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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 سبحان اهلل

 

 ْ ها ثُم َّ عَرَضَهُْم عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقاَل َأنْبِئُونِي بَِأْسماءِ هؤُلاءِ ِإْن ُكنْتُم مَ آدَمَ اْلَأْسماءَ كُل َّ  صادِقِينَ  وَعَل َّ
َك  مْتَنا ِإن َّ ُ قالُوا ُسبْحانََك لاَ عِلْمَ لَنا ِإلا َّ مَا عَل َّ  َأنَْت الْعَلِيمُ اْلحَِكيم

 13-13بقره 

 
 ُ هُ وَلَداً ُسبْحانَه خَذَ الل َّ  قالُوا ات َّ

 86یونس 

 
ارِ  نا ما خَلَْقَت هذا باطِلاً ُسبْحانََك فَقِنا عَذاَب الن َّ َب َّ  ر

 393آل عمران 

 
 ٌ هُ ِإلهٌ واِحدٌ ُسبْحانَهُ َأْن يَكُونَ لَهُ وَلَد مَا الل َّ  ِإن َّ

 373نساء 

 
ا يَِصفُونَ  هِ عَم َّ  ُسبْحانَ الل َّ

 359صافات 

 



. 

 روایت ساق پای خدا در صحیح بخاری !!

يْثُ  ثَنَا الل َّ ثَنَا آدَمُ، حَد َّ ِْن َأْسلَمَ، حَد َّ ْدِ ب َي ِْن َأبِي هِلاٍَل، عَْن ز عِيدِ ب يدَ، عَْن سَ ِ ِْن يَز ِدِ ب ، عَْن خَال
ل َّ  َ ْهِ وَس ل َّى الل  هُ عَلَي ِي َّ صَ ب َمِعُْت الن َّ َاَل: س ْهُ، ق هُ عَن ِيَ الل َّ عِيدٍ رَض ِي سَ َْن َأب َاٍر، ع ِْن يَس َاءِ ب َْن عَط مَ ع

ِ »§يَقُوُل:  نَا عَْن َساق َب ُّ هِ، فَيَْسجُدُ لَهُ كُل ُّ مُؤْمٍِن وَمُؤْمِنَةٍ، فَيَبْقَى كُل ُّ مَْن كَانَ يَْسجُدُ فِي يَْكِشُف ر
يَاءً وَسُمْعَةً، فَيَْذهَُب لِيَْسجُدَ، فَيَعُودُ َظْهرُهُ َطبَقًا وَاِحدًا نْيَا رِ  «الد ُّ

 359، ص 8ج   (دار طوق انلجاة) کتاب اتلفسری، صحيح ابلخاري،

 
 

 فرازی از دعای امام سجاد علیه السالم در مناجات الذاکرین

هتَُك مِن ذِكري إي اكَ، عَلىبِسِم  حمِن الر َّحيِم، إلهي! لَولَا الواِجُب مِن قَبوِل أمرِكَ لَنَز َّ هِ الر َّ أن َّ   الل َّ
اجعََل َمحَل اً لِتَقديِسَك؟! ومِن   أن يَبلَُغ مِقداري َحت ى  ذِكري لََك بِقَدري لا بِقَدرِكَ، وما عَسى

يانُ ذِكرِكَ  َ  ألِسنَتِنا، وإذنَُك لَنا بِدُعائَِك وتَنزيهَِك وتَسبيِحَك.  عَلى أعظَِم الن ِعَِم عَلَينا جَر
 

 

 اظهار کوچکی امام سجاد علیه السالم در پیشگاه اهلی

ةِ َأْو دُونَهَا ر َّ  وَ َأنَا بَعْدُ َأقَل ُّ اْلَأقَل ِينَ، وَ َأذَل ُّ اْلَأذَل ِينَ، وَ مِثُْل الذ َّ
 77صحيفه سجادیه ، داعی 
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 امریاملؤمننی علیه السالم قبل از جهاددعای 

هَارِ، وَ مَ  يِْل وَ الن َّ ً لِل َّ ُ مَغِيضا ْقِف الْمَرْفُوِع، وَ اْلجَو ِ الْمَْكفُوِف، ال َّذِي َجعَلْتَه هُم َّ رَب َّ الس َّ جْرًى الل َّ
 ُ انَه ارَةِ. وَ َجعَلَْت ُسك َّ ي َّ جوِم الس َّ ْمِس وَ الْقَمَرِ، وَ ُمخْتَلَفاً لِلن ُّ ِسبْطاً مِْن مَلائَِكتَِك، لَا يَْسَأمُونَ  لِلش َّ

ً لِلهَوَام ِ وَاْلَأنْعَاِم، وَ  ً لِلَْأناِم وَ مَْدرَجا ِ اْلَأْرِض ال َّتي َجعَلْتَهَا قَرَارا مَا مِْن عِبَادَتَِك. وَ رَب َّ هذِه
 َ وَاسِي ال َّتي َجع ا يُرَى وَ مَا لَايُرَى. وَ رَب َّ اْلجِبَاِل الر َّ لْتَهَا لِلَْأْرِض َأْوتَاداً، وَ لِْلخَلِْق لَاُيحْصَى مِم َّ

 ْ ِ. وَ ِإْن َأْظهَرْتَهُْم عَلَي َن ِبْنَا الْبَْغيَ وَ َسد ِْدنَا لِْلحَق  نَا فَاْرزُقْنَا اْعتَماداً، ِإْن َأْظهَرْتَنَا عَلَى عَدُو ِنَا، فَج
هَادَةَ، وَ اْعِصْمنَا مَِن الْفِتْنَةِ.  الش َّ

 
 373نهج ابلالغه، خطبه 

 
 

 اشتیاق امریاملؤمننی علیه السالم به شهادت

 

هُ، ُسبْحَانَهُ، قَوْلَهُ:  ا َأنْزََل الل َّ هُ لَم َّ ا وَ هُْم لَايُْفتَنُونَ»ِإن َّ اُس َأْن يُتْرَُكوا َأْن يَقُولُوا آمَن َّ عَلِمُْت « الم َأَحِسَب الن َّ
هِ صلى  ِنَا وَ رَُسوُل الل َّ َ لَاتَنْزُِل ب هِ، مَا هَذِهِ َأن َّ الْفِتْنَة َيْنَ َأْظهُرِنَا. فَقُلُْت: يَا رَُسوَل الل َّ الل  ه عليه و آله ب

هُ تَعَالَى  بِهَا؟  الْفِتْنَةُ ال َّتِي َأخْبَرَكَ الل َّ
تِي َسيُْفتَنُونَ مِْن بَعْدِي»فَقَاَل:  م َّ ، ِإن َّ أُّ ُلَْت «يَا عَلِي ُّ هِ، َأوَ لَيَْس قَْد ق حُدٍ ، فَقُلُْت: يَا رَُسوَل الل َّ لِي يَوْمَ أُّ

، فَقُلَْت لِي:  هَادَةُ فَشَق َّ ذلَِك عَلَي َّ َأبْشِرْ »َحيُْث اْستُشْهِدَ مَِن اْستُشْهِدَ مَِن الْمُْسلِمِينَ، وَ ِحيزَْت عَن ِي الش َّ



. 

َ مِْن وَرَائَِك؟ هَادَة َ « ِإن َّ ذلَِك ل َكَذلَِك، فَكَيَْف َصبْرُكَ ِإذَْن؟»فَقَاَل لِي: « فَِإن َّ الش َّ قُلُْت: يَا رَُسوَل ف
بْرِ، وَ ل ِكْن مِْن مَوَاطِِن الْبُشْرَى هِ، لَيَْس هذَا مِْن مَوَاطِِن الص َّ كْرِ. وَ قَاَل:   الل َّ يَا عَلِي ُّ ِإن َّ الْقَوْمَ »وَ الش ُّ

ونَ بِدِينِهِْم عَلَى َمُن ُّ َ   َسيُْفتَنُونَ بَِأْموَالِهِْم، وَ ي وْنَ رَْحمَت َمَن َّ َت ِهِْم، وَ ي َب  ونَ حَرَامَهُ ر هُ، وَ يَْأمَنُونَ َسْطوَتَهُ، وَ يَْستَِحل ُّ
ْحَت بِالْهَدِي َّ  بِيذِ، وَ الس ُّ َ بِالن َّ َمْر ونَ اْلخ اهِيَةِ، فَيَْستَِحل ُّ بُهَاِت الْكَاذِبَةِ، وَ اْلَأهْوَاءِ الس َّ « ةِ، وَ الر ِبَا بِالْبَيْعِ بِالش ُّ

 ْ ِ ال هِ، فَبَِأي  ُلُْت: يَا رَُسوَل الل َّ ِ فِتْنَةٍ؟ فَقَاَل: ق ةٍ، َأمْ بِمَنْزِلَة ِ رِد َّ نْزِلُهُْم عِنْدَ ذلَِك؟ َأ بِمَنْزِلَة بِمَنْزِلَةِ »مَنَازِِل أُّ
 ٍ  «.فِتْنَة

 
 358نهج ابلالغه، خطبه 

 

 ویژگی های اهل البیت

وِجباُل دينِهِ ، بِهِم  حُكمِهِ ، وُكهوُف ُكتُبِهِ ، عِلمِهِ ، ومَوئِلُ  هُم مَوِضُع سِر ِهِ ، وَلَجَأُّ أمرِهِ ، وعَيبَةُ 
 أقامَ انحِناءَ َظهرِهِ وأذهََب ارتِعادَ فَرائِِصهِ 

 
 3نهج ابلالغه، خطبه 

 

 ی امریاملؤمننی علیه السالم ه و آله و سّلم دربارهبینی های رسول خدا صلی اهلل علی پیش

قال الحمد لما ضرب امير المؤمنين عليه السلام إجتمع إليه اهل بيته وجماعة من خاصة اصحابه ف
يفرط في الكتاب من  وقدر أرزاق العباد وجعل لكل شئ قدرا ولملل  ه الذي وقت الآ جال 



. 

شئ فقال )أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة( وقال عز وجل )قل لو 
كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم( وقال عز وجل لنبيه صلى الل  ه 

ر( عليه وسلم )وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الامو
لقد خبرني حبيب الل  ه وخيرته من خلقه وهو الصادق المصدوق عن يومي هذا وعهد إلي فيه 
فقال يا علي كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس تدعو فلا تجاب وتنصح عن الدين فلا 

فكان الذي معك أشد عليك من عدوك إذا وقد مال أصحابك وشنف لك نصحاؤك تعان 
استحثثتهم أدبر وا نافرين يتمنون فقدك لما يرون من قيامك  استنهضتهم صدوا معرضين وإن

بأمر الل  ه عز وجل وصرفك  محددا إذا جاء ساعة لا يستأخر صاحبه ساعة ولا يستقدمون(
فهو فهو كاظم على غيظه . ومنهم من قلت اسرته  عن الدنيا فمنهم من قد حمست طمعهإياهم 

ملتهب الغيظ فلا تزال  هم نغل الصدرن وصروف النوائب وكلمتربص بك ريب المنو ثائر
قد سموني بها فقالوا كاهن  ونك بأسماءوسيسم   فيهم كذلك حتى يقتلوك مكرا أو يرهقوك شرا

وبذلك أمر الل  ه إذ يقول )لقد كان  كذاب مفتر فاصبر فإن لك في اسوة ا ساحر وقالواوقالو
ادنيك ولا اقصيك وان  ل كم في رسول الل  ه اسوة حسنة( يا علي إن الل  ه عز وجل امرني ان

اعلمك ولا اهملك وان اقربك ولا اجفوك فهذه وصيته الي وعهده لي . ثم إني اوصيكم ايها 
 وجدوا في طلب حقوق الارامل والمساكين النفر الذين قاموا بأمر الل  ه وذبوا عن دين الل  ه 

 
66، ص القضايع ،دستور معالم احلكم  
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 عّّمر مالک حق

ثَنَا عُْقبَةُ بُْن مُكْرٍَم ا دُ بُْن َجعْفَرٍ، ح وَحَد َّ ثَنَا مُحَم َّ َلَةَ، حَد َّ دُ بُْن عَمْرِو بِْن َجب ثَنِي مُحَم َّ ، وََأبُو وحَد َّ لْعَم ِي ُّ
ِ بُْن نَافٍِع  ثَنَا، وقَاَل َأبُو بَكْرٍ: َأخْبَرَنَا  -بَكْر َ  -قَاَل عُْقبَةُ: حَد َّ ثَنَا ُشعْب ةُ، قَاَل: سَمِعُْت غُنْدَرٌ، حَد َّ

 َ م ِ َسلَمَةَ، َأن َّ رَُسوَل الل  هِ َصل َّى الل  هُ ع م ِهِ، عَْن أُّ لَيْهِ خَالِدًا، ُيحَد ُِث عَْن َسعِيدِ بِْن َأبِي اْلحَسَِن، عَْن أُّ
اٍر:  مَ، قَاَل لِعَم َّ ُ  تَْقتُلُكَ »وََسل َّ ُ  الْفِئَة  «الْبَاغِيَة

 
 3318، ص 7ج (دار إحياء الرتاث العريب) ،کتاب الفنت وأرشاط الساعةصحيح مسلم، 

 
 اول مظلوم

لامُ عَلَيَك يا  ُ الس َّ ه ُل مَن غُِصَب َحق ُّ ُل مَظلوٍم ، وأو َّ  وَلِي َّ الل ه ِ ، أنَت أو َّ
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 بزرگرتین نشانه خدا

 آيَةٌ أكبَرُ مِن يل ه نَبَأٌ أعظَمُ مِن ي ، وما ل ما لل ه ِ
 703، ص 3تفسری القيم، ج 
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 یار دیروز و عربت امروز

 

َل َّةِ فَذاكَ أنَا بِالَأمِس صاِحبُكُم وأنَا  ِ المَز ٌ ل َكُم ، وغَدا مُفارِقُكُم ، إن تَثبُِت الوََطأةُ في هذِه اليَومَ عِبرَة
ِ غَمامَةٍ اضمَحَل َّ فِي  ياٍح ، وَتحَت ظِل  المُرادُ ، وإن تَدَحِض القَدَمُ ، فَِإن ا كُن ا في أفياءِ أغصاٍن وذَرى رِ

قُها ، وعَفا فِي الأرَِض َمحَط ُّ  ةً الجَو ِ مُتَلَف َّ ما ُكنُت جارا جاوَرَكُم بَدَني أي اما وَستُعقَبونَ مِن ي ُجث َّ ها ، وإن َّ
 خَلاءً ، ساِكنَةً بَعدَ حَرَكَةٍ ، وكاظِمَةً بَعدَ نُطٍق ، لِيَعِظكُم هُدُو ي وُخفوُت إطراقي وُسكونُ أطرافي

 
399ص  3الاكيف : ج   

د عّر بربازیوهنی آمیز ماّل سخنان ت ّّ   مح

یه نیز به همین اعتذار از بیعت با ایشان ابا ورزید ولی چون لشکری صف شکن  حضرت امیر معاو
جنگ وارد شد تا از ابهت و نیروی او بکاهد هرچند  در شام داشت، خلیفه مسلمین با او از درِ 

ت آمیز و عاقبت اندیشی خلیفه بود و در واقع نیروی رزمی که این بنابر دیدگاه های مصلح
یه سدی در مقابل کف ار روم و مصر بود نه اسلحه ای برای در هم کوبیدن نیروی اسلام  معاو

 و مسلمین و تاریخ گواه این واقعیت است.

د عمر رسباز تفسری تبينی الفرقان، ، یمالا حمما  

357، ص 3ج  ،(انتشارات شيخ االسالم امحد جام)  

  


