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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 
 اسباب افزایش روزی از نگاه روایات

 

 1ىِغم کكحکار ؿؼظی

 

 چىیذُ

رزؽ ك ركزم یکی از ىِيحؼیً ٌیازُام اٌـاف اؿث. ةَ ُيیً زِث اداىَ زٌغگی ةكؼ، ةغكف ایٍکَ 

كزم رؿاٌی اٌـاف را ایً ٌیاز اك ةؼآكردق قّد، ىيکً ٌیـث. ظغام ىحػاؿ، کَ ةَ ُيَ چیؽ آگاق اؿث، ر

ُا را كغغق دادق اؿث. اىاىاف ىػنّـ غهیَ انـالـ ةَ  ةَ غِغق گؼفث، در كؼآف کؼیو جضيیً ركزم

در کٍار آف اٌغ ك  جتػیث از ظغاكٌغ ؿتضاف در ركایات ةَ ضياٌث ركزم از ظؼؼ ظغاكٌغ اقارق کؼدق

ؼدـ، افؽایف رزؽ را در افؽایف اىا ىحأؿفاٌَ ةؼظی ى .اٌغ اؿتاب افؽایف رزؽ ك ركزم را ىعؼح ٌيّدق

زٌٍغ کَ از ٌظؼ قؼع  داٌٍغ ك ةؼام رؿیغف آف در ةؼظی ىّارد دؿث ةَ کارُایی ىی ریانی ىاؿ ىی

ىلغس اؿالـ ىيٍّع اغالـ قغق اؿث. ایً ىلانَ ةَ ركش جّمیفی ك ةا ىؼازػَ ةَ ركایات اىاىاف ىػنّـ، 

جؼیً اؿتاب افؽایف رزؽ ك ك  ؿتب از ىِو 13اؿتاب افؽایف رزؽ ك ركزم را ةؼرؿی کؼدق ك در ٌِایث 

 کٍغ. ركزم را ةا اؿحٍاد ةَ ركایات ىعؼح ىی

  

 ولیذٍاشُ

 ركایات ،جضيیً ركزم ،ركزم رؿاف ،افؽایف ركزمك ركزم،  رزؽ

 

                                           
 ، مدرسه علمیه فیضیه مازندران، بابل.چهارمطلبه پایه  .1
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 همذهِ

ةَ غؽت، غظيث، ةؽرگی  هّاف فؼىّد کَ در کحاةی ظّاٌغق اؿث کَ:غةً   ةَ صـیً)ع( اىاـ مادؽ 

ؿازـ، نتاس  ؼ غؼش، ؿّگٍغ کَ ُؼ کؾ ةَ غیؼ از ىً اىیغ ةٍغد آرزكیف را ٌاکاـ ىیاـ ة ك ةاالٌكیٍی

ُا ةَ غیؼ ىً  ؿازـ. آیا در ؿعحی ىػنث ك ظّارم ٌؽد ىؼدـ را ةؼ اك پّقاٌغق، اك را از درگاُو دكر ىی

ك ُا در دؿث كغرت ىً كؼار دارد؟ آیا ةَ غیؼ از ىً دنتـحَ اؿث  اىیغ ةـحَ اؿث، صاؿ آف کَ ؿعحی

اٌغیكغ؛ در صانی کَ کهیغُام درُام ةـحَ در اظحیار ىً اؿث ك دَر  کّةغ ك ةغاٌِا ىی ةؼ در دیگؼاف ىی

ُا ةَ ىً اىیغ ةـث ك ٌااىیغش  ىً ةؼام کـی کَ ىؼا فؼا ةعّاٌغ گكّدق اؿث؟ کیـث کَ در ٌاُيّارم

ٌو را ٌؽد ظّیف کؼدـ؟ کیـث کَ در اىّر ىِو ةَ ىً اىیغ داقث ك ٌاکاىف ؿاظحو؟ آرزكُام ةٍغگا

اـ از کـاٌی  ُایو را پؼ کؼدق اـ؛ كنی آٌاف ]گّیا[ از ٌگاُتاٌی ىً ظكٍّد ٌیـحٍغ. آؿياف داقحَ ٌگاق ىی

اـ جا درُا را ىیاف ىً ك ةٍغگاٌو  ُا فؼىاف دادق قٍّد ك ةَ آف کَ از جـتیش ك جٍؽ ةَ ىً ظـحَ ٌيی

ٌغ. آیا کـی کَ ةَ اك دقّارم رؿیغق اؿث ُایو اظيیٍاف ٌغار ٌتٍغٌغ؛ كنی آٌاف ]ةٍغگاٌو[ ةَ گفحَ

جّاٌغ آف دقّارم را ةؼظؼؼ ؿازد؟ چَ قغق اؿث  م ىً ٌيی یا ةا ازازقداٌغ کَ ُیچ کؾ زؽ ىً  ٌيی

ةیٍو؟ از ركم ؿعاكت، آٌچَ را کَ از ىً ٌعّاؿحَ ةّد ةَ اك دادـ؛ ؿپؾ آف را  کَ اك را غافم از ظّد ىی

کٍغ. اك دیغق اؿث کَ  ظّاُغ ك از دیگؼاف درظّاؿث ىی ىً ٌيی از اك گؼفحو؛ كنی ةؼگؼداٌغف آف را از

اـ ىؼا ةعیم  كرزـ کَ ةٍغق دُو؛ آیا ىً ةعم ىی ىً پیف از آف کَ کـی درظّاؿث کٍغ ٌػيث ىی

پاؿط ٌغُو؟ آیا غفّ ك رصيث در دؿحاف ىً ٌیـث؟ آیا ىً ىؼکؽ  را قيارد؟ درظّاؿث کٍٍغق ىی

اٌغ آرزكُا را ٌاکاـ کٍغ؟ آیا آرزكىٍغاف از ایً کَ ةَ کـی زؽ جّ چَ کـی زؽ ىً ىی آرزكُا ٌیـحو؟

ُا ك اُم زىیً ُيگی آرزك کٍٍغ، ك ىً ةَ ُؼ کغاـ از آٌِا  جؼؿغ؟ اگؼ اُم آؿياف ىً، اىیغ ةتٍغٌغ، ٌيی

ؿؼپؼؿث  کو ٌعّاُغ قغ. چگٌَّ ىيهکحی کَ ىً ام  م آرزكم ُيَ ةتعكو، از دارایی ىً ذرق ةَ اٌغازق

آكرٌغ ك  اٌغ کـاٌی کَ فؼىاف ىؼا ةَ زا ٌيی جّاٌغ راق پیغا کٍغ؟ چَ ةیچارق حی ك ٌلل ىیآف ُـحو، کاؿ

 (66، ص 2)کافی، ج « از ىً ةؼصػر ٌیـحٍغ!
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رزؽ ك ركزم ةَ دؿث کٍغ، ةؼام ٌيٌَّ  ایً ركایث ةَ ىعانب ىِيی در ةاب رزؽ ك ركزم اقارق ىی

غارد. اىا ىحأؿفاٌَ ةـیارم از ىؼدـ ایً ظغاؿث، ُيچٍیً ظغاكٌغ ظهب ركزم از غیؼ ظّد را ظّش ٌ

ُام اؿالىی  ركٌغ کَ ةا آىّزق ك ةؼام ىػیكث ظّد ؿؼاغ افؼاد ك افػانی ىی  امم را فؼاىّش کؼدق

کٍغ جا نليَ ٌاٌی ةَ دؿث آكرد ك  ؿازگارم ٌغارد. ىذالن قعنی دؿث گغایی در پیف ىؼدـ دراز ىی

قّد. ةَ ُيیً  ةؼآكردق کؼدف صازحی ىؼجکب ٌؽكؿ ىیدؿحی ةا  ركزم ةگػراٌغ ك یا قعنی دیگؼ از جٍگ

دنیم ةضخ از اؿتاب افؽایف ركزم ضؼكرت دارد جا ةَ غّاـ قٍاؿاٌغق قّد کَ ةَ زام دیگؼاف، ركزم 

ظّد را از ظغاكٌغ درظّاؿث کٍٍغ ك ةَ كؿیهَ ایً اؿتاب ركزم ظّد را زیاد کٍٍغ جا آف آؿایف ك 

 كرٌغ.راصحی کَ دٌتاؿ آف ُـحٍغ را ةَ دؿث آ

پؾ از ادتات ایً  ایً ىلانَ ةَ ركش جّمیفی ك ةا ىؼازػَ ةَ ركایات اىاىاف ىػنّـ )غهیِو انـالـ(

قيارد ك ةؼام  اؿتاب افؽایف رزؽ ك ركزم را ةؼ ىی ىعهب کَ کو ك زیاد قغف ركزم ةَ دؿث ظغاؿث،

 کٍغ. ُؼ کغاـ یک ؿٍغ ركایی ىعؼح ىی

 

 ون ٍ زیبد ضذى رٍزی

زٌٍغ کَ جنّر  َ ىؼدـ ةؼام زیاد قغف ىاؿ ظّد دؿث ةَ اكغاىاجی ىیقّد ک ةـیار دیغق ىی

آیغ  دٍُغ اىا ةٍاةؼ آٌچَ کَ از ىحً ركایات ةَ دؿث ىی ظّد را افؽایف ىی ركزم کٍٍغ ةا آف کارُا ىی

ىّىٍاف، از ىّالم ىحلیاف، اىیؼ کو ك زیاد قغف ركزم دؿث ظغاكٌغ اؿث در ایً ةارق ةَ چٍغ ركایث

 کٍیو. اقارق ىی انـالـ( )غهیَ صضؼت غهی

آیغ، ةَ ُؼ کـی کو ك  ُام ةاراف کَ از آؿياف ةَ زىیً فؼكد ىی ةِؼق ُؼ کـی ُيچّف كعؼق» .1

ادرش اٌغؾ رؿغ. پؾ، اگؼ یکی از قيا در ظاٌّادق یا ىاؿ یا ك كزّد ةؼ ةیف آٌچَ کَ ؿِو اكؿث ىی

 (23م  ظعتَ ،انتالغَ )ٌِر «فؽكٌی دیغ فحٍَ اك قّد
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ُا را زیاد ك کو ك ةَ جٍگی ك فؼاظی غادالٌَ جلـیو  ُا را ىلغر فؼىّد ك آٌگاق آف ركزمظغاكٌغ » .2

کؼد جا ُؼ کَ را ةعّاُغ ةَ كؿػث ركزم ك یا جٍگی آف ةیازىایغ ك از ایً ظؼیق ؿپاؿگؽارم ك قکیتایی 

 (91ظعتَ  انتالغَ، )ٌِر« ٌگؼ ك جِیغؿث را ةَ آزىایف گػاردجّا

 (13838، ح. )غؼرانضکو«رؿاف ٌیـث ُا زؽ در دؿث ركزم ركزم اظحیار کو ك زیاد قغف» .3

. «ُام آٌاف را جلـیو کؼد ك آدار ك اغياؿ ك غغادقاف را قيارق کؼد ركزمظغاكٌغ ىحػاؿ » .4

 (93ظعتَ  انتالغَ، )ٌِر

آیغ کَ ظغاكٌغ ىحػاؿ  ( ایً ىعهب ةَ دؿث ىیهیَ انـالـةا جّزَ ةَ ایً ركایات از صضؼت غهی)غ

 رؿاٌغ.  آف ركزم را در زىاف ىكعل ظّد ةَ دؿث ُؼ کؾ ىیك کـی را جػییً فؼىّدق اؿث ركزم ُؼ 

 

 اسجبة افسایص رٍزی

ةػضی از  قّد در ةضخ كتهی گفحیو کَ رزؽ ك ركزم ةَ دؿث ظغاؿث اىا ىحأؿفاٌَ ىكاُغق ىی

آكرٌغ  ىی ةَ زیاد کار کؼدف ركمك صحی ةؼام آؿایف ك راصحی در ىػیكث، ىؼدـ ةؼام دؼكجيٍغجؼ قغف 

داٌٍغ کَ ایً  ركٌغ اىا ٌيی ك یا صحی ةَ دٌتاؿ کارُام صؼاىی از زيهَ ٌؽكؿ ك رةا ك یا دزدم ك ... ىی

ك صحی در ىّرد رةا ظغاكٌغ در كؼآف جنؼیش کؼدق کَ رةا ةاغخ از  قّد. کارُا ؿتب افؽایف ركزم ٌيی

ةَ ىػٍام ٌلناف جغریسی یا « یيضق»كاژق  (276)ةلؼق، « یَيْضَقُ انهََُّ انؼِّةَا »قّد:  ةیً رفحً ركزم ىی

فؼىایغ کَ رةا ىّزب از  دفػی اؿث جا ایٍکَ کَ ةَ ةعالف ك ٌاةّدم ىٍحِی قّد. ةٍاةؼ ایً ظغاكٌغ ىی

  قّد. ةیً رفحً ك ٌاةّدم ىاؿ ىی

م کَ در ركایات ٌیؽ ى. ایً غّاقّد ٌاـ ىی ةؼیو ب افؽایف ركزم ىیدر ایً ٌّقحار غّاىهی را کَ ؿت

 قٌّغ کَ غتارجٍغ از: ؿتب ظالمَ ىی دقچِارقغق در ذکؼ 

اكنیً ؿتب افؽایف ركزم، دغا ك درظّاؿث از ظغاكٌغ اؿث. ُؼ : دعب ٍ درخَاست از خذاًٍذ .1

انهُُِّوَّ اٌِی أؿانُکُ رزكان صالالن »فؼىّد:  کؼد ىی زىاف کَ اىاـ رضا ةؼام ركزم از ظغاكٌغ درظّاؿث ىی
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پؼكردگارا! ىؼا از ركزم صالؿ، گـحؼدق ك پاکیؽق ظّیف غٍایث فؼىا. )امّؿ «. كاؿػان ظتیتان ىً رزكِکَ

  گٌَّ دغا کٍیو جا رزؽ ىا افؽایف یاةغ. ( ك ةَ ىا ٌیؽ ؿفارش کؼدٌغ کَ ای334ً، ص 4ج  کافی،

از صضؼت رؿّؿ اکؼـ )ص( ىٍلّؿ اؿث ُؼ کؾ ایً دغا را در ركز زيػَ ُفحاد ىؼجتَ ةعّاٌغ جا 

اَنهُِّوَّ یا غٍَیُّ یا صَيیغُ یا ىُتیغمءُ یا »فؼىایغ:  كؿػحی در رزؽ، ةَ كم کؼاىث ىیُفحَ آیٍغق ظغاكٌغ 

هِکَ ضٍْی ةِضَالنِکَ غًَْ صَؼاىِکَ ك ةِعاغَحِکَ غًَْ ىَػْنِیَحِکَ ك ةِفَ صیوُ یا كَدُكدُ یا فَػّاؿ اَغٍىُػتِغُ یا رئُّؼُ یا رَ

)رىّز اؿؼارآىیؽ «. غٌا ك ٌَتیٍّا ىُضَيَّغٍ ك آنَِ انعاُؼیً غَهی ؿَیِنؼّاصيیً ك مهَّی اللَ غَيًَّْ ؿِّاؾْ یا اَرْصَوَ ا

 ، ةَ ٌلم از کحاب ادكیَ ك ادغیَ(171اغغاد، ص

گّیٍغ ُؼ کؾ کَ ةعّاُغ رزؽ ك  یاةغ ةَ ؿتب ظّاٌغف ایً دغا. ىی ُيچٍیً ركزم افؽایف ىی

غ ك ُيچٍیً آف را ةٍّیـغ ك در اش افؽایف پیغا کٍغ ایً دغا را ةٍّیـغ ك ُيؼاق ظّد كؼار دُ ركزم

ىٍؽؿ ظّد كؼار دُغ. ُؼ ركز ؿَ ىؼجتَ آف را ةعّاٌغ: یا الل )ؿَ ىؼجتَ( یا رب )ؿَ ىؼجتَ( ك ؿَ ىؼجتَ: 

 یا صَیُّ یا كَیُّّـ یا ذَانْساَلؿ ك االکْؼاـ اَؿْئَهُکَ ةِاؿْيِکَ االَغْظَو اَف جَؼْزُكٍی رِزْكان صالؿن ظَیِّتان ةِؼَصْيَحِکَ »

 «ّاؿِػََِ یا اَرْصَوَ انؼاصيیًانْ

فؼىایغ: ُؼ کـی ایً دغا را ةٍّیـغ ك ُيؼاق ظّد دارد  گّیٍغ: پیاىتؼ )ص( در ىّرد ایً دغا ىی ىی

، ةَ ٌلم از 51گؼدد. )رىّز اؿؼارآىیؽ اغغاد، ص یا در ىٍؽؿ ظّد ةگػارد فلؼ اك ةَ كؿػث ىتغؿ ىی

 ؿؼّانيـححؼ(

اؿث. اىاـ مادؽ )ع( در ایً ةارق « ةاؿط»ذکؼ  یکی از راُِام یاد کؼدف ظغاكٌغ گفحً

ُا را ةَ ؿّم آؿياف ةهٍغ کٍغ ك دق ىؼجتَ )یا ةاؿط(  فؼىایٍغ: ُؼ کؾ ككث ؿضؼ ةا ظِارت دؿث ىی

ةگّیغ ك ةَ مّرت ظّد ةکكغ ُؼگؽ ىضحاج ٌعّاُغ قغ ك از غو ٌسات یاةغ ك از زایی کَ گياف ٌغارد 

د ك ُؼگؽ ىلتّض ك ىغيّـ ٌتاقغ. پؾ ةؼام افؽایف رزؽ ك ٌػيث زیاد ةَ آف ةؼؿغ ركزم اك فؼاخ گؼد

 (26، ص 1ُام ارغّاف، ج  ةـیار ىفیغ اؿث. )گم« ةاؿط»ركزم ىغاكىث ةؼ اؿو 
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در ٌحیسَ، در دغاُایی کَ از اىاىاف ىػنّـ )ع( كارد قغق اؿث، یکی از دغاُا كؿػث رزؽ ك ركزم 

یَتـُطُ انؼِزؽَ »دارد. ایٍکَ در كؼآف آىغق اؿث  رؿاٌغ کَ دغا در كؿػث ركزم جأدیؼ زیادم اؿث. ایً ىی

دٍُغق ركزم ظغاكٌغ  ةعف ك افؽایف قاُغ ةؼ ایً اؿث کَ ركزم( 33؛ اؿؼاء، 36)ؿتأ، « نِيًَ یَكاء

 اؿث ك پؾ ةایغ از اك ركزم ك كؿػث آف را درظّاؿث کؼد.

نیکً ٌتایغ از  انتحَ ةایغ ایً را ٌیؽ در ٌظؼ داقث کَ ركزم ةَ جالش ك کّقف ةـحگی دارد ك

رؿاف كاكػی غافم قغ ةَ ُيیً زِث در کٍار جالش ةؼام ةَ دؿث آكردف ركزم، دغا کؼدف ك  م ركز

 ظهب از ظغاكٌغ ٌیؽ جادیؼ زیادم در کـب ركزم دارد.

دكىیً ؿتب افؽایف ركزم ظّاٌغف كؼآف کؼیو ك : خَاًذى لرآى ورین ٍ یبد وردى خذاًٍذ .2

ام کَ در آف كؼآف  ظاٌَ»فؼىایغ:  م ایً ىّضّع ىی ّىٍیً غهی)ع( درةارقیاد کؼدف ظغاكٌغ اؿث. اىیؼاني

 (242ص األغياؿ،  )دّاب «قّد. )كؼائث( قّد ك یاد ظغا گؼدد، ةؼکحف )افؽایف( ك زیاد ىی

( ُيچٍیً 17، ص1)انيضاؿً، ج كؼائث كؼآف در ركایات اىاىاف ىػنّـ جأکیغ زیادم قغق اؿث

( ك ركایات اىاىاف ىػنّـ ةـیار آىغق اؿث جا صغم کَ ذکؼ ظغاكٌغ 152یاد ظغاكٌغ در كؼآف )ةلؼق، 

کَ یکی از فّائغ ایً دك کار، ةٍاةؼ ركایث  (18، ص2یکی از مفات ىعهنیً قيؼدق قغق اؿث )کافی، ج

 اىیؼ انيؤىٍیً افؽایف رزؽ ك ركزم اؿث.

ك جالش ةؼام قایغ صکيث جأدیؼ ظّاٌغف كؼآف کؼیو ایً ةاقغ کَ ظغاكٌغ در كؼآف ةَ ىـافؼت 

ك از آٌسا کَ جّمیَ، ُيیكَ جأدیؼ ك ...(  32؛ ٌـاء، 23؛ ىؽىم، 12)اؿؼاء، کٍغ  کـب ركزم جّمیَ ىی

ظّد را دارد، یک ىـهياف ةا ظّاٌغف كؼآف ك جّمیَ آف، ةَ ىـافؼت ك جالش ةؼام کـب ركزم ىكغّؿ 

 قّد ك ُيیً اىؼ ؿتب افؽایف ركزم اك ظّاُغ قغ. ىی

ُيچٍیً ٌیکی کؼدف ةَ پغر ك ىادر کهیغ اؿؼارآىیؽ ركزم اؿث. کَ : بدرًیىی ثِ پذر ٍ ه .3

فؼىایٍغ: ُؼ کؾ دكؿث دارد غيؼش ك ركزیف فؼاكاف ك زیاد قّد ةَ  پیاىتؼ اؿالـ)ص( در ركایحی ىی

جا پایاف غيؼ فلؼ  :( اگؼ کـی چٍیً کٍغ85، ص 74پغر ك ىادرش مهَ ك اصـاف کٍغ. )ةضاراالٌّار، ج 



 7 

ُا در آدار دٌیّم، ٌیکی ةَ  (. ةهکَ فؼاجؼ از ُيَ ای429ً، ص 2انّاغظیً، ج  یغ )ركضَآ ةَ ؿؼاغف ٌيی

 (81، ص 74ج  افؽایغ. )ةضاراألٌّار، کٍغ ك ةؼ غيؼ اٌـاف ىی پغر ك ىادر ىؼگ ؿّء را رفع ىی

ام کَ در ةـیارم از ىّارد در کٍار  ٌیکی ةَ پغر ك ىادر در كؼآف ؿفارش ةـیار قغق اؿث ةَ گٌَّ

؛ ك ...(. اصـاف ةَ پغر ك 151؛ اٌػاـ، 32؛ ٌـاء، 83رش ةَ جّصیغ ظغاكٌغم كؼار گؼفحَ اؿث )ةلؼق، ؿفا

 قّد. ىادر در کٍار جياـ فّایغم کَ دارد، ةؼ اؿاس ركایث ٌتّم ىّزب افؽایف رزؽ ك ركزم ٌیؽ ىی

ُيچٍیً یکی دیگؼ از غّاىم افؽایف ركزم درؿحکار ةّدف اؿث. گٍاق، ركزم  :درستىبر ثَدى .4

قّد کَ ظغاكٌغ ركزم صالؿ را ٌنیب اٌـاف ٌيایغ. اىاـ  کٍغ ك درؿحکارم ك جلّا ةاغخ ىی را کو ىی

درؿحکار ةاش، ظغاكٌغ ركزم  کؼد فؼىّد: حی ظّد قکایث ىیدؿ مادؽ )ع( در زّاب زّاٌی کَ از جٍگ

 (117، ص 47کٍغ. )ةضاراالٌّار، ج  رؿاٌغ ك زٌغگی را ةؼ جّ آؿاف ىی دُغ( ك ىی ىیجّ را )افؽایف 

اقارق ةَ ُيیً اىؼ « آدـ درؿحکار اىیً ىاؿ ىؼدـ اؿث»گّیغ:  قایغ ضؼب انيذم ایؼاٌی کَ ىی

کٍغ ك ُيیً اىؼ ؿتب  داقحَ ةاقغ، چؼا کَ کاؿتی کَ درؿحکار ةاقغ ىكحؼم ةیكحؼم زػب ىی

 قّد.  اش ىی مافؽایف رزؽ ك ركز

ام پیغا کؼد کَ ُفحنغ دیٍار  در اداىَ ركایث فّؽ آىغق اؿث کَ زّاف ةیؼكف آىغ ك در راق کیـَ

در آف ةّد. ةا ظّد گفث کَ ةایغ ةَ ؿفارش اىاـ غيم کٍو. ةَ ُيیً زِث ةا مغام ةهٍغ فؼیاد زد: ُؼ 

ؼدم آىغ ك ةا دادف ٌكاٌی ام گو کؼدق، ةیایغ ك ٌكاٌی آف را ةگّیغ ك کیـَ را ةگیؼد. ف کؾ کیـَ

اش را گؼفث ك ُفحاد دیٍار ةا رضایث ظّد ةَ آف زّاف داد. زّاف ةَ ظغىث اىاـ ةؼگكث ك كضیَ  کیـَ

را جػؼیف کؼد. صضؼت فؼىّد ایً ُفحاد دیٍارِ صالؿ ةِحؼ اؿث از آف ُفحنغ دیٍار صؼاـ ك آف را 

 ظغاكٌغ ةَ جّ رؿاٌغ. زّاف ةا آف پّؿ جسارت کؼدق ك غٍی قغ.

پٍسيیً ؿتب از اؿتاب افؽایف ركزم ظّش ٌیّث ةّدف اؿث. در : خَش ًیت ثَدى .5

م ظّش ٌیث ةّدف ؿفارقات زیادم کؼدٌغ  ُام ىحػغدم از ىػنّىیً ُو آىادق اؿث کَ درةارق ركایث

کٍغ جا ةَ کـی کَ ظّش ٌیث  ك گّیٍغ کـی کَ ظّش ٌیث ةاقغ ظغاكٌغ ةَ اك جّزَ ةیكحؼم ىی
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قّد. )ةضاراألٌّار،  فؼىایٍغ: ُؼ کَ ظّش ٌیث ةاقغ ركزیف زیاد ىی ( در ایً ةارق ىیٌتاقغ. اىاـ غهی)ع

 (21، ص13ج

ةاقغ. در ایً ةارق، اىیؼ  پؾ، ٌیث ظّب داقحً ك صـً فاغهی از غهم ك غّاىم افؽایف ركزم ىی

غ؛ از رؿ فؼىایغ: اٌـاف، ةا ٌیث ظّب ك اظالؽ ظّب، ةَ جياـ آٌچَ در زـحسّم آف اؿث ىی ىؤىٍاف ىی

 (13737زٌغگی ظّش، اىٍیث ىضیط ك ركزم زیاد. )غؼر انضکو، ح

قكيیً ؿتب افؽایف ركزم کيک ىانی کؼدف ةَ دیگؼاف : ووه هبلی ثِ دیگراى وردى. 6

کٍغ.  اؿث. اىاـ غهی)ع( در صغیذی گفحٍغ: کيک ىانی کؼدف ةَ ةؼادر ىّىً ركزم را زیاد ىی

ةَ ةؼادر ىّىً ظّد کيک ىانی کٍغ جا اك را از فلؼ ك (. پؾ اگؼ کـی 395، ص 74)ةضاراألٌّار، ج 

کٍٍغ پّؿ ظّدقاف ةا پؼداظث پّؿ ةَ  ؼظی افؼاد کَ ظیاؿ ىیجٍگغؿحی ٌسات دُغ ةؼظالؼ جنّر ة

 قّد.  قّد، ىاؿ ك ركزم ظّدش زیاد ىی کو ىی فلیؼ

مغكَ غيم ىـحضتی اؿث کَ در ركایات ىػنّىیً )ع( جأکیغ ةـیارم ةَ آف قغق ك دّاب 

مغكَ، در دٌیا ىاٌع »قيارم ةؼام آف ةیاف گكحَ اؿث جا آٌسا کَ اىاـ مادؽ )ع( فؼىّدٌغ:  ةی

زدایغ ك صـاةؼؿی كیاىث  ُام ٌاگِاٌی اؿث ك در آظؼت گٍاُاف ةؽرگ را ىی پیكاىغُام ٌاگّار ك ىؼگ

مغكَ فؼىایٍغ:  ( ك صضؼت ىضيغ )ص( در ایً ةارق ىی258، ص 6)كؿائم انكیػَ، ج « کٍغ. را آؿاف ىی

 (174، ص77. )ةضاراألٌّار، جظغاكٌغ ةَ قيا ركزم زیاد ةغُغ زیاد ةغُیغ جا

یکی دیگؼ از غّاىم افؽایف ركزم زکات دادف اؿث. زکات دادف یکی از كظایف : زوبت دادى. 7

ىِو اكحنادم ىـهياٌاف اؿث. در اُيیث زکات ُيیً ةؾ کَ در ركایات ىحػغد از ىػنّىیً آىغق 

، 6)كؿائم انكیػة، ج« ق اؿثؼداظث زکات زهّگیؼم کٍغ، از دیً ظارج قغکـی کَ از پ»اؿث، 

 (.18ص
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دُغ. )ةضاراألٌّار،  صضؼت ةاكؼ انػهّـ اىاـ ىضيغ ةاكؼ )ع( فؼىّدٌغ: زکات دادف ركزم را افؽایف ىی

کَ قغق ةایغ زکات ظّد را (. پؾ زغا از كزّب قؼغی زکات، ةؼام افؽایف ركزم ُو 14، ص96ج

 پؼداظث کؼد.

کؼدف ةَ ظاٌّادق. اىاـ مادؽ   یاةغ ةَ ؿتب ٌیکی ُيچٍیً ركزم افؽایف ىی: ًیىی ثِ خبًَادُ. 8

م ظّد ٌیکّ کارم کٍغ، ركزیف افؽایف  فؼىایٍغ ُؼ کَ ةا ظاٌّادق ىی  م ٌیکی کؼدف ةَ ظاٌّادق درةارق

 (8، ص69یاةغ. )ةضاراألٌّار، ج ىی

گػارد ك زغام از ایٍکَ در  پاداش ٌيی ا ةیقایغ غهث آف ایً ةاقغ کَ ظغاكٌغ ُیچ غيم ظیؼم ر

ُام پاداش دادف، زیاد  کٍغ، در دٌیا ٌیؽ یکی از گٌَّ آظؼت دّاب ایً غيم را جتغیم ةَ زؽام ظیؼ ىی

فؼىایغ: ٌیکی ركزم را  جّاٌغ ةاقغ. ُياٌگٌَّ کَ اىاـ مادؽ غهیَ انـالـ ىی کؼدف رزؽ ك ركزم ىی

 ( 81ص، 71دُغ. )ةضار األٌّار، ج افؽایف ىی

مهَ رصو ك ارجتاط ةا ةـحگاف ك ىكارکث در غو ك قادم آٌاف ك ىعهع قغف از  :صلِ رحن. 9

اصّاؿ ایكاف ديؼات ك ةؼکات ىادم ك ىػٍّم فؼاكاٌی در پی دارد کَ از زيهَ ةؼکات ىادم آف افؽایف 

 ُؼکؾ :فؼىّد كؿهو غهیَ الل مهی الل رؿّؿ کَ گّیغ: قٍیغـ . ىانک ةً اٌؾ ىیرزؽ ك ركزم اؿث

مضیش . )ةاقغ داقحَ رصو مهَ کَ ةایغ قّد، ظّالٌی غيؼش ك گؼدد زیاد اش ركزم ظّاُغ ىی کَ

  (2367ةعارل، ح

فؼىایغ: مهَ رصو اٌـاف را ظّش اظالؽ، ةا ؿعاكت ك پاکیؽق  ُيچٍیً اىاـ مادؽ در ركایحی ىی

 (6، ص151، ص2ی، جاٌغازد. )کاف کٍغ ك ىؼگ را ةَ جأظیؼ ىی ٌيایغ ك ركزم اك را زیاد ىی ىی

ؿتب افؽایف ركزم ةا ظِارت ك پاکیؽق ةّدف اؿث. در  دُيیً: ثب طهبرت ٍ پبویسُ ثَدى. 13

دكؿث دارـ ركزیو »ركایث آىغق اؿث کَ: قعنی ٌؽد رؿّؿ ظغا آىغق ك ةَ رؿّؿ ظغا غؼض کؼد: 

 ةغ. )کٍؽزیاد قّد؛ صضؼت فؼىّدٌغ: پیّؿحَ در صاؿ ظِارت ك پاکیؽگی ةاش جا ركزیث افؽایف یا
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ُا  یف زیاد قّد یکی از اؿتاةف پاؾ ةّدف از آنّدگی( پؾ ُؼ کؾ کَ ةعّاُغ ركز44154ح ،انػياؿ

 اؿث. ك ٌساؿات

قایغ ةحّاف ایٍگٌَّ گفث کَ چّف كضّ ٌیؽ ٌّغی پاکی از آنّدگی )آنّدگی ةاظٍی( اؿث، دائو 

ـ مادؽ )ع( کَ اگؼ کـی ركایث اىاقّد. ُيچٍیً قایغ ایً  انّضّ ةّدف ٌیؽ ؿتب افؽایف ركزم ىی

ةغكف كضّ در ظهب صازث ظّد ةؼكد ك ٌیازش ةؼآكردق ٌكّد، کـی را زؽ ظّد ؿؼزٌف ٌکٍغ. )ىً ال 

 اقارق ةَ ُيیً ىعهب داقحَ ةاقغ. (157؛ ص 3 یضضؼق انفلیَ ؛ ج

ام  قکؼ ك ؿپاس، در ُؼ قکهی، از كهب ك زةاف جا رفحار ك غيم، کار پـٍغیغق: ضىرگساری. 11

ُا ةؼام دؿث یافحً ةَ  ُام انِی اؿحفادق درؿث از آف ٌػيث حَ قکؼ كاكػی ٌـتث ةَ ٌػيثاؿث. انت

ُام انِی چّف ٌػيث كزّد، غافیث ك ؿالىحی، پّؿ ك دؼكت،  ةاقغ. ةَ ایً ىػٍا کَ ٌػيث کياؿ ىی

كغرت، زّاٌی ك قاداةی را در ىـیؼ غتّدیث ظغاكٌغ ةَ کار ةتؼیو، ایً ُياف قکؼ كاكػی ٌػيث اؿث 

جؼیً ادؼاجی کَ ایً قکؼگؽارم دارد ایً اؿث کَ رزؽ ك  در ةؼاةؼ کفؼاف ٌػيث كؼار دارد. یکی از ىِو کَ

 زةاف ػ ُؼ چٍغ ةَ دنف در کـی اگؼ :فؼىایغ اىیؼ )ع( ىی صضؼتدُغ چٍاٌچَ  ركزم را افؽایف ىی

 (135)ٌِر انتالغَ، صکيث .اؿث ركزم افؽایف ىـحضق کٍغ ظغا جكکؼ از ٌیاكرد ػ

قّد، صر رفحً اؿث. اىاـ ةاكؼ  : یکی از كازتاجی کَ ةاغخ دكرم از فلؼ ىیجب آٍردى حج ثِ. 12

فؼىایغ: ؿَ چیؽ اؿث کَ غالكق ةؼ دّاب اظؼكم، در ایً دٌیا، جأدیؼ فؼاكاٌی دارد: صر غيؼق، کَ  )ع( ىی

یکی ك اصـاف، کَ کٍغ؛ ٌ کٍغ؛ مغكَ، کَ غالكق ةؼ دفع ةال، ركزم را ٌیؽ زیاد ىی فلؼ را از اٌـاف دكر ىی

ك در ركایحی دیگؼ اىاـ مادؽ  (7دُغ. )جضف انػلّؿ، ص کٍغ ك رزؽ اٌـاف را افؽایف ىی غيؼ را زیاد ىی

فؼىّدٌغ: صر ك غيؼق ةَ زام  کٍٍغ کَ ایكاف ىکؼر ىی )ع( از زغ ةؽرگّارقاف، اىاـ ؿساد )ع( ٌلم ىی

 (138حَ گؼدد. )دّاب األغياؿ، صُایحاف ؿانو، ركزم قيا كؿیع ك ایياف قيا قایـ آكریغ جا ةغف

فؼىایٍغ: ٌياز قب اٌـاف را ظّش ؿیيا ك  اىاـ مادؽ)ع( در ایً ةارق ىی: خَاًذى ًوبز ضت. 13

ةؼد ك ةیٍایی  یً ىیکٍغ ك غو را از ة کٍغ، ركزم را زیاد ك كؼض را ادا ىی ظّش اظالؽ ك ظّقتّ ىی
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ةا ٌياز قب ظّاٌغف ظّد ركزم ظّد را ةا  (. پؾ272، ص 5انكیػَ، ج  دُغ. )كؿائم ىی اٌـاف را زال

 زیاد کٍیغ.دؿحاٌحاف 

ظّاٌیو: قعنی ٌؽد اىاـ  جأدیؼ ٌياز قب ةؼ ركم ركزم اٌـاف ةَ كغرم اؿث کَ در ركایحی ىی

مادؽ)ع( آىغ ك از فؼط صازث ك گؼؿٍگی ٌؽد ایكاف قکایث کؼد. اىاـ از اك پؼؿیغ آیا ٌياز قب 

گّیغ، چَ کـی اؿث کَ  )ع( رك ةَ امضاب کؼد ك گفث اك دركغ ىی ظّاٌی؟ اك گفث ةهَ، اىاـ مادؽ ىی

ظّاٌغ ك در ركز گؼؿٍَ اؿث، ظغاكٌغ جتارؾ ك جػانی جضيیً کؼدق  کٍغ کَ اك در قب ٌياز ىی ظیاؿ ىی

 (474ص 1)ىً الیضضؼق انفلیَ، ج. اؿث کَ ٌياز قب، كّت ركزاٌَ را ةَ دٌتاؿ دارد

جّاٌیو  آظؼیً غاىهی کَ ىی (:قّد ىی ظّاٌغق ٌكـحَ ك غكا ازٌي از ةػغ کَ ٌيازم) ٍتیرُ ًوبز. 14

 ةیغار قب ٌياز ةؼام کٍغ ىی فکؼ کؾ ُؼةؼام افؽایف ركزم از آف اؿو ةتؼیو ٌياز كجیؼق اؿث. 

 دك: فؼىایغ ىی (ع) مادؽ دُغ. اىاـ ىی كم ةَ را قب ٌياز ظغاكٌغ دّاب ةعّاٌغ را ٌياز ایً قّد ٌيی

)ىـحغرؾ انّؿائم ك ىـحٍتط  .قّد ىی ركزم زهب ىّزب ٌکٍیغ زیؼا ؾجؼ را غكا ةػغ ٌياز رکػث

  (335، ص6 انيـائم، ج

 

 گیری ًتیجِ

در ایً ىلانَ ةا ةیاف ركایات ىعؼح قغ کَ ركزم رؿاف كاكػی ظغاكٌغ اؿث ك ركزم ُؼ اٌـاف 

م ُؼ ىلغار کَ ظغاكٌغ ةؼا ك کو ك زیاد قغف ركزم ةَ دؿث ظغاؿث، ةٍاةؼ ایًجضيیً قغق اؿث 

رؿغ ُؼچٍغ اٌـاف از آف فؼار کٍغ یا ةؼام ةیكحؼ کؼدف آف  اٌـاف ىلغر کؼدق اؿث ةَ دؿث اك ىی

  جالش ىضاغف کٍغ.

 ی ةَ اغياؿ ىا ٌیؽ دارد، کؼدارُا كکٍغ ةـحگ ایٍکَ ظغاكٌغ ركزم ىا را چَ ىلغار ىلغر ىی

ىادر، درؿحکار ةّدف، رفحارُایی ُيچّف: دغا ك درظّاؿث، ظّاٌغف كؼآف، یاد ظغا، ٌیکی ةَ پغر ك 
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