
  
  يرضو رهيس در صالح عملي ها آفت

  1يخراسان دوستيعل اهللا نور
  

  24/1/1395 :افتيدر
  15/4/1395 :رشيپذ

  

  چكيده
 خاطر به تواند يم خود رود، يم شمار به مانيا مكمل و شانهن كه صالح عمل

 پس مقاله نيا در .برود نيب از و شود نابودي ذهن وي اخالقي ها يماريب ا يها آفت
 وي ماريب دو دارد، اشاره كفار عمل حبط به كهي قرآن اتيآ ازي برخي معرف از

 خود و جبع. است شدهي معرف دشو  ميآن حبط به منجر كه صالح عمل آفت
ي اله قاتيتوف نقش و بداند خود از و بپسندد را خود كار انسان كه نيا وي پسند

 اعمال گريد و عبادات دري كوتاه و كمبود از را شتنيخو و ردينگ نظر در آن در را
 مانيا قبال در او بندگان و رسول و خدا بري گذار منت دوم و بنگرد خارج صالح

 دو همانند مهلك، آفت دو نيا است، داده انجام كهي صالح عمل ايو دارد كهي قلب
ي ويدني ترقي جا به و كرده متوقف راي اله قاتيتوف ادامه كه هستندي خطرناك سم
ي ويدن توقف و شكست گرفتار را ها آن به مبتال فرد ،يريخ به عاقبت وي اخرو و
  .دكن  مييشر به عاقبت وي اخرو و

  :ها واژه ديكل
  .يگذار منت ،يپسند خود عجب، صالح، عمل آفات الح،ص عمل ،)ع( رضا امام

                                                            
 noor.a.alidoost@gmail.com        :)ع( صادق امام دانشگاهي اسالم حقوق و فقه گروه ارياستاد .1
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  مقدمه
 داده هـشدار  آن به )ع( بيت  اهل ثياحاد و قرآن اتيآ در كهي  مهم و حساس نكات از
ـ ز نشود نابود كفار همچونشان    اعمال باشند مراقب مؤمنان كه است نيا شده  اعمـال  راي
 بهـره  خـود  اعمـال  جينتـا  از توانند ينم و است داريناپا و ارزش  بي مانيا  بي افراد و كفار
ُمثل«: ديفرما يم قرآن كه گونه همان ؛رنديبگ َ ُکفروا َنیَّالذ َ ْبربهم َ

ِ
ِّ َ
ْأعمالهم ِ ُ ُ ْ ٍکرماد َ ْاشتدت َ َّ َ ِبه ْ ی فـ ُحیِّالر ِ

ٍعاصف ٍْومی َقدرونی ال ِ ُ ِ
َّمما ْ ُکسبوا ِ ان کفـر مثل کارهای کسانی که بـه پروردگارشـ ؛)١٨ م،یابراه(» ٍء یَشی َعل َ

هـا توانـایی ندارنـد کمتـرین  آن. ورزیدند همچون خاکستری است که در یک روز توفانی تند بادی بر آن بوزد
  . آورنددست بهاند  چیزی از آن چه را انجام داده

ْقدمنا َو«: ديفرما يم كفار اعمال بودن ثمر  بي دربارهي  گريد هيآ در ِ
ُعملـوا مای ِإل َ ِ

ْمـن َ ٍعمـل ِ
َ َ 

ُفجعلناه ْ َ َ ًهباء َ ُمنثورا َ ْ  آن و میـرو یم اند داده انجام راتیخ عنوان به کهی عمل هر سراغ به ما و ؛)23 الفرقان،(» ًَ

  .میکن یم پراکنده هوا در غبار ذرات همچون را
 چـشم  بـه ي  عـاد  حـال  در. شود يم پراكنده فضا در كه است غبار هيشبي  زيچ »هباء«
ـ ا و بتابد آن بري  ا روزنه از آفتاب نور كهي  زمان مگر ديآ ينم  قابـل  و روشـن  را ذرات ني

  ).536: 1373،ياصفهان راغب (سازد مشاهده
 بـود  خواهـد  اثـر   بـي  و ارزش  بـي  يقـدر  بـه  كفـار  اعمال كه دهد يم نشان ريتعب نيا
 كـرده  كوشـش  و تـالش  دراز انيسـال  چنـد  هر ؛ندارد وجودي  عملي  كل طور  به گويي  كه

 از و باشـند  شيخـو  اعمـال  مواظـب  مـان يا اهـل  دهد يم هشدار قرآن رو نيا از. باشند
 صـالح  عمـل  و كنندي  دور برد يم نيب از يا افكند يم خطر به را كيني  كارها كهي  عوامل
 و مـان يا دهـد  يمـ  قرار خدا مخلوقات نيبهتر زمره در را انسان چه آن رايز ؛دهند انجام
َّإن«: ديفرما يم قرآن كه است صالح عمل ُآمنوا َنیَّالذ ِ ُملواَع َو َ ِالـصالحات ِ ِ ِأولئـک َّ

ُ
ْهـم  ِالبر ُریـَخ ُ

َ » ةیـْ
  .هستند) خدا (مخلوقات نیبهتر دادند انجام صالح عمل و آوردند مانیا کهی کسان ؛)7نه،يالب(

 حـضرت  طوركـه   همـان  است پروردگار تيرضا جلب لهيوس كه است صالح عمل و
ْأن َو...  «كند يم خواست در خدا از مانيسل

َ
َأعمل  َ ْ ْترضاه ًاِصالح َ  بـه  پروردگـارا  ؛)19 النمل،(» َ
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  .دهم انجام گردد توي رضا موجب كهي صالح عمل تا ده قيتوف من
 و كين اعمال شود يم باعث كه ميهستي  آفات از آفت دوي  معرف صدد در مقاله نيا در
ـ شا ثواب از نتواند امتيق روز در آن دهنده انجام و شود نابود انسان دهيپسند  هـا  آن ستهي
 روش از موارد ازي  ا پاره در كه استي  فيتوص پژوهش، نيا انجام روش. باشد رداربرخو
  .است شده استفاده زيني ليتحل

  صالح اعمال آفات ازي كي) يخودپسند (عجب. 1
 موانـع  دهد انجامي  صالح عمل بتواند انسان كهي  ا مرحله به دنيرس راه در ديتردي  ب

 موانـع تـرين     بزرگ ازي  ك ي .كرد برطرف را ها آن ديبا كه دارد وجودي  فراوان مشكالت و
 از گـاه  كه داردي  آفات صالح اعمال اسالم نظر از رايز استي  پسند خود و عجب راه نيا

ـ  عمـل  از بعد گاه. رديگ يم انجام »اير«ي  برا كهي  عمل همچون است كننده رانيو آغاز  هب
 و شـود  يمـ  نابود و ومح عمل اثر كردن تياذ و شتنگذا منت ماننديي  كارها انجام خاطر
ـ  عملش ارزش و شود يمي  نيخودب و عجب و غرور گرفتار عمل نيح در انساني  گاه  هب

 باره در شده حساب و قيدق العاده  فوقي  ا برنامه اسالم رو نيا از. رود يم نيب از آن خاطر
 خالص و سالم و پاك را انسان عمل تواند يم آن تيرعا كه دارد صالح عمل اتيخصوص

 كـه  اسـت ي  عـوامل  از زيـ پره وي  دور برنامه آن و كندي  راض خود از را خدا و ددار نگه
ـ ا كه جا آن از و برد يم نيب از يا افكند يم خطر به را كيني  كارها  عـوارض  و آفـات  ني
  .ميپرداز يمي گذار منت و عجبي يعن مورد دو به تنها مقاله نيا در شمارند بي

  صالح عملي معنا 1-1
 مفهوم نيا مشمولي  ا سازنده و ديمف كار هر كه است خالص عمل همان صالح عمل

ـ حما حـق،  بـه  دعـوت  عبادت، ،يخودساز مانند است گسترده و عيوس  و مظلـوم  از تي
ـ ز. دشـو  يمـ  انـسان  تكامل هيما رديگ انجام خدا خاطر هب ها نيا اگر كه ظالم با مبارزه  راي
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 جهـت  و بخـشد  يم تيورانن دهد، يم عمق انسان عمل به كه است ييخدا وي  اله زهيانگ
 رنـگ  همـان  كـه  صـالح  عمـل  رنگ دياين عمل در اخالص قتيحق تا و دهد يم حيصح
َصبغة الله و من أحسن من الله صبغة و «: ديفرما يم قرآن كه گرفت نخواهد خود هب است ييخدا َ ًَ ََ َْ ِْ ِِ ِ

َّ ََّ ُ ِْ َ ْ َ

ُنحن له عابدون
ِ

ُ َ ُ ْ و چـه رنگـی از رنـگ ) یمان و توحید خـالصبپذیرید رنگ ا(رنگ خدایی  ؛)138 البقره،(»َ
  .کنیم خدایی بهتر است و ما تنها او را عبادت می

 آن بـا  و گرفتـه  سرچـشمه  اخـالص  وي  الهـ  زهيـ انگ از كهي  صالح عمل قتيحق در
ْفمن«: ديفرما يم كه است پروردگاري  لقا گذرنامه شده ختهيآم َ ُرجوای َکان َ َلقاء ْ ِربه ِ

ِّ ْفل َ ْعملیَ َ ًعمـال ْ َ َ 

ًالحاص
ِشرکی ال َو ِ

ِبعبادة ْ َِ
ِربه ِ

ِّ ًأحدا َ َ  افتیدر به و امتیق در (پروردگارش دارید به کس هر ؛)110 الكهف،(» َ

  .نسازد کیشر پروردگارش عبادت در را کس چیه و دهد انجام صالح عمل دیبا دارد دیام) او الطاف

  لغت نظر ازي پسند خود و عجبي معنا 1-2
: 30 ج ،1341 دهخـدا،  (اسـت  دانـستن  برتـر  را خود ن،كرد تكبر لغت نظر از عجب

ي رأ. باشـد  شتنيخو كردار ازي  دوخشن و خودبيني از عبارت عرفا اصطالح در و .)112
  .1)111: همان (دنيد خطا را گرانيد آن از و صواب به را خود

 ستهيشا عمل انسان كه شود يم باعثي  پسند خود و عجب: سدينو يمي  مجلس عالمه
ـ  كـار  آن به نسبتي  سرور وي  خوشحال گرفتار و بداند فزون حد از شيب را خود  كشين
 و كمبـود  گونه هر از را شتنيخو و باشد نداشته خود عمل دري  كوتاه ازي  ترس كه دشو

ي خدا شگاهيپ در تواضع با همراهي  خوشحال نيا اگر اما نديب خارج) عبادت در(ي  كوتاه
ـ  كـه  بخواهد خدا از و دهد امانجي  صالح عمل افت ي قيتوف كه باشد متعال ـ ا از شيب  ني
ـ ا شود كيني  كارها انجام به موفق  و بـا يز بلكـه  ستيـ ني  پـسند  خـود  ،يخوشـحال  ني
  ).306: 69 ج ق، 1403 ،يمجلس (است دهيپسند

                                                            
 د،يسع ،يلبناني  شرتون ؛52: 9 ج م، 1988 ق، 1408 ،1 ط ،يالعرب التراث اءياح دار: روتيب العرب، لسان ر،منظو ابن به شود رجوع .1

 قيـ تحق ن،يالبحـر  مجمـع  ن،يالـد  فخـر  ،يحيطر ؛745: 2 ج ق، 1403 ،ينجفي  مرعش اهللا تيآ همكتب منشورات: قم الموارد، اقرب
 1166: 2 ج ق، 1434 ،2 ط: قم البعثه، همؤسس
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 اشـاره ي  قـ يدق نكتـه  بـه  يافتـه  صـالح  عمل انجام قيتوف كهي  كس باره دريي  بها خيش
 صـالح  عمـل  انجـام  از پس انسان كهي  رورس وي  خوشحال نوع دوي  معرف باي  و .دكن مي
 از و مخـرّب  را گـر يد نوع و آن استمرار به مشوق و دهيپسند را آن نوع يك كند يم دايپ
ـ شا و صـالح  اعمـال  كهي  كس شك  بي :داند يم صالح عمل برنده نيب  روزه ماننـد ي  ا ستهي

 سـرور  وي  خوشـحال  نـوع  يـك  درونش در دهد يم انجام را... وها    شبي  داريب و روزها
 او بـه  خداي  سو ازي  نعمت و هيعط كه باشد نظر آن ازي  خوشحال نيا اگر ديآ يم وجود  به
 داده انجـام  ناتمام و ناقص را ها آن مبادا كه ترسد يم خود از حال نيع در و است دهيرس

 نيا ،كند يم لتئمس را آني افزون خدا از مرتب و است نعمت رفتن نيب از نگران و است
ـ ا كـه  باشـد  لحاظ نيا از اوي  شادمان اگر اما ستيني  سندخودپ و عجب  از را اعمـال  ني
 هـا  آن بـر  و شمارد بزرگ را آن و است صفت نياي   دارا كه اوست خود و داند يم خود

 دارد منـت ي  خـدا  بر ايگو كهي  ا گونه به بداند خارج ريتقص حد از را خود و كند اعتماد
 و كُـشنده ي  خودپسند و عجب هماني  خوشحال نيا است داده انجام راي  اعمال نيچن كه

  ).156: ق 1415 ،ييبها خيش (است بزرگ گناهان از و مهلك
 جلـوه  نظـرش  دري  كـس ي  كارهـا  كه است آن عجب مراتب ازي  يك كه نيا خالصه

 را انـسان  اعمال كه است يخودپسند همان نيا و كند اعتماد اعمالش و مانيا به و كرده
  .است غافل آن از خودش گرچه كند يم تباه

  قرآن دري خودپسند نكوهش 1-3
 نكـوهش  )ص( امبريـ پ سنت و قرآن دري  پسند خود و عجب: سدينو يمي  كاشان ضيف
 قـرآن  .شـود  يم بسنده هيآ يك به كه كند يم اشاره باره نيا دري  اتيآ به سپس .است شده

ْلقد«: ديفرما يم َ ُنصرکم َ َ َ ُالله َ َمواطنی ف َّ ِ ٍرةیکث َ َومی َو َ َحن ْ ْإذ ٍنیُ ْأعجبتکم ِ ْ َ َ ْ ْکثرتکم َ ُ َ ْفلم ْ َ ِتغن َ
ْ ْعنکم ُ ْ  التوبه،(» ًئایَش َ

 زیـن (نیحنـ روز در و) دیشـد روزیـپ دشمن بر و (کردی یار را شمای ادیزهای  دانیم در خداوند همانا ؛)25
ی سـود چیهـ نفراتی فزون نیای ول واداشت اعجاب و غرور به را شما انیلشکری فراوان که گاه آن) کردی یار
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  ).272: 6 ج تا،  بي،يكاشان ضيف (نکرد حل تانیبرای مشکل و نداشت شمای برا
ـ ا در را اسـالم  لـشكر  تعـداد  حيصـح  و مشهور اتيروا  نفـر  هـزار  دوازده جنـگ  ني
 آن است نداشته سابقه عدد نيا روز آن تاي  اسالمي  ها جنگ از كي چيه در كه اند نوشته
 مينخـواه  شكـست  هرگـز  تيجمع همه نيا با فتندگ مغرور مسلمانان ازي  بعض كه چنان
 افراد ها آن ازي  گروه كه تيجمع انبوه نيا اما). 336: 7 ج ،1357 ،يرازيش مكارم (خورد
ـ  شد ييابتدا شكست و لشكر فرار موجب بودند مسلمان تازه  خـدا  لطـف  سـرانجام ي  ول
   1.داد نجات را ها آن

  )ع( هشتم امام منظر از عجب درجات و مراتب 1-4
ْسألته عن العجب الذی یفسد العمل فقال العجب درجـات منهـا أن : ديگو يم سوئد بني  عل َ َ ْ

ِ
ٌ َُ ُ َ َُ َ ُ ْ ْ َْ ْ َّ ْ َْ َ َ َ َ ِ

ْ
ِ ِ ِ

ُ ُ َ َ

ِیزین للعبد سوء عمله فیراه حسنا فیعجبه و یحسب أنه یحسن صنعا و منها أن یؤمن العبد بربـه  ِ
ِّ َ ْ ََ َ ُ
ِ
ُ ْ َ ْْ َ ُ َِ ِ

ْ ْ َ ََ ْ ْ ْ َْ َ ًُ ًُ َ
ِ

ُ َُّ َ َ َ
ِ

َ ََ َُ ِ َ ِ ِ
َّفـیمن ْ ُ َ

ُّعلی الله عز و جل و لله علیه فیه المن َ ْ ِ ِ ِ ِِ
َ َّ َّ ََ َ َ

ِ َ ََّ َ ـ بابو ابـن  (َّ : 69 ج ،ق1403 ،يمجلـس  ؛231: م1971 ه،ي
 دمیپرسـ کـشاند یمـ یتبـاه بـه را انسان کردار و اعمال کهی خودپسند و عجب باره در هشتم امام از ؛)310
 را آن و کنـد جلوه نظرش در بنده زشت کردار که است نیا مراتب آن جمله از دارد درجه چند خودبینی فرمود
 کـه اسـت نیـای خودپـسند و عجـب درجـات ازی بعض و دهد یم انجامی خوب کار کند گمان و ندیبب خوب
 کـه دارد منـت او بـر خـدا کهی صورت در گذارد منت جل و عزی خدا بر و اوردیب مانیا پروردگارش بهی ا بنده

  2.شد مؤمن
 نيا به اشاره. عمله سوء للعبد نيزي: سدينو يم ثيحد نيا حيتوض دري  مجلس عالمه

ْأفمن «ديفرما يم  است كه  قرآن هيآ َ َ ُله َنیُز َ ُسوء َ ِعمله ُ ِ َ
ُفرآه َ َ ًحسنا َ َ  بـدش عمل کهی کس ایآ ؛)8 فاطر،(» َ

 عالمـه  گـاه  آن. )اسـت یافتـه تیهـدا کـه اسـتی کـس ماننـد (نـدیب یم کوین را آن و شده آراسته اوی برا

                                                            
 و 263-261 صص: 2 ج ،1385 ر،ياث ابن ؛19-17 صص: 5 ج ،1339 ،يطبرس: به شود رجوع ها جنگ نيا از شتريب اطالع يبرا .1
 .،همان محجة البيضاءبه شود رجوع كند يم استناد ها آن بهي كاشان ضيف كهي گريد اتيآ از اطالعي برا زين
ـ نو يمـ ي  مجلـس  عالمـه  اما است )ع( جعفر بني  موس هفتم ماما ابوالحسن از مقصود اند گفتهي  برخ كه استآوري    اد ي انيشا .2 : سدي

ـ روا )ع( امـام  دو هـر  از سـوئد  بـن ي  عل رايز باشد )ع( رضا حضرت فيشر ثيحد نيا در ابوالحسن حضرت از مقصود است ممكن  تي
ـ ا ن،يا از گذشته) 220: 10 ج ق، 1404 ،يمجلس. (كند يم نقل ثيحد شتريب )ع( كاظم حضرت از گرچه كند يم  بحـار  در ثيحـد  ني

 .است دهيرس هشتم امام از كه ستيني باقي ديتردي جا گريد و است شده نقل هشتم امام از االنوار
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ـ فرما يم كه استي  تعالي  خدا قول نيا به اشاره... صنعا يحسن انه يحسب و: ديگو يم  دي
ْقل« ْهل ُ ْننبئکم َ ُ ِّ َ َباألخسر ُ ْ َ ْ

ًأعماال َنیِ ْ َّضل َنیَّالذ. َ ْسع َ ْهمیَ َالح یِف ُ ْالدن ِاةیْ ْهم َو ایُّ َحسبونی ُ ُ َ ْأنهـم ْ ُ َّ َحـسنونی َ ُ ْ
ًصـنعا ِ ْ ُ .

ِأولئک
ُ

ُکفروا َنیَّالذ  ْربهم ِاتیِبآ َ
ِ
ِّ ِلقائه َو َ ِ ْفحبطت ِ َ َ

ِ
ْأعمالهم َ ُ ُ ْ ْلهم ُمیُنق َفال َ ُ َومی َ ِالق ْ

ِامـةیْ ًوزنـا َ ْ -103 الكهـف،  (»َ
 و (گـم ایـدنی زنـدگ در شانیـها تـالش که ها آن. انندیک مردم نیانکارتریز که دهم خبر شما به ایآ بگو ؛)105
 و پروردگارشان اتیآ به که هستندی کسان ها آن. دهند یم انجام کین کار کنند یم گمان حال نیا با شده) نابود
 مینخـواه برپـا هـا آنی برای زانیم امتیق روز و شد نابود و حبطشان  اعمال لیدل نیهم به. شدند کافر اوی لقا
  .کرد

 نظر از كه كنند يميي  كارها رايز هستند نيچن ها نادان شتريب: سدينو يمي  مجلس عالمه
 راه از نفـس ي  هـوا  كه جا آن تا دهند يم ادامه كارها نيا بهي  ول است زشت شرع و عقل

ـ فر را هـا  آن ناپـسند ي  كارهـا  نييتـز  و زشتي  كارها دادن جلوه خوب  و دهـد  يمـ  بي
 و كننـد  يمـ  مباهـات  ها آن به و اد ي ها آن از و پندارند يم خود كمال نشانه راشان    يكارها

 نـد يگو يم خود كمال اظهار و آمد شخوي  برا را نيا و ميكرد چنان و نيچن ما نديگو يم
 اقـوام ي  هـا  يبـدبخت  همـه  ديكل مسئله نيا قتيحق در). 310: 69 ج ق، 1403 ،يمجلس(

شـان   اهيسي  ها قلب و شهوات با بودن هماهنگ خاطر بهشان    زشت اعمال كه است گمراه
  .باستيز نظرشان در

 دارد انتقـاد  دنيشني  براي  آمادگ نه رديپذ يم راي  ا موعظهي  كس نيچن نه استي  هيبد
ـ تجز بـه  شيخـو  اعمـال  درباره نه دهد، رييتغ را خود ريمس است حاضر هرگز نه و  و هي

  .است مناكيب آن عواقب از نه و پردازد يم ليتحل

  مردم نيانكارتريز 4-1- 1
.. .اند  انيك مردم نيانكارتريز كه دهم خبر شما به ايآ بگو: ديفرما يم كه هيآ نيا درباره
ي بـرا  امـا  پـردازد  يمـ  بـشر  افـراد  نيتر بدبخت و ها انسان نيانكارتريزي  معرف به نخست

 مطـرح  سـؤال  يك شكل در را آني  ا مسئله نيچن در شنوندگاني  كنجكاو حس كيتحر
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ْقل «دهد يم دستور امبريپ به و كند يم ْهل ُ ْننبـئکم َ ُ ِّ َ َباألخـسر ُ ْ َ ْ
ًأعمـاال َنیِ ْ  پاسـخ  خـود  بالفاصـله » َ

ـ فرما يمـ  و نمانـد ي  سرگردان دري  زمان مدت شنونده تا دهد يم  کـه هـستندی کـسان هـا آن: دي

  .است شده نابود و گم ایدنی زندگ درشان  یها کوشش
ـ با كـه  درحـالي  اسـت  شـده  ريـ تعب »اعمـاال  نياخسر «به جا نيا در كه نيا جالب  دي

ـ ا به اشاره است ممكن ريتعب نيا .است مفرد معموالً زيتم چون باشد» عمالً نياخسر«  ني
ـ ز گرفتـار  عمـل  بـازار  يك در فقط ها آن كه شدبا  جهـل  بلكـه  انـد  نـشده  خـسران  و اني

 شـده شـان     يكارهـا  و اعمال تمام وي  زندگي  ها برنامه همه در خسران سببشان    مركب
ي برا) يزانيم (وزن امتيق روز ندارند باشد ارزش و سنجش قابل كهي عمل چون و است
 دري  زيـ چ كـه  اسـت  ييجـا  بـه  مربوط نجشس و نيتوز كه چرا شد نخواهد پا بر ها آن

  .باشند داشتهي سنجش و نيتوز چگونه ندارندي زيچ كه ها آن و باشد بساط
 وي  انحرافـ  افكـار  و اعمـال  تمام كه ديآ يم شيپي  حال انساني  براي  گاه حال هر به
 ننـگ  وي  شـرمندگ  احساسي  جا به كه چنان آن دهد يم نتيز او نظر در را انسان زشت

  .كند يم مباهات و افتخار و غرور احساس ها يزشت نيا از
 كند يم نقل جل عزو خداوند از راي  قدس ثيحد نيا )ص( خدا رسول از )ع( هشتم امام

 ،زحمـت در تـان همـه و ام کـرده تیهـدا مـن کهی کسان جز دیهست گمراه شما همه آدمی بن ای« :فرمود كه
 مـن کـهی کـسان جـز دیهستی تباه و هالک در تان مهه ام ساختهی غن را او من که آن جز دیهست فقر و مشقت
 بنـدگانم از قیـتحق بـه. کـنم تان تیهدا صالح و رشد راه به و تیکفا تا دیکن مسئلت من از پس. دادم نجات
 و سـاخت یم فاسد را او ثروت کردم یمی غن را او اگر کند ینم اصالح را اوی گرید زیچ فقر جز که استی کس
 سـاختم یمـ ضیمـر را او اگر و کند ینم اصالحی گرید زیچ تن صحت جز را او که استی کس من بندگان از
 دارد تیجـد و کوشـش یبنـدگ و عبـادت در که استی کس من بندگان از. گرداند یم تباه و فاسد را اوی ماریب

 فرو شیآسا خواب به پس. افکنم یم او بر را شیخو خواب دارم او به کهی تیعنا نظر با پس کند یم امیقها  شب
 عتـاب را شیخـو نفـس و اسـت ناراحـت خود از زدیخ یم بر کهی هنگام و شود بلند و گردد صبح تا رود یم
  .است نشده بلند چرا که کند یم

 عملـش بـری پسند خود و عجب دهد انجام بود خواسته را چه آن که گذاشتم یم وا خود حال به را او اگر
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 کننـدگان عبادت تمام از او کرد یم تصور و بود بودنشی راض خود از و عجب در او هالکت پس کرد یم رخنه
 دور مـن ازی پـسند خود و عجب آن با پس است گذشته ریتقص حد از خود کوشش و اجتهاد با و است باالتر

گاه و دیجو یم تقرب من به او کرد یم الیخ که درحالی گرفت یم فاصله و شد یم  کننـدگان عمـل کـه دیباش آ
 سـبب بـه گنهکـاران و دهنـد انجـام حیصـح و کیـن چنـد هر باشند نداشته اعتماد و هیکت خود عمل به هرگز

 احسان و فضل به و باشند داشته اعتماد من رحمت بهی ول نگردند دینوم و وسیمأ خدا مغفرت ازشان  گناهان
 کـنم یم اداره آنانی واقع ریخ و صالح به را بندگان امور ند،یجو نانیاطم من نظر حسن به و گردند دواریام من
گاه آنانی کل وی جزئ امور بر من و   ).١۵۴: ق ١۴١۵ ،ییبها خیش (»مینایب و آ

 و عجـب  در انـسان ي  بـدبخت  و هالكـت  شـده  نقـل  )ع( هـشتم  امـام  از كهي  ثيحد در
 است كرده حيتصر موضوع نيا به حضرت آن كه است شتنيخو ازي  خشنود وي  نيخودب

ْلو: فرمود )ص( خدا رسول كه استي  ا كشنده عجب همان نيا و ْلم َ ُتذنبوا َ ِ
ْ ِلخش ُ

َ َعل ُتیَ َهو َما ْکمیَ ُ 

ُأکبر َ ْمن َ ِذلک ِ
ْالعجب َ ُ  چیهـ اگر ؛)1166: 2 ج ق، 1434 ،يحيطر ؛156: ق 1415 ،ييبها خيش (ْ

  .دیشو مبتال عجبی یعن آن از تر بزرگ به که دارم ترس آن از شما بر دینشو مرتکبی گناه نوع
ٌئةیَس: فرمود كه است شده تيروا )ع( مؤمنان ريام از ُتسوءک َ ُ َعند ٌریَخ َ ْ ِالله ِ

ْمـن َّ ٍحـسنة ِ
َ َ ُتعجبـک َ

ِ
ْ ُ 

ی ا حـسنه از اسـت بهتر کند ناراحت را تو که ییخطا و ئهیس ؛)46 حكمت ،477: 1387 ،يرض ديس(
  .دارد وا عجب به را تو که

 بـدون  و خـالص  عمـل ي  مـشتر  متعال خداوند كه شود يم دهيفهم گذشت چه آن از
 )ع(هـشتم  امام كهي  موارد از مورد چند به نكيا كه است عجب ازي  عار و نقص و بيع

  .شود يم اشاره كردهي نه كار نيا از را مردم

  النّار ديز و )ع( هشتم امام 1-5
 كـسب  و شـورش  از پـس ي  وقت كه چرا. بود النار ديز به معروف )ع( هشتم امام برادر

 و ها نخلستان تمام و عباسي  بني  ها خانه يافت تسلط جا آن بر و شد بصره واردي  روزيپ
  ).251:تا  بيعنبه، ابن ؛36: ق 1413 ،يبخار (ديكش آتش به را ها آن ليوسا

 تيرضا موردي  و رفتار كه چرا است نبوده برقرار )ع( رضا امام و ديز نيبي  خوب رابطه
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 هم ديز شد احضار خراسان به مأمون طرف از )ع( رضا امام كهي  هنگام .نبود  حضرت آن
 غـضب  و خـشم  مـورد  بود كرده نهيمد در كهي  انقالب كه نيا ليدل به او. بود خراسان در

 امـام  حشمت و حرمت كرد يم اقتضا اميا آن در مأمون استيس اما بود گرفته قرار مأمون
ـ ز قتـل  يـا  حبس از شانيا پاس به رو نيا از كند حفظ را )ع( هشتم  كـرد  نظـر  صـرف  دي

  ).همان(
ـ گو يمـ ي  ثيحـد  ضمن اءوشّالي  عل بني  موس بن حسن ي مجلـس  در خراسـان  در :دي
 كـه  درحـالي  داشـتند  حـضور  جلـسه  آن در زيني  ا عده و بودم )ع( يموس بني  عل خدمت
 خـود  بـه  را آنـان  توجه و كرد مجلس اهل ازي  ا عده به رو ديز گفت يم سخن حضرت
 دم غمبـر يپ خاندان مقامات از يآميز  غرور طور  به و فروخت يم فخر ها آن به و كرد جلب

اي   فرمـود  و شد ديز گفتار متوجه امام .ميهست چنان و نيچن خانواده ما گفت يم و زد يم
ـ ا ؟اسـت  كـرده  مغـرور  را تـو  كوفه اهل نادانان سخنان ايآ ديز  كـه  ستيـ چ سـخنان  ني
 خـدا  بـه  داشـته  مصون جهنم آتش از را فاطمه هيذر خداوندي  ا دهيشن كه نيا ؟ييگو يم

ي موسـ  .)س( فاطمـه  بالفصل فرزندان و نيحس و حسني برا مگر ستيني  استثنائ سوگند
 و كـرد  يمـ  عبـادت  ها شب و گرفت يم روزه روزها و كرد يم را خدا اطاعت )ع( جعفر بن
 در تـو  پـس  ديشو محشور همسان امتيق روز در شما اگر. يشو يم تيمعص مرتكب تو
 اجـر  برابـر  دو را مـا  كوكارانين: فرمود )ع( هشتم امام گاه آن! يزتريعز پدرت از خدا نزد
ـ ي  موس بن حسن از )ع( امام پس كنند يم عذاب چندان دو را ما بدكاران و دهند يم  اءالوشّ

ُإنهَ  ...« كنند يم ريتفس چگونه را هيآ نيا مردم ديپرس َّ ٌعمل ِ َ ٍصـالح ُریَغ َ  گفـت  او ،)46 هـود، (»ِ
 او ستين نيچن. نه: فرمود )ع( امام نبود اوي  قيحق دفرزن) كنعان (نوح فرزند معتقدندي  برخ
 رونيب قدم خدا فرمان اطاعت جاده از و كرد گناه كهي  هنگام اما بود نوح فرزندي  راست به

 اطاعـت  را خـدا  مـا  از كهي  فرد هر طور نيهم. كردي  نف را اوي  فرزند خداوند گذاشت
ـ بابو ابن(ي  هست ما ازي  كن عتاطا را خدا اگر زين) اءوشّال حسن (تو ستين ما از نكند  ه،ي
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  ).105: م 1971  همان،؛58 باب ،234: 2 ج ،1390
 نزد: گفت كه كرده تيروا جهم بن حسن از دقّاق عمران بن احمد بني  عل نيهمچن
: فرمـود  يمـ  او به )ع( امام بود جا آن حضرت برادري  موس بن ديز و بودم )ع( رضا حضرت

 مياورديـ ن دسـت   به خلق و خدا نزد را تيموقع نيا ما كه بدان و كن پروا خدا از ديز اي
 از نكند تيرعا را خدا فرمان و باشد نداشته اتقو كس هر وي  زكاريپره و اتقو راه از مگر
  ).237: 2 ج ،1390 ه،يبابو ابن (ميستين او از زين ما و بود نخواهد ما

  يبزنط و )ع( هشتم امام 1-6

ي ها نامه از بعد بود شيخو عصر دانشمندان و علما از خود كهي  بزنط نصر بن احمد
 معتقـد  ديشـن هايي   جواب و كردي  سواالت و شد بدل و رد )ع( رضا امام و او نيب كهي  اديز
 نـزد  كه فرستاد ميبراي  مركب )ع( رضا حضرت ديگو يمي  و. شد )ع( رضا حضرت امامت به
 نـزد  شب ازي  اسپ تا و شدم حضرت بر وارد و آمدم شده سوار مركب آن بر من بروم او
 بـه ي  بتـوان  موقـع  نيا در كنم ينم فكر: فرمود من به زديبرخ خواست امامي  وقت .ماندم او
 بـه  صـبح  و بمان ما نزد را امشب :فرمود .شوم تيفداي  آر :كردم عرض .يبازگرد نهيمد
 را كـار  نيهمـ  نداردي  مانع شوم تيفدا :كردم عرض .كن حركت جل و عزي  خداي  يار
 در خـودم  كـه  مراي  شخص بستر همان :فرمود و كرد طلب را خود متكارخد امام. كنم يم

 كـه  ستيـ ك گفـتم  خود با من .كند استراحت تا بگستراني  بزنطي  برا اوريب خوابم يم آن
 نـزدش  در خداونـد . باشـد  شـده  او بينـص  شده من بينص كه منزلت و مقام مقدار نيا

 را خـود  مركـب . اسـت  نكـرده  عطـا  ما اصحاب ازي  احد به كه فرمود عطا من بهي  مقام
 از يـك  چيهـ  و آورم روز بـه  را شب تا گسترد ميبرا را خود فراش شدم سوار تا فرستاد
  .است نشده نيچن نياي بينص را ما اصحاب
 در بزرگـوار  آن و گذرانـدم  يمـ  دل در را االتيخ نيا و بودم نشسته من گفت احمد
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ـ زي  وقتـ  )ع( طالـب ياب بـن ي  علـ  مومنان ريام !احمد اي: فرمود ناگهان .بود من كنار  بـن  دي
 بـر  و دانـست  يمـ  خود افتخار سبب را نيا ديز و رفت او ادتيع به بود ضيمر صوحان

 آن بعد نماي  كوچك و تواضع خداي  برا از و مكن را كار نيا تو. كرد يم فخر آن به مردم
ـ بابو ابـن  (برخاسـت  جا از و كرد شيخو دست بر هيتك حضرت  213: 2 ج ،ق1390 ه،ي

  ).48: 94 ج ،ق1403 ،يجلسم؛
 برتـر  گـران يد از را خـود  هرگـز  اما بود باالتر گرانيد از خود كه نيا با )ع( هشتم امام

  :فرمود كه است آمده حضرت آن ازي ثيحد در كه چنان دانست ينم
ُّتمی َال ُعقل ِ ْ ٍامرئ َ ِ

ٍمسلم ْ ِ
ْ َّحت ُ َتکون یَ ُعشر ِهیِف َ ْ ٍخصال َ

َ َالخ: ِ ُمنه ُریْ ْ ٌمأمول ِ ُ ُّالشر َو َْ ُمنه َّ ْ ٌمأمون ِ ُ ُستکثریـ َْ ِ
َ ِقل ْ

 َلیـَ
َالخ ْمن ِریْ ِرهیَغ ِ ُّستقلی َو ِ

ِ
َ َالخ َریِکث ْ ْمن ِریْ ِنفسه ِ ِ

ْ ُسأمی َال َ َ ْمن ْ ِطلب ِ
َ ِالحوائج َ ِ

َ َ َإل ْ ُّملی َال َو ِهیِ ْمن َ ِطلـب ِ
َ ِالعلـم َ

ْ
ِ
ْ 

َطول ِدهره ُ ِ
ْ ُالفقر َ ْ َ ِالله یِف ْ

ُّأحب َّ َ َإل َ َمن ِهیِ َلغنا ِ ِ
ُّالذل َو یْ ِالله یِف ُّ

ُّأحب َّ َ َإل َ َمـن ِهیِ ِّالعـز ِ ِ
ِعـدوه یِفـ ْ ِّ

ُ ُالخمـول َو َ ُُ ْ 
َأشه ْ
َ

َإل ی َمن ِهیِ ِالشهرة ِ َ ْ
َّثم ُّ َقال ُ ُالعاشرة )ع( َ َ ِ

َ ُالعاشرة َما َو ْ َ ِ
َ ُله َلیِق ْ َقال یِه َما َ ًأحدا یَری َال )ع( َ َ َّإال َ َقال ِ َهو َ  ٌریـَخ ُ

ِّمن ْأت َو یِ
َ

َإنما یَق َّ ُالناس ِ ِرجالن َّ
َ ُ ٌرجل َ ُ ُمنه ٌریَخ َ ْ َأتق َو ِ ْ

َ
ٌرجل َو ی ُ ٌّشر َ ُمنه َ ْ َأدن َو ِ ْ

َ
َفإذا ی ِ
ِلقـ َ

ِالـذ یَ
ٌّشـر یَّ ُمنـه َ ْ  َو ِ

َأدن ْ
َ

َقال ی َّلعل َ َ َهذا َریَخ َ ٌباطن َ ِ َهو َو َ ُله ٌریَخ ُ ٌظاهر یِریَخ َو َ ِ
َهو َو َ ٌّشر ُ َإذا َو یِلـ َ رأ ِ

َ ِالـذ یَ
ُمنـه ٌریـَخ َوُهـ یَّ ْ  َو ِ

َأتق ْ
َ

َتواضع ی َ َ ُله َ َلحقیِل َ َ ِبه ْ َفإذا ِ ِ
َفعل َ َ ِذلک َ

ْفقد َ َ َعال َ ُمجده َ ُ ْ َطاب َو َ ُرهیَخ َ َحـسن َو ُ ُ ُذکـره َ ُ َسـاد َو ِ َأهـل َ ْ ِزمانـه َ ِ َ
َ 

 ؛)330: 1394 ،يحران شعبه ابن(

امید به خیر او بـرده شـود  -١. شود مگر این که در او ده خصلت باشد عقل انسان مسلمانی کامل نمی
 خـوبی -۴خوبی کـم دیگـران را نـسبت بـه خـودش زیـاد ببینـد -٣ مردم از شر او در امان باشند -٢

در طول عمـر از -۶ از مراجعه نیازمندان به خود خسته نشود -۵فراوانش را نسبت به دیگران کم بشمرد 
تـر  در غیر راه حق بـرایش محبـوبفقر در راه خداوند از توانگری -٧تحصیل علم و دانش خسته نشود 

گمنـامی از -٩ ذلت و خواری در راه خدا را از عزت در راه دشمن بیشتر دوست داشـته باشـد -٨باشد 
دهمی و چه دهمی از حـضرت سـؤال :  فرمود)ع(  سپس امام هشتم-١٠تر باشد  ناموری نزد او محبوب

همانـا . از من بهتر و پرهیزکارتر استهیچ کس را نبیند جز این که بگوید او : شد دهمی چیست فرمود
تـر از  پس چون بـا بـدتر و پـست. تر اند یکی از او بهتر و پرهیزکارتر و دیگری از او پست مردم دو دسته

خود برخورد کند بگوید شاید نیکی و خیرش در باطن باشد که برای او بهتر است و خوبی مـن ظـاهر 
ا ببینـد کـه از او بهتـر و پرهیزکـارتر اسـت در برابـرش است که آن برای من بدتر است و هر گاه کسی ر
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تواضع کند تا به وی ملحق شود و اگر چنین کند مجد و عظمتش باال گیرد، خیرش پاکیزه و نامش نیک 
 .شود و بر اهل زمانش سیادت و بزرگی یابد

 تـو  از نيزمـ ي  رو در سوگند خدا به شد گفته )ع( رضا حضرت به كهي  وقت رو نيا از
ـ ا خداونـد  اطاعـت  و داد آنان به را شرف نيا اتقو فرمود ستين رت فيشر  بـدان  را شاني
  .ديگردانمند  بهره
َأنت: كرد عرضي  گريد و ْ

َ
ِالله َو 

ِالناس ُریَخ َّ
َفقال َّ َ ُله َ ْتحلف َال َ

ِ
ْ َهذا ای َ ِّمن ٌریَخ َ ْمـن یِ َأتقـ َکـان َ ْ

َ
ِللـه ی

َّ
ِ 

َتعال َ َأطوع َو یَ َ ْ ُله َ ِالله َو َ
ِنس َما َّ

ْختُ ِهذه َ ِ ْجعلناکم َو ُةیاآلْ َ ْ َ ًشعوبا َ ُ َقبائل َو ُ
ِ
ُلتعارفوا َ َ َ َّإن ِ ْأکرمکم ِ َ َ َعند َ ْ ِالله ِ

ْأتقاکم َّ
َ

 بـه ؛
 خداونـد بـه نـسبت شیتقوا که است یکس بهتر من از مخور سوگند فرمودی هست مردم نیبهتر تو سوگند خدا
 و ها رهیت را شما و دیفرما یم که است نشده منسوخ هیآ نیا سوگند خدا به تر فزون اطاعتش و است شتریب متعال

ـ بابو ابـن  (شماسـت نیتقواتر با خدا نزد شما نیتر یگرام همانا دیبشناس را گرییکد تا میداد قرار ها لهیقب  ه،ي
  ).96: 5 ج تا،  بي،يزيهوي عروس ؛238: 2 ج ،1390
ي دارا )ع( ائمـه  ريسـا  هماننـد  بـود ي  الهـ  انيشوايپ ازي  ك ي )ع( هشتم امام كه نظر آن از
 و بـود  معـصوم  امـام  او. ديگردان يم ممتاز مردم ريسا از را او كه بودي  ليفضا و تيشخص
 او دري  همگـ ي  اخالق محاسن و كماالت كه نيا بر عاوهو گناه و نقص گونه هر ازي  عار

 او .باشـد  مـردم ي  مقتـدا  و رهبر و سرمشق لحاظ هر از تا بود كامل انسان نمونه و جمع
 چـشمه  او. بـود  مانـده  راثيـ م بـه  )ص( خـدا  رسـول  جـدش  از كه بود امامت علم ثوار

 و جهـل ي  واد گمـشدگان  و كـرد  يم رابيس را دانش و معرفت تشنگان كه بودي  جوشان
  .دكر يم ارشاد راي نادان

 عالمي  موس بني  عل شما برادر نيا: فرمود يم فرزندانش به )ع( جعفر بني  موس پدرش
ـ بگو را چه آن و ديكن سؤال او از را خود نيد مشكالت. است محمد آل  ديـ كن حفـظ  دي
  دانـای خانـدان : فرمـود  كـه  دميشـن  )ع( الـصادق  محمـد  بـن  جعفـر  پـدرم  از بارها من رايز

   ،ق1401 ،ياربلـ  ( اسـت)ع( دیـدم کـه همنـام امیرمؤمنـان علـی پیامبر فرزند توست کاش او را مـی
  ).107: 3 ج
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  نكته دوي ادآوري 1-7
  ريتقص به عترافا: اول نكته

 ق، 1403 ،يمجلس (يحص ي منان اكثر العجب آفات و: ديگو يمي  مجلس عالمه گرچه
 گذشـت  چـه  آن و شـود  شـمرده  كـه  اسـت  نيا از شتريب عجب يها آفت ؛)307: 69 ج
 عمـل ي  تبـاه  از مقصود كه نيا شود داده تذكر ديبا كهي  ا نكتهي  ول بودي  يادآور خاطر به
ـ ز و بـزرگ  راي  صالح عمل انسان كه است نيا دارد عجب كهي  كس  آن از و بـشمرد  ادي

 ،ق1403 ،يمجلـس  (نديبب خارج ريتقص حد از را خود و كند مسرّت ابراز و شود مسرور
  ).306: 69 ج

 خـارج  ريتقـص  حد از را خود كوكاريني  شخص كه است آن عجب ديفرما يم كه نيا
ـ روا سـه  بـه  كـه  اسـت  شـده  اشاره آن به اتيروا در كه است يا نكته به اشاره ،نديبب  تي

  .شود يم بسنده
  :فرمود )ع( هفتم امام ابوالحسن حضرت: ديگو يم يونس بن فضل. الف
ْأکثر ِ

َ
ْمن  ْأن ِ

َ
َتقول  ُ َّاللهم -َ ُ ِتجعلن َال َّ

ْ َ ْ َمن یَ ِالمعار ِ
َ ُ ِتخرجن َال َو َنیْ

ْ
ِ
ْ َمنی ُ ِالتقص ِ

ْ َقال -ِریَّ ُقلت َ ْ َّأمـا ُ
َ

َالمعـارون  ُ َ ُ ْ 
ْفقد َ ْعرف َ َ َّأن ُتَ

َ
َالرجل  ُ ُعاری َّ َّثم َنیِّالد َ ُخرجی ُ ُ ُمنه ْ ْ َفما ِ َمعن َ ْ ِتخرجن َال یَ

ْ
ِ
ْ َمنی ُ ِالتقص ِ

ْ َفقال ِریَّ َ ٍعمـل ُّکل َ
َ ِتر َ

 ُدیـُ
ِبه َالله ِ َّعز َّ َّجل َو َ ْفکن َ ًمقصرا ِهیِف َ ِّ َ َعند ُ ْ ِنفسک ِ

ْ َّفـإن َ
ِ
َالنـاس َ ْکلهـم َّ ُ ْأعمـالهم یِفـ َّ

ِ ِ
َ ْ ُنهیـَب َمـایِف َ ِاللـه َنیَبـ َو ْمَ

َّ 
َمقصرون ُ ِّ َ َّإال ُ ْمن ِ ُعصمه َ َ َ ُالله َ َّعز َّ َّجل َو َ  ؛َ

داران  عرض کردم معنای عاریه. بسیار بگو خدایا مرا از عاریه داران ایمان قرار مده و از تقصیر بیرون مبر
ش ثابـت نبـوده چون دین(شود  گیرد و سپس از آن خارج می  عاریه میطور بهدانم که مردی دین را   میرا

اما معنای مرا از تقصیر بیرون مبر چیست؟ فرمود هر عملی که خـدای عـز وجـل را بـه آن اراده ) است
کنی خود را درباره آن مقصر بدان زیرا تمام مردم در اعمال خویشتن بین خود و خدا مقـصرند مگـر  می

  ).73: 2 ج ،1365 ،ينيكل(کسی را که خدای عز و جل نگه دارد 
 فرزنـدانش  ازي  يكـ  بـه  كـه  اسـت  آمده )ع( جعفر بني  موس ازي  گريد ثيحد در. ب
َبن ای «:فرمود َعل یُ ِّبالجد کیَ

ِ
ْ
َّتخرجن َال ِ َ

ِ
ْ َنفسک ُ ْ َمن َ ِّحد ِ ِالتقص َ

ْ ِعبادة یِف ِریَّ َ َ ِالله ِ
َّعز َّ َّجل َو َ ِطاعته َو َ ِ

َ َّفـإن َ
ِ
َاللـه َ  َال َّ

ُعبدی َ َّحق ْ ِعبادته َ ِ
َ َ  و عبـادت از را خودت مبادا کن کوشش همواره زمیعز فرزندای  ؛)٧٢: ٢ ج ،١٣۶۵ ،ینیکل(. ِ
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  ».شود ینم دهیپرست است ستهیشا که چنان خداوند رایزی بدان ریتقص  بیوی کن خارج جل و عزی خدا طاعت
  :ميخوان يمي گريد ثيحد در. ج
  ؛رِيالتَّقْص] لَا [و قْصِالنَّ منَ اللَّه أَخْرَجك لَا جابِرُ اي )ع( ابوجعفري ل قال: قال جابر عن
 ريتقـص  وي  كاست از را توي  خداترس جابر اي: فرمود من به )ع( باقر امام ديگو يم جابر

 را مـا  كـه  ميبخـواه  خـدا  از شهيهم ديبا رو نيا از ).73: 2 ج ،1365 ،ينيكل( نبرد رونيب
  .ميبدان ناقص را خود عبادت دهد قيتوف

  است هالكت باعث وي ترقّ مانع عجب: دوم نكته
ْمن كه است آمده )ع( صادق امام از يثيحد در ُدخله َ َ َ ُالعجب َ ْ ُ َهلک ْ   ).313: 2ج ،1365 ،ينيكل( َ

 ازي  دور و عقـاب  اسـتحقاق  جا نيا در هالكت از مقصود: سدينو يمي  مجلس عالمه
 و كارهـا  اجـر  عجب لهيوس به و. رود يم شمار به مهلكات اعظم واز... خداست رحمت
 بِـالْمنِّ  صدقاتكم تُبطلُوا ال :ديفرما يم متعالي  خدا چنانكه رود يم نيب از آناني  ها احسان

و عطـا  با منت و دينساز باطل آزار و منت با را خودي  ها بخشش ؛)246 البقره، (يالْأَذ و 
 خـاطر  بـه  كـه ي  كس از جز ستين او بر كردن سرزنش و فضل اظهار با ريفق كردن تياذ

 اســت گــشته كــوري الهــ قيــتوف و پروردگــار منــت از و شــده مغــرور كــردنش كمــك
  ).309: 69 ج ق، 1403 ؛همان23: 10 ج ق، 1404،يمجلس(

 و شـناخت  موانـع  و هـا  حجـاب  ازي  يكـ  نفس به اعجاب وي  خودپسند حال هر به
 دارد يمـ  بـاز  تكامـل  و شرفتيپ از را انسان كه است نيا آن اثر نينخست و است معرفت

 كـه  روز آن و كنـد  يم تالش شرفتيپي  برا نديب يم ناقص را خود كهي  نزما تا انسان رايز
ُاإلعجاب: فرمود )ع( رمؤمنانيام كه شود يم متوقف دانست كامل را خود َ ْ

ِ
ُمنعی ْ َ َمن ْ ِاالزد ِ ْ  خود ؛ادیِ

  ).167 حكمت ،البالغه نهج (استی ّترق) بزرگ (مانعی پسند

  مانيا خاطر به خدا بر گذاردن منت - 2
 كند يم اشاره آن به )ع( هشتم امام و شود يم انسان عملي  تباه موجب كهي  رگيد آفت



202   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

17، 
هار

ب
13

96
 

 كه درحالي گذارد منت وجل عزي  برخدا و آورد مانيا پروردگارش به بنده كه است نيا
ـ ا و) است كرده مانيا به تيهدا را او كه (دارد منت او بر شدن مؤمن در خدا  همـان  ني
ُّمنی :است آمده قرآن در كه استي  زيچ َعل َونُ ْأن کیَ

َ
ُأسلموا  َ ْ ْقل َ ُّتمنوا ال ُ ُ َعل َ ْإسالمکم یَ َ ْ

ِبل ِ
ُاللـه َ ُّمـنی َّ ُ 

َعل ْأن ْکمیَ
َ

ْهداکم  ْلإل َ ْإن ِمانیِ ْکنتم ِ ُ  اند آورده اسالم که گذارند یم منت تو بر ها آن ؛)17 الحجرات، (َنیِصادق ْ
 تیهـدا مانیای سو به را شما که گذارد یم تمن شما بر خداوند بلکه دیمگذار منت من بر را خود اسالم بگو
  .دیهست راستگو) مانیای ادعا در (اگر کرد

 يـا  گفتنـد  و آمدند )ص( امبريپ خدمت اسدي  بن فهيطا: است آمده هيآ نيا نزولشان    در
ـ ا ديـ جنگ شما با عرب اما ميدينجنگ شما با و ميآورد اسالم شما به ما اهللا رسول ـ آ ني  هي
  ).364: 18 ج ق، 1397 ،ييطباطبا (كردي نه عمل نيا از را آنان و شد نازل
 خداسـت  جانب از يمنت و بزرگ نعمت آن رشيپذ و اسالم به شدن تيهدا شك يب
 چرا او بر گذاشتن منت نه است دانستن خداوند دار منت را خود صادقانه مانيا نشانه اما
  .داند ينم طلبكار خدا از را خود هرگزي واقع مسلمان كه

  لغت نظر از منّتي معنا 2-1
 هـر  به سپس كنند يم وزن آن با كه استي  مخصوص وزنهي  معن به »منّ «ماده از منت
  .است شده اطالقي قدر گران و نيسنگ نعمت

ي علـ  فـالن  مـنّ  «ماننـد  باشـد  داشتهي  فعل وي  عمل جنبه اگر. است گونه دو بر منت
ـ آ كـه  ديبخـش ي  ارزشـ  بـا  نعمـت  او بهي  فالني  يعن »فالن  ؛164عمـران،  آل هفيشـر  اتي

 قـت يحق در كـه  استي  معن نيهم به 5 القصص، ؛11 م،يابراه ؛114 الصافات، ؛94النساء،
  .ستين خداوند جانب از جز ها نعمت نيا

ـ ا كه باشد داشتهي  لفظ جنبه و باشدي  قول منّت نيا كه نيا دوم ـ  در خـصلت  ني  نيب
 بهي  ا عده منّت. دشو تنعم كفران كهيي  جا در مگر است شده شمرده ناروا و حيقب مردم
 ارشادشـان  و تيهدا همان كه استي فعل ها آن بر خدا منّت و بودي  قول منّت خدا رسول
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  ).474: 1332 ،ياصفهان راغب (دوش  ميحسوبم

  برعكس نه او بر خدا طرف از استي منّت انسان آوردن مانيا 2-2
 طاعـات  و عبادات جامان و مانيا قبول با كه است نيا تصورشان غالباً فكر كوته افراد

 انتظـار  ليـ دل نيهم به و اند كرده اوي  اياوص و )ص( امبريپ اي ي اله قدس ساحت بهي  خدمت
 شـود  شا بينص قيتوف نيا و بتابدي  كس قلب به مانيا نور اگر كه درحالي دارند پاداش

 از قبل مانيا. است شده او حال شاملي  اله لطفترين    بزرگ ديآ در مومنان سلك در كه
ي خـواه  خودي  ها پرده و ها حجاب. دهد يم انسان بهي  هست عالم ازي  ا تازه درك زيچ هر
 را نشيآفر مانند يب عظمت و شكوه و ديگشا يم را انسان ديد افق. زند يم كنار را غرور و
 به و برد يم باال كمال مدارج از و رديگ يم را انسان دست مانيا. كند يم مجسم او نظر در
  .رساند يم افتخار قله اوج
 بـر  انـسان  كـه  اسـت ي  منتـ  يا داشتهي  ارزان انسان بر خداوند كه استي  نعمت نيا ايآ

 صفا را قلب تكامل،ي  سو به استي  گام اطاعات و عبادات از يك هر بگذارد خدا امبريپ
ي اسـالم  جامعـه  بـه  كنـد  يم تيتقو را اخالص روح كند يم كنترل را شهوات بخشد، يم

 و صـبح  هر ديبا انسان كه جاست نيا. بخشد يم عظمت و قوت وي  يكپارچگ و وحدت
ـ گو سـپاس  قيـ توف همه نيا بر را خدا و آورد جا هب را مانيا نعمت شام  نشيـ ب اگـر . دي

 بلكـه  دانـد  ينمـ  طلبكـار  را خـود  تنهـا  نه باشد نيچن خدا اطاعت و مانيا باره در انسان
 دهد يم انجام عاشقانه يها عبادت. شود يم او احسان غرق و امبريپ و خدا ونيمد شهيهم
 شـده  قائل عمل پاداش اوي  برا خدا اگر و رود يم سر با بلكه پا با نه او اطاعت راه در و
 بـاز  انـسان  خـود  بـه  سودش كيني  كارها انجام گرنه و داند يمي  گريد لطف زين را نيا
 گـردد  يم افزوده خداوند به اوي  ها يبدهكار زانيم بر قيتوف نيا با قتيحق در و گردد يم

 و طاعــت قيــتوف و گــريدي لطفــ امبرشيــپ دعــوت و اوســت لطــف تيهــدا نيبنــابرا
  .لطف فوق ما استي لطف پاداش و مضاعفي لطفي فرمانبردار
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  اتيروا و قرآن در عمل و مانياي همراه 2-3
 )ع( معـصومان  اتيروا در مطلب نيا و آورده صالح عمل با همراه را مانيا ميكر قرآن

 از .اسـت  گرفتـه  قـرار  تأكيد مورد هستند قرآني  قيحق وي  واقع مانمعل و مفسران كه زين
ِاإل َو«: فرمودند حضرت است دهيرس )ع( رضا امام از كهي  تيروا در جمله

ُمـانیْ ُأداء َ َ
َ

ِالفـرائض  ِ َ
َ  َو ْ

ُاجتناب َ ِ ِالمحارم ْ ِ
َ َ ِاإل َو ْ

ُمانیْ َهو َ ٌمعرفة ُ َ
ِ
ْ ِبالقلب َ

ْ َ ْ
ٌإقرار َو ِ َ ْ ِباللسان ِ

َ ِّ
َعم َو ِ ِباألرکان ٌلَ

ْ َ ْ
: 1394 ،يحران شعبه ابن(» ِ

 وی زبـان اقـرار وی قلبـ شناخت همان مانیا و است محرمات از دنیگزی دور و واجبات انجام مانیا ؛)315
  .است بدنی اعضا با کردار
  :فرمودي گريد ثيحد در رو نيا از
َّأن
َ

َاإلسالم  َ ْ
ِ
ِاإل ُریَغ ْ

ِمانیْ
ٍمؤمن ُّکل َو َ ِ

ْ ٌمسلم ُ ِ ْ ٍمسلم ُّکل َسیَل َو ُ ِ
ْ ًمؤمنا ُ

ِ
ْ ُسرقیـ َال ُ ِ

ُالـسارق ْ
ِ
ُسرقیـ َنیِحـ َّ ِ

َهـو َو ْ ُ 
ٌمؤمن ِ

ْ ُشربی َال َو ُ َ ُالشارب ْ
ِ
ُشربی َنیِح َّ َ َالخمر ْ ْ َ َهو َو ْ ٌمؤمن ُ ِ

ْ ُقتلی َال َو ُ ُ َالنفس ْ ْ ِالت َّ
َحـرم یَّ َّ ُاللـه َ َبغ َّ ِّالحـق ِریـِ َ َهـو َو ْ ُ 

ٌمؤمن ِ
ْ ُأصحاب َو ُ َ ْ ِالحدود َ

ُ ُ ِمؤمن َال ْ ِ
ْ ِکافر َال َو َنیُ ِ

َّإن َو َنیَ َالله ِ ُدخلی َال َّ
ِ
َالنار ْ ًمؤمنـا َّ

ِ
ْ ْقـد َو ُ ُوعـده َ َ َ َالجنـة َ َّ َ َالخلـود َو ْ ُ ُ ْ 

 ؛)315: همان...(هایف

 دزد .ستیـن مـؤمنی مـسلمان هـری ولـ اسـت مـسلمانی مـؤمن هر و است مانیا از ریغ اسالم شکی ب
 خدا کهی کس. ستین مؤمن خورد یم شراب که هنگام آن خوار شراب. تسین مؤمن کند یمی دزد کهی هنگام
ی جار خدا حدود ها آن بر دیبا که یکسان. ستین مؤمن کشت اگر که کشد ینم ناحق به کرده حرام را او کشتن
 وعـده او بـه کـه رای مـؤمن خداونـد ّمـسلم و قطـع طور به و) ندا مسلمان تنها بلکه (کافر نه و اند مؤمن نه شود

  .برد ینم دوزخ به است داده را آن در یجاودانگ و بهشت
 امـام  نظـر  از و رديـ گ يمـ  قـرار  پروردگـار  تيرضـا  مـورد  كهي  مانيا كه نيا خالصه

 امامـان  و اش فرسـتاده  و پروردگـار ي  هـا  سـنت  كـه  استي  مانيا است دهيپسند )ع( هشتم
 در و. ميكنـ  عمـل  وانت حد در اند داده دستور ما به كه را چه آن 1شود تيرعا )ع( معصوم

 كـه  ميكن تشكر و ريتقد او از بلكه مينگذار منت خدا بر متعال پروردگار به شيخو مانيا
  .كرد تيهدا راست راه به را ما

                                                            
ِال یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیه ثالث خصال سنة من ربه و سنة من نبیه : )ع( الرضا قال .1 ِ ِِ

َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ
ٌ ٌ ََّ َُّ َُ ِّ َ ٍ

َ ُِ
ُ َ

ِ
َ َُ َّ َ ً ْ ْ ُ ْ ْ و سنة من)ص(َ ِ

ٌ َّ ُ ِ ولیه َ ِ ْ فأما الـسنة مـن )ع(َ ِ
ُ َّ ُّ َّ َ َ

ِربه فکتمان السر و أما السنة من نبیه  ِِ
َ ْ ِ

ُ َّ ُّ ِّ ََّ َ َ ِّ ُ ْ َ ِّ ْ فمداراة الناس و أما السنة من )ص(َ ِ
ُ َُّ َُّّ َُّ َ َ ِ َ َ ِولیه َ ِ َّ فالصبر فی البأساء و الضراء)ع(َ َُّ َ ِ َ

ْ َ ْْ
ِ َّ  مؤمن مؤمن،). 329 : همان (َ

 راز پروردگـارش  سـنت  امـا . امـامش  ازي  سنت و امبرشيپ ازي  سنت و پروردگارش ازي  سنت باشد او در يژگيو سه كه نيا مگر ستين
 .استي ناراحت و رنج و شدت دري بائيشك و صبر امامش از سنت اما و است مردم با مدارا امبرشيپ از سنت اما و استي دار
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  گيري جهينت
 )ع( رضـا  امـام ي  نـوران  فرهنگ ازي  ريگ بهره با صالح عمل آفات ازي  برخ مقاله نيا در
 را ها آن اعمال ميكر قرآن كهي  كسان تسرنوش به صالحان سلوك روندگان تا شدي  معرف
 خـود  از انسان كه نيا وي  خودپسندي  يعن عجب. نشوند دچار كند، يمي  معرف شده حبط

 هدنبال و تر عقب مطلب نيا در را گرانيد و بداند خود از را آن و ديآ خوشش خود كار و
ـ روا و قـرآن  در شـده  تأكيد آفات از كه كند احساس رو ـ ا. اسـت  اتي  ضـمن  مقالـه  ني

 كـه  كنـد  يمـ  ليتحل باشد داشتهي اله رنگ ديبا حتماً كهي عملي  يعن صالح عمل فيتوص
ي سـو  ازي نعمت و هيعط كه لحاظ آن از باشد خوشحال كين كار انجام از پسي  انسان اگر
 انجـام  ناتمـام  و نـاقص  را آن مبادا كه ترسد يم خود از حال نيع در و دهيرس او به خدا
 درگـاه  ممـدوح  و دهيپـسند ي  خوشـحال  نيا باشد نعمت رفتن نيب از نگران و است داده
ْقل «فهيشر هيآ مصداق و استي  اله ِبفضل ُ

ْ َ
ِالله ِ

ِبرحمته َو َّ ِ َ
ْ َ
ِفبذلک ِ ِ

ْفل َ ُفرحـوایَ َ َهـو ْ َّممـا ٌریـَخ ُ ُجمعـونی ِ َ ْ «
خواهـد اند بهتـر  بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که از آن چه گردآوری کرده ؛)58ونس،ي(

 را خـود  كـار  و بدانـد  خـود  از را اعمـال  نيا كه باشد نظر نيا از اوي  شادمان اگر اما. بود
 كـه  يا گونـه  بـه  بدانـد  خارج ريتقص حد از را خود و كند اعتماد آن بر و بشمارد بزرگ
ـ ا گـذارد  منّت خدا بر) نباشد قالش زبان اگر (حالش زبان  اسـت ي  فرحـ  ،يخوشـحال  ني

ْذلکم «فهيشر هيآ مصداق و مذموم ْکنـتم ِبمـا ِ ُ َتفرحـون ْ ُ َ ْ ِاألرض یِفـ َ
ْ َ َبغ ْ ِّالحـق ِریـِ َ ْکنـتم ِبمـا َو ْ ُ ُتمرحـون ْ َ ْ َ 

 بـهی مـست و غـروری رو از و دیـکرد یمـی شـاد نیزمـ در نـاحق بـه کـه است آن خاطر به نیا ؛)75غافر،(

  .دیپرداخت یمی خوشحال
ي بـرا  كـه  دهـد  يمـ  ياد ما به االخالق مكارم فيشري  دعا در )ع( سجاد امام حضرت

 بزرگ را خود بد كار و كم را خود خوب كار شهيهم) عجب(ي  ماريب نيا به نشدن مبتال
ِاستقالل َو.. ..ميبشمار

َ ْ
ِ َالخ ْ ْإن َو ِریْ َکثر ِ ْمن ُ ِقـول ِ ْ

ِفعلـ َو یَ ْ ِاسـتکثار َو ،یِ
َ
ِ ِّالـشر ْ ْإن َو َّ َّقـل ِ ْمـن َ ِقـول ِ ْ

ِفعلـ َو یَ ْ ... یِ
ي مادي  زندگ ورطه در كه راي  كسان ميكر قرآن ).االخالق مكارمي  دعا-هيسجاد فهيصح(

ـ ز كنـد  يمـ ي  معرف ها انسان نيانكارتريز كوكارند،ين كه دارند گمان امااند    افتاده هـا    آن راي
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 مركّـب،  جهل كه است گونه نيهم زين عجب گرفتار انسان واند    شده مركّب جهل گرفتار
  .است شده قائل استغنا و استقالل خود لعم و خودي برا و برده يادش از را او فقر

 نـشان  كـه  آمـده  النّار ديز برادرش مورد در )ع( رضا امام ازي  تيروا مقاله ازي  بخش در
ي تعـال  و رشـد  باعـث  و دهـد  يمـ  نجـات  را انسان چه آني  اله عدل دستگاه در دهد يم

ـ خو نـه  و اسـت  ءاخال با همراه صالح عمل است،ي  اخرو ي حتـ  و بزرگـان  بـا ي  شاوندي
يي جـا ي  الهـ  عـدل  دسـتگاه  در آن حيناصحي  معنا بهي  بازي  پارت خالصه و )ع( معصومان

 فرزند و لوط و نوح همسران كه است مطلب نيهم بر تأكيدي  برا متعال خداوند و ندارد
  .كند يمي معرف كفري ها مثال و ها نمونه عنوان به را نوح

 ازيـ ن و عجـز  و ريتقـص  به فمعتر ديبا شهيهم ،يزكاريپره و تقوا ريمس سالك انسان
 حـق  حـضرت  بـه  خطـاب  كـه  آورد يـاد  به را قيخال اشرف مشهور سخن و باشد خود

ِأحص َالی ان«: داشت يم عرضه
ْ ًثناء یُ َ َعل َ َأنـت کیَ ْ َأثن َکمـا َ ْ

َ
َعلـ َتیـ ِنفـسک یَ

ْ ـ يگ عبـدالرزاق (» َ  ،يالن
ي اب ابن ؛59 :1 ج ق، 1378 د،يالحدي  اب ابن ؛126: 12 ج ق، 1398 ،يمجلس ؛51: 1360

 کـار نیـا از و میگـو تـو شیسـتا تـوانم ینم من ؛)4: تا يب ،يريحم ؛114: 4 ج ق، 1405 جمهور،

  .کردی توان یم خود تنها را تو وصف و شیستا ناتوانم،
 اسـاس  بـر  كـه  بـود ي  ا گونـه  بـه  حضرتش وجود زين خداوند عبادت و مدح ريغ در
 استغفار مرتبه پنج و ستيب حداقل و زديبرخ و نديبنش كه نبودي  مجلس ات،يروا ازي  برخ
  .يناتوان و ريتقص وي كوتاه به اقراري يعن استغفار. دينگو

 كـه  ميدهـ  يمـ  اختـصاص ي  قدسـ  ثيحد به مقاله نيا در را خود سخن و كالم ختم
ُداوود ای«: فرمود )ع( دوداو حضرت به خداوند ِبشر َُ

ِّ ِالمذنب َ ِ
ْ ُ ِأنذر َو َنیْ ِ

ْ ِّالـصد َ  1407 ،ينـ يكل(» ...نیِقیِّ
 فـراس، ي  اب ابن ؛312: ق 1385 ،يطبرس ؛126: 12 ج ق، 1398 ،يمجلس ؛314: 2 ج ق،
 ).881: 5 ج ق، 1406 ،يكاشان ضيف ؛74: 1 ج ق، 1391 ،يعامل حر ؛114: 2 ج تا، يب



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   و مĤخذمنابع

  .ميكر قرآن
 هجرت انتشارات: قم صالح،ي صبح دكتر حيتصح و بيتبو ،يرض ديس ،)ق 1395(،البالغه نهج.  
 ـ تحق ،البالغه نهج شرح ،)ق 1378( د،يالحدي  اب ابن  اءیـاح دار: قـاهره  م،يابـراه  ابوالفـضل  محمـد  قي

  .ةیالعرب الکتب
  ،قـم عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیـة، ) ق1405(ابن ابي جمهور، محمد بن زين الدين ، :

  .دار سيدالشهداء للنشر
 صادر دار: روتيب ،خيالتاري ف الكامل ،)ق 1385(محمد،ي بن ابن اثير، عزالدين عل.  
 ،دیالمف مکتبة منشورات: قم األخبار،ي معان، )م1971(ابن بابويه، محمد بن علي.  
 ..............................................،) 1390 ياالعلم منشورات: تهران ،الرضا اخبار ونيع ،)ق.  
 منشورات مکتبة الحیاة: روتيب ،طالبیاب آل انسابی ف الطالب عمدة ،)تا  بي(،يعل بن احمد عنبه، ابن.  
 يالعرب التراث اءياح دار: روتيب العرب، لسان ،)ق 1408 (مكرم، بن منظور،محمد ابن.  
 ـ آ كتابخانه: قم ،يالرجائي  مهد قيتحق ،ّسرالسلسلة العلویة ،)ق 1381( عبداهللا، بن سهل ،يبخار  اهللا تي

  .يمرعش
 ّیعه ،)ق 1391(حسن، ،محمدبنيعامل حر ـ ب ،وسائل الشیعه الی تحصیل مـسائل الـشر ـ اح دار: روتي  اءي
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  .4 طبع ،يالعرب التراث
 ّيقمـ ي  موحـد  احمد قيتعل و حيتصح ،ّعدة الداعی و نجاح الساعی ،)ق 1407( فهد، بن احمد ،يحل، 

  .ياالسالم دارالكتاب ،يدارالمرتض: روتيب
 ناصـر : تهـران  ،مکتبة النینوی الحدیثـه ،االسناد قرب ،)تا يب( جعفر، نب عبداهللا العباسي  اب ،يقمي  ريحم 

  .خسرو
 ،تهران دانشگاه انتشارات: تهران ن،يمع محمد دكتر نظر ريز ،نامه لغت ،)1341(اكبر،ي عل دهخدا.  
 المکتبة المرتضویه: تهران ،القرآن بيغري ف المفردات ،)1373( حسين،،ياصفهان راغب.  
 منشورات مکتبة آیت الله مرعشی نجفی: قم ،الموارد اقرب ،)ق1403(د،يسع ،يلبناني شرتون.  
 اسالم دينو نشر دفتر: قم ،نياربع ،)ق 1415(ن،يحس بن محمد ،يبهائ خيش.  
 منشورات المکتبة الحیدریة: نجف ،مشکاة االنوار فی غرر االخبار ،)ق 1385(،يعل الفضل،ي اب ،يطبرس.  
 يالعرب التراث اءياح دار: روتيب ،القرآن ريتفس يف انيلبا مجمع ،)1339(حسن، بن فضل ،يطبرس.  
 بعثت موسسه: قم ،تحقیق مؤسسة البعثه ،نيالبحر مجمع ،)ق 1434( ن،يالد فخر ،يحيطر.  
 ،ريركبيام انتشارات: تهران ،يفارس ترجمه با هيسجاد كامله فهيصح ،)1361 (جواد، فاضل.  
 جامعـه  انتـشارات : قـم  ،6ج ضاء فی تهذیب االحیـاء،المحجة البی ،)تا  بي (محمدمحسن، ،يكاشان ضيف 

  .قم هيعلم حوزه نيمدرس
 ...........................................، )1406 نيرالمؤمنيام كتابخانه نشر: اصفهان ،يواف ،)ق.  
 هياالسالم دارالكتب: تهران ،يكاف اصول ،)1388(يعقوب، بن محمد ،ينيكل.  
 اق، ،يالنيگدوم چاپ صدوق، كتابخانه: تهران ،قهيالحق مفتاح و عهيالشر مصباح ،)1360(عبدالرز.  
 منشورات مؤسسة الوفاء: روتيب ،االنوار بحار ،)ق1403(باقر، محمد ،يمجلس.  
 .................................،)1404 دار الکتب االسالمیة: ،تهرانمرآة العقول فی شرح اخبار الرسول ،)ق.  
 ـ بن المطبعـة العلمیـة: قـم  ،روضة المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ،)ق 1398(،يتق محمد ،يمجلس  ادي

  .كوشانپور نيحس محمد حاجي اسالم فرهنگ
 دار الکتب االسالمیة: قم ،نمونه ريتفس ،)1357(ناصر، ،يرازيش مكارم.  
 صحب، دار: روتيب ،)ّمعروف به مجموعه ورام(تنبیه الخواطر و نزهة النواظر  ،)تا  بي (فراس،ي  اب ابن ورام 

  .دارالتعارف


