
 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       رسالت عاشورايي مبلغان 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔدظّٝاِٛارؾ صافيهركس تٌظين ٍ ًشر آثار حضرت آيت اهلل العظوي 
 

 ٍيژُ هجلغبى(دُ دسس ٍ سخٌشاًي سسبلت عبشَسايي )

 الَاسف هذظلِ حضشت آيت اهلل العظوي صبفي

 1390پبييض /1433چبح اٍل: هحشم الحشام

ISBN: 978-600-5105-48-3      :978-600-5105-48-3شبثه  

   www.saafi.net   www.safi.irسبيت الىتشًٍيىي: 

  saafi@saafi.net:پست الىتشًٍيىي

 181/ شوبسُ 6اًمالة / : لنًشبًي

 (0251) 7723380تلفي: 

http://www.saafi.net/
http://www.safi.ir/
mailto:saafi@saafi.net


 

                         

 

 فرازي از زيارت عاشَرا 

الُم ػَلَْيَك اي  الُم ػَلَْيَك اَيبَْن َرُسوِل هللِا، َامسَّ الُم ػَلَْيَك اي َاابَغْبِدهللِا، َامسَّ َامسَّ

الُم ػَلَْيَك اَيبَْن َامَِيامُْمْؤِمننَي،  ِثِو، َامسَّ َة هللِا َوابَْن ِخََيَ دِ ِخََيَ ّيِ امَْوِصّينَي،  َواْبَن س َ

الُم ػَلَْيَك اي اثَرهللا َوابَْن  َدِة ِوساِء امْؼامَمنَي، َامسَّ ّيِ الُم ػَلَْيَك اَيْبَن فاِطَمَة س َ َامسَّ

َّىت الُم ػَلَْيَك َوػَََل اْْلَْرواحِ ام َحلَّْت ِبِفنائَِك، ػَلَْيُُكْ   اثِرِه، َوامِْوْتَر امَْمْوثُوَر، َامسَّ

ََجيؼًا َسالُم هللِا َابَدًا ما بَقيُت َو بَِقَى انلَّْيُل َوامنَّياُر، اي َاابَغْبِدهللِا، مَقَْد   ِمّن 

َُّة َوَجلَّْت َوَغُظَمِت امُْمصيَبُة ِبَك ػَلَْينا، َوػََل ِزي ِ َاْىلِ   َغُظَمِت امرَّ ْسالِم  ََجيع
ِ
اْْل

مواِت، ػََل مواِت، فَلََؼنَ   َوَجلَّْت َوَغُظَمْت ُمصيبَتَُك ِِف امسَّ هللُا  ََجيعِ َاْىِل امسَّ

ًة َدفََؼْتُُكْ  ْْلِ َوامَْجْوِر ػَلَْيُُكْ َاْىَل امَْبيِْت، َومََؼَن هللُا ُامَّ َسْت َاساَس امظُّ ًة َاسَّ ُامَّ

، َوَازامَْتُُكْ َغنْ  َّىت  َغْن َمقاِمُُكْ ََّبُُكُ هللُا فييا، َومََؼَن هللُا ُامَّ   َمراِثِبُُكُ ام ًة قَتَلَْتُُكْ، َرث

، بَرِئُْت ِاََل هللا َوِامَْيُُكْ ِمنْيُمْ   َومََؼَن هللاُ  َوِمْن   امُْمَميِّديَن مَيُْم اِبمتَّْمكنِي ِمْن ِقتاِمُُكْ

ياِغيِْم َوَاثْباِغيِْم َوَاْوِميآِِٓئِم، اي َاابَغْبِدهللِا، ِاّن  سامََمُُكْ، َوَحْرٌب ِمَمْن   ِسْْلٌ ِمَمنْ   َاش ْ

ُاَميََّة   يَْوِم امِْقياَمِة، َومََؼَن هللُا آَٓل ِزايٍد َوآَٓل َمْرواَن، َومََؼَن هللُا بَن  بَُُكْ ِاَلحارَ 

رًا،   قاِطَبًة، َومََؼَن هللُا ابَْن َمْرجاهََة، َومََؼنَ  هللُا ُُعََر بَْن َسْؼٍد، َومََؼَن هللُا ِِشْ

َجْت َوَامَْجَمْت  ًة َاْْسَ ، اِبَىب  َومََؼَن هللُا ُامَّ مَقَْد َغُظَم   َاهَْت َوُاّمى  َوثَنَقَّبَْت ِمِقتاِِلَ

ئَُل هللاَ   ُمصاىب ى  ِبَك، فََاس ْ َطلََب   ِبَك َاْن يَْرُزقَن  اَْلَرَم َمقاَمَك َواَْلَرَمن  اَّلَّ

ٍد،   اثِرَك َمَع ِامامٍ    َانلّيُمَّ اْجَؼلْن ،َصَلَّ هللُا ػَلَْيِو َوآِٓلِ َمنُْصوٍر ِمْن اْىِل بَيِْت ُمَحمَّ

المُ ِغْنَدَك َوجييًا اِبمُْحَسنْيِ  هْيا َواْْلِٔخَرِة. ػَلَْيِو امسَّ  ِِف ادلُّ



 

    

 سخي ًاشر

ث٧ؿ٢  ٩ٔ ؽ٧ؿ ٤طب٤ٙل ٠مزن٨ -ي پبيـاك لبض٧كا ٦سمت ٦ ل١ُ ٧ٍ٤ف ع١بس٩  
، ث٩ تمجيل ٦االي ٠لرك لبٜيّـك ععلت آيت اهلل اٜمف١ي -اي٣ عبؿح٩ لفيٟ است

 ٧١٤ؿ٨ است: داًشگبُ عظينكا تجـيٛ ث٩ يٓ صبٌي، آ٢ 

ث٩ كاستي ص٩ ؿا٤طٙب٪ي ٠ب٥٤ـ اي٣ ؿا٤طٙب٨، ث٩ اي٣ ٦سمت ؿك ؼ٧ٚ ِل٢٦ ٦ »  
٠ل٦ك الصبك، ؿا٤طز٧ ؿاضت٩ است؟ ؿا٤طز٧يب٤ي، ٠ب٥٤ـ ضيؼ ٠ٍيـ٪ب ٦ ضيؼ 

ي ثلرست٩ ٦ ١٠تبم ٦ ٪ناكا٢ ض٫يـ ٩ٔ ث٩ عع٧ك  ٪ب ٪ناك ٤ؾج٩ ٪ب ٦ ؿ٨ ؼ٧سي
٥٠ـ ٦  ١٤بي٥ـ ٦ ٪٩١ ام ثلٔبت اي٣ ؿا٤طٙب٨، ث٫ل٨ اٌتؾبك ٠ي ، ؽ٧ؿ ؿك اي٣ ٠ٕتت

 «ثلؽ٧كؿاك٤ـ. لٝي٩ اٜسالٞي ا٠بٞ عسي٣  ام ؽ٧ا٢ ٤م١ت ٘ستلؿ٨
٪بي  ٦ كسبٜت اٜسالٞ لٝي٩ ؿك اي٣ ؿا٤طٙب٨ ثنكٖ، ثبيـ ٠مبكي ٠ٕتت عسي٥ي  

ت هٌها»؛ اٜسالٞ لٝي٩  ء٠ـاكي سيـاٜط٫ـا لبض٧كايي تمٝيٟ ؿاؿ٨ ض٧ؿ ٦ ضمبك لنت
 ، تجيي٣ ٘لؿؿ.«وًا الزلة

٪بي تجٝيىي، ٠خٛ  ؿك ٌلصتي ٠جبك٩ٔ ِٟ،  ع٧م٨ؼالة ام ؿيلثبم تب٢٧٥ٔ،   
ك٦ستب٪بي ث٩ ض٫ل٪ب ٦ ٦ ٠ؽبٜت عيبتي اي٣ ٠مبكي ٠غلٞ ٦ صٍل، ثلاي تجٝيه 

ي  ثب استمب٤ت ام آحبك ٠متجل ٦ ١٫٠ي ٩ٔ پيلا٢٧٠ اي٣ ٦اِم٩ك٤٦ـ ٦  ٠ي٠ؾتًٝ 
 ١٤بي٥ـ. ـ٨ است، اي٣ ٠ٕتت كا تل٦يذ ٦ تجٝيه ٠يثنكٖ ث٩ مي٧ك ؼجك آكاست٩ ض

ععلت   ٠لرك لبٜيّـك٩ٔ ثل٘لٌت٩ ام آحبك اكمض٥١ـ « كسبٜت لبض٧كايي»  
٘لؿآ٦كي ، ثبضـ ؿك ٪١ي٣ كاستب ٠ي ٦ ٤ين ٦اٜـ ٠مف١طب٢ اهلل اٜمف١ي صبٌي آيت

 .ِلاك ٘يلؿ اٜسالٞ لٝي٩  اهلل تمية، ا٠يـ است ٠لظي ععلت ضـ٨ است

 ن ًٍشش آثبس هعظن لِهشوض تٌظي    
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 اّويت تجليػ در هبُ هحزم

َ ث٩ .٪ـ. 0431سبٚ  رـيـ ٩ٔ ام ي ٥٫ٔ٨سبٚ ِٟ، ؿك اي٣ ؿ٦ك ي ٩ل١ٝي ٨ع٧م 
ؿك ٥ٔبك  ،ثبم٘طبيي ضـسل٨  ِـس  اهلل اٜمف١ي عبئلي ٪١ت ٠لع٧ٞ آيت

٪بي تغصيٝي، ل١ٝي ٦ تغّيّي ٦ تلثيت اسبتيـ ثنكٖ، ل١ٝب، آيبت،  ثل٤ب٩٠
٠ؤٍٜب٢، ٧٘ي٥ـ٘ب٢، ٦لبؾ ٦ ٠جّٝىب٢ اليُ، ٧٠ظ٧ق تجٝيه ٦ ٤طل ٠مبكي ٠لارك، 

٦ آض٥بٔلؿ٢ ر٧ا٠ك ض٫لي ٦ اٜسالٞ  لٝي٫ٟؿي٣ ٦ آحبك ٦ اعبؿيج ا٪ٛ ثيت 
٦  ،رب٠م٩ كا ثب اعٕبٞ اسالٞ ٤ين ٤صت اٜمي٣ ِلاك ؿاؿ ٩٪١ ،ك٦ستبيي ٦ ؽالص٩

ْ ٠لؿٞ ث٩ فٔل ٦ پبثبؼ٥ي  ي ٩ثب استٍبؿ٨ ام ٠ٕتت عسي٥ي ٦ لالِ ،ؿك اي٣ كا٨

٪ب ٘لٌت  رب٤س٧م ٔلثال ث٫ل٨ ي ٩ث٩ ؽص٧ظ ٦اِم ،اٜسالٞ لٝي٫ٟ ٠صبئت ا٪ٛ ثيت
٪بي ؿيٙل ؿك ٠ب٨ ٠غلٞ ؿك پلت٧ ثيب٢  ٦ لال٨٦ ثل ٠ب٨ ٠جبكْ ك٠عب٢ ٦ ٌلصت

ا٫ٜي  ي ٤٩فيل ٔلثال، اي٣ ٠ـكس ٠صبئت آ٢ ععلت ٦ ٠ّبصـ ٫٤عت ثي
٘قكؿ،  ل١ل ثب ثلٔت آ٢ ٠ي٪ـايت ٦ اكضبؿ، ؿك ؼ٧ٚ ثيص ام ٪طتبؿ سبٚ ٩ٔ ام 

٪ب،  ك٦ي ؽـ٠بت تجٝيىي ؽ٧ؿ كا اؿا٩٠ ؿاؿ٨ است ٦ ؿك ثلاثل ا٤غلاٌبت، ٔذ
٪ب ٧١٤ؿ٨ ٦  ٠خٛ اؽت٥بَ كظبؽب٤ي، ايستبؿ٘ي ،٪ب ٦ اؽت٥بِي ٪ب، ثـلت ١٫ٌي ٔذ

٧٠اظك ٦ ٠ّب٠٦ت اي٣ ع٧م٨ ؿك اثؽبٚ ثبؼٛ ٦ عٍؿ لّبيـ رب٠م٩ ٪٧١اك٨ 
 ٠ؤحل ٦ ٔبكسبم ث٧ؿ٨ است. 

 کِ در هَرد تجليػ ثبيذ ثذاًينًکبتي 

٥٠بست ؿيـٞ ثمعي ٤ٕبت كا ٩ٔ ضبيـ ام ٤فل ؽ٧ؿ آِبيب٢ ٦ ثسيبكي ام  ،عّيل 
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 تقٔلاً ث٩ للض ثلسب٤ٟ: ،ؿيٙلا٢ پ٫٥ب٢ ٤جبضـ

 را ثِ ايي هطبلت حيبتي ّشذار دّيذ هخبطجبى

اي ثي٣ اسالٞ ٦ ٍٔل  ا٦ظبق ٦ اع٧اٚ ص٥ب٢ پيص آ٠ـ٨ است ٩ٔ ك٦يبك٦يي تبم٨» 

ؿ٪ـ؛ ا٤ّالة اسال٠ي ايلا٢، اعيبي تٍٕل اسال٠ي، ٘لايص ٠س١ٝب٤ب٢  طب٢ ٠يكا ٤

ثيـاكي ٦  ،ث٩ استّالٚ اسال٠ي ٦ ثبم٘طت ث٩ ٠زـ ٦ لف١ت ؿيلي٣ ٦ ؽالص٩

 ،ٔلؿ٨ ٦ ٧٠اكؿ ؿيٙل ر٧ا٢ ٦ تغصيٛ ي ٩٪طيبكي ٌلا٘يل ث٩ ؽص٧ظ ؿك ؼجّ

ٔط٧ك٪بي ٧٠رت ضـ٨ ٩ٔ ؿض٥١ب٢ اسالٞ، ٩ٔ تّليجبً پس ام ر٥ٗ ر٫ب٤ي ا٦ٚ ثل 

٠ستّيٟ يب ويل ٠ستّيٟ ٠سٝػ ضـ٨ ٦ آ٫٤ب كا ثب تطٕيٛ  ؛پ٥٫ب٦ك اسال٠ي

 ٤٩طب٤ـ٨ ميل ٧ٍ٤ف ؽ٧ؿ ِلاك ؿاؿ٨ ث٧ؿ٤ـ، ام ِؽك ٧ٍ٤ف ٦ سٝؽ ٪بي ؿست ع٠٧ٕت

٦ ام اي٣ ك٦ ؿك ٠ّبٞ ٠مبكظ٩ ٦ ٧ٔثيـ٢ ٠س١ٝب٤ب٢ ٦ صـاي  ،ؽ٧ؿ ثي٥١بْ ض٤٧ـ

ٛ ٤٧٘ب٢٧٘ ـب٪لي ٦ سلّي، ؽ٧ا٪ي ثلآ٠ـ٨ ٦ ثب تجٝيىبت ٘ستلؿ٨ ٦ ٦سبي اسالٞ

 ٥٥ٔـ. عتي ت٧سٛ ث٩ ٤يل٦ي ٤فب٠ي، ثب ت١بٞ ت٧ا٢ ل١ٛ ٠ي  سيبسي ٦ اِتصبؿي ٦

ا٠يـ٦اكي ث٩ ٤صلت ؽـا ٦  ثبيـ ٠س١ٝب٤ب٢ كا ث٩ استّب٠ت، صجل، پبيـاكي ٦ 

 وٝج٩ ثل الـا، تط٧يُ ٦ تلويت ٧١٤ؿ.

عتي ؿك ٜجبس ٦ ٪ب ٦ تّٝيـ ام آ٫٤ب  ٘لايي ٦ پيل٦ي ام لبؿات ٦ كٌتبك ولثي ولة 

٪ب  ٠ب٥٤ـ تل٦يذ اؽتالغ م٢ ٦ ٠لؿ، ل٧٥ا٢ ،ا٧٠ك ث٩ ـب٪ل ٧ٔصٓ تب ثلسـ ث٩ ا٧٠ك ٫٠ٟ

آماؿي ثيب٢ ٦ آماؿي ٠ؽُٝ،  ي ٠٩خٛ كٌك تجميط ام م٤ب٢ يب ث٩ ث٫ب٤ ،٦ ضمبك٪بيي

ثلؿ٢ ٦ تل٦يذ ٧٠سيّي، ٧٤ام٤ـ٘ي، ٠ال٪ي، تط٧يُ  ثمعي اعٕبٞ ضلق كا ميل سؤاٚ

الت٥ب ث٩ ضلق ٦ ت٥بمٚ ام ضمبك٪بي  ب٢ ام ٪٥ل٥٠ـا٢ ثيٌلا٦ا٢ ث٩ اصؽالط ؽ٧ؿض

 .ثبضـ اسال٠ي، ٪٩١ علٔت ث٩ س٧ي تىييل ٪٧يت اسال٠ي يب تعميً آ٢ ٠ي
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٪بي  ٪ب ٪طـاك ؿاؿ٨ ض٧ؿ ٩ٔ ث٩ ؽؽلات اي٣ ٘لايص ثبيـ ث٩ ٠س١ٝب٢ 

ض٧ؿ، ت٧ر٩ ؿاضت٩ ثبض٥ـ ٦ ٪٧يت  ٠أثب٩٤ ٩ٔ ٠تإسٍب٩٤ ٘ستلؿ٨ ٠ي ولة

تل ثـا٥٤ـ ٦ ؿك ٪٩١ رب ٦ ؿك ٪٩١ ٧٠اظك  ؽ٧ؿ ٪ٟ لنينضب٢ كا ام رب٢  اسال٠ي

ث٩ آ٢ ٠ٝتنٞ ٦ ٠تم٫ـ ثبض٥ـ ٦ ث٩ آ٢ اٌتؾبك ٥٥ٔـ؛ ث٩ اسالٞ، ث٩ ِلآ٢، ث٩ تطيك، ث٩ 

اٌتؾبك ٥٥ٔـ ٦ ت١ـ٢ ٦ اؽالَ اسال٠ي كا ثلتل ام ٪ل  اٜسالٞ لٝي٫ٟ  ٦اليت ائ٩١

 0ثـا٥٤ـ. يت١ـ٢، اؽالَ ٦ ٠ـ٤يت

، كا٨ ِلآ٢ ٦ كا٨ ل١ٛ ث٩ اعٕبٞ ٦ كا٨ اٌتؾبك ث٩ ٞاٜسال لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣كا٨  

اسال٠يّت ٦ ت٧عيـ ٦ اي١ب٢ ث٩ ؽـاست، كا٨ ضلَ ٦ ولة ٦ ي١ي٣ ٦ يسبك 

پلستي ٦ ضلْ ينؿا٢ ٦  پلستي يب آتص ٪بي ٍٔل ٦ ثت كا٨ اٌتؾبك ث٩ ؿ٦كا٢ ٤يست.

، كا٨ تل٦يذ ا٠بٞ عسي٣ا٪ل٣٠ ٦ استٕجبك ٌلل٢٧ ٦ ١٤ل٦ؿ ٦ ر١طيـ ٤يست. كا٨ 

ا٠بٞ ٪ب ٤يست. كا٨  ٦ ٧٤ام٤ـ٘ي ٦ ٠مبصي ٦ ٠ال٪ي ٦ ٌؾل ث٩ اي٣ ثل٤ب٩٠ٌسبؿ 

ٔطي ٦ استغّبك ٠لؿٞ ٤يست.  پلستي ٦ اسلاي ٦ ل٧ّٝ ٦ ٘لؿ٢ ، كا٨ تز١ّٛعسي٣

٪بي  ٦ اثالوص، اثالن ِلآ٤ي، ٠سب٦ات م٢ ٦ ٠لؿ ؿك اكمش ا٠بٞ عسي٣الالٞ 

    :عّيّي است

يَ الْمُؤْمِوِيهَ يَ الْمُؤْمِوَاتِ يَ الْقَاىِتِيهَ يَ الْقَاىِتَاتِ يَ الصَّادِقِيهَ يَ إِنَّ الْمُسْلِمِيهَ يَ الْمُسْلِمَاتِ » 
 الصَّادِقَاتِ يَ الصَّابِسِيهَ يَ الصَّابِسَاتِ يَ الْخَاشِعِيهَ يَ الْخَاشِعَاتِ يَ الْمُتَصَدِّقِيهَ يَ الْمُتَصَدِّقَاتِ يَ

افِظِيهَ فُسُيجَهُمْ يَ الْحَافِظَاتِ يَ الرَّاكِسِيهَ اهللَ كَثِيساً يَ الرَّاكِسَاتِ أَعَدَّ الصَّائِمِيهَ يَ الصَّائِمَاتِ يَ الْحَ
 2«اهللُ لَهُمْ مَغْفِسَةً يَ أَجْساً عَظِيماً

اكمش ٦ اٌتؾبك است ٦  ،است، اي٣ ا٧٠ك ا٠بٞ عسي٣اي ٩ٔ ؿك كا٨  ؿك رب٠م٩ 
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٠سبث٩ّ ؿاضت٩ ثبض٥ـ ٦  ٪ب ثبيـ ٪١ؽلام ٦ ث٩ٕٝ م٤ب٢ ثب ٠لؿا٢ ؿك اي٣ اكمش

ضـ٢ آ٫٤ب ثب ثيٙب٤ٙب٢ ؿك ٠زبٜس ٦ ٠غبٌٛ، ؿك ؿا٤طٙب٨ ٦ ٠ـاكس، ؿك  ٝػت٠ؾ

٪ب ٦ ٠طبوٝي ٩ٔ ؿك اكتجبغ ٠ست١لّ ثب ثيٙب٤ٙب٢ است، ثب ضإ٢  ٠غّٛ ٔبك ٦ ٠ـيليّت

مؿ٘ي عبٔي ام  ٦ پبكسبئي ٦ تلثيت اسال٠ي م٢ ٠س١ٝب٢ سبم٘بك ٤يست ٦ ولة

ٍل، آِبيب٢ ٌعال صبيـ ؿك اي٣ ٠ب٨ ٠غلّٞ ٦ ث ظمً ٪٧يّت ٦ ضؾصيّت است.

٦ ٧٠الؿ ٦ ٥٠جل٪بئي ٩ٔ ؿاك٤ـ ٠لؿٞ كا ث٩  ٪ب سؾ٥لا٤ي  ؿك  ٦ل١ٝب ٦اسبتيـ ٦ ؽؽجب

 اي٣ ٠ؽبٜت عيبتي ت٧ر٩ّ ؿ٪٥ـ. 

 را ثشٌبسيذ ّبي تجليؽي اقلين

 ٪ب ٦ ٥٠بثل ٦ ٠ؽبٜت، عـيج ضليً ٦ پل٠م٥بي سؾ٥لا٤ي ثـي٫ي است ؿك 

، «٢٧١ ا٦ يمل٢٧ٌ ٦ التغـح٧٪ٟ ث١ب الي٢٧١٫ٍ ا٦ اليمل٢٧ٌح٧ا ا٥ٜبس ث١ب ي٫ٍعـّ»

ؿست٧كاٜم١ٛ است ٦ ٠ّتعبي ثالوت ؿك ٔالٞ ٦ تٕٟٝ ث٩ ٠ّتعبي عبٚ ٤ين ٪١ي٣ 

ؿك تجٝيه ٤ين ٪١ي٣ ث٧ؿ٨ ٦ ٥٠بست اي٣ است ٩ٔ  اٜسالٞ لٝي٫ٟا٤جيب  ي ٦٩ ثل٤ب٠ ،است

ا٘ل  - جي كاؿي٥ي ٦ ٠ق٪  اي ثلكسي ٌل٧٠ؿ٨ ٦ ٤ّبغ ظمً ؿك ٪ل ٥٠ؽ٩ّ ٦ ٤بعي٩

٪ب كٌك آ٢  ض٥بسبيي ١٤بييـ ٦ ث٩ ٤غ٧ ضبيست٩ ؿك سؾ٥لا٤ي -ؿك آ٤زب ٦ر٧ؿ ؿاكؿ

 ٤ّبغ ظمً كا ؿك ٤فل ؿاضت٩ ثبضيـ. 

 ارتجبط صويوي ثزقزار کٌيذ ثب جَاًبى

اكتجبغ ثلِلاك  ،آ٧٠ما٢ ٦ ؿا٤طز٧يب٢ ثب ر٧ا٤ب٢ ٦ ٧٤ر٧ا٤ب٢ لنين ث٩ ٦يژ٨ ؿا٤ص 

٪ب ٦  ٚ ٦ پقيلايي ٥ٔيـ ٦ ثب ع٧ص٩ٝ ث٩ پلسص١٤بييـ ٦ ث٩ ٘ل٠ي ام آ٫٤ب استّجب

 ٠0ؽبٜت آ٤ب٢ ٧٘ش ٌلا ؿاؿ٨ ٦ پبسؼ ؿ٪يـ.
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 درس هعرفت

 احبديث 

: ؽَلَبُ الْػِلْنِ فَشٍِظَةٌ ؼَلَى كُلِّ وُسْلِنٍ؛ أَلَا إِىَّ اهللَ ٍُحِبُّ ٍآله ؼلٌه اهلل ىصل  قَالَ سَسَُلُ اهللِ 
 الْػِلْنِ. بُغَاةَ
يِ ؽَلَبُ الْػِلْنِ ٍَ السالم ؼلٌه  قال أَوٌِشُالْهُؤْوًٌِِيَ  : أٍَُّهَا الًَّاسُ اؼْلَهَُا أَىَّ كَهَالَ الذٍِّ

الْػَهَلُ بِهِ أَلَا ٍَ إِىَّ ؽَلَبَ الْػِلْنِ أٍَْزَبُ ؼَلٌَْكُنْ وِيْ ؽَلَبِ الْهَالِ إِىَّ الْهَالَ وَقْسَُمٌ وَظْهَُىٌ 
ذْ قَسَهَهُ ؼَادِلٌ بًٌََْكُنْ ٍَ عَهًَِهُ ٍَ سٌََفًِ لَكُنْ ٍَ الْػِلْنُ وَخْضٍُىٌ ؼًِْذَ أَهْلِهِ ٍَ قَذْ لَكُنْ قَ

 .أُوِشْتُنْ بِؼَلَبِهِ وِيْ أَهْلِهِ فَاؽْلُبَُهُ

يِ فَئٌَِّهُ وَيْ لَنْ ٍَتَفَقَّهْ وًِْكُنْ فًِ ا :السالم ؼلٌه  قال الصادق  يِ فَهََُ تَفَقَّهَُا فًِ الذٍِّ لذٍِّ
يِ ٍَ لًٌُِْزِسٍُا قََْوَهُنْ إِرا سَزَػَُا إِلٌَْهِنْ  :أَؼْشَابًٌِّ إِىَّ اهللَ ٍَقَُلُ فًِ كِتَابِهِ لٌَِتَفَقَّهَُا فًِ الذٍِّ

 لَػَلَّهُنْ ٍَحْزَسٍُىَ.
ٌَُا أَؼْشَاباً فَئٌَِّهُ ٍَقَُلُ ؼَلٌَْكُنْ بِالتَّفَقُّهِ فًِ دٍِيِ اهلل ٍَ لَا تَكَُ :السالم ؼلٌه  قال الصادق 

 وَيْ لَنْ ٍَتَفَقَّهْ فًِ دٍِيِ اهللِ، لَنْ ًٍَْظُشِ اهللُ إِلٌَْهِ ٍََْمَ الْقٌَِاوَةِ ٍَ لَنْ ٍُضَكِّ لَهُ ؼَهَالً.
قَالَ لَََدِدْتُ أَىَّ أَصْحَابًِ عُشِبَتْ سُءٍُسُهُنْ بِالسٌَِّاغِ حَتَّى : السالم ؼلٌه  قال الصادق 

 0َا.ٍَتَفَقَّهُ

                                                           

 .1 ج . کافي؛1
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 ٍآلِ عليِ اهلل صليشبگزداى هکتت پيبهجز 

 ،ٍآلِ عليِ اهلل صلي پيى١جل ٩ٔ ؿاك٤ـ ؿالٜت ٠ؽٝت اي٣ ثل ٠متجل اعبؿيج 

 ؽػ ث٩ ٔتبثي. ٘لؿا٤يـ ٠ؾص٧ظ ٪بيي ؿا٤ص ث٩ كا ٌلم٤ـا٤ص ٦ اٜسالٞ لٝي٩ لٝي

 ٦ است٥بؿ كؿ٧٠ ؽب٤ـا٢ اي٣ ؿك ٪٧١اك٨ ٦آ٩ٜ لٝي٩ اهلل صٝي پيى١جل ا٠الي ٦ اٜسالٞ لٝي٩ لٝي

 ٦ سيل٨ ٦ اٜسّالٞ لٝي٫ٟ  ا٠ب٠ب٢ تمٝي١بت ٦ تجٝيىبت عّيّت، ؿك است، ث٧ؿ٨ ٠لارم٩

 ٦ رب٠م٩ تلثيت ؿك ٦آ٩ٜ لٝي٩ اهلل صٝي پيى١جل ٪ـي ٠ت١ٟ ٦ ١ٕ٠ٛ آ٫٤ب ك٦ش

 .ثبضـ ٠ي ثطل ٪ـايت

 كا ا٠ت ر١يك ٦آ٩ٜ لٝي٩ اهلل صٝي پيى١جل حّٝي٣، ٠ط٧٫ك ٦ ٠ت٧اتل عـيجِ اسبس ثل 

 صالعيت ضليً، عـيج اي٣ ٦ر٧ؿ ثب. است ؿاؿ٨ اكربق ثنك٧٘اكا٢ اي٣ ث٩

 .٘لؿؿ ٠ي آضٕبك ٦ ـب٪ل ،پيى١جل ثيت ا٪ٛ ل١ٝي

 ٩ٔ ثلآ٢ ؿاك٤ـ ؿالٜت س٥ت ا٪ٛ ؼلَ ام ؿيٙلي ثسيبك ك٦ايبت اي٫٥ب ثل لال٨٦ 

 تبثص ام صغبث٩، ٩٪١ ام ثيطتل  اٜسالٞ لٝي٩  لٝي ٤ج٧ت، ٠ٕتت ضـ٘ب٢ تلثيت ثي٣ ؿك

 ٠سبئٛ ؿك ل٧١ٞ ٠لرك آ٩ٜ ٦ لٝي٩ اهلل صٝي پيب٠جل ام ثمـ ا٦ ٔلؿ؛ استٍبؿ٨ ٤ج٧ت ا٧٤اك

 .ض٧ؿ ٠ي ٥٠ت٫ي سل٦ك آ٢ ث٩ ٪٩١ ضللي٩ ل٧ٝٞ ٦ ثبضـ ٠ي ل١ٝي ٠طٕٛ

 ٌلم٤ـا٤ص ثب ؿي٥ي ٦ ل١ٝي ك٪جلي ٦ ا٠ب٠ت ا٫ٜي ٥٠صت  ،اٜسالٞ لٝي٩  لٝي ام ثمـ 

. ث٧ؿ لٝي١٫باٜساّلٞ  سيـاٜط٫ـاء عسي٣، ا٠بٞ ععلت ٦ ٠زتجي  عس٣ ا٠بٞ ععلت

 ث٧ؿ٤ـ؛ ضللي اعٕبٞ ٦ تٍسيل ل٧ٝٞ اسال٠ي، ٠سبئٛ ؿك ٠لؿٞ پ٥ب٨ ٦ ٠ٝزإ آ٫٤ب

 .ث٧ؿ ٠ينا٢ ٦ سل٠طُ ك٦ضطب٢ ٦ ٠ّج٧ٚ، ٦ ِبؼك سؾ٥طب٢
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 چزاغ اسالم ،السالم عليِ اهبم حسيي

 ٠ب ثل ك٠ن اي٣ ض٧يٟ ؿِيُ  اٜسالٞ لٝي٩  سيـاٜط٫ـاء عبالت ؿك ثيطتل ص٩ ٪ل 

 كا٪١٥بي ،ويجي ثي٥طي ٦ اٜمبؿ٨ ؽبكَ ثصيلتي ،ؿي٣ ا٠ل ؿك ٩ٔ ؿض٧ ٠ي آضٕبكتل

 .است ث٧ؿ٨ ععلت آ٢

 ثؾص٧ظ ثيت، ا٪ٛ ؿض٥١ب٢ ثب ا٦ اعتزبربت ام ثنك٧٘اك آ٢ ؿا٤ص ٦ لٟٝ 

 ث٩ ٩ٔ ٪بيي ؽؽج٩ ام ٌل٧٠ؿ٨، ٠ل٧ِٞ ٠مب٦ي٩ ث٩ ٩ٔ ٪بيي ٤ب٩٠ ام ٠ل٦ا٢، ٦ ٠مب٦ي٩

 ام ٩ٔ ؿيٙلي ؿلب٪بي ٦ لل٩ٌ، ؿلبي ام ٦ ا٤ـ ٧١٤ؿ٨ ا٤طبء ٠ؾتًٝ ٪بي ٥٠بسجت

 .٘لؿؿ ٠ي آضٕبك ٦ ـب٪ل است، ٤ّٛ س٥ي ٦ ضيم٩ ٪بي ٔتبة ؿك ععلت آ٢

 :ٔلؿ للض  اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣ ث٩ ؽ٧اكد اماك٩ِ ٩ٌلِ ك٪جل امكَ، ث٣ ٤بٌك 

 !«٣ٔ ت٧صيً ٣٠ ثلاي پلستي ٠ي ٩ٔ كا ؽـايي»

 :ٌل٧٠ؿ  اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣

غَ دًٍَهُ ؼَلًَ الْقٌِاسِ لَنْ ٍَضَلِ الذَّهْشُ فًِ االلتِباسِ وائِالً ٌاكِباً ؼَيِ ٍا ٌافِغُ وَيْ ٍَعَ
ؼَِْزادِ عالّاً ؼَيِ السَّبٌلِ قائِالً غٌَْشَ الْرَهٌلِ ٍَابْيَ االَصْسَقِ اَصِفُ لْاِالْهًِْهادِ ظاؼًِاً بِا

قاسُ بِالًّاسِ  قَشٍبٌ غٌَْشُ وُلْتَصِق، اِلهً بِها ٍَصَفَ بِهِ ٌَفْسَهُ الٍُذْسَكُ بِالْحََاسِ، ٍَال ٍُ
ٍَبَػٌذٌ غٌَْشُ وُسْتَقْصً ٍََُحَّذُ، ٍاَل ٍُبَػَّطُ وَػْشٍُفٌ بِالْـآٍاتِ وََْصَُفٌ بِالْػاَلواتِ ال اِلهَ 

 ؿك ٪٧١اك٨ ثسبمؿ ِيبس ثل كا ؽ٧ؿ ؿي٣ ٪لٔس! ٤بٌك اي ؛اِال هََُ الْكَبٌشُ الْهُتَػالُ

 ٘لؿؿ ١٘لا٨ ٥ٔـ، ٧ٔس ٔژي ٦ ال٧ربد ث٩ اٌتـ، ٧كتص ث٩ كا٨ ؿك ٦ است اضتجب٨

 ا٦ آ٤ض٩ ث٩ ٥ٟٔ ٠ي ٦صً كا ؽـايٟ ٣٠! امكَ پسل اي. ٧٘يـ ٤بميجب سؾ٥ب٢ ٦

. ٤ٙلؿؿ ِيبس ٠لؿٞ ث٩ ٦ ٤ط٧ؿ اؿكاْ ع٧اس ث٩ ا٦. است ٌل٧٠ؿ٨ ٦صً كا ؽ٧ؿ
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 ٦ ؿ٦كي) ٤زست٩ ؿ٦كي ا٠ب است ؿ٦ك ٤يست، صسجيـ٨ صيني ث٩ ا٠ب است ٤نؿيٓ

 ٦ ؿ٦كي. ٤يست ؿيٙل ٧٠ر٧ؿات ٤نؿيٕي ٦ ؿ٦كي ٠ب٥٤ـ ا٤٦ـؽـ ٤نؿيٕي

 تزني٩ تجميط، ٦ است يٙب٩٤ ا٦( ثبضـ ١٤ي ؿكْ ِبثٛ ٠بؿي ع٧اس ثب ا٦ ٤نؿيٕي

 ٦صً ٪ب لال٠ت ث٩ ٦ ضـ٨ ض٥بؽت٩ ٪ب ٤طب٩٤ ث٩ ٦ ٤ـاك٤ـ، كا٨ ا٦ ؿك تلٔيت ٦

 .٤يست ؽـايي ٠لتج٩، ث٥ٝـ ٦ ثنكٖ ؽـا٤٦ـ ام ويل است؛ ٘لؿيـ٨

 :ٍ٘ت ٦ ٘ليست امكَ اث٣

 !ت٧ ٔالٞ است ٤ي٧ٕ صّـك؛ «وا اَحْسَيَ كَالوَلَ»

 ٣٠ ثل ٦ ثلاؿكٞ ٦ پـك ثل ت٧ ٩ٔ كسيـ٨ ٣٠ ث٩: »ٌل٧٠ؿ اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣

 !«ؿ٪ي ٠ي ٍٔل ث٩ ٧٘ا٪ي

مَ اَوّا ٍَاهللِ ٍا حُسٌَْيُ لَئِيْ كاىَ رلِلَ لَقَذْ كًُْتُنْ وًَاسَ االِسْالمِ ٍَ ٌُرَُ»: ٍ٘ت امكَ اث٣
 يّي٣، ث٩! س٥٘٧ـ ؽـا ث٩ ضـ٨، صبؿك ٣٠ ام ٤بسنا اي٣ ا٘ل! عسي٣ يب ؛«االَحْكامِ

 ٦ ل٧ٝٞ ا٧٤اك ام ثبيـ ٠لؿٞ يم٥ي 0.ؽـاييـ اعٕبٞ ستبك٘ب٢ ٦ اسالٞ صلان ض١ب

 ٪ـايت ض١ب ٦ر٧ؿ ٪بي ستبك٨ ث٩ ٪ب تبكيٕي ؿك ٦ ثز٧ي٥ـ ك٦ض٥ي ض١ب ٠مبكي

 .٘لؿ٤ـ

 وبىعبل ثشم شوع ،السالم عليِ اهبم حسيي

 ٠ـي٩٥ ام مثيل اث٣ ٦ اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣: »است آ٦كؿ٨ ؽ٧ؿ ٔتبة ؿك ٔخيل اث٣ 

 ٧٠كؿ اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣. ٘نيـ٤ـ اِب٠ت ٩ٕ٠ ؿك ٦ ضـ٤ـ ثيل٢٦ ٩ٕ٠ س٧ي ث٩

 ٤طست٥ـ ٠ي ا٦ اؼلاي ؿك آ٠ـ٤ـ ٠ي ا٦ س٧ي ث٩ آ٫٤ب. ٘لٌت ِلاك ٠لؿٞ ت٧ر٩
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 ٪بيص ٦ٍ٘ت٩ رٔست٥ـ ٠ي س٧ؿ ض٥يـ٤ـ ٠ي ا٦ ام آ٤ض٩ ام ٦ ض٥يـ٤ـ ٠ي كا ٦سؾ٥ص

 .«٥٥ٔـ ك٦ايت ا٦ ام تب ٧٤ضت٥ـ ٠ي ٦ ٔلؿ٨  ظجػ كا

 لف١ت ٦ ٠م٧٥يت ٩ضيٍت ص٥ب٢ ٠لؿٞ: »است ٤ٙبضت٩ ا١ٜم٥ي س٧١ ؿك لالئٝي

 ؿاضت ٠غج٧ثيت اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ ص٥ب٢ ٦ ث٧ؿ٤ـ اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ ك٦ط

  ٔسي . ضتبٌت٥ـ ٠ي  ا٦ س٧ي  ث٩  ٦  ضـ٨  ٥٠ّؽك  ٦  ٥٠صلي  رب ٪٩١  ٦  ٔس ٪٩١ ام ٩ٔ

 ٧٘يي ثبضـ؛ ؿاضت٩ اكاؿت٥١ـ ٦ ٠ليـ ٪٩١ اي٣ ٩ٔ ٤ج٧ؿ اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ رن

 ت١بضب كا ا٫ٜي اثـاق لبٜٟ ام ؿيٙلي عّيّت اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ ٦ر٧ؿ ؿك ٠لؿٞ

 لبٜٟ مثب٢ ٩ٔ است آ٢ ٠خٛ ث٧ٙيـ سؾ٣ اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣ ص٢٧. ٔلؿ٤ـ ٠ي

 ٦ سبمؿ؛ ٠ي آ٘ب٨ ٫٤ب٢ ٦عّبيُ پ٫٥ب٢ اسلاك ٦ ك٧٠م ام كا آ٫٤ب ٦ ضـ٨ ثبم ويت

 ثب ؿيٙل عّبيُ ام كا آ٫٤ب ٠تٍب٦ت اي ٩٤٧٘ ث٩ س٧ٕتص ،ضـ ٠ي ؽب٧٠ش ٩ٔ م٠ب٤ي

 اـ٫بك ت٧ا٢ ١٤ي ل١يُ ؽب٧٠ضي ثب رن كا عّبيُ ام اي پبك٨ ميلا سبؽت؛ ٠ي ؽجل

 ٦ ٘قاك٤ـ ٠ي ٪ب ر٩ٝ١ ٦ ٪ب ٩١ٝٔ سؽل٪ب، ٠يب٢ كؿ ٩ٔ اي ٌبص٩ٝ ٦ ٤ّؽ٩ ٠خٛ ٔلؿ؛

 آ٢ ثب رن ٩ٔ ؿ٪ـ ٠ي ٠م٥بيي ٔتبة، ٪بي ٧٤ضت٩ ٠ب٥٤ـ ٧٤ضت٩، ام ؽبٜيِ ٤ّؽة ٪١ب٢

 .«ٔلؿ ثيب٢ ت٧ا٢ ١٤ي كا ٠م٥ب آ٢ اي ٧٤ضت٩ ٪يش ثب ٤ّؽ٩

 اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ ل١ٝي ٠غج٧ثيت ام ا٤ٕبك٤بپقيل ٦اِميتي ام ٤طب٢ ٧ٌَ ٔالٞ 

 ٦ ربس٧سب٢ ٦ ث٧ؿ٨ ع٠٧ٕت ٌطبك ؿك ٠لؿٞ ٩ٔ آ٢ ثب. ؿاكؿ لؿ٠ٞ ٠يب٢ ؿك

 كاثؽ٩ اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ ثب ٔسي تب ث٧ؿ٤ـ آ٫٤ب تمّيت ؿك رب ٪٩١ ٔبكآ٘ب٪ب٢

 ام كا ٠لؿٞ ت٧ا٤ـ ٠ي ص٩٤٧ٙ ٤فب٠ي م٦ك ٦ سل٤ين٨ ِـكت ا٠ب ثبض٥ـ، ٤ـاضت٩

 ثل ت٧ا٤ـ ١ي٤ ثبضـ ٩ٔ ٠ينا٢ ٪ل ِـكت، ٥ٔـ؟ رـا ظ١يلضب٢ ٦ ؿٜطب٢ ؽ٧ؿضب٢،

 ٦ ا٤سب٢ ثبؼ٣ ث٩ ثبضـ ٤بٌق ٦ ٔبكي ٩ٔ ِـك ٪ل سل٤ين٨ ٦ ض٧ؿ ٠سٝػ ثطل ضم٧ك

 .٥ٔـ ١٤ي ٧ٍ٤ف ا٦ ٠م٧٥يت
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 آ٢ ث٧ؿ، ةكحٌش الحذٍج ٍ الشٍاٍ اٜسالٞ لٝي٩  عسي٣: »است آ٦كؿ٨ اؿا٩٠ ؿك لالئٝي 

 عـيج ٤ّٛ ٦آ٩ٜ لٝي٩ اهلل صٝي پيى١جل اصغبة ام ثسيبكي تمـاؿ اي٩ٕ٥ ثب م٠ب٢

 اٜسالٞ لٝي٩  عسي٣ ٠زٝس ث٩ ٦ ٔلؿ٨ تلْ كا آ٫٤ب ٩٪١ ٠لؿٞ ا٠ب ٔلؿ٤ـ، ٠ي

 ٥ٔ.0ـ ٠ي ٤ّٛ ععلت آ٢ ام اعبؿيخي لالئٝي اي٣، ام پس.« آ٠ـ٤ـ ٠ي

 سلضبك، ف٦َ ٦ لٟٝ ام عبٔي ضـ٨ ٤ّٛ  اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ ام ٩ٔ اؽجبكي 

 آ٢ ام ثيص اؽجبك اي٣ .ا٦ست ٥٠ؽُ استغٕبٞ ٦ ِليغ٩ ٦ استمـاؿ ٌؽب٤ت، ٧ِت

 ر٧ؿت ثب ل١ٝي٩ ٠سبئٛ ؿك اي ٩٤٧٘ ث٩ ععلت آ٢. ثبضـ ض١بكش ِبثٛ ٩ٔ است

 ٠لؿٞ تغيّل ٧٠رت ٩ٔ ؿاؿ ٠ي ٌت٧ا ٦ ٔلؿ ٠ي ٤فل اـ٫بك ؽبؼل عـّت ٦ ف٪٣

 2«اٌَِّهُ ٍَغُشُّ الْػِلْنَ غَشّاً»: ٍ٘ت ا٦ عُ ؿك ل١ل ث٣ لجـاهلل ٩ٔ عـي تب ضـ، ٠ي
ا٠بٞ  ؿ٪ـ، ٠ي وقا ؽ٧ؿ ٥ّبك٠ ثب كا ؽ٧ؿ ٩ر٧ر ٠لن، ٩ٔ ص٥ب٢ ٪ٟ

 كس٧ٚ ل٧ٝٞ سلا٤ٙطت ام ٦اليت ٦ ٤ج٧ت ثيت ؿك ٤ين اٜسالٞ لٝي٩ عسي٣

 كضـ ٦ ٠ٕيـ ضيل اسالٞ ٠مبكي ٩سي٥ ام ٦ ؽ٧كؿ، وقا٦آ٩ٜ  لٝي٩ اهلل صٝي ؽـا

 .يبٌت ٧١٤ ٦
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 درس عبادت

 احبديث 

ْسَاةِ وَكْتَُبٌ ٍَا ابْالسالم ؼلٌه  قُادِالصَّ الَقَ  وْلَؤْ قَلْبَلَ ايَ آدَمَ! تَفَشَّؽْ لِػِبَادَتًِ : فًِ التََّ
ؽْ غًًِى ٍَ لَا أَكِلْلَ إِلَى ؽَلَبِلَ ٍَ ؼَلًََّ أَىْ أَسُذَّ فَاقَتَلَ ٍَ أَوْلَؤَ قَلْبَلَ خََْفاً وًًِِّ ٍَ إِىْ لَا تَفَشَّ

 لَ ٍَ أَكِلْلَ إِلَى ؽَلَبِلَ.لِػِبَادَتًِ أَوْلَؤْ قَلْبَلَ شُغاُلً بِالذٌٌَُّْا خُنَّ لَاأَسُذَّ فَاقَتَ
 بِػِبَادَتًِ تًََػَّهَُا الصِّذٍِّقٌِيَ ؼِبَادِيَ ٍَا تَػَالَى ٍَ تَبَاسَكَ اهللُ قَالَ: السالم ؼلٌه  الصَّادِقُ قَالَ 
 .الْآخِشَةِ فًِ بِهَا تَتًََػَّهَُىَ فَئٌَِّكُنْ الذٌٌَُّْا فًِ
: أَفْظَلُ الًَّاسِ وَيْ ؼَشِقَ الْػِبَادَةَ فَػَاٌَقَهَا ٍَ أَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ ٍآله ؼلٌه اهلل صلً  قَالَ سَسَُلُ اهللِ 

ٍَ بَاشَشَهَا بِرَسَذِهِ ٍَ تَفَشَّؽَ لَهَا فَهََُ لَا ٍُبَالًِ ؼَلَى وَا أَصْبَحَ وِيَ الذٌٌَُّْا ؼَلَى ؼُسْشٍ أَمْ ؼَلَى 
 ٍُسْشٍ.

بَّادَ خَلَاخَةٌ؛ قََْمٌ ؼَبَذٍُا اهللَ ؼَضٍََّزَلَّ خََْفاً فَتِلْلَ ؼِبَادَةُ : إِىَّ الْػُالسالم ؼلٌه  قَالَ الصَّادِقُ 
ا الْػَبٌِذِ ٍَ قََْمٌ ؼَبَذٍُا اهللَ تَبَاسَكَ ٍَ تَػَالَى ؽَلَبَ الحَََّابِ فَتِلْلَ ؼِبَادَةُ الْؤُزَشَاءِ ٍَ قََْمٌ ؼَبَذٍُ

 الْؤَحْشَاسِ ٍَ هًَِ أَفْظَلُ الْػِبَادَةِ. اهللَ ؼَضٍََّزَلَّ حُبّاً لَهُ فَتِلْلَ ؼِبَادَةُ
: وَا أَقْبَحَ الْفَقْشَ بَػْذَ الْغًَِى ٍَ أَقْبَحَ الْخَؼٌِئَةَ بَػْذَ ؼلٌه ٍآله اهلل صلً  قَالَ سَسَُلُ اهللِ

 الْهَسْكًََةِ ٍَ أَقْبَحُ وِيْ رَلِلَ الْػَابِذُ هللِ خُنَّ ٍَذَعُ ؼِبَادَتَهُ.
 0: وَيْ ؼَهِلَ بِهَا افْتَشَضَ اهللُ ؼَلٌَْهِ، فَهََُ وِيْ أَؼْبَذِ الًَّاسِ.السالم ؼلٌه  ادُرَالسَّ الَقَ

                                                           

   .4 ج . کافي؛1



 رسالت عاشورايي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11

 

    

 ، عبثذتزيي ثٌذگبىالسالم عليِ اهبم حسيي

 :ٍ٘ت ٠ي ٩ٔ ا٤ـ ٔلؿ٨ ك٦ايت مثيلي ٠صمت ام احيل اث٣ ٦ لجـاٜجل اث٣ 

عسي٣ ثب ٌعيٝت ٦ ٠ت١سٓ ث٩ ؿي٣ ث٧ؿ ٦ ١٤بم ٦ ك٦م٨ ٦ عذ ا٦ ثسيبك »

عسي٣ ؿك ضت ثيـاك ٦ ؿك »لجـاهلل ث٣ مثيل ؿك ٦صً لجبؿت ا٦ ٍ٘ت:  0«٧ؿ.ث

 «ؿاك ث٧ؿ. ك٦م، ك٦م٨

 آ٦كؿ ٠ي رب ث٩ ٤ين ؿيٙل ١٤بم٪بي پ٥زٙب٩٤، ١٤بم٪بي ثل لال٨٦: »٧٘يـ ٠ي لّبؿ 

 ٘لٌت، ٠ي ك٦م٨ كا ك٦م٪بيي ٪ٟ ؿيٙل ٪بي ٠ب٨ ؿك ك٠عب٢، ٠ب٨ ك٦م٨ ثل لال٨٦ ٦

 ضـ٨ تلْ ث٩ ٤بصبك ٩ٔ آ٢ ٠ٙل ٤طـ ٧ٌت ا٦ ما ؽـا ؽب٩٤ عذ سبٚ ٪يش ؿك ٦

 2.«ثبضـ

 پيبؿ٨ ٠لتج٩ پ٥ذ ٦ ثيست ٦ آ٦كؿ، ٠ي ربي ث٩ ١٤بم كٔمت ٪ناك ،ك٦م ضجب٩٤ ؿك 

 ام ك٦مي .ؽـاست ؿك٘ب٨ ث٩ ا٦ ؽع٧ق ٦ لجبؿت ١ٔبٚ ؿٜيٛ اي٣ ٦  ٘قاكؿ عذ

 ب٨ؿك٘ ث٩ فٜت ٦ ث٥ـ٘ي اـ٫بك ٦ ؿلب ٩٤٧٘ ثـي٣ ٦ ث٧ؿ ٘لٌت٩ كا ٔمج٩ ك٣ٔ ك٦م٪ب،

 :٧١٤ؿ ٠ي ستبيص ٦ ح٥ب ٦ ٠ـط كا ا٦ ٦ ٔلؿ ٠ي لنين ؽـاي

اِلهً ٌَػَهْتًًَ فَلَنْ تَرِذًٌْ شاكِشاً ٍَ ابْتَلٌَْتًًَ فَلَنْ تَرِذًٌْ صابِشاً فاَل اٌَْتَ سَلَبْتَ الًِّػْهَةَ  
 4يَ الْكَشٍنِ اِال الْكَشَمالشُّكْشِ، ٍَ ال اَدَوْتَ الشِّذَّةَ بِتَشْكِ الصَّبْشِ اِلهً وا ٍَكَُىُ وِ بِتَشْكِ 

 ٠لا صجل ٦ ٧١٤ؿي ٘لٌتبكٞ ثال ث٩ ٤يبٌتي، ٠لا ضٕل ٦ ثؾطيـي ٤م١ت ٠لا! ؽـايب»

 كا ثال ضـت صجلٞ تلْ ثب ٦ ٧٤كميـي ؿكيه ٣٠ ام كا ٤م١تت ٤ٕلؿي، ؿكيبٌت

                                                           

  .156 ص ،1 ج استيعاب؛ -41ص ،4ج اسدالغاتة؛. 1

  .51 ص اتَالشْداء؛. 4

 .161 ص الزاغثيي؛ اسعاف. 1
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 «.٤سنؿ ٔلٞ ام ويل ٔليٟ ام! پل٦كؿ٘بكا. ٧١٥٤ؿي ثيطتل

 ؿك كا ٠ف٧ٝٞ ٠زب٪ـ ا٠بٞ آ٢ ٥ت٠سٕ ٦ پلستص ٦ ؿلب عبٚ ثؾ٧ا٪ـ ٔسي ا٘ل 

 .١٤بيـ كر٧ق لل٩ٌ ٠مل٦ي ؿلبي ٪١ب٢ ث٩ ٩ٔ است ٔبٌي ثـا٤ـ ؽـا ؿك٘ب٨



 
 

    



 

                         

 

 سخاٍت  درس 

 احبديث 

: السَّخَاءُ شَرَشَةٌ فًِ الْرًََّةِ أَغْصَاٌُهَا فًِ الذٌٌَُّْا، وَيْ تَػَلَّقَ السالم ؼلٌه  اعَالشِّ الَقَ 
الْغُصْيُ إِلَى الْرًََّةِ. ٍَ الْبُخْلُ شَرَشَةٌ فًِ الًَّاسِ أَغْصَاٌُهَا فًِ الذٌٌَُّْا،  بِغُصْيٍ وًِْهَا قَادَهُ رَلِلَ

 وَيْ تَػَلَّقَ بِغُصْيٍ وًِْهَا قَادَهُ رَلِلَ الْغُصْيُ إِلَى الًَّاسِ.
لْػَزَابُ الشَّذٍِذُ لِػَذِيِّ بْيِ حَاتِنِ ؽًٍَّ: دُفِغَ ؼَيْ أَبٌِلَ اؼلٌه ٍ آله  اهلل ىصلاهللِ  قال سَسَُلُ 

 .لِسَخَاٍَةِ ٌَفْسِهِ
 .: إٍَِّاكَ ٍَ السَّخًَِّ فَئِىَّ اهللَ ٍَؤْخُزُ بٌَِذِهِالسالم ؼلٌه الشِّعَا الَقَ 

 هَالي ًيبسهٌذاى

، ١٤بم كا ث٩ ربي آ٦كؿ ٦ ثيل٢٦ آ٠ـ. اللاثي ت٥ٙـستي كا  اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣ 

 ا مؿ.٧١٤ؿ، ثل٘طت ٦ ٥ِجل كا صـ  ٠طب٪ـ٨

 لَبٌَّْلَ ٍَابْيَ سَسَُلِ اهللِ.٥ِجل ٍ٘ت:  

 «است؟ ٠ب٤ـ٨ صّـك ٠ب ٠ؾبكد پ٧ٚ ام: »ٌل٧٠ؿ 
 .«٥ٟٔ ِِس١ت ثيت، ا٪ٛ ثي٣ ؿك ٌل٧٠ؿي ٩ٔ ؿك٪ٟ ؿ٦يست: »ٔلؿ للض 
 سپس.« است سنا٦اكتل پ٧ٚ آ٢ ث٩ آ٫٤ب ام ٩ٔ آ٠ـ٨ ٔسي! ثيب٦ك كا آ٢: »ٌل٧٠ؿ 
 . ؿاؿ لاثيال ث٩ ٦ آ٠ـ ثيل٢٦ ٘لٌت، كا پ٧ٚ آ٢

 کٌن هي ادا را قزضت

 .كٌت ا٦ ٥٠نٚ ث٩ اساوة بي صٍذ اع٧اٜپلسي ٦ ليبؿت ثلاي ععلت آ٢ ك٦مي 
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 .ٍ٘ت ٠ي ؽ٧ؿ و٥١بٔي ام ٦ ٔلؿ ٠ي ٤ب٩ٜ اسب٩٠ 

 «ؿاكي؟ و١ي ص٩ ثلاؿك: »ٌل٧٠ؿ 

 .«است ؿك٪ٟ ٪ناك ضصت ٩ٔ ؿاكٞ ِلظي: »ٔلؿ للض 

 .«است ٠٣ ٨ل٫ـ ثل آ٢: »ٌل٧٠ؿ اٜسالٞ لٝي٩ ا٠بٞ عسي٣ 

 .«ثبضـ ٤طـ٨ اؿا ِلظٟ ٦ ث١يلٞ تلسٟ ٠ي» :ٍ٘ت اسب٩٠ 

 «.٥ٟٔ اؿا كا آ٢ ٣٠ تب ٠يلي ١٤ي: »ٌل٧٠ؿ 

 0.ٔلؿ اؿا ا٦ ٠لٖ ام پيص كا ِلض آ٢ ايطب٢ 

 

                                                           

 .134 ٍ 131ص الوعٌي؛ سوَ. 1



 

                         

 

 اشرتعسي هحُدرس 

 احبديث 

وَيْ لَنْ ٍَهْلِلْ ٌَفْسَهُ  : ٍَا شٌِػَةَ آلِ وُحَهَّذٍ، اؼْلَهَُا أٌََّهُ لٌَْسَ وًَِّاالسالم ؼلٌه  قُادِالصَّ الَقَ 
ؼًِْذَ غَظَبِهِ، ٍَ وَيْ لَنْ ٍُحْسِيْ صُحْبَةَ وَيْ صَحِبَهُ، ٍَ وُخَالَقَةَ وَيْ خَالَقَهُ، ٍَ وُشَافَقَةَ وَيْ 

 سَافَقَهُ، ٍَ وُرَاٍَسَةَ وَيْ زَاٍَسَهُ، ٍَ وُهَالَحَةَ وَيْ وَالَحَهُ.
، كَاىَ ٍََُسِّغُ «إٌِّا ٌَشاكَ وِيَ الْهُحْسًٌِِيَ»اهللِ ؼَضٍََّزَلَّ:  فًِ قََْلِالسالم  ؼلٌه  قُادِالصَّ الَقَ

 الْهَرْلِسَ، ٍَ ٍَسْتَقْشِضُ لِلْهُحْتَادِ، ٍَ ٍُػٌِيُ الظَّػٌِفَ.
: ؼَظِّهَُا أَصْحَابَكُنْ ٍَ ٍَقِّشٍُهُنْ، ٍَ لَاٍَتَهَرَّنْ بَػْظُكُنْ ؼَلى بَػْطٍ، السالم ؼلٌه  شُاقِالبَ الَقَ
 لَاتَظَاسٍُّا، ٍَ لَاتَحَاسَذٍُا، ٍَ إٍَِّاكُنْ ٍَ الْبُخْلَ، كٌََُُا ؼِبَادَ اهلل الْهُخْلَصٌِيَ.ٍَ 

 السالم عليِ  اهبم حسييعذرپذيزي 

 ٤نؿيٓ، ٦ ؿ٦ك ثب ٠مبضلت عس٣ ٦ ارت١بلي آؿاة ؿك  اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣ 

 .است ٘قضت ٦ ل٧ٍ ام سلضبك ،ععلت آ٢ ؽصبٚ. ث٧ؿ ٤فيل ثي ٦ پبي٩ ث٥ٝـ

 ععلت ام ٩ٔ ٔلؿ٨ ك٦ايت ٠ـ٤ي ع٥ٍي مك٤ـي ٠غ١ـ اٜـي٣ ر١بٚ 

 ٠لؿي ا٘ل: »ٌل٧٠ؿ ٩ٔ ٥ٔـ ٠ي ٤ّٛ  اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ پـكش ام اٜمبثـي٣ مي٣

 ثيب٦كؿ لقك ٦( ٌل٧٠ؿ اضبك٨ كاستص ٧٘ش ث٩ ٦) ٧٘ش اي٣ ؿك ؿ٪ـ ؿض٥بٞ ٣٠ ث٩

 پيى١جل رـٞ ام  اٜسالٞ لٝي٩   ؤ٥٠ي٣ا٠يلا١ٜ ميلا پقيلٞ؛ ٠ي كا ا٦ لقك ؿيٙلٞ، ٧٘ش ؿك

 :ٌل٧٠ؿ ٤ّٛ ٣٠ ثلاي ٦آ٩ٜ لٝي٩ اهلل صٝي

 ال ٍَشِدُ الْحََْضَ وَيْ لَنْ ٍَقْبَلِ الْػُزْسَ وِيْ وُحِقٍّ اٍَْ وُبْؼلٍ
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 عُ لقكآ٦ك ؽ٧ا٨ ؛٤پقيلؿ كا لقك ٩ٔ ٔسي ض٧ؿ ١٤ي( ٧ٔحل) ع٧ض ٦اكؿ

 0.ثبؼٛ يب ث٧ٙيـ

 ادة ًسجت ثِ ثزادر

 ٫٤بيت ؿك ؽ٧ؿ ثيت ا٪ٛ ٦ ؽ٧يطب٢ ثب٧٤ا٢، ٌلم٤ـا٢، ثب  اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣  

 .ٔلؿ ٠ي ثلؽ٧كؿ ٧٠ؿت ٦ ا٤س ٫٠لثب٤ي، كع١ت، ٠غجت، اؿة،

 آ٢ ام ٦ آ٠ـ،  اٜسالٞ لٝي٩  عس٣ ا٠بٞ ؽـ٠ت ٠لؿي ٩ٔ ٥ٔـ ٠ي ك٦ايت ِتيج٩ اث٣  

 .ٔلؿ صيني ؿكؽ٧است ععلت

 ٌّلِ يب س٥ٙي٣ ا٦ٞ ثلاي ٠ٙل ٤يست ضبيست٩ سؤاٚ،: »ٌل٧٠ؿ ععلت  

 «.ض٧ؿ كس٧ايي سجت آ٢ ٤ٕلؿ٢ اؿا ٩ٔ تب٦ا٤ي ٦ ؿي٩ يب ٦ ؽ٧اك٥٥ٔـ٨

 .«آ٫٤ب ام يٕي ثلاي ٠ٙل ض١ب ؽـ٠ت ث٩ ٤يب٠ـٞ: »ٔلؿ للض 

 .ؿاؿ٤ـ ا٦ ث٩ ؿي٥بك صـتب  ؿاؿ ٌل٠ب٢ ععلت، 

 سؤاٚ ٤ين ععلت آ٢ ام ٦ كٌت  اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣ ؽـ٠ت ٠لؿ آ٢ سپس 

 ٪١ب٢ ٦ ٌل٧٠ؿ ا٦ ث٩ كا ثلاؿكش سؾ٣ ٪١ب٢ ٪ٟ  اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣  ٔلؿ،

 «ؿاؿ؟ صّـك ت٧ ث٩ ثلاؿكٞ: »پلسيـ سپس ض٥يـ؛ كا پبسؼ

 .«ؿي٥بك صـ: »ٔلؿ للض 

 ثلاؿكش ثب ٤ؾ٧است ميلا ٔلؿ؛ لؽب ا٦ ث٩ ؿي٥بك ٩٤٦ ٧٤ؿ  اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣ 

 2.ثبضـ ٔلؿ٨ ثلاثلي

                                                           

 .417 ص ؛ًظن درر السوطيي. 1

 .134 ص ؛سوَ الوعٌي. 4
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 جَاة ًيکي ثِ ثْتز

  اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣ ؽـ٠ت ؿك ٩ٔ ٥ٔـ ٠ي ك٦ايت ا٤ََس ام ي٠ستمص١ يب٧ِت 

 :ٌل٧٠ؿ  اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣. آ٦كؿ ععلت آ٢ ثلاي ٘ٝي ؿست٩ ٥ٔينٔي ث٧ؿٞ؛

 ىتِ حُشَّةٌ لََِزْهِ اهللِ تَػالاٌَْ
 .آماؿي ؽـا ثلاي ت٧

: ؿٌل٧٠« ٥ٔي؟ ٠ي آماؿ كا ا٦ ت٧ ٦ آ٦كؿ٨ ثلايت ٘ٛ ؿست٩ يٓ ٥ٔينٔي: »ٍ٘تٟ 

 :ٌل٠بيـ ٠ي ميلا است؛ آ٧٠ؽت٩ اؿة ٠ب ث٩ ؽـا ص٥ي٣ اي٣»

 1«يَ اِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّة فَحَيًُّا بِاَحْسَهَ مِوْها اَيْ زُدُّيها»
 ام ث٫تل ستبيطي ث٩ ٠ّبثٛ ؿك ثبيـ ٤ين ض١ب ٥ٔـ، ستبيص كا ض١ب ٔسي ٪ل٘ب٨  

 2.ث٧ؿ ا٦ سبؽت٣ ؿآما ٘ٛ، ؿست٩ اي٣ ام ٤ي٧ٕتل ٦ .ؿ٪يـ پبسؼ آ٢، ٠ب٥٤ـ يب آ٢،

 

                                                           

 .64 ؛ًساء. 1

 .54 ص ؛اتَالشْداء -137 ص ؛سوَ الوعٌي. 4



 
 

    



 

                         

 

 خَاّي عذالتدرس 

 احبديث

 0: كٌَُا لِلظّالِنِ خَصْهاً ٍَ لِلْهَظْلَُمِ ؼٌََْاًالسالم ؼلٌه  ًٌيَؤوِالهٌُشُاوِ الَقَ 
 2.: الْػَذْلُ زًَُّةٌ ٍَاقٌَِةٌ ٍَ زًَُّةٌ بَاقٌَِةٌآله ٍَ ٌهِلَؼَ اهللًُ لَّصَ   اهللِ َلُسُسَ الَقَ 
 4خَلَاخَتُهُنْ. ،: الْػَاوِلُ بِالظُّلْنِ ٍَ الْهُػٌِيُ لَهُ ٍَ الشَّاعًِ بِهِ شُشَكَاءُالسالم ٌهلَؼَ  قُادِقَالَ الصَّ 

 خَاُ عذالتاهبم 

ث٩ ؿٌبق ام  اٜسالٞ لٝي٩ ا٠بٞ عسي٣٪بيي ٩ٔ ٧٘ا٨ ثل ضـت لال٩ِ  يٕي ام ؿاستب٢ 
اسغبَ ٦  ثبضـ، ؿاستب٢ اُكي٥ت ؿؽتل پ٥ب٨ ٠ي ٠ف٠٧ٝي٣ ٦ ع١بيت ام ثيضبك٘ب٢ ثي

٪١سل لجـاهلل ث٣ سالٞ است. ينيـ ٩ٔ ث٩ اصؽالط، ضب٪ناؿ٨ ٦ ٦ٜيم٫ـ ٠مب٦ي٩ ث٧ؿ 
٪بي  ٦ ت١بٞ اسجبة ض٧٫تلا٤ي، ام ر٩ٝ١ پ٧ٚ، ٠ّبٞ، م٦ك، ٥ٔينٔب٢ ٠ب٪ل٦ ٦ م٢

ثب اي٣ ٦ر٧ؿ، ثبم صطٟ ؼ١ك  ،ؽ٧ؿٌل٦ش ؿك اؽتيبكش ث٧ؿ٤ـ ٨كِبص٩ ٦ ؽ٧ا٥٤ـ
ـكش ٠مب٦ي٩ پبسـاك لص١ت ٦ لٍت ث٩ ثب٧٤ي ض٧٪لؿاكي ؿ٦ؽت ٩ٔ ثبيـ ا٦ ٦ پ

پلستب٤ي ٩ٔ ؿك ٧ٌ٦ك ليص ٦ ٧٤شِ  ا٦ ثبض٥ـ. ينيـ ٪١ض٢٧ اكافٚ ٦ ض٧٫ت
ض٤٧ـ ٤بآكاٞ ضـ، ا٠ب ام آ٤زب ٩ٔ آ٢ م٢، ٤زيت، پبٔـا٣٠ ٦  ع٠٧ٕت، تلثيت ٠ي

سبؽت٣ ٦ي ام ؼليُ پبكسبيي  لٍي٩ٍ ث٧ؿ ؿستلسي ث٩ ا٦ ام كا٨ ٌليت ٦ ٥٠غلي
                                                           

 .26 ح ؛ًْج الثالغِ. 1

  .25 ص ،15ج تحاراالًَار؛. 4

  .4 ج . کافي؛1
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 ٧١٤ؿ.  ٠غبٚ ٠ي

ؽ٧ا٤ـ، ثلاي ؽ٧ا٪ص ٤ٍس ٦  بپبْ، ٩ٔ ؽ٧ؿ كا ا٠يلا١ٜؤ٥٠ي٣ ٠ي٤ ٠٩مب٦ي 

اي مؿ. ا٦ ٠لؿ ثـثؾت كا  سبث٩ّ ض٧٫ت ينيـ ؿست ث٩ ٤يل٤ٗ ثسيبك لزيت ٦ ثي

ام م٢ لٍي٩ٍ ٦ ميجبيص رـا ٧١٤ؿ ٦ ٠ّـ٠بت ٔب٠يبثي ينيـ ام آ٢ م٢ كا ٌلا٪ٟ 

 سبؽت.

اي٣ تص١يٟ مضت ٦  ثب ويلت ٦ ر٧ا١٤لؿي ؿك ٠ّبثٛ اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ب ا٠ّ 

 ا٦ كا ٤ّص ثل آة ٔلؿ.  ٩ضيؽب٤ي ٠مب٦ي٩ ايستبؿ، ٦ ٤ّط

ؽ٧ؿ ث٩ عٍؿ ٧٤ا٠يس  ٩ويلت ٦ ع١يّت ٪بض١ي ٦ لالِ اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ 

 ٠س١ٝي٣ كا ٤طب٢ ؿاؿ ٦ ٠ب٤ك ام كسيـ٢ ينيـ ث٩ ٪٧س ٤بپبْ ٦ ضليلش ٘لؿيـ. 

٠جـٚ ٧١٤ؿ، ٦ آ٢ ستٟ  اٌتلاِي كا ٩ٔ ٠مب٦ي٩ ثب ٤يل٤ٗ ايزبؿ ٔلؿ، ث٩ اتصبٚ 

ثنكٖ كا ام لجـاهلل ث٣ سالٞ ٦ ٪١سلش ؿٌك ٘لؿا٤يـ. اي٣ ؿاستب٢ ؿك تبكيؼ 

 ٦0 ٠فبٜٟ ث٥ي ا٠ي٩ رب٦ؿا٢ ثبِي ٠ب٤ـ٨ است.  اٜسالٞ لٝي٩ ٠ٍبؽل آٚ لٝي 

 

 

  

                                                           

شَد. آًچِ کِ ها  در تعضي اس ذصَصيات ايي داستاى هاًٌد تعضي اعالم اذتالفاتي تيي هصادر آى ديدُ هي. 1

 «.االهاهة ٍالسياسة»، ٍاتي لتيثِ در «االتحاف»اجوال آى را ًمل کزدين هَافك است تا ًمل شثزاٍي در 



 

                         

 

 درس زّذ

 احبديث در هذهت دًيب

 تٍ ٍَ زُػِلَ وِفْتَاحُهُ الضُّهْذَ فًِ الذٌٌَُّْا.: زُػِلَ الْخٌَْشُ كُلُّهُ فًِ بٌَْالسالم ؼلٌه  قُادِالصَّ الَقَ 
 ٍَ ٍَزَذَ حَلَاٍَةَ حُبِّ اهللِ.  : إِرَا تَخَلَّى الْهُؤْوِيُ وِيَ الذٌٌَُّْا سَهَاالسالم ؼلٌه قَالَ الصَّادِقُ 
وُلْقًى ؼَلَى وَضْبَلَةٍ بِرَذْيٍ أَسَلَّ  ؼلٌه ٍ آله اهلل ىلص  وَشَّ سَسَُلُ اهللِ :السالم ؼلٌه   قَالَ الصَّادِقُ 

فَقَالَُا لَػَلَّهُ لََْ كَاىَ حٌَّاً لَنْ ٍُسَاٍِ دِسْهَهاً فَقَالَ  ؟فَقَالَ لِؤَصْحَابِهِ كَنْ ٍُسَاٍِي هَزَا .وٌَْتاً
 0.ٍَ الَّزِي ٌَفْسًِ بٌَِذِهِ لَلذٌٌَُّْا أَهََْىُ ؼَلَى اهللِ وِيْ هَزَا الْرَذْيِ ؼَلَى أَهْلِهِ :الًَّبًُِّ

 ثِ دًيب السالم عليِ اهبم حسييًگبُ 

م٪ـ ٔب٠ٛ ٦ ؽ٧اك ض١لؿ٢ ؿ٤يب، ٪١ب٢ ٌـأبكي ٦ ٘قضت  ٩ث٫تلي٣ ٤طب٤ 

ام رب٢ ؽ٧ؿ، ر٧ا٤ب٢، ثلاؿكا٢، اصغبة ٦ يبكا٢ ٦ ت٣ ؿاؿ٢  اٜسالٞ لٝي٩سيـاٜط٫ـاء 

 ث٩ آ٢ ٪٩١ ٠صيجت ٦ ثال ث٧ؿ.

كمش ٤جبضـ ِـك ٦ ا ٪بي ؿ٤ي٧ي ؿك ٤فل ٔسي ثي ا٘ل ؿ٤يب ٦ ٠بٚ ٦ ٤م١ت 

ت٧ا٤ـ اي٣ ٩٤٧٘ ؿك كا٨ عُ ٦ يبكي ؿي٣ ؽـا ٦ ثنك٘ـاضت ٪ـي لبٜي ؽ٧ؿ  ١٤ي

لنينا٤ص كا ثجي٥ـ،  ٩پبيـاكي ٦ استّب٠ت ٦كمؿ تب ث٩ عـي ٩ٔ ثـ٢ ِؽم٩ ِؽم

م٢ ٦ ٌلم٤ـ، ؿٚ پل ٫٠ل  ٧ٔ٩ؿٔب٤ص كا ام مع١ت تط٥ٙي ثط٧٥ؿ، ٘لي ٩صـاي ٤بٜ

٪بي ٔبكي ٦اكؿ آيـ ا٠ب ؿك  ٩ مؽ٦ٟ لبؼ٩ٍ ا٦ كا ث٩ ؿكؿ آ٦كؿ ٦ ثلپيٕلش آ٢ ٪١

                                                           

  .4 ج . کافي؛1
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يبكي ؿي٣ ؽـا حبثت ٦ پب ثلرب ث١ب٤ـ، ؿك ٠ّبثٛ ثبؼٛ، ٤ل٠ص ٤طب٢ ٤ـ٪ـ ٦ ص٢٧ 

 ٨٧ٔ ؿك ثلاثل ت١بٞ اي٣ ٠صبئت است٧اك ث١ب٤ـ.

پيط٫٥بؿ ٔلؿ٤ـ ٩ٔ ثب ينيـ ام ؿك ٠سب٠غ٩ ٦   اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣آكي! ث٩  

يب ؽالي ضإ٢ ٦ ضلي ا٦ ض١لؿ٨ سبمش ؿك آيـ ٦ ث٩ ٤غ٧ي ٩ٔ ؿك للي ا٪ٛ ؿ٤

٤ط٧ؿ ثب ا٦ ٥ٔبك ثيبيـ ٦ ؿك ل٧ض، ؽ٧ؿ، ؽب٤ـا٢، ٌب٠يٛ ٦ ؽ٧يطب٤ص ام ؿ٤يب 

ٔسي ٤ج٧ؿ ٩ٔ ثلاي م٤ـ٘ي ؿ٤يب  اٜسالٞ لٝي٩ ا٠بٞ عسي٥٠٣ـ ض٤٧ـ؛ ا٠ب  ٠ت١تك ٦ ث٫ل٨

٦ ؽ٧ضٙقكا٤ي، ٠صبٜظ اسال٠ي كا ٤بؿيـ٨ ا٤ٙبضت٩ ٦ ثب ٘لٌت٣ عُ اٜس٧ٕت، 

ا٠عب ١٤بيـ ٦ ؿك اؿاي تٕٝيً  ٌبسـ ٦ سلاسل ـٟٝ ٦ ٍٔل كا ثلِلاكي آ٢ ؿستٙب٨

 ؿاك ضـ٨ ٠سب٠غ٩ ٦ ٧ٔتب٪ي ١٤بيـ. ١٫٠ي ٩ٔ ام س٧ي ؽـا ل٫ـ٨ ٦٩ ٦ـيٍ

ا٘ل آٌتبة كا ؿك ؿست »پسل ٔسي است ٩ٔ ٌل٧٠ؿ:  اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ 

كاست، ٦ ٠ب٨ كا ؿك ؿست صپٟ ثٙقاك٤ـ ٩ٔ ؿست ام ؿل٧ت ثلؿاكٞ، ثل٤ؾ٧ا٪ٟ 

 0«.ؿاضت

ؿ٤يبي ض١ب ٤نؿ ٣٠ ام آة ثي٥ي يٓ ثن مٔب٠ي »ٍ٘ت:  ا٦ پسل ٔسي است ٩ٔ ٠ي

 2«.ؽ٧اكتل است

ؿك اي٣ ٤بعي٩، ثنكٖ ٦ يٙب٩٤ ث٧ؿ. م٤ـ٘ي  اٜسالٞ لٝي٩  عسي٣»٧٤يسـ:  لالئٝي ٠ي 

ض١لؿ ٦ ام ٠لٖ ثيٟ ٦ ٪لاسي ٤ـاضت. رن ث٩ ثل٪ب٢  ؿ٤يب كا ؽ٧اك ٠ي

لؿ، ث٩ ٪يش صين ت٧ر٩ ٤ـاضت. ام ٔ پل٦كؿ٘بكش، ٩ٔ ٪٩١ صين كا ٌـاي آ٢ ٠ي

اي٣ ر٫ت سنا٦اك است ٠ب٥٤ـ ضبلل ٪٥ـي، ٠مي٣ اٜـي٣ ار١يلي، ا٦ كا ؿ٠٦ي٣ 

                                                           

 .144 ٍ 143 ص ،4ج ؛تاريد طثزي. 1

 .1 خ ؛ًْج الثالغِ . 4
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 0«ٔبػ اسالٞ ثمـ ام رـش، ٦ ٠زّـِؿ ث٥بي ت٧عيـ ٦ يٕتب پلستي ث٥ب٠يٟ. ٨ث٥ب ٥٥ٔـ

اش ام ؿ٤يب  ث٩ ٔٛ ٦ر٧ؿ ٦ ت١بٞ ٪ستي اٜسالٞ لٝي٩عسي٣ »٧٤يسـ:  ٦ ٤ين لالئٝي ٠ي

٠ب٥٤ـ پـكش، كئيس ٦ سيـ م٪بؿ  اٜسالٞ لٝي٩ ا٠بٞ عسي٣پس  2«٨ ث٧ؿ.ك٦ ٘لؿا٤ـ

 ٍ٘ت: ث٧ؿ. پـك ٠ي

 4بْيِ اَبٌؼالِب اٌَسٌ بِالْهََْتِ وِيَ الؼِّفْلِ بِحَذْي اُوِّهٍَِ اهللِ ال
 ٩ؼبٜت ٤سجت ث٩ ٠لٖ ام ا٤س ؼٍٛ ث٩ سي٥ ث٩ ؽـا س٥٘٧ـ! ا٤س ٌلم٤ـ اثي 

 ٠بؿكش ثيطتل است.

 3غاسِبٍ ٍَسَدَ اٍَْ كَؼالِب ٍَزَذٍََ وا اٌََا اِلّا كَ
 ٍ٘ت: پسل ٠ي

 5ا بَشَواًا سَػادَةً، ٍَ الَ الْحٌَاةَ وَغَ الظّالِهٌيَ اِلّالْهََْتَ اِلّ ىاًٌِِّ ال اَسَ
اي ؿك ٧٠كؿ م٪ـ آ٢ ععلت ٧٘يـ ٩ٔ ث٩ ا٦ ٍ٘ت٩  اث٣ ض٫ل آض٧ة ؿك ر٩ٝ١ 

 :ٌل٧٠ؿ« ثيٟ ت٧ ام پل٦كؿ٘بكت ث٩ ص٩ ٠ينا٢ ثنكٖ است؟»ضـ: 

ٔسي ؿك ك٦م ِيب٠ت،  ؿكا٠ب٢ ٤يست؛ فًِ الذٌٌُّْا اهللَ ال ٍَؤوَيُ الْقٌِاوَةَ اِال وَيْ خافَ

  6ؿ٤يب ام ؽـا ثتلسـ. ٩ٔ ؿك ٔس ٠ٙل آ٢

                                                           

 ًمل تِ هعٌا. 117 ص ؛سوَ الوعٌي. 1 

 .114 ص ؛سوَ الوعٌي. 4

 .412 ص ،1 ج ؛اتي اتي الحديد ةشزح ًْج الثالغ. 1

 .3 ِذطث ة؛الثالغ ًْج. 2

 .161 ص ،22 ج ؛تحاراالًَار. 3

 .47 ص ،2ج ؛هٌالة. 4



 
 

    



 

                         

 

 تَاضع درس

 احبديث

هللِ سَفَػَاهُ  : إِىَّ فًِ السَّهَاءِ وَلَكٌَْيِ وََُكَّلٌَْيِ بِالْػِبَادِ فَهَيْ تَََاعَغَالسالم ؼلٌه   قَالَ الصَّادِقُ  
 ٍَ وَيْ تَكَبَّشَ ٍَعَػَاهُ.

: وِيَ التَََّاعُغِ أَىْ تَشْعَى بِالْهَرْلِسِ دٍُىَ الْهَرْلِسِ ٍَ أَىْ السالم ؼلٌه   قَالَ الصَّادِقُ 
تُحْهَذَ ؼَلَى تُسَلِّنَ ؼَلَى وَيْ تَلْقَى ٍَ أَىْ تَتْشُكَ الْهِشَاءَ ٍَ إِىْ كًُْتَ وُحِقّاً ٍَ أَىْ لَا تُحِبَّ أَىْ 

 التَّقََْى.
: فٌِهَا أٍَْحَى اهللُ ؼَضٍََّزَلَّ إِلَى دَاٍُدَ: ٍَا دَاٍُدُ كَهَا أَىَّ أَقْشَبَ السالم ؼلٌه   قَالَ الصَّادِقُ 

 0الًَّاسِ وِيَ اهلل الْهُتَََاعِػَُىَ كَزَلِلَ أَبْػَذُ الًَّاسِ وِيَ اهللِ الْهُتَكَبِّشٍُىَ.

 اس افتبدگي تب عشت

٪لص٩ ٠ملٌت، ؽـاض٥بسي، ت٧عيـ، لٟٝ ٦ ع١ٕت ا٤سب٢ ثيطتل ض٧ؿ، ت٧اظك  

 ٘لؿؿ. ٦ ٌل٦ت٥ي ا٦ ميبؿتل ٠ي

٤بضي ام ر٫ٛ، ٤بؿا٤ي، وٍٝت ٦ ؽ٧ؿپس٥ـي است. ؿك آيبت ٔلي٩١  ،تٕجل ثطل 

 ٦ اعبؿيج ام تٕجل ث٩ ضـت ٠ق٠ت، ٦ ام ت٧اظك، ٠ـط ٦ ستبيص ضـ٨ است.

ثسيبك ٠غتلٞ ث٧ؿ. م٠ب٤ي ٩ٔ ا٦ ٦ ثلاؿكش،  ؿك ٤نؿ ٠لؿٞ اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ 

ضتبٌت٥ـ ت١بٞ كربٚ ٦ ضي٧ػ صغبث٩  پيبؿ٨ ث٩ عذ ٠ي لٝي١٫باٜسّالٞ   عس٣ ٠زتجي

                                                           

 .4 ج . کافي؛1
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 پي٧١ؿ٤ـ.  ٩ٔ ٪١لا٨ آ٫٤ب ث٧ؿ٤ـ ث٩ اعتلا٠طب٢ ام ٠لأت پبيي٣ آ٠ـ٨ ٦ پيبؿ٨ كا٨ ٠ي

٦ ٔبػ ٠زٝٛ ؿك ٠يب٢ ٠لؿٞ ٩٤ ثلاي آ٢ ث٧ؿ ٩ٔ ا  اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣اعتلاٞ  

ِي١ت ث٧ؿ٤ـ يب وال٠ب٢ ٦ سلثبما٤ي پيطبپيص  ٪بي س٧اكي ا٦ ٘لا٢ ؿاضت يب ٠لَٔت

كا ثلاي ا٦ صٝي اهلل لٝي٩ ٦ آ٩ٜ  ٩ٔ ٠سزـ پيى١جل كٌت٥ـ يب آ٢ يب ؿ٤جبٚ ٠لَٔت ا٦ ٠ي

ثست٥ـ، ٩٤! ثلاي  ٪ب كا ؿك ٧٠ِك آ٠ـ ٦ ضـ ٦ي ثل ٠لؿٞ ٠ي ٧١٤ؿ٤ـ ٦ كا٨ ؽ٧ٝت ٠ي

ٔلؿ ٦ رـايي ام  ثب ٠لؿٞ م٤ـ٘ي ٠ي اٜسالٞ لٝي٩ ا٠بٞ عسي٣. ٪يش يٓ ام اي٫٥ب ٤ج٧ؿ

پقيلٌت. م٤ـ٘ي ا٦ ٠بال٠بٚ ام سبؿ٘ي ث٧ؿ. ٪٩١ سب٩ٜ پيبؿ٨ ث٩ عذ  آ٫٤ب كا ١٤ي

٧١٤ؿ؛ ثب ٌّلا ٠مبضلت  كٌت ٦ ثب ٠لؿٞ ٤طست ٦ ثلؽبست، ٦ آ٠ـ ٦ ضـ ٠ي ٠ي

ؿك تطييك  ضتبٌت، ضـ، ث٩ ليبؿت ثي١بكا٢ ٠ي ٔلؿ، ؿك ١٤بم ر١بلت، عبظل ٠ي ٠ي

رست ٦ ؿك ٠سزـ رـش پيى١جل ثب ؿ٦ستب٢ ٦ اصغبة  ٪ب ضلٔت ٠ي ر٥بم٨

٧١٤ؿ، ؽ٧ؿش  پقيلٌت ٦ آ٫٤ب كا ٠ي١٫ب٢ ٠ي ٤طست. ا٦ ؿل٧ت ٌّلا كا ٠ي ٠ي

 ثلؿ. ثلاي ٠غتبرب٢، ثي٧٥ايب٢، ثي٨٧ م٤ب٢ ٦ يتي١ب٢، ٤ب٢ ٦ وقا ٠ي

 آثبر تَاضع ثز دٍش حضزت

ثـ٢ ٠ؽ٫ل ايطب٢ كا لليب٢ ثل ؽبْ  پيط٩ ٦ س٥ٙـٚ ٩ٌ٧ٔ ٦ِتي سپب٪يب٢ ستٟ 

٠جبكٔص ٤طب٢ ام ثلؿاضت٣ ثبك ؿيـ٤ـ، ام لٝت آ٢ ر٧يب ضـ٤ـ،  ٩ا٥ٌٕـ٤ـ، ثل ضب٤

٪بيي است ٩ٔ ؿك ٠ـي٩٥ ث٩ ؿ٦ش ٠جبكْ ثل  احل ا٤جب٢»ععلت سزبؿ ٌل٧٠ؿ: 

 0«ثلؿ. م٤ب٢ ٠ي ٪بي ٌّلا، ايتبٞ ٦ ثي٨٧ ٘لٌت ٦ ث٩ ؽب٩٤ ٠ي

 

                                                           

 .444ص  ،4ج ؛هٌالة. 1



 

                         

 

 شجاعتدرس 

 احبديث

إِىَّ اهللَ ؼَضٍََّزَلَّ خَصَّ الْؤٌَْبٌَِاءَ بِهَكَاسِمِ الْؤَخْلَاقِ فَهَيْ كَاٌَتْ  :السالم ؼلٌه   ادِقُقَالَ الصَّ 
اهَا. فٌِهِ فَلٌَْحْهَذِاهللَ ؼَلَى رَلِلَ ٍَ وَيْ لَنْ تَكُيْ فٌِهِ فَلٌَْتَظَشَّعْ إِلَى اهللِ ؼَضٍََّزَلَّ ٍَ لٌَْسْؤَلْهُ إٍَِّ

لْتُ فِذَاكَ ٍَ وَا هُيَّ؟ قَالَ: هُيَّ الََْسَعُ ٍَ الْقًََاؼَةُ ٍَ الصَّبْشُ ٍَ الشُّكْشُ ٍَ قَالَ: قُلْتُ زُػِ
 .الْحِلْنُ ٍَ الْحٌََاءُ ٍَ السَّخَاءُ ٍَ الشَّرَاؼَةُ ٍَ الْغٌَْشَةُ ٍَ الْبِشُّ

لَنْ ٍُػْؼَهُيَّ أَحَذٌ قَبْلًََا ٍَ لَا  أُؼْؼًٌَِا أَهْلَ الْبٌَْتِ سَبْػَةً ؼلٌه ٍ آله: اهلل ىصل  قَالَ سَسَُلُ اهللِ 
ٍُػْؼَاهَا أَحَذٌ بَػْذٌََا الصَّبَاحَةَ ٍَ الْفَصَاحَةَ ٍَ السَّهَاحَةَ ٍَ الشَّرَاؼَةَ ٍَ الْحِلْنَ ٍَ الْػِلْنَ ٍَ 

 .الْهَحَبَّةَ وِيَ الًِّسَاءِ

 شجبعت راستيي

ثبضـ. ضزبلت اي٣  ٠ي  اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ ٩ضزبلت، يٕي ام ٌعبيٛ ثلرست 

٫ِل٠ب٢ تبكيؼ، عبٜتي است ٤ٍسب٤ي ٦ ك٦عي ٩ٔ عـ ٦سػ ثي٣ ت٧٫ك ٦ رج٣ 

است، ٪لٔس ٦ارـ آ٢ ثبضـ ؿاكاي ظجػ ٤ٍس ؽبصي است ٦ ل٧ا٠ٛ تلس، 

رج٣، ٥ٔـي، سستي ٦ ٌت٧ك، ٦ اسجبة ت٥ـي، ثي ثبٔي، ٘ستبؽي ٦ رسبكت ثل 

كت رس١ي ٦ ٪ل ض٧ؿ. اي٣ صٍت ا٘ل م٦كِ ثبم٦، ِـ ص٥ي٣ ضؾصي ٠سٝػ ١٤ي

٨ّ٧ِ ٦ ِـكت ؿيٙل كا ك٪جلي ٥ٔـ، آ٢ ِـكت، ٠ف٫ل ضزبلت ؽ٧ا٪ـ ضـ ؿك ويل 

 ٘لؿؿ. اي٣ ص٧كت  سجت سلم٤ص ٦ ٠ال٠ت ٠ي

آٌلي٣  تلي٣ صٍبت ٌبظ٩ٝ است. ـ٧٫ك استمـاؿ٪بي ١ٔبٚ اي٣ صٍت ام ضليً 
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 ثبضـ. ثطل ٦ ٌمٝيت ٧ِاي ٔب٩ٝ٠ ؿك ا٦ ث٩ اي٣ صٍت ٦اثست٩ ٠ي

 ّب هعيبر ثقبي اهت

٥٠ـ ٤جبض٥ـ ك٪سپبك  ٪ل ٠ٝتي ٩ٔ اٌلاؿ آ٢ ام ضزبلت ك٦عي ٦ اؽالِي ث٫ل٨ 

 ؿيبك ٤يستي ؽ٧ا٪ـ ضـ ٦ ث٩ م٦ؿي تغت تسٝػ ثيٙب٤ٙب٢ ِلاك ؽ٧ا٪ـ ٘لٌت.

٥٠ـي آ٫٤ب  ٪ب ٦ لنت ٦ سلث٥ٝـي آ٫٤ب ٦اثست٩ ث٩ ٠ينا٢ ث٫ل٨ ٦ر٧ؿ ٦ ثّبي ا٠ت 

 ام ضزبلت است.

يجي، تلس ام ا٤تّبؿ، ر٧ٝ٘يلي ام رب، ل٧اٞ ٌل ٔبكي، اعتيبؼبت ثي ٠غبٌف٩ 

٪بي ر٢٧٥ آ٠ين، ثبؽت٣  ٪ب، رسبكت آماؿي ؿيٙلا٢، اؽت٥بَ إٌبك، ت٥ـك٦ي

ٔلؿ٢  ٌل٦ضي، ؽيب٤ت ث٩ ٠ٝت ٦ پيط٩ ك٦عي٩ ٦ ٤بضٕيجي، ست١ٙلي ٦ ٦ؼ٣

آثل٦يي، ٪٩١  ضلٌي ٦ ثي ٔبكا٩٤ ؿك ا٧٠ك ٦ كاظي ضـ٢ ث٩ ثي سيبست ٠غبٌف٩

 ٔبضً ام ٤ـاضت٣ صٍت ضزبلت است.

ؿاكي، صلاعت ٫ٜز٩، ٠ّب٠٦ت ؿك ثلاثل  ص٥ب٤ض٩ ظجػ ٤ٍس، ؽ٧يطت٣ 

٪بي ك٦م٘بك، ثيٟ ٤ـاضت٣ ام ا٤تّبؿ ٦ اعتلاٞ ث٩ آماؿي  ٤ب٠الي١بت ٦ سؾتي

 ثبضـ. ضزبلت ٠ي ٩ؿيٙلا٢، ٤بضي ام ٠ٕٝ

تزٝي يبٌت٩ ث٧ؿ. ك٦ط ٦   اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣ت١بٞ ٠فب٪ل اي٣ ضزبلت ؿك  

شراؼة »ضزبلت ث٧ؿ تب ربيي ٩ٔ  ٩تلي٣ ٠لتج رسٟ ا٦ ٠لٔن ١٤بيص لبٜي
 ظلة ا١ٜخٛ ٘طت.« ةالحسًٌٌ

 السالم عليِ اهبم حسييدر رسهگبُ 

ث٩ ِصـ ٩ٌ٧ٔ علٔت ٔلؿ، اث٣ ميبؿ ام ض٥يـ٢ اي٣  اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٦٣ِتي  
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ؽجل، ٤بكاعت ٦ ٤ٙلا٢ ٘لؿيـ. ا٦ ثيست ٪ناك ٤ٍل كا ثلاي ٤جلؿ ثب ععلت 

ٔلؿ تب ثلاي ينيـ ام آ٢ ععلت ثيمت ثٙيل٤ـ ٦ ا٘ل ثيمت ٌلستبؿ ٦ ث٩ آ٫٤ب ا٠ل 

٤ٕلؿ ا٦ كا ثٕط٥ـ. ٦ِتي ث٩ ا٦ پيط٫٥بؿ ثيمت ضـ، ٤پقيلٌت ٦ ث٩ رـ ٦ پـكش 

تإسي ٧١٤ؿ ٦ ث٩ تغ١ٛ ـٟٝ ٦ م٦ك ٦ ٥٤ٗ ٦ لبك، كاظي ٤ٙطت؛ ضزبلت 

٪بض١ي٩ كا آضٕبك ٔلؿ ٦ ثب اي٩ٕ٥ ؽ٧ؿ، ا٪ٛ ثيت، لنينا٢، ٔسب٢ ٦ اصغبثص كا 

ِـٞ ٠ب٤ـ ٦ ثب  ٔلؿ٨ ٦ ٪ـي ٤ين٨ ٦ تيل ِلاك ؿاؿ٤ـ، ؿك ر٫بؿ، حبثت ٠غبصل٨

ض٫ب٠ت لبٜي ثـ٢٦ اظؽلاة ٦ ثب ٧ِّت ِٝت ؿك ص٥ي٣ ٧٠ِميت ؽؽيلي پبيـاكي 

 ٧١٤ؿ ٦ ٤ـا سل ؿاؿ:

. وا سَأٍْتُ أغْذَسَ وًِْكُنْ قُبْحاً لَكُنْ، ٍَ تَػْساً لَكُنُ الٍََْْلُ خُنَّ الٍََْْلُ !ٍا اَهْلَ الْكَُفَةِ
اِسْتَصْشَخْتُهٌَُا فَاَتًٌَْاكُنْ، ٍَ اَسْشَؼْتُنْ اِلً بٌَْػَتًِا سُشْؼَةَ الزّبابِ ٍَ لَهّا اَتًٌَْاكُنْ تَهافَتُّنْ 
تَهافُتَ الْفَشاشِ، ٍَ سَلَلْتُنْ ؼَلًٌَْا سٌَُُفَ اَؼْذائًِا وِيْ غٌَْشِ ؼَذْل اَفْشََْهُ فٌكُنْ، ٍَ الرٌَْب 

الظّالِهٌيَ خُنَّ حَهَلَ ؼَلٌَْهِنْ، ٍَ سٌَْفُهُ وُصَلَّتٌ فً ٍَذِهِ ٍَ  ىال لَػًَْةُ اهللِ ؼَلٌَْكُنْ اَوًِّا كاىَ اِلَ
 هََُ ًٍُْشِذُ:

 ٍَٔب٤ي ث٫ِقا ٠ٍْٓؾَلاً عيـــ٣َ اٌَْؾُلُ ا٤ََب اث٣ُٕ لِٓٝي اٜغِجٕل ٣ِ٠ْ آِٚ ٪بضِٟ

٦ اٞ؛ مضتي، ٪الٔت، ٤بث٧ؿي  تل ام ض١ب ٤ـيـ٨ اي ٠لؿٞ ٩ٌ٧ٔ! ل٫ـ ض٣ٕ 

ضّب٦ت ثل ض١ب ثبؿ ٩ٔ ث٩ ٠ب استىبح٩ ٔلؿيـ، ٦ ٠ب كا ث٩ يبكي ؽ٧ؿ ؽ٧ا٤ـيـ، ٠ب 

ؿل٧ت ض١ب كا پقيلٌتيٟ ٦ ض١ب ث٩ س٧ي ثيمت ٠ب ٠ب٥٤ـ ٠ٙس، ضتبة ٘لٌتيـ! 

ا٢٧٥ٔ ٩ٔ ث٩ س٧ي ض١ب آ٠ـيٟ ٠ب٥٤ـ پل٦ا٩٤ سجٓ ٌل٦ كيؾتيـ، ٦ ث٩ س٧ي ضل ٦ 

٩ٔ آ٫٤ب  آ٢ ٔطيـيـ ثي ثـي ك٦ ٔلؿيـ ٦ ض١طيل٪بي ؿض٥١ب٢ ٠ب كا ث٩ ك٦ي ٠ب

لـٚ ٦ ؿاؿي ؿك ٠يب٢ ض١ب ٌبش ٥٥ٔـ، ٦ ام ٠ب ٥٘ب٪ي ٤سجت ث٩ ض١ب صبؿك ضـ٨ 
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ٔبكا٢ است! پس ثل آ٢ ٠لؿٞ وـاك ثب  ثبضـ. آ٘ب٨ ثبضيـ ٩ٔ ٜم٥ت ؽـا ثل ستٟ

 ٌل٧٠ؿ: ٔلؿ ٦ ٠ي ٔطيـ٨ ع٩ٝ١ ٠ي ض١طيلِ ام ٤يبٞ

٠ّبٞ ٠ٍبؽل٨، اي٣ ٣٠ ٌلم٤ـ لٝي آ٢ ٠لؿ لبٜٟ صبٜظ ٪ستٟ ام آٚ ٪بضٟ ٦ ؿك  

 اٌتؾبك ثلاي ٣٠ ثس است.

ٔلؿ تب ثسيبكي ام ضزبلب٢ سپب٨ ٩ٌ٧ٔ كا ث٩ ؽبْ ٪الٔت  ا٦ ٪٧١اك٨ ر٫بؿ ٠ي»

 0«ٔلؿ. كٌت ٦ ام ٠لٖ، ا٤ـيط٩ ١٤ي ا٤ـاؽت ٦ ؿك ؿكيبي ر٥ٗ ٌل٦ ٠ي

ـ:  اث٣ اثي اٜغـيـ ٠ي   ٜاسالٞ لٝي٩ ث٣ لٝي  ا٠بٞ عسي٣ٔيست ؿك ضزبلت ٠ب٥٤ـ »٧٤يس

تل ام ا٦ ٔسي كا ٤ـيـيٟ ؿك عبٜي ٩ٔ ا٤ج٨٧  ا٢ ٔلثال ٍ٘ت٥ـ: ٠ب ضزبق٩ٔ ؿك ٠يـ

٦ك ضـ٨، ٦ ام ثلاؿكا٢، ا٪ٛ ٦ يبكا٢ رـا ضـ٨ ثبضـ، ٠ب٥٤ـ ضيل  ٠لؿٞ ثل ا٦ ع٩ٝ١

ثلي ث٩ ٠لؿي ٩ٔ كاظي ث٩  ضٕست ٦ ص٩ ١٘ب٢ ٠ي كم٥٠ـ٨، س٧اكا٢ كا ؿك٪ٟ ٠ي

 2«پستي ٤طـ، ٦ ؿست ؿك ؿست آ٫٤ب ٤ٙقاكؿ تب ٔطت٩ ضـ.
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 عسم ٍ ارادُدرس 

 احبديث

 : أَصْلُ الْػَضْمِ الْحَضْمُ ٍَ خَهَشَتُهُ الظَّفَش.السالم ؼلٌه   قَالَ أَوٌِشُالْهُؤْوًٌِِيَ 
 : وِيَ الْحَضْمِ قََُّةُ الْػَضْمِ.السالم ؼلٌه   قَالَ أَوٌِشُالْهُؤْوًٌِِيَ 
 .ى وَا لَنْ تَسْتَبِيِ الشُّشْذَ فٌِهِ: لَاتَػْضِمْ ؼَلَالسالم ؼلٌه   قَالَ أَوٌِشُالْهُؤْوًٌِِيَ 

 عظوت در تصوين

ؿاضت٣ ث٩ ا٤زبٞ ٦ پبيب٢ ٔبك، ث٩ ؼ٧كي   لف١ت ؿك تص١يٟ ث٩ ٠م٥بي لنٞ كاسؼ 

٩٤٧٘ ام لنٞ ؽ٧ؿ ثبم ٤ٙلؿؿ، ٦ ؿك تص١يٟ ؽ٧ؿ سستي  ٘ب٨ ٦ ث٩ ٪يش ٩ٔ ٪يش

ص١يٟ پبيب٢ ٦ لبِجت آ٢ كا ث١٥بيـ ٦ ٪طيبكا٩٤ ت ٧٤٩كمؿ؛ ام آوبم ٔبك، ٠العف

 ثٙيلؿ.

ثي٥ي پبيب٢ ٔبك، ٦اكؿ  ص٩٤٧ٙ ثب پيص اٜسالٞ لٝي٩عسي٣ ا٠بٞ ا٢٧٥ٔ ثؾ٧ا٤يـ ٩ٔ  

٘ب٨ ٩ٔ لنٞ  ؽبست. آ٢ ا٦ ص٩٤٧ٙ ام ضم٧ك ؽؽيلش ثل ٠ي  ٠يـا٢ ضـ ٦ سؾ٥ب٢

 ؽل٦د ام ٩ٕ٠ ٦ سٍل ث٩ للاَ كا ؿاضت اي٣ ؽؽج٩ كا ؽ٧ا٤ـ:

 ىسَسَُلِهِ خُػَّ الْهََْتُ ؼَل ىاهللُ ؼَل ىبِاهللِ، ٍَ صَلَّقََُّةَ اِال  اَلْحَهْذُهللِ، ٍَ واشاءَاهللُ ٍَال 
 ىسْالفً اِشْتٌِاقَ ٍَػْقَُبَ اِلاَ ىالْفَتاةِ، ٍَوا اٍَْلَهًًَ اِل زٌذِ ىػَّ الْقَالدَةِ ؼَلٍُلْذِ آدَمَ وَخَ

فَلََاتِ بٌَْيَ ٍَُسُفَ، ٍَ خٌِشَلً وَصْشَعٌ اٌََا القٌهِ كَؤًٌَِّ بِاٍَْصالً تَقَؼَّػُها ؼُسْالىُ الْ
ىَّ وًًِّ اَكْشاشاً زََْفاً، ٍَ اَزْشِبَةً سَغْباً ال وَحٌصَ ؼَيْ ٍََْم خُػَّ ًََاٍٍسِ، ٍَ كَشْباَل فٌََهْلَاَال

ًْا اُزَُسَ الصّابِشٍيَ لَيْ تَشْزَ  ىا اَهْلَ الْبٌَْتِ ٌَصْبِشُ ؼَلبِالْقَلَنِ سِعًَ اهللِ سِعاٌ باَلئِهِ، ٍَ ٍََُفٌَّ
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سَُلِ اهللِ لُحْهَتُهُ بَلْ هًِ وَرْهَُؼَةٌ لَهُ فً حَظٌشَةِ الْقُذسِ تَقِشُّ بِهِنْ ؼًٌَُْهُ ٍَ ًٍَُرِّضُ بِهِنْ ؼَيْ سَ
لِقاءِ اهللِ ٌَفْسَهُ فَلٌَْشْحَلْ وَػًَا فَاًًٌِّ ى ا وُهْرَتَهُ، ٍَ وََُؽًِّاً ؼَلٍَؼْذَهُ اَال فَهَيْ كاىَ بارِالً فًٌ

 0.ىشاءَ اهللُ تَػال وُصْبِحاً اِىْساحِلٌ 
ض٧ؿ ٦ ٤يل٦يي رن ث٩ ؽـا  سپبس ثلاي ؽـاست ٦ آ٤ض٩ ؽ٧است ا٦ست ٠ي 

 ٤يست ٦ ؿك٦ؿ ؽـا ثل پيى١جلش.

ثل ٌلم٤ـا٢ آؿٞ ٧٤ضت٩ ضـ٨ ٦ آ٫٤ب كا اعبؼ٩ ٔلؿ٨، ٠ب٥٤ـ ٘لؿ٢ ث٥ـ ثل  ،٠لٖ  

٩٤٧٘ ٩ٔ  ٘لؿ٢ ؿؽتل ر٧ا٢. ٣٠ ثسيبك ٠طتبَ ث٩ ؿيـاك ٘قضتٙب٢ ؽ٧يطٟ ٪١ب٢

طتبَ ؿيـاك ي٧سً ث٧ؿ. ثلاي ٣٠ ِتٝٙب٪ي است ٩ٔ ٣٠ آ٢ كا ؽ٧ا٪ٟ يم٧ّة ٠

٪بي ٠لا پبك٨  ثي٥ٟ ٩ٔ ؿك ٠يب٢ ٧٤ا٦يس ٦ ٔلثال، ٘ل٘ب٢ ثيبثب٢، كٖ ؿيـ. ٧٘يب ٠ي

ؽ٧ؿ كا سيل ١٤بيـ. ام ص٥ب٢ ك٦مي ٩ٔ ثب ِٟٝ ِعب  ٩٪بي ٘لس٥ ٥٥ٔـ تب ضٕٟ ٠ي

ل ثالي ا٦ صجل ٧٤ضت٩ ضـ٨ ٘ليني ٤يست، كظبي ؽـا كظبي ٠ب ؽب٤ـا٢ است. ث

ت٣ پيى١جل ام ا٦ رـا ٤ط٧ؿ،  ٥ٔ٨يٟ تب ث٩ ٠ب ٠نؿ صبثلا٢ لؽب ٌل٠بيـ. ٪ل٘ن پبك ٠ي

٪بي ت٥ص ك٦ض٣  ِـس ؿك يٓ رب ثبضـ، صط١ص ث٩ پبك٨ ٨ث٩ٕٝ ثب ا٦ ؿك عفيل

 ؽ٧ؿ ٦ٌب ٥ٔـ. ٨ايطب٢ ث٩ ٦لـ ٩ض٧ؿ ٦ ث٩ ٦اسؽ

٦ ؿٚ ث٩ ض٫بؿت آ٘ب٨ ثبضيـ! ٪لٔس ام كيؾت٣ ؽ٢٧ ؽ٧يص ؿك كا٨ ٠ب ؿكيه ٤ـاكؿ،   

بي ؽـا ٠ي  ٫٤ـ ثب ٠ب ٧ٔس ٥ٔـ ٩ٔ ٣٠ ثب٠ـاؿ ٧ٔس ؽ٧ا٪ٟ ٔلؿ. ا٢ ضبء اهلل تمبٜي. ٦ ّٜ

، ٦ سؾ٥ب٢ ض٧ك ا٤ٙين ٦ ِبؼك ا٦ ؿك ثلاثل ٔسب٤ي ا٠بٞ عسي٣اي٣ ث٧ؿ ٥٠ؽُ   

 ؿاضت٥ـ. ٩ٔ ٦ي كا ام تص١ي١ي ٩ٔ ؿاضت ثبم ٠ي

٪بيي  ٦ ثل٤ب٩٠٘يل٤ـ  ثسب اضؾبصي ٩ٔ ٪ـي ٦ ٠جـؤ ثنك٘ي كا ؿك ٤فل ٠ي  
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ثل٤ب٩٠  كا٨، آ٢ ٘ب٨ ٩ٔ ؿك ثلاثل ؽؽل ِلاك ٘لٌت٥ـ ٥٥ٔ٩ـ، ا٠ب ؿك ٠يب٤ لبٜي الالٞ ٠ي

٥٥ٔـ يب ٪٥ٙب٠ي ٩ٔ ٠بٚ، التجبك ٦ ٠ّب٠ي ث٩ آ٫٤ب پيط٫٥بؿ ٔلؿ٤ـ ٠بٚ  كا ٌلا٧٠ش ٠ي

پ٧ضي  كا٤ي، آ٫٤ب كا فٜيٛ ٦ ثيضبك٨ سبؽت٩ ٦ ام ٪ـي ؽ٧ؿ صطٟ ٦ ٠ّبٞ يب ض٧٫ت

٩ٔ ؿك ٠يـا٢  ٔط٥ـ. اي٥ب٢ لال٨٦ ثل آ٢ اٌلاؿ ام ٪ـي ؽ٧ؿ ؿست ٠ي ١٤بي٥ـ؛ اي٣ ٠ي

٘لؿؿ ٦  ض٧ؿ ؿا٥٠طب٢ ث٩ ليت ٦ ٥٤ٗ، آ٧ٜؿ٨ ٠ي ٌعيٝت، س١٫ي ٤صيجطب٢ ١٤ي

ٔلؿ٤ـ ضلاٌت ٦ اي١ب٤طب٢  اي الالٞ ١٤ي ٍ٘ت٥ـ ٦ ثل٤ب٩٠ ا٘ل ام آوبم سؾ٥ي ١٤ي

 ؿيـ. ١ٔتل ميب٢ ٠ي

 عشم حسيٌي

اي٥زب ٤ين ٠ب٥٤ـ رـّ ٦ پـكش ام ت١بٞ ٔسب٤ي ٩ٔ ثلاي ؿك   اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣  

٠يـا٢ ث٧ؿ، ٦ ٦ِتي ثب ٪٩١ ٧٤ق ؽؽلي  ٨عُ ٦ ث٩ ٤بٞ لـٚ ِيبٞ ٔلؿ٤ـ ثل٤ـ

سبؽت ٌلا٪ٟ  ٩٤٧٘ اسجبثي ٩ٔ ؿيٙلا٢ كا ٤بصبك ث٩ تسٝيٟ ٠ي٪ل٧٠ار٩ ضـ ٦ 

 ٘طت، ٌل٧٠ؿ:

٘قاكٞ ٦ ص٢٧  ٩٤، ث٩ ؽـا س٥٘٧ـ! ث٩ ؽ٧اكي ؿست ؿك ؿست ض١ب ١٤ي  

ثلٞ ث٩ پل٦كؿ٘بك ؽ٧ؿٞ  ٥ٟٔ. اي ث٥ـ٘ب٢ ؽـا! ٣٠ پ٥ب٨ ٠ي ٥ـ٘ب٢ ام ر٫بؿ ٌلاك ١٤يث

ثلٞ ث٩ ؽـا ام ٪ل ٠تٕجلي  ٦ پل٦كؿ٘بك ض١ب اماي٩ٕ٥ ٠لا س٥ٙجبكا٢ ٥ٔيـ، ٦ پ٥ب٨ ٠ي

 ٩ٔ اي١ب٢ ث٩ ك٦م ِيب٠ت ٤ـاكؿ.

 ٦ ٤ين ٌل٧٠ؿ:

، ىتَذٍُسَ بِكُنْ دٍَْسَ الشَّح ىشْكَبُ الْفَشَسُ حَتٍّْجِ وا ٍُا كَشَخُنَّ اٍَْنُ اهللِ ال تَلْبِحَُىَ بَػْذَها اِلّ
اَبً ؼَيْ زَذّي فَؤَزْهِػَُا اَوْشَكُنْ، ٍَ شُشَكائَكُنْ  ىحََْسِ ؼَهْذٌ ؼَهَذَهُ اِلهٍََ تَقْلُقَ بِكُنْ قَلَقَ الْ

اهللِ سَبًِّ ٍَ  ىً تَََكَّلْتُ ؼَلَظِشٍُىَ اٌِِّخُنَّ ال ٍَكُيْ اَوْشُكُنْ ؼَلٌَْكُنْ غُهَّةً خُنَّ اقْظَُا اِلً ٍَال تًُْ



 رسالت عاشورايي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15

 

    

 0صِشاغٍ وُسْتَقٌن ىبًِاصٌَِتِها اِىَّ سَبًِّ ؼَل ا هََُ آخِزٌسَبِّكُنْ وا وِيْ دابَّة اِلّ
ث٩ ؽـا س٥٘٧ـ! ثمـ ام ٣٠ ؿك٤ٗ ٥ٕ٠يـ ٠ٙل ث٩ ٠ّـاكي ٩ٔ ٔسي ثل است   

٤طي٥ـ، تب ك٦م٘بك ثل ض١ب ص٢٧ آسيبة ٘لؿؿ ٦ ص٢٧ ٠غ٧ك، ٠عؽلة ض٧يـ؛ 

ل٫ـي است ٩ٔ پـكٞ ام رـٞ ٠لا ث٩ آ٢ ؽجل ؿاؿ٨ است. پس ض١ب ٔبك ؽ٧ؿ كا 

ٌلا٪ٟ ٥ٔيـ ٦ ٪١ٕبكا٤تب٢ كا ٘لؿ آ٦كيـ ٦ ثل ٣٠ ثتبميـ ٦ ٠لا ٫٠ٝت ٤ـ٪يـ، ٣٠ 

اي ٤يست ٠ٙل  اٞ، ٪يش ر٥ج٥ـ٨ ثل ؽـايي ٩ٔ پل٦كؿ٘بك ٣٠ ٦ ض١بست ت٧ٔٛ ٔلؿ٨

٠ستّيٟ   صلاغ ٣٠ ثل  ك٩ٔ پل٦كؿ٘ب ؿكستي ا٦ ث٩ ؿست ؽـاست، ث٩ ٩ٔ٩ ٤بصي آ٢

 است.

 عظوت در هزداًگي

ا٤ٙين  ٠ّب٠ي لزيت ٦ سؾت ضٍٙت  اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ؿك اي٣ لف١ت ٤ين   

تلي٣  ؿاضت ٦ ٠لؿا٤ٙي ؿك ٦ر٧ؿ ا٦ ث٩ عـ ا١ٔٛ ١٤بيص يبٌت. ضبيـ ثلرست٩

٧٠اكؿ ـ٧٫ك ٠لؿا٤ٙيِ آ٢ ععلت، م٠ب٤ي ث٧ؿ ٩ٔ سپب٨ ٍٔلپيط٩، ا٦ ٦ اصغبثص 

ثلؽبست ٤ٙب٪ي ث٩ آ٢ تيل٪ب ٦ ٤ٙب٪ي  اٜسالٞ لٝي٩ ا٠بٞ عسي٣كا٢ ٧١٤ؿ٤ـ. كا تيل ثب

 ث٩ اصغبة ٔلؿ؛ سپس ٌل٧٠ؿ:

اي ام آ٢ ٤يست  ثل ؽينيـ! ؽـا ض١ب كا كع١ت ٥ٔـ، ٦ ام ٠ل٘ي ٩ٔ صبك٨

 ٪بي اي٣ ٠لؿٞ ث٩ س٧ي ض١بي٥ـ. پيط٧ام ١٤بييـ، اي٥ٓ اي٣ تيل٪ب ٌلستبؿ٨

٤جلؿ ٔلؿ٤ـ تب ر١مي ام آ٤ب٢ ث٩  اصغبة ثلؽبست٥ـ ٦ سبلتي كا ثب آ٫٤ب  

، ؿست ثل ٠غبس٣ ضليً مؿ ٦ ا٠بٞ عسي٣ض٫بؿت كسيـ٤ـ. ؿك اي٣ ٪٥ٙبٞ 

 ٌل٧٠ؿ:
                                                           

 .443 ص ؛الوْوَم ًفس. 1
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ؽطٟ ؽـا ثل ي٧٫ؿ ضـت يبٌت ٦ِتي ثلاي ا٦ ٌلم٤ـي ِلاك ؿاؿ٤ـ، ٦ وعت 

ؽـا ثل ٤صبكا سؾت ضـ ٦ِتي ا٦ كا حبٜج حالح٩ ؽ٧ا٤ـ٤ـ. ٦ وعت ؽـا ثل 

ا ث٩ ربي ؽـا پلستيـ٤ـ، ٦ ؽطٟ ؽـا ٠ز٧س سؾت ضـ ٦ِتي آٌتبة ٦ ٠ب٨ ك

ٔالٞ ٦ ٠تٍُ ثلاي ٔطت٣ پسل ؿؽتل پيى١جل ؽ٧ؿضب٢  ضـت يبٌت ثل ٠٧ِي ٩ٔ ٪ٟ

ؿ٪ٟ تب اي٩ٕ٥ ؽـا كا  ؽ٧ا٪٥ـ ر٧اة ١٤ي ضـ٤ـ، ث٩ ؽـا آ٫٤ب كا ث٩ آ٤ض٩ ٠ي

 ٠الِبت ٥ٟٔ ؿك عبٜي ٩ٔ ث٩ ؽ٢٧ ؽ٧ؿ ؽعبة ضـ٨ ثبضٟ.

 ٙين است اي٣ است ٩ٔ ٌل٧٠ؿ:ا٤ ٪لاس ا٠بٞ عسي٣اي ٩ٔ ام ٠لؿا٤ٙي  ر٩ٝ١

ال ٍَاهللِ ال اُؼْؼٌكُنْ بٌَِذي اِؼْؼاءَ الزَلٌلِ، ٍَ ال اَفِشُّ فِشاسَ الْػَبٌذِ ٍا ؼِبادَاهللِ اًٌِِّ ؼُزْتُ 
 0بِ.بِشَبًَّ ٍَ سَبَّكُنْ اَىْ تُشْزَهَُىِ اَؼَُرُ بِشَبًِّ ٍَ سَبِّكُنْ وِيْ كُلِّ وَتَكَبِّش ال ٍُؤْوِيُ بٌََِْمِ الْحِسا
 قَُوَُا سَحِهَكُنُ اهللُ اِلًَ الْهََْتِ الَّزي البُذَّ وًِْهُ فَاِىَّ هزِهِ السّهامَ سُسُلُ الْقََْمِ اِلٌَْكُنْ

ـ   الٌَْهَُدِ اِرْ زَػَلَُا لَهُ ٍَلَ ىاِشْتَذَّ غَظَبُ اهللِ ؼَلَ ارْ  ىالًَّصـاس  ىذاً، ٍَ اشْـتَذَّ غَظَـبُهُ ؼَلَ
، الْهَرَُسِ اِرْ ؼَبَذٍُا الشَّـهْسَ ٍَالْقَهَـشَ دٌٍَُـهُ    ىاشْتَذَّ غَظَبُهُ ؼَلَ خَة، ٍَزَػَلَُهُ خالِجَ خَال
ـ  قََْم اتَّفَقَتْ كَلِهَتُهُنْ ؼَلً قَتْلِ ابْيِ بًِْتِ ٌَبٌِِّهِنْ ىٍَاشْتَذَّ غَظَبَهُ ؼَل  ىاَوا ٍَاهللِ الاُزٌبُهُنْ اِل

 2ظَّبٌ بِذَوًاهللَ ٍَاٌََا وُخَ ىاَلْقَ ىشًَء وِهّا ٍُشٍذٍُىَ حَتّ
 قَُوَُا سَحِهَكُنُ اهللُ اِلًَ الْهََْتِ

 ال اُزٌبُهُنْ... اَوا ٍَاهللِ
 ٦ ؿيٙل اي٩ٕ٥ ٌل٧٠ؿ:

                                                           

 .115 ص ؛سوَ الوعٌي. 1

 .116 ص ؛سوَ الوعٌي. 4
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كا آضٕبك   اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣اي٣ ؿ٦ ر٩ٝ١ ثب ١ٔبٚ ٦ظ٧ط، ٠لؿا٤ٙي   

٩٤٧٘ ثيٟ ٦ ٪لاس، ضٕست  سبمؿ ٩ٔ ؿك ص٥ب٢ ٧٠ًِ ٫٠يت ٦ ٦عطت٥بٔي ٪يش ٠ي

٦ر٧ؿ ا٦ ٠ست٧ٜي ٤ٙطت؛ اصغبة كا ث٩ استّجبٚ ام ٠لٖ ٦ ؽ٧ؿثبؽتٙي ثل 

 ٩ٔ آ٫٤ب كا ثلؽ٧ا٢ ٜقيقتلي٣ وقا٪ب ثؾ٧ا٤ـ. ؿل٧ت ٌل٧٠ؿ ٠ب٥٤ـ آ٢

ثؾص ث٧ؿ؛  ٔلؿ، ٜقت ث٩ آ٢ ؿل٧ت ٠ي ا٠بٞ عسي٦٣ ث٩ عُ ٪ٟ آ٢ ٠ل٘ي ٩ٔ   

ؽ٧است ثب ثبؼٛ ٤جلؿ ٥ٔـ ٦ ثل٪ب٢ ؽـا٤٦ـ ٩ٔ ٠جـؤ ا٦ ث٧ؿ، ؿك پيص  ميلا ا٦ ٠ي

سيٟ ض٧ؿ ٦صـاي ؽـا كا ٩ٔ صـاي ظ١يل ٦ ٦رـا٢ پبْ ٦ اي١ب٢ صط١ب٤ص تل

پيى١جل  ؽـا،  ؿيـ:  ١٤ي صيني ؿيٙل   ١ٝٔبت  اي٣  رن ض٥يـ ٦  سلضبكش ث٧ؿ ٠ي

 )ٔتبة ؽـا(. ِلآ٢  ؽـا،  



 

                         

 

 صبردرس 

  احبديث

بَةِ حَسَيٌ زَهٌِلٌ ٍَ صَبْشٌ ؼًِْذَ الْهُصٌِ ؛: الصَّبْشُ صَبْشَاىِالسالم ؼلٌه   قَالَ أَوٌِشُالْهُؤْوًٌِِيَ 
  0أَحْسَيُ وِيْ رَلِلَ الصَّبْشُ ؼًِْذَ وَا حَشَّمَ اهللُ ؼَضٍََّزَلَّ ؼَلٌَْلَ.

ٍهاىِ كَالشَّأسِ وِيَ الْرَسَذِ ال خٌَْشَ فً اَلصَّبْشُ وِيَ الْاِ :السالم ؼلٌه   قَالَ أَوٌِشُالْهُؤْوًٌِِيَ 
 2.هُ، ٍَ ال فً اٍِهاى ال صَبْشَ وَػَهُزَسَذ ال سَأْسَ وَػَ

اِؽْشَحْ ؼًَْلَ ٍاسِداتِ الْهُهَُمِ بِػَضائِنِ الصَّبْشِ، ٍَ حُسْيِ  :السالم ؼلٌه   قَالَ أَوٌِشُالْهُؤْوًٌِِيَ 
 4.الٌَقٌيِ

 هزد صجز

ؿك ٠ّبٞ صجل، ا٠تغب٤ي ؿاؿ ٩ٔ ؿ٦ست ٦ ؿض٣١ ام   اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ 

٠ب٤ـ٤ـ ٦ عتي ٌلضتٙب٢ آس١ب٢ ٤ين ام آ٢ صجل ٦ ضٕيجبيي لف١ت آ٢ ؿك ضٍٙتي 

 ؿك تمزت ٌل٦ كٌت٥ـ.

 ٠ّـس٩: ٩ميبكت ٤بعي ي ٨ثلعست ٌّل

 3.ٍَ قَذْ ؼَرَبَتْ وِيْ صَبْشِكَ وَالئِكَةُ السَّهاٍات
                                                           

 .4 ج . کافي؛1

 .115 ص ،1 ج ؛اتي اتي الحديد ةشزح ًْج الثالغ. 4

 .113 ص . ّواى؛1

 .421 ص ،76 ج ؛االًَارتحار. 2
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ـ٧٫ك اي٣ ٌعيٝت ام آ٢ ععلت ث٩ ٧٤لي ضـ ٩ٔ سؾ٣ ام صجل ٦  

 ثب اي٣ عبٚ، ام ر٫ت ؿاكي آ٢ ا٠بٞ ض٫يـ، ت٧ظيظ ٦اظغبت است.  ؽ٧يطت٣

٥ٔيٟ ٦ سپس ٧٠ًِ  ص٥ـ ِسٟ ام اِسبٞ لبٜي صجل كا ثيب٢ ٠ي ،اؽالِي ٨ٌبيـ

 :ؿ٪يٟ ٤فيل آ٢ ععلت كا ؿك ٪ليٓ ٤طب٢ ٠ي لفيٟ ٦ ثي

 صجز در جْبد

ايزبؿ رلاعبت ٦  ي ٩صجل ؿك ر٫بؿ اي٣ است ٩ٔ ٠زب٪ـ كا٨ ؽـا ث٩ ٦اسؽ 

ي، پليطب٢ ؽبؼل ٤ط٧ؿ ٦ ٪بي ٔبك مؽٟ اسٝغ٩، پطت ث٩ ٠يـا٢ ٥ٕ٤ـ ٦ ام مؽٟ

 ر١مي ٧ِاي ٠سٝظ ؿض٣١ ظميً ٤ٙلؿؿ. ؿست٩ ٩اش ام ي٧كش ٦ ع١ٝ ك٦عي٩

يٕي ام لٝٛ ٌت٧عبت ٠س١ٝب٤ب٢ ؿكصـك اسالٞ اي٣ ث٧ؿ ٩ٔ ٠س١ٝي٣ ثلاي  

٪بي ٤جلؿ، آس٧ؿ٨ ؽبؼل ٦ ثب اؼ١ي٥ب٢،  ؽـا ؿك ٠يـا٢  ٔست ح٧اة ٦ ٧ٌم ث٩ ِلة

٠ـط ٧١٤ؿ٨، ٦ ام صجل آ٤ب٢ ت١زيـ  ٔلؿ٤ـ. ِلآ٢ اي٣ ٠لؿٞ كا صبثلا٩٤ ر٫بؿ ٠ي

 ٔلؿ٨ است:

 0.«يَ الصّابِسيهَ فِي الْبَأساءِ يَ الضَّسّاءِ، يَ حيهَ الْبَأسِ»
 ٌل٠بيـ: اي ؿيٙل ٠ي ٦ ؿك آي٩

 2.«اهللِ يَاهللُ مَعَ الصّابِسيهَ كَمْ مِهْ فِئَة قَليلَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثيسَةً بِاِذْنِ»
  اٜسالٞ لٝي٩    ٤صيت لٝي ،٤ؾست ٫٩بؿ اسال٠ي ؿك ؿكر٪بي ر ؿك ٠يـا٢ ،اي٣ اٌتؾبك 

ام ر٫بؿ، ك٦ي ٤ٙلؿا٤ـ٤ـ.  ،٪ب يٓ ام ر٥ٗ ٦ ؽب٤ـا٢ پبٔص ث٧ؿ. آ٤ب٢ ؿك ٪يش

ؿك ر٥ٗ ثـك، ع٥ي٣، اعناة ٦ ون٦ات ؿيٙل ضلٔت ؿاضت. ا٦ ؿك   اٜسالٞ لٝي٩   لٝي

                                                           

 .155 ؛تمزُ. 1

 .427 . ّواى؛4
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ثل  ٫٤بيت صجل ٦ تغ١ٛ، حبثت ِـٞ ث٧ؿ ث٩ ؼ٧كي ٩ٔ ؿك ر٥ٗ اُعـ، ٧٤ؿ رلاعت

ر٥ٙيـ ٦ ام پيى١جل ٦ اسالٞ ٠لؿا٩٤ ٦ صبؿِب٩٤  ص٥ب٢ ٠ي ثـ٤ص ٦اكؿ ضـ ا٠ب ٪ٟ

ؼبٜت ؿك ر٥ٗ ٧٠ت٩ ثيص ام ٪ٍتبؿ  ٧١٤ؿ. ثلاؿك آ٢ ععلت، رمٍلث٣ اثي ؿٌبق ٠ي

مؽٟ ض١طيل ٦ ٤ين٨ ثل ثـ٤ص ٦اكؿ ضـ. آ٢ ٠زب٪ـ كا٨ ؽـا، پلصٟ اسالٞ كا ٤ٙب٨ 

جبت ٦كميـ تب ا٦ كا ثلعست ٪بيص كا ِؽك ٔلؿ٤ـ ٦ ٪١ض٥ب٢ ح ؿاضت تب ؿست

 ثمعي ت٧اكيؼ، ث٩ ؿ٦ ٤ي٩١ سبؽت٥ـ.

ث٩ ك٦ايت اث٣ احيل ٦ ٠سم٧ؿي ٦ ٤ّٛ لّبؿ، سي ٦ س٩   اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ 

ؼم٣ ٤ين٨ ٦ سي ٦ ص٫بك مؽٟ ض١طيل ٦ ؽ٥زل ثلؿاضت ٩ٔ اي٣ ضصت ٦ ٪ٍت 

 مؽٟ ث٩ ويل ام مؽٟ تيل٪ب ث٧ؿ.

 اٜسالٞ لٝي٩  احل آ٢ ؿك ٜجبس ا٠بٞ عسي٠٣ز٧١ق رلاعبتي ٩ٔ »٥ٔـ:  لّبؿ ٤ّٛ ٠ي 

ض٧ؿ  صـ ٦ ثيست رلاعت ث٧ؿ؛ عتي ام ثمعي ك٦ايبت استٍبؿ٨ ٠ي ،٪٧يـا ث٧ؿ

٩ٔ ٠ز٧١ق رلاعبت ٦اكؿ٨ ام ض١طيل، تيل، ٤ين٨ ٦ س٥ٗ ثل آ٢ ثـ٢ لنين ؽـا 

 ٩٪ب ام پيص ك٦ ٦ سي٥ ثيص ام سيصـ ٦ ؿ٨ رلاعت ث٧ؿ٨ است ٦ ت١بٞ اي٣ مؽٟ

 0«يـ٨ ث٧ؿ.٠ؽ٫ل ثل آ٢ ععلت كس

ٔلؿ ٦ كرن  ثبم ٪ٟ ر٥ٗ ٠ي ،ثب اي٣ ٔخلت رلاعبت اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ 

ؽ٧ا٤ـ ٦ تب ٣ٕ١٠ ث٧ؿ س٧اك٨ ٦ سپس پيبؿ٨ ث٩ سپب٨ ؿض٣١ ٠لؿا٩٤ ع٩ٝ١  ٠ي

ؽبست ٦ آ٢  اٌتبؿ ثب ١ٔٓ ض١طيل ثل٠ي ٔلؿ؛ عتي آ٢ ٦ِتي ٩ٔ ثل م٠ي٣ ٠ي ٠ي

ٔلؿ ٦  ٘لؿا٤ـ ٦ ؿٌبق ٠ي  ك ٠ي٠لؿ٠ي ٩ٔ ٥٤ٗ لبٜٟ ا٤سب٤يت ضـ٤ـ كا ام ؽ٧ؿ ؿ٦

 ٧١٤ؿ. صجل ٠ي

                                                           

 .11 ص ،1 ج ؛هزٍج الذّة -166 ص ؛اتَالشْداء - 246 ص ؛لومام سذار. 1
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 صجز ثز ثال

ام صجل ثل رلاعبت ٦ آالٞ ثـ٤ي ث٩ ٠لاتت ؿض٧اكتل ٦  ،اي٣ ٧٤ق صجل 

٪بي  اش ام ٨٧ٔ ، ٩ٔ صجل ٦ ضٕيجبيياٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ٌلسبتل است. ا٠ب  ؼبِت

٦  ؿك ؿان ٠لٖ ر٧ا٤ب٢ ٦ ثلاؿكا٢، ٦ ٠صيجت ث٫تلي٣ اصغبة ،لبٜٟ ثيطتل ث٧ؿ

تلي٣ ٦ظميتي ث٩ ض٫بؿت  يبكا٢ ٩ٔ ٪٩١ كا ثب ٜت تـط٩٥ ؿك پـيص ك٦يص ث٩ ٌزيك

ٔلؿ٤ـ، صجلي ٔلؿ ٩ٔ ام آوبم لبٜٟ تب ث٩  كسب٤ـ٤ـ ٦ ثـ٤طب٢ كا پبك٨ پبك٨ ٠ي ٠ي

 عبٚ، ص٥ب٢ صجلي ام ٔسي آضٕبك ٤طـ٨ است.

 اش ٘لؿيـ. آو٧ش آ٢ ا٠بٞ، ِتٝٙب٨ ؼٍٛ ضص ٠ب٪٩ 

 ؿك آو٧ش آ٢ ا٠بٞ ٠ف٧ٝٞ ث٩ ض٫بؿت كسيـ. سيـ ض٫يـا٢ ٔلثال ٨ثلاؿكماؿ 

٧ٔؿْ ؽلؿسبٚ ؿيٙلش كا ٩ٔ ٜلما٢ ام ؽي٩١ ثيل٢٦ آ٠ـ٨ ث٧ؿ ثب ظلثت  

 ل٧١ؿ، تط٩٥ ٔبٞ ٔطت٥ـ.

ٔلؿ؛ عتي ٧ٔؿٔي كا ٩ٔ ض١طيل ؿض٣١  ا٦ ؿك ت١بٞ اي٣ ٠صيجبت رب٤ٕب٨، صجل  

 ل٧٠ؿ:ٌ ٔلؿ ٦ ٠ي ؿستص كا ِؽك ٔلؿ٨ ث٧ؿ ٠ب٥٤ـ ٠لؿا٢ ؿ٤يبؿيـ٨ ا٠ل ث٩ صجل ٠ي

 0.اِصْبِشْ ؼَلً وا ٌَضَلَ بِلَ، ٍَ احْتَسِبْ فً رلِلَ الخٌَْشَ !ٍَا ابْيَ اَخً
٪ب( ٦اكؿ ضـ٨ ٦  ٩ٔ ثلت٧ )ام ثال٪ب ٦ ٠صيجت  ٣٠! صجل٣ٔ ثلآ٤ض٩ ٨اي ثلاؿكماؿ 

 اي٫٥ب كا ؽيل عسبة ٣ٔ!

ؿيـ ٦ ثب اي٩ٕ٥ اي٣  ا٪ٛ ثيتص كا ؿك ٠ملض اسيلي ٠ي اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ 

ثسيبك سؾت ٦ رب٤ٙـام  ،-ويلت ٠٦لؿا٤ٙي ث٧ؿ ٩ٔ٩ ٠زس١- ت ثلاي ا٠٦صيج

ؿاكي سٍبكش  ٧١٤ؿ، صجل ٌل٧٠ؿ ٦ آ٫٤ب كا ث٩ صجل، ٦ِبك، ؽب٧٠ضي ٦ ؽ٧يطت٣ ٠ي
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 ٌل٧٠ؿ: ٔلؿ ٦ ث٩ كع١ت ؽـا ٠ژؿ٨ ؿاؿ٨ ٦ ٠ي ٠ي

 ٍَ سَحْهَةُ اهللِ التُفاسِقُكُنْ فًِ الذٌٌُّْا ٍَ االْخِشَةِ

 ؼضت ِ صجز در ٌّگبه

٤يل٥٠٦ـ ٔسي است ٩ٔ ث٩ »ـ: ٥ٌل٠بي ٠ي يؿك ك٦ايت  اهلل لٝي٩ ٦ آ٩ٜ صّٝي   ب٠جل الفٟپي 

 0«٪٥ٙبٞ ؽطٟ، ٠بٜٓ ؽ٧يص ٘لؿؿ.

٪ل٘ن تغت تإحيل ؽطٟ ٦ وعت، ٔبكي كا ا٤زبٞ ٤ـاؿ؛   اٜسالٞ لٝي٩   ا٠بٞ عسي٣ 

ضـ،  ؽ٧ؿ ٠سٝػ ث٧ؿ ٦ ا٘ل ت١بٞ ل٧ا٠ٛ ؽطٟ ٌلا٪ٟ ٠ي ثل ،ا٦ ث٩ ٪٥ٙبٞ وعت

مؿ٤ي  ك٦ي ٦ كا٨ ص٧اة ث٩ ِـك صطٟ ثل٪ٟ م ؼليُ التـاٚ ٦ ٠يب٩٤آ٢ ععلت ا

 ضـ. ثيل٢٦ ١٤ي

٧٤يسـ: وال٠ي ام وال٠ب٢ ععلت، آة ثل ؿست ٠جبكٔص  لالئٝي ٠ي 

كيؾت؛ ـلي آة ام ؿست والٞ ؿك ؼطت اٌتبؿ، آة ؼطت ثل ك٦ي ٠ّـس  ٠ي

ٌل٧٠ؿ:  «.ٍَالْكاظِهٌيَ الْغٌَْظَ»ايطب٢ پبضيـ. والٞ للض ٔلؿ: اي آِبي ٣٠! 

ت٧ كا ل٧ٍ »ٌل٧٠ؿ: «. ٍَالْػافٌيَ ؼَيِ الًّاسِ»والٞ ٍ٘ت: « ؽط١ٟ كا ٌل٦ ؽ٧كؿٞ.»

 «.ٍَاهللُ ٍُحِبُّ الْهُحْسًٌِيَ»ٔلؿ:  للض«. ٧١٤ؿٞ

 ٌل٧٠ؿ:

 2اِرْهَبْ فَاٌَْتَ حُشٌّ لََِزْهِ اهللِ الْكَشٍن
 ثل٦ ٩ٔ ت٧ ؿك كا٨ ؽـا آماؿي!
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ؿ٪ـ آ٢ ا٠بٞ  ععلت ٩ٔ ٤طب٢ ٠ي٪بي عٔس٣ ؽُٝ ٦ َٔلَٞ آ٢  يٕي ام ١٤بيص 

ض٫يـ ؿك ثلاثل ل٧ا٠ٛ وعت، ؽطٟ ٦ ٔي٩٥، ١ٔبٚ ِـكت ٦ ايستبؿ٘ي كا ؿاضت، 

 ٔلؿ٢ ٜطٕل علّ است. سيلاة

٦ِتي ٜطٕل علّ ؿك ٘ل٠ٙب٨ ك٦م كسيـ٤ـ ٦ ععلت، تط٥ٙي كا ٠طب٪ـ٨ ٔلؿ  

 ٪بيطب٢ آة ثيبضب٥٠ـ. ثلعست ا٠ل ا٠بٞ، ت١بٞ سپب٨ ٌل٠ب٢ ؿاؿ تب ث٩ آ٫٤ب ٦ است

ؿض٣١ كا ام ٠لؿ ٦ ٠لَٔت، سيلاة ٔلؿ٤ـ ٦ ثل پب٪ب ٦ ضٕٟ ص٫بكپبيب٤طب٢ آة 

 پبضيـ٤ـ.

لٝي ث٣ ؼمب٢ ٠غبكثي ٍ٘ت: ٣٠ پس ام ٪٩١ كسيـٞ؛ آ٢ ثغل َٔلَٞ ٦ ٧٤كِ  

سبِي ٧ٔحل ٠لا ث٩ آ٢ عبٚ ؿيـ؛ ث٩ مثب٢ ٠جبكْ ٦ ؿك ٫٤بيت ٜؽً ٦  ي ٨ؿيـ

 ٠لع١ت ث٩ ٜىت عزبم ٌل٧٠ؿ:

 ةالشاٍٍٍََِابْيَ اَخًِ اٌَْخِ 
 ثلاؿكماؿ٨! ضتل كا ثؾ٧اثب٢.

 ٣٠ ٠م٥بي ٔالٞ ا٠بٞ كا ٤ـا٤ستٟ، ا٠بٞ ؿا٤ست ٩ٔ ١٫ٍ٤يـٞ پس ٌل٧٠ؿ: 

 اٌَْخِ الْرَهَلَ
 ضتل كا ثؾ٧اثب٢.

 ٣٠ ضتل كا ؽ٧اثب٤يـٞ. سپس ٌل٧٠ؿ:

 اخًج السِقا
 ؿ٪ب٩٤ ٠طٓ كا ثل ٘لؿا٢ ٦ آة ث٧٥ش!

ؿست ٠جبكْ پيضيـ تب آة ٠طٓ كا ث٩  ٣٠٩ ٤ت٧ا٤ستٟ. ا٠بٞ پيص آ٠ـ ٦ ؿ٪ب٤ 
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 ٧٤0ضيـٞ.

٪بي ؿيٙل صجل آ٢ ععلت، ا٠ت٥بق ا٦ ام ضل٦ق ر٥ٗ ث٧ؿ. ثب اي٩ٕ٥  ام ٩٤٧١٤ 

٥٥ٔـ ٦  ؿا٤ست آ٢ ٜطٕل ٍٔل پيط٩ ث٩ ٪يش ٦ر٩ ثل ا٦ ٦ لنينا٤ص كعٟ ١٤ي ٠ي

مؿ ٩ٔ صجل ثل آ٢ ال١بٚ ٧ٕ٤٪يـ٨،  ثب اي٩ٕ٥ ام آ٫٤ب كٌتبك٪ب ٦ علٔبتي سل ٠ي

، عزت كا ثل آ٫٤ب ت١بٞ سبؽت ٦ ٩٤ ؽ٧ؿ ٦ ٩٤ اصغبثص آ٢ ععلت ،ؿض٧اك ث٧ؿ

 ؿست ث٩ اسٝغ٩ ٤جلؿ٤ـ.

ا٠بٞ اث٣ ميبؿ ث٩ علّ كسيـ ٦ ؿك آ٢ ؿست٧ك ؿاؿ٨ ث٧ؿ ٩ٔ علّ ثل  ٩ص٢٧ ٤ب٠ 

آة ٦ سجن٨ ٌل٦ؿ  ٔبك كا ت٥ٗ ثٙيلؿ ٦ ايطب٢ كا ؿك ثيبثب٤ي ثي  اٜسالٞ لٝي٩   عسي٣

ؽـا ِسٟ! آ٢ سپب٪ي ٩ٔ پس ام ث٩ »م٪يل ث٣ اّٜي٣ ث٩ ا٠بٞ للض ٔلؿ:  ،آ٦كؿ

آ٢ « اي٫٥ب ثيبي٥ـ ثسي ثيطتل ثبض٥ـ، اربم٨ ثـ٨ تب ٪ٟ ا٢٧٥ٔ ثب اي٣ ٘ل٨٦ ٤جلؿ ٥ٔيٟ.

 «٥ٟٔ. ٣٠ اثتـا ر٥ٗ كا ضل٦ق ١٤ي»ععلت ٌل٧٠ؿ: 

ٜطٕليب٢   ٩٪١ض٥ي٣ ٦ِتي آة كا ثل ك٦ي ا٠بٞ ٦ اصغبثص ثست٩ ث٧ؿ٤ـ ٦ ٪١ 

پيل، ثي١بك ٦ سبٜٟ، عتي  آ٢ ععلت ام م٢ ٦ ٠لؿ، ٧ٔصٓ ٦ ثنكٖ، ر٧ا٢ ٦

ٔب٠ب٢ ٪٧١اك٨ ث٩ ٧٘ش ا٠بٞ  تط٩٥ ي ٩٪ب ٦ ٠لأت، تط٩٥ ث٧ؿ٤ـ ٦ صيغ است

 كسيـ، ايطب٢ ام ضل٦ق ر٥ٗ، ؽ٧ؿؿاكي ٌل٧٠ؿ. ٠ي

ضلاكت ٦ ؽجبحت، ض١ل ٠ٝم٢٧ ك٦م لبض٧كا ث٩ ؽيبٞ  ٩عتي م٠ب٤ي ٩ٔ رلح٠٧ 

تب  ٘لؿيـ ٪بي رالٜت ٦ لف١ت ٠ي ؼب٪ل٨ ٤نؿيٓ ضـ ٦ ؿك پيلا٢٧٠ ؽي٩١

ت٧ا٢ ث٩ ؽيبٞ ٦ ٜطٕل٘ب٨ ا٠بٞ، ع٩ٝ١ ٔلؿ ٠مي٣ّ سبمؿ،  اي كا ٩ٔ ام آ٤زب ٠ي ٤ّؽ٩

ا٤ـ؛ ثب٤ٗ ثلؿاضت ٦ ث٩ ا٠بٞ رسبكت  ؽ٥ـِي كا ؿيـ ٩ٔ آتص ؿك آ٢ اٌل٦ؽت٩
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ٔلؿ. ٠سٟٝ ث٣ ل٧سز٩ ٩ٔ ؿك تيلا٤ـامي ٫٠بكت ؿاضت اربم٨ ؽ٧است ض١ل كا ثب 

٣ ؽـا پبْ سبمؿ. ععلت تيل ثن٤ـ ٦ م٠ي٣ كا ام ٧ٜث ٦ر٧ؿ ؽجيج آ٢ ؿض١

ؽ٧است  ٠خٛ اي٩ٕ٥ ٠ي 0ٔلؿ٢ ر٥ٗ ٔلا٪ت ؿاضت؛ اربم٨ ٤ٍل٧٠ؿ؛ ميلا ام ضل٦ق

 ر٥ٙص ثب آ٫٤ب ص٧كت ؿٌبق ؿاضت٩ ثبضـ.
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 فقه زعاداري 



 

    



 

                         

 

 

 

 هقبتل هعتجز

 ا٤ـ؟  ٠ّبتٛ ٠متجل الٟ ام ٌبكسي ٦ للثي ام ٤فل ععلتمبٜي ٔـاٞ س.

ْوَم ٍ اثصبس وال هثل ًفس ،استهتعذد  ،همبتل هعتجشج. 

 .بس ٍ همتل ثحبس االًَاسخالعيي ٍ همتل همشم ٍ لومبم ص

 هجلس عشاداري ثِ صَرت تئبتز

 اٜسالٞ لٝي٩  ض٧ؿ ٩ٔ ٠زبٜس لناؿاكي ؽص٧صبً لناي سيـاٜط٫ـا اؽيلاً ٠ؽلط ٠ي  س. 

ؽ٧ا٤ي ٦ است١بق آ٢ ؽبكد ثط٧ؿ ٦ ث٩ ص٧كت ١٤بيطي  ام ص٧كت س٥ّتي ٦ ك٦ظ٩

 ٠جبكٔتب٢ كا ثيب٢ فل٤ ٦كم٤ـ. ٠ي اي٣ ٠ؽٝت اصلاك  ٘لؿؿ، ث٩ٕٝ ث٩  لي تجـي٦ٛ تئبت

 ٌل٠بييـ.  

عضاي آى ثضسگَاس ثبيذ ثب روش هصبئت اص وتت  ي البهِج. 

صحيحِ هعتجشُ تَسظ راوشيي ٍ علوبي هحتشم ثب حفظ شئَى 

السالم ثبشذ ٍ ثِ صَست تئبتش دسآٍسدى هعوَالً  عليْن  اّل ثيت

 م فبسذُ ٍ غيش ششعي ًيست. خبلي اص لَاص

 سٌذ خَاًذى رٍضِ ثي

 ع١ٕي  يب سؾ٥لا٢، ص٦٩ ت٧سػ ٠ـّاط   ٠ط٧ْٕ اسبس يب ثي  ك٦ظ٩  ؽ٧ا٤ـ٢ .س

 ؿاكؿ؟
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ٍ خَاًذى چيضي  ،خبئض ًيست ،اسبس خَاًذى سٍضِ ثيج. 

 ،دّذ اگش ثِ صَست احتوبل ثبشذ وِ احتوبل صحت آى سا هي

 اشىبل ًذاسد. 

 خصَصيبت هذاح

ص٩ ؽص٧صيبتي ثبيـ  اٜسالٞ لٝي٫ٟ  يٓ ٠ـّاط ا٪ٛ ثيت ،ل ععلتمبٜي٤فث٩  .س

 ؿاضت٩ ثبضـ؟ 

 ،اخوعيي عليْن اهلل سالم هذّاحي اّل ثيت عصوت ٍ عْبستج. 

چٌبًچِ ثشاي خذا ثبشذ عجبدت است ٍ اخش عظين داسد ٍ ثِ 

ّويي خْت هذاح ثبيذ اّل تمَا ٍ هميّذ ثبشذ اشعبسي وِ 

ًجبشذ ٍ ايي عجبدات سا تب  خَاًذ خالف ٍالع ٍ دسٍغ هي

تَاًذ ثِ لصذ لشثت اًدبم دّذ تب اص هثَثبت آى ثشخَسداس  هي

 شَد ّش چٌذ گشفتي هضد دس ثشاثش آى اشىبل ًذاسد. 

 هذاحي ثب ريتن هَسيقي ٍ ؼٌب

 علاٞ است؟ ،ؽ٧ا٤ـ٨ ض٧ؿ  آيب ٠ـاعي ٩ٔ ثب كيتٟ ٧٠سيّي ٦ ث٩ ص٧كت و٥ب .س

 حشام است. ،ثليج. 

 خَاى صذاي سًبى ًَحِ

٧ا٤ي ٦ يب ٠ـاعي م٤ب٢ ؿك ٠زبٜس م٤ب٩٤، صـاي آ٤ب٢ ؽ ؿك ثلؽي ٧٠اكؿِ ٠لحي٩ س.

 آيب اي٣ ل١ٛ ربين است؟ .كسـ ث٩ ٧٘ش ٠لؿا٢ ٠ي
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ثشدى هشداى ٍ تحشيه  اگش صذاي آًبى هَخت لزتج. 

 شَْت گشدد، خبيض ًيست.

 صذاي حيَاًبت در عشاداري تقليذ 

ثلاي اـ٫بك ٫٤بيت تقّٜٛ ؿك ثلاثل  ،ؿك ثلؽي ام رٝسبت ٠ق٪جي ٦ لناؿاكي س.

آ٦ك٤ـ.  ٠ب٥٤ـ سٗ ام ؽ٧ؿ ؿك ٠ي ،اي صـاي عي٧ا٤بت لـ٨ّ ،اٜسالٞ لٝي٫ٟ ا٪ٛ ثيت

 عٕٟ ضللي آ٢ كا ثيب٢ ٌل٠بييـ؟

سضاٍاس است اظْبس اسادت ٍ  ،هَّي است ،چَى دس اًظبسج. 

آهيض اًدبم  ّبي خبلت ٍ تحسيي ٍاليت خَد سا دس صَست

 ذ.ٌدّ

 سًي سيٌِ شذى ٌّگبم ثزٌِّ

م٤ي ث٩ ص٧كتي ٩ٔ ام ١ٔل ث٩ ثبال ثل٪٩٥ ض٤٧ـ، ؿك لناؿاكي  آيب سي٩٥ .س

 ربئن است؟ اٜسالٞ لٝي٩  سيّـاٜط٫ـا

 اشىبل ًذاسد. ،اگش هستلضم ًگبُ ًبهحشم ًجبشذج. 

 رفتي در عشاداري پبثزٌِّ

ك٤٦ـ. اي٣ ٤غ٨٧  ٠ب٥ٜـ ٦ ثب پبي ثل٪٩٥ كا٨ ٠ي ثمط لناؿاكا٢ ث٩ ؽ٧ؿ ِ٘ٛ ٠ي س.

 ؿاكي ص٩ ع١ٕي ؿاكؿ؟لنا

ِ گًَِ اهَس وِ دس هحلّي عجك هشسَم آى هحل ث اييج. 

 السالم عليِ اظْبس حضى ٍ عضا ًسجت ثِ سبالس شْيذاى ،ٍسيلِ آى
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 ،چٌبًچِ ضشس هعتذ ثِ ثشاي خسن ٍ خبى ًذاشتِ ثبشذ ،ثٌوبيٌذ

 هبًعي ًذاسد. 

 سدى چبک  گزيجبى

 ٜاسالٞ لٝي٩  ٠صيجت ا٠بٞ عسي٣ مؿ٢ ٘ليجب٢ ٦ ثل سل ٦ ص٧كت مؿ٢ ؿك عٕٟ صبْ س.

 صيست؟ 

صدى دس هصيجت آى  ثش سش ٍ صَست صدى ٍ گشيجبى چبنج. 

 هبًعي ًذاسد.  ،ثضسگَاس

 ّزٍلِ

 ؟ع١ٕي ؿاكؿؿك رٝسبت لناؿاكي ص٩ « ٪ل٩ٜ٦» .س

صدُ اص شذّت تأثش اص خب  شَد وِ اشخبص هصيجت گبُ هيج. 

ذ ٍ فشيبد صًٌ آيٌذ ٍ خَد سا هي سًٍذ ٍ هي خيضًذ ٍ هي ثش هي

عليِ  اهلل سالم وٌٌذ؛ اگش وسي دس هصيجت حضشت سيذالشْذا هي

يب هثل  ،وِ اعظن هصبئت است ٍالعبً چٌيي حبلي پيذا وٌذ

تَاى ايي حبالت سا اّبًت  تجبوي چٌيي حبلي سا داسد ًوي

ّب هختلف است؛ ثحست اصهٌِ ٍ  داًست. دس ايي هَاسد سليمِ

ا ثبيذ هالن داًست. آًچِ وٌذ ٍ عشف عبم س اهىٌِ فشق پيذا هي

الصم است ايي است وِ ّوِ ثش حفظ ٍ شىَُ ٍ عظوت ٍ 

حميمت ٍ ٍلبس لذس ٍ هلىَتي ايي ثشًبهِ ٍ ًشبى دادى ووبل 

 حضى ٍ اًذٍُ خَد اّتوبم ًوبيٌذ.
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 پَشيذى لجبس هشکي در عشاداري

  سالٞاٜ لٝي٩  آيب ٔلا٪تي ٩ٔ ؿك پ٧ضيـ٢ ٠طٕي ٦ر٧ؿ ؿاكؿ، ٜجبس لنايِ ا٠بٞ عسي٣ .س

 ض٧ؿ؟  كا ٪ٟ ضب٠ٛ ٠ي

 السالم عليِ  پَشيذى لجبس سيبُ دس عضاي اهبم حسيي .ج

 هغلَة است.

 خَاًي تعشيِ

 ؽ٧ا٤ي صيست؟ ٤فلتب٢ كارك ث٩ تمني٩. س

اص لجيل  ،اگش هشتول ثش آالت لَْ ،خَاًي تعضيِ ٍ شجيِ د. 

عجل ٍ شيپَس ٍ صٌح ًجبشذ ٍ اشعبس دسٍغ ٍ غٌب ًخَاًٌذ ٍ 

 اشىبل ًذاسد.  ،بى سا ًپَشذهشد، لجبس صً

 آالت هَسيقي در عشاداري 

٠خٛ ؼجٛ، ص٥ذ، ٤ي، اكٖ ٦ ٠ب٥٤ـ آ٫٤ب ؿك ؽالٚ  ،استٍبؿ٨ ام آالت ٧٠سيّي .س

 لناؿاكي ص٩ ع١ٕي ؿاكؿ؟

 . ئض ًيستخبج. 

 ًوبس ظْز عبشَرا

ض٤٧ـ ٦ ام  لناؿاكا٢ ثلاي ض٧ك ٦ اـ٫بك عن٢، آ٠بؿ٨ ٠ي ،ؿك ـ٫ل لبض٧كا س.

 ض٧ؿ؛ ٦ـي٩ٍ ٠ؤ٥٠ي٣ صيست؟ ـ٫ل ٠يؼلٌي ٦ِت ١٤بم 

ثبيذ خوع ثيي اغشاض ٍ وست فضبئل  ،دس ايي هَاسدج. 
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اي سا وِ ثِ صَست عضاداسي ثشاي حضشت  ًوَد؛ ّن ثشًبهِ

شَد، اًدبم دّيذ ٍ ّن ًوبص  اًدبم هي السالم عليِ  سيذ الشْذاء

 ظْش سا دس اٍل ٍلت ثدب آٍسيذ. 

 ّبي عشا ٍ سذ هعجز دستِ

ض٧ؿ،  ٪بي لناؿاكي ؿك ٧ٔص٩ ٦ ؽيبثب٢ ٩ٔ ثبلج تلاٌيٓ ٠ي ؿست٩ ا٤ـامي كا٨ .س

 ص٩ ع١ٕي ؿاكؿ؟

 اشىبل ًذاسد. ،سيادس حذ هتعبسف ايبم عضادج. 

 نلَاستفبدُ اس عَ

 ؿاكؿ؟  ع١ٕياستٍبؿ٨ ام لَٟٓٝ ص٩  .س

دس هشاسن عضاداسي سبالس شْيذاى حضشت ج. 

ِ تعظين شعبئش استفبدُ اص عَلَن و ،السالم عليِ  الحسيي عجذاهلل اثي

شَد ثِ ششط ايٌىِ هشتول ثش هدسّوِ ريشٍح وِ  هحسَة هي

 حشام است ًجبشذ، اشىبل ًذاسد؛ ثلىِ هغلَة است.

 گزداًي ًخل

ؿك ايبٞ لبض٧كا ظليظ ٠ب٥٤ـي ث٩ ٤بٞ ٤ؾٛ كا ث٩ اسٟ ٦ كسٟ لناؿاكي ٠ٝجّس . س

اهلل  ٥٥ٔـ، ثب ل٥بيت ث٩ ٌت٧اي ٠لع٧ٞ ععلت آيت ث٩ اٜجس٩ ٦ ا١ِط٩ ٌبؽل٨ ٠ي

لناؿاكي ؿك ايبٞ لبض٧كا ثلعست ٠تمبكي »ا٤ـ:  اٜمف١ي ثل٦رلؿي ٩ٔ ٌل٧٠ؿ٨

٤فل « ثالؿ ٠ؾتًٝ است ٦آ٤ض٩ ؿك٪ل ثٝـي ٠صـاَ لناؿاكي است ٠ب٤مي ٤ـاكؿ.

 ثبك٨ صيست؟ ععلتمبٜي ؿك اي٣
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 سؤال پبسخ دس همبهِ اهلل اعلي هب الشأى عظين استبد آًچِ ج.

 . است بًتايٌد تأييذ هَسد اًذ فشهَدُ هزوَس

 کزدى در شبم ؼزيجبى رٍشي شوع

ام ٠صبؿيُ  اٜسالٞ لٝي٩  ٔلؿ٢ ؿك ضبٞ وليجب٢ سيـاٜط٫ـاء ض١ك ك٦ض٣آيب  س.

 ثبضـ؟ ثـلت ١٤ي

 اشىبل ًذاسد.ج. 

 السالم عليْن  تصبٍيز هٌسَة ثِ ائوِ

٪ب ٦ پ٧ستل٪بيي ٩ٔ  عٕٟ ؽليـ، ٌل٦ش، صبح، ت٧ٜيـ ٦ يب استٍبؿ٨ ام لٕس س.

 ت٫ي٩ ضـ٨ است، ص٩٤٧ٙ است؟  اٜسالٞ لٝي٫ٟ  ٠مص٠٧ي٣ ٩ائ١ ي ٨ام ص٫ل

ّب ٍ پَستشّبي هزوَس، هستٌذ صحيحي ًذاسًذ؛  عىسج. 

ٍ هؤهٌبى ثدبي آى،  خَة است اص ايي عول خَدداسي شَد

سا ثب خغي صيجب ثٌَيسٌذ ٍ آى سا  السالم عليْن  احبديث اّل ثيت

 دس هٌبصل خَد ًصت ًوبيٌذ.

 هَرد ًذٍرات در ؼيزّذايب ٍ هصزؾ 

. آيب ٦ر٧٪ي كا ٩ٔ ثلاي ٥٠ف٧كي ؽبظ ؿك لناؿاكي ٪ـي٩ ضـ٨ است س

٠خٛ پ٧ٜي ٩ٔ ، ت٧ا٢ ؿك ٧٠اكؿ ؿيٙلي ويل ام آ٢، ؿك لناؿاكي ٠صلي ٧١٤ؿ ٠ي

 ؟ثلاي وقا ٦ اؼمبٞ ؿاؿ٨ ضـ٨ ٦ٜي ث٩ ٠صلي ؽليـ ٧ٜامٞ ثلسـ

دس غيش  ،صشف ٍخَّي وِ هصشفشبى هَسد خبص استج. 
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 َخت ضوبى است.ٍ ه ،خبئض ًيست ،آى هَسد

 دار سًجيزّبي تيػ

 تيه ٪ست٥ـ، ص٩ ع١ٕي ؿاكؿ؟  ٩ٔ ؿاكاي استٍبؿ٨ ام م٤زيل٪بيي .س

اگش استفبدُ اص صًديشّبي هضثَس، ثبعث ضشس ثذًي لبثل ج. 

 تَخْي گشدد، خبيض ًيست.

 خزاشيذى صَرت

ؿك عبٚ  اٜسالٟٞ لٝي٫  م٤ي ٦ لناؿاكي ٠مص٠٧ي٣ ثلؽي ؿك رٝسبت سي٩٥ .س

ض٧ؿ؛  ؽ٧ؿ كا ؽلاش ا٤ـاؽت٩ ٦ ث٩ ص٧كتطب٢ ؽ٢٧ ربكي ٠ي لناؿاكي ص٧كت

 لناؿاكي ث٩ اي٣ ضٕٛ ص٩ ع١ٕي ؿاكؿ؟

هعلَم ًيست وِ ايي وبسّب ثِ عٌَاى اثشاص شذت تألن ثش  .ج

ٍ عضاداسي ثشاي آى ثضسگَاساى السالم  نْعلي  ثيت هصبئت اّل

 شَد خبئض ًيست. لبثل اعتٌباگش هَخت ضشس  ،ثلي .ٍّي ثبشذ
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 سلطاى عشق

و٘الالٛٞٛ الالدا الالد ٞالال َٔالالحٜٔ الالنْو

بيحوٝرا تسالّاحٖشقالكبالنشالح الد

درآبالالٝٔى الالّتنو الالتٚـالالداوحر 

ْ سحد الدٔ ىاٛل ـ  ننٚ  عحربحطُٚ

اٌالالنوالالٝتالالحٔوتمالالوٚ الالحرلنآ٘الالو

ْ شال  ٜٚ اراد االحو ٚ ا٘ح ّٔهؼيالن ٚ  ٝب

ٗ بٝد تٔحر الٝاوٕٞالتبّٙالدتسالي

ٗآواد تسالال ٟحٔتيتسالالي ٚ الال َ ٗشالالد ي

ٖبالال ري ٞالالحتالالنسالالٙداـ االالحرا٘سالالح

آواد ٚتمالالالٛقبقالالالنٝ٘حٔالالالٔالالالناْ

درا ٗاٟحدٔمالدس،يتساليٗ الدشيالنٚو

نٖآ   د استوٝضدآواد وسويستٞ؟

ٝـدا رٞانِّ ٗتقالٙ ا والٝدررٜد ال

ٖ در ػٚدردوٝدرونب وظّٓخسالح

ٗ بٝو نسٓسس ٛراٖـ حداسالٓتسالي

ظالحِٓوالٝظّالٓراوٛبيالدٍ٘قتتحبع

والٝرٚوشح الٛرا«ِافالواالحـو»بٙحَ




بيحوٝرا تسالّاحٖشقالكبالنشالح الد

بيحوالٝآ التـال  ٚظفالنٞٛ الدا الد

بيحوالٝد الٗوليالحْتساليٗاتيالح الد

تٛتيالالديشالالحِٓآرا الالدٜبيالالحوالالٝاّالالٛ

بيحوالٝشالن ٓد الٗٚاٟالحدبنشالح الد

لٟنٔالحٖد٘يالح الدي ٟيدوالن ٚبال 

ٚاانٔعٙالح الدو ح ٕٞتٚا ٕحٖ

ـدا د الٗخالدادرٞمالْٛاشالدا الد

بٝخٖٛشحنتسيٗ ٟيدأضالح الد

٘ظيالالنا٘قالالح الالدبالالوٜاوآٖٔمحٞالالد

بقنٌقتٚخٛارٚرسالٛا الد   دً٘ٙ

وٝد ٕٗلالنآٖٚآَطالٝ الدٞنآٖ

سالٛ ٞيمح الدوسٚتٟٙحبٝٚبوؼن ّ

اداسناوتٗشالحنش  ال وٞالنا الد

خيالالحْٔ  الالنْاٞالالُبيالالت ؽٕالالح الالد

ن ب  شـ ٖٚواتصالح الدٌا  ٝر٘جٚ

 ٛشيداض و الد وخٖٛشحن ٟيدٖا
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 اًقالب هحرّم

اسالالتٚاٟالالحٖشالالنوا٘مالال   الالدٜاسالالت ٔ الالنْو

بٝ يٖٛٚؼالٓٚا٘الدٜٚ الي ٚ الح  الدٜاسالت

وبح٘الالالالالً الالالالالٛربناٍ٘يالالالالال اِميالالالالالحْٚاٟالالالالالحد

لّالالٛ اٞالالُسالال ٓا٘الالدراضالالانا  الالدٜاسالالت

ٟٚ٘ضالالالالتٚشالالالال ا تسالالالاليٗ ؤى الالالالّو الالالالنْ 

االبالالدبالالٝسالالٛ خّالالكيـالال  بالالح  الالدٜاسالالتاِالالو

ٗ بالالٝٔكّالالهشالالال و ٘فالالسّٚاالالالح ٚلالالٛس د الالال

ٔحِالالهاِنولالالح  الالدٜاسالالتي الالٟيدوالالن ٚبالال 

بالالالنا اٞالالالُبيالالالتشيٕاالالالنوٙالالالحر الالال وـالالالنا 

وفوالالحريل الال آ  الالدٜاسالالت ٝواالالٛرـنلالال

شيٕاالالالناسالالالتؼٕالالاليٗٚشّالالالوشالالال اداراسالالالت

بالالٝرٚضالالٝيتضالالن وٞالالنادراِ ٟالالح  الالدٜاسالالت

ٔ يالالالالداٖدٚبالالالالحرٜبٟالالالالنٚدا ٍٔالالالالنتسالالالاليٗو

ٝ ٌالالٝو ٙالالّٚربالالح  الالدٜاسالالتبالالٝسالالٛ خيٕالال

د الالالالٕٗٝدر الالالالػٚدردوالالالالٝاوسالالالالًٙويٙالالالال

وخالالٖٛئ حسالالٗ٘الالٛرا٘يشخضالالح  الالدٜاسالالت

ٍٔالالالنوالالالٝتضالالالن شاسالالالح،بالالالحواوشالالالوآ 
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بالالنا تقالالِٙٝاالالحٖشالالح درروالالح  الالدٜاسالالت

ٔظّالالالالْٛٝ الالالالينخسالالالال ٍٔالالالنوالالالالٝااالالالالؽنبالالالالو

ٓ شيقالٍحٖبالٝخالٛا  الدٜاسالتبٝضن تيالنسال 

ٍالالالالالن ٍح٘الالالالالٝ الالالالالايٝ٘االالالالالويشّالالالالالواواالالالالالنٔ

بالالٝشالال ْ الالحر د الالٗيبالالحوبالالنشمالالح  الالدٜاسالالت

وظّالالالٓد الالالٕٗد الالالٌٗالالالن الالالٝرٚوشح الالالٛرا

ٚشدَٚ نؾي ٟالنٜدرتمالح  الدٜاسالتورتٓ

َ ول الالالُسالالالا شيٕاالالالناٌالالالنبالالالٝظالالالحٞنتالالالح

   الالالدشسالالالتـالالالنٚٔح الالالٝوحٔيالالالح  الالالدٜاسالالالت

بالالالالالالٝرؼالالالالالالٓآَٔعحٚ الالالالالالٝٚ   الالالالالالدشّيالالالالالالد

االالح  الالدٜاسالالتوالالٝويد الالحٖٕٞالالٝبالالنبالالحدٚدرت

ٗيربالالالالٛدٜاسالالالالتدَخّالالالالكرا ليالالالالحْتسالالالالالي

اٟالالالالحٖئسالالالالاونآَابالالالالٛتنا  الالالالدٜاسالالالالت

رضالالالالٛاٖ ٝآَاسالالالالترٚضالالالالٝ٘صالالالاليّ الالالاليع

٘صالالاليّ٘حاالالالايحٖيِعٙالالالتٚشالالال ا  الالالدٜاسالالالت

اسالالالح،تالالالكٚتميمالالالتٕٞيقالالالٝآبالالالحداسالالالت

بٙالالح ظّالالٓبالالٝٞالالنبالالْٛٚبالالنخالالنا  الالدٜاسالالت

ظٟالالالالٛراالالالالٛٞنا ٕالالالالحٖٚاسالالالال محٔت الالالالا 

االالعح  الالدٜاسالالترٞالاليٗشالال ْٚ ٚاالالاندر

ٗ«ِافالالواالالحـو»خٕالالٛ  والالٝدرشالال ا تسالالي

لّالالالٛ اٞالالالُٚالاواِالالالٓواالالالح  الالالدٜاسالالالت




 رسالت عاشورايي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        41

 

    

 

 

 خطاب بِ هردم كَفِ

ٝ ا الالدخحو الالحٖبالالنسالالنوالالٝـنو٘الالدشيٕاالالنوقالال 

ٝ ا الالد٘الالٛر قالالٓتضالالن وٞالالناٚتيالالدروقالال 

ٖ  الالالا ا ٕالالالحٖيرٚ،لالالالنآٖيسالالالنٚرآوادٌالالالح

ٝ ا الالالالدخالالالالحٔسآَشاالالالالحٔ االالالالٛ داٚروقالالالال 

يا٘صحؾٚرتالٓٚٔعنـالتد ٗٚٚاداٖٚ نؾ

ا الالالالالالدشحسالالالالالالدارشالالالالالالن ٓا اواالالالالالالنوقالالالالالال ٝ

َ دكرسدر الالالالح ٚال الالالالتي الالالالٕستحبالالالالحٖوٕالالالالح

ٝ ا الالدتالالحٔؤس ضالالعؿٚٔ الالنْٚٚٔضالالانوقالال 

 الالالالىٗتٕيسالالالالتٔالالالالندْشيٕالالالالحٖا ٌالالالالنٜٚبالالالالو

ا الالدبكالالدٔٙالالٛسروقالال ٝ٘الالٛرتالالكوالال آٖاٟالالحٖٔالالو

اوٌّسالالالالالال حٖرسالالالالالالحِتبٛسالالالالالال حٖٔنتضالالالالالالو

ٝ ا الالالدارؼالالالٛاٖٚالدٖٚ٘سالالالن ٗٚشاٟالالالنوقالالال 

ٗ ٔم الالالالدا رادٔالالالالنداٖسالالالاليسدخٛبالالالالحٖتسالالالالي

ٝ ا الالالدتضالالالن شاسالالالح،آٖٔيالالالنؼضالالالٙفنوقالالال 

ٕٞالالالحَاواالالالنآٖو االالالحاالالالٛاٖبالالالو الالالٖٛشّالالالوس

ٝ ا الالالالد الالالالاٝشيؽٕاالالالالنوٕالالالالحال ٔصالالالالٛسروقالالالال 

٘ٛاالالالالٛاٖ٘الالالالٛر،ٚشيالالالالناٖشالالالالحِؤنتاالالالالت
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ٝٔحٞالالٝوالالٛدن الالش ا الالدا ٔح٘ٙالالدااالالؽنوقالال 

تالالالحوخالالالٛدسالالالحو دراضالالالوشالالالٛرٞٙالالالد٘حبىالالالحر

ٝـالالال ٝ الالالحـعحٖشناالالال ا الالالدندا ٔ قالالالنوقالالال 

لٟنٔح٘الالالالالحٖـضالالالالاليّتي الالالالالحٚراٖد الالالالالٗتالالالالالك

ٝ ا الالدشالاليش قالالٕٓٞسالالناٖٚٔالالحْٚخالالٛاٞنوقالال 

لحر الالالالالحٖٚواٞالالالالالداٖٚاالالالالالحِ حٖرٚوٌالالالالالحر

ٝ ا الالالدـحت الالالحٖااٟالالالٝٚٔ الالالنا ٚٔٙاالالالنوقالالال 

٘فالالن ٗٚ٘فالالن بالالن الالٕحئالالنيبالالحدابالالن الالٕح

٘ٙالالًٚٔالال ِتبالالن الالٕحيتالالدبالالن الالٕحِعالالٗبالالو
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 عاشَرا ورٍ

حواالالالالالالا رٚوشح الالالالالالٛرارسالالالالالاليدبالالالالالال

 الالالالالٛر رٚوليحٔالالالالالت الالالالالدشد الالالالالد

ْ بالالحو الالدبالالنرٚ خّالالكاوخالالح ٚشالالح

ْ ٔى الالالالالالّا ٕالالالالالالحٖٚا  الالالالالالحرٚليالالالالالالح

ٔى الالالالالّتسالالالالالّيٓٚتفالالالالالٛ  ٚرضالالالالالح

ٔى الالالالّاالالالالانٌٚ  الالالالتاؤالالالالحس الالالالٛا

ٔى الالالالالّلالالالالالن ٚشالالالالالنٚ ٚارتمالالالالالح

بيالالالالالالٙشٚآٌالالالالالالحٞوٚـالالالالالالٛوِمالالالالالالح

رٚوشح الالالالالالالالٛرابالالالالالالالالٛدرٚوخالالالالالالالالدا

رٚواتالالالالالالالناراسالالالالالالالتٚرٚواِٚيالالالالالالالح

رٚووٞالالالالناٚشّالالالالواسالالالالتيتٕالالالالدرٚوا

رٚوـاالالالنٞالالالن٘االالالوٚٞالالالنِٚالالالواسالالالت

رٚوشاسالالالالالح،ٚشّالالالالالوساواالالالالالناسالالالالالت

رٚواح٘االالالالالالالالالالالحواٖراٜداٚراسالالالالالالالالالالالت

ا ٞالالالالالندْبالالالالالٛددراود الالالالالحداّالالالالالٜٛ

رٚوتالالالكاسالالالتٚ٘اٛاٞالالالد الالالدو الالالحد

٘الالالٛرآٖٞنٌالالال ٘اٛاٞالالالد الالالدخٕالالالٛ 

ٔٙاالالالالع الالالالٛرٚليالالالالحْاسالالالالتٚخالالالالنٚ 
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شالالالالالن ٓد الالالالالٗوآٖبالالالالالٛددراٞ الالالالال او

آٖسالالالالالالالالنـناوأسالالالالالالالالتاسالالالالالالالال ْاو

 الالالالٛرٚ الالالالٛق الالالاليعيحٖاوونب سالالالالت

٘فالالالالالالواس ىاحر الالالالالالحٖاوونب سالالالالالالت

 الالالاليعٝ عٙالالالالو الالالالٛقي عٙالالالالوا٘ ظالالالالحر

 الالالالالالاليعٝ عٙالالالالالالالؤّوالالالالالالالتأسيالالالالالالالدٚار

ا ٚلالالالالالْٛرسالالالالال ٍحر الالالالاليعٝتالالالالال  

آٞٙالالالالالاليٗشالالالالالال ْٚلالالالالالالٛ ٚاسالالالالالال ٛار

ٗ ّٔوالالالالالالتتٛتيالالالالالالدٚا ٕالالالالالالحٖٔ الالالالالالي

شيالالالالالالالالالالنٚاٖرٞاالالالالالالالالالالناٖراسالالالالالالالالالال يٗ

ٔالالالناْٟ٘الالالحدٚتالالالكشنسالالالتٚتالالالكتالالالك

ٚاواالالالالالالحٖؼالالالالالال ْٔنتضالالالالالالورااودَ

د الالالالالٕٗتاعالالالالالي ٚظّالالالالالٓٚلّالالالالالدر 

اٟالالالُٚاس ضالالالعحؾٚوٚرٚخٛدسالالالن 

ٗي الالالالالاليعٝ  عٙالالالالالالوشيالالالالالالنٚراٜتسالالالالالالي

ٗ رٞالالالالالالنٚاٖؼالالالالالال ٜٚبالالالالالالدرٚتٙالالالالالالي

 الالالالالالينٔالالالالالالنداٖاٟالالالالالالحدٚاا ٟالالالالالالحد

شحواالالالالالالالالالحواٖرٜخيالالالالالالالالالنٚسالالالالالالالالالداد

ٖ  الالالالالحرٔظّٛٔالالالالالحٖٚخصالالالالالٓظحِٕالالالالالح

ونوٚبيالالالالالالالحٖ ٝطالالالالالالالناوـنلالالالالالالالٞالالالالالالالٓ
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 راُ خذا كشتِ

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

ـالالالالالالالالالالالعرٚوا ا الالالالالالالالٓ ح

شنس الالالالالٓٔالالٗتسيالالالالالٗتالالك

ٓ بالالنٕٞالالالالالحٖشٟالالالداِس الالالالال

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

ٓ ٔالالٗتسيٙالالالٓٔالالٗتسيٙالالالالال

آـ الالالالالالالالالالح ٔقنليالالٙالالالالالالالالٓ

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

ٓ ٔالالالالٗتسيالالالالالالٗونب  الالالالالال

ٓ ٔالالالالالالٗؼن الالالالالالّ٘يٙٛا الالالالالال

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

الٓ٘الالالالالالٛرشيالالالالالٗٔصافح الالالالال

خيالالالالناِٙالالالسح الالالالالالالالالٓ ٜواد

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

ٓ ب الالالالالالنٔالالالالالالالٛسا وٕحِالالالالالال

ٓ سالالنخٛ اواالالحْٚاحِالالالالال

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

ٓ خحٔالالالالالالالالالالالسآَشاح الالالالالالال

ٓ ٔالالٗخالالداراشالاليٗٚدس الالالالال

ٓ تالالحابالالالالالدبالالناالالحمٞس الالالالال

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

ٓاـ االالالال الالالالالالحرشالالالحِٕيٙالالالالالالال

ٓ شالن تالالكراو الالالّٚو الالٙ

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

ٓ ٔيٟٕالالالالالالالالالحٖا مالالاليح الالالالالالالال

ٓ ٝوق الالالالالال تيالالالالالػافح الالالالال

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

ٓ  الالالالالالحدٌالالالالالحرٔنتضح الالالالالالال

اٞالالالالالالُٚـح الالالالالالٓ ٝلاّالالالالالالالال

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

ٓ ٟٔالالالالالالالنتالالالالالالحبحٖا ِالالالالالال

ٛسالالالالالالؿٔصالالالالنإحِالالالالالالٓ 

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال
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ٓ درسب الالالالالالالالالالنااافح الالالالالالال

ٍِٙالالالالالالالالنارسٚسٕح الالالالالالالٓ

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

ٔ الالالالالالالالالٛكا وان ح الالالالالالالٓ

ٓ  حٞالالالالالالدبالالالالالالالال ِْمح الالالالالال

ٗسالنادا الالالالالٓٔالالٗتسيالالالالال

ٓ ساالالالالال خيالالالنإِنسّيٙالالالالالالال

د ٕالالالالالالالٗٔسالالال ىان ٙالالالالالالالٓ

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

ْ  االالالالالالُ يالالالالنوندٌالالالالالالحر

د الالالالالالٗٚا ٕالالالالالحٖرأالالالدارْ

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

ْ شالالالالالحمتالالحسالالالالناـ االالالالالحر

ْ شالالالن تالالكراٌٛ الالالالالٛار

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

ٓ شحِالالالالالالالالٓشّالالالالالالٓو حبالالالالالال

ْ ح اِ سحبالالالالالالٓـالالالالالالع الالالالالالٛ

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

ٓ رٚ٘الالالالالالك الالالالالالن ٔايٙالالالالالال

ٓ خحتالالالالٓد الالالالالالٗراٍ٘يٙالالالالالال

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال


ٔعالالالدٖاالالالالالالٛدٚساح الالالالالالٓ

ٓ ٔالالالالالالندٔيالالالالالالالداٖب  الالالالالال

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

ٓ ٝؼالالالالالالنل بالالالالالال نـٙح الالالالال

ٓ سيسالالالالالالالالداٞالالالالالالالُا بح الالالالالال

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

ٓ رٞاالالالالالالند٘يالالالالالالحٚد ٙالالالالالال

ٓلٟالالالالالالنٔحٖٔالالالالحنٚطيٙالالالالالال

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

ْ لالالالالالالالالالدر شنٚردٌالالالالالالالحر

ْ سٛٔيالالالالالالٗٞقالالالالتٚ الالالحر

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

ْ ٔنوالالال ٔمالالالالالالدٚٚلالالالالالالحر

ْ د الالٗتالالالكرااالالحٖ٘ الالالالالحر

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

ٓ ٔم الالالالالدام الالالي ٚ حبالالالالال

ٓ ٞالالالالالالالالالالحدمراٜاالٛابالالالالالالال

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

ٓخسالالالالالال نّٚٔالالالاله ميٙالالالالالال

ٓ ـاالالالنٚشالالالالالال و آـن ٙالالالالالال

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال
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ٔالالالالٗاالالالالالالنائس ميٕالالالالالالٓ

ٓ ش الالالالالدَلالالالالالنآٖون ٕالالالالال

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

ٖ داغ الالالالالالالالحراٖٚاالالالالالالالٛا٘ح

ٖ ِيالالالالالها٘الالالالالدرراٜ الالالالال دا

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

دادْا٘الالالالالالالالالالالالالالالالدرراٜداٚر

الٝشيٕاالالالالنٞالالالالٓشّالالالالـ االالال

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

شيىالالالنٌْالالنؼالالنقخالالٖٛ الالد

شالالالالالالالال وتٓاوآٖـالالال ٖٚ الالالد

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال

ٔى الالالّسالالالالالالنـ ٟالالالالالالحد 

د الالٗٚااالالالنٚاس مالالالالالحٔت

ٓ ٔالالٗتسيالالالالالٗسالنادا الالالالال



ٓ ٔ الالالالالالٛرد الالالالالالٗلٛ ٕالالالالالال

ٓ ٔالالالالٕٗٞالالحٖكبالال شظيٕالالالالال

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

ا٘ددَٚاالالحٌٖالالن الالٝسالالٛو

ٖ ٔالالٌٗنـ الالالالٓإالالالالّٝآسالالح

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

والالٛدن الالشٔحٞالالٝااؽالالالالن

ٞالالالالالٓابٛاِفضالالالالالُؼضٙفالالالالالن

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

وخالالالٓتالالٗاوتالالدبالالنٖٚ الالد

د ٕٙالالالالٓخالالٛارٚوبالالٖٛ الالد

راٜخدا الالالالالالٓ ٝوق الالالالالالالالالال

شالالال ْٚا  الالالالحرٚ ٟالالالالالالحٔت

و٘الالالالالدٜوالالندْتالالحليالالالالالحٔت

راٜخدا الالالالالالٓ ٝق الالالالالالالالالالو





 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاشورايي اهي مصيبت
گانيآخوند اّلل   آيتحضرت مرحوم از )  (اّلل   رحمه مالمحمددواد صافي گلپاي



 

    



 

                         

 

 

  هالهحوذخَاد صبفي،آخًَذ آيت اهلل حضشت اشبسُ: هشحَم   
ٍالذ گشاًمذس هشخع عبليمذس وِ داساي تأليفبت هتعذدي ّستٌذ، دس 

دس پبيبى ّش فصلي، ثب  "ًفبيس العشفبى"صشوٌذ خَد ثٌبم اثش اس
آى فصل سا ثِ پبيبى السالم   عليِ  تَسل ثِ حضشت اثبعجذاهلل الحسيي

آيذ اص ّويي اثش  ّبيي وِ دس ايي ثخش هي هصيجت. سسبًذُ است
آى فميِ ي  ، سشٍدُ ًيض ثخش ايي اشعبس اًتخبة شذُ است. اسصشوٌذ
  ثبشذ. هيصوذاًي 

 ٍلهصيجت ا

اٍٜعٛ اٜمجبس ِؽك ضـ٨ ث٧ؿ ٦ تيل ٔي٣ ثل  آ٢ ٦ِتي ٩ٔ ٪ل ؿ٦ ؿست ٠جبكْ اثي

ثي٥ص ٤طست٩ ٦ ثـ٢ اؼ٫لش ٠ب٥٤ـ ؽب٩٤ م٤ج٧ك ام ٔخلت مؽٟ س٥ب٢ ٦  ؿيـ٨ عُ

٧١٤ؿ ثل م٠ي٣ كيؾت٩  تيل، س٧كاػ س٧كاػ ٘طت٩ ٦ آثي ٩ٔ ثلاي اؼٍبٚ ع١ٛ ٠ي

 ٝم٤٧ي ثب ل٧١ؿي ام آ٪٣ كسيـ.ث٧ؿ ٩ٔ ٠ الههاة ىة ٍ قشٍباً الاآٍساً وي الحٌث٧ؿ: 

لجبس، ؿستي ٤ـاكؿ ٦ ت٧ا٤بئي ؿٌبق ؿك ٦ر٧ؿ ٠جبكٔص ٤يست، ام ؽـا  ،ص٢٧ ؿيـ 

ث٩  -٦ كس٧ٚ ضلٞ ٤ٕلؿ٨ ٦ ثل ٠ف٠٧ٝي آ٢ ر٥بة تلعٟ ٧١٥٤ؿ ٦ ص٥ب٢ ل٧١ؿ كا 

 ثل ٌلَ ٠جبكٔص مؿ ٩ٔ ٠ىن سلش ثل ضب٩٤ ٠جبكْ كيؾت. -تل ٧ِت ٪ل ص٩ ت١بٞ

د الالٛد الالتبالال اوؼٕالالشتالالحر الال

ٚراـ الالالحدبالالالحسالالاليٙٝ الالالحن الالالحن



ٍٖٛ٘ و ٗ او ٚ آٜ  دوقيد سحر

خحن رٚ  و ٗ و خحوٓ بحد بسن
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٤ب٩ٜ ثلاؿك كا  اٜسالٞ لٝي٩ ا٠بٞ عسي٤٣بؿي: يب اؽب٨! اؿكْ اؽبْ اٜمجبس. ص٢٧ 

ض٥يـ: آ٪ي ام رٙل ٔطيـ ٦ ٌليبؿ ثلآ٦كؿ: اآل٢ ا٤ٕسل ـ٫لي ٦ ا٤ّؽك كربئي ٦ 

 بؿت: ٦الجبسب٨!ِّٝت عيٝتي ٦ ؤتي مي٥ت، ٥ٌ

 هصيجت دٍم

ؿا٤يـ ٩ٔ ؿك ك٦م لبض٧كا، ص٥ـ ت٣ كا س٥ٙجبكا٢ ٔلؿ٤ـ. يٕي  ٪٩١ ض٥يـ٨ ٦ ٠ي

است ٩ٔ ثـ٢ ٜؽيً ٦ ٤بمٔص كا س٥ٙجبكا٢ ٔلؿ٤ـ، ٦  اٜسالٞ ١بلٝي٫  ث٣ اٜغس٣ ِبسٟ

ٔسي ٦ وليجي ٦ ٧ٔصٕي ٦ تط٥ٙي ٦  ٪ـي تيل ٦ تيه ٦ س٥ٗ سبؽت٥ـ، ٦ ثل ثي

  يتي١ي ا٦ تلعٟ ٧١٥٤ؿ٤ـ.

ث٣ ٠سٟٝ ٧٘يـ: ر٧ا٤ي كا ؿيـٞ ص٢٧  آ٨ آ٨. ٦ا اسٍب٨! ؿك ثغبك است ٩ٔ ع١يـ

پبك٨ ٠ب٨ ٩ٔ يٓ ث٥ـ ٤مٝي٣ ا٦ ٘سيؾت٩ ٦ ٜطٕل ام ٪ل ؼلي ص٢٧ ٘ل٘ب٢ ثب ا٦  يٓ

ٔلؿ، ٜطٕل ص٧ ٧٘س٥ٍـ ام ٫٤يت ضيل  ؿك آ٦يؾت٩ ٦ ث٩ ٪ل ؼلٌي ٩ٔ ع٩ٝ١ ٠ي

٠لؿٞ ٩ٔ  ٣٠ ٥٘ب٨ اي٣ل١ل اث٣ سمـ امؿي ٍ٘ت: ثل  ضـ٤ـ. ضزبلب٢، ٌلاكي ٠ي

پس ٌلصتي ث٩ ؿست آ٦كؿ ٦ ام لّت ِبسٟ ثبعج،  ا٘ل ٌلصتي يبثٟ ا٦ كا ٤ٕطٟ.

 ٦ ص٥ب٢ ض١طيلي ثل ٌلَ ٠جبكٔص ٧٤اؽت ٩ٔ تب پيطب٤ي ضٕبٌت.

كا ٠ملض تيل ٦ تيه ٦ س٥ٗ تلش  ٤بمْ ٜطٕل، اؼلاٌص كا ٘لٌت٥ـ ٦ ثـ٢ ام ٘ٛ

 ب٨! اؿك٥ٔي.ل١ّ ص٢٧ ِبسٟ ام است ؿك وٝؽيـ ٌليبؿ ٔلؿ: يب سبؽت٥ـ.

ص٢٧ ضيل وبظت ث٩ رب٤ت ا٦ ك٦ا٢ ضـ. ٦ِتي كسيـ ٩ٔ آ٢  اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣

ؽ٧است سل ِبسٟ كا رـا ٥ٔـ. ض١طيلي ع٧ا٩ٜ ا٦ ٧١٤ؿ، ؿست آ٢  ٠ٝم٢٧ ٠ي

 ٠ٝم٢٧ ِؽك ضـ.

كا ٘لٌت٥ـ. ؿك اي٣  اٜسالٞ لٝي٩ ا٠بٞ عسي٣ام ٜطٕل است١ـاؿ ٧١٤ؿ، ٧ِٞ ا٦ اؼلاي  
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ٗ، ثـ٢ ِبسٟ ؿك ميل سٟ اسجب٢ ثب ؽبْ ٦ ؽ٢٧ يٕسب٢ مؿ ٦ ؽ٧كؿ ٦ ر٥

ث٩  ا٠بٞ عسي٦٣ِتي ٜطٕل ام ع١الت ٌلم٤ـ عيـك صٍـك ٠تٍلَ ضـ٤ـ،   ٘طت.

ثبٜي٣ ِبسٟ آ٠ـ ٩ٔ ٪٧٥م ١ٔي رب٢ ؿك ت٣ ا٦ ثبِي ث٧ؿ ٦ پب٪بي ؽ٧ؿ كا ثل م٠ي٣ 

٦ ِبٚ: ٦اهلل يمنّ لٝي ل١ّٓ ا٢ تـل٨٧  اٜسالٞ لٝي٩سبئيـ؛ ٌجٕي اٜغسي٣  ٠ي

 اليزيجٓ ا٦ يزيجٓ ٌاليمي٥ٓ ؤ٦ يمي٥ٓ ٌال يى٥ي ل٥ٓ.ٌ

 هصيجت سَم

 صـي٩ّ صىلي ٌل٧٠ؿ:

اٜســ١بء ؼُجَِّــت لٝــي ا كض  ٜيــت


 ٦ ٜيت اٜزجبٚ تـٔـٔت لٝي اٜس٫ٛ


ام است ث٩ ك٦ي ؽبْ ؿك اٌتبؿ ٦ ت٣  اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣اي٣، ٦ِتي ث٧ؿ ٩ٔ 

٩ٔ ٤ٙلا٢ ث٧ؿ  اٜسالٞ لٝي٩  اٜغس٣ ث٣  ٠جبكٔص ؿك ؽبْ ٦ ؽ٢٧ آوطت٩ ث٧ؿ. لجـاهلل 

تبثب٩٤ ٦ ٠ٔـ٪طب٩٤ ث٩ رب٤ت آ٢ ر٥بة  ؿيـ، ثي عبٚ ٠ي آ٢ ؿك٦ لّٟ ألٞ ؽ٧ؿ 

ٌل٧٠ؿ: يب اؽتب٨! ؤعجسي٩؛ اي ؽ٧ا٪ل! لجـاهلل كا ٤ٙب٨  اٜسالٞ لٝي٩ ا٠بٞ عسي٣  ؿ٦يـ.

 ؿاك ٩ٔ ؿك اي٣ ثيبثب٢ ثالا٤ٙين ٤يبيـ ٦ ؽ٧ؿ كا ٪ـي تيل ٦ تيه ٤سبمؿ.

 كا ٘لٌت ٦ ٪ل ص٥ـ ؿك ٥٠ك ا٦ ضـت ٔلؿ، ث٩ ربئي ٤لسيـ.  مي٥ت ا٦

ؽ٧ؿ كا ام ص٥ٗ مي٥ت ك٪ب ٦ ي. ٧ِت ٔلؿ ٌّبٚ لجـاهلل: ال٦اهلل! ال ؤٌبكَ ل١ّ 

 كسب٤يـ.  اٜسالٞ لٝي٩ ا٠بٞ عسي٣سبؽت ٦ ؿ٦ا٢ ؿ٦ا٢ ؽ٧ؿ كا ث٩ 

 اٜسالٞ لٝي٩ ا٠بٞ عسي٣ؽ٧است تيه ؽ٧ؿ كا ثل  ةاللػً ؼلٌهابي كػب ؿك اي٣ ٦ِت  

 ٌل٦ؿ آ٦كؿ. 

؛ لجـاهلل ٍ٘ت: اي پسل ما٤ي٩! آيب ًٍٍلک ٍابي الخبٌحة! أتقتل ؼهٌّّبٚ ٩ٜ: 

 ؽ٧ا٪ي لّٟ ٠لا ثٕطي. ٠ي
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ؿست ٧ٔصٓ ؽ٧ؿ كا ٦ِبي٩ ٦ سپل لّٟ ثنك٧٘اك ٧١٤ؿ. ض١طيل آ٢ ٠ٝم٢٧،  

٩ٔ ثب پ٧ست آ٦يؾت٩ ٘طت. پس ٌليبؿ  ؿست ٠جبكٔص كا ِؽك ٧١٤ؿ، ص٥ب٢

ا٦ كا ٘لٌت ٦ ثل سي٩٥ ؽ٧ؿ صسجب٤يـ، ٦ ِبٚ: يب  عسي٣ا٠بٞ  ثلؿاضت ٩ٔ يب ا٠ّب٨!

اهلل يٝغّٓ ثأثبئٓ  اث٣ اؽي! اصجل لٝي ٠ب ٤نٚ ثٓ ٦ اعتست ٌي فٜٓ اٜؾيل ٌب٢

 اٜصبٜغي٣.

 اٜسالٞ لٝي٩ ا٠بٞ عسي٩ٔ٣ لجـاهلل ؿك ٥ٔبك  ص٥ب٤ي ٪ٟ -٦ِت، عل٩ٝ٠ ٠ٝم٢٧   ؿك ٪١ي٣

 ؿك٘قضت.٦ لجـاهلل آ٠ـ٨ ؽـ٤ٙي ث٩ س٧ي ا٦ ك٦ا٩٤ ٔلؿ ٦ آ٢ تيل ثل ٠ّتٛ  -ث٧ؿ

سحٖظالحِٕوتيالن رٞالحوالندشسآٖ


َ ٘الالدا٘ٓ الالحٜرا الالٌٖٛقالالتاتالالٛا

ٓ  الالنااالالحـو٘قالالدو الالٗدردٚٔالالحت



ٝ  ٔم ُ ا٘در وندوٝ اح وادٜ

الَ  د ٘اك ٚ ٔح  شمُ ا ٙمحي وٝ

اشظٓ  نـ اح  خحني ؟بسي 


 هصيجت چْبرم

ا ؿيـ ٩ٔ ثب ثـ٢ پبك٨ پبك٨ ٦ ، پسل ٤بٔبٞ ؽ٧ؿ كاٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٦٣ِتي ٩ٔ   

٪بي ؽطٕيـ٨ ؿك ٠يب٢ ؽبْ ٦ ؽ٢٧ اٌتبؿ٨ ٦ ٠طى٧ٚ  ٌلَ ضٕبٌت٩ ٦ ٜت

اؽتيبك ص٥ب٢ صيغ٩ ثل ٔطيـ ٦ ٌليبؿي ثلآ٦كؿ ٩ٔ ؿ٦ست ٦  ؿاؿ٢ است، ثي رب٢

 ؿض٣١ ث٩ عبٚ ا٦ ٘ليست٥ـ.

تبثي،  ؛ ام ضـت ثي٦ظك ؽـ٨ّ لٝي ؽـ٦٨ّ پس ؽ٧ؿ كا ام است ؿك ا٤ـاؽت 

لبكض ص٢٧ ٠ب٨ لٝي ٘قاضت ٦ ض١س ٦ ١ِل كا ث٩ ٪ٟ تالِي  ك٦ي ٠جبكْ ثل

ك٦ي ؽ٧ؿ كا ثلؿاضت ٦ ؽ٢٧  ا٠بٞ عسي٧٘٣يـ: ؼ٧ٜي ٤ٕطيـ ٩ٔ  كا٦ي ٠ي ؿاؿ.

 ٌلَ لٝي ثل ك٦ي ٠جبكٔص ربكي ث٧ؿ؛


ٖ ٜ ميٗ داالحـوآ سالحٖتحِالت الح



ٔحٜ بن آٜ بٕحٞو  د ا ىش وٝ
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 هصيجت پٌجن 

ل، صبثل ٦ كاظي ث٩ ِعبي ا٫ٜي ث٧ؿ ٦ تب آ٢ ؿٞ آؽ لٝي٩ اٜسالٞ ا٠بٞ عسي٣

 ٔلؿ: ر٥بة است ٩ٔ ث٩ ؿك٘ب٨ ا٫ٜي للض ٠ي ٥٠س٧ة ث٩ آ٢

ـوٞٛاوح تنوتاِٙح،طنواً


اراوح؛ ِىو اِعيحَ اتيٕت ٚ



 

ك٪ب ٔلؿٞ ٠لؿٞ كا ؿك ٪٧اي ت٧ ٦ ؿ٦ستي ت٧ اي ؽـاي ٣٠، ٦ اؼٍبٚ ؽ٧ؿ كا 

 ظب ٦ كسيـ٢ ث٩ ٦صٛ ت٧.ؿك ٔلؿٞ ثلاي ؿيـ٢ ك يتيٟ ٦ ٔسب٤ٟ ٦ ليبٜٟ كا ؿك ث٩

اِ ّاربحً ـو لاع ٙو ِٛ ٚ


ٞٛاوح؛ اِو اِفؤاد تٗ ِٕح


 

٦ ا٘ل ِؽم٩ ِؽم٩ ٥ٔي ٠لا ٦ كين كين سبمي، ٪ل٘ن ؿٚ ٣٠ ثس٧ي ويل ت٧ ٤ل٦ؿ 

٦ ضبيـ اي٣ ١ٝٔبت كا ؿك ٦ِتي ٌل٧٠ؿ٨  ٦ ؿكؿ ؿٚ ؽ٧ؿ كا ثزبي ؿيٙل ٧ٙ٤يـ.

 ت ثل م٠ي٣ اٌتبؿ.ثبضـ ٩ٔ ام ك٦ي مي٣ ث٩ ظلة ٤ين٨ صبٜظ اث٣ ٦٪

اٍالالنتف يالالدٜبالالح قالالٕحٖٕ٘ٙالالحن


سكالالفتٌُٟالالنر الال اٖود الالدِٜعالالُٔالالو

تنوالالالتاِٙالالالح،طالالالناًـالالالوٞٛاوالالالح







خحن بن تٛتيد ٞيىُ آٖ ـ حد

ٔوبٝ تحَ آٖ در ٚاُ ٌفت ىن

اراوح ِىو اِعيحَ اتيٕت ٚ



 هصيجت ششن

٦ سيال٢  ام ٔخلت مؽٟ اٜسالٞ ١بلٝي٫  ث٣ اٜغسي٣ ٦ِتي ٩ٔ ثـ٢ ٠جبكْ لٝي آ٢ 

ؽ٢٧، سستي ٘لٌت٩ ث٧ؿ. ٠ٝم٤٧ي ٌلصتي ثـست آ٦كؿ. ض١طيلي ثل ٌلَ 

٪١بي٤٧ص ٌل٦ؿ آ٦كؿ ٩ٔ ث٩ آ٢ ظلثت، مؽ١ي ٘لا٢ يبٌت ٦ سبيل ٜطٕل رلئ 

٩ٔ  ي تيل ٦ ض١طيل سبؽت٥ـ، ص٥ب٢ ضـ٤ـ؛ ام ص٫بك ؼلي ا٦ كا ٪ـي ٦ ٤طب٩٤

٦ ٌل٦  ٤بصبك ؿست ؿك ٘لؿ٢ است ؿكآ٦كؿ  ثبك٨ ت٧ا٤بئي ام لٝي ثلٌت. يٓ
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تبؽت ٦ ث٩ ٪ل  س٧ي ٠ي ؽٍت، ل٥ب٢ است كا ك٪ب ٔلؿ، است ام اي٣ س٧ي ٦ آ٢

ٌّؽّم٨٧ ثسي٫ٌ٧ٟ اكثبً اكثبً؛  مؿ٤ـ. كسيـ، مؽ١ي ثل ثـ٢ ٠جبكٔص ٠ي س٧اكي ٩ٔ ٠ي

پس ام است اٌتبؿ؛  ثـ٢ ٠ؽ٫لش كا ثب ض١طيل، ِؽم٩ ِؽم٩ ٦ پبك٨ پبك٨ ٔلؿ٤ـ.

 .قاًٌ بكؤسه األٍفىسسَل اهلل قذ س ٍا ابتاه! هزا زذي٥ٌبؿي: 
ي رٙل ثل ٔطيـ ٦  ثب٤ٗ ٌلم٤ـ ٤بٔبٞ كا ض٥يـ، صيغ٩ ام پلؿ٨ ا٠بٞ عسي٣ص٢٧ 

 ٌل٧٠ؿ: ِتٛ اهلل ٠٧ِبً ِت٧ْٝ؛

ـدان رٚتو شدر احٖ ا  ٌفت:


خحن ٔنيتٛ شساو د٘يح بن بحد


 هصيجت ّفتن

ا٘ل ٩ٔ  -٪٩١ ٠صيجبت ٦ ضـائـ ٦ ٧٤ائت ٦ ؿ٦ا٪ي  ثب آ٢ اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣

آ٦كؿ٤ـ ٦ ارناء ٦ر٧ؿضب٢ ام يٕـيٙل ٠تالضي ٦  ٪ب ٦اكؿ ضـي ؼبِت ١٤ي ثل ٨٧ٔ

، صبثل ٦ كاظي ث٩ ِعبء ا٫ٜي ث٧ؿ ٦ ٠ٕلك ؿك ٠ٕلك ث٩ ؽـاي -ضـ ٠تٍلَ ٠ي

ض١بك ٦ ؿض٥١ب٢  ؿك عبٜي ٩ٔ ٜجص تط٩٥ ٦ ض١ٕص ٘لس٩٥ ٦ مؽ١ص ثي -ؽ٧ؿ 

 -مؿ٤ـ ٔص ٠ي٦ر٧ؿ ٠جبكٔص كا اعبؼ٩ ٔلؿ٨ ٦ مؽٟ ام پس مؽٟ ثل ثـ٢ ٠جبك

ٔلؿ: صجلاً لٝي ثالئٓ ٦ كظبً ثّعبئٓ؛ ٦ ٤ين ثب مثب٢ ؽطٕيـ٨ ٦ رٙل  للض ٠ي

ٍاؼؼشاه! ٍا قلة ٌاصشاه! ٍا ٌل٧٠ؿ:  ٧١٤ؿ ٦ ٠ي س٧ؽت٩، ٘ب٨ ٘ب٪ي ؼٝت آة ٠ي
٠ل٦ت!  اي ٠لؿٞ ثي قَم! اسقًٌَ ششبة وي الهاء قبل ؽلَع سٍحً وي زسذي؛

٩ٔ ك٦ط ام ثـ٤ٟ  پيص ام آ٢ع١يت! يٓ ضلثت آة ث٩ ٣٠ ؿ٪يـ  اي ؽُٝ ثي

 ٠ٍبكِت ١٤بيـ؛

بالالالٝسالالالا شيٕاالالالنخالالالداراّالالالٛابو

ٜ شالالحرٜ الالداوتيالالػٚخٙمالالندِالالٓشالالحر

ٌ ار الالدٔٙالالتبالالٝ الالهانشالالٝآبالالو

ٞالالالح ٓـالالال ٖٚاوسالالال حرٜ الالالدٜوخالالالٓ
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ٜ  الالٕحراٌالالناول الالُٔالالٗ٘يسالالت الالحر

بالالدّٜٟٔالالتا  الالٕنتالالحٔالالحدرآ الالد

وخيٕالالٝبالالٝبالالحِيٗٔالالٗخالالٛاٞنآ الالد


حَخنابالالودٞيالالدآ يرتٕالالوبالالٝتالال

رٞحوالٍٗٔالنبالح ٔالٗبالنسالنآ الد

ٔالالنٚس بالالٝلالال ّٓ الال حبؤىالالٗبالالو


 هصيجت ّشتن

 ٔلؿ: ٥٠س٧ة ث٩ آ٢ ر٥بة است ٩ٔ ث٩ ؿك٘ب٨ ا٫ٜي للض ٠ي

 تلٔت ا٥ٜبس ؼلاً ٌـي ٪٧أـب  

 ٦ ٧ٜ ِؽمت٥ي ٌي اٜغـت اكثـبً  

 

 
 

 ٦ اتي١ت اٜميـبٚ ٜٕـي اكأـب   

 ١ٜب عـ٣ّ اٍٜـؤاؿ اٜـي سـ٧أب    

 

 

ٛحًدرٞالٛا راإيعالٕ٘ٛدْتننٔندْ تال

ٜ ٜٕ٘حئوشالحر ٜشالحر شقالمتٌالنٔالناا٘الدرر


دربٝ  يٓ بنا ٚ خٛد شيحَ وندْ تٛدر

تٛسٛا دِٓٞنٌ ٘اٛاٞدرـتسٛ ٔح


 

ٌل٧٠ؿ؛ آيب آ٢ م٠ب٤ي ٩ٔ تيل س٩  ؿا٤ٟ ؿك ص٩ ٦ِت اي٣ ١ٝٔبت كا ٠ي آ٨ آ٨! ١٤ي

اضت ٦ ؿست ضمج٩ ؿك ِٝت ٠جبكٔص ٤طست ٦ ؽ٢٧ ٠ب٥٤ـ ٤ب٦ؿا٢ ام آ٢ رليب٢ ؿ

ٌل٧٠ؿ: ٪ٕقا  ٠بٜيـ ٦ ٠ي ؿاضت ٦ ثل سل ٦ ك٦ي ٠جبكْ ٠ي ٠جبكْ ث٩ ميل ؽ٢٧ ٠ي

ا٢٧ٔ عتي اّٜي رـي كس٧ٚ اهلل ٦ ا٧ِٚ ِت٥ٝي ٌال٢ ٦ ٌال٢؟، يب آ٢ م٠ب٤ي ٩ٔ 

ص٥ب٢ ٤ين٨ ثل پ٧ٝ٫ي ٠جبكٔص مؿ ٩ٔ ام است ؿك وٝؽيـ  ةؼلٌه اللػًصالح ابي ٍهب 

 ٘لٌت؛٦ آس١ب٢ ٦ر٧ؿش ثل ثسيػ م٠ي٣ ِلاك 

ٜ  الالالٛشّٟالالالٛ الالالدواٙالالالّا شالالالحر
، ٕساٛل ٖبالح ٔ الدركا تالك اٛل  د٘ا








وشالالالاليٗا بالالالالنٔالالالالٝ الالالالدسالالالال حرٜ

ـ الالحداواالالدرو الالٗبالالحآٜٚاـسالالٛ،
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 صيجت ًْنه

 اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣ا٘ل ؿك صغلاي ٔلثال، ٪يش مؽ١ي ث٩ ثـ٢ ٠ؽ٫ل 

٢ تيلي ٩ٔ ثل ٔلؿ٤ـ، ٌّػ آ كسيـ ٦ سل ٠جبكٔص كا ام ثـ٢ اؼ٫لش رـا ١٤ي ١٤ي

ر٥بة ٔبٌي ث٧ؿ؛ آ٢ ٦ِتي ٩ٔ ث٧اٜغت٧ي ٠ٝم٢٧  ِٝت ٠جبكٔص آ٠ـ، ؿك ض٫بؿت آ٢

س٥ٙي ص٥ب٢  ،تيلي ام ١ٔب٢ ك٪ب ٔلؿ ٦ ثل پيطب٤ي ٠جبكٔص ٤طست ٦ ث٩ ك٦ايتي

 ثل پيطب٤ي ٠جبكٔص مؿ ٩ٔ ؿك٪ٟ ضٕست؛

ٗي ورٞالحوالندووؿيسٍٙ دِويسالٍٙ

 الالالٛشيقالالالح٘وٚاالالالٝا بقىسالالالت

 الحٜاطٟالنشناوخالٌٖٛقالترٚ 


بالالالٝشيقالالالح٘وٚاالالالٝا االالالحوالالالند

بالالٝشالاليٗا يخالالٖٛيراٜ٘ظالالنبسالالت

 الالالالٛدررٚواُتكالالالالدرٚ شيٕاالالالالن


 

ي پبْ  ٩ٔ ؽ٢٧ ام ص٫ل٨ ؽ٢٧ ثل ك٦ي ٦ ٧٠ي ٠جبكٔص ربكي ضـ. ثلاي آ٢

س٧ ٔلؿ ٦ پيلا٪٣ ؽ٧ؿ كا ثل ٔطيـ، ِٝت  ؽ٧ؿ پبْ ١٤بيـ، ؿا٣٠ مك٨ ث٩ يٓ

 فؤتاه سهنٌ وسهَمٌ له خلحةُ شُػَب؛ت؛ ٠جبكٔص ص٢٧ آٌتبة ؿكؽطب٢ ـب٪ل ٘ط

ٖ  الالٛدأالالحٖوالالندبالالحالي الالدٕ٘ح الالح

ٝ ٜ ىوتين سال شَالناو صالتبالدخٛا

ٝ دروالند ٛآٖتيناولفالح شسالنبال

ْ ٘الالدا٘ٓرـالالت الالٖٛبالالن الالحٜٔظّالالٛ

 الالنااالالحـو٘قالالدو الالٗدردٚٔالالحتٓ


ٗ دَشالالن٘الالٛري عٙالالوشالالن رتٕالال

ٜ رٞحٌقالتٚ٘قسالتا٘الدردَ الح

والالالنددَشالالالحنشيٕاالالالنراخاالالالن

ْ دَ٘الالالحونومالالالحٚتيالالالنٔسالالالٕٛ

ٓ بسالالي خالالحنياالالح  الالنـاشظالال


 ّندهصيجت 

، ٦ؿاق آؽلي٣ ا٦ ثب ا٪ٛ ثيت اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣يٕي ام ٠صبئت ثنكٖ 
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ععلت ٦ ا٪ٛ ثيت ا٦ ؿك آ٢ عبٚ  ؼب٪ل٨ است. ؿكست تص٧ك ٌل٠ب ٩ٔ عبٜت آ٢

٪٥ـ ؿيـ ععلت كا ٤ؾ٧ا ؿا٤ست٥ـ ؿيٙل آ٢ ٩ٔ ٠ي ص٩٤٧ٙ ٦ ص٩ ث٧ؿ٨، ؿك ص٧كتي

ؿك ؽبْ ٦ ؽ٢٧ آوطت٩؛ ٩٤ يبكي، ٩٤ ٠ـؿٔبكي، ٪٩١  ت٠٣ٙل ثب سل ثليـ٨ ٦ 

 كعٟ. يبك ٦ يٓ ثيبثب٢ ؿض٣١ ِسي اّٜٝت ثي ٔس ٦ ثي وليت ٦ ثي

؛ سٕي٩٥ للض ٔلؿ: اي پـك ثنك٧٘اك! قالت سكًٌة: ٍا ابتاه! استسلهت للهَت

 اي؟ آيب ت٣ ث٩ ٠لٖ ؿك ؿاؿ٨

٤بصل ٩ٜ ٦ال ٠مي٣؛ ص٩٤٧ٙ ت٣ ث٩ ٠لٖ ؿك ٌل٧٠ؿ: ٔيً اليستسٟٝ ٧١ٜٝت ٣٠ ال

 ؟٤ـ٪ـ ٔسي ٩ٔ يبك ٦ يب٦كي ٤ـاكؿ

 سٕي٩٥ ثل سل مؿ ٦ ث٥ٓبي ٤ب٩ٜ ٦ ٧٤ع٩ كا ٘قاضت.

فً  التحشقً قلبً بذوػک حسشة وادام وًً الشٍحٌل٧٠ؿ:  اٜسالٞ لٝي٩  ا٠بٞ عسي٣
 بالزي تؤتًٌه ٍا خٌشة الًسَاى؛ ىزحهاًٌ، فارا قتلت فاٌتِ اٍل

ا اح٘الالالالحٖبحبالالالالحسالالالالىيٙٝاالالالالح٘ٓي

ٔن الال اود الالدٌحٖبالالنٔالالحٜيٌالالٛٞن

 ْٛ ٖٛوق ٝٔٗبالندسالتوفالحر

ٜ  الالالٛبيٙالالالوشيىالالالنْراشالالالحرٜشالالالحر

ٗ ْاوو الال ند الد ٌٖ ٛ ٛد الد سالالنٍ٘  ال

ٓ ٗؼالال الالناوا الال ٛدٍ  ٍالال ؤ ٛا االالـح تالال


بحبح احٖ خٛ٘يٗ ا ه و ٔسٛواٖ

اخ ن تّٓي آسٕحٖ بن تٛئو

وار ٗٔ بن ٌن ٝ بٝ اِٚو تٛئو

بن د دٌحٖ او س حرٜبن   ٝٔ

 قٓ او ا هخٛ٘يٗبيٗيتكبن  

ٔحتٓ ٚ درد سناسن ٌي و  د وٝ


 



 

    

  هذظلِ العبليآثبر حضزت آيت اهلل العظوي صبفي ليست 

R 

  

   القشآى وصَى ؼي التحشٍف 

   تفسٌش آٍة التؼهٌش 

  ش آٍة االٌزاستفسٌ 

   

 غٌبة الهًتظش

 
 قبس وي وًاقب اوٌشالهؤوًٌي )ع(
 )وئة ٍ ؼشش حذٍج وي كتب ؼاوة

  

 
احادٍج االئهة االخًً ؼشش، اسًادها ٍ 

   الفاظها
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 فقه الحذ 

 هذاٍة الػباد 

 هذاٍة السائل 
 ىالػشٍة الَخق ىحَاشً ؼل

 القَل الفاخش فً صالة الهسافش 
 فقه الخهس 
 أٍقات الصلَة 
 التػضٍش )احكاوه ٍ ولحقاته( 
 عشٍسة ٍزَد الحكَوة 
 سسالة فً وػاوالت الهستحذخة 
 التذاؼً فً وال وي دٍى بًٌة ٍ الٍذ 
 سسالة فً الهال الهػٌّي الهشتبه ولكٌته 
 حكن ٌكَل الهذؼً ؼلٌه ؼي الٌهٌي 
 اسث الضٍزة 
 الػصبه اسث  فً  زاد الحق   الشٌخ وغ  
  

 
باالصالم  االستسقام   حَل  بحج

 )وششٍؼٌة االستخاسة

 الشسائل الخهس
 ةالشػائش الحسًٌٌ 

  

 

  

  سسالة فً الشهشة 
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 سسالة فً حكن االقل ٍ االكحش 

  هة الحكهٌةفً الشب

  سسالة فً الششٍغ 
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 سسالة حَل ؼصهة االٌبٌاء ٍ االئهة 
 تػلٌقات ؼلً سسالة الربش ٍ القذس 
  

 صَت الحق ٍ دؼَةالصذق

 
 ؼلً )ع(، بة االوام اكزٍبة خؼسد 

 الضهشا )س( ىؼل
 وغ الخؼٌب فً خؼَؽه الػشٍظة

 سسالة فً البذاء 

 
االئهة االخًً  ىزالء البصش لهي ٍتَل
 ؼشش

حذٍج افتشاق الهسلهٌي ؼلً خالث ٍ 
 سبػٌي فشقة

  

 

 
ٍ « الخشوقتظب ا»وقذّوات وفصلّة ؼلً 

 «الرهاى ىوًتق»ٍ « وكٌال الهكاسم»
 اواى االوّة وي الظالل ٍاالختالف 
 االوام الحسٌي )ع( ىؼل  البكاء 

 
 ىالًقَد اللؼٌفة ؼلً الكتاب الهسه

 خباسالذخٌلةباال
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   صحٌفة الهؤوي 

    

    

 

 

  

    

    

 

 


