربهها ب→→→→→→ه پ→→→→→يكر اس→→→→→الم و ق→→→→رآن وارد آوردهان→→→→→د؛ ه→→→→→م از ط→→→→→ريق ق→→→→درتها
^ ك→→→ه ب→→ر اث→→ر دور ش→→دن از اه→ل ب→يت رس→→الت� دچ→ار  ح→→اكم ه→→م از ط→→ريق م→→راك→→ز ع→→لم∂ و ت→→فسير
^ ف→→→→→→→→راوان ش→→→→→→→→→دند و آي→→→→→→→→→ات ق→→→→→→→→رآن را ب→→→→→→→→→ر خ→→→→→→→→→الف م→→→→→→→→→قاصد ص→→→→→→→→→احب ق→→→→→→→→رآن ت→→→→→→→→→فسير ك→→→→→→→ردند و  خ→→→→→→→→طاها

ضاللتها به بار آوردند. اين حقيقت باورشان نشد كه: 
)؛  ґتẂيџبẂال ∂ґما فґب ^ ґر Ẃدџا ґتẂيџبẂال ẀلẂهџا)

«صاحبخانه از محتويات خانهاش آگاهتر از ديگران است». 
^ آن→→→ها ن→→→ازل ش→→→ده است، ب→→→هتر از دي→→→گران م→→→→∂دان→→→→ند ق→→رآن چ→→ه گ→→→فته  آن→→→→ان ك→→→ه وح→→→∂ در خ→→→انه
 ^ است.در س→→→→→نẃت پ→→→→→يامبر و رواي→→→→→ات رس→→→→ول� چ→→→→ه ت→→→→حريفها ب→→→→ه وج→→→→ود آوردن→→→→د و س→→→→بب اغ→→→→وا

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلدΩ℮،صفحه＾۲۱۸.  ۱
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م→→ردم و ت→→خريب دي→→→ن ش→→→دند. ب→→ه پ→يامبر اك→رم� ن→سبتها دادن→→د ك→→ه ان→سان ش→رم م→∂كند ب→گويد. 
اينها مسلمان و پيامبرشناس بودهاند! 

تحريف حديث رسول اكرم� 
^ از ام→→→→→ام رض→→→→→ا�سؤال ك→→→→→رد: آي→→→→→ا اين ح→→→→→ديث درست است ك→→→→→ه رس→→→→→ول اك→→→→→رم�  م→→→→→رد

فرموده است: 
)؛۱  ґهґت џور Ẁص ∂џلџع џم џآد џقџل џخ џاهللا ￍأن)

«خداوند آدم را بهصورت خودش خلق كرده است». 
و م→عتقدند ك→ه خ→→دا ه→م(الع→ياذباهللا)مانند ان→سان ص→ورت و چشم و گوش دارد و روز قيامت 

ديده م∂شود؟ امام�فرمود: 
)؛  Ẁاهللا ẀمẀهџلџقات)

«خدا آنها را بكشد». 
ل ح→→→ديث و وس→→ط آن را ب→→→ريده و آخ→→ر آن را  ẃك→→→→الم رس→→ول خ→→دا� را ت→→حريف ك→→ردند. او
گ→→→→رفتهان→→→د. اي→→→→ن ح→→→→ديث م→→→ربوط ب→→→ه زم→→→→ان∂ است ك→→→→ه رس→→→ول اك→→→رم�از ج→→→اي∂ ع→→→بور م→→→→∂كردند، 

^ فحش م∂دهد و م∂گويد:  ديدند دو مرد با هم مشاجره م∂كنند و يك∂ به ديگر
)؛  џ−Ẁهџب Ẃشџي Ẃنџم џه Ẃج џو џو џ−џه Ẃج џو Ẁاهللا џحￍبџق)

^ هر كس∂ را كه شبيه توست».  ^ تو را و رو «خدا زشت بدارد رو
^ اين كه:  رسول خدا�فرمود: اين طور نگو. برا

)؛  ґهґت џور Ẁص ∂џلџع џم џآد џقџل џخ џاهللا ￍأن)
خ→→دا آدم را ب→→هصورت اي→→ن ش→→خص خ→→لق ك→→رده است. ي→→عن∂ آدم اب→→والب→شر�بهصورت ه→مين 

^ تو توهين به آدم�است.  انسان خلق شده و در ظاهر مشابه اوست و لذا اين جمله
                                                           

ـ اصول كاف∂،جلد۱،صفحه＾۱۳℮.  ۱
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 پس،اي→→→ن ح→→→ديث ب→→→→ه آن م→→→→عنا ن→→→يست ك→→→ه خ→→→دا ان→→→→سان را ب→→→→هصورت خ→→ودش آف→→ريده، ب→→لكه ب→→→ه 
اين معناست كه خدا حضرت آدم�را بهصورت اين شخص آفريده است. 

ب→→→→→→→→ه ه→→→→→→→ر ح→→→→→→→ال، از اي→→→→→→→→نگونه ت→→→→→→→حريفات ف→→→→→→→راوان دارن→→→→→→→→د؛هم آي→→→→→→→→ات ق→→→→→→→رآن ه→→→→→→→→م رواي→→→→→→→ات پ→→→→→→→يامبر 
ا آن دسته از علما و بزرگان شيع∂  ẃب دي→نند؛امẃك→ردهان→→د. اي→نها م→خر ^ اك→رم�را ت→حريف م→عنو
^ خ→→→اندان ع→→صمت� ن→→شستهان→→د و از آن م→→→نابع وح→→∂ اله→→→∂ اله→→ام گ→→رفتهان→→د، ن→→اصر  ك→→→ه س→→→ر س→→فره

ج قرآن بودهاند.  ẃدين و مرو
م ذي→→قعده، ب→نا ب→ر نقل∂، روز شهادت امام رضا� و روز زيارت مخصوص آن  ẃروز ب→يست و س→و

بزرگوار است. ما كه دوريم از همين جا به آستان اقدسشان سالم عرض م∂كنيم: 
 ∂џلџع џ−ґت ￍج Ẁح џو џ∂قￍالن џ∂قￍالت ґمام ґالџض∂ اџت Ẃر→ ẀمẂا ال→ џض ґẃالر џ∂وس→Ẁن م→→Ẃب ґẃ∂ل→ џع ∂џل→ џع ґ ẃل→ џص ￍمẀه→ẃللџا)

＾)؛  џرￍالث џت Ẃحџت Ẃنџم џو ґض Ẃر џاال џقẂوџف Ẃنџم
ت درد ب→→→→→→ه خ→→→→→→ود م→→→→→→→∂پيچيد ت→→→→→→→ا اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→ه ف→→→→→رزند  ẃب→→→→→→ا ب→→→→→→دن م→→→→→→سموم در ب→→→→→→ستر اف→→→→→→تاده ب→→→→→→ود و از ش→→→→→→د

بزرگوارش، امام جواد�آمد و در آغوش فرزندش به عالم قدس ارتحال پيدا كرد. 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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امامان معصوم�ركن توحيد 
؛  ґهґقẂل џخ ∂џلџع џداءџه Ẁش џو ґه ґدґحيẂوџتґل Ґكانا Ẃرџا џو

ت را پ→→→سنديده ك→→→ه ارك→→→ان ت→→→وحيدش و گ→→→واهان ب→→→ر  ẃم→→→→ا م→→→→عترفيم ك→→→→→ه خ→→→→داوند ش→→→ما اه→→→ل ب→→→يت ن→→→بو»
خلقش باشيد». 

م→ا وظ→يفه داريم كه خدا را به يگانگ∂ بشناسيم و تنها او را بپرستيم و معتقد به اين باشيم كه 
ركن شناختن او به وحدانيẃت و عبادت او،اعتقاد به امامت و واليت اهل بيت رسالت� است. 
^ رك→→ن ت→وحيد ب→ودن ام→امان�معان∂ لط→يف و ع→ميق∂ دارد ك→→ه ش→→ايد ط→رح آن م→→عان∂  اي→→ن ج→→مله
در م→حافل ع→موم∂ چ→ندان ب→→ه ص→→الح ن→باشد، ه→مين ق→در ك→اف∂ است ك→ه ب→فهميم اق→رار ب→ه وحدانيẃت 
^ سعادت و نجات ما در عالم آخرت خواهد بود كه مبتن∂ بر اقرار به  خ→دا و ع→بادت او وق→ت∂ م→→ايه
^ داش→→→→→→→→→→تن و  ^ دي→→→→→→→→→→ن�باشد؛ وگ→→→→→→→→→→رنه، ف→→→→→→→→→→قط ت→→→→→→→→→→حقيقات ع→→→→→→→→→→ميق ت→→→→→→→→→→وحيد ه ẃام→→→→→→→→→→امت و واليت ائ→→→→→→→→→→م
ل ش→→→→→دن،در س→→→→→عادت  ẃم→→→→تحم ^ ^ ع→→→→→باد ع→→→→→ال∂ترين م→→→→→→طالب ع→→→→→رفان∂ گ→→→→→→فتن و ع→→→→→مالҐ ه→→→→م ري→→→→اضتها

^ نخواهد داشت.  آدم∂ تأثير
منكران نعمت اله∂ و محرومان از رحمت خداوند＾ 

ه ف→→→→رماييد. آنح→→→→ضرت از آب→→→→اء  ẃز ح→→→→→→→ضرت ام→→→→→ام ص→→→→→ادق� ت→→→→وج ب→→→→→ه ي− ح→→→→→→ديث قẀ→→→→→→دس∂∗∗∗∗ا
                                                           

∗حديث قدس∂: كالم∂ از خداست كه همانند قرآن اعجازگونه نباشد.  
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^ متعال فرمود:  كرامش از رسول خدا�از جبرئيل امين�نقل كرده است كه خدا
د＾)؛  Ẃح џا وџنџا ẃالґا џلهґن ال اџا Ẃدџه Ẃشџي Ẃمџل Ẃنџم)

^ نيست»،  «كس∂ كه شهادت به اين ندهد كه جز من معبود
)؛  џ−ґذلґب џد ґه џش Ẃوџا)

«يا شهادت به اين مطلب بدهد»، 
سوẀل∂)؛  џر џو ^ بẂد џع Ґداￍم џحẀم ￍنџا Ẃدџه Ẃشџي Ẃمџل џو)

«ليكن شهادت ندهد كه محمد�بنده و رسول من است»، 
)؛  џ−ґذلґب џد ґه џش Ẃوџا)

«يا به اين هم شهادت بدهد»، 
ليفџت∂)؛  џبيطالب خџا џنẂب ￍ∂ґل џع ￍنџا Ẃدџه Ẃشџي Ẃمџل џو)

^ من بر بندگان من است»،  بنابيطالب خليفه ẃ∂ول∂ شهادت ندهد كه عل»
)؛  џ−ґذلґب џد ґه џش Ẃوџا)

«يا به اين هم شهادت بدهد»، 
ج∂)؛  џج Ẁح ґه ґدẂل Ẁو Ẃن ґم ↨ￍمґئ џ Ẃاال ￍنџا Ẃدџه Ẃشџي Ẃمџل џو)

^ من هستند».  ا شهادت ندهد كه امامان از فرزندان عل∂ حجẃتها ẃام»
لґ∂)؛  Ẁس Ẁر џو ∂ґبẀتẀك џو ∂ґآياتґب џرџفџك џو ∂ґتџمџظџع џرￍغ џص џت∂ وџمẂعґن џد џح џد جџقџف)

«[چ→→نين ك→→س∂] م→→نكر ن→→→عمت م→→ن ش→→ده و ع→→ظمت م→→را ك→→وچ− ش→→مرده و ب→→ه آي→ات و ك→تب و رس→ل 
من كافر شده است». 

ج→→ان∂  џر Ẃنґا џو Ẁه џع→→→اء Ẁد Ẃب ґجџت→→→→ Ẃسџا Ẃمџع→→→ان∂ ل џد Ẃنґا џو ẀهẀتẂم џر→→→→ џح ∂ґنџلџأ→→→→ џس Ẃنґا џو ẀهẀتẂب џج→→→ џح ∂ґن џد џص→→→џق Ẃنґا)
بґيد�)؛۱  џعẂلґم＃ ل ẃالџظґا بџنџو ما ا�∂ẃن ґم Ẁه Ẁزاء џج џ−ґذل џو ẀهẀتẂبￍي џخ

                                                           

 .۲Ｑ۲＾ـ بحاراالنوار،جلد⅛۳،صفحه ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۱۷

^ او م∂بندم و]ممنوعش م∂كنم. اگر از  «[چ→نين ش→خص∂] اگ→ر رو ب→ه م→ن بياورد، من [در به رو
^ ب→→خواهد، م→→حرومش م→→→∂سازم و اگ→ر م→را ب→خواند، ج→وابش ن→م∂دهم و اگ→ر ام→يد ب→ه م→ن داش→ته  م→→ن چ→→يز
^ است كه من به او م∂دهم و من هرگز به بندگان ظلم نم∂كنم».  باشد، نااميدش م∂كنم و اين كيفر

توحيد پايدار فقط با اعتقاد به واليت امامان معصوم� 
�؛۱   ґيدґب џعẂلґم＃ ل ẃالџظґا بџما أن џو...�

...م→→→→ن ه→→→→رگز ب→→→→ه ب→→→→ندگان س→→→→→تم ن→→→→م∂كنم ول∂ دس→→→→تگاه ت→→→→كوين و ت→→→→شريع م→→→→ن ن→→→→ظام∂ دارد و ب→→→ايد 
لوهيẃت و اعتقاد  Ẁت من در اẃم→ورد ت→صديق ب→ندگان م→ن ق→رار گ→يرد. در ن→ظام ت→شريع،اع→تقاد ب→ه وح→→داني
ب→→→ه رس→→→→الت رس→→→والن م→→→ن از آدم ت→→→ا خ→→→اتم ب→→→ايد ت→→وأم ب→→→ا اع→→تقاد ب→→→ه واليت و ام→→امت ع→→ل∂ و ي→→ازده ف→→رزند 
ẃصل باشند. يك∂  ^ زنجير به هم مت م→عصومش� ب→اشد. تمام اين اعتقادات بايد همانند حلقهها
از اي→→→→→→→→→→نها ك→→→→→→→→→→ه از ق→→→→→→→→→→لم ب→→→→→→→→→→يفتد، ت→→→→→→→→→→مام آن→→→→→→→→→→ها از ق→→→→→→→→→→→لم اف→→→→→→→→→→تاده است.چ→→→→→→→→→نان ك→→→→→→→→→ه در ح→→→→→→→→→ديث ق→→→→→→→→→دس∂ ه→→→→→→→→→→م 

وام بگويد:  ẃخوانديم،اگر انسان صدهزار سال عمر كند و عل∂الد
اهللا)؛  Ẁول Ẁس џر ẁدￍم џحẀاهللا مￍلهاالґالا)

^ ن→→→→جات و س→→→→عادت  →→→→→ا ك→→→→نار آن ع→→→→ل∂ ول∂ اهللا ن→→→→→باشد،توحيدش ت→→→→وحيد ن→→→→خواه→→→→د ب→→→→ود و رو ẃام
ك→→→→→→→اناҐ لґتџ→→→→→→→وẂحيده)؛كه ت→→→→→→→وحيد خ→→→→→→→→دا ه→→→→→→→مچون ب→→→→→→→نا و  Ẃرџا џن→→→→→→→→خواه→→→→→→→د دي→→→→→→→→د؛ اي→→→→→→→ن است ي→→→→→→→ك∂ از م→→→→→→→عان∂(و
^ آن ام→→→→→→→→→امان م→→→→→→→→→عصوم�هستند و ب→→→→→→→→→→ديه∂ است ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→ا  س→→→→→→→→→اختمان∂ است ك→→→→→→→→→→ه ارك→→→→→→→→→ان و پ→→→→→→→→→→ايهها
ف→→→→→→→→روريختن پ→→→→→→→→→ايه و س→→→→→→→→تون، س→→→→→→→→→اختمان ن→→→→→→→→يز ف→→→→→→→→رو م→→→→→→→→∂ريزد؛يعن∂ ب→→→→→→→ا ك→→→→→→→نار رف→→→→→→→تن ام→→→→→→→امت ع→→→→→→→ل∂ و آل 

^ باق∂ نم∂ماند.  عل∂�توحيد
ح→→→→→→ديث م→→→→→→عروف م→→→→→→نقول از وج→→→→→→ود اق→→→→→→دس ام→→→→→→ام اب→→→→→→والح→→→→→سنالرض→→→→→ا�،كه در ن→→→→→→يشابور ب→→→→→يان 

^ همين حقيقت است كه خدا فرموده است:  فرموده است، درباره
 Ẃن→→→→→ ґم џن→→→→→ ґمџن∂ ا Ẃص→→→→→ ґح џل→→→→→ џخ џد Ẃن→→→→→џم џن∂ و Ẃص→→→→→ ґح џل→→→→→ џخ џها دџن ق→→→→→الџم→→→→→џف ∂ґن Ẃص→→→→→→ ґاهللا حẃالاله اال Ẁ↨џمґل→→→→→→џك)

                                                           

^ ق،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۱۸

عџذاب∂)؛ 
^ محكم من است؛ هر كه آن را بگويد[ معتقد به آن  ^ ت→وحيد] ق→لعه ^ الاله االẃ اهللا [ك→لمه «ك→لمه
^ من بشود، از عذاب من ايمن شده است».  ^ من شده است و هر كه داخل قلعه باشد]،داخل قلعه

آنگاه امام�فرمود: 
ها)؛۱  ґوط Ẁر Ẁش Ẃن ґا مџنџا џها و ґوط Ẁر Ẁشґب)

^ ت→→→→→→→وحيد ش→→→→→→→روط∂ دارد و م→→→→→→→ن[از آن ن→→→→→→ظر ك→→→→→→ه ام→→→→→→ام م→→→→→→عصوم م→→→→→→نصوب از ج→→→→→→انب خ→→→→→→دا  «ك→→→→→→→لمه
^ شروط آن هستم».  هستم]از جمله

ق حقيقت توحيد است.  ẃيعن∂، اعتقاد به واليت و امامت شرط الزم و ركن تحق
حديث∂ نيز از امام اميرالمؤمنين�منقول است كه فرمود: 
ها)؛۲  ґروط Ẁش Ẃن ґم ∂ґتￍي ґ ẃر Ẁذ џو ∂ẃنґا џو Ґوطا Ẁر Ẁاهللا شẃه االџلґالاґل ￍنґا)

^ آن هستيم».  يẃهام از شرطها ẃالاله االاهللا شرطهاي∂ دارد؛ من و ذر»
ق ت→وحيد  ẃي→→عن∂ اع→→تقاد ب→→ه «واليت م→→ن» و «واليت ام→→امان م→→→عصوم از ف→رزندان م→ن» ش→رط ت→حق
^ ح→ضرت  م، اع→تقاد ب→ه ن→بوẃت خ→تميẃه ẃت خ→→دا،ش→رط دوẃل،اع→→→تقاد ب→→→ه وح→دان→يẃش→→رط او Ґاست. اح→→تماال
م، اع→→→→تقاد ب→→→→ه واليت و ام→→→→امت دوازده ام→→→→ام م→→→→عصوم م→→→→نصوب از  ẃدمصطف∂�و ش→→→→رط س→→→→و ẃم→→→→→حم

جانب خداست.  
هب  ẃسند طالي∂ حديث سلسل↨ الذ

ر اي→→→→→ن ن→→→→→→كته ه→→→→→→م م→→→→ناسب است ك→→→→ه ح→→→→→ديث ن→→→→يشابور ح→→→→ضرت ام→→→→ام رض→→→→ا�به ح→→→→ديث  ẃت→→→→→ذك
ب ي→عن∂ ط→→ال. در ت→→وجيه اي→ن نام گفتهاند: چون تنها حديث∂  џه џهب م→عروف ش→ده است. ذ ẃس→لسل↨ الذ
^ س→→→→→→→→ند  ^ راوي→→→→→→→→→ان آن ه→→→→→→→→→مگ∂ ام→→→→→→→→امان م→→→→→→→→عصوم�هستند، از اي→→→→→→→ن ج→→→→→→→هت دارا است ك→→→→→→→→ه س→→→→→→→→لسله

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۹℮،صفحه＾۱۲۳ و ثواب االعمال،صفحه＾۲۱.   ۱
ـ غررالحكم،حكمت۱Ω۳،از فصل نهم.   ۲



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۱۹

^ اي→→→→ن ح→→→→ديث ن→→→→م∂رسد و اي→→→→→ن درخ→→→→→شندگ∂ را  ط→→→→→→الي∂ است و ه→→→→→يچ ح→→→→→ديث∂ از اي→→→→→ن ج→→→→→هت ب→→→→→ه پ→→→→→ا
^ راوي→→ان اي→→ن ح→→ديث از  →→ا س→→→لسله ẃن→→→دارد؛ راوي→→→ان س→→→اير اح→→→اديث ت→→→ا ب→→→ه ام→→ام ب→→رسد، اف→→راد ع→→اد＾ان→→د ام

امام ابوالحسنالرẃضا� آغاز شده و به خدا، عزẃ و عال، رسيده است كه فرموده است: 
→→→→→ادق ق→→→→→ال  ẃالص بنمẀحمẃد＃ Ẁعفر→→→→→→ џج ґﾼџا ∂ґنџث ￍد→→→→→→ џح џعفر＃الك→→→→→→اظم ق→→→→→→ال џج ґبن џ∂وسẀم∂→→→→→→ ґبџا ∂ґنџث ￍد→→→→→→ џح)
الع→→→ابدين ق→→→ال  Ẁنالح→→→سين زي→→→ن→→→Ẃب ∂ع→→→ل ∂→→→ ґبџا ∂ґنџث ￍد→→→ џالب→→→→اقر ق→→→→ال ح ＃ẃ∂بن ع→→→→ل Ẁدẃم→→→→حم ∂→→→→ ґبџا ∂ґنџث ￍد→→→→ џح
الẂمẀ→ؤمنين  Ẁم→يرџاب→∂ ا ∂ґنџث ￍد→ џك→→ربال ق→ال ح ґارض Ẁبناب→→يطالب ش→→هيد ẃ∂عل ẀنẂب Ẁالح→→سين ∂→→ґبџا ∂ґنџث ￍد→→ џح
 Ẁرس→→→→→→→ول ẁدẃم→→→→→→→حم ∂ ґẃم→→→→→→→ џع Ẁن→→→→→→→Ẃاب џو ∂→→→→→→→→ ґخџا ∂ґنџث ￍد→→→→→→→→ џق→→→→→→→→ال ح ↨џوف→→→→→→→→ẀكẂال ґض Ẃرџا Ẁاب→→→→→→→→يطالب＃ ش→→→→→→→→هيد ẀنẂب ∂ع→→→→→→→→ل
→بحانџهẀ وџ تџعالџ∂ يџقẀولẀ كџلґمẀ↨џ الالهاالẃاهللا  Ẁس ґ↕ ￍز→ ґالع ￍب џر ẀتẂع ґم→ џس џق→ال Ẁئيل џرẂب→ џج ∂ґنџث ￍد→ џاهللا�ق→ال ح

نẂ عџذابґ∂)؛  ґم џن ґمџا ∂ґن Ẃص ґح џل џخ џد Ẃنџم џو ∂ґن Ẃص ґح џل џخ џها دџقال Ẃنџمџف ∂ґن Ẃص ґح
^ ه→→م داري→م ك→ه ق→رين ه→مين «حديث توحيد» است و آن را هم مرحوم شيخ  ح→ديث دي→گر
ص→→→دوق(ره)،در ك→→→تاب ع→→→يون اخ→→→→بارالرẃض→→→ا، از ام→→→ام اب→→→والح→→→سنالرẃض→→→ا�نقل م→→→∂كند؛ م→→نته∂Ẅ چ→→→ند 

^ در آنجا اضافه دارد تا به اينجا م∂رسد:  جملها
 џقال... ґґمџل→→џقẂال ґن→→ џع ґح Ẃو→→ￍالل ґن→→ џراف→→يل ع→→ Ẃسґا Ẃن→→ џم→→يكائيل ع Ẃن→→ џئيل ع џرẂب→→→ џج Ẃنџع� ґẃ∂ґب→→→ￍالن ґن→→→ џع)

نẂ عџذابґ∂)؛۱  ґم џن ґمџا ∂ґن Ẃص ґح џل џخ џن دџمџف ∂ґن Ẃص ґبيطالب حџا ґنẂب ґẃ∂ґعل ↨џالي ґو ￍوجل ￍزџع Ẁاهللا ẀولẀقџي
هب  ẃحديث سلسل↨ الذ ^ امتياز ويژه

بيع، پس از نقل اين  ẃرءالر џهẀنقل م∂كند كه در ز ^ م→رحوم ن→راق∂(ره)در خزائن از سيẃدجزائر
حديث، م∂گويد: 

 џفاقџا ẃالґوع＃ ا Ẁر Ẃصџل∂ مџع џو џ∂ґف Ẁشẃالґريض＃ اџم џﾲ џع џئ ґر→Ẁم→ا ق Ẁه→→ￍ →↨ اџن џواي ґẃالر ∂→ґف џد џر џو Ẁدџن→ ￍه→ذا الس)
بџ↨)؛۲  ￍر џجẀم ґمџل џاال џن ґم џ∂ґف Ẁماء＃ ش ∂ґف џبґر Ẁش џو џبґتẀك Ẃنґو ا Ґرارا ґم џبґ ẃر Ẁج Ẃدџو ق

                                                           

ـ عيون اخبارالرẃضا،جلد۲،باب خبر نادر عن الرẃضا�.  ۱
 .۱⅛Ω＾ـ خزائن،صفحه ۲



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲Ω

«اي→→ن ح→→ديث را ب→→ا اي→→→ن س→→ند ب→→ر ه→→ر م→→→ريض∂ ب→→خوانند،شفا پ→→يدا م→→→∂كند و اگ→→ر ب→→→ر ك→→س∂ ك→→→ه ب→→ر اث→ر 
^ ص→→→→→→رع ب→→→→→→يهوش ش→→→→→→ده است ب→→→→→→خوانند، ب→→→→→ه ه→→→→→وش م→→→→→→∂آيد و اگ→→→→→ر آن را ب→→→→→نويسند و در م→→→→→→يان آب→→→→→∂  ب→→→→→→يمار

^ بدهند تا بنوشد،دردش آرام م∂گيرد».  بشويند و به دردمند
ت  ẃه، اثبات صحẃ راҐ تجربه شده است(البت ẃفرموده است: اين عمل مكر ^ ب→عد، م→رحوم جزائر

^ است).  ^ جزائر اين مطلب به عهده
ث ق→→→→م∂ ع→→→→رض م→→→→∂كنيم. اي→→→→شان ن→→→→قل  ẃب→→→→→ه ت→→→→→ناسب م→→→→→قام، ح→→→→→→ديث∂ از س→→→→فين↨ الب→→→→حار م→→→→رحوم م→→→→حد
^ ك→بر＾�نور دي→دهاش را  يقه ẃم→→∂كنند ك→→→ه ام→→ام م→→جتب∂�در ك→ودك∂ م→ريض ش→د. ح→ضرت ص→→د
ك→→→ه تب ش→→→→ديد داشت ب→→→غل ك→→→رد و ن→→→زد پ→→→يامبر اك→→→رم�آورد. در آن م→→→وقع، ج→→→برئيل ام→→→ين ن→→ازل ش→→→د و 
^ آفت است؛تنها  ^ قرآن حرف(ف)دارد و(ف)از حروف كلمه گ→فت:يا رسولاهللا،تمام سورهها
^ ح→→→→مد است و لذا ش→→→→ما اي→→→→ن س→→→وره را، ك→→→ه ح→→→رف آفت در آن ن→→→يست،  ^ ك→→→→ه (ف) ن→→→→دارد س→→→→وره س→→→→ورها
چ→هل بار بر آب بخوانيد و به بدن كودكتان كه تب دارد بپاشيد، شفا خواهد يافت.همين كار را كردند 
^ م→→ريض م→→→∂گويند  ^ ش→→→فا ^ ه→→→مين است ك→→→ه ب→→را و ك→→→ود∑ در ه→→→مان لح→→→ظه ش→→→فا پ→→يدا ك→→رد۱ و ش→→ايد ب→→را

تنها ي− حمد بخوانيد؛چون سوره＾�قل هواهللا احد�حرف (ف)دارد. 
^ ف→→→الن∂  ^ ش→→فا ^ ب→→گويد؛گفت: ب→→را ^ م→→→ريض چ→→يز ^ ش→→→فا در م→→→جلس∂ ك→→→س∂ خ→→→واست ب→→→را
^ فاتحه  ا كلمه ẃحمد» است؛ ام» ^ →لوات. م→ردم خ→نديدند.حاال «فاتحه» همان سوره ẃف→اتح↨ م→عالص

^ مرده م∂خوانند.  در نظر مردم مثل اين است كه برا
ارزش اعتقاد به مقام واليت اهل بيت� 

)؛  ґه ґحيدẂوџتґل Ґكانا Ẃرџا џو)
گ→→فتيم ك→ه اه→ل ب→يت اط→→هار�ارك→ان ت→وحيد خ→دا ه→ستند و ان→→كار واليت آن ب→زرگواران در 
واق→→→→→→ع ان→→→→→→كار ت→→→→→→وحيد خ→→→→→→داست. م→→→→→→ا وق→→→→→ت∂ ارزش اع→→→→→تقاد ب→→→→→ه واليت اه→→→→→→ل ب→→→→→→يت�را م→→→→→→∂فهميم ك→→→→→ه 

                                                           

ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه＾℮℮۳(حمم).  ۱
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^ خ→دا و پ→→يامبراك→رم�بيفكنيم ك→ه  ^ م→→خالف م→ذهب،درباره ن→→گاه∂ ب→→→ه ع→→→قايد ن→→امعقول ف→→رقه
^ م→بتال ش→→دهان→د. از ب→→اب  ^ و اع→→تقاد چ→→گونه ب→→ر اث→→ر دور اف→→تادن از م→كتب اه→ل ب→يت ب→→ه ض→→اللت ف→كر
^ خود را  ن→مونه، در م→ورد خ→→دا اع→تقاد دارن→→د ك→→ه در روز ق→يامت با چشم سر ديده م∂شود و ساق پا

باال م∂كشد و آيه＾: 
...�؛۱  فẀ عџنẂ ساق＃ џشẂكẀي џمẂوџي�

^ ت→→يجان∂، ك→→ه ق→→بالҐ س→→نẃ∂ ب→→وده و س→→پس ش→→يعه ش→ده، در ك→تاب  را اي→→ن ط→→→ور م→→عنا م→→→∂كنند.آقا
معروف خود(آنگاه هدايت شدم)كه كتاب خوب∂ است، م∂گويد: 

^ ش→→→دم و ب→→→ا ج→→→ماعت ن→→→→ماز خ→→→وان→→دم. پس از  ^ ع→→→رب∂ وارد م→→→سجد  م→→→ن در ي→→→ك∂ از ك→→→→شورها
^ م→→→ردم ص→→→حبت ك→→→رد و ض→→→من ص→→→حبتش گ→→→فت: خ→→→→داون→→→د دو چ→→→شم و دو  ن→→→→ماز، ام→→→→ام ج→→→→→ماعت ب→→→را
دست و ص→→→→ورت دارد! گ→→→→فتم: م→→→→گر خ→→→→→دا ج→→→→سم است ك→→→→→ه چ→→→→شم و دست و ص→→→→ورت داش→→→ته ب→→→اشد؟ 

^ كه:  گفت: مگر شما در قرآن نخواندها
 Ẁداه→→→→→→→→→→ џي Ẃل→→→→→→→→→→џوا بẀما ق→→→→→→→→→→ال→→→→→→→→→→ ґوا بẀن→→→→→→→→→→→ ґعẀل џو Ẃم ґيه ґد→→→→→→→→→→→Ẃأي Ẃتￍل→→→→→→→→→→→ Ẁغ ↨џولẀلẂغ→→→→→→→→→→→ џم ґاهللا Ẁد→→→→→→→→→→→ џي ẀودẀه→→→→→→→→→→→џيẂال ґتџق→→→→→→→→→→→ال џو�

...�؛۲  ґتانџوط ẀسẂبџم
ي→→→عن∂، خ→→→→دا ه→→→ر دو دس→→تش ب→→→از است.پس، خ→→دا دو دست دارد ك→→ه ب→→از است! م→→گر در ق→→رآن 

^ كه:  نخواندها
يẀنґنا...�؛۳  Ẃعџأґب џ−ẂلẀفẂال ґعџن Ẃاص џو�

[خ→→→→دا ب→→→→ه ن→→→→وح�گ→→→→فت:] م→→→→قابل چ→→→→شم م→→→→ن ك→→→شت∂ ب→→→ساز...؛پس خ→→→دا چ→→→شم دارد؛ و ه→→→مچنين 
فرموده است: 

                                                           

^ قلم،آيه＾℮۲.  ـ سوره ۱
^ مائده،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۲
^ هود،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۳
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�؛۱   ґرامẂك Ẃاإل џو ґالل џجẂو ال Ẁذ џ−ґẃب џر Ẁه Ẃج џو ∂џقẂب џي џو� لџيẂها فان＃ џع Ẃنџم لẀك�
«همه چيز فان∂ م∂شود، تنها صورت خدا باق∂ م∂ماند». 

^ م→→راد است، ن→→ه م→→عان∂ ح→قيق∂ الف→→اظ. م→→ا در  ^ ع→→زيز،در ت→→مام اي→→نها م→→→عان∂ م→→جاز گ→→فتم: آق→→→ا
^ ف→→→راوان داري→→→م؛ اس→→→تعارات و ك→→→→نايات داري→→→م. م→→→عان∂ ح→→→قيق∂ در اي→→→ن م→→→وارد  ق→→→→رآن اس→→→تعمال م→→→جاز
 ^ م→راد ن→يست ك→ه خ→→دا چ→شم و ص→ورت و دست داش→ته ب→اشد.گفت: خ→ير، در ق→رآن استعمال مجاز

^ حقيق∂ مراد است. گفتم: اگر اين طور است، پس:  نيست و همه جا معنا
�؛۲   Ґيالґب џس ل џأض џو ∂џمẂأع ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂ґف џوẀهџف ∂џمẂأع ґه ґهذ ∂ґف џكان Ẃنџم џو�

«هر كه در دنيا كور باشد، در عالم آخرت هم كور خواهد بود». 
آي→→→→→ا واق→→→→عاҐ ه→→→→مين ط→→→→→ور است؟ گ→→→→فت: ن→→→→ه. گ→→→→فتم: پس م→→→→علوم م→→→→→∂شود ك→→→→→ه در ق→→→رآن اس→→→تعمال 
^ ه→→→→ست. «دست خ→→→→→دا» ك→→→→→نايه از ق→→→→درت خ→→→→داست. «چ→→→→شم خ→→→→→دا» ك→→→→نايه از ح→→→ضور خ→→→دا در  م→→→→جاز

همه جاست.مقصود از «وجه خدا» ذات خداست، نه صورت خدا؛ وگرنه: 
...�؛۳  Ẁهџه Ẃج џو ẃإال ẁ−ґء＃ هال Ẃ∂ џش لẀك...�

^ آي→→ه اي→→ن م→→→∂شود ك→→ه ه→مه  چ→→ه م→→عناي∂ خ→→واه→→→د داشت؟ آن ط→→ور ك→→ه ش→→→ما م→→→∂گوييد، م→→عنا
ẃ∂ چ→→→شم و دست خ→→→→دا ه→→→م از ب→→→ين م→→→∂رود و ت→→→نها ص→→→ورت خ→→→→دا ب→→→اق∂ م→→∂ماند! آي→→ا ص→→ورت  چ→→→يز ح→→→ت

ر است؟  ẃكس∂ متصو ^ ب∂چشم برا
^ پيامبراكرم�م∂گويند  سخنان سخيف∂ كه درباره

^ پ→→يامبر اك→→رم�نيز س→→خنان∂ م→→∂گويند ك→→ه ان→→→سان از ب→→→يان آن ب→→→ه ع→→نوان م→→سلمان  درب→→→اره
خ→جالت م→→∂كشد؛ از ج→مله قائ→ل ب→ه اي→ن ه→ستند ك→ه پ→يامبر اك→رم�فقط در م→→قام اب→→الغ وح→∂ ب→→ه 

                                                           

^ الرẃحمن،آيات⅛۲و۲۷.  ـ سوره ۱
^ اسراء،آيه＾۷۲.  ـ سوره ۲

^ قصص،آيه＾۸۸ .  ـ سوره ۳
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م→→ردم م→→عصوم است، ول∂ در س→→اير ج→→→اها م→مكن است اش→تباه ك→→ند. ح→ت∂ م→→∂گويند: در ن→→ماز اش→تباه 
وپفش ب→→→لند  ẃخ→→→→ر ^ ك→→→→رد و س→→→→ه رك→→→→عت را چ→→→→هار رك→→→→عت خ→→→→→وان→→→→د و در وس→→→→ط ن→→→→ماز خ→→→→وابش ب→→→→رد و ص→→→→→دا
^ ك→→→→ه م→→→→ردم ش→→→→نيدند؛ آن→→→→→گاه از خ→→→→→واب پ→→→→ريد و ن→→→→→ماز را ادام→→→→ه داد!ي→→→→عن∂ چ→→→→ه؟ و م→→→→∂گويند  ش→→→→د،طور
^ ب→→ه ع→→ايشه گ→→فت: ب→→→يا ب→→ا ه→→م در دوي→→→دن م→→سابقه ب→→دهيم ت→→ا ب→→بينيم ك→→→دام ج→لو م→∂اف→تيم و از  پ→→يامبر روز
→→→→→→→→ب∂ ح→→→→→→→→بش∂ها آم→→→→→→→→ده ب→→→→→→→→ودند و آواز م→→→→→→→→∂خوان→→→→→→→→دند و  ẃع→→→→→→→→ايشه ن→→→→→→→→قل م→→→→→→→→→∂كنند ك→→→→→→→→ه وق→→→→→→→→ت∂ در م→→→→→→→→سجدالن
م→∂رقصيدند و پايكوب∂ م∂كردند، رسول خدا� به من گفت:بيا تماشا كن كه چقدر خوب 
^ حبش∂زادگان، بزنيد  ^ م→شرف ب→ه م→سجد ت→ماشا م→∂كرديم، به آنها گفت: ا م→∂رقصند!از پ→نجره
^ دارد. در  ^Ẅ ب→→→→دان→→→→ند ك→→→→ه دي→→→ن م→→→ا ه→→→م ذوق ه→→→نر ^ ي→→→→هود و ن→→→→→صار و ب→→→→رقصيد و پ→→→→ايكوب∂ ك→→→→نيد ت→→→→ا دن→→→→→يا
ه→→مين ح→→→ال، ع→→مر وارد ش→→→د؛ آن→→→ها ت→→ا ع→→مر را دي→→دند، ت→رسيدند و ف→رار ك→ردند. رس→ول خ→→دا گ→→فت: ع→مر 
ه→→→→→يبت∂ دارد ك→→→→→ه ش→→→→→ياطين ج→→→→→نẃ و انس از او ف→→→→→رار م→→→→→∂كنند!هدف از ن→→→→→→قل اي→→→→→ن م→→→→طالب اي→→→→ن است ك→→→→→ه 

^ بوده و اگر هم گفته باشد:  م∂خواهند اثبات كنند كه پيامبر ي− شخص عاد
)؛  ＃ẃ∂ґل џع Ẃن ґا مџنџا џو ∂ґẃن ґم ￒ∂ґلџع)

«عل∂ از من است و من از عل∂ هستم»، 
∂ ن→→يست؛ م→→گر خ→→ودش ك→→→ه ب→→وده ك→→→ه گ→→فتارش(عل∂ از م→ن است و م→ن از ع→ل∂)  ẃم→→طلب م→→هم

يẃت∂ باشد.  ẃاهم ^ دارا
^ پ→→→→→→→→→يامبر ب→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→خلستان آم→→→→→→→→د و دي→→→→→→→→د اف→→→→→→→→راد م→→→→→→→→شغول ت→→→→→→→→لقيح ن→→→→→→→→خلها ه→→→→→→→→ستند و  م→→→→→→→→→∂گويند روز
^ اي→ن  ^ م→اده م→∂رسانند.پرسيد: چ→را اي→→ن ك→ار را م→→∂كنيد؟ گ→→فتند: ب→را ^ ن→ر را ب→→ه ش→كوفهها ش→كوفهها
ك→→ه خ→→رما خ→وب ب→شود. گ→فت: اگ→ر اي→ن ك→ار را ن→كنيد، ب→هتر است. آن→→ها ب→ه ح→رف پ→يامبر گ→وش دادن→→د و 
ت→لقيح ن→كردند و خ→رماها ف→اسد ش→د. ي− روز رس→ول اك→رم�به نخلستان آمد و ديد خرماها فاسد 
ش→→→→ده است. ع→→→→لẃت را پ→→→→رسيد. گ→→→→فتند: ش→→→→→ما گ→→→→فتيد ت→→→→لقيح ن→→→→كنيد، م→→→→ا ه→→→→→م ت→→→→لقيح ن→→→→كرديم و ف→→→→اسد ش→→→→ده 

^ شما آشنا نيستم؛ شما بهتر از من م∂دانيد.  است. فرمود: پس، معلوم شد كه من خيل∂ با دنيا
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^ ح→→→→كومت پس از خ→→→→ود  ^ اي→→→→→ن ك→→→→→ه ب→→→→→فهمانند، اگ→→→→ر م→→→→→ا گ→→→→فتيم او ب→→→→را  اي→→→→→→نها را م→→→→→→∂گويند ب→→→→→را
^ اين است كه خودش گفته است: من با امور دنيا آشنا نيستم؛ خودتان  كس∂ را معيẃن نكرده، برا

ẃر امور زندگ∂ خودتان را انتخاب كنيد، من فقط آنچه را بايد بگويم م∂گويم.  مدير و مدب
 ت→مام اي→ن ان→حراف→ات از آن→جا ن→شأت گ→رفته است كه از خاندان عصمت� دور افتادهاند. 
 ^ لس→→→→ان ق→→→رآن را ك→→نار گ→→ذاش→→→ته و خ→→واس→→تهان→→→د خ→→ودشان ب→→ه اق→→→يانوس ب→→يكران ق→→رآن وارد ش→→وند و چ→→يز

بفهمند و به اين ضاللتها مبتال گشتهاند و لذا ما م∂گوييم: 
)؛  ґه ґحيدẂوџتґل Ґكانا Ẃرџا џو)

^ دي→→ن و ت→→وحيد و ق→→رآن ش→→ما اه→→ل ب→→يت رس→→ول�ه→→ستيد. ت→→ا دست ب→→→ه  ارك→→→ان و س→→→تونها و پ→→ايهها
دامن شما نزنيم، نه خدا را م∂شناسيم نه پيامبر و نه قرآن را و در نتيجه، نه دنيا داريم نه دين و نه آخرت. 

اهل بيت رسالت�شاهد بر اعمال مردم 
)؛  ґهґقẂل џخ ∂џلџداء عџه Ẁش џو) 

خ→→دا ش→→ما اه→→ل ب→→يت رس→→الت را ش→→اهد ب→→ر خ→لق خ→ود ق→رار داده است و ه→م اك→نون از ت→مام اف→كار و 
ن→→→→→يẃات و اع→→→→→→مال م→→→→→ا آگ→→→→→→اهيد و روز ق→→→→→يامت ه→→→→→م ب→→→→→→ه آن ش→→→→→هادت خ→→→→واه→→→→→يد داد.چ→→→→ون اگ→→→→ر اآلن ش→→→→اهد 
اعمال نباشند، چگونه م∂توانند روز قيامت به آن شهادت بدهند؟ كس∂ كه در حين وقوع عمل 

شاهد نبوده است، نم∂تواند در حضور قاض∂ شهادت دهد. 
ـ م→→→جلس م→→→ا را م→→→→∂بيند و س→→→خنان م→→→ا را  →→→ريف  ẃف→→→رجه الش Ẅ∂ت→→→عــال Ẁل اهللا ـ ع→→→ج√ پس ه→→→→م اك→→→نون ام→→→ام ع→→→صر 
م→∂شنود و از ن→يẃات م→ا آگ→اه است؛ وگ→رنه، چ→گونه م→∂توان→د در روز ق→يامت در محضر خدا شهادت 
ب→→→→→دهد ك→→→→→ه در ف→→→→→→الن شب، در ف→→→→→→الن م→→→→→كان،جمعيẃت∂ ب→→→→→ا اي→→→→ن خ→→→→صوصيẃات م→→→→جلس∂ ت→→→→شكيل دادن→→→→د و 

^ چنين نيẃت∂ بودند. در زيارتشان م∂خوانيم:  چنين و چنان گفتند و شنيدند و هر كدام دارا
الم∂)؛  џس د Ẁرџت џالم∂ وџك Ẁعџم Ẃسџت џقام∂ وџم ^ џرџت џ−ￍنџا Ẁدџه Ẃشџا)

^ ك→→→ه چ→→ه  ^ ح→→جẃت خ→→دا م→→∂بين∂ ك→→→ه م→→ن ك→→جا ن→→شستهام و م→→→∂شنو «م→→→ن ش→→→هادت م→→→→∂دهم ك→→ه ت→→و ا
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م∂گويم و سالم مرا پاسخ م∂ده∂ [و روز قيامت هم به تمام اينها شهادت خواه∂ داد]». 
حضرت امام ابوالحسنالرẃضا�ضمن ذكر عاليم امام م∂فرمايد: 

)؛  ґباد ґعẂال џمالẂعџا ґيهґف ^ џرџور＃ يẀن Ẃن ґم ẁودẀمџع ґاهللا џنẂيџب џو ẀهџنẂيџب џو ґس ẀدẀقẂال ґوح Ẁرґب ẁدￍؤيẀم џمام ґ Ẃاال ￍنґا)
^ از ن→→ور ق→→رار دارد ك→→→ه اع→→مال ب→ندگان را  «ام→→ام م→→ؤيẃد ب→→ه روح الق→→دس است و ب→→ين او و خ→→دا ع→→مود

در آن [ستون نور＾] مشاهده م∂كند».۱ 
^ م→→→→→→ن و خ→→→→→→انوادهام دع→→→→→→اي∂  ع→→→→→→→بداهللاب→→→→→→→→نزيẃ→→→→→→→→ات خ→→→→→→→دمت ام→→→→→→→→ام رض→→→→→→→ا�عرض ك→→→→→→رد: درب→→→→→→→اره

بفرماييد. امام فرمود: 
)؛  ẀلџعẂفџا Ẁت Ẃسџل џوџا)

«آيا مگر من دعا نم∂كنم»؟ 
ґ يџوẂم＃ وџ لџيẂلџ↨)؛۲  ẃلẀك ∂ґف ￍ∂џل џع ẀضџرẂعẀتџل ẂمẀكџالџمẂأع ￍإن ґاهللا џو)

^ به من عرضه م∂شود».  «به خدا قسم، اعمال شما در هر شب و روز
^ جنẃ به محضر امام باقر�  شرفياب∂ جمع∂ از طايفه

^ ام→→→→→→ام ب→→→→→اقر�رفتم. اذن دخ→→→→→ول ط→→→→→لبيدم. خ→→→→→→ادم گ→→→→→فت:  س→→→→→→عداالس→→→→→→كاف گ→→→→→→ويد: درґ خ→→→→→→انه
ان→→→→→دك∂ ت→→→→→أمẃل ك→→→→→ن، ج→→→→مع∂ از ب→→→→رادران ش→→→→ما ش→→→→رفياب ح→→→→ضور ام→→→→ام ه→→→→→ستند، آن→→→→→ها ب→→→→→روند و ب→→→→→عد ش→→→→ما 
 ẃخ→→اص ^ ^ ن→گذشت، دي→دم دوازده ن→فر از م→حضر ام→ام ب→يرون آم→→دند ب→→ا ق→يافهها داخ→→→ل ش→ويد. چ→ند
^ م→ن ن→→امأنوس ب→ودند؛ س→→الم ك→ردند و ردẃ ش→دند. من داخل شدم و  ^ م→خصوص∂ ك→ه ب→را و لب→اسها
ب→ه ام→→ام ع→رض ك→ردم: اف→راد ن→→اشناس∂ دي→دم؛ فرمود: اينان گروه∂ از برادران جنẃ شما بودند. عرض 
^ فهميدن حالل  ك→ردم: آق→→ا، م→گر آن→→ها ب→ر ش→ما ظاهر م∂شوند؟ فرمود: آر＾، آنها هم مثل شما برا

و حرامشان نزد ما م∂آيند.۳ 
                                                           

ه،جلد۲،صفحه＾۲۹۱.  ẃه ف∂ معرف↨ االئم ẃـ كشفالغم ۱
ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۲۱۹.  ۲

ه،جلد۲،صفحه＾۱۳۸.  ẃـ كشفالغم ۳



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲⅛

م→→→ال− ج→→→→هن∂ م→→→→∂گويد: خ→→→دمت ام→→→ام ب→→اقر�نشسته ب→→ودم.پيش خ→→ودم ف→→كر م→→∂كردم ك→→→ه 
ت ب→→→→ر خ→→→لقش ق→→→رار داده است؛  ẃراس→→→→ت∂ خ→→→→→داون→→→→د چ→→→→→ه ع→→→→ظمت و ك→→→→رام→→→→ت∂ ب→→→→→ه ام→→→→ام داده ك→→→ه او را ح→→→ج

امام� از فكر من آگاه شد و رو به من كرد و فرمود: 
لџيẂه)؛۱  ґا Ẁبџه Ẃذџا تẃم ґم ẀمџظẂعџا ẀرẂم џالџا −ґيا مال)

^ مال−، مطلب بزرگتر از آن است كه تو م∂انديش∂».  «ا
ه و م→→→دينه م→→→∂رفتم. در ب→→يابان ب→→→∂آب و گ→→→ياه ح→جاز از دور ش→بح∂  ẃگ→→فت: م→→يان م→→ك ^ دي→→گر
→→→ا گ→→→اه∂ ظ→→اهر و گ→اه∂ غ→→ايب م→→∂شود ت→ا اي→→ن ك→→ه ن→زدي− ش→→د و  ẃدي→→دم ك→→ه ب→→→ه س→→مت م→→ن م→→→∂آيد، ام
ب ك→→→→→→→ردم، ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→ن س→→→→→→→→الم ك→→→→→→رد، ج→→→→→→واب دادم و  ẃدي→→→→→→→دم ك→→→→→→→ودك∂ ه→→→→→→→فت ي→→→→→→→→ا ه→→→→→→→شت س→→→→→→→→اله است. ت→→→→→→→عج
)؛«ب→→→→ه ك→→→→→جا  џنẂي џل∂ ا ґ؛«از ج→→→→انب خ→→→→دا».گ→→→→فتم:(ا(اهللا џنґم):؛«از ك→→→→جا م→→→→→∂آي∂»؟گ→→→→فت( џن→→→→→ Ẃي џا Ẃنґگ→→→→→فتم:(م

^ خدا [م∂روم]».   لџ∂ اهللا)؛«به سو ґم∂رو＾»؟گفت:(ا
^ م→→→→→ن. گ→→→→→فتم: زاد و ت→→→→→وشهات چ→→→→→يست؟  گ→→→→→→فتم: آخ→→→→→→ر، راح→→→→→→له و م→→→→→→ركبت ك→→→→→→و؟ گ→→→→→فت: پ→→→→→→اها
^ م→ن. گ→فتم: ت→و كه هست∂؟ گفت: من  ^ م→ن.گفتم: ه→مسفرت ك→يست؟ گ→فت: م→وال گ→فت: ت→قوا
از ق→وم ع→ربم. گ→→فتم: روشنتر بگو. گفت: از قريشم. گفتم: روشنتر. گفت: از هاشميẃونم.گفتم: 

روشنتر. گفت: از علويẃونم. بعد، چند بيت شعر خواند، از جمله اين دو بيت: 
 sنا→→→→→→→ ґب ẃالґا џف→→→→→→→از Ẃن→→→→→→→→џم џم→→→→→→→ا ف→→→→→→→از s Ẁه Ẁنا زادب→→ Ẁح Ẃن→→→џم џم→→→ا خ→→→اب џو

«ه→→→ر كس رس→→→→تگار ش→→→ده، ب→→→ه ب→→→ركت م→→→ا رس→→→→تگار ش→→ده است و ه→→ر كس م→→→حبẃت م→→ا را در دل دارد، ب→→→ه 
هالكت نخواهد افتاد». 

 sناￍق→→ џح Ґبا ґغ→→→اص џك→→→ان Ẃن→→→џم џو s Ẁه Ẁم→→→→→→→→→→يعاد ґ↨џيام→→→→→→→→→→→ ґقẂال ẀمẂوџي→→→→→→→→→→→џف
^ س→عادت ن→خواهد  «ه→→ر كس ح→→قẃ م→→→ا را غ→صب ك→ند، وع→دهگاه او روز ق→يامت خ→واهد ب→ود [و رو

ديد]». 
                                                           

 .۲۷Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد⅛℮،صفحه ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۷

بنالح→→→→→→→→→→→سينبن  ẃ∂دبن ع→→→→→→→→→→→ل ẃب پ→→→→→→→→→→→→رسيدم: اس→→→→→→→→→→→→م ش→→→→→→→→→→→→ما چ→→→→→→→→→→→→يست؟ گ→→→→→→→→→→→→→فت: م→→→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→→→حم ẃب→→→→→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→→→→عج
بناب→→يطالب ه→ستم. اي→ن را گ→فت و از چ→شمم ن→اپديد ش→د. دي→گر ن→فهميدم آي→ا ب→ه آس→→مان ص→عود  ẃ∂ع→→ل

كرد يا به زمين فرو رفت.۱ 
استمداد گرگ بيابان از امام باقر� 

ه م→→∂رفتيم.  ẃدبن م→→سلم م→→نقول است ك→→ه م→→ن خ→→دمت ام→→ام ب→اقر�بودم. ب→ه س→مت م→ك ẃاز م→→حم
^ كوه به سمت ما  م→ن س→وار ب→ر درازگ→وش∂ ب→ودم و اي→→شان س→وار ب→ر استر. ناگهان ديدم گرگ∂ از باال
آم→د. م→ن س→خت وح→→شت ك→ردم و دي→→دم مستقيم به سمت امام باقر�رفت و آنحضرت هم استر 
^ زي→→→→→→→ن اس→→→→→→تر  را ن→→→→→→→→گه داشت. آن گ→→→→→→→رگ ت→→→→→→→ا م→→→→→→→قابل اس→→→→→→→تر رس→→→→→→→يد، از پ→→→→→→→يش رو پ→→→→→→ريد و دس→→→→→→تش را رو
م→→→ام� و ب→نا ك→رد ه→مهمه ك→ردن. ام→ام ه→م س→ر پ→→ايين  ا گ→→ذاشت و گ→→ردن ك→→شيد ت→→ا م→→حاذات∗∗∗∗گ→→وش 

آورد و مقابل دهان او گذاشت و بعد از لحظات∂ فرمود: 
)؛  ẀتẂلџعџف Ẃدџقџف ґضẂمґا)

«برو، من انجام دادم». 
نده  ẃب ت→وأم ب→ا وح→→شت گ→فتم: آق→→ا، اي→ن گرگ در ẃاو ه→→م پ→→ايين آم→د و ش→→تابان رفت. م→ن ب→ا ت→عج
^ چ→→→→ه گ→→→→فت؟ گ→→→فتم: م→→→ن چ→→→→ه  ك→→→→ار ع→→→→جيب∂ ك→→→→رد و س→→→→بب ت→→→رس و وح→→→→شت م→→→ن ش→→→د. ف→→→رمود: ف→→→هميد
تش م→→→→→∂فهمند.فرمود: ب→→→→→ه م→→→→→ن گ→→→→→فت،يابن رس→→→→→ولاهللا، ه→→→→→مسر م→→→→ن  ẃم→→→→→∂فهمم؟ خ→→→→→→دا و رس→→→→→ول و ح→→→→→ج
 ^ ^ اف→→تاده است؛ ت→و از خ→→دا ب→خواه او را از اين دشوار پ→شت اي→ن ك→وه درد زاي→مان گ→رفته و ب→ه دش→وار
^ از ش→→يعيان ت→و م→→سلẃط ن→گردان→د.من ه→م گ→فتم ت→و ب→رو، م→ن  →→د џح џاز ن→سل م→را ب→ر ا ^ →→د џح џن→→جات ده→د و ا

دعا كردم. او خوشحال شد و رفت.۲ 
                                                           

 .۲۷Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد⅛℮،صفحه ۱
∗محاذات:روبرو شدن،مقابل بودن. 

ـ بحاراالنوار،جلد⅛℮،صفحه＾۲۳۹.  ۲
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 ۲۸

آر＾: 
)؛  ґهґقẂل џخ ∂џلџع џداءџه Ẁش џو)

^ ع→→→→→→→→→→→→الم خ→→→→→→→→→→→→لقند و ف→→→→→→→→→→→→ريادرس ت→→→→→→→→→→→→مام درم→→→→→→→→→→→اندگان اع→→→→→→→→→→→مẃ از ح→→→→→→→→→→→يوان و  ش→→→→→→→→→→→→اهد ب→→→→→→→→→→→→ر ت→→→→→→→→→→→→مام زواي→→→→→→→→→→→→ا
ẃت ب→→→ه اه→→ل ب→→يت رس→ول�را ك→ه ب→ه م→→ا ع→طا ف→رموده  ^ م→→حب ان→→→سانند.ام→→يدواري→→م خ→→→داون→→د اي→→ن س→→رمايه

است، در تمام مراحل حيات، اعمẃ از دنيا و برزخ و محشر، بر ما مستدام بدارد. 
 џن→→→ ґم џو Ẃم ґهґتџمام ґا→→→→ ґب џدينґقџ ت Ẃع→→→→ ẀمẂال џن→→→→ ґم џو Ẃم ґهґت џالي ґو→→→→ ґب џكين ґẃسџمџت→→→→ ẀمẂال џن→→→→ ґنا مџل џع→→→→ џج ^ ґذￍال ґهẃلґل ẀدẂم→→→→ џحẂلџا

؛  Ẃم ґهґتￍب џحџمџب џين ґم ґẃعџنџت ẀمẂال
 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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۹

 
 
 

^ خدا  اهل بيت نبوẃت�هدايتگران به سو
؛  ґه ґالدґب ∂ґف Ґناراџم џو ґه ґباد ґعґل ҐالماẂعџا џو

^ بندگانش و  عالم برا џم→ا اعتراف و اقرار م∂كنيم كه خداوند شما اهل بيت رسالت� را ا...»
منار در شهرهايش قرار داده است». 

 ∂ ẃپ→→→رچم ب→→→ا رنگ و ع→→→→المت خ→→→اص ،Ґم ي→→→عن∂ ع→→→→المت و ن→→→شان.مثالџل→→→ џم است و عџل→→→→ џالم ج→→→مع ع→→→→ Ẃع џا 
ه ن→→مايانگر م→→→قدار م→→→سافت ط→→∂ẃ ش→→ده ي→→→ا ب→→اق∂  ẃص∂ است. ت→→→ابلوها در ط→→ول ج→→اد ẃك→→شور م→→شخ ^ ن→→→شانه

مانده از راه است. 
^ فضايل و  ^ خ→→دا ه→ستند و ب→ندگان خ→دا را با ارائه ^ راه ب→→ه س→و اه→ل ب→يت ن→بوẃت ن→شان ده→→نده

مناقب خويش به آن راه هدايت م∂كنند. در اصول كاف∂، باب∂ است تحت عنوان: 
)؛  ẀاتџالمџعẂال ẀمẀه џ↨ￍمґئ Ẃاأل ￍأن)

«امامان نشانه و عالمت هستند». 
^ ح→→→→→قيق∂ را ام→→→→→امان ن→→→→→شان م→→→→→→∂دهند. در ت→→→→→مام  ^ واق→→→→→ع∂ و ع→→→→→بوديẃت ب→→→→→→ه م→→→→→عنا ت→→→→→وحيد ب→→→→→ه م→→→→→→عنا
ف→→ضايل ان→→→سان∂،اع→→مẃ از زه→→د و ورع و ت→→قوا و ص→→دق و ع→→دل و ام→→انت، م→ظاهر ص→فات اله→→∂ و اس→وه و 
ا گروه∂ از بندگان خاصẃ خدا هستند  ẃت→مام ب→ندگان خ→→دا چنين هستند،ام ^ ẃه، ب→را الگ→→و ه→ستند؛ الب→ت

كه اهليẃت استفاضه از آن منابع فيض اله∂ را دارند، چنانكه قرآن م∂فرمايد: 
 џو� џون Ẁدџت Ẃه→→→→→џت ẂمẀكￍل→→→→→ џعџل ҐالẀب→→→→→ Ẁس џو Ґهارا→→→→→Ẃأن џو ẂمẀك→→→→→ ґب џيد ґم→→→→→→џت Ẃأن џ∂→→→→→→ ґواس џر ґض Ẃر џالẂا ∂→→→→→→ ґف ∂→→→→→→ џقẂأل џو�

�؛۱   џون Ẁدџت Ẃهџي ẂمẀه ґم Ẃجￍالنґب џالمات＃ وџع
                                                           

^ نحل،آيات۱Ｑو⅛۱.  ـ سوره ۱
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 ۳Ω

«خ→دا در زم→ين ك→وههاي∂ ث→ابت اف→→كند ت→→ا ش→ما را ن→لرزاند و نهرهاي∂ آفريد و راههاي∂ قرار داد تا 
^ ستارهها راه م∂يابند».  ر كرد]و آنها به وسيله ẃشما هدايت شويد و نشانههاي∂[مقر

قلب سليم مستعدẃ در∑ مقام آسمان∂ امامان� 
^ آس→مان در ص→حرا و دري→→ا  ^ م→→ردم م→→→∂توان→→ند از ط→→ريق وض→→ع و م→حاذات س→تارهها →→ا آي→→→ا ه→→مه ẃام
^ چ→شم∂ س→→الم و ب→→ينا بود و سپس آگاه از اوضاع نجوم∂ تا  ẃه، خ→ير، اب→تدا ب→ايد دارا راه→ياب∂ ك→نند؟ الب→ت
^ ف→→هميد و راه خ→→ود را ي→→افت. در م→→ورد اه→→→تدا از ام→→امان�ن→→يز  ب→→→توان از ن→→→→گاه ك→→→ردن ب→→→→ه س→→→تارگان چ→→→يز
چ→نين است. ق→لب∂ س→الم و م→صون از ك→بر و لج→اج و ع→→ناد الزم است ت→ا ب→ه م→→قام آسمان∂ امامان�پ∂ 
ف به تسليم در برابر آنها بداند؛ وگرنه، كوردالن لجوج عنود ابوجهل منش كجا  ẃب→برد و خود را موظ

توان ديدن نور نبوẃت و امامت را دارند تا در پرتو آن نور راه بيابند؟ 
→→→→→رџن از راه دور پ→→→→→→يامبر را م→→→→→→∂ديد ول∂ ع→→→→→مر در ك→→→→→نار پ→→→→يامبر ب→→→→ود و او را ن→→→→م∂ديد و لذا  џاويس ق
پس از رح→→→لت رس→→ول اك→→رم�به اويس گ→→فت: ت→و ب→ا اي→ن ه→→مه م→حبẃت ك→ه ب→ه پ→→يامبر داش→ت∂، چ→را 
^ او را ب→بين∂؟ گفت: تو پيامبر را ديد＾؟گفت: بله،من مصاحب هميشگ∂ او بودم، چطور  ن→يامد

او را نديدم؟ اويس گفت: آر＾، جسم او را م∂ديد＾. 
^ مردم است(بالغاҐ للناس)،ول∂ م∂فرمايد:  ^ همه قرآن با اين كه كتاب هدايت برا

�؛۱   џينґقￍت ẀمẂلґل Ґ^ يẂبџ فґيهґ هẀد џال ر Ẁتاب ґكẂال џ−ґذل�
«تنها اهل تقوا م∂توانند از هدايت آن بهرهمند گردند [و در پرتو نور آن راه بيابند]».  

→→→→ا خ→→→→واصẃ از «ع→→→→→باداهللا» اه→→→→ليẃت اه→→→→تدا و راه→→→→→ياب∂ از آن  ẃلل→→→→→عباد»ان→→→→→د. ام Ґام→→→→→امان�نيز «اع→→→→→→الما
^ اله∂ را دارا هستند.  نشانهها

                                                           

^ بقره،آيه＾۲.  ـ سوره ۱
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^ گمشدگان  اهل بيت�راهنما
م زيارت(و مناراҐ ف∂ بالده)نيز همين است.  ẃدو ^ ^ جمله  معنا

^ اي→→ن ك→→ه م→سافران در ب→يابان ب→ه  ^ س→→ابق ب→را ن→→ار ي→→عن∂ آتش. م→نار ي→عن∂ م→→حلẃ آتش. در زم→انها
^ ستون مانند＾، به شكل مخروط م∂ساختند  ه→نگام شب راه را گم نكنند،منارهاي∂، يعن∂ بناها
^ ب→→→→راف→→→روختن آتش درست م→→→→∂كردند و شبه→→→ا در آن آتش  ^ آن، م→→→→حلẃ∂ ب→→→→را و در ق→→→→سمت ب→→→→اال
م→∂اف→روختند ت→ا م→→سافران راه را ب→يابند. ه→مچنين در ش→هرها م→نار ب→ود و از آتش ب→راف→روخته ب→→ر ف→راز آن 
ب→→هوجود ش→هر پ→∂ م→→∂بردند و ب→ه س→مت آن م→→∂آمدند.در ك→→نار م→→ساجد، ب→→همنظور راه→نماي∂ م→ردم و 

^ مسلماننشين هم اكنون نيز مناره م∂سازند.  گفتن اذان در شهرها
^ راه→→نماي∂ گ→→→مگشتگان و راهج→→ويان است، اه→→ل ب→→يت  ح→→→ال، ه→→→→مان گ→→→ونه ك→→→ه م→→→→ناره وس→→يله
^ ان→→→→→→ساننشينند و گ→→→→→→مشدگان و راهج→→→→→→ويان را  رس→→→→→→الت�نيز ب→→→→→ه اذن خ→→→→→دا م→→→→→نار در ب→→→→→→الد و ش→→→→→هرها
^ كوردل∂ و لجاج  ه→دايت م→→∂كنند و ب→ه ص→راط م→→ستقيم ح→قẃ م→→∂آورند، ب→ه ش→رط اي→→ن ك→→ه به بيمار

و عناد مبتال نباشند؛گر چه در رديف عالمان نيز به حساب بيايند. 
قẀتاده، عالم معروف بصر＾، خدمت حضرت امام باقرالعلوم�آمد. امام فرمود: 

↕)؛  џر ẂصџبẂال ґلẂهџا Ẁقيهџف џتẂنџا ↕ џتادẀيا ق)
^ قتاده،تو فقيه بصريان هست∂».  «ا

فقيه يعن∂ دانشمند دينشناس قرآنشناس. 
 او خواست اظهار ادب كند،گفت: 

)؛  џونẀمẀزعџي џ−ґذلџك)
«مردم اين طور م∂پندارند». 

فرمود: 
)؛  џرآنẀقẂال Ẁر ґẃسџفẀت џ−ￍنџا ∂ґنџغџلџب)
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«به من خبر رسيده كه تو قرآن را تفسير م∂كن∂». 
^ را از ت→→→→→→و  ^ آي→→→→→→→ها ع→→→→→→→ا م→→→→→→→∂كن∂. ح→→→→→→→ال،معنا ẃخ→→→→→→ود اد ^ گ→→→→→→→فت: ب→→→→→→→له. ف→→→→→→→رمود: م→→→→→→→قام ب→→→→→→زرگ∂ ب→→→→→→را

^ سبأ به چه معناست؟  م∂پرسم.عرض كرد: بفرماييد. فرمود: اين آيه در سوره
وا  Ẁير→ ґس џرẂي→→ ￍا السџيه→ґنا ف Ẃر ￍدџق џو ↕ џر ґظ→اه Ґ^ كẂنا فґ→يها قẀ→ر џب→ار ∂ґتￍال ^ џر ẀقẂال џنẂي џب џو ẂمẀهџنẂي→џنا بẂل џع→ џج џو�

�؛۱   џينґن ґآم Ґاماￍأي џو џ∂ґيالџيها لґف
^ ش→→هرهاي∂  ظ→→→اهر آي→→→ه راج→→→ع ب→→→ه داس→→→تان س→→→رزمين س→→→با است ك→→→ه س→→رزمين∂ ب→→سيار آب→→→اد و دارا
^ ك→→→وچ− و ب→→→زرگ∂ وج→→→ود  ^ آن، ق→→→ريهها ام→→→→ن، پ→→→→رنعمت و پ→→→→ر ج→→→→→معيẃت ب→→→→وده است.م→→→→يان ش→→→→هرها
^ ن→→عمت ف→→راوان و ام→نيẃت ك→امل ب→ودند. ب→→عد، ك→فران ن→عمت ك→ردند و  ẃصل و دارا داش→→ته ك→→→ه ب→→ه ه→→م م→→ت
 ^ ب→ه ع→→ذاب خ→دا م→حكوم ش→دند و ه→مه چ→يز خ→ود را از دست دادن→د و خا∑نشين شدند. حاال آيه

شريفه م∂فرمايد:  
^ ك→ه ن→مايان است ق→رار دادي→م  ^ دي→گر ^ آب→→اد پ→→رنعمت، ش→→هرها «در م→→يان م→→ردم س→→با و آن ش→→هرها

[و به آنها گفتيم]شبها و روزها در اين آباد＾ها با امنيẃت كامل مسافرت كنيد». 
ام→→→→ام ف→→→→رمود: م→→→→قصود از آن ش→→→→هرها ك→→→→→دام است ك→→→→ه م→→→→ردم ب→→→→ا ام→→→نيẃت ك→→→امل م→→→→يان آن→→→ها رفت و 

آمد م∂كنند و احساس هيچگونه خوف و ناامن∂ نم∂كنند؟ 
^ حالل  ^ خود بيرون آيد و زاد و راحله ه است كه هر كس از خانه ẃق→تاده گفت: مراد شهر مك
^ راهش از م→→→→→→→مرẃ ح→→→→→→→→الل ب→→→→→→→ه دست آم→→→→→→→ده ب→→→→→→→اشد)با ام→→→→→→→نيẃت م→→→→→→→∂رود و ب→→→→→→→ر  داش→→→→→→→→ته ب→→→→→→→اشد(مركب و ت→→→→→→→وشه
ه گرفتار راهزنها بشوند  ẃم→∂گردد. ام→ام ف→رمود: بگو ببينم آيا تا به حال نشده است كه مردم بين راه مك
ẃ∂ در داخل مسجدالحرام مردم∂ كشته شوند؟   و آنها اموالشان را ببرند و خودشان را بكشند؟يا حت
^ ك→ه در آن م→جلس ح→ضور داش→تند، گ→فتند: چ→را، از اينگونه حوادث  ق→تاده و ج→مع دي→گر
^ ح→→→→→→→→→الل∂ ه→→→→→→→→م  ه ف→→→→→→→→→راوان پ→→→→→→→→→يش آم→→→→→→→→→ده است، ب→→→→→→→→ا آنك→→→→→→→→→ه زاد و راح→→→→→→→→له ẃه و در خ→→→→→→→→→ود م→→→→→→→→→ك ẃب→→→→→→→→→ين راه م→→→→→→→→→ك

                                                           

^ سبأ،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱
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^ ام→ن و ام→ان∂ كه قرآن م∂گويد كدام است؟ قتاده جواب∂  داش→تهان→→د.ام→ام ف→رمود: پس آن ش→هرها
نداشت. سكوت كرد و امام فرمود: 

)؛  џتẂكџلẂهџا џو џتẂكￍلџه Ẃدџقџف џ− ґسẂفџن ґقاءẂلґت Ẃن ґم џرآنẀقẂال Ẁر ґẃسџفẀما تￍنґا џتẂنẀك Ẃنґا ↕ џتادẀيا ق)
^ فهم خود،آيات قرآن را تفسير كن∂، به هالكت  ^ ق→→تاده،[اين را بدان] اگر بخواه∂ از رو «ا

^ و مردم را نيز به هالكت انداختها＾».  افتادها
...)؛  ẀهẀبẂلџانا ق џوẂهџنا يґẃق џحґب Ґفا ґعار...↨џل ґد و راح＃ نẂ بџيẂتґهґ بґزا ґم џج џر џخ Ẃنџم џ−ґذل ↕ џتادẀيا ق џ− џحẂي џو)

^ ق→→تاده، اي→→ن آي→→ه [م→→ربوط ب→→→ه م→→ا ام→امان اه→ل ب→يت است و] م→عنايش اي→→ن است:ك→س∂  ^ ب→→ر ت→→و ا «وا
^ ح→→→الل ب→→→يرون آي→د و م→عرفت و م→حبẃت م→ا را در دل داش→ته ب→اشد و ب→ه ق→صد  →→انهاش ب→→ا زاد و راح→→له ك→→ه از خ
اط→اعت از ف→رمان م→ا ح→ركت ك→ند، ب→ا ام→نيẃت از ان→حراف در اع→→تقاد و ع→مل در مسير دين پيش م∂رود و از 

عذاب جهنẃم در امان م∂ماند». 
^ ن→→م∂خورد. اي→→نها ح→وادث ط→بيع∂ است و م→مكن است  ه لط→→مه و ص→→دمها ẃن→→ه اي→→ن ك→→ه ب→→ين راه م→→ك
كẂنا فґيها�ما امامان از اهل  џبار ∂→ґتￍال ^ џر→→ẀقẂم→بار∑ �ال ^ در ه→→ر زم→ان و م→كان∂ پ→يش ب→يايد. م→راد از ش→هرها
^ ما هستند  ^ شيعه �علما و فقها Ґ↕ џر ґظاه Ґ^ ^ ظاهر كه فرموده است:�قẀر ب→يت ه→ستيم و م→راد از ش→هرها

كه رابط ميان ما و مردمند؛ آنها ظاهرند و در دسترس مردم قرار گرفتهاند. 
^ ش→→→→→→يعه از ام→→→→→امان اه→→→→→ل  ^ ف→→→→→قها پس ك→→→→→→سان∂ ك→→→→→→ه م→→→→→→→عارف و اح→→→→→→→كام دي→→→→→→ن خ→→→→→→ود را ب→→→→→→ه وس→→→→→→→يله
ب→→→يت�م∂گيرند و ب→→→ه آن ع→→→→مل م→→→→∂كنند،تنها ك→→→→سان∂ ه→→ستند ك→→ه ب→→ا ام→→نيẃت و اط→→مينان خ→→اطر در 
 ^ ص→→→راط م→→→ستقيم دي→→→ن ح→→→ركت م→→→∂كنند و در روز ج→→→زا از ع→→→→ذاب خ→→→→دا در ام→→→انند و اي→→→ن است م→→→عنا

^ سبأ.۱  اين آيه از سوره
ه اهل بيت�است  ẃكس∂ كه قلبش متوج ^ حجẃ مقبول برا

^ ابراهيم�را نقل م∂كند:  ^ هم كه دعا امام باقر�سپس فرمود: مقصود آيها
                                                           

ẃقلين،جلد℮،صفحه＾۳۳Ω؛ بحاراالنوار،جلد⅛℮،صفحه＾۳℮۹.  ـ تفسير نورالث ۱
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...�؛۱  Ẃم ґهẂيџإل ^ ґوẂهџت ґاسￍالن џن ґم ↕ џدґئẂأف Ẃلџع Ẃاجџف...�
ه آنها ساز...»،  ẃگروه∂ از مردم را متوج ^ «...خدايا، قلبها

ه  ẃم→→ا م→→توج ^ ^ م→→ردم را ب→→ه س→→و م→→→ا ه→→→ستيم؛ ي→→→عن∂ اب→→→راه→→→يم�از خ→→→دا خ→→→واس→→→ته است ك→→→→ه دله→→→→ا
م�فرموده است نه(اليه)كه راجع به بيت باشد.  ґهẂيџلґكند و لذا�ا

تẀهẀ وџ اґالẃ فџال)؛  ￍج џح ẂتџلґبẀق ẀهẀبẂلџوانا قџه Ẃنџت∂ مￍال џبراهيمґا Ẁ↕џوẂع џد ґاهللا џو Ẁن Ẃحџنџف)
ش  ẃه م→ا ب→اشد، ح→ج ẃم→توج Ґاب→→راهيم ك→ه ه→ر كس ق→→لبا ^ «پس، ب→→ه خ→→دا ق→→سم، م→→→ا ه→→ستيم م→→قصود از دع→→ا

مقبول م∂شود؛ وگرنه، قبول نم∂گردد». 
آنگاه امام فرمود: 

)؛۲  ґهґب џبґوط Ẁخ Ẃنџم џرآنẀقẂال ẀفґرẂعџما يￍنґا ↕ џتادẀيا ق џ− џحẂي џو)
سد[و م→→حيط ب→→→ه ح→→قايق آن است]ك→ه م→→خاطب  ^ ق→→تاده، ت→→نها ك→→س∂ ق→→رآن را م→→→∂شنا ^ ب→→ر ت→→و ا «وا

قرآن بوده است[و او رسول خدا و اهل بيت او هستند]». 
^ حسن بصر＾  ^ منافقانه ^ چهره افشا

^ به او فرمود:  همچنين،حضرت باقرالعلوم�در پايان مناظره با حسن بصر
طџفا↕)؛  ẂصẀمẂال ↨ￍي ґ ẃر الذ џ−Ẃلґت Ẁن Ẃحџن џو)

^ برگزيده از جانب خدا».   يẃه ẃما هستيم آن ذر»
)؛  Ẁن џس џيا ح џ−Ẁباه Ẃشџا џو џتẂنџال ا)

^ حسن».  «نه تو و امثال تو ا
بعد فرمود: 

 Ẃمџل ↕ џر ẂصџبẂال ґلẂهџا џل ґيا جاه џ−Ẃيџلґا џسẂيџل џو џ−џل џسẂيџما ل џتẂيџع ￍاد џين ґح џ−џل ẀتẂلẀق Ẃوџل Ẁن џس џي→ا ح)
                                                           

^ ابراهيم،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۱
ـ بحاراالنوار،جلد⅛℮،صفحه＾۳℮۹.  ۲
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)؛۱  џ−Ẃنџع ∂ґل џرџهџظ џو џ−Ẃن ґم ẀهẀت Ẃمґل џما ع ẃالґا џ−џل ẂلẀقџا
^ و خ→→→ود را ع→→→→الم ب→→ه ع→→لوم ق→→→رآن  ^ ن→→→ابجاي∂ ك→→→ه ك→→→ردها ع→→→ا ẃح→→→سن، اگ→→→ر م→→→ن ت→→→و را ب→→→ه خ→→→اطر اد ^ «ا
^ ن→ادان اه→ل ب→صره،در اي→ن ص→ورت، س→خن∂ صواب گفتهام و آنچه  ^ ت→وبيخ ك→→نم و ب→گويم ا ن→شان دادها

از تو برايم معلوم و روشن شده است، اظهار كردهام». 
^ ب→→→→ه ظ→→→→→اهر  ^ او و ام→→→→→→ثال او را، ك→→→→ه در پ→→→→شت اي→→→→→ن چ→→→→هره ^ م→→→→→→نافقانه ام→→→→→ام م→→→→→→∂خواست چ→→→→→هره
م→→→ؤمن خ→→→ود پ→→→نهان ك→→→رده ب→→→ودند و م→→→ردم ظ→→→→اهربين را ف→→→ريب م→→→→∂دادن→→→→د و از م→→→سير دي→→→ن ح→→→قẃ م→→نحرف 
^ آن→→→→→→ها  م→→→→→→∂ساختند، آش→→→→→→كار س→→→→→→ازد و م→→→→→→ردم را از ان→→→→→→حراف و ك→→→→→→جرو＾، ك→→→→→→ه م→→→→→وجب ه→→→→→→الكت اب→→→→→→د

م∂شد، باز دارد.  
ت خدا نيست  ẃزمان هيچگاه خال∂ از حج

 ^ →→اجدين�اي→ن چ→ند ج→→مله را درب→اره ẃدالسẃه، ام→ام س→يẃادي ẃس→→ج ^ ^ ص→→حيفه ^ ع→→رفه در دع→→ا
ـ فرمودهاند:   џريف هẀ الش√ џجџرџف Ẅ∂الẄ џعــ لџ اهللاẀ ت ج√ џـ ع حضرت ول∂ẃ عصر

 ∂→→→→→ ґف Ґاراџن→→→→→ џم џو џ∑ґادџب→→→→→ ґعґل Ґماџل→→→→→ џع Ẁهџت Ẃم→→→→→џام＃ أقџإم→→→→→ ґان＃ ب џأو ґ ẃل→→→→→→Ẁك ∂→→→→→→ ґف џ−џي→→→→→→ن ґد џت Ẃد→→→→→→ￍأي џ−ￍإن ￍمẀه→→→→→→ￍللџا)
)؛  џ∑ґالدґب

 ^ ^ ام→→→→→ام∂ ك→→→→→ه او را ب→→→→→را ^ ب→→→→→ه وس→→→→→→يله «خ→→→→→→دايا، ت→→→→→→و در ه→→→→→→ر زم→→→→→ان∂ دي→→→→→→ن خ→→→→→ودت را ت→→→→→→أييد ك→→→→→ردها
^ قرار دادها＾».  لџم∂ و در ميان شهرهايت منار џبندگانت ع

،)؛  џ−ґان џو Ẃض ґر ∂џإل ↨џيع ґر ￍالذ ẀهџتẂل џع џج џو џ−ґلẂب џحґب ẀهџلẂب џح џتẂل џص џو Ẃأن џدẂعџب)
^ رسيدن به رضوان  «ب→عد از اي→ن كه ريسمان او را به ريسمان خودت متẃصل كرده و او را وسيله

خود قرار دادها＾». 
ـ اش→اره  џريف→ هẀ الش√ џجџر→џف Ẅ∂الẄ џ→→عــ لџ اهللاẀ ت →ج√ џـ ع اي→→ن ج→→مالت ب→→ه وج→→ود اق→دس ح→ضرت ول∂ẃ ع→صر
→→→→لџم و م→→→نار اله→→→∂ ن→→→بوده و ن→→→خواه→→→د ب→→→ود. ه→→→→ميشه  џش→→→→→يعه، ه→→→→يچ زم→→→→ان∂ خ→→→ال∂ از ع ^ دارد و ب→→→→نا ب→→→→ه ع→→→→قيده

                                                           

ẃقلين،جلد℮،صفحه＾۳۳۱.  ـ تفسير نورالث ۱
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^ زم→ين وج→ود دارد. آر＾، ت→قصير و ق→صور از  →→لџم و م→→نار آس→→→مان∂ رو џام→→ام∂ م→→عصوم�به ع→→نوان ع
^ ظهور آنحضرت آماده نكرده است.   جانب بشر است كه خودش را برا

^ اسالم  كعبه نشانه
ف∂ ش→→ده  ẃم م→→→عرџل→→→ џش→→→ريف، ع ^ ب→→→ه ت→→→ناسب ايẃ→→→→ام ع→→→رض م→→→→∂شود ك→→→ه ك→→→عبه ه→→→م در ن→→→هج الب→→→→الغه

است كه م∂فرمايد: 
لџماҐ)؛  џع ґالم Ẃس ґ Ẃإلґل ∂џالџعџت џو Ẁهџان џحẂب Ẁس Ẁهџل џع џج)

^ اسالم قرار داده است».  لџم [و نشانه]برا џخداوند سبحان بيت[كعبه]را ع»
^ ع→→→→→→مل∂اش ب→→→→شناسد و ب→→→→ا ح→→→→قيقت ت→→→→وحيد  ي→→→→→عن∂ اگ→→→→→ر ك→→→→→س∂ ب→→→→→خواه→→→→→→د اس→→→→→→الم را ب→→→→→ا ب→→→→→رنامهها
ع→مل∂ و زه→→د و ج→→هاد، آن چ→نان كه در اسالم هست،آشنا شود، بايد كعبه و مناس− حجẃ را مورد 
م→→→طالعه و دقẃت ق→→→رار ده→→→→د. ح→→→جẃ ك→→→ه ب→→→ا ع→→→مل اح→→→رام ش→→→روع م→→→→∂شود و ب→→→ا ط→→→واف و س→→ع∂ و وق→→وف در 
^ س→→→ير و  ع→→→→رفات و م→→→→→شعر و م→→→ن∂Ẅ ادام→→→ه م→→→→∂يابد، ع→→→→مالҐ ح→→→→قايق اس→→→→الم∂ را ت→→→شريح م→→→→∂كند و ب→→→رنامه
^ رس→→يدن ب→→ه م→→قام رض→وان خ→دا ن→ياز دارد، ارائ→ه م→→∂كند؛ول∂ ي→→الالسف ك→→ه  س→→لوك∂ را ك→→→ه ان→→سان ب→→را
^ ح→→جẃ ب→→∂خبر م→→اندهاي→م. لذا ب→ه  م→→ا غ→→→الباҐ ب→→ه پ→→وست∂ اك→→تفا ك→→ردهاي→→م و از لẀبẃ و م→→غز م→→ناس− پ→→رمحتوا

ل∂ در روحيẃات خود نم∂يابيم.  ẃتحو Ґم∂رويم و باز م∂گرديم و اصال ẃحج
اج  ẃح→ج Ґگ→→ذشته، چ→→ون م→→→سافرت م→→شكل ب→→ود و م→→وجبات رف→→اه ف→راه→م ن→بود، ق→هرا ^ در زم→→→انها
^ از وط→ن و زن و ف→رزند و  تґ در راه ب→ودن و دور ẃه ب→→رسند. اي→→ن م→→د ẃچ→→ند م→→اه∂ در راه ب→→ودند ت→→ا ب→→→ه م→→ك
^ و  ^ س→→→→→→→بب پ→→→→→→ا∑ ش→→→→→→→دن روح از آلودگ→→→→→→→∂ ب→→→→→→ه ت→→→→→→→علẃقات دن→→→→→→يو ẃس→→→→→→فر ت→→→→→→→ا ح→→→→→→د ^ ل دش→→→→→→وار＾ه→→→→→→→ا ẃت→→→→→→حم
ه ب→→ه خ→→دا و اش→تياق ب→→ه ع→بادت در آدم→∂ ب→ه وج→ود م→→∂آمد و ب→→ا  ẃت→→وج Ґم→→شتهيات ن→→فسان∂ م→→→∂شد و ق→→هرا

^ م∂پرداخت.  ∂ به مناس− و اعمال عباد ẃصفا و لطافت روح∂ خاص
→→→→ا ام→→→روزه وس→→→ايل و م→→→وجبات رف→→→اه از ه→→→ر ج→→→هت ف→→→راه→→→م است. ام→→→شب م→→→رد در خ→→→انهاش س→→→ر  ẃام
^ م→→→→→وجود در ب→→→→→ان− و س→→→→→ود و زي→→→→→→ان در م→→→→→عامالت  ^ رن→→→→→→گين م→→→→→→→∂نشيند و ب→→→→→→ه ح→→→→→→ساب پ→→→→→ولها س→→→→→→فره
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ه م→→→∂شود و ب→→ه  ẃي−گويان وارد م→→→ك→→→ẃ م→→→∂رسد، ف→→→ردا شب ب→→→ا ه→→→مان ح→→→→ال ت→→→علẃق ب→→→→ه ام→→→ور دن→→→يو＾اش، لب
ẃ∂ ح→→اضر ن→→→يست ي− شب ش→→امش خ→→ال∂ از گ→→وشت و ن→→وشابه ب→→اشد و  ط→→واف ب→→يت م→→∂پردازد و ح→→ت
ه ت→→→→→→→وقẃف م→→→→→→→∂كند، ب→→→→→→→يش از م→→→→→→سائل ط→→→→→→واف و س→→→→→→ع∂ ب→→→→→→→ه خ→→→→→→ريد  ẃه→→→→→→→م ك→→→→→→→ه در م→→→→→→→ك ^ در آن چ→→→→→→→ند روز
→ا اي→→ن وض→→ع و ح→→الشان م→∂خواه→→ند طواف و سع∂  س→وغات∂ م∂ان→ديشد. اي→ن ح→اج آق→→ا و ح→اج خ→→انم ب

^ امام حسين�را بخوانند و بگويند:   كنند و در روز عرفه دعا
قґيباҐ)؛  џها رẂيџل џع џ∑راџال ت ẁنẂيџع Ẃتџي ґمџع)

^ خدا] مراقب خويش نم∂بيند».  «كور است آن چشم∂ كه تو را [ا
اگر ما در حاالت و اعمال خود بينديشيم، م∂بينيم كه مصداق اين آيه شدهايم: 

نẂيا...�؛۱  يا↕ الد џحẂال ẀمẀهẂت ￍرџغ џو ҐواẂهџل џو Ґبا ґعџل ẂمẀهџين ґوا د Ẁذ џخￍات џين ґذￍال ґر џذ џو�
^ و س→→→رگرم∂ ق→→→رار دادهان→→د و زن→→دگ∂ دن→→يا ف→→→ريبشان داده  «ره→→→ا ك→→→ن م→→→ردم∂ را ك→→→→ه دي→→→نشان را ب→→→از

است...». 
↨ الوداع ك→→→→→→ه آخ→→→→→→رين  →→→→→→ج√ џاس ن→→→→→→→قل ش→→→→→→→ده است ك→→→→→→→ه رس→→→→→→ول اك→→→→→→رم�در حẃ از ع→→→→→→→بداهللا اب→→→→→→→ن ع→→→→→→→ب
^ امẃت من چنين خواهد بود.  شان بود،در حال∂ كه باب كعبه را گرفته بودند، فرمودند: آينده برا ẃحج
 џو ґياء ґẃل→→→→→→رґل ẂمẀه→→→→→→Ẁرائџق→→→→→→Ẁف ج Ẁح→→→→→→ џي џو ґ↕ џجارґẃل→→→→→→تґها لẀس→→→→→→اطẂوџا ج Ẁح→→→→→→→→џي џو ґ↨џه Ẃزل→→→→→→→نґت∂ ل→→→→→→→ￍمẀا Ẁنياء→→→→→→→ Ẃغџا ج Ẁح→→→→→→→ џي)

)؛۲  ґ↨џعẂم الس
^ خ→→ريد و ف→→روش و ت→جارت و  طين آن→→ان ب→→را ẃج و م→→توس ẃت→→فريح و ت→→→فر ^ ت م→→ن ب→→را ẃث→→روتمندان ام»

^ ريا و كسب آوازه و شهرت به حجẃ م∂روند».  فقرا و مستمندان برا
^ خ→→→دا در دله→→→ا  ^Ẅ ب→→→ه ج→→→→ا ي→→→→عن∂، ت→→→→دريجاҐ ق→→→وẃت اي→→→مان م→→→ردم رو ب→→→ه ك→→→است∂ م→→→∂گذارد و ه→→→و
^ آن→→ان ب→ر  اليẃتها ẃم→→ردم م→→→∂گردد، ت→→مام ح→ركتها و ف→ع ^ ح→→اكم م→→∂شود، دن→→→يا ب→→زرگترين آرزو

                                                           

 .۷Ω＾انعام،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ تفسير الميزان،جلدＱ،صفحه＾℮۳℮.  ۲
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 ^ ^ ه→م رنگ دنيا م∂زنند؛ طور م→حور دن→يا م→∂چرخد ت→→ا آن→→جا ك→ه ب→→ه وظ→ايف دي→ن∂ و اع→→مال ع→باد
^ ارش→→→→اد و ه→→→→دايت م→→→→ردم ب→→→→→ه  ، ك→→→→ه از ب→→→→زرگترين ش→→→→→عائر اله→→→→∂ و ب→→→→هترين وس→→→→يله ب→→→→را ẃم→→→→∂شود ك→→→→ه ح→→→→ج
^ روح→→→ان∂  ^ م→→→عنويẃت و ح→→→→قايق اص→→→يل دي→→→→ن است، ص→→→ورت دن→→→ياي∂ ب→→→→ه خ→→→ود م→→→→∂گيرد و ج→→→نبه س→→→→و

خود را از دست م∂دهد. 
^ امام زمان�  ه ẃاندوه و غص

حضرت امام باقر�به شخص∂ به نام عبداهللا فرمود: 
)؛   ẁن Ẃز Ẁد＃ حￍم џحẀم ґل ґآل ґيهґف Ẁد ￍد џجџت џي џو ẃر＃ إالẂطґال ف џو ∂ џح Ẃأض џين ґمґل ẂسẀمẂلґيد＃ ل ґع Ẃن ґا مџم ґاهللا џدẂب џا عџي)

^ م→→→→سلمانان پ→→→→يش ن→→→→م∂آيد، م→→→→گر اي→→→ن ك→→→ه ح→→→زن و  ^ از ف→→→→طر و ق→→→→ربان ب→→→→را ^ ع→→→→بداهللا، ه→→→→→يچ ع→→→→يد «ا
د حاصل شود».  ẃآل محم ^ ^ برا اندوه تازها

)؛۱   Ẃم ґه ґرẂي џغ ґدџي ∂ґف ẂمẀهￍق џح џن Ẃو џرџي ẂمẀهￍن ґأل)
شان را در دست ديگران م∂بينند».  ẃزيرا آنان حق»

اديẃه هم م∂خوانيم:  ẃسج ^ ^ عيد قربان از صحيفه در دعا
 ....↨џيعґف ￍالر ґ↨ џج џر ￍالد ∂ґف џ−ґائџنџمẀا џع ґاض џوџم џو џ−ґائџيґف Ẃأص џو џ−ґائџفџل Ẁخґل џامџق џمẂا ال џذџه ￍإن ￍمẀهￍالل)

)؛  џين ґẃزџتẂبẀم џين ґورẀهẂقџم џينґوبẀلẂغџم џ∑ Ẁاؤџفџل Ẁخ џو џ−ẀتџوẂف ґص џادџع ∂ￍت џح
^ ن→→→ماز ع→→→يد و ج→→→معه ي→→→ا م→→قام ام→→امت و خ→→→الفت]از آنґ خ→→لفا و  «خ→→→دايا، اي→→→ن م→→→قام و ج→→→→ايگاه[اقامه
ج→→→→→→→→انشينان و ب→→→→→→→رگزيدگان ت→→→→→→→و[امامان م→→→→→→→عصوم�]است[كه دش→→→→→→→منان ح→→→→→→→قẃ از آن→→→→→→→ها ب→→→→→→→ه غ→→→→→→→صب و س→→→→→→→تم 
گ→→→→→→رفتند]تا اي→→→→→→ن ك→→→→→→ه[بر اث→→→→→→ر غ→→→→→→صب خ→→→→→→→الفت]برگزيدگان و ج→→→→→→انشينان ت→→→→→→و م→→→→→→→غلوب و م→→→→→→قهور گ→→→→→شتند و 

شان را از دست دادند».  ẃحق
ـ م→→→قهورند و اح→→→→ساس ن→→→→اام→→→ن∂   џريف→→→ هẀ الش√ џجџر→→→ џف Ẅ∂الẄ џ→→→عــ لџ اهللاẀ ت →→→→ج√ џـ ع ه→→→→م اك→→→→نون ن→→→→يز ام→→→→ام ع→→→→صر
 ^ ه و ان→→→→دوهشان ت→→→→ازه م→→→→→∂شود؛ زي→→→→را امẃت اس→→→→→الم∂ را ه→→→→مچون گ→→→→له ẃغ→→→→ص ^ م→→→→→∂كنند و در ه→→→→→ر ع→→→→→→يد

                                                           

رايع،جلد۲،صفحه＾⅛۷.  ẃـ عللالش ۱
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^ ن→م∂يابند.اي→ن وض→ع را  گ→→وسفند ب→→→∂شبان∂ م→→∂بينند ك→ه اس→ير گ→رگان خ→ونخوار گ→شتهان→د و چ→ارها
هم خود امẃت با ب∂اعتناي∂ به اوامر خدا و امام به وجود آورده است. 

اين روش، مطلوب امام زمان�نيست 
^ اله→→→∂ و رنگ اس→→→→الم∂ دارد؟ اگ→→→ر  ه→→→م اك→→→نون  ه џغẂ →→→ب ґم→→→→ا م→→→→سلمانيم؟ زن→→→دگ∂ م→→→ا ص Ґآي→→→→→ا ان→→→→→صافا
ـ در م→يان م→→ا ظ→اهر ش→وند، زن→دگ∂ م→ا را ب→ه ع→نوان ي− زن→→دگ∂  →ريف  ẃل اهللا تعال∂ ف→رجه الش ẃـ ع→ج ام→ام زم→ان 
→→ازار و خ→→→يابان م→→ا، وض→→ع خ→→انوادهه→→ا و اخ→→تالط م→→ردان و زن→→→ان م→→→ا، وض→→→ع  اس→→→→الم∂ م→→∂پسندند؟ وض→→ع ب
^ م→→→→ا را م→→→→∂پسندند؟ و دردن→→→→ا∑تر اي→→→ن ك→→→→ه، اغ→→→لب ب→→→→اورمان ن→→→شده است ك→→→ه  س→→→→ازمان ص→→→→دا و س→→→→يما

داريم كج م∂رويم. قرآن م∂گويد: 
 Ẃم→→→ Ẁه џيا و→→→Ẃن يا↕ الد→→→ џحẂال ∂→→→ ґف 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 ب→→→ه ش→→→ما خ→→→→بر ب→→→دهم ك→→→ه زي→→→انكارترين م→→→ردم چ→→ه ك→→سانند؟ آن→→ان ك→→ه در زن→→دگ∂ دن→→→يا ب→→→ه 
گ→مراه∂ اف→تادهاند و در ع→ين ح→ال، م→→∂پندارند ك→ه [ش→اهراه همان است كه آنها م∂روند و] نيكوترين 

كار همان است كه آنها انجام م∂دهند». 
ب→→ه ه→ر ح→ال، از خ→دا م→∂خواه→يم ت→ا زن→→دهاي→→م از ن→وران→يẃت و ص→فا و لط→افت اس→→الم ن→صيب م→ا ه→م 
 Ґالما→→→ Ẃع џا џم→→→ا را ب→→→ا خ→→→→اندان ع→→→صمت و ط→→→→هارت� م→→→حكمتر ك→→→ند ت→→→→ا ج→→→مالت(و ^ ب→→→گردان→→→د و راب→→→طه
^ آنها برويم  ^ صدق و صفا بگوييم و در زندگ∂ عمالҐ رو به سو )را از رو ґه ґالدґب ∂ґف Ґنارا→ џم џو ґه ґباد→→ ґعґل
^ پ→→→رسوز و گ→→→→داز ب→→→رزخ و م→→→حشر م→→بتال  و راه را گ→→→م ن→→→→كنيم؛زيرا اگ→→→ر راه را گ→→→م ك→→→نيم، ب→→→ه ظ→→→لمتها

خواهيم گشت. 
 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
                                                           

 .۱Ω℮۱وΩ۳كهف،آيات ^ ـ سوره ۱
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مصونيẃت اهل بيت�از لغزش و انحراف 
ت و رس→→الت  ẃم→→→→ا اع→→→تراف م→→→→∂كنيم و ش→→→هادت م→→→→∂دهيم ك→→→ه ش→→ما خ→→اندان ع→→صمت اه→→ل ب→→يت ن→→بو]»
^ اي→→ن اوص→→اف و ك→→ماالت ه→→ستيد؛] خ→→داوند ش→→ما را از لغ→→زشها ح→→فظ ك→رده، از ف→→تنهها اي→من ق→رار  دارا
^ را از شما دور كرده و شما را به طهارت∂ خاصẃ [كه  داده،از آلودگ→∂ها ت→طهير كرده و هر گونه پليد

مناسب با شأن او و شأن شماست] تطهير گردانيده است». 
در اي→→→→→→→ن چ→→→→→→→ند ج→→→→→→→مله،چهار ك→→→→→→→لمه آم→→→→→→ده است ك→→→→→→→ه ب→→→→→→ر چ→→→→→→هار ص→→→→→→فت ن→→→→→→قص و ع→→→→→→يب داللت 

م∂كند و اهل بيت�مبرẃا از اين نقايص معرẃف∂ شدهاند. 
)؛  ґس Ẃج ґر)،( ґسџن џد)،( ґنџتґل)،(فџل џز)

^ و  ^ لغ→→→→→→→→→زش و ان→→→→→→→→→حراف است؛اع→→→→→→→→→مẃ از ان→→→→→→→→→حراف→→→→→→→→→ات ع→→→→→→→→→لم∂ و ف→→→→→→→→→كر زџلџل ج→→→→→→→→→مع زل√↨ ب→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→عنا
^ از چ→→→ند  →→ا ب→→شر ع→→→اد ẃان→→→حراف→→→ات اخ→→→→الق∂ و ع→→→→مل∂.اه→→→ل ب→→→يت� از م→→طلق لغ→→زش م→→صون ه→→ستند؛ام
^ ي→→ا ب→→→ر اس→→اس ف→كر و ان→→ديشه ك→ار م→∂كند ي→ا ب→ر  ج→→هت در م→→عرض اش→→تباه و ان→→حراف است.ب→→شر ع→→اد

اساس حسẃ و تجربه و اين هر دو اغلب به خطا م∂روند. 
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^ شناخت مسائل علم∂ به كار م∂برند و  دان→شمندان در ع→ين س→ع∂ و ت→→الش ف→راوان→∂ كه برا
^ م→→→→→→→∂شوند و از ح→→→→→→قẃ م→→→→→→→طلب دور  ^ ف→→→→→→→كر ب→→→→→→→ه ح→→→→→→→→قايق∂ ه→→→→→→→م م→→→→→→→→∂رسند،بسيار ه→→→→→→→م دچ→→→→→→→ار لغ→→→→→→→زشها
^ و ع→لم∂ ب→شر را در ي−  م→→∂اف→→تند و در ج→→هان ب→→ين∂ ب→→ه خ→→طا م→→∂روند و اح→→ياناҐ ق→→رنها ك→اروان ف→كر

مسير انحراف∂ґ دور از حقẃ حركت م∂دهند و پس از قرنها به اشتباه خود پ∂ م∂برند. 
→→→د م→→→∂كردند،  ق→ائل ب→ه  џصџاز ب→→اب ن→→مونه، ط→→رفداران ه→→يئت ب→→طلميوس∂ ك→→→ه اج→→رام آس→→مان∂ را ر
 ẃن→→س→→تند؛ با احكام∂ خاص ا ن∗∗∗∗فل− م∂د џخґب→ودند و س→تارهها را فرو رفته در ث ^ اف→→ال∑ پوست پ→→ياز
^ ح→→اكم بود تا  ر ب→→ر م→جامع ع→لم∂ ب→شر ẃو ط→ول و ت→فصيل ف→راوان.ق→ريب دو ه→زار س→ال، اي→ن ط→رز ت→فك
ب→→→→→→→→→ودن آن ط→→→→رز  ^ اوض→→→→اع اج→→→→رام س→→→→→ماو＾∗∗∗∗اش→→→→تباه  اي→→→→ن ك→→→→ه پس از اخ→→→→تراع اب→→→→زار ن→→→→جوم∂ و م→→→→→شاهده
ر روش→→→ن ش→→→د و ع→→→لم ه→→→يئت ق→→→ديم از اس→→→اس ف→→→رو ري→→→خت و ح→→→اكميẃت ع→→→لم∂ ك→→→يهان∂ ب→→ه دست  ẃت→→→فك
ه→→واداران ه→→يئت ج→→→ديد اف→→تاد و چ→→→ه م→→∂دان→→يم ش→→ايد ق→→رنها ب→→عد اش→→تباه ب→→ودن اي→→ن ف→كر و اي→ن م→→شاهده 

نيز آشكار گردد. 
→→→→ا خ→→→→اندان  ẃر و ت→→→حقيقات ع→→→لم∂ است ام ẃم→→→→سير ت→→→→فك ^ ^ ب→→→→شر ع→→→→اد آر＾،ي→→→→ك∂ از لغ→→→→زشگاهها
^ در∑ آن→ان  ع→→صمت�از اي→→ن لغ→→زش در ام→→انند و ه→→يچگاه آن→→چه خ→→→الف واق→→ع است، ب→→ه ح→→→وزه
^ ج→انشان ب→→از  ^ ك→ه خ→→القشان ب→→ه ف→ضا راه ن→→م∂يابد؛چون ب→ا خ→→الق ه→ست∂ ارت→باط دارن→د و از دري→چها
^ ن→→م∂بينند. م→→ا ك→→ه االن در اي→→ن م→سجد  ك→→رده است ع→→→الم را م→→شاهده م→→→∂كنند و لذا ج→→ز واق→→ع، چ→→يز
^ اي→ن س→اختمان خ→→شت و آج→→ر ب→ه ك→ار رف→ته است ي→ا  ن→→شستهاي→→م، ه→→يچ ن→→م∂دان→→يم در داخ→→→ل دي→→واره→→ا
آه→→ن و س→→يمان؛تنها ب→→نẃا م→→→∂دان→→د و ك→→س∂ ك→→ه در م→وقع س→اختن آن ه→مراه او ب→وده است؛م→ا ه→ر چ→→ه در 
^ ح→→→→→دس و ت→→→→خمين و گ→→→→مان م→→→→→∂گوييم. ح→→→→→ال،در س→→→→→اختمان اي→→→→ن ج→→→→هان  اي→→→→→ن ب→→→→→اره ب→→→→→→گوييم، از رو
→→→ته است؟ ت→→→نها خ→→→→الق آن آگ→→→→اه است و ك→→→→سان∂ ك→→→→ه در ح→→→ين  ه→→→ست∂ چ→→→→ه م→→→وادẃ و م→→→→صالح∂ ب→→→ه ك→→→ار رف

                                                           

ثخن:قطر و ضخامت.  ^ آسمان∂،ستارهها و سيẃارات. ∗ اجرام سماو＾:جرمها ∗
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^ حسẃ و ت→جربه م→→∂گويند ي→ا از  س→→اختن آن در ك→→نارش ب→→ودهان→→د.ديگران ه→→ر چ→→→ه ب→گويند،يا از رو
^ اي→→→→→→ن س→→→→→→اختمان  ^ ف→→→→→→→كر و ان→→→→→→→→ديشه ك→→→→→→→→ه گ→→→→→→→فتيم ه→→→→→→→ر دو ب→→→→→→→سيار ب→→→→→→→ه خ→→→→→→طا م→→→→→→→∂روند و لذا س→→→→→→→ازنده رو

^ ديگر مخلوقات م∂گويد:  درباره
...�؛۱  Ẃم ґه ґسẀفẂأن џقẂل џال خ џو ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس џقẂل џخ ẂمẀهẀت Ẃدџه Ẃما أش�

«م→→→ن آن→→→→ها را ب→→→→ه ه→→→نگام آف→→→رينش آس→→مانها و زم→→ين و ح→→تẃ∂ ه→→نگام آف→→رينش خ→→ودشان [در ص→→→حنه 
حاضر نساختم و] شاهد خلق قرار ندادم...». 
اهل بيت اطهار�شاهد خلقت عالم 

→→→→→ا ت→→→→نها  ẃاز لح→→→→ن آي→→→→→ه اس→→→→تفاده م→→→→∂شود ك→→→→ه م→→→→مكن است ك→→→→سان∂ ش→→→→اهد ب→→→→ر آف→→→→→رينش ب→→→→→اشند ام 
ك→→→سان∂ م→→→→∂توان→→→ند ش→→→اهد ب→→→ر خ→→→لقت ب→→→اشند ك→→ه خ→→ود خ→→→الق و آف→→ريننده، آن→→ها را ب→→رگزيده ب→→اشد و در 
^ اط→→→→هار�قبل از خ→→→→لق ع→→→→→الم،مخلوق ب→→→→وده و ش→→→→اهد  ه ẃد آم→→→→→ده است ك→→→→ه ان→→→→وار ائ→→→→م ẃرواي→→→→→→ات م→→→→→تعد
دبنسنان، از حض→رت ام→→ام ج→واد�ن→قل ك→رده است  ẃخ→→لقت ع→→→الم ب→→ودهان→→د؛از ج→→مله اي→→ن ك→→ه،محم

كه امام� فرمود: 
 џفẂأل џفẂوا ألẀثџكџم→→џف џ↨џم ґاط→→→џف џو Ґاẃيґل→→ џع џو Ґداￍم џح→→Ẁم џقџل→→→ џخ ￍم→→→Ẁث ґهґتￍي→→→ ґان џد Ẃحџو→→→ ґب Ґدا ґẃرџفџت→→→ Ẁم Ẃل џز→→→ џي Ẃمџل џاهللا ￍإن)

لẂقџهџا...)؛۲  џخ ẂمẀه џدџه Ẃشџأџف ґاءџي Ẃش Ẃاأل џيع ґم џج џقџل џخ ￍمẀر＃ ثẂه џد
د و ع→→→ل∂ẃ و ف→→→اطمه را آف→→→ريد و پس از ه→→→زار  ẃن→→→بود، آن→→→گاه م→→→حم ^ «ت→→→→نها خ→→→→دا ب→→→→ود و ج→→→→ز او م→→→→وجود
س] را ش→→اهد ب→→ر خ→→لق  ẃآن ب→→→ر م→→→→ا روش→→→ن ن→→→يست]اشياء را آف→→ريد و آن س→→ه [ن→→ور م→→قد ^ ه→→→زار ده→→→→ر[كه م→→→عنا

اشياء قرار داد...». 
→ا  ẃدان→→شمندان و پ→→ژوهشگران اگ→→ر چ→→ه م→→مكن است ب→→ا وس→→ايل ت→→جرب∂ ب→→ه ح→قايق∂ پ→→∂ ب→برند،ام
در ع→→→→ين ح→→→→→ال، راه اش→→→→تباه ب→→→→→ه روي→→→→→شان ب→→→→→از است؛چ→→→→را ك→→→→ه چ→→→→شم در دي→→→→دن و گ→→→وش در ش→→→نيدن خ→→→→طا 

                                                           

 .Ｑ۱＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۲Ｑ،صفحه＾۲Ｑ،حديث℮℮.  ۲



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ℮℮

م∂كند. فالسفه نيز، با اين كه ابزار كارشان عقل محض است، با هم اختالف نظر دارند و همين 
^ اي→→→→ن است ك→→→→ه اش→→→→تباه ه→→→→م م→→→→→∂كنند؛زيرا اگ→→→→ر اش→→→→تباه∂ در ك→→→→→ار ن→→→→بود و ه→→→→مه  اخ→→→→→تالف ن→→→→→ظر ن→→→→→شانه
اص→→→→→→→ابت ب→→→→→→→ه واق→→→→→→→ع م→→→→→→→∂كردند، دي→→→→→→→گر اخ→→→→→→→→تالف∂ ن→→→→→→→داش→→→→→→تند و ه→→→→→→مه ي− چ→→→→→→يز م→→→→→→∂گفتند و ي− ن→→→→→→ظر 
ئيس، ابوعل∂ سينا  ẃأن مانند شيخ الر ẃدر مورد روح،فيلسوف∂ عظيمالش Ґم→∂دادن→→د، در حال∂ كه مثال
داҐ خلق  ẃل مجرẃـ م→عتقد است ك→ه ن→فس از او ر ج→هان∂ است  ẃم→تفك ^ ـ ك→→ه ي→ك∂ از ب→زرگترين م→غزها
ـ ك→→ه او ن→→يز از اع→→اظم  ش→→→ده است و روح→→→انيẃ↨ الح→→→دوث است؛ از آن ط→→→رف، م→→→رحوم ص→→→درالم→→→تألẃهين 
 ↨ẃالح→دوث و روحاني ↨ẃـ اع→تقادش ب→→ر اي→→ن است ك→ه ن→فس ج→سماني ^ اس→→الم∂ است  ح→كما و ف→→السفه
د ش→→→ده است.پس، ي→→→ك∂ از اي→→→ن دو  ẃالب→→→→→قاء است؛ي→→→→عن∂ اب→→→→→تدا ج→→→→سمان∂ ح→→→ادث گ→→→شته و س→→→پس م→→→جر
، ه→→→→ر دو ح→→→→قẃ و  ẃب→→→→ه اش→→→→تباه رف→→→→ته است؛ زي→→→→را م→→→→حال است ك→→→→ه دو ف→→→→كر م→→→→تضاد Ґف→→→→→يلسوف ب→→→→→زرگ ح→→→→تما

مطابق با واقع باشند. 
∂ يا  ẃمختلف علم∂ نيز اينگونهاند و در مسير ادراكات حس ^ ساير دانشمندان در رشتهها
→→ا اه→ل بيت رسول اكرم�چون با خالق عالم ارتباط  ẃع→قل∂ خ→ود دچ→ار لغ→زش ف→راوان م→∂شوند؛ ام

∂ يا عقل∂شان مصونيẃت اله∂ دارند.  ẃدارند،در ادراكات حس
)؛  ґلџل ￍالز џن ґم Ẁهẃالل ẀمẀكџم џصџع)

و لذا ه→→→→→→يچ م→→→→→مكن ن→→→→→→يست آن→→→→→چه آن→→→→→→ها ب→→→→→ه ع→→→→→نوان ح→→→→→قيقت∂ از ع→→→→→→الم ب→→→→→→ه م→→→→→ردم اب→→→→→→الغ م→→→→→→∂كنند، 
اصابت به واقع نداشته باشد. 

اهل بيت اطهار�از فتنهها در امانند 
)؛  ґنџتґفẂال џن ґم ẂمẀكџنџآم џو)

«خدا شما را از فتنهها در امان نگه داشته است». 
^ ح→→→→→→→يرت و س→→→→→→رگردان∂ و اخ→→→→→→تالف و گ→→→→→→مراه∂ است، اح→→→→→→تماالҐ م→→→→→→ربوط ب→→→→→→ه  ف→→→→→→تنه ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه م→→→→→→عنا
^ ف→→→→راوان ك→→→→شيده  ^ در اع→→→→→تقادات→→→→→→شان ب→→→→→→ه ان→→→→→حراف و ك→→→→→جرو＾ها اع→→→→→تقادات ق→→→→→لب∂ است.اف→→→→→راد ع→→→→→اد
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→→→ا خ→→اندان ع→→صمت� از اي→→ن ن→→ظر ن→→يز در  ẃم→→∂شوند و ب→→→ه ك→→فر و ش→→ر∑ و الح→→اد م→→بتال م→→→∂گردند، ام
^ آن) ب→→→→ه ق→→→→لب  ام→→→→→ان خ→→→→→دا ه→→→→→ستند و ج→→→→→ز اع→→→→→تقاد ب→→→→→ه ت→→→→→وحيد و وح→→→→→→∂ و م→→→→→عاد (آن ه→→→→م در اع→→→→→ال م→→→→رتبه

لهامات اله∂اند.  ا سشان راه نم∂يابد و خود،مظاهر توحيد و مهبط∗∗∗∗وح∂ و  ẃمقد
)؛  ґسџن ￍالد џن ґم ẂمẀك џرￍهџط џو)

 ^ ^ چ→→→→→→→→→ر∑ و آلودگ→→→→→→→→→∂ است و اي→→→→→→→→نجا ك→→→→→→→→نايه از رذاي→→→→→→→→ل اخ→→→→→→→→→الق∂ و خ→→→→→→→→→و＾ها نџس ب→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→عنا џد
ن→→→→→→→→اشايسته از ق→→→→→→→→بيل ك→→→→→→→→بر و ب→→→→→→→→خل و ح→→→→→→→→رص و ح→→→→→→→→سد و ن→→→→→→→→ظاير اي→→→→→→→→نهاست ك→→→→→→→ه دل را آلوده و چ→→→→→→→ركين 
^ پ→→→→ا∑ آس→→→مان∂ را از ه→→→ر گ→→→ونه دنس و آلودگ→→→∂ اخ→→→→الق∂ پ→→→ا∑ و  م→→→→∂سازد.خداون→→→→د آن گ→→→→وهرها

ر ساخته است.  ẃمطه
پاك∂ اهل بيت�از هرگونه پليد＾ 

)؛  џس Ẃج ґẃالر ẀمẀكẂن џع џبџه Ẃذџأ џو)
^ ع→→→قل است.الف و  ^ ط→→→بع و پ→→→ليد ^ و ن→→→→اپاك∂،اع→→→→مẃ از پ→→→→→ليد ^ پ→→→→→ليد رجس در لغت ب→→→→ه م→→→→→عنا
 ^ الم ه→م اي→نجا ب→ه اص→طالح، الف و الم ج→نس است و ش→امل تمام اقسام رجس م∂شود و لذا معنا

اين جمله اين است: 
^ و ب→→→اطن∂، از ش→→→ما خ→→→اندان رس→→→→الت دور ك→→→رده  ^ را، اع→→→→مẃ از ظ→→→→→اهر  «خ→→→→داوند م→→→→طلق رجس و پ→→→→→ليد

است». 
يراҐ)؛  ґهẂطџت ẂمẀك џرￍهџط џو)

∂ [ك→ه كيفيẃت آن در فكر ما نم∂گنجد] تطهير كرده است و طهارت∂  ẃخ→اص ^ و ش→ما را ب→ه گ→ونه
 ^ ك→→ه م→→ناسب ش→→أن خ→→ودش و ش→→ماست ب→→→ه ش→ما ع→→نايت ف→رموده است. اي→ن دو ج→مله ب→رگرفته از آي→→ه

^ احزاب آمده است:  ^ تطهير است كه در سوره شريفه

                                                           

مهبط:محلẃ فرو آمدن،محلẃ هبوط.  ∗
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يرا�Ґ؛۱   ґهẂطџت ẂمẀك џر ґẃهџطẀي џو ґتẂيџبẂال џلẂأه џس Ẃج ґẃالر ẀمẀكẂن џع џبґه ẂذẀيґل Ẁاهللا Ẁيد ґرẀما يￍإن...�
ت]دور ك→→→→→ند و ش→→→→→ما را  ẃو ن→→→→→اپاك∂ را ت→→→→→نها از ش→→→→→ما اه→→→→→ل ب→→→→→يت[نبو ^ «...خ→→→→→→داوند م→→→→→∂خواهد پ→→→→→ليد

كامالҐ پا∑ سازد». 
ك→لمه＾�انẃ→→ما�كه داللت ب→ر ح→صر م→→∂كند، دلي→ل ب→→ر اين است كه اين اراده و خواست خدا 
^ و ت→طهير ب→ه ط→→هارت ك→امل،موهبت خ→اصẃ اله→∂ است  م→→بن∂ ب→→ر دور س→→→اختن م→→طلق رجس و پ→→ليد
^ ت→كوين∂  ^ خ→→دا در اي→ن م→ورد اراده ك→→ه ب→→ه اه→→ل ب→→→يت ن→→بوẃت� اخ→تصاص دارد و ب→→نابراي→ن، اراده
^ ت→→شريع∂ (ك→→→ه ه→→→مان اوام→→ر و ن→→واه→→∂  الوق→→وع است؛ وگ→→رنه، اراده ẃ∂فناپذير و ح→→تمẃاست ك→→ه ت→→خل
^ كردن از گناهان و رعايت تقواست) به اهل بيت اختصاص ندارد، بلكه  اله∂ و تكليف به دور

^ تقوا و پرهيز از گناهند.  ف به تحصيل ملكه ẃف و موظẃافراد، مكل ^ همه
^ اله∂ به اهل بيت� تكويناҐ اعطا شده است، طهارت  آن→چه ب→ه عنوان ي− موهبت ويژه
^ خ→→دا از اصل، تعلẃق گرفته است كه  ذات→∂ است؛ي→→عن∂ آن→→ها از اب→تدا پ→ا∑ آف→→ريده ش→دهان→→د و اراده
^ مضارع است،  ^ گ→→ناه از ساحت اقدس آنان دور باشد و به مفاد�يريد�كه صيغه رجس و پ→ليد
س آن→→→ها م→→ستمرẃ و ه→→→ميشگ∂ ب→→اشد و  ẃدر وج→→ود م→→قد ^ ^ از م→→طلق رجس و پ→→ليد اي→→→ن ط→→→هارت و دور

^ خانداننبوẃت� قائليم.  ^ عصمت است كه ما برا اين همان معنا
طهارت ذات∂ اهل بيت� 

اي→→→→نجا م→→→→مكن است اي→→→→→ن ش→→→→بهه در ب→→→→رخ∂ از اذه→→→→→ان ب→→→→→هوجود آي→→→→د ك→→→ه ط→→→هارت ذات→→→∂ م→→→ستلزم ج→→→بر 
است. در ج→→→→→→→→→واب ع→→→→→→→→→رض م→→→→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→ن ح→→→→→→→→→قيقت ن→→→→→→→→→بايد ه→→→→→→→→يچگاه از ن→→→→→→→→ظر دور گ→→→→→→→→ردد ك→→→→→→→→→ه ان→→→→→→→→بياء و 
^ در فكر و اراده و  ^ اختيار،يعن∂ آزاد ^ مختار است و خصيصه ام→امان�ان→→سانند و انسان موجود
ع→→→→مل، ه→→→→يچگاه از ان→→→→سان س→→→→لب ن→→→→م∂گردد؛زيرا در ص→→→→ورت س→→→→→لب اي→→→→ن اخ→→→→تيار،ديگر ان→→→→سان ن→→→→خواه→→→→→د 
^ فكر و اراده و عمل با هم متفاوتند.  ، انسانها از حيث معرفت و شناخت آثار و پيامدها Ẅ∂بود؛منته

                                                           

^ احزاب،آيه＾۳۳.  ـ سوره ۱
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انبياء و امامان� از حيث معرفت و شناخت آثار معصيت، انسانهاي∂ ممتازند و لذا در 
^ م→→→∂كنند؛ آن چ→→نان ك→→ه ب→→ر  ^ و ق→→درت ارت→→كاب گ→→→ناه، از آن خ→→وددار ع→→ين داش→→تن اخ→→تيار و آزاد
اث→ر همان شناخت∂ كه از آثار مهل− گناه دارند،اصالҐ فكر ارتكاب گناه به مغزشان راه نم∂يابد، 
^ ك→→ه م→→→∂دان→→د اي→→ن لي→وان آب  ت→→ا چ→→→ه رس→→د ب→→ه اي→→ن ك→→ه م→→رتكب آن ش→→وند. درست م→→انند ان→→سان ت→→شنها
∂ م→→→→→هل− است؛او در ع→→→→→ين ت→→→→→شنگ∂ ش→→→→→→ديد و داش→→→→→تن  ẃس→→→→→→م ^ ه ẃس→→→→→→رد و ص→→→→→→اف و زالل آلوده ب→→→→→→ه م→→→→→→اد
ت→→وان→→اي∂ خ→→وردن آن، ه→→يچ م→→مكن ن→→يست آن را ب→→ياشامد ي→→ا ب→→→ه ف→→كر ن→→وشيدن آن ب→→→يفتد؛ ن→نوشيدن آن 

آب، معلول علم و آگاه∂ او از مسموم بودن آب است، نه معلول ناتوان∂ او در نوشيدن آن. 
آر＾،ان→→→→→→بياء و ام→→→→→امان� ب→→→→→ه آث→→→→→ار ش→→→→→وم گ→→→→→ناهان آگ→→→→→→اه∂ دارن→→→→→د و از اي→→→→→→ن رو اص→→→→→→الҐ ب→→→→→→ه ف→→→→كر 
ارت→→→كاب گ→→→→ناه ن→→→م∂اف→→→→تند، ت→→→ا چ→→→ه رس→→→د ب→→→ه اي→→→ن ك→→→→ه م→→→رتكب آن ش→→→وند.خداون→→→→د اي→→→→ن درج→→→→ه از ع→→→لم و 
 ^ م→→→→عرفت را از اب→→→→تدا در س→→→→→اختمان وج→→→ود پ→→→→يامبران و ام→→→امان ق→→→رار داده است؛ چ→→→ون م→→→→سئوليẃت ره→→→بر
ب→→→شر را ب→→ر دوش آن→→→ها ن→→→هاده است و لذا ب→ه خ→اطر ك→مترين لغ→زش (ن→ه ب→→ه ص→ورت گ→→ناه ب→لكه   ^ ج→→امعه
→→→→→→ا ب→→→→→ه م→→→→→ا ك→→→→→ه آن چ→→→→→→نان  ẃم→→→→→→ورد اخ→→→→→→ذ و ع→→→→→قاب ق→→→→→رارش→→→→→→ان م→→→→→→∂دهد؛ ام Ґش→→→→→→ديدا ( Ẅ∂ول џر∑ ا→→→→→→џ ب→→→→→→ه ص→→→→→→ورت ت
 ^ م→→سئوليẃت س→→نگين∂ را ن→→داري→→م،آن ان→→دازه ع→→لم و آگ→→اه∂ را ه→→م ن→داده است و ق→هراҐ ب→ه خ→اطر ب→سيار

از گناهان نيز اخذ و عقابمان نم∂كند. 
^ علم و آگاه∂ كامل و شناخت عميق است كه كمال  ح→اصل آن ك→ه، ع→صمت از م→قوله
^ ن→→→→→اتوان→→→→→∂ در ارت→→→→→→كاب گ→→→→→→ناه ك→→→→→ه ن→→→→→→قص∂ ب→→→→→زرگ و ه→→→→→مدوش∂ ب→→→→→ا  ^ ان→→→→→→→سان است، ن→→→→→ه از م→→→→→قوله اع→→→→→→→ال

جمادات است. 
^ خ→→→داون→→د ب→→ر اي→→→ن ت→→علẃق گ→→رفته است ك→→ه ش→→ما اه→→→ل  ^ ش→→ريفه اي→→ن است: اراده  پس م→→→فاد آي→→→→ه
ب→يت و خ→→اندان ن→بوẃت را (ب→ر اس→اس ع→لم و آگ→اه∂ و معرفت∂ كه در سرشت شما قرار داده است) از 
^ اف→→→كار و اخ→→→→الق و اع→→→→مال زشت در روح ان→→→→سان پ→→→ديد  ^ (ك→→→ه از ن→→→احيه ت→→→مام اق→→→سام رجس و پ→→→ليد

ه بدارد و از طهارت و پاك∂ همه جانبه و كامل برخوردارتان كند.  ẃو منز Ẅ^ ẃم∂آيد) مبر
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ركم)آمده  ẃك→→→→ه دن→→→→بال (ط→→→ه ( Ґت→→→→→طهيرا) ^ ^ ط→→→→→هارت ك→→→→امل و ه→→→→مه ج→→→→انبه را از ك→→→→→لمه  اي→→→→ن م→→→→عنا
)ويژگ∂ اين تطهير را م∂رساند.  Ґاست،م∂فهميم؛يعن∂، كلمه＾(تطهيرا
ا بودن اهل بيت�از پليد＾  ẃمبر ^ ^ درباره پاسخ به شبهها

�اي→→ن است  џس Ẃجґẃالر Ẁم ẀكẂن→→ џع џب ґه Ẃذ→→Ẁيґل� ^ اي→→→نجا م→→→مكن است اي→→→ن ش→→→→بهه ب→→→ه ذه→→→ن ب→→يايد ك→→ه م→→عنا
م→→→→→→ع→→ل→→وم م→→∂شود  ه→→اب∗∗∗∗كند.پس،  Ẃذ ґرا از ش→ما اه→→ل ب→يت ا ^ ك→→ه خ→→داون→→→د خ→واس→ته است رجس و پ→→ليد
^ در آن→→→→→ها وج→→→→→ود داش→→→→→ته و خ→→→→→→دا خ→→→→→واس→→→→→ته است آن را زاي→→→→→ل گ→→→→→ردان→→→→→→د. در ج→→→→واب  ك→→→→→ه رجس و پ→→→→→ليد
 ẃم→→ستعد Ґاز چ→→→يز＾، وج→→→ود ق→→→بل∂ آن الزم ن→→→يست.كس∂ ك→→→ه م→→زاج→→ا ^ ع→→→رض م→→→∂شود ك→→→ه در پ→→→يشگير
^ الزم از ح→يث غ→ذا و حركت  ∂ است، ول∂ ب→→ه دس→تور پ→زش−، ب→→ا م→راق→بتها ẃخ→اص ^ اب→تال ب→→ه ب→يمار

^ را برطرف ساخت.   ^ گرفته م∂شود، م∂گوييم خدا بيمار و ورزش،جلو آن بيمار
در م→يان خ→ودمان ن→يز اي→ن ت→عبير راي→ج است؛ م→ثالҐ، وق→ت∂ م→∂خواه→يم ب→گوييم ف→→الن آدم ب→سيار 
پ→→→ا∑ س→→رشت و ن→→ي− س→→يرت است، م→→→∂گوييم خ→→→داون→→د ت→مام زش→ت∂ها را از او س→لب ك→رده است و 
اي→ن ب→ه اص→→طالح اهل منطق، «سالبه به انتفاء موضوع» است؛يعن∂، اصالҐ زشت∂ در او نبوده است تا 

^ شما چاه∂ حفر كند م∂گوييد:  برداشته شود. شما به كس∂ كه م∂خواهد برا
يￍ↨)؛  ґك ￍالر џمџف Ẃقґẃي џض)

^ چاه را تنگ كن».  «دهانه
^ وسيع وجود ندارد تا آن را تنگ كند؛مقصود شما اين  در ح→ال∂ ك→→ه ه→نوز چاه∂ با دهانه
 Ẁه→→→→→→→اب Ẃذ ґت� ن→→→→→→يز اẃت→→→→→→→نگ آن را ح→→→→→→فر ك→→→→→→ن.در م→→→→→→ورد اه→→→→→→ل ب→→→→→→→يت ن→→→→→→بو ^ است ك→→→→→→→ه از اب→→→→→→تدا ب→→→→→→→ا ده→→→→→→انه
س از ب→→اب س→→البه ب→→ه ان→→تفاء م→وضوع است؛يعن∂،اصالҐ رجس∂ در اهلبيت� وجود ندارد تا  Ẃجґẃالر
^ از رجس آف→→→→→ريده  ه→→→→→→اب ش→→→→→→ود؛ م→→→→→قصود اي→→→→→→ن است ك→→→→→→ه خ→→→→→داون→→→→→د آن→→→→→→ها را از ب→→→→→→دو آف→→→→→رينش،عار Ẃذ ґا

است،نه اين كه رجس∂ در وجودشان بوده و آن را زايل كرده است. 
                                                           

^ را از بين بردن.  ∗اذهاب:برطرف ساختن،چيز
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 Ẁم ẀكẂن џع џب ґه ẂذẀيґفاد جمله＾�لẀم→مكن است پ→يش ب→→يايد و آن اي→ن كه، وقت∂ به م ^ س→ؤال دي→گر
 џق ي→→→→→→افت، دي→→→→→گر چ→→→→→→ه لزوم→→→→→∂ داشت ك→→→→→→ه ب→→→→→فرمايد� و ẃاذه→→→→→→اب رجس ش→→→→→→د و ط→→→→→→→هارت ت→→→→→→حق� џس Ẃجґẃالر

�؟  Ґيرا ґه Ẃطџ مẂ ت Ẁكџر ґẃه џطẀي
هاب  Ẃذ ґقبل∂، يعن∂ ا ^ ^ است بر جمله در ج→واب م∂گوييم: اين جمله در حقيقت، تأكيد
داҐ ت→ثبيت م→→∂كند و اح→تمال اين نيز هست كه بفهماند تنها اذهاب  ẃق ط→هارت را م→ؤك ẃس، و ت→حق Ẃجґر
^ ص→→→→فات ك→→→→مال ب→→→→اق∂  ع→→→→→طا ґق ط→→→→→هارت ك→→→→اف∂ ن→→→→يست، ب→→→→لكه پس از آن، ن→→→→ياز ب→→→→→ه ا ẃت→→→→→حق ^ رجس ب→→→→→را
است ك→→ه م→→ثالҐ پس از اذه→→اب ك→→فر و ش→→ر∑، ك→→مال اي→→مان و ت→→وحيد را ج→→ايگزين گ→→ردان→→→د و پس از 
ك→→→→بر،تواض→→→→ع را و پس از ح→→→→→سد، ن→→→صح و خ→→→يرخواه→→→∂ را و پس از ب→→→خل،جود و س→→→خا را و...و ب→→→ه ب→→→يان 
دي→→→→گر، اذه→→→→→اب رجس پ→→→→يراس→→→→تن از رذاي→→→ل است و ت→→→→طهير آراس→→→تن ب→→→ه ف→→→→ضايل و ب→→→ه اص→→→طالح ارب→→→اب 

شرط اساس∂ در حصول كمال نفس آدم∂ است.  يџه∗∗∗∗دو  ґل Ẃحџ ت لґيџه∗∗∗∗و  Ẃخџ معرفت، ت
^ شريفه  منظور از اهل بيت�در آيه

^ ش→→→→→ريفه چ→→→→→→ه ك→→→→→سان∂   ح→→→→→→ال، س→→→→→ؤال اي→→→→→→ن است ك→→→→→ه م→→→→→قصود از اه→→→→→→لالب→→→→→يت� در اي→→→→→→ن آي→→→→→→ه
^ آيات قبل و بعد، منظور  ا به قرينه ẃه→ستند؟ اگ→ر چ→ه ب→يت در آي→→ه ب→→ه ص→ورت مطلق آمده است، ام
 ∂ẃاز ش→→يعه و س→→ن ẃاس→→→→الم اع→→م ^ ران و ع→→→لما ẃم→→→فس ^ ^ پ→→→يامبراك→→→رم� است و لذا ه→→→مه ب→→→يت و خ→→→→انه
→→ا در اي→ن ك→ه مقصود از اهل  ẃفقالق→ولند ك→→ه م→قصود از اه→→لالب→يت،اه→ل ب→يت پ→يامبر� است؛ امẃ م→ت

ران اختالف است.  ẃبيت پيامبر در اين آيه چه اشخاص∂ هستند، در ميان مفس
 ґن آن را منحصر به همسران پيامبر دانسته و گفتهاند چون آيات قبل و بعدẃران اه→ل تسن ẃم→فس
^ آنها قرار  ^ ه→مسران پ→→يامبر� س→خن م∂گويد،لذا اي→ن آي→→ه ه→م كه در البهال اي→ن آي→→ه درب→اره
ران ش→يع∂ در ردẃ اين دليل گفتهاند  ẃخ→واه→→د ب→ود؛ ول∂ م→فس � ẃ∂گ→رفته است، م→ربوط ب→→ه ازواج ن→ب

                                                           

∗تحليه:زينت دادن قلب به فضايل. ∗تخليه:خال∂ كردن قلب از رذايل. 



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 
Ω

اخ→→→تالف ض→→→→ماير در آي→→→ات دلي→→ل روش→→ن∂ است ب→→ر اي→→ن ك→→ه م→→خاطب در اي→→ن آي→→ه، ب→→ر خ→→→الف آي→→→ات 
� ن→→→→→يستند؛ زي→→→→را چ→→→→→نانكه م→→→→∂بينيم، در آي→→→→→ات ق→→→→بل ك→→→→ه م→→→→خاطب، زن→→→ان  ẃ∂ق→→→→بل و ب→→→→عد، ازواج ن→→→→ب

پيامبر هستند،تمام ضماير به صورت جمع مؤنẃث آمده است: 
�،كه در تمام اينها ضمير، جمع مẀؤن√ث است  џن Ẃع ґطџا�،� џينґ �،�آت џن Ẃم ґقџا�،� ن√ Ẁكґ ẀيẀوت �،�ب џن Ẃر→џق џو�

^ بعد:  و همچنين در آيه
...�؛  ￍنẀكґوتẀيẀب ∂ґف ∂џلẂتẀما ي џن ẂرẀك Ẃاذ џو�

 ^ � و ع→→→→→جيب اي→→→→→ن ك→→→→→ه، در آي→→→→→→ه ن√ Ẁكґ Ẁ→→→→→يẀوت �،�ب џن Ẃر→→→→→ Ẁك Ẃاذ џؤن√ث آم→→→→→ده است:�و→→→→→ Ẁدو ض→→→→→مير ج→→→→→مع م
ر آمده است:  ^ وسط،خطاب با ضمير جمع مẀذџك√ تطهير،تغيير سياق داده شده و در دو جمله

ر است و ح→ال  ẃم�مذك→ Ẁم�ك→→ه در ه→ر دو ج→→مله، ض→→مير�ك Ẁكџر ґẃه џط→→Ẁس�؛�ي Ẃجґẃالر Ẁم ẀكẂن→→ џع џب ґه Ẃذ→→Ẁيґل�
آن كه اگر اين آيه هم مانند آيات قبل و بعدش مربوط به زنان پيامبر بود، الزم بود بفرمايد: 

يراҐ)؛  ґطهџت ￍنẀك џر ґẃهџطẀي џو џس Ẃج ґẃالر ￍنẀكẂن џع џبґه ẂذẀيґل)
ول∂ چ→→→→→→→→نان ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→∂بينيم،در اي→→→→→→→→→ن آي→→→→→→→ه م→→→→→→→خاطب ع→→→→→→→وض ش→→→→→→→ده است؛ي→→→→→→→عن∂، ازواج ن→→→→→→→ب∂ẃ ب→→→→→→→ه 
^ م→→→→ورد خ→→→→→طاب ق→→→→رار گ→→→→رفتهان→→→→→د و اي→→→→ن ي− ح→→→→→قيقت ب→→→→سيار  ف→→→→→رام→→→→→وش∂ س→→→→→پرده ش→→→→ده و ج→→→→مع دي→→→→گر

^ نخواهد داشت.  امل ديگر ع ب∗∗∗∗كور،  ẃعص џره∗∗∗∗و ت روشن است و انكار آن، جز مكاب
مقصود از اهل بيت�پنج نور پا∑ است 

^ ك→ه م→خاطب اي→ن آي→→ه و م→صداق واق→ع∂ اه→→ل  ص ك→→رد ك→ه آن ج→مع دي→گر ẃاي→→→ن− ب→→ايد ت→→فح
ب→يت پ→يامبرند،چه ك→→سان∂ ه→→ستند؟اي→نجا راه→∂ ج→→ز اس→تمداد از رواي→ات رس→يده از پيامبراكرم� 
ن→→داري→→م و خ→→وشبختانه رواي→→ات ف→→راوان→→∂ رس→→يده ك→→ه ب→→ا ك→→مال وض→وح و ص→راحت ن→شان م→→∂دهند ك→→ه 
س،يعن∂ رس→→→→→→→ول اهللاالع→→→→→→→ظم�،  ẃت→→→→→→→→طهير م→→→→→→→→خصوص پ→→→→→→→→نج ن→→→→→→→→ور پ→→→→→→→→ا∑ و م→→→→→→→→قد ^ ^ ش→→→→→→→→ريفه آي→→→→→→→→→ه

                                                           

^ ثابت كردن،خود را بزرگ جلوه دادن.  ^ كردن،حمايت كردن. ∗مكابره:بزرگ∂ خود را به ديگر ب:جانبدار ẃتعص∗
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→→→→ا ه→→→مسران  ẃف→→→اطمه�،ام→→→ام ح→→→سن و ام→→→ام ح→→→سين� است؛ ام ^ يقه ẃام→→→→يرالم→→→→ؤمنين ع→→→→ل∂�، ص→→→د
^ تطهير خارجند.  ^ آيه پيامبر، هر چند در حدẃ خود از احترام برخوردارند،از محدوده

^ از روايات رسيده ارائه شود.  اكنون الزم است نمونها
 ^ ^ رسول خدا در حجره ^ پ→يامبر اك→رم�،نقل ش→ده است كه روز  از امẃ س→لمه، زوج→→ه
^ پ→→→در آورده ب→→ود.رسول اك→→رم� ف→→رمود:  م→→→ن ب→→→ود. ف→→→اطمه�آم→→→د، در ح→→→ال∂ ك→→ه خ→→وراك→→∂ ب→→را
ه→مسر و دو ف→رزندت ح→سن و ح→سين را ص→دا ك→ن ب→يايند.آنها را آورد. در ح→→ال∂ ك→ه مشغول صرف 

غذا بودند، اين آيه بر رسول خدا� نازل شد: 
يرا�Ґ؛  ґهẂطџت ẂمẀك џر ґẃهџطẀي џو ґتẂيџبẂال џلẂأه џس Ẃج ґẃالر ẀمẀكẂن џع џبґه ẂذẀيґل Ẁاهللا Ẁيد ґرẀما يￍإن...�

^ خ→→→ود را ك→→→→ه ب→→→ر دوشش ب→→→ود، ب→→→ر س→→→ر آن  پس از ن→→→→زول آي→→→→ه،رسول خ→→→→→دا� ق→→→سمت∂ از ع→→→→با
چ→→هار ن→→فر اف→→كند و آن→→→ها را زي→→ر ع→→→با ك→→نار خ→→ود ج→→→ا داد و آن→→گاه دست خ→ود را از ع→→با ب→يرون آورد و ب→→ه 

سمت آسمان بلند كرد و فرمود: 
يراҐ)؛  ґهẂطџت ẂمẀه Ẃر ґẃهџط џو џس Ẃج ґẃالر ẀمẀهẂن џع Ẃبґه Ẃذџاџف ∂ґت ￍخاص џت∂ وẂيџب ẀلẂهџا ґالء Ẁهؤ ￍمẀهẃللџا)

^ را از آن→→ها دور ك→→ن و از ه→→ر ن→→وع  «خ→→→دايا، اي→→نها اه→→ل ب→→يت و خ→→اندان م→→خصوص م→→→ن ه→→ستند؛پليد
آلودگ∂ پاكشان گردان». 

^ عبا را بلند كردم و سرم  اي→ن ج→→مله را س→ه ب→ار ت→كرار ك→رد.امẃ س→لمه م→→∂گويد: م→ن ه→م گوشه
را داخل بردم و گفتم: 

)؛  ẂمẀكџعџا مџنџا ґاهللا џول Ẁس џيا ر)
^ رسول خدا،آيا من هم با شما هستم»؟  «ا

^ عبا را از دست من كشيد و فرمود:  رسول اكرم�گوشه
)؛۱  يẂر＃ џخ ∂џلџع ґ−ￍنґا ∂ ґẃحџنџت)

                                                           

ẃقلين،جلد℮،صفحه＾⅛۲۷.  ـ بحاراالنوار،جلد۳Ｑ،صفحه＾۲۲۱ ؛ تفسير نورالث ۱
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۲

ا جزو اين جمع نيست∂]».  ẃدور باش،تو بر خير و نيك∂ هست∂[تو زن خوب∂ هست∂ ام»
ص شدن مصداق واقع∂ اهل بيت�  ẃتأكيد فراوان بر مشخ

 ق→→→→ريب ب→→→→ه اي→→→→→ن م→→→→ضمون از ع→→→→ايشه (ه→→→→مسر دي→→→→گر پ→→→→يامبر�)نيز ن→→→قل ش→→→ده و ه→→→مچنين در 
ت شش  ẃت→→طهير،رسولاك→رم�تا م→د ^ ^ آم→ده است ك→→ه ب→عد از ن→زول آي→→ه رواي→→→ات ب→→سيار دي→گر
^ ع→→→ل∂ẃ و ف→→اطمه�م∂گذشت،  ^ ن→→→→ماز ص→→→بح از ك→→→→نار خ→→انه ي→→→ا ه→→→شت و ي→→→→ا ن→→→ه م→→→اه ه→→→ر روز ك→→→ه ب→→→را

توقẃف م∂كرد و صدا م∂زد: 
 џو ґتẂي→→→→џبẂال џل→→→→ Ẃأه џس Ẃج ґẃالر ẀمẀكẂن→→→→ џع џبґه Ẃذ→→→→Ẁيґل Ẁاهللا Ẁيد ґر→→→→Ẁما يￍلو↕�إن→→→→ ￍلصџا ґتẂي→→→→џبẂال џل→→→→ Ẃهџلو↕ ي→→→→ا ا→→→→ ￍلصџا)

يرا�Ґ)؛۱  ґهẂطџت ẂمẀك џر ґẃهџطẀي
^ را از شما اهل بيت دور  ^ اهل بيت،هنگام نماز است؛خدا م∂خواهد پليد «هنگام نماز است ا

كند و شما را پا∑ سازد». 
 Ґاين بوده است كه كامال ^ ت شش يا نه ماه برا ẃپ→يداست ك→ه ت→كرار اي→→ن عمل هر روز در مد
ص ك→→→ند ت→→→ا ب→عداҐ در ش→ناختن اه→→لالب→يت و ش→أن  ẃم→→صداق واق→→ع∂ اه→→→لالب→→→يت و اش→→خاص آن→→→ها را م→→شخ
^ ك→→→→→س∂ ي→→→→→→ا ك→→→→→سان∂ پ→→→→→يش ن→→→→→يايد و ه→→→→→مه ب→→→→دان→→→→ند ك→→→→→ه اي→→→→→ن  ^ ب→→→→→را ^ ت→→→→→طهير، ش−ẃ و ت→→→→→رديد ن→→→→→زول آي→→→→→→ه
^ ع→ل∂ẃ و ف→اطمه�نازل ش→ده است و ه→يچگونه ارت→باط∂ ب→ه ه→مسران  ^ اه→→→ل خ→→انه آي→→→هتنها درب→→اره
^ زن→→→ان پ→→يامبر ش→→→هادت  پ→→→يامبر ن→→→دارد و اص→→→→الҐ چ→→→طور م→→→→∂توان گ→→→فت ك→→→ه اي→→ن آي→→→ه ب→→ه ط→→→هارت م→→طلقه
م→→→→∂دهد،در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه آي→→→→ات پ→→→→يشين ام→→→→كان ان→→→حراف از ص→→→راط م→→→ستقيم ح→→→قẃ و ام→→→كان ارت→→→→كاب 

^ آنها اثبات م∂كند و م∂فرمايد:  گناه را برا
...�؛۲  ґنẂيџف Ẃع ґض ẀذابџعẂا الџهџل ẂفџضاعẀي ＃↨џنґẃيџبẀم ＃↨ џش ґفاحґب ￍنẀكẂن ґم ґتẂأџي Ẃنџم ґẃ∂ґبￍالن џساءґيا ن�

^ زن→→→→ان پ→→→→يامبر، ه→→→→ر ك→→→→دام از ش→→→→ما گ→→→→ناه آش→→→→→كار و زش→→→ت∂ ف→→→احش∂ م→→→رتكب ش→→→ود، ع→→→ذاب او دو  «ا
                                                           

ـ تفسير الميزان،جلد⅛۱،صفحه＾۳۳۷.  ۱
 .۳Ω＾احزاب،آيه ^ ـ سوره ۲
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۳

چندان خواهد بود...». 
^ ت→→→حريم م→→→→∂خوان→→→يم: دو ت→→→ن از زن→→→→ان پ→→→يامبر ب→→→→ه ع→→→لẃت ح→→→سادتشان ب→→→ه ي→→→ك∂  و ب→→→→لكه در س→→→وره
دي→گر از ه→مسران آن ح→ضرت، ب→ا يكديگر همدست شدند كه رسولخدا�را بيازارند، چنان 

كه خداوند در مقام توبيخ شديد آنها م∂فرمايد: 
غџتẂ قẀلẀوبẀكẀما...�؛۱  џص Ẃدџقџف ґاهللا ∂џوبا إلẀتџت Ẃإن�

«اگ→ر ش→ما دو ن→فر از ك→→ار خ→ود ت→وبه كنيد [و دست از آزار پيامبر برداريد به سود شماست] زيرا 
^ شما [با اين عمل از حقẃ منحرف گشته و] به گناه آلوده شده است...».  دلها

آنگاه م∂فرمايد: 
 џدẂعџب Ẁ↨џكґالئ џمẂال џو џينґن ґم Ẃؤ→→ ẀمẂال Ẁحґص→→ال џو Ẁيل ґرẂب→→ ґج џو ẀالهẂو→→џم џو→→ Ẁه џاهللا ￍإن→→џف ґهẂيџل→→ џرا عџظاه→→џت Ẃإن џو...�

�؛۲   ẁير ґهџظ џ−ґذل
^ از پيش نخواهيد برد؛ چرا كه خدا  «...اگ→ر شما دو نفر بر ضدẃ او دست به دست هم دهيد،كار
موال و ياور اوست و همچنين جبرئيل و صالح مؤمنان و فرشتگان نيز بعد از آن پشتيبان او هستند». 

ران ش→→→يعه و  ẃفاق م→→→فس→→ẃ آن دو ه→→مسر پ→→يامبر (ك→→→ه م→→ورد ت→→وبيخ ش→→ديد خ→→دا ق→→رار گ→→رفتهان→→د) ب→→ه ات
سنẃ∂،عايشه، دختر ابوبكر، و حفصه، دختر عمر، بودهاند. 

ج→→→→→→نگ ج→→→→→→مل ه→→→→→→م ك→→→→→ه ب→→→→→ا دخ→→→→→الت م→→→→→ستقيم ع→→→→→ايش→→→→→ه ب→→→→→→ر ض→→→→→دẃ ام→→→→→ام ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين�به وق→→→→→وع 
^ ب→عض∂ از م→ورẃخان، ش→→مار ك→شتگان اي→ن  پ→→يوست،از م→→→سلẃمات ت→→اريخ اس→→الم است ك→ه ب→نا ب→ه گ→فته

جنگ بالغ بر هفده هزار نفر بود.  
^ ت→→طهير ن→اظر ب→ه ه→مسران پ→→يامبر باشد  م→قصود اي→ن ك→ه، چ→گونه م→→∂توان اح→تمال داد ك→ه آي→→ه
^ اح→→زاب و  ^ آن→→→ها را اث→→→بات ك→→→ند، در ح→→→ال∂ ك→→→→ه آي→→→→ات پ→→يشين س→→وره و ع→→→صمت و ط→→→→هارت م→→→طلقه

                                                           

^ تحريم،آيه＾℮.  ـ سوره ۱
ـ همان.  ۲
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^ آنها اثبات م∂كند؟  ^ تحريم امكان ارتكاب گناه و بلكه وقوع آن را درباره آيات سوره
^ آيات ازواج نب∂ẃ نازل شده است؟  ^ تطهير در البهال چرا آيه

^ ك→→ه ب→ه  ^ م→→مكن است پ→→يش ب→→→يايد و آن اي→→ن ك→→ه، چ→→را و چ→گونه آي→→ها در اي→→نجا س→→ؤال دي→→→گر
^ آي→ات م→ربوط  ^ ط→→يẃبه و پ→→نج ن→→ور پ→→ا∑ اه→→ل ب→→→يت رس→→→الت�اخ→تصاص دارد،در الب→→هال خ→→مسه

به ازواج نب∂ẃ نازل شده است؟  
ر  ẃران ارائ→→→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→→→ده است؛ از ج→→→→→→→→→→→مله م→→→→→→→→→→فس ẃم→→→→→→→→→→→فس ^ در ج→→→→→→→→→→واب اي→→→→→→→→→→ن س→→→→→→→→→→ؤال،ت→→→→→→→→→→وجيهات∂ از س→→→→→→→→→→و
^ طباطباي∂(رضوان اهللا عليه) م∂فرمايد:  أن، صاحب تفسير شريف الميزان(مرحوم عالẃمه ẃعظيمالش
^ ت→طهير رس→→يده است، اس→تفاده م→→∂كنيم ك→ه اي→ن آي→→ه ب→→ه   م→ا از اح→اديث ف→راوان→∂ ك→ه ذي→→ل آي→→ه
ẃ→→صال∂ ب→→ا آي→→ات ق→بل و ب→عد از خود ندارد و  Ґ ن→ازل ش→ده است و ه→يچگونه ارت→→باط و ات ẃت→نهاي∂ و م→ستقال
ر، در ض→→من آي→→→ات م→ربوط ب→ه  џو→→ Ẁب→→ه دس→→تور پ→→→يامبر اك→→رم�،موقع ت→→رتيب و ت→→نظيم آي→→→ات و س Ґب→→عدا
وا...�۱ك→ه م→ربوط  Ẁر џف→ џك џي→ن ґال√ذ џسґئ→ џي џم Ẃو→џيẂق→→رار داده ش→ده است؛ه→→مان گ→ونه ك→→ه آي→→ه＾�...ال ẃ∂ازواج ن→→ب
^ آم→ده است و  ^ م→ربوط ب→ه م→ردارخ→→وار ب→→ه واليت ام→→ام ام→يرالم→ؤمنين ع→ل∂�است،در ض→من آي→→ه
پ→→→→يداست ك→→→→ه ه→→→→يچگونه ارت→→→→باط∂ ب→→→→ا ج→→→→مالت ق→→→بل و ب→→→عد از خ→→→ود ن→→→دارد و ج→→→داگ→→→انه و م→→→ستقالẃ ن→→→→ازل 

شده است. 
ر اي→→ن ن→كته خ→ال∂ از تناسب نيست كه آيات مربوط به اهل بيت عصمت�،بر  ẃاي→نجا ت→ذك
^ اله→→→→→→∂، در خ→→→→→→→الل آي→→→→→→→ات م→→→→→→ربوط ب→→→→→→→ه اح→→→→→كام و اخ→→→→→→الق و ق→→→→→صص،به  اس→→→→→→اس م→→→→→→→صلحت ح→→→→→→كيمانه
^ سخن سربسته و غير صريح  ^ ع→جيب و ب→→ا پيوستگ∂ غريب گنجانده شده است و به طور ط→رز
از اي→→ن ن→→ظر آم→→ده است ك→→ه م→→خالفان لج→→وج و ع→→نود ن→→يز م→→∂توان→ند آن→ها را ب→ه ن→فع خ→ود ت→وجيه ك→نند و 
^ آن بوده است كه وقت∂ مخالفان حقẃ به قدرت رسيدند،دست تحريف به  اي→ن، ب→ه ظ→نẃ ق→→و＾، ب→را
^ ق→→→رآن ن→→→گشايند و ب→→→→ا ب→→→رداش→→→تن آي→→→→ات ص→→→ريح م→→→ربوط ب→→→→ه واليت اه→→→ل ب→→→يت� اي→→→ن ت→→→نها س→→→ند  س→→→و

                                                           

^ مائده،آيه＾۳.  ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 



م→تقن آس→مان∂ را از س→→نديẃت ن→يندازن→د و آن را ه→م ب→ه س→رنوشت ش→وم ت→ورات و ان→جيل م→بتال نسازند و 
س آن ان→→→وار اله→∂ و م→→سائل م→ربوط ب→→ه واليت و ام→امتشان ب→ه  ẃاز اي→→ن روست ك→→ه م→→→∂بينيم اس→→ام∂ م→→قد
^ ب→→→→ه دست دش→→→منان اه→→→→لبيت�داده ن→→→شود و ب→→→ه  ط→→→→ور ص→→→→ريح در ق→→→رآن ن→→→→يامده است ت→→→ا دس→→→تاويز
ف→→كر دخ→→ل و ت→→صرẃف در آي→→ات ق→→رآن ن→→→يفتند؛ ول∂ در ع→→ين ح→→ال، ه→مان آي→ات غ→يرصريح آن چ→→نان 
اب→→→→يẃت م→→→→خصوص دارد ك→→→→ه از  ẃو ج→→→→→ذ ẃج→→→→و درخ→→→→شندگ∂ خ→→→→اص ẃح→→→→ق ґروش→→→→ندل ґح→→→→→قيقت ط→→→→لبان ^ ب→→→→→را
^ ابهام و استتار،آنچه را بايد در پرتو نور فراست ايمان بفهمند،م∂فهمند.  پشت صدها پرده

)؛  ґẃق џحẂال џﾲџع ￍل џد ґẃق џحẂال ґالمџك Ẁيب ґط џو) 
 ^ ^ ح→→قẃ [دع→→وت و]ه→→دايت م→→→∂كند و آي→→ه ^ س→→→الم∂ را] ب→→ه س→→و ه ẃه→→→ر ش→→ام] ẃخ→→وشگفتار ح→→ق ^ ب→→و
 ^ ^ وي→→ژها � ب→→يرون م→→→∂كشد و ب→→→ا ع→→شق و ع→→→القه ẃ∂آي→→→→ات ازواج ن→→→ب ^ ع→→→طرآگين ت→→→طهير را از الب→→→→هال

^ چشم و سرش م∂گذارد و از عمق جانش خطاب به اهل بيت رسول� م∂گويد:  آن را رو
 ẀمẀكẂن→→→→→ џع џبџه Ẃذџا џو ґسџن ￍالد џن→→→→→ ґم ẂمẀك џرￍه→→→→→→џط џو ґنџت→→→→→→ґفẂال џن→→→→→ ґم ẂمẀكџن→→→→→→ џآم џو ґلџل ￍالز џن→→→→→→ ґم Ẁￍاهللا ẀمẀكџم џص→→→→→→ џع)

يراҐ)؛  ґهẂطџت ẂمẀك џرￍهџط џو џس Ẃج ґẃالر
^ ك→→→→رده و ب→→→→ه ط→→→→هارت ه→→→→مه ج→→→→انبه ت→→→طهيرتان  ẃم→→→→بر ^ «...خ→→→→دا ش→→→→ما را از ه→→→→ر گ→→→→ونه رجس و پ→→→→ليد

كرده است». 
^ و ب→→→اطن∂ و ج→→→سم∂ و روح→→→∂ دارن→→→د  ^ ظ→→→اهر اه→→→→ل ب→→→يت� آن چ→→→→نان ط→→→هارت ه→→→مهجانبه
ẃ∂ در ح→→→ال ج→نابت  ^ ك→→→ه از رس→→ول خ→→→دا�رس→→يده است،م→→∂توان→→ند ح→→ت د ẃك→→ه ط→→بق رواي→→ات م→→تعد
ه و  ẃم→→→→→→→سجدالح→→→→→→→رام در م→→→→→→→ك ^ →→→→→→→ب∂ ب→→→→→→→شوند؛ چ→→→→→→→ون م→→→→→→→→∂دان→→→→→→→يم ك→→→→→→→ه از ج→→→→→→→مله وي→→→→→→→ژگ∂ها ẃوارد م→→→→→→→سجدالن
نẀب شرعاҐ جواز ورود به آن دو مسجد  Ẁب∂ در مدينه اين است كه زن حائض و شخص جẃم→سجدالن
را ن→→→دارن→→د. در س→→→اير م→→ساجد، ورود ح→→ائض و ج→→نب م→→منوع ن→→يست، ب→لكه م→كث و ت→وقẃفشان در آن→ها 
→→→→→ب∂  ẃج→→→→→→ايز ن→→→→→→يست و اگ→→→→→→→ر وارد و خ→→→→→→ارج ب→→→→→→شوند، اش→→→→→→→كال∂ ن→→→→→→→دارد ول∂ در م→→→→→→سجدالح→→→→→رام و م→→→→→سجدالن
^ ورود به آن دو مسجد را دارند،  ورودش→ان ن→يز م→منوع است؛ت→نها ك→سان∂ ك→ه در همه حال اجازه
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اهلبيترسول� هستند، چنان كه پيامبراكرم� در اين روايت فرموده است: 
 џو Ẁن џس→→→→→→ џحẂال џو ↨џم ґف→→→→→→اط џو ￒ∂ґل→→→→→→ џع џا و→→→→→→→џنџا ẃالґا ґد ґج Ẃس→→→→→→ џمẂه→→→→→→→→ذا ال ∂→→→→→→→ ґف џبџن Ẃج→→→→→→→→џي Ẃنџد＃ ا→→→→→→→ џح џ ґال ل ґح→→→→→→→ џال ي)

)؛۱  ẀنẂي џس ẀحẂال
^ ح→الل ن→يست در اي→ن م→سجد[مسجدالنẃب∂]به ح→ال ج→نابت درآيد، مگر من و عل∂ و  ^ اح→د «ب→را

فاطمه و حسن و حسين». 
^ فرمود:  در روايت ديگر

)؛۲  ґهґتￍي ґ ẃر Ẁذ ґرẂي џغ џو(ﾲع) ґه ґ Ẃ░џغ џو ^ يẂر џغ ẁبẀن Ẁج ^ د ґج Ẃسџم џل Ẁخ Ẃدџي Ẃنџا ل ґحџال ي)
^ عل∂».  يẃه ẃب∂ داخل مسجد من بشود، غير از من و غير از عل∂ و غير از ذرẀنẀحالل نيست ج»

و در ذيل روايت ديگر＾، دو بار اين جمله را اضافه كرد: 
لوا)؛۳  ґضџت Ẃنџا ẂمẀكџل ẀتẂنￍيџال بџا)

^ ش→→ما ب→→يان ك→→ردم[اسام∂ اش→→خاص را ب→→ردم] ت→→ا گ→→مراه ن→شويد [و پ→اكان را  «آگ→→اه ب→→اشيد! م→→ن ب→→را
بشناسيد]». 

از اي→→→→نجا م→→→علوم م→→→∂شود ك→→→ه اص→→→→الҐ ح→→→ال ج→→→نابت، ب→→→ه آن م→→→عنا ك→→→ه در ذه→→→ن و ف→→→كر م→→→→ا ه→→→ست و 
رين عل∂االطالق نم∂شود؛حالت  ẃروح→→∂ است،ع→ارض آن پ→→اكان و م→طه ^ ن→وع∂ ق→ذارت و پ→ليد
 ^ يقه ẃزن→→→→→→→→→→→→→→→→→→ان پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→يش م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂آيد، ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ارض ح→→→→→→→→→→→→→→→→→ضرت ب→→→→→→→→→→→→→→→→→تول، ص→→→→→→→→→→→→→→→→→د ^ ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→يض و ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→فاس ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→را

طاهره�،نم∂گردد.رسول خدا�فرمود: 
)؛℮  ґفاسґẃالن џو ґضẂي џحẂال џن ґم Ẃتџلￍتџبџها تￍن џ ґال(џولẀتџلبџا) Ẁ↨џم ґفاط Ẃتџي ґẃم Ẁما سￍنґا)

«فاطمه از آن جهت بتول ناميده شده است كه منقطع از حيض و نفاس است». 
                                                           

 .۲Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد۳۹،صفحه ۱
 .۳Ω＾ـ همان،صفحه ۲

ـ همان.  ۳
 .۲⅛Ω＾صفحه،↕ ẃـ نقل از ينابيع المود ℮



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 
۷

درخشش نور حضرت زهرا�نزد آسمانيان 
^ دخترش م∂فرمود:  رسول خدا�درباره

يￍ↨)؛  ґسẂن ґ Ẃاال Ẁراء Ẃو џحẂال џ∂ ґه џها...وￍن ґاџف Ẁ↨џم ґفاط ∂ґتџنẂا ابￍمџا џو)
→ا دخ→ترم ف→اطمه[پس از ب→→يان ك→→ماالتش فرمود]او ي− موجود آسمان∂ است كه به صورت  ẃو ام»

انسان آمده است». 
→→ماءґ كџ→→ما  ￍالس ↨џكґالئ→→→џمґها ل Ẁور→→Ẁن џر→→ џه џز ẀهẀالل→→→ џج ￍل→→→ џها ج→→→ґẃب џر Ẃ^ џد→→ џي џنẂي→→џها ب→→ ґراب Ẃح→→→ ґم ґﾭ Ẃتџق→→ام ∂џت→→џم)

)؛  ґض Ẃر џẂاال ґلẂه џ ґال ґبґواكџكẂال ẀورẀن Ẁرџه Ẃزџي
^ فرشتگان آسمان  «وق→ت∂ در م→حراب ع→بادتش در ح→ضور پ→روردگارش م→→∂ايستد، ن→ورش برا

^ زمينيان م∂درخشند».  چنان م∂درخشد كه ستارگان آسمان برا
 ẁ↨џمґقائ ∂ґمائґا ґ↕ џدґẃي џس ↨џم ґفاط ∂ґتџمџل∂ اґروا اẀظẂنẀا ∂ґتџكґالئ→џي→ا م ґهґتџكґلائ→ џمґل ￍل џج џو ￍز→ џع Ẁاهللا ẀولẀق→ џي џو)

يفџتґ∂)؛  ґخ Ẃن ґها م Ẁصґرائџف Ẁد ґعџت Ẃرџت ￍ^ џدџي џ Ẃ]џب
^ م→→→→ن،بندهام ف→→→→اطمه را ب→→→→نگريد ك→→→→ه در  ^ م→→→→الئكه ، ب→→→→ه ف→→→→رشتگان م→→→→∂گويد: ا ẃوجل ẃخ→→→→→دا＾، ع→→→→ز»
حضور من ايستاده و از خوف من بدنش م∂لرزد و با تمام وجودش رو به عبادت من آورده است».  

آنگاه رسول خدا�فرمود: 
＾)؛  ґعدџها بґب Ẁعџن ẂصẀما ي ẀتẂرџك џها ذẀتẂيџا џا رẃمџل ẃﾺґا)

«من هر وقت او را م∂بينم، به ياد مصيبتهايش م∂افتم كه پس از من بر او وارد خواهد شد». 
نينẀها)؛۱  џج Ẃتџطґق ẂسẀا џها وẀبẂن џج џر ґسẀك џها وẀث Ẃرґا ẂتџعґنẀم џها وق џح Ẃتџب ґصẀغ Ẃدџها...قґب ∂ґẃنџاџك)

«گ→وي∂ م→→∂بينمش ك→ه ح→قẃش را غ→صب ك→رده و ارثش را بردهاند،پهلويش را شكسته و جنينش 
را كشتهاند». 

 . џمينґالẃالظ ґومџقẂال ∂џلџع ґاهللا ↨џعنџال لџا
 ∂ џض Ẃرџو ت ب ґحẀما تґنا لẂقґẃف џو џو ґه ґهورẀظґل џرين ґظџنت ẀمẂال џن ґنا مẂل џع Ẃاج џج و џر→џفẂال џ−ґẃيґل џوґل ل ґẃج→ џع ￍمẀه→ẃللџا

 . џرين ґاهẃالط ґهґآل џد＃ وￍم џحẀل∂ مџع Ẁاهللا ∂ￍل џص џو ҐراẂي џنا خ ґرẂمџا ↨џمґخات Ẃلџع Ẃاج џو
                                                           

ـ بيت االحزان،صفحه＾⅛۱.  ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 
۸
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^ سبحان  مقصد انسان،ديدار خدا
يẃت س→→→→→ير او در راه ه→→→→→دف اي→→→→→→جاب ك→→→→→رده است ك→→→→ه  ẃج→→→→→→اللت و ع→→→→→ظمت خ→→→→→لقت ان→→→→→→سان و اه→→→→→م
^ را  ^ ص→→→→→فات وي→→→→ژها ^ ه→→→→→اديان و م→→→→→ربيẃان م→→→→→متاز و دارا ^ ه→→→→→دايت و ت→→→→→ربيت و خ→→→→→داون→→→→→→د ح→→→→→كيم ب→→→→→را
ẃصف ب→ه ص→→فت  ب→→رگزيند ت→→→ا از ه→→ر گ→→ونه اش→→تباه در ام→→ر ه→→دايت او م→→برẃا ب→→اشند و ب→→ه اص→طالح دي→ن∂، م→ت
 ẃرب ^ ^ لق→→→ا ع→→→→صمت ب→→→→اشند؛ چ→→→→ون ان→→→→سان از ن→→→ظر ه→→→دف خ→→→لقت، ب→→→سيار ب→→→زرگ است؛ چ→→→را ك→→→→ه ب→→→را

خويش آفريده شده است. 
�؛۱   ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џإل∂ ر ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

 .«^ ^ او نايل م∂شو ^ و سرانجام به لقا ^ انسان، تو با رنج و تالش مستمرẃ رو به خدايت م∂رو «ا
و لذا ان→→→→سان در اي→→→→ن راه ب→→→سيار ب→→→ا ع→→→ظمت، ب→→→ا داش→→→تن آن م→→→قصد ب→→→سيار ب→→→ا رف→→→عت، ب→→→ه ه→→→اديان و 
^ از  ^ و ẃيان∂ ف→→→→→→وقالع→→→→→→اده ص→→→→→→احب ق→→→→→داست و ط→→→→→هارت اح→→→→→تياج دارد ت→→→→→ا در راه→→→→→نماي∂ و راه→→→→→بر م→→→→→→رب
ه→→رگونه خ→→طا و اش→→تباه∂ در ام→→ان ب→اشند.ما در اي→ن ك→ه م→وجود م→تحرẃك∂ ه→ستيم و از م→بدئ∂ ح→ركت 
ل و ت→→→→→حرẃ∑ در ت→→→→→→مام ش→→→→→→ؤون  ẃل و ت→→→→→حو ẃن→→→→→داري→→→→→م. ت→→→→→→بد ∂ ẃم→→→→→→∂رويم ش→→→→→ك ^ ك→→→→→→ردهاي→→→→→→م و رو ب→→→→→→ه م→→→→→→قصد

                                                           

^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ⅛Ω

زن→→→دگ∂ م→→→→ا پ→→→→يداست.ت→→→ا آن→→→جا ك→→→ه ت→→→وان→→→ستهاي→→→م ب→→فهميم، از ع→→→الم خ→→ا∑ و ج→→ماد ح→→ركت ك→→ردهاي→→م و 
ع→الم ن→بات∂ و ع→الم ح→يوان→∂ را پ→شت س→ر گ→ذاش→تهاي→م و االن در ع→→الم انسان∂ داريم جلو م∂رويم.ما 

ابتدا خا∑ بوديم،چنان كه آفريدگارمان فرموده است: 
...�؛۱  نẂ تẀراب＃ ґم ẂمẀكџقџل џخ Ẃأن ґهґآيات Ẃن ґم џو�

^ قدرت و حكمت او اين است كه شما را از خا∑ آفريده است...».  «از نشانهها
سپس به صورت گياه∂ سر از خا∑ برآورديم. 

ضґ نџباتا�Ґ؛۲   Ẃر џالẂا џن ґم ẂمẀكџتџبẂأن Ẁاهللا џو�
^ ش→د و در  خ→→داوند ش→→ما را از زم→→ين ب→→ه ص→ورت گ→ياه∂ روي→انيد و آن گ→ياه خ→ورا∑ گ→وسفند

ل به انسان∂ شديم.آر＾:  ẃمراحل∂، از نطفه و علقه و مضغه بودن، مبد ẃ∂وجود او پس از ط
 l ردم و ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ام∂ ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→دم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẁم ^ وزنـمـا مẀـردم ز حـيـوان س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر زدمl از ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ماد
 lردم از ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يوانـ∂ و آدم ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→دم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẁم lردن ك→→م ش→→دم؟→→→ Ẁپس چ→→→ه ت→→→رسم ك→→→∂ ز م 

ه→→→→→→→→مچنان ح→→→→→→→→ركت م→→→→→→→→→∂كنيم و ج→→→→→→→→لو م→→→→→→→→→∂رويم ت→→→→→→→ا از اي→→→→→→→ن دن→→→→→→→يا ب→→→→→→→رويم و س→→→→→→→ر از ع→→→→→→→الم ب→→→→→→→رزخ 
ز به جهازات  ẃم م∂دانيم اين كاروان معظم∂ كه با اين دم و دستگاه عجيب و مجهẃدرآوري→م.مسل
^ ب→→∂نهايت وس→يع و دام→نهدار دارد.  م→→حيẃرالع→→قول ح→ركت ك→رده است،ه→دف∂ ب→سيار ع→ال∂ و م→قصد
ح→ركت∂ ك→ه اب→→تدايش اي→→ن ب→اشد،ان→تهايش چ→ه خ→واه→د ب→ود؟آنجا ك→→ه اي→ن ك→اروان ب→ايد ت→وقẃف كند و 
^ خ→→ود را ش→→روع ك→→ند،حتماҐ ب→→ايد خ→→يل∂ وس→→يع و درخ→→شان و  ب→→→ار خ→→→ود را ب→→→→يفكند و زن→→دگ∂ ج→→→اودان→→→ه

دامنهدار باشد. 
^ انسان با شيطان  حكمت محاربه

^ م→→→→→→→ا ق→→→→→→→طع∂ است اي→→→→→→→→ن است ك→→→→→→→ه در اي→→→→→→→ن ع→→→→→→→الم س→→→→→→→راس→→→→→→→ر  آن→→→→→→→→چه از ن→→→→→→→→ظر ع→→→→→→→→قل واق→→→→→→→ع ب→→→→→→→ين ب→→→→→→→را
                                                           

 .۲Ω＾روم،آيه ^ ـ سوره ۱
^ نوح،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۲



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
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 ґاز اي→→→→→→ن خ→→→→→→→لقت داش→→→→→→تهان→→→→→→د.اي→→→→→→ن گ→→→→→→فتار ^ ح→→→→→→→كمت،ما را لغ→→→→→→→و و ع→→→→→→→بث ن→→→→→→يافريدهان→→→→→→د. م→→→→→→سلẃماҐ م→→→→→→نظور
^ ماست كه:  آفريننده

�؛۱   џونẀع џج ẂرẀنا ال تẂيџإل ẂمẀكￍأن џو Ґثاџب џع ẂمẀناكẂقџل џما خￍأن ẂمẀتẂب ґس џحџف џأ�
^ ما باز نخواهيد گشت»؟  «آيا چنين پنداشتهايد كه شما را بيهوده و عبث آفريدهايم و به سو
اي→→→→→→→→→ن ه→→→→→→→→→مه ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→اغبان ب→→→→→→→→→اغستان خ→→→→→→→→→لقت دست ن→→→→→→→→→وازش ب→→→→→→→→→ر س→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→ا م→→→→→→→→∂كشد و ت→→→→→→→→ر و خ→→→→→→→→شكمان 
^ م→→→→→→→ا  ^ س→→→→→→→ر م→→→→→→→ا ق→→→→→→→رار داده،زم→→→→→→→ين پ→→→→→→→ر ن→→→→→→→عمت زي→→→→→→→ر پ→→→→→→→ا م→→→→→→→→∂كند،آفتاب ن→→→→→→→→وراف→→→→→→→→→شان را چ→→→→→→→→ون چ→→→→→→→راغ→→→→→→→∂ ب→→→→→→→اال
 ^ ^ ج→انپرور ب→ر م→ا م→∂وزان→د،باران رح→مت ب→ر م→ا م→∂باران→د و از شش طرف نعمتها گ→سترده،نسيمها

ب∂حدẃ و حصر بر ما م∂ريزد و تمام مخلوقات اعمẃ از زمين و آسمان را خدمتگزار ما قرار داده: 
...�؛۲  ẀهẂن ґم Ґيعا ґم џج ґض Ẃر џالẂا ∂ґما ف џو ґماوات ￍالس ∂ґما ف ẂمẀكџل џر ￍخ џس џو�

ح→→→→تماҐ ه→→→→دف∂ دارد و م→→→→→∂خواه→→→→د اي→→→→ن درخت وج→→→ود ب→→→شر را ب→→→ه ث→→→مر ب→→→رساند و اي→→→ن م→→→وجود ض→→→عيف 
ل كند و او را بر مسند خالẃقيẃت بنشاند و بگويد:  ẃآسمان∂ مبد ^ خاك∂ را به ي− موجود قو

)؛  џونẀكџيџف ẂنẀك ґء Ẃ∂ ￍلشґل ẀولẀقџت џومџيẂال џ−ẀتẂل џع џج Ẃدџقџف)
«امروز تو انسان بهشت∂ را چنان كردهام كه به هر چه بگوي∂ موجود شو، فوراҐ موجود م∂شود». 

ا از طرف∂ هم بر اساس  ẃنيل به اين هدف آفريده است ام ^ ^ انسان او را برا آر＾، آفريننده
ح→→كمت و م→→صلحت،شيطان،اي→→ن ق→→هرمان اض→→→الل و اغ→→وا، را س→→ر راه ان→→سان ن→→→شانده است و او،چ→→نان 

كه در قرآن آمده، خطاب به خدا گفته است: 
 Ẃنџع џو Ẃم ґهґفẂل џخ Ẃن ґم џو Ẃم ґيه ґدẂأي ґنẂيџب Ẃن ґم ẂمẀهￍنџيґت џџأل ￍمẀث � џيمґقџت ẂسẀمẂال џ−џراط ґص ẂمẀهџل ￍن џدẀع→Ẃق џџال...�

...�؛۳  Ẃم ґهґلґمائ џش Ẃنџع џو Ẃم ґهґمانẂأي
«...م→ن به طور حتم در كمين آدميزادگان بر سر راه مستقيم تو م∂نشينم و از پيشرو و پشت سر و 

                                                           

 .۱۱Ｑ＾مؤمنون،آيه ^ ـ سوره ۱
^ جاثيه،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲

^ اعراف،آيات⅛۱و۱۷.  ـ سوره ۳



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ⅛۲

از سمت چپ و راست به سراغشان م∂روم [و از طرق گوناگون اغوايشان م∂كنم]...». 
ẃه، اي→→→→→→ن ي−  ^ ان→→→→→→سان دش→→→→→وار ك→→→→→رده است.الب→→→→→ت ^ خ→→→→→→دا را ب→→→→→را و از اي→→→→→→→ن رو، پ→→→→→يمودن راه ب→→→→→ه س→→→→→و
^ اله→∂ است ك→→ه ان→سان ب→ايد ب→ا سالح عقل و اراده و اختيار، به محاربه با شيطان  ^ ح→→كيمانه ب→رنامه
^ ايمان خود را تقويت كند  ^ پنجه،نيرو اغ→واگ→ر ب→پردازد و در اي→ن م→يدان ج→نگ ب→ا آن حريف قو
^Ẅ م→→→سكن گ→→زيند و ه→نگام  →→ن√ت الم→→→أو џج ^ ^ ق→→هرمانان ت→→قوا و ي→→قين ب→→پيوندد و در غ→→رفهها و ب→→→ه ج→→رگه

ارتحال از اين دنيا اين ندا به گوشش برسد كه: 
 ∂→→→→→ ґف ∂ґل Ẁخ Ẃاد→→→→→џف �↨ￍي ґض Ẃر→→→→→ џم ↨џي→→→→→ ґراض ґ−ґẃب џر ∂џإل ∂ґع→→→→→→ ґج Ẃار � Ẁ↨ￍنґئ џمẂط→→→→→→ ẀمẂال ẀسẂف→→→→→→ￍا النџهẀت→→→→→→ￍي→→→→→→ا أي�

نￍتґ∂�؛۱   џج ∂ґل Ẁخ Ẃاد џو �＾ґباد ґع
^ خ→→→→→→→دايت، در ح→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→→ه ت→→→→→→→و از او  ^ روح و ج→→→→→→→→ان آرام ي→→→→→→→→افته[به ي→→→→→→→اد خ→→→→→→→دا]،بازگرد ب→→→→→→→ه س→→→→→→→و «ا

^ و داخل بهشت من شو».  ^ بندگان من درآ ^ و او از تو خشنود است. در زمره خشنود
مراقب وساوس شيطان باشيم 

^ خ→→→لقت،دشمن∂ ن→→يرومند ب→→→ه  ح→→→ال،آنچه م→→سلẃم است اي→→ن است ك→→ه در اي→→ن ن→→→ظام ح→→كيمانه
ن→→→→ام ش→→→→→يطان در ك→→→→→مين م→→→→ا آدم→→→→→يان ن→→→→→شسته و ب→→→→ه ع→→→→زẃت خ→→→→دا ق→→→سم ي→→→→اد ك→→→رده است ك→→→ه دست از اغ→→→وا و 

اضالل ما بر نخواهد داشت.گفته است: 
�؛۲   џين ґعџم Ẃأج ẂمẀهￍن џي ґوẂغẀ џال џ−ґت ￍز ґعґبџف...�

^ آدميزادگان را اغوا م∂كنم».  ^ خدا]، همه ت تو سوگند [ا ẃبه عز...»
^ ان→→سان در ان→→تخاب و ع→مل را س→لب ك→→ند. ت→نها ك→ار  ẃه، او ه→→رگز ن→→م∂توان→→→د اخ→→→تيار و آزاد  الب→→ت
او وس→→→وسه و زي→→→با ج→→لوه دادن م→→شتهيات و ت→→مايالت ن→→فسان∂ است. از اي→→ن رو، ب→→ه ح→→كم ع→→قل، ب→→ر م→→ا 
^ اي→→→→→مان از راه ع→→→→مل ب→→→ه اوام→→→ر اله→→→∂، راه ن→→→فوذ  الزم است ك→→→→ه دق→→→→يقاҐ م→→→→راقب ب→→→→اشيم و ب→→→→ا ت→→→→→قويت ن→→→→يرو

                                                           

^ فجر،آيات⅛۲تا۲۹.  ـ سوره ۱
^ ص،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۲
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عيان  ẃـ م→→→→انند ب→→→→عض∂ م→→→→د ^ او را ب→→→→ر ق→→→→لب خ→→→→ود ب→→→→بنديم و ه→→→→يچگاه ب→→→→→ه اي→→→→→ن ف→→→→كر ن→→→→يفتيم ك→→→→→ه  وس→→→→وسهها
ـ در ش→→→→→→→ناخت ح→→→→→→قيقت ش→→→→→→→يطان ب→→→→→→حث ك→→→→→→نيم و م→→→→→→اهيẃت او را ب→→→→→→شناسيم ك→→→→→→→ه چ→→→→→→→يست و   ^ روش→→→→→→→نفكر
چ→گونه خ→لق ش→ده و چ→→ه ش→كل و ص→ورت∂ دارد،نر يا ماده است،توليد مثلش به چه كيفيẃت است و 
چگونه با انسان تماسẃ م∂گيرد و وسوسههايش را از چه راه∂ به قلب انسان القا م∂كند و.... 

^ ب→→زرگ اخ→→→الق ، م→→انند اي→→ن است ك→→→ه ش→→ما م→→ثالҐ از  ال∂،از ع→→لما ẃآن→→→چه گ→→→فته ش→→→د، ب→→→ه ق→→ول غ→→ز
^ ش→→→→ما ش→→→→ده است، چ→→→→→ه م→→→→→∂كنيد؟طبيع∂  ^ ك→→→→س∂ م→→→→طمئن ش→→→→→ويد ك→→→→→ه ع→→→→قرب∂ داخ→→→→→ل ج→→→→امه گ→→→→فته
^ آن ج→→→→→→انور گ→→→→→زنده را از ب→→→→→ين  نيد و ب→→→→→→ه ه→→→→→→→ر ن→→→→→→حو џب→→→→→→رم∂خيزيد و ج→→→→→→امه از ت→→→→→→ن م→→→→→→→∂ك Ґاست ك→→→→→→ه ف→→→→→→ورا
^ اي→→→→ن ع→→→→مل، ب→→→→نشينيد و ب→→→→→ا  م→→→→∂بريد ت→→→→→ا از ن→→→→يش ه→→→→→ال∑ ك→→→→نندهاش آس→→→→يب ن→→→→بينيد.حال، اگ→→→→ر ب→→→→ه ج→→→→→ا
آس→→→ودگ∂ خ→→→اطر ب→→→ه ب→→→حث و گ→→→→فتگو ب→→→ا آن كس ك→→→ه ب→→→ه ش→→ما خ→→بر داده ب→→ود ب→→پردازي→→د ك→→ه آي→→ا ع→→→قرب 
^ دارد،ن→→→→→→يش آن در  م→→→→→→→اهيẃتش چ→→→→→→→يست و چ→→→→→→→گونه ب→→→→→→→→هوجود م→→→→→→→→∂آيد و چ→→→→→→→→ه ش→→→→→→→كل و رنگ و ق→→→→→→يافها
^ م→→→→ن گ→→→→شته است،آن رف→→→→يق ش→→→→ما  س→→→→→مت س→→→→→ر ي→→→→→→ا دمش واق→→→→ع ش→→→→ده است و از چ→→→→ه راه→→→→→∂ وارد ج→→→→امه
^ تو عقربزداي∂ است، نه عقرب شناس∂. تا تو آن  خ→واه→→د گفت: آخر مرد حساب∂، االن وظيفه
را ب→→شناس∂، ن→→يش خ→→ود را زده و ت→→و را ب→→→ه دي→→→ار ع→→→دم ف→→رستاده است.اي→نجا ن→يز آف→ريدگار م→ا ب→ا ق→اطعيẃت 

تمام اعالم م∂فرمايد: 
 ґاهللا→→→→→→→ ґب ẂمẀكￍن ￍرẀغ→→→→→→→ џال ي џيا و→→→→→→→Ẃن الد Ẁ↕يا→→→→→→→ џحẂال ẀمẀكￍن ￍرẀغ→→→→→→→џال ت→→→→→→→џف ￒق→→→→→→→ џح ґاهللا џد→→→→→→→→ Ẃع џو ￍإن Ẁاس→→→→→→→→ￍا النџه→→→→→→→→ي→→→→→→→→ا أي�

وￎا...�؛  Ẁدџع Ẁوه Ẁذ ґخￍاتџف ￒو Ẁدџع ẂمẀكџل џطانẂي ￍالش ￍإن� Ẁور ẀرџغẂال
^ خ→→→→داوند ح→→→→قẃ است.زن→→→→هار ت→→→→ا اي→→→ن زن→→→دگ∂ دن→→→يا ش→→→→ما را ف→→→ريب ن→→→دهد و زن→→→→هار  ^ م→→→→ردم، وع→→→→ده «ا
^ خ→→→دا ن→→→فريبد.شيطان ب→→→دون ت→→→رديد دش→→من ش→→ماست، ش→→ما ن→→يز او را  ت→→→ا[شيطان]فريبنده ش→→→ما را درب→→→اره

دشمن خود بدانيد...». 
�؛۱   ґير ґع ￍالس ґحاب Ẃأص Ẃن ґوا مẀونẀكџيґل Ẁهџب Ẃز ґوا حẀع Ẃدџما يￍإن...�

                                                           

^ فاطر،آياتＱو⅛.  ـ سوره ۱
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«...[او]فقط گروه پيرو خود را م∂خواند تا آنها از ياران آتش باشند». 
اي→ن را ه→م ب→دان→يد ك→ه ش→يطان در ك→مينگاه∂ ق→رار گ→رفته ك→→ه او ان→سان را م→∂بيند ول∂ انسان او 

را نم∂بيند. 
...�؛۱  ẂمẀهџن Ẃو џرџال ت ẀثẂي џح Ẃن ґم ẀهẀيلґبџق џو џوẀه ẂمẀراكџي Ẁهￍإن...�

«...شيطان و دار و دستهاش شما را م∂بينند از جايگاه∂ كه شما آنها را نم∂بينيد...». 
^ ق→→→لب خ→→ويش اح→→→ساس م→→→∂كنيد. آن اف→→كار زش→→ت∂  ^ او در خ→→→انه ^ پ→→→→ا ^ از ج→→→→ا ẃه، آث→→→ار الب→→→ت
 ^ ^ وا م→→→→→∂دارد،ه→→→→مان وس→→→→وسهها ^ ج→→→→→انتان پ→→→→→→يدا م→→→→→∂شود و ش→→→→ما را ب→→→→ه اع→→→→مال ن→→→→اپسند ك→→→→→ه در ف→→→→→ضا
^ روح ش→→→ماست.اي→→→ن− ب→→→ه پ→→ا خ→→يزيد و ت→→ا اي→→ن  ^ ج→→→امه ش→→→يطان و ج→→→نبش ع→→→قرب م→→→هل− در الب→→→→هال
^ وج→ود  ^ خ→→ود را در ج→→انتان ن→→ريخته است، او را از ح→ومه ع→→قرب ن→→يش خ→→ود را ن→→زده و س→→مẃ ك→→شنده
^ ان→→→سان  ^ ش→→→يطان ش→→→ناس∂، دست ب→→ه ك→→ار ش→→يطان زداي→→∂ ب→→شويد ك→→ه وظ→→يفه خ→→→ود دور ك→→→نيد.به ج→→→ا
ع→اقل ه→مين است. ت→ا ش→→ما ب→خواه→→يد ج→نس و ف→صل م→اهيẃت ش→→يطان را ب→شناسيد،او كار خود را كرده 
^ خ→→→→→→→→→القتان،بهوجود اي→→→→→→→→→ن دش→→→→→→→→من  ^ اف→→→→→→→→→كنده است. از گ→→→→→→→→→فتار ص→→→→→→→→→ادقانه و ش→→→→→→→→→ما را ب→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→ال∑ اب→→→→→→→→→→د

^ جانتان بپردازيد.  ^ از فضا خطرناكتان پ∂ ببريد و با دستورهاي∂ كه داده است،به دفع و
^ آن   ياد џراهنمايان∂ مهربان در مقابل شيطان و ا

ب→→→ار＾،حاصل گ→→→فتار اي→→→ن ش→→→→د ك→→→ه ح→→→ضرت خ→→→→الق ح→→→كيم م→→→→ا را از ع→→→→الم خ→→→ا∑ ح→→ركت داده 
است و م→→→∂خواه→→→د ت→ا ع→الم ق→رب و لق→اء و دي→دار خ→ودش پ→يش ب→برد و از ط→رف∂، چ→→نان ك→→ه گ→فتيم،بر 
اس→→→اس م→→→→صلحت ح→→→كيمانهاش،ش→→→يطان، ق→→→هرمان اغ→→وا و اض→→→الل، را ب→→ر س→→ر راه م→→ا ن→→→شانده و اس→→باب و 
وس→→→ايل ف→→→ريب دادن و گ→→مراه س→→→اختن را از ج→→→هات ع→→→ديده ب→→ه او داده است.ح→→ال، اگ→→ر م→→→ا آدم→→يان را 
در اي→→ن راه ت→→نها ب→→گذارد و ب→→ه ح→→→ال خ→→ودمان ره→→ا ك→→ند،گرفتار دام و ك→→مند ش→يطان خ→واه→يم گ→شت و 
→لẃ و اك→رم از  џج џـ ا ـ ج→لẃ ش→→أنه الع→زيز س→ر از ج→→هنẃم س→وزان و ه→→ال∑ ج→اودان در خ→واه→يم آورد.ول∂ او

                                                           

^ اعراف،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۱
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اي→→→→→ن است ك→→→→→ه ان→→→→→سان ض→→→→→عيف ن→→→→→اتوان را در اي→→→→→→ن راه پ→→→→→ر خ→→→→وف و خ→→→→طر، ب→→→→ا داش→→→→تن دش→→→→من∂ ه→→→→مچون 
 ^ ش→→يطان ب→→→∂اي→→مان، ت→→نها ب→→→گذارد و ب→→∂ ه→→رگونه ح→→ام∂ و پ→→شتيبان ره→→ايش س→ازد و لذا م→نẃت ب→ر س→ر و
م ب→→→→→→→ا  џحكџ →→→→→→ست Ẁين و م ґص→→→→→→→ џن∂ ح Ẃص→→→→→→ ґلط→→→→→→ف و رح→→→→→→→مت ب→→→→→→→∂پايان،پناهگاه∂ م→→→→→→حكم و ح ^ ن→→→→→→هاده و از رو
ش→→→→اخص اه→→→→→ل ب→→→→يت رس→→→→ول و خ→→→اندان ع→→→صمت�سر راه او ق→→→رار داده و دس→→→تور پ→→→ناهندگ∂ ب→→→ه آن 
^ م→→→حكم را ب→→→ه او داده و خ→→→اطر ن→→→شان ك→→→رده است ك→→→ه ه→→→→مانگونه ك→→→ه ش→→→يطان راه→→زن∂  م→→→أمن و ق→→→لعه
خ→→→طرنا∑ است ك→→→ه س→→→ر راه ت→→و ك→→مين ك→→رده است، اه→→→لبيت رس→→ول� ن→→يز راه→→نمايان و ح→→اميان∂ 
^ شما آدميان از نظر عقل و شرع اين است  ^ ه→→دايت و ح→مايتند و لذا وظ→يفه م→هربانند ك→ه آم→اده
ك→→→→→→→ه آن→→→→→→→→ها را ب→→→→→→→ه ص→→→→→→→فت ع→→→→→→→صمت و م→→→→→→→صونيẃت از ه→→→→→→→ر گ→→→→→→→ونه س→→→→→→→هو و خ→→→→→→→طا ب→→→→→→→شناسيد و س→→→→→→→پس س→→→→→→→ر ب→→→→→→→ه 
آس→→→→تانشان ن→→→→هاده دست ب→→→→ه دام→→→→نشان ب→→→زنيد ت→→→ا از ه→→→ر گ→→→ونه ض→→→→اللت و گ→→→مراه→→→∂ در ام→→→ان ب→→→مانيد و در 
ع→→→→ين ح→→→→ال، م→→→راقب ب→→→اشيد ك→→→→ه ش→→→يطانصفتان∂ ف→→→ريبتان ن→→→→دهند و خ→→→ود را ت→→→حت ع→→→→ناوين گ→→→وناگون∂ 
^ قالب نكنند.  ^ سير و سلو∑ و خودساز چون پير طريقت و مرشد و قطب و...راهنمايان واد

مراقب راهزنان باشيم 
 lب→→→→→→سا اب→→→→→→→ليس آدم رو ك→→→→→ه ه→→→→→ست ^ پس ب→→→→ه ه→→→→ر دس→→→→ت∂ ن→→→→بايد داد دستl ا

هه→→→→→→اي∂  ẃف∂ م→→→→→→→∂شوند و س→→→→→→→→ادهدالن∂ را دن→→→→→→→→بال خ→→→→→→→ود م→→→→→→∂كشند و ب→→→→→→→ه در ẃراه→→→→→→→زنان∂ راه→→→→→→→نما م→→→→→→→عر
^ از ان→→→حراف→→→ات،دستور  ^ ج→→→→لوگير ^ ق→→→→رآن است ك→→→ه ب→→→را ه→→→→ولنا∑ از ت→→→→صوẃف م→→→→∂اف→→→→كنند.اي→→→→ن ن→→→→→دا

^ از رهبران معصوم م∂دهد:  پيرو
�؛۱   џينґق ґاد ￍالص џعџوا مẀونẀك џو џوا اهللاẀقￍوا اتẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�
^ اله∂ پيشه كنيد و با صادقان همراه باشيد».  ^ مؤمنان،تقوا «ا

آن→→ان كه صادق مطلقند،تنها اهل بيت رسول و خاندان عصمتند كه كوچ−ترين خالف 
^ صدق∂  ص→دق و ح→قẃ در سراسر زندگ∂شان مشاهده نم∂گردد.ديگران اگر از ي− جهت دارا

                                                           

^ توبه،آيه＾۱۱۹.  ـ سوره ۱
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^ دچ→→→→→→ار س→→→→→→هو و خ→→→→→→طا و لغ→→→→→→زشند و  ص→→→→→→→الحيẃت م→→→→→→طاع و م→→→→→قتدا ب→→→→→ودن را  ب→→→→→→اشند، از ج→→→→→→هات ع→→→→→→ديدها
ندارند و لذا ما خطاب به آن خاندان شريف م∂گوييم: 

 ẀمẀكẂن→→→→ џع џبџه Ẃذџأ џو ґسџن ￍالد џن→→→→ ґم ẂمẀك џرￍه→→→→→џط џو ґنџت→→→→→ґفẂال џن→→→→ ґم ẂمẀكџن→→→→ џآم џو ґلџل ￍالز џن→→→→ ґم Ẁه→→→→ẃالل ẀمẀكџم џص→→→→ џع)
يراҐ)؛  ґهẂطџت ẂمẀك џرￍهџط џو џس Ẃج ґẃالر

م→→→ا م→→→عتقديم ك→→→ه خ→→→→دا ب→→→→ه ش→→ما ع→→صمت از لغ→→زشها داده و م→→→طلق رجس و آلودگ→→∂ را از ش→→ما 
دور ك→→→→→رده و ب→→→→→ه ط→→→→→هارت ه→→→→→مه ج→→→→→→انبه ت→→→→→طهيرتان ك→→→→رده است و لذا ت→→→→نها ش→→→→→ما ه→→→→→ستيد ك→→→→ه ص→→→→→الحيẃت 
^ ب→→→→شر را داري→→→→د و زن→→→→→دگ∂ ش→→→→ما ب→→→→ايد الگ→→→→و و س→→→→رمشق آدم→→→→يان گ→→→ردد ت→→→ا از ص→→→راط  م→→→→قتداي→→→→∂ ج→→→→امعه

مستقيم حقẃ منحرف نشوند. 
)؛  ẂمẀكґب џ− ￍسџمџت Ẃنџم џازџف)

^ واليت ش→→→→→→→ما  آر＾،ه→→→→→→→→ر كس س→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→ر آس→→→→→→→→→تان ش→→→→→→→→ما ن→→→→→→→→→هاد و مس وج→→→→→→→→ود خ→→→→→→→→→ود را ب→→→→→→→ه ك→→→→→→→يميا
 ^ ^ عقل و ايمان خود را به شما شجره رس→اند،تبديل ب→→ه ط→→ال و ب→رليان شد. هر كس توانست شاخه

^ عالم پيوند بزند، درخت∂ بارور شد و ميوهاش سراسر علم و حكمت و عرفان شد.   طيẃبه
)؛  ẂمẀكџق џارџف Ẃنџم ￍل џذ)

ا هر كس از شما جدا شد،ذليل و خوار گشت [و از سعادت هر دو جهان محروم شد».  ẃام»
وام ب→→→→ايد خ→→→داون→→→د م→→→هربان را ش→→→كر ك→→→نيم ك→→→ه اي→→→ن ن→→→عمت ب→→→زرگ را ب→→→→ه م→→→→ا  ẃب→→→نابراي→→→ن، م→→→ا ع→→→ل∂الد
^ سر به آستان نهادگان اهل بيت عصمت� قرار داده است و از  عنايت فرموده و ما را در زمره
س ثابت  ẃعمرمان در اين آستان مقد ^ م→قام اق→دس و ارفعش م∂خواهيم كه ما را تا آخرين لحظه

نگه دارد. 
^ از معصومين�است، نه چيز ديگر  ^ ما پيرو وظيفه

ر اي→→→ن م→→→طلب ب→→→→از الزم است ك→→→→ه اي→→→ن ف→→→كر ن→→اپخته و خ→→→ام ب→→ه ب→→رخ∂ از اذه→→→ان راه ن→→→يابد ك→→→ه  ẃت→→→ذك
^ ع→→صمت را  ب→→→خواه→→→د خ→→→ود را س→→→رگرم ب→→→حث و گ→→→فتگو در اي→→ن ك→→→ند ك→→ه م→→→∂خواه→→م ح→→قيقت م→→لكه
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بشناسم و بفهمم چگونه امامان�معصوم شدهاند و چرا ويژگ∂ عصمت را به ما ندادهاند و.... 
ي− مثال جالب 

ف→→→رض م→→→∂كنيم م→→→ا ج→→→→معيẃت∂ ه→→→ستيم ك→→→→ه در ب→→يابان س→→وزان ب→→→∂آب و گ→→ياه∂ گ→→ير ك→→ردهاي→→م و 
^ م→→→ا اي→→→ن  ت→→→→شنگ∂ و گ→→→→رسنگ∂ و وح→→→→شت زدگ→→→→∂ از ه→→→→مه س→→→→و ب→→→→→ه م→→→ا ه→→→جوم آورده است؛ت→→→نها آرزو
است ك→ه ش→خص راه ش→→ناس∂ پ→يدا ش→ود و م→ا را از گ→→مگشتگ∂ ن→جات ده→د و ب→ه ب→اغستان∂ س→رشار از 
 ^ ẃفاقاҐ شخص بزرگوار و متين و باوقار چشمهسارها و انواع و اقسام نعمتها برساند.در اين اثنا، ات
^ است و م→→∂تواند ما را از اين حيرت  پ→يدا م→∂شود و م→→ا ي→قين م→∂كنيم ك→ه او راه ش→ناس ام→ين ب→صير
و گ→→مگشتگ∂ ن→جات ده→د؛ در اي→ن ص→→ورت، طبيع∂ است كه ب∂درنگ دست به دامنش م∂زنيم 
^ ت→→→مام ب→→ه دن→→→بالش ح→→ركت م→→∂كنيم و ب→→ه ه→→ر س→→و ك→→ه ف→→رمان داد م→→→∂رويم.حال،  و ب→→→→ا ع→→شق و ع→→→القه
اگ→→ر در اي→→ن م→→وقع اي→→ن ف→→كر در م→→ا پ→→يدا ش→→د ك→→ه ب→نشينيم و ب→→ا او ب→ه گ→فتگو ب→پردازي→م ك→ه اص→→الҐ راه و راه 
^ و چ→→گونه آم→وزش  ش→→ناس∂ ي→→→عن∂ چ→→ه و ش→→ما از چ→→→ه زم→→ان∂ و از چ→→ه س→→نẃ∂ ت→→حت ت→→عليم ق→رار گ→رفتها
^ و اگ→→ر ب→→ه م→→→ا ه→→م ت→→→عليم م→→→∂دادن→→د،اك→→نون م→→→ا ه→→م م→→→انند ش→→ما راهش→→ناس ك→→امل ب→→وديم و...،آن  دي→→→دها
^ اي→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→حث و  م→→→→→→→→→رد م→→→→→→→→→حترم ب→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→→ن ط→→→→→→→→→رز ف→→→→→→→→كر و ك→→→→→→→→→ار م→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→∂خندد و م→→→→→→→→∂گويد: االن چ→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→ا

پرسشهاست؟دنبال من حركت كنيد تا از هالكت حتم∂ نجات يابيد. 
مثال∂ ديگر 

^ از درد ب→ه خ→ود م→∂پيچد و م→→∂نالد و در اي→ن اث→→نا، ط→بيب ح→→اذق∂ پ→→يدا   ه→→مچنين، اگ→→ر ب→→يمار
ل∂ از او نسخه م∂گيرد و به آن عمل م∂كند تا دردش  ẃشود، طبيع∂ است كه آن بيمار بدون معط
^ ب→رهد.حال، اگ→ر او ب→→ا ه→→مان درد و ن→اله و اف→غان ب→ا طبيب به گفتگو بنشيند كه  آرام ش→ود و از ب→يمار
^ و من نشدهام،آيا اين كار  راس→ت∂ طبẃ و پ→زشك∂ ي→عن∂ چ→→ه و چ→طور ش→ده ك→ه شما پزش− شدها

او از نظر عقال حمل بر جنون و ديوانگ∂ نم∂شود؟ 
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^ ما چيست؟  وظيفه
^ از عواقب شوم عالم  ^ از م→ردم م→→ا ن→ه ب→يابان هولنا∑ دنيا را شناختهاند نه خبر اي→→ن− ب→سيار
 ^ پس از م→→رگ ب→→ه دست آوردهان→→→د و ن→→→ه ب→→ه م→→وقعيẃت خ→→ود در اي→→ن ب→→يابان دن→يا و گ→→مگشتگ∂ و ب→يمار
^ اي→→ن ك→→ه دن→→بال راه→نمايان م→عصوم اله→∂ ب→گردند و آن→ها را ب→شناسند و  خ→→ود پ→→∂ ب→→ردهان→→د و لذا ب→→ه ج→→ا
^ ح→→→→اذق آس→→→→مان∂  ẃا ^ آن اط→→→→→ب دست ب→→→→→→ه دام→→→→→→نشان ب→→→→→زنند و از گ→→→→→مگشتگ∂ ره→→→→اي∂ ي→→→→→ابند و ب→→→→ه ن→→→→سخه
^ ج→→اهالنه  ^ خ→→→ود را ب→→→رطرف س→→→ازند، م→→→→∂نشينند و ب→→ه ب→→حثها ^ ك→→→شنده ع→→→مل ك→→→نند و ب→→→يمار＾ها
م→∂پردازند و م∂خواهند حقيقت وح∂ و نبوẃت و امامت را آن چنان كه هست بشناسند و بفهمند 
ك→ه چ→را ام→امان�معصوم ش→دهان→د و آن→→ها ن→شدهان→→د و....غ→افل از اي→ن ك→ه پ→يش از ن→يل ب→→ه پاسخ اين 
^ از ج→→هل و ف→→→ساد در ع→→قيده و  ت ع→→مر م→→نقض∂ م→→∂گردد و ب→→ا ك→→وله ب→→ار ẃغ→→→ير الزم، م→→د ^ پ→→→رسشها
^ پ→→→ايانناپذير آن ع→→الم م→→بتال م→→→∂گردند.  اخ→→→الق و ع→→مل وارد ع→→→الم ب→→رزخ م→→→∂شوند و ب→→ه ع→→ذابه→→ا
ر ك→→→نند ك→→→ه راه→→→نمايان∂ م→→→عصوم از ه→→→ر  ẃدر ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه ب→→→→ايد ت→→→→→ا زن→→→→دهان→→→→د از خ→→→الق ح→→→كيم خ→→→ود ت→→→شك
^ آن→→ها ف→→رستاده است ت→→→ا آن→→ها را از گ→→→مگشتگ∂ در ب→→يابان پ→→ر وح→→شت دن→→يا ن→→جات  گ→→→ونه خ→→→→طا ب→→→ه س→→و
^ م→→→هل− ك→فر و ن→→فاق  ^ ب→→صير و ام→→ين در اخ→→تيارشان ق→→رار داده است ت→→→ا از ب→→يمار＾ها ẃا ب→→دهند و اط→→ب
^ ج→ز ت→بعيẃت از ام→امان  ش→→فايشان ب→→خشند و از اي→ن روست ك→→ه م→→∂گوييم،ما ب→ه ح→كم ع→قل، وظ→→يفها

ر م∂كنيم.  ẃت، از خالق مهربان خود تشكẃمعصوم خود نداريم و با همين تبعي
^ معصومين�  ^ استغفارها فلسفه

اي→→→→→→→→→→→نجا اش→→→→→→→→→→→اره ب→→→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→→→→كته ه→→→→→→→→→→→م خ→→→→→→→→→→→ال∂ از ت→→→→→→→→→→→ناسب ن→→→→→→→→→→→يست ك→→→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→→→امان�در دع→→→→→→→→→→اها و 
ـ چ→نان  اҐ از خ→→دا آم→رزش گ→→ناهان خ→ود را ط→→لب م→→∂كنند، در ص→ورت∂ ك→ه آن→ها ẃم→ناجاتهايشان ج→د

ه از هر گونه گناه.  ẃـ معصومند و منز كه گفتيم 
^ دي→→→→→→→→ن∂ است و ج→→→→→→→→وابه→→→→→→→→اي∂ داده و  ^ س→→→→→→→→→ابقهدار در م→→→→→→→→→يان ع→→→→→→→→لما  اي→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→حث از ب→→→→→→→→→حثها
^ ب→→ندگ∂ و ع→→بوديẃت ه→→مين است ك→→ه آدم→→∂  ت→→→وجيهات∂ ك→→→ردهان→→→→د، از ج→→→مله اي→→→ن ك→→→ه اس→→→اساҐ م→→→→قتضا
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^ وظايف الزم، باز احساس كمبود  ر ببيند و در عين ادا ẃخ→ود را در پ→→يشگاه خ→دايش قاصر و مقص
و م→نقصت در عرض بندگ∂ بنمايد و همانند رسول اعظم خدا� ،كه سرآمد بندگان معصوم 

خداست، متواضعانه بگويد: 
)؛  џ−ґت џباد ґع ￍق џح џ∑نا Ẃدџب џما ع џو џ−ґتџف ґرẂعџم ￍق џح џ∑ناẂف џرџله∂ ما عґا)

خ→→دايا، م→→ا ت→→و را آن چ→→نان ك→→ه ب→→→ايد ن→→شناختيم و آن چ→→→نان ك→→ه ش→→ايد ع→→بادت ن→→→كرديم؛ و م→→انند ام→ام 
اجدين�عرض كند:  ẃدالسẃسي

＾)؛  ґرџط џما خ џو ^ ґدґẃي џا يا سџنџما ا)
^ من و چه ارزش∂ دارم»؟  ^ آقا «من چه هستم ا

ونџهџا)؛۱  Ẁد Ẃأو ↕ ￍر ￍالذ ẀلẂث ґم џو)
^ خدا] همچون مورچه و بلكه كمتر از آن هستم».  «من [با تمام اين عرض بندگ∂ها در آستان تو ا

^ ك→→→ه از ن→→→ظر م→→→ا گ→→→ناه م→→→حسوب م→→→∂شود  ẃه، آن پ→→→→ا∑ ش→→→دگان ب→→→ه ت→→→طهير اله→→→∂ ه→→→رگز ك→→→ار الب→→→ت
→→→→→→ا از آن→→→→→→جا ك→→→→→ه خ→→→→→ود را ه→→→→→→ميشه و در ه→→→→→مه ح→→→→→ال در م→→→→→حضر خ→→→→→دا م→→→→→∂بينند،تمام  ẃان→→→→→→جام ن→→→→→→م∂دهند ام
^ خ→→ود  ^ غ→→→ذا و م→→→يل ب→→→ه ان→→دك∂ خ→→واب و اس→→تراحت را ب→→را ^ از ج→→→مله خ→→→وردن م→→→قدار ^ ع→→→→اد ك→→→ارها
 ^ ت→→→قصير و گ→→→ناه ب→→→ه ح→→→ساب م→→→→∂آورند و از خ→→→دا ط→→→لب آم→→→رزش م→→∂كنند. ب→→ه ق→→ول ب→→زرگ∂،اگ→→ر رو
^ لب→→اس س→→فيد و ن→→ظيف  →→→ا اگ→→ر رو ẃب خ→→→ال∂ ك→→نيم، م→→علوم ن→→م∂شود ام ẃم→→رك ^ لب→→→اس س→→ياه ي− ش→→يشه
^ ج→→ان م→→→ا چ→→→نان س→→→ياه و ت→→اري− گ→→شته است ك→ه  ^ س→→→ياه ب→→يفتد، ن→→مايان م→→→∂شود. ص→→فحه ي− ن→→قطه
^ ج→→ان رس→→ول  →→→ا ص→→فحه ẃاگ→→→ر دهه→→→→ا گ→→→→ناه ه→→→م م→→→رتكب ش→→ويم، در خ→→ود اح→→ساس ت→→يرگ∂ ن→→م∂كنيم ام
^ ت→→ناول غ→→ذا  ^ ب→→را ^ ه→→→د＾�آن چ→→→نان س→→→فيد و ن→→→→ظيف است ك→→ه وق→→ت∂ چ→→→ند دق→→يقها ه ẃخ→→→دا و ائ→→→م
م→→→→→∂نشينند و س→→→→→اعت∂ ب→→→→→ا ه→→→→→مسر و ف→→→→رزندان و دي→→→→گران ص→→→→حبت م→→→→→∂كنند،در خ→→→→ود اح→→→→ساس ت→→→→يرگ∂ 
م→→∂كنند و آن را در م→→حضر خ→→دا گ→ناه و ت→قصير ب→ه ح→→ساب م→→∂آورند و در دل شب لب ب→→ه اس→تغفار 

                                                           

اديẃه،دعا＾℮۷.  ẃسج ^ ـ صحيفه ۱
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و طلب آمرزش م∂گشايند و نالهكنان م∂گويند: 
＾)؛۱  ґرẂبџق џﾱґا ∂ґحال ґلẂث ґم џﾲџع ẀتẂلґقẀا نџنџا Ẃنґا ∂ґẃن ґم Ґحاال џءџو Ẃسџا ẀنẀكوџي Ẃنџمџف)

^ قبرم منتقل شوم».  «چه كس∂ بدبختتر از من خواهد بود اگر با همين حال∂ كه دارم، به خانه
رسول خدا�م∂فرمود: 

↕)؛۲  ￍرџم џين ґعẂب џم＃ سẂوџي ґ ẃلẀك ∂ґف ґاهللا ẀرґفẂغџت Ẃسџاџف ∂ґبẂلџق ∂џلџع ẀغانẀيџل Ẁهￍنґا)
^ هفتاد بار استغفار م∂كنم».  «من چه بسا در قلب خويش احساس تيرگ∂ كرده روز

^ در زن→دگ∂ است ك→→ه چ→ون خ→ود را ه→ميشه در محضر خدا  اي→ن ت→يرگ∂ از ه→مان اع→مال ع→اد
م∂بينند، همان اعمال را خالف ادب و سبب تيرگ∂ قلب خود م∂دانند.آر＾: 

)؛  џينґب ￍرџق ẀمẂال Ẁئاتґẃي џس ґرارẂب џ Ẃاال Ẁنات џس џح) 
يẃئه و گناه است».  џبان س ẃمقر ^ ^ ابرار و نيكان حسنه است، برا «آنچه برا

ا پا دراز كردن  ẃاست ام ^ ^ عاد پ→ا دراز ك→ردن ي− ك→ود∑ دو ساله در حضور سلطان، امر
^ رف→→→→ع خ→→→→→ستگ∂ ب→→→→اشد و الزم،ب→→→→→∂حرمت∂ م→→→→حسوب  وزي→→→→→ر اع→→→→→→ظم در ح→→→→→ضور س→→→→→لطان، اگ→→→→→ر چ→→→→ه ب→→→→را
^ خ→→→→دا، ك→→→→→ه م→→→→ظاهر ج→→→→→الل و  ^ اولي→→→→→ا م→→→→→∂شود و م→→→→ستتبع اع→→→→تذار و پ→→→→وزش ط→→→→→لب∂ م→→→→→∂گردد. دن→→→→يا ب→→→→را
وام در آن اح→→ساس غ→ربت م→→∂كنند و  ẃج→→مال خ→→→دا ه→→ستند، ه→→مچون ق→→فس∂ ت→→→نگ است ك→→ه ع→ل∂الد

با افسردگ∂ در آن زندگ∂ م∂كنند. 
)؛۳  џينґق ґد ẂحẀم ґه ґش Ẃرџعґب ẂمẀكџل џع џجџف ҐواراẂنџا Ẁهẃالل ẀمẀكџقџل џخ)

^ آفريد و ناظر بر عرش خود قرار داد».  «خدا آنها را انوار
پس آن ان→وار پ→ا∑ ك→جا و ع→→الم خ→ا∑ ك→جا؟همين ك→ه ق→بول كردهاند به عالم خا∑ بيايند 
و ب→→→ا خ→→اكيان ب→→→ياميزند، ك→→مال ب→→ندگ∂ را ب→ه خ→→دا ن→→شان داده و ازخ→ودگذشتگ∂ ك→ردهان→د.اگ→ر از ي− 

                                                           

^ ثمال∂.  ^ ابوحمزه ـ دعا ۱
↨ البيضاء،جلد۷،صفحه＾۱۷.  ẃـ المحج ۲

^ كبيره.  ـ زيارت جامعه ۳
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ن  ẃب→→→رود و ب→→→ه ت→→→→عليم اف→→→راد ب→→→→∂فرهنگ و ت→→→مد ^ اس→→→→تاد ب→→→→زرگ دان→→→شگاه ب→→→خواه→→→→ند ب→→→ه م→→→حلẃ دوراف→→→تادها
ب→پردازد، چ→ه رن→ج روح→∂ خ→واه→→د داشت؛آم→دن انوار عرش∂ امامان�به امر خدا ميان ابوجهليان 
ن→يز اي→→نچنين رن→→جآور ب→وده است و دردن→ا∑.بر فرض، اگر تمام مردم دنيا جمع م∂شدند و از آن 
م→→→→همانان ع→→→→رش∂ ت→→→→كريم و ت→→→→جليل م→→→→∂كردند،باز آن→→→→ها در دن→→→يا غ→→→ريب ب→→→ودند و اح→→→→ساس اف→→→سردگ∂ 
^ ت→→→→→→اري− م→→→→→→∂ديدند،تا چ→→→→→→ه رس→→→→→→د ب→→→→→ه اي→→→→→ن ك→→→→ه اب→→→→وجهلمنشان ج→→→→مع  م→→→→→∂كردند و دن→→→→→→يا را غ→→→→→مكدها
 ^ ^ آن ع→→→→→→→→→زيزان خ→→→→→→→→دا روا دارن→→→→→→→→→د،تا آن→→→→→→→→جا ك→→→→→→→→→ه آتش ب→→→→→→→→را ب→→→→→→→→→شوند و ان→→→→→→→→→→حاء ب→→→→→→→→→→∂حرمت∂ها را درب→→→→→→→→→اره
^ ب→→ياورند ك→ه م→هبط وح→∂ و فرودگاه فرشتگان خدا بود و تنها يادگار رسول خدا،  س→وزان→دن خ→انها

�،را چنان بيازارند كه بگويد:  Ẅ^ ^ كبر يقه ẃصد
نџ لџيالґيџا)؛۱  Ẃر ґص ґامẃي џاال ∂џلџع Ẃتￍب Ẁها صￍنџا Ẃوџل Ẁبґصائџم ￍ∂џلџع Ẃتￍب Ẁص)

^ روش→→→→→ن م→→→→→→∂ريخت، ت→→→→→بديل ب→→→→→ه  «آن ق→→→→→→در م→→→→→→→صيبتها ب→→→→→→→ر م→→→→→→ن ف→→→→→→رو ري→→→→→→خت ك→→→→→→ه اگ→→→→→→ر ب→→→→→ر روزه→→→→→ا
^ تاري− م∂شدند».  شبها

 . џمينґالẃالظ ґمẂوџقẂال ∂џلџع ґاهللا ↨џعنџال لџا
 Ґيرا→ џنا خ ґر→Ẃمџا ↨џمґخ→ات Ẃلџع→ Ẃاج џو ґه ґهور→Ẁظґل џرين ґظџتẂن→→ẀمẂال џن→ ґنا مẂل џع→ Ẃاج џج و џر→џفẂال џ−ґẃيґل џوґل Ẃل ґẃج→ џع ￍمẀه→ẃللџا

 . џرين ґاهẃالط ґهґآل џد＃ وￍم џحẀم ﾲџع ґ ẃل џص џو
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .۱Ω⅛＾ـ بحاراالنوار،جلد۷۹،صفحه ۱
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^ جاللت خدا عظمت قايل  ت] برا ẃ[م→→ا اق→رار و اع→→تراف م→→∂كنيم ب→ه اي→ن ك→→ه] ش→ما [اه→ل ب→يت نبو»
ش→→→→ديد و ش→→→→أن خ→→→→دا را ب→→→→زرگ ن→→→→شان دادي→→→→د و ك→→→→رم او را ت→→→→مجيد ك→→→→رديد و م→→→→يثاق خ→→→→دا را اس→→→→توار و گ→→→ره 

طاعت او را محكم كرديد». 
^ به عهد نيكوكاران  وفا

م→→→يثاق ي→→→عن∂ ع→→→هد و پ→→→يمان.گاه∂ دو ن→→→فر ب→→→→ا ه→→→م پ→→→يمان∂ م→→→∂بندند و گ→→→→اه∂ ه→→→م ان→→→→سان ب→→→ا خ→→→دا 
پ→→→→يمان م→→→→→∂بندد.در ك→→→→تب ف→→→→قه∂ م→→→→ا س→→→→ه ع→→→نوان ه→→→→ست:عهد و ن→→→ذر و ي→→→مين(قسم)؛يعن∂، ان→→→سان ب→→→ين 
^ شعبان روزه بگيرد،نماز اوẃل ماه  ^ را انجام بدهد؛مثالҐ، روز نيمه خود و خدا ملتزم م∂شود كار
ب→→خوان→→د،ده ت→→ومان ص→→دقه ب→→دهد ي→→→ا س→→يگار ك→شيدن را ت→ر∑ ك→ند.اي→ن الت→زام م→مكن است ب→ه ص→ورت 
∂ دارن→→→د ك→→→ه در  ẃن→→→→ذر ي→→→→→ا ب→→→→ه ص→→→→→ورت ع→→→→هد و ي→→→→مين ب→→→→اشد و ه→→→→ر ك→→→دام از اي→→→→نها ش→→→راي→→→→ط و اح→→→→كام خ→→→اص
^ ب→→→ه ع→→→→هد از ص→→→→فات ن→→ي−  ^ آق→→→→ايان ف→→→قها ذك→→→ر ش→→→ده است. در ق→→→رآن ك→→→ريم،وفا ^ ع→→→مليẃه رس→→→الهها

نيكوكاران شمرده شده است: 
وا...�؛۱  Ẁدџإذا عاه Ẃم ґه ґدẂهџعґب џونẀوفẀمẂال џو...�

                                                           

^ بقره،آيه＾۱۷۷.  ـ سوره ۱
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 ۷℮

«...آن ك→سان∂ ك→→ه ه→رگاه ع→هد＾[با خ→دا ي→ا ب→ندگان خ→دا]م∂بندند، ب→ه آن وف→ا م→→∂كنند[و پ→ا＾بند 
به پيمان خود هستند]...». 

^ سبحان  پيمان بندگ∂ با خدا
و از آن س→→→→→→→و، ن→→→→→→قض ع→→→→→→هدكنندگان و پ→→→→→→يمانشكنان را م→→→→→→ستحقẃ لع→→→→→→نت و م→→→→→→حكوم ب→→→→→→ه ع→→→→→→ذاب 

آخرت دانسته است: 
 џو џل џوص→→→→Ẁي Ẃأن ґه→→→→ ґب Ẁاهللا џر→→→→ џم→→→→ا أم џونẀعџطẂق→→→→ џي џو ґهґيثاق→→→→ ґم ґدẂع→→→→џب Ẃن→→→→ ґم ґاهللا џدẂه→→→→ џع џون ẀضẀقẂن→→→→ џي џي→→→→→ن ґذￍال џو�

�؛۱   ґار ￍالد Ẁوء Ẁس ẂمẀهџل џو ↨џن Ẃعￍالل ẀمẀهџل џ−ґولئẀا ґض Ẃر џالẂا ∂ґف џون Ẁد ґسẂفẀي
«ك→→→→سان∂ ك→→→→→ه ع→→→هد خ→→→دا را م→→→∂شكنند... پس از اي→→→ن ك→→→ه آن را م→→→حكم ك→→→ردهاند، م→→→ستحقẃ لع→→→نت و 

عذاب آخرتند». 
^ م→يثاق ن→يست.ميثاق ع→هد  �معلوم م→→∂شود ك→→ه ه→ر ع→→هد ґهґيثاق→→ ґم ґد Ẃع→→џ →نẂ ب ґم ґاهللا џد Ẃه→→ џاز ج→→→مله＾�ع
د است؛ي→→→عن∂،عهد و پ→→→يمان∂ است ك→→→→ه ب→→→→ا ق→→→سم و م→→انند آن ت→→أكيد ش→→ده ب→→اشد.حاال ق→→→رآن ن→→→شان  ẃم→→→ؤك
^ ش→يطان  ^ او ب→اشيم و ب→نده م→→∂دهد ك→→ه خ→→→دا از م→→ا ع→→هد گ→رفته و م→ا ب→ا خ→دا پ→يمان ب→ستهاي→→م ك→→ه ب→→نده

نباشيم،آنجا كه م∂فرمايد: 
 ґأن џو � ẁينґب→→→→ Ẁم ￒو Ẁد→→→→ џع Ẃم→→→→Ẁكџل Ẁه→→→→ￍإن џطانẂي→→→→→ ￍوا الش ẀدẀب Ẃع→→→→џال ت Ẃأن џم џآد ∂ґن→→→→џي→→→→→ا ب ẂمẀك→→→→→Ẃيџإل Ẃدџه→→→→→ Ẃأع Ẃمџأ ل�

�؛۲   ẁيمґقџت ẂسẀم ẁراط ґهذا ص ∂ґون ẀدẀب Ẃاع
^ فرزندان آدم كه شيطان را نپرستيد زيرا او دشمن آشكار شماست  «آي→→ا م→ن ب→ا ش→ما عهد نبستم ا

و مرا عبادت كنيد، اين است راه راست». 
ح→→→اال اي→→→ن ع→→→هد و پ→→→يمان م→→→→ا ب→→→→ا خ→→دا در ك→→→جا و ك→→→∂ ص→→ورت گ→→رفته است،در ق→→رآن ب→→→يان ن→→→شده 

^ اعراف اين آيه را داريم:  ^ مباركه است.در سوره
                                                           

 .۲Ｑ＾رعد،آيه ^ ـ سوره ۱
^ يس،آياتΩ⅛و۱⅛.  ـ سوره ۲
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 Ẁت Ẃسџأ ل Ẃم ґه ґسẀفẂل∂ أن→ џع ẂمẀه џدџه Ẃأش џو ẂمẀهџت→→ￍي ґ ẃر Ẁذ Ẃم ґه ґورẀه→Ẁظ Ẃن ґم џم џآد ∂ґن→џب Ẃن→ ґم џ−ب џر џذ→ џأخ Ẃإذ џو�
نا...�؛۱  Ẃد ґه џش ∂џلџوا بẀقال ẂمẀكґẃب џرґب

^ آن→→→→→ها را  يẃ→→→→→→ه ẃب→→→→→→ه خ→→→→→→اطر ب→→→→→→→ياور زم→→→→→→ان∂ را ك→→→→→→ه پ→→→→→روردگارت از پ→→→→→شت و ص→→→→→لب ف→→→→→رزندان آدم، ذر»
^ شما نيستم؟ گفتند: آر＾،  ب→رگرفت و آن→ها را ش→اهد ب→ر خ→ودشان س→اخت[و از آن→ها پ→رسيد]آيا م→ن خ→دا

^ ما هست∂]...».  شهادت م∂دهيم[كه تو خدا
ران در خصوص عالم ذرẃ و پيمان الست  ẃمفس ^ آرا

ران گفتهاند، پس از اين كه خدا آدم را آفريد،تمام فرزندان او را  ẃذي→ل اي→ن آي→ه،برخ∂ م→فس
ك→ه ت→→ا روز ق→يامت خ→واه→→ند آم→د، ب→→ه ص→ورت ذرẃات→∂ از ص→→لب او ب→يرون ك→شيد و به آنها عقل و شعور 
�؛آيا  Ẃم Ẁكґẃ ب џرґب Ẁت Ẃسџشنيدن سخن و گفتن جواب عنايت فرمود.آنگاه از آنها پرسيد:� أ ل ^ كاف∂ برا
^ ما  نا�؛آر＾، م→→ا گ→واه∂ م→→∂دهيم ك→ه ت→و خ→دا Ẃد ґه→→ џش ∂џل→→џ ^ ش→ما ن→يستم؟آن→ها ه→مگ∂ گ→→فتند:� ب م→ن خ→دا
ه→→→ست∂.سپس خ→→→داون→→→→د ت→→→مام آن ذرẃات را ب→→→→ه ص→→→لب آدم ب→→→از گ→→→ردان→→يد و ب→→ه ه→→مين س→→بب، آن ع→→→الم را 

» و آن پيمان را «پيمان الست» م∂نامند.  ẃعالم ذر»
ر ن→يز اح→تمال دادهان→د ك→ه م→قصود از آن عالم،عالم استعداد و  ẃقان م→فس ẃب→عض∂ دي→گر از م→حق 
م→قصود از آن پ→يمان،پيمان ف→طرت است ك→ه در نهاد و سرشت هر انسان∂، اين سرẃ اله∂ به وديعت 
گ→ذاش→ته ش→ده و ب→→ا ع→قل دور از آلودگ→∂ ب→ه ش→هوات ت→أييد ش→ده است ك→ه آدم→∂ خود را فقير نيازمند 
ب→ه غ→ن∂ẃ م→→طلق م→→∂يابد و از درون ذات خ→ود ت→قرẃب ب→→ه خ→→دا را، ك→ه همان غن∂ẃ مطلق و كمال محض 
�؛و ب→ا زب→ان  Ẃم Ẁكґẃ ب џر→ґب Ẁت Ẃسџخ→→→القش را م→→→∂شنود ك→→→ه � أ ل ^ است، م→→→∂طلبد و ب→→ا گ→→وش ف→→طر＾اش ص→→→دا

نا�؛و لذا ممكن است آيه＾:  Ẃد ґه џل∂ شџ فطر＾اش جواب م∂دهدكه �ب
 ґأن џو � ẁينґب→→→→ Ẁم ￒو Ẁد→→→→ џع Ẃم→→→→Ẁكџل Ẁه→→→→ￍإن џطانẂي→→→→→ ￍوا الش ẀدẀب Ẃع→→→→џال ت Ẃأن џم џآد ∂ґن→→→→џي→→→→→ا ب ẂمẀك→→→→→Ẃيџإل Ẃدџه→→→→→ Ẃأع Ẃمџأ ل�

�؛  ẁيمґقџت ẂسẀم ẁراط ґهذا ص ∂ґون ẀدẀب Ẃاع
                                                           

^ اعراف،آيه＾۱۷۲.  ـ سوره ۱
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اش→اره ب→ه ه→→مان ع→→الم ذرẃ و پ→يمان الست باشد و ممكن است مربوط به عالم استعداد و پيمان 
^ ش→→ريف ن→→يز س→→خن از م→→يثاق ف→→طرت ب→→→ه م→→يان آم→→ده و ام→→ام  ف→→→طرت ب→→→اشد، چ→→→→نان ك→→→ه در ن→→→هجالب→→→الغه

اميرالمؤمنين�فرموده است: 
)؛  ґهґت џرẂطґف џاقџيث ґم ẂمẀوه ẀدẂأџت Ẃسџيґل Ẁه џانبياء Ẃم ґهẂيџل ґإ џرџات џو џو Ẁهџل Ẁس Ẁر Ẃم ґيهґف џثџعџبџف)

^ در م→→→→→يان م→→→→→ردم ب→→→→→رانگيخت ت→→→→→ا از آن→→→→ها  «خ→→→→→داوند ان→→→→→بياء و رس→→→→→والن خ→→→→→ود را ي→→→→→ك∂ پس از دي→→→→→گر
^ خودشان عمل كنند».  بخواهند كه به پيمان فطر

آيا به پيمان خود با خدا وفاداريم؟ 
^ خ→→ود وف→→ادار ن→→ماندهاي→→م و ع→→→هد خ→→دا را ك→→ه ف→→رموده ب→ود  ول∂ ي→→الالسف ك→→ه م→→ا ب→→ه پ→→يمان ف→→طر

شيطان را عبادت نكنيد و مرا عبادت كنيد، شكستهايم و اكثرمان مصداق اين آيه شدهايم: 
 џو џل џوص→→→→Ẁي Ẃأن ґه→→→→ ґب Ẁاهللا џر→→→→ џم→→→→ا أم џونẀعџطẂق→→→→ џي џو ґهґيثاق→→→→ ґم ґدẂع→→→→џب Ẃن→→→→ ґم ґاهللا џدẂه→→→→ џع џون ẀضẀقẂن→→→→ џي џي→→→→→ن ґذￍال џو�

�؛  ґار ￍالد Ẁوء Ẁس ẂمẀهџل џو ↨џن Ẃعￍالل ẀمẀهџل џ−ґولئẀا ґض Ẃر џالẂا ∂ґف џون Ẁد ґسẂفẀي
آن→→→→ان ك→→→ه ع→→→هد خ→→→دا را ن→→قض م→→→∂كنند، م→→حكوم ب→→ه لع→→نت و س→→وءالدارن→→→د.حال، م→→ا ب→→ه خ→→→اندان 

عصمت عرض م∂كنيم، تنها شما دودمان نبوẃت هستيد كه: 
)؛  ґهґت џاعџط џدẂقџع ẂمẀت Ẃمџك Ẃحџأ џو Ẁهџاقџيث ґم ( ẂمẀت Ẃرￍك џذ) ẂمẀت Ẃدￍك џو џو)

^ طاعتش را محكم كرديد. در وفا به عهد  د و استوار نگه داشتيد و رشته ẃپ→يمان خدا را مؤك
^ از خ→→→→ود ن→→→→→شان ن→→→→→دادي→→→→د.ان→→→→بياء و  ب→→→→→ندگ∂ و اط→→→→اعت از ف→→→→رمان خ→→→→→دا،ك→→→→→مترين س→→→→ست∂ و س→→→→هلان→→→→گار
∂ ب→ا  ẃخ→→→دا، ع→→→الوه ب→→ر آن ع→→→هد ع→→موم∂ ك→→ه ت→→مام آدم→→→يان ب→→ا خ→→دا ب→→ستهان→→د، ع→هد و پ→يمان خ→اص ^ اولي→→ا

خدا دارند، چنان كه در قرآن كريم آمده است: 
 ґنẂاب ∂ џيس ґع џوس∂ وẀم џو џيم ґراهẂإب џوح＃ وẀن Ẃن→ ґم џو џ−Ẃن→ ґم џو ẂمẀهџيثاق ґم џينґẃيґب→ￍالن џن→ ґنا م Ẃذ→ џأخ Ẃإذ џو�

لґيظا�Ґ؛۱   џغ Ґيثاقا ґم ẂمẀهẂن ґنا م Ẃذ џخџأ џو џمџي Ẃرџم
                                                           

^ احزاب،آيه＾۷.  ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
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«ياد كن هنگام∂ را كه از پيامبران پيمان گرفتيم و از تو و از نوح و ابراهيم و موس∂ و عيس∂ بن مريم و از 
^ رسالت و ارشاد و هدايت مردم كوتاه∂ نكنند]».  ^ آنها پيمان محكم∂ گرفتيم[كه در ادا همه

^ سبحان  ميثاق خاصẃ معصومين�با خدا
^ ك→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→ر ي− در زم→→→→→→→→ان  ^ وي→→→→→→→→ژها ^ اط→→→→→→→→→هار�نيز از لح→→→→→→→→→اظ ت→→→→→→→→كاليف و م→→→→→→→→أموريẃتها ه ẃائ→→→→→→→→→م
^ ب→ه آن م→يثاق و  ∂ ب→ا خ→→دا داش→→تهان→د و در راه وف→ا ẃخ→→ودشان ب→→ا ش→→راي→→ط م→→خصوص داش→→تهان→د،ميثاق خ→→اص
ر آن نيز عاجزيم.آيا  ẃل ش→دهان→د ك→ه به راست∂، ما از تصو ẃپ→يمان اله→∂،مصائب ط→اقت ف→رساي∂ را م→تحم

^ اين جمله را م∂توانيم بفهميم كه مواليمان، امام اميرالمؤمنين�،فرموده است:  معنا
)؛  Ґ∂ج џش ґقẂل џحẂال ґﾭ џو Ґ^ џذџق ґنẂي џعẂال ∂ґف џو ẀتẂرџب џصџف)

^ در چشم و استخوان∂ در گلو بود».  «صبر كردم در حال∂ كه خار
اگ→ر ي− م→ژه در چ→شممان ف→رو ب→رود ن→اراحت م→∂شويم،اگ→ر خار فرو برود چگونه خواهيم 
^ ما بپرد  ب→ود؟آن ه→م نه ي− دقيقه و ي− ساعت، بلكه بيست و پنج سال.اگر اندك∂ آب به گلو

دست و پا م∂زنيم، اگر استخوان در گلو گير كرد چه م∂كنيم؟ 
ل آن م→→→→→→→→→صائب س→→→→→→→→→نگين و ص→→→→→→→→→لح ام→→→→→→→→→→ام  ẃآر＾، خ→→→→→→→→→→→انهنشين∂ ام→→→→→→→→→→ام ام→→→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→→→ؤمنين �و ت→→→→→→→→→حم
^ ام→→→→→→→→→→→→→→→→→→ام ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→سين�و اس→→→→→→→→→→→→→→→→→→ارت ام→→→→→→→→→→→→→→→→→ام  ^ خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→ونين ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→ربال م→→→→→→→→→→→→→→→→→→جتب∂� ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→→→→→→→→→→عاويه و ص→→→→→→→→→→→→→→→→→→حنه
ل اهللا ت→→عال∂ ف→رجه  ẃـ ع→→ج  ^ →→اجدين�تا ب→→رسد ب→→ه غ→→→يبت س→→راس→→ر م→→حنت ح→→ضرت ام→→ام م→→هد ẃدالسẃس→→ي
)است ك→ه ب→ه م→يثاق م→خصوص خ→ود وفا كردهاند،  Ẁهџاقџ →يث ґم ẂمẀ ت Ẃـد ـ  ه→→مه از م→صاديق ب→ارز(وџك√ →ريف  ẃالش
در ص→ورت∂ ك→ه م∂توانستند به اذن خدا، با ي− اراده، نفسها را در سينهها بند بياورند و همه چيز 
→→→ا خ→→واس→→تند ب→→→ه م→→يثاق∂ ك→→→ه ب→→→ا خ→→دا ب→→ستهان→→د ع→→مل ك→→نند و ص→→بر در  ẃرا در م→→→→قابل خ→→ود خ→→اضع س→→ازند؛ ام

مصائب پيش گيرند و عقد طاعت از فرمان خدا را محكم سازند. 
)؛  ґهґت џاعџط џدẂقџع ẂمẀت Ẃمџك Ẃحџا џو Ẁهџاقџيث ґم ẂمẀت Ẃدￍك џو)
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^ صفات اله∂  ^ اطهار�آيينه ه ẃائم
^ ديگر زيارت:  جمله
)؛  Ẁهџل џال џج ẂمẀت Ẃمￍظџعџف)

^ فاء تفريع اين است كه مطلب  )به اص→طالح ادب→∂، فاء تفريع است و معنا ẂمẀ ت Ẃم ظ√ џع→→џف→اء در(ف
^ م→→→طلب م→→→ا ق→→→بل آن است و چ→→→ون در ج→→→مالت ق→→→بل∂ خ→→→→طاب ب→→ه اه→→→ل ب→→يت  م→→→ا ب→→→→عد آن ف→→→رع و ن→→→تيجه
ر ب→→→ه ط→→→→هارت  ẃه ك→→→→رده و م→→→طه ẃا و م→→→→نزẃت�گفتيم، خ→→→→داون→→→→د ش→→→→→ما را از م→→→→→طلق رجس و دنس م→→→→برẃن→→→→بو
ه→→→→مه ج→→→→انبه ف→→→→رموده است، اي→→→→→ن− ب→→→→ا اي→→→→ن ج→→→→مالت م→→→→→∂گوييم، م→→→→تقابالҐ ش→→→→→ما ه→→→→م ب→→→ا داش→→→تن ط→→→→هارت 
^ ص→→→→اف و پ→→→→→ا∑ وج→→→→ود اق→→→دستان ك→→→→ه خ→→→→ال∂ از ه→→→ر گ→→→ونه ت→→→يرگ∂ است،  ^ آي→→→→ينه م→→→→طلقه در ص→→→→فحه
ه ب→ودن از م→طلق  ẃص→→فات ك→→→مال خ→→→دا را ن→→→شان م→→∂دهيد و از اي→→→ن ط→→ريق، ع→→→ظمت ج→→→الل او را، ك→→→ه م→→نز

نقص و عيب است، ارائه م∂كنيد. 
^ ص→→→فات  اي→→→→ن را م→→→→→∂دان→→→→يم ك→→→→→ه خ→→→→دا، ه→→→→م ص→→→→→فات ج→→→→→الل دارد ه→→→→→م ص→→→فات ج→→→مال. از ن→→→احيه
^ وج→→→→→→ودش راه  ج→→→→→→→→الل، دور ب→→→→→→→اش ب→→→→→→→ه ع→→→→→→→الم م→→→→→→→→∂گويد و ن→→→→→→→قص ف→→→→→→→قر ام→→→→→→كان∂ را ب→→→→→→ه س→→→→→→احت ك→→→→→→بريا
^ ص→فات  →→ا از ن→→احيه ẃب→→→اب" خ→→ا∑ ك→→→جا و ع→→→الم پ→→ا∑ ك→→→جا؟ام Ẃر џب∫ االџر џو Ẁراب→→∫ →→نџ الت Ẃي џن→→م∂دهد ك→→→ه "ا
 ^ ج→→مالش پ→يش ب→يا ب→ه ع→الم م→∂گويد و ه→مه چ→يز را ب→→ه دام→ن رح→مت رح→→مانيẃهاش م→→∂گيرد و ص→→ال

عامẃ م∂دهد كه: 
...�؛۱  ء＃ Ẃ∂ џش ￍلẀك Ẃتџع ґس џو ∂ґتџم Ẃح џر...�

«...رحمت من بر همه چيز سايه افكنده است...». 
...�؛۲  ẂمẀتẂنẀما ك џنẂأي ẂمẀكџعџم џوẀه...�

«...او با شماست هر جا كه باشيد...». 
                                                           

 .۱Ｑ⅛＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۱
^ حديد،آيه＾℮.  ـ سوره ۲
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اجازه م∂دهد كه بگوييم: 
يد)؛  ґر џوẂال ґلẂب џح Ẃن ґم ￍ∂џلґا ẀبџرẂقџا џوẀه Ẃنџيا م)

^ كس∂ كه از رگ گردن به من نزدي−تر＾».  «ا
و مقابلش بايستيم و با او همسخن شويم و بگوييم: 

�؛   џيمґقџت ẂسẀمẂال џراط ґẃا الصџن ґدẂإه � Ẁين ґعџت Ẃسџن џ∑اￍإي џو ẀدẀب Ẃعџن џ∑اￍإي�
آر＾، او ذوالج→→→→→→→→الل و االك→→→→→→→رام است؛ج→→→→→→→→اللش دف→→→→→→→ع م→→→→→→→→∂كند و اك→→→→→→→رامش ج→→→→→→→ذب م→→→→→→→∂كند. 
^ ج→→اللش  →ا ج→لوه ẃام→→ير� را ب→→ه م→→ناجات و راز و ن→→ياز ع→→اشقانه وا م→→∂دارد ام ẃ∂ج→→→مالش ع→→ل ^ ج→→لوه
 Ґزم→ين م→→∂اف→→تد و اح→تماال ^ آن چ→→نان خ→→شيت در دل او م→→→∂اف→→كند ك→→→ه ب→→دنش م→→→∂لرزد و ب→→يهوش رو
^ خشيت در  →رџمџهẀ )؛ك→ه ش→→ما خاندان طهارت با ارائه џك ẂمẀ ت Ẃد نџهẀ وџ مџ→→ج√ Ẃأ→ џش ẂمẀ ت Ẃرџ →→ب Ẃكџه→مين است م→عنا＾( أ

قلب و خضوع در عمل، بزرگ∂ شأن خدا و مجد كرمش را اثبات و اظهار كردهايد. 
^ از جمال خدا  خضوع انسان در برابر جلوها

^ ج→→→مال و  ^ از خ→→→→ودباختگ∂ در ب→→→→راب→→→→ر ج→→→لوه ^ ي→→→→وسف، خ→→→→داون→→→→→د ح→→→→كيم ن→→→→مونها در س→→→→وره
كبارґ شأن و تمجيد كرم را نشان داده است كه وقت∂ يوسف�بدون آگاه∂ قبل∂ وارد  ґجالل و ا

^ شد:  محفل زنان مصر
...�؛۱   ￍنẀهџي ґدẂأي џنẂعￍطџق џو Ẁهџن ẂرџبẂأك ẀهџنẂيџأ џا رￍمџلџف...�

ه→→→مين ك→→→→ه زنه→→→ا او را دي→→→→دند، چ→→→→نان م→→→جذوب ج→→→مال او ش→→→دند و او در ن→→→ظرشان ب→→→زرگ آم→→→د 
^ ان→→→→گشتان خ→→→ود  ^ م→→→→يوه ب→→→→→گذارن→→→د،رو ^ اي→→→→ن ك→→→→ه ك→→→→→ارد را رو ك→→→→ه خ→→→→ود را ب→→→→→ه ك→→→→لẃ∂ ب→→→→اختند و ب→→→→→ه ج→→→→ا
ه م∂دهد كه  ẃگ→ذاش→تند و آن→→ها را ب→ريدند و ن→فهميدند.قرآن ك→→ريم ب→ا ن→قل آن م→اجرا ب→→ه اي→ن نكته توج
ان→→سان در م→→قابل ه→ر چ→ه در ن→ظرش ب→زرگ ج→لوه ك→→ند،اح→→ساس حقارت م∂كند و خاضع م∂گردد 
^ م→→→∂رسد ك→→ه ع→ظمت آن  ẃل و ك→→رنش ب→→→يشتر م→→→∂شود ت→→ا ب→→ه ح→→دẃو ه→→ر چ→→ه ع→→ظمت ب→→→يشتر ب→→اشد، ت→→→ذل

                                                           

^ يوسف،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱
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ط→→→→رف، م→→→→سيطر ب→→→→ر م→→→→شاعر ان→→→→→سان م→→→→→∂شود،چشمش ج→→→→ز او ن→→→→م∂بيند و گ→→→→وشش ج→→→→ز او ن→→→→م∂شنود، 
^ در او ف→→→→→ان∂ م→→→→→→∂شود ك→→→→ه دي→→→→گر ذائ→→→→قهاش ط→→→→عم غ→→→→→ذا را ن→→→→م∂فهمد،المسهاش اح→→→→→ساس درد  ط→→→→→ور
 ∂ẃع∂ و ظ→→→→→→→→لџ џ→→→→→→→→ب او م→→→→→→→→→∂گيرد و وج→→→→→→→→ودش ت ز  ẃت∗∗∗∗را ا ن→→→→→→→→ي ґن→→→→→→→→م∂كند،تا آن→→→→→→→→جا ك→→→→→→→→→ه اس→→→→→→→→تقالل در وج→→→→→→→→ود و ا
م∂شود،از همه چيز جز او بريده م∂شود و تنها به او م∂پيوندد.در مناجات شعبانيẃه م∂خوانيم: 

)؛  џ−Ẃيџلґا ґطاعґقẂن ґ Ẃاال џمالџك ∂ґل Ẃبџله∂ هґا)
«خدايا، چنانم كن كه كمال انقطاع از همه چيز و از همه كس پيدا كنم و مجذوب تو گردم». 

مفهوم تكبير و تأثير آن بر جان و دل انسان 
^ ت→→→→→→→ا ج→→→→→→→مال ي→→→→→وسف را ن→→→→→ديده ب→→→→→ودند،زليخا را م→→→→→المت م→→→→→→∂كردند و پ→→→→→يش خ→→→→→ود  زن→→→→→→ان م→→→→→→صر
→→ا  ẃاست،در م→→→قابل ي− غ→→→الم ك→→نعان∂ خ→→ود را ب→→اخته است، ام ^ م→→∂گفتند،عجب زن س→→ست ع→→نصر
^ ك→ارد ب→رنده  ه→→مين ك→→→ه او را دي→→→دند،آن چ→→نان در ن→→ظرشان ب→→زرگ آم→→→د و خ→→ود را ب→→→اختند ك→→ه از ت→يز
^ دست و ان→→→→گشتان خ→→→→ويش اح→→→ساس درد ن→→→كردند و گ→→→وي∂ حسẃ الم→→→سه را از دست دادهان→→→د؛  رو
ه م→→→→→∂دهد ك→→→→→ه ي− م→→→→→→سلمان واق→→→→→ع∂ وق→→→→→ت∂ م→→→→→→∂گويد  ẃاي→→→→→→نجا ق→→→→→→رآن ك→→→→→ريم ب→→→→→→ا ن→→→→→قل اي→→→→→→ن داس→→→→→→تان ت→→→→→وج
(اهللاك→→بر)بايد ه→→مه چ→→يز و ه→→مه كس در ن→→ظرش ك→→وچ− گ→→ردد و ت→→نها خ→→دا را ب→→زرگ ب→بيند و بس؛ 
ه→يچ چ→يز ج→→ز خ→→دا ن→توان→→د ح→→اكم ب→ر وج→ودش ش→ود و از خ→دا ج→→دايش ك→ند؛آن ط→ور كه كارد برنده 

^ را از يوسف منصرف سازد.  ه زنان مصر ẃو تيز نتوانست توج
ح→→→ال، آي→→→→ا در زن→→→دگ∂ م→→→ا اهللاك→→→بر اي→→→→نچنين ح→→→اكميẃت∂ دارد ي→→→ا خ→→ير،الپ→→ول اك→→بر ت→→جلẃ∂ ب→→سيار 
روش→→→→ن∂ ي→→→→→افته است و م→→→→ا را در ت→→→→مام اب→→→→عاد زن→→→→دگ∂ از خ→→→→دا ج→→→→→دا ك→→→→رده است؟ در ص→→→→→ورت∂ ك→→→ه ط→→→بق 
^ ك→→→→ه ف→→→→رد م→→→→سلمان وق→→→→ت∂ س→→→ر از خ→→→واب ب→→→ر م→→→∂دارد، ب→→→ه ع→→→نوان  لي→→→→ن ج→→→→→ملها ẃس، او ẃدس→→→→تور دي→→→→ن م→→→→قد
ب→→→→ندگ∂ ب→→→→ايد ب→→→→گويد(اهللاك→→→→بر)است؛ زي→→→→را ب→→→→→ه ن→→→→→ماز م→→→→∂اي→→→ستد و اذان م→→→→∂گويد ك→→→ه اوẃل آن اهللاك→→→بر 
است و در م→→→→→يان ف→→→→صول اذان، از ه→→→→مه ب→→→→يشتر ج→→→→مله＾(اهللاك→→→→بر)قرار داده ش→→→→ده است؛چ→→→→هار ب→→→ار در 

                                                           

نيẃت:خود بودن.  ا ∗
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اوẃل و دو ب→→→→→→→→→→→ار ه→→→→→→→→→→→م آخ→→→→→→→→→→→ر آن گ→→→→→→→→→→→فته م→→→→→→→→→→→→∂شود.در اق→→→→→→→→→→امه ه→→→→→→→→→→م دو ب→→→→→→→→→→ار در اوẃل و دو ب→→→→→→→→→→ار در آخ→→→→→→→→→→→ر آن 
ه→ست.خود ن→ماز، ك→ه ع→ال∂ترين دستور تربيت∂ اسالم∂ است، با اهللاكبر واجب شروع م∂شود و 
ẃ∂ ب→→ه پ→ايان م→→∂رسد.در وس→ط ن→يز از ه→ر ح→→ال∂ ك→ه ب→ه ح→ال دي→گر م→نتقل م→→∂شويم،  ب→→ا اهللاك→→بر م→→ستحب
اهللاك→بر م→→∂گوييم.يعن∂ اي→→ن ش→→عار ب→زرگ اله→→∂ ب→→ايد در ع→مق ج→ان مسلمان نشسته باشد و در تمام 

شؤون زندگ∂اش جلوهگر شود. 
^ عظمت جالل خدا در رفتار معصومين�  مشاهده
 حاال ما خطاب به اهل بيت رسول� عرض م∂كنيم: 

)؛  ẀهџنẂأ џش ẂمẀت ẂرџبẂكџأ џو Ẁهџل џال џج ẂمẀت Ẃمￍظџعџف)
ي→عن∂،تنها ش→→ما خ→اندان رسول هستيد كه چنان كه بايد و شايد، جالل خدا را تعظيم و شأن 
^ واقع∂اش در حاالت و رفتار  خ→دا را ت→كبير ك→رديد. ع→ظمت ج→→الل خدا و بزرگ∂ شأن او به معنا
 ^ و گ→→→فتار ش→→ما م→→شاهده م→→→∂گردد و لذا در ح→→االتشان م→→→∂خوان→→يم ك→→ه وق→→ت∂ وض→→و م→→→∂گرفتند و ب→→را
^ م→→→∂گراي→→يد و ارت→→عاش در ب→دنشان پ→→يدا م→∂شد.در  ن→→ماز آم→→اده م→→∂شدند،رنگ چ→→هرهشان ب→→ه زرد
ج→واب س→ؤال دي→گران ك→ه از ع→لẃت ت→غيير ح→ال م→∂پرسيدند، م→→∂فرمودند: ه→نگام ع→رض ام→انت خ→→دا 

^ بزرگ شرفياب شوم.  رسيده است و م∂خواهم به حضور خدا
هاش  ẃاجدين�در حال نماز با چنان جمال و جالل∂ راز دل م∂گفت كه بچ ẃدالسẃامام سي 
ه را از چ→→→→اه ب→→→يرون  ẃخ→→→→انه ب→→→→لند ش→→→→د و ه→→→→مسايهها ري→→→→ختند و ب→→→→چ ^ در چ→→→→اه اف→→→→→تاد و س→→→→ر و ص→→→→→دا از زنه→→→→→ا
ه را ب→ستهان→→د، از ع→لẃت آن ج→ويا ش→د  ẃآوردن→→د و او ه→→مچنان در ن→→ماز ب→→ود. پس از ن→→ماز، دي→د دست ب→چ
ه نشدم.اين را هم شنيدهايم كه امام اميرالمؤمنين�در حال نماز بود كه تير  ẃمتوج Ґو ف→رمود: اصال
ب م∂كنيم، پس چرا از شنيدن  ẃاز پايش كشيدند و احساس درد نكرد. از شنيدن اين مطلب تعج
ب ن→→→م∂كنيم ك→→→ه آن چ→→→→نان م→→→جذوب ج→→→مال  ẃب→→→ا ي→→→وسف ت→→→عج ^ س→→→→خن ق→→→→رآن در داس→→→→تان زن→→→ان م→→→صر
ابتر است  ẃي→وسف ش→دند ك→ه دست خود را بريدند و احساس درد نكردند.آيا جمال يوسف جذ
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ي→→→→→→→ا ج→→→→→→→مال ي→→→→→→→وسفآفرين؟آر＾، چ→→→→→→→شم ع→→→→→→→ل∂� م→→→→→→→→∂خواه→→→→→→→د ت→→→→→→→→ا ج→→→→→→→مال و ج→→→→→→→الل خ→→→→→→→دا را ب→→→→→→بيند و 
مجذوب آن گردد و لذا ما خطاب به آن بينايان عالم م∂گوييم: 
)؛  Ẁهџم џرџك ẂمẀت Ẃد ￍجџم џو ẀهџنẂأ џش ẂمẀت ẂرџبẂكџأ џو Ẁهџل џال џج ẂمẀت Ẃمￍظџعџف)

اي→ن ش→→ما ه→ستيد ك→→ه ج→→الل خ→→دا را ت→عظيم و ش→أن خ→دا را ت→كبير و كرمش را تمجيد م∂كنيد؛ 
^ ن→→→ازل∂ از ح→→→قايق،قدم∂ ف→→→رات→→→ر  ^ الف→→→اظ و م→→→فاهيم و اح→→→ياناҐ م→→→رتبه وگ→→→→رنه، م→→→→ا ن→→→→م∂توان→→→يم از م→→→رحله
^ ك→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→∂خوان→→→→→→→→يم، ه→→→→→→→→مانگونه است ك→→→→→→→→ه  ^ ك→→→→→→→→→ميل و ع→→→→→→→→→رفه و اب→→→→→→→→وحمزها ب→→→→→→→→→گذاري→→→→→→→→→م.آيا دع→→→→→→→→→ا
ام→يرالم→ؤمنين و ام→ام ح→سين و ام→ام زي→→نالعابدين� م∂خواندهاند؟ما م∂ترسيم مصداق اين آيه 

از قرآن شده باشيم كه: 
 ẁوال→→→→→→Ẃأم џو ẂمẀكẀت џير ґش→→→→→→ џع џو ẂمẀك→→→→→→→ Ẁواج Ẃأز џو ẂمẀك→→→→→→→Ẁوان→→→→→→→ Ẃإخ џو ẂمẀكẀناؤ→→→→→→→Ẃأب џو ẂمẀكẀآب→→→→→→→اؤ џك→→→→→→→ان Ẃإن Ẃل→→→→→→→Ẁق�
 џو ґهґ →→ول Ẁس џر џو ґاهللا џن→→ ґم ẂمẀك→→Ẃيџإل ￍب џها أحџن Ẃو џض Ẃر→→џت Ẁن ґساك→→џم џها و џساد→→→џك џنẂو џش Ẃخ→→→џت ↕ џجار→→→ ґت џوها وẀمẀتẂف џ џ■→→→Ẃاق

�؛۱   џينґق ґفاسẂال џمẂوџقẂال ^ ґدẂهџال ي Ẁاهللا џو ґه ґرẂأمґب Ẁاهللا џ∂ґتẂا џي ∂ￍت џوا ح Ẁصￍب џرџتџف ґهґيلґب џس ∂ґهاد＃ ف ґج
«ب→گو اگ→ر پ→دران و ف→رزندان و ب→رادران و ه→مسران و ق→وم و خ→ويشها و ام→وال و ت→جارتتان ك→→ه از 
^ م→→→→→ورد ع→→→→→القهتان در ن→→→→ظرتان از خ→→→→دا و پ→→→→يامبرش و ج→→→→هاد در  ^ ب→→→→ازار آن ب→→→→يم داري→→→→د و م→→→→سكنها ك→→→→→ساد
راهش م→→→→حبوبتر است، در ان→→→تظار اي→→ن ب→→اشيد ك→→→ه خ→→دا ع→→ذابش را ب→→ر ش→→ما ن→→→ازل ك→→ند و خ→→دا م→→ردم ف→→اسق 

را[به اهدافشان]هدايت نم∂كند». 
دلگرم∂ ما فقط به حبẃ حسين� است و بس 

^ از  →→→ا ه→→→يچگاه اظ→→→→هار ي→→→أس و ن→→→→اام→→→يد ẃآر＾، م→→→→→ا ب→→→→→ه ن→→→→قصان در م→→→→عرفت و ع→→→→بادت اق→→→→رار م→→→→∂كنيم ام
^ م→→→هربانمان ب→→→ر م→→→ا م→→→نẃت گ→→ذاش→→ته و ت→→وفيقمان  ^ پ→→→روردگار خ→→→ود ن→→→م∂كنيم؛ زي→→→را خ→→→دا رح→→→مت واس→→→→عه
داده است ك→→→→ه س→→→ر ب→→→ر آس→→→تان اه→→→ل ب→→→يت رس→→→الت ن→→→هيم و حبẃ ع→→→ل∂ و آل ع→→→ل∂�را در ع→→→مق ج→→→→ان خ→→→ود 
^ عرفه:  هداء�در دعا ẃدالشẃامام سي ^ ẃكا كنيم.به فرموده بنشانيم.ما به اعمال خود نم∂توانيم ات

                                                           

^ توبه،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۸۳

يهґ مџساو＾)؛  ґساوџم ẀونẀكџال ت џفẂيџكџف ^ ґساوџم ẀهẀن ґحاسџم Ẃتџكان Ẃنџم ∂ ґلهґا)
^ بدش چه خواهد شد»؟  ^ خوبش بد است،كارها «خدايا، كس∂ كه كارها

^ ام→→→يدوار م→→→∂سازد، ت→→→نها  و لذا آن→→→→چه ب→→→→ه م→→→→ا دلگ→→→→رم∂ م→→→→∂دهد و م→→→→ا را ب→→→ه ن→→→يل ب→→→ه س→→→→عادت اب→→→د
ر�  ẃقلب خود نسبت به رسول خدا� و اهل بيت مطه ^ ^ است ك→ه در سويدا حبẃ ش→ديد
آن ح→→→→→→→→ضرت م→→→→→→→→∂يابيم.مرحوم ح→→→→→→→→اج ش→→→→→→→→يخ ج→→→→→→→→عفر ش→→→→→→→→وشتر＾(ره)در ك→→→→→→→→تاب خ→→→→→→→صائص الح→→→→→→→→سينيẃه 
^ نجات خود  ^ اع→مال و اخالق خودم پرداختم،ديدم هيچ راه∂ برا م→∂فرمايد: وق→ت∂ ب→ه م→حاسبه
 ẃا وق→→→→ت∂ ب→→→→ه حب→→→→→ ẃن→→→→→م∂يابم؛ زي→→→→→را ه→→→→→مه را آلوده م→→→→→∂بينم و ق→→→→→ابل ع→→→→→رضه ب→→→→→ه پ→→→→يشگاه خ→→→→دا ن→→→→م∂دان→→→→→م؛ام
^ از هر آلودگ∂ در عمق جان  هدا�،رسيدم، آن را خالص و عار ẃدالشẃح→ضرت امام حسين، سي
ـ  ن ش→→→اءاهللا  ґـ ا خ→→→ود ي→→→افتم و لذا دل ب→→→→ه حبẃ ح→→→→سين�بستم و ب→→→ه ن→→→جات خ→→→ود ام→→→يدوار گ→→→شتم.ما ن→→يز 

همين دلگرم∂ را داريم و از صميم دل م∂گوييم: 
 lب→→→→→→ه ج→→→→→→ز ح→→→→→→→سين م→→→→→→را م→→→→→→لجأ و پ→→→→→ناه∂ ن→→→→→→يست  lدر اي→→→→ن ع→→→قيده ي→→→قين دارم اش→→→تباه∂ ن→→→يست

→→لￍت  џح ∂→→ґتￍال ґاالرواح ∂џل→→ џع→→لي− و ع Ẁاهللا ￍﾲ→→ џسين ص→→ Ẁالح ґاهللا ґب→→ا ع→→بدџع→→→لي− ي→→ا ا Ẁاهللا ∂ￍل→→→ џص
 −ґنائґفґب

الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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^ خ→→دا ج→→انتان را ب→→ذل ك→→رديد و ب→→ر ت→→→مام م→→صائب∂  «ش→→→ما [خ→→اندان رس→→الت] در راه رض→→ا و خ→→شنود
كه در كنار خدا [و به خاطر محبẃت∂ كه به خدا داشتهايد] به شما رسيد،صبر كرديد». 

خداوند خريدار مال و جان مؤمنان 
ه و ت→→→→→→→أمẃل ك→→→→→→→ه در ق→→→→→→→رآن و ك→→→→→→→الم خ→→→→→→دا ب→→→→→→ه آن ب→→→→→→ر م→→→→→→→∂خوريم،  ẃاز ج→→→→→→→→مله م→→→→→→→→طالب ش→→→→→→→→ايان ت→→→→→→→وج
^ را ان→→→→→سان ب→→→→ه خ→→→دا ب→→→ذل م→→→∂كند ي→→→→ا  م→→→→وضوع م→→→→عامله و داد و س→→→→تد ب→→→→ين خ→→→→دا و ان→→→→→سان است ك→→→→→ه چ→→→→يز
م→→→→→→→→→∂فروشد و خ→→→→→→→→دا ه→→→→→→→→م آن را از او م→→→→→→→→→∂خرد و م→→→→→→→→∂پذيرد و ح→→→→→→→→ال آن ك→→→→→→→→ه، ان→→→→→→→→سان م→→→→→→→→خلوق است و 
م→خلوق از خ→ود ه→يچ ن→دارد ت→ا ب→ه خ→دا ب→دهد.او م→ال− وج→ود و هست∂ خودش نيست، تا چه رسد به 
اش→ياء خ→ارج از وج→ود خ→ودش ك→ه ب→گويد م→ن داش→تم و دادم. هر چه در عالم هست∂ وجود دارد، از 

آن خداست. 
...�؛۱  ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس Ẁ−ẂلẀم Ẁهџل...�

«...فرمانرواي∂ آسمانها و زمين به خدا اختصاص دارد...». 
بẂدا�Ґ؛۲   џع ґمن Ẃح ￍالر ∂ґآت ẃإال ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس ∂ґف Ẃنџم لẀك Ẃإن�

«هر كه در آسمانها و زمين هست،جز بندهوار به سو＾[خدا＾]رحمان نم∂آيد». 
^ ن→→→يست.پس ان→→→سان از خ→→ود چ→→→ه دارد ك→→ه ب→→ه  خ→→→→الصه، در ع→→→→الم ك→→→س∂ ص→→→→احب اخ→→→تيار چ→→→يز

                                                           

 .۱Ω۷＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
^ مريم،آيه＾۹۳.  ـ سوره ۲
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خ→→دا ب→→→دهد و خ→→→دا چ→→→ه ن→دارد ك→→ه از ان→→سان ب→گيرد و در ع→ين ح→ال، ع→جيب است ك→ه خ→→داون→د آگ→ه∂ 
^ ان→→سان، ه→→م آم→→ادهام از ت→→و م→→ال و ج→→انت را ب→→خرم ه→→م آم→→→ادهام از ت→و ق→رض ب→گيرم. ب→ه اي→ن  داده ك→→ه ا

ه كنيد:  ẃآيه از قرآن توج
نￍ↨...�؛۱  џجẂال ẀمẀهџل ￍنџأґب ẂمẀهџوالẂأم џو ẂمẀه џسẀفẂأن џينґن ґم ẂؤẀمẂال џن ґم ^ џرџت Ẃاش џاهللا ￍإن�

«خداوند از مؤمنان جان و مالشان را خريده است تا بهشت از آن آنان باشد...». 
^ ب→→→→→سيار لط→→→→→→فآميز است و لس→→→→→→ان  اي→→→→→→ن ك→→→→→→ه خ→→→→→→دا خ→→→→→ريدار م→→→→→ال و ج→→→→→→ان م→→→→→ؤمنان است،ت→→→→→→عبير
ت→→→→→→→كريم و ت→→→→→→→جليل از م→→→→→→→وقعيẃت ان→→→→→→→سان است؛زي→→→→→→را ان→→→→→→→سان را م→→→→→→→ال− م→→→→→→ال و ج→→→→→→→ان خ→→→→→→ود دان→→→→→→سته و او را 
ف∂ ك→→→→→→→رده است و م→→→→→→→→علوم است ك→→→→→→→→ه ف→→→→→→→روشنده آن→→→→→→→چه را دارد، ب→→→→→→→ه  ẃف→→→→→→→روشنده و خ→→→→→→→ود را خ→→→→→→→→ريدار م→→→→→→→عر
^ لط→ف  خ→→ريدار م→→→∂دهد و خ→→ريدار ه→→م آن→→چه را ن→دارد، از ف→روشنده م→∂گيرد و اي→→ن ن→→هايت درج→→ه
^ آن→→چه در دست م→→است،اع→→مẃ از م→→→ال و ج→→ان، ارزش ق→→ائل  الҐ، ب→→را ẃو ع→→→نايت و م→→→رحمت است ك→→→ه او
، م→→→→→→→ا را م→→→→→→→→ال− و ص→→→→→→→احباخ→→→→→→→→تيار آن ش→→→→→→→→ناخته و خ→→→→→→ود را خ→→→→→→ريدار آن ن→→→→→→→شان داده  Ґش→→→→→→→ده است و ث→→→→→→→انيا

است؛آن هم به چه قيمت سنگين و وزين∂،بهشت جاودان. 
جان ما كجا و مقام رضوان خدا كجا؟ 

م→ثل اي→ن ك→ه ش→ما پ→ر ك→اه∂ از ك→س∂ ب→گيريد و در مقابل،ي− كوه طال و جواهر فراوان به او 
^ خ→→→→دا  ب→→→→→دهيد. م→→→→→→ا چ→→→→→→ه داري→→→→→م ك→→→→→ه ب→→→→→ه خ→→→→→→دا ب→→→→→دهيم؟ ت→→→→→مام ه→→→→→ست∂ م→→→→→ا ه→→→→→مين ن→→→→فس∂ است ك→→→→ه از ه→→→→وا
م→→→→∂كشيم و ج→→→→→مادات→→→→∂ از پ→→→→ول و م→→→→سكن و م→→→→ركب ك→→→→ه خ→→→→→ارج از وج→→→→ود م→→→→→ا ه→→→→ستند و اس→→→→م م→→→الكيẃت 
^ و  →→ا آن→چه خ→دا ب→ه م→→ا م→∂دهد چ→→يست؟حيات اب→→د＾،سعادت س→رمد ẃآن→→→ها ن→هادهاي→م. ام ^ ق→→الẃب∂ رو
 ^ ر ارزش آن عاجزيم.اين متاع ب∂ارزش ما كجا و آن بها ẃما از تصو Ґرض→وان م→ن اهللاك→بر ك→→ه ف→عال

فوقالعاده ارزشمند او كجا و لذا جا داشت كه بگويد: 
...�؛   ґهґب ẂمẀت Ẃعџباي ^ ґذￍال ẀمẀك ґعẂيџبґوا ب Ẁر ґشẂبџت Ẃاسџف...�

                                                           

^ برائت،آيه＾۱۱۱.  ـ سوره ۱
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^ كه انجام دادهايد و بهاي∂ كه به دست آوردهايد...».  م باشيد از اين معاملها ẃاين− شاد و خر...»
�؛۱  Ẁيم ґظџعẂال Ẁز ẂوџفẂال џوẀه џ−ґذل џو...�

^ عظيم∂ است كه نصيبتان شده است».  «...اين همان فوز و رستگار
^ پر سود با خداوند متعال  معامله

^ ب→ندگان  ^ دي→→گر، س→→خن از ق→→رض ب→→ه م→يان آورده و دست اق→تراض ب→→ه س→و خ→→داون→→→د در آي→→→ها
خ→ود دراز ك→رده و از آن→→ها ق→رض خ→واس→ته است.اي→ن ن→يز معلوم است كه قرض دهنده از آنچه دارد، 
ب→ه ك→س∂ م→→∂دهد و ق→رض گ→يرنده ه→م آن→چه را ندارد، از كس∂ م∂گيرد. حال، بندگان بينوا از خود 
^ آن→→→→→→ها دراز ك→→→→→رده و  چ→→→→→→ه دارن→→→→→→→د ك→→→→→→ه خ→→→→→→داون→→→→→→د غ→→→→→ن∂ẃ ب→→→→→→∂نياز آن را ن→→→→→→دارد و اي→→→→→→نچنين دست ب→→→→→→ه س→→→→→و

فرموده است: 
↕...�؛۲  џيرґثџك Ґعافا Ẃأض Ẁهџل Ẁهџف ґضاعẀيџف Ґنا џس џح Ґضا Ẃرџق џاهللا ẀضґرẂقẀي ^ ґذￍا ال џذ Ẃنџم�

^ او چندين برابر بيفزايد...».  «كيست آن كس∂ كه به خدا وام بدهد تا[خدا]آن را برا
از خ→→دا رب→→ا ب→→گيريد،از دي→→گران ن→→→گيريد.ي− ب→ه خ→دا ب→دهيد، در ع→وض، ده و ص→د و ه→فتصد 

تحويل بگيريد. 
...�؛۳  ＃↨ￍب џح Ẁ↨џائ ґم ＃↨џلẀبẂن Ẁس ґ ẃلẀك ∂ґف џلґناب џس џعẂب џس ẂتџتџبẂأن ＃↨ￍب џح ґلџث џمџك...�

^ گندم  ^ گ→ندم∂ ك→ه ه→فت س→نبل از خ→ود م→→∂روياند و در ه→→ر س→نبل∂ ص→د دانه «...ه→مچون دان→ه
م∂دهد...». 

^ است ك→→ه ب→→ا خ→دا ان→جام م→∂دهيد و ب→ه راس→ت∂ ك→→ه خ→داون→→د ك→ريم  ^ پ→→ر س→→ود اي→→ن چ→→ه م→→→عامله
^ در ارت→→→→باط خ→→→ود ب→→→→ا ب→→→→ندگانش ب→→→ه ك→→→→ار ب→→→رده است. از ي− س→→→و، ب→→→→ندهاش را  چ→→→→ه ت→→→→عبيرات ك→→→→ريمانها

                                                           

^ برائت،آيه＾۱۱۱.  ـ سوره ۱
 .۲℮Ｑ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲

ـ همان،آيه＾۱⅛۲.  ۳
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ف→→روشنده و خ→ودش را خ→ريدار آن ن→شان داده و از دي→گر س→و، خ→ودش را ق→رضخواه→نده و ب→ندهاش 
^ و قرض گيرنده خدا شد:  را مال− قرض دهنده به حساب آورده است و وقت∂ هم مشتر

...�؛۱  ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس Ẁنґزائ џخ ґهẃلґل...�
^ آسمان و زمين از آن خدا و در اختيار خداست...».  «... گنجينهها

^ س→نگين∂ در ب→راب→ر م→تاع ك→→مارزش ب→پردازد و چ→→ندين  ب∂ ن→خواه→د داشت ك→ه ب→→ها ẃدي→→گر ت→عج 
برابر آنچه قرض كرده به قرض دهنده برگرداند. 

 ^ ^ و ق→→→→→→→→→رضخواه→→→→→→→→→→نده ^ ب→→→→→→→→→→ندگان الزم است ت→→→→→→→→→→ا از اي→→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→شتر اي→→→→→→→→→→نجا زي→→→→→→→→→→رك∂ و ه→→→→→→→→→وشمند
^ ف→→→→راوان ك→→→نند و او را ب→→→→ه س→→→ادگ∂ از دست ن→→→دهند ك→→→ه ب→→→→سيار پ→→→شيمان خ→→→واه→→→→ند  ث→→→→روتمند اس→→→→→تفادهها

ه را يك∂ از علما نقل كرده است:  ẃشد.اين قص
^ خ→→وارب→→→ارفروش∂  در گ→→→ذشته، ي→→→ك∂ از پ→→→ادشاهان در ب→→→ين راه ي→→→ك∂ از س→→→فرها ب→→ه ي− م→→غازه
وارد ش→→→→→→→→→د و خ→→→→→→→→واست ت→→→→→→→→خممرغ ب→→→→→→→→خرد.فروشنده آدم ب→→→→→→→→اهوش∂ ب→→→→→→→ود. از ق→→→→→→→راي→→→→→→→ن ف→→→→→→→هميد ك→→→→→→→→ه او ش→→→→→→→اه 
^ است كه به سراغش آمده است و ديگر چنين فرصت  ^ شايان استفادها مملكت است و مشتر
^ او ب→شود. از اي→ن  ^ خ→→ريدن ت→→خممرغ∂ وارد م→غازه م→→غتنم∂ ن→→صيبش ن→→خواه→→→د ش→→→د ك→→→ه س→→لطان∂ ب→→را
رو، خ→→وب ح→واسẃ خ→ود را ج→مع ك→رد؛تخممرغ∂ ب→ه س→لطان ع→رضه ك→رد.او پ→رسيد: ق→يمت اي→ن چ→→ند 
 ^ ^ ب→→→→→→هار آزاد ه ẃدوي→→→→→→→ست س→→→→→→ك Ґاست؟گ→→→→→→فت: ق→→→→→→ربان، دوي→→→→→→ست دي→→→→→→→نار.به ح→→→→→→ساب ام→→→→→→روز م→→→→→→→ا، م→→→→→→ثال
م→→∂شود و ح→→ال آن ك→ه، ق→يمت م→عمول∂ ت→خممرغ آن روز، از ب→اب م→→ثل، ي− غ→از ب→وده است.اك→ثر 
^ غ→→از و ش→→اه∂ و س→→نẃار و ع→→→باس∂ را ن→→م∂دان→→ند. ي− ري→→→ال م→→ا ك→→ه ك→→مترين  م→→→ردم زم→→ان م→→ا اص→→→الҐ م→→عنا
واح→→د پ→→ول است، ي− ب→→→يستم ي− ش→→→اه∂ ب→→ود.نصف ي− ش→→اه∂ ي− پ→→ول و ن→→صف ي− پ→ول ه→م 
ي− غ→→→→از م→→→→∂شده است.ح→→→اال ف→→→رضاҐ ق→→→يمت ي− ت→→→خممرغ آن روز ي− غ→→→→از ب→→→وده؛ ول∂ ف→→→روشنده 
ب ك→رد و گ→→فت:  ẃگ→→فت: ق→→يمت اي→→ن ت→خممرغ دوي→ست دي→نار است. ش→اه از ش→→نيدن اي→ن ح→رف ت→عج

                                                           

^ منافقون،آيه＾۷.  ـ سوره ۱
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ي→→→→عن∂ چ→→→→ه؟ي− ت→→→→خممرغ اي→→→→ن ق→→→→در گ→→→→ران! م→→→→غازهدار ه→→→→وشمند گ→→→→فت: ب→→→→→له ق→→→→ربان، ت→→→→خممرغ ارزان 
^ حرف  ^ من شده است، به حساب مشتر است،ش→اه گ→ران است. ي→→عن∂، م→ن اكنون كه شاه مشتر
^ґ ام→→روز م→→ن گ→→ران است و ب→→ه اي→→ن  →→→ا م→→شتر ẃم→→→∂زنم ن→→→ه ب→→ه ح→→ساب م→→→تاع خ→→ودم.متاع م→→ن ارزان است ام
^ او خيل∂ خوشش آمد و  ^ و س→ادگ∂ به دستم نم∂رسد.شاه از اين تعبير عالمانه و آگاهانه زود

^ كه م∂خواست به او داد.   بيش از آن مقدار
^ حرف م∂زنيم، نه به حساب مال و  ^ م→ا ه→م خ→داست،ما هم به حساب مشتر ح→ال، م→شتر
^ ن→→→داري→→→م ت→ا ب→ه خ→دا ب→→دهيم و از او  ج→→ان ب→→→∂ارزش→→مان ك→→ه آن ه→→م م→→→ال خ→→داست.م→→ا ك→→ه از خ→→ود چ→→يز
ف∂ كرده  ẃما معر ^ بهشت جاودان بخواهيم ول∂ چون خدا با لطف و عنايت ب∂پايان،خود را مشتر

^ منẃان انتظار بهشت جاودان داريم.  ^ خدا است، ما هم به زبان آمده م∂گوييم از تو ا
 l است و م→→→→را ^ ^ م→→→→ن خ→→→→دا l م→→→→شتر Ẅ^ م→→→→→→→→→→→→∂كشد ب→→→→→→→→→→→→اال كـه اهللا اش→→→→→→→→→→→تر

^ سبحان  بذل جان در راه خدا
^ ،ي→→→→عن∂ خ→→→→ريد و ف→→→روش ،و  در م→→→→ورد ارت→→→→باط اه→→→→ل ب→→→→→يت ن→→→→بوẃت ب→→→→→ا خ→→→→→دا، س→→→→خن از ب→→→→يع و ش→→→→ر
ق→رض و اق→تراض ،ي→→عن∂ ق→رض دادن و ق→→رض گ→رفتن، ب→ه م→→يان نيامده است، بلكه اينجا سخن از بذل 
)؛يعن∂ ج→→→→→→ان خ→→→→→ود را ب→→→→→ه خ→→→→→→دا  Ẃم Ẁك џسẀن→→→→→ف џا ẂمẀ ت Ẃع→→→→→→ґ است و لذا در اي→→→→→→ن ج→→→→→→مالت از زي→→→→→→ارت ن→→→→→يامده است (ب

)؛يعن∂ جان خود را به خدا قرض داديد،بلكه آمده است:  Ẃم Ẁك џس ẀفẂن џا ẂمẀ قẂرџضت џفروختيد يا(ا
)؛  ґهґات џض Ẃرџم ∂ґف ẂمẀك џسẀفẂنџأ ẂمẀتẂل џذџب џو)

^ خدا بذل كرديد».  «شما [خاندان رسول] جان خود را در راه جلب رضا
^ ب→→→→→→خشش راي→→→→→→→گان و ب→→→→→→العوض است؛ آن ه→→→→→م ب→→→→→نا ب→→→→→ه  ^ ب→→→→→→→ذل در لغت ع→→→→→→رب ب→→→→→→→ه م→→→→→→عنا ك→→→→→→لمه
^ ب→→ه ش→→خص ب→→زرگ∂ است ك→→→ه ت→→قديمكننده ب→→→ه  ^ ب→→→عض∂ ارب→→→→اب دقẃت،ت→→→→قديم ك→→ردنґ چ→→يز ف→→→رموده
خ→اطر ك→→م ارزش ب→ودن آن اح→ساس ش→رمندگ∂ م→∂كند و آن را ق→ابل ع→رضه ب→ه حضور آن شخص 
ẃت∂ ك→ه ب→ه م→قام ارف→ع اق→دس  ت م→عرفت و م→حب ẃش→د ^ ب→→زرگ ن→م∂دان→د. خ→اندان رس→ول�به واس→طه
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ـ دارن→→→→→→→د،در ع→→→→→→ين اي→→→→→→ن ك→→→→→→ه ج→→→→→→→ان ع→→→→→→زيز و ش→→→→→→ريف خ→→→→→→ود را، ك→→→→→→ه ع→→→→→زيزتر و   ẃوجل ẃـ ع→→→→→→ز  ẃح→→→→→→ضرت ح→→→→→→ق
ر ن→→→→يست، در م→→→→سير ب→→→→ندگ∂ و ع→→→→بوديẃت ت→→→→قديم ح→→→ضور  ẃش→→→→ريفتر از آن در ع→→→→→الم خ→→→→لق خ→→→→→دا م→→→→تصو
ـ ن→→→→م∂دان→→→ند و از اي→→→ن  و ع→→→→→ال  ẃـعز ẃح→→→→ضرتحق ^ خ→→→→دا ك→→→→ردهان→→→→د،آن را ق→→→→ابل ع→→→→رضه ب→→→→ه درگ→→→→اه ك→→→→بريا

^ م∂كنند.  تقديم∂ ناچيز خويش،احساس شرمسار
^ بذل جان  اهل بيت اطهار�آماده

آر＾، اه→→→→ل ب→→→→يت رس→→→→ول� س→→→→راس→→→→ر زن→→→→دگ∂شان ت→→→→جلẃ∂گاه ب→→→→ذل م→→→→ال و ج→→→ان در راه ج→→→→لب 
^ ك→→ه  ^ خ→→→→داست. اي→→→ن ح→→→ضرت ع→→ل∂ ام→→يرالم→→ؤمنين �است ك→→ه در شب ه→→جرت، در ب→→ستر رض→→→ا
^ فرود آمدن بر آن بود خوابيد تا جان رسول خدا محفوظ بماند و گفت:  دهها شمشير آماده

قاء)؛  џوẂال џ− ґوح Ẁرґل ∂ ґوح Ẁر ẀداءґفẂال џ− ґسẂفџنґل ∂ ґسẂفџن)
^ جان تو و روحم سپر روح تو يا رسول اهللا».  «جانم فدا

هداء� ،است كه:  ẃدالشẃآن هم حضرت امام حسين، سي
 lج→→→→→→→→انان ن→→→→→→→→ثار ك→→→→→→→رد ^ هـر درẃ ش→→→→→→→→→→→→→→اهـوار كـش انـدر خ→→→→→→→→→→→→→→زان→→→→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→→→ودl در ي− ط→→→→→→→→بق ب→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→لوه
ـґ∂ هџـواكــا�  اҐ ف ẃرẀطـ џقẂل→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ џخẂالـ Ẁت Ẃكـ џـرџراكــا� تџا Ẃ∂џكــґـ ــيــالџ ل ґعẂال ẀتẂمـ→→→→→→→→→→→џتẂيـџا џو
 lم→→→→→→→→→→→ن ه→→→→→→→→→→→م∂ خ→→→→→→→→→→→واه→→→→→→→→→→→→م ك→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→∂سر ب→→→→→→→→→→ر زم→→→→→→→→→→ين lگ→→→→→→→→ه چـن→→→→→→→→ان غ→→→→→→→→لتـم ب→→→→→→→ه خـون، گ→→→→→→→→اه∂ چ→→→→→→→نين

خ→واه→رش ه→م ك→→نار ب→→دن پ→اره پ→ارهاش آمد، زانو بر زمين زد،دست زير بدن برد و اندك∂ آن 
را بلند كرد و رو به آسمان گفت: 

ليل)؛  џخẂراهيم الẂبґا ґل Ẃسџن Ẃن ґم џيلґلџقẂا ال џهذ Ẃلￍبџقџت ￍمẀهẃللџا)
د بپذير».  ẃخدا، اين فداي∂ اند∑ را از آل محم ^ «ا

^ اين جمله از زيارت جامعه در عالم سراغ داريد؟  آيا مصداق∂ از اين روشنتر برا
)؛  ґهґات џض Ẃرџم ∂ґف ẂمẀك џسẀفẂنџا ẂمẀتẂل џذџب џو)
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صبر بر هر مصيبت به خاطر خدا 
^ زيارت:  ^ بعد جمله

)؛  ґهґبẂن џج ∂ґف ẂمẀكџاب џصџا أџم ∂џلџع ẂمẀت Ẃرџب џص џو)
«و بر هر مصيبت∂ كه در كنار خدا [و در راه محبẃت خدا] به شما رسيد،صبر كرديد». 

^ اي→→→→→ن ج→→→→مله، ك→→→→ه ب→→→→ه م→→→→→صائب وارد ش→→→→ده ب→→→→ر دودم→→→→ان رس→→→→ول� اش→→→→اره م→→→→→∂كند،آن  م→→→→حتوا
^ ن→→→→م∂توان→→→→د آن را چ→→→→نان ك→→→ه ب→→→وده است  →→→→د џح џچ→→→→نان س→→→→نگين است ك→→→→→ه ج→→→→ز خ→→→→ودشان و خ→→→→→داي→→→→→شان ا
ه كنيد و به  ẃابرين، ع→→ل∂�،توج→→ ẃك→وتاه از ام→→امالص ^ در∑ و ت→وصيف ك→ند.شما ت→نها ب→ه اي→ن ج→→مله

^ از آن مصائب جانكاه پ∂ ببريد كه فرموده است:  گوشها
اثґ∂ نџهẂباҐ)؛۱  џرẀت ^ џأر ∂ Ґج џش ґقẂل џحẂال ∂ґف џو ^ Ґذџق ґنẂي џعẂال ∂ґف џو ẀتẂرџب џصџف)

م  ẃدر چ→شم و اس→تخوان∂ در گ→لو ب→ود و م→→∂ديدم ك→ه [ح→ق ^ →→→ا در ح→→ال∂ ك→→ه خ→→ار ẃم→→ن ص→→بر ك→→ردم ام»
پايمال م∂شود و] ارثم به يغما م∂رود». 

^ ب→→→→→ا داش→→→→→تن ك→→→→→مال ق→→→→→وẃت و ن→→→→→يرو، ه→→→→→مسر ح→→→→→امل ع→→→→→زيزتر از ج→→→→→انش را م→→→→→→∂بيند ك→→→→→→ه زي→→→→ر  م→→→→→رد
→→ا در م→→→قام دف→→اع از او ب→ر ن→م∂آيد ت→ا دي→ن خ→دا را ح→→فظ ك→→ند. ام→ام  ẃدژخ→→يمان ن→→→اله م→→→∂كند ام ^ ت→→ازيانه

^ اهل مصر نوشته، به اين موضوع اشاره كرده است:  ^ كه برا خود در نامها
)؛۲  ґارџف ґẃالش ґز Ẃخ џو Ẃن ґم ґبẂلџقẂلґل џمџآل џو ґمџقẂل џعẂال џن ґم ￍرџأم ∂џلџع ґظẂيџغẂال ґمẂظџك Ẃن ґم ẀتẂرџب џص џو)

^ ك→→→→→→ه در ك→→→→→امم ت→→→→لختر ب→→→→ود از ح→→→→نظل∗∗∗∗ و ب→→→→ر دل→→→→→→→→→م  ^ ف→→→→→رو ن→→→→→شاندن خ→→→→→شم ص→→→→→بر ك→→→→→ردم ب→→→→→→ر چ→→→→→يز «ب→→→→→را
دردنا∑تر بود از سوزش كارد تيز و برنده». 

↨ المؤمنين» م∂خوانيم:  ẃجانسوز را هم در زيارت «جامعه＾ائم ^ اين جمله
 Ẁجґهائ ґبẂلџقẂال Ẁط ґساخ џوẀه џها وџتￍن ґسџا(↨џع ґر ẂشẀم)↨џع ґذẂقẀها مџوفẀي Ẁس Ґتاџتґل Ẃص→Ẁم Ẃم ґهґت џعẂي→џب ∂џلґا Ẁوه Ẁو ق→اد)

                                                           

^ فيض،خطبه＾۱۲.  ـ نهجالبالغه ۱
ـ همان،خطبه＾۲۱۷.  ۲

^ ابوجهل كه بسيار تلخ است.  ∗حنظل:هندوانه
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)؛  џالم Ẃس ґا االџهẀم Ẃؤ Ẁش ￍمџع ∂ґتￍال Ẁم ґهґت џعẂيџب ∂џلґا ẀهџونẀع Ẃدџي ґظẂيџغẂال Ẁم ґكاظ ґرẂب ￍالص Ẁيد ґد џش ґب џضџغẂال
^ ب→→يعت خ→→ود ك→→شانيدند، در  ^ زدن، ب→→→ه س→→→و ^ آم→→→اده ب→→→را ^ آخ→→→ته و ن→→→يزهها «ع→→→ل∂ را ب→→→ا ش→→→مشيرها
^ بس ش→→→→→→ديد م→→→→→→∂كرد و خ→→→→→شم خ→→→→→ويش ف→→→→→رو  ح→→→→→→ال∂ ك→→→→→→ه ق→→→→→→→لبش م→→→→→→االمال از خ→→→→→→شم و غ→→→→→→ضب ب→→→→→→ود و ص→→→→→→→بر

م∂خورد. او را به بيعت∂ وا م∂داشتند كه  شوم∂ آن  اسالم را فراگرفت». 
^ انحراف امẃت  رنج رسول اكرم�از مسأله

اين گفتار را كه از رسول خدا�نقل شده است شنيدهايم كه م∂فرمود: 
)؛  Ẁيت ґوذẀما ا џلẂث ґم ￒ∂ґبџن џ^ ґوذẀما ا)

^ آنگونه كه من اذيẃت شدهام اذيẃت نشده است».  «هيچ پيامبر
 ^ و ح→→→→→→ال آن ك→→→→→→→ه، پ→→→→→→يامبران پ→→→→→→يشين از دست ق→→→→→→وم خ→→→→→ود ش→→→→→كنجههاي∂ دي→→→→→دهان→→→→→د ك→→→→→ه درب→→→→→اره
ه ب→→→→→→→ر ف→→→→→→→رقش  ẃا� را ارẃح→→→→→→→→ضرت رس→→→→→→→→ول اك→→→→→→→→رم� آن ش→→→→→→→→كنج→→→→→→→→→هها ن→→→→→→→→بوده است.ح→→→→→→→→ضرت زك→→→→→→→→ري
 ^ ن→→→→→هادهان→→→→→→د و ح→→→→→ضرت اب→→→→→راه→→→→→يم خ→→→→→ليل� را در م→→→→→يان خ→→→→→رمن آتش اف→→→→→كندهان→→→→→→د.اي→→→→→نگونه آزاره→→→→ا
 ^ →→→→ا آن ح→→→ضرت ب→→→يش از س→→→→اير ان→→→بياء�مورد آزاره→→→→ا ẃج→→→→سم∂ ب→→→→→ه رس→→→ول اك→→→رم� داده ن→→→→شد ام
ـ ق→→→رار گ→→→رفت. روح ه→→→ر چ→→→→ه  ـ ك→→→→→ه ب→→→→→ه م→→→→راتب ش→→→ديدتر و دردن→→→→ا∑تر از اي→→→ذاء ج→→→سم∂ است  روح→→→→∂ 
^ ان→→→→→→→بياء از  ẃه، ه→→→→→→→مه لط→→→→→→→يفتر ب→→→→→→→اشد، اح→→→→→→→→ساس درد از ن→→→→→→→اماليمات روح→→→→→→→∂اش ش→→→→→→→ديدتر است. الب→→→→→→→ت
^ كه  اҐ اذيẃت م→→∂شدند؛بيش از آن مقدار ẃق→ومشان رن→ج م→→∂بردند و ج→د ^ ان→حراف→ات و ك→جرو＾ها
→→→→→→→→→→→ا آن ان→→→→→→→→→→حراف وس→→→→→→→→→→يع و ع→→→→→→→→→→ميق∂ ك→→→→→→→→→→→ه در امẃت پ→→→→→→→→→يامبر  ẃت م→→→→→→→→→→→∂شدند.امẃاز ن→→→→→→→→→→اماليمات ج→→→→→→→→→→سم∂ اذي
^ گ→→ذشته  →→ت∂ از امẃته→ا ẃخ→→اتم� ب→→→هوجود آم→→د و روح لط→يف آن ح→ضرت را آزرد، در ه→يچ ام
^ بشر را  ^ ان→حراف امẃت از واليت ام→→ام اميرالمؤمنين�بود كه جامعه ب→→هوجود ن→→يامد و آن م→سأله

^ قرآن:  از صراط مستقيم حقẃ دور ساخت و به راه جهنẃم انداخت و به فرموده
نￍم...�؛۱  џه џج # ґوارџبẂال џدار ẂمẀهџمẂوџوا قل џحџأ џو ҐراẂفẀك ґاهللا џتџمẂعґوا نẀل ￍدџب џين ґذￍال ∂џإل џرџت Ẃمџأ ل�

                                                           

^ ابراهيم،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱
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 ^ ^ م→→→→→→→ردم∂ را ك→→→→→→→→ه ن→→→→→→عمت خ→→→→→→دا را ت→→→→→→بديل ب→→→→→→→ه ك→→→→→→فر ك→→→→→→ردند و ق→→→→→→وم خ→→→→→→ود را در س→→→→→→را «آي→→→→→→→→ا ن→→→→→→→ديد
هالكتبار جهنẃم  فرود آوردند»؟ 

^ ت→→→اري− س→→ياه∂ در پ→→يش دارد و م→→نافقان  →→→تش چ→→→→ه آي→→→نده ẃپ→→→يامبراك→→→رم�م∂دان→→→ست ام
^ ك→→ردن خ→→→اندان گ→→رام→→∂  ^ م→→نحرف س→→اختن امẃت و م→→نزو ^ ش→→وم∂ ب→→را ش→→يطان ص→→فت چ→→ه ن→→قشهها
^ زشت منفور را مشاهده  آن ح→ضرت ط→رح و اج→را خ→واه→ند ك→رد.از اي→→ن رو، ه→ر وقت آن چهرهها
ت رن→→ج م→→→∂برد، آن چ→→نان  ẃم→→→∂كرد ك→→→ه م→→→نافقانه ب→→→→ا او رف→→→تار م→→→∂كنند،آزرده خ→→→اطر م→→→→∂شد و ب→→→ه ش→→د
رن→→ج∂ ك→→ه ه→→يچي− از پ→→→يامبران پ→→يشين ن→→برده ب→→ودند؛ از آن رو ك→→ه در م→→يان امẃتґ ه→→يچ ك→→→دام از آن→→→ها 
ـ  ^ بشر را تا روز ظهور حضرت مصلح  چ→نين ان→حراف وس→يع و ع→ميق∂ پ→يش ن→→يامده بود كه جامعه

ـ به ضاللت و محروميẃت از بركات دين خدا مبتال سازد.   ريف  ẃاهللا تعال∂ فرجه الش ẃعجل
 џ−ґل∂ ذلџع Ẁهџع＃ لґتاب џر ґآخ џد وￍم џحẀم ґآل џد＃ وￍم џحẀم ￍق џح џمџلџم＃ ظґظال џل ￍوџا ẂنџعẂال ￍمẀهẃللџا

نامعلوم بودن محلẃ دفن حضرت زهرا� 
^ ك→→بر＾�اخ→→تالف است. ب→→عض∂ گ→→فتهان→→→د در ب→→قيع است و  يقه ẃدف→→→→ن ح→→→ضرت ص→→د ẃدر م→→→حل
ر رسول خدا� و منبر آن حضرت م∂دانند كه فرموده است:  ẃفاصل بين قبر مطه ẃبعض∂ در حد

نￍ↨)؛  џجẂال ґياض ґر Ẃن ґم ẁ↨ џضẂو џر ^ ґرџبẂن ґم џو ^ ґرẂبџق џنẂيџب)
^ بهشت است».  «بين قبر و منبر من، باغ∂ از باغها

^ خ→→→→→→ودش دف→→→→→→ن ش→→→→→→ده است؛ي→→→→→→عن∂ ه→→→→→→→مان ج→→→→→→→ا ك→→→→→→→ه زن→→→→→→دگ∂  م اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→→ه، در خ→→→→→→→انه ẃو ق→→→→→→→ول س→→→→→→→و
^ م→→جلس∂ ق→→ول  م→→→∂كرده و رح→→→لت ف→→رموده است.ب→→زرگان∂ ه→→مچون ش→→يخ ط→→وس∂ و م→→رحوم ع→→الẃمه

^ مجلس∂ است كه:  م را قريب به صواب م∂دانند.اين گفتار عالẃمه ẃسو
فẀونџ↨ فґ∂ بџيẂتґها)؛  Ẃدџا مџهￍنџا ￍح џص џẂاال ￍنґا)

^ خودش دفن شده است».  «صحيحتر اين است كه آن حضرت در خانه
د  ẃض→ا�نقل ش→ده است ك→ه در ج→واب س→ؤال اح→مدبن م→حمẃدر رواي→→ت∂ از ام→→ام اب→والح→سنالر



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۹℮

بن اب∂ نصر فرمود: 
)؛  ґد ґج ẂسџمẂال ∂ґف Ẃت џصار ґد ґج ẂسџمẂال ∂ґف ↨ￍيџمẀو اẀنџب Ẃت џا زادẃمџلџها فґتẂيџب ∂ґف Ẃتџنґف Ẁد)

^ خ→→→→ودش دف→→→→ن ش→→→→د و پس از اي→→→→ن ك→→→→ه ب→→→→ن∂اميẃه م→→→→سجد را وس→→→→عت  «ح→→→→ضرت ف→→→→اطمه�در خ→→→→انه
دادند،قبر شريف آن حضرت در داخل مسجد قرار گرفت». 

ر ف→→رموده است، اس→→تفاده  ẃاز ج→→→→مالت∂ ه→→→م ك→→→ه ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين�موقع دف→→ن آن ب→→دن م→→طه
^ خ→→ودش در م→→جاورت ق→→بر رس→→ول خ→→دا ب→وده است. وق→ت∂  م→→∂شود ك→→ه ح→→ضرت زه→→را� در خ→→→انه
ر  ẃآن ب→→→→→→دن م→→→→→→طه ^ ^ ع→→→→→→زيزش را در م→→→→→→يان ق→→→→→→بر گ→→→→→→→ذاشت و خ→→→→→→→ا∑ رو ام→→→→→→ام م→→→→→→ظلوم ب→→→→→→دن رن→→→→→→ج دي→→→→→→ده
^ خود را به سمت قبر رسول خدا گردانيد و عرض كرد:  ريخت، در حال∂ كه م∂گريست، رو

)؛  џ∑ґوار ґج ∂ґف ґ↨џل ґازẃالن џ−ґتџنẂاب ґنџع џو ∂ẃنџع ґاهللا џول Ẁس џيا ر џ−Ẃيџل џع Ẁالم ẃلسџا)
^ رسول خدا از خودم و از دخترت كه در جوار تو فرود آمد».  «سالم بر تو ا

ت→→عبير اي→→→ن ك→→ه رو ب→ه ق→بر رس→ول خ→دا ك→رد و ه→مچنين ت→→عبير اي→ن ك→→ه دخ→ترت در ج→وار ت→و ف→رود 
آمد، نشان م∂دهد كه آن حضرت در مجاورت قبر رسول اكرم� دفن شده است. 
المẀ علي−ґ و ر╔↨ اهللاґ و بركاته.  ẃهراء و الس ẃيا فاطم↨ الز ґ−ليџع Ẁاهللا ∂ￍل џص
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«[م→→ا اق→رار و اعتراف م∂كنيم به اين كه] شما [خاندان عصمت]هم امر به معروف كردهايد هم 
نه∂ از منكر و همچنين در راه خدا، آن چنان كه شايسته و حقẃ است، جهاد كردهايد». 

^ مهمẃ اسالم∂  امر به معروف و نه∂ از منكر،دو وظيفه
 ^ ه→→→→→م آم→→→→→ر ب→→→→→→ه م→→→→→عروف و ن→→→→→اه∂ از م→→→→→نكر ه→→→→→ستيد ه→→→→→م م→→→→→جاهد در راه خ→→→→→→دا، آن ه→→→→→م در م→→→→رتبه
^ اس→→→الم∂ آن چ→→→نان ب→→→ايد  ^ ج→→→هاد.معروف ي→→→عن∂ ش→→→ناخته ش→→→ده و م→→→نكر ي→→→عن∂ ن→→→اشناس.جامعه اع→→→→ال
^ زشت و ن→→→اپسند ب→→اشد ك→→→ه ه→→ر ك→→ار زش→ت∂ در ن→ظر م→سلمان، ن→اشناس و م→نكر  پ→→→ا∑ و م→→برẃا از ك→→ارها
ب→→→→ه ح→→→→ساب ب→→→→يايد و ب→→→→→يگانه و غ→→→→ريبه دي→→→→ده ش→→→→ود،آنگونه ك→→→→ه م→→→→→ثالҐ اگ→→→→ر ي− زن ب→→→→→∂حجاب ب→→→بيند،با 

^ نداشتيم!  ب بگويد: اين ديگر چيست؟ما چنين چيز ẃتعج
^ م→→همẃ اس→→→الم∂، ام→→ر ب→→ه م→→عروف و ن→→ه∂ از م→→نكر،بيانگر اي→→ن م→→طلب است   لذا اي→→ن دو وظ→→يفه
^ خ→وب، م→عروف، ي→عن∂ ش→ناخته ش→ده و آشنا و  ك→ه ب→ايد در م→حيط زن→دگ∂ م→سلمانان، ت→مام ك→ارها
^ ب→→د،منكر، ي→عن∂ غ→→ريبه و ب→→يگانه، دي→ده ش→ود و از ه→مه س→و  خ→→ود＾، ب→→ه ح→→ساب ب→→يايد و ت→→مام ك→→ارها

در مقام طرد آن از زندگ∂ خود برآيند. 
وظايف عقل∂ و شرع∂ هر مسلمان 

ـ عمل به معروف؛ يعن∂، انجام  ^ دو وظيفه است:۱  ه→ر م→سلمان∂ ب→ه حكم عقل و شرع دارا
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دادن آن→→→→→چه ش→→→→→رعاҐ دس→→→→→تور داده ش→→→→→ده است و ت→→→→→ر∑ م→→→→→نكر؛يعن∂، ت→→→→→ر∑ آن→→→→→چه ش→→→→→رعاҐ ت→→→→حريم ش→→→→ده 
^ واج→→→→→→بات و ن→→→→→ه∂ از م→→→→→نكر؛ ي→→→→→عن∂، ب→→→→→از  ـ ام→→→→→→ر ب→→→→→ه م→→→→→عروف؛ ي→→→→→عن∂، واداش→→→→→تن دي→→→→→گران ب→→→→→ه ادا است.۲

داشتن ديگران از ارتكاب گناهان. 
مات ب→→اشد ه→→م  ẃف است ك→→→→ه ه→→→م خ→→ودش ع→→امل ب→→ه واج→→→بات و ت→→ار∑ م→→حر ẃه→→→ر م→→→سلمان∂ م→→→وظ
مات ن→→→ه∂ ك→→→ند.حاال اگ→→ر ف→→رضاҐ ك→→س∂ خ→→ودش  ẃواج→→→بات ام→→→ر و از ارت→→→→كاب م→→→حر ^ دي→→→گران را ب→→→ه ادا
^ ام→ر ب→→ه معروف و نه∂ از منكر از او ساقط است؟خير،اين دو از هم  اه→ل ع→مل ن→→يست،آيا وظ→→يفه
ز ت→ر∑ ام→ر و نه∂ كردن به ديگران نيست كه در آن صورت، دو  ẃج→داست.اه→→ل ع→مل ن→بودن م→جو
گ→ناه م→رتكب ش→ده است:ي→ك∂ اي→→ن ك→→ه خ→ودش ع→مل ن→كرده است و ديگر اين كه ديگران را امر و 

نه∂ نكرده و سبب تعطيل گشتن دو اصل دين شده است. 
→→→→ا  ẃه،تأثير ام→→→→ر و ن→→→→ه∂ ان→→→→سان در دي→→→→گران م→→→→شروط ب→→→→→ه اه→→→→ل ع→→→→مل ب→→→→ودن خ→→→→ود ان→→→→سان است امẃ الب→→→→ت
وج→وب ام→ر و ن→ه∂ دي→گران م→شروط ب→→ه اه→ل عمل بودن خود انسان نيست. انسان مسلمان دو وظيفه 
^ ديگران  دارد:ه→م ب→ايد ع→امل ب→اشد ب→ه وظ→ايف ش→خص∂ خ→ودش، ه→م ب→→ايد امركننده و نه∂ كننده

^ اجتماع∂ نيست.  ز تر∑ وظيفه ẃشخص∂ مجو ^ باشد؛ تر∑ وظيفه
خشم بزرگ خدا از گفتن و عمل نكردن 

^ كه م∂فرمايد:  ^ شريفها در آيه
�؛۱  џونẀل џعẂفџما ال ت џونẀولẀقџت џمґوا لẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

^ كسان∂ كه ايمان آوردهايد، چرا آنچه را خود عمل نم∂كنيد م∂گوييد».  «ا
 ^ م→نظور اين نيست كه اگر خود عمل نم∂كنيد، ديگران را هم امر و نه∂ نكنيد،بلكه آيه
^ خ→→→ود ن→→→يستيد.اي→→→ن ك→→→→ار زش→→→ت∂ است ك→→→ه  ش→→→ريفه در م→→→قام ت→→→وبيخ است ك→→→→ه چ→→→را پ→→→→ا＾بند ب→→→ه گ→→→فتهها

انسان به آنچه م∂گويد عمل نكند.عالم ب∂عمل سزاوار توبيخ است. 
                                                           

،آيه＾۲.  ẃصف ^ ـ سوره ۱
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�؛۱   џونẀل џعẂفџوا ما ال تẀولẀقџت Ẃأن ґاهللا џدẂن ґع ҐتاẂقџم џرẀبџك�
«اين كار موجب خشم عظيم در نزد خداست كه بگوييد آنچه را به آن عمل نم∂كنيد». 

^ ش→→→ريفه اي→→ن ن→→→يست ك→→ه ح→→اال ك→→→ه خ→→ودتان اه→→ل ع→→مل ن→→يستيد، ح→→قẃ ام→→→ر و  پس، م→→→قصود آي→→→→ه
^ خود باشند و در عالم  نه∂ به ديگران نداريد، بلكه از اهل ايمان م∂خواهد كه عامل به گفتهها
اي→→→→→مان،به گ→→→→→فتن اك→→→→→تفا ن→→→→→→كنند ك→→→→→→ه م→→→→→وجب خ→→→→→شم ب→→→→→زرگ خ→→→→→→دا م→→→→→→∂شوند؛در ن→→→→→تيجه،اي→→→→ن آي→→→→→ه ن→→→→اف∂ 

^ امر و نه∂ ديگران نيست.  مسأله
عامل انهدام اساس اسالم 

^ امر به معروف و نه∂ از منكر،اين بيان از امام اميرالمؤمنين�كاف∂ است:  يẃت مسأله ẃدر اهم
 ґن→→→ џع ґ∂Ẃه→→→→ￍالن џو ґوف ẀرẂعџمẂال→→→ ґب ґر→→→Ẃم Ẃاأل џدẂن→→→ ґع ґاهللا ґيلґب→→→→ џس ∂→→→→ ґف Ẁادџه→→→→ ґجẂال џا وџهل→→→→Ẁك ґẃر→→→→ ґبẂال Ẁالџم→→→→ Ẃا أع→→→→џم џو)

)؛۲  ＃ẃ∂ ґẃجẀر＃ ل Ẃحџب ∂ґف ＃↨џثẂفџنџك ￍال ґإ ґرџكẂن ẀمẂال
^ اع→→→→→مال ن→→→→→ي− و ج→→→→هاد در راه خ→→→→دا، در ب→→→→رابر ام→→→→ر ب→→→→→ه م→→→→عروف و ن→→→→ه∂ از م→→→→نكر، ب→→→→سان آب  «ه→→→→→مه

^ عميق بيكران».  اندك∂ است كه از دهان هنگام دميدن بيرون م∂آيد،در برابر دريا
 ^ ب→ا ت→عطيل ش→دن امر به معروف و نه∂ از منكر، اساس اسالم رو به انهدام م∂رود و جامعه

مسلمين عزẃت خود را از دست م∂دهد. لذا امام باقر�فرمودهاند: 
)؛  џحينґال ẃالص ẀهاجẂن ґم џو ґياءґبẂن џ Ẃاال Ẁبيل џس ґرџكẂن ẀمẂال ґنџع џ∂Ẃهￍالن џو ґروفẂعџمẂالґب џرẂم џاال ￍنґا)

«راه و رسم پيامبران و صالحان امر به معروف و نه∂ از منكر است». 
)؛  ẀضґرائџفẂا الџهґب ẀقامẀت ẁ↨џيم ґظџع ẁ↨ џيض ґرџف)

^ ب→→→→→→→→→زرگ∂ است ك→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→اير ف→→→→→→→→رايض ب→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→بب آن ب→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→ا داش→→→→→→→→ته م→→→→→→→→→∂شوند و اس→→→→→→→→توار  «ف→→→→→→→→→ريضه
م∂گردند». 

                                                           

^ صف،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
^ فيض،حكمت ⅛⅛۳.  ـ نهجالبالغه ۲
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)؛  ẀبґذاهџمẂال ẀنџمẂأџت џو)
راهها امنيẃت پيدا م∂كنند [و جلو هرج و مرج و طغيانگر＾ها گرفته م∂شود]. 

)؛  Ẁ ґ╡ظاџمẂال د џرẀت џو Ẁب ґكاسџمẂال ل ґحџت џو)
∂ به حقẃش م∂رسد».  ẃكسب و كارها حالل م∂شود و هر صاحب حق»

)؛۱  ґداءẂع џاال џن ґم Ẁف џصџتẂنẀي џو Ẁض Ẃر џاال ẀرџمẂعẀت џو)
«زمين آباد م∂شود و از دشمنان انتقام گرفته م∂شود». 

 Ґه، ام→→→→ر ب→→→ه م→→→عروف و ن→→→ه∂ از م→→→نكر م→→→راتب و ش→→→راي→→→→ط و اح→→→→كام م→→→خصوص∂ دارد ك→→→→ه ف→→→عالẃ الب→→→→ت
مجال تفصيل آن نيست. 

مفهوم جهاد و اقسام آن 
م:  ẃدو ^ ا جمله ẃام

)؛  ґه ґادџه ґج ￍق џح ґهẃالل ∂ґف ẂمẀت Ẃدџاه џج џو)
«در راه خدا، آنگونه كه حقẃ جهاد است، جهاد كرديد». 

^ و اع→مẃ از ح→قẃ و ب→اطل.يك∂ در  ^ و اخ→→رو ^ اع→→مẃ از دن→→يو ج→→هاد ي→→عن∂ ك→→وشش؛ در ه→→ر ك→→ار
^ در راه دن→→→→→→يا.اي→→→→→ن  ^ در راه ش→→→→→يطان؛يك∂ در راه دي→→→→→→ن و دي→→→→→گر راه خ→→→→→→دا ك→→→→→وشش م→→→→→∂كند و دي→→→→→گر
→→→→ا ج→→→→هاد در اص→→→طالح ش→→رع، ع→→بارت از ج→→نگ ب→→→ا دش→→منان دي→→ن اع→→مẃ از  ẃج→→→→هاد است؛ ام ^ ^ لغ→→→و م→→→عنا

ار و منافقين است و آن دو قسم است:  ẃكف
ار آغ→→از م→→∂شود و آن ب→→ايد با اذن امام  ẃك→ف ^ ـ اب→→تداي→∂ ك→ه ه→جوم از ج→→انب م→→سلمانان ب→ه س→و ۱

معصوم يا نايب خاصẃ آن حضرت باشد. 
^ ه→→→→دم اس→→→→اس اس→→→→→الم، ب→→→→ه ع→→→→موم  ار و دش→→→→منان دي→→→→ن ب→→→→را ẃـ دف→→→→→اع∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→ه ه→→→→→نگام ه→→→→→جوم ك→→→→→ف ۲

مسلمانان واجب م∂شود. 
                                                           

 .Ｑ⅛＾صفحه،Ｑـ كاف∂،جلد ۱
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^ بارز جهادگر  سه خصيصه
ن، بيان  آ ^ اسالم∂ و تحريض∗∗∗∗امẃت به  ^ موقعيẃت جهاد در جامعه ^ ارائه ب→هتري→ن بيان برا

حضرت امام اميرالمؤمنين�است كه م∂فرمايد: 
 Ẁاس→→→→џبґل џو→→→ Ẁه џو ґهґائ→→→џيґل Ẃأو ґ↨ ￍاص→→→ џخґل Ẁه→→→ẃالل Ẁه џحџت→→→џف ґ↨ￍن→→→→ џجẂال ґواب→→→Ẃأب Ẃن→→→ ґم ẁاب→→→џب џادџه→→→→ ґجẂال ￍنґإ→→→џف ẀدẂع→→→→џا ب→→→→ￍأم)

ثґيقџ↨)؛۱  џوẂال ẀهẀتￍن Ẁج џو Ẁ↨џين ґص џحẂال ґاهللا Ẁع Ẃر ґد џو ^ џوẂقￍالت
 ẃدوس→تان خ→→اص ^ ^ ب→→هشت است ك→→ه خ→داوند آن را ب→ه رو ^ از دره→→ا «ح→→قيقت اي→→ن ك→→ه، ج→→هاد در
^ است ك→→ه خ→→دا آن را ق→→رار داده و س→→پر  خ→→→ودش ب→→→از ك→→→رده است و ج→→→هاد لب→→اس ت→→قوا و زره ن→→گه دارن→→دها

محكم اوست». 
ـ سپر.  ـ زره.۳ ـ لباس.۲ ^ جهادگر ذكر كرده است:۱ ام→ام�در اين جمله سه خصيصه برا
لب→→→اس ان→→سان را از س→→رما و گ→رما و رس→واي→∂ ح→فظ م→→∂كند.آدم ب→رهنه از آس→يب س→رما و گ→رما در ام→ان 
ẃق∂، ه→م از آس→يب گ→ناهان در  ن→→يست و در م→→يان م→→ردم ن→يز آب→رو و اح→ترام→∂ ن→خواه→د داشت.ان→→سان م→ت
^ ج→→→هاد دارد، لب→→اس م→صونيẃت از  →→→ت∂ ك→→ه ب→→رنامه ẃام→→ان است ه→→م در م→→يان م→→ردم م→→ورد اح→→ترام است.ام
^ زره و  آس→→→→→يب دش→→→→→منان پ→→→→→وشيده است و در دن→→→→→يا س→→→→→ربلند و ب→→→→→ا ع→→→→زẃت است؛در م→→→→يدان م→→→→بارزه،دارا

سپر محكم خواهد بود و هيچگاه مورد طمع دشمن قرار نخواهد گرفت. 
)؛۲  ẀالءџبẂال џ↨џلẂم џش џو ґ ẃل الذ џب Ẃوџث Ẁهẃالل Ẁه џسџبẂأل ẀهẂن џع Ґ↨џب Ẃغ џر Ẁهџك џرџت Ẃنџمџف)

^ اع→→→→راض و ت→→→→خلẃف از ف→→→رمان خ→→→دا ت→→→ر∑ ك→→→ند، خ→→→داوند لب→→→اس ذلẃت و  «پس ه→→→→ر كس آن را از رو
^ او ر ا فرام∂گيرد».  ^ بر اندام او م∂پوشاند و [از همه طرف] بال و گرفتار خوار

ẃر شديد امام اميرالمؤمنين�از مردم زمان خود  تأث
ẃر م→∂شد و به ستوه م∂آمد كه با جمالت∂ تند و  ام→ام�گاه∂ آنچ→→نان از دست م→ردم م→تأث

                                                           

^ فيض،خطبه＾۲۷. ∗تحريض:وادار كردن.  ـ نهجالبالغه ۱
ـ همان.  ۲
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مالمتبار آنها را مورد خطاب قرار م∂داد و م∂فرمود: 
)؛  ґال џج ґحẂال ґاتￍب џر ẀولẀقẀع џو ґالџفẂط Ẃاأل ẀومẀل Ẁح џال џج ґال ر џو ґال џج ґẃالر џاهџب Ẃا أشџي)

هها  ẃكسان∂ كه عقلتان مانند عقل بچ ^ ^ م→ردنما ك→ه آث→ار مردانگ∂ در شما نيست،ا ^ ن→امردها «ا
^ تازه به حجله رفته است»،  و زنها

)؛   ẂمẀكẂف ґرẂأع Ẃمџل џو ẂمẀك џرџأ Ẃمџل ∂ґẃأن Ẁت Ẃد ґدџوџل)
^ كاش من شما را نم∂ديدم و نم∂شناختم».  «ا

يẂظاҐ)؛   џغ ^ ґر Ẃد џص ẂمẀتẂن џح џش џو ҐحاẂيџق ∂ґبẂلџق ẂمẀت Ẃ џألџم Ẃدџقџل Ẁاهللا ẀمẀكџلџاتџق)
«خدا شما را بكشد كه دلم را چركين كرديد و سينهام را از خشم آكنديد». 

نￍ ابẂ→نџ أبґ→∂ طџ→الґب＃  ґإ ẁشẂي џرẀق Ẃتџال→џق Ẃدџقџل ∂ￍت→ џح ґلان Ẃذґ Ẃﾬا џو ґانџي Ẃص ґعẂال→ ґب ∂→ґيẂأ џر ￍ∂џل→ џع ẂمẀت Ẃد џس→Ẃفџأ џو)
)؛۱  ґبẂر џحẂالґب Ẁهџل џمẂل ґال ع Ẃن ґكџل џو ẁاع џج Ẁش ẁل Ẁج џر

^ و ت→→دبيرم را ف→→اسد و ت→→→باه س→→اختيد ت→ا آن→جا  «ش→→ما ب→→ه س→→بب ن→→افرمان∂ و ب→→→∂اعتناي∂ ب→→ه گ→→→فتار م→→ن رأ
^ است وليكن علم جنگ كردن ندارد».  كه قريش گفتند پسر اب∂طالب مرد دلير
نґẃ∂)؛   ґم Ґاماџقџا مџيهґف Ẁم џدẂأق џو Ґاسا џر ґا مџهџل د џأش ẂمẀهẂن ґم ẁد џأح Ẃلџه џو ẂمẀوهẀأب ґهẃلґل)

«خ→→→→→→→دا پ→→→→→→→درشان را ب→→→→→→→يامرزد[كه چ→→→→→→→ه ب→→→→→→→→∂فكر و ت→→→→→→→→أمẃل س→→→→→→→خن∂ گ→→→→→→→→فتهاند]آيا ك→→→→→→→دام ي− از آن→→→→→→→ان 
^ ج→→→نگ]از م→→→ن  يت م→→→→را در ج→→→→نگ داش→→→→ته و پ→→→→يش ق→→→→دم∂ و اي→→→ستادگ∂ او[در م→→→يدانها ẃم→→→→مارست و ج→→→→د

بيشتر بوده است». 
)؛   џينґẃت ґẃالس џﾲџع ẀتẂف ￍر џذ Ẃدџا ق џا ذџا أنџه џو џين ґر Ẃش ґعẂال ẀتẂغџلџا بџم џا وџيهґف Ẁت Ẃضџهџن Ẃدџقџل)

^ ج→→→→→نگ ن→→→→→هادم و اآلن س→→→→نẃم از ش→→→→صت گ→→→→ذشته  ه→→→→→نوز ب→→→→→يست س→→→→→ال ن→→→→→داشتم ك→→→→→ه ق→→→→→دم ب→→→→→ه م→→→→→يدانها
^ پنجه درگير بوده است،آگاه  ^ جنگ با حريفان قو است.آي→ا ك→س∂ كه چهل سال در ميدانها

از اسرار جنگ∂ نخواهد بود؟ول∂ راز مطلب اين است كه: 
                                                           

^ فيض،خطبه＾۲۷.  ـ نهجالبالغه ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۱Ω۱

)؛۱   ẀاعџطẀال ي Ẃنџمґل џ^ Ẃأ џال ر Ẃن ґكџل џو)
^ خواهد داشت»؟  ^ و تدبير «كس∂ كه فرمانش را نم∂برند،چه رأ
چه كند آن فرمانده∂ كه سربازان از فرمانش اطاعت نم∂كنند؟ 

)؛  ẂمẀك џد џأو ẀيمґقẀي џو ẂمẀك Ẁحґل ẂصẀا يџمґب ẁمґالџعџل ∂ґẃن ґإ џو)
^ ج→→نگ ب→→→ا  و م→→→ن م→→→→∂دانم از چ→→→→ه راه→→→∂ ش→→→→ما را اص→→→→الح ك→→→نم و ك→→→ج∂ ش→→→ما را راست گ→→ردانم و ب→→را
^ پ→يشرفت م→قاصد خ→ود، ب→عض∂ از ش→ما را  ẃاران س→تمگر، ب→را دش→→من آم→→اده س→→ازم(م∂توان→م م→→انند ج→ب

بكشم يا زندان∂ كنم تا عبرت گيريد و از ترس اطاعتم كنيد). 
∂)؛۲  ґسẂفџن ґاد џسẂف ґإґب ẂمẀك џالح Ẃص ґإ ^ џال أر ґاهللا џو ∂ґẃن ґكџل џو)

ول∂ ب→ه خ→دا س→وگند، م→ن اص→الح ش→ما را ب→ا اف→ساد و ت→باه س→اختن خ→ود،جايز ن→م∂ب→ينم(كه خودم را 
^ خدا انجام دهم).  ^ بر خالف رضا به خاطر اصالح شما جهنẃم∂ سازم و كار

معصومين� مẀجاهدґ مخلص خدا 
آر＾: 

)؛  ґه ґادџه ґج ￍق џح ґهẃالل ∂ґف ẂمẀت Ẃدџاه џج)
 ẃش→→ما خ→→اندان ع→→صمت در ت→→مام ش→→راي→→→ط، در ح→→ال ج→هاد در راه خ→دا ب→وديد، آنگ→ونه ك→ه ح→ق
 ^ ^ خ→→دا ب→ود.جهاد فقط كشتن و كوبيدن نيست، بلكه در شرايط∂،دست رو ج→هاد و م→ورد رض→→ا
^ ج→→→→→→→هاد ن→→→→→→يز  دست ن→→→→→→→هادن و خ→→→→→→→ود را ت→→→→→→→سليم دش→→→→→→→من ك→→→→→→→ردن ج→→→→→→→هاد است ك→→→→→→ه دش→→→→→→وارت→→→→→→رين م→→→→→→رحله
ه→→ست.آيا آن ق→→در س→→كوت ك→→ردن ك→→→ه روب→→→هصفتان∂ ب→→ريزند و ط→→ناب ب→→ه گ→→ردن ش→→ير ب→يفكنند و او را 
ـ آن ه→→→→م دش→→→→وارت→→→→رين  ^ ج→→→→→هل و ك→→→→→فر و ن→→→→→فاق ب→→→→ه م→→→→سجد ب→→→→برند،جهاد  ^ ب→→→→→→يعت ب→→→→→ا ي− ج→→→→→رثومه ب→→→→→را
 ^ ـ ن→→→→→→يست؟تمام ام→→→→→→امان�هر ي− در چ→→→→→→نين ش→→→→→→راي→→→→→→ط∂ م→→→→→→بتال ب→→→→→→ه چ→→→→→→→نين ج→→→→→→→هاد ^ ج→→→→→→→→هاد  م→→→→→→→رحله

                                                           

^ فيض،خطبه＾۲۷.  ـ نهج البالغه ۱
ـ همان،خطبه＾۸⅛.  ۲
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ب→→ودهان→→د؛ وگ→→رنه، ه→→يچ ك→→دام از آن ب→→زرگواران ج→→→ز ام→→يرالم→→ؤمنين و ام→ام ح→سين�جهاد ب→ا ش→→مشير 
^ آن ب→→→→رگزيدگان خ→→→دا در راه ح→→→فظ اس→→→اس دي→→→ن خ→→→دا و ارش→→→اد و  ن→→→→كردهان→→→→د و در ع→→→→ين ح→→→→ال، ه→→→→→مه

هدايت بندگان خدا، حقẃ جهاد را انجام دادهاند. 
^ پ→→→→→يامبراك→→→→رم�،با ش→→→→يبه، ك→→→→→ه از خ→→→→ويشاوندان→→→→→شان ب→→→→ود، در ج→→→→→اي∂  ẃاس، ع→→→→→مو ^ ع→→→→→ب روز
ن→→→شسته ب→→→ودند و ب→→→→ا ه→→→م م→→→فاخره م→→→∂كردند؛ ي→→عن∂، اف→→تخارات خ→→ود را ب→→ه رخ ه→→م م→→→∂كشيدند.عباس 
^ دارم ك→→→→ه دي→→→گران ن→→→دارن→→→→د و آن اي→→→→ن ك→→→→ه م→→→نصب س→→→→قاي↨الح→→→اجẃ و آب رس→→→ان∂ ب→→→ه  گ→→→فت:من ام→→→تياز

اج از آن من است.  ẃحج
يẃت ش→→ايان∂ داشت  ẃاج اه→م ẃآبرس→ان∂ ب→ه ح→ج ^ ẃدر آن زم→→ان آب ب→→سيار ك→→مياب ب→ود و ت→صد

) بود.  ẃسقاي↨ الحاج) ẃاين كار مهم ^ ẃاس متصدẃ و عب
مار↕المسجدالحرام  ґدارم ك→→ه ك→→س∂ ن→دارد و آن اي→ن ك→ه، م→نصب ع ^ ش→يبه گ→فت: م→ن ام→تياز
^ ك→→→→→عبه از آن م→→→→→ن است.در ه→→→→→مين ح→→→→→→ال، ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين  (آب→→→→→→اد ك→→→→→ردن م→→→→→سجدالح→→→→→رام) و ك→→→→→→ليددار
 ^ ع→→ل∂�كه در س→→نẃ ج→وان→∂ ب→ود، ك→نار آن→→ها رس→يد.آنها خ→وشحال ش→دند و گ→فتند:عل∂ را ب→ه داور
^ خ→ود را ب→يان ك→ردند،عل∂�فرمود: م→ن اگ→ر چ→ه سنẃم  ^ م→فاخره م→∂طلبيم.پس از اي→ن ك→ه م→اجرا
^ ك→→→→→ه م→→→→ن دارم، ه→→→→يچ  از ش→→→→→→ما ك→→→→→متر است،ب→→→→→ا ك→→→→→مال م→→→→→→عذرت از ع→→→→→مẃ ب→→→→→زرگوارم م→→→→→→∂گويم، اف→→→→→تخار
ك→→دام از ش→→ما ن→→→داري→د.گفتند:اف→تخار ت→و چ→→يست؟فرمود:اف→تخار م→ن اي→ن است ك→→ه ب→→ه ب→ركت ش→مشير 
من، هر دو شما به اسالم مشرẃف شديد.اگر شمشير من نبود،شما هم اكنون در ظلمت كفر به سر 
^ ك→س∂ ك→→ه ب→→ه بركت جهاد و شمشير او، جمعيẃتها از ظلمت  م→∂برديد.آيا اي→ن اف→تخار ن→يست ب→را

ر و مشرẃف شدهاند؟  ẃكفر به نور ايمان و شرف اسالم منو
ẃاس از ش→→→→→→→→نيدن اي→→→→→→→→ن ح→→→→→→→→رف از ع→→→→→→→→ل∂ẃ ج→→→→→→→وان، ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→رادرزادهاش ب→→→→→→→ود، س→→→→→→→خت ب→→→→→→→رآشفت،  ع→→→→→→→→ب
آنگ→→→→ونه ك→→→→→ه ن→→→→توان→→→→ست ب→→→→نشيند.از ج→→→→ا ب→→→→رخاست و دام→→→نكشان ب→→→ه ح→→→ضور پ→→→يامبراك→→→رم�آمد و 
مه گ→→فت:آيا ن→→م∂بين∂ ع→→ل∂ ب→→→ا م→ن چ→→ه ط→ور ح→رف م→→∂زند؟رسول اك→رم�ديد ع→مو  ẃب→→دون م→→قد
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خ→→→→→يل∂ ن→→→→→اراحت است.ف→→→→→رمود:عل∂ را ص→→→→→→دا ك→→→→→نيد.ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين�آم→→→→د.رسول اك→→→→رم�فرمود: 
^ كه ناراحت است؟اميرالمؤمنين�عرض كرد: يا رسول اهللا،من واقعيẃت∂  ع→ل∂، ب→ه عمو چه گفتها
^ وح→→∂، ج→برئيل  را گ→→فتهام.ع→→مو چ→→را ب→→ايد از ش→→نيدن ح→رف ح→قẃ ن→→اراحت ش→ود؟در اي→ن م→وقع، ف→رشته

^ آن مفاخره نشان داد:  ^ خدا را درباره امين� ،نازل شد و ضمن آيات∂ چند، داور
 џدџجاه џو ґر ґخ Ẃاآل ґمẂوџيẂال џو ґاهللاґب џنџآم Ẃنџمџك ґرام џحẂال ґد ґج ẂسџمẂال џ↕ џمار ґع џو ґ ẃحاجẂال ↨џقاي ґس ẂمẀتẂل џع→ џأ ج�

�؛   џمينґالẃالظ ẂمџوẂقџا ^ ґدẂهџو اهللا ال ي ґاهللا џدẂن ґع џون Ẁوџت Ẃسџال ي ґاهللا ґيلґب џس ∂ґف
اج و آب→اد س→اختن م→سجدالحرام را ه→مانند ع→→مل ك→س∂ ق→رار دادي→د ك→ه ب→→ه  ẃآي→→→ا س→يراب ك→ردن ح→ج»
^ نيست و  خدا و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است؟اين دو هرگز نزد خدا مساو

خدا ستمگران را هدايت نم∂كند». 
 џدẂن ґع ↨ џج џر џد ẀمџظẂأع Ẃم ґه ґسẀفẂأن џو Ẃم→ ґهґوالẂأم→ґب ґاهللا ґيلґب џس ∂→ґوا ف Ẁدџج→اه џوا و Ẁر џه→اج џوا وẀن→џآم џي→ن ґذￍال�

�؛۱   џون ẀزґفائẂال ẀمẀه џ−ґولئẀا џو ґاهللا
«آن→ها ك→ه اي→→مان آوردن→د و ه→→جرت ك→ردند و ب→ا اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد كردند، در 

نزد خدا مقامشان برتر است و همانان هستند كه رستگارانند». 
^ متẃقيان�  ^ موال ^ و جوانمرد فداكار

^ م→→→→ال دن→→→→→يا در چ→→→→شم ب→→→→رخ∂ از م→→→→سلمانان،آنها س→→→→نگر را ب→→→→ر  →→→→→→د ب→→→→ر اث→→→→ر ج→→→→لوهگر Ẁح Ẁدر ج→→→→→نگ ا
خ→→الف دس→تور رس→ول خ→دا خ→ال∂ گ→→ذاش→تند و دش→من از ه→مان زاوي→ه ح→→مله ك→رد و ش→→كست س→خت∂ 
^ ك→→→→→→→→→→→→نار  ^ پ→→→→→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→→→→→ه ف→→→→→→→→→→→→→رار گ→→→→→→→→→→→→ذاش→→→→→→→→→→→→تند و ج→→→→→→→→→→→→ز اف→→→→→→→→→→→→راد م→→→→→→→→→→→→→عدود ب→→→→→→→→→→→→→ر ارتش اس→→→→→→→→→→→→→→الم وارد آم→→→→→→→→→→→→→→د و ب→→→→→→→→→→→→→سيار
پ→→→→يامبراك→→→→رم�باق∂ ن→→→→ماندند و از اي→→→ن رو لط→→→→مات س→→→نگين∂ ب→→→ر آن ح→→→ضرت وارد ش→→→د. اي→→→شان در 
^ بس خ→طرنا∑، ت→نها  ^ ك→شتنش ه→جوم آوردن→→د. در آن ت→→نگنا ^ دش→من ق→رار گ→رفت و ب→را اح→اطه
ك→→→س∂ ك→→→ه پ→→→→روان→→→→هوار ب→→→ر گ→→→رد ش→→→مع وج→→→ود رس→→→ول اك→→رم�م∂چرخيد و از ه→→مه ط→→رف،ضربات 

                                                           

 .۲Ωبرائت،آيات۱۹و ^ ـ سوره ۱
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^ بر بدن  ن→يزه و ش→مشير دش→من را ب→ه ج→→ان خ→ود م→→∂خريد،عل∂�بود ك→ه ب→نا ب→ه ن→قل∂ ۹Ω زخ→م ك→ار
م→→باركش وارد آم→→→د.پس از ج→→نگ م→→∂خواس→→تند ب→→خيه ك→→نند ك→→ه از بس زخ→→→مها ب→→ه ه→م ن→زدي− ب→ود، 
^ ع→→ل∂� ب→→ود ك→→ه  ^ اع→→جاب ان→→→گيزґ ف→→داك→→→ار ^ در ك→→→ار ب→→→خيه پ→→يش م→→→∂آمد. در آن ص→→حنه دش→→→وار

^ تحسين آسمان∂ از جانب خدا رسيد:  ندا
يẂفџ اґالẃ ذوالẂفџقار)؛  џال س ẃ∂ґلџع ẃالґا ∂џتџال ف)

^ جز ذوالفقار عل∂ كجاست»؟  ^ جز عل∂ كو و شمشير «جوانمرد
در ج→نگ خيبر كه جنگ عظيم∂ بود،ديگران رفتند و شكست خورده برگشتند و ترس و 

وحشت∂ عجيب ارتش اسالم را فرا گرفت،تا ي− شب رسول خدا فرمود: 
ار ال  ẃر→→џف џرẂي→→ џغ ẁار ẃر→→џك ẀهẀول→→ Ẁس џر џو Ẁاهللا Ẁهب ґح→→Ẁي џو Ẁهџول→→ Ẁس џر џو џاهللا ب ґح→→Ẁي Ґال→→ Ẁج џر Ґدا→→ џغ ↨→→→ џاي ẃالر ￍنџي ґط→→→ Ẃع Ẁ џال)

)؛۱  ґهẂي џدџي ∂џلџع џاهللا џحџتẂف џي ∂ẃت џح Ẁع ґج Ẃرџي
^ م→→→→∂دهم ك→→→ه ه→→م او خ→→دا و رس→→ولش را دوست دارد ه→→م خ→→دا و  «ف→→→ردا م→→→ن پ→→→رچم را ب→→→ه دست م→→→رد
^ از دشمن بر نم∂تابد».  ^ كه تا دشمن را از پا در نياورد، رو رسولش او را دوست دارند؛حملهور

اص→حاب اين سخن را كه شنيدند، به يكديگر نگاه كردند كه آيا كيست آن مرد؟تا صبح 
ش→→→→د و رس→→→→ول اك→→→→رم�فرمود: ع→→→→ل∂ ك→→→→جاست؟گفتند: ي→→→→ا رس→→→→ول اهللا، ع→→→→ل∂ ب→→→ه چ→→→شمدرد س→→→خت∂ 
م→→→→→→→بتال ش→→→→→→→ده و ق→→→→→→→ادر ب→→→→→→→ه ح→→→→→→→ركت ن→→→→→→→→يست و پ→→→→→→→يش پ→→→→→→→→ايش را ن→→→→→→→م∂بيند.فرمود:او را ب→→→→→→→→ياوريد.دستش را 
گ→→→رفتند و ب→→→ا ه→→→مان ح→→→ال ك→→→→ه چ→→→شمش ب→→→سته ب→→→ود، ب→→→ه ح→→→ضور رس→→→ول اك→→رم� م→→شرẃف ش→→د.رسول 
^ ع→→→→→→ل∂�كشيد.چشمها ب→→→→→از و روش→→→→→→ن ش→→→→→د.  خ→→→→→→دا� ان→→→→→→دك∂ از آب ده→→→→→→→ان خ→→→→→→ود ب→→→→→→ه چ→→→→→→شمها

پيامبراكرم�پرچم را به دستش داد.عل∂�رفت و فاتح برگشت. 
ضربت∂ برتر از عبادت جنẃ و انس 

ẃحد  ^ ق→بايل ب→ا ه→→م م→ت ^ خ→→ندق) س→→ختترين ج→→نگها ب→ود؛ زي→را ه→→مه ج→→نگ اح→→زاب( غ→→زوه
                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۲۱،صفحه＾۳.  ۱
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 ^ ، رزم→→نده ẃش→→→دند و ي→→كجا ب→→ه م→→→دينه و م→→ركز اس→→→الم ح→→→مله آوردن→→د.در آن ج→→نگ، ع→→مروبن ع→→بدود
ن→→→→→→→امدار، ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ا ه→→→→→→→زار رزم→→→→→→→نده ب→→→→→→→رابر ب→→→→→→→ود،به م→→→→→→→قابله ب→→→→→→→→ا ام→→→→→→→يرالم→→→→→→→ؤمنين�آمد.آنجا ب→→→→→→ود ك→→→→→→→ه رس→→→→→→ول 

خدا�فرمود: 
)؛۱  ґهґẃلẀك ґ∑Ẃر ґẃشẂال џﾱґا ẀهلẀك Ẁااليمان џز џرџب)
«تمام ايمان با تمام كفر روبهرو شد». 

در همان جنگ بود كه رسول خدا�فرمود: 
)؛۲  ґنẂيџلџقￍالث ↕ џباد ґع Ẃن ґم Ẁل џضẂفџا ґق џدẂن џخẂال џمẂوџي ＃ẃ∂ґل џع ↨џب Ẃر џضџل)

^ جنẃ و انس است».  «ي− ضربت شمشير عل∂ در روز خندق افضل از عبادت همه
از اي→→→ن ب→→→→يان رس→→→ول اك→→→رم� م→→→علوم م→→→∂شود ك→→→ه اگ→→ر آن روز ع→→مروبن ع→→بدودẃ ب→→ه ش→→→مشير 
^ از اس→→الم و ق→رآن و ش→خصيẃت پ→→يامبر ب→اق∂  ع→→ل∂ ك→→شته ن→→م∂شد، اس→→اس اس→→→الم م→→نهدم گ→→شته و اث→ر
ن→→→→مانده ب→→→→ود و لذا ت→→→→ا روز ق→→→→يامت، ه→→→→ر چ→→→→ه ع→→→→بادت از ج→→→→نẃ و انس ص→→→→ادر ش→→→→ود، ه→→→→مه از ب→→→→ركات ي− 
 ґ√اهللا ∂→→→ґف ẂمẀ ت Ẃد џاه→→→ џج џش→→→مشير ع→→ل∂� در روز خ→→→ندق است؛اي→→ن ي− م→→صداق از م→→→صاديق(و ^ ض→→ربه

)است.  ґه ґاد џه ґق√ ج џح
جز عل∂�كيست شاخشكن شجاعان عرب؟ 

→→الع ي→ا م→غرض، ف→توحات اس→→الم∂ ص→→در اس→→الم را ب→ه كسان∂  ẃح→ال ب→رخ∂ از ن→ويسندگان ب→→∂اط
ن→سبت م→→∂دهند ك→→ه ف→∂الواق→ع آن→ان در اي→→ن پ→يروز＾ها ن→قش چ→→ندان→→∂ ن→→داش→تهان→→د و اگ→→ر ب→ه فرض آن 
^ آن گذاشت، محصول ايمان و شجاعت سربازان∂ بوده  ف→توحات رابتوان نام اسالم∂ و اله∂ رو
^ و افتخارات  ^ رس→ول خ→دا�ب→ودهان→د و آن→ان ب→ودند ك→→ه اي→→ن پ→يروز است ك→ه دست پ→روردهها
^ ش→→→جاعان  را ك→→→→→سب ك→→→→ردند و ن→→→→→ه ك→→→→→سان دي→→→گر وآن كس ك→→→ه ت→→→وان→→→ست در ج→→→زيز↕ الع→→→رب ش→→→اخها
ع→رب را ب→→شكند و پ→يلتنان آن→→ها را ب→→ه زان→و در آورد و ب→→ين∂ م→ستكبران گ→ردنكش را به خا∑ بمالد و 

                                                           

 .۲۱Ｑ＾۲،صفحهΩـ بحاراالنوار،جلد ۱
→→ت∂  م√ Ẁا ґل џم→→ џع Ẃن→→ ґم Ẁل џض→→ Ẃف џد ا џو ґدẂب→→→ џع ґنẂ وب ґر Ẃم→→ џعґاب→→يطالب ل ґب→→ن ґẃ∂ґل→→ џع ↕Ẁز џم→→بارџـ ه→→→مان،جلد۱℮،صفحه＾۹۱،به اي→→→ن ع→→بارت آم→→ده است:"ل ۲

 .↨џيام ґالق ґوم џي ∂џل ґا
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بن ابيطالب�،بود.  ẃ∂گرداند،اسداهللا الغالب، امام عل ẃقدرت آسمان∂ اسالم را مستقر
^ ع→ل∂� گسترده شد، ديگران آمدند و بر سر  آر＾،پس از اي→ن ك→ه س→فره ب→→ا ف→داك→ار＾ها
^ آم→اده ن→شستند و ن→اجوان→مردان→ه ب→ا ص→احب س→فره ه→م ب→→ه ج→نگ و س→تيز برخاستند و آن چنان  س→فره
^ م→ظلوم م→ا ف→رمود:ديگر ص→→الح اس→→الم و م→سلمين در اي→→ن ن→يست  ف→→ضا را ت→→يره و ت→→ار ك→→ردند ك→→ه م→وال
ك→→→→ه م→→→→ن ق→→→→يام ك→→→→نم و ش→→→→مشير ب→→→→→كشم و م→→→سند را ب→→→→گيرم؛چون در اي→→→ن ص→→→ورت، ج→→→→نگ داخ→→→ل∂ پ→→→يش 

م∂آيد و اساس دين به هم م∂ريزد. 
∂)؛۱  Ґج џش ґقẂل џحẂال ∂ґف џو ^ Ґذџق ґنẂي џعẂال ∂ґف џو ẀتẂرџب џصџف)

«صبر كردم مانند كس∂ كه خار در چشم و استخوان در گلويش گير كرده باشد». 
^ جهاد اكبر  يẃت واال ẃاهم

ار و منافقين در راه خدا مجاهده  ẃبود از جهاد خاندان عصمت كه با كف ^ ب→ار＾،اي→ن ن→مونها
^ ن→→→→يز از ج→→→→هاد ه→→→→ست ك→→→ه از آن ت→→→→عبير ب→→→→ه ج→→→هاد اك→→→بر ش→→→ده است و آن ج→→→هاد ب→→→ا  ك→→→→ردند.قسم دي→→→→گر

ار بازگشته بودند فرمود:  ẃنفس است.رسول خدا�به سربازان∂ كه از ميدان جنگ با كف
)؛۲  ẀرџبẂك џ Ẃاال Ẁهاد ґجẂال Ẁم ґهẂيџل џع џ∂ґقџب џو џرџغ Ẃص џẂاال џهاد ґجẂا ال Ẁو џضџم＃ قẂوџقґب Ґبا џح Ẃرџم)

«خوش آمدند كسان∂ كه از جهاد كوچ− باز گشتهاند و جهاد بزرگتر بر آنها باق∂ است». 
^ ن→→→→فسان∂  ^ اه→→→→→وا س→→→→→ؤال ك→→→→→ردند: ي→→→→→→ا رس→→→→→ول اهللا، ج→→→→→→هاد ب→→→→→زرگتر ك→→→→→→دام است؟ف→→→→→رمود: پ→→→→→ا رو
^ ن→→→امشروع دل م→→→بارزه ك→→ردن، ج→→→هاد ب→→زرگتر است.در آن م→→يدان ن→→يز اه→→→ل  ن→→→هادن و ب→→→→ا خ→→→واس→→→تهها
ب→→→→→→→→→→→→→→يت ن→→→→→→→→→→→→→→بوẃت�هستند ك→→→→→→→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→→→→→→قẃ ج→→→→→→→→→→→→→→→هاد را ان→→→→→→→→→→→→→→→جام دادهان→→→→→→→→→→→→→→د.به اي→→→→→→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→→→→→→يان پ→→→→→→→→→→→→→رسطوت از ام→→→→→→→→→→→→→ام 

ه كنيد:  ẃاميرالمؤمنين�توج
 ￍ∂џل ґإ ب џأح Ґداￍف џص→→Ẁم ґالل→→ Ẃغ Ẃاأل ∂→→ґف ￍر→→ џجẀا џو Ґداￍه џس→→Ẁم ґان џدẂع→→ ￍالس ґ− џس→→ џح џﾲ→→→ џع џيت→→→ ґأب Ẃن џأل ґاهللا џو)
)؛  ґامџط ẀحẂال џن ґء＃ م Ẃ∂ џشґل Ґبا ґاصџغ џو ґادџب ґعẂال ґضẂعџبґل Ґماґالџظ ↨џامџيґقẂال џمẂوџي Ẁهџول Ẁس џر џو џاهللا ∂џقẂأل Ẃأن Ẃن ґم

                                                           

^ فيض،خطبه＾۳.  ـ نهجالبالغه ۱
ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه＾۱۹Ｑ(جهد).  ۲
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^ خ→→→→→→→→ار س→→→→→→→→رتيز  ^ خ→→→→→→→→→→ار س→→→→→→→→عدان[گياه∂ ك→→→→→→→→ه دارا «ب→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→دا س→→→→→→→→→وگند، اگ→→→→→→→→→ر شب را ب→→→→→→→→→يدار ب→→→→→→→→→ه رو
^ زم→→ين ك→→→شيده ش→→وم، اي→→ن را دوستت→→ر دارم از اي→→ن  ^ ب→→ه زن→→جير ب→→سته رو است]ب→→→گذرانم و ب→→ا دست و پ→→ا
^ از  ك→→ه خ→→دا و رس→→ولش را روز ق→→يامت در ح→→ال∂ م→→→القات ك→→نم ك→→ه ب→→→ه ب→عض∂ از ب→ندگان س→تم ك→رده و چ→يز

مال دنيا را غصب كرده باشم». 
 ＃↨џل Ẃم→→→џن ∂→→→ ґف џاهللا џ∂ ґص→→→ Ẃعџأ Ẃأن ∂џل→→→→ џا عџه ґالك→→→→→Ẃأف џت Ẃح→→→→џا تџم→→→→ ґب ↨џعẂب→→→→ ￍالس џيمґال→→→→џق џ Ẃاأل Ẁيت ґط→→→→ ẂعẀا Ẃوџل ґاهللا џو)
مẀهџا)؛ ۱  џضẂقџت ＃↕ џاد џر џج ґمџف ∂ґف ＃↨џق џر џو Ẃن ґم ẀنџوẂه џأل ^ ґدẂن ґع ẂمẀاكџيẂن Ẁد ￍن ґإ џو ẀهẀتẂل џعџا فџم ＃↕ џير ґع џش џبẂل Ẁا جџهẀبẀل Ẃس

џأ
^ آن→هاست ب→ه م→ن ب→→دهند  «ب→→ه خ→→دا س→→وگند، اگ→ر ه→فت اق→ليم ع→الم را ب→→ا ت→مام آن→چه در زي→→ر آس→مانها
^ ك→→→ه پ→→→وست ج→→→وي∂ را از او ب→→→ربايم،اين ك→→→ار را  ^ اي→→→ن ك→→→ه خ→→→دا را ن→→→افرمان∂ ك→→→→نم در م→→→ورد م→→→ورچها ب→→→→را
^ ش→ما ن→زد م→→ن پ→ستتر و خ→وارتر است از ب→رگ∂ ك→ه در ده→→ن م→→لخ∂ ب→اشد كه  ن→م∂كنم و ب→ه ح→قيقت، دن→يا

آن را م∂جود». 
زهد حضرت زهرا� 

وقت∂ اين آيه نازل شد: 
�؛۲   ẁوم ẀسẂقџم ẁء Ẃز Ẁج ẂمẀهẂن ґباب＃ م ґ ẃلẀكґواب＃ لẂأب Ẁ↨џعẂب џها سџل � џين ґعџم Ẃأج ẂمẀه Ẁد ґعẂوџمџل џمￍن џه џج ￍإن џو�
«ج→→هنẃم وع→→دهگاه گ→→نهكاران است و آن ه→فت در دارد و از ه→ر ك→دام از آن دره→ا گ→روه م→→عيẃن∂ از 

آنها وارد م∂شوند». 
ẃر و گ→ريان ش→د و اص→حاب ن→يز ب→→ه گريه  رس→ول خ→دا�از ب→يان ت→هديدآميز آي→ه س→خت م→تأث
ẃر آن ح→→→→→→ضرت آگ→→→→→→اه ن→→→→→→بودند و ه→→→→→→يبت م→→→→→→قام ن→→→→→→بوẃت ن→→→→→→يز م→→→→→→انع از  اف→→→→→→تادند، در ح→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→ه از ع→→→→→→لẃت ت→→→→→→أث
اس→تفسار ب→ود ت→→ا اي→→ن ك→→ه ج→→ناب سلمان� گفت:كليد حلẃ مشكل به دست من است؛من خدمت 
^ تقاضا م∂كنم كه پدر را مالقات كند؛چرا كه م∂دانم  يقه م→شرẃف م→∂شوم و از و ẃح→ضرت ص→د

پدر از ديدار دخترش خوشحال م∂شود و حزن و اندوه از قلبش مرتفع م∂گردد. 
                                                           

 .۲۱Ｑ＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱
^ حجر،آيات۳℮و℮℮.  ـ سوره ۲
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يقه�شرفياب ش→→→→→د و او را از ح→→→→→→ال پ→→→→→در آگ→→→→→اه س→→→→→→اخت.آن  ẃس→→→→→لمان خ→→→→→دمت ح→→→→→ضرت ص→→→→→→د
ح→→→ضرت ب→→→ا ش→→→→تاب از ج→→→ا ب→→→رخاست و چ→→→→ادر ب→→→ر س→→→ر ك→→→رد و ب→→→ه دي→→→دار پ→→→در رفت.از س→→→لمان ن→→→→قل ش→→→ده 
است ك→→ه م→→ن وق→→ت∂ چ→→شمم ب→→ه چ→→ادر زه→→را� اف→تاد، دي→دم از دوازده ج→ا وص→له دارد؛ در دل گ→فتم، 
→→→→→→→ا دخ→→→→→→تر  ẃح→→→→→→رير و اس→→→→→→تبرق ب→→→→→→رخوردار ب→→→→→→اشند ام ^ ^ از ج→→→→→→امهها ^ ع→→→→→→→جب! دخ→→→→→→→تران ق→→→→→→يصر و ك→→→→→→سر ا

د دارد سر كند؟  ẃمتعد ^ ^ كه وصلهها سلطان دنيا و آخرت چادر
ẃر   پ→→→→يش پ→→→→در آم→→→→→د و رس→→→→ول اك→→→→رم� از دي→→→→→دار دخ→→→→تر ع→→→→زيزش خ→→→وشحال ش→→→→د و ع→→→لẃت ت→→→أث
خ→→→→ود را از ن→→→→زول آي→→→→ه ب→→→يان ك→→→رد. پس از آن، زه→→→را� ع→→→رض ك→→→رد: پ→→→→در، س→→→لمان از وص→→→لهدار ب→→→ودن 
ب ك→→→→→رده است، در ح→→→→→→ال∂ ك→→→→→ه خ→→→→→بر ن→→→→→دارد در اي→→→→→ن چ→→→→→→ند س→→→→→ال ك→→→→→ه ب→→→→→ا ع→→→→→ل∂ زن→→→→→دگ∂  ẃچ→→→→→ادر م→→→→→ن ت→→→→→عج
 ^ ^ آن م→→→→→→→→→∂خواب→→→→→→→→يم و روز، ع→→→→→→→→لف ب→→→→→→→→را م→→→→→→→→→∂كنم،تنها ي− پ→→→→→→→→→وست گ→→→→→→→→وسفند داري→→→→→→→→م ك→→→→→→→→ه شب رو

^ آن م∂گذاريم.  شترمان رو
ن→→ه اي→→ن ك→→ه ن→داشت،ب→لكه ع→→الوه ب→ر غ→نايم ج→→نگ∂ ك→ه س→هم ام→يرالم→ؤمنين م→∂شد،از م→حصول 
→→→→→→→→ا ه→→→→→→→→→مه را در راه خ→→→→→→→→دا، ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→ستمندان ان→→→→→→→→→فاق  ẃب→→→→→→→→→→سيار ع→→→→→→→→→→ايدشان م→→→→→→→→→∂گرديد؛ ام ^ ف→→→→→→→→→د∑ ن→→→→→→→→→يز ب→→→→→→→→→هرها
^ ق→بايل ب→ه خ→واستگار＾اش م∂آمدند.رسول  ^ ب→زرگان و رؤس→→ا م→∂كردند. ن→→ه س→→اله ب→ود ك→ه از س→→و
^ صادر كند.  خدا�م∂فرمود:اختيار امر ازدواج زهرا دست خداست؛تا خدا چه دستور

 ^ ^ اص→→→→حاب ب→→→→ا ه→→→→م ب→→→→ه گ→→→→→فتگو ن→→→→شستند و گ→→→→فتند:اح→→→→تماالҐ رس→→→→ول خ→→→→→دا دخ→→→ترش را ب→→→را روز
^ ن→→→كرده است. چ→→→ه خ→→→→وب است از او ب→→خواه→→يم ب→→ه  ع→→→ل∂ ن→→→گه داش→→→ته و او ه→→→م ت→→→→ا ب→→→ه ح→→→→ال خ→→→واس→→→→تگار

^ برود تا ببينيم به او چه م∂گويد.  خواستگار
ح→→ضرت ام→→يرالم→→ؤمنين�آن وقت در ن→→خلستان م→→→شغول ك→→ار ب→→ود.آن ج→→مع آم→→دند و م→اجرا 
س پ→يامبراك→رم�مشرẃف  ẃرا گ→→فتند.ام→→يرالم→→ؤمنين�پ→→يشنهاد آن→→ها را پ→→ذيرفت و ب→→ه م→→حضر م→→قد
ش→→→→د.سالم ك→→→رد و ن→→→→شست و س→→→رش را پ→→→→ايين ان→→→→داخت، در ح→→→ال∂ ك→→→→ه چ→→→هرهاش از ش→→→رم و ح→→→يا س→→→رخ 
ش→→→→→ده ب→→→→→ود.رسول خ→→→→→→دا� ف→→→→→رمود:عل∂، ح→→→→→رف∂ دار＾؟اگ→→→→→ر ح→→→→→اجت∂ دار＾، ب→→→→→ه م→→→→ن ب→→→→گو.عرض 
ك→→→→رد: ي→→→→→ا رس→→→→ول اهللا،م→→→ن از ك→→→ودك∂ در دام→→→ن ش→→→ما پ→→→رورش ي→→→افتهام.از پ→→→در و م→→→ادر ب→→→→ه م→→→ن م→→→هربانتر 
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ب→→→→ودهاي→→→→د.حاال م→→→→وقع ت→→→شكيل خ→→→انواده رس→→→يده؛ اگ→→→→ر م→→→صلحت م→→→→∂دان→→→→يد، دخ→→→ترتان ف→→→اطمه را ب→→→→ه م→→→ن 
م كرد و فرمود:بسيار  ẃت→زويج ك→نيد. رس→ول خ→دا ه→مين ك→ه اي→ن ح→رف را ش→نيد، خ→وشحال ش→→د و ت→بس
خ→وب،بنشين ت→ا م→ن از خ→ود دخ→ترم ه→م رض→ايت ب→گيرم.داخ→ل ح→جره شد و فرمود:دخترم، عل∂ẃ بن 
^ م→→→→→→→∂كند،آيا رض→→→→→→ايت دار＾؟ف→→→→→→اطمه س→→→→→كوت  ^ خ→→→→→→ودش خ→→→→→→واس→→→→→→→تگار اب→→→→→→يطالب آم→→→→→→ده ت→→→→→→و را ب→→→→→→را

كرد.رسول خدا� فرمود: 
كẀوتẀها رґضاها)؛   Ẁاهللا اكبر س)
^ اوست».  «...سكوت او رضا

 ^ ^ ك→→→ه ب→→را از ج→→→ا ب→→→رخاست و ن→→→زد ع→→ل∂�آمد و ف→→رمود:دخترم راض→→∂ است؛ ح→→اال چ→→ه دار
دخ→→→→ترم م→→→→هر ق→→→→رار ب→→→ده∂؟عرض ك→→→رد:شما خ→→→ودتان م→→→→∂دان→→→يد ك→→→→ه م→→→ن ف→→→قط ي− ش→→→تر و ي− زره و 
→→ا ب→→ه زره  ẃم→→انند ت→→و الزم است،ام ^ ^ س→→رباز ي− ش→→→مشير دارم.رس→→→ول خ→→→→دا ف→→→رمود:شتر و ش→→→مشير ب→→→را
خ→→→يل∂ اح→→→تياج ن→→→يست؛زره را ب→→→فروش و ه→→→→مان را م→→→هر ق→→→رار ب→→→ده.زره را ف→→→روختند؛ پ→→انصد دره→→م ش→→د. 
ح→→→→→ضرت ع→→→→→ل∂�پ→→→→ول را ن→→→→زد پ→→→→→يامبر� آوردن→→→→د.اي→→→→شان از ه→→→→→مان پ→→→→انصد دره→→→→→م، ش→→→→→صت و س→→→→ه 
^ دخ→→ترم ج→→هيزيẃه ت→→هيẃه ك→→نيد.آن س→→ه ن→→فر  دره→→→م ب→→→رداش→→تند و ب→→ه س→→ه ن→→فر دادن→→د و ف→→رمودند: ب→→رويد ب→→را
 ＾ ^ و ي− دس→→تاس∗∗∗∗و چند كاسه ه→م رف→تند و ب→ا آن ش→صت و س→→ه دره→م ي− پ→يراه→→ن و ي− روس→ر

سفال∂ تهيẃه كردند. 
^ م→→→→→ا ه→→→→م ب→→→ه ه→→→مين ك→→→يفيẃت ان→→→جام م→→→→∂گرفت و اي→→→ن ه→→→مه  راس→→→→ت∂ چ→→→→ه م→→→→→∂شد اگ→→→→ر ازدواجه→→→→ا
^ م→→→سرفانه و س→→→رسامآور از ب→→→ين  الت و پ→→→→يچيدگ∂ها در م→→→→راح→→→→ل گ→→→وناگون و ه→→→زينه ك→→→ردنها ẃت→→→→جم

م∂رفت. مگر قرآن، كالم خدا، به پيروانش دستور نداده است كه: 
نџ↨...�؛۱  џس џح ẁ↕џو ẂسẀا ґاهللا ґول Ẁس џر ∂ґف ẂمẀكџل џكان Ẃدџقџل�

^ شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشق∂ نيكوست...».  «قطعاҐ برا
^ از آن را  دام→→→→اد م→→→→هريẃه را پ→→→→→يشاپيش آورده و ب→→→→ه پ→→→→در دخ→→→→تر ت→→→→حويل داده و پ→→→→→در ه→→→→→م م→→→→قدار

                                                           

^ گندم را نرم م∂كند.  دستاس: دست آسياب كه دانهها ^ احزاب،آيه＾۲۱. ∗ ـ سوره ۱
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 ^ ^ زن→دگ∂ دخ→ترش در خ→انه ^ را ب→را ص→→رف خ→→ريد ج→→هيزيẃه ك→→رده و وس→→→ايل ب→→سيار س→→→اده و ض→→→رور
ش→→وهر ف→→راه→→م ك→→رده است.آر＾، دام→→اد ب→→ايد وس→→→ايل زن→→دگ∂ خ→→ود و ه→→مسرش را از ه→→مان م→→هريẃه ك→ه 
 ^ داده است ف→→→راه→→→م ك→→→→ند.آخر، پ→→→→در ع→→→روس چ→→→ه گ→→→ناه∂ ك→→رده ك→→→ه ب→→ايد زي→→ر ب→→ار اي→→→ن ه→→مه ه→→زينهها
^ چ→→→ند دخ→→→تر داش→→→→ته ب→→→اشد، ب→→→ا اي→→→ن اوض→→→اع و اح→→وال∂ ك→→ه  ^ ب→→→خت ب→→→رگشتها س→→→نگين ب→→→رود؟اگ→→→ر ب→→→ينوا
^ سنگين طاقتفرسا را به دوش بكشد.  مردم بهوجود آوردهاند،او چگونه م∂تواند اين بارها

زهرا�امانت خدا نزد عل∂� 
^ ش→→→وهر ب→→→ردند.آن شب، پ→→→در آم→→→د،  ب→→→→ه ه→→→→ر ح→→→→ال، آن ن→→→ور چ→→→شم رس→→→ول را ع→→→روسانه ب→→→→ه خ→→→انه
دست ع→→→روس را گ→→→رفت و در دست دام→→→اد گ→→→ذاشت و گ→→فت:عل∂، اي→→→ن ام→→انت خ→→دا در دست م→→ن 
ب→→→→→→→ود و م→→→→→→→ن ه→→→→→→→م آن را ب→→→→→→→ه دست ت→→→→→→و م→→→→→→→∂سپارم.اي→→→→→→ن گ→→→→→→→ذشت ت→→→→→→ا روز وف→→→→→→→ات رس→→→→→→ول خ→→→→→→→دا رس→→→→→→يد. آن 
ح→→→→ضرت در س→→→→اعت آخ→→→→ر ع→→→→مرش ب→→→ود ك→→→→ه دس→→→تور داد ت→→→مام ك→→→→سان∂ ك→→→ه در ح→→→جره ه→→→ستند،اع→→→مẃ از 
اص→→→→→حاب و ه→→→→مسرانش، ب→→→→يرون ب→→→→روند و ت→→→→نها ع→→→→ل∂ و ف→→→→اطمه و ح→→→→سن و ح→→→→سين ب→→→→مانند.آنها رف→→→→تند و 
اي→نها ك→نار ب→سترش ج→مع ش→→دند و ب→→نا ك→ردند ب→وسيدن و ب→وييدن و گ→ريستن.در آن ح→→ال،رسول خدا 
^ س→→→→→→ينهاش گ→→→→→→→ذاشت.ب→→→→→→ا دست دي→→→→→→گرش ه→→→→→→م دست ع→→→→→→ل∂ را  دست ع→→→→→→→زيزش زه→→→→→→→را را گ→→→→→→→رفت و رو
^ س→→→ينهاش گ→→→→ذاشت.خ→→→واست ح→→→رف ب→→→زند ول∂ گ→→→ريه راه گ→→→لو را گ→→→رفت.چند لح→→→ظه  گ→→→رفت و رو
لي→ن ش→ب∂ ك→ه ت→حويلش م→→∂داد  ẃس→→كوت ك→رد.بعد، دست زه→را را در دست ع→ل∂ گ→ذشت و ب→ه ي→→اد او
فرمود:عل∂، اين امانت خداست كه به دست تو م∂سپارم.اين هم گذشت تا شب∂ رسيد كه عل∂ 

^ مجروح به پدر برگردانيد....  ^ ورم كرده و سينه ^ شكسته و بازو آن امانت را با پهلو
)؛  џمينґالẃالظ ґمẂوџقẂال ∂џلџع ґاهللا Ẁ↨џن Ẃعџال لџا)

 Ẃن→→→→ џعẂال џو џ−ẀمẂل→→→→ ґع ґه→→→→→ґب џح→→→→اطџم→→→→→ا ا ґد џدџع→→→→ ґنيها ب→→→→џب џها وґل Ẃع→→→→→џب џيها و→→→→ ґبџو ا џ↨џم ґف→→→→→اط ﾲ→→→→→→џع ґ ẃل→→→→→ џص ￍمẀه→→→→→ẃللџا
 . џ−ẀمẂل ґع ґهґب џحاطџما ا ґد џدџعґب ẂمẀهџدائẂعџا

الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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«[م→→→→ا اق→→→رار م→→→→∂كنيم ك→→→ه] ش→→→→ما [خ→→→اندان رس→→→الت�]دعوت خ→→→دا را آش→→كار ك→→رديد و ف→→رايض 
خدا را بيان كرديد و حدود خدا را اجرا كرديد و شرايع احكامش را منتشر ساختيد». 

انواع دعوت خدا 
خ→→→→→→دا دو ن→→→→→→وع دع→→→→→→وت دارد:«دع→→→→→→وت ت→→→→→كوين∂» و «دع→→→→→→وت ت→→→→→شريع∂».دعوت ت→→→→→كوين∂ خ→→→→→دا 
ه→مين است كه موجودات را ايجاد كرده است؛گوي∂ كه آنها را از عالم نيست∂ به عالم هست∂ فرا 
ẃ→→→→→ي− ب→→→→→ه خ→→→→→القشان گ→→→→فته و دع→→→→وت او را پ→→→→ذيرفته و ك→→→→→نار خ→→→وان ن→→→عمت  خ→→→→وان→→→→ده و آن→→→→→ها ه→→→→→م ج→→→→واب لب

ايجادش نشستهاند. 
^ ق→→→→درت ن→→→دارد دع→→وت ت→→كوين∂  اي→→→ن دع→→→وت خ→→→→دا ت→→→خلẃفپذير ن→→→→يست؛يعن∂، ه→→→يچ م→→→وجود
ار در ع→→→→→→→ين ح→→→→→→→ال ك→→→→→→→ه ب→→→→→→ه زب→→→→→→ان، ك→→→→→→افر و م→→→→→→نكر  ẃك→→→→→→→ف ∂ẃ خ→→→→→→→دا را اج→→→→→→→→ابت ن→→→→→→→كند و ه→→→→→→→ست∂ را ن→→→→→→→→پذيرد؛حت
ẃ→→ي− گ→→فته و ب→→→هوجود آم→→دهان→→→د و  خ→→→داي→→→ند،با ه→→→مين وج→→→ود و ه→→→→ست∂شان ب→→→ه دع→→→وت ت→→→كوين∂ خ→→→دا لب
^ آن چ→→→نان  ه→→→→مانگونه ك→→→ه خ→→→→دا خ→→→واس→→→ته است ش→→→→دهان→→→د.مگر م→→→مكن است خ→→→→دا ب→→→خواه→→→→د م→→→وجود

بشود و او بتواند كه آن چنان نشود. 
�؛۱   ẀونẀكџيџف ẂنẀك Ẁهџل џولẀقџن Ẃأن Ẁناه Ẃد џرџء＃ إذا أ Ẃ∂ џشґنا لẀل Ẃوџما قￍإن�

ه→ر چ→ه را ب→خواه→د اي→→جاد ك→ند، ف→رمان�ك→ن�ي→عن∂ م→وجود باش صادر م∂كند،او هم موجود 
                                                           

 .℮Ω＾نحل،آيه ^ ـ سوره ۱
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م→→∂شود.توان→اي∂ ت→خلẃف از ف→رمان ن→→دارد.آي→ا آن ك→افر م→نكر خ→دا م→∂توان→د ب→ر خ→→الف خ→واست خ→دا 
^ ج→→→نس∂ و م→→يل ب→→ه ج→→نس م→→خالف ن→→داش→→→ته ب→→اشد؟اي→→ن م→→مكن  ه→→→رگز گ→→→رسنه و ت→→→شنه ن→→شود و غ→→ريزه
ن→→→→→→يست. او خ→→→→→→واس→→→→→→ته است ك→→→→→→ه ان→→→→→→→سان چ→→→→→→نين ب→→→→→اشد و چ→→→→→نين ش→→→→→ده است.اي→→→→→ن ه→→→→→مان اج→→→→→ابت دع→→→→→→وت 

ق يافته است.  ẃكائنات تحق ^ تكوين∂ خداست كه در همه
بẂدا�Ґ؛۱   џع ґمن Ẃح ￍالر ∂ґآت ẃإال ґض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس ∂ґف Ẃنџم لẀك Ẃإن�

^ خدا و مطيع فرمان او هستند».  «هر كه در آسمانها و زمين هست،همه بنده
→ا دع→وت ت→شريع∂ خ→→دا، ك→ه همان احكام شرع∂ و قوانين دين∂ است، تخلẃفپذير است؛  ẃام
ي→→→→عن∂، ب→→→→عض∂ آن را ق→→→→بول ك→→→→رده ب→→→→ه آن ع→→→→مل م→→→→→∂كنند و ب→→→→عض∂ ن→→→م∂كنند.مثالҐ، آي→→→→ه＾�...اق→→→يموا 
^ اط→اعت م→→∂كنند  ها ẃن→→ماز م→→∂دهد، دع→→وت ت→شريع∂ خ→داست.ع→د ^ →لو↕...�كه دس→تور اق→امه ẃالص
ẃه، آنان كه اطاعت م∂كنند،  ^ اطاعت نم∂كنند و نماز نم∂خوانند.البت ها ẃو ن→ماز م→→∂خوان→ند و عد
در ع→→→→الم پس از م→→→→رگ پ→→→→اداش دارن→→→د و آن→→→→ان ك→→→→ه اط→→→اعت ن→→→م∂كنند،آنجا ك→→→→يفر م→→→∂بينند.بهشت و 
ج→→→→→→→هنẃم م→→→→→→→ربوط ب→→→→→→→→ه دع→→→→→→→وت ت→→→→→→شريع∂ خ→→→→→→→داست ك→→→→→→→ه ردẃ و ق→→→→→→بول آن در اخ→→→→→→تيار ان→→→→→→→سان است و ان→→→→→→→سان 

م∂تواند آن را با اختيار خود بپذيرد و بهشت∂ شود يا نپذيرد و جهنẃم∂ گردد. 
تفاوت دعوت تكوين∂ و دعوت تشريع∂ 

در دع→→→→→→وت ت→→→→→→كوين∂ خ→→→→→→دا،اخ→→→→→→تيار ان→→→→→→سان ه→→→→→→يچگونه دخ→→→→→→الت∂ ن→→→→→دارد. اخ→→→→→تيار ان→→→→→→سان ت→→→→→نها در 
 ^ ^ اف→→→→→عال ان→→→→→سان، ن→→→→ظام ج→→→→بر ^ اع→→→→مال و اف→→→→→عال خ→→→→ودش ج→→→→ريان دارد و در خ→→→→ارج از ح→→→→ومه ح→→→→→ومه
ح→اكم است و ت→خلẃف از آن ن→ظام ام→كانپذير ن→→يست. خدا خواسته است آسمان و زمين اينچنين 
ب→→→→→→→→→→→→اشند ك→→→→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→→→ستند و ن→→→→→→→→→→→→م∂توان→→→→→→→→→→→→ند ن→→→→→→→→→→→→→باشند؛خواس→→→→→→→→→→→ته است آف→→→→→→→→→→→تاب ن→→→→→→→→→→→ور ب→→→→→→→→→→→→دهد،نم∂توان→→→→→→→→→→→د ك→→→→→→→→→→→ه 
ن→→→→→دهد؛خواس→→→→→→ته است آتش ب→→→→→سوزان→→→→→د،نم∂توان→→→→→→د ك→→→→→→ه ن→→→→→سوزان→→→→→د؛خواس→→→→→→ته است ب→→→→→→نده و ش→→→→→ما ب→→→→→ه اي→→→→→ن 

كيفيẃت خلق بشويم و شدهايم،نم∂توانيم تخلẃف كنيم.در دعا م∂گوييم: 
                                                           

^ مريم،آيه＾۹۳.  ـ سوره ۱
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)؛۱  ẀتẂنẀك џكونџا Ẃنџا џت Ẃد џرџما اџله∂ كґا)
^ شدهام».  ^ من، من آن طور كه تو خواستها ^ خدا «ا

→→→→ا ع→→→→الم اف→→→→عال ان→→→سان،عالم اخ→→→تيار است و م→→→ا خ→→→ود را م→→→∂يابيم ك→→→ه م→→→ختاريم؛در راه رف→→→تن و  ẃام
اي→→→→→ستادن و ن→→→→→→شستن و ب→→→→→رخاستن، در چ→→→→→شم ب→→→→→از ك→→→→ردن و ب→→→→ستن و در س→→→→كوت و ت→→→→كلẃم م→→→→ختاريم؛در 
^ اخ→→→→تياريم و م→→→→∂توان→→→يم ب→→→→ا پ→→→→ذيرش آن  پ→→→→ذيرش دع→→→→→وت ت→→→→شريع∂ خ→→→→→دا ك→→→→→ه ه→→→→مان دي→→→→ن است، دارا

^ بيفكنيم.   ^ خود تحصيل كنيم يا با نپذيرفتن آن خود را به هال∑ ابد ^ برا حيات ابد
حيات انسان∂ در گرو اجابت دعوت تشريع∂ 

اين آيه از قرآن كريم م∂فرمايد: 
...�؛۲  ẂمẀيكґي ẂحẀما يґل ẂمẀعاك џإذا د ґول Ẁس ￍلرґل џو ґهẃلґوا لẀيب ґجџت Ẃوا اسẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

^ ك→→→سان∂ ك→→→→ه اي→→→مان آوردهاي→→→د، دع→→→وت خ→→→دا و رس→→→ولش را اج→→→ابت ك→→→نيد آن→→→گاه ك→→→ه ش→→→ما را ب→→→ه  «ا
^ دعوت م∂كنند كه به شما حيات م∂بخشد...».  چيز

اي→→→→→→→ن دع→→→→→→→وت ،دع→→→→→→وت ت→→→→→→شريع∂ است و ن→→→→→→→شان م→→→→→→∂دهد ك→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→ه اي→→→→→→ن دع→→→→→→وت را اج→→→→→→ابت 
^ واق→→→→→ع∂ را ب→→→→→ه دست ن→→→→→م∂آورند و در ع→→→→→الم م→→→→→رگ ان→→→→→→سان∂ ب→→→→→ه س→→→→→ر  →→→→→→كنند، ح→→→→→→→يات ان→→→→→→سان∂ ب→→→→→→→ه م→→→→→→عنا ن
م→→∂برند و ب→→→ه ح→→→يات ح→يوان→∂ زن→دهان→د ك→ه ن→فس م→→∂كشند و راه م→→∂روند و م→→∂خورند و م→→∂خواب→ند؛ 
ه ن→دارد ك→ه خواب  ẃخ→واب→يدهان→د.آدم خ→واب→→يده ت→وج ґґن→→دارن→د؛مثل ان→سان ^ از ح→→يات ان→→سان∂ اص→→الҐ خ→بر
است ت→→→→ا ب→→→→يدار ش→→→→ود.وقت∂ ب→→→→يدار ش→→→→د، م→→→∂فهمد ك→→→ه خ→→→→واب ب→→→وده است؛ و لذا م→→→ردم∂ ك→→→ه ب→→→ه ح→→→رف 
پ→→→يامبراك→→→رم�گوش ن→→م∂دهند، در واق→→ع، م→→ردهان→→د ول∂ خ→→يال م→→→∂كنند ك→→ه زن→→دهان→→د.وقت∂ اي→→ن 
^ ب→يدار ش→دند،تازه م∂فهمند كه ي− عمر در  ع→مر دن→يو＾شان ب→→ه پ→ايان رس→يد و از خ→واب ب→→∂خبر
→→→ودند و اي→→→ن− ك→→→ه ب→→→→ه آن ع→→→الم م→→→نتقل ش→→→دهان→→د،آنجا دي→→گر ن→→→ه ح→→→يات∂ دارن→→→د و ن→→ه م→→رگ∂؛  دن→→→يا م→→→رده ب

                                                           

^ از مناجات شعبانيẃه است.  ـ جملها ۱
^ انفال،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۲
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^ دمخور و دمساز نيستند،چنان كه قرآن م∂فرمايد:  بلكه جز عذاب، با چيز
يџ∂�؛۱   Ẃحџال ي џيها وґف ẀوتẀمџال ي ￍمẀث �＾ џرẂبẀكẂال џارￍالن ∂џل Ẃصџي ^ ґذￍال�

«سر از ميان آتش∂ بزرگ در م∂آورد و آنگاه در آن نه م∂ميرد و نه زندگان∂ م∂يابد». 
آدم م→→→→→→→→رده اح→→→→→→→→ساس درد ن→→→→→→→→م∂كند و او چ→→→→→→→→ون اح→→→→→→→→→ساس درد و ع→→→→→→→→ذاب م→→→→→→→→∂كند،پس م→→→→→→→رده 
 ^ ت و خ→→→→وش∂ ه→→→→م ن→→→→م∂كند، پس زن→→→ده ن→→→→يست.آرزو م→→→∂كند ا ẃن→→→→يست.از آن ط→→→→رف، اح→→→→ساس لذ
^ م→→→→رگ م→→→∂كنند و پ→→→يدايش  ك→→→→اش م→→→→→∂مرد و از چ→→→→نگال ع→→→→ذاب م→→→→→∂رهيد.آر＾، ج→→→→هنẃميان آرزو

^ عمل در روز حساب و جزا به دست آدم تبهكار م∂رسد:  نم∂كنند. وقت∂ نامه
رґ م→→→→→→ا  Ẃدџأ Ẃمџل џو � Ẃهџيґتاب→→→→→→ ґك џوتẀا Ẃمџل ∂ґنџت→→→→→→Ẃيџي→→→→→→→ا ل ẀولẀقџي→→→→→→→џف ґهґمال ґش→→→→→→→ ґب Ẁهџتاب→→→→→→→ ґك џ∂→→→→→→→ ґوتẀا Ẃن→→→→→→→ џا م→→→→→→→→ￍأم џو�

يџ↨�؛۲   ґقاضẂال ґتџها كانџتẂيџيا ل� Ẃهџيґساب ґح
 ^ ^ ك→اش ه→رگز نامه ^ اع→مال او ب→ه دست چ→پش داده ش→ده است، م→∂گويد: ا →ا ك→س∂ ك→ه ن→→امه ẃام»
^ ك→اش م→رگم ف→را م→→∂رسيد [و ب→→ه اي→ن  اع→→مالم ب→→→ه م→→ن داده ن→→م∂شد و ن→→م∂دانستم در ح→→ساب م→ن چ→يست،ا

زندگ∂ تلخ عذاب آور خاتمه م∂داد]». 
�...وџ يџقẀولẀ الẂكافґرẀ يا لџيẂتџنґ∂ كẀنẂتẀ تẀرابا�Ґ؛۳  

^ كاش خا∑ بودم [و هرگز انسان نم∂شدم]».  «...آدم كافر آن روز م∂گويد:ا
^ م→→رگ م→→∂كنيم و دن→→بالش م→→∂گرديم و  م→→ا االن از م→→رگ م→→∂گريزيم ول∂ ي− روز آرزو

پيدايش نم∂كنيم.پس: 
...�؛  ẂمẀيكґي ẂحẀما يґل ẂمẀعاك џإذا د ґول Ẁس ￍلرґل џو ґẃґوا هللاẀيب ґجџت Ẃوا اسẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

^ ب→→اورمندان، دع→→→وت خ→→دا و رس→→ولش را اج→ابت ك→نيد ت→→ا ب→→ه ش→ما ح→يات ب→بخشد؛ وگ→رنه، در  ا
^ ب∂نصيب م∂گرديد.  دنيا از حيات انسان∂ محروم م∂مانيد و در آخرت از حيات ابد

                                                           

^ اعل∂،آيات۱۱و۱۲.  ـ سوره ۱
^ حاقẃه،آيات۲Ｑتا۲۷.  ـ سوره ۲

 .℮Ω＾نبأ،آيه ^ ـ سوره ۳
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^ خاندان رسالت   اعالن دعوت خدا از سو
)،كه خ→→اندان رس→→→الت دع→→وت خ→→→دا را اع→→→الن ك→→ردند و ح→→ائز  Ẁهџ ت џو→→→ Ẃع џد ẂمẀ ت Ẃنџل→→→ Ẃعџاز ج→→→→مله م→→→→ظاهر ( أ
^ ام→ام ام→يرالم→ؤمنين�  اي→→ن ف→→ضيلت ع→→ظم∂Ẅ گ→رديدند،اع→→الن ب→رائت از م→شركان ب→ود ك→ه ب→→ه وس→→يله

ه در روز حجẃ اكبر اجرا شد.  ẃدر مك
ه ف→→→→→تح ش→→→→→→د؛يعن∂، ارتش اس→→→→→→الم ب→→→→→ه ف→→→→→رمانده∂ ش→→→→خص رس→→→→ول  ẃدر س→→→→→→ال ه→→→→→شتم ه→→→→→جرت، م→→→→→ك
^ ح→→→→→→كومت اس→→→→→→→الم∂ در  ^ م→→→→→→شركين خ→→→→→→ارج ك→→→→→→رد و ت→→→→→→حت س→→→→→→يطره ه را از س→→→→→→يطره ẃاك→→→→→→رم�مك
^ رفتوآم→→د در آن ش→→هر  ه ق→→→درت∂ ن→→→→داش→→→→تند، ول∂ ب→→→را ẃآورد و پس از آن، اگ→→→ر چ→→→→ه م→→→شركان در م→→→ك
^ ب→→→رائت،ك→→→ه ن→→→همين س→→→وره ب→→ر ح→→سب  س آزاد ب→→→ودند؛ ت→→→→ا اي→→→ن ك→→→ه در س→→→ال ن→→→هم ه→→→جر＾، س→→→وره ẃم→→→قد
ت→رتيب ج→مع∂ است، ن→→ازل ش→د و دس→تور اع→→الن ب→رائت از م→شركين ص→→ادر گ→رديد مبن∂ بر اين كه به 
ه ن→→→→→→→ماند و م→→→→→→شركان در  ẃه ب→→→→→→→رچيده ش→→→→→→→ود و ه→→→→→→→يچ م→→→→→→→شرك∂ در م→→→→→→→ك ẃب→→→→→→→ايد ب→→→→→→→ساط م→→→→→→→شركين از م→→→→→→→ك ∂ẃك→→→→→→→ل
 ^ م→→→→ناس− ح→→→→جẃ ن→→→→يز ش→→→→ركت ن→→→→كنند؛ و لذا رس→→→→ول اك→→→→رم� از ج→→→→→انب خ→→→→دا م→→→→أمور ش→→→د ت→→→→ا س→→→وره
، ك→→→→→ه م→→→→جمع ع→→→موم∂ از  Ẅ∂ه در م→→→→ن ẃه ب→→→→فرستد ت→→→→→ا روز ده→→→→→م ذي→→→→حج ẃك→→→→س∂ ب→→→→ه م→→→→ك ^ ب→→→→رائت را ب→→→→→ه وس→→→→يله
م→سلمين و م→شركين ب→ود، ب→خوان→→د و ب→دينوسيله ب→رائت خدا و رسولش را از مشركين اعالم كند و به 
^ ق→→→→→رآن، ب→→→→→→ا  ـ اي→→→→→→ن س→→→→→→وره، ب→→→→→ر خ→→→→→→الف ت→→→→→مام س→→→→→ورهها ـ چ→→→→→→نان ك→→→→→→ه م→→→→→→→∂دان→→→→→→يم  ه→→→→→→مين ع→→→→→→لẃت است ك→→→→→→→ه 

بسماهللالرẃحمنالرẃحيم آغاز نم∂شود، بلكه از همان ابتدا م∂فرمايد: 
�؛   џين ґكґر ẂشẀمẂال џن ґم ẂمẀت Ẃدџعاه џين ґذￍال ∂џإل ґهґول Ẁس џر џو ґاهللا џن ґم ↕ џراءџب�

 ^ ح→→→→→→يم آي→→→→→→ه ẃح→→→→→→من الر ẃدر رواي→→→→→→ت∂ از ام→→→→→→ام ام→→→→→→يرالم→→→→→→ؤمنين�نقل ش→→→→→→ده است ك→→→→→→ه ب→→→→→→→سم اهللا الر
^ رح→→مت ت→ناسب ندارد،  ^ غ→ضب ب→→ا آي→→ه ^ غ→→ضب است و س→وره ^ ب→رائت س→وره رح→مت و س→وره

از اين جهت با بسم اهللا آغاز نشده است. 
امام اميرالمؤمنين�مأمور ابالغ برائت از مشركان 

در رواي→→→→→ات آم→→→→→ده است ك→→→→→ه رس→→→→→ولاك→→→→→رم� اب→→→→→تدا اب→→→→→وبكر را م→→→→أمور اب→→→→→الغ اي→→→→ن س→→→→وره ب→→→→→ه 
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م→→→شركين ك→→→ردند و او ب→→→ا ه→→→مراه→→→ان از م→→→→دينه خ→→→ارج ش→→→د.به م→→→سجد ش→→→جره ك→→→→ه رس→→→يد، از ج→→انب خ→→→دا 
بناب→→يطالب� را م→أمور اب→→الغ ب→رائت ك→→ن.اميرالمؤمنين�به امر رسول خدا  ẃ∂دس→تور آم→د ك→ه ع→ل
ه ب→→→→رد. اب→→→→وبكر از اي→→→→ن ك→→→→ار ن→→→اراحت ش→→→د و خ→→→دمت  ẃرفت و در ب→→→→ين راه، پ→→→→يام خ→→→→دا را گ→→→→رفت و ب→→→→ه م→→→→ك
^ ن→ازل ش→ده ك→ه م→را از اي→ن م→نصب ع→زل  ^ م→ن آي→→ها پ→→يامبراك→→رم�برگشت و گ→→فت: آي→ا درب→اره
^ ن→ازل ن→→شده ول∂ م→ن م→أمور ش→دهام ك→ه اي→ن پ→يام را خ→ودم يا  ^ ت→و آي→→ها ك→رديد؟ ف→رمودند:نه،درباره

كس∂ كه او از من و من از او هستم،به مشركين برسانيم. 
)؛  ẀهẂن ґا مџنџا џو ∂ẃن ґم џوẀه ẁل Ẁج џر ẃالґها اґب Ẃبџه Ẃذџال ي)

پردهپوش∂ فضيلت شاخص امام اميرالمؤمنين� 
^ اي→→ن ك→→→ه پ→→رده  ^ س→→نẃ∂ ه→→م ب→→ه ه→→→مين ك→→→يفيẃت ن→→قل م→→→∂كنند ول∂ ب→→را ẃ∂ ع→→→لما اي→→→ن ج→→→→مله را ح→→→ت
^ اي→→ن ف→ضيلت ب→سيار ب→زرگ اميرالمؤمنين�بيفكنند، در مقام توجيه برم∂آيند و م∂گويند،  رو
اي→→→ن ي− ف→→→ضيلت ن→→→يست؛ ب→→→لكه رس→→م ع→→رب اي→→ن ب→→وده ك→→ه اگ→→ر ك→→س∂ م→→→∂خواست پ→→يام∂ ب→→فرستد ي→→→ا 
^ از خ→→→→انوادهاش را م→→→→∂فرستاد.اي→→→نجا ه→→→→م  پ→→→→يمان∂ را لغ→→→→و ك→→→ند، ي→→→ا خ→→→ود آن ش→→→خص م→→→→∂رفت ي→→→→ا ف→→→رد

فرستادن عل∂ بر اساس آن رسم عرب بوده، نه اين كه دستور اله∂ و آسمان∂ باشد. 
ب→→→→→ا اي→→→→ن ت→→→→وجيه م→→→→→∂خواه→→→→ند ف→→→→ضيلت ح→→→→ضرت ع→→→→ل∂� را م→→→→نكر ش→→→→وند و ش→→→→كست اب→→→→وبكر را 
ج→بران ك→→نند.بايد از آن→→ها پ→رسيد: آي→ا پ→يامبر كه خودش عرب است، از رسم عرب خبر نداشت كه 
اب→→→→تدا آن م→→→→أموريت را ب→→→→ه اب→→→→وبكر، ك→→→→→ه از خ→→→→انوادهاش ن→→→→يست، داد؟آي→→→→→ا اش→→→→→تباه ك→→→→رده و ب→→→→عد ف→→→→هميده 
است؟ وان→→گه∂، اب→→وبكر چ→→را از اي→→ن ك→→ار ك→→→ه رس→→م ع→→رب ب→→وده، ن→→اراحت ش→→ده است؟ع→→الوه ب→ر اي→ن، 
خ→→→→→ودشان ن→→→→→قل م→→→→→→∂كنند ك→→→→→→ه رس→→→→→ول خ→→→→→→دا�ف→→→→→رمود: ج→→→→برئيل ب→→→→ر م→→→→ن ن→→→→ازل ش→→→→→د و از ط→→→→رف خ→→→→دا 

^ را بفرستم كه او از من است و من از او.  ^ ابالغ اين پيام، مرد دستور داد كه برا
انكار فضيلت عل∂�يا توجيه آن 

^ اميرالمؤمنين�ببينند، اگر توانستند،  آر＾،آن→→ها دأبشان همين است؛ هر جا فضيلت∂ برا
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االب→→→→→→واب  ẃس→→→→→→د ^ آن را م→→→→→→نكر م→→→→→→→∂شوند و اگ→→→→→→ر ن→→→→→→توان→→→→→→ستند، ت→→→→→→وجيهش م→→→→→→→∂كنند.مثال دي→→→→→→گر، م→→→→→→سأله
^ اص→→→حاب ب→→→ه م→→→سجد  ب→→→→→اب ع→→→→→ل∂�است ك→→→→→ه خ→→→→دا دس→→→→تور داد ت→→→→→مام دره→→→→→اي∂ را ك→→→→→ه از خ→→→→انهها ẃاال
^ ع→ل∂ ك→ه آن ه→مچنان ب→از ب→→ماند. اي→ن ه→م م→علوم است ك→ه  پ→→يامبر ب→→از م→→→∂شد ب→→بندند، م→گر درґ خ→انه
^ ع→ل∂ ب→اشد ت→ا  ^ خ→دا ب→→از م→→∂شود، درґ خ→انه ^ ك→→ه ب→→ه خ→انه ف→→ضيلت∂ ب→→→سيار ب→زرگ است ك→ه ت→نها در
اح→→كام خ→→دا از آن در ب→→ه ب→→ندگانش ب→→رسد و ب→→ندگان ن→→يز از آن در رو ب→→ه خ→→دا ب→روند و از ب→ركات خ→دا 
^ از ب∂نظم∂  ^ جلوگير ^ است و برا →ا اي→نجا ه→م م→→∂گويند اي→ن ي− امر عاد ẃب→رخوردار گ→ردند.ام
واردي→→→ن ب→→→→ه م→→→سجد، دس→→تور دادن→→د دره→→→ا ب→→سته ش→→ود و ف→→قط ي− در ب→→→از ب→→ماند. ب→→ه ه→→→ر ح→→ال، م→→ا اع→→تقاد 

قلب∂ خود را به آستان اقدسشان عرض م∂كنيم كه: 
)؛  ẀهџتџوẂع џد ẂمẀتẂنџل Ẃعџأ)

ش→→→→→ما خ→→→→→اندان ع→→→→→صمت ب→→→→→وديد ك→→→→→→ه دع→→→→→→وت خ→→→→→دا را اع→→→→→→الن ك→→→→→رديد و آش→→→→→كارا آن را در ع→→→→→→الم 
ق م→→→→→→∂يابد ه→→→→→→م دع→→→→→وت  ẃق س→→→→→اختيد.هم دع→→→→→وت ت→→→→→كوين∂ خ→→→→→دا در ع→→→→→→الم از ط→→→→→ريق واليت ت→→→→→حق ẃم→→→→→حق
ت→→→→→→→شريع∂ او. دست م→→→→→→→→قام واليت است ك→→→→→→→ه واس→→→→→→طه در اي→→→→→→→صال∗∗∗∗فيض اس→→→→→→→→→→ت و ب→→→→→→→ركات ه→→→→→→ست∂ را از 
م→→→→→قام رب→→→→→وب∂ ح→→→→→ضرت ربẃ الع→→→→→المين م→→→→→∂گيرد و ب→→→→→→ه ع→→→→→الم خ→→→→لق م→→→→→∂رساند.در ي→→→→ك∂ از زي→→→→ارات آن 

اولياءاهللا �م∂خوانيم: 
)؛۱  ẂمẀكґوتẀيẀب Ẃن ґم Ẁر Ẁد Ẃصџت џو ẂمẀكẂيџلґا ẀطґبẂهџت ґه ґورẀمẀا ґير ґقادџم ∂ґف ґẃبￍالر ↕ џرادґا)

^ شما [به  ^ شما فرود م∂آيد و از خانهها ^ پ→روردگار در تقدير و تنظيم امورش به سو «اراده
جهان خلق] صادر م∂گردد». 

دع→→→→→وت ت→→→→→شريع∂ خ→→→→→→دا ن→→→→→يز، ك→→→→→ه اح→→→→→كام و ق→→→→→وان→→→→→ين آس→→→→→→مان∂ دي→→→→→ن است، از ط→→→→→ريق اه→→→→ل ب→→→→يت 
^ م→→قام ع→→→صمت ه→→→ستند و اح→→→كام  ن→→→بوẃت�در م→→يان امẃت ت→→بيين و ت→→شريح م→→→∂شود؛زيرا آن→→ان دارا
خ→→→→→→دا را، آن چ→→→→→→→نان ك→→→→→→→ه ه→→→→→→ست، خ→→→→→→→ال∂ از ه→→→→→→ر گ→→→→→→ونه س→→→→→هو و ن→→→→→→سيان و خ→→→→→→طا از ط→→→→→ريق اله→→→→→امات اله→→→→→∂ 

                                                           

^ امام حسين�(مفاتيح الجنان). ∗ايصال:رساندن.  ^ از زيارت اوẃل از زيارات مطلقه ـ جملها ۱
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^ خ→→دا، ح→→كم ع→→قل  ^ م→→→ردم ب→→→→يان م→→→→∂كنند. لزوم ش→→رط ع→→صمت در ه→→اديان ب→→ه س→→→و م→→→∂گيرند و ب→→→را
^ بپذيرند، همچنان كه  است ت→ا م→ردم ب→ا اط→مينان خاطر، بيان آنها را به عنوان يگانه راه سعادت ابد

قرآن نيز م∂فرمايد: 
...�؛۱  ґهґن Ẃإذґب ґاهللا ∂џإل Ґيا ґداع џو�

^ خدا م∂كند، بايد مأذون از جانب خدا باشد...».  «آن كس كه دعوت به سو
اذن خ→→→→دا ه→→→مان ن→→→بوẃت و واليت و داش→→→تن م→→→→قام ع→→→صمت است؛ي→→→عن∂، خ→→→→داون→→→د در وج→→→ود او 
^ م→→→→→→→→عرفت و ش→→→→→→→→→ناساي∂ ح→→→→→→→→→قايق را ق→→→→→→→→رار داده است؛چ→→→→→→→→→ندان ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→ا داش→→→→→→→تن ق→→→→→→→درت ارت→→→→→→→كاب  ن→→→→→→→→يرو
س او وارد ك→→ند.  ẃف→كر م→عصيت را ب→→ه ق→لب م→قد ∂ẃ گ→→ناه،ممكن ن→→يست ش→يطان ب→ر او م→→سلẃط ش→ود ي→→ا ح→ت
او خ→→ود ذك→→ر اهللا است و س→→راپ→→ا ذك→→ر و ي→→اد خ→→→داست.اه→→ل ب→→→يت رس→ول� وج→ود اق→دسشان دع→→وت 
^ ه→مه ج→انبه  ال∂ اهللا است؛ت→→مام رف→→تار و گ→→فتارشان، زه→→→د و ورع→→→شان، ص→→دق و اخ→→الص و ف→→داك→ار
^ دع→→→→→وت خ→→→→→داي→→→→→→شان است؛ ع→→→→لمشان ن→→→→→شان از ع→→→→لم خ→→→→دا م→→→→→∂دهد و  در راه دي→→→→→→نشان آش→→→→→كاركننده
قدرتشان نشان از قدرت خدا و همچنين ساير صفات كمالشان مظهر صفات كمال خداست.  

اد�  ẃدست بابركت امام سج
→→→→اجدين�است، ن→→→قل ش→→→ده ك→→ه م→→ن ب→→ا ج→→→مع∂ در  ẃدالسẃه→→→→ر＾، ك→→→ه از م→→→→عاصرين ام→→→ام س→→→يẀاز ز
^ از اص→حاب خاصẃ امام وارد شد.امام از او احوالپرس∂ كرد.او گفت:آقا،  م→حضر ام→ام ب→ودم.مرد
^ آن ن→يستم و از  ح→→الم ب→→سيار ب→→→د است.ف→→رمود:چرا؟گ→فت:چهارصد دي→→نار ق→رض دارم و ق→→ادر ب→ه ادا
ط→→رف دي→→گر،عائلهمند ن→→يز ه→→ستم و از ت→→أمين م→→عاششان ن→→اتوان→→→م،از اي→→→ن رو س→→خت در ف→شارم. ام→→ام از 
ẃر ش→→→→→د، آن چ→→→→→نان ك→→→→ه اش− از چ→→→→شمانش ب→→→ر ص→→→→ورتش  ش→→→→نيدن وض→→→→ع پ→→→→ريشان آن م→→→→رد ش→→→→→ديداҐ م→→→→تأث
^ گ→→→→→→→→→شت.اص→→→→→→→→→حاب گ→→→→→→→→فتند:آقا، چ→→→→→→→→را ش→→→→→→→→ما اي→→→→→→→→ن ق→→→→→→→→در ن→→→→→→→→→اراحت ش→→→→→→→→ديد و گ→→→→→→→→ريه م→→→→→→→→→∂كنيد؟  ج→→→→→→→→→ار
^ م→→→→→→→→صيبت و م→→→→→→→→حنت ن→→→→→→→→يست؟گفتند:آقا، چ→→→→→→→ه م→→→→→→→صيبت∂ ب→→→→→→→ه ش→→→→→→→ما رس→→→→→→→يده؟  ف→→→→→→→→رمود:مگر گ→→→→→→→→ريه ب→→→→→→→→را

                                                           

^ احزاب،آيه＾⅛℮.  ـ سوره ۱
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ف→رمود:چه م→صيبت∂ ب→االتر از اي→ن كه انسان برادر ايمان∂اش را ببيند كه دچار مشكل∂ شده و نتواند 
مشكلش را حلẃ كند. 

ب→→→→→→عد، م→→→→→→ا ب→→→→→رخاستيم و از م→→→→→حضر ام→→→→→ام ب→→→→→يرون آم→→→→→ديم.در ب→→→→→ين راه،ي→→→→→ك∂ از م→→→→→نافقين ك→→→→→ه م→→→→→يان 
ج→→→→→→معيت ب→→→→→→ود،در م→→→→→→قام زخ→→→→→→م زب→→→→→→→ان و ط→→→→→→→عنه زدن ب→→→→→→رآمد و گ→→→→→→→فت:كار اي→→→→→→→نها ع→→→→→جيب است. از ي− 
ع→وه ه→→ستيم و ه→ر چ→ه  ẃع→→→ا م→→∂كنند ك→ه زم→ين و آس→→مان در اخ→→تيار م→است و م→→ا م→ستجاب الد ẃط→→رف، اد
بنالح→سين� اظ→هار ع→جز  ẃ∂ان→→جام م→→→∂گيرد و از ط→→رف دي→گر ه→م م→→∂بينيم ك→ه ع→ل Ґب→→خواه→→يم، ف→→ورا
^ نجات دهم.  م→∂كند و م→→∂گويد ن→م∂توان→م م→شكل∂ را ح→لẃ ك→نم و اي→→ن ب→رادر ايمان∂ را از گرفتار
م→رد ف→قير وق→ت∂ اي→ن ح→رف را شنيد، خيل∂ ناراحت شد و دوباره خدمت امام برگشت و گفت:آقا، 
ẃر روح∂ام  م→صيبت م→ن دو ت→ا ش→د؛ ق→بالҐ دچار فقر بودم و قرض داشتم و االن زخم زبان اين مرد تأث
را دو چ→→→ندان س→→→→اخت. ام→→→ام�فرمود: اي→→→ن− ك→→→ه ك→→→ار ب→→→ه اي→→نجا رس→→يده است، اط→→مينان داش→→→ته ب→→اش 
^ گره از زندگ∂ات باز خواهد كرد.آنگاه خدمتكار خانهشان را صدا زدند و  ك→ه خ→داون→→د به زود
^ ب→ياور.خادم رفت و دو ق→رص ن→ان ج→وين  ^ م→ن ن→گه داش→تها ^ و س→حر ^ اف→→طار ف→→رمودند:آنچه ب→را
^ ن→→داري→→م ك→→ه ب→ه ت→و ك→→م− ك→نيم؛اي→ن دو  خ→→شكيده آورد.ام→→→ام ب→→ه آن م→→رد ف→→قير ف→→رمود: م→→ا ف→→عالҐ چ→يز

قرص نان جو را ببر،اميدوارم كه خدا به بركت همين،گره از زندگ∂ات باز كند. 
م→→رد ف→→قير آن→→ها را گ→→رفت و ب→→ه راه اف→→تاد.در ب→→ين راه، ب→→ا خ→→ود گ→→فت:اي→→ن دو ق→→رص ن→→→ان ج→→و ب→→ه چ→→ه 
ههايم مهيẃا م∂گردد.همين طور كه م∂آمد و  ẃدرد م→∂خورد؟نه ق→رض م→ن ادا م→∂شود ن→ه معاش بچ
^ م→اه∂هايش ف→روش رف→ته و ي− م→اه∂ ب→و  ف→→كر م→→∂كرد،در راه ب→→ه م→→اه∂ ف→روش∂ رس→يد و دي→د ه→مه
 ^ ^ ن→→دارد،اي→ن ن→→ان ج→وين خ→شكيده ^ ن→→دارد؛گ→فت:اي→ن م→→اه∂ ت→و ك→ه م→شتر گ→→رفته م→→انده ك→→ه م→شتر
^ ن→دارد؛ب→→يا ب→ا ه→م م→عاوضه ك→نيم.او هم قبول كرد و ماه∂ بو گرفته را داد و ي− قرص  م→ن ه→م م→شتر
^ ج→→→→→→→→لوتر رفت،ن→→→→→→→→م− ف→→→→→→→→روش∂ را دي→→→→→→→→د ك→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→مكش را ف→→→→→→→→روخته،فقط  ن→→→→→→→→→ان ج→→→→→→→→→وين را گ→→→→→→→→→رفت.قدر
^ ن→→→م− خ→→→→اك∂ و درش→→→تش ب→→اق∂مانده است. ب→→ا خ→→ود گ→→فت:بهتر است اي→→ن ق→→رص ن→→ان را ه→→م  م→→→قدار
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بدهم و نم− را ببرم و اين ماه∂ را با اين نم− اصالح كنم،شايد قابل خوردن بشود. 
ن→→→ان را داد و ن→→→م− را گ→→→رفت و ب→→→→ه خ→→→انه آم→→د.تا ش→→كم م→→اه∂ را ش→→كافت،ديد دو ق→→→طعه لؤلؤ و 
هاش ه→→→→م ج→→→→مع ش→→→→دند و اظ→→→→هار  ẃم→→→→→رواري→→→→→د از ش→→→→→كم آن ب→→→→→يرون آم→→→→د. ب→→→→سيار خ→→→→وشحال ش→→→→د.زن و ب→→→→چ
ش→→ادمان∂ ك→→ردند.در ه→→مين ح→→→ال، دي→→د در م→→∂زنند.بيرون رفت و دي→→د م→اه∂فروش و ن→→م− ف→روش 
آم→→→دهان→→→د و م→→→∂گويند، اي→→→→ن دو ق→→→رص ن→→→→ان ج→→وين ش→→→ما ب→→ه درد م→→→ا ن→→م∂خورد؛ م→→ا ف→→هميديم ك→→ه ت→→و از 
^ خ→ودت آوردهاي→→م؛آن م→→اه∂ و ن→→م− را ه→م ب→ه  ب→→يچارگ∂ آن را ب→→ه ب→→ازار آوردها＾؛ح→→ال،آن را ب→را
ت→→و ح→→→الل ك→→رديم؛ از آن ت→→و ب→→اشد.مرد ب→→ا خ→→وشحال∂ آم→→→د و ن→→شست. دوب→→→اره دي→د در م→→∂زنند.بيرون 
 ẃاد�است و م→→∂گويد: ام→→ام م→→→∂فرمايند ح→→اال ك→→→ه م→→شكل ت→→و ح→ل ẃرفت و دي→→→د ك→→→ه خ→→→ادم ام→→ام س→→ج
ش→→→د و گ→→→→شايش∂ در زن→→→دگ∂ات پ→→→→ديد آم→→→→د،آن دو ق→→→رص ن→→→→ان ج→→→وين م→→ا را ب→→ه م→→→ا ب→→رگردان ك→→ه ج→→ز م→→→ا 

كس∂ آن را نم∂خورد. 
آر＾، فرمودهاند: 

)؛۱  ґيمان ґ Ẃإلґل ẀهџبẂلџق Ẁاهللا џن џحџتẂام ẁن ґم ẂؤẀم ẁدẂب џع ￍال ґإ ẀهẀل ґم Ẃحџال ي ẁبџع Ẃصџت ẂسẀم ẁبẂع џا صџن џرẂأم ￍن ґإ)
ل كند، مگر مؤمن∂  ẃبسيار دشوار است ؛آن را نم∂تواند تحم ^ امر [معرفت و شناساي∂] ما كار
^ پ→ذيرش اي→→مان دانسته باشد تا با  ^ اي→مان آزم→→ايش ك→رده و آن را ش→ايسته ك→ه خ→داوند ق→لب او را ب→را

معرفت∂ كامل، خطاب به اهل بيت نبوẃت� بگويد: 
 џع→→→ ґائ џر→→→ џش ( ẂمẀت Ẃر ￍس→→→џف џو) ẂمẀت Ẃر џش→→→џن џو Ẁه џود Ẁد→→→ Ẁح ẂمẀت Ẃم→→→џقџأ џو Ẁه џض→→→ ґائ џر→→→→џف ẂمẀتẂنￍي→→→→џب џو Ẁهџتџو→→→→ Ẃع џد ẂمẀتẂنџل→→→→ Ẃعџأ ∂ￍت→→→→ џح)

)؛  ґه ґامџك Ẃحџأ
«ش→ماييد ك→ه دع→وت خ→دا را آش→كار س→اختيد و ف→رايضش را ب→→يان ك→رديد و ح→دود او را [م→تناسب 

با شرايط گوناگون] اجرا كرديد و شرايع احكامش را منتشر ساختيد». 
                                                           

^ فيض،خطبه＾۱۸۹.  ـ نهجالبالغه ۱
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^ شاخص بندگان صالح خدا  ويژگ∂ها
اين چند جمله را هم به عنوان موعظه بشنويم: 

بẂدẀ عابґداҐ)؛  џعẂال ẀنẀكوџي ∂џتџم Ẃمџل Ẃعџت Ẃمџلџا)
«آيا ندانست∂ كه بنده چه وقت عابد م∂شود»؟ 

)؛  صال＃ ґخ ẀسẂم џخ ґفيه џعџمџت Ẃا اج џذґا)
«وقت∂ اين پنج خصلت در او بهوجود آمده باشد». 

اوẃل: 
)؛  ґم ґحارџمẂال ґنџع Ẁه Ẁز Ẁج Ẃحџي ẁع џر џو)

^ كه او را از ارتكاب گناهان باز دارد».  «حالت پرهيز
^ خ→→→→دا ك→→→→س∂  م→→→→اشين ب→→→→∂ ت→→→→رمز خ→→→→طرنا∑ است.ان→→→→سان ب→→→→∂ ت→→→→رمز ه→→→→م خ→→→→طرنا∑ است.ب→→→→نده
است ك→→→→ه وق→→→→ت∂ ب→→→→ه لغ→→→→زشگاه ارت→→→→كاب گ→→→→ناه رس→→→→يد،ترمز ك→→→→ند و خ→→→→ود را ن→→→→گه دارد؛ در اي→→→ن ص→→→ورت 

ẃق∂ محسوب م∂شود؛قرآن هم فرموده است:  است كه او مت
تￍقґينџ مџفازا�Ґ؛۱   ẀمẂلґل ￍإن�

«متẃقيانند كه در روز جزا رستگارند». 
هه→→→→ا و ك→→→→وههاست ك→→→→ه  ẃچ→→→→→شم و گ→→→→وش و زب→→→→→ان ب→→→→∂پروا ه→→→→مچون م→→→→اشين ب→→→→∂ ت→→→→رمز در م→→→→يان در

مسلẃماҐ مرگبار است. 
م:  ẃدو

)؛  ґيهґن Ẃع џما ال ي Ẃنџع ẀهفẀكџي ẁتẂم џص)
«سكوت∂ كه او را از گفتن سخنان ب∂فايده باز دارد». 

→→→→ا م→→→نافع آن ب→→→سيار زي→→→اد است ك→→→ه ف→→→رمودهان→→→د: اگ→→→ر س→→→خن گ→→→فتن  ẃدش→→→وار است ام ^ ẃه، ك→→→ار الب→→→ت
                                                           

^ نبأ،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱
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 ۱۲۲

نقره باشد، سكوت طالست.سخن گفتن نعمت بزرگ خداست كه فرموده است: 
�؛۱   џيانџبẂال Ẁهџمￍل џع � џسانẂن Ẃاإل џقџل џخ�

«انسان را آفريد[و سپس]او را بيان آموخت». 
ا خطرنا∑ هم هست؛ يك∂ از بزرگان گفته است:  ẃام

)؛  ẁ↕شاẀم ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي ґالمџكẂال Ẁسان ẂرẀف)
«سواران سخن در روز قيامت پيادگانند». 

ار و سوار بر مركب كالمند و بعض∂ ناتوان و همچون  ẃب→عض∂ در س→خن گ→فتن، ب→→هراست∂، قه
^ پ→→→∂ م→→→→∂برند و م→→→→∂بينند اي→→→ن زب→→→→ان  پ→→→→يادگانند.در روز ق→→→→يامت، زب→→→→انآوران ب→→→→ه آث→→→→ار ش→→→وم زب→→→انآور
^ ك→→→اش الل ب→→→وديم و اص→→→→الҐ ح→→→رف زدن  →→→→لґق چ→→→→→ه ب→→→→→الي∂ ب→→→→ر س→→→رشان آورده است؛آرزو م→→→→∂كنند ا џط
^ ب→→→→→ه ب→→→→→ار  ت→→→→→→→→→→→رب→→يت دي→→→→→→→ن∂ ن→→→→→→باشد، م→→→→→→فاسد اخ→→→→→→→الق∂ ب→→→→→→→سيار ẃا∗∗∗∗به  ب→→→→→→لد ن→→→→→→بوديم.اي→→→→→→ن زب→→→→→→→ان روان اگ→→→→→→ر م→→→→→→رب
اح و ث→→→→→→→→ناخوان  ẃق و چ→→→→→→→اپلوس∂ م→→→→→→→∂كند؛مدẃم→→→→→→→→∂آورد؛ در ح→→→→→→→→ضور ق→→→→→→→→درتمندان و ث→→→→→→→→روتمندان، ت→→→→→→→→مل

نااليقان م∂شود و نتيجتاҐ صاحب خود را جهنẃم∂ م∂سازد،از اين رو گفتهاند: 
)؛  Ґالґباق џكونџي Ẃنџا ∂ￍن џمџتџل Ґالґعاق Ẁبان Ẃح џس џو كانџل)

^ م→→→→عروف ب→→→→وده است، م→→→→ثل ح→→→اتم در  ^ است ك→→→→ه در ف→→→→صاحت و س→→→→خنور س→→→→حبان ن→→→→→ام م→→→→رد
^ ع→→→اجز و ن→→→اتوان در س→→→خن گ→→→فتن  ^ م→→→قابل او،م→→→رد س→→→→خاوت و رس→→→→تم در ش→→→→جاعت؛ و ب→→→→اقґل، ن→→→قطه
^ ك→→اش ب→→اقل ب→→ودم؛ ح→رف زدن  ب→→وده است.ح→→اال گ→→فتهان→→د س→→حبان اگ→→ر ع→→اقل ب→→ود، آرزو م→→→∂كرد ا

^ در امان بودم.  بلد نبودم و قهراҐ از تبعات شوم سخنور
)؛  ẁ↕راẀع ґبارات ґعẂال ґف ґخار џزґب џونل џحẀمẂال џو ẁ↕شاẀم ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي ґالمџكẂال Ẁسان ẂرẀف)

«سواران سخن در روز جزا پيادگانند و آرايشگران بيان به زينت عبارات، [آنجا] برهنگانند». 
                                                           

^ الرẃحمن،آيات۳و℮.  ـ سوره ۱
ẃا:تربيت شده.  ∗مرب
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^ ك→→→بر＾�ـ ك→→→ه ب→→→→ه خ→→→دمتكار خ→→→→انهاش ف→→→رمود،  يقه ẃدر ح→→→→ديث م→→→→عروف∂ از ح→→→→ضرت ص→→→د
^ م→→→→→→→∂كند؛در ص→→→→→→ورت∂ ك→→→→→→ه آن ح→→→→→→ديث دو ع→→→→→→→بارت ب→→→→→يشتر  آن ح→→→→→→→ديث ب→→→→→→→ا ح→→→→→→سن و ح→→→→→→سينم ب→→→→→→راب→→→→→→ر

نيستـ آمده است: 
هẀ)؛  џجار ^ ґذ ẂؤẀال يџف ґر ґخ Ẃاآل ґمẂوџيẂال џو ґاهللاґب Ẁن ґم ẂؤẀي џن كانџم)

«كس∂ كه به خدا و قيامت ايمان دارد، همسايهاش را اذيẃت نم∂كند». 
)؛۱  ẂتẀك Ẃسџي Ẃوџا ҐراẂي џخ ẂلẀقџيẂلџف ґر ґخ Ẃاآل ґمẂوџيẂال џو ґاهللاґب Ẁن ґم ẂؤẀي џكان Ẃنџم)

«كس∂ كه به خدا و قيامت ايمان دارد، بايد حرف خوب بزند يا ساكت شود». 
م:  ẃسو

)؛  ґه ґكاءẀب ґﾭ ＃مẂوџي ￍلẀك Ẁداد Ẃزџي ẁف Ẃو џخ џو)
] گريهاش بيفزايد».  ґت قلب و حالẃترس∂ كه هر روز بر [رق»

پ→→ناه ب→→ر خ→→→دا ك→→ه ان→→سان چ→→نين ب→→شود ك→→ه ه→→ر چ→ه س→نẃش ب→االتر م→→∂رود، ت→رسش از خ→دا ك→متر و 
ق→→ساوت ق→→لبش ب→→→يشتر ش→ود. اگ→ر ان→→سان ان→دك∂ در خ→ود ب→ينديشد، ب→→ا خ→ود م→∂گويد در س→نين ج→وان→∂ 
 ^ ك→→ه ب→→ودم، روح→→∂ لط→→يف و ق→→لب∂ رق→يق داش→تم و چ→شم∂ گ→→ريان و اي→ن− ك→ه پ→ير ش→دهام و ب→ه خ→انه
قبر نزدي−تر، روحم خشن و قلبم قس∂ẃ و چشمم خش− شده است. اين بدبخت∂ بزرگ∂ است. 

چهارم: 
)؛۲  ґالء џخẂال ґﾭ ∂ẃن ґم ∂ґي Ẃحџت Ẃسџي ẁياء џح џو)

«حياي∂ كه در خلوت از من[خدا]خجالت بكشد [و گناه نكند]».  
^ ع→→ابد ك→→س∂ است ك→→ه در خ→→لوت  در م→→يان م→→ردم ك→→ه آدم از ت→→رس آن→→ها گ→→→ناه ن→→م∂كند.بنده

ـ از خدا حيا كند.  ـ كه كس∂ او را نم∂بيند  هم 
                                                           

ـ بيت االحزان،صفحه＾⅛۱.  ۱
 .۱℮Ω＾ه،صفحهẃاالثن∂ عشري ↨ẃـ المواعظ العددي ۲
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اين− به آستان اقدس قمربن∂هاشم� عرض ادب م∂كنيم: 
 \ ґهẂيџل→→→ џع ∂џكẂب→→→Ẁي Ẃنџا ґاس→→→ẃالن ق→→→→ џحџا \ ґالءџب Ẃرџك→→→→ ґب џنẂي џس→→→→ ẀحẂال ∂џك→→→→Ẃبџا Ґ∂ت→→→→џف

^ است كه در كربال حسين را گريانيد».  ^ گريه كردن بر او جوانمرد «شايستهترين كس برا
^ سرش آمد، دست به كمر داشت و م∂گفت:  وقت∂ باال

＾)؛   ґرẂهџظ џر џسџكẂان џن Ẃآلџا)
«هم اكنون پشتم شكست». 

 . ґهґنائґفґب Ẃتￍل џح ∂ґتￍال ґرواح џẂاال ∂џلџعل∂ موالنا الحسين و ع ґ ẃل џص ￍهمẃالل
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^ ماه شعبان هم داريم:  ^ روزها نظير اين جمالت را در دعا
 ґفџلџت Ẃخ→→→→→→Ẁم џو ґ↨џس→→→→→→ال ґẃالر ґع ґضẂو→→→→→→ џم џو ↕ￍوẀب→→→→→→الن ↕ џر џج→→→→→→→ џد＃ شￍم џح→→→→→→→Ẁم ґآل џد＃ وￍم џح→→→→→→ Ẁل∂ م→→→→→→ џع ґ ẃل→→→→→→ џص ￍمẀه→→→→→→ẃللџا)

)؛  ґ∂ ẂحџوẂال ґتẂيџب џلẂهџا џو ґمẂل ґعẂال ґن ґدẂعџم џو ↨џكґالئџمẂال
تا م∂رسيم به اينجا: 

)؛  ẁق ґالح ẂمẀهџل Ẁم ґز ẃالال џو ẁق ґزاه ẂمẀهẂن џع Ẁر ґẃخџأџت ẀمẂال џو ẁق ґمار ẂمẀهџل Ẁم ґẃدџقџت ẀمẂلџا)
«[م→→ا ش→هادت م→→∂دهيم ب→ه اي→ن ك→ه] ه→ر كس از ش→ما خ→اندان ع→صمت و ط→هارت ج→لو ب→→يفتد ي→ا عقب 
ب→ماند، از ح→قẃ ج→دا ش→ده و رو ب→ه ه→→ال∑ دائ→م م→→∂رود.تنها ك→س∂ ك→ه مالزم و همراه با شما باشد،در مسير 

^ م∂رود».  حقẃ افتاده و رو به سعادت ابد
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هال∑ دائم شامل حال كس∂ كه از شما رو برگرداند 
ع بر  ẃفاء تفريع است؛يعن∂، مطلب بعد از خود را متفر (اغبẃفالر)ب→ه اص→طالح اه→→ل ادب،ف→اء
^ آن اوص→→→اف∂ است ك→→→→ه در  ^ ن→→→→تيجه م→→→→طالب پ→→→→يش از خ→→→→ود م→→→→∂كند و م→→→→→∂فهماند ك→→→→ه م→→→→طلب ب→→→→→عد
^ ش→→ما اه→ل ب→→يت رس→→الت ذك→ر ك→رديم و م→عترف ش→ديم ك→ه ش→→ما (معادن حكم↨  ج→مالت پ→→يشين ب→را

اهللا و خزẃان علم اهللا و مساكن برك↨ اهللا و شهداء دارالفناء و شفعاء دارالبقا)هستيد. 
)؛  Ẁه џضґرائџف ẂمẀتẂنￍيџب џو ẀهџتџوẂع џد ẂمẀتẂنџل Ẃعџا)

ش→→→→→ما ه→→→→→ستيد ك→→→→→→ه دع→→→→→→وت خ→→→→→دا را ت→→→→→كويناҐ و ت→→→→→شريعاҐ در ع→→→→→→الم آش→→→→→→كار ك→→→→→ردهاي→→→→→د.شماييد ك→→→→→→ه 
ف→→→→→→→راي→→→→→→→ض خ→→→→→→→دا را ب→→→→→→→يان و ش→→→→→→→راي→→→→→→→ع اح→→→→→→كام او را ت→→→→→→شريح م→→→→→→→∂كنيد و ح→→→→→→قẃ ج→→→→→→هاد را در راه خ→→→→→→→دا ان→→→→→→جام 
^ ب→→→→→→→→ندگان خ→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→از  ^ را پ→→→→→→→→يش پ→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→∂دهيد و راه ق→→→→→→→→→رب ب→→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→→مال م→→→→→→→→→طلق و ت→→→→→→→→→أمين س→→→→→→→→→عادت اب→→→→→→→→→د
م→→∂كنيد.بنابراي→→→ن، ه→→ر كس از ش→→ما اع→→راض ك→→ند،به ن→→ور پ→→→شت ك→→رده و ب→→→ه ج→→انب ظ→لمت و ه→→ال∑ 

دائم رفته است. 
^ رغبت  معان∂ واژه

^ راغب م→→→→→→→→→→→→→→شتقẃ از رغ→→→→→→→→→→→→→بت است و رغ→→→→→→→→→→→→→بت در لغت ع→→→→→→→→→→→→→رب∂ ب→→→→→→→→→→→→→ه دو م→→→→→→→→→→→→→→عنا اس→→→→→→→→→→→→→→تعمال  ك→→→→→→→→→→→→→→لمه
 Ґم→→→→→→→→→يل و اش→→→→→→→→تياق است؛م→→→→→→→ثال ^ م→→→→→→→→∂شود:گاه∂ ب→→→→→→→→ا(ف∂)همراه است ك→→→→→→→→→ه در اي→→→→→→→→ن ص→→→→→→→→ورت، ب→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→عنا
)به ش→→→→→→→→→ما م→→→→→→→→يل و اش→→→→→→→→تياق دارد و ع→→→→→→→→→القهمند است.گ→→→→→→→→→اه∂ ن→→→→→→→→يز  џ−ي→→→→→→→→→ґف ẁب ґم→→→→→→→→→∂گوييم ف→→→→→→→→→الن آدم (راغ
^ اع→راض و روگ→ردان ب→ودن است؛م→ثالҐ م→→∂گوييم  ب→ا(عن)همراه است ك→→ه در اي→→ن ص→ورت، ب→ه م→عنا
)از ت→→→→و روگ→→→→ردان است و م→→→→يل∂ ب→→→→ه ت→→→→و ن→→→→دارد.ح→→→→اال م→→→→ا خ→→→→طاب ب→→→→ه اه→→→ل ب→→→يت  џ−Ẃن→→→→ џع ẁب ґف→→→→الن آدم(راغ

نبوẃت عرض م∂كنيم: 
)؛   ẁق ґارџم ẂمẀكẂن џع Ẁبґاغ ￍالرџف)

«كس∂ كه از شما اعراض كند و رو برگرداند،از مسير حقẃ جوي∂ بيرون رفته است». 
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دورشدگان از اهل بيت� دو گروهند 
^ اص→→الҐ آن→ها را  ^ از اه→→ل ب→→يت� ت→فاوت دارن→→د و چ→ند دس→تهان→→د.دستها ẃه، اف→→راد در دور الب→→ت
رґض ن→يستند. م→عرض ي→ا اع→راض  Ẃع→ Ẁن→→شناختهان→→→د و ب→→ه م→→→قام و م→نزلتشان در ن→زد خ→دا پ→∂ ن→بردهان→د.اي→→نها م
ك→→ننده ب→ه ك→س∂ گ→فته م→→∂شود ك→ه ك→س∂ را ب→شناسد و از او رو ب→رگردان→د. اي→→ن اف→راد ج→→اهل و ض→→الẃند؛ 
ي→→→عن∂، ن→→→ادان و گ→→مراه→→→ند و راه ن→→ايافتهان→→د. اي→→نها م→→مكن است از ط→→ريق∂ ت→→وفيق اله→→∂ ش→→امل ح→→→الشان 
^ اه→ل  →ا دس→تها ẃگ→→ردد و ن→→ور را ب→→شناسند و ب→ه س→مت او ك→شيده ش→وند و ب→ه س→عادت م→طلوب ب→رسند. ام
 ẃب→→يت� را ش→→ناختهان→→د و ب→→ه م→قام و م→نزلتشان در ن→زد خ→→دا پ→∂ ب→ردهان→د ول∂ م→→عالوص→ف، ب→ر اث→→ر حب
دن→→→→يا و ت→→→→→بعيẃت از اه→→→→واء ن→→→→→فسان∂،از آن م→→→→→نابع ان→→→→وار اع→→→→راض ك→→→→رده و رو ب→→→→→ه ظ→→→لمات و درك→→→→ات ج→→→هنẃم 

رفتهاند.اينها هستند كه در موردشان م∂گوييم: 
)؛  ẁق ґارџم ẂمẀكẂن џع Ẁبґاغ ￍالرџف)

اع→راض ك→نندگان از ش→→ما از ص→راط م→→ستقيم ب→يرون رف→تهان→→د، آنگ→ونه ك→ه ت→ير از ك→مان خ→ارج 
→→→→→→→→گر راه ب→→→→→→→→رگشت ب→→→→→→→→→ه آن ن→→→→→→→→دارد.در ت→→→→→→→اريخ اس→→→→→→→→الم، گ→→→→→→→روه∂ ب→→→→→→→ه ن→→→→→→→ام م→→→→→→→ارقين ش→→→→→→→→ناخته  م→→→→→→→→∂شود و دي
ين ب→→→→ه س→→→تيز ب→→→ا ام→→→ام  ґẃف→→→ ґل و ص џم→→→ џج ^ ش→→→دهان→→→د.آن گ→→→روه ه→→→→مان خ→→→وارج ن→→→هروان→→→→ند ك→→→ه پس از ج→→→→نگها
ام→→يرالم→→ؤمنين�ب→→رخاستند.رسول اك→→رم�قبالҐ خ→→بر داده ب→→ود ك→→ه پس از م→ن، گ→روه∂ از دي→→ن 

خارج خواهند شد و عل∂�با آنها خواهد جنگيد. 
يџه و پيشگوي∂ رسول اكرم�  Ẃجسارت ذوالث√د

نџيẂن، پس از اين كه مسلمانان فاتح شدند، رسول اكرم�غنايم جنگ∂ را  Ẁح ^ در غزوه
^ ب→→→→لند ب→→→→اال، در ح→→→→→ال∂ ك→→→→ه اث→→→→ر س→→→→جده در  در ب→→→→→ين م→→→→→جاهدين ت→→→→→قسيم م→→→→∂كردند.در اي→→→→ن ح→→→→ين،مرد

سورانه گفت:  џپيشان∂اش پيدا بود، وارد شد و سالم كرد و ج
ولџ اهللا)؛  Ẁس џيا ر Ẃل ґدẂعґا)

^ رسول خدا،[در تقسيم مال] عدالت كن».  «ا
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رسول اكرم�فرمود: 
نẂدџ مџنẂ يџكẀون)؛  ґعџف ^ نẂد ґع Ẁل ẂدџعẂال ґنẀكџي Ẃمџل Ẃذґا џ− џحẂي џو)

^ بر تو! اگر من عادل نباشم، پس چه كس∂ عادل خواهد بود»؟  «وا
ي→→→→عن∂، م→→→→ن ك→→→→→ه خ→→→→ود از ج→→→→انب خ→→→دا ب→→→نيانگذار ق→→→→انون ع→→→→دلم،اگ→→→ر ع→→→→دالت را رع→→→→ايت ن→→→→كنم، 
پس از چ→→ه ك→→س∂ ت→→وقẃع ع→→دالت م→→∂توان داشت؟ اص→حاب ك→ه از اي→ن گ→→ستاخ∂ ب→رآشفته ب→ودند،در 

مقام تنبيه او برآمدند.ول∂ رسول اكرم�فرمود: 
→→وهẀ)؛ره→→ايش ك→→نيد.او در آي→→نده پ→يروان→∂ پ→→يدا خ→واه→د ك→رد ك→ه از دي→ن ب→يرون م→∂روند و ب→→ه  Ẁع џد)
دست م→→→→حبوبترين خ→→→لق خ→→→→دا ك→→→شته م→→→→∂شوند.اي→→→ن ي− خ→→→بر غ→→→يب∂ ب→→→ود ك→→→ه رس→→→ول خ→→→دا آن روز 
داد.س→→→→→→→→الها گ→→→→→→→→ذشت ت→→→→→→→→ا ج→→→→→→→→نگ ن→→→→→→→→هروان پ→→→→→→→→يش آم→→→→→→→→→د و ه→→→→→→→→مين آدم در آن ج→→→→→→→→نگ، در ح→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→→ه 
ه بود.  џي Ẃد√ ^ خوارج بود،به دست موال كشته شد.او حرقوص بن زهير بجلẃ∂ ملقẃب به ذوالث سردسته
م→→→→ارقين، ي→→→→عن∂ ه→→→→→مان خ→→→وارج ن→→→هروان، دوازده ه→→→زار ن→→→فر ب→→→ودند ك→→→ه ب→→→→عد از داس→→→→تان ح→→→كميẃت 
^ ام→→ام اي→→→ستادند و ب→→→ه م→→حاربه ب→→→ا ام→→ام پ→→رداخ→→تند.تاريخ خ→وارج ب→→هراس→ت∂ از ع→جايب ت→اريخ  رودررو
ẃدان→→→→→→∂ پ→→→→→رهيزكار ب→→→→→ودند ك→→→→→ه  اس→→→→→→الم است؛ زي→→→→→را آن→→→→→ها ج→→→→→معيẃت∂ ب→→→→→ودند ن→→→→→ه ك→→→→→افر ن→→→→→→ه م→→→→→نافق، ب→→→→→لكه م→→→→→تعب
^ ق→رآن و شب زن→دهدار و ك→امالҐ م→قيẃد ب→→ه  ارت→→كاب ك→→بيره را ن→→→ه ت→→نها ف→→سق ب→→لكه ك→فر م→→∂دان→→ستند. ق→ار
^ از م→عرفت  سهاي∂ ع→ار ẃه، دي→→نداران→∂ دي→→ننشناس و خ→شكه م→قدẃ ظ→→واه→ر اح→→كام اس→→الم ب→ودند؛ الب→ت
و ش→→→→→ناخت ح→→→→→قيقت دي→→→→→ن ب→→→→→ودند. ب→→→→→ه ع→→→→→→ذر اي→→→→→ن ك→→→→→ه چ→→→→→را ام→→→→→يرالم→→→→ؤمنين�حكميẃت را ق→→→→بول ك→→→→رده 
^ حضرت  است، گ→فتند او ك→افر ش→ده است و از اي→ن رو، ب→ه س→→تيز ب→ا ام→ام ب→رخاستند و ش→→مشير ب→ه رو
ك→→→→→→شيدند.ام→→→→→→ام آن→→→→→ها را ب→→→→→→ه ط→→→→→رق گ→→→→→وناگون ن→→→→→صيحت ك→→→→→رد ت→→→→→→ا اي→→→→→ن ك→→→→→ه ه→→→→→شت ه→→→→→زار ن→→→→→فر ب→→→→→رگشتند و 
ẃ→→→→ديه) س→→→ر  چ→→→→هارهزار ن→→→→فر ب→→→→اق∂ م→→→→اندند و ك→→→→شته ش→→→دند. ه→→→مان م→→→رد ج→→→سور (ح→→→رقوص ب→→→ن زه→→→ير ذوالث
^ خ→→→→→→→→وارج ه→→→→→→→→م در م→→→→→→→→يان ك→→→→→→→→شتهها ب→→→→→→→→ود.ام→→→→→→→→ام م→→→→→→→→يان ك→→→→→→→→شتهها م→→→→→→→→→∂گشت ت→→→→→→→→→ا ج→→→→→→→سد او را پ→→→→→→→يدا  دس→→→→→→→→ته
ك→→→→→→→→→ند.همراه→→→→→→→→→ان ام→→→→→→→→→ام از ي→→→→→→→→→افتن او م→→→→→→→→→أيوس ش→→→→→→→→→→دند و گ→→→→→→→→فتند: م→→→→→→→→علوم م→→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→→ه او ك→→→→→→→→شته ن→→→→→→→→→شده 
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است.امام�فرمود: 
)؛  ẀتẂب ґذẀما ك џو ẀتẂب џذџما ك ґاهللا џو)

«به خدا قسم، نه من دروغ گفتهام نه به من دروغ گفته شده است». 
پ→→→→→يامبر ب→→→→→ه م→→→→ن خ→→→→بر داده است ك→→→→ه او ب→→→→ه دست م→→→→→ا ك→→→→شته خ→→→→واه→→→→د ش→→→→د.او ح→→→→تماҐ ك→→→→شته ش→→→→ده و 
 ^ ^ نيزه زدند و مناد ج→سدش م→→يان اج→→ساد است.ب→االخره گشتند و پيدايش كردند و سرش را باال

ندا م∂كرد: 
)؛  ẀهẀول Ẁس џر џق џد џص џو Ẁاهللا џق џد џص)

«راست گفت خدا و رسولش نيز راست گفت». 
ق يافت و آن مرد و پيروانش كشته شدند.  ẃخبر داده بود تحق Ґآنچه رسول خدا قبال

^ قرآن  شگفت∂ كميل از سرانجام شوم قار
در ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→االت اي→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→روه دي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ندار دي→→→→→→→→→→→→→→→→→→ننشناس آم→→→→→→→→→→→→→→→→→ده است ك→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ي− شب ح→→→→→→→→→→→→→→→→→ضرت 
^ ك→→→وفه ع→→→بور م→→→→∂كردند.شب از  ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين�در ك→→→→وفه ب→→→→ا ك→→→ميل ه→→→مراه ب→→→ودند و از ك→→→وچهها
 ^ ن→→→→→→→→صف گ→→→→→→→→ذشته ب→→→→→→→→ود و اك→→→→→→→→ثر م→→→→→→→→ردم در خ→→→→→→→واب ب→→→→→→→ودند و چ→→→→→→→راغه→→→→→→→ا خ→→→→→→→اموش ب→→→→→→→ود.از ك→→→→→→→→نار خ→→→→→→→→انها
ه ش→→دند ك→→ه ص→→احبخانه م→→→شغول ن→→ماز شب است و ق→→رآن ت→→→الوت م→→∂كند و ب→→ا  ẃم→→∂گذشتند؛ م→→توج

لحن∂ خوش اين آيه را، كه در مدح نمازشبخوانهاست، م∂خواند: 
 Ẃل→→ џه Ẃل→→Ẁق ґه→→ ґẃب џر ↨џم→→ Ẃح џوا ر Ẁج Ẃر→→ џي џو ґ↕ џر→→ ґخ Ẃاآل Ẁر џذ Ẃح→→ џي Ґماґق→→ائ џو Ґدا ґس→→اج ґلẂي→→ￍالل џآن→→اء ẁتґق→→ان џو→→→ Ẁه Ẃن→→→ￍأم�

�؛۱   ґبابẂل џالẂوا اẀولẀا Ẁرￍك џذџت џما يￍإن џونẀمџل Ẃع џال ي џين ґذￍال џو џونẀمџل Ẃعџي џين ґذￍال ^ ґوџت Ẃسџي
^ ق→→→→→→بل، ب→→→→→→→ه آن→→→→→→ها اش→→→→→→اره ش→→→→→→ده است  «آي→→→→→→→→ا [ك→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه م→→→→→→→بدأ و م→→→→→→→عاد اي→→→→→→مان ن→→→→→→دارند و در آي→→→→→→→ه
ارزش→→مندنديا] ك→س∂ ك→ه در ط→ول شب در س→جده و ق→يام اط→اعت[خدا]م∂كند[و] از آخ→رت م→→∂ترسد 
و ب→→→ه رح→→→مت خ→→→دا ام→→→يدوار است؟ب→→گو آي→→ا ك→→سان∂ ك→→ه م→→→∂دانند و ك→→سان∂ ك→→→ه ن→→م∂دانند ي→→كسانند؟تنها 

                                                           

^ زمر،آيه＾۹.  ـ سوره ۱
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خردمندانند كه پند پذيرند». 
وق→→ت∂ اي→→ن آي→→→ه از ق→→رآن ب→→ا آن لح→→ن و آه→→نگ خ→→وش ب→→ه گ→وش ك→ميل رس→يد، آن چ→نان ت→حت 
ه ت→→وقẃف  ẃت→→→أثير ق→→→رار گ→→رفت ك→→ه در وس→→ط ك→→وچه اي→→ستاد و ب→→ه آن ق→→رائت گ→→وش ف→→راداد.ام→→ام�متوج

كميل شد و فرمود: 
)؛  ґارẃالن ґلẂهџا Ẃن ґم Ẁهￍنґا ґل Ẁج ￍالر Ẁ↨џنџطẂنџط џ−Ẃب ґجẂعẀل ال يẂيџمẀيا ك)

اب اين مرد در دلت ننشيند؛او از اهل آتش است».  ẃكميل،آهنگ جذ»
س∂  ẃب→ايد پ→ناه بر خدا برد كه انسان نم∂داند آخرش چه م∂شود.اين آدم خوب و مقد Ґواق→عا
^ ق→→→→رآن است و ك→→→→ميل را، ك→→→→ه از اص→→→→حاب س→→→→رẃ م→→→→وال و ب→→→→سيار ب→→→زرگ  است، ن→→→→ماز شب خ→→→→وان و ق→→→→ار
→→→ا م→→→وال ف→→→رمود:فريب ن→→→خور.اي→→→→ن ن→→→غمه و ح→→→→ال  ẃاست، م→→→→جذوب آه→→→→→نگ ق→→→→رآن∂ خ→→→→ود ك→→→→رده است؛ ام
ب ك→→رد و  ẃم∂ است.ك→→ميل ت→→عجẃخ→→→وش∂ ك→→→ه اي→→→ن م→→→رد دارد، ت→→→و را گ→→→ول ن→→→زند.اي→→→→ن اه→→→ل آتش و ج→→هن
پ→→→→→يش خ→→→→→ود گ→→→→→فت،يعن∂ چ→→→→→ه؟اي→→→→→ن آدم ب→→→→→ه اي→→→→→ن خ→→→→→وب∂ ن→→→→→ماز شب م→→→→→∂خوان→→→→د و در دل شب ب→→→→ا خ→→→→دا 
خ→→→→→→→لوت ك→→→→→→→رده و راز و ن→→→→→→→→ياز م→→→→→→→→∂كند. چ→→→→→→→→گونه است ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→وال او را ج→→→→→→→هنẃم∂ م→→→→→→→∂دان→→→→→→د؟ اي→→→→→→ن م→→→→→→اجرا 
گ→→→ذشت ت→→→ا ج→→→→نگ ن→→→هروان پ→→→يش آم→→→د.ام→→→ام ه→→→مراه ك→→→ميل م→→→يان اج→→→ساد ك→→→شتهها م→→→→∂گشت ت→→→→ا ك→→→نار 

^ او گذاشت و فرمود:  ^ سينه ^ خود را رو جسد همين آدم نماز شبخوان رسيد.نيزه
 ↨џم→→→→ Ẃح џوا ر Ẁج Ẃر→→→→ џي џو ↕ џر→→→→ ґخ Ẃاآل Ẁر џذ Ẃح→→→→ џي Ґماґق→→→→ائ џو Ґدا ґس→→→→اج ґلẂي→→→→ￍالل џآن→→→→اء ẁتґق→→→→ان џو→→→→ Ẁه Ẃنￍي→→→→→ا ك→→→→ميل�أم)

...�)؛  ґهґẃب џر
^ خ→→→→→→→→وش  ^ ق→→→→→→→→→رآن است ك→→→→→→→→→→ه آن شب ب→→→→→→→→→ا ن→→→→→→→→غمه ك→→→→→→→→→ميل، اي→→→→→→→→→→ن ه→→→→→→→→→مان ن→→→→→→→→→→ماز شب خ→→→→→→→→→وانґ ق→→→→→→→→→ار
 ^ ^ پ→→→→→→اها ق→→→→→→رآن∂اش ج→→→→→→ذبت ك→→→→→→رده ب→→→→→ود. اي→→→→→→ن− ب→→→→→بين ك→→→→→ه چ→→→→→گونه ج→→→→→هنẃم∂ ش→→→→→→ده است.ك→→→→→ميل رو
^ ح→→→→ضرت را ب→→→→وسيد و از ح→→→→→ال ح→→→→يرت∂ ك→→→→ه از س→→→→خن م→→→→وال در دلش پ→→→→يدا  م→→→→بار∑ م→→→→وال اف→→→→تاد و پ→→→→→اها
ش→→→→ده ب→→→→ود ع→→→→→ذرخواه→→→→→∂ ك→→→→رد.اي→→→→نها م→→→→ارقين ب→→→→ودند.كارشان واق→→→→عاҐ ع→→→→جيب و ح→→→يرتآور ب→→→وده است. 
اҐ خ→→→→→→→→→→→→طرنا∑ و زي→→→→→→→→→→→→انبار است.اي→→→→→→→→→→→→ن ج→→→→→→→→→→→→مله از رس→→→→→→→→→→→→ول  ẃت→→→→→→→→→→→→وأم ب→→→→→→→→→→→→→ا ج→→→→→→→→→→→→→هل و ن→→→→→→→→→→→→→ادان→→→→→→→→→→→→→∂ ج→→→→→→→→→→→→د ^ دي→→→→→→→→→→→→→ندار
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خدا�نقل شده است: 
)؛  ẁ− ґẃسџنґتẀم ẁل ґجاه џو ẁ−ґẃت џهґتẀم ẁمґعال ґالن Ẁج џر ^ ґرẂهџظ џم џصџق)

«دو نفر كمرم را شكستهاند: عالم پردهدرґ ب∂تقوا و جاهل متعبẃد ديندار». 
رفتار نابخردانه و عجيب خوارج نهروان 

اي→→نها وق→→ت∂ ب→→ه ن→→هروان م→→→∂رفتند ت→→→ا ت→→جهيز لش→→كر ك→→نند و ب→ا ح→ضرت ام→ير�بجنگند،در ب→ين 
راه ب→ه دو ن→فر رس→يدند ك→ه ي→ك∂ م→→سلمان ب→ود و ي→ك∂ ن→صران→∂.آن م→→سلمان را ب→→ه ج→رم اي→→ن ك→→ه ط→رفدار 
ع→→ل∂�ب→→ود ك→→شتند و ن→→صران→→∂ را اح→ترام ك→ردند و گ→فتند:رسول خ→→دا�دس→تور داده است ك→ه 
^ خ→→→→→→→→→رما از درخ→→→→→→→→→ت∂ ب→→→→→→→→→ه زم→→→→→→→→→ين اف→→→→→→→→→تاده ب→→→→→→→→→ود،يك∂  →→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→→يك∂ رف→→→→→→→→→→تار ك→→→→→→→→→→نيم.ي− دان→→→→→→→→→→→ه ẃب→→→→→→→→→→ا اه→→→→→→→→→→ل ذم
ب→→رداشت؛دي→گران ف→رياد زدن→د ح→رام است و ص→→احبش راض→∂ ن→→يست.خوك∂ از آن→→جا م→→∂گذشت و 
→ا  ẃي→→ك∂ ت→→ير زد و خ→→و∑ را ك→→شت.باز ف→→رياد زدن→→د:اف→→ساد ف→→∂االرض ك→رد＾.چرا خ→و∑ را ك→شت∂؟ام
^ از اص→→حاب خ→→اصẃ ام→→يرالم→→ؤمنين�(عبداهللا ب→→ن  چ→→→ند ق→→→دم آن ط→→رفتر ن→→يز ب→→ه م→→→سلمان ب→→زرگوار
) در ح→ال∂ ك→→ه ه→مسر ح→املش ه→مراهش ب→ود،ديوانهوار هجوم بردند و شكم زن بينوا  ẃاب االرتẃ خ→ب
ه را بيرون آورده با مادر سر بريدند و آنگاه خود عبداهللا  ẃرا م→قابل چ→شم ش→وهرش پ→اره ك→ردند و ب→چ
 ^ را ك→→→→→نار ن→→→→هر خ→→→→واب→→→→اندند و م→→→→ثل گ→→→→وسفند س→→→رش را ب→→→ريدند و ه→→→مين را ع→→→→بادت ب→→→→زرگ خ→→→→دا از س→→→و

^ آنها فرمود:  خود م∂دانستند. امام اميرالمؤمنين�درباره
)؛۱  ґالم Ẃح Ẃاأل Ẁاءџهџف Ẁس ґامџهẂال Ẁاءￍف ґأخ Ẁر ґاشџعџم ẂمẀتẂأن)

«شما گروه∂ هستيد سب− مغز كم خرد». 
^ ف→→ريبنده داش→→→تند و ب→→→اطن∂ وح→→شتبار و لذا ام→→ام م→→→∂فرمود:كشتن اي→→نها ك→→→ار ه→ر ك→س∂   ظ→→اهر
^ فتنه را كندم.  ^ اين دينداران ديننشناس شمشير كشيدم و ريشه نبود.تنها من بودم كه به رو

                                                           

^ فيض،خطبه＾⅛۳.  ـ نهجالبالغه ۱
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＾)؛۱  ґرẂي џغ ẁد џا أحџهẂيџل џع џئ ґرџت Ẃجџيґل ẂنẀكџي Ẃمџل џو ґ↨џنẂتґفẂال џنẂي џع ẀتẂأџقџف ∂ґẃن ґإџف)
«م→ن ب→ودم ك→ه چ→شم ف→تنه را ك→ور ك→ردم و غ→ير از م→→ن ك→س∂ ج→رأت اي→ن را ن→داشت [ك→ه ب→ه جنگ با 

قاريان قرآن و شب زندهداران برخيزد]». 
)؛  ẁق ґارџم ẂمẀكẂن џع Ẁبґاغ ￍالرџف)

 ∂ẃ پس ك→سان∂ ك→ه ش→ما اهل بيت را شناختند و پس از شناختن، از شما اعراض كردند و حت
مانند خوارج از شما جلو زدند،اينان مارقند و از صراط مستقيم بيرون رفتهاند. 

^ كوتاه∂ در تحصيل معرفت اهل بيت�  نتيجه
)؛  ẁق ґاهџز ẂمẀكґẃق џح ∂ґف Ẁر ґẃصџقẀمẂال џو)

^ پ→→وچ∂ و ت→→باه∂ و  و آن→→→ان ك→→→ه در ش→→→ناختن ش→→→ما ك→→وتاه∂ م→→∂كنند، در واق→→ع، خ→→ود را ب→→ه واد
^ را ب→→→شناسد و  ب→→→→طالن م→→→→→∂اف→→→كنند.ان→→→سان ع→→→اقل ك→→→ه م→→→→∂توان→→→→د ق→→→دم ب→→→ردارد ت→→→→ا راه ح→→→قẃ و س→→→عادت اب→→→د
^ ب→→ماند،  خ→→ود را ب→→→ه خ→→وشبخت∂ دائ→→م ب→→رساند، اگ→→→ر اي→→→ن ك→→→ار را ن→→كند و ه→→مچنان در ج→→هل و ب→→∂ خ→→→بر
ط→→→بيع∂ است ك→→→ه خ→→→ود را ب→→→ا دست خ→→ود ب→→→ه م→→حروميẃت دائ→→→م م→→بتال س→→→اخته است.ه→→م اك→→نون م→→→∂بينيم 
 ^ ^ از ع→→المان اه→ل ت→→سنẃن ت→وان→→اي∂ ش→→ناختن اه→ل ب→يت رس→ول از لح→→اظ م→وقعيẃت معنو ك→ه اف→راد ب→سيار
^ م→→→→→→→→→→→→∂كنند ي→→→→→→→→→→→→ا پس از ت→→→→→→→→→→→حصيل  →→→→→→→→→→→→ا ي→→→→→→→→→→→ا در ت→→→→→→→→→→→حصيل م→→→→→→→→→→→عرفت س→→→→→→→→→→→هلان→→→→→→→→→→→گار ẃآس→→→→→→→→→→→→مان∂ را دارن→→→→→→→→→→→→→د؛ ام
ب م→غرضانه م→→انع از اي→ن است ك→→ه ت→ن به تبعيẃت از حقẃ بدهند. آيا مثالҐ م∂توان گفت  ẃم→عرفت،تعص
ـ ص→احب ن→هجالب→→الغه را ن→شناخته و ب→ه ع→ظمت  ـ ك→→ه خ→→ود ش→→ارح ن→→هجالب→→→الغه است  ب→→→ناب→→→∂الح→→→ديد  ґا
م→→→→→→وقعيẃت آس→→→→→→مان∂ او پ→→→→→→∂ ن→→→→→برده است؟او در ع→→→→→ين ح→→→→→→ال س→→→→→ر ب→→→→→ه آس→→→→→→تان دي→→→→→گران ن→→→→→→هاده و آن→→→→→ها را ب→→→→→→ه 

مرجعيẃت در احكام دين∂ پذيرفته است. 
^ در ش→→ناختن آن→→→ها ك→→وتاه∂ م→→→∂كنند و  ẃه، در م→→→يان دوس→→→تداران اه→→→ل ب→→→يت�نيز ب→→سيار الب→→→ت
بان درگاه خدا  ẃم→عرفتشان در م→ورد مقامات عال∂ آن مقر ^ ف ن→م∂دان→ند ك→→ه ب→ر درج→→ه ẃخ→ود را م→وظ

                                                           

^ فيض،خطبه＾۹۲.  ـ نهج البالغه ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
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ب→→→يفزاي→→ند و ب→→دان→→ند ك→→→ه آن ب→→زرگواران ن→→ه ت→→نها در ع→→الم ت→→شريع، ب→→لكه در ع→→→الم ت→→كوين ن→→يز م→→طاعند؛از 
^ كائناتند.   ^ مخلوقات و از لحاظ قدرت، نافذ در همه لحاظ علم، محيط بر همه

^ امام زمان�  تنفẃس ما به اراده
در همين زيارت جامعه م∂خوانيم: 

)؛  ẂمẀكџء＃ ل Ẃ∂ џش لẀك ￍل џذ џو)
«همه چيز در پيشگاه شما رام و مطيع فرمان شماست». 

^ ع→→→→الم خ→→→لق است.اي→→→ن  →→→ريف)به اذن خ→→→دا ف→→→رمانروا ẃلاهللات→→→→عال∂فرجهالش ẃه→→→→م اك→→→→نون ام→→→→ام ع→→→→صر(ع→→→→ج
ن→→→→→→فس∂ ك→→→→→→ه م→→→→→→ا م→→→→→→→∂كشيم، ب→→→→→→ه اراده و ف→→→→→→رمان آن ول∂اهللا اع→→→→→→ظم است ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→اب اهللا الم→→→→→→ؤت∂ م→→→→→نه است و 
^ برم∂آشوبند و م∂گويند شما امام را همشأن  م→عاالسف، وقت∂ ما از اين سخنان م∂گوييم،افراد
^ همشأن∂ مطرح نيست، بلكه سخن از واليت باالذن  ب→ا خ→دا ق→رار م→∂دهيد، غ→افل از اي→ن ك→→ه مسأله

و مأذون بودن از جانب خداست.آيا وقت∂ قرآن از زبان حضرت مسيح� م∂گويد: 
...�؛۱  ґاهللا ґن Ẃإذґب ҐراẂيџط ẀونẀكџيџف ґيهґف ẀخẀفẂأنџف ґرẂيￍالط ↨џئẂي џهџك ґين ґẃالط џن ґم ẂمẀكџل ẀقẀل Ẃأخ ∂ґẃأن...�

→→→→→→→→ل، ص→→→→→→→→ورت پ→→→→→→→رنده م→→→→→→→∂آفرينم و آن→→→→→→→گاه در آن م→→→→→→→→∂دمم و آن ب→→→→→→→→ه اذن خ→→→→→→→دا پ→→→→→→→رنده  ґم→→→→→→→→ن از گ...»
م∂شود...». 

 ^ آن ح→→→→→→→ضرت را ه→→→→→→→→مشأن خ→→→→→→→→دا ق→→→→→→→رار داده است ي→→→→→→→ا خ→→→→→→→ير، او را ب→→→→→→ا ك→→→→→→لمه＾�ب→→→→→→اذن اهللا�از م→→→→→→رتبه
ه→→مشأن∂ پ→→→ايين م→∂آورد و آن ح→ضرت را م→خلوق م→أذون از ج→انب خ→→دا ن→→شان م→→∂دهد ك→→ه ب→ه اذن خ→→دا 

ارادهاش خالẃق بود،بيمارها را شفا م∂داد،نابينايان را بينا م∂ساخت و مردهها را زنده م∂كرد؟ 
^ ام→→→→ام  ح→→→→ال، اگ→→→→ر ب→→→→گوييم ام→→→→ام ب→→→→ه اذن خ→→→→دا م→→→→ردهها را زن→→→→ده م→→→→→∂كند و زن→→→→دهها ه→→→→م ب→→→→ه اراده
ـ  →→→لẀوẃ ك→→→ردهاي→→→→م و ام→→→ام را ه→→→→مشأن خ→→→دا ق→→→رار دادهاي→→→→م؟مقصود از اذن خ→→دا ه→→م  Ẁن→→→فس م→→→∂كشند،آيا غ
ـ اي→→ن است ك→→ه خ→→→داون→→→د ت→→كويناҐ اي→→ن ق→→درت را ب→→ه ام→→ام داده است ك→→→ه ب→→→ا  چ→→نان ك→→→ه ب→→ارها ع→→رض ش→→ده 

                                                           

^ آل عمران،آيه＾℮۹.  ـ سوره ۱
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 ۱۳℮

ارادهاش م→→→→→→∂توان→→→→→→د در ع→→→→→الم ت→→→→صرẃف ك→→→→→ند،بيمار را ش→→→→→فا ب→→→→→دهد و ه→→→→ر ح→→→→اجت∂ از ح→→→→اجتمندان را روا 
ك→ند. در مقام تقاضا هم م∂توانيم مثالҐ بگوييم: يا اميرالمؤمنين،پيش خدا شفاعت كن كه بيمارم 
را ش→فا ب→دهد ي→→ا خ→ودت ب→يمارم را ش→فا ب→ده. ف→رق∂ ن→م∂كند؛ چ→ون واق→ع م→طلب ه→→مان شفابخش∂ امام 
ب→ه اذن خ→→داست و اذن خ→→دا ه→→مان ش→→فاعت در ن→زد خداست.در روايات∂ كه از مقام اقدسشان به ما 

رسيده است فرمودهاند: 
 Ẁهџت џهاي→џم→ا ف→ينا و ال ن џهẂن→Ẁك џونẀغẀلẂب→џال ت ẂمẀكￍن ґا→џف ẂمẀتẂئ→ ґنا م→→ا شґل Ẃض→→џف ∂→ґوا فẀول→Ẁو ق Ґب→ابا Ẃرџونا اẀل џع Ẃج→џال ت)
ذا  ґا→→џف ẂمẀكґد→→ џحџا ґبẂل→џق ∂џل→ џع ẀرẀط Ẃخ→ џي Ẃوџا ẂمẀك Ẁد→ џحџا ẀهẀف ґص→ џا يẃم→ ґم џمџظ→→ Ẃعџا џو џرџب→→→Ẃكџطانا ا→→ Ẃعџا Ẃد→→→џق ￍل џج џو ￍز→→ џع џاهللا ￍن ґا→→џف

)؛۱  џونẀن ґؤمẀم ẂمẀتẂنџاџذا فџونا هكẀمẀتẂف џرџع
ل ب→→→→→→→دهيد و م→→→→→→ا را ربẃ ن→→→→→دانيد،آنگاه در ف→→→→→ضل م→→→→→ا ه→→→→→ر چ→→→→→ه خ→→→→→واستيد  ẃت ت→→→→→→نزẃم→→→→→→ا را از م→→→→→→→قام رب→→→→→→وبي»
ب→→→→گوييد و در ع→→→→ين ح→→→→ال، ب→→→→ه ح→→→→قيقت آن→→→چه در م→→→ا ه→→→ست ن→→→م∂رسيد؛ زي→→→را آن→→→چه خ→→→دا ب→→→ه م→→→ا ع→→→طا ف→→→رموده 
ر  ẃاست، ب→→→→→→→→زرگتر و ع→→→→→→→→ظيمتر از آن است ك→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→ما در وص→→→→→→→ف م→→→→→→→ا م→→→→→→→→∂گوييد ي→→→→→→→→ا در ق→→→→→→→→لب خ→→→→→→→ود ت→→→→→→→صو

م∂كنيد.  اگر اينگونه ما را شناختيد، در اين صورت است كه مؤمن واقع∂ شدهايد». 
^ م→عرفت و ش→ناختن آن م→ظاهر ج→→مال  ^ اي→→مان،باال رف→تن درج→→ه ^ درج→→ه پس، م→→يزان در ارت→→قا
بان اله→→→∂ ب→→→يشتر ب→→→اشد،در  ẃو ج→→→→→الل خ→→→→داون→→→→د س→→→→بحان است. ه→→→→ر چ→→→→ه در دن→→→يا م→→→عرفتمان در م→→→ورد آن م→→→قر
 Ẃم→ Ẁكџل Ẁمґب ب→ه خ→داست،ع→→ال∂تر خ→واه→د ش→د و (الال√زẃبمان ب→ه آن→ها، ك→ه ه→→مان ت→قر ẃع→→الم پس از م→→رگ، ت→قر
)؛آنان ك→ه در دن→→يا م→→الزم ش→ما و از س→رسپردگان آس→تان اق→دس ش→ما ب→اشند،در ع→الم پس از م→رگ  ẁق→ ґالح

نيز از وابستگان و پيروان شما خواهند بود و گوارا باد بر آنان اين شرف و عزẃت. 
كمال عبوديẃت اهل بيت� 

^ بعد:  جمله
∂)؛  џضџم Ẃنџم ґهґل Ẁس Ẁر Ẃن ґم ẂمẀتẂق ￍد џص џو џاء џضџقẂال Ẁهџل ẂمẀت Ẃمￍل џس џا و џض ґẃالر ∂џل ґإ ẀهẂن ґم џ−ґل џذ ∂ґف ẂمẀت Ẃر ґص џو)

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد⅛۲،صفحه＾۲.  ۱
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^ وظ→→ايف ب→ندگ∂ ك→→ه ق→سمت∂ از آن در  ي→→عن∂، م→→ا م→→→عتقديم ك→→ه ش→→→ما خ→اندان ع→صمت در ادا
جمالت پيشين ذكر شد: 

...)؛  џو Ẁه џود Ẁد Ẁح ẂمẀت Ẃمџقџأ џو Ẁه џضґائ џرџف ẂمẀتẂنￍيџب џو Ẁهџت џوẂع џد ẂمẀتẂنџل Ẃعџأ ∂ￍت џح ґه ґادџه ґج ￍق џح ґهẃالل ∂ґف ẂمẀت Ẃدџاه џج)
ب→→ه س→→ر ح→→→دẃ رض→ا و پ→سند خ→→دا رس→يدهاي→→د و خ→→دا را در ع→بوديẃت، از خ→ود راض→∂ س→اخته و خ→ود 

نيز از او راض∂ گشتهايد. 
)؛  ẀهẂن џوا ع Ẁض џر џو ẂمẀهẂن џع Ẁاهللا џ∂ ґض џر)

→→→ا)اش→→اره ب→→ه  џضґẃالر ∂џلґإ ẀهẂن→→→ ґم џ−ґل џذ ∂→→→ ґف ẂمẀ ت Ẃر→→→ ґص џو ب→→→→عيد ن→→→يست ك→→→ه ك→→→لمه＾(ذل−)در ج→→→مله＾(و
)؛قضا و ت→قديرات خ→→دا را ه→→ر گ→ونه ك→ه ب→وده است  џاء џض→ џقẂال Ẁهџل ẂمẀ ت Ẃل√م→ џس џه→→مين م→→عنا ب→→اشد ك→→→ه گ→→فتيم.(و
پ→→→→ذيرا گ→→→→شته و در م→→→→→قابل آن س→→→→ر ت→→→→سليم و ق→→→بول ف→→→رود آوردهاي→→→→د و اي→→→ن ك→→→مال ع→→→→بوديẃت در پ→→→→يشگاه 
دباقر�از ج→ابربن ع→بداهللا ان→صار＾، ص→→حاب∂  ẃخ→→داست. در روايت داري→→→م ك→→→ه ح→→ضرت ام→→ام م→حم
م→عروف پ→→يامبراك→رم�، اح→والپ→رس∂ ك→رد. او گ→فت: در ح→ال∂ هستم كه فقر را از ثروت،مرض 
^ را از ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ و م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رگ را از زن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→دگ∂ دوستت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر  ت،ضعف را از ق→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وẃت،پير ẃرا از ص→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ح
→→ا م→→ا چ→→نين ن→→→يستيم.جابر ك→→ه ب→→ه گ→→مان خ→ود ح→رف خ→وب∂ زده ب→ود، از ش→نيدن  ẃدارم.ام→→ام�ف→→رمود:ام
^ م→→→→→ن، پس ش→→→→→ما چ→→→→گونه ه→→→→ستيد ت→→→→→ا م→→→→ا ه→→→→م آنگ→→→→ونه  ب ك→→→→→رد و ع→→→→→رض ك→→→→→رد:موال ẃگ→→→→→فتار ام→→→→→→ام ت→→→→→عج
ب→→اشيم؟ ام→→ام�فرمود:ما چ→→نانيم ك→→ه اگ→→ر خ→→→دا ف→→قيرمان ك→ند، ف→قر را دوست داري→م و اگ→ر ث→روتمان 
ت را؛جوان∂ دهد،  ẃت دهد، صح ẃرا؛صح ^ ^ دهد، بيمار ده→→د، ث→روت را دوست داريم؛اگر بيمار
^ را؛اگ→→→→→→→→ر زن→→→→→→→→ده ن→→→→→→→→گه دارد، زن→→→→→→→دگ∂ را و اگ→→→→→→→→ر م→→→→→→→رگ ده→→→→→→→→د، م→→→→→→→رگ را  ^ ده→→→→→→→→د ،پ→→→→→→→→ير ج→→→→→→→→وان→→→→→→→→∂ را؛پ→→→→→→→→ير

^ خدا و تسليم امر خدا هستيم.  م∂پسنديم.ما راض∂ به قضا
 lخ→→→→وشـيم ^ مـاهـ∂ آبـيــم و مــرغ آتـش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يـمl ب→→→→ا ه→→→→وايـش در ت→→→→مـوز و د

 ��
 lي→→→→→→→→→كـ∂ درد و يـكـ∂ درم→→→→→→→→ان پـس→→→→→→→→نـدد lي→→→→→→→→→ك∂ وص→→→→→→→→→→ل و ي→→→→→→→→→ك∂ ه→→→→→→→→جران پ→→→→→→→→سندد
 lم→→→→ن از درم→→→→ان و درد و وص→→→→ل و ه→→→→جران lپ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→سنـدم آنـچـه را جـان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ان پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→سندد



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۱۳⅛

اهل بيت�مصداق دعوت انبيا� 
∂)؛  џضџم Ẃنџم ґهґل Ẁس Ẁر Ẃن ґم ẂمẀتẂق ￍد џص џو)

^ خدا را تصديق كرديد».  ت] رسوالن گذشته ẃشما [اهل بيت نبو»
در ش→→رح اي→→ن ج→→مله، ش→→→ايد م→→ناسب ب→→اشد ك→ه ب→گوييم ت→جلẃ∂گاه ج→امع و ك→امل دع→وت ت→مام 
ان→→→→→→بياء و رس→→→→→→والن خ→→→→→→→دا�ك→→→→→ه ح→→→→→قيقت ت→→→→→وحيد و م→→→→→عرف↨ اهللا و ت→→→→→خلẃق ب→→→→→→ه اخ→→→→→→الق اله→→→→→→∂ است،ش→→→→→→ما 
خ→→→→اندان رس→→→→ول�هستيد ك→→→→ه ب→→→ا وج→→→ود م→→→بار∑ خ→→→ودتان و ب→→→ا اف→→→→كار و اخ→→→→الق و اع→→→→مالتان، ص→→→دق 
ق ع→→→→→→→ين∂ ب→→→→→→→خشيديد؛آنگونه ك→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→داون→→→→→→→د  ẃدع→→→→→→→→وت پ→→→→→→→→يامبران خ→→→→→→→→→دا را ب→→→→→→→ارز س→→→→→→→اختيد و ب→→→→→→→→ه آن ت→→→→→→→حق

^ ابراهيم خليل�و ذبح فرزندش اسماعيل� فرمود:  درباره
يا...�؛۱  Ẃؤ الر џتẂق ￍد џص Ẃدџق � Ẁيم ґراهẂيا إب Ẃأن ẀناهẂي џناد џو�

^ ابراهيم، خواب∂ را كه ديده بود＾، تصديق كرد＾...».  «او را ندا كرديم ا
^ و م→→صداق روش→→ن∂ آورد＾.اي→→نجا ه→→م اه→→ل ب→→يت رس→→ول  ق ع→→→ين∂ ب→→→خشيد ẃي→→→عن∂، ب→→→→ه آن ت→→→حق
^ دع→→→→→وت ت→→→→→مام رس→→→→والن خ→→→→دا گ→→→→شتند.صلوات اهللا و س→→→→→المه ع→→→→→ليهم  خ→→→→→اتم�مصداق روش→→→→→ن ب→→→→را

اجمعين. 
 Ẁهџل ẂمẀ ت Ẃل√م џس џا و џضґẃالر ∂џلґإ ẀهẂن ґم џ−ґل џذ ∂ґف ẂمẀ ت Ẃر ґص џطالي∂ (و ^ بارزترين تجلẃ∂گاه اين چند جمله
^ خدا و  ^ ام→ام ح→→سين�است؛ رض→→ا به قضا ∂)روز ع→اشورا џض→џم Ẃن→џم ґهґل→ ẀسẀر Ẃن→ ґم ẂمẀ →ت Ẃق →→د√ џص џو џاء џض→ џقẂال
ت→→→→→→→→→→→→سليم ب→→→→→→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→→→→→ر خ→→→→→→→→→→→→دا، در ش→→→→→→→→→→→→→گفتان→→→→→→→→→→→گيزترين چ→→→→→→→→→→→هرهاش، آن روز ج→→→→→→→→→→→لوهگر ش→→→→→→→→→→→→د و ع→→→→→→→→→→→→الوه ب→→→→→→→→→→→ر 
زم→ينيان،آسمانيان را ن→يز ب→ه ح→يرت انداخت. در حال∂ كه بدن غرق در زخم و جراحت بود و قلب 
ههايش ب→ه گ→وشش م→∂رسيد، ص→→ورت  ẃش→→كافته و ج→→گر از س→→→وز ع→طش س→وخته و ف→رياد الع→طش ب→چ

^ خا∑ نهاده م∂گفت:  رو
 . ґهґنائґفґب Ẃتￍل џح ∂ґتￍال ґواح Ẃر џاال ∂џلџن و عẂي џس ẀحẂال ґاهللا ґبدџب∂ عџوالنا اџل∂ مџع ґ ẃل џص ￍمẀهẃللџا

                                                           

 .۱ΩＱ۱وΩ℮ات،آياتẃصاف ^ ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۱۳۷

 
 
 
 
 

« [م→→ا اع→→تراف م→→→∂كنيم ك→→→ه] ح→→قẃ ب→→ا ش→→ما و در س→→راسر زن→→دگ∂ ش→→ما و از ج→→انب ش→→ما و ب→→→ازگشتش ب→ه 
^ شماست».  سو
حقẃ چيست؟ 

^ باطل است كه واقعيẃت و  ^ كه واقعيẃت و ثبات دارد.در مقابلش، كلمه ح→قẃ يعن∂ موجود
س خ→→→→داست؛ي→→→عن∂، آن  ẃاز اس→→→ماء م→→→→قد ẃح→→→ق ^ ث→→→→بات ن→→→دارد و در م→→→عرض زوال و ف→→→ناست و لذا ك→→→لمه
 ẃواقع∂ كلمه است و هست∂ و ثبات و بقاء عين ذات اوست، اهللا جل ^ ذات اق→دس ك→ه ح→قẃ ب→→ه م→عنا
^ به  ^ ك→ائنات، از ه→→ر ق→بيل كه باشند، ذاتاҐ واقعيẃت∂ ندارند،مگر از طرف او پرتو ج→→الله است.ب→قيẃه
ه→→ر م→→خلوق∂ اف→→اضه ش→→ود؛وگرنه،خود م→خلوق از آن ج→هت ك→ه م→خلوق است، ذات→اҐ ن→→ه واق→عيẃت∂ دارد 
ق و ث→→بات و ب→→قاي∂ م→→∂يابد و س→پس  ẃه→→→ست∂ ك→ند،تحق ^ ن→→ه ث→→→بات و ب→→→قاي∂؛به ه→→→ر م→→قدار ك→→ه او اف→→اضه
^ واق→→ع∂ ك→→لمه،منحصر ب→→ه ذات اق→→دس خ→→داست و  ^ او ف→→ان∂ م→→→∂گردد.پس، ح→→قẃ ب→→ه م→→عنا ب→→ه اراده

لذا در قرآن كريمش به همين عنوان از خود تعبير م∂كند: 
...�؛۱  ق џحẂال ẀمẀكب џر Ẁاهللا ẀمẀكґذلџف�

«آن اهللا[كه با صفات قبل∂ توصيف شده است]پروردگار حقẃ شماست...». 
...�؛۲  ق џحẂال Ẁ−ґلџمẂال Ẁاهللا ∂џعالџتџف�

                                                           

^ يونس،آيه＾۳۲.  ـ سوره ۱
^ طه،آيه＾۱۱℮.  ـ سوره ۲
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 ۱۳۸

«بلند مرتبه است اهللا كه سلطان حقẃ است...». 
...�؛۱  Ẁل ґباطẂال џوẀه ґهґون Ẁد Ẃن ґم џونẀع Ẃدџما ي ￍأن џو ق џحẂال џوẀه џاهللا ￍأنґب џ−ґذل�

«حقيقت اين كه، تنها اهللا حقẃ است و آنچه جز او[بدون اذن او]م∂خوانند باطل است...». 
آنچه ماندن∂ است حقايق آسمان∂ است 

^ متعال، در قرآن كريم، حقẃ و باطل را كنار هم گذاشته و با هم مقايسه كرده است:  خدا
 џون ẀدґوقẀا يￍم ґم џو Ґياґراب Ґداџب џز ẀلẂي ￍالس џلџمџت Ẃاحџها ف ґر џدџقґب ẁ↨џي ґدẂوџأ Ẃتџسالџف Ґم→اء ґماء→ ￍالس џن ґم џل џز→Ẃنџأ�

...�؛  џل ґباطẂال џو ￍق џحẂال Ẁاهللا Ẁبґر Ẃضџي џ−ґذلџك ẀهẀلẂث ґم ẁدџب џتاع＃ زџم Ẃأو ↨џيẂل ґح џغاءґتẂاب ґارￍالن ∂ґف ґهẂيџل џع
هه→→→ا و ن→→هرها، ه→→ر ي− ب→→ه ق→→در ظ→→رفيẃت خ→→ود، از آن آب در  ẃخ→→→داوند از آس→→→مان آب→→→∂ ف→→→رستاد و در»
^ خ→ود، ك→ف∂ ح→مل ك→رد...خدا اي→نچنين ح→قẃ و ب→اطل را م→ثل  ^ س→→اختند و س→→پس س→→يل ب→→→ر رو خ→→ود ج→→ار

م∂زند...». 
^ آب  گ→→→اه∂ ن→→→هر آلوده است و ق→→هراҐ ق→→ذارات و ك→→→ثافات آن ب→→ر اث→→ر ف→→→شار آب، از ج→→ا ك→→→نده و رو
^ آب است و دوام∂ ندارد.  سوار م∂شوند و همراه آب به حركت در م∂آيند. اين زبد و كفґ رو

...�؛   ґض Ẃر џالẂا ∂ґف ẀثẀكẂمџيџف џاسￍالن ẀعџفẂن џا ما يￍأم џو Ґفاء Ẁج Ẁبџه Ẃذџيџف Ẁدџب ￍا الزￍمџأџف...�
→→→→→→ا ك→→→→→فها ب→→→→→ه ب→→→→يرون پ→→→→رتاب م→→→→→∂شوند ول∂ آن→→→→چه ن→→→→افع ب→→→→ه ح→→→→ال م→→→→ردم است، در زم→→→→ين ب→→→→اق∂  ẃام...»

م∂ماند...». 
اد و  ẃداش→→→→تهان→→→→د.فرعون و ش→→→→د ^ ه→→→→→ميشه در ع→→→→→الم اي→→→→→→ن ط→→→→→ور ب→→→→→وده است؛ب→→→→اطلها م→→→→وقẃتاҐ ج→→→→لوها
ẃاس آم→→→دهان→→→د و رف→→تهان→→→د. اي→→نها ه→→مه ب→→اطلهاي∂ ب→→ودند و  ن→→→مرود و م→→→عاويه و ي→→→زيد و ب→→→ن∂ام→→→يẃه و ب→→→ن∂عب
^ م→وقẃت∂ داش→تند و رف→تند.آنچه ن→افع ب→ه ح→→ال م→ردم است و آب ح→→يات  ^ س→يل ج→لوه م→→انند ك→→فґ رو
џدها رف→→تند،تا روز ق→→يامت ه→→م زب→دها م→∂روند  ب џاست،ه→→→مان ح→→→قايق آس→→مان∂ است،آن→→ها م→→∂مانند.ز

و حقايق وح∂ و نبوẃت و امامت، كه خدا خواسته باق∂ بمانند، م∂مانند. 
                                                           

،آيه＾۲⅛.  ẃحج ^ ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۱۳۹

�؛۱   џثالẂم џالẂا Ẁاهللا Ẁبґر Ẃضџي џ−ґذلџك...�
^ تشبيه به سيل و زبد بشناسند و  ...خ→دا اينچنين مثلها م∂زند تا مردم حقẃ و باطل را از رو

^ موقẃت باطل را نخورند.  فريب جلوهها
حقẃ با شما اهل بيت�همراه است 

حال، خطاب به اهل بيت�عرض م∂كنيم: 
)؛  ẂمẀكџعџم ق џحẂال џو)

^ واق→→→ع∂اش ب→→→ا ش→→→→ما ه→→→مراه است.ت→→→نها ش→→→ما ه→→→ستيد ك→→→ه ب→→→→الواس→→→طه م→→ورد ع→→نايت  ح→→→قẃ ب→→→→ه م→→→عنا
حضرت حقẃ مطلق قرار گرفتهايد و از همه سو مورد حمايت و پشتيبان∂ او هستيد. 

)؛  ẂمẀيكґف џو)
ح→→→→→قẃ در س→→→→→راس→→→→→ر زن→→→→→دگ∂ ش→→→→→ما ج→→→→→لوهگر است،در اف→→→→→كار و ع→→→→→قايد و اخ→→→→→الق و اع→→→→مال ش→→→→→ما ب→→→→ارز 

است. 
)؛  ẂمẀكẂن ґم џو)

 ∂ ẃه، ش→→كẃ ح→→قẃ در ع→→→الم خ→→لق از ش→→→ما ن→→→شأت گ→→رفته و در ت→→→مام ك→→ائنات ت→→جلẃ∂ ك→→رده است.الب→→ت
→→أنẀه) است ول∂  џش џم Ẁظ→→→ џه و عẀالل→→→ џل√ ج→→ џاض و م→→بدأ ه→→ست∂ ذات اق→→دس اهللا(جẃن→→→يست در اي→→→ن ك→→→ه م→→→نبع ف→→ي

خداوند از طريق اسباب، امور خلق را تدبير م∂كند و فرموده است: 
يلџ↨ ...�؛۲   ґسџوẂال ґهẂيџوا إلẀغџتẂاب џو...�

ب  ẃرس→→→→→يدن ب→→→→→→ه [ف→→→→→يض ب→→→→→ركات] او اب→→→→→تغاء∗∗∗∗وسيل→→→→→→→→→ه ك→→→→→→→نيد [و از ط→→→→→ريق وس→→→→ايل ب→→→→ه او ت→→→→→قر ^ «...ب→→→→→را
بجوييد]...». 

                                                           

^ رعد،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۱
 .۳Ｑ＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۲

بتغاء:طلب كردن.  ∗ا
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 ۱℮Ω

^ بركات عالم از طريق مقام اعظم اهل بيت�  افاضه
^ ما هم فرموده است:  موال
)؛۱  ẀلẂي ￍالس ∂ґẃن џع Ẁر ґد џحẂن џي)

^ ك→→→→→وه وج→→→→→ود م→→→→ن ن→→→→ازل م→→→→∂شود و از دام→→→→ن م→→→→ن  س→→→→→يل ب→→→→→ركات ه→→→→→ست∂ از م→→→→→نبع ف→→→→→يẃاض ب→→→→→ر ق→→→→→لẃه
س→رازي→ر گ→شته ب→→ه س→اير م→وجودات ع→→الم م∂رسد.هر چه بركات وجود، اعمẃ از تكوين∂ و تشريع∂، 

در عالم هست،از طريق مقام اعظم و اقدس واليت اهل بيت� افاضه م∂گردد. 
)؛  ẂمẀكẂيџل ґإ џو)

^ و  ^ ش→→→→ما ب→→→→از م→→→→→∂گردد؛ ي→→→→عن∂، در واق→→→→ع، ه→→→→ر ج→→→→ا و در ن→→→→زد ه→→→→ر ك→→→→س∂،اث→→→→ر ح→→→→→قẃ ع→→→→→اقبت ب→→→→ه س→→→→و
،اع→→مẃ از ع→لوم و م→→عارف و ف→→ضايل، دي→ده ش→ود،اگ→ر ت→حليل و ري→شهياب∂ گ→ردد، ع→اقبت  ẃاز ح→→ق ^ ن→→مونها
ب→ه ش→ما خ→→اندان ع→صمت م→نته∂ م→→∂شود و اگ→ر ع→لم و دان→ش∂ از ش→ما ن→شأت ن→گرفته باشد،باطل است و 
^ پ→→يدا ش→ود و ق→رنها اف→كار  س→→ران→→جام، ب→→طالن آن ب→→رمال م→→∂گردد.چه ب→→→سا ف→→كر ب→→اطل∂ در م→→غز دان→→شمند

دانشمندان را بر محور خود بچرخاند و بعد،ب∂اساس بودنش معلوم گردد. 
ر ه→يئت ب→طلميوس∂ راج→ع ب→ه م→سائل ن→جوم∂ و اج→رام آس→مان∂ ق→ريب  ẃاز ب→→اب م→→ثال، ط→→رز ت→فك
^ ق→→→→ائل ب→→→→ودند و  ^ پ→→→→وست پ→→→→→ياز ه→→→→→زار س→→→→→ال ب→→→→→→ر ج→→→→→وام→→→→→ع ع→→→→→لم∂ ب→→→→شر ح→→→→→اكم ب→→→→ود؛ ب→→→→ه اف→→→→→ال∑ ن→→→→ه گ→→→→→انه
ق و الت→→→→→→→→→→يام را م→→→→→→→→→→حال و غ→→→→→→→→→→ير م→→→→→→→→→→مكن  Ẃر→→→→→→→→→→→ џم→→→→→→→→→→→→→→→∂پ→→نداش→→→→→→→→→→→تند و خ ن∗∗∗∗فل−  џخ→→→→→→→→→→→ґ س→→→→→→→→→→→تارگان را ف→→→→→→→→→→→رورفته در ث
 ẃر از اس→→→→اس اش→→→تباه ب→→→وده است.ت→→→نها ك→→→سان∂ ك→→→→ه ج→→→ز ح→→→ق ẃم→→→∂دان→→→ستند. ب→→→→عد، م→→→علوم ش→→→→د ك→→→→ه اي→→→→ن ت→→→فك
ف∂ ك→رده  ẃن→م∂گويند،اه→→ل ب→→يت رس→ولند ك→→ه خ→دا آن→→ها را م→رجع ع→لم∂ ب→شر م→عر ẃن→→م∂بينند و ج→→ز ح→ق
^ ح→→→سن  است و ان→→→→حراف از آن→→→→→ها ان→→→→حراف از ح→→→→قẃ است و لذا ح→→→→ضرت ام→→→→ام ب→→→→اقرالع→→→→لوم�درباره

^ م∂فرمود:  بصر
                                                           

^ فيض،خطبه＾۳.  ـ نهجالبالغه ۱
ن:قطر ضحيم.  џخґث∗
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لẂمẀ إالẃ هџاهẀنџا)؛۱   ґعẂال Ẁد џوجẀا يџم ґاهللا џوџف Ґاالџم ґش џو Ґينا ґمџي Ẁن џس џحẂال ґبџه ẂذџيẂلџف)
 ^ «ح→→→→→→اال ح→→→→→سن ب→→→→→ه چپ و راست ب→→→→→رود،به خ→→→→→دا ق→→→→→سم، ع→→→→→لم ج→→→→→ز اي→→→→→نجا[نزد اه→→→→→→ل ب→→→→→يت رس→→→→→ول]جا

^ يافت نم∂شود».  ديگر
^ سلم↨ بن كهيل و حكم بن عتيبه فرمود:   همچنين درباره

)؛۲  ґتẂيџبẂال џلẂا أهџن ґدẂن ґع Ẃن ґم џج џر џخ ҐئاẂي џش ẃإال Ґيحا ґح џص ҐماẂل ґع ґان џد ґجџال تџا فџب ґẃرџغ џا وџق ґẃر џش)
«ب→→→ه م→→→شرق ب→→→رويد و ب→→→ه م→→→غرب ب→→رويد.هرگز ع→→لم ص→→حيح∂ ن→→خواهيد ي→→افت، م→→گر آن→→چه از ن→→زد م→→→ا 

اهل بيت بيرون بيايد». 
آنگاه فرمود: 

→→→→→هẂتџدوا  џي Ẃمџم لẀناهẂك џر→→→→→џت Ẃنґا џن→→→→→ا وџوا لẀيب ґجџت Ẃس→→→→→→ џم يџل ẂمẀناهẂو→→→→→→ џع џد Ẃنґا ẁ↨џيم ґظ→→→→→→ џنا عẂيџل→→→→→→ џع ґاس→→→→→→ẃالن Ẁ↨ￍيґل→→→→→→џب)
نا)؛۳  ґرẂيџغґب

^ خود بخوانيم، اجابتمان  ^ م→ردم م→بتال ب→ه م→حنت ب→زرگ∂ هستيم. اگر آنها را به سو «م→ا از ن→احيه
نم∂كنند و اگر به حال خودشان رها كنيم،از غير طريق ما راه نم∂يابند». 

تأكيد رسول خدا�بر محور حقẃ بودن عل∂� 
رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا� از وق→→→→→→ت∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ه ن→→→→→بوẃت م→→→→→→بعوث ش→→→→→د ت→→→→→ا وق→→→→→ت∂ ك→→→→→ه از دن→→→→→→يا رح→→→→→لت ف→→→→→رمود، 
ف∂ ك→→→ند.اي→→→ن ج→→→مله را ن→→→ه ت→→→نها راوي→→→→ان  ẃم→→→عر ẃوام م→→→→→∂كوشيد ح→→→ضرت ع→→→ل∂� را م→→→حور ح→→→ق ẃع→→→→ل∂الد

شيعه، بلكه راويان سنẃ∂ نيز از رسول خدا� نقل كردهاند كه م∂فرمود: 
)؛℮  џما دار џفẂيџك ＃ẃ∂ґل џع џعџم ق џحẂال Ẁر Ẁدوџي ґẃق џحẂال џعџم ￒ∂ґلџع џو ＃ẃ∂ґل џع џعџم ق џحẂلџا)

«حقẃ با عل∂ و عل∂ با حقẃ است؛ حقẃ با عل∂ م∂چرخد، آنگونه كه عل∂ بچرخد». 
                                                           

 .Ｑ۱＾ـ كاف∂،جلد۱،صفحه ۱
ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۳۹.  ۲

ـ بحاراالنوار،جلد⅛℮،صفحه＾۲۸۸.  ۳
ـ مناقب خوارزم∂،صفحه＾۲۲۳.  ℮
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 و ج→الب اين كه فخر راز＾، صاحب تفسيركبير، در جلد اوẃل تفسيرش راجع به اين كه آيا 
در نماز "بسم اهللا الرẃحمن الرẃحيم" بلند گفته شود يا آهسته، م∂گويد: 

يџه)؛  ґم Ẃسￍالتґب Ẁرџه Ẃجџي џكان( ẀهẂن џع Ẁاهللا џ∂ ґض џبيطالب(رџا ẀنẂب ∂ґل џا عẃمџا џو)
«عل∂ẃ بن ابيطالب بسمґ اهللا را بلند م∂گفته است». 

)؛  ґرẀواتￍالتґب џتџبџث Ẃدџقџف)
ت شده است».  ب ^ ما به تواتر∗∗∗∗ثا «اين مطلب برا

＾)؛  џدџتẂاه ґدџقџب＃ فґبيطالџا ґنẂب ґẃ∂ґلџعґب ґهґين ґد ∂ґف ^ џدџتẂاق ґنџم џو)
«و هر كس در دينش دنبال عل∂ẃ بن ابيطالب برود، راه يافته است». 

)؛۱  џما دار ẀثẂي џح ＃ẃ∂ґل џع џعџم ￍق џحẂال ґر ґدџا ￍمẀهẃالم الل ￍالس ґهẂيџل џع ẀهẀل Ẃوџق ґهẂيџل џع Ẁيلґل ￍالد џو)
«دلي→→→ل ب→→ر اي→→ن م→→طلب، گ→→فتار رس→→ول خ→→داست[كه ف→→رموده است] خ→→دايا ح→قẃ را ب→ا ع→ل∂ ب→چرخان، 

آنگونه كه عل∂ م∂چرخد». 
^ ك→→→→→→ه در م→→→→→→→يان اه→→→→→→ل ت→→→→→→→سنẃن، ب→→→→→→ه داش→→→→→→تن  اي→→→→→→→ن اع→→→→→→→تراف ي− ع→→→→→→الم س→→→→→→نẃ∂ است،ام→→→→→→ام ف→→→→→→خر راز

شخصيẃت عظيم علم∂ شناخته شده است. 
انيẃت عل∂�  ẃبه حق ^ اعتراف امام فخرراز
^ ديگر م∂گويد:   اين جمله را هم در جا

)؛۲  ґه ґسẂفџو ن ґهґدين ﾭ ∂џقẂث Ẁالو ↕ џو ẂرẀعẂالґب џ− џسẂمџت Ẃاس ґدџقџف ґهґدينґل Ґماماґا Ґاẃيґل џع џذ џخￍات ґنџم џو)
^ خود برگزيند،به ريسمان محكم اله∂ چنگ زده [كه  «ه→ر كس در دينش عل∂ را امام و پيشوا

ناگسستن∂ است]». 
                                                           

ـ تفسير كبير فخر راز＾،جلد۱،صفحه＾۲ΩＱ. ∗تواتر:نقل يقينآور.  ۱
 .۲Ω۷＾ـ همان،صفحه ۲
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بآور نيست كه همين آدم از اقتدا به امام عل∂�استنكاف ورزيده و سر  ẃحال، آيا تعج
^ طبع قلب نيست  ب→ه آس→→تان دي→گران ن→→هاده و دي→ن خ→ود را از آنها گرفته است؟ آيا اين همان بيمار

كه خدا فرموده است: 
�؛۱   џونẀمџل Ẃع џال ي ẂمẀهџف Ẃم ґهґوبẀلẀق ∂џلџع Ẁاهللا џعџبџط...�

«...خ→→→→→دا [ب→→→→→ه ك→→→→→يفر اع→→→→→→مالشان] م→→→→→هر ب→→→→→→ر ق→→→→لبشان ن→→→→هاد[و از پ→→→→ذيرفتن ح→→→→قẃ م→→→→حرومشان ك→→→→رد]؛در 
نتيجه، آنها نم∂فهمند». 

انيẃت م→ذهب م→ا اع→تراف م→→∂كند.رسول خدا�به  ẃول∂ م→→ا ش→→اكريم ك→ه دش→من ه→م ب→ه ح→ق
ار فرمود:  ẃعم

 ґ ẃل→→ џخ џو ￒ∂ґل→→ џع Ẁهџكџل→→ џس Ґي→→ا ґواد Ẃ−Ẁل Ẃاس→→џف Ґي→→→ا ґواد џ−џل→→→ џس ￒ∂ґل→→→ џع џو Ґي→→→ا ґواد ẂمẀهل→→→Ẁك Ẁاس→→→ẃالن џ−џل→→→ џذا سґا)
اҐ)؛  ẃرẀط џاسẃالن

 ^ ^ م→→→ردم از ي− راه م→→→→∂روند و ت→→→نها ع→→→ل∂ از راه دي→→→گر ^ ه→→→مه «اگ→→→→ر زم→→→→ان∂ پ→→→يش آم→→→د ك→→→ه دي→→→د
م∂رود، تو از همان راه برو كه عل∂ م∂رود و مردم را عموماҐ رها كن». 

＾)؛  џدẀه ∂џلџع ￒ∂ґلџع Ẁزالџار ال يẃيا عم)
وام ب→ر ه→دايت است[و ص→راط م→ستقيم ح→قẃ ه→مان راه∂ است  ẃار،[بدان ك→ه]عل∂ ع→ل∂الد ẃع→م ^ «ا

كه عل∂ م∂رود]». 
 ẃر افراد ضعيفااليمان در شناخت مصاديق حقẃتحي

^ ن→→م∂شود.در ج→→نگ ج→→مل ك→→→ه ط→→لحه و  ^ ج→→معيẃت دن→→بالهرو، دلي→→ل ب→→ر چ→→يز ك→→→م∂ ي→→→ا زي→→→اد
زب→→→→→→→→→ير، از اص→→→→→→→→→→حاب پ→→→→→→→→→→يامبراك→→→→→→→→→رم�،و ع→→→→→→→→→ايشه، ه→→→→→→→→→مسر آن ح→→→→→→→→→ضرت، ب→→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→نگ و م→→→→→→→→حاربه ب→→→→→→→→ا 
^ ب→→→رخ∂ از اف→→راد ض→→→عيفاالي→→→مان ش→→بههان→→گيز ش→→ده  ام→→→يرالم→→→ؤمنين ب→→→رخاسته ب→→→ودند،اي→→→→ن م→→→وضوع ب→→→را

^ به نام حارث بن حوط خدمت امام آمد و عرض كرد:  بود. مرد
                                                           

^ توبه،آيه＾۹۳.  ـ سوره ۱
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اللџ↨)؛  џض ∂џلџوا عẀكان ґلџم џجẂال џحاب Ẃصџا ￍنẀظџا ∂ґرانџتџا)
^ ك→ه م→→ن اص→حاب ج→مل را گ→مراه م∂دانم؟[يعن∂ از نظر من، نم∂شود اين  «آي→→ا ت→و گ→مان م→→∂بر

^ بزرگ در ضاللت باشند و جنگ با آنها جايز باشد]».  شخصيẃتها
اين حديث ساختگ∂ هم به گوشش رسيده بود كه رسول خدا�فرموده است: 

)؛  ẂمẀتẂي џدџتẂهґا ẂمẀتẂي џدџتẂاق ґم ґهґẃيџأґبџوم ف Ẁجالنџك ∂ґحاب Ẃصџا ￍنґا)
«اصحاب من مانند ستارگان آسمانند.دنبال هر كدام برويد، به راه حقẃ رفتهايد». 

آن م→رد م→→∂ديد ك→ه آن ط→رف، ط→لحه و زب→ير، از اص→حاب رس→ول، و همسرش عايشه است و 
ار و...ك→→→ه اي→→نها ه→→م از اص→→حاب پ→→يامبرند. از اي→→→ن ج→→→هت، م→→تحيẃر  ẃم→→→ џب→→→→ناب→→→يطالب و ع ẃ∂اي→→→ن ط→→→رف، ع→→→ل
ه ب→ه اين مطلب  ẃر خ→ود را خ→→دمت ام→ام اظ→→هار ك→رد.توجẃب→→ا ك→دام ط→رف است و ت→حي ẃش→ده ب→ود ك→ه ح→ق
 ^ ن→→→يز الزم است ك→→→→ه س→→→اختگ∂ ب→→→ودن اي→→ن ح→→→ديث، ب→→→ا ان→→د∑ ت→→أمẃل∂ روش→→ن م→→→∂شود؛ زي→→را اگ→→ر ه→→مه
اص→حاب پ→→يامبر، م→انند س→→تارگان آس→→مان، ه→اديان ب→→ه ص→راط م→ستقيم ح→قẃ ب→اشند،وقت∂ جنگ و نزاع 
بنابيطالب، چنان كه در  ẃ∂م→يانشان درگ→رفت و ي− طرف طلحه و زبير ايستادند و ي− طرف عل
جنگ جمل چنين شد، يا ي− طرف معاويه ايستاد و طرف ديگر عل∂ẃ بن ابيطالب، چنان كه در 
^ آس→→→مان ه→→→→دايت ب→→→→ا ه→→→م م→→→→∂جنگند، م→→→ردم  ين پ→→→يش آم→→→د، در اي→→→ن م→→→وقع ك→→→ه دو س→→→→تاره ẃج→→→نگ ص→→→ف
^ ه→دايت اس→تضائه ك→→نند؟بسيار روش→ن است ك→ه  ب→→ايد ب→→ه س→→مت ك→→→دام→شان ب→روند و از ك→→دام س→تاره
 ^ اي→ن ح→رف ن→امعقول∂ است و ه→رگز از ح→كيم∂ ه→مانند رس→ول خدا صادر نم∂شود و لذا ما شيعه
 ^ ^ ب→→→ودند ك→→→ه ن→→→→ه ت→→→نها س→→→تاره ام→→→→اميẃه م→→→→عتقديم ك→→→→→ه در م→→→→يان اص→→→→→حاب پ→→→→→يامبراك→→→→رم�اف→→→→راد زي→→→اد
آس→→→→مان ه→→→→دايت ن→→→→بودند، ب→→→→لكه اص→→→→→الҐ ب→→→→→ه خ→→→دا و رس→→→ول� ه→→→م اي→→→→مان ن→→→داش→→→تند و پس از رح→→→لت 

پيامبراكرم�پرچمداران كفر و ضاللت شدند. 
 ẃبعد از شناختن حق ẃشناساي∂ اهل حق

^ ف→تح را م→ورد دقẃت ق→رار ده→يد و ب→بينيد چ→گونه در م→يان اص→حاب رس→ول،  ^ آخ→ر س→وره آي→→ه
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^ ب→→→→→از م→→→→→→∂كند و ن→→→→→شان م→→→→→∂دهد ك→→→→→ه در م→→→→→يان آن→→→→ها  ^ م→→→→→ؤمنان ص→→→→→→الحالع→→→→→مل ح→→→→→→ساب ج→→→→→→داگ→→→→→→انها ب→→→→→را
^ غير مؤمن يا فاسدالعمل نيز بودهاند.آيه اين است:  افراد

 Ґدا ￍج Ẁس Ґعا→→ￍك Ẁر Ẃم→→Ẁراه→→џت ẂمẀهџنẂي→→џب Ẁماء→→ џح Ẁر ґارￍف→→ẀكẂال џﾲ→→ џع Ẁاء ￍد→→ ґأش Ẁهџع→→џم џي→→ن ґذￍال џو ґاهللا Ẁول→→ Ẁس џر ẁدￍم џح→→Ẁم�
 ∂→→→ ґف ẂمẀهẀلџث→→→ џم џ−ґذل ґود Ẁج→→→ الس ґر→→→џأث Ẃن→→→ ґم Ẃم ґه ґوه→→→ ẀجẀو ∂→→→→ ґف ẂمẀيماه→→→→ ґس Ґوان→→→→ا→→→→ Ẃض ґر џو ґاهللا џن→→→→ ґم Ґال Ẃض→→→→џف џونẀغџتẂب→→→→ џي
 Ẁب ґجẂعẀي ґهґوق Ẁس ∂џلџع ^ џوџت Ẃاسџف џظџلẂغџت Ẃاسџف Ẁه џر џآزџف ẀهџأẂط џش џج џر Ẃخџع＃ أ Ẃر џزџك ґيل ґج→→Ẃن Ẃاإل ґﾭ ẂمẀهẀلџث→џم џرا↕ و Ẃو→ￍالت
 Ґرا→→→→ Ẃأج џو Ґ↕ џرґفẂغ→→→→ џم ẂمẀهẂن→→→→ ґم ґحاتґال→→→→ ￍوا الصẀل ґم→→→→ џع џوا وẀن→→→→ џآم џي→→→→ن ґذￍال Ẁاهللا џد→→→→ џع џو џارￍف→→→→ẀكẂال Ẁم ґه→→→→→ ґب џيظ ґغ→→→→→џيґل џاع ￍر الز

يما�Ґ؛۱  ґظџع
ار س→رسخت و شديدند و در  ẃد رس→ول خ→داست و ك→سان∂ ك→ه ب→ا او ه→ستند،در ب→رخورد ب→ا ك→ف ẃم→حم»
م→→→→يان خ→→→→ودشان م→→→→هربانند.پيوسته آن→→→→ها را در ح→→→→ال رك→→→→وع و س→→→→جود م→→→→∂بين∂.آنها ه→→→مواره ف→→→ضل خ→→→دا و 
صه＾]آنان ب→ر اث→→ر س→جود در چ→هرههايشان است.اي→ن وص→ف آن→→ها  ẃمشخ] ґاو را م→→∂طلبند.عالمت ^ رض→→ا
^ خود برآورد و آن را مايه دهد  →ثџل آنها در انجيل همانند زراعت∂ است كه جوانه џدر ت→ورات است و م
] آن→→→→ان [خ→→→→دا]  ґ∂خ→→→→ود ب→→→→ايستد و ده→→→→قانان را ب→→→→→ه ش→→→→گفت آورد ت→→→→ا از [ان→→→→بوه ^ ت→→→→→ا س→→→→→تبر ش→→→→→ود و ب→→→→→ر س→→→→اقهها
ك→→→افران را ب→→→ه خ→→→شم دران→→→دازد.خداوند ك→→→سان∂ از آن→→ها را ك→→→ه اي→→مان آورده و ع→→مل ص→→→الح ان→→جام دادهان→→د 

^ عظيم داده است».   ^ آمرزش و اجر وعده
^ اي→→→→ن ح→→→→قيقت است ك→→→→ه اص→→→حاب  ت→→→→عبير�م→→→→نهم�كه ظ→→→→هور در ت→→→→→بعيض دارد،ن→→→→شان ده→→→→نده
^ ح→→→قẃ و  ل از دو گ→→→→روهند:گروه∂ م→→→→ؤمن ص→→→→الحالع→→→→مل ك→→→→ه م→→→→شمول رح→→→→مت واس→→→عه ẃپ→→→→يامبر م→→→→تشك
اجر عظيم م∂شوند و گروه ديگر فاقد ايمان و عمل صالح و محروم از مغفرت و اجر عظيمند. 
ب→ار＾،آن م→رد(حارث ب→→ن ح→وط)در روز ج→نگ ج→مل، خ→دمت ام→ام ام→يرالم→ؤمنين� آم→د 
و ح→→→→→ال ح→→→→→يرت خ→→→→→ود را از ه→→→→→مين ج→→→→→هت ب→→→→→ا ام→→→→→ام در م→→→→→→يان گ→→→→→→ذاشت و گ→→→→فت: چ→→→→→گونه م→→→→مكن است 

طلحه و زبير، كه از اصحاب پيامبرند، در گمراه∂ باشند؟امام فرمود: 
                                                           

^ فتح،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۱℮⅛

)؛  ẀهџلẂهџا ẂفґرẂعџتџف џل ґباطẂال ґفґرẂعџت Ẃمџل џو ẀهџلẂهџا ẂفґرẂعџتџف ￍق џحẂال ґفґرẂعџت Ẃمџل џ−ￍنґيا حارث... ا)
^ حارث... تو حقẃ را نشناخت∂ تا اهلش را بشناس∂ و باطل را نشناخت∂ تا پيروانش را بشناس∂».  «ا

 ^ ي→→→→→→عن∂، اش→→→→→→تباه ب→→→→→→زرگ و اص→→→→→→ل∂ ت→→→→→→و اي→→→→→→→ن است ك→→→→→→ه ش→→→→→→خصيẃت اف→→→→→راد را م→→→→→قياس و م→→→→→يزان ب→→→→→را
ل بايد رشد  ẃو ب→اطل ق→رار دادها＾، در ص→→ورت∂ ك→ه ب→→ايد به عكس عمل كن∂؛ يعن∂، او ẃش→ناختن ح→ق
^ و حقẃ را بشناس∂؛ آن وقت است كه اهل  ^ ح→قẃ ش→ناس∂ ب→ه دست آور ه ẃپ→يدا ك→ن∂ و ش→ام ^ ف→كر
ل، ب→اطل را ب→شناس،آن وقت، اه→ل باطل را هم م∂شناس∂  ẃرا خ→واه→→∂ ش→ناخت.او ẃو پ→يروان ح→ق ẃح→ق
و در اي→ن م→وقع است ك→ه دي→گر م→رعوب ش→خصيẃتها ن→خواه→→∂ شد و از خطا رفتن آنها به شگفت∂ و 

حيرت نخواه∂ افتاد. 
^ و ص→→→احب ك→→تاب ع→→ل∂ و ب→→نوه، ن→→→قل ش→ده است  ^ م→→عروف م→→صر از «ط→→ه ح→→→سين»،نويسنده
ك→→→→→ه او ب→→→→→عد از ن→→→→→قل ج→→→→→→مالت ف→→→→→وق م→→→→→∂گويد:من پس از وح→→→→→∂ و س→→→→→خن خ→→→→→دا ج→→→→→واب→→→→∂ پ→→→→رجاللتر و 

شيواتر از اين جواب امام اميرالمؤمنين�نشنيدهام. 
اهل بيت اطهار�قائم مقام خدا در عالم 

اين− ما از صميم قلب خطاب به اهل بيت رسول عرض م∂كنيم: 
)؛  ẂمẀكẂيџل ґإ џو ẂمẀكẂن ґم џو ẂمẀيكґف џو ẂمẀكџعџم ق џحẂال џو)

«ح→→قẃ ب→→ا ش→→ما و ج→→لوهگر در س→→راسر زن→دگ∂ ش→ماست.حقẃ از ش→ما ن→شأت گ→رفته و ب→ازگشت ح→قẃ ب→ه 
^ شماست».  سو

رشان ك→ه اذن دخ→ول م→→∂طلبيم، اي→ن جمالت را كه از خودشان  ẃب→ه ه→→نگام ورود ب→ه ح→رم م→طه
رسيده است م∂گوييم: 

)؛  ґكانџمẂال ∂ґف Ґرا ґحاض џكان Ẃوџل Ẁهџقامџم џونẀومẀقџام＃ يẃك Ẁحґنا بẂيџل џع ￍنџم ^ ґذￍال ґهẃلґل ẀدẂم џحẂلџا)
^ ق→→→→رار داده ك→→→→→ه اگ→→→→ر ب→→→→نا ب→→→→ود خ→→→ودش در ع→→→→الم  خ→→→→دا را ش→→→→كر م→→→→→∂كنيم ك→→→→ه ام→→→→امان م→→→→ا را ط→→→→ور
ط→→→→بيعت ت→→→جلẃ∂ ك→→→ند و در م→→→كان∂ ح→→→اضر ش→→→ود،به ص→→→ورت آن→→→→ها ت→→→جلẃ∂ م→→→→∂كرد و آن→→→→ها را ق→→→ائم م→→→قام 



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
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^ آن→→→→ها ب→→→ه ع→→→الم  خ→→→→ودش ق→→→→رار م→→→∂داد و لذا آن→→→ها ق→→→ائم م→→→قام خ→→→دا در ع→→→المند و ف→→→يض اله→→→→∂ ب→→→→ه وس→→→يله
م→→∂رسد و پس از اي→→→ن ك→→→ه اي→→→ن ح→→قيقت،يعن∂ وس→→اطت ام→→امان�در اي→→صال ف→يض از م→نبع ف→يẃاض 
^ زي→→ارت دش→وار ن→خواه→→د ب→ود كه  ^ ج→مالت ب→عد ب→ه ع→→الم،معلوم و روش→ن ش→د، دي→گر ف→هميدن م→→عنا

خطاب به آن بزرگواران عرض م∂كنيم: 
)؛  ẂمẀكẂيџل џع ẂمẀهẀاب џس ґح џو ẂمẀكẂيџل ґإ ґقẂل џخẂال Ẁابџي ґإ)

^ ش→→→→→ما و ح→→→→→سابشان ب→→→→→ه دست ش→→→→→ماست؛زيرا وق→→→→→ت∂ آن  ب→→→→→→ازگشت خ→→→→→→لق [در روز ق→→→→→→يامت] ب→→→→→→ه س→→→→→و
^ ب→→→ين خ→→→→دا و خ→→→لق خ→→→→دا ش→→→دند،در روز ح→→→ساب و ج→→→زا ن→→→يز وس→→→اطتشان  بان درگ→→→اه خ→→→دا واس→→→طه ẃم→→→→قر
^ خ→→→دا ب→→→→از م→→→→∂گردند، ط→→→→بعاҐ از ط→→→ريق آن→→→→ها ب→→→ا خ→→→دا در ارت→→→باط  م→→→→حفوظ است و ع→→→→→الميان ك→→→→→ه ب→→→ه س→→→و
 ^ خ→→→→→واه→→→→→ند ب→→→→→ود و خ→→→→→دا ه→→→→→→م از ط→→→→→ريق آن→→→→→→ها ب→→→→ه ح→→→→ساب ع→→→→الميان خ→→→→واه→→→→د رس→→→→→يد و در ن→→→→تيجه،هم آي→→→→→ه

شريفه＾: 
�؛۱  ẂمẀهџساب ґنا حẂيџل џع ￍإن ￍمẀث � ẂمẀهџنا إيابẂيџإل ￍإن�

^ م→→→ا و ح→→→سابشان ب→→→ه  م→→→→صداق روش→→→→ن∂ م→→→→→∂يابد ك→→→→→ه م→→→→∂فرمايد: ب→→→ه ي→→→قين، ب→→→ازگشت خ→→→لق ب→→→ه س→→→و
^ مفاد صحيح∂ م∂شود كه:  دست ماست،هم اين جمله از زيارت دارا

)؛  ẂمẀكẂيџل џع ẂمẀهẀاب џس ґح џو ẂمẀكẂيџل ґإ ґقẂل џخẂال Ẁابџي ґإ)
^ ف→→→يض خ→→→دا]ست و ح→→→ساب آن→→→ها ن→→→يز ب→→→ه دست ش→→→ما ان→→→جام  ^ ش→→→→ما[مجار «ب→→→→ازگشت خ→→→→لق ب→→→→ه س→→→→و

م∂پذيرد». 
در ع→ين ح→→ال ك→ه خ→دا م→آب و م→رجع خ→لق و ح→→سابرس خ→لق است، ش→→ما به اذن خدا مرجع و 

مآب خلق و حسابرس خلق هستيد. 
 . ґهґنائґفґب Ẃتￍل џح ∂ґتￍال ґواح Ẃر џاال ∂џلџالحسين و ع ґاهللا ґب∂ عبدџوالنا اџم ∂џلџع ґ ẃل џص ￍمẀهẃالل

 
                                                           

^ غاشيه،آيات۲Ｑو⅛۲.  ـ سوره ۱
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^ اهل بيت�   بازگشت مردم به سو
؛  ẂمẀكẂيџل џع ẂمẀهẀاب џس ґح џو ẂمẀكẂيџل ґإ ґقẂل џخẂال Ẁابџي ґإ џو

^ ش→→ما و  ^ خ→→لق ب→→ه س→→و «[ م→→→ا در آس→→→تان اق→→→دس اه→→→ل ب→→→يت�اق→→→رار م→→→∂كنيم ك→→ه] ب→→ازگشت ه→→→مه
حسابشان به دست شماست». 

ـ   ẃت ح→ضرت ح→قẃاي→→→اب ي→→عن∂ب→ازگشت.ذه→اب ي→عن∂رف→تن.درست است ك→ه م→ا از م→قام رب→وبي
^ او نيز باز م∂گرديم:  ـ نشأت گرفتهايم و به سو وعال ẃعز

�؛۱   џونẀع ґراج ґهẂيџا إلￍإن џو ґهẃلґا لￍإن...�
^ ن→→→→→يست ول∂ در ع→→→→→ين ح→→→→→ال،  م→→→→→→بدأ م→→→→→→→ا اهللا و م→→→→→→رجع م→→→→→→ا ن→→→→→يز اهللا است.در اي→→→→→ن ح→→→→→→قيقت ت→→→→→رديد
^ مقام اقدس واليت  ص→حيح است ك→→ه ب→→گوييم م→→ا از م→قام اق→→دس واليت ن→شأت گ→رفتهايم و به سو

نيز باز م∂گرديم. 
^ ما شر∑ نيست  اين عقيده

ẃهم ب→→ه ش→ر∑  ^ م→ا اع→تراض م→→∂كنند و م→ا را ب→ر اس→اس اي→→ن ع→قيده م→ت ك→→سان∂ ك→ه ب→→ه اي→ن ع→قيده
ن→→→→→→→→→يد و اي→→→→→→→ن ش→→→→→→→ر∑  ا د →→→→→→→ختم∗∗∗∗عالم م→→→→→→→→∂ џخ→→→→→→→دا م→→→→→→→→بدأ و م ^ م→→→→→→→→∂كنند و م→→→→→→→→→∂گويند ش→→→→→→→→ما ول∂ را ب→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→ا

                                                           

 .۱Ｑ⅛＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
^ پايان∂.  ختم:نقطه џم∗
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 ۱
Ω

ـ  ^ ح→رف و ك→→ار م→→ا را ـ در ف→هميدن ح→رف م→ا م→شكل دارن→د و م→عنا ـ اگ→→ر م→→غرض ن→باشند  است،اي→→نان 
ـ در∑ نم∂كنند.  آن چنان كه هست 

^ را، اعمẃ از ول∂ẃ و غير  ^ خدا نم∂نشانيم و هيچ موجود ^ را به جا م→ا ه→يچگاه ه→يچ م→وجود
^ ع→→قل∂ و قرآن∂  ، م→ا ب→ر اس→اس ادلẃه Ẅ∂ر در ع→الم ن→م∂دان→يم؛ م→نتهẃ ^ خ→→دا م→ؤث ، ب→دون اذن و اراده ẃ∂ول
ẃب∂ در ج→→ريان است؛ي→عن∂، خ→→داون→د حكيم با اراده  م→عتقديم ك→→ه ع→→الم آف→رينش ب→ا ن→→ظام س→بب∂ و م→سب
 ^ ^ از م→→→خلوقات خ→→→ود را س→→→بب و س→→→لسلها و م→→→شيẃت ح→→→كيمانهاش در ن→→→ظم و ت→→→رتيب ع→→→الم، س→→→لسلها
 ^ ẃاو م→تصد ^ ẃب ق→→رار داده است.ح→→→ال، اگ→ر م→خلوق∂ از م→خلوقات خ→دا ب→ه ام→ر و اراده دي→→گر را م→→سب
^ از امور عالم شده باشد،شري− خدا در تدبير امور عالم نشده، بلكه مأذون از جانب  ت→دبير امر

خدا و مأمور به امر او شده است. 
ن م→→→ا دخ→→→الت داش→→→تهان→→→د، ش→→→→ري− خ→→→→دا در آف→→→رينش م→→→ا ب→→→ودهان→→→د؟آيا  ẃآي→→→→ا والدي→→→→ن م→→→ا ك→→→ه در ت→→→كو
^ ك→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→→→→→ارش خ→→→→→→→→→→→ود آن→→→→→→→→→→→ها را  خ→→→→→→→→→→→→ورشيد ك→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→→→→ابش خ→→→→→→→→→→→→ود گ→→→→→→→→→→→→→ياهان را م→→→→→→→→→→→→→∂روياند و اب→→→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→→→→هار
^ خ→→→→دا، در دن→→→يا و  م→→→→∂پروران→→→→د،شري− خ→→→→→دا ه→→→→ستند؟حال، اگ→→→→ر ان→→→→سان∂ ي→→→ا ان→→→→سانهاي∂ ب→→→ه اذن و اراده
^ از ع→→الم و م→رجع و م→لجأ م→ردم در دن→يا و ح→سابرس م→ردم در روز ج→زا  ^ ي→→ا ام→ور ^ ام→→ر ẃآخ→→رت، م→→تصد
ب→→اشند، آي→→ا ش→→ري− خ→→دا ش→→دهان→→د ي→→ا م→→أذون و م→→أمور از ج→→انب او ه→ستند؟اي→ن ن→→ظام،نظام ش→ر∑ ن→يست 

بلكه نظام اذن است.پس دخالت وسايط در نظام آفرينش از جهت عقل استحالها＾∗∗∗∗ ندارد. 
شما اهل بيت�هم آغازگريد هم پايانرسان 

ن م→ا دخ→→الت داده است، هم او مقام واليت عل∂ و آل  ẃه→مان ك→س∂ ك→ه والدي→→ن م→ا را در ت→كو
عل∂� را در نظام خلقت و آفرينش عالم دخالت داده است.در همين زيارت م∂خوانيم: 

)؛  Ẁمґت Ẃخџي ẂمẀكґب џو Ẁهẃالل џحџتџف ẂمẀكґب)
^ شما هم به پايان م∂رساند».  ^ شما آغاز كرده است و به وسيله «خدا به وسيله

                                                           

∗استحاله:ناممكن بودن. 
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^ رج→→وع و  ه→→→مانطور ك→→ه م→→ا در ن→→ظام آف→→رينش از م→→→قام واليت ن→→شأت گ→→رفتهاي→→م،در م→→رحله
ه ن→→→→→داري→→→→م ك→→→→ه ن→→→→ظام خ→→→لقت ب→→→→ه چ→→→→ه  ẃم→→→→→قام واليت ب→→→→از م→→→→∂گرديم.ما االن ت→→→→وج ^ ب→→→→ازگشت ن→→→→يز ب→→→→→ه س→→→→و
ك→→→→→→يفيẃت از م→→→→→→→قام واليت آغ→→→→→→از ش→→→→→→ده است، ه→→→→→→→م چ→→→→→→→نان ك→→→→→→→ه ن→→→→→→م∂فهميديم ك→→→→→→ه خ→→→→→ودمان چ→→→→→گونه از 
 ẃ∂→ن ي→افتهاي→م.اگ→ر ن→→ديده ب→وديم ك→ه م→رد و زن→∂ ب→ا ه→→م ازدواج م→∂كنند و پس از ط ẃوالدي→→→ن خ→→ود ت→كو
م→→راح→→ل∂ ان→→→سان م→→تولẃد م→→∂شود، ه→يچ ن→م∂فهميديم ك→ه م→→ا چ→گونه در اي→ن ع→الم پ→يدا ش→دهاي→م.اي→→ن− 
لي→→ن م→وجود در ع→→الم چ→ه ب→وده و چ→گونه ب→→هوجود آم→ده است و  ẃخ→→بر از ب→→→دو خ→→لقت ن→يز ن→داري→م ك→ه او

ساير موجودات در پرتو وجود او چگونه پيدا شدهاند و سرانجام به كجا منته∂ م∂شوند. 
^ ع→→→→→→→→قل∂ و ن→→→→→→→→قل∂ اث→→→→→→→→→بات ك→→→→→→→→رديم ك→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→داون→→→→→→→→→د ع→→→→→→→ليم ق→→→→→→→→دير اب→→→→→→→تدا  ^ ادلẃه ح→→→→→→→→ال، اگ→→→→→→→→ر از رو
ل، س→→→→اير م→→→خلوقات را ت→→→حت ن→→→ظام  ẃرا آف→→→→ريده و س→→→→پس در پ→→→→رتو ن→→→→ور وج→→→ود آن م→→→خلوق او ^ م→→→→وجود
^ وارد م→→→∂شود و م→→→ستلزم اي→→→ن م→→→→∂شود ك→→→ه  ^ ت→→→وحيد ^ ب→→→→ه ع→→→قيده م→→→→عيẃن∂ آف→→→ريده است،آي→→→ا لط→→→مها

^ خدا در نظام آفرينش قائل شده باشيم؟  شريك∂ برا
اين اعتقاد ما با قرآن هم منافات ندارد 

 ^ →→→→→ا در پ→→→→→اسخ اي→→→→→ن ك→→→→→ه م→→→→→→∂گويند اع→→→→→تقاد ش→→→→→ما خ→→→→→→الف ق→→→→رآن است، زي→→→→را ق→→→→رآن در س→→→→وره ẃام 
غاشيه فرموده است: 

�؛۱   ẂمẀهџساب ґنا حẂيџل џع ￍإن ￍمẀث � ẂمẀهџياب ґنا إẂيџل ґإ ￍإن�
^ ماست و به يقين، حسابشان به دست ماست».  «به يقين، بازگشت آنها به سو

 ^ در حال∂ كه شما خطاب به اهل بيت�م∂گوييد،به يقين، بازگشت خلق خدا به سو
ش→→→ماست و ب→→→→ه ي→→→قين، ح→→→سابشان ب→→→ه دست ش→→→ماست،آيا اي→→ن خ→→→الف ق→→رآن ن→→يست،عرض م→→→∂كنيم: 
خ→→→ير،هيچگونه م→→→خالفت∂ ب→→→→ا ق→→→رآن ن→→→دارد. ش→→→ما ب→→→ازگشت م→→→ردم ب→→→ه خ→→→دا را چ→→گونه م→→عنا م→→→∂كنيد؟در 
^ خ→→→→→→→→دا ب→→→→→→→ه ح→→→→→→سابشان  ^ خ→→→→→→→دا م→→→→→→→∂آيند و ب→→→→→→→→ه چ→→→→→→→→ه ن→→→→→→→حو ^ م→→→→→→→ردم ب→→→→→→→ه س→→→→→→→→و روز ق→→→→→→→→يامت، ب→→→→→→→ه چ→→→→→→→→ه ن→→→→→→→حو

                                                           

^ غاشيه،آيات۲Ｑو⅛۲.  ـ سوره ۱
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۲

^ ص→→ندل∂ ي→→ا  م م→→∂شود و رو ẃم→→→∂رسد؟آيا ب→→→ه زع→→→→م ش→→→ما، خ→→→دا(الع→→→→ياذباهللا)به ص→→→→ورت ان→→→سان∂ م→→جس
ت→→→خت∂ م→→→∂نشيند و آدم→→→يان در م→→→→قابل او ص→→→ف م→→→→∂كشند و او ب→→→ه ح→→→سابشان م→→→∂رسد؟ ب→→االخره ب→→ايد 
^ او ب→→يايند و او ب→ه ح→→ساب آن→ان ب→رسد؛ همان گونه كه  ان→→سان∂ را م→أمور ك→→ند ت→ا س→اير ان→→سانها ب→ه س→→و
در دن→→يا ن→→يز ان→→→سان∂ را ب→→ران→→گيخت ت→→ا اح→→→كام آس→→مان∂اش را ب→→ه ان→→→سانها ب→→ياموزد و راه ن→يل ب→ه س→عادت 
 ẃ∂م→→→حشر ن→→→يز رس→→→ول اك→→→رم�و ول ^ ^ م→→→تعال در ق→→→→يامت و ص→→→حنه ^ را ن→→→→شانشان ب→→→→دهد.خدا اب→→→→→د
اع→→→→ظم خ→→→→ود، ع→→→→ل∂ẃ م→→→→رتض∂�،و ام→→→→امان از اه→→→→→ل ب→→→→يت ن→→→بوẃت را م→→→أمور م→→→→∂كند ت→→→→ا م→→→رجع آدم→→→يان و 

حسابرس آنان باشند. 
د ن→→→→→يستيم؛ ب→→→→→لكه ب→→→→→ا ه→→→→→مين ج→→→→→سم م→→→→حشور م→→→→→∂شويم و م→→→→→سلẃماҐ ب→→→→→ايد  ẃم→→→→→ا در م→→→→→حشر، روح م→→→→→جر
ه از ج→سم و ج→سمانيẃت است،ب→→ا  ẃـ ك→ه م→نز وعال  ẃـ ع→ز  ẃب→اشد.ذات اق→دس ح→ق ẃج→سم ب→ا ج→سم در ت→ماس
اج→→→→→→سام ت→→→→ماسẃ ن→→→→م∂گيرد؛همانگونه ك→→→→ه در دن→→→→→يا ب→→→→→ا وس→→→→اطت ان→→→→بيا و ام→→→→امان�با آدم→→→→يان ارت→→→→باط 
ب→→رقرار م∂كند و ب→→ه ح→ساب دي→→نشان م→→∂رسد،در م→حشر ن→يز ب→→ا وس→اطت ان→بيا و ام→امان�با آدم→يان 

^ قرآن كه م∂ فرمايد:  ارتباط برقرار م∂كند و به حساب اعمالشان م∂رسد.پس، آيه
�؛  ẂمẀهџساب ґنا حẂيџل џع ￍإن ￍمẀث � ẂمẀهџياب ґنا إẂيџل ґإ ￍإن�

)منافات∂ ن→→دارد،  Ẃم ẀكẂيџل→→→ џع Ẃم ẀهẀ اب џس→→ ґح џو Ẃم Ẁك→→ Ẃيџل ґإ ґقẂل→→→ џخẂال Ẁاب→→→ џيґإ џب→→→ا زي→→→→ارت ج→→امعه ك→→ه م→→→∂گوييم: (و
بلكه هر دو بيانگر حساب دقيق نظام آفرينش در دنيا و آخرتند.آيا خدا كه م∂فرمايد: 

زẂقẀها...�؛۱  ґر ґاهللا ∂џلџع ẃإال ґض Ẃر џالẂا ∂ґف ↨ￍاب џد Ẃن ґما م џو�
^ خداست...».  ^ در زمين نيست مگر اين كه رزقش بر عهده «هيچ جنبندها

^ زم→→→→→→→→→→ين ت→→→→→→→→→→ماسẃ م→→→→→→→→→→→∂گيرد و رزق آن→→→→→→→→→→→ها را  ^ رو خ→→→→→→→→→→→ودش ب→→→→→→→→→→→ه ط→→→→→→→→→→→ور م→→→→→→→→→→→→ستقيم ب→→→→→→→→→→ا ج→→→→→→→→→→نبندهها
ت→→→حويلشان م→→→→∂دهد ي→→→ا خ→→→ير، ب→→→ا وس→→→اطت م→→→يليونها م→→→وجود از ج→→→ماد و ن→→→بات و ح→→→يوان و ان→→→سان رزق 
آن→→→→→→→→→→ها را ب→→→→→→→→→ه آن→→→→→→→→→ها م→→→→→→→→→∂رساند؟حاصل آن ك→→→→→→→→ه، وس→→→→→→→→اطت ك→→→→→→→→ائنات در ن→→→→→→→→ظام آف→→→→→→→→رينش م→→→→→→→→يان خ→→→→→→→→دا و 

                                                           

^ هود،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
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مخلوقات در دنيا و آخرت، از مسلẃمات عقل∂ و نقل∂ است. 
حاضران∂ در اطراف هر محتضر 

^ حالت احتضار و اشراف به مرگ م∂فرمايد:  ^ واقعه،درباره ^ متعال، در سوره  خدا
 Ẃن ґلك џو ẂمẀكẂن ґم ґهẂيџإل ẀبџرẂأق Ẁن Ẃحџن џو � џون ẀرẀظẂنџذ＃ تґئџين ґح ẂمẀت Ẃنџأ џو � џومẀقẂل→ ẀحẂال ґتџغџل→џال إذا ب Ẃوџل џف�

�؛۱  џون Ẁر ґصẂبẀال ت
^ از  «ه→→→نگام∂ ك→ه ج→ان ب→→ه گ→لوگاه م→→∂رسد و ش→ما[اطرافيان م→حتضر]به او ن→گاه م→→∂كنيد[و ك→→ار

دستتان ساخته نيست]در آن حال، ما به او نزدي−تر از شما هستيم ول∂ شما ما را نم∂بينيد». 
م→علوم م→∂شود ك→ه در ح→ال اح→تضار، ك→س∂ در ك→نار م→حتضر ه→ست كه از اطرافيان محتضر 
� م→→→→→→∂توان اس→→→→تفاده ك→→→→رد ك→→→→ه آن ش→→→→خص  џون Ẁر ґصẂ Ẁ→→→→→ب →→→→→نẂ ال ت ґلك џب→→→→→ه او ن→→→→→زدي−تر است و از ج→→→→→→مله＾�و
ح→→→اضر در ك→→→نار م→→حتضر، دي→→دن∂ است ول∂ اط→→راف→→يان او را ن→→م∂بينند و ت→→نها م→→حتضر او را م→→∂بيند و 

او مسلẃماҐ خدا و فرشتگان نيست؛زيرا خدا و فرشتگان ديدن∂ نيستند. 
امام اميرالمؤمنين�در كنار هر محتضر 

^ م→→→→هربان م→→→→→ا،  ح→→→→→ال، آي→→→→→→ا ظ→→→→→نẃ ق→→→→→ريب ب→→→→ه ي→→→→قين ن→→→→م∂بريم ك→→→→ه او ول∂ẃ اع→→→→ظم خ→→→→→دا، م→→→→وال و آق→→→→ا
حضرت عل∂ اميرالمؤمنين�،باشد كه خود حضرتش به حارث همدان∂ فرمود: 

 ∂→→→→ ґف ^ ґẃو Ẁد→→→→ џع џو ∂→→→→ ґẃيґل џـ و  ↨џم џس→→→→ￍالن џأџر→→→→џب џو ↨ẃب→→→→ џحẂال џقџل→→→→џف ^ ґذￍال џـ و  ∂ґنẀف ґرẂع→→→→џيџل ґي→→→→→ا ح→→→→ار џ∑Ẁر ґẃش→→→→→џبẀا)
الẂمџماتґ و...)؛  џدẂن ґع ∂ґنẀف ґرẂعџيџل ∂ￍت џش џن ґواطџم

^ ح→→→ارث،قسم ب→→→ه ك→→→س∂ ك→→→ه دان→→→ه را ش→→→كافته و ان→→→سان را آف→→→ريده است،  «ب→→→→شارت م→→→→→∂دهم ب→→→→→ه ت→→→و ا
^ خواهند شناخت؛هنگام مردن و...».  دوست و دشمن من، مرا در مواطن چند

^ به نظم درآورده كه از جمله اين دو بيت است:  ميџر ґد حẃاين مضمون را سي
                                                           

 . ۸Ｑواقعه،آيات۸۳ تا ^ ـ سوره ۱
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℮

نґـ∂\  џر→→→џي ẂتẀم→→ џي Ẃـنџم џدانẂم→→ џه ґار→→ џي→→→ا ح \ Ґال→→→→→→→→→ẀبẀق＃ قـґنـاف→→→→→→→→→→Ẁو مџـن＃ ا ґـؤمẀن م→→→→→→→→→→ ґم
ه\  Ẁفـ ґـرẂعџا џو Ẁه→→→→→→→→→→→→Ẁف Ẃر џطـ ∂ґـ فẀـن ґـرẂع→→→→→→→→→→→→→ џ۱\ ي Ґالџع→→→→→→→→→џم→→→→→→→→→ا ف џو ґـه ґـم Ẃاس џو ґهґـتẂـعџن→→→→→→→→→→ ґب

^ ح→ارث همدان∂، موقع مردن، هر كه هست، از منافق و مؤمن، مرا م∂بيند؛ آن چنان كه هم  «ا
او مرا م∂شناسد و هم من او را به اسم و وصف و عمل م∂شناسم». 

 ^ ^ م→→ؤمن، دس→→تور رف→→ق و م→→→دارا ص→→ادر م→→∂كند و درب→→اره در روايت آم→→→ده است ك→→→ه درب→→→اره
منافق و كافر،به اخذ شديد و خشونت در رفتار امر م∂فرمايد: 

 l∂ґن џر→→→ џي Ẃت Ẁم→→→ џي Ẃن џم→→→џك→→→→ه گ→→→فت∂ ف ^ ^ كـالم دلج→→→→→→→→→→→→ويتl ا ج→→→→→→→→→→→→ان فـدا
 l هـزار م→→→→→→رتبه م→→→→→→ن ^ →→→→→→→→→→→→→→→→→ردمـ∂ تـا ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→ديدم∂ رويت l  ك→→→→→→اش روز Ẁم
اعمال ما،مكنون در باطن وجود ما 

 ^ در روز ق→يامت، ط→بق ن→→ظام ت→نظيم ش→ده از ج→انب خ→داون→→د ع→ليم ح→كيم، ب→→ازگشت ما به سو
اهل بيت رسول�است و حساب ما به دست آن اولياءاهللا است.آن روز كه: 

ورا�Ґ؛   ẀشẂنџم ẀقاهẂل џي Ґتابا ґك ↨џيامґقẂال џمẂوџي Ẁهџل Ẁج ґر ẂخẀن џو ґهґقẀن Ẁع ∂ґف Ẁه џرґطائ ẀناهẂم џزẂلџإنسان＃ أ ￍلẀك џو�
^ اع→→→مالش م→→→→الزم ب→→→ا او و آوي→→→→خته ب→→ر گ→→ردن  «ه→→→ر ان→→→سان∂ وارد م→→→حشر م→→→→∂شود در ح→→→ال∂ ك→→→ه ن→→→امه
^ او بيرون م∂آوريم و او آن را در  ^ اعمال اوست]برا اوست.آن→گاه آن روز كتاب∂ را[كه همان نامه

برابر خود گشوده م∂بيند[و به او گفته م∂شود]»، 
يبا�Ґ؛۲   ґس џح џ−Ẃيџل џع џمẂوџيẂال џ− ґسẂفџنґب ∂џفџك џ−џتاب ґك ẂأџرẂقґا�

«بخوان نامهات را، كاف∂ است كه امروز خودت حسابرس خود باش∂». 
 ^ آر＾،اك→→→نون ك→→→ه در دن→→→يا ه→ستيم، اع→مال م→ا در ب→→اطن وج→ود م→ا م→كنون است؛ ه→مچون ب→وته
^ خشخاش است مكنون است.وقت∂ باران  ^ ك→ه ب→→ه ق→در دانه ^ خ→ار ك→ه در درون ب→ذر گ→ل ي→ا ب→وته

                                                           

 .۲℮Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد۳۹،صفحه ۱
^ اسراء،آيات۱۳و۱℮.  ـ سوره ۲
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^ خ→→→→→→→ار آش→→→→→→→→كار  ^ گ→→→→→→→ل ي→→→→→→→→ا ب→→→→→→→وته ب→→→→→→→→اريد و آف→→→→→→→→→تاب ت→→→→→→→ابيد، آن ب→→→→→→→→ذر ب→→→→→→→→از م→→→→→→→→∂شود و ب→→→→→→→ه ص→→→→→→→ورت ب→→→→→→→وته
^ ج→→→ان م→→ا ن→→هفته است. ب→→عض∂ ب→→ذر درخت ط→→وب∂ در درون  م→→→∂گردد.بذر اع→→→مال م→→ا ن→→يز در م→→زرعه
م.آفتاب قيامت كه تابيد و باران محشر كه باريد، آن بذرها  ẃزقو ^ خ→ود داري→م و برخ∂ بذر شجره

بارز م∂گردد. 
�؛۱   џونẀل ґسẂنџي Ẃم ґهґẃب џإل∂ ر ґداث Ẃج џالẂا џن ґم ẂمẀإذا هџف...�

 ^ ^ ب→→هشت∂ و ب→رخ∂ ب→→ه ص→ورت خ→ارها ه→مه از ق→برها ب→رم∂خيزيم؛ ب→عض∂ ب→ه ص→ورت گ→→لها
^ اع→مال خ→ود را م→∂بينيم كه از درونمان بيرون كشيدهاند و مقابل چشمان ما نگه  ج→هنẃم∂.نامهها

داشتهاند و م∂گويند: 
�؛  џ−џتاب ґك ẂأџرẂقґا�

^ و از آن چ→→→ه  ^ اف→→→شاندها ^ ج→→→→انت چ→→→ه ب→→→ذر ^ خ→→→ود را و ب→→→→بين در م→→→زرعه اي→→→→→ن− ب→→→خوان ن→→→امه
محصول∂ بر م∂دار＾؟ 

 lشتيم→→→ ґخ→→→رما ن→→→توان خ→→ورد از اي→→→ن خ→→ار ك→→ه ك lدي→→→→→→با ن→→→→→→توان ب→→→→→→افت از اي→→→→→→ن پ→→→→→→شم ك→→→→→ه رش→→→→→تيم
بهشت و جهنẃم، مطيع فرمان امام عل∂� 

م→→→→→→→→→→→→ا االن م→→→→→→→→→→→→شغول رش→→→→→→→→→→→→تن و ك→→→→→→→→→→→→اشتن ه→→→→→→→→→→→ستيم.بنگريم ك→→→→→→→→→→→ه چ→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→→∂كاريم ت→→→→→→→→→→→ا آن ج→→→→→→→→→→→→ا چ→→→→→→→→→→→ه 
^ دلگ→→→→→رم∂ م→→→→→است، حبẃ ام→→→→→→ام ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين� است ك→→→→ه ق→→→→سيمالج→→→→نẃ↨ والنẃ→→→→→ار  ب→→→→→چينيم.آنچه م→→→→→ايه

است.مأمون عباس∂ از امام ابوالحسن الرẃضا�پرسيد: اين كه شما م∂گوييد: 
)؛  ґارẃالن џو ↨ￍن џجẂال Ẁيم ґسџق ￒ∂ґلџع)

^ بهشت و جهنẃم است»،  «عل∂ تقسيم كننده
ي→→عن∂ چ→→ه؟ام→ام رض→ا�به او ف→رمود:مگر اي→ن روايت را خ→ود ش→→ما ن→→قل ن→م∂كنيد ك→ه ع→→بداهللا 

ẃاس، جدẃ شما، از رسول خدا�نقل كرده است كه:  بن عب
                                                           

 .Ｑ۱＾يس،آيه ^ ـ وره ۱
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)؛  ẁرẂفẀك ＃ẃ∂ґلџع ẀضẂغẀو ب ẁايمان ＃ẃ∂ґل џع ب Ẁح)
«حبẃ عل∂ ايمان و بغض عل∂ كفر است». 

آي→→→→→→→ا اي→→→→→→ن ح→→→→→→ديث از ن→→→→→→ظر ش→→→→→→ما ص→→→→→حيح است؟گ→→→→→فت:بله.فرمود:وقت∂ ب→→→→→نا ش→→→→→د حبẃ و ب→→→→→غض 
^ بهشت  ع→ل∂� م→ال∑ ب→هشت∂ و ج→هنẃم∂ ش→→دن ب→اشد،پس صحيح است كه عل∂ تقسيمكننده

و جهنẃم است.مأمون از اين جواب خوشحال شد و گفت: 
ن)؛  џس џحẂاالџبџيا ا џ∑ џدẂعџب Ẁاهللا џ∂ґقانẂبџال ا)
«خدا مرا بعد از تو زنده نگه ندارد». 

^ را نياورد كه من باشم و تو نباش∂.  يعن∂، خدا آن روز
)؛  ґاهللا ґلẀسو џر ґمẂل ґع Ẁثґوار џ−ￍنџا Ẁدџه Ẃشџا)

«من شهادت م∂دهم كه وارث علم پيامبر تو هست∂». 
→→→→لت ه→→→رو＾، ك→→→ه خ→→→دمت ام→→→ام ب→→→ود،  ẃب→→→→عد،وقت∂ ام→→→→ام از م→→→→جلس م→→→أمون ب→→→يرون آم→→→دند، اب→→→والص
ع→رض ك→رد:آقا، چ→→ه ج→واب خ→→وب∂ ب→→ه مأمون داد＾.فرمود: من به قدر فهم او جواب دادم؛حقيقت 
م→→→→→→→→طلب از اي→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→االتر است؛پ→→→→→→→→درم از آب→→→→→→→→اء ك→→→→→→→رامش از ام→→→→→→→يرالم→→→→→→→ؤمنين�نقل ك→→→→→→→رده ك→→→→→→→ه ف→→→→→→→رموده 

است،رسول خدا�به من فرمود: 
)؛۱  ґ−џهذا ل џو ∂ґهذا ل ґارẃلنґل ẀولẀقџت ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي ґارẃالن џو ↨ￍن џجẂال Ẁيم ґسџق џتẂنџا ∂ґلџيا ع)

 ґم م∂گوي∂ اين از آنẃم هست∂ در روز قيامت.به جهنẃبهشت و جهن ^ ^ ع→ل∂، ت→و ت→قسيم ك→ننده «ا
من و اين از آنґ توست». 

^ خ→→→→ود را ك→→→→ه ك→→→→افران و  ي→→→→عن∂،در روز ق→→→→→يامت، ج→→→→هنẃم م→→→→→طيع ف→→→→رمان ع→→→→ل∂�است و ط→→→→عمه
م→→نافقان ه→→ستند، از دست ع→→ل∂� م→→→∂گيرد و ب→→ه ف→→رمان او، آن→→ها را در ك→→ام خ→→ود ف→→رو م→→∂كشد و ب→ه 
دوس→→→→→→→تان ع→→→→→→ل∂�ج→→→→→→رأت ن→→→→→→زدي− ش→→→→→→→دن ن→→→→→→→دارد،م→→→→→→گر اي→→→→→→ن ك→→→→→→ه ب→→→→→→از ب→→→→→→ه ف→→→→→→رمان ع→→→→→→ل∂� ب→→→→→→رخ∂ از 

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۳۹،صفحه＾۱۹۳.  ۱
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گنهكاران شيعه نياز به گوشمال∂ موقẃت داشته باشند. 
شكر شيعيان از نور محبẃت عل∂� 

^ ما را به نور محبẃت مواليمان حضرت اميرالمؤمنين  به هر حال، ما خدا را شاكريم كه قلبها
^ ب→→سيار ع→ظيم∂ است ك→ه خ→دا ب→ه م→ا ع→نايت ف→رموده است  ر ف→→رموده.اي→ن س→رمايه،سرمايه ẃع→→ل∂�منو
و ام→يدواري→م اي→ن ن→→ور م→حبẃت ع→ل∂�مانند آت→ش∂ ك→ه ه→يزم را م→∂سوزان→د، ه→يزم گناهان ما را بسوزاند 

ن شاءاهللا.  ґب به آن عالم رهسپار شويم،اẃو از بين ببرد و با قلب∂ طاهر و طي
 џرين ґظџتẂن→→→ ẀمẂال џن→→→ ґنا مẂل џع→→→ Ẃاج џج و џر→→→џفẂال џ−ґẃيґل џوґل ل ґẃج→→→ џع џد＃ وￍم џح→→→→Ẁم ґآل џد＃ وￍم џح→→→→Ẁم ﾲ→→→→→џع ґ ẃل→→→→ џص ￍمẀه→→→→ẃللџا

 .ҐراẂي џنا خ ґرẂمџا џ↨џمґخات Ẃلџع Ẃاج џو ґه ґهورẀظґل
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃو الس
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فصلالخطاب،موهبت خداوند به اهل بيت اطهار� 
؛  ẂمẀك џدẂن ґع ґابџط ґخẂال Ẁل Ẃصџف џو ẂمẀكẂيџل џع ẂمẀهẀاب џس ґح џو ẂمẀكẂيџل ґإ ґقẂل џخẂال Ẁابџي ґإ

^ ش→ماست و ف→صل خ→طاب ه→م در  ^ ش→ماست و ح→سابرس∂ آن→ان ب→ر ع→هده «ب→→ازگشت م→→ردم ب→→ه س→→و
نزد شماست». 

در گ→→ذشته، راج→→ع ب→→→ه اي→→ن ج→→→مالت ت→وضيح داده ش→د ك→ه م→→ا م→عتقديم ب→ازگشت خ→لق در روز 
^ آن→→→→→→→→ها و ف→→→→→→→→صل خ→→→→→→→→→طاب ه→→→→→→→→م در ن→→→→→→→→زد  ^ اه→→→→→→→→→→ل ب→→→→→→→→→يت� و ح→→→→→→→→→سابشان ب→→→→→→→→ر ع→→→→→→→→→هده ق→→→→→→→→→يامت، ب→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→و
^ ص→→→فت ب→→→→ه م→→→وصوف  )به اص→→→→→طالح اه→→→→→ل ادب، از ق→→→→بيل اض→→→افه ґاب џط→→→→ ґخẂال Ẁل Ẃصџآن→→→→→هاست.كلمه＾(ف
→→→→→صل)است؛ي→→→→→→عن∂، ك→→→→→→الم∂ ك→→→→→ه ح→→→→→قẃ و ب→→→→اطل را از ه→→→→م ج→→→→دا م→→→→→∂كند و ب→→→→ه  џفẂال Ẁطاب→→→→→→ ґاست و م→→→→→راد(خ

^ فقه∂ در باب قضاء:  اختالفات پايان م∂دهد.از باب مثل، اين قاعده
)؛  џرџكẂنџا Ẃنџم ∂џلџع Ẁين ґمџيẂال џو ∂ґع ￍدẀمẂال џﾲџع ↨џنґẃيџبẂلџا)

، ب→→→ه  Ẅ^ ^ ب→→يẃنه و آوردن ش→→اهد در دع→→و از م→→→صاديق ف→→→صل الخ→→طاب است ك→→ه م→→→∂گويد:اق→→امه
^ منكر است و اين ميزان∂ است  ع∂ و در ص→ورت نداشتن بيẃنه،قسم خوردن به عهده ẃم→د ^ ع→هده
^Ẅ خ→→→تم م→→→→∂شود.در ق→→→رآن ك→→→→ريم،فصل الخ→→→طاب از  ^ ح→→→كم ق→→→اض∂ ك→→→ه ب→→→→ه ح→→→→سب ظ→→→اهر، دع→→→و ب→→→را

مواهب خدا به حضرت داوود�به شمار آمده است كه م∂فرمايد: 
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�؛۱   ґطاب ґخẂال џل Ẃصџف џو ↨џمẂك ґحẂال ẀناهẂيџآت џو ẀهџكẂلẀنا م Ẃد џد џش џو�
ت ب→→خشيديم و ب→→→ه او ح→كمت و ف→صل خ→طاب ع→طا ك→رديم ك→ه از  ẃت و ق→→و ẃم→→ا س→→لطنت داوود را ش→→د
ع∂ ص→ادق و ك→اذب را م→→∂ شناخت و  ẃخ→ودش ي→ا از ط→ريق اله→امات غ→يب∂، م→د ẃف→راست خ→اص ^ رو
ب→→→→→ه م→→→→→نازعات م→→→→→ردم خ→→→→اتمه م→→→→→∂داد و لذا گ→→→→فتارش ف→→→→صل خ→→→→طاب ب→→→→ود.حاال م→→→→ا م→→→→عتقديم ك→→→→ه ف→→→→صل 
خ→→→→→طاب از ه→→→→→ر ن→→→→→وع، اع→→→→→مẃ از ف→→→→→راست و اله→→→→→امات غ→→→→→→يب∂ و س→→→→→خنان ف→→→→→اصل ب→→→→→ين ح→→→→→قẃ و ب→→→→اطل، در ن→→→→زد 

خاندان رسالت است. 
^ سيما  شناساي∂ باطن از راه مشاهده

^ اش→→→خاص م→→∂فهمند او چ→→گونه آدم→→∂ است؛س→→عيد   آن→→→→ها ه→→→ستند ك→→→ه ب→→→ا ي− ن→→→→گاه ب→→→ه س→→→يما
؟صالح است يا مجرم؟و اگر مجرم است چه جرم∂ دارد؟  ẃ∂است يا شق

...�؛۲  ẂمẀيماه ґسґب ￎالẀك џونẀف ґرẂعџي...�
«...همه را از سيما تشخيص م∂دهند...». 

ح→→→→→→→→→→→→→→→→منبنملجم م→→→→→→→→→→→→→→→→∂فرمود:تو ق→→→→→→→→→→→→→→→→اتل م→→→→→→→→→→→→→→→→ن∂.او  ẃو لذا ام→→→→→→→→→→→→→→→→ام ام→→→→→→→→→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→→→→→→→→→ؤمنين�به ع→→→→→→→→→→→→→→→→بدالر 
م→→→∂گفت:آقا، م→→→ن م→→→حبẃ و دوس→→تدار ش→→→ما ه→→ستم؛مگر م→→مكن است چ→→نين ج→→→سارت∂ از م→→ن ص→→ادر 
→ا  ẃت ب→→ه م→→وال م→→∂كرد امẃ ẃه، در آن م→→وقع، او راست م→→→∂گفت،چون در ق→→لبش اح→→→ساس م→→حب ش→→ود؟الب→→ت
→→→→ا ع→→→ل∂�كه  ẃاز ع→→→→مق ق→→→→→لبش ب→→→→→∂خبر ب→→→→ود.از ش→→→→راي→→→→ط ص→→→لب پدر و رح→→→م م→→→ادر آگ→→→→اه∂ ن→→→داشت. ام
^ عالم خلق است، بذر را م∂بيند و خبر از محصول م∂دهد.كشاورز  ب→اذن اهللا ع→→الم ب→ه تمام زوايا
→→ا م→→→ا ن→م∂فهميم.  ẃورزي→→ده، اگ→→ر ب→→ه گ→→ياه∂ ن→→گاه ك→→→ند، م→→→∂فهمد ب→→→ذرش چ→→→ه و م→→حصولش چ→→يست ام
^ اب→ن م→لجم ب→ه ن→طفه و ش→راي→ط ان→→عقاد نطفهاش  دين�با ن→→گاه ك→ردن ب→→ه چ→هره و س→يما ẃم→ول∂ الم→وح

پ∂ برد و خبر از آيندهاش داد. 
                                                           

 .۲Ω＾ص،آيه ^ ـ سوره ۱
^ اعراف،آيه＾⅛℮.  ـ سوره ۲
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پرسش و پاسخ امام كاظم�با راهب نصران∂ 
ام→ام ك→اظم�در ي→ك∂ از س→فرها، ب→→ه م→عبد ي→ك∂ از راه→بان ن→→صارا رسيد.آنجا كه سال∂ ي− 
روز، م→ردم ج→مع م→→∂شدند و آن راهب آن→→ها را م→وعظه م→∂كرد.ام→ام�به طور ناشناس وارد معبد 

شد. او تا چشمش به امام افتاد، احساس هيبت∂ از امام كرد.حرفش را قطع كرد و گفت: 
)؛  ẁريبџغ џنتџيا هذا ا)

«تو اينجا غريب و ناشناس∂»؟ 
فرمود:بله،پرسيد: 
لџيẂنا)؛  џع Ẃمџا اẃن ґم)

«[از حيث مذهب] با ما موافق∂ يا مخالف»؟ 
فرمود: 

نẂكẀم)؛  ґم Ẁت Ẃسџل)
«از شما نيستم». 

گفت:شايد از امẃت اسالم∂ باش∂.فرمود:بله. گفت: 
م)؛  ґهґالẃه Ẁج Ẃن ґم Ẃوџم ا ґهґمائџل Ẁع Ẃن ґم)

«از علمايشان هست∂ يا از مردم عوامẃشان»؟ 
فرمود: 

م)؛  ґهґالẃه Ẁج Ẃن ґم Ẁستџل)
«از عوامشان نيستم». 

ه ش→→→→د ك→→→→ه از ب→→→→زرگان امẃت اس→→→→→الم∂ است، از اي→→→→ن رو گ→→→→فت:من از ش→→→→ما چ→→→→ند س→→→→ؤال  ẃاو م→→→→توج
^ پ→→يامبر ش→→→ماست ول∂  دارم؛ س→→→ؤال اوẃل اي→→→ن ك→→ه، ش→→ما م→→عتقديد درخت ط→→وب∂Ẅ در ب→→→هشت در خ→→انه
^ ب→→→→هشت پ→→→خش است؛اي→→→ن چ→→گونه م→→مكن است؟  ^ آن در ه→→→→مه ج→→→ا در ع→→→ين ح→→→→ال،تمام ش→→→→اخهها
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فرمود:در دنيا هم مثالش هست.خورشيد ي− جاست ول∂ نورش همه جا را فراگرفته است. 
^ ب→→هشت∂ ب→→خورند، ك→→م  گ→→→فت:سؤال دي→→→گرم اي→→→ن است ك→→→ه ش→→→→ما م→→→→عتقديد ه→→→→ر چ→→→ه از غ→→→→ذاه→→ا
ن→→→م∂شود؛اي→→→ن چ→→→گونه م→→مكن است؟ام→→ام�فرمود:اي→→ن ه→→م در دن→→يا ن→→ظير دارد؛ش→→ما از ي− ش→→مع 
ص→دها ش→مع روش→ن م∂كنيد و از آن شمع اوẃل هيچ چيز كم نم∂شود و شعلهاش همچنان به حال 

خود باق∂ است. 
س→پس گ→فت:شما م→→∂گوييد در ب→→هشت، ظ→لẃ م→مدود و سايه هست؛سايه در بهشت چگونه 
→→→→→→→→→→لوعين چ→→→→→→→→→→گونه است؟ن→→→→→→→→→→→ه شب است ن→→→→→→→→→→ه روز آف→→→→→→→→→→تاب∂ و در ع→→→→→→→→→ين  ẃاست؟ف→→→→→→→→→→رمود:در دن→→→→→→→→→→→يا، ب→→→→→→→→→→ينالط
^ است.گفت:شما معتقديد كه در بهشت، هر چه از  ح→ال،وقت∂ از اوق→ات است كه ظلẃ∂ و سايها
ه در رح→م  ẃن→→وشابهها و ط→→عامها خ→→ورده ش→→ود، ف→→ضوالت∂ ن→دارد.ف→رمود:در دن→→يا ه→م ن→ظيرش ه→ست.بچ
م→→ادر م→→→∂خورد و م→→∂نوشد ول∂ ف→→ضوالت∂ ن→دارد.ع→رض ك→رد: ش→→ما م→عتقديد ك→ه در ب→هشت، ه→مين 
^ را اراده ك→→→نند، خ→→دمتكاران ب→→هشت∂ ب→→راي→→→شان ح→→اضر م→→→∂كنند ب→→دون اي→→→ن ك→→ه ب→→ه  ك→→ه ب→→هشت∂ها چ→→يز
^ را اراده كرد،دست و پا و  آن→→ها دستور بدهند.فرمود:در دنيا هم انسان همين كه انجام دادن كار
^ ان→سان را ان→جام م→→∂دهند و اح→تياج ب→ه  چ→→شم و گ→→وش و س→→اير اع→ضا ح→ركت م→→∂كنند و خ→واس→تهها
 ^ ^ ن→→→دارن→→→د.آخرين س→→→ؤالش اي→→ن ب→→ود ك→→ه آي→→ا ب→→→هنظر ش→→→ما، ك→→ليد در ب→→هشت ن→→قرها ف→→→رمان ج→→→داگ→→→→انها

است يا طالي∂؟فرمود: 
بẂد بґقџوẂلґ الاґلهџ اґالẃاهللا)؛  џعẂال Ẁسانґل)

^ م∂شود[كليدґ درґ بهشت است]».  ^ الاله االاهللا كه بر زبان انسان جار «كلمه
او گفت: 

)؛  џتẂق џد џص)
، ه→→→→→م خ→→→→ودش ه→→→→م ج→→→→→مع∂ ك→→→→ه آن→→→→جا ب→→→→ودند، ب→→→→→ه  Ґت ج→→→→→وابه→→→→→→ا را ت→→→→→صديق ك→→→→→رد و ن→→→→→تيجتا ẃص→→→→→ح

بركت وجود اقدس امام كاظم�،به اسالم مشرẃف شدند.۱ 
                                                           

 .۱ΩＱ＾ـ بحاراالنوار،جلد۸℮،صفحه ۱
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^ آن راهب ن→→صران→→→∂، ح→→قẃ را از  اي→→→ن ه→→→→م م→→→صداق→→→∂ از م→→→صاديق ف→→صل الخ→→طاب است ك→→ه ب→→را
باطل جدا كرد. 

اعتراف ابوحنيفه به امامت امام صادق� 
^ اه→→→→→→→→ل ت→→→→→→→→سنẃن است،آن چ→→→→→→→→نان در  اب→→→→→→→→→وحنيفه، ك→→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→ك∂ از پ→→→→→→→→يشواي→→→→→→→→→ان م→→→→→→→→→ذاهب چ→→→→→→→→→هارگانه
^ اح→→→كام، م→→خالف ب→→→ا  م→→→خالفت ب→→→ا ح→→→ضرت ام→→→ام ص→→→ادق�مصرẃ ب→→ود ك→→→ه گ→→فته است: م→→ن در ه→→مه
د ع→مل ك→ردهام؛ ت→نها در س→جده، ن→م∂دان→م او چ→شمانش را م→→∂بندد ي→→ا ب→از م→→∂كند ت→ا  ẃج→→عفربن م→→حم
اگ→→→ر م→→→→∂بندد، م→→→ن ب→→→→از ك→→→نم و اگ→→→→ر ب→→→→از م→→→→∂كند، م→→→ن ب→→→بندم؛ و لذا ع→→مل ب→→ه اح→→تياط م→→→∂كنم؛ ي→→ك∂ را 

^ را باز م∂كنم تا به هر حال، با او مخالفت كرده باشم.  م∂بندم و ديگر
د  ẃاو گ→فته است: م→ن از ع→راق ب→ه م→→دينه رف→تم.مسائل∂ داش→تم ك→ه م∂خواستم از جعفربنمحم
^ اي→→→→→→→شان ك→→→→→→→ه رس→→→→→→→→يدم، دي→→→→→→دم در ده→→→→→→ليز(راه→→→→→→رو)خانه ك→→→→→→ودك∂ اي→→→→→→ستاده است.  ب→→→→→→→پرسم.به درґ خ→→→→→→→انه
^ ام→ام ص→→ادق�است.گ→فتم:اگ→ر ك→س∂ در اي→ن ش→هر غ→ريب ب→اشد و  ف→→هميدم ك→→ه او از اف→راد خ→→انه

^ حاجت كند، كجا بايد برود؟نگاه∂ به من كرد و گفت:  بخواهد قضا
 џو ґمارґẃالث џطґساقџم џو ґهارẂن џ Ẃاال џوطẀط Ẁش Ẁبￍن џجџت џي џو ґارẃظالن џنẀي Ẃعџا ∂ￍقџوџت→ џي џو ґدار→ ґجẂال џفẂل→ џخ ^ џوارџت→ џي)

)؛  џشاء ẀثẂي џح џ−ґذل џدẂعџب Ẁع Ẃضџي џو Ẁعџف Ẃرџي џها و Ẁرґب Ẃدџت Ẃسџال ي џو џ↨џلẂبґقẂال ẀلґبẂقџت Ẃسџال ي џو ґيار ґ ẃالد џ↨џيґنẂفџا
 ^ ^ پ→→→→→→→→→نهان ش→→→→→→→→→ود،از دي→→→→→→→→→د ب→→→→→→→→→→ينندگان دور ب→→→→→→→→→اشد،از ن→→→→→→→→→شستن در ك→→→→→→→→→→نار ن→→→→→→→→→هر ج→→→→→→→→→→ار «پ→→→→→→→→→→شت دي→→→→→→→→→وار
^ م→يوهدار و در ح→ريم خ→انهها ن→نشيند،رو ب→ه ق→→بله و پ→شت ب→ه ق→→بله ن→→باشد؛ در اي→ن  ب→→پرهيزد،زير درخته→→ا

^ حاجت كند».  صورت، آزاد است هر جا كه خواست قضا
اي→→→→→→ن ج→→→→→→مالت ف→→→→→→صيح و ب→→→→→→→ليغ را ك→→→→→→ه از آن ك→→→→→→ود∑ ش→→→→→→نيدم،او در ن→→→→→→ظرم ب→→→→→→سيار ب→→→→→→زرگ آم→→→→→→→د. 

خواستم او را بيشتر بشناسم.گفتم: 
يџ↨)؛  ґصẂعџمẂال ґنￍم ґم џ∑ لẂتẀ فґدا ґع Ẁج)

«من فدايت شوم، معصيت از چه كس∂ صادر م∂شود»؟ 
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^ ج→→→→→→→بر و  د ب→→→→→→→پرسم، م→→→→→→→سئله ẃرا پ→→→→→→→→رسيدم ك→→→→→→→→→ه م→→→→→→→∂خواس→→→→→→→تم از ج→→→→→→→عفربنمحم ^ ه→→→→→→→→مان م→→→→→→→→سئلها
ت→→→→→فويض را ك→→→→→ه آي→→→→→ا ان→→→→→سان در ارت→→→→→كاب گ→→→→→ناه، آزاد است ي→→→→→→ا م→→→→→جبور؟با ش→→→→نيدن اي→→→→→ن پ→→→→رسش ، ن→→→→گاه 

عميق∂ به من كرد و گفت: 
)؛  џ∑џرґب ẂخẀا ∂ẃت џح Ẃسґل Ẃجґا)
«بنشين تا آگاهت كنم». 

من نشستم و او لب به سخن گشود و فرمود: 
ميعاҐ)؛  џما جẀهẂن ґم Ẃوџا ґهґẃب џر Ẃن ґم Ẃوџا ґدẂب џعẂال џن ґم џنẀكوџت Ẃنџا ￍدẀالب ↨џي ґصẂعџمẂال ￍنґا)

«صدور گناه از اين سه حال خارج نيست:يا از انسان صادر م∂شود يا از خدا يا از هر دو». 
اگ→→ر ب→→گويم ف→→اعل م→→عصيت(الع→→ياذباهللا)خداست،ي→→عن∂ او خ→→ود گ→ناه م→رتكب م→∂شود و آن→گاه 

بندهاش را به خاطر آن گناه عقاب م∂كند كه در اين صورت، از او ظالمتر كس∂ نخواهد بود. 
�؛۱   ґيدґب џعẂلґم＃ ل ẃالџظґب џسẂيџل џاهللا ￍأن...�

^ است  اگ→→ر ب→→گويم خ→→→دا و ب→→→نده در ارت→→كاب گ→→ناه ش→ريكند،در اي→ن ص→ورت، ب→ر ش→ري− ق→و
م ك→→→→→ند و او را ن→→→→يازارد ك→→→→ه ع→→→→قوبت ك→→→→ردن او خ→→→→الف ع→→→دل و ان→→→صاف  ẃض→→→→عيفش ت→→→→رح ^ ك→→→→ه ب→→→→ر ب→→→→نده
م ص→حيح است ك→→ه ان→سان ب→→ا اخ→تيار خ→ود گ→→ناه م∂كند و از اين جهت است كه  ẃاست.پس وج→ه س→و
^ او، بجا واقع م∂شود.اينجا بود  ه م→→∂شود و ثواب و عقاب خدا درباره ẃام→ر و ن→ه∂ خ→دا ب→ه او م→توج

^ شد و گفتم:  كه اين آيه بر زبانم جار
...�؛۲  نẂ بџعẂض＃ ґها م ẀضẂعџب Ґ↨ￍي ґ ẃر Ẁذ�

«فرزندان∂ كه بعض∂ از آنان از [نسل] يعض∂ ديگرند...».۳ 
                                                           

^ آل عمران،آيه＾۱۸۲.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۳℮.  ۲

 .۱Ω⅛＾ـ بحاراالنوار،جلد۸℮،صفحه ۳
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^ ديگر از مصاديق فصلالخطاب  نمونها
اب در م→→→دينه ب→→→ود و ب→→→ا ام→→→ام ك→→→اظم�دشمن∂ داشت. ه→→→ر وقت  ẃاز اوالد ع→→→مربن خ→→→ط ^ م→→→رد
اي→→→→→→→→شان را م→→→→→→→→∂ديد، ب→→→→→→→→ه ام→→→→→→ام ام→→→→→→يرالم→→→→→→ؤمنين�دشنام م→→→→→→∂داد.اص→→→→→→حاب ام→→→→→→ام ن→→→→→→اراحت م→→→→→→→∂شدند و 
م→∂گفتند:آقا، اج→ازه ب→دهيد ما تنبيه و تأديبش كنيم.م∂فرمود:شما هيچ كارتان نباشد؛ تا اين كه 
^ در خ→→→ارج م→→→دينه  ^ از اص→→→حاب س→→→ؤال ك→→→رد: م→→→حلẃ ك→→→ار اي→→→ن م→→→رد ك→→→→جاست؟گفتند:مزرعها روز
اش∂  ẃف→ح ^ ^ او رفت.او از دور ك→→→ه ام→→ام را دي→→د، ب→→نا ^ ت→→نها ح→→ركت ك→→رد و ب→→ه م→→زرعه دارد.ام→→ام روز
^ او ج→→→→→→لو رفت و س→→→→→→الم ك→→→→→رد و ب→→→→→ا ك→→→→→مال خ→→→→→وشروي∂ از  گ→→→→→→ذاشت.ام→→→→→ام�ب∂اع→→→→→تنا ب→→→→→→ه ح→→→→→رفها
م→→ركب پ→→ياده ش→→د و ب→→ا او م→→صافحه ك→→رد و ش→→→روع ب→ه اح→والپ→رس∂ ك→رد.ام→ام ف→رمود:چقدر اي→نجا خ→رج 
ك→→ردها＾؟او ب→→ا س→→نگين∂ ج→→واب داد: ص→→د دره→→م.فرمود:چقدر م→→∂خواه→∂ ب→هرهبردار＾؟گ→فت:من 
^ از مزرعه چقدر عايدت شود؟گفت:  كه علم غيب ندارم.فرمود:منظورم اين است كه اميدوار
^ را ك→ه سيصد درهم در آن بود به او داد و فرمود:اين سيصد  دوي→ست دره→م.ام→→ام�فوراҐ ك→يسها
^ ام→→→→→→ام  ^ خ→→→→→→ود ب→→→→→→اق∂ است.او از اي→→→→→→ن رف→→→→→→تار ك→→→→→→→ريمانه دره→→→→→→→م را ب→→→→→→→گير،محصول م→→→→→→→زرعه ه→→→→→→م ب→→→→→→ه ج→→→→→→→ا
ش→رمنده ش→د و ب→رخاست و س→ر ام→ام را ب→وسيد و از ج→سارتها م→→عذرت ط→لبيد.ام→ام خ→داح→افظ∂ كرد 
و رفت.روز ب→→→→→→→→→→عد، اص→→→→→→→→→→→حاب دي→→→→→→→→→→دند آن ش→→→→→→→→→→خص دم در م→→→→→→→→→→سجد اي→→→→→→→→→→ستاده و م→→→→→→→→→→نتظر است ت→→→→→→→→→→ا ام→→→→→→→→→→ام 

بيايد.وقت∂ امام را ديد،عرض سالم و ادب كرد و گفت: 
...�؛۱  Ẁهџتџسال ґر Ẁلџع Ẃجџي ẀثẂي џح Ẁمџل Ẃعџأ Ẁاهللا...�

امام به اصحابش كه م∂خواستند او را تنبيه و تأديب كنند، فرمود: 
)؛  ẀتẂلџعџما ف Ẃمџا ẂمẀت Ẃد џرџما ا ҐراẂي џخ џما كانẀهيџا)

«كدام كار بهتر شد؟ آنچه شما م∂خواستيد يا آنچه من كردم»؟ 
هẀ)؛۲  ￍر џش ґهґب ẀتẂيґفẀك џو ẂمẀتẂف џرџع ^ ґذￍال ґدارẂق ґمẂالґب Ẁه џرẂمџا Ẁت Ẃحџل Ẃصџا ∂ґنￍنґا)

                                                           

^ انعام،آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۱
 .۱Ω۲＾ـ بحاراالنوار،جلد۸℮،صفحه ۲



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۱⅛⅛

ش را از خود دفع كردم».   ẃمن با مقدار اندك∂ پول، اصالحش كردم و شر»
شما م∂خواستيد او را بزنيد و بكشيد و جهنẃم∂اش كنيد ول∂ من با چند درهم بهشت∂اش كردم. 

سفارش امام كاظم�به عل∂ẃ بن اب∂ حمزه 
^ ب→→ه ن→→ام ع→ل∂ẃ ب→→ناب→→∂حمزه م→∂گويد:خدمت ام→ام ك→اظم�رسيدم.به م→حض اي→→ن ك→→ه  م→→رد
وارد ش→دم، ب→ه م→ن فرمود:فردا كس∂ را مالقات م∂كن∂ كه از اهل مغرب است و سؤاالت∂ راجع به 
ع→→→→قايد و اح→→→→→كام دارد.ب→→→→ا او خ→→→وشبرخورد ب→→→اش و اگ→→→→ر خ→→→واست ب→→→→ا م→→→ن م→→→→القات ك→→→ند، او را ن→→→زد م→→→ن 
^ قد بلند و درشت اندام است و  ^ م→ن، ن→شان∂ بدهيد تا او را بشناسم.فرمود:مرد ب→ياور.گفتم:موال
^ قدبلند  بناب∂حمزه م∂گويد: روز بعد مشغول طواف بودم؛مرد ẃ∂اسمش هم يعقوب است. عل
^ م→ن آم→د و گ→فت:من دوست دارم از ت→و راج→ع ب→ه ص→احبت س→ؤال∂ ك→نم. گفتم:   و درشت ان→→دام ب→ه س→و
از ك→→→→→→دام ص→→→→→→احبم؟گفت:از ف→→→→→→الن پ→→→→→سر ف→→→→→→الن.گفتم:اس→→→→→مت چ→→→→→→يست؟ گ→→→→→→فت: ي→→→→→عقوب. گ→→→→→فتم: اه→→→→ل 
ك→→→جاي∂؟گفت:اه→→→ل م→→→غربم.گفتم:تو از ك→→→→جا م→→→را ش→→→ناخت∂ و ب→→→ه س→→→راغ م→→→ن آم→→→د＾؟گفت:در خ→→واب 
ك→→س∂ ب→→ه م→→ن گ→→فت ع→→ل∂ẃ ب→→ن اب→→∂ ح→→مزه را م→→القات ك→→ن و از او ه→→ر چ→→ه م→∂خواه→∂ ب→پرس؛از م→ردم س→ؤال 

كردم و تو را به من نشان دادند.گفتم:بسيار خوب، همين جا بنشين تا من طوافم تمام شود. 
پس از ط→واف آم→دم و با او صحبت كردم.ديدم مرد عاقل∂ است.از من خواست او را پيش 
ن ح→→→→→→اصل  ذ ^ ام→→→→→ام آوردم و اس→→→→→تيذان∗∗∗∗ك→→→→→ردم و ا ام→→→→→→ام ب→→→→→→برم.من ه→→→→→→م دست او را گ→→→→→→رفتم و درґ خ→→→→→→انه
^ و بين راه، در فالن نقطه، بين تو و برادرت  ش→د.تا ام→ام او را ديد، فرمود:يعقوب، تو ديروز آمدها
ن→→→→→→زاع→→→→→→∂ پ→→→→→→يش آم→→→→→→د و ه→→→→→مديگر را دش→→→→→→نام دادي→→→→→→د؛ اي→→→→→ن ب→→→→→ا دي→→→→→ن م→→→→→ا س→→→→→ازگار ن→→→→→يست.ما ب→→→→→ه دوس→→→→→تانمان 
^ اي→→→ن ك→→→ار را ن→→→م∂دهيم.حال ك→→→→ه ش→→ما ق→→طع رح→→م ك→→ردهاي→→د، ع→→مر ش→→ما ك→→وتاه ش→→ده است.ب→→ه  اج→→→→ازه
^ م→رگ م→يان ش→ما و ب→رادرت جداي∂ م∂اندازد؛برادرت پيش از اين كه به خانهاش برسد، در  زود
ẃ→→فاق پ→يش آم→→د.مرد گ→فت:آقا، پس م→رگ م→ن ك→→∂  ^ ك→→ه چ→→را آن ات س→→فر م→→∂ميرد و ت→→و ن→→ادم م→→∂شو

                                                           

استيذان:اذن و اجازه گرفتن.  ∗
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خ→→→→→واه→→→→→→د رس→→→→→يد؟فرمود:مرگ ت→→→→و ه→→→→م ب→→→→ه ع→→→→لẃت ق→→→→طع رح→→→→م رس→→→→يده ب→→→→ود ول∂ چ→→→→ون در ف→→→→→الن م→→→→نزل، ب→→→→ه 
^ م→∂گويد: س→→ال بعد،  هات رف→ت∂، ج→بران ش→→د و ب→يست س→ال ب→ر ع→مرت اف→زوده ش→د.راو ẃم→القات ع→م
در م→→→→وسم ح→→→→جẃ ي→→→→عقوب را دي→→→→دم؛گفت:همانطور ك→→→→→ه ام→→→ام�فرموده ب→→→ود، در ب→→→ين راه، ب→→→رادر م→→→ن 

مرد و من او را دفن كردم.۱ 
اين چند جمله موعظه را هم از امام خود بشنويم كه م∂فرمايند: 

)؛   ẁب ґشاج џو ẁمґسال џو ẁحґرابџف ẁ↨џالثџث џونẀمґẃلџكґت ẀمẂلџشام اґيا ه)
)؛  ґهẃلґل Ẁر ґاك ẃالذџف Ẁحґاب ẃا الرￍمџأџف)

^ هشام، سخنگويان سه گروهند: بعض∂ رابح و بعض∂ سالم و بعض∂ شاجبند».  «ا
^ راب→ح ذاك→ر خ→داست [ي→عن∂ م→تكلẃم راب→ح ك→س∂ است ك→ه ب→→ا س→خن گفتنش خدا را  →ا گ→وينده ẃو ام»

ياد م∂كند و دلها را به ياد خدا م∂اندازد و در نتيجه، از سخنش بهره م∂برد]». 
خ→→وشا ب→→ه ح→→→ال ك→→سان∂ ك→→ه واق→→→عاҐ ذاك→→رند و ن→→ه ت→→نها ذاك→→ر لف→→ظ∂ ه→→ستند، ب→→لكه واق→→عاҐ ق→لبشان ب→→ه 
ي→→اد خ→→داست.چ→→ون ق→→لب ب→→ه ي→→اد خ→داست،زب→ان ه→م ب→ه ت→حري− ق→لب ح→ركت م→→∂كند.اگ→ر ق→لب ب→→ه 
ي→→اد خ→→دا اف→→تاد و زب→→→ان ه→→م ب→→ه ن→→ام خ→دا ح→ركت ك→رد، اي→→ن ذك→→ر زب→ان∂ґ م→نبعث از ق→→لب است ك→ه ارزش 
دارد؛ وگ→→→رنه،قلب ب→→→خسبد و زب→→→→ان ب→→→جنبد ك→→→ه ارزش→→→∂ ن→→→دارد و اص→→→→الҐ ذك→→→ر م→→حسوب ن→→م∂شود؛ زي→→را 
^ ق→لب∂ است؛ ي→عن∂ دل ب→→ه ي→→اد خ→→دا ب→ودن، ن→→ه زب→→ان ج→نبيدن؛پس، متكلẃم رابح كس∂ است  ذك→ر ام→ر

كه سخنش نشأت گرفته از ذكر و ياد خدا باشد. 
)؛   Ẁتґاك ẃالسџف Ẁمґال ẃا السￍمџأ џو)

^ سالم فرد ساكت است».  «و امẃا گوينده
م→→→→→تكلẃم س→→→→→الم ب→→→→→ه ك→→→→→س∂ گ→→→→→فته م→→→→→→∂شود ك→→→→→→ه در ع→→→→→ين ح→→→→→ال ك→→→→→→ه ق→→→→درت ت→→→→كلẃم و س→→→→خن گ→→→→فتن 
^ س→→→الم از آف→→→ات  دارد،در ش→→→راي→→→ط∂ ق→→→رار گ→→→رفته است ك→→→ه ص→→→الح را در س→→كوت م→→→∂بيند.چنين ف→→رد

                                                           

ـ نقل از دالئل االمام↨،صفحه＾⅛⅛۱.  ۱
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خواهد بود. 
)؛  ґل ґباطẂال ∂ґف Ẁوض Ẁخџي ^ ґذￍالџف Ẁب ґاج ẃا الشￍمџأ џو)

^ شاجب كس∂ است كه در سخنان باطل غوطه ور م∂شود».  ا گوينده ẃو ام»
→→ا م→تكلẃم ش→اجب ب→ه كس∂ م∂گويند كه خوض  ẃه→ال− است و ام ^  ش→اجب در لغت ب→ه م→عنا
 ^ ^ ي→→→اوه م→→→∂زند؛اي→→ن ك→→ارها اگ→→ر گ→→ناه ه→→م ن→→باشد، ت→→ضييع وقت و م→→→ايه در ب→→→اطل م→→→→∂كند،حرفها

^ عمر آدم∂ است.  تباه∂ سرمايه
زبان،كليد خير و شرẃ انسان 

و لذا فرمود: 
)؛   ＃ẃر џش ẀتاحẂف ґم џر＃ وẂي џخ ẀتاحẂف ґم џسانґẃا الل џذџه ￍإن ґمẂل ґعẂال џ∂ ґغџتẂبẀيا م)

^ ك→→→س∂ ك→→→ه م→→→∂خواه∂ ن→→ور ع→→→لم ب→→ه دست آور＾،ب→→دان ك→→ه اي→→→ن زب→→ان، ه→→م ك→→ليد خ→→→ير است ه→→م  «ا
 .« ẃكليد شر

^ ان→→→→سان ب→→→→از ك→→→→→ند و م→→→→مكن  ح→→→→→ركت ك→→→→→→ه م→→→→→∂كند،ممكن است درґ خ→→→→→ير و س→→→→→→عادت را ب→→→→→ه رو
^ او بگشايد.  است درґ شرẃ و بدبخت∂ را به رو

)؛۱  џ−ґق ґر џو џو џ−ґبџه џذ џﾲџع Ẁمґت Ẃخџما تџك џ−ґمџف ∂џلџع Ẃمґت Ẃاخџف)
^ خ→→→ود را م→→→هر م→→→→∂كن∂ [ت→→→→ا ك→→→س∂ از آن آگ→→→اه ن→→→شود]  «پس ه→→→→مانطور ك→→→→→ه ص→→→ندوق ط→→→→ال و ن→→→قره

دهان خود را هم مهر كن[تا به اين سادگ∂ باز نشود]». 
)؛ ۲  Ẃم ґهґتџن ґسẂلџا Ẁدґصائ џح ẃإال ґارẃالن ґﾭ Ẃم ґه ґر ґناخџم џﾲџع џاسẃالن بґكẀي Ẃلџه)

^ زبانهايشان است»؟  «آيا جز اين است كه آنچه مردم را به رو در ميان آتش م∂افكند، دروشدهها
^ گندم م∂افتد و صدها خوشه را يكجا م∂خواباند  ي→عن∂، همانطور كه داس بر خوشهها

                                                           

 .۳۱Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد۷۸،صفحه ۱
 .۲۹۱ ^ ـ تحف العقول،صفحه ۲



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۱⅛۹

ب به آداب دين∂ نباشد، تمام حسنات انسان  ẃو درو م∂كند، زبان نيز اگر به حركت درآيد و مؤد
^ اوست، از ب→→→→ين م→→→→∂برد.لذا ام→→→ام ك→→→اظم�فرموده است: ج→→→هنẃم∂ها  ^ ح→→→→يات اب→→→→د را ك→→→→ه س→→→→رمايه

^ زبانشان هستند.  درو شده
^ خ→→→ود، در ب→→→ازار ب→→→ا ه→→→مكار، ران→→→نده و م→→→سافر، ف→→→روشنده و  ه ẃك→→→→سان∂ ك→→→→ه در خ→→→→انه ب→→→→→ا زن و ب→→→→چ
خ→→→→→ريدار،زب→→→→→→ان ت→→→→→ند و دل آزار دارن→→→→→د، ب→→→→→→ايد ب→→→→→→دان→→→→→ند ك→→→→ه اي→→→→ن آزردنه→→→→→ا ح→→→→ساب دارد. در روز ج→→→→زا، 
ه→→→→→→→→→→→مينها آتش م→→→→→→→→→→→→∂شوند و آدم→→→→→→→→→→→∂ را م→→→→→→→→→→→→∂سوزان→→→→→→→→→→→ند.سعدبن م→→→→→→→→→→→عاذ آدم خ→→→→→→→→→→→وب∂ ب→→→→→→→→→→ود ك→→→→→→→→→→ه رس→→→→→→→→→→ول 
خ→→→→→→→دا� خ→→→→→→→ودشان ج→→→→→→→نازهاش را ت→→→→→→→شييع و دف→→→→→→→ن ك→→→→→→→ردند؛ ول∂ ب→→→→→→عد ف→→→→→→رمودند:در ق→→→→→→بر ف→→→→→→→شار داده 

شد.گفتند:چرا يا رسولاهللا؟ فرمود:چون در خانهاش اندك∂ بدخلق بود. 
^ زبانتان نباشيد.  ما را هشدار م∂دهند كه مراقب باشيد درو شده

)؛۱  ґيهґن Ẃع џما ال ي ẀهẀك Ẃرџت ґء ẂرџمẂال ґالم Ẃسґا ґن Ẃس Ẁح Ẃن ґم џو)
^ مسلمان خوب اين است كه آنچه را نافع به حالش نيست تر∑ كند».  «از نشانهها

فرضاҐ كه گناه نباشد و مباح باشد، تضييع عمر كه هست. 
 lگ→→→→وهر ع→→→مر ب→→→دين خ→→→يرگ∂ از دست م→→→ده lگـران→→→→→→→مـايـه بـه→→→→→→→→ايـ∂ دارد ẃآخـر اي→→→→→→→ن در
حرف مباح هم موجب خسران است 

^ ط→→→→→ال را در م→→→→يان چ→→→→اه ب→→→→→يفكنيم؟هر ن→→→→فس∂ ك→→→→→ه م→→→→→∂كشيم،ارزش  ه ẃآي→→→→→ا ح→→→→اضريم چ→→→→ند س→→→→ك
 ^ ب→سيار دارد و م→→ا آن را ب→ه راي→→گان از دست م→∂دهيم؛تازه اگ→ر ب→ا آن→→ها ج→هنẃم ن→→سازيم. چ→ه ف→كر ب→لند

^ اين سخن، مرحوم شهيد اوẃل(ره):  داشته است گوينده
)؛  ￍلџق Ẃنґا џو ґباحẀمẂال ґﾭ ґمان ￍالز Ẁف Ẃر џص ґران Ẃس ẀخẂال џن ґم џو)

^ انجام دادن كار مباح، اگر چه كم باشد، موجب خسران و زيان است».  «صرف زمان برا
ي→→→عن∂، م→→→ن ن→→→→ه ت→→→نها ح→→→اضر ن→→→يستم ك→→→ار ح→→→رام ي→→→ا م→→كروه ان→→→جام ب→→دهم، ب→→لكه ح→→اضر ن→→→يستم ك→→ار 

                                                           

 .۲۹۱ ^ ـ تحف العقول،صفحه ۱
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م→→→باح∂ ك→→→ه ن→→→ه ث→→→واب دارد ن→→→→ه گ→→→ناه، ان→→جام ب→→دهم. م→→ن ح→→رف ن→→م∂زنم، م→→گر اي→→ن ك→→ه واجب ب→→شود ي→→ا 
؛ غ→→→→→→ذا ن→→→→→→م∂خورم و  ẃ؛به ج→→→→→→→→اي∂ ن→→→→→→→گاه ن→→→→→→م∂كنم، م→→→→→→گر اي→→→→→→ن ك→→→→→→ه واجب ب→→→→→→شود ي→→→→→→ا م→→→→→→→ستحب ẃم→→→→→→→ستحب

 . ẃنم∂خوابم، مگر اين كه واجب بشود يا مستحب
^ م→→→→→→اه رجب است و ش→→→→→→→ما در خ→→→→→→→يابان ب→→→→→→ه ك→→→→→→س∂ ب→→→→→→ر  ^ از روزه→→→→→→→→ا م→→→→→→→ثالҐ،فرض ك→→→→→→→نيد ك→→→→→→→ه روز
م→→→∂خوريد و از او م→→→→∂پرسيد، ش→→→ما ام→→→روز روزه ه→→→ستيد؟ان→→→تظار داري→→→د او ك→→→ه ف→→→رضاҐ روزه است، ب→→→→ه 
ش→ما چ→ه ج→واب ب→دهد؟اگ→ر ب→گويد بله،ممكن است آلوده به ريا بشود؛ اگر بگويد نه،دروغ گفته 
است؛اگ→ر ه→م ج→واب ن→دهد،به ش→ما ت→وهين ك→رده است.ش→ما ب→ا همين ي− سؤال مباح، او را به رنج 

^ نبردهايد.  و تعب افكندهايد و خودتان هم سود
 ґثґوار џو ґوارẂن џاال ↨џبẂي џع џو ґيار Ẃخ џẂاال ґمامґا џو ґرارẂب џ Ẃاال ґẃ∂ ґص џفر وẂع→ џج ґن→Ẃب ∂ џوس→Ẁم џﾲ→џع ґ ẃل→ џص ￍمẀه→ẃللџا)

تґغẂفار)؛  Ẃس ґ Ẃاال ↨џل ґواصẀمґب ґر џح ￍالس ∂џلґا ґرџه ￍالسґب џلẂيￍالل ∂ґي ẂحẀي џكان ^ ￍالذ ґقارџوẂال џو ↨џكين ￍالس
^ ت→→نگ و ت→→اري−،  ^ در م→→→→يان زن→→دانه→→→ا ^ م→→→تماد س→→→الم م→→→ا ب→→→ر آن وج→→→ود اق→→→دس∂ ك→→→ه س→→→الها

زير غل و زنجير، تحت شكنجه و اذيẃت و آزار بود. 
)؛  ґودẀيẀقẂال ґقџل џحґب ґوضẀرضџمẂال ґاق ẃالس ^ ґذ ґطاميرџمẂال џمџلẀظ џو ґون Ẁج الس ґرẂعџق ґﾭ ґب ￍذџعẀمẂلџا)

^ مباركش را در هم كوبيده بود».  ^ زنجير ساق پا «...حلقهها
 ن→→م∂دان→→يم آي→→ا وق→ت∂ ب→→دن م→باركش را از زن→دان ب→يرون آوردن→د، زن→جيرها را از ب→دنش ب→رداش→ته 

بودند يا نه؟ 
يẂن ؛  џس ẀحẂال ґاهللا ґبدџباعџوالنا يا اџيا م џ−Ẃيџل џع Ẁاهللا ∂ẃل џص

 −ґنائґفґب Ẃتￍل џح ∂ґتￍال ґواح Ẃر џاال ∂џلџع џو џ−Ẃيџل џع Ẁاهللا ∂ￍل џص
 .ҐراẂي џنا خ ґرẂمџا џ↨џمґخات Ẃلџع Ẃاج џو ґه ґورẀهẀظґل џرين ґظџتẂن ẀمẂال џن ґنا مẂل џع Ẃاج џج و џرџفẂال џ−ґẃيґل џوґل Ẃل ґẃجџع ￍمẀهẃللџا
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مفهوم عزيمت و رخصت 
 ^ ^ او در م→→ورد ش→→ماست.اب→→→تدا ت→→وضيح∂ راج→→ع ب→→ه ج→→مله آي→→→ات خ→→→دا ن→→زد ش→→→ما و ع→→زيمتها
^ ان→→→جام  ^ ت→→→صميم ق→→→طع∂ گ→→→رفتن ب→→→را م ع→→→→رض م→→→→∂شود.«عزائ→→→م» ج→→→مع ع→→→زيمه است و آن ب→→→ه م→→→عنا ẃدو
^ را ب→→ه ط→ور ح→تم و ق→طع ان→→جام ب→دهيد، آن اراده  ^ است. ش→→ما وق→→ت∂ اراده ك→رديد ك→ه ك→→ار دادن ك→→ار
و تصميم قطع∂ شما را عزيمت م∂گويند.در اصطالح فقها، در مورد احكام شرع∂ نيز عزيمت 
ف است آن→→ها را ح→تماҐ ان→جام ب→دهد  ẃف م→وظẃو رخ→صت ت→عبير م→→∂شود. از واج→بات، ك→→ه ش→خص م→كل
مات، ك→→→ه ب→→→ايد آن→→→ها را ح→→تماҐ ت→→ر∑ ك→→ند و ان→→جام دادن  ẃو ت→→→ر∑ آن ج→→→ايز ن→→→يست، و ه→→→مچنين از م→→→حر
ص در  ẃف، م→رخẃات و م→باحات ك→ه م→كلẃ آن ج→→→ايز ن→→→يست، ت→→عبير ب→→ه ع→→زيمت م→→→∂شود.ول∂ از م→→→ستحب

 ...
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^ ق→→→→→رآن م→→→→→جيد ك→→→→→ه  ف→→→→→→عل و ت→→→→→→ر∑ آن است، ت→→→→→→عبير ب→→→→→→ه رخ→→→→→→صت م→→→→→→∂گردد.چهار س→→→→→وره از س→→→→→ورهها
رعزائم ناميده م∂شوند.  џو Ẁواجب دارند،س ^ سجده

^ خ→ود م→تقن  در ش→→رح و ت→→وضيح اي→→ن ج→مله، ب→→يانات∂ از ب→زرگان رس→→يده است ك→→ه ه→مه در ج→→ا
→→→→→سائ∂  Ẃح џش→→→→يخ ا ^ ^ ك→→→→بيره ẃقين م→→→→→رحوم م→→→→→جلس∂ اوẃل و ش→→→→→رح زي→→→→→→ارت ج→→→→→امعه است(ب→→→→→ه روض→→→→→↨ الم→→→→→ت
^ الزماالج→→→را ك→→→ه از  رج→→→→وع ش→→→→ود).عالوه ب→→→→→ر گ→→→→فتار آن ب→→→→زرگان، اج→→→→ماالҐ م→→→∂توان گ→→→فت: ف→→→رمانها
^ و رخ→→→صت در آن→→→ها را روا ن→→→→ديده است،ت→→→ماماҐ در  ج→→→انب خ→→→→دا ب→→→ه ب→→→ندگانش رس→→→→يده و س→→→هل ان→→→→گار
بان درگ→→اه خ→→ودش است و خ→→واس→→ته است از اي→→ن راه، ب→→→ندگان را ب→→→ه م→→عرفت و م→→حبẃت  ẃم→→ورد ش→→ما م→→قر

^ از شما فرا خواند.  شما و پيرو
حقيقت دين، تقرẃب به اهل بيت� 

در واق→ع، ه→دف اص→ل∂ از ت→شريع ش→راي→ع، ت→قرẃب ب→ه ش→→ماست ك→ه عين تقرẃب به خداست.اگر 
^ اي→ن است ك→ه م→ا خ→ودمان را ب→→ا اي→→ن اع→→مال  م→→ا را ب→→ه ن→→ماز و روزه و ح→→جẃ و ج→→→هاد ام→→ر ك→→رده است، ب→را
^ ب→→→→→ه خ→→→→اندان رس→→→→ول� ،ك→→→→ه روح و ح→→→→قيقت ع→→→→ين∂ اي→→→→→ن اع→→→→→مال ه→→→→ستند، ن→→→→زدي− ك→→→نيم. از  ع→→→→باد

مواليمان اميرالمؤمنين�نقل شده كه فرموده است: 
)؛۱  ẂمẀهẀيام ґص џو џنґني ґؤمẀمẂلو↕ ال џا صџنџا)
^ مؤمنان هستم».  «من نماز و روزه

^ واليت  ^ مؤمنان تقرẃب به من و قرار گرفتن در سايه يعن∂، مقصود اصل∂ از نماز و روزه
من است. 

و اگ→ر از ارت→كاب گ→→ناهان ن→→ه∂ ك→رده است،ب→ه اي→ن م→نظور است ك→ه م→→ا در اخ→→الق و ع→مل،از 
^ بجوييم،چنان كه فرمودهاند:  دشمنان خاندان طهارت و عصمت دور

                                                           

ـ اسرارالعبادات قاض∂ سعيد قم∂،چاپ دانشگاه،صفحه＾⅛.  ۱
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)؛۱  ＃ẃر џش ґ ẃلẀك Ẁل Ẃصџنا او Ẁدџع џو... يẂر＃ џخ ґ ẃلẀك Ẁل Ẃصџا Ẁن Ẃحџن)
^ است».  ^ هر گونه بد ^ هرگونه خوب∂ هستيم... و دشمن ما سرچشمه «ما سرچشمه

ت اه→→→تمام∂ را ك→→→ه در م→→→ورد واليت اه→→ل ب→→يت رس→→ول�  ẃو لذا خ→→→→داون→→→د آن ع→→→زيمت و ش→→→د
دارد و اذع→→→→ان و اي→→→→مان ب→→→ه آن را از اه→→→ل اي→→→مان خ→→→واس→→→ته است، در م→→→ورد ه→→→يچي− از اص→→→ول و ف→→→روع 

ه فرماييد:  ẃدين نداشته و نخواسته است.از باب نمونه، به اين دو روايت توج
 ^ →→اجدين�از م→ا پ→رسيد: ك→دام ب→→قعه ẃدالسẃث→→مال∂ ن→→قل ش→ده است ك→ه ام→ام س→ي ^ از اب→→وحمزه
زم→→ين اف→→ضل از س→→اير ب→→→قاع است؟گ→→فتيم: خ→→→دا و پ→→→يامبر و ف→→رزند پ→→→يامبر ب→→هتر م→∂دان→ند.فرمود: اف→ضل 

^ زمين مابين ركن و مقام است.آنگاه فرمود:  بقاع رو
 џو џهارￍالن Ẁوم Ẁص→→џي Ґع→اما џين ґسẂم→ џخ ẃالґا ↨џن→ џس џفẂلџا ґه ґمẂو→→џق ∂→ґف ẁوح→→Ẁن џر ґẃم→→ Ẁم→→ا ع џر ґẃم→→→Ẁع Ґال→→→ Ẁج џر ￍنџا Ẃوџل џو)

يẂئاҐ)؛۲  џش џ−ґذل ẀهẂعџفẂن џي Ẃمџنا لґت џالي ґو ґرẂيџغґب ∂џعالџت џاهللا џ∂ґقџل ￍمẀث ґع ґضẂوџمẂال џ−ґذل ∂ґف џلẂيￍالل ẀومẀقџي
^ ب→ه ق→در ع→مر ن→وح پيامبر، كه نهصدوپنجاه سال در ميان قومش بود، عمر كند،روزها  «ه→رگاه م→رد
روزهدار ب→اشد و شبه→ا در آن مكان[ما بين ركن و مقام]به عبادت بپردازد و سپس خدا را مالقات كند در 

^ نفع∂ به حال او نخواهد داشت».  حال∂ كه واليت ما خاندان را ندارد، اين همه اعمال عباد
همچنين، روايت شده است كه پيامبر اكرم�به عل∂�فرمود: 

 Ґباџه џد＃ ذ ẀحẀا џلẂث ґم Ẁهџل џكان џو ґه ґمẂوџق ∂ґف ẁوحẀن џما قام џلẂث→ ґم ￍل џج џو ￍز→ џع џاهللا џدџب→ џع ҐداẂب→ џع ￍنџا Ẃوџل ∂ґل→ џي→ا ع)
 ↕ џو ẂرџمẂال џفا و ￍالص џنẂيџب џلґتẀق ￍمẀث ґهẂيџم џد→џق ∂џل→ џع→ام＃ ع џفẂلџا ￍج→→ џح ∂ẃت→ џح ґه ґرẂم→ Ẁع ґﾭ ￍد→Ẁم џو ґاهللا ґبيل џس ґﾭ ẀهџقџفẂنџا→џف

لẂها)؛۳  Ẁخ Ẃدџي Ẃمџل џو џ↨ￍن џجẂال ↨ џحґراي ￍم Ẁشџي Ẃمџل ∂ґلџيا ع џ−ґوالẀي Ẃمџل ￍمẀث ҐوماẀلẂظџم
^ از اع→→→→→→داء آل رس→→→→→→ول�اص→→→→→→ل∂ترين ع→→→→→زيمت  ẃاه→→→→→→→ل ب→→→→→→يت رس→→→→→→ول�و ت→→→→→→بر ∂ẃآر＾،ت→→→→→→ول
ح→→→→→→→→ضرت اهللا(ج→→→→→→→→لẃ ج→→→→→→→→→الله)است و ت→→→→→→→→مام ع→→→→→→→→زائ→→→→→→→→م و ف→→→→→→→→راي→→→→→→→→ض خ→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→مان ع→→→→→→→زيمت اص→→→→→→→ل∂ ب→→→→→→→از 

                                                           

ـ كاف∂،جلد۸ ،صفحه＾۲℮۲.  ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۲۷،صفحه＾۱۷۳.  ۲

ـ المناقب خوارزم∂،صفحه＾۲۸ ؛ بحاراالنوار،جلد۲۷،صفحه＾۱۹℮.  ۳
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مẂ )؛ت→→مام اح→→→كام ق→→طع∂ و ح→→تم∂ خ→→→دا در م→→ورد ش→→→ما  Ẁيك→→ ґف Ẁه Ẁم→→→ґائџز џم→→→∂گردد.پس درست است ك→→→→ه(ع
اهل بيت است. 

^ گردو  ه ẃامام�مانند ي− تك ^ تمام دنيا برا
ل:   ẃاو ^ ا جمله ẃو ام

)؛  ẂمẀكẂي џدџل ґهẃالل Ẁآيات)
«آيات خدا نزد شماست». 

^ خدا پيش شماست.احتماالҐ، چنان  «آي→→ات» ج→مع آيت است و آيت يعن∂ نشانه.نشانهها
^ خ→→→دا در دست آن→→→ها ب→وده  ك→→ه گ→→فتهان→→→د، ي→→عن∂ ت→→→مام م→→عجزات و خ→→وارق ع→→→ادات ان→→بياء ك→→ه ن→→شانهها
^ آن م→→→→عجزات ه→→→→ستيد.در  ^ ه→→→→مه است، در ن→→→→→زد ش→→→→→→ماست.يعن∂، ش→→→→→ما ب→→→→→→ه اذن خ→→→→→دا ق→→→→→ادر ب→→→→→→ه ارائ→→→→→ه

همين زيارت جامعه آمده است: 
)؛  ẂمẀكџء＃ ل Ẃ∂ џش لẀك ￍل џذ)

«همه چيز رام و مطيع فرمان شماست». 
^ ن→→→→→→قل  ^ م→→→→→→→جلس∂(ره)از ي→→→→→→→ك∂ از راوي→→→→→→→ان ب→→→→→→→→ه ن→→→→→→→ام ح→→→→→→→مز↕ ب→→→→→→→ن ع→→→→→→→→بداهللا ج→→→→→→عفر م→→→→→→→رحوم ع→→→→→→→الẃمه

م∂كنند(ظاهراҐ مقصود از اب∂ الحسن در اين روايت امام كاظم�است): 
 ∂→ґبџا ∂џلґا ẀهẀت Ẃعџف џد→→џف ґه џز Ẃو→→ џجẂال ґ↨џقẂلґف→→џك ґم→→ام ґ Ẃالґل ẁ↨џلￍث џم→→Ẁيا م→→Ẃن الد ￍنџطاس＃ ا Ẃر→→ ґق ґرẂه→→џظ ∂→→ґف ẀتẂبџتџق→→ال:ك)

ن�)؛  џس џحẂال
^ ام→→→ام م→→→انند  ^ ك→→→→اغذ＾[در خ→→→دمت ام→→→ام ك→→→اظم�] ن→→→وشتم، دن→→→→يا ب→→→را ^ ص→→→→فحه «م→→→→→∂گويد: رو
 ^ ^ گ→→→→→→→ردوست[كه در دست ك→→→→→→→س∂ ب→→→→→→→اشد.همان گ→→→→→→→ونه ك→→→→→→→ه او م→→→→→→حيط و م→→→→→→سلẃط ب→→→→→→ر آن پ→→→→→→اره ه ẃي− ت→→→→→→→ك
^ ك→→امل ب→→ر ت→→مام دن→يا دارد]و آن  ^ ام→→ام اي→→→نچنين است و ام→→ام اح→→اطه و س→→لطه گ→→ردوست، ت→→مام دن→→يا ب→→را

نوشته را به امام كاظم�دادم». 
سپس گفتم: 
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 Ẁهџعџم→ Ẃسџا Ẃنџا ẀتẂبџب→→ Ẃحџا ẃﾺџا џ Ẃ░→→џغ ẀهẀت Ẃرџك→Ẃنџم→ا ا Ґيثا ґد→→ џا ح Ẃو џو џنا رџحاب→ Ẃصџا ￍنґا џ∑دا→ґف ẀتẂل ґع→ Ẁج : ẀتẂل→→Ẁق ￍم→→Ẁث)
)؛  џ−Ẃن ґم

«س→→پس گ→→فتم:فدايت ش→→وم؛اصحاب م→→ا ح→→ديث∂ را ن→→قل ك→→ردهاند.البتẃه، م→ن م→نكر آن ن→يستم ول∂ 
دوست دارم آن را از خود شما بشنوم». 

)؛  ґهẂيџل џع ￍق Ẁش Ẃدџق Ẁهￍ تẃ∂ ظџنџنẂتẀ اџن џح Ẁواهџط ￍمẀث ґيهґف џرџظџنџف)
^ ك→→→ه م→→→ن گ→→→→مان ك→→→ردم آن  «[ام→→→→ام ن→→→→وشته را گ→→→→رفت]در آن ن→→→گاه ك→→→رد و ب→→→عد، آن را پ→→→يچيد،طور

ا پندار من ناصحيح بود]».  ẃنوشته در نظرش سنگين و غير صحيح آمده است[ام
)؛  يم＃ ґدџا ∂ґف ẀهẂل ґ ẃو џحџف ￒق џح џوẀه : џقال ￍمẀث)

^ چرم∂ منتقل كن».  «سپس فرمود: اين حقẃ است و درست است.اين را به رو
^ م→→→حفوظ م→→اندن ح→→→ديث،مناسبتر است ك→→ه  ي→→→عن∂، دوام چ→→→رم از ك→→→اغذ ب→→→يشتر است و ب→→→را

^ چرم بنويس∂.۱  آن را رو
ه  ẃشگفتزدگ∂ قنبر از كالم فض

^ ق→→→ريب ب→→→ه اي→→ن م→→ضمون در ش→→رح ارب→→عين م→→رحوم ق→→اض∂ س→→عيد ق→→م∂، ك→→ه از  ح→→→ديث دي→→→گر
ب→→→→→→→→→→زرگان و ص→→→→→→→→→→احبان ع→→→→→→→→→→لم و م→→→→→→→→→→عرفت است، ن→→→→→→→→→→قل ش→→→→→→→→→→ده است. آن ع→→→→→→→→→→الم ب→→→→→→→→→زرگ از م→→→→→→→→→رحوم س→→→→→→→→→يẃد 
^ م→→→→ذهب ب→→→ه ش→→→مار م→→→∂رود،نقل م→→→∂كند ك→→ه  م→→→رتض∂(علم اله→→→→د＾)،كه اي→→→→شان ن→→→يز از اع→→→اظم ع→→→لما
^ ام→ام آمد و آن حضرت را در خانه نديد. از  ^ ق→نبر، غ→→الم ام→ام ام→يرالم→ؤمنين�،به درґ خ→انه روز

^ حال امام شد.گفت:  ه، خدمتكار منزل، جويا ẃفض
)؛  ґباد ґعẂال ґزاق Ẃرџا ґسيمẂقџتґل ґوج ẀرẀبẂال ґذات ґماء ￍالس ∂џلґا џج џرџع ∂џلẂوџمẂال ￍنґا)

^ تقسيم ارزاق بندگان به آسمان رفته است».  «موال برا
اي→→→→ن س→→→→خن ب→→→→ر ق→→→نبر س→→→→نگين آم→→→د و آن را ح→→→مل ب→→→ر م→→→زاح ي→→→→ا اش→→→تباه ك→→→رد و ب→→→ه س→→→مت ن→→→خلستان 

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه＾Ｑ℮۱،حديث۱۲.  ۱
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^ ام→→→→→→ام ب→→→→→→→ه ع→→→→→→نوان ش→→→→→→كايت از او ن→→→→→→قل  ه را ب→→→→→→را ẃگ→→→→→→فتار ف→→→→→→ض Ґرفت.آن→→→→→→→جا ام→→→→→→→ام را زي→→→→→→→→ارت ك→→→→→→رد و ض→→→→→→منا
كرد.امام فرمود: 

)؛  ґمانґي Ẃاال ￍق џنا حґت џالي ґوґب Ẃن ґم ẂؤẀت Ẃمџل џ−ￍلџعџل џو ẀرџبẂنџيا ق Ẃهџم)
^ قنبر، تو گوي∂ هنوز آن چنان كه بايد،به واليت ما ايمان نياوردها＾».  «ساكت باش ا

^ قنبر كشيد و فرمود:  آنگاه دست∂ بر چشمها
＾)؛  џرџء＃ ت Ẃ∂ џش ￍ^ џا)

«چه م∂بين∂»؟ 
قنبر م∂گويد: 

لџ∂)؛۱  ẂوџمẂال ґدџي ∂ґف ↕џز Ẃو џجџك џض Ẃر џẂاال џو ґموات ￍالس ẀتẂيџأ џر)
^ گردو در دست موال مشاهده كردم».  «آسمانها و زمين را مانند ي− دانه

ه  ẃايمان كامل فض
ه از ايمان قنبر كاملتر بوده  ẃب→زرگ∂ گ→→فته است، از اي→ن داستان معلوم م∂شود كه ايمان فض
ه خ→→دمتكار  ẃا ف→→ض→→→ ẃو اي→→→→ن ن→→→يز ع→→→جيب ن→→→→يست؛زيرا ق→→→نبر غ→→→→الم خ→→دمتكار در خ→→→ارج خ→→انه ب→→وده است ام
داخ→→ل خ→→انه، ك→→ه ع→→الوه ب→ر ك→سب ف→يض از م→حضر ام→ام�،خوشهچين از خ→رمن م→عارف آس→مان∂ 
^ ك→→بر＾�نيز ب→→وده است؛در ن→→تيجه، او از دو م→→نبع ف→→يض اس→→تفاضه م→→∂كرده و  يقه ẃح→→→ضرت ص→→→د

قنبر از ي− منبع برخوردار بوده است. 
ت ب→→→→→يست س→→→→→ال ت→→→→→مام س→→→→→خنانش  ẃك→→→→→→→ماالت آن زن س→→→→→→→عادتمند اي→→→→→ن است ك→→→→→ه م→→→→→د ^ از ج→→→→→→→مله
^ از او  ^ ن→→→→→→م∂كرد.اگ→→→→→→ر ك→→→→→→س∂ چ→→→→→→يز آي→→→→→→→→ات ق→→→→→→→رآن ب→→→→→→ود و ج→→→→→→ز آي→→→→→→ات ق→→→→→→رآن س→→→→→→خن∂ ب→→→→→→ر زب→→→→→→→ان ج→→→→→→ار
 ^ ^ م→→→→→→∂خوان→→→→→د و اگ→→→→→ر خ→→→→→ودش از ك→→→→→س∂ چ→→→→→يز ^ م→→→→→→→ناسب ب→→→→→→ا س→→→→→ؤال و م→→→→→→∂پرسيد، در ج→→→→→→واب، آي→→→→→→→ها

م∂خواست و سؤال∂ م∂كرد، با آيات قرآن به او م∂فهمانيد.  
                                                           

 .Ｑ⅛⅛＾ـ شرح اربعين قاض∂ سعيد قم∂،صفحه ۱
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قرآن كريم از مصاديق آيات اهللا است 
آي→→→ات دو ق→→سم است:ت→→كوين∂ و ت→→→شريع∂. آي→→ات ت→كوين∂ ه→→مان ح→→قايق ع→ين∂ م→وجودات و 
 ^ ك→→→→ائنات اع→→→→مẃ از آس→→→→مان و زم→→→→ين و ج→→→→مادات و ن→→→→→باتات و ح→→→→يوان→→→→ات است ك→→→ه ك→→→→ال∞ ت→→→حت س→→→يطره
ا مصداق  ẃف در ك→ائنات عالم م∂توانند داشته باشند. امẃم→قام والي→→تند و ام→امان�همه گ→ونه ت→صر
 ^ ^ ن→→ور ج→→→امع و ب→→→ارز آي→→ات ت→→شريع∂ و ت→→دوين∂، ق→→رآن ك→→ريم است ك→→ه ب→→ا ت→→مام م→→رات→→بش، از م→→رتبه
^ و  ^ ت→→→→→→→→→→فسير و ت→→→→→→→→→أويل ظ→→→→→→→→→اهر ^ ن→→→→→→→→→→زول∂، از ذه→→→→→→→→→ن∂ و لف→→→→→→→→→ظ∂اش، و م→→→→→→→→→رحله ع→→→→→→→→→→رش∂اش ت→→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→→رتبه

^ قرآن است.  Ґ نزد اهلبيترسولґ آورنده ẃباطن∂اش، كال
�؛۱   џون ẀرￍهџطẀمẂال ￍإال Ẁه سџمџال ي � تاب＃ مџكẂنẀون＃ ґك ∂ґف � ẁيم ґرџك ẁآنẂرẀقџل Ẁهￍإن�

^ است و ج→→→ز ت→→→طهيرشدگان ب→→→ه  ح→→→→قيقت ق→→→→رآن در ع→→→→→الم∂ م→→→→ستور و پ→→→نهان از ادراك→→→→ات ب→→→شر
ت→→طهير خ→→→اصẃ اله→→→∂،كس∂ اه→ليẃت ت→ماسẃ ب→→ا آن را ن→→دارد و آن→→ان ه→مانها ه→ستند ك→→ه خ→داون→د ح→كيم 

تطهير آنها را به عهده گرفته و فرموده است: 
يرا�Ґ؛۲   ґهẂطџت ẂمẀك џر ґẃهџطẀي џو ґتẂيџبẂال џلẂأه џس Ẃج ґẃالر ẀمẀكẂن џع џبґه ẂذẀيґل Ẁاهللا Ẁيد ґرẀما يￍإن...�

 ẃت→→→نها ش→→→ما اه→→→ل ب→→→يت و خ→→→اندان رس→→→ول ه→→→ستيد ك→→→→ه خ→→→دا خ→→→واسته است ش→→→ما را ب→→→ه ت→→→طهير خ→→→اص...»
خود تطهير كند». 

^ ص→→→→→فحات∂ در دس→→→→→ترس  ^ ق→→→→→رآن اي→→→→→ن ن→→→→→يست ك→→→→→ه ب→→→→→ه ص→→→→→ورت ن→→→→→قوش∂ ب→→→→→ر رو ح→→→→→قيقت ع→→→→→ليا
م→→است.اي→→ن"تنزيلẁ م→→→ن ربẃ الع→→→المين"پايينترين م→→رتبه از م→→راتب ت→→نزيل∂ ق→→رآن است ك→→ه م→→→ا ب→→→ا زب→→ان 
ظ م→→∂كنيم و ب→→ا دست لم→سش م→∂كنيم. در روز ق→يامت ن→يز ي→ك∂ از م→راتب ت→أويلش با صورت∂  ẃت→لف
^ ش→→→→→فاعت از پ→→→→→يروانش وارد م→→→→→حشر م→→→→→→∂شود و م→→→→→حشريان اع→→→→→مẃ از ان→→→→→بياء و اولي→→→→ا و ش→→→→→هدا را  زي→→→→→با ب→→→→→را

مجذوب جمال خيره كنندهاش م∂سازد. 
                                                           

^ واقعه،آيات۷۷تا۷۹.  ـ سوره ۱
^ احزاب،آيه＾۳۳.  ـ سوره ۲
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ح→اصل اي→→ن ك→→ه، ق→رآن ك→ريم، كه از مصاديق آيات اهللا است، با تمام مراتب عال∂ و نازلش 
ẃ→→→حاد ب→→ا ح→→قيقت ق→→رآن دارن→→→د و  ن→→→زد اه→→→ل ب→→→يت رس→→→ول� است و ب→→→لكه در واق→→→ع، اه→→→ل ب→→→يت رس→→→ول ات
د و گ→وناگون اع→مẃ از آس→مان∂ و زم→ين∂ و روح→ان∂ و ج→سمان∂  ẃم→→تعد ^ ه→→مچون ق→→رآن م→→راتب وج→→ود
^ ح→→→الل و ح→→رام در زن→→دگ∂  دارن→→→د. از ج→→→→مله م→→→→طالب م→→→ربوط ب→→→ه ق→→→رآن،اح→→→→كام ش→→→رع∂ اله→→→∂ درب→→→→اره
ان→→→→→سانهاست ك→→→→ه ت→→→→بيين و ت→→→→شريح آن، ب→→→→ه ح→→→→كم روايت ث→→→→قلين از رس→→→→ول اك→→→رم�،در ان→→→حصار 

اهل بيت است،چنان كه فرمود: 
لوا  ґض→→→џت Ẃنџما ل ґه→→ ґب ẂمẀتẂك ￍسџم→→џت Ẃنґا ∂ґتẂي→→џب џل→→→Ẃهџا ∂ґت џرẂت→→ ґع џو ґاهللا џتاب→→→ ґك ґنẂيџلџق→→→ￍالث ẀمẀيك→→→ ґف ẁ∑ґت→→→ار ∂→→→ ґẃن ґا)

اџبџداҐ)؛۱ 
«م→→ن دو چ→→يز گ→→رانقدر از خ→→ود در م→→يان ش→ما ب→اق∂ گ→ذاشتم؛ ك→تاب خ→دا و اه→ل ب→يتم ك→→ه اگ→ر ب→ه آن 

− شويد، هيچگاه گمراه نم∂شويد».  ẃدو  متمس
تنها اهل بيت�مبيẃن قرآن كريم هستند 

^ شايستگ∂ ندارد كه خود را مبيẃن احكام و شرايع  ب→نابراي→ن، ج→ز اهل بيت رسول� احد
^ ام→→اميẃه ب→→ه اه→→ل ت→→→سنẃن ه→→مين  ^ م→→ا ش→→يعه ف∂ ك→→→ند و لذا ي→→→ك∂ از اس→→اس∂ترين اع→→تراضه→→→ا ẃق→→→رآن م→→→عر
است ك→→→→→→ه م→→→→→→→∂گوييم ش→→→→→→ما اح→→→→→→كام دي→→→→→→→ن خ→→→→→→دا را از اب→→→→→وحنيفه و اح→→→→→مدبن ح→→→→→نبل و ش→→→→→افع∂ و م→→→→→→ال− 
م→→∂گيريد. آن→→ها چ→→ه ك→→→اره ه→→ستند ك→→ه م→→بيẃن اح→→→كام خ→→→دا ب→→→اشند؟ از ج→→انب چ→→ه ك→→س∂ م→→أذون ب→→ه اي→→ن 
ك→ار م→همẃ اله→∂ ش→→دهان→د؟ م→ا كه شيعه هستيم، م∂گوييم پيامبراكرم�به امر خدا، طبق روايت 
صاتشان ب→→→ه  ẃف∂ ك→→رده و آن→→ها را ب→→ا ذك→→ر ت→→مام م→→شخ ẃن ق→→رآن م→→عرẃث→→→قلين، ع→→→ترت و اه→→ل ب→→يت خ→→ود را م→→بي
امẃت ش→→→→→→→→→ناسانده ك→→→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→ل∂ẃ ب→→→→→→→→→ن اب→→→→→→→→→يطالب و ي→→→→→→→→→→ازده ف→→→→→→→→→رزند م→→→→→→→→→عصومش� ه→→→→→→→→→ستند و لذا م→→→→→→→→→→ا وق→→→→→→→→→ت∂ 
م→→→→→→→→→→→→→∂خواه→→→→→→→→→→→→→يم ح→→→→→→→→→→→→→كم∂ از اح→→→→→→→→→→→→كام دي→→→→→→→→→→→→ن خ→→→→→→→→→→→→دا را ب→→→→→→→→→→→→ه دست آوري→→→→→→→→→→→→م،به س→→→→→→→→→→→→راغ ام→→→→→→→→→→→→ام ب→→→→→→→→→→→→اقر و ام→→→→→→→→→→→→ام 

صادق�،كه از اهل بيت رسولند،م∂رويم.  
                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۲۳،صفحه＾۱℮۱.  ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
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م→ا دي→→ن خ→ود را از اه→ل ب→يت رس→ول�م→∂گيريم و اه→→ل ب→يت� از رس→ول� و رسول 
→→→→→→ا ف→→→→→قه ش→→→→→ما از ط→→→→→ريق راوي→→→→→ان  ẃاز ج→→→→→→برئيل و ج→→→→→→برئيل از خ→→→→→→دا و لذا ف→→→→→→قه م→→→→→→ا ب→→→→→ه خ→→→→→→دا م→→→→→نته∂ م→→→→→→∂شود ام
خ→→→→→→→ودتان ب→→→→→→→ه اب→→→→→→→وحنيفه و اح→→→→→→→مدحنبل و ش→→→→→→→افع∂ و م→→→→→→→→ال− م→→→→→→→نته∂ م→→→→→→→→∂گردد. چ→→→→→→→→ه زي→→→→→→→با گ→→→→→→فته است 

^ اين ابيات:  گوينده
 yҐباџه Ẃذ→→→→→џم џ− ґسẂف→→→→→џنґل ∂ џض Ẃر→→→→→→џن تџا џتẂئ→→→→→→ ґذا شґا y ґار→→→ẃالن џن→→→ ґم ґـيم ґح→→→ џجẂا ال ￍـر џح Ґـداџغ џ−يґق→→→→ џي
 y ＃−ґـ →→→ع∂ẃ وџ مـآل ґافẃالشـ џيـث ґد→→→→ џح ґ ẃل џخ→→→→џف y ґبار→→ Ẃحџا ґبẂع→→џك Ẃنџعـ ґعمان→→الن џو џد→→→ џمẂحـџا џو
 yـمẀهẀيـث ґد→→→→→→→→→→ џح џو ẂـمẀهẀل Ẃو→→→→→→→→→џق Ґنـاس→→→→→→→→→اẀا ґوال џو y＾ ґالب→→→ار ґن→→→→ џع џيلґئ џرẂب→→→→ џج Ẃن→→→→ џنا ع د→→→→ џج ^ џو џر

^ ق→→→→يامت ت→→→و را از آتش س→→→وزان ج→→→هنẃم  ^ خ→→→→ود م→→→→ذهب∂ ب→→→→رگزين∂ ك→→→→ه ف→→→ردا «وق→→→→ت∂ خ→→→→واست∂ ب→→→→را
ب→ركنار س→ازد،پس ره→ا ك→→ن س→خن ش→افع∂ و م→ال− و اح→مدحنبل و ن→عمان[ابوحنيفه]را ك→ه از ك→عب احبار 
^ґ م→تظاهر ب→→ه اس→الم] نقل حديث م∂كنند. برو تن به واليت آن كسان∂ بده كه م∂گويند جدẃ ما  [ي→هود

^ تعال∂ سخن آورده است».  از جبرئيل و جبرئيل از حضرت بار
حضرت امام باقر�به آن دو نفر(سلم↨ بن كهيل و حكم بن عتيبه)فرمود: 

)؛۱  ґتẂيџبẂال џلẂا أهџن ґدẂن ґع Ẃن ґم џج џر џخ ҐئاẂي џش ẃإال Ґيحا ґح џص ҐماẂل ґع ґان џد ґجџال تџا فџب ґẃرџغ џا وџق ґẃر џش)
«ب→→→ه م→→→شرق ب→→→رويد و ب→→→ه م→→→غرب ب→→→رويد،در ه→→→→يچ ج→→→ا ع→→→لم ص→→→حيح∂ ب→→→ه دست ن→→→خواهيد آورد، م→→→گر 

آنچه از نزد ما اهل بيت به دست مردم رسيده باشد». 
^ فرمود:  در روايت ديگر

)؛۲  ґهґت Ẃيџب ∂џإل ґه ґدџيґب џار џأش џا وџن Ẁيهџه Ẃن ґم ẃإال ẀرẂم Ẃاأل џسẂيџل ґاهللا џوџوا ف Ẁاؤ џش ẀثẂي џح Ẁاسￍالن ґبџه ẂذџيẂلџف)
«م→→ردم ب→→ه ه→→ر ج→→ا ك→→ه م→→→∂خواهند،بروند ول∂ ب→→ه خ→دا ق→سم، ح→قيقت ب→→ه دست ن→خواهد آم→د ج→ز از 

^ خود اشاره كرد]».  اين جا [و با دست به خانه
                                                           

ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۳۹۹،حديث۳.  ۱
ـ همان،حديث۲.  ۲



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۱۸Ω

نور و برهان خداوند  
)؛  ẂمẀك џدẂن ґع ẀهẀرهانẀب џو Ẁه ẀورẀن џو)

«نور و برهان خدا نزد شماست». 
در اين كه فرق بين نور و برهان چيست،توجيهات∂ شده است. قرآن كريم م∂فرمايد: 

لẂنا إلџيẂكẀمẂ نẀوراҐ مẀبґينا�Ґ؛۱   џزẂأن џو ẂمẀكґẃب џر Ẃن ґم ẁهان ẂرẀب ẂمẀك џجاء Ẃدџق Ẁاسￍا النџهيا أي�
^ شما نازل كرديم».  ^ به سو ^ پروردگار شما برهان∂ آمد و نور آشكار ^ مردم، از سو «ا

ران،م→→قصود از ب→→رهان ش→→خص پ→يامبراك→رم� و م→نظور  ẃب→→عض∂ از م→→فس ^  ب→→ر ح→→سب گ→→فته
^ ن→→→→يز ك→→→→ه از ط→→→→ريق اه→→→→ل ب→→→→يت�در ت→→→→فسير  د ẃاز ن→→→→→ور م→→→→→بين ق→→→→→رآن م→→→→→جيد است. در اح→→→→→→اديث م→→→→تعد
ẃ→→→→→→→→→→قلين و م→→→→→→→→→جمع الب→→→→→→→→→→يان آم→→→→→→→→→ده است، ب→→→→→→→→→رهان،نبوẃت پ→→→→→→→→→يامبراك→→→→→→→→→رم�است و ن→→→→→→→→→→ور،واليت  ن→→→→→→→→→ورالث

عل∂�و به هر حال، اهل بيت�ارائه كنندگان حقايق مربوط به نبوẃت و واليتند. 
^ تدبير امور عالم به اهل بيت�  واگذار

)؛  ẂمẀكẂيџلґا Ẁه ẀرẂمџا џو)
«فرمان خدا به شما [خاندان عصمت]واگذار شده است». 

^ سبا آمده است:  در م→عنا ك→ردن اين جمله نيز از قرآن كم− م∂گيريم. در داستان ملكه
^ س→→→→→→→با(بلقيس)رسيد و او ب→→→→→→→ا ب→→→→→→زرگان م→→→→→→ملكتش ب→→→→→→→ه  ^ ح→→→→→→→ضرت س→→→→→→→ليمان� ب→→→→→→ه م→→→→→→لكه وق→→→→→→→ت∂ ن→→→→→→→امه

مشورت پرداخت، 
�؛۲   џين ґرẀمẂأџماذا ت ^ ґرẀظẂانџف ґ−Ẃيџإل ẀرẂم џالẂا џيد＃ و ґد џس＃ شẂأџوا بẀولẀا џو ＃↕ￍوẀوا قẀولẀا Ẁن Ẃحџوا نẀقال�

«آن→→→→ها گ→→→→→فتند: م→→→→→ا ص→→→→احبان ق→→→→درت و ش→→→→جاعت ه→→→→ستيم ول∂ در ع→→→→ين ح→→→ال، ام→→→→ر ت→→→دبير م→→→ملكت در 
دست توست. اين− بينديش و بنگر كه به چه فرمان م∂ده∂». 

                                                           

^ نساء،آيه＾۱۷℮.  ـ سوره ۱
^ نمل،آيه＾۳۳.  ـ سوره ۲
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^ اي→→→→ن ج→→→مله از  ي→→→→عن∂، ف→→→→رمان،فرمان ت→→→→وست و م→→→ا ه→→→م م→→→طيع ف→→→رمان ت→→→و ه→→→ستيم.بنابراي→→→ن، م→→→عنا
زي→ارت ج→امعه اي→ن است ك→→ه ام→ر و ف→رمان خ→دا در اداره و ت→→دبير ام→ور ع→→الم ب→→ه ش→ما اه→→ل بيت رسالت 
^ ع→→الم ه→ستيد.امر و فرمان شما مظهر و جلوهگاه  واگ→ذار ش→ده است و ش→→ما ب→→ه اذن خ→دا ه→→مه ك→اره

امر و فرمان خداست. 
 џن→→→→→ ґم ＃∑ Ẃر џد ґلџف→→→→→ Ẃسџأ ∂→→→→→ ґف ẂمẀكẂيџل→→→→→ џع ￍد џر Ẃن→→→→→џم џو ẁ∑ґر Ẃش→→→→→Ẁم ẂمẀكџب џار→→→→→ џح Ẃن→→→→→џم џو ẁرґاف→→→→→џك ẂمẀك џد џح→→→→→ џج Ẃن→→→→→→ џم)

)؛  ґيم ґح џجẂال
«ك→→→س∂ ك→→→ه م→→→قام ام→→→امت ش→→→ما را ان→→→كار ك→→ند ك→→افر است و ك→→س∂ ك→→ه ب→→ا ش→→ما ب→→جنگد م→→شر∑ است و 
ك→س∂ ك→ه شما را ردẃ كند[يعن∂ نسبت خطا و اشتباه در فكر و عمل به شما بدهد]در پستترين دركات 

جهنẃم خواهد بود». 
^ انكارґ پس از علم آوردهاند.در قرآن نيز آمده است:  در كتب لغت،جحد را به معنا

...�؛۱   ẂمẀه ẀسẀفẂها أنẂتџنџقẂيџت Ẃاس џها وґوا ب Ẁد џح џج џو�
ي→→→عن∂، ف→→→رعون و اط→→→راف→→→يانش ب→→ا اي→→ن ك→→ه پس از دي→→→دن م→→عجزات ح→→ضرت م→→وس∂�به ن→→بوẃت 
آن ح→→ضرت ي→→قين ك→→ردند، ت→→ن ب→→→ه پ→→ذيرش ن→→→دادن→د و آن را ان→→كار ك→ردند.در رواي→→ات، در ب→→يان اق→سام 

كفر، انكارґ پس از علم و يقين را «كفر جحود» ناميدهاند. 
خباثت شر∑ از كفر بيشتر است 

پس، ك→→→س∂ ك→→→ه ام→→امت ام→→ام را پس از ع→→لم و ي→→قين ب→→ه آن ان→→→كار ك→→ند، ك→→افر است و ك→→→س∂ ك→→ه 
ع→→→الوه ب→→ر ان→→→كار،به ج→→نگ و م→حاربه ب→ا او ب→رخيزد م→شر∑ است و از اي→نجا م→علوم م→∂شود ك→ه خ→باثت 
^ ش→→→→ر∑ ب→→→→يشتر از خ→→→→باثت ك→→→→فر است و ه→→→→مچنين پ→→→ليدتر از ك→→→افر و م→→→شر∑ ك→→→س∂ است ك→→→ه  و پ→→→→ليد
ام→→→→ام را در آن→→→→چه دس→→→→تور داده ي→→→→ا ع→→→مل ك→→→رده است ت→→→خطئه ك→→→→ند و او را(الع→→→ياذباهللا)به ج→→→هل و ن→→→ادان→→→∂ 

                                                           

^ نمل،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۱۸۲

ن→سبت ده→د و ب→ديه∂ است ك→ه دادن چ→نين ن→سبت∂ ب→ه مقام اقدس امام از ستيز با او و شمشير كشيدن 
^ اف→تادن در اسفل دركات جهنẃم سزاوارتر است و لذا  ^ او ظ→→المانهتر است و چ→→نين ك→س∂ ب→را ب→ه رو
ب→→→→ر ه→→→→ر ان→→→سان م→→→ؤمن الزم است ك→→→ه در ح→→→→فظ ح→→→رمت م→→→قام اع→→→→ال و اق→→→→دس ام→→→ام م→→→راق→→→بت ك→→→امل داش→→→ته 
^ ص→ادر  ب→→اشد ت→→ا ك→→مترين رف→→تار و گ→→فتار خ→→الف ادب و اح→ترام در م→حضر آن م→قام اك→رم ارف→ع، از و

^ حجرات، بر رعايت احترام پيامبراكرم�اينگونه تأكيد شده است:  نشود. در سوره
 ґل ẂوџقẂال→→→ґب Ẁهџوا ل Ẁرџه Ẃج→→џال ت џو ґẃ∂ґب→→ￍالن ґتẂو→→ џص џقẂو→→→џف ẂمẀك→→→џوات→→→ Ẃوا أصẀعџف Ẃر→→→џوا ال تẀن→→→џآم џي→→→ن ґذￍا الџه→→→ي→→→ا أي�

�؛۱   џون ẀرẀع Ẃشџال ت ẂمẀتẂأن џو ẂمẀكẀمالẂأع џطџب Ẃحџت Ẃض＃ أنẂعџبґل ẂمẀك ґضẂعџب ґرẂه џجџك
 ^ ^ خ→→→ود را از ص→→→دا ^ ك→→→→سان∂ ك→→→→ه اي→→→مان آوردهاي→→→د، م→→→راقب ب→→→اشيد در ح→→→ضور پ→→→يامبر، ص→→→دا «ا
^ بلند  پ→يامبر ب→االتر ن→بريد و همچنان كه بعض∂ از شما با بعض∂ ديگر بلند سخن م∂گوييد،با او به صدا
س→→→→→خن ن→→→→→گوييد ك→→→→→ه در اي→→→→ن ص→→→→ورت، ب→→→→دون اي→→→→ن ك→→→→ه خ→→→→ودتان ب→→→→فهميد، اع→→→→مال ن→→→→يكتان ت→→→→باه م→→→→→∂شود [و 

ب∂ارزش م∂گردد]». 
^ م→→→ؤمنان در م→→→حضر ام→→→امزمان(ارواح→→→نافداه)  اي→→→→ن آي→→→→ه ب→→→ه م→→→ا ه→→→شدار م→→→→∂دهد ك→→→ه ش→→→ما ه→→→م ا
^ ك→→ه خ→→→الف اح→ترام آن ح→ضرت ب→→اشد  ادب ح→→ضور را رع→→ايت ك→→→نيد و از ه→→ر گ→→ونه رف→→تار و گ→→→فتار
ب→→→→→→پرهيزيد ك→→→→→→ه در غ→→→→→→ير اي→→→→→→ن ص→→→→→→ورت، ت→→→→→→مام اع→→→→→→مال ن→→→→→→يكتان، ب→→→→→دون اي→→→→→ن ك→→→→→ه خ→→→→→ودتان ب→→→→→فهميد، ت→→→→→→باه 
م→→→→→∂گردد و از ارزش م→→→→→→∂اف→→→→→تد.آخر،مگر ن→→→→→→ه اي→→→→→ن ك→→→→→ه ش→→→→→ما ام→→→→ام را ح→→→→اضر و ش→→→→اهد ب→→→→ر اع→→→→→مال خ→→→→ود 
م→→→→→∂دان→→→→→يد و اي→→→→ن ن→→→→يز م→→→→سلẃم است ك→→→→→ه ارت→→→→كاب ع→→→→مل خ→→→→→الف در م→→→→حضر او از ب→→→→لند ك→→→→ردن ص→→→→دا در 
حضور پيامبر ناپسندتر و به ب∂ادب∂ و ب∂حرمت∂ نزدي−تر است. از خدا خواهيم توفيق ادب . 

مواعظ∂ از حضرت امام حسن عسكر＾� 
حال، چند جمله به عنوان موعظه از امام حسن عسكر＾�نقل م∂شود. 

                                                           

^ حجرات،آيه＾۲.  ـ سوره ۱
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با ورعترين مردم 
بẂهџ↨)؛  الش џدẂن ґع џفџق џو Ẃنџم ґاسẃالن Ẁع џر Ẃوџا)

^ شبههنا∑ رسيد، توقẃف كند».  عترين مردم كس∂ است كه وقت∂ كنار كار џرџبا و»
ا احتمال حرام بودن دارد و شبههنا∑ است، انسان  ẃم ن→يست امẃك→ه ح→رام ب→ودنش م→سل ^ ك→ار

با ورع از آن نيز اجتناب م∂كند. 
عابدترين مردم 

)؛  ґضґرائџفẂال ∂џلџع џقامџا Ẃنџم ґاسẃالن Ẁدџب Ẃعџا)
«عابدترين مردم كس∂ است كه فرايض[واجبات]را انجام دهد و آنها را تر∑ نكند». 

ف→راي→ض و واج→→بات ه→م م→نحصر ب→ه نماز و روزه و حجẃ نيست. در زندگ∂ خانوادگ∂، رعايت 
ح→قوق م→رد و زن ن→→سبت ب→ه ي→كديگر از فرايض است و تر∑ آن،گناه و موجب عقاب است.اوالد 
^ ح→→قوق م→→تقابل ه→→ستند و  ^ اف→→→راد دارا و والدي→→→ن ح→→→قوق م→→→تقابل دارن→→→د. در رواب→→→ط اج→→→تماع∂، ه→→→مه

رعايت آن از فرايض است و رمز عبادت خداست. 
زاهدترين مردم 

)؛  џرام џحẂال џ∑џرџت Ẃنџم ґاسẃالن ẀدџهẂزџا)
«زاهدترين مردم كس∂ است كه مرتكب كار حرام نشود». 

^ خ→→→→→→→→→وب ن→→→→→→→→→خورد و لب→→→→→→→→→اس خ→→→→→→→→→→وب ن→→→→→→→→پوشد و در م→→→→→→→→سكن خ→→→→→→→→→وب  زاه→→→→→→→→→د آن ن→→→→→→→→→يست ك→→→→→→→→→→ه غ→→→→→→→→→→ذا
^ بپرهيزد  ^ و حرامخوار ن→نشيند،بلكه زاه→د از ن→ظر ام→ام ع→سكر＾�كس∂ است كه از حرام كار
ل و  ẃت ت→→→مام داش→→ته ب→اشد، در زن→→دگ∂، آلوده ب→→ه ت→جمẃو ط→→بيع∂ است ك→→س∂ ك→→→ه در پ→→رهيز از ح→→رام دق
مات است ك→→→ه  ẃدر خ→→→ورا∑ و پ→→→وشا∑ و م→→→سكن ن→→→يز ن→→→خواه→→→→د ش→→→د. ب→→→→∂اع→→→تناي∂ ب→→→→ه م→→→حر ^ زي→→→→ادهرو

ل به بار م∂آورد.  ẃزندگ∂ پرتجم
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محكمترين مردم 
)؛  џوبẀن الذ џ∑џرџت Ẃنџم Ґهاداґت Ẃاج ґاسẃالن د џشџا)

] گناهان [از هر قبيل  ґم→حكمترين م→ردم از ن→ظر ت→→الش و ك→وشش دي→ن∂ كس∂ است كه از [مطلق»
كه هست] بپرهيزد». 

^ دي→ن ان→حراف پ→يدا  در ت→→مام اف→كار و اخ→→الق و اع→→مالش م→راقب ب→اشد ك→→ه از م→سير دس→تورها
نكند. 

نقص عمر 
)؛   ＃↨ џوصẀق Ẃنџآجال＃ م ∂ґف ẂمẀكￍنґا)

ب→→→→→→→→→→→→→دان→→→→→→→→→→→→→يد ك→→→→→→→→→→→→→ه آن ب→→→→→→→→→→→→→→ه آن از ع→→→→→→→→→→→→→مرتان ك→→→→→→→→→→→→استه م→→→→→→→→→→→→→∂شود و رو ب→→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→→رگ و ع→→→→→→→→→→→→→الم ب→→→→→→→→→→→→رزخ در 
^ ك→→ه از م→ادر م→تولẃد ش→→ديم، م→ثالҐ ه→فتاد س→ال با مرگ فاصله داشتيم؛ اين− كه هفتاد  ح→ركتيد.روز

^ يا چند ساعت∂ بيشتر با مرگ فاصله نداشته باشيم.  ساله شدهايم، شايد چند روز
↕)؛  џود ẀدẂعџام＃ مẃيџا џو)

روزهاي∂ شمارهدار و زودگذر را داريم م∂گذرانيم. 
(وџ الẂمџوتẀ يџأẂتґ∂ بџغẂتџ↨)؛ 

م→رگ ه→م ن→اگهان ف→را م∂رسد و ان→سان در ي− لح→ظه خ→ود را م→→∂يابد ك→→ه از دن→→يا ج→→دا شده و در 
ش→→→→→→→→→→→كم ع→→→→→→→→→→→الم ب→→→→→→→→→→رزخ اف→→→→→→→→→→→تاده است.آن→→→→→→→→→→جاست ك→→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→→→اشته است، ه→→→→→→→→→→مان را درو 

م∂كند.اين− خوب بنگريم كه هم اكنون داريم چه كشت م∂كنيم. 
نџ اґالẃ ما كẀنẂتẀم تџعẂمџلوẀن)؛  Ẃو џز ẂجẀال ت)

^ به عنوان] كيفر و پاداش نخواهيد داشت».  «جز آنچه هم اكنون داريد انجام م∂دهيد،[آنجا چيز
 џو ∂ џض Ẃرџو ت ب ґحẀما تґنا لẂقґẃف џو و џج џرџالف џ−ẃيґل џوґل Ẃل ґẃجџع џد وￍم џحẀم ґد＃ و آلￍم џحẀم ﾲџع ґ ẃل→ џص ￍمẀه→ẃللџا

 .ҐراẂي џنا خ ґرẂمџا џ↨џمґخات Ẃلџع Ẃاج
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نگاه خود را به دنيا دگرگون كنيم 
^ ك→→→ه رو ب→→→ه ف→→→نا و زوال م→→→→∂رود.  ^ اوẃل،از دن→→→يا ب→→→→ه دارالف→→→→نا ت→→→→عبير ش→→→ده است، خ→→→انها در ج→→→→مله

^ حركت م∂كنيم. عمر ما در حال فناست.  لحظه به لحظه ما رو به عالم بعد
)؛۱  ار＃ џرџق Ẁار џد ↕ џر ґخ Ẃاآل џاز＃ و џجџم Ẁار џا دџيẂن ا الدџمￍن ґإ)

اي→نجا گذرگاه و معبر است،اقامتگاه نيست.ول∂ عجيب اين است كه رفتار ما در دنيا رفتار 
اق→→امتگاه∂ است. م→→→ا ه→→يچگاه س→→ر پ→→→ل ت→→وقẃف ن→م∂كنيم و خ→انه ن→م∂سازيم.م∂گوييم پ→ل گ→ذرگاه 
است.اگ→→→→ر ه→→→→م ب→→→→خواه→→→→يم ت→→→→وقẃف ك→→→→نيم،دو س→→→→→ه س→→→→اعت∂ رف→→→→ع خ→→→ستگ∂ م→→→→∂كنيم و م→→→∂گذريم. ول∂ 
^ آب→→اد ك→ردن اي→ن پ→ل ص→رف م→∂كنيم؟خدا م→→∂دان→د ك→ه  ^ خ→ود را ب→را چ→→گونه است ك→ه م→ا ت→→مام ق→وا
الت∂ م→→∂شود ك→ه ه→يچ ارزش ع→→قالي∂ ن→دارد؛م→ثالҐ، چ→ه دك→ورها و  ẃت→جم ^ ^ گ→زاف→∂ ب→را چ→ه خ→رجها
^ ب→→→→→→→→→→رزخ∂شان ك→→→→→→→→→→نند ب→→→→→→→→→→→هتر  ل خ→→→→→→→→→→انه ẃخ→→→→→→→→→→→انههاي∂ م→→→→→→→→→→→→∂سازند! آي→→→→→→→→→→→→ا اگ→→→→→→→→→→→→ر ه→→→→→→→→→→→مينها را ص→→→→→→→→→→→رف ت→→→→→→→→→→جم
ل  ẃن→→→→→→→يست؟مگر اي→→→→→→→مان ب→→→→→→→ه اي→→→→→→→ن ن→→→→→→→→دارن→→→→→→→د ك→→→→→→→ه در ع→→→→→→→الم پس از م→→→→→→→رگ زن→→→→→→→دهان→→→→→→→د و آن→→→→→→→جا ه→→→→→→→م ب→→→→→→→ه ت→→→→→→جم
^ رف→→تار م→→ا ب→→→ا دن→→→يا رف→→→تار اق→→امتگاه∂ است، ن→→ه رف→→تار گ→→→ذرگاه∂ و اي→→→ن اش→→تباه  باҐ ن→→→حوه ن→→→يازمندند؟ غ→→→ال
^ آب→→اد ك→→ردن دن→→→يا ه→در  ب→→سيار ب→→زرگ∂ است و خ→→سرانش را ب→→عداҐ خ→→واه→→يم ف→→هميد ك→→ه چ→→→قدر ن→→يرو ب→→را

^ آباد كردن آخرتمان صرف نكرديم.  داديم و چه بسا ي−هزارم اين نيرو را برا
^ اي→ن ك→ه شما دنيايتان  از اب→وذر(ره)س→ؤال ك→ردند: چ→را م→ا دوست ن→داري→م ب→ميريم؟فرمود: ب→را

                                                           

^ فيض،خطبه＾۱۹℮.  ـ نهجالبالغه ۱
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را آباد و آخرتتان را ويران كردهايد. 
 ^ →→→→→→→ا ك→→→→→→س∂ ك→→→→→→ه خ→→→→→→انه ẃب→→→→→→ه وي→→→→→→ران→→→→→→∂ م→→→→→→نتقل ش→→→→→→ود. ام ^ ẃه، ه→→→→→→→يچكس دوست ن→→→→→→→دارد از آب→→→→→→اد الب→→→→→→→ت
^ آب→اد م→نتقل ش→ود.حاصل آن  آخ→→رتش را آب→→اد ك→→رده است، ه→→ر چ→→ه زودت→ر م→∂خواه→د ب→→ه آن خ→انه
 ^ ك→→→→→→ه، در اي→→→→→→ن ج→→→→→→مله از زي→→→→→→ارت ج→→→→→→امعه،دنيا دارالف→→→→→→نا م→→→→→→عرẃف∂ ش→→→→→→ده است و اه→→→→→→→ل ب→→→→→يت� ش→→→→→هدا

دارالفنا.  
امامان معصوم�حاضر و ناظر بر اعمال ما 

^ ش→→→→اهد است و ش→→→→→اهد ي→→→→→عن∂ ح→→→اضر و  «ش→→→→هدا» ج→→→→مع ش→→→→هيد است و ش→→→→هيد در اي→→→→نجا ب→→→→ه م→→→→→عنا
^ اع→→→→→مال و اف→→→→→كار م→→→→ا را م→→→→شاهده م→→→→→∂كنند و  ن→→→→→اظر. م→→→→→ا م→→→→→→عتقديم ك→→→→→ه ام→→→→→امان�در اي→→→→ن دن→→→→→يا، ه→→→→مه
^ و چ→→ه اخ→→→الق∂  ^ ق→→→يامت ه→→→→م ش→→→→هادت خ→→→واه→→→ند داد ك→→ه ف→→→الن آدم چ→→→ه ك→→ار ك→→رده و چ→→ه ف→→كر ف→→→ردا

داشته است. در زيارتشان م∂خوانيم: 
مџعẀ كџالم∂)؛  Ẃسџت џو ∂ ґقامџم ^ џرџت џ−ￍنџا Ẁدџه Ẃشџا)

«من اقرار م∂كنم كه شما جايگاهم را م∂بينيد و سخنم را م∂شنويد». 
^ ام→→→→→→→→امان�است. م→→→→→→→→عتقديم ك→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→ام ع→→→→→→→→صر(ارواح→→→→→→→→نا ف→→→→→→→داه)  ^ م→→→→→→→→ا درب→→→→→→→→اره اي→→→→→→→→ن ع→→→→→→→→قيده
 ^ ه→→→→→ماك→→→→→نون م→→→→→جلس م→→→→→ا را م→→→→→→∂بيند و ن→→→→→ه ت→→→→→نها ظ→→→→→→اهر،بلكه ب→→→→→اطن م→→→→→ا را ه→→→→→م م→→→→شاهده م→→→→→∂كند و چ→→→→يز
و ن→→→يست. خ→→→دا ب→→ه او چ→→شم و گ→→وش∂ داده ك→→ه در ه→→ر ج→→ا ب→→→اشد، ه→→مه چ→→يز را م→→∂بيند و ه→ر  ا ح→→اجب∗∗∗∗
^ دن→يا  ^ ب→→→سازد ك→→→ه ب→→توان→→→د در اي→→ن گ→وشه ص→→داي→→→∂ را م→→→∂شنود.اي→→→ن ب→→شر ع→→اجز ت→→وان→→سته است وس→→يلها
^ ت→→→لويزيون) ه→→م   ^ دن→→→يا ص→→→حبت م→→→→∂كند، (در ص→→→فحه ^ را ك→→→ه در آن گ→→→وشه ك→→→ه ن→→→شسته،آن ف→→→رد
ب دارد ك→→→ه خ→→→داون→→→د ع→→ليم ح→→→كيم ب→→→ه ول∂ẃ اع→→ظمش آن چ→→→نان  ẃب→→→بيند ه→→→م ص→→→دايش را ب→→→شنود.آيا ت→→عج
^ از ج→→→هان ك→→→ه ه→→→ست،همه چ→→→يز را ب→→→بيند و ه→→→ر  ق→→→→درت∂ ب→→→→دهد ك→→→→ه ب→→→→دون اب→→→→زار ع→→→→→اد＾، در ه→→→→ر ن→→→→قطها
^ دارالفنا هستند و در اين  ص→داي→→∂ را بشنود و فريادرس درماندگان باشد؟پس، امامان�شهدا

                                                           

∗حاجب:هر چه مانع ديدن گردد،حايل. 
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^ دارالب→→قا خ→واهند بود و در روز  دن→يا ش→اهد ب→ر ت→مام اف→→كار و اع→مال آدم→يانند و ب→→ه ه→مين ع→لẃت ش→→فعا
^ ش→→→→→→هادت و ش→→→→→فاعت خ→→→→→→واه→→→→→→ند  ^ ك→→→→→→→ه در دن→→→→→→→يا داش→→→→→→تهان→→→→→→د،به ادا ج→→→→→→زا، ب→→→→→→ر اس→→→→→→→اس ش→→→→→→هود و ح→→→→→→ضور
^ را در ح→ين وق→وعش نبيند، نم∂تواند در محكمه به  پ→رداخت؛ زي→را ب→ديه∂ است ت→ا ك→س∂ ح→→ادثها
 ^ ^ ع→→→→قد ازدواج م→→→→رد و زن→→→→→∂ ج→→→→ار ، ت→→→→ا ك→→→→س∂ در م→→→→جلس∂ ك→→→→→ه ص→→→→يغه Ґوق→→→→وع آن ش→→→→→هادت ده→→→→د.مثال
 ^ ^ ص→يغه ش→→ده، ح→→ضور ن→→داش→→→ته ب→→اشد، ن→→م∂توان→→→د در ن→→زد ق→اض∂ ش→→هادت ده→د ك→ه م→ن ش→اهد اج→را
^ م→→→انند  ل ش→→→→هادت است ك→→→ه ف→→→رمودهان→→→د: ت→→→ا وق→→→وع ح→→→→ادثها ẃش→→→→هادت ف→→→→رع ب→→→ر ت→→→حم ^ ع→→→→قد ب→→→→ودم. ادا

آفتاب بر شما روشن نباشد، حقẃ شهادت دادن بر وقوع آن نداريد. 
ـ م→→→∂خواه→→→د در روز ق→→→يامت  →→→ريف  ẃلاهللات→→→عال∂فرجهالش ẃـ ع→→→ج ب→→→نابراي→→→ن، وق→→→ت∂ ح→→→ضرت ول∂ẃ ع→→→صر
ش→→→→→هادت ب→→→→→دهد ك→→→→→ه م→→→→→→ثالҐ در ف→→→→→→الن شب و در ف→→→→→→الن ج→→→→→ا م→→→→→جلس∂ ب→→→→→ا اي→→→→→→ن خ→→→→صوصيẃات از گ→→→→→وينده و 
م→→→→→ستمعين ب→→→→ا ان→→→→→گيزهها و ن→→→→يẃات گ→→→→وناگون ت→→→→شكيل ش→→→→ده ب→→→→ود،تا االن ن→→→→→بيند و ن→→→→→شنود و از ن→→→→يẃات آگ→→→→اه 
ل ش→→→→→هادت ب→→→→كند ت→→→→ا ب→→→→توان→→→→د در  ẃل ب→→→→→ايد در دن→→→→→يا ت→→→→→حم ẃن→→→→→گردد، ن→→→→→م∂توان→→→→→→د آن روز ش→→→→→→هادت ب→→→→→دهد. او
^ ش→→فاعت، در م→→→قام ش→→→فاعت ب→→رآيد و  ^ ش→→→هادت ب→→نمايد و س→→پس ب→→ا ف→→راه→→م ب→→ودن زم→→ينه آخ→→→رت ادا

ق يابد.  ẃعنوان شفعاء دارالبقا تحق
مفهوم شفاعت و دو شرط اساس∂ آن 

بان درگ→→→اه خ→→دا  ẃش→→→فاعت ي→→→عن∂ وس→→→اطت.ما م→→→عتقديم ك→→→ه ب→→→دون وس→→→اطت و ش→→→→فاعت آن م→→→قر
^ خدا نداريم.  ^ رفتن و چشم بينا بدون كم− اوليا نم∂توانيم به جاي∂ برسيم؛پا

ل اين كه انسان بايد صالحيẃت داشته باشد تا مورد  ẃش→فاعت دو شرط اساس∂ دارد: شرط او
م اي→→→ن ك→→→ه ش→→فاعت ك→→ننده ه→→م ب→→ايد از ج→→انب خ→→→دا م→→→أذون در ش→→فاعت  ẃش→→→فاعت ق→→→رار گ→→يرد.شرط دو

باشد كه فرموده است: 
يعاҐ...�؛۱  ґم џج Ẁ↨џفاع ￍالش ґهẃلґل ẂلẀق�

                                                           

^ زمر،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۱
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«بگو تمام جهات شفاعت در اختيار خداست...». 
^ ص→→الحيẃت ب→اشد ه→م ش→→فيع ب→ايد از ج→انب خ→→دا م→أذون در ش→فاعت  فẀوعẁ له ب→→ايد دارا Ẃش→→ џه→→م م
^ قرآنمجيد است:  باشد. دليل بر اين كه شفاعت زمينه و صالحيẃت الزم م∂خواهد، اين آيه

∂...�؛۱  џضџت Ẃار ґنџمґل ẃإال џونẀعџف Ẃشџال ي...�
^ كس∂ كه مورد ارتضا و پسند خدا باشد...».  «...شفعا نم∂توانند شفاعت كنند، مگر درباره
و لذا ك→→→→افر م→→→→شمول ش→→→→→فاعت ن→→→→يست و ه→→→→مچنين م→→→→→سلمان∂ ك→→→ه ب→→→→ه واليت و ام→→→امت ح→→→ضرت 
^ از  ^ نخواهد داشت؛ زيرا اسالمґ عار ع→ل∂ ام→يرالم→ؤمنين�اعتقاد ندارد، از شفاعت شفعا بهرها
اع→→تقاد ب→→ه واليت ع→→ل∂�دين م→→رض∂ẃ خ→دا ن→يست؛ چ→را ك→→ه پس از ن→صب ع→ل∂�به واليت امẃت 

اسالم∂ اين آيه نازل شد: 
 џالم→→→→→ Ẃس Ẃاإل Ẁم→→→→→Ẁكџل Ẁيت→→→→→ ґض џر џو ∂ґتџمẂع→→→→→ ґن ẂمẀكẂيџل→→→→→→ џع ẀتẂمџم→→→→→→Ẃأت џو ẂمẀكџي→→→→→→ن ґد Ẃم→→→→→→Ẁكџل ẀتẂلџم→→→→→→Ẃأك џمẂو→→→→→→џيẂلџا...�

يناҐ...�؛۲  ґد
«...ام→→→→روز[كه ع→→→→ل∂ ب→→→→ه خ→→→→→الفت و ج→→→→انشين∂ رس→→→→ول خ→→→→دا و واليت ب→→→→ر امẃت ت→→→عيين ش→→→د]دينتان را 

^ دين شما بودن پسنديدم...».  كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسالم را برا
چه كسان∂ مشمول شفاعت قرار م∂گيرند؟ 

 ẃ∂واليت ع→→→→→ل ^ ^ خ→→→→→دا اس→→→→→→الم∂ است ك→→→→→ه زي→→→→→ر س→→→→→→ايه پس ب→→→→→→ه ح→→→→→→كم اي→→→→→→ن آي→→→→→→→ه، دي→→→→→ن م→→→→→رتضا
^ خ→→دا  م→→رتض∂�قرار گ→→رفته است و دارن→→→دگان اي→→ن دي→→نند ك→ه روز ق→→يامت م→شمول ش→→فاعت اولي→ا

قرار م∂گيرند كه: 
∂...�؛۳  џضџت Ẃار ґنџمґل ẃإال џونẀعџف Ẃشџال ي...�

                                                           

^ انبيا،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱
^ مائده،آيه＾۳.  ـ سوره ۲
^ انبيا،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۳



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۱۸۹

^ اك→→→مال دي→→ن ض→→ميمه م→→→∂كنيم، ن→→تيجه م→→→∂گيريم ك→→ه ت→→نها ك→→→سان∂  اي→→→ن آي→→→→ه را وق→→→ت∂ ب→→→ه آي→→→ه
م→→→→→→شمول ش→→→→→→فاعت ه→→→→→→ستند ك→→→→→→ه در دن→→→→→→→يا س→→→→→→ر ب→→→→→→→ه آس→→→→→→تان ع→→→→→→ل∂ و آل ع→→→→→→ل∂�نهادهان→→→→→→د و واليت آن 

برگزيدگان خدا را از عمق جان و صميم دل پذيرفتهاند و به زبان حال و قالشان م∂گويند: 
 џب＃ وґب→→→يطالџا ґن→→→Ẃب ґẃ∂ل→→→→ џنين ع ґؤم→→→→ ẀمẂال ґم→→→→يرџا ґ↨џالي ґو→→→→ ґب џين ґك ґẃسџمџت→→→→ ẀمẂال џن→→→→ ґنا مџل џع→→→→ џج ^ ґذￍال ґهẃلґل ẀدẂم→→→→ џحẂلџا)

�)؛  ґه ґدẂل Ẁو Ẃن ґم ↨ￍمґئ џ Ẃاال
^ شفاعت دارند؟  چه كسان∂ اجازه

ا شرط دوẃم شفاعت اذن خداست و از اين روست كه خودش فرموده است:  ẃو ام
...�؛۱  ґهґن Ẃإذґب ẃإال Ẁه џدẂن ґع Ẁعџف Ẃشџي ^ ґذￍا ال џذ Ẃنџم...�

«...كيست كه بتواند در نزد خدا بدون اذن او شفاعت كند...». 
...�؛۲  ґهґن Ẃذґا ґدẂعџب Ẃن ґم ẃالґيع＃ اґف џش Ẃن ґما م...�

«شفاعت هيچ شفيع∂ در نزد او، بدون اذن او مؤثẃر نيست». 
ẃه، م→→قصود از اذن خ→→→دا اذن لف→→ظ∂ ن→→→يست ك→→ه م→→ثالҐ ب→ه ك→س∂ ب→گويد م→ن ب→ه ت→و اذن ش→فاعت  الب→→ت
دادم، ب→→→رو ش→→→فاعت ك→→→ن، ب→→لكه م→→راد اذن ت→→كوين∂ است؛ي→→عن∂ وق→→ت∂ خ→→دا ب→→→ه ك→→س∂ م→→نصب ن→→بوẃت و 
ام→→→امت اع→→→طا ك→→→رد، در واق→→→ع، او را م→→أذون در ش→→فاعت ف→→رموده و اه→→ليẃت ش→→→فاعت را ب→→ه او داده است. 
^ از اي→ن اه→→ليẃت را ب→→ه  دي→→گران از ص→→لحا و اولي→→→ا ن→→يز م→→مكن است در پ→رتو ن→ور ن→بوẃت و ام→امت،درجها
^ ح→→→→→→ضرت  دست آورن→→→→→→د و ش→→→→→→اهد ب→→→→→→ر اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→ه اذن ت→→→→→→كوين∂ م→→→→→→نظور است،اي→→→→→→ن است ك→→→→→→ه درب→→→→→→→اره

عيس∂�در قرآن آمده است: 
 ґيه→ґف ẀخẀفẂنџأ→џف ґرẂي→ￍالط ↨џئẂي џه→џك ґين→ ґẃالط џن→ ґم Ẃم→Ẁكџل ẀقẀل Ẃأخ ∂→ґẃأن ẂمẀك→ґẃب џر Ẃن→→ ґم ↨џآي→→ ґب ẂمẀكẀتẂئ→→ ґج Ẃد→→џق ∂→→ґẃأن...�

...�؛۳  ґاهللا ґن Ẃإذґب ∂џتẂوџمẂال ґ∂ ẂحẀا џو џصџرẂب џالẂا џو џهџمẂك џالẂا Ẁئ ґرẂبẀا џو ґاهللا ґن Ẃإذґب ҐراẂيџط ẀونẀكџيџف
                                                           

 .۲ＱＱ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
^ يونس،آيه＾۳.  ـ سوره ۲

^ آل عمران،آيه＾℮۹.  ـ سوره ۳



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۱۹Ω

 ^ ^ م→→∂شود.كورها →→→ل ش→→→كل پ→→→رنده م→→→→∂سازم و در آن م→→→→∂دمم؛ ب→→ه اذن خ→→دا پ→→رندها ґم→→→ن از گ...»
^ برص را به اذن خدا شفا م∂بخشم و مردهها را زنده م∂كنم...».  مادرزاد و مبتاليان به بيمار

^ م→→→→→→تعال ق→→→→→→درت∂ ب→→→→→→ه ح→→→→→ضرت م→→→→→سيح�داده و اراده و خ→→→→→واست او را  اذن خ→→→→→→دا ي→→→→→→عن∂ خ→→→→→→→دا
چ→→→نان اث→→→ربخش ق→→→رار داده است ك→→→→ه وق→→→ت∂ اراده م→→→→∂كند، م→→→رده را زن→→ده م→→→∂كند،كور را ب→→ينا و ب→→يمار 
^ زن→→ده  →→→→ل، آن را پ→→→رندها ґع→→→→الجناپذير را ش→→→فا م→→→→∂بخشد و ب→→→ا ي− دم→→→يدن در م→→→رغ س→→→→اخته ش→→→ده از گ
ẃر، ه→→مان اذن ت→كوين∂ است؛يعن∂ خدا او را اين گونه ساخته و  ^ م→ؤث م→∂گردان→د. اي→ن ق→→درت اراده

^ او داده است.  ^ خالẃق را به اراده اين نيرو
 Ґآف→→→→→→→→→تاب م→→→→→→→→→أذون در ن→→→→→→→→→ور دادن است؛ ي→→→→→→→→عن∂ اي→→→→→→→→→ن ط→→→→→→→→ور س→→→→→→→→→اخته ش→→→→→→→→→ده است و ت→→→→→→→→كوينا ،Ґم→→→→→→→→→ثال
^ خ→وش،  ^ خ→→وش از آن م→→تصاعد م→→→∂شود. اي→→ن ب→→→و ^ س→→→اخته ك→→→ه ب→→و →→→ل را ط→→ور Ẁن→→وربخش است. گ
 ^ ه ẃاذن اله→→→→→∂ است ك→→→→→→ه در س→→→→→→اختمان آن ن→→→→→→هاده ش→→→→→→ده است. خ→→→→→داون→→→→→د م→→→→→→تعال ب→→→→→ه رس→→→→→ول خ→→→→→دا و ائ→→→→م
ه→→د＾�نيز اذن ش→→فاعت داده است؛ي→→عن∂، م→→قام ش→→امخ ن→→بوẃت و رس→→→الت و واليت و ام→→امت را ب→→ه 
^ را ه→→→دايت ك→→نند،شريعت و  ^ ب→→→شر آن→→→→ها اع→→→طا ك→→→رده ك→→→ه ب→→→→ا اي→→→→ن م→→→قام و م→→→نصب م→→→∂توان→→→ند ج→→→امعه
اح→→→→كام خ→→→→دا را ب→→→→ه م→→→ردم اب→→→→الغ ك→→→نند و روز ق→→→→يامت گ→→→ناهكاران را ش→→→فاعت ك→→→نند و آن→→→ها را از ج→→→هنẃم 
بان درگ→→اه اله→→∂،در دن→→يا ب→→ه اذن  ẃنش→→→→اءاهللا). اي→→ن م→→قر ґب→→→نشانند (ا Ẅ^ →→→أو џالم Ẁ↨√ن→→→ џج ^ ب→→→رهانند و در غ→→→رفهها

خدا حقẃ هدايت و در آخرت، حقẃ شفاعت دارند و در عين حال: 
...�؛۱  ґاهللا ^ џدẀه ^ џدẀهẂال ￍإن ẂلẀق...�

«...بگو هدايت،تنها هدايت خداست...». 
روز قيامت رحمت خدا نزد غضبش شفيع م∂شود؟ 

يعاҐ...�؛۲  ґم џج Ẁ↨џفاع ￍالش ґهẃلґل ẂلẀق�
                                                           

^ آل عمران،آيه＾۷۳.  ـ سوره ۱
^ زمر،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۲



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۱۹۱

«بگو تمام شفاعت از آن خداست...». 
→→افґعيґنẂ است. در  ẃالش Ẁع џف→→ Ẃش џش→→→فاعت. خ→→ود خ→→→دا ا ẃه→→→دايت دارد ن→→→ه ح→→ق ẃج→→→ز خ→→→→دا، ك→→→س∂ ن→→→ه ح→→→ق

^ جوشن كبير م∂خوانيم:  دعا
افґعيґن)؛  ẃالش џعџف Ẃشџيا ا)

^ شفاعتكنندگان شافعتر است».  «خداوند از همه
 خ→→→دا ن→→زد چ→→ه ك→→س∂ ش→→→فاعت م→→∂كند؟از خ→→دا ب→→االتر ك→→يست ك→→→ه خ→→دا ن→زد او ش→فاعت ك→→ند؟ 
آر＾، خ→→ودش ن→→زد خ→→ودش ش→→فاعت م→→→∂كند.اي→→ن ص→→فتش پ→→يش آن ص→فتش ش→فيع م→∂شود. خ→→دا، 
ه→→→م ص→→→فت ق→→→هر دارد و ه→→→م ص→→→→فت لط→→→ف.صفت لط→→→فش ن→→→زد ص→→→فت ق→→→هرش ش→→→فاعت م→→→→∂كند. ه→→→م 
رح→→مت دارد و ه→→م غ→→ضب. رح→→متش ن→→زد غ→→ضبش ش→→→فيع م→→∂شود. ه→→م ارح→→→مالرẃاح→→مين است و ه→م 
الم→→→عاقبين ب→→ودنش ش→فيع م→∂شود و ه→→م اوست ك→→ه  ẃاح→→مين ب→→ودنش ن→→زد اش→→→دẃالم→→عاقبين. ارح→→→مالر ẃاش→→د

منصب شفاعت را به كسان∂ كه از جانب او مأذون هستند داده است. 
ابيẃون كجانديش  ẃپاسخ∂ روشن و محكم به وه

→اب∂ها از ج→مله حمالتشان بر ما اين است كه م∂گويند: اعتقاد شما شيعيان شبيه اعتقاد  ẃوه
مشركان و بتپرستان است؛زيرا آنها بتها را شفيع نزد خدا م∂دانستند و م∂گفتند: 

...�؛۱  ґاهللا џدẂن ґنا ع Ẁعاؤџف Ẁش ґالء Ẁؤџه...�
«...اين بتها شفيعان ما نزد خدا هستند...». 

شما هم امامان خودتان را شفيع نزد خدا م∂دانيد. 
م→ا در ج→واب م→→∂گوييم: ف→رق ما با آنها اين است كه بتپرستها از پيش خودشان منصب 
^ م→→→→ا ش→→→→فيع در ن→→→→زد خ→→→→داي→→→→ند؛ ول∂ م→→→→→ا م→→→→نصب∂ ب→→→→ه ام→→→→امان  ش→→→→→فاعت را ب→→→→→→ه آن→→→→→ها دادن→→→→→د و گ→→→→→→فتند بته→→→→→ا
ن→→→دادهاي→→→م،بلكه خ→→→→داون→→→د م→→→→تعال ب→→→ه ام→→→امان، م→→→نصب ش→→→فاعت را داده است. م→→→ا ام→→→امان را ب→→ه اذن خ→→→دا 

                                                           

^ يونس،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۱۹۲

شفيع م∂دانيم.شفاعت از آن خداست و او به هر كس بخواهد، اين منصب را م∂دهد. 
→→→→→اب∂ها وارد م→→→→→∂كنند اي→→→→ن است ك→→→→ه م→→→→→∂گويند: اع→→→→تقاد ب→→→→→ه ش→→→→فاعت  ẃك→→→→→ه وه ^ اش→→→→→كال دي→→→→گر
 ^ ^ و گ→ستاخ∂ م→ردم در ارت→كاب گ→→ناه م→→∂شود و م→ردم ب→ه ام→يد ش→→فاعت، در گناهكار ẃس→بب ت→جر

ب∂پروا م∂شوند. 
 .∂ẃما به اصطالح اهل علم،ي− جواب نقض∂ به اين اشكال داريم و ي− جواب حل

پاسخ نقض∂ 
^ ش→→→ود، پس  ẃج→→→→واب ن→→→→قض∂ م→→→→ا اي→→→ن است ك→→→ه اگ→→→→ر ب→→→نا ش→→→ود اع→→→تقاد ب→→→→ه ش→→→فاعت م→→→وجب ت→→→جر
^ گ→→→ردد.آيا ت→→وبه در دي→→ن ه→→→ست ي→→ا ن→→ه؟مگر ق→→رآن دع→→→وت ب→→ه  ẃاع→→→تقاد ب→→→ه ت→→→وبه ه→→→م ب→→→ايد م→→→وجب ت→→→جر

توبه نكرده است: 
...�؛۱  џونẀن ґم ẂؤẀمẂا الџهأي Ґيعا ґم џج ґاهللا ∂џوا إلẀوبẀت...�
^ مؤمنان...».  «...همگ∂ به درگاه خدا توبه كنيد ا

...�؛۲  ґه ґباد ґع Ẃنџع ↨џب Ẃوￍالت ẀلџبẂق џي џوẀه џهẃالل ￍأن...�
«...تنها خداوند است كه توبه را از بندگانش م∂پذيرد...». 

^ م∂شود؛ زيرا مردم به اميد توبه گناه م∂كنند. آيا ما به  ẃپس اع→تقاد ب→ه ت→وبه هم باعث تجر
ع→→→فو و ك→→→رم خ→→→دا اع→→→تقاد ن→→→داري→→→م؟پس ب→→→ه دلگ→→→رم∂ ع→→→فو و ك→→→رم خ→→→دا م→→→رتكب گ→→ناه م→→→∂شويم؟ آي→→ا 

خدا نفرموده است: 
 ẀرґفẂغ→→→→ џي џاهللا ￍإن ґه→→→→ẃالل ґ↨џم→→→→ Ẃح џر Ẃن→→→→ ґوا مẀطџنẂق→→→→џال ت Ẃم ґه ґسẀف→→→→Ẃأن ∂џل→→→→ џوا عẀف џر→→→→ Ẃأس џي→→→→ن ґذￍال џ^ ґباد→→→→ ґي→→→→ا ع Ẃل→→→→Ẁق�

يعاҐ...�؛۳  ґم џج џوبẀن الذ
                                                           

^ نور،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱
 .۱Ω℮＾برائت،آيه ^ ـ سوره ۲

 .Ｑ۳＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۳



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۱۹۳

^ گ→→ناهان  ^ ب→→→ندگان اس→→→رافكار م→→→ن، ه→→→رگز از رح→→→مت خ→→→دا م→→→أيوس ن→→→باشيد؛خداوند ه→→مه «ب→→→گو ا
شما را م∂آمرزد...». 

^ گ→ستاخ و ب→→∂پروا م∂كند؛ و همچنين اين آيه كه  پس، اي→ن آي→→ه ه→م م→ردم را در گ→ناهكار
م∂فرمايد: 

...�؛۱  Ẁشاءџي Ẃنџمґل џ−ґذل џون Ẁما د ẀرґفẂغџي џو ґهґب џ∑џر ẂشẀي Ẃأن ẀرґفẂغџال ي џاهللا ￍإن�
^ گناهان را م∂آمرزد...».  «خداوند غير از شر∑، همه

ẃ∂ اينجا قيد توبه هم ندارد.اگر توبه بود كه شر∑ هم با توبه مغفور است.پس، اين آيه  ح→ت
ه→→→م وع→→ده م→→∂دهد ك→→→ه اگ→→ر ش→→ما م→→شر∑ ن→→→باشيد،تمام گ→→ناهانتان م→→→غفور است.پس، اگ→→ر اع→→→تقاد ب→→→ه 
^ ش→→→→وند، در ح→→→→→ال∂ ك→→→→ه چ→→→→نين  ẃش→→→→→ود،تمام اي→→→→→ن آي→→→→→ات ب→→→→→→ايد م→→→→→وجب ت→→→→→جر ^ ẃش→→→→→فاعت م→→→→→وجب ت→→→→→جر

نيست.اين جواب نقض∂ مطلب است. 
 ∂ẃپاسخ حل

^ م∂آورد كه انسان اعتقاد به اين  ẃمطلب اين است كه شفاعت وقت∂ تجر ∂ẃا ج→واب حل→ ẃام
^ ب→→ا ارت→→→كاب ه→→ر گ→→ناه∂ ب→→ه ط→ور ح→تم م→شمول ش→→فاعت خ→واه→→د ش→→د؛  داش→→ته ب→→اشد ك→→ه ه→→ر گ→→→ناهكار
^ اب→→→→هام  →→→→→→ا اي→→→→→ن ط→→→→→ور ن→→→→→يست، ب→→→→لكه ام→→→→ر ش→→→→فاعت دارا ẃم→→→→→→∂شود؛ ام ^ ẃه، اي→→→→→ن اع→→→→→تقاد م→→→→→وجب ت→→→→→جرẃ الب→→→→→ت
است؛ي→عن∂، م→علوم ن→→يست ك→ه ك→→دام گ→ناه از گ→→ناهان و ب→→ا چ→ه ش→رط∂ م→ورد شفاعت قرار م∂گيرد و 
^ نكند و در عين حال اميدوار هم باشد.  ẃهمين ابهام در شفاعت باعث م∂شود كه انسان تجر

مقابله با يأس،از بركات اصل شفاعت 
 ^ اع→تقاد ب→ه اص→→ل ش→فاعت، ج→لو ي→أس را م→→∂گيرد؛زيرا ب→ا اي→ن اع→تقاد،ان→→سان گ→→ناهكار روزن→→ه
^ ش→→وم ي→→→أس از رح→→→مت خ→→دا ن→→م∂گردد. اگ→→→ر  ^ خ→→→ود ب→→→از م→→→∂بيند و م→→→بتال ب→→→ه پ→→→يامدها ^ ب→→→ه رو ام→→→يد

                                                           

^ نساء،آيه＾℮۸.  ـ سوره ۱
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^ ب→→→→خشوده ش→→→→دن گ→→→ناه خ→→→ود ن→→بيند و ب→→گويد م→→ن ك→→→ه آب از س→→رم گ→→ذشته  ان→→→→سان گ→→→ناهكار راه→→→→∂ ب→→→را
است، دي→→گر چ→→→ه ي− وجب چ→→ه ده وجب،ب→→ديه∂ است ك→→ه در اي→→ن ص→ورت، دست ب→→ه ه→ر گ→ناه∂ 
^ خدا به اذن  ^ م→→∂اف→كند؛ول∂ وق→ت∂ ب→→اورش ش→→د ك→→ه شفاعت اوليا م→∂زند و خ→ود را ب→ه ه→→ال∑ اب→→د
خ→→دا در ك→→ار ه→→ست، ب→→ا خ→→ودش م→→→∂گويد ش→→ايد از آن ك→→→سان∂ ب→→اشم ك→→→ه م→→شمول ش→→فاعت خ→→واه→→ند 
^ ن→→→م∂اف→→→تد و اگ→→→ر خ→→→واست گ→→→→ناه∂ م→→→رتكب ش→→→ود،  ^ لج→→→اج در گ→→→→ناهكار ش→→→→د. از اي→→→→ن رو ب→→→→→ه دن→→→ده
م∂گويد نكند از آن گناهان∂ باشد كه مورد شفاعت قرار نم∂گيرد و طبعاҐ از آن پرهيز م∂كند. 
^ ن→→→م∂آورد، ب→→→→لكه ج→→→لو ي→→→أس را ه→→→م م→→→→∂گيرد و  ẃپس اع→→→→تقاد ب→→→→ه اص→→→→ل ش→→→→فاعت ن→→→→→ه ت→→→نها ت→→→جر
^ وق→→→→ت∂ اي→→→→جاد م→→→→∂شود ك→→→→ه ان→→→→سان  ẃگ→→→→ناهكاران ب→→→→از م→→→→→∂كند.حالت ت→→→→جر ^ ^ ب→→→→ه رو ^ ام→→→→→يد روزن→→→→→ه
گ→ناهكار ب→ه ش→فاعت م→طلق و خ→→ال∂ از هر گونه قيد و شرط اعتقاد داشته باشد، نه به شفاعت مبهم 

^ م∂كند.  كه از حالت يأس مهل− جلوگير
در هر حال∂ مراقب اعمال خود باشيم 

^ ت→→→→وبه ه→→→→ر  ẃ→→→→كا ^ ت→→→→وبه ه→→→→→م م→→→→طلب ب→→→→→ه ه→→→→مين ك→→→→يفيẃت است. ان→→→→سان ن→→→→م∂توان→→→→د ب→→→→ه ات در م→→→→سأله
گ→ناه∂ را م→رتكب ب→شود؛ زي→را م→→∂گويد م→مكن است اي→ن گ→→ناه م→ن م→شمول ت→وبه ن→شود و لذا اعتقاد 
^ ن→كنيد ك→→ه م→ا  ^ ن→م∂آورد.به م→ا ف→رمودهان→د: ش→→ديداҐ م→راقب خ→ودتان ب→→اشيد و ك→ار ẃب→ه ت→وبه ه→م ت→جر

^ شما شفاعت كنيم.  روز قيامت نتوانيم درباره
^ خدمت امام صادق�عرض كرد:  مرد

)؛  џ−ґذل џعџم џوẂف џعẂو ال Ẁج Ẃرџا џو ∂ ґعاصџمẂالґب مẀلџا ∂ẃنґا)
«من در ارتكاب گناهان ب∂پروا هستم؛ ول∂ در عين حال، اميدوارم كه مرا ببخشند». 

امام�فرمود: 
)؛  џولẀبџقẂال џ−ґذل џعџو م Ẁج Ẃار џو ґهґت џطاعґب ẂلџمẂاع џو џهẃالل ґقￍتґيا هذا ا)

^ م→→→رد، [اي→→→→نچنين ن→→→→باش] ت→→→قوا پ→→→يشه ك→→→→ن و از ام→→→→ر خ→→→دا اط→→→اعت ك→→→ن؛آنگاه ام→→→يدوار ب→→→اش ك→→ه  «ا
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قبولت كنند». 
ن→→→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→→→→ناه ك→→→→→→→→→→→ن∂ و ب→→→→→→→→→→→عد ام→→→→→→→→→→→يدوار ب→→→→→→→→→→→اش∂ ك→→→→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→→→→و را ب→→→→→→→→→→→يامرزند.تازه، ب→→→→→→→→→→ه اط→→→→→→→→→→اعت و 
ف→→→→→رمانبردار＾ات ه→→→→→م م→→→→→غرور ن→→→→→→باش. م→→→→→يان اي→→→→→→ن دو م→→→→→طلب خ→→→→→→يل∂ ف→→→→→اصله ه→→→→→ست. او م→→→→→∂گويد: م→→→→ن 

گناهكارم و اميدوار. امام�م∂فرمايد:نه؛مطيع باش و اميدوار. 
�؛۱   џونẀع ґراج Ẃم ґهґẃب џر ∂џإل ẂمẀهￍأن ↨џل ґج џو ẂمẀهẀوبẀلẀق џا و Ẃوџما آت џونẀت ẂؤẀي џين ґذￍال џو�

آن→→→→→→ان ك→→→→→ه ب→→→→→ه وظ→→→→→ايف خ→→→→→ويش ع→→→→مل م→→→→∂كنند و در ع→→→→ين ح→→→→ال، ن→→→→گران→→→→ند ك→→→→→ه ن→→→→كند وق→→→→ت∂ ب→→→→ه 
^ ش→→→→→→→→→ما خ→→→→→→→→→وشگمانتر ب→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→دا  م→→→→→→→→→→القات خ→→→→→→→→→→→دا رس→→→→→→→→→→يديم، ق→→→→→→→→→→بولمان ن→→→→→→→→→→كنند.بعد ف→→→→→→→→→رمود: از ه→→→→→→→→→→مه
پ→→يامبراك→→رم�بود. آي→→→ا ش→→ما ب→→هتر از اي→→→شان خ→→دا را ب→→ه ك→رم و ع→فو و م→غفرت ش→ناختهاي→→د؟در ع→ين 
^ ش→→→→→→ما ب→→→→→→يشتر ب→→→→ود و در ع→→→→ين ح→→→→ال،  ^ او ب→→→→→→ه خ→→→→→دا از ه→→→→→مه ^ ش→→→→→→ما خ→→→→→ائفتر ب→→→→→ود.رجا ح→→→→→ال، از ه→→→→→مه

^ شما بيشتر بود.  خوفش از خدا نيز از همه
 џك→ان џو ґهґت џطاع→ґب ẂمẀهџل џم Ẃعџا Ґج→اء џر ẂمẀهџمџظ→ Ẃعџا џو Ґاẃن→џظ ґاهللا ґب ґاس→ẃالن џن џس Ẃحџا ґاهللا ẀلẀس→و џر џك→ان Ẃد→→џقџل џو)

)؛  Ґ↨џبẂه џر ẀهẂن ґم ẂمẀه ￍد џشџا џو ҐفاẂو џخ ẀهẂن ґم ґاسẃالن џمџظẂعџا
^ او ب→→ه خ→→دا از  ^ م→→ردم ب→→ه خ→→دا خ→→وشگمانتر ب→→ود و رج→→ا «در ع→→→ين ح→→→ال ك→→→→ه رس→→→ول خ→→→دا از ه→→→مه

^ مردم نيز خائفتر بود».  همه بيشتر بود و از همه در برابر خدا مطيعتر بود، از همه
)؛  ґياءґبẂن џاال Ẁرґذا سائџك џو)

^ انبياء چنين بودند».  «همه
^ هم رجايش بيشتر بود و هم خوفش.   در هر زمان∂، هر پيامبر

ما را چه شده...؟ 
^ م→→→→∂گيريد، از خ→→→دا  ^ م→→→→∂خوان→→→يد و روزها پس اي→→→→→نگونه ن→→→→→باشيد ك→→→→ه ه→→→→مين ق→→→در ك→→→ه ن→→→ماز
ط→→→لبكار ش→→→ويد و گ→→→ناه ه→→م ك→→ه م→→→∂كنيد،با ك→→→مال آس→→ودگ∂ خ→→اطر ب→→گوييد م→→ا را ع→→فو م→→∂كنند.اگ→→ر 

                                                           

 .⅛Ω＾مؤمنون،آيه ^ ـ سوره ۱
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ب→→→→→هراس→→→→ت∂، ش→→→→→ما ام→→→→يد ب→→→→ه ب→→→→هشت خ→→→→دا داري→→→→→د، پس چ→→→را در راه رس→→→يدن ب→→→ه ب→→→هشت اي→→→→نچنين ب→→→→∂حال 
→→ا در راه دن→→→يايتان خ→→→يل∂ زن→→ده و ب→→ا ح→→اليد و ب→ا ش→وق و  ẃرت و ك→→→سالت ت→→→الش م→→→∂كنيد ام→→ Ẁه→→ستيد و ب→→→ا چ
ح→رارت ت→→الش م→→∂كنيد؟نكند ك→ه ضعف ايمان در ما پيدا شده باشد و به بهشت و جهنẃم خدا هم 

آن اندازه ايمان پيدا نكرده باشيم. 
^ واليت ام→→→→→→→→→→→ام  ^ م→→→→→→→→→→→ا در س→→→→→→→→→→→ايه ن ش→→→→→→→→→→→اءاهللا، ه→→→→→→→→→→→مه ґب→→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→→دا پ→→→→→→→→→→→→→ناه م→→→→→→→→→→→→→∂بريم و ام→→→→→→→→→→→→يدواري→→→→→→→→→→→→م، ا 
^ ن→→→→صوح  →→→→→هداء�م→→→→وفẃق ب→→→→→ه ت→→→→وبه ẃدالشẃالتمان ب→→→→ه آس→→→→→تان اق→→→→دس ام→→→→ام س→→→→ي ẃقين�و ت→→→→وسẃ م→→→→→ول∂الم→→→→ت
^ حبẃ ام→→→→→→ام ام→→→→→يرالمؤم→→→→→نين�همين است ك→→→→→ه ت→→→→→وفيق ت→→→→→وبه در ان→→→→→سان  ب→→→→→شويم. ب→→→→→زرگترين ف→→→→→→ايده

محبẃ پيدا م∂شود.  
ر ب→→ه ع→→الم  ẃر و م→→→طه ẃآر＾، ام→→→يدواري→→→م ت→→ا ن→→مردهاي→→م، م→→→ا را ت→→طهير ك→→نند و از اي→→→ن دن→→يا ب→→→ا ج→→→ان م→→نو

ر.  ґẃوџن Ẁرند و هم م ґẃه џطẀبرزخ منتقل سازند؛ چرا كه آنها هم م
 ґواح Ẃر џالẂا ∂џلџع џو џ−Ẃيџلџع Ẁاهللا ∂ￍل џ؛ص ґنẂي→ џـس ẀحẂال ґاهللا ґدẂـبџي→نا ي→ا أب→اعџل Ẃـوџي→ا م џ−Ẃيџل→ џع Ẁاهللا ∂ￍل→ џص

 . џ−ґنائґفґب Ẃتￍل џح ∂ґتￍال
الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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^ آورد، از ع→ذاب خ→دا ن→جات م→→∂يابد و هر كس از شما  «م→ا اع→تقاد داري→م ك→ه ه→ر كس ب→ه ش→ما رو
^ گرداند،هال∑ شود».  رو

اهل بيت اطهار�مقصود از آفرينش آدم و عالم 
ه ف→رماييد ك→ه ب→→ه  ẃي→→عن∂، ه→→→دف اص→ل∂ از خ→لقت ع→→الم و آدم ش→ما ه→ستيد. ب→ه اي→ن ح→→قيقت ت→وج
^ از م→→→→→وجودات ع→→→→→الم ك→→→→→→ه ب→→→→→→نگريم،درم∂يابيم ك→→→→→ه خ→→→→→ودش م→→→→→قصود اص→→→→→ل∂ از وج→→→→→ود  ه→→→→→→ر م→→→→→وجود

^ است.  ^ مقصود ديگر ^ برا مها ẃخودش نيست، بلكه مقد
مش گ→واه→→∂ م→∂دهد ك→ه م→قصود اص→ل∂ خود او نيست،  ẃآف→تاب ب→ا ط→لوع و غ→روب م→نظ ،Ґم→ثال
^ ن→→→→→وراف→→→→→كن∂ و ح→→→→→رارتب→→→→→خش∂ آف→→→→→ريده ش→→→→→ده است.ش→→→→→ما ب→→→→→→ه ه→→→→→→نگام شب، چ→→→→→راغ روش→→→→→ن  ب→→→→→→لكه ب→→→→→→را
^ اي→ن ك→ه شما را از ظلمت برهاند.در  ^ است ب→را م→∂كنيد؛ خ→ود چ→راغ ه→دف ن→→يست، ب→لكه وس→يلها
^ خ→→→→→→→ود م→→→→→→→→∂بريد؛خود اي→→→→→→→ن وس→→→→→→→ايل ه→→→→→→→دف ن→→→→→→يستند، ب→→→→→→لكه  زم→→→→→→→ستان وس→→→→→→→→ايل گ→→→→→→→رم ك→→→→→→→ننده ب→→→→→→→→ه خ→→→→→→→انه
مهان→→→→→د ت→→→→ا ش→→→→ما را از س→→→→رما ب→→→→رهانند. در ت→→→→ابستان وس→→→→ايل خ→→→→ن− ك→→→ننده آم→→→اده م→→→→∂كنيد ت→→→ا ش→→→ما را  ẃم→→→→قد
^ ت→أمين  ^ است ب→را ^ م→→→ا م→→قصود اص→→ل∂ ن→→يست، ب→→لكه ه→→مچون گ→هوارها خ→→ن− ك→→نند. زم→→ينґ زي→→ر پ→→ا
^ ك→→→→→→→ود∑ آس→→→→→→→ايشگاه م→→→→→→→وقẃت است ن→→→→→→→ه آرام→→→→→→→گاه  آس→→→→→→→→ايش م→→→→→→→→وقẃت م→→→→→→→ا.همانطور ك→→→→→→→ه گ→→→→→→→هواره ب→→→→→→→را
^ ق→→→ريب ب→→→→ه شش م→→→يليارد ك→→→ود∑ ك→→→→ه آن→→→ها را ب→→→→ر دوش  ^ است ب→→→→را ^ زم→→→→ين ن→→→→يز گ→→→→هوارها دائ→→→→م،كره
خ→→→→→ود گ→→→→→رفته و آرامآرام م→→→→→→∂چرخاند، م→→→→→∂خواب→→→→اند، ب→→→→→يدارش→→→→→ان م→→→→→∂كند و ان→→→→واع م→→→→واد غ→→→→→ذاي→→→→∂ را در 

اختيارشان م∂گذارد؛ول∂ آسايشگاه موقẃت است، نه آرامگاه دائم. 
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تادا�Ґ؛۱   Ẃأو џبال ґجẂال џو �Ґهادا ґم џض Ẃر џالẂا ґلџع Ẃجџن Ẃمџأ ل�
«آيا ما زمين را آسايشگاه و كوهها را ميخهاي∂ قرار نداديم»؟ 

^ ك→وهها ب→ه  ار ع→→الم ه→→ست∂ را ب→→بينيد ك→→→ه چ→→گونه ق→→طعات م→→ختلف اي→ن گ→هواره را ب→→ه وس→يله ẃن→→ج
^ چرخيدن از هم متالش∂ نشود.  هم ميخكوب كرده تا در اثنا

هￍاجا�Ґ؛۲   џو Ґراجا ґنا سẂل џع џج џو �Ґدادا ґش ҐعاẂب џس ẂمẀكџقẂوџنا فẂيџنџب џو�
^ س→→→→→رتان ق→→→→→رار دادي→→→→→م و خ→→→→→ورشيد را  ^ م→→→→→حكم ب→→→→→اال ^ ه→→→→→فتگانه را ه→→→→→مچون س→→→→→قفها «آس→→→→→→مانها

چراغ و مشعل∂ نورافشان قرار داديم». 
خورشيد و فل− ابزارند، نه مقصود اصل∂ 

^ است.  ^ ن→→يل ب→→→ه م→→قصود دي→گر ^ ب→→را  ه→→يچ ك→→دام اي→→→نها م→→قصود اص→→ل∂ ن→→يست، ب→→لكه وس→→يلها
^ ن→→→يل ب→→→ه م→→→قصود＾.تمام  ^ ب→→→را مهان→→→→→د و اب→→→→زار ẃدست، پ→→→→→ا، چ→→→→شم، گ→→→→وش،اع→→→→ضا و ج→→→→وارح ه→→→→→مه م→→→→قد
^ در ك→→ار است و اگ→→ر دقẃت ك→→نيم، در ع→→الم ت→→شريع ن→→يز  مها ẃمه است و ذ＾الم→→→قد ẃع→→→الم ط→→→→بيعت م→→→قد
ر ف→→→→→→رموده است،م→→→→→→قصود اص→→→→→→ل∂ ن→→→→→→→يستند، ب→→→→→→لكه  ẃه→→→→→→→مين گ→→→→→→→ونه است؛ ي→→→→→→→عن∂ اح→→→→→→كام∂ ك→→→→→→ه خ→→→→→→دا م→→→→→→قر
^ ن→→→ماز است. اگ→→→ر ن→→ماز واجب  ^ ب→→را مها ẃوض→→و م→→قد ،Ґه→→→ستند. م→→→ثال ^ ^ م→→→قصود دي→→→گر ^ ب→→→را مها ẃم→→→قد
^ ذكر خداست.  ^ برا مها ẃنبود، وضو نيز الزم نبود. خود نماز هم مقصود اصل∂ نيست، بلكه مقد

＾�؛۳   ґرẂكґذґل џ↕ال ￍالص ґمґأق...�
ق نفس مطمئنẃه است:  ẃتحق ^ ^ برا مها ẃذكر خدا نيز مقد

�؛℮   ẀوبẀلẀقẂال نґئ џمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�
^ دخول به جنẃ↨ اللẃقاء:  ^ است برا مها ẃه هم مقدẃنفس مطمئن

                                                           

^ نبأ،آيات⅛و۷.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيات۱۲و۱۳.  ۲
^ طه،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۳
^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ℮
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 ۱۹۹

 ∂→→→→→ ґف ∂ґل Ẁخ Ẃاد→→→→→џف � Ґ↨ￍي ґض Ẃر→→→→→ џم Ґ↨џي→→→→→ ґراض ґ−ґẃب џر ∂џإل ∂ґع→→→→→→ ґج Ẃار �↨ￍنґئ џمẂط→→→→→→ ẀمẂال ẀسẂف→→→→→→ￍا النџهẀت→→→→→→ￍي→→→→→→ا أي�
نￍتґ∂�؛۱  џج ∂ґل Ẁخ Ẃاد џو �＾ґباد ґع

^ و او ه→م از  ^ پ→→روردگارت ب→ازگرد، در ح→ال∂ ك→ه ت→و از او خ→شنود ^ ج→→ان آرام ي→→افته، ب→→ه س→→و «ا
تو خشنود است.در سل− بندگان من درآ و در بهشت من داخل شو». 

هدف از تشريع احكام 
^ زكات خودش مقصود اصل∂ نيست، بلكه:  ادا

مẂ بґها...�؛۲  ґيه ґẃك џزẀت џو ẂمẀه Ẁر ґẃهџطẀت ↨џق џد џص Ẃم ґهґوالẂأم Ẃن ґم Ẃذ Ẁخ�
^ پ→→→→→→→→يامبر،] ص→→→→→→→→دقات را از ام→→→→→→→→والشان ب→→→→→→→→→گير ت→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→دين وس→→→→→→→→يله ت→→→→→→→→طهيرشان ك→→→→→→→→ن∂ و رش→→→→→→→→دشان  « [ا

ده∂...». 
^ آن است ك→→→ه در ان→→→→سان ط→→→هارت ن→→فسان∂ ح→→اصل ش→→ود و ق→→→لب از آلودگ→→∂  ^ زك→→→→ات ب→→→را  ادا
ت→→→→→علẃق ب→→→→→ه دن→→→→→يا پ→→→→→→ا∑ گ→→→→→ردد. ان→→→→→فاق م→→→→→→ال و س→→→→ير ك→→→→ردن ش→→→→كم دي→→→→گران ك→→→→ار ب→→→→سيار خ→→→→→وب∂ است،ول∂ 
 ^ ^ ق→→→→→لب و آم→→→→→ادگ∂ ب→→→→→را ه→→→→→→دف ن→→→→→هاي∂ ن→→→→→يست.هدف اص→→→→→ل∂ ه→→→→→→مان ط→→→→→هارت و پ→→→→→ا∑ ش→→→→→دن آي→→→→→ينه

انعكاس جمال حضرت حقẃ است. 
...�؛۳  ẂمẀهџل ẁنџك џس џ−џالت џص ￍإن Ẃم ґهẂيџل џع ґ ẃل џص џو...�

 ^ ^ تو مايه ^ آنها دعا كن كه دعا ^ رس→ول گ→رام∂،]به ه→→نگام گرفتن زكات از مردم برا «...[ا
آرامش آنهاست...». 

^ رس→→ول ب→→ه دن→→بال پ→→رداخت زك→→→ات در دله→→ا  اي→→→ن س→→→كونت و آرامش روح→→→∂ ك→→→ه ب→→→ر اث→→→ر دع→→ا
ب→→→هوجود م→→→∂آيد ه→→دف است؛ن→→ه اي→→ن ك→→ه ف→قط دادن زك→ات ه→دف ب→اشد. اگ→→ر ت→مام ق→وان→ين و اح→→كام 

                                                           

^ فجر،آيات⅛۲تا۲۹.  ـ سوره ۱
 .۱Ω۳＾توبه،آيه ^ ـ سوره ۲

ـ همان.  ۳



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲ΩΩ

^ اي→→→→→نها  اله→→→→→→∂ را، اع→→→→→→مẃ از ت→→→→→→كوين∂ و ت→→→→→→شريع∂، ت→→→→→حليل ك→→→→→→نيم، ب→→→→→ه اي→→→→→ن ح→→→→→قيقت م→→→→→∂رسيم ك→→→→→→ه ه→→→→→مه
^ ت→قرẃب م→ا ب→ه م→→قام اق→دس و ام→نع رب→وب∂ ه→ستند و راه اين تقرẃب هم جز تقرẃب به مقام  ^ ب→را مها ẃم→قد
م واليت و ام→→→→→→→امت ن→→→→→→→→يست؛آن م→→→→→→→قام∂ ك→→→→→→→ه م→→→→→→→ظهر ص→→→→→→فات ج→→→→→→مال و ج→→→→→→→الل خ→→→→→→→دا و  ẃس و م→→→→→→→كر ẃم→→→→→→→قد

^ واقع∂ از عالم ربوبيẃت اشمخ اعالست.  ^ خالفت به معنا ^ رتبه دارنده
آر＾، ه→→→دف از ت→→شريع ت→→مام اح→→→كام،از ع→→→بادات و م→→عامالت و م→→عاشرات،ت→→قرẃب و دس→تياب∂ 

به دامن وسيع و عظيم حضرت ول∂ẃ اهللا است و بس. 
^ وجود مردم، تجلẃ∂گاه مقام واليت  آيينه

 ^ ^ لط→يف را در گ→فتار ي→ك∂ از ارب→اب م→عرفت ديدم كه برايم جالب بود. در آيه  اي→ن ن→كته
مربوط به حجẃ آمده است: 

 ＃ ẃج→→→→→џف ґ ẃل→→→→→→Ẁك Ẃن→→→→→ ґم џينґتẂأ→→→→→ џر＃ ي ґض→→→→→→ام ґ ẃل→→→→→→Ẁك ∂џل→→→→→→ џع џو Ґج→→→→→→اال ґر џ∑وẀتẂأ→→→→→→→џي ґ ẃج џحẂال→→→→→→ ґب ґاس→→→→→→ￍالن ∂→→→→→→ ґف Ẃن ґẃأذ џو�
�؛۱  يق＃ ґمџالغر ع ^ «[خ→طاب ب→ه ج→→ناب اب→راهيم�]مردم را ب→→ه ح→جẃ دع→وت كن تا پياده و سواره بر مركبها

^ تو آيند».  از هر راه دور به سو
در آيه، چنان كه م∂بينيم، م∂فرمايد: 

...�؛  џ∑وẀتẂأ џي ґ ẃج џحẂالґب ґاسￍالن ∂ґف Ẃن ґẃأذ џو�
^ اين است كه  ^ ت→و ب→يايند...و ح→ال آن ك→ه دع→وت ب→→ه حجẃ برا م→ردم را ب→ه ح→جẃ دع→وت ك→ن ت→ا ب→→ه س→و
اهر، آيه بايد چنين باشد:  ẃه و كعبه بيايند و عل∂الظ ẃمك ^ ^ طواف و سع∂ و رم∂ و... به سو مردم برا

ا الẂبџلџد)؛  џذџتوا هẂأџتوا البيت)يا (يẂأџي.... ґاسẃالن ﾭ Ẃن ґẃو أذ)
ه  ẃمك ^ ه)بيايند. ول∂ به جا ẃاين شهر(مك ^ ^ بيت(كعبه)يا به سو دع→وت ك→ن تا مردم به سو
ه ق→→→→رار گ→→→→رفته و خ→→→→→طاب ب→→→→→ه اي→→→→شان  ẃو ك→→→→→عبه و اع→→→→→→مال و م→→→→→ناس−،شخص ج→→→→→ناب اب→→→→راه→→→→يم م→→→→ورد ت→→→→وج

^ تو بيايند و تو را بشناسند و با تو آشنا گردند.  فرموده است،مردم را دعوت كن تا به سو
                                                           

،آيه＾۲۷.  ẃحج ^ ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲Ω۱

پس م→علوم م→→∂شود ك→ه مقصود از حجẃ و اعمال و مناس−، شناختن ول∂ẃ است و حركت به 
^ او و ت→→→→→→→→→→قرẃب ب→→→→→→→→→→→ه او.آن روز ول∂ẃ زم→→→→→→→→→→ان ح→→→→→→→→→→ضرت اب→→→→→→→→→→راه→→→→→→→→→→يم�بوده است و س→→→→→→→→→→اير اع→→→→→→→→→→→مال و  س→→→→→→→→→→و
^ رسيدن به آن مقصود.  ^ هستند برا مها ẃم→ناس−، از اح→رام و ط→واف و س→ع∂ و رم→∂ و ...،ه→→مه م→قد

^ نيل به آن باطن هستند.اين جمله از امام اميرالمؤمنين�منقول است:  ^ برا همه ظاهر
)؛۱  ẂمẀهẀيام ґص џو џنґني ґؤمẀمẂال↕ ال џا صџنџا)
^ آنان هستم».  «من نماز مؤمنان و روزه

^ مؤمنان،شناختن من و تقرẃب جستن به من است و لذا  يعن∂، هدف اصل∂ از نماز و روزه
^ ح→→→→→→→جẃ ن→→→→→→→گفته است ك→→→→→→→→ه م→→→→→→ردم را دع→→→→→→→وت ك→→→→→→ن ت→→→→→→→ا ب→→→→→→يايند و اي→→→→→→→ن اع→→→→→→→مال را ان→→→→→→→جام  ق→→→→→→→رآن ن→→→→→→→يز در آي→→→→→→→→ه
ده→→→→→→→→ند،بلكه گ→→→→→→→→فته است آن→→→→→→→→ان را دع→→→→→→→→وت ك→→→→→→→→ن ت→→→→→→→→→ا رو ب→→→→→→→→ه ت→→→→→→→و آورن→→→→→→→د و خ→→→→→→→ودشان را ب→→→→→→→ه ت→→→→→→→و ن→→→→→→→زدي− 
گ→→→→ردان→→→→ند؛يعن∂، ب→→→→→ا ول∂ẃ زم→→→→ان ارت→→→→باط ب→→→رقرار ك→→→نند و خ→→→ودشان را در او ف→→→ان∂ ك→→→نند و ج→→→→مال او را در 
 ẃ∂وج→→ود ول ^ ^ وج→→→ود خ→→→ود م→→→تجلẃ∂ س→→→ازند ت→→ا ه→→مانگونه ك→→ه آي→→ينه ح→→→دẃ ظ→→→رفيت خ→→→→ويش در آي→→→ينه

^ وجود مردم نيز تجلẃ∂گاه مقام واليت باشد.  تجلẃ∂گاه مقام ربوب∂ است،آيينه
وجود اقدس امام زمان�بيتاهللا واقع∂ 

در روايت آم→→→ده است ك→→→ه ح→→→ضرت ام→→→ام ب→→→اقر�در م→→سجدالح→→رام م→→ردم را در ح→→→ال ط→→واف 
ديدند و به همراهانشان فرمودند: 

)؛   ґ↨ￍيґل ґاه џجẂال ∂ґف џونẀوفẀطџوا يẀا كان џذџهك)
«در زمان جاهليẃت نيز همين گونه طواف م∂كردند». 

يعن∂، اين طواف∂ نيست كه خدا در اسالم از مردم خواسته است.بعد فرمودند: 
لџيẂنџا  џوا ع Ẁض ґرẂعџي џو ẂمẀهџت ￍدџوџم џو ẂمẀهџت→ џالي џا وџونẀمґل ẂعẀي→џا فџن→Ẃيџوا إل ẀرґفẂن џي ￍمẀا ثџه→ґوا بẀوفẀط џي Ẃوا أن Ẁر ґمẀا اџم→ￍإن)

)؛۲  ẂمẀهџت џر ẂصẀن
                                                           

ـ اسرارالعبادات قاض∂ سعيد قم∂،چاپ دانشگاه،صفحه＾⅛.  ۱
ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۳۹۲.  ۲



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲Ω۲

^ ما بيايند و واليت ما را اعالم  «م→ردم از آن ج→هت م→أمور ب→ه ط→واف ش→دهاند كه پس از آن به سو
ت و نصرت خودشان را به ما عرضه بدارند».  ẃكنند و مود

آر＾، ب→يتاهللا واق→ع∂ وج→ود اق→دس امام است و طواف واقع∂ چرخيدن بر محور وجود او و 
الب→→→→→→يت است.دل ب→→→→→→ه  ẃع→→→→→→رض خ→→→→→→ضوع و ادب ب→→→→→→ه آس→→→→→→تان اك→→→→→→رم اوست ك→→→→→→→ه ص→→→→→→احب اي→→→→→→ن خ→→→→→→انه و رب
^ س→→→نگ و گ→→ل∂ دادن و ص→→احبخانه را از دل ب→→يرون ك→→ردن ن→→→ه ش→رط ع→قل و درايت است ن→ه از  خ→→انه

^ دين و شريعت مجاز؛ بلكه:  سو
�؛۱   Ґيالґب џس ل џأض џو ∂џمẂأع ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂ґف џوẀهџف ∂џمẂأع ґه ґهذ ∂ґف џكان Ẃنџم џو�

آن كس ك→ه ي− ع→مر در دن→→يا ب→ا ك→وردل∂ زن→دگ∂ كرده و از ديدن صاحبخانه محروم بوده 
است، در آن جهان نيز كور خواهد بود و از ديدار صاحب عالم،مهجور. 

سه گروه∂ كه خداوند با غضب به آنها م∂نگرد 
 џن ґم џ↨џامџإم ∂ џع ￍاد ґن→џم ẁي→مґأل ẁاب џذ→ џع Ẃم→ Ẁهџل џو Ẃم ґيه ґẃك џز→Ẁال ي џو ↨џامџي→ ґقẂال џمẂو→ џي Ẁاهللا ẀمẀهẀمґẃلџك→Ẁال ي ẁ↨џالث→џث)

يباҐ)؛۲   ґصџن ґالم Ẃس Ẃاإل ∂ґا فџمẀهџل ￍأن џمџعџز Ẃنџم џو ґاهللا џن ґم Ґاماџإم џد џح џج Ẃنџم џو Ẁهџل Ẃت џسẂيџل ґاهللا
ل→→→→ودگ→→→→→∂ها پ→→→اكشان  «خ→→→→داوند در روز ق→→→→يامت ب→→→→ا س→→→→ه كس ي→→→→ا س→→→→ه گ→→→→روه س→→→→خن ن→→→→م∂گويد∗∗∗∗و از آ
ع∂ م→→قام ام→امت از ج→انب خداوند  ẃآن→ان ع→ذاب∂ دردن→ا∑ است:ك→س∂ ك→ه ب→ه دروغ م→د ^ ن→م∂سازد و ب→را
ع∂  ẃآن دو ن→فر[مد ^ ^ خ→→دا را ان→كار ك→ند و ك→س∂ ك→ه ب→را ب→→اشد و ك→→س∂ ك→→ه ام→→امت ام→→ام م→→نصوب از س→→و

^ قائل باشد».  ]از اسالم بهرها ẃامامت باطل و منكر امام حق
ف∂ ك→→→→→→→ردند. ب→→→→→→→نابراي→→→→→ن،  ẃن→→→→→→→يست در اي→→→→→→ن ك→→→→→→→ه آن دو ن→→→→→→فر خ→→→→→→ودشان را ام→→→→→→ام م→→→→→→ردم م→→→→→→عر ^ ت→→→→→→رديد

كسان∂ كه معتقد به اين نوع باشند، مشمول اين حديث خواهند بود. 
                                                           

^ اسراء،آيه＾۷۲.  ـ سوره ۱
ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۳۷۳.  ۲

هґم) آمده است؛ يعن∂ خدا به آنها نگاه نم∂كند.  Ẃيџل ґا ẀاهللاẀر Ẁظ Ẃن џاهللا)جمله＾(ال ي ẀمẀه Ẁمґẃل џكẀبه جا＾(ال ي ^ ∗در حديث ديگر



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲Ω۳

^ واليت در همه حال واجب است  فريضه
^ حضرت امام صادق�فرمود:  در روايت ديگر

 џو џامџي→→→→ ґẃالص џو џ↕ا→→→џك ￍالز џو џ↕ال→→→ ￍالص џض→→→→ґائ џر→→→џف џسẂم→→→→ џد＃ � خￍم џح→→→→→Ẁم ґ↨→→→→ￍمẀا џﾲ→→→→ џع џضџرџت→→→→Ẃاف џاهللا ￍإن)
 џين ґمґل ẂسẀمẂال џن ґد＃ م џح џ ґأل Ẃص ґẃخ џرẀي Ẃمџل џو ґ↨џعџب Ẃر Ẃاأل ґضґائ џرџفẂال џن ґم џاءџي Ẃأش ∂ґف ẂمẀهџل џصￍخ џرџا فџنџت џالي џو џو ￍج џحẂال

تґنџا)؛  џالي џو ґ∑Ẃرџت ∂ґف
د�واجب ك→→→→رده است:ن→→→→ماز و روزه و زك→→→→ات و ح→→→→جẃ و  ẃت م→→→→حمẃخ→→→→داوند پ→→→→نج چ→→→→يز را ب→→→→ر ام»
، ن→ماز  Ґت→ر∑ داده است[م→ثال ^ ∂ اج→ازه ẃواليت م→→ا.آنگاه در م→→ورد چ→→هار واجب از آن→→ها در ش→→رايط خ→→اص
زن در ايẃ→→→ام ح→→يض ت→→ر∑ م→→∂شود. روزه از م→→ريض و م→سافر اداءҐ س→اقط است.زك→ات ب→→ر ك→س∂ ك→→ه م→→الش 
^ كه در هر  ب→ه ح→دẃ ن→صاب ن→رسيده ب→اشد واجب ن→يست.حجẃ بر غير مستطيع واجب نيست.] تنها فريضها
^ از م→→→→سلمين در ه→→→→يچ ح→→→ال∂ م→→→جاز ب→→→ه  ^ واليت است ك→→→→ه اح→→→→د ح→→→→ال ب→→→→ر ه→→→→→مه كس واجب است، ف→→→→ريضه

تر∑ آن نم∂باشد». 
^ تأكيد بر مطلب فرمود:  بعد، برا

)؛۱   ẁ↨ џص Ẃخ Ẁا رџيهґا فџم ґاهللا џال و)
«نه قسم به خدا، در واليت ترخيص∂ نيست». 

واليت ما بر همه كس در همه حال واجب است و لذا م∂گوييم: 
ا)؛  џجџن ẂمẀاكџتџا Ẃنџم)

^ شما آمد، نجات يافت».  ^ خاندان رسالت كه تنها هدف خلقت عالم هستيد]هر كس به سو «[شما ا
)؛  џ−џلџه ẂمẀكґتẂأ џي Ẃمџل Ẃنџم џو)

«و هر كس از شما فاصله گرفت، هال∑ شد». 
ع→→→→→الم ت→→→→→كوين و ت→→→→→شريع ب→→→→→→ه اذن خ→→→→→→دا ب→→→→→ر م→→→→→حور وج→→→→→ود ش→→→→ما م→→→→∂چرخد.تكوينيẃات ب→→→→→ه ط→→→→فيل 

                                                           

ـ كاف∂،جلد۸ ،صفحه＾۲۷۱.  ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
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^ دس→تياب∂ ب→→ه مقام تقرẃب به واليت  ^ ه→ستند ب→را مها ẃات ن→يز م→→قدẃوج→ود ش→ما خ→لق ش→دهان→→د و ت→شريعي
شما؛زيرا كه تقرẃب به واليت شما تقرẃب به واليت خداست. 
^ اهل بيت�چگونه حاصل م∂شود؟  آمدن به سو

^ اه→→→ل ب→→→يت  ح→→→→ال، آن→→→→چه م→→→→همẃ است اي→→→→ن است ك→→→→ه ب→→→→دان→→→→يم م→→→→قصود از ات→→→→يان و آم→→→→→دن ب→→→ه س→→→→و
چ→→→→→يست و چ→→→→ه م→→→→→عناي∂ دارد و از چ→→→→ه راه→→→→→∂ ح→→→→اصل م→→→→→∂شود؟آيا م→→→→نظور، رف→→→→تن ب→→→→→ه زي→→→→ارت م→→→→شاهد 
رشان و ش→ركت در م→جالس ذك→ر فضايل و مناقبشان و  ẃآن ب→زرگواران و ب→وسيدن ق→بور م→نو ^ فه ẃم→شر

ا)همينهاست؟  џجџن Ẃم Ẁتاكџأ Ẃنџام شهادتشان است؟ آيا منظور از (مẃدر اي ^ عزادار
^ ان→→→سان  ẃه، اي→→ن ك→→ارها ه→→م ب→→→سيار خ→→→وب و از لوازم و آث→→ار م→→حبẃت است و در س→→→عادت اب→→د الب→→→ت
→→→→ا دق→→→يقاҐ ب→→→ايد در اي→→→ن م→→→ورد ان→→→ديشيد ك→→ه ح→→ضرت ام→→ام ص→→ادق�،در ه→→مين  ẃن→→→يز ت→→→أثيرگذار است؛ام
^ از ج→→→مله ن→→→→ماز و روزه و ح→→→جẃ و  ح→→→ديث∂ ك→→→→ه از اي→→→شان ن→→→قل ش→→→→د، واليت را در ردي→→→ف اع→→→مال ع→→→باد
ẃت ب→→ه آن  ^ اع→→→تقاد ب→ه ام→امت و داش→تن م→حب زك→→ات ق→→رار داده است، در ص→→ورت∂ ك→→ه واليت، ب→→ه م→→عنا
^ اع→→→→مẃ از ن→→→→ماز و روزه و ح→→→جẃ و زك→→→ات  ^ ق→→→→→لب∂ است و م→→→→→نشأ اص→→→→ل∂ اع→→→→→مال ع→→→→باد ^ خ→→→→→دا، ام→→→→ر اولي→→→→ا
^ اس→تفاده م→∂شود كه واليت  است، ن→ه در ردي→→ف آن→ها، و لذا از اي→ن ت→→ناسب واليت ب→ا اع→مال ع→باد
^ اع→تقاد ب→ه ام→امت و داش→تن م→حبẃت نيست، بلكه منظور اظهار آن امر قلب∂  در اي→ن ح→ديث ب→ه م→عنا
^ ع→مل است؛ ي→عن∂ از ط→ريق م→نطبق س→→اختن اع→→مال و رف→تار و  در ق→→→الب اع→→تقاد و م→حبẃت در م→رحله
^ آن→→→→→ها ح→→→→ركت ك→→→→نيد و  گ→→→→→فتارتان در ت→→→→→مام ش→→→→→→ؤون زن→→→→دگ∂ ب→→→→→ا اوام→→→→ر آن ف→→→→رمانرواي→→→→ان اله→→→→∂، ب→→→→→ه س→→→→و
ج→وهر ج→انتان را ب→ا ت→→لطيف از ط→→ريق ع→مل، ب→→ه م→قام واليت و ام→امت ن→زدي− گ→ردان→يد.تنها اعتقاد و 
 ^ ^ واليت ك→اف∂ نيست، بلكه بروز و ظهور در مرحله ẃت ق→لب∂ در ح→ركت ه→مه ج→انبه ب→→ه س→و م→حب

عمل الزم است و در اين صورت است كه م∂توانيم بگوييم: 
ا)؛  џجџن ẂمẀاكџتџا Ẃنџم)
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^ هر كس سودمند است  محبẃت اهل بيت�برا
ẃر  ẃت ق→لب∂ در س→عادت ان→سان م→ؤث ^ م→حب ـ م→سأله ـ ه→→مان گ→→ونه ك→→→ه ق→→بالҐ ن→→يز اش→→اره ك→→رديم  ẃه  الب→→ت
→→→→→→ا ب→→→→→→ديه∂ است ك→→→→→→ه اث→→→→→→ر واليت ع→→→→→مل∂ را ن→→→→→خواه→→→→→د داشت و آدم→→→→→∂ را ب→→→→→→ه م→→→→→قامات ع→→→→→ال∂ از  ẃاست؛ ام
س→→→عادت ت→→→قرẃب ب→→→→ه ول∂ẃ اهللا اع→→→ظم ن→→→خواه→→→د رس→→→انيد.آر＾، حبẃ ع→→→ل∂�در دل ي− ك→→→افر ه→→م اگ→→ر 
ت ع→→→→ذاب ي→→→→→ا از اص→→→→ل ع→→→→ذاب ره→→→→→اي∂  ẃاو را از ش→→→→د ẃپ→→→→→يدا ش→→→→→ود، ت→→→→→أثير خ→→→→→ود را خ→→→→→واه→→→→→د داشت و الاق→→→→ل

خواهد بخشيد. در روايات آمده است: 
 ￍن→→→→→→ ẀهẀوال→→→→→→ Ẃهџا џن→→→→→→ ґواط→→→→→→џم џ↨џعẂب→→→→→→ џس ∂→→→→→→ ґف ẁعґن→→→→→→اف ∂ґتẂي→→→→→→џب ґل→→→→→→ Ẃهџا ب Ẁح џو ∂ґẃب→→→→→→→ Ẁح� ґاهللا Ẁس→→→→→→→ول џر џق→→→→→→→ال)
 џو ґيزان ґمẂال џدẂن ґع џو ґساب ґحẂال џدẂن ґع џو ґتاب ґالك џدẂن→ ґع џو ґور Ẁش→الن џدẂن→ ґع џو ґرẂب џقẂال ∂ґف џف→ا↕ وџوẂال џدẂن ґع: ẁظيم→ џع

)؛۱  ґراط ґẃالص џدẂن ґع
«رس→ول خ→دا�فرمود: م→حبẃت م→ن و م→حبẃت اه→→ل ب→يت من در هفت موطن كه هول و وحشت∂ 
 ^ ع→→ظيم دارن→→د، ن→→افع و س→→ودمند است:م→→وقع م→→رگ،در ق→→بر،وقت ب→رخاستن از ق→بر،هنگام پ→خش ن→→امهها

اعمال،موقع حسابرس∂،هنگام سنجش اعمال و وقت عبور از صراط». 
در اي→→ن ح→→ديث، چ→→نان ك→→ه م→→→∂بينيم، ق→→→يد اي→→مان و اس→→→الم ه→→→م ن→→→شده و ت→→صريح ش→ده است ك→ه 

^ انسان سودمند است.  محبẃت اهل بيت رسول مطلقاҐ برا
به خاطر محبẃت عل∂�از عذاب در امانم 

اي→→ن داس→→تان ش→→گفتان→→→گيز را در گ→→فتار ي→→ك∂ از ص→→→احبان م→عرفت دي→دم.هر چ→→ند اي→شان س→ند 
آن را ارائ→→ه ن→كردهان→د، ول∂ اج→→ماالҐ از ك→→تاب∂ ن→قل ك→ردهان→→د ك→→ه م→ؤلẃف آن م→ورد وث→وقشان بوده است 

و آن داستان اين است: 
^ ج→→→→→→→→→→→→ناب س→→→→→→→→→→→لمان(ره)و ج→→→→→→→→→→→مع∂ از اص→→→→→→→→→→→حاب در م→→→→→→→→→→→حضر رس→→→→→→→→→→→ول اك→→→→→→→→→→رم�مشرẃف  روز
ه  ẃاز ف→→ضيلت ام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين�متوج ^ ^ اي→→→ن ك→→→→ه آن→→→ان را ب→→ه گ→→وشها ب→→→ودند.پيامبراك→→→رم�ب→→→را

                                                           

 .۱Ｑ۸＾ـ بحاراالنوار،جلد۲۷،صفحه ۱
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ك→→ند، ب→→→ه س→→لمان ف→→رمود: ه→→م اك→→نون ب→→رخيز و ه→→مراه اي→→ن ج→→مع ح→→اضر ب→→→ه گ→→ورستان ي→→هود ب→→→رو و آن→→→جا 
ي→ك∂ از ام→وات ب→→ه ن→→ام ب→→ندار را ص→دا ك→ن و ب→ا او سخن بگو.سلمان به دستور آن حضرت با آن جمع 
^ ج→واب داده ش→د.سلمان ب→ه او گفت:تو كيست∂  ب→ه گ→→ورستان ي→هود آم→د و ن→دا ك→رد ي→ا ب→→ندار،از ق→بر
^ و اك→→→→→نون در چ→→→→→ه ح→→→→→→ال∂؟او گ→→→→→فت: م→→→→ن از ق→→→→وم ي→→→→هود ب→→→→ودم و ب→→→→ر دي→→→→ن ي→→→→هود  و ب→→→→→ر چ→→→→→ه دي→→→→→ن∂ م→→→→→ردها
^ ي→→هودان→→م ول∂ م→→انند دي→→گر ه→→→مكيشانم م→→حكوم ب→→ه ع→ذاب ن→يستم.جناب  م→→ردهام و اك→→نون در زم→→ره
س→→→→→لمان پ→→→→→رسيد: ت→→→→→و چ→→→→→را در ع→→→→→→ذاب ن→→→→→يست∂؟جواب داد: چ→→→→ون م→→→→ن ع→→→→→ل∂ را دوست م→→→→→∂داش→→→→تم و آن 
 ^ ẃت ع→→→→→→ل∂ ب→→→→→→∂قرار ب→→→→ودم ك→→→→ه ه→→→→رگاه او را از دور م→→→→→∂ديدم،م∂دويدم و خ→→→→ودم را رو چ→→→→→نان در م→→→→→حب
^ او م→→→→→→→→→→∂ان→→→→→→→→→→داخ→→→→→→→→→تم و پ→→→→→→→→→اهايش را م→→→→→→→→→→∂بوسيدم.بارها ه→→→→→→→→→→مكيشان م→→→→→→→→→ن س→→→→→→→→رزنشم م→→→→→→→→→∂كردند و  پ→→→→→→→→→اها
ẃت م→→→→→→→→∂ورز＾؟ م→→→→→→→→∂گفتم:چه  م→→→→→→→∂گفتند:آخر، ت→→→→→→→و را ب→→→→→→→ا ع→→→→→→→ل∂ چ→→→→→→→ه ك→→→→→→→ار ك→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→نچنين ب→→→→→→→ه او م→→→→→→→حب
 ẃتش ب→→→→→∂اخ→→→→تيار؛ و اي→→→→ن− ك→→→ه م→→→ردهام، ب→→→ر اث→→→ر ه→→→→مان حبẃ ك→→→→نم،من م→→→→جذوب ع→→→→ل∂ ه→→→→ستم و در م→→→→حب
ا به خاطر حبẃ عل∂�از عذاب جهنẃم در  ẃه، كافر بهشت∂ نم∂شود امẃ ع→ل∂ از عذاب در امانم.البت

امان است. 
^ اهل تسنẃن، م∂گويد:  ^ شافعيẃه از مذاهب چهارگانه شافع∂، رئيس فرقه

 z∂џتـџمـ ∂→→→→→ￍتџحـ џو Ẃم→→→→џك ∂џلـґا z∂џت→→→→→џفẂا ال џذ→→→→→→ џه ґẃب Ẁح ∂→→→→→→ ґف Ẁبџع→→→→→→اتẀا
«م→ن ع→ل∂ را دوست دارم.آخ→ر ت→→ا ك→∂ ب→→ايد ب→ه خ→اطر محبẃت به او مورد عتاب و سرزنش ديگران 

قرار بگيرم»؟ 
 z Ẁه џرẂي→→→ џغ Ẁ↨م ґف→→→→اط Ẃت џج ґẃو Ẁز Ẃل→→→→ џه  z∂→џتџا Ẃل→→џه ґه ґرẂي→ џغ ∂→ґف ∂→→→џتџا Ẃل→→ џه

^ فاطمه را به او داده باشند؟آيا غير عل∂ كس∂  «آي→→ا غ→ير ع→ل∂ ك→س∂ هست كه شايستگ∂ همسر
^ خدا در شأن او نازل شده باشد»؟  ^ هل ات∂ از سو هست كه سوره

^ ه→→→ل ات→→→∂ م→→→دحش ك→→→رده و او را ب→→→→ه  ي→→→→عن∂، م→→→→ن ك→→→→س∂ را دوست م→→→→→∂دارم ك→→→→ه خ→→→→→دا ب→→→→ا س→→→وره
^ زه→→→→را�پ→→→→سنديده است.اي→→→→ن دو از اف→→→→تخارات ب→→→→زرگ ع→→→→ل∂ ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين�  ^ ف→→→→→اطمه ه→→→→→مسر
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است: ممدوح خدا و همسر زهرا بودن. 
...�؛۱  Ẁشاءџي Ẃنџم ґيهґت ẂؤẀي ґاهللا Ẁل Ẃضџف џ−ґذل...�

«اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد عنايت م∂كند». 
قدردان∂ خاضعانه از نعمت واليت 

ح→→→→ال، م→→→→→ا ه→→→→م ب→→→→حمداهللا ن→→→→عمت ب→→→→زرگ خ→→→دا ن→→→صيبمان ش→→→ده ك→→→ه حبẃ ع→→→ل∂ در ع→→→مق ج→→→انمان 
ه داش→→ته ب→اشيم ك→ه اي→ن ن→عمت ع→ظيم به سادگ∂ به دست ما نرسيده است.  ẃا ب→ايد ت→وج→ ẃن→شسته است.ام
^ نيزهها رفته وچه  ^ پ→اك∂ از ب→زرگان ع→الم ري→خته ش→ده و چ→→ه سرهاي∂ باال ب→ايد ب→دان→يم چ→ه خ→ونها
^ دي→→→ن و واليت ب→→→ه دست م→ا رس→يده است. از  خ→→اندانه→→→ا ب→→→ه اس→→→ارت اف→→تادهان→→→د ت→→ا اي→→ن گ→→وهر گ→→ران→→بها
^ م→→ا ب→ه آي→ندگان برساند.  خ→دا ب→خواه→يم اي→ن ن→عمت ب→زرگ واليت را ب→ر م→ا م→ستدام ب→دارد و ب→ه وس→يله
اي→→→ن ح→→→قيقت را ن→→→يز از ن→→ظر دور ن→→داري→→م ك→→ه واليت ع→→ل∂ و آل ع→→ل∂�وقت∂ ب→→ه ح→→دẃ ك→→مال و ت→→مام 

م∂رسد كه با برائت از دشمنانشان توأم باشد. 
دو محبẃت در ي− دل نگنجد 

كس∂ گفت: يا اميرالمؤمنين،من شما را دوست دارم ول∂ از دشمن شما هم بدم نم∂آيد. فرمود: 
ر)؛۲  ґصẂبẀت Ẃنџا اẃمґا џو ∂џمẂعџت Ẃنџا اẃم ґاџف Ẁر џوẂعџا џتẂنџاџف џا االنￍمџا)

«تو االن ي− چشم∂ هست∂...». 
ẃت م→→→→ا ب→→→→ا م→→→حبẃت دش→→→من م→→→ا در ي− دل ن→→→م∂گنجد. ت→→→ولẃ∂ ب→→ايد ت→→وأم ب→→→ا  ^ ن→→→ه ب→→→ينا. م→→→حب ن→→→ه ك→→→ور
^ ب→→→→→ا رك→→→→ي−گوي∂ و  ẃه، اي→→→→→→ن را ه→→→→→→م ب→→→→→→دان→→→→→يم ك→→→→→ه ت→→→→برẃ ^ ب→→→→→اشد ت→→→→→→ا اي→→→→→مان ان→→→→→سان ك→→→→→امل گ→→→→→ردد. الب→→→→→ت ẃت→→→→→بر
→→→ا رك→→→ي−گوي∂ زشت و ق→→بيح است. اح→→ياناҐ م→→جالس∂ از  ẃالزم است ام ^ ẃزشتگ→→→وي∂ ف→→رق دارد.ت→→بر
^ از دش→→→منان اه→→ل ب→→يت�تشكيل م→→→∂شود و در  ẃدوس→→→→تان اه→→→→ل ب→→→→يت�ت→→حت ع→→نوان ت→→بر ^ س→→→و

                                                           

 .Ｑ℮＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۱
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^ م→→→∂گردد ك→→→ه  آن م→→→جالس اع→→→مال∂ ن→→→اپسند ان→→→جام م→→→∂گيرد و س→→→خنان∂ ن→→→اشايست ب→→ر زب→→→انها ج→→ار
^ اخ→→→→الق∂ و ع→→→مل∂ از آن پ→→→ليدان  ẃم→→→→تناسب ب→→→→ا ش→→→→→أن اه→→→→ل اي→→→→→مان ن→→→يست.آنچه ب→→→→سيار الزم است، ت→→→بر
^ ك→→→نيم ك→→→ه اخ→→→→الق و اع→→مال م→→→ا ش→→بيه اخ→→→الق و اع→→→مال آن ن→→→اپاكان ن→→باشد،بلكه ت→→ا  است؛ي→→→عن∂ ك→→→ار
آن→→→→→→جا ك→→→→→→ه م→→→→→→→∂توان→→→→→→يم، ب→→→→→→كوشيم اخ→→→→→→→الق و اع→→→→→→→مال م→→→→→→ا ش→→→→→→→بيه اخ→→→→→→→الق و اع→→→→→→مال ام→→→→→→امان�باشد ك→→→→→ه 

حضرت امامصادق�فرمود: 
)؛۱  مẂ كẀل قџبґيح＃ ґه ґوع ẀرẀف Ẃن ґم џو ＃ẃر џش ґ ẃلẀك Ẁل Ẃا أصџن و Ẁدџع џو... ＃ẃرґب لẀا كџن ґوع ẀرẀف Ẃن ґم џر＃ وẂي џخ ґ ẃلẀك Ẁل Ẃأص Ẁن Ẃحџن)
^ ب→→→→→→د＾ها و  ^ ه→→→→→→مه ^ ن→→→→→→→يك∂ها ه→→→→→→→ستيم...و دش→→→→→→→من م→→→→→→ا اص→→→→→→→ل و ري→→→→→→شه ^ ه→→→→→→→→مه «م→→→→→→→ا اص→→→→→→→ل و ري→→→→→→→شه

زشت∂هاست...». 
 ^ ^ درخت وج→ود م→→ا ن→شأت م→→∂گيرد و ت→→مام زش→ت∂ها از ش→اخهها ت→→مام ن→→يك∂ها از ش→→اخهها
درخت وج→→ود دش→→→منان م→→→ا ح→→اصل م→→→∂شود.دين م→ا دي→ن∂ ح→كيمانه است.دي→ن م→→ا ب→→ا ش→رم و ح→يا ت→وأم 

است و از وقاحت و ب∂شرم∂ بيزار است. ما به تبعيẃت از قرآن م∂گوييم: 
)؛  џمينґالẃالظ ґمẂوџقẂال ∂џلџع ґاهللا ↨џن Ẃعџال لџا)

و در زيارت عاشورا از عمق جان م∂گوييم: 
مￍد)؛  џحẀم ґآل џد＃ وￍم џحẀم ￍق џح џمџلџم＃ ظґظال џل ￍوџا ẂنџعẂال ￍمẀهẃللџا)

د و آل  ẃم→حم ẃل ظ→→لم را ن→→هاد و ب→→→اب س→→تم در ح→ق ẃخ→→داي→→→ا، لع→→نت ك→→ن آن ك→→س∂ را ك→→ه س→→→نگ او
^ عالميان گشود.  د را به رو ẃمحم

^ دست پ→→→در ت→→→ير خ→→→ورد و ج→→→ان داد، آن ت→→ير از ك→→مان  در ك→→→ربال ه→→→م اگ→→→ر ط→→→فل ش→→→يرخوار رو
^ آن طفل نشست.  سقيفه پر گرفت و در كربال بر گلو

 џو 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

                                                           

ـ كاف∂،جلد۸ ،صفحات۲℮۲و۲℮۳.  ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲Ω۹

 
 
 
 
 
 

انواع سعادت 
«ه→→ر كس واليت ش→→ما را پ→→ذيرفت [و ب→→→ا ش→→ما ه→→مراه و م→→رتبط ش→→د] س→→عادت ي→→افت و ب→ه خ→وشبخت∂ 
ج→اودان ن→ايل ش→د و ه→ر كس ب→ا ش→ما دش→من∂ ك→رد،تباه و ه→→ال∑ گرديد و هر كس شما [و مقام و عظمت 
^ خ→دا] از  و ج→→اللت ش→→ما] را م→→→نكر ش→→د، از رح→→مت خ→→دا ن→→ااميد گ→→رديد و ه→→ر كس [در راه ح→ركت ب→→ه س→و

شما جدا شد، گمراه شد». 
^ و  س→→→→→→→→عادت ي→→→→→→→→عن∂ خ→→→→→→→→وش∂،كامياب∂،كامرواي∂. س→→→→→→→→عادت دو ن→→→→→→→وع است: س→→→→→→→عادت ظ→→→→→→→اهر

سعادت معنو＾. 
^ و سعادت معنو＾  مفهوم سعادت ظاهر

^ ب→→→→→دن س→→→→→الم و اع→→→→→ضا و ج→→→→وارح س→→→→→الم  ^ ي→→→→→عن∂ اي→→→→ن ك→→→→ه ان→→→→→سان دارا ^ و دن→→→→يو س→→→→→عادت ظ→→→→→اهر
^ ب→→→→ه ع→→→→→قايد ص→→→→حيح و ح→→→→قẃ و  →→→→→ا س→→→→→عادت م→→→→عنو ẃب→→→→رخوردار گ→→→→ردد. ام ^ ات دن→→→→يو ẃب→→→→→اشد و ب→→→→→توان→→→→د از لذ
^ آن در ع→→→→الم  ^ ن→→→→→فسان∂ م→→→→→ربوط است ك→→→→→ه م→→→→→نشأ اع→→→→→مال ص→→→→→الح است و دارن→→→→ده اخ→→→→→→الق پ→→→→→سنديده
ق  ẃك→→→→→امل در دن→→→→→يا م→→→→→تحق ^ آخ→→→→→→رت ب→→→→→→ه خ→→→→→→وشبخت∂ ج→→→→→→→اودان ن→→→→→→ايل م→→→→→→→∂شود. م→→→→→→سلẃماҐ خ→→→→→→وش∂ ب→→→→→→ه م→→→→→عنا
الҐ، زوالپذير است  ẃم انفكا∑ناپذير دارد؛اوẃن→م∂شود. دن→→يا در ط→بيعت خ→ود دو ع→يب و نقص مسل
→→→→→→→→→→→ا در واق→→→→→→→→→→ع، ي− لح→→→→→→→→→ظه ه→→→→→→→→→م س→→→→→→→→→→اكن ن→→→→→→→→→→يست و  ẃس→→→→→→→→→→→اكن است ام Ґو م→→→→→→→→→→انند س→→→→→→→→→→ايه است.س→→→→→→→→→→→ايه ظ→→→→→→→→→→اهرا
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وام در ح→→→→→→→→→→→→ال زوال است و م→→→→→→→→→→→→→∂بينيم ك→→→→→→→→→→→→ه پس از س→→→→→→→→→→→→→اعت ي→→→→→→→→→→→→→ا س→→→→→→→→→→→→اعات∂ ب→→→→→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→→→→لẃ∂ از ب→→→→→→→→→→→ين  ẃع→→→→→→→→→→→→ل∂الد
وام در حال زوال است ول∂ ما م∂پنداريم كه ساكن  ẃم∂رود.عمر انسان نيز چنين است و عل∂الد
ẃ∂ گ→→→→→→ذشتن را ن→→→→→→يز ب→→→→→→ه زم→→→→→→ان ن→→→→→→سبت م→→→→→→→∂دهيم و م→→→→→→∂گوييم زم→→→→→ان گ→→→→→ذشت،سال ق→→→→→→بل  و ث→→→→→→ابتيم و ح→→→→→→ت
 ^ م و ص→→→→فر گ→→→→ذشت و...؛ ح→→→→ال آن ك→→→→ه،اي→→→→ن م→→→→→ا ه→→→→ستيم ك→→→→→ه م→→→→∂گذريم. م→→→→اهها ẃگ→→→→→ذشت، م→→→→اه م→→→→حر

محرẃم و صفر و فروردين و ارديبهشت در هر سال هستند و ما نيستيم،به قول سعد＾: 
 lدري→→→→→→→→غـا ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→∂ مـا بـس→→→→→→→∂ روزگ→→→→→→→ار l بـرويـد گ→→→→→→→→→→→→ل و بـش→→→→→→→→→→→→كفد نـوب→→→→→→→→→→→→هار
 l م→→→→→→→→اه و اردي→→→→→→→→→بهشت ^ ب→→→يايد ك→→→ه م→→→→ا خ→→→→ا∑ ب→→اشيم و خ→→شتl ب→→→→→→→→س∂ ت→→→→→→→→ير و د
 lكـس→→→→→ان∂ ك→→→→→ه از م→→→→→→ا ب→→→→→→ه غ→→→→→يب ان→→→→→→درند lب→→→→→→→→→→→ياينـد و بـر خ→→→→→→→→→→ا∑ مـا ب→→→→→→→→→→گـذرند 

^ ما راه م∂روند.  ^ خا∑ها ^ ما م∂آيند و رو نوهها و نتيجهها
)؛۱  џ−ẀضẂعџب ∂ џضџم ẁومџي ∂ џضџذا مґام＃ اẃيџا Ẁد џدџع џتẂنџما اￍنґا џم џآد џنẂابџي)

^ از ت→→→→و  ^ از روزه→→→→ا ه→→→→→ست∂؛ي− روز ك→→→→→ه گ→→→→ذشت، پ→→→→ارها ^ پ→→→→→سر آدم، ت→→→→→و در ح→→→→→قيقت ت→→→→عداد «ا
گذشته است». 

ي− خ→→→شت از س→→→اختمان ك→→→ه ب→→→رداش→→→→ته ش→→ود، ب→→ه ه→→→مان م→→→قدار از س→→→اختمان ك→→م م→→→∂شود.خشت 
^ روز  م و ع→→→→→اقبت، ت→→→→→→مام س→→→→اختمان از ب→→→→ين رف→→→→ته است.س→→→→→اختمان وج→→→→ود ان→→→→→سان ن→→→→يز از ت→→→→عداد ẃم و س→→→→→و ẃدو
تشكيل شده است و با گذشت هر روز، جزئ∂ از وجود انسان كم م∂شود و عاقبت تمام م∂شود. 

)؛۲   ґهґل џأج ∂џل ґإ Ẁاهџط Ẁخ ґء ẂرџمẂال Ẁسџفџن)
^ مرگش».  «نفس كشيدن شخص گام اوست به سو

^ ه→→→→→→→م ن→→→→→→→م∂توان ك→→→→→→→رد. ت→→→→→→→→مام  اي→→→→→→→→ن ي− ع→→→→→→→يب م→→→→→→→سلẃم دن→→→→→→→ياست ك→→→→→→→ه زوالپ→→→→→→→→ذير است و ك→→→→→→→→ار
→→ا ن→توان→ستند و خ→ود در  ẃس→→الطين ع→→→الم م→→→∂كوشيدند ك→→ه آن را ن→→گه دارن→→د و ن→→گذارن→د ك→ه ت→مام ش→ود ام

                                                           

^ ورẃام،جلد۱،صفحه＾۷۸.  ـ مجموعه ۱
^ فيض،حكمت۷۱.  ـ نهجالبالغه ۲
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دل خا∑ پوسيدند. 
م دن→→→→→يا اي→→→→→ن است ك→→→→→ه ن→→→→→وشش ب→→→→→ا ن→→→→→يش آم→→→→→يخته است و ه→→→→رگز در آن ن→→→→وش ب→→→→∂نيش  ẃع→→→→→يب دو
ي→افت ن→م∂شود.اگ→ر ن→وش∂ ب→ه آدم ب→رساند،به ه→مراه آن ده ن→يش از ده س→و ب→→ه او م∂زند. بيان∂ رساتر 

ف∂ دنيا م∂فرمايد:  ẃاز بيان امام اميرالمؤمنين�نيست كه در معر
نẂيџا)؛  الد ẀمẀك Ẁر ґ ẃذ џحẀا ∂ґẃن ґإџف ẀدẂعџا بￍأم)

«[پس از حمد خدا و درود بر رسول خدا] من شما را از دل بستن به دنيا بر حذر م∂دارم». 
↕)؛  џر ґض џخ ↕џوẂل Ẁا حџهￍن ґإџف)

م است».  ẃزيرا دنيا[به كام دنياطلبان]شيرين و[در نظر آنان]سبز و خر»
 Ẁنџم Ẃؤ→→→→Ẁال ت џا وџهẀت џرẂب→→→→ џح Ẁوم Ẁد→→→→џال ت ґور ẀرẀغẂال→→→→ ґب Ẃتџنￍي џز→→→→џت џو ґالџم Ẃاآل→→→→ ґب Ẃتￍل џح→→→→џت џو ґواتџه ￍالش→→→→→ ґب Ẃتￍف→→→→→ Ẁح)

تẀهџا)؛  џع Ẃجџف
 ^ ^ [ب→→∂جا و] ف→→ريبنده خ→ود را آرايش داده است. ش→اد «ب→ه ش→هوتها پ→يچيده ش→ده و ب→ه آرزوه→→ا

آن دوام ندارد و از درد و اندوه آن نم∂توان در امان بود». 
آدم→→→∂ چ→→→→ه ب→→→سا اك→→→نون س→→→الم است و خ→→→وشحال و خ→→→ندان، ول∂ ف→→ردا ب→→يمار است و غ→→مگين و 

گريان.چه م∂دانيم فردا اسم ما در دفتر زندهها ثبت است يا در دفتر مردهها. 
بẀ غџداҐ)؛  ґسẂكџماذا ت ẁسẂفџن ^ ґر Ẃدџال ت)

«كس∂ نم∂داند فردا چه بر سرش م∂آيد». 
الџ↨)؛  ￍوџغ ↨џالￍأك...↕ џار ￍر џض ↕ џار ￍرџغ)

^ ه→→→ال∑ ك→→ننده است[از خ→وردن و پ→وشاندن آدم→يان در  ^ زي→→انبار و ش→→كمبارها «دن→→يا ف→→ريبندها
دل خا∑ هيچگاه سير نم∂شود]». 

↕)؛  џرẂب џا عџه џدẂعџب ẀهẂتџبџق Ẃأع ￍال ґإ ↕ џرẂب џح ∂ґا فџهẂن ґم ẁؤ ẀرẂام ґنẀكџي Ẃمџل)
^ گ→→لوگير[يا غ→→→م و  ^ از م→→→تاع دن→→→يا م→→→سرور و ش→→→ادان ن→→→گشته، م→→→گر اي→→→→ن ك→→ه در پ→→∂ آن گ→→ريه «اح→→→د
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^ آورده است».  اندوه∂]به او رو
 џو ẁوبẀلẂغ→→→→ џا مџه Ẁيز ґز→→→→ џع џو ẁوبẀل Ẃس→→→→џا مџهẀكẂل→→→→ Ẁم＃ مẂق→→→→ Ẁس ґضџرџع→→→→ ґا بџه Ẁيح ґح→→→→ џص џت＃ و Ẃو→→→→џم ґضџرџع→→→→ ґا بџهي→→→→→ џح)

)؛۱  ẁوب Ẁر Ẃحџا مџه Ẁار џج џو ẁوبẀكẂنџا مџه ẀورẀفẂوџم
^ است و س→→→→لطنت آن از دست رف→→→ته و  «زن→→→→دهاش در م→→→→عرض م→→→→رگ و س→→→→المش در م→→→→عرض ب→→→→يمار

سربلندش سر به زير گشته و ثروتمندش به نكبت افتاده و همسايهاش غارت زده شده است». 
دنيا محلẃ تحصيل آسايش آخرت 

فرمودهاند: 
)؛۲  ґ↕ џر ґاالخ ẀشẂيџع ẃالґا џشẂيџال ع)

ق ندارد».  ẃزندگ∂ خوش جز در آخرت تحق»
→ا ج→→اي∂ ك→ه م→→∂توان راح→ت∂ را  ẃراح→ت∂ ن→يست؛ام ^ ^ ج→→الب اي→→ن است ك→ه دن→→يا ج→→ا ح→ال، ن→كته

به دست آورد، همين دنياست. آسايش آخرت را بايد در دنيا تحصيل كرد؛ فرمودهاند: 
)؛  ґ↕ џر ґاالخ Ẁ↨џع џر Ẃزџنيا م لدџا)

«دنيا كشتگاه و آخرت دروگاه است». 
^ در ف→→→→→→→→صل پ→→→→→→→→اييز است و  آس→→→→→→→→→ايش ت→→→→→→→→ابستان∂ ي− ك→→→→→→→→شاورز در گ→→→→→→→→رو رن→→→→→→→→ج ب→→→→→→→→ذراف→→→→→→→→شان∂ و
^ در دن→→→ياست. از اي→→ن ج→→هت، دن→→يا در  ^ و ^ ان→→→→سان م→→→ؤمن ن→→يز در گ→→→رو رن→→ج دي→→→ندار آس→→→ايش اخ→→→رو
ف∂ ش→→ده است.  ẃدوس→→→تان خ→→→→دا، م→→عر ^ ر اولي→→→اءاهللا، ي→→→→عن∂ ت→→→جارتخانه џتجџب→→→يان ام→→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين�م
^ آن را  ^ ك→→→→→ه دن→→→→→يا را ب→→→→ا ج→→→→→مالت ك→→→→وبندهاش ت→→→→حقير ك→→→→رده است، در ج→→→→مالت ب→→→→→عد ام→→→→→ام ب→→→→زرگوار

مورد تكريم و تمجيد قرار داده است. 
                                                           

 .۱۱Ω＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱
^ ورẃام،جلد۱،صفحه＾۱۸۳.  ـ مجموعه ۲
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كدام دنيا مورد مذمẃت است؟ 
^ دن→→→→→يا را م→→→→ورد م→→→→ذمẃت ق→→→→رار داده است،پس از م→→→واع→→→ظ∂  وق→→→→ت∂ ام→→→→ام ع→→→→ل∂�شنيد ك→→→→ه م→→→→رد

چند فرمود: 
 џدￍو џز→→џت Ẃن→→ џمґل ∂Ґن→→ ґغ Ẁار џد џا وџهẂن→→ џع џم ґه→→џف Ẃن→→ џمґل ↨џيґاف→→ џع Ẁار џد џا وџهџق џد→→ џص Ẃن→→→ џمґق＃ ل Ẃد→→→ ґص Ẁار џا دџي→→→Ẃن الد ￍإن)

ظџ↨ لґمџنґ اتￍعџظџ بґهџا)؛   ґعẂوџم Ẁار џد џا وџهẂن ґم
^ ك→س∂ ك→→ه آن را[چنان كه هست]باور داشته باشد [كه با  ^ ص→دق و راس→ت∂ است ب→را «دن→يا س→را
^ خ→→→ود را ن→→→شان م→→→→∂دهد و ب→→→ا زب→→→ان ح→→→ال روش→→→نتر از زب→→→ان ق→→→→ال ف→→→→رياد  ك→→→→مال ص→→→دق و راس→→→ت∂ زوال و ف→→→نا
^ تحصيل  ا كو گوش سالم كه فرياد او را بشنود.]و سرا ẃم→∂زند: م→ن زوال پ→ذيرم،به من دل نبنديد. ام
^ درس آم→→وز]آن را ب→فهمد[و م→قاصد  ^ ك→→س∂ ك→→ه[صحنهها ع→→افيت و س→→→المت از ع→→ذاب خ→→داست ب→→را
 ^ ^ از دستورها ^ ك→س∂ ك→ه از آن ت→وشه ب→ردارد[و با پيرو ^ است ب→را ^ ت→وانگر آن→ها را دري→ابد.]و س→را
 ^ ^ پ→→ند و ن→→صيحت است ب→→را ^ ح→→→يات پس از م→→→رگ را ب→→→ه دست آورد.]و س→→را پ→→→يشوايان دي→→→ن، س→→→رمايه

كس∂ كه از آن پند بگيرد». 
)؛   ґاهللا ґ∂ Ẃح џو ẀطґبẂهџم џو ґاهللا ґ↨џكґالئџم ∂ￍل џصẀم џو ґاهللا ґاءￍب ґأح Ẁد ґج Ẃسџم)

^ ب→ندگان از خ→دا ط→لب  ^ ف→رشتگان خ→داست[كه ب→را «دن→→يا ع→بادتگاه دوس→تان خ→دا و ج→ايگاه دع→ا
^ ارشاد و هدايت بندگان خدا]است».  رحمت و مغفرت م∂كنند]و محلẃ فرود آمدن وح∂ خدا[برا

نￍ↨)؛۱  џجẂا الџيهґحوا فґب џر џو ґ↨џم Ẃح ￍا الرџيهґبوا ف џسџتẂاك ґاهللا ґاءџيґل Ẃوџا Ẁر џجẂتџم џو)
^ خ→داست ك→ه در آن[ب→ا ع→→بادت و ب→ندگ∂]رحمت و فضل خدا را به  ^ اولي→ا «و[دن→يا] ت→جارتخانه

دست آورده و سود[بسيار عظيم]بهشت را تحصيل كردهاند». 
سعادت يعن∂ پذيرش واليت اهل بيت� 

ح→→→→قيقت م→→→→ستفاد از اي→→→→ن ك→→→→→الم ن→→→→وران→→→→∂ دو چ→→→يز است:ي→→→ك∂ اي→→→→ن ك→→→→ه دن→→→→يا م→→→كان رن→→→ج است و 
                                                           

^ فيض،حكمت⅛۱۲.  ـ نهجالبالغه ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲۱℮

^ ه→→→مين  ^ اب→→→د م→→→→حلẃ آس→→→→ايش ن→→→→يست و دي→→→→→گر اي→→→ن ك→→→→ه م→→→كان ك→→→سب ت→→→مام راح→→→ت∂ها و آس→→→ايشها
^ ح→→يات اب→→د＾،  دن→→ياست و م→→قصود اص→→ل∂ م→→→ا در اي→→ن ب→→حث اي→→→ن است ك→→ه ت→→→نها راه ت→حصيل س→رمايه
ه و اخ→→→→الق ف→→→اضل و اع→→→→مال ص→→→→الح است ك→→→→ه ت→→→نها از راه ت→→→ن دادن ب→→→→ه واليت اه→→→ل  ẃداش→→→→تن ع→→→→→قايد ح→→→ق

بيت�حاصل م∂شود: 
)؛  ẂمẀك џاال џو Ẃنџم џد ґع џس)

^ خدا پذيرفت».  «خوشبخت و سعادتمند شد كس∂ كه شما را به واليت از سو
ẃصف ب→→→→ه  ه اع→→→→→مẃ از ت→→→→→وحيد و ن→→→→→بوẃت و م→→→→→عاد را ب→→→→پذيرد و م→→→→ت ẃح→→→→→ال، اگ→→→→→ر ك→→→→→س∂ ت→→→→→مام ع→→→→→→قايد ح→→→→→ق
^ ع→→→→مل ن→→→→يز ع→→→→→ابد و  ص→→→→→فات ن→→→→→→ي− اع→→→→→مẃ از ص→→→→→دق و ع→→→→→→فاف و اخ→→→→→→الص و ام→→→→انت ب→→→→اشد و در م→→→→رحله
→→→→→→ا از ص→→→→→→راط  ẃمات و م→→→→→→كروهات ب→→→→→→اشد ام ẃم→→→→→→حر ẃات و ت→→→→→→→ار∑ ك→→→→→→لẃ ع→→→→→→→امل ب→→→→→→→→ه ت→→→→→→مام واج→→→→→→بات و م→→→→→→ستحب
م→→→→→→ستقيم واليت ع→→→→→→ل∂ ام→→→→→→يرالم→→→→→→ؤمنين�و آل اط→→→→→→→هارش�منحرف ب→→→→→→اشد و آن ب→→→→→زرگواران را ب→→→→→ه 
ع→→→نوان اولي→→→اء و ام→→→امان م→→→نصوب از ج→→→انب خ→→→دا ن→→→شناسد و م→→→→عارف و اح→→→كام دي→→→ن خ→→→دا را از ط→→ريق∂ 
^ او  ^ در سعادت اخرو غ→ير از ط→ريق آن ام→امان معصوم به دست آورد، تمام اينها كمترين تأثير
^ لج→→→→→→→اج و ع→→→→→→→ناد ب→→→→→→اشد و پس از آگ→→→→→→اه∂ از  ن→→→→→→→خواه→→→→→→→د داشت و اگ→→→→→→→ر ان→→→→→→→كار واليت و ام→→→→→→→امت از رو
ت، ع→→→→→الماҐ و ع→→→→→امداҐ اع→→→→→راض ك→→→→→رده ب→→→→→اشد،نه ت→→→→→نها ب→→→→→هشت∂  ẃدالي→→→→→→ل ع→→→→→→→قل∂ و ن→→→→→→→قل∂ و ت→→→→→→مام ش→→→→→→→دن ح→→→→→→ج
ن→→→→→→→يست،بلكه  ج→→→→→→→هنẃم∂ خ→→→→→→→واه→→→→→→→→د ب→→→→→→→ود و اگ→→→→→→→→ر ب→→→→→→ه ع→→→→→→لẃت ق→→→→→→صور در ادرا∑ و دست ن→→→→→→يافتن ب→→→→→→ه دالي→→→→→→→ل 

^ قرآن:  باشد،مستضعف به حساب م∂آيد و در اين صورت، به فرموده
...�؛۱  ẂمẀهẂن џع џوẀف Ẃعџي Ẃأن Ẁاهللا ∂ џسџع џ−ґولئẀاџف�
«ممكن است مورد عفو خدا قرار گيرد...». 

ه بدون اعتقاد به واليت  ẃب∂ثمر بودن عقايد حق
^ ب→→→ه دست  ب→→→→ر م→→→→ا دلب→→→ستگان ب→→→ه اه→→→ل ب→→→يت رس→→→ول� الزم است ك→→→ه ش→→→ديداҐ از اي→→→→ن ع→→→قيده

                                                           

^ نساء،آيه＾۹۹.  ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۱


آم→→→→→→ده از ط→→→→→→ريق ع→→→→→→قل، آي→→→→→→ات و رواي→→→→→ات م→→→→→راق→→→→→بت ك→→→→→نيم.تمام ع→→→→→→قايد و م→→→→→عارف و اح→→→→→→كام دي→→→→→→ن در 
^ اع→→→→→→→→→→تقاد ب→→→→→→→→→→ه واليت و ام→→→→→→→→→امت ع→→→→→→→→→ل∂ و آل ع→→→→→→→→→ل∂�معنا و ارزش م→→→→→→→→→→∂يابد، ب→→→→→→→→ه ق→→→→→→→→ول ع→→→→→→→→الم  س→→→→→→→→→ايه
^ م→→→→→→انند ص→→→→→→فر است در ج→→→→→→نب ع→→→→→→دد ك→→→→→→→ه اگ→→→→→→ر ص→→→→→→د ه→→→→→زار ص→→→→→فر ك→→→→→نار ه→→→→→م ب→→→→→چينيم، م→→→→→→عنا و  ب→→→→→→زرگوار
^ است ك→→→→→→ه پ→→→→→→شت س→→→→→→ر آن→→→→→→→ها ق→→→→→→رار  ^ ن→→→→→→→خواه→→→→→→→د داشت؛ اع→→→→→→→تبار و ارزش آن→→→→→→→ها ب→→→→→→→سته ب→→→→→→→→ه ع→→→→→→→دد اع→→→→→→→تبار
م→∂گيرد.اگ→ر ي− صفر دنبال عدد ي− قرار گرفت، م∂شود ده؛دو صفر م∂شود صد؛ سه صفر 
^ ام→→→→اميẃه  ه و اخ→→→→→→الق ف→→→→→اضل و اع→→→→→مال ص→→→→→الح در م→→→→→كتب ش→→→→يعه ẃم→→→→→∂شود ه→→→→→زار و...؛ت→→→→→مام ع→→→→→قايد ح→→→→→ق
ص→→→فرهاي∂ ه→→→→ستند ك→→→→ه ت→→→ا دن→→بال ام→→امت و واليت ع→→ل∂ و آل ع→→ل∂�قرار ن→→گيرند، در ن→→زد خ→→دا، ب→→→ه 
ẃر نخواهند بود.  ^ مؤث حكم آيات و روايات فراوان، ارزش∂ نخواهند داشت و در سعادت اخرو
اي→→ن خ→→واست خ→→داون→→د است ك→ه م→عارف و اح→كام دي→ن از ط→ريق اه→ل ب→يت رس→ول� ب→ه دست 
^ ورود ب→ن∂اس→رائ→يل  ب→ندگانش ب→رسد و ت→نها راه ت→قرẃب ب→ه خ→→دا، ت→قرẃب ب→→ه اه→ل ب→يت رس→ول�باشد. ب→را
د دس→تور رس→يد ك→ه ت→نها از آن  ẃم→→تعد ^ ^ خ→اص∂ẃ ت→عيين ش→د و ب→ا وج→ود دروازهه→ا س دروازه ẃب→→ه ب→→يت م→قد
^ استغفار و طلب  ه»را، كه به معنا ẃن وارد ش→وند و ب→ه ه→→نگام ورود،خ→ضوع كنند و كلمه＾«حطẃم→عي ґدر

^ كنند، چنان كه در اين آيه آمده است:  ريزش گناهان است، بر زبان جار
 џو Ґدا ￍج→→ Ẁس џب→→ابẂوا الẀل→→ Ẁخ Ẃاد џو Ґدا→→ џغ џر ẂمẀتẂئ→→ ґش ẀثẂي→→ џها حẂن→→ ґوا مẀلẀك→→→џف ↨џي Ẃر→→→џقẂال ґه ґوا ه→→→ذẀل→→→ Ẁخ Ẃا ادџنẂل→→→Ẁق Ẃإذ џو�

...�؛۱  ẂمẀطاياك џخ ẂمẀكџل ẂرґفẂغџن ↨ￍط ґوا حẀولẀق
^ ف→→→→راوان آن ه→→→→ر چ→→→→ه م→→→→→∂خواهيد  «ه→→→→→→نگام∂ ك→→→→→ه گ→→→→→→فتيم داخ→→→→→ل اي→→→→→ن ق→→→→ريه ب→→→→شويد و از ن→→→→عمتها

ه تا شما را بيامرزيم...».  ẃبخوريد و از آن در با خضوع و خشوع وارد شويد و بگوييد حط
تقرẃب به خدا فقط از راه عل∂ و آل عل∂� 
رسول خدا�به اميرالمؤمنين�فرمود: 

 џبابẂال џل џخ џد Ẃدџقџف џ−џتџالي ґو џل џخ џد Ẃنџمџف џسرائيلґا ∂ґنџف∂ ب ↨ￍط ґح ґباب Ẁلџثџم ∂ґت→ￍمẀا ∂→ґف џ−Ẁلџث→џم)
                                                           

 .Ｑ۸＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲۱⅛

)؛۱  ￍل џج џو ￍزџع Ẁاهللا Ẁه џرџمџما اџك
ه در ب→→→→→ن∂اسرائيل است؛پس ه→→→→→ر كس در واليت ت→→→→و داخ→→→→ل  ẃت م→→→→→ن م→→→→→ثل ب→→→→→اب ح→→→→→طẃم→→→→→ثل ت→→→→→و در ام»

شود، به آن باب داخل شده كه خدا به آن امر فرموده است». 
امام باقر�هم فرموده است: 

)؛۲  ẂمẀكґتￍط ґح Ẁباب Ẁن Ẃحџن)
^ شما هستيم».  ه ẃما باب حط»

ب→→ه ش→→يطان گ→→→فتند راه ت→→قرẃب ب→→ه م→→→ا س→→جده ب→→ر آدم است.اگ→→ر از آن راه ب→→→ياي∂، ق→→بول م→→∂شو＾؛ 
^ خواه∂ شد. اينجا هم  وگ→رنه، اگ→→ر هزاران سال هم سجده كن∂، مقبول نخواه∂ شد و ملعون ابد
^ ع→→→→→→→→→→→ل∂ و آل  ^ ت→→→→→→→→→→→قرẃب ب→→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→دا ن→→→→→→→→→→→→داري→→→→→→→→→→→→د و آن درґ خ→→→→→→→→→→→انه ف→→→→→→→→→→→→رمودهان→→→→→→→→→→→→د ش→→→→→→→→→→→→ما ي− در ب→→→→→→→→→→→→→يشتر ب→→→→→→→→→→→را
)و اگر از آن در منحرف شديد، هال∑  Ẃم Ẁك џاالџو Ẃنџم џد ґع џع→ل∂�است. اگ→ر از آن در آم→→ديد، (س

 .( Ẃم Ẁعاداك Ẃنџم џ−џل џم∂شويد(ه
)؛  ẂمẀكџق џارџف Ẃنџم ￍل џض џو)

«هر كه از شما جدا شد، گمراه شد». 
خ→→→→دا م→→→→ا را از ع→→→→→الم خ→→→→→ا∑ و ج→→→→→ماد ح→→→→ركت داده ت→→→→→ا ب→→→→ه م→→→→→قام ق→→→→رب ب→→→→رساند. ه→→→م م→→→قصد ب→→→سيار 
^ ك→ار ه→ر ك→س∂  ع→→ظيم است ه→→م راه و م→→سير بس دش→→وار و پ→→رخطر.در اي→ن م→→سير، راه→نماي∂ و ره→بر
ن→→يست.در اي→→ن راه، گ→→ردنهها،كوهها،سنگالخها،راه→→زنها و چ→→اهها ب→→سيار زي→→→اد است. م→→∂بينيم ك→→ه 
^ م→خوف∂ س→ر در آوردهان→د.  هه→ا ẃچ→ه ف→رقهها و گ→روههاي∂ در اي→ن چ→اهها و چ→الهها اف→→تادهان→د و از در
^ ب→زرگان،اع→مẃ از ف→يلسوفان و ع→ارفان،متحيẃر و س→رگردان→ند و اح→→تياج ب→ه راه→نماي∂  در اي→→ن راه، ه→→مه
ل و آخ→→→→→ر راه آگ→→→→اه ب→→→→اشد و م→→→→قصد را خ→→→→وب ب→→→→→شناسد و اي→→→→شان ه→→→→مان ك→→→→سان∂  ẃم→→→→طمئن دارن→→→→د ت→→→→→ا از او

                                                           

ẃقلين،جلد۱،صفحات۸۲ و۸۳ .  ـ تفسير نورالث ۱
ـ همان،صفحه＾۸۳ .  ۲



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۱۷

^ كبيره) م∂خوانيم:  هستند كه در زيارتشان(جامعه
)؛  џينґق ґد ẂحẀم ґه ґش Ẃرџعґب ẂمẀكџل џع џجџف Ґارا џوẂنџأ Ẁￍاهللا ẀمẀكџقџل џخ)

«[هنوز عالم∂ خلق نشده بود كه] خدا شما را نورهاي∂ آفريد و محيط بر عرش خود قرار داد». 
دبن سنان فرمود:  ẃحضرت امام جواد�به محم

 џفẂلџوا اẀثџكџم→џف ↨џم ґف→اط џو Ґاẃيґل→→џع џو Ґداￍم џح→Ẁم џقџل→ џخ ￍم→Ẁث ґهґتￍي→ ґدان→ Ẃح џو ∂→ґف Ґدا ґẃرџفџت→→Ẁم Ґدا Ẃر→џف Ẃل џز→→џي Ẃمџل џاهللا ￍنґا)
نẂهẀ ما  ґم م ґفيه џلџع џج џو ẂمẀهџت џها طاعẂيџل џع ^ џر Ẃجџا џها وџقẂل џخ ẂمẀه џدџه Ẃشџا џها وￍلẀك џياء→ Ẃش џاال џقџل→ џخ ￍم→Ẁر＃ ث Ẃه џد џفẂلџا
وا و  Ẁما شاؤ џونẀم ґẃر џح→Ẁي џوا و Ẁم→ا ش→اؤ џونẀلґẃل џح→Ẁي Ẁهџقام→→џم џمونґق→ائ ẂمẀه→џم ف ґه→Ẃيџل ґا ґياء→ Ẃش џاال џر→Ẃمџا џضￍو→→џف џو џش→اء
ها يا  Ẃذ Ẁخ ￍق ґح→Ẁها مẂن→ џع џر ￍخџأ→џت Ẃن→џم џو џق џر→џها مџم ￍدџق→џت Ẃن→џم ∂→ґتￍال џ↨џي→ان ґ ẃالد ґه ґهذ→→џف Ẁاهللا џم→ا ش→اء ẃالґون اẀلџعẂف→ џال ي

)؛۱  ґهґونẀنẂكџم џو ґمẂل ґعẂال ґون Ẁز Ẃخџم Ẃن ґها مￍن ґاџف Ẁدￍم џحẀم
د و ع→ل∂ و ف→اطمه را آف→ريد.آنها ه→زارهزار ده→→ر  ẃخ→→داوند پ→→يوسته ي→→گانه و ي→→كتا ب→ود، آن→گاه م→حم»
ف ب→ه اط→اعت از آن→→ها  ẃب→→ودند و س→→پس اش→→ياء را آف→→ريد و آن→→ها را ش→→→اهد خ→→لق اش→→ياء ق→→رار داد و اش→ياء را م→وظ
ك→→رد و آن→→ها ق→→ائم م→→قام خ→→دا[در ت→→دبير ام→→ور]شدند و ح→→→الل و ح→→رام خ→→دا ب→→ه دست آن→→ها س→→پرده ش→د و آن→ها 
^ ن→→→→م∂كنند. اي→→→→ن دي→→→→انت∂ است ك→→→→ه ه→→→→ر كس از آن ج→→→لو ب→→→→يفتد ي→→→ا ع→→→قب ب→→→→ماند،  ج→→→→ز ب→→→→ه م→→→→شيẃت خ→→→→دا ك→→→→ار
^ است]اين را بگير كه برگرفته از علم مكنون و مخزون است».  د،[نام راو ẃمحم ^ هال∑ م∂شود.ا

^ م∂فرمود:  امام باقر�راجع به حسن بصر
لẂمẀ اґالẃ هџيهẀنا)؛۲  ґعẂال Ẁد џوجẀما ي ґاهللا џوџف Ґماال ґش џو Ґميناџي Ẁن џس џحẂال ґبџه ẂذџيẂلџف)

«ح→سن ه→ر ج→ا ك→→ه م→→∂خواهد ب→رود،به چپ ي→ا ب→→ه راست برود،به خدا قسم، به علم نخواهد رسيد، 
^ خودشان اشاره كردند]».  مگر اينجا[ به سينه

)؛۳  џئيل џرẂب џج Ẃم ґهẂيџل џع џل џزџت＃ نẂيџب ґلẂهџا Ẃن ґم ẃالґا ẀمẂل ґعẂال Ẁد џوجẀال ي)
                                                           

 .۲Ｑ＾۲،صفحهＱـ بحاراالنوار،جلد ۱
ـ همان،صفحه＾۹۱.  ۲

ـ همان.  ۳



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲۱۸

^ بروند كه جبرئيل آنجا نازل شده است .تا به آنجا نيايند، به جاي∂ نم∂رسند».  «بايد درґ خانها
مẂرẀ هџيهẀنا)؛۱  џاال ￍنџيґتẂأџيџل ґاهللا џوџوا ف Ẁشاؤ ẀثẂي џح Ẁاسẃالن ґبџه ẂذџيẂلџف)

^ ما نيايند، راه را پيدا نم∂كنند».  ا به خدا قسم تا درґ خانه ẃمردم هر جا م∂خواهند بروند ام»
)؛۲  ẁل ґباط џوẀهџف ґتẂيџبẂا ال џهذ Ẃن ґم Ẃج Ẁر Ẃخџي Ẃمџل ≈لẀك)

«هر چه از اين خانه خارج نشده باشد، باطل است». 
^ تنبẃه اسحقبنيعقوب كند＾  ماجرا

اس→→حقبنيعقوبكند＾، ف→→يلسوف م→→عروف ع→→→رب،تناقضات∂ در ق→→رآن ب→→→ه ن→ظرش رس→يد و ب→→نا 
^ ي→ك∂ از دوس→→تان او خ→دمت ام→ام ع→سكر＾�مشرẃف ش→د  ك→→رد در اي→→ن زم→→ينه ك→→→تاب∂ ن→→وشتن.روز

و ضمن صحبت، امام�فرمود: 
)؛  ґرآنẀقẂالґب ґهґل Ẁشاغџت Ẃن ґم ґيهґف џذ џخџا اẃمџع ^ ґدẂن ґكẂال ẀمẀك џتاذ Ẃاس Ẁع џد Ẃرџي ẁشيد џر ẁل Ẁج џر ẂمẀيكґما فџا)

^ ق→→رآن  ^ ك→→ه درب→→اره ^ را از اي→→ن ك→→ار ^ ن→→→يست ك→→→ه اس→→تادتان ك→→ند «آي→→→→ا در م→→→يان ش→→→ما م→→→رد رش→→→يد
شروع كرده باز بدارد»؟ 

گ→→فت: آق→→→ا، او اس→→تاد م→→است. ش→→→اگرد در م→→→قابل اس→→تاد چ→→→ه م→→→∂توان→→د ب→گويد؟فرمود: م→ن ب→ه ت→و 
^ ي→→→→→اد م→→→→→∂دهم؛ وق→→→ت∂ ك→→→ه ن→→→زد او رف→→→ت∂، ب→→→→ه او ب→→→گو.او آدم م→→→نصف∂ است؛ س→→→خن ح→→→قẃ را ك→→→→ه  ج→→→→ملها
ب→→→→→→→شنود، م→→→→→→→→∂پذيرد. ب→→→→→→→گو ب→→→→→→→ه ن→→→→→→→ظرم اش→→→→→→→→كال∂ آم→→→→→→→ده است ك→→→→→→→ه از ح→→→→→→→لẃش ع→→→→→→اجزم.از ش→→→→→→ما ح→→→→→→لẃ آن را 
م→∂خواه→م و آن اي→ن است: اگ→ر ص→احب ق→رآن، ك→ه ق→رآن را ن→→ازل ك→رده است، بگويد منظور من از 
^ داش→→→→تهام،در اي→→→→ن  اي→→→→→ن آي→→→→→→ه و آن آي→→→→→→ه، اي→→→→→ن ك→→→→→ه ش→→→→ما ف→→→→هميدهاي→→→→→د ن→→→→بوده است و م→→→→ن م→→→→نظور دي→→→→گر
ص→ورت، اش→كال ب→→ه ف→هم ش→→ما وارد م→∂شود،نه ب→→ه ق→رآن.بنابراي→→ن، ت→ناقض در ف→هم ش→ما پ→يدا م∂شود، 
^ ك→وتاه  ن→→ه در آي→→ات ق→→رآن.اي→→ن را ب→گو و ج→واب ب→خواه. او ه→م پ→يش اس→تاد آم→د و ه→مين ي− ج→مله

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۲Ｑ،صفحه＾۹℮.  ۱
ـ همان.  ۲



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۱۹

ت∂ ف→→→كر ك→→→رد و ب→→→→عد، س→→ر ب→→لند  ẃرا گ→→→→فت.او وق→→→ت∂ اي→→→ن س→→→خن را ش→→→نيد، س→→→رش را پ→→→→ايين ان→→→داخت و م→→→→د
ك→→→→→→رد و گ→→→→→→فت: دوب→→→→→→اره ح→→→→→→رفت را ت→→→→→→كرار ك→→→→→ن.او ت→→→→→كرار ك→→→→→رد.اس→→→→→→تاد گ→→→→→→فت: اي→→→→→ن ح→→→→→رف را از ك→→→→→جا 
آوردها＾؟از چ→→ه ك→→س∂ ي→→اد گ→→رفت∂؟گفت: ب→→ه ذه→→→ن خ→→ودم رس→→→يده است.گ→→فت: ن→→→ه،اي→→ن ح→→رف ت→→و 
ن→يست. اي→→ن از اف→ق ف→كر ت→و ب→االتر است.اي→ن ح→رف را از ك→جا گ→رفت∂؟گفت: واقع مطلب اين است 
ك→→→→→→ه خ→→→→→→دمت ام→→→→→→ام ع→→→→→→→سكر＾�رسيدم و اي→→→→→→→شان ف→→→→→→رمودند.گفت: ب→→→→→→له،آنها خ→→→→→→→اندان→→→→→→∂ ه→→→→→→→ستند ك→→→→→ه 
^ خ→ود را در  ح→→سابشان از دي→→گران ج→→داست و ح→→قẃ ب→ا اي→→شان است.از ج→→ا ب→رخاست و ت→مام ن→وشتهها

اين زمينه آورد و آتش زد.۱ 
آر＾: 

)؛۲  ґهґب џبґوط Ẁخ Ẃنџم џرآنẀالق ẀفґرẂعџما يￍنґا)
«قرآن را كس∂ م∂داند كه مخاطب قرآن است». 

آنان كه قرآن در خانهشان نازل شده است، از مقاصد قرآن آگاهند. 
)؛  ґتẂيџبẂال ∂ґما فґب Ẅ^ џر Ẃدџا ґتẂيџبẂال ẀلẂهџا)

«صاحبخانه از هر كس به محتويات خانهاش داناتر است». 
آدم∂ كه سرزده وارد شده،چه م∂داند در خانه چيست،پس: 

)؛  ẂمẀكџق џارџف Ẃنџم ￍل џض)
«هر كس از شما فاصله گرفت، به گمراه∂ افتاد». 

آگاه شدن ادريس از فهم اشتباه خود 
^ اف→→→راط→→→∂ داشت؛ ي→→→عن∂ خ→→→يال م→→→→∂كرد  ^ ام→→→امان�عقيدها ^ ب→→→ه ن→→→ام ادريس درب→→→اره م→→→→رد
^ زي→ارت ام→ام ع→سكر＾�حركت ك→ردم.راه→م دور ب→ود و خ→يل∂  ك→→ه آن→→→ها خ→→دا ه→→ستند.گفت: ب→→را

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلدＱΩ،صفحه＾۳۱۱؛ پاورق∂ منقول از مناقب،جلد℮،صفحه＾℮۲℮.  ۱
ـ كاف∂،جلد۸ ،صفحه＾۳۱۲.  ۲



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲۲Ω

ت خ→→→ستگ∂ خ→→→واب→→→م ب→→→رد. ن→→→→اگهان  ẃا رس→→→→يدم.به ك→→→→اروانس→→→→راي→→→→∂ رس→→→→→يدم؛ از ش→→→→دẃرن→→→→ج ب→→→→ردم ت→→→→ا ب→→→→ه س→→→→امر
اح→→→→ساس ك→→→ردم ك→→→→س∂ ب→→→→يدارم م→→→∂كند.چشم ب→→→از ك→→→ردم، دي→→→دم ام→→→ام ع→→→سكر＾�است، در ح→→→ال∂ 
^ م→→ركب، ب→→ا چ→→وبدست∂ ك→→→ه در دست  ك→→→ه س→→→وار ب→→→→ر م→→→ركب است و ج→→→→مع∂ اط→→→رافش ه→→→ستند.از ب→→→اال
داشت، ب→→→→→→دنم را ح→→→→→ركت م→→→→→→∂داد.ب→→→→→→يدار ش→→→→دم.تا ف→→→→هميدم، ب→→→→رخاستم و اي→→→→ستادم و ج→→→→لو رف→→→→تم ت→→→→ا پ→→→→ا و 

ركابشان را ببوسم. فقط ي− جمله به من فرمود و اين آيه را خواند: 
�؛۱  џونẀلџمẂعџي ґه ґرẂمџأґب ẂمẀه џو ґلẂوџقẂالґب ẀهџونẀقґب Ẃسџال ي� џونẀم џرẂكẀم ẁباد ґع Ẃلџب...�

^ ب→→ندگان∂ ه→→ستند ك→→ه م→→→طيع ام→ر پ→روردگارند و ه→رگز در س→خن ب→ر  «...ف→→رشتگان م→→→أل اع→→ل∂Ẅ ه→→مه
^ نم∂كنند».  خدا سبقت نم∂گيرند و جز به امر خدا كار

اين آيه قلب مرا دگرگون كرد و گفتم: 
)؛  џ^ بґ∂ يا مџوẂال Ẃس џح)

«مواليم، مرا بس است». 
^ ك→وتاه، آن آدمґ در ح→ال س→قوط  آم→→ده ب→→ودم ت→→ا ب→فهمم و خ→وب ه→م ف→هميدم.۲ ب→ا ي− ج→مله

^ هولنا∑ غلوẃ را نجات داد.  ه ẃبه در
)؛  ẂمẀك џواال Ẃنџم џد ґع џس)

«سعادتمند شد آن كس كه به شما پيوست». 
پيشگوي∂ امام حسن عسكر＾� 

ه رف→→تم. در ب→ين راه، به سامرẃا  ẃج→عفربن ش→→ريف ج→رجان∂ اه→→ل گ→رگان ب→ود.م∂گويد م→ن ب→ه م→ك
رس→→→→يدم. ام→→→→وال∂ از ش→→→→→يعه ك→→→→ه س→→→→هم ام→→→→ام ب→→→→ود، ه→→→→مراه→→→→→م ب→→→→ود. ب→→→→→ه ح→→→ضور ام→→→ام ع→→→سكر＾�رسيدم و 
^ بگويم،  م→∂خواس→تم از اي→شان ب→پرسم ك→ه ام→وال را ب→→ه چ→→ه ك→س∂ ت→حويل ده→م.پيش از اين كه چيز

                                                           

^ انبياء،آيات⅛۲و۲۷.  ـ سوره ۱
ـ بحاراالنوار،جلدＱΩ،صفحات۲۸۳و۲۸℮.  ۲



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۲۱

ف→→→رمود: ب→→→ه خ→→→→ادمم م→→→بار∑ ب→→→→ده. وق→→→ت∂ خ→→واس→→تم ب→→رخيزم،گفتم: آق→→ا،شيعيان ش→→ما در گ→→رگان ب→→→ه ش→→ما 
^ و ت→→→ا ب→→→رگرد＾،صدو  ه م→→→→∂رو ẃس→→→الم رس→→→اندند و م→→→ن م→→→أمور اب→→→→الغ س→→→→الم ه→→→ستم.فرمود: ش→→→ما ب→→→→ه م→→→ك
ل ص→بح ج→معه ب→→ه س→→المت وارد گ→رگان م→→∂شو＾، در ح→→ال∂ ك→→ه س→ه شب از  ẃه→فتاد روز ط→ول م→→∂كشد.او
^ ع→طا ك→رده است. اس→م او را ص→→لت  م→→اه رب→→يعاآلخ→→→ر گ→→ذشته است و خ→→واه→→→∂ دي→→→د ك→→→ه خ→→داون→→→د ب→→→ه ت→→و ن→→وها
^ م→ا خ→واه→د ب→ود. م→ن ن→يز ع→صر آن روز،  ب→→گذار. ص→→لتبنشريفبنجعفربنشريف از دوس→تان و اولي→ا

^ ديدار شيعيان و دوستان خود به آنجا خواهم آمد. آنها را از آمدن من آگاه ساز.   برا
م→ن ب→ه ح→جẃ رف→تم و ب→رگشتم. دي→دم اوض→اع ه→مان گ→ونه است ك→ه ام→ام ف→رموده بود.سفرم صدو 
ه→فتاد روز طول كشيد و روز ورودم اوẃل صبح جمعه بود و سه شب از ماه ربيعاآلخر گذشته بود. 
^ داد و اس→→مش را ص→→→لت گ→→→ذاش→→تم.مردم ب→→ه دي→→دارم آم→→دند و م→ن ب→ه آن→→ها خ→بر دادم  خ→→دا ب→→ه م→→ن ن→→وها
ك→→→→ه ح→→→→ضرت ام→→→→ام ح→→→→سن ع→→→→سكر＾�وعده ف→→→→رمودهان→→→→د ك→→→→→ه ام→→→→روز ع→→→→صر ب→→→ه دي→→→دار ش→→→ما خ→→→واه→→→ند 
^ م→→→ن اج→→تماع ك→→ردند.نماز ظ→→هر و ع→→صر را ه→→→مان ج→→ا  آم→→→د.آنها خ→→→→يل∂ خ→→→وشحال ش→→→→دند و در خ→→→انه
خ→→وان→→→دند و ب→→ه ان→→تظار م→→قدم ش→→ريف ام→→→ام ن→→شستند.عصر ك→ه ش→د، دي→→دم ام→ام از در ات→اق وارد ش→دند و 
س→→→→الم ك→→→→ردند. م→→→→→ا ه→→→م ب→→→ه اس→→→تقبالشان ب→→→رخاستيم و دس→→→تشان را ب→→→وسيديم. ف→→→رمود: م→→→ن چ→→→ون ب→→→ه ج→→→عفر 
^ خ→→وان→دم و االن  رџآ Ẃنџم →ر√ Ẁوع→→ده داده ب→→ودم ك→→→ه ام→→روز ب→ه دي→دار ش→→ما ب→يايم، ن→ماز ظ→هر و ع→صر را در س
ه→→→م ب→→→ه اي→→→نجا رس→→يدهام.ح→→ال،اگ→→ر م→→سائل ي→→→ا ح→→وائ→→ج∂ داري→→د، ب→→پرسيد.مردم ج→→مع ش→→دند و م→→سائل و 
ح→→→→وائ→→→→جشان را ع→→→→رض ك→→→→ردند.بعد، ام→→→→ام وداع ك→→→→ردند و ت→→→→شريف ب→→→→ردند.۱اي→→→→نها ك→→→→→رام→→→→ات∂ است ك→→→→→ه 

ر م∂سازد.  ẃما را به نور امامت و واليتشان منو ^ قلبها
^ از واليت و  ^ آخ→→ر ع→→مرمان در م→→سير پ→→يرو ^ م→→→→ا را ت→→→ا لح→→ظه  از خ→→→→دا م→→→→∂خواه→→→يم ك→→→→ه ه→→→مه

امامت ثابت قدم بدارد. 
                                                           

ـ بحاراالنوار،جلدＱΩ،صفحات۲⅛۲و۳⅛۲.  ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲۲۲

آخرين لحظات حيات مبار∑ امام حسن عسكر＾� 
ام→→→→→→→→روز، روز ه→→→→→→→→شتم م→→→→→→→اه رب→→→→→→→يعاالوẃل، روز ش→→→→→→→→هادت ام→→→→→→→ام ع→→→→→→→→سكر＾�در ب→→→→→→→يست و ه→→→→→→→شت 
^ دي→→→→→گر  س→→→→→→الگ∂ است.شب ه→→→→→→شتم ب→→→→→→→ا دست خ→→→→→→ود ن→→→→→امههاي∂ م→→→→→رقوم ف→→→→→رمودند و ب→→→→→→ه م→→→→→دينه و ج→→→→→اها
^ وض→→→→→→→→و آب خ→→→→→→→→واس→→→→→→→→تند. آن ق→→→→→→→→در ح→→→→→→→→→الشان ن→→→→→→→→امساعد ب→→→→→→→→ود ك→→→→→→→→ه  ف→→→→→→→→رستادند.ساعت آخ→→→→→→→→ر شب، ب→→→→→→→→را
^ دامنشان پهن كردند و در همان  ^ كامل بگيرند. لذا دستمال∂ رو ن→م∂توان→ستند خ→ودشان وضو
 ^ ب→→→→→→ستر ك→→→→→ه ن→→→→→شسته ب→→→→→ودند وض→→→→→و گ→→→→→رفتند و ن→→→→→ماز ص→→→→→بح را خ→→→→→وان→→→→→→دند. ب→→→→→عد از ن→→→→→ماز ف→→→→→رمودند آب ب→→→→→را
آش→→اميدن آوردن→→د.ظرف آب را ك→→ه آوردن→→د، آق→ا دس→تشان م→→∂لرزيد و ن→م∂توان→ستند ظ→رف را ن→→گه 
^ م→باركشان م→∂خورد.فرزند ب→زرگوارش→ان ام→→ام ع→صر(ارواح→نا ف→→داه)،ك→ه  دارن→د.ظرف ب→ه دن→→دانه→→ا
پنج ساله بودند، ظرف را گرفتند و مقابل پدر نشستند و ظرف آب را به دهان پدر نزدي− كردند 

و پدر را سيراب كردند. 
^ هم در قتلگاه افتاده بود و م∂گفت:  ا روز عاشورا تشنها ẃام

)؛  ґماءẂال џن ґم Ґ↨џب Ẃر џش ∂ґونẀق Ẃاس ґمẂوџيا ق)
^ آب، ضربات نيزه و شمشير بود كه بر بدن آغشته به خونش فرود م∂آمد.  ا به جا ẃام

 .−ґنائґفґب Ẃتￍل џح ∂ґتￍال ґواح Ẃر џẂاال џﾲџاهللا و ع ґعلي− يا ابا عبد Ẁاهللا ∂ￍل џص
 
 
 
 
 
 
 



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۲۳

 
 
 
 
 
 

ل  ẃاين [ف→→→→→ضايل و م→→→→→→ناقب∂ ك→→→→→ه از او[صاف ب→→→→→ه→→→→→→ẃو اع→→→→→تراف م→→→→→→∂كنم ك→→→→→ه ات] م→→→→→→ن ش→→→→→هادت م→→→→→→∂دهم»
^ آينده نيز جريان دارد».  ^ شما سابقه داشته و در زمانها ^ گذشته برا زيارت ذكر شد] در زمانها

 «∂ґقџ ∂» و «ما ب џضџمنظور از «ما م
џ→→→→قґ∂»چيست؟اح→→→→تماالت∂ وج→→→→ود دارد.ي− اح→→→→تمال اي→→→→ن  ∂»و«ما ب џض→→→→ џدر اي→→→→نجا م→→→→نظور از«م→→→→→ا م
ه است. ول∂ اشكال∂  ẃمربوط به عالم طبع و ماد«∂ґقџ ∂»مربوط ب→ه ع→الم ملكوت و«ما ب џض→џاست ك→ه«ما م
ك→→→ه در اي→→→ن اح→→→تمال وج→→→ود دارد اي→→→→ن است ك→→→→ه ع→→→نوان«م→→→→ا م→→→ض∂»با ع→→→الم م→→لكوت ت→→→ناسب ن→→→دارد؛ب→→لكه 
∂»و  џض→→→→→→џه و ط→→→→→→بيعت است ك→→→→→→→ه ت→→→→→→حت ت→→→→→→أثير زم→→→→→→ان ق→→→→→→رار م→→→→→→∂گيرد و م→→→→→→→عنا＾«ما م ẃم→→→→→→تناسب ب→→→→→→ا ع→→→→→→الم م→→→→→→اد
ق م→→∂يابد و ع→→الم زم→→ان ه→→م ت→نها ه→مين ع→→الم ن→→يست ك→→ه م→ا در آن  ẃيعن∂ گ→→ذشته و آي→نده، ت→حق ،«∂ґقџ «م→→اب
ه→→ستيم و م→→→∂بينيم.خدا م→→→∂دان→→→د ك→→ه چ→→→ه ع→→والم→→∂ پ→→يش از ع→→→الم م→→→ا ب→→وده؛مثل ه→→→مين زم→→ين و آس→مان م→ا 
^ ش→→→→→→→ده و ك→→→→→→هكشانها و م→→→→→→نظومههاي∂ ب→→→→→→→هوجود آم→→→→→→ده و  ك→→→→→→→ه م→→→→→→→نقرض ش→→→→→→→ده و دوب→→→→→→→اره از ن→→→→→→→و پ→→→→→→→→∂ريز
م→نقرض ش→ده است ي→ا از ن→→و آف→ريده ش→ده و همچنان ادامه داشته است تا نوبت به عالم فعل∂ ما رسيده 

^ از پ∂ آن بهوجود خواهد آمد.  است و عالم فعل∂ ما هم منقرض م∂شود و عوالم ديگر
از آن→جا ك→ه خ→→دا ق→→ديم است،ف→يض او ن→يز ق→ديم است. لذا ما نم∂دانيم چه عوالم∂ قبل از ما 

بوده و چه عوالم∂ بعد از ما خواهد بود. 
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^ ما از عوالم پيشين  ب∂خبر
حديث∂ از امام باقر�ذيل اين آيه آمده است: 

�؛۱   يد＃ ґد џق＃ جẂل џخ Ẃن ґس＃ مẂبџل ∂ґف ẂمẀه Ẃلџب...�
آن حضرت فرمود: 

 ↨ￍن џجẂال џنџك џس џو џمџعالẂه→ذا ال џو џقẂل→ џخẂه→ذا ال ∂џن→→Ẃفџذا اґا ￍل→ џج џو ￍز→ џع џاهللا ￍنџا џ−ґذل ẀويلẂأ→џر تґي→ا ج→اب)
)؛  ґارẃالن ẀلẂهџا џارẃالن џنџك џس џو ↨ￍن џجẂال ẀلẂهџا

^ ج→→→→→ابر، آن→→→→→گاه ك→→→→→→ه خ→→→→→داوند ت→→→→→مام اي→→→→→ن خ→→→→→لق و اي→→→→ن ع→→→→الم را ف→→→→→ان∂ ك→→→→رد [و ق→→→→يامت ب→→→→رپا ش→→→→د ]و  «ا
بهشتيان در بهشت و دوزخيان در جهنẃم مسكن گزيدند»، 

 џو Ẁهџون ẀدẀب Ẃع→→→ џن→→→اث＃ يґو ال ا ＃↨џول Ẁح→→→→Ẁف ґرẂي→→→→ џغ Ẃن→→→→ ґا مҐقẂل→→→→ џخ џد ￍد→→→→ џج џو ґمџع→→→→الẂا ال џه→→→→ذ џرẂي→→→→ џغ Ґماџع→→→→ال Ẁاهللا џد ￍد→→→→ џج)
)؛  ẂمẀهل ґظẀت ґماء ￍالس ґه ґهذ џرẂي џغ Ґماء џس џو ẂمẀهẀل ґم Ẃحџت ґض Ẃر џا اال џذџه џرẂي џغ Ґضا Ẃرџا ẂمẀهџل џقџل џو خ Ẁهџون Ẁد ґẃحџوẀي

«خ→→→→داوند از ن→→→→و ع→→→→الم∂ غ→→→→ير اي→→→→→ن ع→→→→الم و خ→→→→لق∂ غ→→→→ير اي→→→→ن خ→→→→لق م→→→→→∂آفريند ك→→→→ه ت→→→→مام آن→→→ها خ→→→دا را 
^ آن→→ها زم→→→ين∂ غ→→ير اي→→ن زم→→ين و آس→→مان∂ غ→→→ير اي→→ن  ع→→→بادت م→→→→∂كنند و او را ب→→→ه ي→→→→گانگ∂ م→→→→∂شناسند و ب→→را

آسمان م∂آفريند». 
 ẂمẀك џرẂي→ џغ Ґرا џش→џب ẂقẀل Ẃخ→ џي Ẃمџل џه→ẃالل ￍنџا ^ џر→џت Ẃوџا џد→ ґواحẂال џمџع→الẂا ال џه→ذ џقџل→ џما خ→→ￍن ґا џاهللا ￍنџا ^ џر→→џت џ−ￍل→→ џعџل)
 џ−ґولئẀا џم وґوال→→→→→→џعẂال џ−Ẃل→→→→→ ґت ґر→→→→→ ґآخ ∂→→→→→→ ґف џتẂنџم＃ ا џآد џفẂلџا џفẂلџا џم＃ وџع→→→→→→ال џفẂلџا џفẂلџا џقџل→→→→→→ џخ Ẃد→→→→→→ џقџل ґاهللا џو џﾲ→→→→→→џب

)؛۲  џنґẃيي ґم џاآلد
 ^ «ش→→ايد ت→→و ف→→كر م→→→∂كن∂ ك→→ه خ→دا ت→نها ه→مين ي− ع→→الم را آف→→ريده ي→→ا ف→كر م→→∂كن∂ ك→→ه خ→دا ب→شر
غ→ير ش→ما ن→→يافريده است[در ص→ورت∂ ك→ه چ→→نين ن→يست؛نه ع→→الم م→نحصر ب→→ه اي→ن ع→→الم است ن→ه ب→شر منحصر 
ب→ه ش→ماست]بلكه ب→→ه خ→دا ق→سم، خ→دا ه→زارهزار ع→الم و ه→زارهزار آدم آفريده است[هزارهزار كنايه از 

كثرت است]و تو در آخر اين عالمها و اين آدميزادها قرار گرفتها＾». 
                                                           

 .۱Ｑ＾ق،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۱Ｑ＾ق،ذيل آيه ^ ـ تفسير صاف∂،سوره ۲



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۲


 ^ ^ آم→ده و ب→→ا م→يلياردها نسلش منقرض گشته،سپس آدم ابوالبشر ديگر ي→عن∂، آدم اب→والب→شر
ب→→ا م→يلياردها ن→→سلش آم→ده و رف→ته است و ه→مچنان م→يلياردها آدم اب→والب→شر ب→→ا م→يلياردها ن→سلشان آم→ده و 
ف→→→→ان∂ ش→→→→دهان→→→→→د و اي→→→→ن− ش→→→ما در پ→→→∂ آن آدمه→→→ا آم→→→دهاي→→→د و ش→→→→ما ه→→→→م م→→→نقرض م→→→∂شويد و پس از ش→→→→ما 

دوباره عالمهاي∂ و آدمهاي∂ م∂آيند و م∂روند،ال∂ ماشاءاهللا العليم الحكيم. 
^ عوالم  واليت اهل بيت�در همه

حاال ما خطاب به خاندان عصمت�م∂گوييم: 
)؛  џ∂ґقџا بџيمґف ẂمẀكџار＃ ل џج џو ∂ џضџا مџيمґف ẂمẀكџل ẁقґاب џا س џذџه ￍنџأ Ẁدџه Ẃشџأ)
^ اين عوالم موال بودهايد».  «من شهادت م∂دهم كه شما در همه

ـ ك→ه از آدم  ي→→عن∂، واليت ش→→ما اه→→ل ب→→يت ن→بوẃت�منحصر ب→ه ه→مين ب→ن∂ آدم ف→عل∂ ن→يست 
ق ب→→وده است.ع→→→الوه ب→→ر ع→والم ب→اال و  ẃع→→والم م→→حق ^ ـ ب→→لكه واليت ش→→→ما در ه→→مه اب→→والب→→شر ش→→روع ش→→→ده 
^ و ج→سمان∂ و زم→ان∂ و زم→انيẃات،  ẃم→ورد ب→حث م→ا ن→يست،در ه→مين ع→والم م→→اد Ґع→→والم ان→→→وار، ك→→ه ف→عال

كه آن هم منحصر به اين عالم فعل∂ ما نيست،شما ول∂ẃ بودهايد و واليتتان نفوذ داشته است. 
)؛  џ∂ґقџا بџيمґف ẂمẀكџار＃ ل џج џو)

^ اين عالم نيز چنين است».  «بعد از انقضا
» خ→→→→→واه→→→→→د ب→→→→→ود و در  ẃ∂ب→→→→→وده است، در ع→→→→→→والم پ→→→→→سين ن→→→→→يز «ول « ẃ∂ع→→→→→→ل∂�در ع→→→→→→والم پ→→→→→→يشين «ول

عوالم باال هم كه معلوم است. 
)؛  џينґق ґد ẂحẀم ґه ґش Ẃرџعґب ẂمẀكџل џع џجџف ҐواراẂنџأ Ẁهẃالل ẀمẀكџقџل џخ)

^ آفريد و محيط بر عرش خود قرار داد».  «خدا شما را انوار
افتخار شيعيان در اقرار به واليت اهل بيت� 

)؛م→ن ب→ا ش→→ما ه→ستم؛يعن∂، ب→ه  ẂمẀكџع→џب→عد از اي→→ن ج→→مالت م→→∂گوييم، اف→تخار م→ن اي→ن است ك→ه(م
ع→→→→ظمت و ج→→→→→اللت و واليت ش→→→→ما اق→→→→رار م→→→→∂كنم و ت→→→→مام ح→→→→→يات و ن→→→→→شاط و س→→→→عادت خ→→→ود را در اي→→→ن 
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^ و هالكت و  م→∂دان→م ك→ه با شما باشم و نكند كه از شما جدا بشوم.جداي∂ از شما پوچ∂ و نابود
بدبخت∂ است.وجهاهللا باق∂ شما هستيد. 

)؛  ẂمẀكџل ￍوџأ ґهґب ẀتẂيￍل џوџا تџمґب ẂمẀك џر ґآخ ẀتẂيￍل џوџت џو ẂمẀكґب ẀتẂنџآم ẂمẀك ґرẂي џغ џعџم џال ẂمẀكџعџم ẂمẀكџعџمџف)
«من با شما هستم؛من با شما هستم،نه با غير شما...». 

^ اي→→→→→ن م→→→→→→طلب ب→→→→→سيار س→→→→→نگين است.ان→→→→→سان خ→→→→→→جالت م→→→→→→∂كشد ك→→→→ه ب→→→→گويد م→→→→ن ب→→→→ا ش→→→→→ما  ع→→→→→→ا ẃاد
^ از اخ→→→→→→الق و اع→→→→→مال دش→→→→→منان آن ب→→→→→زرگواران ب→→→→→اشد و  ه→→→→→ستم.اگ→→→→→ر اخ→→→→→→الق و اع→→→→→→مال ان→→→→→سان ن→→→→→مونها
 ^ اب،ا ẃك→→→→→→→→ذ ^ )،آيا ب→→→→→→→→يم آن ن→→→→→→→→يست ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→گويند ا Ẃم ẀكџرẂي→→→→→→→→→ џغ џع→→→→→→→→ џال م Ẃم Ẁكџع→→→→→→→→→џم Ẃم Ẁك џع→→→→→→→→ џآن→→→→→→→→→→گاه ب→→→→→→→→→گويد: (م
ẃشان ك→→→→→→رم است؛ ول∂ م→→→→→→ا از  ẃه،عادت آن→→→→→→ها اح→→→→→→سان و س→→→→→→جيت ؟الب→→→→→→ت ẃدروغ→→→→→→→گو، ب→→→→→→→→∂حياي∂ ت→→→→→→→→ا چ→→→→→→→→ه ح→→→→→→→د

خودمان بايد خجالت بكشيم اگر اينگونه باشيم. 
)؛  ẂمẀكџل ￍوџأ ґهґب ẀتẂيￍل џوџا تџمґب ẂمẀك џر ґآخ ẀتẂيￍل џوџت џو ẂمẀكґب ẀتẂنџآم)

«م→→→→ن ب→→→→ه ش→→→→→ما اي→→→→مان آوردهام و ت→→→ن ب→→→ه واليت آخ→→→رين ش→→→ما دادهام،ه→→→مان گ→→→ونه ك→→→ه ت→→→ن ب→→→ه واليت 
لين شما دادهام».  ẃاو

ي→→→→→→عن∂، ه→→→→→مان گ→→→→→ونه ك→→→→→ه ع→→→→→ل∂�را ب→→→→→ه واليت و ام→→→→→امت پ→→→→→→ذيرفت→→→→→هام، ام→→→→→ام م→→→→→→هد＾�را ه→→→→→م ب→→→→→ه 
^ م→است.كس∂  واليت و ام→→امت پ→→→ذيرفتهام؛چ→→ون ف→→رمودهان→→د، ان→→→كار ي→→ك∂ از م→→ا، در واق→→ع، ان→كار ه→→مه
^ زنجير به هم  ^ اي→→مان است ك→ه واليت و ام→امت ه→→مه را پ→→ذيرفته باشد. معارف دين مثل حلقهها دارا
ẃصل است.از ت→وحيد خ→دا ش→→روع م→∂شود و ب→ه ام→امت ح→ضرت مهد＾�ختم م∂گردد.اگر ي−  م→ت
^ آن، دن→→→→→→→→→بال آن ي− ح→→→→→→→→→لقه،از دس→→→→→→→→→ترس خ→→→→→→→→→ارج  ح→→→→→→→→→لقه از اي→→→→→→→→→ن زن→→→→→→→→→جير ج→→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→→شود، ت→→→→→→→→→مام ح→→→→→→→→→لقهها
^ ام→→→امان�و ان→→→كار  م→→→→∂شوند.ان→→→→كار ام→→→→امت ح→→→→ضرت م→→→→هد＾�(الع→→→→→ياذباهللا)مستلزم ان→→→→كار ه→→→→مه

نبوẃت حضرت خاتم�و انكار توحيد خدا خواهد بود (اعاذنااهللا). 
بẂت و طاغوت  ґبرائت از دشمنان اهل بيت�بهويژه ج

 џو ґين ґاطџي→→→→ ￍالش џو ґوتẀاغ→→→→→ￍالط џو ґتẂب→→→→ ґجẂال џن→→→→ ґم џو ẂمẀك→→→→ ґائ џد→→→→ Ẃعџا Ẃن→→→→ ґم ￍل→→→→→ џج џو ￍز→→→→→ џع ґￍاهللا ∂џلґا ẀتẂئ ґر→→→→→џب џو)
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)؛  ẂمẀكґẃق џحґل џين ґد ґاح џجẂال ẀمẀكџل џين ґمґالￍالظ Ẁم ґهґب Ẃز ґح
→→→بẂت و ط→→→اغوت و  ґاز دش→→→منان ش→→→ما و ب→→→→هويژه از ج ، ẃوجل ẃخ→→→داوند، ع→→→ز ^ ^ ج→→→→ستم ب→→→→ه س→→→و «و ب→→→→يزار

شيطانها و وابستگان آنها كه به شما ستم كرده حقẃ شما را غصب كردند». 
از ج→→→→مله وج→→→وه اف→→→تراق م→→→ا ش→→→يعه از اه→→→ل ت→→سنẃن،همين ب→→رائت از دش→→منان اه→→ل ب→→→يت است.آن→→ها 
ت  ẃص→→→→→→→→ريح ق→→→→→→→→رآن ك→→→→→→→→ريم، م→→→→→→→→ود ẃت اه→→→→→→→→→ل ب→→→→→→→→→يت رس→→→→→→→→→ول� ن→→→→→→→→→يستند؛زيرا ب→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→ص ẃم→→→→→→→→→نكر لزوم م→→→→→→→→→ود
ت اه→→→ل  ẃاج→→→→ر رس→→→→→الت رس→→→ولاهللا است.ه→→→ر كس ب→→→ه ق→→→رآن و رس→→→الت م→→→عتقد است،ب→→→ه م→→→ود Ẅ∂ذ＾الق→→→→رب
ب→→يت و ذ＾الق→→رب∂Ẅ ن→→يز م→→عتقد است. آن→→چه آن→→→ها ن→→دارن→→د و م→→→ا داري→→م، م→→وضوع ب→→رائت از دش→منان اه→ل 

بيت است؛ لذا ما در اين جمله از زيارت م∂گوييم: 
...)؛  џو ґوتẀاغￍالط џو ґتẂب ґجẂال џن ґم џو ẂمẀكґائ џدẂعџا Ẃن ґم ￍل џج џو ￍزџع ґￍاهللا ∂џلґا ẀتẂئ ґرџب џو)

رم؛مخصوصاҐ از دو نفر  ẃم→→∂جويم و از آنها متنف ^ ^ م→→∂كنم و ب→يزار ẃم→ن از دش→منان ش→→ما ت→بر
ل و  џرذ џا џث وџخ→→→→→→→→ب џاع→→→→→→→→→→داء و ش→→→→→→→→→ياطين و ج→→→→→→→→احدين، ا ^ بẂت و ط→→→→→→→→→اغوت)كه در م→→→→→→→→→يان ه→→→→→→→→→مه ґاز آن→→→→→→→→→→ها(ج

 . џرين ґاه ẃالد џر Ẃه џو د џدينґاآلب џدџ ب џا џنين ґعẃالال ↨џعنџو ل ґن↨ اهللا Ẃعџما ل ґيهџل џسند، ع џنج џا
بت)در قرآن فقط ي− جا آمده است،آنجا كه م∂فرمايد:  ґكلمه＾(ج

...�؛۱  џو ґوتẀاغￍالط џو ґتẂب ґجẂالґب џونẀن ґم ẂؤẀي ґتاب ґكẂال џن ґم Ґيبا ґصџوا نẀوتẀا џين ґذￍال ∂џإل џرџت Ẃمџأ ل�
^ آن ك→→→→سان∂ را ك→→→→ه ن→→→→صيب∂ از ك→→→→→تاب ب→→→ه آن→→→ها داده ش→→→ده است،ب→→→ه ج→→→بت و ط→→→اغوت  «آي→→→→→ا ن→→→→ديدها

ايمان م∂آورند...». 
ر آم→→→→→ده است.ح→→→→→اال م→→→→راد از ج→→→→بت و ط→→→→اغوت چ→→→→→يست؟  ẃط→→→→→اغوت در ق→→→→→رآن م→→→→→كر ^ ول∂ ك→→→→→لمه
گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→فتهان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→د: ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ام دو بت در زم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ان ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اهليẃت ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وده است و ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رب ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→جاز آن دو را پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رستش 
د ب→وده و ق→رآن ن→ام برخ∂ از آنها را آورده است، از  ẃه،بت در م→يان ع→رب ج→اهل∂ م→تعدẃ م→∂كردهان→د.الب→ت
→→ا  ẃن→وح. ام ^ џ→→سر در س→وره →→عوق و ن џغوث و ي→ џواع و ي→ Ẁو س ẃدџن→جم،و ^ ^Ẅ در س→وره ẃز→ Ẁنات و ع→→џج→→مله: الت و م

                                                           

 .Ｑ۱＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲۲۸

^ م→ورد پ→رستش ع→رب  مهها ẃم→قصود از ج→→بت و ط→اغوت ك→→ه در زي→ارت ج→امعه آم→ده است، آن م→جس
ن→→→→يست،بلكه م→→→→نظور ك→→→→→سان∂ است ك→→→→ه در رأس دش→→→→منان خ→→→→دا و دي→→→→ن خ→→→→→دا ق→→→رار گ→→→رفتهان→→→→د و اگ→→→ر چ→→→ه 
ن→→امشان در اي→→→ن زي→→ارت ن→→→يامده است،در رواي→→ات ف→→راوان از اه→→→ل ب→→يت ع→صمت�شديداҐ م→→ورد لع→ن 

^ در عالم بهوجود نم∂آمد.  قرار گرفتهاند.اگر آنها نبودند، هيچ منكر
به خود بنگريم از كدامين گروهيم 
حضرت امام صادق�فرمود: 

 Ẃن→→ ґم џو ＃ẃر→→ џش ґ ẃل→→Ẁك Ẁل→→ Ẃا أصџن و Ẁد→→ џع џو ... ґẃر→→ ґبẂال џن ґم→→џف ＃ẃر→→ ґب ل→→Ẁا كџن ґوع Ẁر→→Ẁف Ẃن→→ ґم џر＃ وẂي→→ џخ ґ ẃل→→Ẁك Ẁل→→ Ẃأص Ẁن Ẃح→→џن)
)؛۱  џ↨ џش ґاحџف џيح＃ وґبџق لẀك Ẃم ґه ґوع ẀرẀف

^ درخت وج→→→ود م→→→است... و  ^ خ→→→→وب∂ها ه→→→→ستيم و ه→→→→→ر ن→→→→يك∂ از ش→→→→اخهها «م→→→→ا ري→→→→شه و اص→→→→→ل ه→→→→مه
^ درخت وجود آنهاست».  ^ بد＾هاست و هر كار زشت∂ از شاخهها دشمن ما ريشه و اصل همه

 ^ ب→→→ا اي→→→ن ت→→→وصيف،ما ب→→→→ايد در خ→→→ود ب→→→→نگريم و ب→→→→بينيم در اخ→→→→الق و اع→→→مال خ→→ود،نشان از م→→يوه
كدام درخت داريم و با كدام درخت پيوند خوردهايم؟نكند به زبان بگوييم:  
)؛  ґوتẀاغￍالط џو ґتẂب ґجẂال џن ґم џو ẂمẀكґائ џدẂعџأ Ẃن ґم ￍل џج џو ￍزџع ґￍاهللا ∂џل ґإ ẀتẂئ ґرџب џو)

^ واق→ع∂ از جبت  ẃدست دوس→ت∂ ب→ه دش→منانشان داده ب→اشيم؛ چ→را ك→ه ت→بر Ґو اخ→→القا Ґول∂ ع→مال
^ عمل∂ از اخالق و اعمال آنهاست. مواليمان اميرالمؤمنين� فرمود:  ẃو طاغوت،تبر

ما)؛  ґهẂيџل џوا ع Ẁرґب Ẃاص џو Ẁهџت џو طاع Ẁهџضات Ẃرџوا مẀبẀلẂاط џو ￍل џج џو ￍزџع ґاهللا џدẂن ґيما عґوا فẀب џغ Ẃار џو)
ل رن→ج ب→ندگ∂اش  ẃب→ه ب→هشت خ→دا رغ→بت ن→شان ب→دهيد و در اط→اعت از ف→رمان خ→دا س→اع∂ و در ت→حم»

^ هوس نهادن م∂خواهد]».  صابر باشيد[ كه بندگ∂ خدا دشوار＾ها دارد و پا رو
)؛  ẂمẀتẂم ￍدџما ق ґبџب џسґب ґ↨џيامґالق џمẂوџي ẂمẀكџل ↨џفاع ￍالش ґبџلџط ∂ґونا فẀي ẂعẀال ت)

^ شفاعت به خاطر گناهانتان به رنج و تعب نيفكنيد».  «ما را در روز قيامت، برا
                                                           

ـ كاف∂،جلد۸ ،صفحه＾۲℮۲.  ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۲۹

^ گ→→→→ند و  ^ اع→→→→→مالتان ن→→→→توان→→→→يم از ش→→→→→ما ش→→→→→فاعت ك→→→→نيم و از ب→→→→→و ^ ن→→→→→كنيد ك→→→→→ه م→→→→→ا ب→→→→ر اث→→→→ر ب→→→→→د ك→→→→→ار
اق→→لẃ ب→→ه ص→→ورت آدم  ẃع→→→فونت گ→→→→ناهانتان ن→→→توان→→→يم ب→→→ه ش→→→→ما ن→→→زدي− ب→→→شويم. ب→→→→ه ق→→ول ي→→ك∂ از ع→→لما، ح→→د

وارد محشر بشويم تا شفاعتمان كنند. 
كẀمẂ يџوẂمџ القґيامџ↨)؛  ґẃو Ẁدџع џدẂن ґع ẂمẀك џسẀفẂنџوا ا Ẁح џضẂفџالت џو)

روز ق→→→→→→يامت،خودتان را در ن→→→→→→زد دش→→→→→منانتان م→→→→→فتضح ن→→→→→سازيد ك→→→→→ه ب→→→→→→گويند ش→→→→→→ما ك→→→→ه پ→→→→يرو ع→→→→→ل∂ 
^ از شما داريم؟  ^ بر ما داريد و ما كه نبوديم،چه كم و كسر بوديد،چه برتر

)؛  ґهґب Ẁاهللا ẀمẀك џرџمџما اґوا بẀك ￍسџمџت)
− باشيد».  ẃبه اوامر خدا متمس»

^ دي→→→→ن خ→→→→دا ع→→→زيزان→→→∂ آغ→→→شته ب→→→ه خ→→→ون گ→→→شته و   دي→→→→ن خ→→→→دا را ن→→→→→گه داري→→→د ك→→→ه در راه ن→→→گهدار
^ آن ع→→زيزان ه→→ستيم،بايد در راه  عيان دوس→→→تدار ẃن→→→يزهها رف→→→ته است. م→→→ا ه→→م ك→→ه م→→د ^ س→→→رهاشان ب→→→اال
ح→→فظ دي→→→ن از ه→→ر ن→→وع اق→→→دام→→∂ ك→→→ه در ت→→وان→→مان ه→→→ست دري→→غ ن→كنيم و در اي→ن ص→ورت است ك→ه ب→→ه م→ا 

اين بشارت را دادهاند كه: 
 ґاهللا џند ґما ع џو ґاهللا Ẁسول џر Ẁه џر Ẁض Ẃحџن يџا ẃالґا ب ґحẀما ي ^ џرџي џو џطґبџتẂغ→ џي Ẃنџا џنẂي→џب џو ẂمẀكґد→ џحџا џنẂي→џما ب→џف)

)؛۱  ґاهللا џقاءґل ب ґحẀي џو ẀهẀنẂي џع رџقџتџف ￍل џج џو ￍزџع ґاهللا џن ґم Ẁ↕ џشارґبẂال ґيهґتẂاџت џو ∂џقẂبџا џو ẁرẂي џخ
^ م→قامات ع→ال∂ و محبوبتان نخواهد بود، جز حضور  ^ ب→ين ش→ما و م→شاهده «دم ج→ان دادن،ف→اصلها
رس→→→ول خ→→دا� در ك→→نار ش→→خص م→→حتضر؛ و در اي→→ن م→→وقع،بشارت از ج→→انب خ→→دا م→→∂رسد و چ→→شم ان→→سان 

^ خدا م∂گردد و با حال∂ خوش وارد عالم برزخ م∂شود».  محتضر روشن م∂شود و دوستدار لقا
روز قيامت از شيعيان خود حمايت م∂كنيم 

^ داريم كه م∂فرمايد:  ^ تهديدآميز ^ بقره آيه در سوره
→→نẂها  ґم Ẁذ џخ Ẃؤ→→Ẁال ي џو ẁ↨џفاع→→ џها شẂن→→ ґم ẀلџبẂق→→Ẁال ي џو ҐئاẂي→→ џس＃ شẂف→→џن Ẃن→→ џع ẁسẂف→→→џن ^ ґز Ẃج→→→џال ت ҐماẂو→→→ џوا يẀق→→→ￍات џو�

                                                           

 .۷Ｑ۱، حديث۸ ؛ تحف العقول،صفحات℮۷وＱ۳＾ـ بحاراالنوار،جلد⅛،صفحه ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲۳Ω

�؛۱   џون Ẁر џصẂنẀي ẂمẀال ه џو ẁل Ẃدџع
^ مجازات نم∂شود؛ نه از كس∂ شفاعت پذيرفته  ^ ديگر ^ كه كس∂ به جا «ب→ترسيد از آن روز

^ م∂شوند».  م∂شود نه غرامت و بدل و نه يار
ول∂ ذيل اين آيه،از حضرت امام صادق�بيان∂ اميدبخش آمده است كه فرمودهاند: 

)؛  ẀهẂن џع ∂ґنẂغẀال ي џداءґفẂال џو џ↨џفاع ￍالش ￍن ґاџف ґت ẂوџمẂال ẀمẂوџهذا ي џو)
 ^ ^ را از ان→→→سان ن→→→م∂پذيرند] روز م→→→→رگ است[در روز م→→→رگ است ك→→→ه ب→→را «اي→→→ن روز [ك→→→→ه چ→→→يز

تأخير آن] نه شفاعت كس∂ را م∂پذيرند نه دادن عوض و بدل مؤثẃر است». 
)؛  زاء＃ џج ￍلẀنا كґت џيع ґش Ẃنџع ^ ґز Ẃجџنا نџلẂهџا џا وẃن ґاџف ↨џيامґقẂال ґمẂوџي ∂ґا فẃمџاџف)

→→→→ا در روز ق→→→→يامت، م→→→→→ا و خ→→→→اندانمان ب→→→→ه ح→→→→مايت از ش→→→→يعيان خ→→→→ود ب→→→→رم∂خيزيم و از آن→→→→ها دف→→→→اع  ẃو ام»
م∂كنيم». 

 Ẁين џس ẀحẂال џو Ẁن џس џحẂال џو Ẁ↨џم ґفاط џو ￒ∂ґلџع џو ẁدẃحمẀم ґارẃالن џو ґ↨ￍن џجẂال џنẂيџب ґرافẂع џẂاال ∂џلџع ￍنџونẀك→џيџل)
ها)؛  ґدґدائ џش ґضẂعџب ∂ґف ґصاتџرџعẂال џ−Ẃلґت ∂ґنا فґت џيع ґش џضẂعџب ^ џرџنџف Ẃم ґهґآل Ẃن ґم џونẀبґẃيￍالط џو

«در اع→→→راف ك→→→ه ج→→→ايگاه∂ ب→→→ين ب→→→هشت و ج→→→هنẃم است، م→→→حمد و ع→→→ل∂ و ف→→→اطمه و ح→→→سن و ح→→سين و 
^ محشر اشراف دارند].در آن موقع، بعض∂ از شيعيان خود  پ→اكان از آل رس→ول ح→اضرند [و ب→ر ص→→حنه
^ آن ع→→→→رصات اف→→→→→تادهاند[آنها را  را م→→→→→→∂بينيم ك→→→→→ه [ب→→→→→ر اث→→→→→ر گ→→→→ناهانشان] در ب→→→→رخ∂ از ش→→→→دايد و س→→→→خت∂ها

شفاعت م∂كنيم]». 
 ... ẂمẀه→→→→→џرائџظ→→→→→Ẁن џار＃ وẃم→→→→→→ џع џو ＃ ẃر џذ∂→→→→→→ ґبџا џو џدادẂق→→→→→→ ґمẂال џو џمانẂل џس→→→→→→џنا كґت џيع→→→→→→ ґش џيار→→→→→→ ґخ Ẃم ґهẂيџل→→→→→→ џع ẀثџعẂبџن→→→→→→џف)

تґنا)؛۲  џر Ẃض џحґب ґنان ґجẂال ∂џلґا ẂمẀهџونẀلẀقẂنџي џو ￍب џحẂال ẀرẂيￍالط ẀطґقџتẂل џما يџك ґصاتџرџعẂال џن ґم ẂمẀهџونẀطґقџتẂلџيџف
ار و نظاير آنها را م∂فرستيم م∂روند و  ẃخ→وبان از ش→يعيانمان م→انند سلمان و مقداد و ابوذر و عم»

                                                           

^ بقره،آيه＾℮۸.  ـ سوره ۱
 .℮Ｑـ بحاراالنوار،جلد۸ ،صفحه＾℮℮،حديث ۲



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۳۱

^ اه→→→ل  ^ ريگه→→→→ا ب→→→رم∂چيند، آن→→→ها دوس→→→تان م→→→→ا را از الب→→→→هال ^ گ→→→ندم را از الب→→→→هال م→→→انند م→→→رغ∂ ك→→→→ه دان→→→هها
محشر بر م∂چينند و آنها را به حضور ما در بهشت م∂آورند». 

^ از شفاعت اهل بيت�  ^ برخوردار شرايط شيعيان برا
^ آورده و فرمودهاند:  ذيل همين حديث قيد

)؛  ґهґوان Ẃخґا џوقẀق Ẁح џو ґ↨џالي ґوẂال џحاز Ẃدџق Ẃنџا џدẂعџب ґهґمالẂعџا ∂ґنا فґت џيع ґش ^ ґر ґẃصџقẀم Ẃن ґم)
^ ش→→→→فاعت م→→→→→ا ق→→→→رار م→→→→∂گيرند،آن گ→→→روه از ش→→→يعيان م→→→→ا ه→→→ستند ك→→→ه از ح→→→يث  «آن→→→→ان ك→→→→ه در ح→→→→وزه
ل، اعتقاد به واليت  ẃر بوده و كوتاه∂ كردهاند، ول∂ دو شرط عمده را دارا بودهاند:او ẃاع→مالشان مقص
م، حقوق برادران ايمان∂ خود را رعايت كردهاند».  ẃما را به دست آورده و در جان نشاندهاند و دو

^ ان→→سان دخ→يل است  يẃت است و در س→→→عادت اب→→→د ẃاه→→م ^ ^ ح→→قẃ النẃ→→→اس،آن چ→→نان دارا م→→سأله
كه در اين حديث در كنار اعتقاد به واليت قرار گرفته است. 

)؛ تضييع حقẃ از هر قبيل  ґهґوان Ẃخ ґا џوقẀق Ẁح џو ↨ џالي ґالو џحاز Ẃد→→џق Ẃن џا џد Ẃعџ ام→ام ص→ادق� ف→رمودهان→د:(ب
^ شديد در دنيا و آخرت م∂شود.  كه باشد، باعث گرفتار＾ها

^ و ف→→→→روشنده،همه ب→→→→ر گ→→→→ردن ه→→→→م ح→→→قẃ دارن→→→د؛همكار ب→→→ر  زن و ش→→→→وهر،اوالد و والدي→→→→ن،مشتر
^ م→→ا ك→→ه ب→ا ه→→م در ارت→باطيم،بر گ→ردن ه→→م ح→قẃ داري→م.اگ→ر  گ→→ردن ه→→مكار ح→→قẃ دارد و خ→→→الصه،همه
^ ف→راوان خ→واه→يم ش→د.  ح→→قوق ي→→كديگر را رع→→ايت ن→كنيم، م→→سلẃماҐ پس از م→رگ، دچ→→ار گ→رفتار＾ها
^ اع→→→تقاد ب→→→ه واليت و حبẃ اه→→→ل ب→→→يت ع→→→صمت�است  لي→→→→→ن ش→→→→رط ح→→→→صول س→→→→→عادت اب→→→→→د ẃه، اوẃ الب→→→→ت
ول∂ آث→→→ار آن ب→→→→ايد در ع→→→مل ظ→→→اهر ش→→ود و م→→ظهر ب→→ارز آن رع→→→ايت ح→→قوق النẃ→→→اس است و لذا م→→راق→→بت 
ش→→ديد الزم است ك→→ه در اث→→ر ب→→د ع→→→مل∂ها و ت→→جاوز ب→ه ح→قوق م→ردم،آن گ→وهر اص→ل∂ را ك→→ه حبẃ آل 
→→هدار نسازيم و به سالمت از اين دزدگاه دنيا عبورش  ẃب→يت رس→ول�است، از دست ن→دهيم ي→ا لك
^ ع→→→→→→→مل خ→→→→→→→ود را ب→→→→→→→ه  ^ ت→→→→→→→مام، ص→→→→→→→حيفه ^ اع→→→→→→→→مال، ب→→→→→→→→ا س→→→→→→→ربلند ^ ص→→→→→→→حيفه ده→→→→→→→→يم و در م→→→→→→→→وقف ارائ→→→→→→→→→ه

∂ درخشان نوشته شده است:  ẃآن با خط ^ ل ارائه كنيم كه در سر لوحه ẃفرشتگان موك



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲۳۲

لґẃ∂ґ بẂنґ ابيطالب)؛  џع ب Ẁح)
در حديث نيز آمده است: 

ب عџلґẃ∂ґ بẂنґ اџبيطالґب)؛۱  Ẁح ґن ґؤمẀمẂال ↨џيف ґح џص ẀنوانẀع)
در پ→→→→→→رتو ن→→→→→→ور اي→→→→→→ن ع→→→→→→نوان است ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه س→→→→→هولت و م→→→→→هربان∂ ب→→→→→→ه ح→→→→→ساب اع→→→→→مال ان→→→→→→سان م→→→→→ؤمن 
^ آن ارزش نخواهد بود  ^ عمل∂ كه خال∂ از اين عنوان است، دارا →ا آن نامه ẃرس→يدگ∂ م→∂شود.ام

كه به حسابش برسند؛طردش م∂كنند و م∂گويند: 
)؛  џمين ґر ẂجẀمẂا الџسيم Ẁسيماه)

^ تبهكاران است».  «قيافهاش قيافه
�؛۲   ґدامẂق џالẂا џو ґґ∂ ґواصￍالنґب Ẁذ џخ ẂؤẀيџف ẂمẀيماه ґسґب џونẀم ґر ẂجẀمẂال Ẁف џرẂعẀي�

^ س→→→→→→→→→ر و پ→→→→→→→→→اهايشان  «ت→→→→→→→→→→بهكاران ب→→→→→→→→→→ا ق→→→→→→→→→→يافههايشان ش→→→→→→→→→→ناخته م→→→→→→→→→→∂شوند و آن→→→→→→→→→گاه آن→→→→→→→→→ها را ب→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→وها
م∂گيرند[و به ميان دوزخ م∂افكنند]». 

^ م→→حبẃ ام→→يرالم→→ؤمنين�قرار ب→→ده.  ^ م→→ا را س→→يما خ→→داي→→→ا، ب→→→ه ح→→رمت ام→→يرالم→→ؤمنين�س→→يما
^ اص→→ل∂ م→→ا،در ح→→يات ج→→→اودان→∂ م→ا، حبẃ ام→يرالم→ؤمنين� است؛ول∂ ب→→ه ش→رط اي→→ن  آر＾، س→→رمايه

كه آن را سالم نگه داريم. 
نهيب درسآموز زينب كبر＾�به كوفيان 

→→→ا ن→→توان→→ستند اي→→ن س→→رمايه را ن→→→گه دارن→→→د.اه→→ل  ẃام→→يرالم→→ؤمنين� ب→→ودند، ام ẃاه→→→ل ك→→→وفه ه→→→م م→→حب
^ ح→يات  ^ م→نبر او م→وعظهها ^ واليت آن ح→ضرت ب→ودند؛پا ك→وفه س→اليان دراز م→→ستقيماҐ زي→ر س→ايه
^ ج→→→→→نگ و ج→→→→→هاد،در  ^ ش→→→→→نيدند؛پشت س→→→→→رش ن→→→→→مازها خ→→→→→وان→→→→→دند؛در م→→→→→يدانه→→→→→→ا ب→→→→→خش ف→→→→→راوان از و

                                                           

^ رح→مان∂ همدان∂(رحم↨ اهللا عليه)در كتاب  ـ ت→اريخ ب→غداد،ج→لد℮،صفحه＾۱Ω℮،از رس→ول خ→دا�ب→ه نقل از م→رحوم آق→ا ۱
بنابيطالب.  ẃ∂االمام عل

^ الرẃحمن،آيه＾℮۱.  ـ سوره ۲
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رك→→→→→اب او ج→→→→→انباز＾ها و ف→→→→→→داك→→→→→ار＾ها ك→→→→→→ردند؛ول∂ چ→→→→→ه ش→→→→→→د ك→→→→→→ه ب→→→→→دبخت∂ ب→→→→→ه س→→→→→راغ→→→→شان آم→→→→د و آن 
^ را ب→→→→→ه ج→→→→ان خ→→→ريدند،آن  ^ را ب→→→→ه آس→→→→ان∂ از دست دادن→→→→→د و ن→→→→نگ و ع→→→→ار اب→→→→د ^ ح→→→→→يات اب→→→→→د س→→→→رمايه

� به آنها سركوفت زد و فرمود:  Ẅ^ م، زينب كبر ẃچنان كه روز دوازدهم محر
)؛  џونẀكẂبџتџا)

«آيا داريد گريه م∂كنيد»؟ 
)؛  ґكاءẀبẂالґب Ẁياء ґر Ẃحџا ẂمẀكￍن ґاџوا فẀكẂابџف ґاهللا џو Ẃل џجџا)

«بله،به خدا قسم، گريه كنيد كه شما سزاوار گريهايد». 
^ از پ→→→→→يامبر  ب→→→→→ه ب→→→→→دبخت∂ خ→→→→ود ب→→→→ايد گ→→→→ريهها ك→→→→نيد؛ ه→→→→يچ م→→→→→∂دان→→→→يد چ→→→→→ه ك→→→→ردهاي→→→→د؟چه ج→→→→گر
سوزاندهايد؟چه پردگيان∂ را از حرم رسول اهللا بيرون كشيده و در ميان شهرها چرخاندهايد؟ 

 . џرين ґاهẃالط ґهґآل џد＃ وￍم џحẀم ∂џلџع Ẁاهللا ∂ￍل џو ص џمينґالẃالظ ґمẂوџقẂال ∂џلџع ґهẃالل ↨џن Ẃعџال لџا
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^ بوديد؛آنگاه شما را محيط بر عرش خود قرار داد  «خ→داوند ش→ما را آف→ريد در ح→→ال∂ ك→→ه ان→وار
ت→→→→ا اي→→→→ن ك→→→→ه ب→→→→ه س→→→→بب ش→→→→ما ب→→→→ر م→→→→ا م→→→→→نẃت ن→→→→هاد و ش→→→→ما را در خ→→→→انههاي∂ م→→→ستقرẃ س→→→اخت ك→→→ه اذن داده است آن 

خانهها رفعت پيدا كنند و نام او در آن خانهها ياد شود». 
معنا و مفهوم عرش 

ه ب→→→→→→→→→→→→→→→→ه رواي→→→→→→→→→→→→→→→→ات رس→→→→→→→→→→→→→→→يده از  ẃا آن→→→→→→→→→→→→→→→چه ب→→→→→→→→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→→→→→→→وج→→→→→→→→→→→→→→→→ ẃد آم→→→→→→→→→→→→→→→ده است؛ام ẃع→→→→→→→→→→→→→→→→رش ب→→→→→→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→→→→→عان∂ م→→→→→→→→→→→→→→→تعد
م→→→→عصومين�مناسبتر ب→→→→هنظر م→→→→∂رسد اي→→→→ن است ك→→→→→ه م→→→→راد ت→→→مام ع→→→والم ام→→→كان از غ→→→يب و ش→→→هود 

^ شريفه م∂خوانيم:  است.در آيه
 ґشẂر→ џعẂال ∂џل→ џع ^ џوџت→ Ẃاس ￍم→Ẁام＃ ث→ￍأي ↨ￍت→ ґس ∂→ґف џض Ẃر џالẂا џو ґماوات→→ ￍالس џقџل→→ џخ ^ ґذￍال Ẁاهللا ẀمẀك→→→ￍب џر ￍإن�

...�؛۱  џرẂم Ẃاأل Ẁرґẃب џدẀي
^ است ك→→→ه آس→→→مانها و زم→→→ين را در شش روز[شش دوران]آف→→→ريد و  «پ→→→روردگار ش→→→ما خ→→→داوند

                                                           

^ يونس،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
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 ۲۳⅛

سپس بر تخت[قدرت]قرار گرفت و به تدبير امور [عالم]پرداخت...». 
اس→→→→توا ب→→→→ر ع→→→→رش ك→→→→نايه از اس→→→→تيال ب→→→→ر ت→→→→مام ع→→→→→الم ام→→→→→كان است، چ→→→→→نان ك→→→→→ه گ→→→→→فته م→→→→→∂شود ف→→→→الن 
 ^ س→→لطان ب→ر ت→خت ن→→شست؛يعن∂،بر م→ملكت اس→تيال ي→افت و زم→ام ام→ور را ب→ه دست گ→رفت. در آي→→ه

ديگر آمده است: 
...�؛۱  Ẃم ґهґẃب џر ґدẂم џحґب џون Ẁحґẃب џسẀي ґشẂرџعẂال ґلẂو џح Ẃن ґم џينґẃاف џح џ↨џكґالئџمẂال ^ џرџت џو�

«ف→→→→→رشتگان را[در روز ق→→→→→→يامت]م∂بين∂ ك→→→→→ه ب→→→→→→ر گ→→→→→رد ع→→→→رش خ→→→→دا ح→→→→لقه زدهان→→→→د در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه ب→→→→→ه 
^ خود مشغولند...».  تسبيح و حمد خدا

 ^ اي→نجا ه→م ك→نايه از اي→ن است ك→ه ف→رشتگان ب→ر ت→→مام اب→→عاد عالم هست∂ احاطه دارند و آماده
^ اوام→ر خ→→دا ه→ستند.برخ∂ از روايات هم مؤيẃد همين معناست؛ از جمله در مجمعالبحرين،  اج→را

ذيل لغت«عرش»،از پيامبراكرم�روايت∂ نقل شده است كه فرمود: 
 ґه→Ẃيџل ґا ∂→ џحẂوџا ￍم→Ẁث ＃↨џن→ џس џفẂلџا џينґالث→→џث џطارџف Ẃر→ ґط Ẃنџا ґه→Ẃيџل ґا ∂ џحẂوџا→→џف ґرش→→ џعẂال џت Ẃح→→→џت Ґكاџل→→џم Ẁاهللا џقџل→→ џخ)
 ∂ џحẂوџاџف Ґ↨ثґثال ↨џن џس џفẂلџا џينґالثџث џطارџف Ẃر ґط Ẃنџا ґهẂيџل ґا ∂ џحẂوџا ￍم→Ẁث ^ џر→ ẂخẀا ↨џن→ џس џفẂلџا џينґالثџث џطارџف Ẃر→ ґط Ẃنџا
 џقال→→џف ґش Ẃر→ џعẂال џن→ ґم ∂ґان→ẃالث ґف џرￍالط ∂џلґا ẂغẀلẂب→џت Ẃمџل џ−ґذل→џك ґر Ẃو→→ الص ∂→→ґف џخџفẂن→→Ẁي ∂ẃت→→ џح џت Ẃر→→ ґط Ẃوџل Ẃنџا ґه→→Ẃيџل ґا

)؛  ґه ґدẂم џحґب џو ∂џلẂع џ Ẃاال џ∂ґẃب џر џحانẂب Ẁس џ−ґذل џدẂن ґع Ẁ−џلџمẂال
^ م→ضمون ح→ديث اي→ن ك→ه: خ→داوند ب→ه ي→ك∂ از ف→رشتگان دس→تور پرواز از ي− سمت  خ→→الصه
ع→→→رش م→→→→∂دهد. او س→→→ه ب→→→ار پ→→رواز م→→→∂كند،در ه→→→ر ب→→ار س→→∂ ه→→زار س→→ال؛آنگاه ب→→ه او م→→→∂فرمايد، ت→→و اگ→→ر ب→→ه 
همين كيفيẃت، تا روز نفخ صور كه پايان عالم است پرواز كن∂، به آن طرف ديگر عرش نم∂رس∂. 

يعن∂، عظمت عرش آن چنان است كه مالئكه نيز قادر به احاطه بر آن نيستند. 
عظمت عرش در بيان امام اميرالمؤمنين� 

^ هود(آيه＾۷) آمده است:  در سوره
                                                           

 .۷Ｑ＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۱
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...�؛  ґماءẂال ∂џلџع Ẁه Ẁش Ẃرџع џكان џام＃ وￍأي ↨ￍت ґس ∂ґف џض Ẃر џالẂا џو ґماوات ￍالس џقџل џخ ^ ґذￍال џوẀه џو�
«خ→→→دا آس→→→مانها و زم→→→ين را در شش روز آف→→→ريد و ع→→→رش او ب→→→ر آب ب→→ود[قبل از اي→→ن ك→→ه آس→→مان و 

زمين را بيافريند]...». 
 џو Ẁض Ẃر џاال џقџل Ẃخ→→Ẁي Ẃنџا џلẂب→→џق ґم→→اءẂال ∂џل→→ џع Ẁه Ẁش Ẃر→→→ џع џم→→→ا ك→→→ان ґ↕ ￍد→→→Ẁم Ẃنџع:� џنين ґؤم→→→ ẀمẂال Ẁم→→→يرџا џلґئ→→→ Ẁس)

)؛  Ẁماء ￍالس
^ آب ب→ود،  ت ط→ول ك→شيد ك→ه ع→رش خ→دا ب→ر رو ẃك→→س∂ از ام→→ام ام→→يرالمؤمنين�پرسيد:چه م→د»

پيش از اين كه آسمان و زمين آفريده شوند». 
امام�فرمود: آيا حساب كردن را خوب بلد＾؟ 

او گفت:بله،حساب بلدم.امام�فرمود: 
 ґẃب џح Ẃن→→→→ ґم Ẃتџئґل→→→→ Ẁم ґماء→→→→ ￍالس ∂џلґا ґض Ẃر џاال џن→→→→ ґم џو ґبґرẂغ→→→→→→џمẂال ∂џلґا ґق ґر Ẃش→→→→→ џمẂال џن→→→→→→ ґم џض Ẃر џاال ￍنџا Ẃوџل)
 ẀهџتẂيџن→→Ẃفџا ∂ẃت→→→ џح ґبґرẂغ→→→ џمẂال ∂џلґا ґق ґر Ẃش→→→ џمẂال џن→→→ ґم Ґ↨ￍب→→→ џح Ґ↨ￍب→→→ џح Ẁهџل ґم Ẃح→→→џت Ẃنџا џ−ґفẂع→→→ џض ∂џل→→→ џع џتẂفґẃل→→→Ẁك ￍم→→→Ẁل＃ ث џد Ẃر→→→ џخ
 џقџل Ẃخ→→Ẁي Ẃنџا џلẂب→→џق ґم→→اءẂال ∂џل→→→ џنا ع→→→ ґẃب џر ґش Ẃر→→→→џع ґقاء→→→ џب Ẃن→→→ ґم Ґءا Ẃز→→→ Ẁج џفẂلџا џعينẂب→→→→ џس Ẃن→→→ ґء＃ م Ẃز→→→ Ẁج ґر Ẃش→→→ Ẁع џع→→→→Ẃب Ẁر џك→→→انџل

)؛  Ẁماء ￍالس џو Ẁض Ẃر џẂاال
ت→→→→و را وادار  ^ خردل∗∗∗∗باشد و  «اگ→ر از م→شرق ت→ا م→غرب زم→ين و از س→طح زم→ين ت→ا آس→مان پر از دانه
ك→→→→→→نند ك→→→→→→→ه اي→→→→→→ن ان→→→→→→بار خ→→→→→ردل را دان→→→→→هدانه[نه م→→→→→شتمشت]از م→→→→→شرق ب→→→→→ه م→→→→→غرب م→→→→→نتقل ك→→→→→ن∂، ط→→→→→ول اي→→→→→→ن 
ت∂ خ→→→واهد ب→→→ود ك→→→ه ق→→→بل از  ẃآن م→→→د ґش∂]ي− چ→→→→هارم از ي− ده→→→→م از ي− ه→→→→→فتاد ه→→→زارم→→→→ ґت[خردل ك ẃم→→→→د

آفرينش زمين و آسمانها عرش خدا بر آب بوده است». 
بعد فرمود: 

)؛۱  Ґثاال ґم џ−џل ẀتẂلￍثџما مￍنґا)
                                                           

^ ارزن هم ريزتر است.  ^ گياه∂ است كه ظاهراҐ از دانه ـ تفسير برهان،جلد۲،صفحه＾۲Ω۸،حديث۱Ω. ∗خردل:دانه ۱
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^ تو آوردم[تا مطلب را بفهم∂]».  «اين مثال∂ بود كه برا
اهل بيت اطهار�محيط بر عرش اله∂ 

→→ا ح→ساب اه→ل ب→يت رس→ول�از  ẃاز آدم→→يان ت→→وان→→اي∂ اح→→اطه ب→→ر ع→→رش خ→→دا را ن→دارد ام ^ اح→→→د
حساب ديگران جداست،چنان كه در اين زيارت م∂خوانيم: 

)؛  џينґق ґد ẂحẀم ґه ґش Ẃرџعґب ẂمẀكџل џع џجџف ҐواراẂنџأ Ẁهẃالل ẀمẀكџقџل џخ)
^ آفريد و سپس شما را محيط بر عرش خودش قرار داد».  «شما را خدا انوار

ẃه، ن→→→وران→→يẃت آن→→ها ه→→→مسنخ  پس ش→→→ما چ→→→→قدر ب→→→زرگيد ك→→→→ه ب→→→رعرش ب→→→ه آن ع→→→ظمت م→→→حيطيد.الب→→→ت
ن→→→→→→→→→→→→→→→ور خ→→→→→→→→→→→ورشيد و م→→→→→→→→→→اه و ب→→→→→→→→→→رق و...ن→→→→→→→→→→يست؛ از ق→→→→→→→→→→بيل�اهللا  →→→→→→→→→→→سانخ∗∗∗∗ب→→→→→→→→→→→ا  Ẁاز وج→→→→→→→→→→→ود است ك→→→→→→→→→→→→ه م ∂ ẃخ→→→→→→→→→→→اص
→→→→→موات و االرض�است ك→→→→→ه آف→→→→ريننده و ح→→→→→ياتبخش ت→→→→مام م→→→→وجودات است.آر＾، ع→→→→رش  ẃن→→→→→ورالس
م→→→قام ف→→→رمانفرماي∂ خ→→→داست و خ→→دا اه→→→ل بيت رس→→ول�را ان→→وار م→→حيط ب→→ر ع→→رش و م→→سيطر ب→→→ر م→→قام 

فرمانفرماي∂ خود قرار داده است. 
...�؛۱   Ẁيد ґرẀما يґل ẁالￍعџف џ−ￍب џر ￍن ґإ...�

^ تو آنچه را بخواهد انجام م∂دهد...».  «...حقيقت اين كه خدا
∂ از ب→→→→→→→ندگان خ→→→→→→→ود ن→→→→→→→يروي∂ ق→→→→→→→رار ده→→→→→→→→د و آن→→→→→→→→ها را  ẃاو م→→→→→→→→→∂توان→→→→→→→→→د در ج→→→→→→→→وهر ذات گ→→→→→→→روه خ→→→→→→→اص
→→→→ياء و  Ẃح ґناء و ا→→→ Ẃف ґآن→→→ها را، از اي→→→→جاد و ا ^ ^ خ→→→→ود ب→→→→سازد و زم→→→ام ام→→→ور ه→→→مه ب→→→→→ر ت→→→→→مام آف→→→→ريدهها ن∗∗∗∗ ґمẂي џه→→→→ Ẁم

ماته و شفابخش∂ و حاجترواي∂ و...،به دست آنها بسپارد.   ґا
كدام دين حقẃ است؟ 

→→→→→→ليا ذك→→→→→→ر م→→→→→→→∂كنيم.مرحوم ك→→→→→→لين∂ در ك→→→→→→اف∂ از  Ẁاي→→→→→→→→ن− ح→→→→→→→→ديث∂ را در ت→→→→→→→أييد اي→→→→→→→ن ح→→→→→→قيقت ع
                                                           

^ هود،آيه＾۱Ω۷. ∗مسانخ:همسنخ.  ـ سوره ۱
∗مهيمن:محيط،مراقب. 
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د بن سنان نقل م∂كند:  ẃمحم
)؛   ґ↨џيع ґẃالش џالفґت Ẃاخ ẀتẂي џر Ẃجџأџف �∂ґانￍر＃ الثџف Ẃع џج ∂ґأب џدẂن ґع ẀتẂنẀك)

^ از گ→فتگوهاي∂ را ك→ه راج→ع ب→→ه اين مطلب در  خ→دمت ح→ضرت ام→ام ج→واد�ب→ودم و پ→→ارها
ميان شيعه هست، عرض كردم. 

 Ґاẃي ґل џع џو Ґداￍم џحẀم џقџل џخ ￍمẀث ґهґتￍيґان џد Ẃحџوґب Ґدا ґẃرџفџتẀم Ẃل џزџي Ẃمџل ∂џالџعџت џو џ∑ џارџبџت џاهللا ￍن ґإ Ẁدￍم џحẀا م→ џي џالџق→џف)
)؛  هẂر＃ џد џفẂلџوا أẀثџكџمџف џ↨џم ґاطџف џو

^ است]خ→→→→داوند ت→→→→بار∑ و ت→→→→عال∂ از ازل در وح→→→→دانيẃت خ→→→→ود ت→→→→نها  د[اسم راو ẃم→→→→حم ^ «ف→→→→رمود: ا
د و ع→→→→ل∂ و ف→→→→اطمه را آف→→→→ريد و آن→→→→گاه ه→→→→زار ده→→→ر ب→→→ودند [و ج→→→ز آن→→→ها  ẃن→→→→بود]سپس م→→→→حم ^ ب→→→→ود[و م→→→→وجود

^ نبود]».  چيز
حاال ما نم∂دانيم مقصود از دهر چيست و هزار دهر چه معناي∂ دارد. 

هџا  џور→→→ẀمẀا џضￍو→→→џف џا وџهẂيџل→→→ џع ẂمẀهџت џاع→→→џط ^ џر→→→ Ẃأج џا وџهџقẂل→→→ џخ ẂمẀه џدџه Ẃأش→→→џف ґاءџي→→→ Ẃش Ẃاأل џيع ґم→→→ џج џقџل→→→→ џخ ￍم→→→→Ẁث)
)؛  Ẃم ґهẂيџل ґإ

^ اش→→→ياء را آف→→→ريد و آن ان→→→وار ط→→يẃبه را ش→→اهد آف→→رينش اش→→ياء ق→→رار داد و ط→→اعت  «پس از آن، ه→→→مه
ر ساخت».  ẃمخلوقات اجرا فرمود و مقر ^ آن انوار را بر همه

آنگاه امام�فرمود: 
 џق ґحџا لџهџم ґزџل Ẃنџم џو џق ґحẀا مџهẂن џع џفￍل џخџت Ẃنџم џو џق џرџا مџهџم ￍدџقџت Ẃنџم ∂ґتￍال Ẁ↨џانџي ґ ẃالد ґه ґذџه Ẁدￍم џح→Ẁا م→ џي)

)؛۱   Ẁدￍم џحẀا مџي џ−Ẃيџل ґا إџه Ẃذ Ẁخ
د، اي→ن آن دي→انت∂ است ك→ه ه→ر ك→→ه از آن ج→لو ب→يفتد، از دي→ن ب→يرون رف→ته و ه→ر ك→ه از آن  ẃم→→حم ^ «ا
ت→خلẃف ك→ند و ع→قب ب→→ماند، ت→باه گ→شته و ه→→ر ك→→ه ب→ه آن بپيوندد و مالزم آن باشد، به حقẃ رسيده است.اين 

را بگير [و از آن جدا مشو]». 
                                                           

ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾℮℮۱.  ۱
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از خ→→→دا م→→→∂خواه→→→يم ب→→→→ه م→→→→ا ه→→→م اي→→→ن رش→→→د ع→→→قل∂ را ع→→نايت ب→→فرمايد ك→→→ه ت→→ا زن→→دهاي→→م ب→→→ه ت→→حصيل 
^ از دنيا برويم.  ^ حيات ابد معارف بپردازيم و با سرمايه
اهل بيت اطهار�حبلاهللا و موجب نجات ما 
...)؛  لџكẀمẂ فґ∂ بẀيẀوت＃ џع џجџف ẂمẀكґا بџنẂيџل џع ￍنџم ∂ￍت џح)

^ آفريد و محيط بر عرش خود قرار داد، آنگاه بر ما منẃت گذاشت و شما  خ→دا شما را انوار
^ از جمال  ^ ع→رش∂ ك→→ه داش→تهايد، در اين عالم متجلẃ∂ ساخت و جلوها را از آن م→قام اش→مخ اع→→ال
آس→→→→→→مان∂ ش→→→→→→→ما را در خ→→→→→→انههاي∂ زم→→→→→→ين∂ ق→→→→→→رار داد ت→→→→→ا دست م→→→→→ا ب→→→→→ه درґ آن خ→→→→→→انهها ب→→→→→رسد و اي→→→→→ن لط→→→→→ف 

خداوند است كه دامن به دست ما داده است؛ وگرنه: 
)؛  ґباب Ẃر џẂاال ب џر џو Ẁرابالت џنẂيџا)

«خا∑ كجا و عالم پا∑ ربẃ االرباب كجا»؟ 
دام→→→→ن خ→→→→→دا ك→→→→يست؟دام→→→ن خ→→→→دا اه→→→ل ب→→→يت رس→→→ول�هستند ك→→→ه در دس→→→ترس م→→→ا خ→→→→اكيان ق→→→رار 
^ زم→→ينند ك→→ه  داده ش→→→دهان→→→→د.آر＾،آنها ح→→→بل اهللا ه→→→ستند و ري→→→سمان آوي→→→خته ش→→→ده از ع→→→رش خ→→→دا ب→→ه س→→و
ي− س→→→ر اي→→→ن ري→→→سمان در ع→→→→الم الوه→→→يẃت و رب→→→وبيẃت است و ي− س→→→ر دي→→→گر آن در اي→→→ن ع→→→الم ط→→→→بيعت ب→→→ه 
دست م→→ا داده ش→→ده است؛اگ→→ر آن ري→→سمان در اي→→ن چ→→اه ع→الم ط→بع ب→ه دست م→ا ن→م∂رسيد، ت→ا اب→د در اي→ن 

چاه م∂مانديم و محكوم به هال∑ دائم م∂شديم و لذا خداوند منẃان دستور داده است كه: 
قẀوا...�؛۱  ￍرџفџال ت џو Ґيعا ґم џج ґاهللا ґلẂب џحґوا بẀم ґصџتẂاع џو�

«همگ∂ به ريسمان خدا چنگ بزنيد و از هم پراكنده نشويد...». 
م→→→→→→→ا م→→→→→→→عتقديم ك→→→→→→→→ه ح→→→→→→→بل اهللا ح→→→→→→→ضرت ع→→→→→→→ل∂�و ي→→→→→→→→ازده ف→→→→→→→رزند م→→→→→→→عصومش �هستند.اي→→→→→→→→نان 
سار∗∗∗∗ است.  џفاء است، نه آن قرآن∂ كه خ ґم يافتهاند.آن قرآن∂ كه ش ẃتجس ґحقيقت قرآن هستند و قرآن

                                                           

 .۱Ω۳＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۱
سار:زيانبخش.  џخ∗
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ينџ إالẃ خџسارا�Ґ؛۱   ґمґالￍالظ Ẁيد ґزџال ي џو џينґن ґم ẂؤẀمẂلґل ↨џم Ẃح џر џو ẁفاء ґش џوẀما ه ґآنẂرẀقẂال џن ґم Ẁل ґẃزџنẀن џو�
^ م→→ؤمنان م→→وجب ش→→فا و رح→→مت است و س→→تمگران[در  «و از ق→→→→رآن ن→→ازل ك→→رديم آن→→چه را ك→→ه ب→→را

^ از قرآن] جز افرون∂ خسارت نصيب∂ نخواهند داشت».  بهرهمند
^ نجات است؟  كدام قرآن مايه

ق→رآن∂ ك→ه از دست ع→ل∂�و آل ع→ل∂�گرفته ش→ود و ب→ه دست دي→گران س→پرده ش→ود،آن 
ẃه، س→نẃ∂ ه→م م→→∂گويد ق→رآن ح→بل  ين م→→∂برد و اس→→فل س→→افلينش م→→→∂سازد.الب→ت ẃق→→رآن ،آدم→→∂ را ب→→→ه س→→ج
→→→→→ا ك→→→→دام ق→→→→رآن ح→→→→→بل اهللا است؟آن ق→→→→رآن∂ ك→→→→ه ع→→→→ديلش ع→→→→ترت ق→→→→رار داده ش→→→ده و رس→→→ول  ẃاهللا است؛ ام

خدا�فرموده است: 
لوا اџبџداҐ)؛  ґضџت Ẃنџما ل ґهґب ẂمẀتẂك ￍسџمџت Ẃنґما ا....∂ґت џرẂت ґع џو ґاهللا џتاب ґك ґنẂيџلџقￍالث ẀمẀفيك ẁ∑ґتار ∂ẃنґا)
«م→→→ن در م→→→يان ش→→→ما دو چ→→→يز گ→→→رانقدر از خ→→→ود ب→→→اق∂ م→→→∂گذارم،آن ك→→تاب خ→→دا و ع→→ترت و اه→→ل ب→→يت م→→ن 

م∂باشد». 
− ش→ديد، گ→مراه ن→م∂شويد؛اگر يك∂ را رها كرديد، گمراه م∂شويد  ẃاگ→ر ب→ه ه→ر دو م→تمس
و ش→→ما ع→→ترت را ره→→→ا ك→→رديد؛پس،طبق ه→→مين ح→→ديث ك→→→ه ش→→→ما اه→→→ل ت→→سنẃن ن→يز ب→ه ح→كم ت→وات→ر،آن را 

قبول داريد، به ضاللت افتادهايد. 
ẃه،  ^ اه→→ل ب→يت ن→بوẃت ب→ه اي→ن عالم تنزẃل دادند تا دست ما به دامن شما برسد.البت پس، ش→ما را ا
^ ت→→→→جاف∂ ن→→→→يست.ت→→→جاف∂ ي→→→عن∂ از م→→→→حلẃ∂ ج→→→ا خ→→→→ال∂ ك→→→ردن و ب→→→ه م→→→حلẃ دي→→گر م→→→نتقل  ل ب→→→→ه گ→→→ونه ẃاي→→→ن ت→→→نز
 ^ ^ زم→→ين ن→→شستم، دي→گر رو →→→ا وق→→ت∂ پ→→→ايين آم→→دم و رو ẃص→→ندل∂ ه→→→ستم؛ام ^ ش→→دن.مثالҐ، م→→ن االن رو

صندل∂ نيستم. 
ل ام→→→→→امان�از ج→→→→→ايگاه ع→→→→→رش∂شان از اي→→→→→ن ق→→→→→بيل ن→→→→→يست ك→→→→→ه ج→→→→→ا خ→→→→→→ال∂ ك→→→→→نند و پس از  ẃت→→→→→نز
آم→→→→→دنش→→→→→ان ب→→→→→→ه زم→→→→→ين، دي→→→→→گر در ع→→→→→رش ن→→→→→باشند، ب→→→→→لكه از س→→→→→نخ ت→→→→جلẃ∂ است ك→→→→→ه خ→→→→ودشان در ه→→→→مان 

                                                           

^ اسراء،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۱
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→→→→→لџوات→→→→شان ب→→→→→ر ع→→→→→الم خ→→→→ا∑ اف→→→→→تاده است؛ آنگ→→→→ونه ك→→→→→ه  џاز ج ^ ج→→→→→ايگاه ع→→→→→رش∂ خ→→→→→ود ه→→→→→ستند و ج→→→→→لوها
^ آي→→→ينه پ→→يدا م→→→∂شود، در ح→→ال∂ ك→→ه خ→→ود  ^ ش→→→ما ب→→→ر زم→→→ين م→→→→∂اف→→→تد و ع→→→كس ش→→→→ما در ص→→→فحه س→→→ايه
 ^ ^ آي→ينه رف→تهاي→د؛تنها ج→لوها ^ ص→فحه ^ خ→→ودتان ه→→ستيد؛ ن→→ه ب→→ه زم→ين اف→تادهاي→د ن→ه رو ش→→ما در ج→→ا

^ آيينه ظاهر شده است.  ^ زمين و صفحه از شما رو
ق→→رآن از ع→→الم رب→→وب∂ ت→→نزẃل ك→→رده و ب→→→ه دست م→→ا رس→→→يده است.آي→→ا ج→→→ايگاه آس→→مان∂ خ→ود را از 
دست داده و ب→→→→ا ت→→→→مام ح→→→قيقتش ب→→→→ه زم→→→ين آم→→→ده است؟خ→→→ير،حقيقت ق→→→رآن در ع→→→الم ك→→→تاب م→→→→كنون 

باق∂ است. 
 ґẃب џر Ẃن→→ ґم ẁيل ґزẂن→→џت � џون Ẁرￍهџط→→ ẀمẂال ￍإال Ẁه سџم→→→ џال ي � →→→تاب＃ مџ→→→كẂنẀون＃ ґك ∂→→→ ґف � ẁي→→→م ґر→→→џك ẁآنẂر→→→Ẁقџل Ẁه→→→ￍإن�

�؛۱   џين ґمџعالẂال
^ دارد و ج→ز پ→اكان ن→م∂توانند آن  «ب→→ه ي→→→قين،آن ق→→رآن ك→→ريم∂ است ك→→ه در ك→→تاب م→حفوظ ج→ا

را مسẃ كنند.اين تنزيل∂ از جانب پروردگار عالميان است». 
رون ب→→ه ت→→طهير اله→→∂  ẃم→→→كنون ق→→→رآن در دس→→→ترس ه→→→مگان ن→→→→يست و ج→→→ز گ→→→روه م→→طه ^ آن م→→→رتبه
 ^ ^ از م→راتب تنزẃل و جلوها ^ ت→وان→اي∂ ت→ماسẃ ب→ا آن را ن→→دارد. اي→ن ك→→ه در دست م→است، م→رتبها →→د џح џا

لџوات پايين قرآن است.  џاز ج
^ واحد  ^ گوناگون از وجود جلوهها

^ ت→لويزيون م→→شاهده م→→∂كنيد، در ع→ين اي→ن ك→ه ت→مام  ف→→يلم∂ ك→→ه ش→ما از ش→خص∂ در ص→فحه
خ→→→→→→صوصيẃات او را ن→→→→→→شان م→→→→→→→∂دهد،خود او ن→→→→→→يست.چه ب→→→→→→سا خ→→→→→→ود او در ه→→→→→→مان س→→→→→→اعت در خ→→→→→انهاش 
^ از اوست و ه→→زاران ن→→فر در ن→→قاط م→→ختلف  ن→→→شسته ي→→→ا خ→→→واب→→→يده است.آن ف→→→→يلم م→→→→انند س→→→ايه ي→→ا ج→→لوها
دن→→→→→يا او را م→→→→→→شاهده م→→→→→∂كنند.از ب→→→→→→اب ت→→→→→قريب ب→→→→→ه ذه→→→→→ن م→→→→→→∂توان ت→→→→→→شبيه ك→→→→→رد ك→→→→→→ه وج→→→→→ود اق→→→→دس ام→→→→ام 
ص در ج→ايگاه خ→→اصẃ خ→ود ث→→ابت است و در ع→ين ح→→ال، ه→زاره→ا و  ẃام→→يرالم→→ؤمنين�ي− ف→→رد م→→شخ

                                                           

 . ۸Ωواقعه،آيات۷۷تا ^ ـ سوره ۱
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م→→يليونها م→→حتضر در ح→→ال اح→→→تضار از ن→→قاط م→ختلف ع→الم او را م→→∂بينند.رسول خ→دا�ف→رموده 
ق→→ات  ґراد→ Ẁاست: در شب م→→عراج، م→→ن ه→→ر ج→→→ا رس→→يدم، ع→→ل∂ را دي→→→دم؛در آس→مانها ع→ل∂ را دي→دم؛در س
ẃ∂ ب→→→→→→→ه ع→→→→→→رش ه→→→→→م ك→→→→→→ه رس→→→→→يدم، وق→→→→→ت∂ خ→→→→→→دا ب→→→→→ا م→→→→→ن س→→→→→خن  ب اع→→→→→→ل∂Ẅ ع→→→→→→ل∂ را دي→→→→→→دم؛حت Ẁج→→→→→→ Ẁيا و در ح Ẃل→→→→→→ Ẁع
^ ع→→ل∂ است.خ→→→دا ف→→رمود: چ→→ون دي→→دم م→→حبوبترين كس در ن→→زد ت→→و  م→→→∂گفت، دي→→→دم ص→→→دا،ص→→→دا

^ محبوبت با تو سخن بگويم.  عل∂ است، خواستم با لحن و صدا
د است.  ẃواحد متعد ґآن وجود ^ ا جلوهها ẃآر＾،وجود، واحد است؛ ام

^ رفيع به ترفيع خدا  ^ عل∂ و زهرا� خانها خانه
)؛  ẀهẀم Ẃا اسџيهґف џرџك ẂذẀي џو џعџف ẂرẀت Ẃنџأ Ẁهẃالل џن ґذџوت＃ أẀيẀب ∂ґف ẂمẀكџل џع џجџف ẂمẀكґا بџنẂيџل џع ￍنџم ∂ￍت џح)

خ→→→→→→دا ب→→→→→→ر م→→→→→→→ا م→→→→→→نẃت گ→→→→→→→ذاش→→→→→→ته و ت→→→→→نزيل∂ از آن ان→→→→→وار ع→→→→→رش∂ را در م→→→→→→يان خ→→→→→→انههاي∂ از زم→→→→→ين در 
فџن (محلẃ دفن) اجساد  Ẃدџد و زادگاهشان و مґل Ẃو→ џسشان و م ẃم→قد ^ دس→ترس م→ا ق→رار داده است؛ب→→دنها
رشان از م→→→صاديق آن ب→→→يوت و خ→→→→انههاي∂ است ك→→→ه خ→→→→دا خ→→→واس→→→→ته است رف→→→عت و ج→→→اللت پ→→→يدا  ẃم→→→طه

كنند و جايگاه ذكر و ياد و نام خدا باشند. 
اين حديث از منابع شيعه و سنẃ∂ نقل شده است كه: 

 ^ џا џقال→→→џف ẁل→→→ Ẁج џر ґه→→→Ẃيџل ґا џقام→→→џف џعџف Ẃر→→→→Ẁت Ẃنџا Ẁاهللا џن ґذџوت＃ اẀي→→→→Ẁب ∂→→→→ ґف ↨→→→→ џي Ẃاآل ґه ґه→→→→ذ� ґاهللا Ẁول→→→→ Ẁس џر џأџر→→→→џق)
نẂها  ґم ẀتẂيџبẂا ال џهذ ґاهللا џول Ẁس џيا ر џقالџكر فџبوبџا ґهẂيџل ґا џقامџف ґياءґبẂن џ Ẃاال ẀوتẀيẀب џقال ґاهللا џول Ẁس џي→ا ر ґه ґوت＃ هذẀي→Ẁب

لґها)؛۱  ґفاضџا Ẃن ґم Ẃمџعџم↨ قال ن ґفاط џو ＃ẃ∂ґل џع ґتẂيџب ∂џلґا џشارџو ا
«پيامبراكرم�اين آيه را تالوت فرمود»: 

 ґص→→→→→ال Ẃاآل џو ґẃو ẀدẀغẂال→→→→→ ґيها ب→→→→→ ґف Ẁهџل Ẁحґẃب џس→→→→→Ẁي ẀهẀم→→→→→ Ẃا اسџيه→→→→→ ґف џرџك Ẃذ→→→→→Ẁي џو џعџف Ẃر→→→→→Ẁت Ẃأن Ẁاهللا џن ґذџوت＃ أẀي→→→→→Ẁب ∂→→→→→→ ґف�
...�؛۲   ẁجال ґر

                                                           

ـ تفسير برهان،جلد۳،صفحه＾۱۳۸،حديث۸ .  ۱
^ نور،آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۲
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^ به پا خاست و گفت: يا رسول اهللا،اين خانهها كدام است؟رسول خدا فرمود:  س→پس م→رد
^ ع→ل∂ و ف→اطمه اش→→اره م→∂كرد،  ^ پ→→يامبران است.اب→→وبكر ب→رخاست و در ح→→ال∂ ك→ه ب→ه خ→انه خ→→انهها

گفت: يا رسول اهللا، اين خانه از آن خانههاست؟فرمود: آر＾،از بهترين آنهاست. 
دباقر�و در∑ حقيقت امام�  ẃتاده با امام محمẀمالقات ق

^ آم→→د،سالم  ^ ث→→→مال∂ گ→→→فته است:در م→→→سجد رس→→ول خ→→→دا�ن→→شسته ب→→ودم.مرد اب→→→وحمزه
دبن ع→→→ل∂ẃ ب→→→اقر را  ẃاز اه→→→→→ل ك→→→→وفهام. گ→→→→فت: اب→→→وجعفرمحم ^ ك→→→→رد و گ→→→→فت:تو ك→→→→ه ه→→→→ست∂؟گفتم:مرد
م→→→→→→∂شناس∂؟گفتم:بله،با او چ→→→→→→ه ك→→→→→→ار دار＾؟گ→→→→→→→فت:چهل م→→→→→→سئله آم→→→→→→→اده ك→→→→→ردهام ت→→→→→→ا از او ب→→→→→پرسم و 
ج→→→→واب ص→→→→حيح را ب→→→→→پذيرم و ب→→→→اطل را ره→→→→ا ك→→→→نم.گفتم:تو ح→→→قẃ و ب→→→اطل را م→→→→∂شناس∂؟ گ→→→فت: آر＾، 
دبن ع→→→→ل∂  ẃب→→→→ه م→→→→حم ^ م→→→→→∂شناسم.گفتم: ت→→→→→→و ك→→→→→→ه خ→→→→→ودت ح→→→→→قẃ و ب→→→→→اطل را م→→→→→∂شناس∂، پس چ→→→→→ه ن→→→→→ياز
^ پ→→→رحرف∂ ه→→→ستيد،تو چ→→→ه ك→→→ار ب→→→ه اي→→→ن ك→→→ارها دار＾؟ت→→→و م→→→را ب→→→ه  دار＾؟ گ→→→→فت:شما ك→→→وفيان آدمه→→→→ا
دبن عل∂ راهنماي∂ كن.در همين اثنا،امام�وارد مسجد شد، در حال∂ كه جمع∂  ẃج→ايگاه محم
شان  ẃاز اه→→→→→ل خ→→→→→راس→→→→→→ان و دي→→→→→گران اط→→→→→راف آن ح→→→→→ضرت را گ→→→→→رفته ب→→→→→ودند و از م→→→→→سائل م→→→→ربوط ب→→→→ه ح→→→→ج
س→ؤاالت→∂ م∂كردند.امام در ي− زاويه از مسجد نشست؛آن مرد هم رفت و نزدي− آن حضرت 
ن→→شست. اب→وحمزه م→∂گويد:من ه→م در ج→اي∂ ن→→شستم ك→ه س→خنان آن→→ها را ب→شنوم.مردم∂ ك→ه اط→راف 
ه∂ ب→→→ه آن م→→رد ت→→→ازه وارد ك→→رد و پ→→رسيد: ت→→و ك→→→يست∂؟او گ→→فت:من  ẃح→→→ضرت ب→→→ودند، رف→→→تند؛ام→→→ام ت→→→وج
^ ه→→→→→→→→ستم.فرمود:تو ه→→→→→→→مان ف→→→→→→→قيه م→→→→→→→عروف اه→→→→→→→→ل ب→→→→→→→صرها＾؟ع→→→→→→→رض ك→→→→→→→رد:  ^ ب→→→→→→→صر ق→→→→→→→→تاد↕ ب→→→→→→→→ن دع→→→→→→→امه

آر＾،من همانم.امام�فرمود: 
 ẂمẀه→џف ґهґقẂل→ џخ ∂џل→ џا ع Ґج џج→ Ẁح ẂمẀهџل џع џج→џف ґهґقẂل→ џخ Ẃن→ ґم ҐقاẂل→ џخ џقџل→→→ џخ ￍل џج џو ￍز→→→џع џاهللا ￍنґه ا џتاد→→Ẁي→→ا ق џ− џح→→Ẃي џو)

)؛  ґه ґش Ẃرџع ґين ґمџي Ẃنџع Ґ↨ￍل ґظџا ґهґقẂل џخ џلẂبџق ẂمẀفاهџط Ẃصґا ґه ґمẂل ґع ∂ґف ẁباء џجẀن ґه ґرẂمџاґب ẁام ẃوẀق ґه ґض Ẃرџا ґﾭ ẁتادẂوџا
^ خود  ، گروه∂ از خلقش را آفريد و آنها را حجẃتها ẃوجل ẃقتاده، خداوند، عز ^ ^ ب→ر تو ا «وا
^ ث→→بات و م→وجبات آرامش] در زم→ين  ب→→ر خ→→لقش ق→→رار داد.از اي→→→ن رو، آن→→ها[همچون] م→يخهاي∂[وسيله
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او ه→→ستند ك→→ه ق→→يام ب→→→ه ت→→دبير ام→→ور ك→→ردهاند و خ→→داوند آن→→ها را پ→→يش از آف→→رينش س→→اير خ→لق ب→رگزيده و ب→ه 
صورت سايبانهاي∂ در جانب راست عرش خود قرار داده است». 

ت∂ ساكت ماند و سپس گفت:  ẃابوحمزه م∂گويد، قتاده مد
 џبџرџط→→→ Ẃا اضџم→→→џاس＃ فẃب→→→ џع ґن→→→Ẃاب џام ẃد→→→Ẁق џو ґهاءџق→→→ẀفẂال ґ^ џد→→→ џي џنẂي→→→џب Ẁت Ẃسџل→→→→ џج Ẃد→→→→џقџل ґاهللا џو Ẁاهللا џ− џحџل→→→→ Ẃصџا)

)؛  џ−џام ẃدẀق џبџرџط Ẃا اضџم ẂمẀهẂن ґد＃ م ґواح џام ẃدẀق ∂ґبẂلџق
^ از ف→→→→→→قيهان ن→→→→→شستهام و ب→→→→→ا [م→→→→→رد  «خ→→→→→دا ب→→→→→ه س→→→→→المتت ب→→→→→دارد. ب→→→→→→ه خ→→→→→دا ق→→→→→سم،من در ح→→→→→ضور ب→→→→→سيار
ب→→→→→زرگ∂ م→→→→→انند]ابن ع→→→→→بẃاس روب→→→→→رو ش→→→→→دهام ول∂ در ح→→→→→ضور ه→→→→→يچ ك→→→→دام از آن→→→→ها، اض→→→→طراب ق→→→→لب∂ ك→→→→→ه در 

حضور شما در خودم م∂بينم، نديدهام». 
امام�فرمود: 

 ẀهẀم→→ Ẃا اسџيه→→ ґف џرџك Ẃذ→→Ẁي џو џعџف Ẃر→→Ẁت Ẃنџا Ẁاهللا џن ґذџوت＃ اẀي→→Ẁب ^ џد→→ џي џنẂي→→џب џتẂنџ؟ ا џتẂنџا џن→→→Ẃيџا ^ ґر Ẃد→→→џتџا џ− џح→→→Ẃي џو)
 џو џ↕وџل ￍالص ґقامґا џو ґاهللا ґرẂك ґذ Ẃنџع ẁعẂيџو ال ب ẁ↕ џجارґت Ẃم ґيه ґهẂلẀال ت ẁج→ال ґر ґص→ال Ẃاآل џو ґẃو ẀدẀغẂال→ ґيها ب→ґف Ẁهџل Ẁحґẃب џس→Ẁي

)؛  џ−ґولئẀا Ẁن Ẃحџن џو ￍمџث џتẂنџاџف ґ↕كا ￍالز ґيتاءґا
^ كه خداوند امر  ^ ب→ر ت→و! ه→يچ م∂دان∂ كجا نشستها＾؟تو در برابر خانههاي∂ قرار گرفتها «وا
ب→→ه رف→→عت م→→قام و ج→→→اللت ش→→أنشان ك→→رده و در آن خ→→انهها ن→→ام خ→→دا ب→→ه ع→→ظمت ي→→اد م→→→∂شود و ص→→بح و ش→→ام، 
 ^ ^ نماز و ادا م→ردان∂ در آن خ→انهها ب→ه ت→سبيح خ→دا م→شغولند ك→ه ب→يع و ت→جارت آن→ها را از ياد خدا و اقامه

^ و ما همانها هستيم».  زكات باز نم∂دارد.تو اكنون در مقابل آن خانهها نشستها
قتاده گفت: 

)؛۱  ＃�ґال ط џو ↕ џجار ґح ẀوتẀيẀب џ∂ ґما ه џو џ∑داґف Ẁاهللا ∂ґنџل џع џج ґاهللا џو џتẂق џد џص)
ل نيست».  ґشما سازد و  اين خانهها از سنگ و گ ^ «به خدا قسم، راست گفت∂. خدا مرا فدا

^ ش→→→→ما خ→→اندان رس→→→الت است ك→→ه  س و ارواح ط→→→يẃبه ẃم→→→قد ^ ي→→→عن∂، اي→→→→ن خ→→→انهها ه→→→مان ب→→→دنها
                                                           

ـ تفسير برهان،جلد۳،صفحات۱۳۷و۱۳۸.  ۱
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تجلẃ∂گاه انوار عرش∂ خدا گشته است. 
...)؛  عџلџكẀمẂ فґ∂ بẀيẀوت＃ џجџف....ҐواراẂنџأ Ẁهẃالل ẀمẀكџقџل џخ)

ر  ẃلي→→→→→→ن ب→→→→→→يت از ب→→→→→→يوت در ع→→→→→→الم ط→→→→→→بع است ك→→→→→→ه ج→→→→→لوهگاه روح م→→→→→طه ẃس ام→→→→→→ام او ẃآر＾،ب→→→→→→دن م→→→→→→→قد
س در ع→→الم ب→→اشد ت→→ا ن→ظام ع→→الم م→حفوظ ب→ماند و لذا ام→ام  ẃر ب→→ايد ب→→ا اي→→ن ب→→دن م→→قد ẃاوست و آن روح م→→→طه
^ اي→→→ن زم→→→ين و زي→→→ر اي→→→ن آس→→→→مان زن→→→→دگ∂ م→→→→∂كند.او روح  ع→→→→صر�با ه→→→مين ب→→→→دن، در م→→→→يان م→→→ردم،رو
اليẃت ب→→→→دن ب→→→سته ب→→→→ه  ẃاو و م→→→∂دان→→→يم ك→→→ه ح→→→→يات و ش→→→→اداب→→→→∂ و ف→→→ع ^ ^ ع→→→→→الم و ع→→→→→الم ب→→→→→دن است ب→→→→را است ب→→→→را
روح است؛از اي→→ن رو، ح→→يات و ش→→اداب→→∂ اي→→ن ع→→الم ن→→يز ب→→سته ب→→هوجود اق→→دس ام→ام است، آن ه→→م ن→ه ت→→نها 
د او اس→تضائه∗∗∗∗كند. م→ا  ẃسش؛ زي→→را، ع→→→الم ط→→بع ن→→م∂توان→→د از روح م→جر ẃدش، ب→→لكه ب→→ا ب→→دن م→→قدẃروح م→→جر
^ ن→→→→→م∂توان→→→→يم آف→→→→تاب را ب→→→→بينيم؛ ب→→→→ا اي→→→→ن ك→→→→→ه آف→→→→تاب ه→→→→م ج→→→→سم∂ ن→→→→وران→→→→∂ و م→→→→رئ∂  ب→→→→→ا اي→→→→→ن چ→→→→→شم ع→→→→→نصر

^ فيẃاض خورشيد بدوزيم.  است،ول∂ ما آن چنان ضعيفيم كه نم∂توانيم چشم به چشمه
�؛۱   ґصارẂب џ Ẃاألґب Ẁبџه Ẃذџي ґهґق Ẃرџنا ب џس Ẁكادџي...�
«...روشناي∂ برقش چشمها را كور م∂كند». 

^ ميان ما و او واسطه گردد تا از  ^ ابر ^ نازك∂ يا قطعه اگر بخواهيم آن را ببينيم، بايد پرده
^ اب→→ر آن را م→→→شاهده ك→→نيم و لذا ت→→→ا خ→ورشيدґ ف→روزانґ روحґ واليت در پ→→شت  پ→→شت آن پ→→رده ي→→ا ق→→طعه
 ∂ẃپ→→رده و اب→→ر ب→→→دن ق→→رار ن→گيرد، ع→الم ت→وان→اي∂ ك→سب ف→يض از وج→ود اق→→دس او را ن→خواه→د داشت.ت→جل

روحґ وџل∂ẃ ب∂حجاب بدن سبب متالش∂ گشتن عالم م∂شود كه: 
قاҐ...�؛۲   ґع џص ∂ џوسẀم ￍر џخ џو Ґاẃك џد Ẁهџل џع џج ґلџب џجẂلґل Ẁهب џر ∂ￍل џجџا تￍمџلџف...�

«...همين كه ربẃ موس∂ به كوه تجلẃ∂ كرد، كوه را متالش∂ ساخت و موس∂ ب∂هوش افتاد...».  
                                                           

^ نور،آيه＾۳℮. ∗استضائه:كسب روشناي∂.  ـ سوره ۱
^ اعراف،آيه＾۱℮۳.  ـ سوره ۲
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حضور امام عصر�حافظ نظام عالم 
ل ك→→→→نند،عالم  ẃب→→→→∂ ح→→→→جاب روح واليت را ن→→→→توان→→→→→ند ت→→→→حم ^ ^ اولوالع→→→→→زم�جلوه وق→→→→→ت∂ ان→→→→→بيا
ل ك→→ند؟بنابراين، هم بايد خليف↨ اهللا ميان خدا و عالم واسطه باشد  ẃط→بع آن را چ→گونه م→→∂توان→→د ت→حم
^ اي→ن ك→ه از ش→رẃ اش→رار م→صون ب→ماند، ب→→ايد از دي→→د م→ردم م→خف∂ و غ→→ايب  و ه→م ب→ايد ب→ا ب→→دن ب→اشد و ب→را
^ وارد ن→→→يايد.ام→→→امان پ→→→يشين�با ب→→→دن در  س او ك→→→→ه روح ع→→→→الم است، لط→→→مها ẃب→→→→اشد ت→→→ا ب→→→ه ب→→→دن م→→→قد
م→→→→→→يان م→→→→→→ردم ظ→→→→→→اه→→→→→→ر ش→→→→→→دند،كشته ش→→→→→دند.اگ→→→→→ر ام→→→→→ام ع→→→→→صر�نيز در م→→→→→يان م→→→→→ردم ظ→→→→→اهر ش→→→→→ود، ك→→→→→شته 
م→→→→∂شود؛ در ن→→→→تيجه، ن→→→→ظام ع→→→→الم م→→→→ختلẃ م→→→→→∂گردد و لذا ت→→→→ا ش→→→→راي→→→→ط ظ→→→→→هور م→→→→هيẃا ن→→→→شده است، ب→→→→→ايد از 
ن→→→ظرها غ→→→ايب ب→→→اشد و ح→→→ضرت ول∂ ك→→→→ه روح ع→→→→الم است، ب→→→→ايد ق→→→بل از ع→→→→الم ب→→→→اشد و ب→→→ا ع→→→الم ب→→اشد و 

^ زمين آمد، خليف↨ اهللا بود، كه فرمود:  لين مخلوق∂ كه رو ẃبعد از عالم هم باشد و لذا او
لґيفџ↨...�؛۱  џخ ґض Ẃر џالẂا ∂ґف ẁل ґجاع ∂ґẃإن...�

«...من در زمين خليفه قرار م∂دهم...». 
^ از روح واليت ب→→ود، آم→→د ت→ا  ^ رم→→ز پ→→يش از آم→→→دن ب→→شر، اب→→والب→→شر، ك→→→ه خ→→ليف↨ اهللا ب→→ود و دارا
س است.البس پيش از  ، البس∗∗∗∗اين لبا ẃ∂لباس است و ول ^ ن→ظام ع→الم ب→رقرار گ→ردد.عالم به منزله
لب→→→اس ه→→→ست و ب→→ا لب→→اس ه→→ست و پس از لب→→→اس ن→→يز ه→→ست.لباس ب→→∂البس م→عنا ن→→دارد،پ→وست ب→→∂مغز 
→→→→→→رџضґ ب→→→→→→∂ ج→→→→→→وهر ن→→→→→→يز اس→→→→→→تحاله＾∗∗∗∗عقل∂  џر ن→→→→→→يست،بدن ب→→→→→→∂ روح ح→→→→→→يات∂ ن→→→→→→خواه→→→→→→د داشت و ع ẃم→→→→→→→تصو

دارد.لذا فرمودهاند: 
ضẀ بґاџهẂلґها)؛  Ẃر џẂاال ґتџساخџل ↨ ￍج ẀحẂال џال Ẃوџل)

«اگر حجẃت نبود،زمين اهلش را فرو م∂برد و با همه چيزش متالش∂ م∂گشت». 
                                                           

 .۳Ω＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
^ لباس.  البس:كس∂ كه لباس را پوشيده است،پوشنده ∗استحاله:ناممكن بودن. ∗



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲℮۸

افتخار شيعه به اعتقاد اصيل خود در خصوص امامت 
ẃك∂ به منطق عقل سليم و  ^ ام→اميẃه ب→→ه اي→→ن اع→تقاد افتخارآميز خود، كه مت از اي→ن رو، م→→ا ش→يعه
 ґم→→→→→عصوم ґت ẃزم→→→→→ين ح→→→→→ج ^ م→→→→→→ستند ب→→→→→→ه ن→→→→→→قل ص→→→→→→حيح و م→→→→→→عتبر است، م→→→→→→→∂باليم ك→→→→→→→ه ه→→→→→ميشه ب→→→→→ايد ب→→→→→ر رو
^ پ→→→→→يكر ع→→→→→الم ب→→→→→اشد.ان→→→→→بيا و  م→→→→→→نصوب از ج→→→→→→انب خ→→→→→→دا وج→→→→→→ود داش→→→→→→ته ب→→→→→→اشد ت→→→→→→→ا ح→→→→→→افظ و ن→→→→→→→گه دارن→→→→→→ده
ẃر ش→→→→دند ت→→→ا ن→→→→وبت ب→→→ه  ^ آم→→→→دند و ه→→→→ر ك→→→→→دام در ح→→→→فظ ن→→→→ظام ع→→→الم م→→→ؤث اوص→→→→يا�يك∂ پس از دي→→→→→گر
ديẃه رس→→→يد و ط→→ومار رس→→→الت و ن→→بوẃت ب→→→ه وج→→ود اق→→→دس او پ→يچيده ش→د و پس از  ẃت م→→حمẃدوران خ→→اتمي
^ م→→→→عصومين� ب→→→ه اذن خ→→→→دا ع→→→هده دار ح→→فظ ن→→→ظام ع→→الم ش→→دند؛ ت→→ا ام→→روز ك→→ه  ه ẃآن ح→→→ضرت، ائ→→→م
ت ب→→→اق∂ از ح→→→جج  ẃـ ت→→→نها ح→→→→ج →→→ريف  ẃلاهللات→→→→عال∂فرجهالش ẃب→→→→ن الح→→→→سن ـع→→→ج ↨ ẃوج→→→→ود اق→→→→→دس ام→→→→→ام ح→→→→ج

اله∂ است.او مغز و جان عالم و خورشيد فروزان جهان است. 
)؛  Ẁماء ￍالس џو Ẁض Ẃر џẂاال ґتџتџبџث ґه ґود ẀجẀوґب џو ^ џر џوẂال џق ґز Ẁر ґهґن ẂمẀيґب)

ع→→→الم ام→→→كان، از زم→→→ين و آس→→→مان و ج→→→ماد و ن→→→→بات و ح→→→يوان و ان→→→سان، در پ→→→رتو ن→→ور آن آف→→→تاب 
ح→→→قيقت، ب→→→→ه م→→→طلق رزق،از وج→→→ود و ح→→→يات و ع→→لم و ق→→→درت و...،ن→→ايل م→→→∂گردند.در رواي→→→ات،ام→→ام 

^ ابر تشبيه شده است.  غايب به آفتاب پس پرده
^ شيعيان از امام زمان�در عصر غيبت  بهرهمند

^ از حضرت رسول اكرم�سؤال كرد:  جابربن عبداهللا انصار
)؛  ґهґتџبẂي џغ ∂ґف ґمґقائẂالґب Ẁ↨џيع ґẃالش ẀعґفџتẂن џي Ẃلџه)

^ م∂برند»؟  ^ از بركات وجود آن حضرت بهرها «آيا شيعه در زمان غيبت حضرت مهد
فرمود: 

 ґهґتџبẂي→→→→ џغ ∂→→→→ ґف ґهґت→→→→ џالي ґو ґورẀن→→→→ ґب џنẀيئو ґضџت Ẃس→→→→ џو ي ґه→→→→ ґب џونẀعґفџتẂن→→→→џيџل ẂمẀه→→→→ￍن ґا ↕ￍوẀبالن→→→→→→ґب ∂ґنџث џع→→→→→џب ^ ґذￍال џو ^ ґا)
)؛۱  Ẁحاب ￍا السџهџلￍل џج Ẃنґو ا ґسẂم ￍالشґب ґاسẃالن ґفاعґتẂانџك

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلدＱ۲،صفحه＾۹۳.  ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲℮۹

ت م→→بعوث ك→→رده است، آن→→ها از ب→→ركات وج→→ودش ب→→رخوردار  ẃب→→له،قسم ب→→→ه خ→→داي∂ ك→→ه م→→را ب→→ه ن→→بو»
^ اب→→ر  م→→→∂گردند و از ن→→→ور والي→→→تش اس→→→تضائه م→→→→∂كنند، ه→→→مانگونه ك→→→ه م→→ردم از خ→→ورشيد در پس پ→→رده

استفاده م∂كنند». 
چه كسان∂ از انوار شمس واليت بيشتر بهرهمندند؟ 

^ م→→→→→جلس∂(ره)در م→→→→→ورد ت→→→→→شبيه ام→→→→ام غ→→→→ايب ب→→→→→ه آف→→→→→تاب پ→→→→→شت اب→→→→ر م→→→→∂فرمايد:  م→→→→→رحوم ع→→→→→الẃمه
ت→→→→→ابش ن→→→→→ور آف→→→→→تاب ب→→→→→→ر ام→→→→→→اكن و م→→→→→ساكن، ب→→→→سته ب→→→→ه م→→→→قدار ب→→→→از ب→→→→ودن ف→→→→ضا و ن→→→→بودن م→→→→وان→→→→→ع است.۱ه→→→→ر 
^ ك→→→→→→→→ه دره→→→→→→→ا و پ→→→→→→→نجرههايش ب→→→→→→→→از و پ→→→→→→→ردههايش ب→→→→→→→اال ب→→→→→→→→اشد، ب→→→→→→→ه ه→→→→→→مان م→→→→→→→قدار از ن→→→→→→ور آف→→→→→→تاب  خ→→→→→→→انها
^ ق→→→لب و ج→→→ان خ→→ود را ه→ر چ→→ه ب→يشتر ب→توان→يم از رذاي→ل اخ→→الق∂ و  ب→→رخوردار خ→→→واه→→→د ب→→ود. م→→→ا ه→→م ف→→ضا
ت→→→علẃقات ن→→→فسان∂ پ→→→ا∑ ك→→→نيم، ب→→→يشتر م→→→∂توان→→يم از ت→→ابش ان→→وار ش→→مس واليت ب→→هرهمند گ→→رديم و ه→→ر 
چ→→ه پ→ردهها آوي→ختهتر و در و پ→نجرهها ب→ستهتر و آلودگ→∂ ب→ه رذاي→ل ب→→يشتر ب→اشد، ط→بيع∂ است ك→ه از 

تابش نور شمس واليت ب∂بهرهتر خواهيم بود. 
 lدل را ت→→→→مام روزن ك→→→→ن ^ ك→→→→ه آف→→→→تاب ش→→→→هـودت ب→→→→→تابـد از روزنl ت→→→→و ب→→→→ام خ→→→→انه

ك→→→س∂ ك→→ه س→→→قف خ→→انهاش را ب→→از ك→→رده است، ط→→→بعاҐ آف→→تاب ه→→م ب→→ر آن خ→→→انه خ→→وب م→→∂تابد و 
ق→→→→→رار بگيرد، طبيع∂ است كه  اگ→ر ب→توان→→د خ→ودش زي→ر آس→مان ب→→رود و مستقيماҐ در محاذات∗∗∗∗آفتاب 

غرق در نور خواهد شد و چه لطيف و زيبا گفته است شاعر كه: 
 lق→→→→رآن ن→→→→→قاب آن→→→→گه ب→→→→ران→→→→→دازد ^ د ب→→→يند از غـوغ→→→اl ع→→→→→روس ح→→→→→جله ẃك→→→→ه دارالمـل− اي→→→مان را مـج→→→ر

^ خ→→→→→ود ب→→→→→ردارد، دو ش→→→→→رط دارد: ي→→→→→ك∂ اي→→→→→ن ك→→→→→→ه  اگ→→→→→→ر ع→→→→→→روس زي→→→→→→با ب→→→→→→خواه→→→→→→→د ن→→→→→→قاب از چ→→→→→→هره
^ م→→→→→→→→ناسب او پ→→→→→→→يدا ش→→→→→→→ود و در ح→→→→→→جله ح→→→→→→اضر ب→→→→→→اشد و دي→→→→→→گر اي→→→→→→ن ك→→→→→→ه ح→→→→→→جله از ب→→→→→→يگانگان و  دام→→→→→→→اد
^ ن→→→قاب از چ→→هره ب→→→ر  ن→→→امحرمان خ→→→→ال∂ گ→→→ردد.در اي→→→ن ص→→→ورت است ك→→→→ه ع→→→روس زي→→→→با ب→→→ا ك→→→مال آزاد

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلدＱ۲،صفحه＾۹℮.  ۱
∗محاذات:برابر. 



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲�Ω

م∂دارد.به قول اهل علم: 
)؛  Ґال Ẃحџف ＃↨џريمџك ґ ẃلẀكґل ￍنґا џو ҐالẂهџا ＃↨џناع џص ґ ẃلẀكґل ￍنґا)

^ ه→→مسر م→→→ناسب خ→→ود م→∂طلبد؛اي→→ن−  ^ خ→→ود اه→→ل∂ دارد و ه→→ر دخ→→تر ارزش→→مند ه→→ر ف→→نẃ∂ ب→→را
↨ ب→→→→→→ن الح→→→→→→سن  ẃزم→→→→→→ان، ام→→→→→→ام ح→→→→→→ج ẃ∂ع→→→→→→→روس ح→→→→→→→ضرت ق→→→→→→→رآن، ت→→→→→→→نها دام→→→→→→→اد م→→→→→→ناسبش وج→→→→→→ود اق→→→→→→دس ول
^ غيبت است و در  →ريف) است ك→ه اك→نون ب→ر اثر فقدان شرايط، در پس پرده ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃع→ج)
غ→ياب او دن→يا پ→ر از ن→امحرمان ش→ده است و در چ→نين م→وقع∂، م→مكن نيست عروس قرآن حجاب و 
^ ت→→→→→طهير ق→→→→→لوب از رذاي→→→→ل ب→→→→→ه ق→→→→در ك→→→→اف∂ ف→→→→راه→→→→م ن→→→→شود، آن دام→→→→→اد  ن→→→→→قاب از چ→→→→→هره ب→→→→→ردارد. ت→→→→→ا زم→→→→→ينه

مناسبґ اين عروس قدم به حجله نخواهد گذاشت. 
مصلحتґ تعيين نكردن وقت ظهور 

^ پذيرش امام فراهم گرديد، آن  ^ در ان→→سانها پ→→يدا ش→→د و زمينه برا آر＾،آن روز ك→→ه رش→→د ف→كر
روز است ك→→→ه آن دام→→→اد ظ→→→→اهر م→→→→∂شود و اب→→→→تدا ح→→→جله را از لوث وج→→→ود ن→→→امحرمان پ→→→ا∑ م→→∂كند؛ آن→→→گاه 

^ قرآن بر م∂دارد. اين جمله از حضرت امام باقر�منقول است:  نقاب از چهره
 ґه→→→→ ґب Ẃتџل Ẁم→→→→џك џو ẂمẀهџولẀق→→→→→ Ẁا عџه→→→→→ ґب џعџم џج→→→→→џف ґادџب→→→→→ ґعẂال ґوس→→→→→Ẁئ Ẁر ∂џل→→→→→→џع Ẁه џد→→→→→ џي Ẁاهللا џع→→→→→ џض џا وџن Ẁمґائ→→→→→џق џام→→→→→џا ق џإذ)

)؛۱   ẂمẀهẀالم Ẃحџأ
^ آن→ها را ج→مع و  «ق→→ائم م→→→ا وق→→ت∂ ق→→→يام ك→→ند، خ→دا دست ب→ر س→ر م→ردم م→→∂نهد و ب→دين وس→يله ع→قلها

افكارشان را كامل م∂سازد». 
تعيين نكردن وقت ظهور نيز بر اساس مصلحت بزرگ∂ است كه فرمودهاند: 

 џو ẀوبẀل→→ẀقẂال ґت џس→→џقџل ＃↨џن→→ џس ↕џأ ґمџالث→→→џث Ẃوџا ＃↨џن→→ џس Ẃ∂џتџأ→→ ґم џﾱґا ẀنẀكو→→→ џال ي џر→→→Ẃم џا اال џه→→→ذ ￍنґن→→→→ا اџل џيل→→→ ґق Ẃوџل џو)
 џو ґاس→→ẃالن ґوبẀل→→Ẁقґل ҐيفاґلẂأ→→→џت Ẁهџب џر→→Ẃقџم→→ا ا џو Ẁهџع џر→→ Ẃسџوا م→→ا اẀق→→ال Ẃن→→ ґلك џو ґالم→→ Ẃس ґ Ẃاال ґن→→ џع ґاس→→ẃالن Ẁ↨ￍع→→ام Ẃتџع→→→ џج џرџل

)؛  ґج џرџفẂلґل ҐريباẂقџت
                                                           

 .۲Ｑ＾ـ كاف∂،جلد۱،صفحه ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲�۱

ق نخواهد شد، دلها  ẃج ت→ا دوي→ست س→ال ي→ا س→يصد سال ديگر محق џر→→џاگ→ر ب→ه م→→ا گ→فته م→→∂شد،امر ف»
^ م→→→→→ردم از اس→→→→→→الم ب→→→→→ر م→→→→→→∂گشتند؛ ول∂ گ→→→→→→فتند چ→→→→→ه ش→→→→→تاب گ→→→→→رفته و چ→→→→→ه  را ق→→→→→→ساوت م→→→→→→→∂گرفت و ت→→→→→→وده

^ اين كه دلها را ثابت نگه دارند و امر فرج را نزدي− نشان بدهند».  نزدي− شده است،برا
^ ك→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→ا پس از گ→→→→→→→→ذشت ب→→→→→→→→يش از ه→→→→→→→زار س→→→→→→→→ال از والدت  ه→→→→→→→→م اك→→→→→→→→نون ح→→→→→→→→→ال ام→→→→→→→→يد و ان→→→→→→→→تظار
شريفشان در خود م∂يابيم، بر اثر همان مبهم بودن وقت ظهور مباركشان است كه فرمودهاند: 

)؛  ґج џرџفẂال ẀظارґتẂنґنا اґت џيع ґش ґمالẂعџا Ẁل џضẂفџا)
و نيز فرمودهاند: 

)؛۱  ґج џرџفẂال ґمџظẂعџا Ẃن ґم ґج џرџفẂال ẀظارґتẂنґا)
] انتظار فرج از بزرگترين مصاديق فرج است».  ґحال ґخود]»

رسول اكرم�به اميرالمؤمنين�فرمود: 
 ґم→ان ￍالز ґر→ ґآخ ∂→ґف џونẀونẀك→ џي ẁمẂو→џق Ґيناґق→→џي ẂمẀهџمџظ→ Ẃعџا џو Ґي→ماناґا ґاس→ẃالن џب џج→ Ẃعџا ￍنґا Ẃمџل→→ Ẃاع џو ∂ґل→→ џي→→ا ع)

)؛۲  واد＃ عџلџ∂ بџياض＃ џسґوا بẀنџآمџف Ẁ↨ ￍج ẀحẂال ẀمẀهẂن џع Ẃتџب ґج Ẁح џو ￍ∂ґبￍوا النẀق џحẂل џي Ẃمџل
مان ك→→→ه  ẃع→→→ل∂، ب→→→دان ك→→→ه ع→→→ظيمترين م→→→ردم از ح→→→يث اي→→→→مان و ي→→→قين، ق→→→وم∂ ه→→→ستند در آخ→→→رالز ^ «ا
^ اي→→→→→→→مان  ^ س→→→→→→فيد پ→→→→→→→يامبر را ن→→→→→→→ديدهاند و ح→→→→→→→جẃت از آن→→→→→→→ها در ح→→→→→→→جاب[غيبت]است؛ ت→→→→→→→نها ب→→→→→→→ه س→→→→→→→ياه∂ رو

آوردهاند». 
 џو 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 ґهґوانẂعџا Ẃن ґنا مẂل џع Ẃاج
 
 

                                                           

ـ بحاراالنوار،جلدＱ۲،صفحه＾۱۲۲.  ۱
 .Ｑ۱۳＾ـ منتخب االثر،صفحه ۲
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فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
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«خ→→→داوند[دو ن→→→عمت] ص→→→لوات م→→→ا ب→→→ر ش→→ما و واليت ش→→ما را ك→→→ه ب→→ه م→→ا اخ→→تصاص داده است، س→→بب 
^ گناهان ما قرار داده است».  اره ẃاخالق و كف ^ پاك∂ طينت و طهارت ارواح ما و پاكساز

^ مقرون به صلوات  اجابت دعا
 از حضرت امام صادق�منقول است: 

 Ẃلџأ Ẃس→→→ џي ￍم→→→Ẁث ґهґآل џد＃ وￍم џح→→→Ẁم ∂џل→→→ џع ґ↕ال ￍالص→→→ ґب Ẃأ џدẂبџيẂل→→→џف Ґ↨ џاج→→→→ џح ￍل→→→→ џج џو ￍز→→→→ џع ґاهللا џﾱإ Ẁهџل Ẃتџان→→→→џك Ẃن→→→→џم)
 џلџبẂق→→→ џي Ẃأن Ẃن→→→ ґم Ẁم џر→→→Ẃأك ￍل→→→→ џج џو ￍز→→→→ џع џاهللا ￍإن→→→→џد＃ فￍم џح→→→→Ẁم ґآل џد＃ وￍم џح→→→→→Ẁم ∂џل→→→→→џع ґ↕ال ￍالص→→→→→ґب Ẃمґت Ẃخ→→→→ џي ￍم→→→→Ẁث Ẁهџت џاج→→→→ џح

)؛۱   ẀهẂن џع Ẁب џج ẂحẀد＃ ال تￍم џحẀم ґآل џد＃ وￍم џحẀم ∂џلџع Ẁ↕ال ￍالص ґتџانџا ك џإذ џط џسџوẂال џع џدџي џو ґنẂيџف џرￍالط
د و آلش ب→→→فرستد، آن→→→گاه ح→→→اجت  ẃه→→→→ر كس ح→→→→اجت∂ از خ→→→→دا م→→→∂خواهد، اب→→→تدا ص→→→لوات ب→→→ر م→→→حم»
خ→→→→ودش را ب→→→→خواهد و پس از آن ن→→→→يز ص→→→→لوات ب→→→فرستد[كه دع→→→→ايش ب→→→→ا ص→→→لوات آغ→→→از و ب→→→ا ص→→→لوات خ→→→تم 
ش→ود]چراكه خ→داوند ب→زرگوارتر از اين است كه طرفين دعا را [كه صلوات است]مستجاب گرداند 
د[دعاي∂ است  ẃد و آل محم ẃك→ند؛زيرا ص→لوات بر محم  ẃو وس→ط آن را[ك→ه ح→اجت خ→ود ان→سان است]رد

^ خدا ردẃ نم∂شود».  كه]از سو
                                                           

ـ اصول كاف∂،جلد۲،صفحه＾℮۹℮.  ۱
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اسرار افتتاح دعا با صلوات 
ح→→ال، چ→→را ب→ايد ح→اجت خ→واس→تن م→ا از خ→دا م→قرون ب→→ه ص→لوات ب→اشد؟ ب→رخ∂ از ب→زرگان ع→لما 

ليم و خدا فرموده است:  ẃل است و ما مأمور به توس ẃفرمودهاند: چون صلوات توس
...�؛۱  џ↨џيل ґسџوẂال ґهẂيџوا إلẀغџتẂاب џو џوا اهللاẀقￍوا اتẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

^ خدا ابتغاء وسيله كنيد [و با وسيله به  ^ اله→∂ پ→يشه ك→→نيد و در راهياب∂ به سو ^ م→ؤمنان،تقوا «ا
^ او برويد...]».  سو

^ خ→→دا�است  ه ب→→→→ه خ→→→→دا و ح→→اجتخواه→→→∂ از خ→→→دا ص→→لوات ب→→ر اولي→→ا ẃاز ج→→→→مله وس→→→ايل ت→→→وج
^ رس→→→→اندن ع→→→→رض ب→→→→ندگ∂ از  ^ رس→→→→→اندن ف→→→→→يض خ→→→→→دا ب→→→→→ه ب→→→→ندگان خ→→→→دا، ه→→→→م واس→→→→طه ك→→→→→ه ه→→→→→→م واس→→→→→طه

نẂه هستند.  ґم ∂џ بندگان خدا به خدا و باباهللالمؤت
^ ه→ستند ك→→ه از آن در ب→→ايد ب→→ه ع→→الم ق→رب ب→→ه خ→→دا وارد شد تا راه بدهند. دست به دامن آنها بايد  در
زد ت→→→ا ب→→→پذيرند. ب→→→ا ص→→لوات ب→→ر آن→→→ها ب→→ايد خ→→→دا را خ→وان→→د ت→ا ج→واب ب→→دهند؛ اي→ن ي− س→رẃ اف→تتاح دع→→ا ب→ا ص→لوات 
م→→→→→→→→→→الت ج→→→ايز ن→→يست.يعن∂ اگ→ر  س م→→→ا، ت→→بعيض در ص→→→فقه∗∗∗∗در م→→عا ẃدي→→گر اي→→→ن ك→→ه، در دي→→→ن م→→قد ẃاست. س→→ر
اخ→→→→→تيار ف→→سخ دارد؛ ي→→عن∂ م→→→∂توان→→→د آن م→→→تاع را  →→→عيب∗∗∗∗است،  џك→→→س∂ م→→→→تاع∂ خ→→→ريد و دي→→→د ق→→→سمت∂ از آن م
پس ب→→→→→دهد و پ→→→ول خ→→→ود را ب→→→گيرد ي→→→ا آن را ن→→→→گه دارد و ت→→→فاوت ق→→→يمت م→→→تاع ص→→→حيح و م→→→عيب را از ف→→→روشنده 
بگيرد ول∂ حقẃ تبعيض در متاع ندارد؛ يعن∂ حقẃ ندارد قسمت صحيح و سالم آن را نگه دارد و قسمت 

معيب آن را ردẃ كند،اين تبعيض در صفقه است و شرعاҐ جايز نيست. 
ح→→→→→ال، وق→→→→→ت∂ خ→→→→→داون→→→→→د اي→→→→ن ك→→→→ار را از ب→→→→ندگانش ن→→→→م∂پسندد،مسلẃماҐ خ→→→→ودش ن→→→→يز آن را ان→→→→جام 
ن→→م∂دهد. ب→→→نابراي→→ن، وق→→ت∂ م→→ا ب→→→ندگان م→تاع∂ ب→→ه ع→نوان دع→→ا ب→ه ح→ضور اق→دسش ت→→قديم م→→∂داري→م ك→ه 
اوẃل و آخ→→→→→→→→→ر آن ص→→→→→→→→→لوات م→→→→→→→→→ستجاب و وس→→→→→→→→→ط آن م→→→→→→→→→عيوب است، ق→→→→→→→→→طعاҐ ت→→→→→→→→→→مام آن را ردẃ ن→→→→→→→→→م∂كند و 

                                                           

 .۳Ｑ＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۱
^ عيب و نقص. ∗صفقه: متاع مورد معامله.  عيب: دارا џم∗
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ت→→بعيض در ص→→فقه را ه→→م ك→→ه ردẃ م→→عيب و ق→→بول س→→→الم است روا ن→→م∂بيند.پس، ت→→مام آن را ب→→ه ح→→رمت 
د� مقبول درگاه رفيع خود قرار م∂دهد.۱  ẃد و آل محم ẃصلوات بر محم

د�دارد؟  ẃد و آل محم ẃآيا صلوات ما نفع∂ به حال محم
^ پ→يش م→∂آيد و آن اين كه، آيا صلوات ما موجب رفعت مقام رسول و  ح→ال،سؤال دي→گر

آل رسول� م∂گردد يا نفع∂ به حال آن بزرگواران ندارد؟  
ن→ظر ب→عض∂ از ب→زرگان ه→مانند م→رحوم ش→هيد ث→ان∂(ره) اي→ن است ك→ه ص→لوات م→ا ن→فع∂ ب→ه ح→→ال 
^ ن→→م∂گذارد؛ زي→→را آن→→چه از ك→ماالت  بان درگ→→اه خ→→دا ن→→دارد و در رف→→عت درج→→→ات آن→→ها اث→→ر ẃآن م→→قر
^ ندارند تا با صلوات ما آن نقص و كمبود به  م→مكن ب→وده، خ→→دا ب→→ه آن→ها ع→طا ك→رده و دي→گر ك→→مبود
ه م→عتقدند ك→→ه ص→لوات م→→ا ت→مام م→نفعتش ع→ايد خ→ود م→ا م→→∂شود و سبب  ẃك→مال ت→بديل گ→ردد.اي→→ن ع→د
ه اگ→→→→→ر ص→→→→→لوات م→→→→→ا در رف→→→→→عت  ẃخ→→→→→→دا و اولي→→→→→ايش� م→→→→→→∂گردد.بهنظر اي→→→→→→ن ع→→→→→د ^ ح→→→→→→ركت م→→→→→ا ب→→→→→ه س→→→→→و
ق ي→→ابد؛ ي→→→عن∂  ẃر ب→→→→اشد، الزم م→→→∂آيد ك→→→ه اس→→تكمال ك→→امل از ن→→اقص ت→→حقẃ درج→→→→ات آن ب→→→زرگواران م→→→ؤث
^ ن→امعقول است. در م→→قابل، ب→رخ∂  م→→وجود ك→→امل از م→→وجود ن→→اقص ت→→حصيل ك→→→مال ك→ند و اي→→ن ام→ر
دي→گر از ع→لما م→∂گويند: اي→ن ط→→ور ن→يست؛ زي→را درست است كه رسول و آل رسول� نسبت به 
م→→→ا در ح→→→دẃ ك→→→→مال و ف→→→وق ك→→→مالند، ول∂ ن→→سبت ب→→ه خ→→→دا، ب→→ه ه→→ر ح→→→ال،دچار ن→→قص و ك→→مبودند. از اي→→ن 
ط→→→→رف، اس→→→→تفاضه و ف→→→→يضطلب∂ و ك→→→→مالخواه→→→→∂ پ→→→→يوسته و ب→→→→→∂پايان است و از آن ط→→→رف، اف→→→اضه و 
 ẃف→يضبخش∂ و ك→مالده∂ پ→يوسته و ب∂پايان. برچسب گداي∂ كردن از درگاه خدا بر پيشان∂ كل

عالم انسان خورده كه فرموده است: 
�؛۲   Ẁيد ґم џحẂال ∂ґنџغẂال џوẀه Ẁاهللا џو ґاهللا ∂џإل ẀراءџقẀفẂال ẀمẀتẂأن Ẁاسￍا النџهيا أي�

^ م→→→→ردمان، ش→→→→ما ف→→→→→قيران درگ→→→→اه خ→→→→دا ه→→→→ستيد و ت→→→→نها خ→→→داست ك→→→ه غ→→→ن∂ẃ ح→→→ميد است و در رأس  ا
                                                           

الكين.  ẃـ اقتباس از رياضالس ۱
 .۱Ｑ＾فاطر،آيه ^ ـ سوره ۲
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^ عالميان  ^ كشكولها ^ ف→قراء ال∂اهللا، رس→ولاهللا� است و ك→شكول گ→→داي→∂ او از همه ه→مه
^ خال∂  وس→يعتر و ج→→ادارت→ر است. ه→ر چ→ه ك→مال م→مكن از ك→→مال مطلق در آن ريخته شود، باز جا

دارد و هرگز پر نم∂شود و لذا به او دستور م∂دهد: 
لẂما�Ґ؛۱   ґع ∂ґن Ẃد ґز ґẃب џر ẂلẀق...�

^ پروردگارم بر علمم بيفزا».  «...بگو، ا
^ خ→→دا م→→أمور ن→→م∂شد و خ→→→دا ن→→م∂فرمود از م→→ن  اگ→→→ر او ب→→→ه ع→→→لم و ك→→→مال ن→→→ياز ن→→→داشت،از س→→→و
^ رس→ول، به هر درجه از علم و كمال كه برس∂، باز  ب→خواه ت→ا ب→ر درج→ات ع→لمت ب→يفزاي→م؛ ي→→عن∂ ت→و ا
وام از م→ن ب→خواه→∂ ت→ا ب→→دهم و لذا اين  ẃو ب→→ايد ع→ل∂الد ^ ^ و ظ→رفيẃت گ→رفتن از م→ن دار ب→ه م→ن ن→→يازمند
ح→رف ك→ه ب→گوييم، ص→لوات م→ا در رف→عت م→→قام رس→ول و آل رس→ول� ت→أثير ن→دارد، ح→رف مقبول∂ 
ن→→يست؛چرا ك→→→ه ب→→ا م→→ؤثر ب→→ودن ص→→لوات م→→ا در رف→→عت م→قام رس→ول و آل رس→ول�محذور اس→تكمال 
ك→→امل از ن→→اقص الزم ن→→م∂آيد؛ زي→→را آن ب→→زرگواران از ع→→مل خ→ودشان اس→تفاده م→∂كنند، ن→ه از ع→مل 
ه و اخ→→→→→الق ف→→→→اضل و اع→→→→→مال ص→→→→→الح داري→→→→م،  ẃم→→→→→ا؛ما ه→→→→→→ر چ→→→→→ه داري→→→→→م از آن→→→→→→ها داري→→→→م.اگ→→→→ر م→→→→ا ع→→→→→قايد ح→→→→ق
^ اي→→→نها م→→ولود ي− ع→→مل پ→→→يامبر� است. او ي− ع→مل ان→→جام داده است ك→→ه م→حصول آن  ه→→مه
ت→→→→ا روز ق→→→→يامت ادام→→→→ه دارد. آن ع→→→→ملش رس→→→→→الت و ه→→→→دايت است. او ي− ع→→→مل ه→→→دايت ان→→→جام داده 
است و ت→→ا روز ق→→يامت، ه→ر كس ه→ر چ→→ه نماز بخواند و روزه بگيرد و حجẃ برود و هر چه حسنات از 
ك→س∂ ص→→ادر ش→ود، ت→مام اي→→ن ع→بادات و ح→سنات صادر شده از تمام بندگان خدا،مولود ي− عمل 
پ→→→→→→→يامبر است و ت→→→→→→→ا روز ق→→→→→→→→يامت ت→→→→→→→مام اي→→→→→→→نها ب→→→→→→→ه ح→→→→→→→→ساب آنح→→→→→→→ضرت گ→→→→→→ذاش→→→→→→ته م→→→→→→→∂شود و اع→→→→→→→مال او 

محسوب م∂گردد. 
م بعد از هر صلوات  ẃمكر ẃ∂درجات نب ^ ارتقا

^ درج→→→→→ات آنح→→→→ضرت م→→→→→∂شود، در واق→→→ع، آن ج→→→→ناب از  ^ م→→→→ا س→→→→→بب ارت→→→→قا اگ→→→→ر ص→→→→لواته→→→→→ا
                                                           

^ طه،آيه＾۱۱℮.  ـ سوره ۱
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ن→→→تايج ع→→→مل خ→→→ود ب→→→هره م→→→∂برد و م→→→يوه از درخت ع→→→مل خ→→→ويش م→→∂چيند، ن→→ه از درخت ع→→مل م→→ا. از 
^ س→→اخته و از دن→يا رف→ته است، آن→چه در آن→جا ن→ماز خ→وان→ده م→→∂شود،بر  ب→→اب م→→ثل، ك→س∂ ك→→ه م→سجد
^ م→→سجد است م→→→∂برد، ن→→ه ث→→→واب  ^ او م→→→∂اف→→زاي→→→د؛يعن∂ او ث→→واب ك→→→ار خ→→ود را ك→→ه ب→→→نا درج→→→→ات اخ→→→رو

كار نمازخوانها را. او از عمل خويش استفاده م∂كند، نه از عمل ديگران. 
رس→ول خ→دا� ي− ع→مل ه→دايت و رس→→الت ان→→جام داده است ك→ه ت→ا آخ→رين روز ع→مر دنيا 
، ت→→→مام س→→→عادتها ه→→→مه و  Ẅ∂در ب→→→هشت ب→→→رين و رض→→→وان خ→→→دا، در دن→→→يا و در ع→→→قب ∂ẃ و ب→→→→لكه ال∂االب→→→→د، ح→→→ت
ق م→→∂يابد و لذا اگ→ر ب→→ا ص→لوات م→ا درج→→ات ق→رب  ẃه→→مه در پ→رتو ن→ور رس→الت و ه→→دايت آنح→ضرت ت→حق
آن ج→→ناب ب→اال م→→∂رود،در واق→ع، ب→ا عمل خود آن حضرت كه هدايت عالم انسان است باال م∂رود، 
^ ع→→→مل خ→→→ود اوست. پس،م→→→شكل اس→→→تكمال ك→→→امل از ن→→→اقص  ن→→→→ه ب→→→→ا ع→→→→مل م→→→→ا؛ چ→→→را ك→→→ه ع→→→مل م→→→ا دن→→→→باله
پ→→→يش ن→→→م∂آيد، ب→→→لكه در ح→→→قيقت، اس→→→تكمال ك→→امل از ع→→مل خ→→→ويش است، ن→→ه از ع→→مل غ→→ير خ→→ود ك→→→ه 

د نماز مستحبẃ است كه پس از صلوات بگوييم:  ẃناقص است.در تشه
)؛  Ẁهџت џج џر џد Ẃعџف Ẃار џو)

^ او [پيامبر]را باال ببر».  «[خدايا،] درجه
^ پ→→→→→→→→يامبر� چ→→→→→→→→نانكه گ→→→→→→→فتيم، م→→→→→→→ستجاب است. پس، م→→→→→→→→علوم  اي→→→→→→→→ن دع→→→→→→→→است و دع→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→را
^ آنح→→→→→ضرت ب→→→→اال م→→→→→∂رود؛وگرنه، اي→→→→ن ك→→→ار، ك→→→ار لغ→→→و و  ^ م→→→→ا درج→→→→→ه م→→→→∂شود ك→→→→ه ب→→→→ر اث→→→→ر اي→→→→ن دع→→→→ا

^ خواهد بود.  ب∂فايدها
برطرف شدن چهار نوع ظلمت به بركت صلوات 

^ آن هستيم، م∂شود،در اين چهار جمله  ^ ك→ه از ص→لوات ع→→ايد م→ا،كه فرستنده →ا ف→→ايدها ẃام
از زي→ارت آم→ده است ك→→ه چ→→هار ن→وع ظ→لمت را از چ→→هار ناحيه از نواح∂ وجود ما برطرف م∂سازد. 

ه فرماييد:  ẃتوج
 Ґ↕ џارџه→џط џا وџنґقẂل→ џخґل Ґيبا→ ґط ẂمẀكґت→→ џي џال ґو Ẃن→→→ ґم ґه→→ ґا بџن ￍص→→→ џا خ→→→џم џو ẂمẀكẂيџل→→ џا) عџن→→ ґاتџوџل→→ џا (صџنџت џال→→→ џص џلџع→→ џج џو)
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نẀوبґنџا)؛  Ẁذґل Ґ↕ џارￍفџك џا وџنџل Ґ↨џي ґك Ẃزџت џاوџن ґسẀفẂن џ ґأل
«خ→→→→داوند ص→→→→لوات م→→→→ا ب→→→→ر ش→→→→ما و واليت ش→→→→ما را ك→→→→ه م→→→→خصوص م→→→→→ا گ→→→→ردانيده است،س→→→بب پ→→→اك∂ 

^ گناهان ما قرار داده است».  اره ẃاخالق ما و كف ^ طينت ما و طهارت ارواح ما و پاكساز
^ كبيره نشان م∂دهد كه ما در چهار ناحيه از نواح∂ وجود  اي→ن ج→مالت از زي→ارت ج→امعه

^ چهار نوع تاريك∂ و ظلمت هستيم.  خود دارا
...�؛۱  ها فџوẂقџ بџعẂض＃ ẀضẂعџب ẁماتẀلẀظ...�

«...ظلمتهاي∂ كه بعض∂ فوق بعض∂ ديگر است...». 
^ اي→→→→→→→ن ظ→→→→→→→لمات و ت→→→→→→اريك∂ها، ص→→→→→→لوات و واليت خ→→→→→→→اندان  ^ ب→→→→→→→رطرف س→→→→→→→ازنده  ت→→→→→→→نها وس→→→→→→→يله
رس→→→→→→→→ول�است.ي− ظ→→→→→→→→لمت در س→→→→→→→→رشت و ط→→→→→→→→ينت خ→→→→→→→→ود داري→→→→→→→→م؛زيرا از آب م→→→→→→→ختلط از ت→→→→→→→لخ و 

شيرين آفريده شدهايم. به بيان روايت: 
)؛۲  ẁجاجẀا ẁحґمال џو ẁراتẀف ẁب Ẃذџع ґماءانẂال џج џزџتẂامџف)

«دو آب با هم ممزوج شدند:آب گوارا و شيرين و آب تلخ و شور و ناگوار».  
)پا∑ ك→→→→نيم ت→→→ا ت→→→لخ∂ از  ẁج→→→→اجẀا ẁحґح→→→→ال، اگ→→→→ر ب→→→→خواه→→→→يم س→→→→رشت و ط→→→→ينت خ→→→→ود را از آن(م→→→→ال
^ رسالت و واليت پيوند بزنيم. درخت∂ را كه  ẃه ^ طيب س→رشت م→ا زدوده ش→ود،بايد خ→ود را ب→→ه شجره
^ خ→→وب م→→∂دهد پ→يوند م→→∂زنند و ق→هراҐ م→يوهاش خ→وب  ^ خ→→وب ن→→م∂دهد ب→→→ه درخ→→ت∂ ك→→ه م→يوه م→→يوه
^ هستيم كه اگر به حال خود  →ا به شرط اين كه خوب پيوند بخورد. ما درخت بدميوها ẃم→∂شود؛ ام
^ م→→ا را ف→→اسد م→→∂كند.پس، ي−  )غ→→الب م→→→∂شود و م→→يوه ẁرات→→Ẁف ẁب Ẃذ→→→ џم→→→→ا ب→→→ر(ع( ẁج→→→اجẀا ẁحґب→→→مانيم،(مال
 Ґيبا→→→→→ ґك→→→→→→ه از ص→→→→→→→لوات ع→→→→→→→ايد م→→→→→→ا م→→→→→→→∂شود اي→→→→→ن است ك→→→→→→ه ب→→→→→ر اث→→→→→ر پ→→→→→يوند ب→→→→→→ا خ→→→→→اندان واليت،(ط ^ ف→→→→→→ايدها
) م∂گردد.  ẁراتẀف ẁب Ẃذџپا∑ م∂شود و(ع ( ẁجاجẀا ẁحґنا)؛طينت و سرشت ما از آلودگ∂ به (مالґقẂلџ ґﾬ

                                                           

 .℮Ω＾نور،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ اصول كاف∂،جلد۲،صفحه＾۷، حديث۲.  ۲



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲�۹

^ داري→→→→م.  نا)است؛م→→→→→ا اف→→→→→كار زشت و خ→→→→واط→→→→ر ن→→→→→اپسند ب→→→→سيار ґسẀف→→→→→Ẃن џ ґال Ґ↕ џهار→→→→→џدي→→→→→گر(ط ^ ف→→→→→ايده
^ از ذه→→نش  م→→→مكن است ك→→→س∂ ب→→→دعمل ن→→→باشد، ول∂ در ع→→→ين ح→→→→ال، اف→→→كار زشت و خ→→→واط→→→ر ن→→اپسند
خ→→→→طور ك→→→→→ند و ب→→→→ه خ→→→→ود م→→→→شغولش س→→→ازد و ه→→→مين خ→→→طور در ح→→→دẃ خ→→→ود ت→→→وليد ظ→→→لمت در روح آدم→→→∂ 
م→→∂كند.تشبيهاҐ ف→→رمودهان→→د، آدم→→∂ ك→→ه ف→كر گ→→ناه م→∂كند، اگ→رچه م→رتكب گ→ناه ن→شود، م→انند ك→س∂ 
اش∂ ش→ده آتش ب→يفروزد؛اگ→ر چ→ه آن ات→اق آتش ن→→گيرد و ن→سوزد،  ẃين و ن→ق ẃاست ك→ه در ي− ات→اق م→ز

ول∂ همان دود كه از آتش برم∂خيزد، آن اتاق را تيره و نقش و نگار آن را فاسد م∂سازد. 
^ دل ن→→→يز اي→→→ن چ→→→نين اث→→→ر م→→→∂گذارد و آن را ت→→يره و ت→→ار م→→→∂سازد و از خ→→→دا   ف→→→كر گ→→→ناه در ف→→→→ضا
دور م→→→→→∂گردان→→→→→د،اگ→→→→→ر چ→→→→→ه ان→→→→→سان آن گ→→→→→ناه را م→→→→رتكب ن→→→→شود.اي→→→→ن ج→→→→→مله در رواي→→→→ات م→→→ا از ح→→→ضرت 

مسيح�نقل شده كه به قوم خود فرموده است: 
 Ґال Ẃض→→џف Ґنا ґ ẃالز→→ ґب ẂمẀك џسẀف→→Ẃنџا ا Ẁثو ґ ẃد џح→→Ẁال ت Ẃنџم اẀك Ẁر→→Ẁا آم→→→џنџا џوا وẀن Ẃز→→→џال ت Ẃنџا ẂمẀك џر→→џمџا ґاهللا ￍ∂ґب→→џوس∂ ن→→→Ẁم ￍنґا)
 џزاوي→→ق→→ￍالت џد џسẂفџا→→џق＃ ف ￍو џز→→→Ẁت＃ مẂي→→џب ∂→→ ґف џد→→џق Ẃوџا Ẃنџم→→џك џنا ك→→ان ґ ẃالز→→→ґب Ẁه џسẂف→→џن џث ￍد→→ џح Ẃن→→џم ￍن ґا→→→џوا فẀن Ẃز→→→џت Ẃنџا Ẃن→→→ ґم

)؛۱  ẀتẂيџبẂال ґق ґرџت Ẃحџي Ẃمџل Ẃنґا џو Ẁخان الد
«م→→وس∂�،پيامبر خ→→دا، ب→→ه ش→→ما ام→→ر ك→رده است ك→ه زن→→ا ن→كنيد و م→ن ب→ه ش→→ما ام→ر م→→∂كنم ك→ه ف→كر 
زن→→→→ا در دل ن→→→→→ياوريد؛زيرا ك→→→→س∂ ك→→→→ه ف→→→كر زن→→→ا م→→→→∂كند، م→→→انند ك→→→س∂ است ك→→→ه در ي− ات→→→اق م→→→→نقẃش آتش 

اش∂ها را فاسد كند، اگر چه اتاق آتش نگيرد».  ẃبرافروزد و دود آن نق
^ واق→→→ع∂ و ت→→→وأم ب→→→ا ش→→→راي→→→طش ب→→→اشد، اي→→→→ن است ك→→→→ه اي→→→→ن  ح→→→→ال، از آث→→→→→ار ص→→→→لوات، اگ→→→→ر ب→→→→→ه م→→→عنا
^ دل ب→→→→→→رطرف م→→→→→→∂سازد و ت→→→→→وليد  ظ→→→→→→لمت ت→→→→→→وليد ش→→→→→→ده از اف→→→→→→→كار زشت و خ→→→→→→واط→→→→→→ر ن→→→→→→اپسند را از ف→→→→→→ضا

طهارت م∂كند. 
^ ف→اسد م→→ا را زاي→ل م→→∂كند و ج→ان م→ا  م ص→→لوات اي→→ن است ك→→ه اخ→→الق و خ→→و＾ها ẃس→→و ^ ف→→ايده

∂Ẅ م∂سازد.  ẃرا از رذايل اخالق∂ مزك
                                                           

 .Ｑ⅛Ω＾ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲⅛Ω

يҐ↨џ لџنا)؛  ґك Ẃزџت џو)
ان→→سان ع→→الوه ب→ر اف→كار بد، اخالق بد هم دارد؛ از جمله كبر و بخل و حسد و دوبههم زن∂ و 
^ و ب→→→→→→→دبين∂ و ...؛ اي→→→→→→→نها ه→→→→→→→م ظ→→→→→→→لمت∂ ع→→→→→→→ميقتر از ظ→→→→→→→لمت دي→→→→→→→گر ع→→→→→→→وام→→→→→→→ل در روح اي→→→→→→→جاد  ك→→→→→→→ينهتوز
م→→→→→∂كند و ب→→→→→از ه→→→→→→م ص→→→→لوات ب→→→→→ر رس→→→→ول و آل رس→→→→ول� (ك→→→→ه ح→→→→قيقت آن پ→→→→يوند خ→→→→وردن ب→→→→→ه ه→→→→→مان 

^ دل برطرف م∂سازد.  ẃه است)اين ظلمت را تدريجاҐ از صفحه ^ طيب شجره
^ چهارم:   فايده
بґنا)؛  Ẁنو Ẁذґل Ґ↕ џارẃفџك)

^ ع→→→→→مل ه→→→→→م خ→→→→دا م→→→→→∂دان→→→→د ك→→→→ه چ→→→→ه ظ→→→→لمتها ب→→→→ر اث→→→→ر اع→→→→مال زشت و گ→→→→ناهان (از  در م→→→→→رحله
گ→→→→→ذرگاه چ→→→→→شم و گ→→→→→وش و زب→→→→→ان،در ك→→→→→→سب و ك→→→→→→ار و م→→→→عاشرات و م→→→→→عامالت و ...) در م→→→→خزن ج→→→→ان 
^ قبر و برزخ  ^ بر حال ما اگر با اين كولهبار سنگين از معاص∂ وارد خانه خ→ويش ان→باشتهايم و وا
→→→→ا اي→→→نجا ب→→→→از لط→→→ف خ→→→دا ش→→→امل ح→→→→ال م→→→ا گ→→→→شته و ص→→→لوات ب→→→ر اه→→→ل ب→→يت ن→→بوẃت�را س→→بب  ẃب→→→شويم؛ ام

ناهان قرار داده است،چنان كه در اين زيارت م∂خوانيم:  تكفير∗∗∗∗گ
بґنا)؛  Ẁنو Ẁذґل Ґ↕ џارẃفџك џو)

^ م→→→→ا روا  ^ خ→→→→اندان رس→→→→ول، م→→→→→ا م→→→→عترفيم ك→→→→ه خ→→→داون→→→د اي→→→ن لط→→→ف و ع→→→نايت را درب→→→اره ي→→→→عن∂، ا
^ گناهان ما قرار داده است.  اره و پوشاننده ẃداشته كه صلوات بر شما را كف

بشارت بزرگ به شيعيان 
اين حديث از امام صادق�منقول است: 

 ∂ￍل→→ џص Ґ↕ џد→→ ґواح Ґ↕ال џص� ґẃ∂ґب→→→ￍالن ∂џل→→ џع ￍﾲ→→ џص Ẃن→→џم ґهẂيџل→→ џع џ↕لو→→ ￍوا الص ẀرґثẂكџا→→џف ∂ґب→→ￍالن џر→→ ґك Ẁإذا ذ)
نџ الẂمџلائґكџ↨...)؛۱  ґم ＃ ẃف џص ґفẂأل ∂ґال↕＃ ف џص џفẂأل ґهẂيџل џع Ẁاهللا

                                                           

∗تكفير: پوشاندن. 
ـ اصول كاف∂،جلد۲،صفحه＾۹۲℮،حديث⅛.  ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲⅛۱

«وق→→→ت∂ اس→→→م پ→→→يامبر� ب→→→رده م→→→→∂شود، زي→→→اد ب→→→→ر او ص→→→لوات ب→→فرستيد؛ زي→→را ك→→س∂ ك→→ه ي− ب→→ار 
ص→→→→→→→لوات ب→→→→→→→ر پ→→→→→→→يامبر ب→→→→→→→فرستد، خ→→→→→→→داوند ب→→→→→→→ا ه→→→→→→→زار ص→→→→→→→ف از ف→→→→→→→رشتگان، ه→→→→→→→زار ص→→→→→→→لوات ب→→→→→→→ر اي→→→→→→→ن ش→→→→→→خص 

م∂فرستد...». 
و در روايت ديگر، اين جمله را هم امام�اضافه فرمودهاند: 

...�؛۱  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم ẂمẀك џج ґر ẂخẀيґل ẀهẀتџكґالئџم џو ẂمẀكẂيџل џع ∂ґẃل џصẀي ^ ґذￍال џوẀه...�
«...او ك→→→→→س∂ است ك→→→→→ه ب→→→→→ا ف→→→→→رشتگانش ب→→→→ر ش→→→→→ما ص→→→→لوات م→→→→→∂فرستد ت→→→→ا ش→→→→ما را از ظ→→→→لمتها ب→→→→يرون 

آورده به نور برساند...». 
ح→→→→→ديث مزب→→→→→ور ن→→→→→شان م→→→→→→∂دهد ك→→→→→ه ص→→→→لوات ب→→→→ر رس→→→→ول� س→→→→بب ص→→→→لوات خ→→→→→دا ب→→→→ر ان→→→→سان 
^ از ظ→→لمات و دخ→→ول ب→→→ه ن→→ور  م→→→∂شود. آي→→→ه ه→→→م م→→→→∂فرمايد: ص→→لوات خ→→دا ب→→→ر ان→→→سان س→→بب خ→→روج و

م∂گردد. 
ب→→نابراي→→ن، ص→→لوات ب→ر رس→ول و آل رس→ول� س→بب م∂شود ك→ه م→ا از ظ→لمتها ب→يرون ب→→ياييم 

^ كبيره:  ^ نوران∂ زيارت جامعه و داخل نور بشويم. پس، اين جمله
...)؛  ẂمẀكґت џي џال ґو Ẃن ґم ґهґا بџن ￍص џا خџم џو ẂمẀكẂيџل џا)عџنґاتџوџل џا(صџنџالت џص џلџع џج џو)

^ ام→→→→→→اميẃه م→→→→→∂دهد ك→→→→→→ه اي→→→→→ن دو ن→→→→→عمت گ→→→→→ران→→→→→قدر خ→→→→→دا،  ن→→→→→→ويد و ب→→→→→→→شارت∂ ب→→→→→→زرگ ب→→→→→→ه م→→→→→→→ا ش→→→→→→يعه
ص→→→→لوات و واليت اه→→→→ل ب→→→يت�،ما را از ظ→→→لمات و ت→→→يرگ∂ها در اب→→→عاد م→→→ختلف ب→→→يرون م→→→→∂آورد و 

ر م∂سازد.   ẃر و منو ẃطينت و افكار و اخالق و اعمال ما را پا∑ و مطه
^ عزẃت اسالم و كرامت شيعه  روز مباهله،مايه

ه، روز م→باهله و روز ع→زẃت اس→→الم و روز ك→رامت ش→يعه است. وق→ت∂  ẃب→يست و چ→هارم ذ＾ح→ج
مباهله واقع شد، هم اسالم در دنيا عزẃت پيدا كرد هم شيعه كرامتش روشن شد. 

^ ن→→→→→جران ن→→→→→امه ن→→→→→وشتند و آن→→→→→ها را ب→→→→→ه اس→→→→→الم دع→→→→→وت ك→→→→ردند. در   رس→→→→→ول اك→→→→→رم�به ن→→→→→صارا
                                                           

^ احزاب،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲⅛۲

صدر نامه اين آيه را مرقوم فرمودند: 
 џ∑ґر Ẃش→Ẁال ن џو џاهللا ẃإال џدẀب Ẃع→џن ẃأال ẂمẀكџنẂي→џب џنا وџنẂي→џواء＃ ب→ џس ＃↨џمґل→→џا إل∂ ك Ẃوџعال→→џت ґتاب→→ ґكẂال џل→→ Ẃي→→ا أه Ẃل→→Ẁق�
�؛۱   џونẀمґل ẂسẀا مￍأنґوا ب Ẁدџه Ẃوا اشẀولẀقџا ف Ẃوￍل џوџت Ẃإنџف ґاهللا ґون Ẁد Ẃن ґم Ґبابا Ẃأر ҐضاẂعџنا ب ẀضẂعџب џذ ґخￍت џال ي џو ҐئاẂي џش ґهґب
^ س→→→خن∂ ك→→→ه م→→→→يان م→→→ا و ش→→→→ما م→→→شتر∑ است ك→→→ه ج→→→ز خ→→→داوند  ^ اه→→→ل ك→→→تاب ب→→→ياييد ب→→→ه س→→→و «ب→→→گو، ا
^ يگانه به  ^ خدا ^ را شري− او قرار ندهيم و بعض∂ از ما بعض∂ ديگر را به جا ي→گانه را نپرستيم و چيز

^ برگردانند، بگوييد گواه باشيد كه ما مسلمانيم».  خداي∂ نپذيرند. حال، اگر از اين دعوت رو
بعد مرقوم فرمودند: 

 Ẃن→→→ ґم ґاهللا ↨→→→ џالي ґل∂ وґا ẂمẀكẀع→→→و Ẃدџا џو ґباد→→→ ґعẂال ↕ џباد→→→ ґع Ẃن→→→ ґم ґاهللا ↕ џباد→→→→ ґع ∂џلґا ẂمẀوك→→→ Ẁع Ẃدџا ∂ẃن ґا→→→џف ẀدẂع→→→џا ب→→→ẃمџا)
 ẂمẀتẂي→→→→џبџا Ẃنґا џو џب ẀقوẂع→→→→ џي џو џحق→→→→ Ẃسґا џو џراه→→→→يم→→→→Ẃب ґا џلهґا џاهللا ẀمẀك→→→→Ẃيџلґا Ẁدџم→→→→ Ẃحџا ẃﾺ ґا→→→→џف ẂمẀت Ẃمџل→→→→ Ẃسџا Ẃن ґا→→→→џف ґباد→→→→ ґعẂال ↨→→→→→ џالي ґو

)؛  Ẁالم ￍالس џو ґبẂر џحẂالґب ẂمẀكẀتẂن џآذ Ẃدџقџف ẂمẀتẂيџبџا Ẃنґا џو Ẁ↨џي Ẃز ґجẂالџف
^ ب→شر؛ دع→وت م→→∂كنم ت→ن ب→ه ح→اكميẃت  ^ خ→→دا ب→→اشيد، ن→→ه ب→نده «م→→ن ش→→ما را دع→→وت م→→→∂كنم ب→→نده
خ→دا ب→دهيد، ن→ه ح→اكميẃت ب→شر. ح→ال، اگ→ر م→سلم ش→ديد، خ→دا را ش→كر م→→∂كنم ك→→ه چ→نين م→وفẃقيẃت∂ نصيب 
ت→→ا ما بدانيم كه با ما سر جنگ  ] ش→ما ك→رده است و اگ→ر از ق→بول اس→→الم ام→تناع كرديد، بايد جزيه∗∗∗∗بدهيد 

الم».  ẃنداريد] و اگر آن را هم نپذيرفتيد، در اين صورت، من اعالن جنگ با شما م∂كنم. والس
لرزه افتادن بر اندام اسقف اعظم نجران 

^ ن→→→→→جران رس→→→→يد،اس→→→→قف ب→→→→زرگ از  در روايت آم→→→→→ده است ك→→→→→ه وق→→→→→ت∂ اي→→→→→ن ن→→→→→امه ب→→→→→ه اس→→→→→قفها
هيبت آن لرزه بر اندامش افتاد: 
ديداҐ)؛  џش ҐراẂع џذ џرџع џذ)

^ شديد بر اندامش افتاد».  «لرزها
                                                           

^ آلعمران، آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۱
ار گرفته م∂شد.  ẃجزيه:وجه∂ شبيه ماليات كه از كف∗



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲⅛۳

ب→→→→→عد، ب→→→→→ا ه→→→→→م ب→→→→→ه م→→→→→شورت ن→→→→→→شستند ك→→→→→ه چ→→→→→ه ب→→→→→→ايد ك→→→→→رد؟ ي→→→→→ك∂ از آن→→→→→ها گ→→→→→فت: ش→→→→→→ما م→→→→→∂دان→→→→يد ك→→→→ه 
م→→→→→ان را ب→→→→→شارت دادهان→→→→→د و از آث→→→→→ار و ع→→→→→→اليم م→→→→→→علوم  ẃف آم→→→→→→دن پ→→→→→→يامبر آخ→→→→→→رالزџل→→→→→→ џآس→→→→→→مان∂ س ^ ك→→→→→→تابها
م→→→→∂شود ك→→→→ه اي→→→→ن ه→→→→مان پ→→→→→يامبر م→→→→وعود است. ع→→→→اقبت، ب→→→→نا ب→→→→ر اي→→→ن ش→→→د ك→→→ه از م→→→يانشان گ→→→روه∂ ان→→→تخاب 
^ زندگ∂اش را مشاهده كنند.   ع∂ رسالت و برنامه ẃبشوند و به مدينه بروند و از نزدي−، شخص مد
^ اين سفر انتخاب شدند. نزدي− مدينه كه  ش→صت ن→فر از ع→المان و اشراف و اعيانشان برا
^ ف→→→→اخرشان را پ→→→→وشيدند و  رس→→→→→يدند، از م→→→→→ركبها پ→→→→→ياده ش→→→→دند و خ→→→→ود را ش→→→→→ستشو دادن→→→→→د و لب→→→→اسها
^ م→→زيẃن  خ→→→ود را آراس→→→تند ت→→→ا ب→→→→ه چ→→شم م→→سلمانان ب→→زرگ و ب→→احشمت ج→→لوه ك→→نند. س→→وار ب→→ر م→→ركبها
→→ا  ẃوارد م→→دينه ش→→دند و در م→→→يان ش→→هر گ→→شت∂ زدن→→د ت→→→ا ب→→→ه زع→→م خ→→ود، چ→→شم م→→سلمانان را خ→→يره ك→→نند. ام
دي→→→دند م→→→سلمانان ن→→→ه ت→→نها چ→→→شمشان خ→→يره ن→→→شد، ب→→لكه ب→→→ا ن→ظر ت→حقير ب→→ه آن→ها م→∂نگرند.تا س→ه روز ن→زد 

پيامبر اكرم� نيامدند و حرف∂ نزدند. 
ترديد بزرگان نجران 

^ پ→→يامبر اك→→رم� است) م→→ا   پس از س→→→→ه روز ك→→→ه ش→→رفياب ش→→دند، گ→→فتند: ي→→→ا اب→→االق→→اسم،(كنيه
م→→→→→ان آم→→→→ده است، در ش→→→→→ما دي→→→→دهاي→→→→م؛ ول∂ ي−  ẃپ→→→→→→يامبر آخ→→→→→رالز ^ ت→→→→→مام ص→→→→→فات∂ را ك→→→→→ه در ان→→→→→جيل درب→→→→→اره
ص→→→→→فت از آن ص→→→→→فات را در ش→→→→→→ما ن→→→→→م∂بينيم و آن ص→→→→→→فت اي→→→→→ن ك→→→→→ه، ان→→→→→جيل ب→→→→→شارت داده است ك→→→→→→ه پ→→→→→يامبر 
مان به عيس∂بنمريم ايمان دارد و تصديقش م∂كند و حال آنكه شما تكذيبش م∂كنيد.  ẃآخرالز
ح→→ضرت ف→→رمود: ن→→ه، م→ن ع→يس∂بنمريم� را ت→صديق م→→∂كنم و ب→ه او اي→مان دارم. م→ن او را 
^ م→→→→→→→→سيح�اگ→→→→→→→→ر ب→→→→→→→نده ب→→→→→→→ود،  ^ م→→→→→→→→قرẃب خ→→→→→→→→دا و ن→→→→→→→→ب∂ẃ و رس→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→دا م→→→→→→→→→∂دان→→→→→→→→م.گفتند: ع→→→→→→→→→يسا ب→→→→→→→→نده
ن→→→→→م∂توان→→→→→ست ك→→→→→→ار خ→→→→→داي→→→→→∂ ب→→→→→كند؛ در ح→→→→→→ال∂ ك→→→→→ه او م→→→→→رده زن→→→→→ده م→→→→→∂كرد، اب→→→→→راءاالك→→→→→مه و االب→→→→رص∗∗∗∗ 
^ خ→→→→→→→→→داي→→→→→→→→→∂ است.  →→→→→→→→→→مير اش→→→→→→→→→→خاص خ→→→→→→→→→→بر م→→→→→→→→→→→∂داد و... اي→→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→ارها، ك→→→→→→→→→→ارها ẃم→→→→→→→→→→∂كرد، از م→→→→→→→→→→اف∂الض
پ→→يامبر� ف→→رمود: م→→ن ق→بول دارم ك→→ه ع→يس∂بنمريم ت→مام اي→→ن ك→→ارها را ب→→ه اذن خ→دا ان→جام م→→∂داد 
^ م→→→→→أذون از ج→→→→→→انب خ→→→→→→دا ب→→→→ود. گ→→→→فتند: اگ→→→→ر ع→→→→يس∂ ب→→→→→شر ب→→→→وده، پس پ→→→→درش چ→→→→ه ك→→→→→س∂ ب→→→→وده  و ب→→→→→→نده

                                                           

براءاالكمه و االبرص:شفابخش∂ نابينايان و بيماران.  ∗ا



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲⅛℮

است؟ در اين موقع، اين آيه نازل شد و جواب آنها را داد كه: 
�؛۱   ẀونẀكџيџف ẂنẀك Ẁهџل џقال ￍمẀراب＃ ثẀت Ẃن ґم Ẁهџقџل џخ џم џآد ґلџث џمџك ґاهللا џدẂن ґيس∂ ع ґع џلџثџم ￍإن�

«داس→→تان ع→→يس∂ در ن→→زد خ→→دا ه→مچون داس→تان آدم است ك→ه او را از خ→ا∑ آف→ريد [و ب→دون پ→در و 
مادر ايجادش كرد]و سپس به او گفت،باش؛پس، وجود يافت». 

 اگ→→→→→ر ع→→→→→يس∂ پ→→→→→در از ج→→→→نس ب→→→→شر ن→→→→داشت، آدم ن→→→→ه پ→→→→→در داشت ن→→→→ه م→→→→→ادر. ه→→→→مانگونه ك→→→→→ه آدم 
^ خداست.  ^ خداست،عيس∂ هم مخلوق به اراده مخلوق به اراده

دعوت به مباهله 
 در م→→قابل اي→→ن ح→رف م→نطق∂، آن→ها ج→واب→∂ ن→→داش→تند، ول∂ ت→ن ب→ه ق→بول آن ن→دادن→د و گفتند: ما 
ح→اضريم ب→ا ش→ما مباهله كنيم و اين آخرين گفتار ما باشد.پس بياييم يكديگر را نفرين كنيم و از 
خ→دا ب→خواه→يم ت→ا ب→ر ه→→ر ك→دام از م→→ا ك→ه ب→اطل است و س→خن ن→ابجا م→→∂گويد؛ ب→→ال نازل كند و نابودش 

سازد. در همين موقع،اين آيه نازل شد: 
 џو ẂمẀك џناء→→→Ẃأب џنا و џناء→→Ẃأب Ẁع Ẃد→→џا ن Ẃوџعال→→џت ẂلẀق→→џف ґمẂل→→ ґعẂال џن→→ ґم џ∑ џم→→ا ج→→اء ґدẂع→→џب Ẃن→→ ґم ґيه→→ ґف џ− ￍاج→→ џح Ẃنџم→→→џف�

�؛۲   џينґب ґكاذẂال ∂џلџع ґاهللا џتџنẂعџل Ẃلџع Ẃجџنџف Ẃل ґهџتẂبџن ￍمẀث ẂمẀك џسẀفẂأن џنا و џسẀفẂأن џو ẂمẀك џساءґن џنا و џساءґن
«پس ه→→→ر كس در اي→→ن[باره]پس از دان→→ش∂ ك→ه ت→و را [ح→اصل]آمده، ب→ا ت→و م→حاجẃه ك→ند، ب→گو:بياييد 
پ→→→→→→→→→→→→→→→→→سرانمان و پ→→→→→→→→→→→→→→→→سرانتان و زن→→→→→→→→→→→→→→→→انمان و زن→→→→→→→→→→→→→→→→انتان و خ→→→→→→→→→→→→→→→→ويشان ن→→→→→→→→→→→→→→→→زديكمان و خ→→→→→→→→→→→→→→→→ويشان ن→→→→→→→→→→→→→→→→زديكتان را 

فراخوانيم؛سپس مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم». 
^ پيامبراكرم�  قبول مباهله از سو

آن→→→→→→ها ب→→→→→اورشان ن→→→→→م∂شد ك→→→→→→ه رس→→→→→ول اك→→→→→رم� پ→→→→→يشنهاد م→→→→→باهله را ب→→→→→→پذيرد. وق→→→→→ت∂ دي→→→→→دند ب→→→→ا 
ق→اطعيẃت ت→→مام آم→اده است،گ→فتند: ب→ه م→→ا م→هلت ده→يد ت→ا ب→ا ه→→م م→شورت ك→نيم. شب ن→→شستند و ب→→ا هم 
^ ب→→→→ود، گ→→→→فت: ب→→→→→ه ن→→→→ظر م→→→→ن ص→→→→→الح ن→→→→يست ب→→→ا او م→→→باهله  د ẃم→→→→شورت ك→→→→ردند. ب→→→→زرگشان ك→→→→→ه م→→→→رد م→→→→وح

                                                           

 .Ｑ۹＾آلعمران،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۱⅛.  ۲
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^ اي→→ن ك→→ه م→ن م→طمئنẃم او ه→→مان پ→→يامبر م→وعود از ج→→انب خ→→داست و تمام عالمتهاي∂ كه  برا ك→نيم.
→لџف ن→شان دادهان→→د، ك→امالҐ بر او منطبق است. اگر ما با او مباهله كنيم، بال نازل م∂شود و نه  џان→بياء س
^ زم→→→→→→→ين ب→→→→→→→اق∂  ت→→→→→→→نها ي− ن→→→→→→→فر از ش→→→→→→→ما ب→→→→→→→→ه س→→→→→→→→المت ب→→→→→→→ه وط→→→→→→→ن ب→→→→→→→رنم∂گردد، ب→→→→→→→لكه ي− ن→→→→→→→صران→→→→→→→∂ رو
ن→م∂ماند.اگ→ر م→→∂خواه→→يد اي→ن ح→→قيقت ب→ر ش→ما روش→→ن ش→ود، ف→ردا ص→بح ب→بينيد اگ→ر ب→→ا اع→وان و انصار 
^ ب→→→يرون آم→→→→د، م→→→طمئن ب→→→اشيد ك→→→ه س→→→→لطان است و از م→→→→باهله ب→→→ا او ن→→→هراس→→→يد و اگ→→→→ر دي→→→→ديد ب→→→ا  و لش→→→كر

عزيزانش آمده است، بدانيد كه به گفتارش ايمان دارد و مباهله نكنيد. 
اي→→→→→→→→→ن س→→→→→→→→→خن را ه→→→→→→→→→مگ∂ پ→→→→→→→→→→ذيرفتند و ف→→→→→→→→→ردا ص→→→→→→→→→بح آم→→→→→→→→→دند و در ي− گ→→→→→→→→وشه در خ→→→→→→→→ارج ش→→→→→→→→هر 
 ^ اي→→ستادند. م→→ردم ب→→اخبر ش→→دند ك→→ه چ→→نين م→→→اجراي→→∂ در ك→→ار است. اج→→تماع∂ ش→د و در ي− گ→وشه
دي→→گر ب→→ه ان→→تظار اي→→→ستادند. رس→→ول خ→→→دا� ص→→بر ك→→رد ت→→→ا آف→→تاب ان→→دك∂ ب→→اال آم→→د و از ش→→هر ب→→يرون 
^ را در  آم→→د، در ح→→→ال∂ ك→→ه ك→→س∂ از اص→→حاب و ات→→باع ه→→مراهش ن→→بود؛ ت→→نها ك→→ود∑ س→→ه چ→→هارسالها
^ ج→وان→∂ پ→شت س→رش ب→ود و  ^ ه→→م دست در دس→→تش داشت، ب→→انو ب→→غل گ→→رفته ب→→ود و ك→→ود∑ دي→→گر

مرد جوان∂ هم پشت سر آن بانو حركت م∂كرد. 
عقبنشين∂ اهل نجران از مباهله 

اه→ل ن→جران از م→ردم پ→رسيدند: اي→ن ه→مراه→→ان ك→→يانش ه→ستند و چ→ه ن→سبت∂ ب→ا او دارند؟گفتند: 
^ او  آن ب→→→انو ي→→→→گانه دخ→→→تر او و آن م→→→رد دام→→→اد و پ→→→سر ع→→→مẃ او و آن دو ك→→→ود∑ ه→→م دخ→→ترزاده و ن→→وهها
ه→→→→→ستند. از اي→→→→نها ن→→→→زدي−تر و ع→→→→→زيزتر ك→→→→س∂ را ن→→→→→دارد. اي→→→→نجا ب→→→→ود ك→→→→→ه اس→→→→→قف اع→→→→ظم اه→→→→→ل ن→→→→جران ب→→→→ه 
ه→→مراه→→انش گ→→فت: ص→→→الح م→→ا ن→→يست ك→→→ه ب→→ا او م→باهله ك→نيم. م→ن چ→هرههاي∂ م→∂بينم ك→ه اگ→ر از خ→دا 
ب→→→خواه→→→ند ك→→وه را از ج→→→ا ب→→ركند، م→→∂كند و اگ→→→ر اي→→→نها دست ب→→ه دع→→→ا ب→→ردارن→→د، ب→→→ال ب→→→ر م→→ا ن→→ازل م→→→∂شود و 
^ از م→→→→→ا ب→→→→ه س→→→→→المت ب→→→→ه وط→→→→→ن ب→→→→رنم∂گردد؛ لذا ص→→→→→الح م→→→→→ا در اي→→→→→ن است ك→→→→ه اگ→→→ر اس→→→→الم را ق→→→بول  ف→→→→رد

نم∂كنيم، با او مصالحه كنيم و جزيه را بپردازيم.  
^ مصالحه واسطه م∂شود  اميرالمؤمنين�برا

ب→ر اس→اس اي→→ن ت→صميم، ام→يرالم→ؤمنين�را واس→طه ق→رار دادند كه از رسول خدا� راجع 
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ب→→→→ه ج→→→→زيه ن→→→→ظرخواه→→→→→∂ ك→→→→→ند؛ در ن→→→→تيجه، ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين�به دس→→→تور پ→→→→يامبر اك→→→رم ب→→→ا آن→→→→ها م→→→→صالحه و 
^ مخصوص بود،  لẃه دو قطعه پارچه Ẁه، كه هر حẃل Ẁر ك→ردند كه درهر سال س∂ زره و دو هزار ح ẃم→قر
م ب→دهند. ب→ه اي→ن ك→يفيẃت م→صالحه ش→→د۱ و در روز م→باهله،  ẃل م→اه م→حر ẃل م→→اه رجب و او ẃدر دو ق→→→سط او
^ م→→→→→→باهله،  انيẃت م→→→→→→ذهب ت→→→→→شيẃع آش→→→→→→كار ش→→→→→د؛ زي→→→→→را در آي→→→→→→ه ẃت اس→→→→→→→الم، ع→→→→→→ظمت و ح→→→→→→قẃع→→→→→→→الوه ب→→→→→→ر ع→→→→→→ز
ف∂ ش→→→→د.دشمنان ن→→→→يز اي→→→→→ن ف→→→→ضيلت را پ→→→→→ذيرفتهان→→→→د.  ẃام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين�ن→→→→→فس پ→→→→→يامبر اك→→→→→رم� م→→→→عر

ران سنẃ∂ است، م∂گويد:  ẃاف و از مفس ẃزمخشر＾،كه صاحب كش
 ẁح→ ґواض ẁرهانẀب ґف→يه џو� ґساء→ ґكẂال ґحاب→→ Ẃصџا ґل Ẃض→→џل∂ ف→→ џع ẀهẂن→→ ґم ^ џو→→Ẃقџا џء Ẃ∂→→ش џال ẁلي→→ل џد ґف→→يه џو)

)؛  ґẃ∂ґبￍالن ґ↕џوبẀن ґ↨ ￍح ґص ∂џلџع
^ م→→→→باهله] دلي→→→→ل∂ ب→→→→→ر ف→→→→ضل اص→→→→حاب ك→→→→ساء ه→→→→ست ك→→→→→ه دلي→→→→ل∂ ق→→→→و＾تر از آن وج→→→→ود  «[در م→→→→→اجرا

ت پيامبر موجود است».  ẃت نبو ẃندارد و در آن [ماجرا] برهان∂ واضح بر صح
سؤال∂ از اهل تسنẃن  

 ^ ح→→→ال، م→→→→ا ب→→ه اه→→→ل ت→→سنẃن م→→→∂گوييم: وق→→ت∂ اي→→→ن ح→→قيقت پ→→ذيرفته ش→→د ك→→ه خ→→داون→→→د ط→→بق آي→→→ه
م→→→باهله، ع→→→ل∂�را ن→→→فس پ→→→→يامبر، ي→→→عن∂ خ→→→ود پ→→→→يامبر�،شناخته است، آي→→→ا ج→→ا دارد ك→→→ه ب→→→ا ب→→ودن 
^ پ→→→→يامبر ب→→نشينند و خ→→ود را ح→→افظ  خ→→→ود پ→→→يامبر در م→→→→يان امẃت، اب→→→وبكر و پس از او ع→→→مر و ع→→→ثمان ج→→→ا
ف∂ ك→نند و آنگاه شما دانايان نيز به همان راه كج كه  ẃام→→ر م→سلمانان م→عر ẃ∂دي→ن و ن→→گهبان ق→رآن و ول

آنها رفتهاند برويد؟ 
 џها وџن Ẃوџل Ẃصџي џمￍن џه џج� ґوارџبẂال џدار ẂمẀهџمẂوџوا قل џأح џو ҐراẂف→Ẁك ґاهللا џتџمẂع→ґوا نẀل ￍد→џب џي→ن ґذￍال ∂џإل џر→џت Ẃمџأ ل�

�؛۲   ґارￍالن ∂џإل ẂمẀك џير ґصџم ￍإنџوا فẀعￍت џمџت ẂلẀق ґهґيلґب џس Ẃنџوا عل ґضẀيґل ҐداداẂأن ґوا هللاẀل џع џج џو� ẀرارџقẂال џسẂئґب
 .−ґذل џﾲџع Ẁهџع＃ لґتاب џر ґآخ џد＃ وẃحمẀم ґآل џد＃ وẃحمẀم ￍق џح џمџلџم＃ ظґظال џل ẃاو ẂنџعẂال ￍمẀهẃالل

 
                                                           

  .۳Ｑ℮＾ـ بحاراالنوار،جلد۲۱،صفحه ۱
 .۳Ωابراهيم،آيات۲۸تا ^ ـ سوره ۲
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^ نب∂ẃ خاتم�در بين انبيا و مرسلين  مقام اعال
ي→→→عن∂،ما در ح→→→ضور اق→→→→دس ش→→→→ما خ→→→اندان ع→→→صمت اع→→→تراف م→→→∂كنيم ك→→ه خ→→داون→→د ش→→ما را ب→→ه 
ẃه، ك→→→سان∂ ك→→→→ه از ج→→→→انب خ→→→→دا م→→→ورد ت→→→كريم ق→→→رار  مين رس→→→انده است؛الب→→→ت ẃش→→→→ريفترين ج→→→ايگاه م→→→كر
^ اط→→→→→→→→هار و خ→→→→→→→اندان ع→→→→→→→صمت� را خ→→→→→→دا در ش→→→→→→ريفترين  ه ẃم→→→→→→→∂گيرند، ب→→→→→→→سيار ب→→→→→→→زرگند ول∂ ائ→→→→→→→م
^ م→→→نازل  ج→→→→ايگاه آن→→→→ان ق→→→رار داده است و ه→→→مچنين ك→→→سان∂ ك→→→→ه درج→→→→ات ق→→→ربشان ب→→→اال م→→→→∂رود، دارا
بين ب→→→→→→ه خ→→→→→→اندان ع→→→→→→صمت�  ẃم→→→→→→→خصوص ب→→→→→→→ه خ→→→→→→ود ه→→→→→→ستند،ول∂ ع→→→→→→→ال∂ترين م→→→→→→نزل و ج→→→→→→ايگاه م→→→→→→قر

اختصاص دارد. 
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ح→→→ضرات ان→→→بياء و م→→→رسلين� اگ→→→ر چ→→→ه در م→→→→يان ب→→→شر گ→→→روه∂ م→→متازند و ص→→→احب م→→قامات 
ع→→ال∂ ه→→ستند، ول∂ خ→→→اندان رس→→ول خ→→اتم�از ج→→→انب خ→→→دا رف→→يعترين درج→→→ات ان→→بياء و م→رسلين را 
^ از م→→خلوقات  ب→→→ه دست آوردهان→→→→د و خ→→دا آن→→ها را ب→→ه آن م→→رتبه از م→→قام اع→→→ال رس→→انده ك→→ه دي→→گر اح→→د
بين، ن→م∂توان→→د در م→قام ت→قرẃب آن ق→در ب→اال برود كه به  ẃم→قر ^ ẃ∂ ان→بياء و م→رسلين و م→→الئكه ع→الم، ح→ت

آنها برسد. 
)؛  ẁقґاب џس ẀهẀقґب Ẃسџي џال џو... ẁق ґح џال ẀهẀق џحẂل џي џال ẀثẂي џح)

«نه كس∂ م∂تواند به آنها برسد... نه كس∂ م∂تواند بر آنها سبقت بگيرد و از آنها باالتر برود». 
د�مقايسه نكنيد  ẃهرگز خود را با آل محم

)؛  ẁع ґامџط ґه ґاك џر Ẃد ґإ ∂ґف ẀعџمẂطџي џال џو)
«و حتẃ∂ كس∂ حقẃ ندارد طمع رسيدن به مقام آنها را در سر بپروراند». 

خ→→→بار  ґه ب→→→اشد؛ ي→→→عن∂، خ→→دا اẃخ→→→بري ^ اي→→→ن ج→→→→مله،در اص→→→→طالح اه→→→ل ادب، م→→→مكن است ج→→→→مله
م→→→→→∂كند ك→→→→→ه ك→→→→→س∂ ط→→→→→مع ن→→→→→م∂كند ب→→→→→ه آن→→→→→→ها ب→→→→→رسد و م→→→→→مكن است ان→→→→→شائيẃه ب→→→→اشد؛ ي→→→→عن∂، خ→→→→→دا ن→→→→ه∂ 
م→→→→∂كند از اي→→→ن ك→→→ه ك→→→س∂ ه→→→وس و ط→→→مع رس→→→→يدن ب→→→ه م→→→→قام آن→→→→ها را در دل داش→→→ته ب→→→اشد.اي→→→ن ج→→→→مله در 

نهجالبالغه آمده است: 
 ẂمẀهẀت џمẂع→→ ґن Ẃتџر→→→ џج Ẃن→→→џم Ẃم ґه→→→ ґب ^ ￍو џس→→→Ẁال ي џو ẁد→→→ џحџأ ↨→→→ￍم Ẁ Ẃاال ґه ґذ→→→ џه Ẃن→→→→ ґم � مￍد＃ џح→→→→Ẁم ґآل→→→ ґب Ẁاسџق→→→Ẁال ي)

لџيẂهґ أџبџداҐ)؛  џع
د� ق→→رار داد؛ چ→→را ك→→ه  ẃت اس→→→الم∂ را ن→→م∂توان ط→→رف م→→قايس→→ه ب→→ا آل م→→حمẃاز اي→→ن ام ^ →→→→د џح џا
د ه→→→→→→→→ستند.آيا م→→→→→→→→مكن است  ẃـ ه→→→→→→→→→مه ري→→→→→→→→زهخوار خ→→→→→→→→وان ن→→→→→→→→عمت آل م→→→→→→→→حم ـ ه→→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→ستند  دي→→→→→→→→→گران 
ري→زهخوار خ→وان ن→→عمت ك→س∂ را ه→مدوش ب→ا ول∂ ن→عمتش ق→رار داد؟آر＾،ع→→الم در طول وجود ول∂ 

قرار م∂گيرد، نه در عرض او. 
)؛  Ẁماء ￍالس џو Ẁض Ẃر џẂاال ґتџتџبџث ґه ґود ẀجẀوґب џو ^ џر џوẂال џق ґز Ẁر ґهґن ẂمẀيґب)



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲⅛۹

ـ از ك→ف ب→→ا ك→→فايت ام→→ام�به آنها م∂رسد و  ـ از ه→ر ق→بيل ك→→ه ه→ستند  ^ روز＾خ→→واران  روز
ت→→→مام ع→→→→الم خ→→→لق، از زم→→→ين و آس→→→مان، ب→→→→هوجود م→→→بار∑ ام→→→ام، ث→→ابت و پ→→ابرجاست.اي→→ن ج→→مله از ام→→ام 

صادق�منقول است: 
 ґتџعџنẂأي џو Ẁار џج Ẃش џẂاأل ґتџرџمẂثџا أџنґا ... بџن џر џو Ẁص џن џس Ẃحџأџا فџن џر ￍو џص џا وџنџقẂل џخ џن џس Ẃحџأџا فџنџقџل џخ џاهللا ￍإن)

...)؛۱  џو ẀارџهẂن џ Ẃاأل ґتџر џج џو Ẁارџمґẃالث
«خ→→دا م→→ا را ب→→ه ب→→→هترين خ→→لقت آف→→→ريد و ب→→ه ن→→يكوترين ص→→ورت ت→صويرمان ك→رد...به س→بب م→است 

^ م∂شوند و...».  كه درختها ميوه م∂دهند و ميوهها م∂رسند و نهرها جار
مقام امامت موهبت∂ اله∂ است 

ه ب→→→→→→→ه آن داشت اي→→→→→→ن است ك→→→→→ه م→→→→→→قام واليت و ام→→→→→امت ي− م→→→→→قام  ẃآن ح→→→→→→قيقت∂ ك→→→→→→→ه ب→→→→→→ايد ت→→→→→→وج
اك→تساب∂ ن→يست ك→→ه دي→گران ن→يز ب→توان→ند ب→ا سع∂ و تالش به آن برسند يا از آن باالتر بروند؛آنگونه 
ك→→ه ص→→فت ع→→لم در م→→→يان اف→→راد ب→→شر ي− ص→→فت اك→→تساب∂ است و از ط→ريق درس و ب→حث و م→طالعه، 
اف→راد م→∂توان→ند از ي→→كديگر س→بقت ب→→گيرند. م→قام ام→امت ي− م→→قام م→وهبت∂ است ك→→ه خ→داوند عليم 
^ دي→→→→→→گر ب→→→→→→→ندگانش ق→→→→→→رار  ح→→→→→→→كيم ب→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→ندگان∂ ك→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→ايستگ∂ دارن→→→→→→→د اع→→→→→→→طا م→→→→→→→→∂كند و آن→→→→→→→→ها را ه→→→→→→اد

م∂دهد،چنان كه فرموده است: 
...�؛۲  ґراتẂي џخẂال џلẂعґف Ẃم ґهẂيџل ґنا إẂي џحẂوџأ џنا و ґرẂمџأґب џون ẀدẂهџي ↨ￍمґأئ ẂمẀناهẂل џع џج џو�

«م→→→→→→ا آن→→→→→→ان را پ→→→→→→يشوايان و ام→→→→→→→امان∂ ق→→→→→→رار دادي→→→→→→م ك→→→→→→ه ب→→→→→→ا ف→→→→→→رمان م→→→→→ا ه→→→→→دايت م→→→→→→∂كنند [و س→→→→→اختمان 
^ بنا كرديم] كه منبع خيرات و بركات هست∂ باشند...».  وجودشان را طور

Ẁ→→ه  ^ م→→→مكن ن→→→يست ك→→→ود∑ ه→→→شت ن ام→→→امت اك→→→تساب∂ ن→→→يست؛ وگ→→→رنه، ب→→→ر ح→→→سب ج→→→ريان ع→→→→اد
^ و ح→→→→→→→→→→→ضرت ام→→→→→→→→→→→ام  ^ م→→→→→→→→→→→→انند ح→→→→→→→→→→→→ضرت ام→→→→→→→→→→→→ام ج→→→→→→→→→→→واد و ح→→→→→→→→→→→ضرت ام→→→→→→→→→→→ام ه→→→→→→→→→→→اد س→→→→→→→→→→→→اله ي→→→→→→→→→→→→→ا پ→→→→→→→→→→→→نج س→→→→→→→→→→→→→الها

                                                           

ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۱℮℮.  ۱
^ انبياء،آيه＾۷۳.  ـ سوره ۲
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^ ع→→→→→→الم ام→→→→→→كان ب→→→→→→اشند.قرآن ك→→→→→ريم م→→→→→∂فرمايد،  ^ م→→→→→→→قام ام→→→→→→امت و گ→→→→→→ردان→→→→→→نده م→→→→→→هد＾�دارن→→→→→→ده
حضرت عيس∂�در حال∂ كه كودك∂ نوزاد در آغوش مادرش بود، 

لџنґ∂ نџبґيￎا�؛۱   џع џج џو џتاب ґكẂال џ∂ґآتان ґاهللا ẀدẂب џع ∂ґẃإن џقال�
^ خدايم كه كتاب[هدايت]به من داده و پيامبرم قرار داده است».  «گفت: من بنده

→→الع پ→→يدا  ẃط→→فل ن→→وزاد ت→→وان→اي∂ ح→رف زدن ن→دارد، ت→→ا چ→→ه رس→د ب→ه اي→ن ك→ه از ح→قايق آس→مان∂ اط
^ از  ^ وج→→→ود ^ ك→→→→تاب و دي→→→→ن و ش→→→→ريعتم.اي→→→ن رت→→→به ك→→→→رده ب→→→اشد و ب→→→گويد م→→→ن پ→→→→يامبر خ→→→→داي→→→م و دارا
^ ب→ه دست ن→م∂آيد.اي→ن ك→مال∂ است ك→ه خالقشان در جوهر ذاتشان قرار داده  ط→ريق ع→وام→ل ع→→اد
ẃه، در م→→→سير ب→→→→ندگ∂ و ع→→→بوديẃت ن→→يز، از ط→→→ريق ع→→→بادات→→∂ ك→→ه ان→→جام م→→∂دهند،مراتب ب→→رتر را  است.الب→→→ت

اكتساب م∂كنند، چنان كه خداوند حكيم به رسول مكرẃمش فرموده است: 
لẂما�Ґ؛۲   ґع ∂ґن Ẃد ґز ґẃب џر ẂلẀق...�

^ من بر علمم بيفزا».  ^ خدا «...بگو، ا
ح→→→→اصل آن ك→→→→ه، م→→→→→قام اه→→→→ل ب→→→يت رس→→→ول در م→→→سير ت→→→قرẃب ب→→→→ه خ→→→دا، م→→→قام∂ است ك→→→ه ن→→→→ه ك→→→→س∂ 

تواناي∂ رسيدن به آن را دارد و نه در حدẃ كس∂ است كه طمع نيل به آن را داشته باشد. 
د و آل محمد�به حضرت آدم�  ẃنمايش عظمت محم

درباره＾ حضرت آدم�در قرآن آمده كه: 
→ئẂتẀما وџ ال  ґش ẀثẂي џح Ґدا→ џغ џها رẂن→ ґال مẀك џو џ↨ￍن џجẂال џ− ẀجẂو џز џو џتẂنџأ ẂنẀك→ Ẃاس Ẁم џنا ي→→ا آدẂل→→Ẁق џو�

�؛۳   џين ґمґالￍالظ џن ґونا مẀكџتџف џ↕ џر џج ￍالش ґه ґبا هذ џرẂقџت
^ آن ه→→→→ر چ→→→→ه ك→→→→ه م→→→→∂خواهيد  ^ آدم! ت→→→→→و و ه→→→→مسرت در ب→→→→هشت س→→→→كنا گ→→→→زينيد و از م→→→→يوهها «گ→→→→→فتيم: ا

                                                           

 .۳Ω＾مريم،آيه ^ ـ سوره ۱
^ طه،آيه＾۱۱℮.  ـ سوره ۲
 .۳Ｑ＾بقره،آيه ^ ـ سوره  ۳
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ا به اين درخت نزدي− نشويد كه از ستمكاران خواهيد شد».  ẃبخوريد ام
در روايت آم→→→→→→→→→ده است آن درخ→→→→→→→→→ت∂ ك→→→→→→→→→→ه آدم و ح→→→→→→→→→وẃا�از ن→→→→→→→→→زدي− ش→→→→→→→→دن ب→→→→→→→→→ه آن م→→→→→→→→منوع 
^ منقول است  د�بوده است چنان كه از اباصلت هرو ẃش→دهان→د درخت مقام و منزلت آل محم

كه خدمت امام ابوالحسنالرẃضا�عرض كردم: 
)؛  Ẃتџا ما كان ẃو џح џو Ẁها آدمẂن ґم џلџكџا ∂ґتￍال ґ↕ џر џج ￍالش ґنџع ∂ґرنґب Ẃخџا ґهẃالل ґول Ẁس џر џنẂابџي)

 ẃا از آن ت→→→→→→→→ناول ك→→→→→→→→ردند و ب→→→→→→→→ر اث→→→→→→→→ر آن م→→→→→→→طرود از ق→→→→→→→رب ج→→→→→→→وار ح→→→→→→→ق ẃب→→→→→→→→فرماييد درخ→→→→→→→→ت∂ ك→→→→→→→→ه آدم و ح→→→→→→→→و»
گشتند،چه درخت∂ بوده است»؟ 

امام فرمود: 
 ∂→→→ ґف џق→→→ال ґ↨ￍن→→→→ џجẂال ґخال Ẃد ґا→→→→ ґب џو Ẁهџل ґهґتџكґالئ→→→→џم ґجاد Ẃس ґا→→→→ ґب Ẁه Ẁر→→→→Ẃك ґعال∂ ذ→→→→џت Ẁاهللا Ẁهџم џر→→→→Ẃكџا ا→→→→ ẃم لم џآد ￍنґا)

نґẃ∂)؛  ґم џل џضẂفџا Ґرا џشџب Ẁاهللا џقџل џخ Ẃلџه ґه ґسẂفџن
^ در م→→→→→→قابل او  وجل آدم را م→→→→→→ورد اك→→→→→→رام خ→→→→→→ود ق→→→→→→رار داد و ف→→→→→→رشتگان را ب→→→→→→ه س→→→→→→جده ẃوق→→→→→→→ت∂ خ→→→→→→داوند ع→→→→→→ز»

^ برتر از من آفريده است»؟  واداشت و داخل جنẃتش نمود، او پيش خود گفت:آيا خدا بشر
)؛  ґه ґسẂفџن ∂ґف џعџق џما و ￍل џج џو ￍزџع Ẁاهللا џمґل џعџف)

«خداوند از آنچه در خاطر آدم گذشت، آگاه شد». 
∂)؛  ґش Ẃرџع ґساق ∂џلґا ẂرẀظẂان џو Ẁم џيا آد џ− џأسџر Ẃعџف Ẃار Ẁناداهџف)

^ آدم! سر به باال بگير و به ساق عرش من نگاه كن».  «ندايش كرد: ا
لџيẂهґ مџكẂتẀوباҐ)؛  џع џد џجџوџف ґشẂرџعẂال ґساق ∂џلґا џرџظџنџف Ẁه џأس џر Ẁم џآد џعџف џرџف)

«آدم س→→→→ر خ→→→→ود را ب→→→→اال گ→→→→رفت و ب→→→ه س→→→اق ع→→→رش ن→→→گاه ك→→→رد و دي→→→د در س→→→اق ع→→→رش اي→→→ن چ→→→ند ج→→→مله ن→→→وشته 
است». 

 Ẁ↨џم ґف→→→اط ẀهẀت→→→ џجẂو џز џو џنين ґؤم→→→→ ẀمẂال Ẁم→→→→يرџب＃ اґب→→→→يطالџا Ẁن→→→→Ẃب ∂ґل→→→→ џاهللا ع ẀلẀس→→→→و џر ẁدￍم џح→→→→Ẁاهللا م ẃالґله اґال ا)
)؛  ґ↨ￍن џجẂال ґلẂهџا ґباب џدا شґẃي џس ẀنẂي џس ẀحẂال џو Ẁن џس џحẂال џو џين ґمџعالẂال ґساءґن Ẁ↕ џدґẃي џس
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ب كرد و گفت:  ẃآدم از ديدن اين نوشته تعج
)؛  ґالء Ẁؤџه Ẃنџم ґẃب џيا ر)

^ من! اينان كيانند»؟  ^ خدا «ا
→لẂقґ∂ وџ لџوẂ ال هẀ→مẂ م→ا  џخ ґميع→ џج Ẃن→ ґم џو џ−Ẃن→ ґم ẁرẂي→ џخ Ẃم→Ẁه џو џ−ґت→ￍي ґ ẃر Ẁذ Ẃن→ ґم ґؤالء→џه ￍل џج џو ￍز→ џع џق→ال)
 ґنẂي џع→→→ ґب Ẃم ґه→→→Ẃيџل ґا џرẀظẂن→→→џت Ẃنџا џ∑اẃي ґا→→→џف џض Ẃر џẂال اال џو џماء→→→→ ￍالس џال џو џار→→→ẃالن џو џ↨ￍن→→→ џجẂال ẀتẂقџل→→→ џال خ џو џ−ẀتẂقџل→→→→ џخ

)؛  ẂمẀهџتџل ґزẂنџم ∂ￍنџمџتџت џو ґد џس џحẂال
وجل ف→→→رمود: اي→→→نها از ف→→→رزندان ت→→→و ه→→→ستند[در ع→→→الم ط→→→بع]و اي→→→نها از ت→→و و از ت→→مام خ→→لق م→→ن  ẃخ→→→داوند ع→→→ز»
ب→→→هترند و اگ→→→ر اي→→نها ن→→بودند، ن→→ه ت→→و را خ→→لق م→→∂كردم و ن→→ه ب→→هشت و ج→→هنẃم و ن→→ه آس→→مان و زم→→ين را. ح→→ال ب→→پرهيز از 

^ خويش آرزو كن∂»!  ^ و مقام و منزلت آنها را برا اينكه به چشم حسد به آنها بنگر
چگونگ∂ تسلẃط شيطان بر آدم و حوẃا 

ا  ẃو→→→ џح ∂џل→→→ џع џطￍل џس→→→џت џها وẂن→→→ џع џ∂ ґه→→→Ẁن ∂→→→ ґتￍال ↕ џر џج→→→→ ￍالش џن→→→ ґم џل→→→џكџا ∂ￍت→→→ џح ẀطانẂي→→→→ ￍالش ґهẂيџل→→→ џع џطￍل џسџت→→→→џف)
 ∂џعال→џت Ẁا اهللاџمẀه џج џر Ẃخџا→џف Ẁم џآد џل→џكџما ا→џك ↕ џر џج→→ ￍالش џن ґم Ẃتџل џكџا ∂ￍت џح ґد џس→ џحẂال ґنẂي џع→→ ґب џ↨џم ґف→→اط ∂џلґها ا ґرџظ→→џنґل

)؛۱  ґض Ẃر џẂاال ∂џلґا ґه ґوار ґج Ẃنџما عẀهџطџبẂهџا џو ґهґتￍن џج Ẃن ґم
^ درخت∂ كه از آن نه∂ شده بود تناول كرد و  «در ن→→تيجه، ش→يطان ب→ر آدم م→سلẃط ش→د و او از ميوه
ا، ك→→→ه ب→→→→ا چ→→→شم ح→→→سد ب→→→ه ف→→→اطمه� ن→→گاه ك→→رده ب→→ود، م→→سلẃط ش→→د و او ه→→م م→→انند آدم از آن  ẃه→→→مچنين ب→→→ر ح→→→و
درخت ت→→→→ناول ك→→→→رد و س→→→→رانجام، خ→→→→داوند ه→→→→ر دو را از ب→→→→هشت خ→→→→ويش اخ→→→→راج ك→→→رد و از ج→→→وار خ→→→ود ب→→→ه 

زمين فرودشان آورد». 
ه است، ن→ه رذي→لت∂  џطẂ →ب ґر اي→→ن ن→كته الزم است ك→ه م→قصود از ح→→سد در اي→ن روايت غ ẃاي→→نجا ت→ذك
^ زوال  ^ بدخواه∂ و آرزو ه از آن→ند.حسد به معنا ẃخ→دا م→نز ^ ك→ه از م→هلكات است و ان→بياء و اولي→ا
→→→→→→→→ا غ→→→→→→→→بطه ي→→→→→→→عن∂  ẃزشت ان→→→→→→→→→سان∂ است.ام ^ ^ است ك→→→→→→→→ه از رذاي→→→→→→→→ل ن→→→→→→→→→فسان∂ و خ→→→→→→→→وها ن→→→→→→→→عمت از دي→→→→→→→→گر

                                                           

 .۳Ω⅛＾ضا،جلد۱،صفحهẃـ عيون اخبار الر ۱
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^ رسيدن به مقام∂ از مقامات عال∂ كمال كه ديگران دارند.اين نه تنها زشت نيست، بلكه  آرزو
ب→→→→→→→سيار زي→→→→→→→با و راه ت→→→→→→→رقẃ∂ ان→→→→→→→→سان است و ب→→→→→→→→ايد ان→→→→→→→→سان ب→→→→→→→خواه→→→→→→→د و ب→→→→→→→كوشد ت→→→→→→→ا ب→→→→→→→ه ك→→→→→→مال∂ از ك→→→→→→→ماالت 

يگران نايل شود.  د راقيه＾∗∗∗∗
حدẃ خود را بشناس تا آسيب نبين∂ 

＾∗∗∗∗و  ẃد→Ẁخ→ود ن→گذارد و ب→ه ق→ول م→عروف، ق ẃخ→→ود را ب→→شناسد و پ→ا ف→رات→ر از ح→د ẃه→→ر ك→→س∂ ب→→→ايد ح→→د
ẃه، راكد و خامد ماندن و خود را  ^ ن→كند ك→ه ب→ال و پ→رش م→∂شكند و س→قوط م→→∂كند.البت ب→لند پ→رواز
اليق ترقẃ∂ ندانستن،نقص است، ول∂ حدẃ خود را نشناختن و هوس نيل به فراتر از استعداد خود را 

داشتن نيز اشتباه و سزاوار تنبيه است. 
ن→→→→→→قل م→→→→→→→∂كنند ي→→→→→→ك∂ از اط→→→→→راف→→→→→يان اس→→→→→كندر، پ→→→→→ادشاه م→→→→→عروف، چ→→→→→يز ك→→→→→م∂ از او درخ→→→→→واست 
∂ ك→→→→→رد و گ→→→→→فت:از ش→→→→اهان و ب→→→→زرگان چ→→→→يز  ẃك→→→→→رد.او از اي→→→→→ن ت→→→→→→قاضا ن→→→→→اراحت ش→→→→→د و آن را اه→→→→→انت ت→→→→→لق
ت خ→→واه→→→نده است؛از ب→→زرگان ب→→→ايد چ→→يز ب→زرگ∂ خ→واست.او  ẃپ→→ست∂ ه→→م ^ ب→→∂ارزش خ→→→واس→→تن،نشانه
^ را ب→→→→→→ه م→→→→→→ن ع→→→→→→→طا ف→→→→→→رماييد.اس→→→→→→كندر گ→→→→→→→فت: اي→→→→→نجا ه→→→→→م ف→→→→→ضول∂  گ→→→→→→فت:پس، لط→→→→→→فاҐ م→→→→→→قام والي→→→→→→→تعهد
م→→→وقوف؛از ح→→→دẃ خ→→→ود ف→→→رات→→→ر رف→→→تن ن→→→يز اش→→تباه و خ→→→طاست؛در خ→→→واس→→تن، ه→→→م ح→→→دẃ خ→→ود را ب→→شناس ه→→م 

مقام و موقعيẃت شاه را. 
∂ است ك→ه خ→→داون→د ح→كيم ب→→ه آن→ها  ẃم→→قام و م→نزلت اه→→ل ب→→يت رس→ول خ→اتم�موهبت خ→اص

عنايت فرموده است كه: 
)؛  ẁع ґامџط ґه ґاك џر Ẃد ґإ ∂ґف ẀعџمẂطџي џال џو ẁقґاب џس ẀهẀقґب Ẃسџي џال џو)

^ را ن→→رسد ك→→→ه ط→→مع ن→→يل ب→→→ه آن م→→→قام را در دل داش→→→ته ب→→اشد.اي→→→ن ه→→مان ت→→ر∑ اوالي→→∂ ب→→ود  اح→→→→د
∂ẃ اهللا�صادر شد و كيفر آن هبوط از آسمان به زمين بود.  ґف џكه از حضرت آدم ص

                                                           

∗راقيه:باال رفته. 
＾:خودبين∂.  ẃقد∗
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هست∂ كائنات از پرتو نور وجود اهل بيت� 
^ زيارت(جامعه):  ^ بعد ا جمله ẃو ام

 џال џو ẁمґال→→→→ џع џال џو ẁيد ґه→→→→ џش џال џو ẁيق ґ ẃد→→→→→ ґص џال џو ẁل џس Ẃر→→→→→ Ẁم ￒ∂ґب→→→→→џن џال џو ẁبￍرџق→→→→→ Ẁم ẁ−џل→→→→→ џم ∂џقẂب→→→→→ џي џال ￍﾵ→→→→→ џح)
 ẁانџطẂي→→ џش џال џو ẁيدґن→→ џع ẁارￍب→→→ џج џال џو ẁحґال→→џط ẁر ґاج→→џف џال џو ẁحґال→→→ џص ẁن ґم Ẃؤ→→→→Ẁم џال џو ẁل ґاض→→→џف џال џو ￒ∂→→→ ґن џد џال џو ẁل ґاه→→→ џج
 ẂمẀكґنẂأ џش џرџب ґك џو ẂمẀكґرџط џخ џمџظ ґع џو ẂمẀكґرẂمџأ ↨џل џال џج ẂمẀهџف ￍر→ џع ￍال ґإ ẁيد ґه→ џش џ−ґل џذ џنẂي→џا بџيم ґف ẁقẂل→ џخ џال џو ẁيد ґر→џم
 џو Ẁه џدẂن→→→→→ ґع ẂمẀكґتџل ґزẂن→→→→ џم џو ẂمẀكґẃل џح→→→→џم џف џر→→→→ џش џو ẂمẀك ґامџق→→→→→→џم џاتџب→→→→→џث џو ẂمẀكґد ґاعџق→→→→→ џم џق Ẃد→→→→→ ґص џو ẂمẀك ґور→→→→→→Ẁن џامџم→→→→→џت џو

)؛   ẀهẂن ґم ẂمẀكґتџل ґزẂنџم џبẂرẀق џو ґهẂي џدџل ẂمẀكџت ￍاص џخ џو ґهẂيџل џع ẂمẀكџتџام џرџك
ح→→→→→→→→→→اصل م→→→→→→→→→→ضمون اي→→→→→→→→→→ن ج→→→→→→→→→→مالت ن→→→→→→→→→→وران→→→→→→→→→→∂ اي→→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→ه، ش→→→→→→→→→→ما خ→→→→→→→→→→اندان ع→→→→→→→→→→صمت و آل ب→→→→→→→→→→يت 
رسول�آن چ→→نان در ع→→→الم ب→→زرگيد ك→→ه خ→→داون→→د ع→→ليم ح→→كيم ع→→ظمت و ج→→→اللت ش→→ما را ب→→→ه ت→→مام 
ك→→→→→→→ائنات و م→→→→→→خلوقات، از ج→→→→→→→ماد و ن→→→→→→→بات و ح→→→→→→يوان و ان→→→→→→سان، از ع→→→→→→→الم و ج→→→→→→→اهل و ك→→→→→→افر و م→→→→→→ؤمن، از 
ẃاران و  ẃ∂ جب زم→ينيان و آس→مانيان، ش→ناسانده است.ه→مه ش→ما را به قداست و طهارت م∂شناسند.حت
^ ش→→→→→→→→ما م→→→→→→→→∂كشند، در ع→→→→→→ظمت و  ش→→→→→→→يطان ص→→→→→→→فتان∂ ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→ا ش→→→→→→→→ما دش→→→→→→→من∂ م→→→→→→→→∂ورزند و ش→→→→→→→→مشير رو
^ خ→ود را ت→أمين  ^ ن→دارن→→د و از اي→ن رو، ب→ه ج→→نگ ب→ا ش→→ما ب→رم∂خيزند ت→ا دن→→يا ج→→→اللت ام→ر ش→→ما ت→رديد

كنند و به اهواء نفسان∂ خودشان نايل شوند؛ وگرنه، كس نيايد به جنگ افتاده. 
ẃار  يق ش→→→→→هيد،جب ẃب،صدẃم→→→→رسل،مل− م→→→→قر ẃ∂آر＾، ه→→→→→ر ك→→→→→ه و ه→→→→→ر چ→→→→→ه در ع→→→→→→الم ه→→→→ست، از ن→→→→ب
^ ح→→→يات م→→∂دهند.آيا  →→→ريد، در پ→→→رتو ن→→→ور وج→→→ود ش→→→ما ب→→ه ه→→ست∂ رس→→→يدهان→→د و ادام→→→ه џع→→→نيد و ش→→→يطان م

ممكن است كس∂ از آفتاب نور و حرارت بگيرد و بهوجود آفتاب پ∂ نبرد؟ 
 lاش ب→→→→ود ẃاز ه→→→→مه م→→→→حرومتر خ→→→→ف lف→→→اش ب→→→ود ґآفـت→→→اب ^ ك→→→→و ع→→→→دو

شناخت خدا از طريق شناخت ول∂ẃ خدا 
اي→→→→→ن ك→→→→→ه م→→→→→→∂گوييم ع→→→→→→الوه ب→→→→ر ان→→→→→سان،تمام ك→→→→ائنات،اع→→→→مẃ از ج→→→→→ماد و ن→→→→→بات و ح→→→→يوان، ام→→→→ام را 

ب∂ ندارد؛مگر نه اين كه قرآن كريم م∂فرمايد:  ẃم∂شناسند،تعج
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...�؛۱  ẂمẀه џيحґب Ẃسџت џونẀهџقẂفџال ت Ẃن ґلك џو ґه ґدẂم џحґب Ẁحґẃب џسẀي ẃء＃ إال Ẃ∂ џش Ẃن ґم Ẃإن џو...�
^ ن→يست، م→گر اي→ن ك→ه ب→→ه ت→سبيح و ت→حميد او م→شغول است؛ولي→كن ش→ما ت→سبيح  «...و ه→يچ م→وجود

آنها را در∑ نم∂كنيد...». 
ك→لمه＾�ش→→∂ء�ي→عن∂ ه→→ر چ→يز،معن∂ ع→موم دارد و ت→مام م→وجودات را ش→امل م∂شود؛يعن∂، 
^ در ع→الџم ن→يست، م→گر اي→→ن ك→→ه خ→دا را ت→سبيح و ت→حميد م→→∂كند؛ وليكن شما آدميان  ه→يچ م→وجود
^ ب→→→ين خ→→→→الق و ع→→→الم ام→→كان  از ت→→→سبيح آن→→→→ها آگ→→→→اه∂ ن→→→→داري→→→د.از ط→→→رف∂ ه→→→م ول∂ẃ ،ي→→→عن∂ ام→→→ام، واس→→→طه
است؛ي→→→→→عن∂، اف→→→→→اضات را از م→→→→→نبع ف→→→→→يẃاض م→→→→→∂گيرد و ب→→→→ه ع→→→→الم م→→→→∂رساند و ع→→→→بادات و اط→→→→اعات را از 
ع→→→→→→→الم م→→→→→→→→∂گيرد و ب→→→→→→→ه م→→→→→→→→قام رب→→→→→→→→وبيẃت ح→→→→→→→ضرت ح→→→→→→قẃ ع→→→→→→رضه م→→→→→→→∂دارد.پس،ت→→→→→→مام ك→→→→→→ائنات ت→→→→→→سبيح و 
ت→→حميدشان را از ط→→ريق م→→→قام ول∂ẃ و ام→→ام ب→→ه م→قام ح→ضرت ربẃ ع→رضه م→∂دارن→د؛در ن→تيجه،شناخت 

حضرت ربẃ اعال از طريق شناخت حضرت ول∂ẃ اعال حاصل م∂شود كه فرموده است: 
عẂلџ∂�؛۲   џẂاأل џ−ґẃب џر џم Ẃاس ґحґẃب џس�
«اسم ربẃ اعاليت را تسبيح كن». 
و امامان�نيز فرمودهاند: 

نџ∂)؛  Ẃس ẀحẂال Ẁاءџم Ẃس џẂاأل ґاهللا џو Ẁن Ẃحџن)
^ خدا».   «به خدا قسم، ماييم اسماء حسنا

^ وجود＾شان  و ارباب معرفت نيز معتقدند كه تمام كائنات و موجودات عالم بر حسب مرتبه
^ ادرا∑ و شعورند و از مقام خالق خود آگاه∂ دارند؛شاعر عارف نيز گفته است:  دارا

 lگ→→→ر ت→→→و را از غ→→→→يب چ→→→شم∂ ب→→از ش→→د lات ج→→→→→→→→→→→→هان ه→→→→→→→→→→→مراز ش→→→→→→→→→→→دẃب→→→→→→→→→→→→ا تـو ذر
 lات عـالم در نـه→→→→→→→→→→→→انẃذر ^ ب→→→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→→و م→→→→→→→→→→∂گويند روزان و ش→→→→→→→→→بانl ج→→→→→→→→→→→→مـله

                                                           

^ اسراء،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۱
^ اعل∂،آيه＾۱.  ـ سوره ۲
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 lم→→→→→→→→→→ا س→→→→→→→→→مـيعيـم و ب→→→→→→→→→صير و ب→→→→→→→→→اهشيم lب→→→→→→→→→→ا شـم→→→→→→→→→→ا ن→→→→→→→→→امحرمان م→→→→→→→→→ا خ→→→→→→→→→امشيم
^ مجلس∂(ره)نقل كردهاند:  ه را از مرحوم عالẃمه ẃاين قص

^ دو كبوتر  م امام كاظم�از مكالمه ẃتبس
^ م→ن، آرزو دارم دع→→وت اي→ن  ^ م→وال ^ خ→دمت ح→ضرت ام→ام ك→اظم�عرض ك→رد:ا م→→رد
ر م→→→→→→→→→→→→→→→→ن ت→→→→→→→→→→→→→→→→→ناول ف→→→→→→→→→→→→→→→→رماييد.  ẃم→→→→→→→→→→→→→→→→حق ^ ^ ن→→→→→→→→→→→→→→→→→اچيز را اج→→→→→→→→→→→→→→→→→→ابت ف→→→→→→→→→→→→→→→→→رموده ي− ص→→→→→→→→→→→→→→→→بحانه در ك→→→→→→→→→→→→→→→→→لبه ب→→→→→→→→→→→→→→→→→نده
^ آن تخت نشستند. زير  ^ آن مرد تشريففرما شدند.تخت∂ بود، رو امام�پذيرفتند و به خانه
^ ت→→→→→خت ن→→→→→شست، آن ك→→→→→بوترها  آن ت→→→→→→خت، ي− ج→→→→→→فت ك→→→→→→بوتر ن→→→→→→ر و م→→→→→→اده الن→→→→→→→ه داش→→→→→→تند.تا ام→→→→→ام رو
^ آوردن غ→→→→→→→ذا ب→→→→→→→ه ات→→→→→→اق م→→→→→→جاور رفت.وق→→→→→→ت∂ ب→→→→→→رگشت، دي→→→→→→د ام→→→→→→ام  ص→→→→→→→داي→→→→→→→∂ ك→→→→→→ردند.صاحبخانه ب→→→→→→را
^ چ→ه  م→→∂خندد.صاحبخانه گ→→فت:يابن رس→→ول اهللا،خ→→→دا ش→→→ما را ه→ميشه ش→اد و خ→ندان ن→گه دارد؛ب→را
م→∂خنديد؟ام→ام ف→رمود: اي→ن دو ك→بوتر زي→ر ت→خت با هم حرف م∂زدند.كبوتر نر به مادهاش گفت 
^ از ت→و م→حبوبتر ن→دارم، م→گر اي→→ن آق→→ا ك→→ه  ^ زم→ين اح→د ت→→و خ→→يل∂ م→→حبوب م→→ن ه→→ست∂؛در ت→مام رو
^ ت→→→→→→→→→→خت ن→→→→→→→→→→→شسته است؛اي→→→→→→→→→→ن آق→→→→→→→→→ا را از ت→→→→→→→→→و ب→→→→→→→→→يشتر دوست دارم.م→→→→→→→→→ن از گ→→→→→→→→→→فتار او خ→→→→→→→→→→نديدم.مرد  رو

^ من، مگر شما حرف پرندهها را م∂فهميد؟امام فرمود:بله؛  گفت:موال
)؛  ء＃ Ẃ∂ џش ґ ẃلẀك Ẃن ґتينا مẀاو џو ґرẂيￍالط џق ґطẂنџنا مẂمґẃل Ẁع)

«ما گفتار پرندهها را م∂فهميم و خدا از همه چيز به ما عنايت∂ فرموده است».۱ 
^ م→→ورچگان  در ق→→→رآن ن→→→يز آم→→→ده است ك→→→ه وق→→→ت∂ ح→→→ضرت س→→→ليمان�با لش→→→→كريانش ب→→→ه واد

رسيد: 
هẀ وџ هẀمẂ ال  ẀودẀن Ẁج џو ẀمانẂيџل Ẁس ẂمẀكￍن џم ґط Ẃح→ џال ي ẂمẀكџن ґساك→→џوا مẀل→ Ẁخ Ẃاد ẀلẂمￍا النџه→ي→ا أي ↨џل Ẃم→џن Ẃتџق→ال...�

�؛   џون ẀرẀع Ẃشџي
 ^ ^ م→ورچگان، داخ→ل الن→ههايتان برويد، مبادا زير پا ^ ب→→ه س→اير م→ورچهها گ→فت:ا «...م→ورچها

                                                           

 .Ｑ⅛＾ـ بحاراالنوار،جلد۸℮،صفحه ۱
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سليمان و لشكريانش له شويد». 
نẂ قџوẂلґها...�؛۱  ґم Ґكا ґضاح џم ￍسџبџتџف�

«[جناب سليمان� گفتار آن مورچه را شنيد و] از گفتار او خنديد...». 
^ م→ا پ→يروان ق→رآن، ك→ه م→عجزات و خ→وارق ع→→ادات رج→ال آس→→مان∂ را در ق→رآن  اي→ن م→→سائل ب→را
ل ب→→→ايد خ→→→→دا و ص→→→→فات خ→→→دا را ب→→→شناسند و  ẃش→→→ده است. دي→→→گران او ẃخ→→→→وان→→→ده و ش→→→نيدهاي→→→→م، ح→→→ل Ґرا ẃم→→→→كر
^ ف→→→→كرشان  ب و اس→→→→تبعاد ب→→→→→پذيرند؛ وگ→→→→رنه، م→→→→عده ẃس→→→→→پس ب→→→→→ا اي→→→→→ن م→→→→→→سائل آش→→→→→→نا ب→→→→→→شوند ت→→→→→ا ب→→→→→دون ت→→→→عج
ت→→→→وان→→→→اي∂ ه→→→→ضم اي→→→→ن م→→→→طالب را ن→→→→خواه→→→→د داشت و ب→→→→حث ب→→→ا آن گ→→→روه از م→→→ردم، در م→→→→سائل م→→→ربوط ب→→→→ه 
^ نامعقول است.  امامت و واليت، بحث∂ خال∂ از فايده خواهد بود و سبب تضييع وقت و كار

نده  ẃامام كاظم�با شير در ^ مكالمه
^ ح→ضرت ام→ام ك→اظ→م�به  ^ از ب→→طائن∂ ن→→قل ش→→ده است ك→→ه م→→∂گويد:روز روايت دي→→گر
^ ك→→ه در خ→ارج ش→هر داش→→تند ح→ركت ك→ردند. من نيز همراهشان شدم، در حال∂ كه  ^ م→زرعها س→و
^ پيدا شد  ندها ẃب→ودند و من سوار بر درازگوش∂. در وسط راه ناگهان شير در ^ اي→→شان س→وار ب→ر اس→تر
و س→→ر راه م→ا اي→ستاد.من آن چ→نان ت→رسيدم ك→ه زب→انم ب→ند آم→د و از ح→ركت ب→ازماندم ول∂ ام→ام را دي→دم 
ب دي→→→→دم ك→→→→→ه آن ح→→→→يوان در ب→→→→راب→→→→ر  ẃك→→→→→ه ب→→→→→→∂پروا ج→→→→→لو رفت و م→→→→→قابل ش→→→→→ير اي→→→→→ستاد و م→→→→ن ب→→→→→ا ك→→→→→مال ت→→→→عج
^ ب→→→گويد، ه→→→مهمه م→→→→∂كند و ام→→→→ام ن→→→يز  ام→→→→ام�اظ→→→→هار ت→→→→ذلẃل م→→→→→∂كند و م→→→→ثل اي→→→ن ك→→→ه ب→→→خواه→→→د چ→→→يز

^ مركب به سمت او خم م∂شود.  مانند اين كه گوش به حرف كس∂ بدهد، از رو
ش→→→ت. م→→ن سخت  ا →فџل∗∗∗∗اس→تر گ→ذ џك ^ ^ خ→ود را رو ن→اگهان دي→→دم آن ح→يوان پ→ريد و دسته→→ا
^ ب→→→→زند ول∂ دي→→→→دم ام→→→→ام گ→→→→وش خ→→→→ود را م→→→→قابل ده→→→→→ان آن ح→→→→يوان  ت→→→→→رسيدم ك→→→→→ه ن→→→→→كند ب→→→→→→ه ام→→→→→ام ص→→→→دمها
ه اي→ستاد، م→ثل اي→ن ك→ه م→نتظر است از امام  ẃك→رد و ب→عد پ→→ايين آم→د و ك→نار ج→اد ^ گ→رفت و او ه→مهمها

                                                           

^ نمل،آيات۱۷و۱۸.  ـ سوره ۱
∗كفل:پشت. 
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^ ب→→→شنود.ديدم ام→→ام رو ب→→ه ق→→بله اي→ستاد و ج→مالت∂ گ→فت ك→→ه م→ن ن→فهميدم. ب→عد، ب→→ا دست اش→اره  چ→→يز
^ كرد و رفت. من كه از حال وحشت بيرون آمده بودم،  داҐ همهمها ẃب→ه او ك→رد كه برو. او هم مجد
ج→→لو رف→→تم و ب→→→ه ام→→ام گ→→فتم:آقا،من از ت→→رس ن→زدي− ب→ود ق→→الب ت→ه∂ ك→نم؛قضيه چ→→ه ب→ود؟فرمود: اي→ن 
^ الت→→→ماس دع→→→ا آم→→ده ب→→ود و م→→∂گفت درد زاي→مان ب→ر ه→مسرم دش→وار ش→ده است؛ دع→ا ك→→ن  ح→→يوان ب→→را
ك→→ه ب→→ه س→→→المت وض→→ع ح→→مل ك→→ند.من ه→→م دع→ا ك→ردم و گ→فتم ت→ا ب→رگرد＾، خ→واه→→∂ دي→د ك→ه خ→→دا ش→ير 
يẃ→→→ه و دوس→→→تانت را از  ẃب→→→ه ت→→→و ع→→→نايت ك→→رده است.او ه→→م دع→→ا ك→→رد و گ→→فت خ→→→دا ت→→و را و ذر ^ ^ ن→→→ر ه ẃب→→→چ

شرẃ درẃندگان در امان نگه دارد.۱ 
^ عل∂ و فاطمه�برترين خانهها   خانه

^ اه→→→→→→→→→→→ل ب→→→→→→→→→→→يت  ح→→→→→→→→→→→→اصل آن ك→→→→→→→→→→→→ه، خ→→→→→→→→→→→→→داون→→→→→→→→→→→→د م→→→→→→→→→→→→نẃان ع→→→→→→→→→→→→ظمت و ج→→→→→→→→→→→→→اللت ه→→→→→→→→→→→→مه ج→→→→→→→→→→→→انبه را ب→→→→→→→→→→→را
رسول�خواسته است و همه چيز عالم را محتاج آن خاندان كرده و فرموده است: 

...�؛۲  ẀهẀم Ẃا اسџيهґف џرџك ẂذẀي џو џعџف ẂرẀت Ẃأن Ẁاهللا џن ґذџوت＃ أẀيẀب ∂ґف�
«خ→داوند [م→نبع ف→يض و م→شعل ن→ور ه→دايت خ→ود را] در خانههاي∂ قرار داده كه به اذن او رفعت 

پيدا كردهاند و كانون ذكر او شدهاند...». 
 ^ در ح→→→→→→→→→ديث آم→→→→→→→→→ده است ك→→→→→→→→→→ه وق→→→→→→→→→ت∂ اي→→→→→→→→→ن آي→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→ازل ش→→→→→→→→د و رس→→→→→→→→ول اك→→→→→→→→رم�آن را ب→→→→→→→→→را
اص→→→→→حابش ت→→→→→→الوت ف→→→→→رمود، از آن ح→→→→→ضرت پ→→→→→رسيدند:منظور از اي→→→→→ن ب→→→→→يوت و خ→→→→→انهها ك→→→→→دام است؟ 
^ عل∂ و  ^ پيامبران است.ابوبكر كه حاضر بود، در حال∂ كه به خانه فرمود: بيوت االنبياء و خانه
فاطمه�اژشاره م∂كرد، گفت:آيا اين خانه نيز از آن خانههاست؟رسول اكرم�فرمود: 

لґها)؛  ґفاضџا Ẃن ґم Ẃمџعџن)
«آر＾،[اين] از برترين آنهاست». 

                                                           

 .Ｑ۷＾ـ بحاراالنوار،جلد۸℮،صفحه ۱
^ نور،آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۲
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چگونگ∂ اعتقاد مأمون عبẃاس∂ به امامت آل عل∂� 
ار مجلسش پرسيد: آيا م∂دانيد كه من تشيẃع و  ẃاس∂ از حضẃ ^ م→أمون عب ن→قل ش→ده است ك→ه روز
اع→تقاد ب→ه ام→امت آل ع→ل∂ را از ك→ه آم→وختهام؟گفتند: ما نم∂دانيم، شما بفرماييد.گفت: از پدرم رشيد 
ب پ→→→→→رسيدند:چطور؛با آن ك→→→→→→ه رش→→→→→→يد آل ع→→→→→ل∂ را م→→→→→→∂كشت؟گفت: از اي→→→→ن ج→→→→هت  ẃآم→→→→→وختهام.ب→→→→→ا ت→→→→→عج
→→→لẀ−Ẃ ع→→قيم)؛سلطنت آن چ→→نان م→→طلوب است ك→→→ه ق→→وم و خ→→ويش∂ و ح→→قẃ و  Ẁلم џم→→∂كشت ك→→ه م→→→∂گفت(ا

هاش را نقل كرد:  ẃش به دست آوردن سلطنت بود.آنگاه قص ẃباطل نم∂شناسد؛تمام هم
^ دي→→دار ب→→→ا ط→→بقات م→→ختلف  ه رف→→→تم.به م→→→دينه ك→→ه رس→→→يدم، پ→→درم ب→→را ẃس→→→ال∂ م→→→ن ب→→→ا پ→→→درم ب→→→ه م→→→ك
ل او را ش→ناساي∂ ك→ن و ب→→عد اج→ازه ب→ده  ẃم→→ردم ن→→شست و ب→→ه درب→→→ان س→→فارش ك→→رد ك→→ه ه→→ر كس آم→→د، او
^ اح→ترام اي→→ستاده ب→وديم.دربان وارد ش→د و  ^ س→→ر پ→→درم ب→→را ك→→ه وارد ش→→ود.آن روز، م→→ن و ب→→رادرم ب→→→اال
ف∂ م→→→∂كند، ق→صد ورود دارد.ت→ا پ→درم آن  ẃگ→→فت:شخص م→→حترم∂ ك→→ه خ→→ود را م→→وس∂بنجعفر م→→عر
ب ب→→اشيد و اح→→ترام را رع→→ايت  ẃاس→→→م را ش→→→نيد، ت→→→غيير وض→→→ع∂ ب→→→→ه خ→→→ود داد و رو ب→→→ه م→→→→ا ك→→→رد و گ→→→فت:مؤد
ك→→نيد.بعد ب→→ه درب→→ان گ→→فت:اگ→→ر آق→→→ا س→→وار ه→→ستند، ن→گذاري→د پ→ياده ش→وند؛با ه→مان م→ركبشان اي→→شان را 

بياوريد تا جلو بساط من پياده شوند. 
^ ب→→→سيار م→→وقẃر و م→→حترم، ك→→ه ع→→ظمت و ج→→→اللت در چ→→هرهاش پ→→يدا ب→→ود، وارد  ب→→→عد، دي→→→دم م→→رد
ش→د.پدرم ت→→ا چ→شمش ب→→ه او اف→تاد، از ج→ا ب→رخاست و ب→→ه اس→تقبال رفت و گ→فت:به خ→دا نم∂گذارم از 
م→→→→→ركب پ→→→→→ياده ش→→→→→ويد ت→→→→ا ك→→→→نار ب→→→→→ساط خ→→→→ودم پ→→→→ياده ش→→→→ويد.آنگاه او را ب→→→→→غل ك→→→→رد و ب→→→→وسيد و در ص→→→→در 
م→جلس ن→شاند و خ→ودش ه→→م ن→→شست و با كمال ادب با او به صحبت پرداخت و پس از ساعت∂ كه 
آق→ا خ→→واست ب→رود، پ→درم او را ب→درقه ك→رد و ب→ه م→→ا دس→تور داد برويد ركاب بگيريد تا آقا سوار شوند 

و همراهشان برويد تا ايشان را به منزل برسانيد. 
اي→→ن ك→→ار را ك→→رديم و ب→رگشتيم ول∂ م→ن پ→يوسته در ف→كر ب→ودم ك→ه اي→ن ش→خص ك→→ه ب→ود ك→ه اي→ن 
ق→در پ→درم ب→ه او اح→ترام گ→ذاشت.شب ك→→ه ش→→د، ب→→ه پ→درم گ→فتم: پ→در، م→ن ام→روز ك→ار ع→جيب∂ از ش→ما 
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دي→→→→→→→→→→→دم ك→→→→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→→→ال ن→→→→→→→→→→→ديده ب→→→→→→→→→→→ودم.اي→→→→→→→→→→ن ش→→→→→→→→→→خص ك→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→ود ك→→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→→ن ق→→→→→→→→→→در ش→→→→→→→→→→→ما از او ت→→→→→→→→→→جليل 
 ẃب→→→ر ح→→→ق ^ ^ م→→→ردم و خ→→→ليفه ^ زم→→→→ين است؛او پ→→→→→يشوا ت خ→→→→→دا ب→→→→ر رو ẃك→→→→رديد؟گفت:فرزندم، او ح→→→→ج
^ امẃت ن→→→→يستيد؟گفت: م→→→ن  ^ پ→→→→يامبر و پ→→→يشوا پ→→→→يامبر در ع→→→→→الم اس→→→→الم است. گ→→→→فتم:مگر ش→→→→ما خ→→→→→ليفه
^ ب→ر ح→قẃ پ→→يامبر و ام→ام واقع∂  →→ا خ→→ليفه ẃچ→نينم و ب→ا ق→هر و غ→لبه اي→ن م→سند را ب→ه دست آوردهام ام Ґظ→اهرا

امẃت، اوست.آنگاه گفت: 
)؛۱  ẁيمґق џع џ−ẂلẀمẂال ￍن ґاџف џ∑ناẂي џع ґيهґف ^ ґذￍال џ−Ẃن ґم Ẁت Ẃذ џخ џџال џرẂم џ Ẃا اال џذџه ∂ґنџت Ẃعџناز Ẃوџل ґاهللا џو)

^ ،آن ق→→سمت از ب→→دنت را ج→→دا  «ب→→→ه خ→→دا ق→→سم، اگ→→ر ت→→و ه→→→م ب→→ا م→→ن در ام→→ر س→→لطنت ب→→ه م→→نازعه ب→→رخيز
م∂كنم كه دو چشمانت در آن است[سرت]چرا كه سلطنت عقيم است[فرزند نم∂شناسد]». 

اين هم ي− نمونه از مصاديق اين جمله از زيارت: 
بẂقџ∂ مџلẁ−џ مẀقџرￍبẁ ...)؛   џي џال ∂ￍت џح)

^ ه→م  →ريد џار ع→→نيد و ه→ر ش→يطان مẃ خ→→دا ش→→ما خ→→→اندان رس→→ول را چ→→→نان گ→→رام→→∂ داش→ته ك→ه ه→ر ج→ب
انيẃت شما پ∂ برده است.  ẃشما را به جاللت و عظمت شناخته است و به حق

اي→→→→→→ن− م→→→→→→ا خ→→→→→→دا را ش→→→→→→اكريم ك→→→→→→ه ن→→→→→عمت ب→→→→سيار ب→→→→زرگ م→→→→عرفت و م→→→→حبẃت خ→→→→اندان ع→→→→صمت و 
^ از  ẃاع و پ→→→يرو ط→→→→هارت� را ب→→→→ه م→→→→→ا ع→→→→نايت ف→→→→رموده است و ح→→→→→ال، از او م→→→→∂خواه→→→→يم ك→→→ه ت→→→وفيق ات→→→ب

تعليماتشان را نيز عنايت بفرمايد و در هر دو سرا، دست ما را از دامنشان كوتاه نفرمايد. 
 ẀنẂع→→→→ￍو الل џرين ґاه→→→→ẃالط ґهґتẂي→→→→џب ґل→→→→ Ẃهџا ∂џل→→→→ џع џو ґاهللا ґول→→→→ Ẁس џل∂ ر→→→→ џع Ẁالم→→→→ ￍو الس Ẁ↕وџل→→→→ ￍالص џو ґهẃلґل ẀدẂم→→→→→ џلحџا

 . џعينџم Ẃجџا Ẃم ґهґدائẂعџا ∂џلџع ґمґائ ẃالد
 ҐراẂي џنا خ ґمرџا џ↨џمґخات Ẃلџع Ẃاج џو ґه ґورẀهẀظґل џرين ґظџتẂن ẀمẂال џن ґنا مẂل џع Ẃاج џج و џرџفẂال џ−ґẃيґل џوґل Ẃل ґẃجџع ￍمẀهẃللџا

 
                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۸℮،صفحه＾۱۲۹.  ۱
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«م→→ن ب→ه ب→ازگشت ش→ما اي→مان دارم،رج→عت ش→ما را ت→صديق م→→∂كنم،منتظر ف→رمانرواي∂ و چ→شم ب→ه 
راه حكومت شما هستم». 
تعريف ايمان كامل 

ق)؛ ي→→عن∂،  ẃم→→صد) ^ ^ (م→ؤمن)به ك→ار رف→ته است ه→م ك→لمه در اي→→ن ج→→مالت ن→وران→→∂، ه→م ك→لمه
ه→م اي→مان دارم ه→م ت→صديق م→∂كنم.اي→مان اع→→تقاد قلب∂ است و تصديق اقرار زبان∂ است.باور داشتن 
ان→→→سان اي→→مان است و اگ→ر ه→مان ب→→اور را ب→ه زب→→ان اق→رار ك→→ند، ت→صديق است. لذا اي→→مان ك→امل آن است ك→ه 
ه را ه→م ق→لباҐ ب→اور ك→→ند ه→م ب→ه زب→ان اق→رار ك→ند.تنها داش→تن اع→تقاد ق→لب∂ ب→دون اق→رار زب→→ان∂  ẃان→→→سان ع→→قايد ح→ق

^ آل فرعون م∂فرمايد:  ايمان نيست،چنان كه خداوند متعال درباره
...�؛۱  ẂمẀه ẀسẀفẂنџها أẂتџنџقẂيџت Ẃاس џها وґوا ب Ẁد џح џج џو�

آن→→→→→ها ب→→→→ا اي→→→→ن ك→→→→ه ب→→→→اطناҐ ب→→→→→ه ص→→→→→ادق ب→→→→ودن ح→→→→ضرت م→→→→وس∂�يقين داش→→→→تند، در م→→→→قام ان→→→→→كار او 
تش اقرار نكردند.  ẃنبو ^ عا ẃبرآمدند و به صدق اد

                                                           

^ نمل،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲۸۲

^ استكبار  خو
^ اب→→→→→→→→→وجهل ن→→→→→→→→→قل ش→→→→→→→→ده است ك→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→ر وقت ب→→→→→→→→→ه رس→→→→→→→→ول اك→→→→→→→→رم�م∂رسيد،ناسزا  درب→→→→→→→→→→اره
^ ب→→→→→ا ه→→→→→مراه→→→→→انش ب→→→→→ه آن ح→→→→→ضرت ب→→→→رخورد.جلو رفت و ب→→→→ا ح→→→→ضرت م→→→→→صافحه  م→→→→→∂گفت؛ ول∂ روز
ب ب→→ه او گ→فتند: ت→و ق→بالҐ چ→→نين ن→بود＾.گفت: م→ن ي→→قين دارم ك→ه او م→→بعوث  ẃك→→رد. ه→→مراه→→انش ب→→→ا ت→→عج
از ج→→→→→→→→→→انب خ→→→→→→→→→→داست و در گ→→→→→→→→→→فتارش ص→→→→→→→→→→→ادق است.گ→→→→→→→→→→فتند: اگ→→→→→→→→→→→ر راست م→→→→→→→→→→→∂گويد،پس چ→→→→→→→→→→را در 
م→→→→→→قابلش ت→→→→→→→سليم ن→→→→→→م∂شو＾؟گفت: آخ→→→→→→ر ك→→→→→→∂ ش→→→→→→ده ك→→→→→→→ه م→→→→→→ا ب→→→→→→ن∂ام→→→→→→يẃه در م→→→→→→→قابل ب→→→→→ن∂هاشم اظ→→→→→هار 

خضوع كرده باشيم؟ 
انيẃتش  ẃرا م→→∂شناسد، به حق ẃاست ك→ه ب→ا اي→ن ك→ه ح→ق ẃاس→تكبار در م→→قابل ح→ق ^ اي→ن ه→→مان خ→→و

اقرار نم∂كند و در برابر او تسليم نم∂شود. 
ق اي→→→→مان ن→→→يست،چنان ك→→→ه ف→→→رموده  ẃه→→→مچنين، اق→→→رار زب→→→→ان∂ ب→→→دون اع→→→→تقاد ق→→→لب∂،كاف∂ در ت→→→حق 

است: 
 ∂→→→ ґف Ẁي→→→مان Ẃاإل ґل Ẁخ Ẃد→→→ џا ي→→→ ￍمџل џنا وẂمџل→→→ Ẃسџوا أẀول→→→Ẁق Ẃن→→→→ ґلك џوا وẀن ґم Ẃؤ→→→→Ẁت Ẃمџل Ẃل→→→→Ẁا قￍن→→→→ џآم Ẁراب→→→→ Ẃع џ Ẃاأل ґتџق→→→→ال�

...�؛۱  ẂمẀكґوبẀلẀق
ب→→اديهنشينان گ→→→فتند: اي→→مان آوردي→→→م.بگو اي→→→مان ن→→ياورديد،بگوييد اس→→الم آوردي→→م.هنوز اي→→مان  »

^ شما داخل نشده است...».  در قلبها
ق.اعتقاد  ẃح→اال م→→ا در پ→→يشگاه اه→ل ب→يت رس→ول�عرض م∂كنيم: ما، هم مؤمنيم هم مصد
ي→→اب و رج→عت ش→ما را به زبان نيز اقرار م∂كنيم.  ґق→لب∂ خ→ود را ب→ه ش→→ما ب→ه زب→→ان م→→∂آوريم و اي→مان ب→→ه ا
اي→→→اب در م→→→قابل ذه→→اب است؛ذه→→اب ي→→عن∂ رف→→تن،اي→→اب ي→→→عن∂ ب→→ازگشتن،م→→آب ي→عن∂ ب→ازگشتگاه.در 

قرآن آمده است: 

                                                           

^ حجرات،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۸۳

بґẃهґ مџآبا�Ґ؛۱   џر ∂џإل џذ џخￍات џشاء Ẃنџمџف...�
^ خدايش را برگزيند».  «...پس هر كه خواهد،محلẃ بازگشت به سو

^ ديگر آمده است:  و در آيها
�؛۲   ґآبџمẂال Ẁن Ẃس Ẁح Ẁه џدẂن ґع Ẁاهللا џو...�
«...بازگشتگاه نيكو نزد خداست». 

�؛۳   џونẀع ґراج ґهẂيџا إلￍإن џو ґهẃلґا لￍإن...�
^ او بازگشت كنندگانيم».  «...ما از آن خداييم و ما به سو

^ م→→→→ا، ه→→→→م م→→→رجع است و ه→→→م م→→→→آب و ه→→→م م→→→عاد.اي→→→→ن س→→→ه ك→→→لمه  ح→→→→ضرت اهللا، ج→→→→لẃ ج→→→→→الله، ب→→→را
^ ظ→ريف∂ داش→ته ب→اشند.قبالҐ در  ت→→قريباҐ ي− م→→عنا دارن→→→د؛هر چ→→ند م→→مكن است از ن→→ظر ادب→→ا ت→→فاوتها

همين زيارت شريفه خوانديم كه خود امامان�مآب و مرجع خلقند: 
)؛  ẂمẀكẂيџل ґإ ґقẂل џخẂال Ẁابџي ґإ џو)

^ شماست».  «بازگشت خلق به سو
ق رجعت قطع∂ است  ẃتحق
اينجا هم م∂گوييم: 
)؛  ẂمẀكґابџي ґإґب ẁن ґم ẂؤẀم)

داҐ به اين دنيا  ẃم→ا ب→ه ب→ازگشت ش→ما ايمان داريم و معتقديم كه پس از رحلت از اين دنيا،مجد
ẃه، اي→→→ن م→→→ربوط ب→→→ه م→→→وضوع م→→→عاد در ق→→يامت ن→→→يست؛زيرا، م→→→عاد ب→→→ازگشت ه→→→مگان∂  ب→→→ازم∂گرديد.الب→→→ت
^ به موضوع رجعت اشاره دارد  ^ ب→عد است و ب→ه ام→امان�اخ→تصاص ن→دارد.اي→ن ج→→مله و ج→→مله

                                                           

^ نبأ،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۱
^ آل عمران،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲

 .۱Ｑ⅛＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۳



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲۸℮

^ ام→اميẃه، ب→→ر  ^ م→→ختصẃ ش→→يعه است و اه→→ل ت→سنẃن ب→ه آن اع→تقاد ن→دارن→د.ما ش→→يعه ك→→ه از م→→سائل اع→→تقاد
^ معصومين�رسيده است، اعتقاد داريم كه پس از ظهور  ه ẃك→ه از ائم ^ اس→اس رواي→→ات ب→سيار
→→→→→→ريف) ام→→→→→→امان�به دن→→→→→→يا رج→→→→→→→عت م→→→→→→→∂كنند و  ẃلاهللات→→→→→→→عال∂فرجهالش ẃم→→→→→→وعود(عج ^ ح→→→→→→→ضرت م→→→→→→→هد
ẃه، اص→→→→ل م→→→→وضوع رج→→→→عت م→→→→سلẃم است ول∂  ^ خ→→→→→→الص ش→→→→→يعه ن→→→→يز ب→→→→→رم∂گردند.الب→→→→ت ب→→→→→رخ∂ از ص→→→→→لحا
خ→→صوصيẃات و ج→→زئيẃات آن ك→→امالҐ روش→ن ن→→يست. ب→راس→اس ب→عض∂ رواي→ات، ن→خستين ام→ام∂ ك→→ه در 
ريف) رجعت م∂كند،حضرت امام  ẃلاهللات→→عال∂فرجهالش ẃم→وعود(عج ^ زم→ان ظ→هور ح→ضرت م→هد
^ م→→→وعود�ب→→→ه دست م→→→بار∑ ام→→→ام ح→→→سين�  ح→→→سين�است ك→→→ه غس→→→→ل و ك→→→فن ح→→→ضرت م→→→هد

انجام م∂گيرد. 
ق رجعت در امم پيشين  ẃتحق

^ گ→→→→ذشته، آي→→→→ات∂ از ق→→→→رآن م→→→→ورد اس→→→→تشهاد ق→→→→رار گ→→→→رفته  ق رج→→→→→عت در امẃته→→→→→ا ẃراج→→→→ع ب→→→→→ه ت→→→→حق
است، از جمله آيه＾: 

 ￍمẀوا ثẀوتẀم Ẁاهللا ẀمẀهџل џقالџف ґت Ẃو→ џمẂال џر џذ→ џح ẁوفẀلẀا Ẃم Ẁه џو Ẃم ґه ґي→ار ґد Ẃن→ ґوا م Ẁج џر→ џخ џي→ن ґذￍال ∂џإل џر→џت Ẃمџل џأ�
...�؛۱  ẂمẀياه Ẃحџأ

^ خ→→→ود از ت→→→رس م→→→رگ ف→→→رار ك→→→ردند و آن→→→ان ه→→زاران ن→→فر  ^ ج→→→معيẃت∂ را ك→→→→ه از خ→→→انهها «آي→→→→ا ن→→→ديد
بودند.خدا به آنها گفت بميريد؛سپس آنها را زنده كرد...». 

^ م→بارزه ب→ا دش→من از  ^ دي→ن∂ م→ردم از آن→ها خ→واست ك→ه ب→را ^ ش→ام، پ→→يشوا در ي→ك∂ از ش→هرها
^ ط→→→→اعون ه→→→→ست، از رف→→→تن ب→→→→ه  ^ اي→→→→ن ك→→→→ه در م→→→→حيط ج→→→→نگ ب→→→→يمار ش→→→→هر خ→→→→ارج ش→→→→وند.آنها ب→→→→ه ب→→→→→هانه
^ ط→→→اعون را ك→→→→ه از آن ه→→→راس  ^ ك→→→→ردند.خدا ب→→→→ه ك→→→→يفر آن ن→→→→افرمان∂، ب→→→يمار م→→→→يدان ج→→→→→نگ خ→→→→وددار
^ خود گريختند  ^ مصونيẃت از آن بيمار＾، از خانهها داش→تند، در م→→يانشان ش→→ايع س→→اخت.آنها ب→را
تها پس از اي→→ن واق→عه، ح→ضرت ح→زقيل،  ẃو در ب→→→يابان ب→→ه ه→→→مان ب→→→ال م→بتال ش→→دند و ه→مگ∂ م→ردند. م→د

                                                           

^ بقره،آيه＾۲℮۳.  ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۸	

ك→→→→→→ه ي→→→→→→ك∂ از پ→→→→→→→يامبران ب→→→→→→ن∂اس→→→→→→رائ→→→→→→يل ب→→→→→ود، از آن→→→→→جا ع→→→→→بور ك→→→→→رد و از خ→→→→→دا خ→→→→→واست ك→→→→→ه آن→→→→→ها را زن→→→→→ده 
^ او را اج→→ابت ك→→رد و آن→→ها ب→→ه زن→→دگ∂ ب→→ازگشتند و اي→→ن ي→ك∂ از م→صاديق رج→عت  ك→→ند.خداون→→د دع→→ا

ست.  ا در امم سالفه∗∗∗∗
^ ديگر از رجعت  ^ عزير پيغمبر� نمونها ماجرا

ها...�؛  ґوش ẀرẀع ∂џلџع ↨џي ґخاو џ∂ ґه џو ↨џي Ẃرџق џﾲџع ￍرџم ^ ґذￍالџك Ẃوџأ�
^ س→→قفها  ^ آن ب→→ه رو ^ ع→→بور ك→→رد، در ح→→→ال∂ ك→→ه دي→→وارها «ي→→→ا ه→→مانند ك→→س∂ ك→→→ه از ك→→نار ق→→ريها

^ اهال∂ آن قريه به هر سو پراكنده شده بود]...».  فرو ريخته بود[و اجساد مرده
هґ اللẃهẀ بџعẂدџ مџوẂتґها...�؛  ґهذ ∂ґي ẂحẀي ∂ￍأن џقال...�

«...گفت: چگونه خدا اينها را پس از مرگشان زنده م∂كند...»؟ 
^ متالش∂ گشته را جمع و تركيب و تنظيم كند  اҐ آن قدرت∂ كه اين اجساد مرده ẃيعن∂، جد

و زنده بسازد، سزاوار تعظيم و تجليل است.در همان لحظه،خدا خودґ او را هم ميراند. 
...�؛  ائџ↨ عام＃ ґم Ẁاهللا Ẁهџماتџأџف...�

 ^ ^ زم→→→ين اف→→→→تاد و االغ→→→∂ ه→→م ك→→ه ه→→مراهش ب→→ود م→→رد و م→→قدار ص→→→د س→→→ال، ج→→→→سد م→→→ردهاش رو
آب و غذا و آبميوه نيز با خود آورده بود. 

...�؛  Ẁهџث џعџب ￍمẀث...�
...بعد [از صد سال] خداوند او را زنده كرد... و به او فرمود: 

...�؛  Ẃهￍن џسџتџي Ẃمџل џ−ґراب џش џو џ−ґعامџط ∂џإل ẂرẀظẂانџف ...�
«...نگاه كن به طعام و نوشيدن∂ات كه با گذشت سالها، دگرگون∂ در آن پيدا نشده است...». 
، اي→→→→ن دو  Ґدر ت→→→→→فاسير آم→→→→→ده است ك→→→→→ه ط→→→→→عام و ش→→→→→رابش ان→→→→جير و آبم→→→→يوه ب→→→→وده است و ط→→→→→بيعتا
^ خ→→→ارقالع→→→اده و  ب→→→سيار زود ف→→→اسد م→→→→∂شوند؛بنابراي→→→ن، ف→→اسد ن→→→شدن آن→→ها ب→→→ا گ→→ذشت ص→→د س→→ال، ام→→ر

                                                           

∗سالفه:پيشين. 



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲۸⅛

^ خداست.آنگاه فرمود:  نمايانگر قدرت مطلقه
...�؛  џ∑ґمار ґح ∂џإل ẂرẀظẂان џو...�

«...به [مركب و] االغت نگاه كن...». 
كه به كلẃ∂ متالش∂ شده و اعضا و جوارحش از هم گسسته است. 

ماҐ...�؛۱  Ẃحџوها ل ẀسẂكџن ￍمẀها ث Ẁز ґشẂنẀن џفẂيџك ґظام ґعẂال ∂џإل ẂرẀظẂان џو...�
^ [پ→وسيده＾] م→ركبت و ب→→بين چ→گونه آن→ها را ب→رم∂داريم و ب→ه  «...اي→→ن− ن→گاه ك→ن ب→ه اس→تخوانها

هم پيوند م∂دهيم و گوشت بر آنها م∂پوشانيم [و زنده م∂كنيم]...». 
ـ ك→→→→→ه ي→→→→→ك∂ از  اي→→→→→ن واق→→→→→عه ن→→→→→يز از م→→→→→→صاديق رج→→→→→عت است ك→→→→→ه آن ش→→→→→خص ع→→→→→→ابر از ك→→→→→→نار ق→→→→→ريه 
ـ ص→→د س→→→ال پس از م→→رگ،زنده ش→→ده و ب→→ه زن→→دگ∂  ^ س→→→لف ب→→ه ن→→ام ح→→ضرت ع→→زير�بوده است  ان→→بيا

اين دنيا بازگشته است. 
^ ديگر دالẃ بر وقوع رجعت  آيها

^ دي→→گر راج→→ع ب→→ه گ→→روه∂ از ب→→ن∂اس→→رائ→→يل آم→→ده است ك→→ه پس از م→→ردن زن→ده  در ق→→رآن، آي→→→ها
شدهاند. 

 ẂمẀت→→Ẃأن џو џ↨џق ґاع→→→ ￍالص ẀمẀكẂت џذ џخџأ→→→џف ↕ џرẂه→→→ џج џاهللا ^ џر→→→џن ∂ￍت→→→ џح џ−џل џن ґم Ẃؤ→→→Ẁن Ẃنџوس∂ ل→→→Ẁي→→→ا م ẂمẀتẂل→→→Ẁق Ẃإذ џو�
...�؛۲  ẂمẀكґتẂوџم ґدẂعџب Ẃن ґم ẂمẀناكẂث џعџب ￍمẀث � џون ẀرẀظẂنџت

^ موس∂، ما هرگز به تو ايمان نخواهيم  ^ قوم يهود]هنگام∂ را كه گفتيد، ا «[ب→ه خاطر آوريد ا
آورد، م→→→→گر اي→→→→→ن ك→→→→ه خ→→→→دا را آش→→→→كارا[با چ→→→→شم خ→→→→ود]ببينيم.در ه→→→→مين ح→→→ال، ص→→→اعقه ش→→→ما را گ→→→رفت، در 

حال∂ كه شما آن را تماشا م∂كرديد. سپس، شما را پس از مرگتان زنده كرديم...». 
اي→ن آي→→ه ن→يز، چ→نان ك→ه روش→ن است، ن→ه ت→نها امكان رجعت بلكه وقوع آن را نشان م∂دهد و 

                                                           

 .۲Ｑ۹＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
 .Ｑ⅛وＱＱـ همان،آيات ۲



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۲۸۷

ب→يانگراي→ن است ك→→ه ان→سانهاي∂ پس از م→ردن، ب→ه اذن خ→→دا ب→ه دن→→يا ب→ازگشته و ارواحشان به ابدانشان 
داҐ تا زمان∂ زندگ∂ كرده و سپس مردهاند.  ẃق گرفته و مجدẃدر همين دنيا تعل

^ كه مربوط به رجعت است  آيها
^ از ب→→→زرگان ق→→→رار  ه ف→→→→رماييد ك→→→→ه در ب→→→اب رج→→→عت،مورد اس→→→→تشهاد ب→→→سيار ẃب→→→→ه اي→→→→ن آي→→→→ه ن→→→→يز ت→→→→وج

گرفته است: 
ґ اẀمￍ↨ فџوẂجاҐ...�؛۱  ẃلẀك Ẃن ґم Ẁر Ẁش Ẃحџن џمẂوџي џو�

^ را كه ما از هر امẃت∂ گروه∂ را محشور م∂كنيم...».  «[به خاطر بياور] روز
ف→رمودهان→د ك→ه اي→ن آي→ه م→ربوط ب→→ه رج→→عت است، ن→ه ق→يامت؛زيرا، در ق→يامت، ح→شر ع→موم∂ و 

همگان∂ است، چنان كه فرموده است: 
دا�Ґ؛۲   џحџأ ẂمẀهẂن ґم Ẃر ґغادẀن Ẃمџلџف ẂمẀناه Ẃر џش џح џو...�

^ را تر∑ نم∂كنيم».  «...ما آنها را محشور م∂كنيم و احد
→→→→→→ت∂ گ→→→→→→→روه∂ را  ẃخ→→→→→→واه→→→→→→د آم→→→→→→د ك→→→→→→→ه م→→→→→→ا از ه→→→→→→ر ام ^ و ح→→→→→→→ال آن ك→→→→→→→→ه، اي→→→→→→→ن آي→→→→→→→→ه م→→→→→→∂فرمايد، روز
^ است كه امامان�به دنيا باز م∂گردند، با گروه∂ از شيعيان  م→∂آوريم، ن→→ه ه→مه را و آن روز

ẃاران طاغ∂.در همين زيارت جامعه م∂خوانيم:  خالص و گروه∂ از جب
)؛  ẂمẀكґت џع Ẃج џر ∂ґف ر ґكџي... Ẃنￍم ґن∂ مџل џع џج џو)

«خدا مرا از كسان∂ قرار بدهد كه در زمان رجعت شما به دنيا برم∂گردند». 
^ عهد  اشاره به رجعت در دعا
^ عهد هم م∂خوانيم:  در دعا

 ∂ґن Ẃج ґر Ẃخџا→→џف Ґاẃي ґضẂق→→џم ҐماẂت→→ џح џ∑ґباد→→ ґع ∂џل→→ џع ẀهџتẂل џع→→ џج ^ ґذￍال ẀتẂو→→ џمẂال ẀهџنẂي→→џب џو ∂ґين→→џب џح→→ال Ẃنґا ￍمẀه→→ẃللџا)
اعґ∂)؛  ẃالد ↕џوẂع џد ҐياґẃبџلẀم ∂ґقنات Ґدا ґẃر џجẀم ∂ґفẂي џس Ґرا ґن∂ شاهџفџك Ґرا ґزџت ẂؤẀم ^ ґرẂبџق Ẃن ґم

                                                           

 . ۸Ω＾نمل،آيه ^ ـ سوره ۱
^ كهف،آيه＾℮۷.  ـ سوره ۲
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«خ→دايا، اگ→ر [م→وفẃق ب→ه زي→ارت م→واليم در زم→ان ح→ياتم ن→شدم و] مرگ به سراغم آمد و حايل بين 
^ خ→→→دا، از ت→→→و م→→→→∂خواهم ك→→→ه پس از ظ→→هور او] م→→را از ق→→برم ب→→→يرون  م→→→ن و م→→→واليم ش→→→د [و او ظ→→→هور ك→→→رد،ا
ب→→→→→→→ياور در ح→→→→→→الت∂ ك→→→→→→ه ك→→→→→→فنم را ب→→→→→→→ر خ→→→→→→ود پ→→→→→→يچيده و ش→→→→→→مشيرم را از غ→→→→→→→الف ك→→→→→→شيده و ن→→→→→→→يزهام را ب→→→→→→ه دست 

^ امامم م∂شتابم».  گرفتهام و لبẃي− گويان به سو
^ رجعت است كه نشأت گرفته از ايمان به رجعت است.  اين هم تقاضا

اعتقاد شيعيان به رجعت امامان معصوم� 
^ ام→→→→→→→→اميẃه اع→→→→→→→→تقاد ب→→→→→→→→ه رج→→→→→→→→→عت را، ه→→→→→→→→م از آي→→→→→→→→ات ق→→→→→→→→رآن و رواي→→→→→→→ات رس→→→→→→→يده از  آر＾، م→→→→→→→→→ا ش→→→→→→→→يعه
^ م→→→→→→أثوره از آن ب→→→→→→زرگواران. از خ→→→→→→دا ت→→→→→→وفيق ت→→→→→→شرẃف ب→→→→→→ه  ام→→→→→→→امان�اخ→→→→→→→ذ ك→→→→→→→ردهاي→→→→→→→م ه→→→→→→→م از دع→→→→→→اها
م→→→→→→→الزمت آن ب→→→→→→زرگواران را م→→→→→→→∂طلبيم و ن→→→→→→يز در زي→→→→→→ارتها ب→→→→→→→ه آس→→→→→→→تان اق→→→→→→→دس آن خ→→→→→→اندان ع→→→→→→صمت 

عرض م∂كنيم: 
)؛  ẂمẀكґتџل Ẃو џدґل ẁبґقџت ẂرẀم ẂمẀكґرẂم џ ґأل ẁر ґظџتẂنẀم ẂمẀكґت џع Ẃج џرґب ẁق ґ ẃد џصẀم ẂمẀكґابџي ґإґب ẁن ґم ẂؤẀم)

م→ن ب→ه بازگشت شما ايمان دارم و رجعت شما را تصديق م∂كنم، منتظر امر و فرمان شما و 
^ اماميẃه است و  ^ ش→→ما ه→ستم و اي→ن از اع→تقادات اف→تخارآميز م→ا ش→يعه ه ẃق دولت ح→ق ẃآرزوم→ند ت→حق
اهل تسنẃن آن را منكرند و اعتقاد به آن را جزو اوهام و خرافات و از نقايص شيعه م∂شمارند. 

^ روشن و متقن مؤمن طاق به ابوحنيفه  پاسخها
اب→→→وحنيفه، پ→→→→ايهگذار م→→→كتب ح→→→نف∂، در ب→→→اب رج→→عت، ب→→→ا م→→ؤمن ط→→اق م→→ناظرات→→∂ ك→→رده است. 
^ ب→سيار م→ؤمن و م→خلص و س→خنور ب→وده و  م→→ؤمن ط→→اق از اص→→حاب ح→→ضرت ام→→ام ص→ادق�و م→رد
^ در ك→→→→→→وفه ب→→→→→→ه ن→→→→→→ام ط→→→→→→اق الم→→→→→حامل م→→→→→→غازه داش→→→→→ته است.م→→→→→خالفين م→→→→→ذهب ك→→→→→→ه در م→→→→→قابل  در م→→→→→→حلẃها
^ او  ق→→→درت ب→→→يان او اح→→→→ساس ع→→→جز و ن→→→اتوان→→→∂ م→→→→∂كردند، ب→→→ه او لقب ش→→→يطان ط→→→اق داده ب→→ودند.كنيه
^ اب→اجعفر، ت→و ب→ه رج→عت اع→تقاد دار＾؟گ→→فت:بله،من  ^ ب→→ه او گ→→فت: ا اب→→وجعفر ب→→ود.اب→→وحنيفه روز
^ ام→→→امم، م→→→→عتقد ب→→ه رج→→عتم.اب→→وحنيفه گ→→فت: ف→→عالҐ پ→→→انصد دره→→→م ب→→ه م→→ن ق→→رض ب→→ده، در  ط→→→بق ف→→→رموده
^ اس→→→→→تهزا و ت→→→→→مسخر گ→→→→→فت.  زم→→→→→→ان رج→→→→→→عت ك→→→→→→ه ب→→→→→→رگشتم، ب→→→→→→→ه ت→→→→→→و پس م→→→→→→→∂دهم.اي→→→→→→→ن س→→→→→→خن را از رو
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^ را ض→→→→→→→امن ق→→→→→→→رار ب→→→→→→→ده ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه ص→→→→→→→ورت آدم ب→→→→→→→رگرد＾،چون  اب→→→→→→→→وجعفر گ→→→→→→→→فت: ت→→→→→→→و ش→→→→→→→خص م→→→→→→→عتمد
^ و م→→→ن ن→→→توان→→→→م از ت→→→و پ→→→ولم را پس ب→→→گيرم. اب→→→وحنيفه از اي→→→→ن ج→→واب  م→→→∂ترسم ب→→→ه ش→→→كل ب→→→وزينه ب→→→رگرد

بسيار شرمنده شد. 
^ كه آخر، امام  روز دي→گر＾، پس از ش→→هادت ام→ام ص→ادق�،به او گ→→فت: ابوجعفر، ديد
→→→→→ا ام→→→→→ام ت→→→→→و ت→→→→→→ا روز وقت م→→→→→علوم(قيامت)زنده  ẃت→→→→→→و م→→→→→→رد.اب→→→→→→وجعفر گ→→→→→فت: ب→→→→→له،ام→→→→→ام م→→→→→ن از دن→→→→→يا رفت ام
ẃاس∂،به اب→→وحنيفه پ→→اسخ داد ك→→ه  ^ ع→→ب است(ي→→→عن∂ ش→→→يطان). م→→→ؤمن ط→→→اق در ح→→→ضور م→→→→هد＾، خ→→→ليفه

^ خليفه شد و ده هزار درهم به مؤمن داد.  باعث خنده
آرامش واقع∂ دنيا فقط با حكومت حقẃ و عدل 

^ زيارت م∂گوييم:  ^ بعد در جمله
)؛  ẂمẀكґتџل Ẃو џدґل ẁبґقџت ẂرẀم ẂمẀك ґرẂم џ ґأل ẁر ґظџتẂنẀم)

 ^ ^ خ→→ود دن→→يا را خ→→انه ه ẃم→→→ن پ→→→يوسته م→→→نتظر ام→→→→ر و ح→→→كومت ش→→ما ه→→ستم[كه ب→→→ا ت→→شكيل دولت ح→→ق»
امن و امان گردانيد]». 

امام اميرالمؤمنين�فرموده است: 
هџا)؛۱  ґدџل џو ∂џلџع ґوس Ẁر ￍالض џفẂطџا عџه ґاسџم ґش џدẂعџا بџنẂيџل џا عџيẂن الد ￍنџف ґطẂعџتџل)

«اي→ن دنيا فعالҐ در برابر ما چموش∂ م∂كند [و نم∂خواهد در مقابل ما رام گردد]مانند چموش∂ 
شتر بدخو در برابر فرزندش». 

^ ما باز م∂گردد و با ما مهربان م∂شود؛مانند شتر بدخو كه ابتدا  ول∂ م→→سلẃماҐ ع→اقبت به سو
^ او ب→→→→→ر م→→→→→→∂گردد و ب→→→→ا او  →→→→→→ا ع→→→→→اقبت ب→→→→→ه س→→→→→و ẃخ→→→→→ود را گ→→→→→از م→→→→→∂گيرد و او را از خ→→→→→ود م→→→→→→∂ران→→→→→د ام ^ ه ẃب→→→→→چ
م→→→هربان م→→→→∂شود. دن→→→→يا ن→→→يز ف→→→عالҐ ب→→→→ا م→→→ا س→→→ر ن→→→امهربان∂ دارد و ب→→→ه م→→→→ا لگ→→→د م→→→→∂پران→→د و گ→→از م→→∂گيرد ول∂ 
^ خ→وش ن→خواه→د  ^ م→→∂فهمد ك→→ه ت→→ا خ→→ود را ب→→ه دام→→ن م→→→ا ن→يفكند، آرامش ن→خواه→د داشت و رو روز

ديد.آنگاه امام�اين آيه را تالوت فرمود: 
                                                           

 .۲Ω۹＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۲۹Ω

 ẀمẀهџل џع Ẃج→→→→→→џن џو Ґ↨ￍم→→→→→→ ґأئ ẂمẀهџل џع Ẃج→→→→→→џن џو ґض Ẃر џالẂا ∂→→→→→→→ ґوا فẀف ґع ẂضẀت→→→→→→→ Ẃاس џي→→→→→→→ن ґذￍال ∂џل→→→→→→→ џع ￍنẀم→→→→→→→џن Ẃأن Ẁيد ґر→→→→→→→Ẁن џو�
�؛۱   џينґث ґوارẂال

«اراده و م→→→شيẃت م→→→→ا ب→→→ر اي→→ن ق→→رار گ→→رفته ك→→ه در زم→→ين ب→→→ر م→→ستضعفين م→→نẃت ن→→→هيم [و آن→→ها را م→→شمول 
^ زمين قرار دهيم».  مواهب خود كنيم] و آنها را پيشوايان و وارثان رو

ẃاران ن→→م∂گذارن→→د او ب→→ه ق→→→درت ب→→رسد و  ام→→روز م→→ستضعف واق→→ع∂ ام→→→ام ع→→صر�است ك→→ه ج→→ب
 ^ ^ خ→→→ود را ب→→→را ^ ب→→→شر ẃه، خ→→→→→داون→→→→د اي→→→→→نچنين ت→→→→قدير ك→→→→رده ك→→→→→ه ت→→→→ا ج→→→امعه ع→→→→الم را اص→→→→→الح ك→→→→ند.الب→→→→ت
پ→→→→→→ذيرفتن ح→→→→→كومت ح→→→→→قẃ و ع→→→→→→دل آم→→→→→اده ن→→→→→كند، ام→→→→→ام�ظاهر ن→→→→→م∂شود و دست ب→→→→→ه اص→→→→→→الح ع→→→→→→الم 

^ پر محتوا از مرحوم خواجه نصيرطوس∂ است كه:  نم∂زند.اين جمله
مẀهẀ منẃا)؛  џدџع џو ẁر џآخ ẁطفẀل ẀهẀف ر џصџت џو ẁطفẀه ل ẀدẀجوẀو)

 ^ ^ است و ع→دم ت→صرẃفش از ن→احيه ف او [در ع→→→الم] لط→ف دي→گر ẃوج→→ود ام→→ام لط→→ف است و ت→→صر»
ماست». 

حضرت امام صادق�فرموده است: 
 ∂ￍت→→→→→ џوا...حẀلџب Ẃرџغ→→→→→Ẁت ∂ￍت→→→→→→ џح ẂمẀكџنẀي→→→→→→→Ẃأع ґه→→→→→→Ẃيџإل џون دẀم→→→→→→џا ت→→→→→→ џم ẀونẀك→→→→→→ џال ي ґاهللا џال و џاتџهẂي→→→→→→ џه џاتџهẂي→→→→→→ џه)

)؛۲  Ẁدџع Ẃسџي Ẃنџم џدџع Ẃسџي џو ∂џق Ẃشџي Ẃنџم ∂џق Ẃشџي ∂ￍت џوا...ح Ẁزￍي џمẀت ∂ￍت џوا...ح Ẁص ￍحџمẀت
ق ن→→→→→م∂يابد ت→→→→→→ا غ→→→→→ربال ش→→→→→ويد و خ→→→→→الصها از  ẃن→→→→→→ه، ب→→→→→→ه خ→→→→→→دا ق→→→→→→سم، آن→→→→→→چه ان→→→→→تظارش را داري→→→→→د، ت→→→→→حق»

عџدا امتياز پيدا كنند».  Ẁناخالصها جدا شوند و اشقيا از س
از خدا م∂خواهيم توفيق انتظار واقع∂ را به ما عنايت فرمايد. 

 Ẃلџع Ẃاج џو ∂ џض Ẃرџت џو ب ґحẀما تґنا لẂقґẃف џو џو ẂمẀه џج џرџف Ẃل ґẃجџع џد＃ وￍم џحẀم ґد＃ و آلￍم џحẀل∂ مџع ґ ẃل џص ￍمẀه→ẃللџا
 .ҐراẂي џنا خ ґرẂمџا ↨џمґخات

اهللاґ الحسين.  ґبدџباعџعلي− يا موالنا يا ا Ẁاهللا ∂ￍل џص
 

                                                           

 .Ｑ＾قصص،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ كاف∂،جلد۱،صفحات۳۷Ωو۳۷۱.  ۲
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^ خدا  عجز ما از در∑ مقام اوليا
^ ع→رض  ^ ه→د＾�م∂بيند، ب→را ه ẃخ→دا و ائ→م ^ ش→→خص زائ→→ر وق→→ت∂ خ→ود را در م→حضر اولي→→ا

ت و اخالص و تسليم در مقابلشان اين جمالت را م∂گويد:  ẃمود
ل و آخر شما».  ẃو عالنيت شما، به شاهد و غايب و به او ẃمن ايمان دارم به سر»

س→→→→رẃ ي→→→→عن∂ پ→→→→نهان و ع→→→→→النيه ي→→→→عن∂ آش→→→→كار. ام→→→→امان�از ي− س→→→→و ب→→→→ا ع→→→→الم ب→→→→شر راب→→→→طه دارن→→→→د و ب→→→ا 
^ س→→→عادت آف→→رين در زن→→دگ∂ را ارائ→→ه م→→→∂كنند و م→→ا اي→→→مان ب→ه اي→ن داري→م ك→ه ه→ر چ→ه  گ→→فتارشان ب→→رنامهها
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م→→→∂گويند و ه→→→ر چ→→→ه ان→→→جام م→→→→∂دهند ح→→→قẃ است و اله→→→ام گ→→رفته از ج→→انب آف→→ريدگار ح→→كيمґ ع→→الم و آدم 
^ راه∂ جز تبعيẃت از آن راهنمايان معصوم اله∂ نداريم.  ^ رسيدن به سعادت ابد است و ما برا

^ دي→→گر،آن ب→→زرگواران ب→→ا  بان درگ→→اه خ→→داست. از س→→و ẃع→→→النيه و آش→→كار آن م→→قر ґاي→→→ن ق→→سمت
 ẃع→الم اع→→ال و اق→دس ربوب∂ رابطه دارند و در آن سو، گفت و شنودهاي∂ با خالق خود دارند كه سر
^ ب→يرون است. م→ا چ→ه م→→∂دان→يم كه از علوم  ^ در∑ م→ا ب→شر ع→اد است و رم→ز و ك→يفيẃت آن از ح→→يطه
ـ چ→→→ه ح→→→قايق∂ ب→→ه  وعال ẃـ ع→→ز  ẃب ب→→→ه م→→قام اش→→مخ و ارف→→ع ح→→ضرت ربẃدر م→→سير ت→→قر ^ و م→→عارف ت→→وحيد

آن بندگان محبوب افاضه م∂شود. 
 lاست ^ چ→→→→→→→→ه دانـد آن كـه اش→→→→→→→→تر م→→→→→→→→∂چران→→→→→→→دl م→→→→يان ع→→→→اشق و م→→→→→عشوق رم→→→→ز

م→→→→→ا خ→→→→→→ا∑نشينان در ج→→→→→نب آن س→→→→درهنشينان، ش→→→→تر چ→→→→رانه→→→→→اي∂ ه→→→→ستيم ب→→→→→∂خبر از راز و رم→→→→ز 
^ نم∂بينند و جز  ^ اهللا ن→→هادهان→→د و جز اهللا چيز ^ م→ا س→و ^ آن الاله االاهللا گ→→ويان ك→ه پ→ا رو ع→اشقانه

^ نم∂جويند و به جدẃ م∂گويند:  اهللا چيز
)؛۱  Ẁهџعџم џو Ẁه џدẂعџب џو ẀهџلẂبџق џاهللا ẀتẂيџأ џر џو ẃالґا ҐئاẂي џش ẀتẂأي џما ر)

^ نم∂بينيم مگر اين كه اهللا را پيش از او،با او و بعد از او م∂بينيم».  «ما چيز
م→→→→→→→ا زم→→→→→→ينيان چ→→→→→→ه م→→→→→→→∂دان→→→→→→يم ك→→→→→→ه آس→→→→→→مان ي→→→→→→→عن∂ چ→→→→→→ه و آس→→→→→→مانيان، اع→→→→→→مẃ از ف→→→→→→رشتگان م→→→→→→قرẃب و 
^ ان→بياء، چه كسان∂ هستند؟عرش و كرس∂ و لوح و قلم به  آورن→دگان وح→∂ از ج→انب خ→دا ب→ه س→→و
^ چ→ه ح→قيقت∂ است و ب→رزخ و محشر يعن∂ چه و بهشت و جهنẃم  چ→ه م→عناست؟معاد و ق→يامت دارا
ب→→ه ط→→ور ت→→فصيل∂ از چ→→ه م→→كانت∂ ب→→رخوردارن→→د؟اي→نها ح→→قايق∂ است ك→→ه ج→زو اس→رار است و ج→ز اه→ل 
ẃه، ما  ^ راه ب→→ه ك→→شف ت→فصيل آن→→ها ندارد.البت ^ خ→دا ه→ستند، اح→د ب→يت رس→ول�،كه خ→واصẃ اولي→ا
^ اع→→تقادات دي→ن∂ ه→ستيم،به خ→دا و وح→∂ و آسمان و آسمانيان، اعمẃ از فرشتگان و عرش  ك→ه دارا
 Ґا اي→→→→→نها را ت→→→→→فصيال→→→→→→ ẃم اي→→→→→مان داري→→→→→م امẃو ك→→→→→→رس∂ و لوح و ق→→→→→→لم، و ب→→→→→→→ه ب→→→→→→رزخ و م→→→→→حشر و ب→→→→→→هشت و ج→→→→→هن

                                                           

^ فيض(ره)،صفحه＾۳.  ـ كلمات مكنونه ۱
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راҐ گ→→→فته ش→→→ده است ك→→→ه اي→→مان داش→→تن ب→→ه ي− واق→→عيẃت ب→→ا ن→→شناختن ح→→قيقت آن  ẃن→→→م∂شناسيم و م→→→كر
ا ماهيẃت آنها را نم∂شناسيم.  ẃتهاي∂ كه ما با آنها زندگ∂ م∂كنيم امẃمنافات∂ ندارد.فراوانند واقعي
^ الك→→→→تريسيته و ب→→→→رق از واق→→→→عيẃات ب→→→→→ارز زن→→→→دگ∂ م→→→→ا ن→→→→يست، ك→→→→ه ه→→→→ست.آيا اذع→→→ان ب→→→→ه  آي→→→→→ا ن→→→→يرو
وج→→ودش ن→→→داري→→م،كه داري→→م و ح→→ال آن ك→→ه اك→ثر م→→ا م→اهيẃت آن را ن→م∂شناسيم، ب→لكه از آث→ار آن ب→→ه 
 ^ وج→→→→ودش پ→→→→∂ م→→→→→∂بريم و م→→→→→∂دان→→→→يم ن→→→→يروي∂ ه→→→→ست ك→→→→→ه المپه→→→→ا را روش→→→→ن م→→→→→∂كند و دس→→→→تگاهها
ا حقيقت خودش بر ما مجهول است.  ẃص→نعت∂ را ب→ه ك→→ار م→→∂ان→دازد و س→رما و گ→رما ت→وليد م∂كند؛ ام
→→→→ا ح→→→قيقتش ب→→→ر م→→ا  ẃام→→→واج رادي→→→→وي∂، ك→→→ه ص→→→دا را از راه دور ب→→→ه م→→→ا م→→→→∂رساند، در ع→→→→الم م→→→وجود است ام
→→ا ن→م∂دان→يم ك→→ه چ→يست و در ك→→جا ه→→ست و چ→→گونه است.آي→ا  ẃم→→جهول است. م→→∂دان→→يم ك→→ه ه→→ست ام
^ عقل هستيم يا نه؟چه كس∂ جرأت دارد كه بگويد تو عقل ندار＾؟  ما در وجود خودمان دارا
^ وج→→→→ود م→→→است،نم∂دان→→→يم و آن را ن→→→م∂شناسيم. ه→→→مين  ح→→→→ال،آن ع→→→→قل چ→→→→يست و در ك→→→→جا
ق→→→در م→→→∂دان→→يم ك→→ه ن→→يروي∂ در وج→→ود م→→ا ه→→ست ك→→→ه ب→→→ا آن م→→صالح و م→→فاسد را در∑ م→→∂كنيم و ب→→→د و 
→→ا آن→→چه او  ẃداري→→→م ك→→ه دي→→وان→→ه آن را ن→→دارد.ام ^ خ→→→وب را ت→→→شخيص م→→→→∂دهيم و م→→→∂فهميم ك→→→→ه م→→→ا چ→→→يز
ن→→→→دارد و م→→→ا داري→→→م،ماهيẃتش چ→→→→يست،نم∂دان→→→يم؛از آث→→→ارش ب→→→→ه وج→→→ودش پ→→→→∂ م→→→∂بريم.م∂بينيم آدم 
م ن→→→→→يست،ب∂ س→→→→→بب م→→→→→→∂خندد و ف→→→→→رياد م→→→→→→∂زند،م∂فهميم ك→→→→→ه ع→→→→→→قل  ẃدي→→→→→→وان→→→→→→ه گ→→→→→→فتار و رف→→→→→تارش م→→→→→نظ
م ه→→→ستيم، م→→→∂فهميم ك→→ه ع→→قل داري→→م. از وج→→ود اث→→رش  ẃا م→→→ا ك→→→ه در رف→→تار و گ→→فتار خ→→ود م→→نظ→→→→ ẃن→→→دارد. ام
ا حقيقتش را نم∂شناسيم.ما ي− عمر است  ẃب→→هوجودش و از ن→بود اث→رش ب→ه ن→بودش پ→→∂ م→∂بريم؛ ام
^ ح→افظه ك→ار م→→∂كنيم،مطالب∂ ي→→اد م→→∂گيريم و ب→ه آن م∂سپاريم و بعد، از آن تحويل  ك→ه ب→ا ن→يرو
→→→→ا آن را ن→→→م∂شناسيم ك→→→→ه چ→→→→ه  ẃخ→→→→ود را در م→→→→حافل و م→→→→جالس ح→→→فظ م→→→→∂كنيم ام ^ م→→→→∂گيريم و آب→→→→رو
ح→قيقت∂ است و نم∂دانيم در كدام قسمت از وجود ما قرار دارد.گاه∂ مطلب∂ را ياد م∂گيريم و 
ب→→→→→→→→عد ي→→→→→→→→ادمان م→→→→→→→→→∂رود.اي→→→→→→→→ن در ي→→→→→→→→اد م→→→→→→→→اندن و از ي→→→→→→→اد رف→→→→→→→تن ي→→→→→→→عن∂ چ→→→→→→→ه؟در ك→→→→→→→جا م→→→→→→→→∂ماند و از ك→→→→→→→→جا 
م→→→→→→∂رود؟چگونه م→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→ه م→→→→→→∂ماند و چ→→→→→→گونه م→→→→→∂شود ك→→→→→ه م→→→→→→∂رود؟اي→→→→→→نها واق→→→→→عيẃات∂ است ك→→→→→ه 
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→→→→→ا ح→→→→→قايقشان ب→→→→ر م→→→→ا م→→→→جهول است.پس، ب→→→→→اور  ẃزن→→→→→دگ∂ م→→→→→ا را از داخ→→→→→ل و خ→→→→ارج در ب→→→→ر گ→→→→رفته است ام
داشتن ي− واقعيẃت با نشناختن حقيقت آن منافات∂ ندارد. 

لين اصل از اصول اعتقاد＾  ẃايمان به غيب او
^ م→→ا اي→مان ب→ه غ→يب است؛ي→→عن∂، ب→اور داش→تن واق→عيẃت∂ كه پنهان  لي→→ن اص→ل از اص→ول اع→تقاد ẃاو

ẃق∂ م∂فرمايد:  از حسẃ است.قرآن در وصف مؤمنان مت
...�؛۱  ґبẂيџغẂالґب џونẀن ґم ẂؤẀي џين ґذￍلџا�

«آنان كسان∂ هستند كه به غيب ايمان دارند...». 
ـ ق→→رار  مџ ش→→أنه  Ẁظ→→ џج→→→الله و ع ẃـ ج→→ل د دارد و در رأس آن→→→ها ذات اق→→دس اهللا  ẃغ→→→يب م→→صاديق م→→تعد
^ آث→→→→ار ص→→→→نع و ن→→→→ظام ش→→→→گفتان→→→→گيز آف→→→→رينش ب→→→ه اي→→→ن ب→→→اور  دارد ك→→→→→ه م→→→→ا ب→→→→ا ب→→→→راه→→→→ين ع→→→→قل∂ و م→→→→→شاهده
^ ع→ليم و ح→→كيم و ق→دير اي→ن ع→الم س→راس→ر ن→ظم و ح→→ساب و ح→كمت را ت→دبير و  ẃر رس→→يدهاي→→م ك→→ه م→دب
ـ غ→يب است؛ ي→عن∂، پ→نهان از عالم حسẃ است و شناخت حقيقت  ـ ج→لẃ ج→→الله  ت→نظيم م→∂كند و او
^ در∑ ب→→شر ب→→يرون است و ه→→مچنين، ح→→→قيقت وح→→∂ و ن→بوẃت و ام→امت ن→يز  ذات اق→→دسش از ح→→يطه
از م→→→→صاديق غ→→→→يب است ك→→→→ه در ع→→→ين اي→→→مان ب→→→→ه واق→→→عيẃتشان، از ش→→→→ناخت ك→→→→نه و ح→→→قيقتشان ن→→→اتوان→→→يم و 
ت→→نها از ط→→ريق س→→ر ب→→→ه آس→→تان اه→ل ب→→يت رس→ول ن→→هادن م→→∂توان→يم در ح→دẃ اس→تعداد و ق→ابليẃت خ→ود راه→∂ 

به شناخت آن حقايق آسمان∂ بيابيم. 
^ حقيقت  پرسش كميل از امام اميرالمؤمنين�درباره

ك→→→→→→→ميل ب→→→→→→→→ن زي→→→→→→→اد ن→→→→→→→خع∂، ك→→→→→→→ه از اص→→→→→→حاب س→→→→→→رẃ ام→→→→→→ام ام→→→→→→يرالم→→→→→→ؤمنين�به ح→→→→→→ساب م→→→→→→→∂آمد، 
(ام→ام�بعض∂ م→طالب را ك→→ه دي→گران اه→ليẃت ش→نيدن آن را ن→داش→→تند، ب→ا ك→ميل و چ→ند ت→ن ديگر، با 

اختالف درجاتشان،در ميان م∂گذاشت) از امام�پرسيد: 
                                                           

^ بقره،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
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)؛  Ẁ↨џقيق џحẂا الџم)
«حقيقت چيست»؟ 
امام�فرمود: 

قيقџ↨)؛  џحẂو ال џ−џما ل)
«تو را با حقيقت چه كار»؟ 

كميل گفت: 
)؛  џ∑ґẃر ґس џب ґصاح Ẁت Ẃسџل џوџا)

«آيا من صاحب سرẃ شما نيستم»؟ 
امام فرمود: 

نґẃ∂)؛۱  ґم ẀحџفẂطџما ي џ−Ẃيџل џع Ẁح џش Ẃرџي Ẃن ґلك џو، џﾲџب)
ح∂ از كف سر ريز از ديگ سينهام به تو م∂رسد».  ẃهست∂،ولكن ترش ^ «آر

^ موẃاج علم  ^ عل∂�دريا سينه
 ẃوق→ت∂ ديگ غ→ذا در ح→→ال ج→وشيدن است و در م→يان آن، ن→خود و لوب→→يا و ع→→دس و دي→→گر م→واد
^ ديگ م→→→→→→→→∂آيد و ان→→→→→→→→دك∂ از اط→→→→→→→→راف آن ب→→→→→→→يرون  غ→→→→→→→→ذاي→→→→→→→→→∂ م→→→→→→→→وجود است، در آن ح→→→→→→→→→ال، ك→→→→→→→→ف∂ رو
ل  ẃم→→→∂ريزد.آن ك→→→ف ارزش غ→→→→ذاي→→→∂ ن→→→دارد.ح→→→ال، ام→→→ام�به ك→→→ميل ف→→رموده است:ت→→و ق→→ادر ب→→→ه ت→→حم
ع→→→→لوم و م→→→→→عارف م→→→كنون در وج→→→ود م→→→ن ن→→→يست∂.گاه∂ ك→→→ه ديگ س→→→ينهام ب→→→ه ج→→→وش م→→→→∂آيد و ان→→→د∑ 

ح∂ از آن كف به تو م∂رسد و لب∂ از آن تر م∂كن∂.  ẃكف∂ از آن سرريز م∂كند، ترش
^ شريفش اشاره م∂كرد، خطاب به كميل فرمود:  وقت ديگر＾، در حال∂ كه به سينه

)؛۲  Ґ↨џل џم џح Ẁهџل ẀتẂب џصџأ Ẃوџل ( ґه ґر Ẃد џص џﾱ ґإ ґه ґدџيґب џار џأش џو) Ґا ẃم џج ҐماẂل ґعџا لџنẀاهџه ￍن ґهاإ)
                                                           

 .℮Ω۳＾ات،جلد⅛،صفحهẃـ نقل از روضات الجن ۱
^ فيض،حكمت۱۳۹.  ـ نهجالبالغه ۲
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ل آن را  ẃك→→→اش ك→→→س∂ را م→→→→∂يافتم ك→→→ه ت→→واناي∂ ت→→حم ^ اج ع→→→لم است.ا ẃم→→→و ^ ^ م→→→ن دري→→→ا «اي→→→ن س→→→ينه
م∂داشت». 

^ ام→روز ه→م او را ن→م∂شناسد و ت→ا  ^ دي→روز ن→م∂شناخت،دنيا آر＾، ع→→ل∂� را ن→ه ت→نها دن→→يا
آخ→→→رين روز ه→→→م، آن چ→→→→نان ك→→→→ه ب→→→ايد،او را ن→→→خواه→→→→د ش→→→ناخت.ام→→→روز م→→→گر ن→→هجالب→→→الغهاش در م→→يان 

مردم نيست؟ هم امروز فرياد م∂زند: 
)؛۱  ґض Ẃر Ẃاأل ґق ẀرẀطґب ∂ґẃن ґم Ẁمџل Ẃأع ґاءџم ￍالس ґق ẀرẀطґا بџن џألџف ∂ґون ẀدґقẂفџت Ẃأن џلẂبџق ∂ґونẀل џس Ẁاسￍا النџهأي)
^ م→→ن دراز ك→→→نيد و از  ^ م→→→ردم، ت→→→→ا م→→→را از دست ن→→→دادهايد،از م→→→ن ب→→→پرسيد [دست ح→→اجت ب→→ه س→→و «ا

^ زمينم».  ^ آسمان آشناتر از راهها علوم من بهره برگيريد]چرا كه من به راهها
ل اس→رار او را داش→ته ب→اشد؟به ن→قل از  ẃام→روز ه→→ست ك→ه ت→→اب ت→حم ^ →ا آي→→ا اي→ن اه→ليẃت در دن→→يا ẃام

مرحوم كلين∂(ره)،امام صادق�به ابوبصير كه از اصحاب حضرت بود، فرمود: 
 ẁ−џلџم ẀهẀل ґمџت Ẃحџا يџم ґاهللا џو ґاهللا ґمẂل ґع Ẃن ґم ҐماẂل ґع џو ґاهللا ґẃر ґس Ẃن ґم Ґا ẃر ґس ґاهللا џا وџن џدẂن ґع ￍد＃ إنￍم џح→→Ẁا م→џا أب→ џي)
 Ґدا→→→ џأح џ−ґل џذ Ẁاهللا џفￍل→→→џا ك→→→→џم ґاهللا џو ґانџي→→→→م Ẃإلґل ẀهџبẂل→→→→џق Ẁاهللا џن џحџت→→→→ Ẃام ẁن ґم Ẃؤ→→→→Ẁال م џو ẁل џس Ẃر→→→→Ẁم ￒ∂ґب→→→→џال ن џو ẁبￍرџق→→→→ Ẁم

نџا)؛۲  џرẂي џغ Ґدا џأح џ−ґل џذґب џدџب Ẃعџت Ẃال اس џا وџن џرẂي џغ
^ كه  ẃاز اسرار خدا و علم∂ از علم خدا هست.به خدا قسم، آن سر ^ ẃب→ه خ→دا ق→سم، در ن→زد م→ا س→ر»
ب∂ و هيچ پيامبر مرسل∂  ẃل آن را نداريد، بلكه هيچ مل− مقر ẃاز خ→دا ن→زد م→ا ه→ست، ن→ه ت→نها ش→→ما ت→→اب ت→حم
ل آن  ẃو ه→يچ م→ؤمن م→متحن∂ ك→ه خ→دا ق→لب او را م→ورد آزم→ايش ق→رار داده و م→قبول ش→ده است،ت→اب ت→حم

ل آن نكرده است».  ẃف به تحمẃرا مكل ^ د џح џرا ندارد.به خدا قسم، جز ما، خداوند ا
^ ما ايمان به سرẃ اهل بيت�  وظيفه

ب→→نابراي→→ن،ما پ→→يروان اه→→ل ب→→يت در ع→→ين اي→→ن ك→→ه ب→→→ايد م→→ؤمن ب→→ه س→→رẃشان ب→→اشيم، ه→يچگاه ن→بايد ت→وقẃع 
                                                           

ـ همان،خطبه＾۲۳۱.  ۱
 .℮Ω۲＾ـ كاف∂،جلد۱،صفحه ۲
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 ẃشان گ→→→→رديم؛زيرا اگ→→→→ر ق→→→→رار ب→→→→ود م→→→→طلب∂ را م→→→→ا ه→→→→م ب→→→→فهميم،ديگر آن س→→→→رẃداش→→→→→ته ب→→→→اشيم ك→→→→ه آگ→→→→اه از س→→→→ر
م→→→→خصوص اه→→→→ل ب→→→→يت ن→→→→م∂شد.آنچه از م→→→ا خ→→→واس→→→→تهان→→→د،همين است ك→→→ه اي→→→→مان و اع→→→تقاد ب→→→→ه اي→→→ن داش→→→ته 
ب→→اشيم ك→→ه اه→→ل ب→يت رس→ول� ع→الوه ب→ر ب→عد ع→→النيتشان، ك→ه ب→ا ع→الم ان→→سان در ارت→→باطند و ت→عليمات∂ ب→ه 
Ẁ→→→عد، اف→اضات∂ خ→اصẃ ب→→ه آن  ^ ه→→م ب→→ا ع→→→الم رب→→وب∂ دارن→→د و از آن ب Ẁ→→→عد ارت→→باط∂ دي→→→گر آدم→→يان م→→→∂دهند، ب
^ ف→→→→كر م→→→→ا ب→→→→يرون است و م→→→→ا ه→→→→م ب→→→→ر اث→→→→ر ه→→→→مين  بان درگ→→→→اه ح→→→→ضرت اي→→→→زد م→→→→نẃان م→→→→∂شود ك→→→→ه از داي→→→→ره ẃم→→→→قر

^ نايل م∂شويم.  ايمان، راه تقرẃب به خدا را م∂پيماييم و به درجات∂ از كماالت معنو
وقت∂ كه نايب امام�اينگونه باشد... 

^ ن→→قل م→→→∂كند ك→→ه گ→→فت: م→→ن در  ^ ب→→ه ن→→ام ام→→يرعل∂ ب→→→غداد رج→→→→ات از م→→رد ẃص→→→احب ب→→→صائرالد
 Ẅ^ ب→→غداد ب→→ودم.زن∂ آم→→د و از م→→ن پ→→رسيد، ن→→ايب ام→ام ع→صر(ارواح→→نافداه)ك→يست؟زمان غ→يبت ص→→غر
ف∂ ك→→ردم. م→→∂دان→→يم ك→→ه ام→→ام زم→ان  ẃم ام→→ام را، ك→→ه ج→→ناب ح→→سين ب→→ن روح ب→→ود، م→→عر ẃب→→ود.من ن→→ايب س→→و
^Ẅ چ→→→→→→→هار ن→→→→→→→ايب خ→→→→→→→اصẃ داش→→→→→→→تند: ع→→→→→→→ثمانبنسعيد،  ـ در زم→→→→→→→→ان غ→→→→→→→يبت ص→→→→→→→غر →→→→→→→→ريف  ẃلاهللات→→→→→→→→عال∂فرجهالش ẃـع→→→→→→→→ج
د س→→→→→مر＾.وقت∂ آن زن خ→→→→→واست ب→→→→→رود، م→→→→→ن ه→→→→→م  ẃب→→→→→→نمحم ẃ∂دبنعثمان، ح→→→→→سينبنروح و ع→→→→→ل ẃم→→→→→حم
همراهش رفتم.وارد منزل جناب حسينبنروح(ره) شديم. زن سالم كرد و با كمال ادب پرسيد: 

يẂخẀ ما مџعґ∂)؛  ￍا الشџهيџا)
^ محترم، بفرماييد همراه من چيست»؟  ^ آقا «ا

م→→→→→→→→→→→ردم آن زم→→→→→→→→→→→→ان ع→→→→→→→→→→→ادت داش→→→→→→→→→→→تند ك→→→→→→→→→→→ه وق→→→→→→→→→→→ت∂ م→→→→→→→→→→→∂خواس→→→→→→→→→→تند ام→→→→→→→→→→ام را ب→→→→→→→→→→شناسند، س→→→→→→→→→→ؤاالت→→→→→→→→→→∂ 
→→→ميرشان خ→→→بر ب→→→دهند و از ام→→→ور غ→→→يب∂ آگ→→→→اه  ẃم→→→→∂كردند؛از ج→→→→مله اي→→→→ن ك→→→→ه م→→→→∂خواس→→→تند از م→→→اف∂الض
ل ب→→→رو و  ẃك→→→→ه ه→→→→مراه م→→→→ن است خ→→→→بر ده→→→→يد.جناب ش→→→→يخ ف→→→رمود: ت→→→و او ^ ب→→→→اشند.او ه→→→→م گ→→→→فت: از چ→→→→يز
^ در دج→→→→→له ب→→→→→ينداز، ب→→→→→→عد ب→→→→→→يا ت→→→→→→ا م→→→→ن ب→→→→گويم. زن اط→→→→اعت ك→→→→رد و رفت و آن→→→→چه را  آن→→→→→چه را ه→→→→→مراه دار
ه→مراهش ب→ود در آب ان→→داخت و آم→د.جناب شيخ خدمتكار خانهاش را صدا زد و گفت: برو آن 
^ خ→ودش است ك→ه در دج→له ان→→داخ→ته ب→ود.  ج→→عبه را ب→→→ياور. او رفت و ج→→عبه را آورد و زن دي→→د ج→→عبه
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^ ت→→→و ن→→→يست ك→→→ه در دج→→→له ان→→→داخ→→→ت∂؟ گ→→→فت: چ→→→را، ه→→→→مان است.  ش→→→→يخ ف→→→→رمود: آي→→→→ا اي→→→→ن ه→→→→مان ج→→→عبه
ف→→→→→رمود: م→→→→→∂خواه→→→→∂ م→→→→ن ب→→→→گويم داخ→→→→ل آن چ→→→→→يست ي→→→→→ا خ→→→→ودت م→→→→∂گوي∂؟ گ→→→→فت: ش→→→→ما ب→→→→فرماييد. 
ف→→→→→→رمود: در اي→→→→→→→ن ج→→→→→→عبه، ي− ج→→→→→→فت دستب→→→→→→→ند ط→→→→→→→ال و ان→→→→→→گشتر ع→→→→→→قيق و ف→→→→→يروزه است.ب→→→→→→از ك→→→→→ردند و 

ديدند همان است. 
ح→→→→→ال،وقت∂ ام→→→→→→ثال ج→→→→→→ناب ح→→→→→سينبنروح ك→→→→→→ه از ري→→→→→زهخواران خ→→→→→وان ن→→→→→عمت اه→→→→→→ل ب→→→→→يت� 
^ ه→ستند و لذا م→ا نيز  ^ چ→ه اس→رار ^ اي→ن س→نخ از اس→رارن→د، آي→ا خ→ود آن ان→وار اله→→∂ دارا ه→ستند و دارا

از عمق جان عرض م∂كنيم: 
)؛  ẂمẀكґتџيґن џالџع џو ẂمẀكґẃر ґسґب ẁن ґم ẂؤẀم)

مقصود از شاهد و غايب 
^ زيارت:  ^ بعد جمله

)؛  ẂمẀكґبґائџغ џو ẂمẀكґد ґاه џش џو)
«[من ايمان دارم به] شاهد و غايب شما». 

ي→→ازده ت→→ن از ام→→امان�شاهد و ظ→→اهر ب→ودهان→د و دوازده→مينشان غ→ايب است. اح→تمال دارد 
ك→→→→ه م→→→→قصود از اي→→→→ن ج→→→→→مله ه→→→→مين ب→→→→اشد؛ول∂ ب→→→رخ∂ از ش→→→→ارحان زي→→→ارت ج→→→امعه ف→→→رمودهان→→→د، م→→→راد از 
Ẁ→→عد روحان∂شان است كه م∂گوييم  ^ ب→شريẃت و ج→سمانيẃتشان و م→قصود از غ→ايب، ب ش→اهد، م→رتبه
 ^ ^ ش→→→ما اع→مẃ از ج→سم و روح→→تان اي→مان داري→→م. اح→تمال دي→گر م→→ا ب→→ه ط→→هارت و ق→→داست ه→→مه ج→→انبه
^ از ع→مرش ام→امت خ→ود را اظهار نم∂كرده است و  ه→م دادهان→د و آن اي→ن ك→ه، ه→ر ام→ام∂ در ب→رهها
ت→→→→→→→→→→→→→ابع ول∂ẃ پ→→→→→→→→→→→→→يش از خ→→→→→→→→→→→→ود ب→→→→→→→→→→→→وده است؛ م→→→→→→→→→→→→ثالҐ، ام→→→→→→→→→→→→ام ام→→→→→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→→→→→ؤمنين�در زم→→→→→→→→→→→→ان ح→→→→→→→→→→→→يات رس→→→→→→→→→→→→ول 
ف ب→→ود ك→→ه از ول∂ẃ زم→→→ان  ẃخ→→→دا�واج→→→→د ك→→→→ماالت ام→→→ام ب→→→ود ول∂ م→→→أذون ب→→→ه اظ→→→هار آن ن→→→بود و م→→→وظ
ت، ام→→امتش غ→→ايب ب→→ود و  ẃت ك→→→ند و از اي→→→ن رو م→→→→∂توان گ→→فت ك→→→ه در آن م→→دẃي→→→عن∂ رس→→→ول خ→→→دا ت→→→بعي
پس از رح→→→لت رس→→ول خ→→دا�، ام→→→امґ ش→→اهد ش→→→د و ه→مچنين، ام→امان دي→گر�هر ي− در زم→→ان 
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^ م→حتمل∂ است ك→→ه ب→عض∂ از  ام→→ام ق→→بل∂ غ→→→ايب ب→→ودند و س→→پس ش→→اهد و ظ→→اهر ش→→دند. اي→→ن ه→→→م م→عنا
)فرمودهاند.  Ẃم Ẁكґبґائ џغ џو Ẃم Ẁكґد ґاه џش џجمله＾(و ^ شارحان زيارت برا

مقصود از اوẃل و آخر چيست؟ 
)؛  ẂمẀكґر ґآخ џو ẂمẀكґل ￍوџأ џو)

^ روش→→→ن∂ دارد و ب→→→ه ت→→→→كلẃف∂ ك→→→ه ب→→→عض∂ ش→→ارحان ب→→ه ك→→ار ب→→ردهان→→د اح→→تياج ن→→→دارد؛  ظ→→→اهراҐ م→→→عنا
لت→→→→→→ان ك→→→→→ه ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين  ẃش→→→→→ما دوازده ام→→→→→ام، از او ^ زي→→→→→→را م→→→→→→قصود اي→→→→→→ن است ك→→→→→→ه م→→→→→ن ب→→→→→ه ام→→→→→امت ه→→→→→→مه
↨ ب→→ن الح→سن الم→هد＾�است،اي→مان دارم و م→نكر ام→امت  ẃع→→ل∂�است ت→→ا آخ→→رتان ك→→ه ام→ام ح→ج
ه→→→→→→→يچ ك→→→→→→دام از ش→→→→→→→ما ن→→→→→→→يستم؛چون ان→→→→→→→كار ام→→→→→→امت ي→→→→→→ك∂ از دوازده ام→→→→→→ام م→→→→→→ستلزم ان→→→→→→كار ام→→→→→→امت ت→→→→→→مام 
فانه ب→→→ر اث→→→ر ه→→→مين  ẃام→→→→امان�،ب→→→→لكه م→→→→ستلزم ان→→→→كار رس→→→→→الت رس→→→→ول خ→→→→دا� خ→→→واه→→→د ب→→→ود و م→→→تأس
ت→→→→→فرẃق در اع→→→→→تقاد ب→→→→→ه ام→→→→امت، در م→→→→→يان ش→→→→يعه،يعن∂ م→→→→عتقدان ب→→→→ه ام→→→→امت ب→→→→→الفصل ام→→→→ام ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين 
^ آن→ها  ^ دوازده ام→ام∂، ه→مه ع→→ل∂�،مذاهب گ→→وناگون ب→→هوجود آم→ده است ك→→ه از ن→ظر م→→ا ش→يعه
^ كيسانيẃه، زيديẃه،  ب→ه باطل رفتهاند و در عالم پس از مرگ،اهل نجات نخواهند بود، از قبيل فرقه
^ دوازده  ^ ب→→→→ر ح→→→→قẃ و اه→→→→→ل ن→→→→جات پس از م→→→رگ،شيعه اس→→→→ماعيليẃه، ف→→→→طحيẃه، واق→→→→فيẃه و...و ت→→→→نها ف→→→→رقه
^ ام→→اميẃه ن→→اميده م→→∂شوند و م→→ا ب→→ه داش→→تن اي→→ن م→→→ذهب م→فتخريم و از خ→داون→→د  ام→→ام∂ است ك→→ه ش→→يعه
 ^ ^ ع→→→مر، در اي→→→ن م→→→→ذهب ح→→→قẃ ث→→→ابت ن→→→گه دارد ت→→→ا ب→→→را م→→→→نẃان م→→→→→∂خواه→→→→يم ك→→→→ه م→→→→ا را ت→→→→ا آخ→→→رين لح→→→ظه

هميشه خطاب به آن امامان حقẃ بگوييم: 
)؛  ẂمẀكґر ґآخ џو ẂمẀكґل ￍوџأ џو ẂمẀكґبґائџغ џو ẂمẀكґد ґاه џش џو ẂمẀكґتџيґن џالџع џو ẂمẀكґẃر ґسґب ẁن ґم ẂؤẀم)

امر خود را به شما تفويض م∂كنم 
^ بعد＾:  جمله

)؛  ẁعџبџت ẂمẀكџل ∂ґيẂأ џر џو ẁمґẃل џسẀم ẂمẀكџل ∂ґبẂلџق џو ẂمẀكџعџم ґيهґف ẁمґẃل џسẀم џو ẂمẀكẂيџل ґإ ґهґẃلẀك џ−ґل џذ ∂ґف ẁضґẃوџفẀم џو)
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«م→ن در ت→مام اعتقاداتم امر خود را به شما تفويض كردهام. به هر چه شما معتقديد، من به همان 
معتقدم و در تمام كارهايم تسليم در برابر شما هستم». 

از امام صادق�منقول است: 
مￍد＃  џحẀم ґآل ẀلẂوџق ґاءџي Ẃش Ẃاأل ґيع ґم џج ∂ґف ∂ґẃن ґم ẀلẂوџقẂال ґلẀقџيẂلџف ẀهￍلẀك џانџيم Ẃاإل џل ґمẂكџت Ẃس→ џي Ẃأن Ẁه ￍر џس Ẃن→џم)

بẂلẀغẂنґ∂)؛۱   џي Ẃمџا لџيمґف џو ẂمẀهẂن џع ∂ґنџغџلџا بџيمґف џوا وẀنџل Ẃا أعџم џوا و ر џا أسџيمґف
^ و عقيدهام  «ه→ر كس خ→واهان اي→ن است ك→ه اي→مانش ك→امل ب→اشد، ب→ايد ب→گويد در تمام امور، رأ
د است؛ چ→→→→→ه در آن→→→→→چه پ→→→→→نهان داش→→→→→تهاند چ→→→→→ه در آن→→→→→چه آش→→→→→كار  ẃآل م→→→→→حم ^ ^ و ع→→→→→→قيده ه→→→→→→مان است ك→→→→→→ه رأ

كردهاند؛چه در آنچه به من رسيده چه در آنچه به من نرسيده است». 
^ دستورشان را چه بفهمم چه نفهمم، من كه  ي→عن∂، ب→→ه ق→ول ب→عض∂ روش→نفكرمآبان، ف→→لسفه
ب→→→→→ه ع→→→→صمت و ح→→→→كمتشان اي→→→→→مان دارم و آن→→→→ها را م→→→→نصوب از ج→→→→انب خ→→→→داون→→→→→د ح→→→→كيم م→→→→→∂دان→→→→م، ج→→→→ز 

^ ندارم.   تسليم بودن در برابرشان وظيفها
^ امام�در حقẃ پيروان مطيع و مسلم  دعا

ش→→→→ايد ش→→→→نيده ب→→→→اشيد ك→→→→→ه آن م→→→→رد م→→→→ؤمن ع→→→→ارف ب→→→→→ه م→→→→قام ام→→→ام ب→→→ه ن→→→ام ع→→→بداهللا ب→→→→ن اب→→→→∂ ي→→→عفور ب→→→ه 
امامصادق�عرض كرد: 

 џتẂل→→Ẁق ^ ґذￍال ￍنґا Ẁت Ẃد ґه→→ џشџل ẁالل→→→→ џو ه→→→ذا ح ẁرام→→→ џه→→→ذا ح џتẂلẀق→→→→џف ґنẂيџف Ẃصґن→→→ ґب Ґ↨џان→→→ẃم Ẁر џتẂقџل→→→џف Ẃوџل ґاهللا џو)
)؛  ẁرام џح ẁرام џح џتẂلẀق ^ ґذￍال ￍنґا џو ẁالل џح ẁالل џح

^ من،]اگر تو ي− انار را دو نيمه كن∂ و بگوي∂ اين نيمه حالل و اين نيمه حرام  «به خدا قسم[موال
است، من شهادت م∂دهم كه آنچه تو گفت∂ حالل، حالل است و آنچه تو گفت∂ حرام، حرام است». 

ي→عن∂، ه→رگز چ→ون و چ→را نم∂كنم كه مگر م∂شود ي− انار نصفش حالل و نصفش حرام 
باشد.امام� فرمود: 

                                                           

ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۳۹۱.  ۱
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)؛۱  Ẁاهللا џ−џم ґح џر Ẁاهللا џ−џم ґح џر)
«خدا تو را مشمول رحمت خود گرداند». 

^ ن→→→→زد م→→→→ا ه→→→→→ست ب→→→→ه ن→→→→ام  ام م→→→→→∂گويد، خ→→→→دمت ام→→→→ام ص→→→→ادق�عرض ك→→→→ردم: م→→→→رد ẃزي→→→→→د ش→→→→→ح
ك→→→ليب، م→→→→ا ه→→→ر چ→→→ه از ش→→→ما ن→→→قل م→→→∂كنيم، م→→→∂گويد ت→→→→سليمم. ب→→→ه ه→→→مين ع→→→لẃت م→→→→ا او را ك→→→→ليب ت→→سليم 

ناميدهايم. امام فرمود: رحمت خدا بر او باد.۲ خدا هم فرموده است: 
 Ẃم ґه ґسẀف→→Ẃأن ∂→→ ґوا ف 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؛۳   Ẃسџوا تẀمґẃل џسẀي џو џتẂي џضџا قￍم ґم Ґجا џر џح
م ق→رار  џك→→ џن→→ه، ب→→ه خ→→دايت ق→→سم، م→ؤمن ن→خواهند ب→ود، م→گر اي→ن ك→→ه وق→ت∂ در م→شاجراتشان ت→و را ح»
كم تو تسليم محض باشند و حتẃ∂ در قلبشان نيز احساس كمترين دلتنگ∂ نكنند».  Ẁدادند، در برابر ح

 ∂ґتￍال ґواح Ẃر џالẂا џﾲџع џو џ−Ẃيџل џع Ẁاهللا ∂ￍل џص ґنẂي џس ẀحẂال ґاهللا ґدẂب џالنا يا أبا عẂوџيا م џ−Ẃيџل→ џع Ẁاهللا ￍﾲ→ џص
 . џ−ґنائґفґب Ẃتￍل џح

 
 
 
 
 

                                                           

ـ سفين↨ البحار،جلد۲،صفحه＾℮۱۲(عبد).  ۱
ـ همان،جلد۱،صفحه＾℮℮⅛(سلم).  ۲

 .⅛Ｑ＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۳
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مفهوم موال∂ و مواالت 
^ س→→→→→→→→→→روران  ^ م→→→→→→→→→→والها و ا ش→→→→→→→→→→→خص زائ→→→→→→→→→→→ر خ→→→→→→→→→→→طاب ب→→→→→→→→→→→ه اه→→→→→→→→→→→ل ب→→→→→→→→→→→يت رس→→→→→→→→→→→الت�م∂گويد، ا
^ ك→→نار ه→→م ق→→→رار گ→→رفتن  لẂ∂ ب→→ه م→→→عنا џاست و و ∂Ẃل џو ^ →→وال∂ ج→→مع م→→ول∂ و اش→→تقاق ي→→افته از ك→→لمه џم→→→ن.م
^ اتẃصال و پيوستگ∂ است.در افعال  ^ ميانشان نباشد.مواالت هم به معنا ^ است كه فاصلها دو چيز
 ^ وض→و م→∂دان→يم ك→ه م→واالت، ي→عن∂ پ→شت س→ر ه→م قرار گرفتن، واجب است.مواالت گاه∂ ظاهر
 ^ و گ→→→→اه∂ ب→→→→اطن∂ است.دو ن→→→فر ك→→→→ه ك→→→→نار ه→→→م ن→→→شستهان→→→د، در ظ→→→اهر ب→→→ا ه→→→→م م→→→واالت دارن→→→د و ف→→→اصلها
م→→يانشان ن→→يست و گ→→اه∂ آن دو ن→→فر ارت→باط روح→∂ و ب→اطن∂ ب→ا ه→م دارن→د، اگ→→ر چ→→ه ظ→اهراҐ از ه→→م ج→دا 

^ در مغرب است.  هستند و يك∂ مثالҐ در مشرق و ديگر
مقصود از مواالت اهل بيت� 

م→→→واالت م→→→→ا ب→→→→ا اه→→→ل ب→→→يت رس→→→ول�مواالت ج→→→سم∂ ن→→→→يست؛يعن∂، از لح→→→اظ ب→→→دن ك→→→نار ه→→م ق→→رار 
بان خ→→دا دادهايم  ẃت→→ن ب→→ه واليت آن م→قر Ґن→گرفتهاي→م، ب→لكه م→واالت→مان در روح و در ع→الم م→عناست و روح→ا
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 ^ و آن→ها را ب→→ه م→وال ب→ودنشان ب→ر خ→ودمان پ→→ذيرفتهاي→م.م→وال ي→عن∂ آق→ا،سرپرست و ص→احب اخ→تيار و ب→ه م→عنا
ل∂Ẅ ب→→ه ت→صرẃف ن→يز آم→ده است؛ ي→عن∂، كس∂ كه حقẃ تصرẃف در تمام شئون زندگ∂ شخص مولẄ∂ẃ عليه  Ẃو џا
را دارد و ب→→لكه از خ→ود او ب→ه ت→صرẃف در ام→ور ش→خص∂ او س→زاوارت→ر است و ب→ه ه→مين م→عناست ك→→ه خداوند 

منẃان رسول مكرẃم خود را اول∂Ẅ نسبت به مؤمنان نشان داده و فرموده است: 
...�؛۱  Ẃم ґه ґسẀفẂنџأ Ẃن ґم џينґن ґم ẂؤẀمẂالґب Ẅ∂لẂوџأ ∂ґبￍالن�

«پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر[و نزدي−تر] است...». 
^ ديگر فرموده است:  و در آيه

 Ẃن→→ ґم ↕ џرџي→→ ґخẂال Ẁم→→ Ẁهџل џونẀك→→ џي Ẃأن Ґرا→→→Ẃمџأ 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 ґرẂمџأ

^ آن→ان در  ^ ف→رمان ده→ند،برا «و ه→→→يچ م→→رد و زن م→→ؤمن∂ را ن→→رسد ك→→ه چ→→ون خ→→دا و رس→ولش ب→ه ك→ار
^ باشد...».  كارشان اختيار

^ مؤمنان  بعد از خدا و رسول�،عل∂�موال
و اي→→→→→→→→→→→→→→→ن اولويẃت در ت→→→→→→→→→→→→→→→صرẃف، ك→→→→→→→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→→→→→→→قẃ خ→→→→→→→→→→→→→→→→دا و رس→→→→→→→→→→→→→→→ول است، در روز غ→→→→→→→→→→→→→→→ديرخم ب→→→→→→→→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→→→→→→ل∂ 
اميرالمؤمنين�نيز داده شد.آن روز، پيامبراكرم�از جمع مسلمانان حاضر اقرار گرفت كه: 

)؛  ẂمẀك ґسẀفẂنџا Ẃن ґم ẂمẀكґب ∂џل Ẃوџا Ẁت Ẃسџلџا)
ف نيستم»؟  ẃخدا و قرآن] از خودتان بر خودتان اول∂ به تصر ^ «آيا من [به فرموده

سوẀلџ اهللا)؛  џيا ر ∂џلџوا بẀقال)
^ رسول خدا».  ^ ا «گفتند، آر

 ^ ^ و م→→→→ا ح→→→قẃ ه→→→يچگونه اظ→→→→هار ن→→→ظر رو ت→→→→و ح→→→→قẃ ه→→→→رگونه ت→→→صرẃف در ش→→→ئون زن→→→دگ∂ م→→→ا را دار
                                                           

^ احزاب،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾⅛۳.  ۲
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^ ك→→→ه ه→→مه او را  گ→→→فتار ت→→→و ن→→→داري→→م.آنگاه آن ح→→ضرت دست ع→→→ل∂� را گ→→رفت و ب→→لند ك→→رد، ط→→ور
ديدند و سپس فرمود: 

(مџنẂ كẀنẂتẀ مџوالهẀ فџهذا عџلￒ∂ґ مџوالهẀ)؛ 
^ اوست».  ^ او هستم، اين عل∂ موال ^ مردم]هر كه من موال ^ گروهها «[ا

)؛  Ẁهџل џذ џخ Ẃنџم Ẃل Ẁذ Ẃاخ џو Ẁه џر џصџن Ẃنџم Ẃر ẀصẂان џو Ẁعاداه Ẃنџم ґعاد џو Ẁوااله Ẃنџم ґوال ￍمẀهẃللџا)
«خ→دايا، دوست ب→دار ه→ر ك→ه را ك→ه عل∂ را دوست بدارد؛دشمن بدار هر كه را كه عل∂ را دشمن 
^ ك→→→ند و ب→→→∂يار و ي→→اور ب→→گذار ه→→→ر ك→→ه را ك→→ه ع→→ل∂ را ب→→→∂يار و  ^ ك→→→ن ه→→→ر ك→→→ه را ك→→→ه ع→→→ل∂ را ي→→→→ار ب→→→دارد؛يار

ياور بگذارد». 
راس→ت∂، چ→→قدر ب→→∂شرم∂ و ب→→∂حياي∂ م→→∂خواه→→د كه فرمان صريح و قاطع رسول خدا را زير 

^ سر بنشانند و دست به توجيهات ظالمانه بزنند.  پا بگذارند و غير عل∂ را رو
نẀ↨џ اهللاґ عџلџ∂ الẂقџومґ الظẃالґمين.  Ẃعџال لџا

تفاوت محبẃت و مواالت و كينه و عداوت 
اين− ما در اين زيارت، به آستان اقدس آل عل∂�هم عرض م∂كنيم: 

 џو џهẃالل ￍب џحџأ Ẃدџقџف ẂمẀكￍب џحџأ Ẃنџم џو џه→ẃالل ^ џاد→ џع Ẃدџق→џف Ẃم→Ẁع→اداك Ẃن→џم џو џه→ẃالل џﾱوا Ẃدџق→џف Ẃم→Ẁك џواال Ẃن→џم)
)؛  џهẃالل џضџغẂبџأ Ẃدџقџف ẂمẀك џضџغẂبџأ Ẃنџم

«ه→ر كس ت→→ن به واليت شما داد و به شما پيوست، تن به واليت خدا داده و به خدا پيوسته است و 
ه→→→→ر كس ش→→→→ما را ن→→→→افرمان∂ ك→→→→رد،خدا را ن→→→→افرمان∂ ك→→→رده است و ه→→→ر كس ش→→→ما را دوست ب→→→دارد، خ→→→دا را 

^ كرده است».  ^ كند، با خدا كينهتوز دوست داشته و هر كس با شما كينهتوز
 Ґاز اي→→ن ك→→ه ع→مال ẃدوست داش→→تن ق→→لب∂ است، اع→→م ^ اح→→تماالҐ م→→∂توان گ→→فت، م→→حبẃت ب→→→ه م→→→عنا
ẃت∂ است ك→ه ع→→مالҐ ن→يز اظ→→هار ب→شود و انسان محبẃ به محبوبش  →ا م→واالت م→حب ẃاظ→هار ش→ود ي→ا ن→شود؛ام
^ است ك→→ه ان→→سان از ك→→س∂ در دل دارد، اع→مẃ از اي→→ن ك→→ه عمالҐ آن را  ب→پيون→دد.همچنين ب→غض؛ك→ينها
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^ است كه عمالҐ نيز آدم∂ آن را اظهار م∂كند و به ستيز با  ا عداوت كينها ẃاظ→هار بكند يا نكند؛ ام
ẃت ب→→→ه  ^ س→→→→تيز است؛م→→→حب ^ پ→→→→يوستگ∂ و ع→→→→→داوت ب→→→→→ه م→→→→عنا او ب→→→→رم∂خيزد؛در ن→→→→تيجه،مواالت ب→→→→ه م→→→→عنا

^ دشمن داشتن.  ^ دوست داشتن است و بغض به معنا معنا
^ در اي→→→ن ج→→→→مالت ن→→→وران→→→∂ ص→→→ورت ن→→→گرفته است.م→→→ا از آن ن→→→ظر ك→→→ه  ب→→→نابراي→→→ن، ت→→→كرار غ→→→ير م→→→فيد
خ→→→→اندان رس→→→→ول� را م→→→→ظاهر ص→→→→فات ج→→→→الل و ج→→→مال خ→→→دا م→→→∂دان→→→يم، ب→→→ه ح→→→ضور اق→→→دسشان اع→→→تراف 
م→∂كنيم ك→ه: مواالت و پيوستگ∂ با شما مواالت با خداست و ستيز با شما ستيز با خداست؛ دوست∂ با 
ش→→→ما دوس→→→ت∂ ب→→→ا خ→→→دا و دش→→من∂ ب→→ا ش→→ما دش→→→من∂ ب→→ا خ→→داست و چ→→ه ش→→رف و ك→→رام→→ت∂ از اي→→ن ب→→→االتر ك→→ه آن 
 ẀهẀأن→→→→→→→→→ џز√ ش џع) ẃح→→→→→→→→→ضرت ح→→→→→→→→→ق ^ ^ اس→→→→→→→→→ماء و ص→→→→→→→→→→فات ع→→→→→→→→→ليا ^ ت→→→→→→→→→→→مامنما و م→→→→→→→→→→ثل اع→→→→→→→→→→ال س آي→→→→→→→→→→ينه ẃان→→→→→→→→→→وار م→→→→→→→→→→قد
^ ه→→→→→ر م→→→→→خلوق∂ است،  الع→→→→→→→زيز)هستند و لذا ه→→→→→→→مانگونه ك→→→→→→ه خ→→→→→→ضوع د رم→→→→→قابل ح→→→→→ضرت خ→→→→→الق، ف→→→→→طر
^ ه→→ر ان→→→سان آگ→→اه از ف→→→ضايل آن ب→→زرگواران  خ→→ضوع در م→→قابل آن م→→ظاهر ج→→→الل و ج→→→مال خ→→→دا ن→→يز ف→→طر
است.ت→→→→→→→نها م→→→→→→→→عتقدان ب→→→→→→→ه ام→→→→→→→امتشان ن→→→→→→→يستند ك→→→→→→→ه در پ→→→→→→→يشگاهشان خ→→→→→→اضعند، ب→→→→→→لكه ك→→→→→→سان∂ ه→→→→→→م ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه 

امامتشان اعتقاد ندارند، در برابر علم و حكمت و عدالت و ديگر صفات كمالشان خاضعند. 
ميẃل به جاللت و كرامت عل∂�  Ẁاعتراف شبل∂ ش

^ است و ب→→ه ه→→يچ دي→→ن∂  ẃل، ك→→ه از دان→→شمندان م→→عروف و از پ→→→يشواي→→ان م→→كتب م→→ادẃمي→→→ Ẁش→→→بل∂ ش
اعتقاد ندارد، در مقام تجليل و تكريم از امام اميرالمؤمنين�م∂گويد: 

 Ẁب Ẃر→→ џغẂال џџال џو Ẁق Ẃر→→→ ￍا الشџهџل џر→→→ џي Ẃمџل ẁ↕ џد џرẂف→→→Ẁم ẁ↨ џخ Ẃس→→→Ẁن ґماءџظ→→→→ẀعẂال Ẁيم ґظ→→→→џب＃ عґب→→→يطالџن ا→→→→Ẃب ∂ґل→→→ џع Ẁم→→→ام ґالџا)
 (Ґيثا ґد џو ال ح Ґيما ґدџال ق ґل Ẃص џẂاال џقẂب ґط Ґ↕ џور Ẁص

 ^ ẃه، ام→→→→→→→→ام∂ ك→→→→→→→ه او م→→→→→→→→∂گويد، ب→→→→→→→ه آن م→→→→→→→عن∂ ك→→→→→→→ه م→→→→→→→→ا م→→→→→→→∂گوييم ن→→→→→→→يست، ب→→→→→→→لكه ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→عنا (الب→→→→→→→→ت
پيشواست).م∂گويد: 

^ است ك→→ه ش→→رق و غ→→رب ع→→→الم، ن→→→ه در  « ام→→→ام ع→→→ل∂ẃ ب→→→ن اب→→→يطالب�بزرگ ب→→→زرگان و ي→→→كتا ن→→سخها
گذشته نه در حال، صورت∂ بسان آن كه مطابق با اصل باشد به خود نديده است». 
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^ اي→→→→→→ن س→→→→→خن ن→→→→→ه ش→→→→→يعه است ن→→→→→→ه م→→→→→سلمان ن→→→→→→ه م→→→→→سيح∂ و ن→→→→→ه ي→→→→→هود＾،بلكه ي− آدم  گ→→→→→→وينده
^ م→سل− است ك→ه اص→→الҐ ب→ه خ→دا اع→تقاد ن→→دارد، ت→ا چ→ه رس→د ب→→ه ام→ام و معالوصف، اينچنين در  ẃم→اد
ب→→→→راب→→→ر ام→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين� اظ→→→هار خ→→→ضوع م→→→∂كند،تنها از آن ج→→→هت ك→→→→ه او را ي− ان→→→سان ك→→→امل 

^ فضايل م∂شناسد.  دارا
ẃان∂  مقام نبوẃت و امامت، منصب∂ رب

^ ام→→→→→→→→→ام  ^ ش→→→→→→→→→→خصيẃت واال →→→→→→→→→→رداق" م→→→→→→→→→→سيح∂ در ارائ→→→→→→→→→→→ه Ẁرج ج→→→→→→→→→→ Ẁب→→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→→ام "ج ^ دان→→→→→→→→→→شمند دي→→→→→→→→→→گر
ام→→→→→→→يرالم→→→→→→→ؤمنين ك→→→→→→→تاب∂ ن→→→→→→→وشته و آن را(االم→→→→→→→ام ع→→→→→→→ل∂ ص→→→→→→→→وت الع→→→→→→→دال↨ االن→→→→→→→→سانيẃ↨)ناميده است؛ي→→→→→→→عن∂، 
 ^ ẃه، او ب→ه ان→دازه ع→→ل∂� ص→→دا و ب→→انگ ع→دالت است ك→ه از م→تن ع→الم ان→→سانيẃت ب→رخاسته است.الب→ت

در∑ و فهم خودش گفته است؛ول∂ ما معتقديم: 
يￍ↨)؛  ґهџل ґ Ẃاال ↨џدال ґعẂال Ẁت Ẃو џص ∂ґلџع Ẁمام ґالџا)

امام عل∂ بانگ عدالتґ برخاسته از عالم الهيẃت است، نه از عالم انسانيẃت. 
ت→نها شناختن اميرالمؤمنين�به عنوان انسان كامل امام شناس∂ نيست،بلكه انسان شناس∂ 
^ ب→→سيار، از ج→→مله  ^ آس→→مان∂ است ك→ه پس از ط→∂ẃ م→راح→ل م→عنو است.ام→→امت م→قام و م→نصب اع→→ال

عبوديẃت و نبوẃت و رسالت، به جناب ابراهيم خليل�اعطا شده است كه: 
لџ−Ẁ لґلنￍاسґ إماماҐ...�؛۱  ґجاع ∂ґẃإن џقال ￍنẀهￍمџتџأџمات＃ فґلџكґب Ẁهب џر џيم ґراهẂإب ∂џلџتẂاب ґإذ џو�

«وق→→ت∂ اب→→راهيم را خ→→دايش ب→→ا وق→→→ايع س→→نگين∂ م→→ورد آزم→→ايش ق→→رار داد، پس از اي→→ن ك→→ه آن→→→ها را ب→→→ه 
^ مردم قرار دادم...».  اتمام رسانيد، فرمود تو را امام برا

مشركان كه مال∑ هر مقام واالي∂ را ثروت و قدرت م∂دانستند، 
�؛۲   يم＃ ґظџع ґنẂيџت џي ẂرџقẂال џن ґل＃ م Ẁج џر ∂џلџع ẀآنẂرẀقẂا ال џهذ џل ґẃزẀال ن Ẃوџوا لẀقال џو�

                                                           

^ بقره،آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۱
^ زẀخرẀف،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۲
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ه و ط→→ائف ك→ه ث→روتمند و ق→درتمند است  ẃگ→→فتند: چ→→را اي→→ن ق→→→رآن ب→→ر م→→رد ب→→→زرگ∂ از دو ش→→هر م→→ك»
نازل نشده است». 
خدا فرمود: 

فџ→→عẂنا  џر џيا و→→Ẃن الد ґ↕يا→→ џحẂال ∂→→→ ґف ẂمẀهџت џيش ґع→→→џم ẂمẀهџنẂي→→→џنا بẂم џس→→→џق Ẁن Ẃح→→→џن џ−ґẃب џر џ↨џم→→→ Ẃح џر џونẀم ґسẂق→→→ џي Ẃم→→→ Ẁه џأ�
...�؛۱  جات＃ џر џض＃ دẂعџب џقẂوџف ẂمẀه џضẂعџب

آي→→→→→→→→ا آن→→→→→→→→ها رح→→→→→→→→مت پ→→→→→→→روردگار ت→→→→→→→و را ت→→→→→→→قسيم م→→→→→→→→∂كنند در ح→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→ه م→→→→→→→ا ح→→→→→→→تẃ∂ وس→→→→→→→ايل زن→→→→→→→دگ∂ 
دن→→→→→يو＾شان را ب→→→→→ينشان ت→→→→→قسيم ك→→→→→ردهايم و ب→→→→عض∂ از آن→→→→ها را ب→→→→→ر ب→→→→عض∂ دي→→→→گر از ح→→→→يث درج→→→→ات زن→→→→دگ∂ 

^ در∑ آنها بيرون است.  ^ كه از حيطه ^ دادهايم... ،تا چه رسد به مقامات معنو برتر
ح→اصل اي→→ن ك→ه، م→قام ن→بوẃت و ام→امت م→قام و م→نصب اع→طا ش→ده از ج→انب آف→ريدگار عالم است و 

^ حقيق∂ از حضرت حقẃ است كه به اهل بيت رسول�عنايت شده است.  خالفت به معنا
ناتوان∂ بشر در شمارش فضايل و مناقب اهل بيت� 

در اذن دخول به حرم شريف رسول خدا و امامان�وارد شده است: 
 ҐوكاẀل→→→Ẁم ẂمẀهџتẂيџفџط→→→ Ẃاص џذي→→→نￍلџا ґيد ґج→→→ џمẂال ґشẂر→→→ џعẂال џباح→→→ Ẃشџا џو ґحيدẂو→→→ￍالت ↨ￍل ґدџف→→→يها ا џتẂرџه→→→Ẃظџا ẀثẂي→→→ џح)

تџهẀمẂ فґ∂ فґطџرґ الẂمẀكџلￍفґين)؛   џياس ґر џتẂب џجẂوџا ґنام џ Ẃاال ґيع ґم џجґل џساء џؤ Ẁر ẂمẀهџت Ẃرџت Ẃاخ џو ґظامґẃالن ґظẂف ґحґل
^ ت→→→→→وحيد و ع→→→→→اليم ع→→→→→رش م→→→→→→جيد را در اي→→→→→ن م→→→→→كان  «خ→→→→→→دايا،[من اع→→→→→→تراف م→→→→→→→∂كنم ك→→→→→→ه] ن→→→→→→شانهها
^ ح→→→فظ ن→→→ظام ع→→الم ام→→كان ب→→ه ع→→نوان ف→→رمانروايان در م→→يان  س ظ→→→اهر س→→→اختها＾.آنان ك→→→→ه آن→→→ها را ب→→→را ẃم→→→قد
 ^ ^ [آن گ→→→→ونه ك→→→→ه ان→→→→سانها ^ و ري→→→→→است آن→→→→→ها را در ف→→→→طرت آدم→→→→→يان اس→→→→تقرار دادها ع→→→→→الميان ب→→→→→رگزيدها

سليمالفطره در برابرشان خاضع م∂شوند و تن به رياستشان م∂دهند]». 
)؛  ґكانџمẂال ∂ґف Ґرا ґحاض џو كانџل Ẁهџقامџم џمونẀقوџام＃ يẃك Ẁحґنا بẂيџل џع ￍنџم ^ ґذￍال ґهẃلґل ẀدẂم џحẂال џو)

^ را ك→→→→ه ك→→→→سان∂ را ح→→→اكم ب→→→ر م→→→ا ق→→→رار داده ك→→→ه اگ→→→ر ب→→→نا ب→→→ود خ→→→ودش در م→→→كان∂  «س→→→→پاس خ→→→→داوند
                                                           

^ زخرف،آيه＾۳۲.  ـ سوره ۱



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۳Ω۹

جايگزين شود، آنها جانشين و قائم مقام او م∂گشتند». 
بان درگاه خدا م∂گوييم:  ẃدر يك∂ از زيارات، خطاب به آن مقر

)؛  ẂمẀكґوتẀيẀب Ẃن ґم Ẁر Ẁد Ẃصџت џو ẂمẀكẂيџلґا ẀطґبẂهџت ґورẀم Ẁاال ґير ґقادџم ґﾭ ґẃبￍالر Ẁ↕ џرادґا)
^ ش→→ما  ^ ش→ما ف→رود م→→∂آيد و آن→→گاه از خ→انهها ^ خ→→دا در ت→→قدير و ت→→نظيم ام→→ور ع→→الم ب→→ه س→و «اراده

^ عالم] صادر م∂گردد».  [به همه جا
^ ش→→→→→→ما در ع→→→→→→الم ب→→→→→ه ج→→→→→→ريان  ^ ف→→→→→→رمان خ→→→→→دا ه→→→→→ستيد؛تدبير خ→→→→→دا ب→→→→→ه وس→→→→→يله ي→→→→→→عن∂، ش→→→→→→ما م→→→→→→جار

م∂افتد و لذا ما از صميم جان م∂گوييم: 
)؛  ẂمẀك џاءџنџث ∂ ґص ẂحẀأ џال ￍ∂ґوالџم)

^ س→→روران م→→ن،من ن→→م∂توان→→→م ف→→ضايل ش→→ما را ب→شمارم و آن→ها را ب→ه پ→ايان ب→رسانم، ه→→مانگونه  ا
كه خدا فرموده است: 

وها...�؛۱  Ẁص ẂحẀال ت ґاهللا џتџمẂعґوا ن دẀعџت Ẃإن џو...�
^ خ→→→→→→→دا را ب→→→→→→شماريد، آن را ن→→→→→→م∂توانيد ب→→→→→→ه پ→→→→→→→ايان ب→→→→→→رسانيد [و اح→→→→→→اطه ب→→→→→→ه ت→→→→→→→مام  «...اگ→→→→→→→ر ن→→→→→→→عمتها

^ خدا پيدا كنيد]...».  نعمتها
→→ا ب→ه پ→→ايان ن→م∂توان→يم ب→رسانيم.مناقب و ف→ضايل اه→ل  ẃآس→مان را م→∂توان→يم ب→شماريم؛ام ^ س→→تارهها
^ من، من نه م∂توانم فضايل شما را احصا كنم،  ^ موالها ^ ا بيت رسول�نيز چنين است.آر

)؛  ẂمẀكџهẂنẀك ґح ẂدџمẂال џن ґم ẀغẀلẂبџأ џال џو)
و نه م∂توانم با مدح شما به شناخت كنه و حقيقت شما نايل شوم. 

 lك→→→→تاب ف→→→→ضل ت→→→→و را آب ب→→→حر ك→→→اف∂ ن→→→يست lان→→گشت و ص→→فحه ب→→شمارم ґك→→→ه ت→→→ر ك→→نم س→→ر
تفاوت مدح و حمد 

→→→ا ح→→→→مد  ẃو غ→→→ير اخ→→→تيار＾؛ ام ^ ^ است ب→→→→ه ص→→→فت ك→→→مال اع→→→مẃ از اخ→→→→تيار م→→→→دح س→→→→تودن م→→→→وجود
                                                           

^ ابراهيم،آيه＾۳℮.  ـ سوره ۱



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۳۱Ω

^ ك→مال ع→لم است  س→تودن ك→س∂ است ب→ه خ→اطر ص→→فت ك→مال اخ→→تيار＾اش.ان→→سان∂ را ك→ه ه→م دارا
^ و ج→→→→مال ص→→→ورتش غ→→→ير  ^ ج→→→→→مال ص→→→→ورت، م→→→→دح م→→→→∂كنيم ك→→→ه ك→→→مال ع→→→لمش اخ→→→→تيار و ه→→→→م دارا

^ است.  ا حمد هميشه ستودن كمال اختيار ẃاست؛ام ^ اختيار
)؛  ẂمẀك џر Ẃدџق ґف ẂصџوẂال џن ґم џو)

و ن→م∂توان→م ب→ا ت→وصيف ش→ما ب→ه ق→→در و م→نزلت ش→ما در ن→زد خ→دا پ→→∂ ب→برم و جاه و جالل شما را 
بشناسم. 

اهل بيت�اساس هر خير و خوب∂ در عالم 
)؛  ґارџي Ẃخ џ Ẃاأل ẀورẀن ẂمẀتẂنџأ џو)

م→→→→ن چ→→→→گونه م→→→→∂توان→→→م م→→→قام و م→→→وقعيẃت ش→→→ما را در ع→→→→الم ب→→→شناسم و ح→→→ال آن ك→→→ه ش→→→→ما روش→→→ن∂ 
اخياريد. 

اخ→→→يار ي→→→عن∂ خ→→→وب∂ها ي→→ا خ→→وبان.به ه→→ر ح→→ال، آن→→چه خ→→→وب∂ ي→→ا خ→→وب در ع→→الم ه→→ست،در پ→→رتو 
ق يافته است.امام صادق�فرمود:  ẃنور شما تحق

)؛  ＃ẃرґب لẀنا ك ґوع ẀرẀف Ẃن ґم џر＃ وẂي џخ ґ ẃلẀك Ẁل Ẃصџا Ẁن Ẃحџن)
^ ه→→ستيم و ه→→→ر چ→→→ه ن→→يك∂ است.ب→→→نابراي→ن، ك→س∂ م→→∂توان→د  م→→ا اس→→→اس و ب→→نياد ه→→ر خ→→وب∂ و خ→→ير
ش→→→ما را ب→→→شناسد ك→→→ه ت→→→مام خ→→وب∂ها و ت→→→مام خ→→→وبان ع→→الم را از آغ→→از آف→→رينش ت→→ا پ→→→ايان آن، از ظ→→اهر و 

ر نيست.  ẃغير خدا ميس ^ ، شناخته باشد و اين برا Ґو كيفا Ґا ẃباطن و كم
)؛   ґار џرẂب џ Ẃا↕ األ џدẀه џو)

џ→→→رẃ ي→→→عن∂ ن→→→يكوكار است.ش→→→→ما راه→→→نمايان ت→→→مام  ^ ي→→→عن∂ راه→→→→نما و اب→→→رار ج→→→مع ب ه→→→→دا↕ ج→→→→مع ه→→→→اد
^ م→→→→→→قصد خ→→→→→→لقت ن→→→→→→م∂برد و س→→→→→→ر از  ^ ج→→→→→→ز ب→→→→→→ا ه→→→→→→→دايت ش→→→→→→ما راه ب→→→→→→ه س→→→→→→→و ن→→→→→→→يكوكاران ع→→→→→→→→الميد و اح→→→→→→د

سعادت در نم∂آورد. 
)؛  ґارￍب џجẂال Ẁج џج Ẁح џو)



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۳۱۱

جبẃار از اسماءاهللا الحسن∂ است كه در قرآن آمده است: 
 Ẁارￍب→ џجẂال Ẁيز ґز→ џعẂال Ẁن ґمẂيџه→→ ẀمẂال Ẁن ґم Ẃؤ→→ ẀمẂال Ẁالم→→ ￍالس Ẁوس د→→ẀقẂال Ẁ−ґل→→ џمẂال џو→→ Ẁه ẃإال џال إله ^ ґذￍال Ẁاهللا џو→→ Ẁه�

...�؛۱  Ẁرґẃبџكџت ẀمẂال
^ ن→→→→قصها و  ^ ب→→→→رطرف ك→→→→ننده ^ ق→→→→→→اهر و غ→→→→→→الب آم→→→→→ده است و ه→→→→→م ب→→→→→ه م→→→→عنا ك→→→→→ه ه→→→→→→م ب→→→→→ه م→→→→→عنا
^ ت→مام نقايص و عيوب از تمام جوانب  ع→يبها.اه→→ل ب→يت رس→ول�به اذن خ→→دا ب→رطرف س→ازنده

ẃار شناخته م∂شوند.  ^ خداوند جب تها ẃعالم هستند و از اين رو، حج
وصف مقام امام�از زبان امام ابوالحسن الرẃضا� 

ل∂، فرمودند:  ẃضا�در وصف مقام امام، ضمن حديث مفصẃحضرت امام ابوالحسن الر
 Ẃأن Ẃن→ ґم Ґرا Ẃو→ џغ Ẁدџع→→Ẃأب џو Ґباґان→→ џج Ẁعџن→Ẃأم џو Ґاناџك→џم ∂џل→ Ẃأع џو ҐناẂأ→ џش Ẁمџظ→ Ẃأع џو Ґرا Ẃد→→џق ل→→ џأج ↨џام→→џم ґ Ẃاإل ￍإن)

)؛۲  Ẃم ґه ґارџيґت Ẃخ ґاґب Ґاماџوا إمẀيمґقẀي Ẃوџأ Ẃم ґهґائ џآرґا بџوهẀالџن џي Ẃوџأ Ẃم ґهґولẀقẀعґب Ẁاسￍا النџهџغẀلẂب џي
«ام→→امت ش→→أنش ع→→ظيمتر و ق→→در و م→→نزلتش ب→→رتر از اي→→ن است ك→→ه م→→ردم، ب→→ا ع→→قل و ف→→كر خ→→ود ب→ه آن 

^ خويش انتخاب كنند».  برسند يا امام∂ برا
أẂن＃  џش ґف→ Ẃص џو Ẃن→→ џع... Ẁاب→→џبẂل џ Ẃاأل ґت џار→→ џح џو ẀومẀل→→ ẀحẂال ґتџاه→→џت џو ẀولẀق→→ ẀعẂال ґتￍل→→ џض џاتџهẂي→→ џه џاتџهẂي→→ џه)

)؛۳  ґير ґصẂقￍالت џو ґز ẂجџعẂالґب Ẃتￍرџأق џو ґهґلґائ џضџف Ẃن ґم ＃↨џيل ґضџف Ẃأو ґهґنẂأ џش Ẃن ґم
«چ→→→→→ه ب→→→→→سيار دور است و ب→→→→→سيار دور! ع→→→→→قلها گ→→→→→م ش→→→→→ده و ان→→→→→ديشهها ب→→→→→ه ح→→→→→→يرت اف→→→→→تاده از اي→→→→→→ن ك→→→→→ه 
ب→→→توانند ش→→→أن∂ از ش→→→ئون ام→→→ام را ت→→→وصيف ي→→→ا ف→→→ضيلت∂ از ف→→→ضايل او را ب→→→يان ك→→→→نند و در اي→→→ن ب→→→اب ب→→ه ع→→جز و 

ناتوان∂ خود اقرار كردهاند». 
                                                           

^ حشر،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۱۹۹.  ۲

 .۲Ω۱＾ـ همان،صفحه ۳



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۳۱۲

سبب زندان∂ شدن يونس�در شكم ماه∂ 
^ دوẃم)خدمت  ^ ع→→بداهللا ب→ن ع→مر(پسر خليفه ^ ث→مال∂ ن→قل ش→ده است ك→ه روز از اب→وحمزه
^ ك→→→→ه ع→→→لẃت اي→→→ن ك→→→ه  ^ ع→→→→ل∂ẃ ب→→→→ن الح→→→→سين،اي→→→→ن را ش→→→→ما گ→→→→فتها →→→→→اجدين آم→→→→د و گ→→→→→فت: ا ẃدالسẃام→→→→ام س→→→→ي
 ẃ∂من، عل ẃي→ونس پ→يامبر م→حكوم ب→ه زن→→دان→→∂ ش→دن در ش→كم م→اه∂ ش→→د، اي→→ن ب→ود ك→→ه وقت∂ واليت جد
ب→→→ن اب→→→يطالب، ب→→→ه او ع→→→رضه ش→→→→د، او ان→→→دك∂ از ق→→→بول آن ت→→→أمẃل ك→→→رد؛آيا اي→→→ن ح→→→رف از ش→→→→ماست؟ام→→→ام 

اد�فرمود: آر＾، من گفتهام.او گفت:   ẃسج
)؛  џينґق ґاد ẃالص џن ґم џتẂنẀك Ẃنґا џ−ґذل џتẂنџا ∂ґن ґرџا)

^ خ→→→→ود را ب→→→→→ا  اگ→→→→→ر راست م→→→→→→∂گوي∂، ن→→→→→شانم ب→→→→→ده. ب→→→→→ه دس→→→→→تور ام→→→→ام م→→→→→ن و ع→→→→بداهللا ب→→→→→ن ع→→→→مر چ→→→→شمها
دس→→→→تمال∂ ب→→→→→ستيم.ام→→→→→ام پس از لح→→→→→ظات∂ ف→→→→رمود: چ→→→شمها را ب→→→از ك→→→نيد.باز ك→→→رديم و خ→→→ود را ك→→→نار دري→→→اي∂ 
ب→ن ع→مر ك→→ه س→خت ت→رسيده ب→ود، گ→فت:  ґدي→→→ديم ك→ه ام→واج س→همگينش از س→ر و دوش ه→→م ب→→اال م→→∂رفتند.ا
^ م→→→اه∂ ي→→→ونس،  ^ م→→→ن،اگ→→→ر ب→→→→ميرم، خ→→→ونم ب→→→ه گ→→→ردن ت→→→و خ→→→واه→→→د ب→→→ود.آنگاه ام→→→ام�صدا زد: ا ^ م→→→وال ا

بيا.ناگهان ديديم كه از ميان امواج دريا ماه∂ بزرگ∂ مانند كوه سر باال آورد و عرض كرد: 
(لبẃي− لبẃي− يا ول∂ẃ اهللا)؛ 

امام فرمود: 
)؛  џتẂنџا Ẃنџم)

تو كه هست∂؟ 
گفت: 

＾)؛  ґدґẃي џس يا سẀونẀي Ẁوت Ẁا حџنџا)
^ من.  ^ آقا من ماه∂ يونس هستم ا

فرمود: 
)؛  ґرџب џخẂالґنا بẂئґبẂنџا)

^ از ج→→→انب خ→→→دا م→→بعوث ب→→ه ن→→بوẃت  ^ م→→ا ب→→گو.ماه∂ گ→→فت: ه→→يچ پ→→يامبر ^ ي→→→ونس ب→→را از م→→→→اجرا



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۳۱۳

ن→→→→شد، م→→→→گر اي→→→→ن ك→→→→ه واليت ش→→→→ما اه→→→→→ل ب→→→→يت رس→→→ول خ→→→اتم�به او ع→→→رضه ش→→→د.هر ك→→→دام ك→→→→ه ب→→→→دون 
→→→ا ه→→ر ك→→دام ك→ه ت→وقẃف∂ ك→ردند، دچ→ار ب→→الي∂ گ→شتند ت→→ا ن→وبت ب→→ه  ẃل ق→→بول ك→→ردند، آس→→وده ش→→دند امẃت→→أم

^ يونس،  يونس رسيد.خدا به او فرمود: ا
)؛  ґهґبẂل Ẁص Ẃن ґم џين ґد ґاش ẃالر џ↨ￍمґئ џ Ẃاال џو ґنين ґؤمẀمẂال џميرџا ￍلџوџت)

«عل∂ اميرالمؤمنين و امامان از فرزندانش را به واليت بپذير». 
→→جام ك→→→ارش اي→→ن ش→→→د ك→→→ه ب→→→ه دري→→ا اف→→تاد و  او ان→→دك∂ در پ→→→ذيرش اي→→ن ف→→رمان ت→→وقẃف ك→→رد و س→→ران
خ→→→→→دا ب→→→→→ه م→→→→→ن دس→→→→→تور داد او را ب→→→→→بلعم ول∂ اس→→→→→تخوانش را ن→→→→→شكنم و ه→→→→→مچنان در ش→→→→كم خ→→→→ود ن→→→→گهش 
ع  ẃدارم.چ→→هل ش→→بانهروز در ش→كمم ب→ود و در م→يان ام→واج آب او را گ→ردش م→→∂دادم ت→→ا در م→قام ت→ضر

به درگاه خدا برآمد و گفت: 
�؛۱   џين ґمґالￍالظ џن ґم ẀتẂنẀك ∂ґẃإن џ−џحانẂب Ẁس џتẂأن ẃإال џال إله...�

ب→→ه واليت ع→→ل∂ ام→يرالم→ؤمنين و ام→امان از ف→رزندانش اق→رار ك→رد.در اي→ن م→وقع، خ→دا ب→ه م→ن ام→ر 
اد �به ماه∂ فرمود:  ẃكرد او را از شكمم به ساحل دريا بيندازم.آنگاه امام سج

كẂرґ∑)؛  џو џﾱґا Ẁوت ẀحẂا الџهيџا Ẃع ґج Ẃرґا)
^ ماه∂ به جايگاه خودت».  «برگرد ا

ماه∂ سر در آب فرو برد و ما هم خود را در جايگاه اوẃل خود ديديم. 
مفيد بودن واعظ بيرون∂ در صورت وجود واعظ درون∂ 

اجدين�م∂فرمايند:  ẃدالسẃامام سي
)؛  џ− ґسẂفџن Ẃن ґم ẁظґواع џ−џل џر＃ ما كانẂي џخґب Ẁزالџال ت џ−ￍنґا џم џآد џنẂابџي)

وام رو ب→ه خ→ير و ن→يك∂ م→→∂رو＾؛مادام ك→→ه واع→ظ∂ از  ẃدان ك→→→ه ت→→و ع→ل∂الد→→ ^ ف→→رزند آدم، اي→→ن را ب ا
درونت ت→→→→→→و را م→→→→→→وعظه م→→→→→→∂كند.واع→→→→→→ظ ب→→→→→→يرون∂ ك→→→→→→→ه گ→→→→→اه∂ ه→→→→→→ست و گ→→→→→→اه∂ ن→→→→→يست، ت→→→→→أثير چ→→→→→→ندان→→→→→∂ 

^ است كه ي− دم م∂زند و دم ديگر خاموش م∂شود.  ندارد.او همچون جرقẃها
                                                           

^ انبياء،آيه＾۸۷ .  ـ سوره ۱
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 ۳۱℮

آر＾، اگ→→→ر در چ→→→راغ→→→→دان ق→→→لبت ف→→→تيله و روغ→→→ن∂ ب→→→اشد و آن ج→→→رقẃه ب→→→→ه آن ب→→→رسد، آن را روش→→→ن 
^ ب→→→→→→→→→از  وام،روش→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→→∂ماند و ت→→→→→→→→→و را ب→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→ير راه→→→→→→→→→نماي∂ م→→→→→→→→→→∂كند و از ك→→→→→→→→→جرو ẃم→→→→→→→→→∂كند و ع→→→→→→→→→ل∂الد
م→∂دارد.آن→جا ك→ه م→→∂خواه→∂ نگاه ناپسندґ خدا كن∂، فرياد م∂زند كه نكن؛ سخن∂ نامرض∂ẃ خدا 
^ غ→→→→→ير ح→→→→→→الل ب→→→→→ه ده→→→→→ان ب→→→→→گذار＾، از ب→→→→→اطنت ن→→→→دا م→→→→→∂كند ك→→→→ه  ب→→→→→گوي∂، داد م→→→→→→∂زند ك→→→→→ه ن→→→→→گو؛لقمه
^ ج→انت ب→ر م→نبر ن→→شسته ب→اشد و  ن→→خور.اگ→→ر چ→→نين واع→→ظ درون→→→∂(كه ه→→→مان ت→→قواست)در خ→لوتخانه

وام رو به خير و سعادت پيش خواه∂ رفت.  ẃاز واعظ بيرون∂ هم مدد بگير＾، عل∂الد
 Ẁوف→→ џخẂو م→→ا ك→→→ان ال џ−ґẃم→→ џه Ẃن→→ ґم Ẁ↨џب џحاس→→→ẀمẂال ґتџم→→ا ك→→ان џو џ− ґسẂف→→џن Ẃن→→ ґم ẁظ→→→ ґواع џ−џل џم→→ا ك→→ان)

ثاراҐ)؛  ґد џ−џل Ẁر џذ џحẂال џو Ґعارا ґش џ−џل
وع→→ظ از واع→→ظ درون→→∂ ب→→ه گ→وشت ب→رسد و ك→ار ح→→سابرس∂ ب→ه اع→→مالت ف→رام→وشت ن→شود.ترس 
 ^ ^ زي→→→→→→رينґ چ→→→→→→سبيده ب→→→→→→ه ت→→→→→→نت در ق→→→→→→لبت ب→→→→→→اشد و پ→→→→→→رهيز از گ→→→→→→→ناه در چ→→→→→→هره از خ→→→→→→→دا ه→→→→→→مچون ج→→→→→→امه
^ رويينت در همه جا و در همه حال از تو بارز گردد و باورت بشود كه:  زندگ∂ات بسان جامه

واباҐ)؛۱  џج Ẁهџل ￍد ґعџاџف ￍل џج џو ￍزџع ґاهللا ґ^ џدџي џنẂيџب ẁوفẀوقџم џو ẁبعوثџم џو ẁتґẃيџم џ−ￍنґا)
^ رسيدگ∂  «ت→و م→سلẃماҐ خ→واه∂ م→رد و پس از م→رگ ب→رانگيخته خ→واه∂ ش→د و در م→وقف ح→ساب [ب→را
^ دادن جواب آمادهساز».  به حساب اعمالت] در حضور خدا نگهت خواهند داشت. اين− خود را برا

پروردگارا، 
^ جواب روز قيامت عطا كن.  ^ ما توفيق آمادگ∂ برا اد�به همه ẃبه حرمت امام سج

^ ما عنايت فرما.  حسن عاقبت به همه
گناهان ما را بيامرز. 

الم عليكم و ر╔↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
پايان جلد دوẃم 
 

                                                           

 .۲Ω۲＾ـ تحف العقول،صفحه ۱
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 ۱۷⅛ .............................................................. ه ẃايمان كامل فض
 ۱۷۷ قرآن كريم از مصاديق آيات اهللا است..........................................
 ۱۷۸ تنها اهل بيت�مبيẃن قرآن كريم هستند.......................................
 ۱۸Ω ........................................................... نور و برهان خداوند
 ۱۸Ω ^ تدبير امور عالم به اهل بيت�....................................... واگذار
 ۱۸۱ خباثت شر∑ از كفر بيشتر است...............................................
 ۱۸۲ مواعظ∂ از حضرت امام حسن عسكر＾�.....................................
 ۱۸۳ ............................................................. با ورعترين مردم
 ۱۸۳ ............................................................... عابدترين مردم
 ۱۸۳ ............................................................... زاهدترين مردم
 ۱۸℮ محكمترين مردم..............................................................
 ۱۸℮ .................................................................... نقص عمر
 ۱۸Ｑ نگاه خود را به دنيا دگرگون كنيم.................................................
 ۱۸⅛ .................................... امامان معصوم�حاضر و ناظر بر اعمال ما
 ۱۸۷ ........................................... مفهوم شفاعت و دو شرط اساس∂ آن
 ۱۸۸ چه كسان∂ مشمول شفاعت قرار م∂گيرند؟.....................................



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۳۲۳

 ۱۸۹ ^ شفاعت دارند؟............................................. چه كسان∂ اجازه
 ۱۹Ω روز قيامت رحمت خدا نزد غضبش شفيع م∂شود؟.............................
 ۱۹۱ .................................. ابيẃون كجانديش ẃپاسخ∂ روشن و محكم به وه
 ۱۹۲ پاسخ نقض∂..................................................................
 ۱۹۳ ....................................................................∂ẃپاسخ حل
 ۱۹۳ مقابله با يأس،از بركات اصل شفاعت..........................................
 ۱۹℮ در هر حال∂ مراقب اعمال خود باشيم...........................................
 ۱۹Ｑ ما را چه شده...؟...............................................................
 ۱۹۷ ............................... اهل بيت اطهار�مقصود از آفرينش آدم و عالم
 ۱۹۸ ....................................... خورشيد و فل− ابزارند، نه مقصود اصل∂
 ۱۹۹ هدف از تشريع احكام.........................................................
 ۲ΩΩ ^ وجود مردم، تجلẃ∂گاه مقام واليت...................................... آيينه
 ۲Ω۱ وجود اقدس امام زمان�بيتاهللا واقع∂........................................
 ۲Ω۲ سه گروه∂ كه خداوند با غضب به آنها م∂نگرد..................................
 ۲Ω۳ ..................................... ^ واليت در همه حال واجب است فريضه
 ۲Ω℮ ^ اهل بيت�چگونه حاصل م∂شود؟............................. آمدن به سو
 ۲ΩＱ ^ هر كس سودمند است................................. محبẃت اهل بيت�برا
 ۲ΩＱ به خاطر محبẃت عل∂�از عذاب در امانم.......................................
 ۲Ω۷ قدردان∂ خاضعانه از نعمت واليت............................................



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۳۲℮

 ۲Ω۷ .................................................. دو محبẃت در ي− دل نگنجد
 ۲Ω۹ انواع سعادت.................................................................
 ۲Ω۹ ^ و سعادت معنو＾....................................... مفهوم سعادت ظاهر
 ۲۱۲ ............................................. دنيا محلẃ تحصيل آسايش آخرت
 ۲۱۳ .................................................. كدام دنيا مورد مذمẃت است؟
 ۲۱۳ سعادت يعن∂ پذيرش واليت اهل بيت�.....................................
 ۲۱℮ ه بدون اعتقاد به واليت.................................. ẃب∂ثمر بودن عقايد حق
 ۲۱Ｑ تقرẃب به خدا فقط از راه عل∂ و آل عل∂�......................................
 ۲۱۸ ........................................... ^ تنبẃه اسحقبنيعقوب كند＾ ماجرا
 ۲۱۹ آگاه شدن ادريس از فهم اشتباه خود............................................
 ۲۲Ω پيشگوي∂ امام حسن عسكر＾�..............................................
 ۲۲۲ آخرين لحظات حيات مبار∑ امام حسن عسكر＾�...........................
 ۲۲۳ ................................................«∂ґقџ ∂» و «ما ب џضџمنظور از «ما م
 ۲۲℮ ^ ما از عوالم پيشين.................................................... ب∂خبر
 ۲۲Ｑ ^ عوالم............................................ واليت اهل بيت�در همه
 ۲۲Ｑ افتخار شيعيان در اقرار به واليت اهل بيت�.................................
 ۲۲⅛ بẂت و طاغوت........................... ґبرائت از دشمنان اهل بيت�بهويژه ج
 ۲۲۸ .............................................. به خود بنگريم از كدامين گروهيم
 ۲۲۹ .................................... روز قيامت از شيعيان خود حمايت م∂كنيم



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۳۲	

 ۲۳۱ ^ از شفاعت اهل بيت�....................... ^ برخوردار شرايط شيعيان برا
 ۲۳۲ نهيب درسآموز زينب كبر＾�به كوفيان.....................................
 ۲۳Ｑ معنا و مفهوم عرش............................................................
 ۲۳⅛ عظمت عرش در بيان امام اميرالمؤمنين�.....................................
 ۲۳۸ اهل بيت اطهار�محيط بر عرش اله∂.........................................
 ۲۳۸ كدام دين حقẃ است؟..........................................................
 ۲℮Ω اهل بيت اطهار�حبلاهللا و موجب نجات ما...................................
 ۲℮۱ ^ نجات است؟................................................ كدام قرآن مايه
 ۲℮۲ ^ واحد............................................. ^ گوناگون از وجود جلوهها
 ۲℮۳ ............................... ^ رفيع به ترفيع خدا ^ عل∂ و زهرا� خانها خانه
 ۲℮℮ دباقر�و در∑ حقيقت امام�....................... ẃتاده با امام محمẀمالقات ق
 ۲℮۷ حضور امام عصر�حافظ نظام عالم...........................................
 ۲℮۸ افتخار شيعه به اعتقاد اصيل خود در خصوص امامت............................
 ۲℮۸ ^ شيعيان از امام زمان�در عصر غيبت............................... بهرهمند
 ۲℮۹ چه كسان∂ از انوار شمس واليت بيشتر بهرهمندند؟.............................
 ۲ＱΩ مصلحتґ تعيين نكردن وقت ظهور.............................................
 ۲Ｑ۳ ^ مقرون به صلوات................................................ اجابت دعا
 ۲Ｑ℮ .................................................... اسرار افتتاح دعا با صلوات
 ۲ＱＱ ......................... د�دارد؟ ẃد و آل محم ẃآيا صلوات ما نفع∂ به حال محم



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۳۲⅛

 ۲Ｑ⅛ .................................... م بعد از هر صلوات ẃمكر ẃ∂درجات نب ^ ارتقا
 ۲Ｑ۷ برطرف شدن چهار نوع ظلمت به بركت صلوات.................................
 ۲⅛Ω ...................................................... بشارت بزرگ به شيعيان
 ۲⅛۱ ................................. ^ عزẃت اسالم و كرامت شيعه روز مباهله،مايه
 ۲⅛۲ لرزه افتادن بر اندام اسقف اعظم نجران.........................................
 ۲⅛۳ ترديد بزرگان نجران...........................................................
 ۲⅛℮ دعوت به مباهله...............................................................
 ۲⅛℮ ^ پيامبراكرم�........................................... قبول مباهله از سو
 ۲⅛Ｑ .............................................. عقبنشين∂ اهل نجران از مباهله
 ۲⅛Ｑ ................................... ^ مصالحه واسطه م∂شود اميرالمؤمنين�برا
 ۲⅛⅛ سؤال∂ از اهل تسنẃن...........................................................
 ۲⅛۷ ............................... ^ نب∂ẃ خاتم�در بين انبيا و مرسلين مقام اعال
 ۲⅛۸ ...................................... د�مقايسه نكنيد ẃهرگز خود را با آل محم
 ۲⅛۹ مقام امامت موهبت∂ اله∂ است.................................................
 ۲۷Ω ...................... د و آل محمد�به حضرت آدم� ẃنمايش عظمت محم
 ۲۷۲ ........................................... چگونگ∂ تسلẃط شيطان بر آدم و حوẃا
 ۲۷۳ حدẃ خود را بشناس تا آسيب نبين∂..............................................
 ۲۷℮ هست∂ كائنات از پرتو نور وجود اهل بيت�...................................
 ۲۷℮ ........................................ شناخت خدا از طريق شناخت ول∂ẃ خدا



فهرست مطالب                                                                                              معرفت به اركان دين 
 ۳۲۷

 ۲۷⅛ ....................................... ^ دو كبوتر م امام كاظم�از مكالمه ẃتبس
 ۲۷۷ ............................................ ^ امام كاظم�با شير درẃنده مكالمه
 ۲۷۸ ^ عل∂ و فاطمه�برترين خانهها......................................... خانه
 ۲۷۹ چگونگ∂ اعتقاد مأمون عبẃاس∂ به امامت آل عل∂�............................
 ۲۸۱ تعريف ايمان كامل...........................................................
 ۲۸۲ ................................................................ ^ استكبار خو
 ۲۸۳ تحقẃق رجعت قطع∂ است.....................................................
 ۲۸℮ تحقẃق رجعت در امم پيشين...................................................
 ۲۸Ｑ ^ ديگر از رجعت............................... ^ عزير پيغمبر� نمونها ماجرا
 ۲۸⅛ ^ ديگر دالẃ بر وقوع رجعت............................................... آيها
 ۲۸۷ ^ كه مربوط به رجعت است............................................... آيها
 ۲۸۷ ^ عهد.................................................. اشاره به رجعت در دعا
 ۲۸۸ .................................... اعتقاد شيعيان به رجعت امامان معصوم�
 ۲۸۸ ................................ ^ روشن و متقن مؤمن طاق به ابوحنيفه پاسخها
 ۲۸۹ آرامش واقع∂ دنيا فقط با حكومت حقẃ و عدل..................................
 ۲۹۱ ^ خدا................................................ عجز ما از در∑ مقام اوليا
 ۲۹℮ .................................... لين اصل از اصول اعتقاد＾ ẃايمان به غيب او
 ۲۹℮ ^ حقيقت.......................... پرسش كميل از امام اميرالمؤمنين�درباره
 ۲۹Ｑ ............................................... ^ موẃاج علم ^ عل∂�دريا سينه



 حبل متين                                                                                                                                                                                                شرح زيارت جامعه＾ كبيره(۲)
 ۳۲۸

 ۲۹⅛ ^ ما ايمان به سرẃ اهل بيت�........................................... وظيفه
 ۲۹۷ .......................................... وقت∂ كه نايب امام�اينگونه باشد...
 ۲۹۸ مقصود از شاهد و غايب.......................................................
 ۲۹۹ ................................................. مقصود از اوẃل و آخر چيست؟
 ۲۹۹ .............................................. امر خود را به شما تفويض م∂كنم
 ۳ΩΩ ^ امام�در حقẃ پيروان مطيع و مسلم...................................... دعا
 ۳Ω۳ مفهوم موال∂ و مواالت.........................................................
 ۳Ω۳ مقصود از مواالت اهل بيت�................................................
 ۳Ω℮ ^ مؤمنان................................. بعد از خدا و رسول�،عل∂�موال
 ۳ΩＱ تفاوت محبẃت و مواالت و كينه و عداوت.......................................
 ۳Ω⅛ يل به جاللت و كرامت عل∂�................................ ẃاعتراف شبل∂ شم
 ۳Ω۷ ẃان∂............................................. مقام نبوẃت و امامت، منصب∂ رب
 ۳Ω۸ ناتوان∂ بشر در شمارش فضايل و مناقب اهل بيت�..........................
 ۳Ω۹ تفاوت مدح و حمد............................................................
 ۳۱Ω .................................... اهل بيت�اساس هر خير و خوب∂ در عالم
 ۳۱۱ ............................. وصف مقام امام�از زبان امام ابوالحسن الرẃضا�
 ۳۱۲ ..................................... سبب زندان∂ شدن يونس�در شكم ماه∂
 ۳۱۳ مفيد بودن واعظ بيرون∂ در صورت وجود واعظ درون∂..........................

 


