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ِنعی  ؼا هک انكاو ؼا آصریع  . ظرظانیع  و  ِ ضلیفٍ ی خّیم رد ؾمی، ِ اِ ؼا اشؽف مطلّاقت خّیم ضراؼ ظاظ  ،سپاـ ِ سحایم خعا

گاٌ ،ربای سؼاظت ششؽ ،  یكحا ِ مهربانی ضاغك  ندا صّظ هک هیچ ، بعِو ؼهػؽ ِ ؼاهنما  ، رد ایى ظلمتکعٌ سخث ِ سنگی ؾمیى ،  ؼا انكاو  ات بعا

  ،هب زال خّیم ؼاه يکرظ

ِنعی ضالی نبّظٌ اسث  گاٌ اؾ حجث خعا  .ِ ؾمیى هیچ

يلی اهلل ػلیٍ ِ آهل ِ قلن ، اهل ضیت ظرامی ِ معصّمم ؼامی اقالم حظؽت محمع ایپمػؽ گ،  ِ پف اؾ ؼزلت آخریى صرسحاظٌ ی اِ  

ِنع رد ؾمیى صّظٌ انع ، یکی پف اؾ ظیگری  ، ؼاهنما ِ اهظی ششؽ ،  .ِ حجث خعا

 .چگّهن ؾیستى ِ چگّهن صّظنماو  ِ يگراو   نظاؼٌ ظر ، رد پف شیظٌ غیبت ، ششؽ  آخریى منجی الهی ،  ها    ِ اضنّو رد ٚطؽ ِ ؾهاو 

نین کال    ؼؾق اؾ ظسث هک می گـؽین ،  هک  ردک کنینِ   ، ظسث پیعا کنین یمعرفت ِ هب ، بعا

ِنع ؼؾاق اسث  ِاسطٍ ی صیٍ اِ هستًع،  ظر هچ همٍ می ظانین خعا  ،  اها اهاهاو ِ اِظیاء الهی 

ّاسطٍ ی ِدّظ ممعـ آانو، ِ ؼحكث ِ ربکت الهی     . ِظ ِ رب خاو اهی ها انؾل می ل، رب ؾمیى ِ ؾهاو  ، ص

ِنعا ، تّ ؼا سپاـ هک باؼ ظیگر صرصتی سخشیعی ات رد باؼٌ ی اهام ؾهاو خّیم رتشیب ضیًعیشن ِ رتشیب ِدّظ آو انؾنیى ؼا  ششًاسن  خعا



 . ِ ؾنعگی آگااههن رتی ظاشتٍ باشن  ، هک هماان ؼَا ِ خشنّظی تّسث گام ربظاؼم ، رت رد ؼاٌ ؼَا ِ خشنّظی اِ، ات با ردکی عمیك 

ٚظن ػلیٍ اعكالم اظر نظر ِ صطف بی پایاو اِ نبّظ چگّهن ایى  هک .سپاقگزاؼم  ، بی نُایت ِ اؾ محظؽ اهام ؾهاو ، حظؽت زقیة اهلل اال

ِاژٌ اه گال ،  کلمات ِ  ّاو ن کاو ، تى ت  . ، ؼا اتب می آِؼظ ، اؾ نطب ػالن ام

گاؼ ظرفتٍ ِ ضاک آغّظ  م ،،  ی اسث اؾ حظؽت ٖضك احكاـ مى ایى اسث هک ایى ظفؼؽ هعهی ی شسیاؼ اؼؾشمًع   هب ظل ؾن

ؼم کًع شیپ اؾ آو هک ظری شّظ   ّاب ٝفلت  بیعا  . باشع ات کمی اؾ خ

یت                                            ؼاٌ مقصّظ                          رد ایى شب سیاهن گن گشث ّکب هعا  اؾ ضّهش ای ربِو آی ای ک

 و ؼاٌ بی نُایت اؼ اؾ ایى بیاباو ِیاؾ ره غرف هک ؼفتن جز ِحشتن نیؿزِظ                                                                                         ؾهن

 یک قاعتن بلنداو رد قاهی ی عًایت       ای آفحاب خّباو می دّشع انعؼِنن                                                                                               

ِایت                                                                                ِؼ خّظ شكاو زالظ                                          صریاظ  ٖعػث ؼسع هب ّانی رد چاؼظٌ ؼ  ضرآو ؾ رب سخ

ٚظن ،  مُعی مّعّظ ػلیٍ اعكالم ، حظؽت  مّالیماوهب  خاو اهی ها ؼا با مهر ِ ٖضك ِنعا خعا   يارب االمر ، زقیة اهلل اال

 .زؿرها منتهی   یِ خاِظاوِيالی  ابعی ق ممعـ ؼا هب پف ایى ویپنع ِ ٖم، ویپنعی اؾلی سخشیعٌ ای 



ِنعا ها ؼا رد ٖضك بمـؽاو  . ها ؼا ػاشك بمـؽاو ، خعا

آمیى یا ؼّب اضؼالریى  

 

  

 . ره کف بمـؽظ ِ اهام ؾهانم ؼا نشًاسع هب مرگ خاَلیث مرظٌ اسث : اهام ياظق ػلیٍ اعكالم 



 

 

 ِایى سحر طّیل اسث 

ت؟ ٚطؽ یک جمعٍء ظلگـؽ، ظلن گغث بگّین بنّیسن هک چرا ٖضك هب انكاو رنسیعٌ اـ

و رنسیعٌ اسث؟  چرا آب هب گلعا

چرا طحظٍء باؼاو رنسیعٌ اسث؟ 



. ِره کف هک رد ایى خشکی ظِؼاو هب لبم خاو رنسیعٌ اسث، هب ایماو رنسیعٌ اسث ِ غن ٖضك هب پایاو رنسیعٌ اسث 

بگّ زالظ ظطخستٍ ؾهـؽاؾ بیایع بنّیكع هک ظنّؾم هک ظنّؾ اسث چرا یّسف گمگشتٍ هب ضنؼاو رنسیعٌ اسث ؟  

چرا کلبٍ احزاو هب گلسحاو رنسیعٌ اسث؟ 

ظل ٖضك رتک خّؼظ، گل ؾخن نمک خّؼظ، ؾمیى مرظ، ؾهاو رب سؽ ظِشم غن ِ انعٌِ هب انبٌّ مقّ ربظ،مقّ ربظ، ؾمیى مرظ، ؾمیى مرظ 

گاٌ اسث، ِلی عیف نصیبن مقّ آٌ اسث ِ هریى آٌ  ّاٌ اسث،ظلن ذشن هب ؼاٌ اسث، ِ رد حسؽت یک پلک ن ِنع ض ،خعا

ییخعا  ین هب يعا  ...یا ربسع کال هب خایی، ربسع کال يعا

ٚطؽ ایى جمعٍ ظلگـؽ ِدّظ تّ کًاؼ ظل ره بیعل آشفتٍ شّظ حف،  

تّ کدایی گل رنگف؟ 

هب خعا آٌ نؿف اهی سعیب تّ هک آٗشتٍ هب حزنی اسث ؾجنف غن ِ هاتن،  

ؾظٌ آتم هب ظل ػالن ِ آظم 

م  ِؾ ِ شب ؼيگ شفك یافتٍ رد سّگ کعا ٕ یى غن ٚظمی هب طنت ؼزث زعا طرظٌ ای؟ ای ٖضك مجسنهگر ایى ؼ



گاهث  . هک هب خای نن شبنن سچکع خّو خگر ظم هب ظم اؾ عمك ن

ی نص آو نال سیاهث    يكًع باؾ شعٌ هاٌ محرم هک ذنیى می ؾنع آتم هب ظل افطمٍ آهث هب فعا

ی ؼزث ای هاٌ ٕ ِ ایى زبم تّئی ،آجرک اهلل بیا يارب ایى كـؽق ِ ایى شیچن ِ ایى مدلف ِ ایى ؼِهضٕ هب فعا

زعزی ظِ جُاو یّسف رد چاٌ ،ظلن سّختٍ اؾ آٌ نؿف اهی سعیبت ظل مى بال ضبّرت شعٌ ضاکسؼؽ شیشیشعٌ، همراٌ نسین سحری ؼِی شی 

ّایی ِ سپف ؼفتٍ هب اللین ؼاهیی، هب هماو صحى ِ سؽایی هک شما ؾارئ آنی ِ ضالهص شّظ آیا هک مرا و زی هب همراٌ لطرـ معراج نؿف گشتٍ ه

خّظت ؾری ؼکابت كػؽی ات شضّم طرب ِ بالیی، 

ؼظ ،   هب خعا رد هّـ ظیعو شم ضّهش ظلن اتب نعا

ؼظ،   ؼظ، للمن ضّهش ظفؼؽ شعل انب نعا ّاب نعا يگهن خ

ؼظ ظٌء ظعصّختٍ اؼباب نعا ؼظ، همٍ ضّیًع هب ايگشث اناؼٌ هگر ایى ػاشك بیچاؼٌء ظلعا ِؾو مهحاب نعا تّ کدایی؟ ...شب مى ؼ

ّایی  ّایی،شعٌ ام باؾ ه  ...تّ کدایی شعٌ ام باؾ ه

 ، ظرهی کى ،ظرهی ِخّو 



ظرهی کى آؼی هک ره آو مرثیٍ ؼا ضلك دینشٌ اسث شما ظیعٌ ای آو ؼا 

ِ اظر ْاقتحاو هسث ضنّو مى نؿسی ؼِهض ؾ مقتل بنّیسن،   

یبات بلًع اسث، ِ خّظت نـؿ معظ کى هک للن رد کف مى هلذّ ًٚا رد یع مّسی شضّظ ذّو طپم مّج مى

هب گسؼؽظگی قاحل نیل اسث،  

ؼ حرِف اسث هک ایى ؼِهضء هکضّف لهّف اسث،    ِ ایى سحر طّیل اسث ِببخشیع هک ایى مخمل خّو رب تى تبعا

ی طپم سطر هب سطرل همگی مّج مزو آب صرات اسث،  ٚعم رب ظب ٚعهاو ضغات اسث ِ يعا

ِ اؼباب همٍ سینٍ ؾانو کشتی آؼام ندات اسث ،  

اسث،  « قتبل اضعػؽات»ی عیف هک اؼباب ِل

اسث، « انـؽ الکربات»ِلی عیف هک اؼباب

ِلی عیف ظنّؾم هک ظنّؾ اسث حسیى ابى ػلی تشنٍء یاؼ اسث   

ِ ؾنی محّ تماناسث ؾباالی بلًعی،  



یا هچ بگّین «...اعّشمرُ »اضف اقمث اِ ظال ِ همٍ هستی اِ رد کف ضّظال ِ سپف آٌ هک  «  ...ؼا ِربیعنع  هک نکستًع سبّ»خعا

ؼظ هب خعا با خػؽم می صػؼم اؾ طپم ؼِهض هک خّظ سعق زعایی، تّ خّظت طرب ِ بالیی،   ظظت اتب نعا

 ...تّ کدایی... سكث می ظهن آاق هب هریى ؼِهض هک رد مدلف ها نـؿ بیایی، تّ کدایی ق

سیعحمیعؼَا ربهعی 

 

 

 

 

 



 

 

  ره سحرگاٌ بیعث  با اهام ؾهاو ػلیٍ اعكالم

ِؾ زؼع اؾ نماؾ صبر، مّالی ها يارب اعزهاو ػلیٍ اعكالم با آو ؾیاؼت می شّظ ِ آو ؾیاؼت ایى  ایى ؾیاؼتی اسث هک ره ؼ

:  اسث  

  



لَامْغ ِح  َا ْغ  َا میِح  ِح  َا لَا  اُه  َّم   َاالّل ُه َّم  َالِّل ْغ  َا ْغ الَا  صاِح َا  اسَّم صاِح  َا

یا ربقاو هب مّالی مى حظؽت يارب اعزهاو هک ردِظاهی تّ رب اِ باظ اؾ غرف همٍ خعا  

هص ف  َا صاِح ِح   ْغ   اْغ ُه ْغ ِح م َا  َا اْغ ُه ْغ ِح صاِح  غصاِح ِح ص  َا  َارِّل ضِح  َا  َا اْغ  

اهی ؾمینًع ِ رد خشکی اه ِ سعب مرظاو ِ ؾانو با ایماو هک رد شؽق  

مِّل ِح ْغ  َا  َا ِّل  لِح ص  َا  َا َالِح ص اَا رِحهص   َا َا ْغ ال ال  َا  َا ّل  ِح ِح ْغ  َا  َا ْغ   اِح َاالَّم  َا  َا َا  َا  َا ْغ  

ّاؼی ؾمیى ِ کّهًع، ؾنعٌ و ِ خّظ مى ناو ِ مرظٌ ِ ردیا هستًع ِ رد هم ناو ِ اؾ غرف پعؼ ِ هارد ِ صرؾنعا  

لِح ص ِح ِح  َا  ُه ْغتَا ف ِح  َا  ِح   َا كَا شِح  َّم رْغ مّلصاِح زِحنَاةَا  َا لَا  اِح  َا اتَّم ِح   ِح َا  اصَّم

ِؾو رعل خعا ِ هب شماؼٌ کلمات ِ سخًانم ِ نُایت م ردِظاه ِ تحیث ؼتبٍاهیی هن   

لْغ ُه ُه  َاالّل ُه َّم  ِحنّلف  ُه َا ِّل ُه اَا ُه  صصاُه كِحتص ُه ُه  َا  َااصاَا  ِح ِح  ِح  اِح صاُه  َا  َا َا َا  ص  َااْغ

یا مى نّ می و ظانشم خعا کنن ربای آو خشنّظیم ِ هب شماؼٌ آنچٍ ربشمرظٌ اسث آو ؼا ظفؼؽ ِ کحاشم ِ ازاهط ظاؼظ بعا  

   ًا  َا  َامْغ َاةًا  ف اَا َا َاتف  َاالّل ُه َّم  ف ههَا   اْغمَا ْغ ِح   َا ف كُه ِّل  َا ْغ ٍم  َا ْغ  ًا  َا  َا ْغ 

ِؾ عُع ِ پیماو ِ بیمتی ؼا رد ظرظنن ِؾ ِ رد ره ؼ دًاب رد ایى ؼ  

تَا ف صْغ صَا اِح  اْغفَاضملَاةِح  َا خَا لْغتَا ف  ِح هِح ر فِح  َا  َاضَّم رَّم ْغتَا ف  ِح هَا   اتَّم ْغ  كَا ص شَا

ظاشتیذًانچٍ مرا مفػخر قاختی بعیى افػطاؼ ِ ربرتین ظاظی هب ایى لضیلت ِ مخصّصن   

مِّل ال  صاِح ِح  اسَّم صاِح  َا  ْغ َالْغ ف لف  َا ْغ الَا  َا  َا ةِح  َاصَا ِّل  َا اِح  ا ِّل ْغ َا   ِح هِح



 بعیى نصكث پف ردِظ صرسث رب مّال ِ آاقین حظؽت يارب اعزهاو ِ ضراؼم ظٌ

تَا ْغ َا   َا  مص ِح ِح  َا اهّل  ّلم َا  َا ْغ ُه  َا  ْغ َالْغ ف  ِح َا  اْغ ُه ْغ   ِح ْغ  َانْغصصاِحاِح  َا  َاشْغ

ِا  گاواؾ یاؼاو ِ  ـؽ و ِ ظافع کنًعگاو آو حظؽت ِ بگرظانن اؾ شُاظت یافت  

لَا ُه  ف كِحتص ِح َا  فِّل  اَّمهال نَا َا َّم  َاهْغ اٍم  ِحف  اصَّم رَا مْغرَا  ُه ْغ   َامْغ َا  َا َا ْغ ِح اصاِح صًا  َا

تّصیف طرظٌٓ ضرآؤرد شیپ ؼِیم اؾ ؼِی میل ِ ؼٗبث بعِو اطراٌ ِ انؼاحتی رد آو صفی هک اهل آو ؼا رد کحاب خّظ   

اِح َا  َا ُهلْغ َا  َا  ةِح اَا  ُه تِح َا  َا اص َا لف اص َا رْغ  ُه ٌن  َا صَانَّم ُه ْغ  ُه ْغمصاٌن  َا   ّلصًا كَا

ّاؼنع: "ِ صرمّظی رد ؼاٌ صرهانػؽظاؼی تّ ِ صرهانػؽظاؼی ؼسّل تّ" صفی هک ضّیا بًائی است  

ةِح  اِح  َامْغ َاةٌن اَا ُه  ف  ُه ُه ف  ِحاف  َا ْغ ِح  اْغ ِحم َا لَامْغ ِح ُه  ا َّم  ُه  َاالّل ُه َّم ههِح     َا اِح ِح  َا

ِؾ قیامثِ آل ؼسّ یا ایى بیمتی اسث اؾ آو دًاب رد ظرظو مى ات ؼ ظت هک رب تمامی آنُا قالم باظ خعا  

    



 

 

ؾیاؼت آل یاسیى  

 

لف   ِح  یَّم    َا  ٌن  َا

 قالم رب آل یاسیى



ِح  َا اَا ّلصنِحفَّم   ص ِح ِح   فَا  َّم لَامْغ َا  ص    ِح   َاا َّم   ُه  َا

تمقالم رب تّ ای ظعّت کنًعٌ هب خعا ِ ػاؼف هب آیا  

ِح   َا َا ّلصاَا    ِح ِح  لَامْغ َا  ص  صاَا  َّم   َاا َّم  ُه  َا

ِاسطٍ خعا ِ سؽشیسث ظیى اِ،  قالم رب تّ ای 

ِح  لمفَاةَا  َّم لَامْغ َا  ص خَا رَا اَا ِّل ِح   َاا َّم  ُه  َا   َا نص ِح

ِ یاِؼ حك اِ، قالم رب تّ ای ضلیفٍ خعا   

ام َا  ِحا  َا ِح ِح  ِح  َا  َا ةَا  َّم لَامْغ َا  ص اُه َّم   َاا َّم  ُه  َا

ال، م رب تّ ای حجث خعا ِ ؼاهنمای اؼاظٌقال  

ِح  َا َارْغ ُه صنَا ُه  لَامْغ َا  ص  صاِحفَا كِحتصاِح  َّم   َاا َّم  ُه  َا

 قالم رب تّ ای جالِت کنًعٌ کحاب خعا ِ تؿسـؽ کنًعٌ آیات اِ،

لَامْغ َا  ف  نصاِح اَامْغلِح َا  َا َااْغر اِح نَا صاِح َا     َاا َّم  ُه  َا

ِؾقالم رب تّ رد تمام آانت ِ ظاقیك شب ِ سؽ اتسؽ ؼ  

ِح  ف  َااْغ ِح ِح  لَامْغ َا  ص  َا ِحمَّمةَا  َّم   َاا َّم  ُه  َا

 قالم رب تّ ای سدای هانعٌ اؾ غرف خعا رد ؼِی ؾمیى،

لَامْغ َا  ص  میص َا  كَّم َا   َاا َّم  ُه  َا اُه  َا  َا هَا ِح  اَّمهال  َاخَا ا َّم  



مسكمم طرظ، قالم رب تّ ای پیماو مسكن
خعا هک اؾ مرظم ظرفت ِ سخث   

لَا ْغ   ِح  اَّمهال  َا ِح َا ُه  َاا َّم  ُه  َا   َا  ص  َا ْغ َا  َّم

تضمینم طرظٌ
 قالم رب تّ ای ِ٘عٌ خعا هک 

لْغ ُه  اْغ َاصْغ ُه اُه  َا اْغغَا ْغ ُه  اُه  َا اْغ ِح لَامْغ َا  َا ُّی َاص  اْغ َالَا ُه  اْغ َا ْغص ُه   َاا َّم  ُه  َا

 قالم رب تّ ای شیچن رباصراشتٍ ِ ظانم ؼزیاو ِ صریاردـ ضلك

ةُه  اْغ   ِح َاةُه  َا ْغ  ًا  َا  اْغ َا اٍم  َا ارَّم ه ُه   ْغرَا  َا ْغ

.ای هک ردِؽ نضّظ ِ ؼحكث ِسیغ حك، ِ آو ِ٘عٌ  

لَامْغ َا ام َا  َا  ُه ُه    َاا َّم  ُه  َا

گامی هک بپا می  ایستی قالم رب تّ هن  

لَامْغ َا ام َا  َا ْغ ُه ُه    َاا َّم  ُه  َا

گامی هک می نصینی، قالم رب تّ هن  

اُه   َا ُه َامِّل ُه   لَامْغ َا ام َا  َا ْغرَا   َاا َّم  ُه  َا

گام ّانی ِ تؿسـؽ می میٓ صرامیى حك ؼا ٔی هک قالم رب تّ هن کنی خ  

لّلف  َا َا ْغ ُه ُه  لَامْغ َا ام َا  ُهصَا   َاا َّم  ُه  َا

گامی هک نماؾ می ّانی ِ غنّت می قالم رب تّ هن گـؽی،  خ  



یُه  َا  َا ْغ ُه ُه   كَا لَامْغ َا ام َا  َارْغ   َاا َّم  ُه  َا

گامی هک ؼکّع ِ سدعٌ سدای آِؼی   قالم رب تّ هن

لَامْغ َا ام َا اُه  هَالِّل ُه  َا  ُه َا ِّلرُه  َاا َّم  ُه  َا  

گامی هک  . ضّیی" اهلّل اكػؽ"ِ " ال اهل اال اهلّل "قالم رب تّ هن  

لَامْغ َا ام َا  َا ْغ َا  فِحرُه   َاا َّم  ُه  َا تَاغْغ    َا َا ْغ

گامی هک خعا ؼا سحایم کنی ّاهی قالم رب تّ هن .ِ اؾ اِ آمرؾل خ  

لَامْغ َا ام َا  ُهصْغ ِححُه  َا  ُه ْغ ف    َاا َّم  ُه  َا

گامی هک ظ کنی ِ نام کنی،قالم رب تّ هن   بامعا

لَامْغ َا  ِحف لّلف  َاا َّم  ُه  َا   الَّممْغ ِح  ِحذ   َاغْغ ف  َا ا َّم صاِح  ِحذ   َا َا

گامی هک شیظٌ ربگـؽظ، قالم رب تّ رد ِؾ هن گامی هک اتؼیكیم صرا گـؽظ ِ رد ؼ شب هن  

لَامْغ َا  َا ُّی َاص   ْغ  َا  اُه ا َّم  ُه  َا صْغ  ُه   ص ُه  اْغ َا

 قالم رب تّ ای اهام امیى

صْغ  ُه ُه   َاا َّم  ُه  لَامْغ َا  َا ُّی َاص  اْغ ُه َا َّم ُه  اْغ َا   َا

، ٓی آانؤمّؼظ آؼؾِٓ رب همٍ ضلك ِٔقالم رب تّ ای ممعم   

یِح  لَامْغ َا  ِح َا   ِح   ا َّم  ِح   َاا َّم  ُه  َا



. اه قالم قالم رب تّ هب همٍ  

اُه   اْغ َا ُه  َا   ُهشْغ ِح ُه َا  ص  َا ْغ الَا  َا نّلف  َاشْغ َا ُه  َااْغ    ِحا َا  ِح   َّم

ّاٌ گـؽم گاهن ض ی ی ّاهی ظهن هب ایى هک معبّظی نیسث جز خعا تّ ؼا ای مّال ِ سؽِؼ مى هک مى ض  

لُه ُه  اُه ُه   اَا م َا  ِح ّل هُه َا  َا َاهْغ اَا  ُه اُه  َا  شَار  َا اَا ُه  َا َااَّم  ُه َا َّم  ًا  َا ْغ ُه

ؼظ ِ نـؿ  ّاهی ظهن هکٔهک شؽیک نعا نمٓ ض محمع بًعٌ ِ ؼسّل اِ اسث ِ محبّبی نیسث جز اِ ِ ضانعا  

تُه ُه  َا  ُهشْغ  تُه ُه  َا اْغ َا َا َا اُه َّم لِحمّلصًا  َا مر اْغ ُه ْغ ِح م َا اُه َّم هِح ُه َا  ص  َا ْغ الَا  َااَّم  َا  

ّاٌ گـؽم تّ ؼا ای مّالی مى هک ػلی امـؽ مؤمًاو حجث خعا اسث ِ حسى حجث اِ اسث  ِ ض

تُه ُه  لِح  اُه َّم تُه ُه  َا ُه َا َّم َا  ْغ َا  َا مْغ ِح اُه َّم لِحفَّم  ْغ َا  اْغ ُه َا تُه ُه  َا َا مْغ َا اُه َّم   َا اْغ ُه َا

 ِ حسیى حجث اِ اسث ِ ػلی بى اطحسیى حجث اِ اسث ِ محمع بى ػلی حجث اِ اسث

لِحفَّم  ْغ َا   ُه ف تُه ُه  َا َا فَارٍم اُه َّم تُه ُه  َا  ُه َاف  ْغ َا  َا ْغ فَارَا  ْغ َا  ُه َا َّم ٍّ اُه َّم   َا َا ْغ

 ِ دعؿر بى محمع حجث اِ اسث ِ مّسی بى دعؿر حجث اِ اسث ِ ػلی بى مّسی

تُه ُه  َا ُه َا َّم َا  ْغ َا  تُه ُه  َا اْغ َا َا َا  ْغ َا اُه َّم لِحفَّم  ْغ َا  ُه َا َّم ٍم اُه َّم تُه ُه  َا َا لِح  اُه َّم   َا

حجث اِ اسث ِ محمع بى ػلی حجث اِ اسث ِ ػلی بى محمع حجث اِ اسث ِ حسى بى  

رُه  َا َااَّم اَا ْغ َاتَا ُه ْغ  ِح  َانْغتُه ُه   ْغ َّم ُه  َا  ْغ خِح ةُه  َّم تُه ُه  َا َاشْغ َا ُه  َا نَّم َا اُه َّم لِح  اُه َّم   َا

یی ، شمادیی اِل ِ آخر ِ مكلماً باؾگشث شما ػلی حجث اِ اسث ّاهی ظهن هک تّ حجث خعا ِ ض  



 اَا ُّی   اَا ْغ َا  م ص  َا ْغ َا    َا ْغفَایُه نَافْغ صًا    صنُه ص اَا ْغ  َا ُه ْغ   َا َا ْغ  ِح ْغ  َا ْغ ُه 

ِؾی هک سّظ نعهع کسی ؼا ایمانم هک شیپ اؾ آو ایماو نیاِؼظٌ یا رد  معتٔحك اسث هک نکی رد آو نیسث، ؼ  

نَا مر ًا اَا ُّی   َا ْغ  اَا اَا ُّی  َا َااَّم نصكِحر ًا  َا مْغر ًا  َا َااَّم  اْغ َا ْغ كَا َا َا ْغ  ف    صنِح ص خَا  

ظٌ  حك اسثٓ ظِ صرشتٍ سؤ ال قػؽِٔ هماان مرگ حك اسث ِ انطر ِ يكـؽ ٓایماو خّیم کاؼ خـؽی اندام نعا  

ر اَا اَا ُّی  َا  رَا اَا ُّی  َا اْغ َا ْغ َا اَا ُّی  َا َااَّم  اصِّل رْغ ص َا اَا ُّی  َا َاشْغ َا ُه  َااَّم  ا َّم ْغ   اْغ ِح

ّاهی ظهن هک ؾنعٌ شعو پف اؾ مرگ حك اسث ِ ربايلیختٍ شعٌ حك اسث ِ صؽاِ حك اسث ِ مرياظ  گأٌِ ض حك اسثٓ کرین  

رَا اَا ُّی  َا اْغ ِح صاَا اَا ُّی  َا اْغ َا َّمةَا  َا ا ّلصاَا اَا ُّی    َا اْغ مس اَا اَا ُّی  َا اْغ َا ْغ

ِؾش حك اسثحك اسث ِ حكاب حك اـٓ رد قیامثِٔ مـؿاو حك اسث ِ حشؽ  ت ِ بهشث ِ ظ  

  َا اْغ َا ْغ َا  َا اْغ َا م َا  ِح ِح ص اَا ُّی  ص  َا ْغ الَا شَا ِحفَا  َا ْغ خصاَافَا ُه ْغ  َا  َا ِح َا  َا ْغ 

  شما ؼا طرظ ِ سؼاظتمًع اسث کسی ِ ِ٘عٌ ِ تُعیع ردباؼٌ آو ظِ حك اسث ای مّالی مى بعسخث اسث کسی هک مطاضغث

لف  ص  َاشْغ َا ْغ ُه َا  َا  اِحفُّی اَا َا  َارالٌن  ِح ْغ  َا ُه ِّل َا  َااص َا ُه ْغ  َاصشْغ َا ْغ  َا اَامْغ ِح  َا َا نَاص  َا  

ّاءم ِ كـؿاؼم اؾ ظشمنثهک  ّاٌ ظرفتن ِ مى ظِسث ت ّاهی ظٌ رب آنچٍ تّ ؼا رب آو ض   ـؽِیحاو طرظ پف ض

اُه  ص اُه  َا اْغ َا ْغر ُه طْغتُه  ُه خَا اُه  َا اْغ صاِح ُه  ص  َا ْغ   َاصاْغ َا ُّی  ص اَا متُه  ُه

و خشن طرظیع ِ کاؼ نیک هماوحك آنسث هک شما پسًع طرظیع ِ باطل همانف ت هک شما بعا  

اُه   شَار  َا  اْغ َا ِح  َا رُه  ص نَا َامْغتُه ْغ  َا ْغ ُه  َا َافْغ ف  ُه ْغ ِح َاةٌن  ِحصاَّم رْغ ُه ْغ  ِح ِح  َا اْغ ُه ْغ َا   َا َا



و ظستّؼ ظاظیع ِ منکر  گاهنٓ ِ کاؼ ؾشثٔصّظ هک شما بعا ی ی ّگـؽی ِ نهی طرظیع، مى ایماو ظاؼم هب خعا ای هک  هماو صّظ هک شما اؾ آو خل

ؼظ  شؽیک نعا

رِحكُه ْغ  اِح ُه ْغ  َا  خِح اِح ِح  َا  ِحصَا مر اْغ ُه ْغ ِح م َا  َا ِح ُه ْغ  ص  َا ْغ الَا  َا َّم  اَا ُه  َا  ِحرَا  ُه

 ِ هب ؼسّل اِ ِ هب امـؽ مؤمًاو ِ هب شما ای مّالی مى اؾ اِل ات آخراتو

ةٌن اَا ُه ْغ   م َا   م َا  رَا ف  ُه َا َّم ٌن اَا ُه ْغ  َا َا َا َّم ف خصاِحصَا    َا نُهصْغ

ای شما آهاظٌ اسث ِ ظِستین ضاصى ِ پاک ربای شما اسث آمیى آمیىِ یاؼین رب  

 

 

. هب محمع حمـؽی گفتٍ شعٌ اسثٓ ٞحٔؾیاؼت آل یاسیى اؾ جملٍ مشهّؼرتیى ؾیاؼاتی اسث هک رد تّغیغ حظؽت يارب اعزهاو 

: حظؽت ردباؼٌ ایى ؾیاؼت هب محمع حمـؽی صرمّظنع



ِنع تؼا  ِاسطٍ ها هب خعا ّاستیع هب  ِنع صرمّظٌ اسث بگّدییرهگاٌ خ :  لی ِ نـؿ هب سّی ها تّهج طرظٌ ِ ؼِی آِؼیع پف هماو ضّهن هک خعا

...ٓ  قالم ػلی آل یاسیى ٔ

ّاٌ ظرفتى حظؽت مُعی  قالم شؽِع می 22ایى ؾیاؼت با   .کًع تدعیع عُع میٓ ؤبا عؼؽت ایپمػؽ،  شّظ ِ با ض

 . اسث(ٞحٔایى ؾیاؼت انهم اؾ انحیٍ خّظ اهام ؾهاو -1

ّاستیع هب ها تّهج پیعا کنیع ، : حظؽت می صرهایًع . يارد گشتٍ (ٞح)ایى ؾیاؼت انهم تّغیعی اسث هک اؾ انحیٍ اهام ؾهاو -2 رهگاٌ خ

ِنع صرمّظ بگّدیی  قالم ػلی آل یاسیى» : هماو ضّهن هک خعا

 . مرتبٍ رد ایى ؾیاؼتًاهم غطر شعٌ اسث 24 «قالم» ِاژٌ -3

ِاژٌ -4 ِاؾظٌ باؼ  ِاژٌ ِ «حك» ظ ِاؾظٌ مرتبٍ   . مهاهعٌ می شّظ «حجث» نـؿ ظ

ِاؼ ممام ِلی اللهی  -5 ایى ؾیاؼتًاهم ، زاِی رتکیبات ؾیبا ِ ضالاقهن ِ تدبـؽات ظلنصیى همراٌ با اضماب متیى اسث هک سؿا

 . اسثٓ ع( اسث ِ نهايگر مماهات ِ زاالت معنّی ِ ؼِزانی ایى اهام معصّم

ِانم می آمّؾظ هک چگّهن ِ با هچ رتطیبی ِ با هچ اظبی ، با هچ اضمابی ِ با هچ تدبـؽی اِ ؼا رد ایى ؾیاؼتًاهم خّظ اهام مغ-6 صّم ظعصّؾاهن هب  ـؽ



 . يعا زبنًع ِ بعیى رتطیب ؾارئانم رد زاالت معنّی ایهاو مهماو می شّنع ِ با مماهات یک ِلی خعا آشًا می ظرظنع

ّا ِ با مُامیى بلًع ِ ػالی اسثایى ؾیاؼتًاهم هانًع ظیگر ؾیاؼتًاهم اهی شیغ -7 ضمًا شسیاؼ مدتػؽ اسث ِ   یاو غنی ِ شی محت

نع رد آو آمعٌ  ّاو گغث ضالهص ای اؾ ٜقیعٌ ره شیعٍ رد ؾهاو غیبت اسث ِ آنچٍ یک صرظ شیعٍ بایع رد ؾهاو غیبت بعا می ت

 . اسث

ِاال خٓاب هب اها -8 تّسّ خّظل آمعٌ ِ سپف حظؽت ؼا ربای ٓ  عٔ م ٚطؽرد ایى ؾیاؼتًاهم ، ابحعا قالم اهی متؼعظی با مُامیى 

 . ِ ظیگر ٜمایع شیعٍ ناهع می گـؽظٓ  عٔ ٜمایع للبی خّظ اؾ اضراؼ هب همٍ اهاهاو معصّم

نسبت هب معصّم ظیگر يارد شعٌ ِ حجتی ضیؿیث ؾیاؼت حجث ظیگری ؼا ٓ  عٔ نّع ؾیاؼت اهی ؼسیعٌ اؾ حظؽات معصّمیى -9

 :  يکٍ حجتی صّسیٌ بگّیعاها ای. باؾضّ نمّظٌ اسث 

 . ایى امر اؾ صٓایف نّؼی ِ ِسیگی اهی ؾیاؼت شؽیفٍ آل یاسیى اسث « .با مى با ایى جمالت سخى بگّدیی»

ٚظن -10 ِنع ِ حمانیت ایپمػؽ ا نیت خعا  رد ایى ؾیاؼت انهم ؾارئ قالک بایع زؼع اؾ اظای اظب ِ قالم هب ِحعا

ِاؾظٌٓ ؤ   . اتکیع صّؼؾظٓ عٔ تى معصّم شُاظت بعهع ِ نـؿ رب حمانیت ظ

ؾارئ قالک بایع هب حمانیت مرگ اضراؼ ِ اعؼؽاف نمایع ِ مكائل زؼعی آو هانًع صرشتٍ شیسم ِ پاسص ظِؼو قػؽ ، قیامث ، پل  -11



هلخنیى اػالم تّلی ِ لػؽی نمایع
 . صؽاِ ، ِ ظیگر ِ٘عٌ اهی الهی ؼا بپػریظ ِ معؼؽف باشع ِ 

ِاهعی ربای بعسخث -12  . ِ یا خّشبخث صّظو مطخى شعٌ اسث ممیاؼ 

ٚظن -13 ّات رب ایپمػؽ ا ظػااهیی رد مّؼظ ظػا کنًعٌ ِدّظ ظاؼظ ِ نـؿ ٓ   ؤ رد ظػای زؼع اؾ ؾیاؼت آل یاسیى هن پف اؾ يل

ّات رب حظؽت حجث  . با اضماب مخصّو ِ زؼع ظػااهیی رد مّؼظ حؽظ ِ صرج ِ ظهّؼ حظؽت ِ ردباؼٌ شیمیاو آمعٌ اسثٓ ٞحٔ يل

ٚظن: رد ضاتمٍ ایى ؾیاؼتًاهم می ضّمیی  -14 ِنع ِ ایپمػؽ ا مّمى ٓ عٔ ِ ظیگر اهاهاو معصّمٓ عٔ ػلی ِ اهامٓ ؤ نؿف ها هب خعا

ّاؼ سخصّو هب حضّؼ اهام ٚطؽ ،زقیٍ اهلل : رعٌ می کنین ٓ ٞحٔ اسث ِ هب اهاهاو زبؼض

با شماسث ؛ ِ ربای شماسث آو هن ضاصًاهن ِ بی  ـؽاهی ِ  نؿسماو ِ خانماو ربای یاؼی طرظو شما زاضؽ ِ آهاظٌ اسث ِ ظِستی ها» 

ّات می صرستین  . سؽاندام رد آخریى حرف ِ آخریى کالم يل

 



 

 

  سًع ؾیاؼت

نخستیى ِ كعیمی رتیى مصعؼ انقل ؾیاؼت
کحاب احػداج اؾ جأطیفات محّعخ اصّمنصّؼ احمع بى ػلی بى ابیٓاظب « آل یف»

طحمـؽی طػؽسی اسث هک ؾیاؼت ؼا هب نقل ا
هلل بى دعؿر بى اطحسیى بى هالک بى خامغ ا ؾ اصّدعؿر محّمع بى عبعا تّغیؼات متؼعظی  

متضمى ؾیاؼت شؽیف آل یاسیى اسث
ؼی اؾ صرهایهات »هک   هب ِسیلٍ اِ نقل شعٌ اسث هک جملٍ آنُا تّغیعی اسث هک  ممعا



ّاب چُاؼگاهن ِ غـؽ ایهاو اؾ اِ يارد شعٌمّؼظ مكائل مقهی ِ غـؽ آو رد تّغیؼاتی هک تّ اعكالم  اهام ؾهاو ػلیٍ     آِؼظٌ اسث« سّ ن

ی تؼالی آو ؼا حراسث صرهایع -ایى تّغیغ پف اؾ سؤاالتی هک شع اؾ انحیٍ ممّعهس: محّمع بى عبع اهللّّ بى دعؿر حمـؽّی ضّیع  -هک خعا

: ضاؼج شع   

حین ّ
حمى اعر ّ

:شسن اهللّّ اعر  

ِنع انعیشٍ می  کنًعگاو بین: یآای اسث، پف بین ظاظنُا  پػرییع، زككث باضغٍ اؾ اِظیای اِ می کنیع، ِ هن هن هب امر خعا ظرِهی هک  (

آِؼنع ؼا هچ سّظ ظهع؟ ایماو نمی  

ِنع باظ  ی تؼالی ِ ها ؼا نمّظیع پف هماو طّؼ هک خعا صرمّظٌ بگّدیی. قالم رب ها ِ رب بًعگاو ياطر خعا   قّالمٌ ػّلی» :ره گاٌ نصع تّهّج سخعا

« سِیىّیا إِلْ   

.ایى ؾیاؼت ؼا، ػالهم مدلسی نـؿ آِؼظٌ انع   

نخستیى ؾیاؼتی ؼا هک ربای اهام ؾهاو نقل طرظٌ ٓ-523صى ٔزاج شیص عباسی قمی رد کحاب مفاتیر اطجًاو 
 

. ؾیاؼت آل یاسیى اسث  

ّانعو ؾیاؼت  ضیؿیث خ

ّانعو ایى ؾیاؼت بایع با حضّؼ للب ِ اظب کامل باشع،  خ



ِاهؼا بپػریظ هک اهام اهام ؾهاو ؼا رد یک ق ظمی خّظ حف کًع ِ آيگّهن هک نایستٍ اسث با ایهاو صحبث کًع بایع   

کاو ؾری آسماو بایسحع ِ با تّهج کامل ؾیاؼت ؼا ضرائت نمایع یم ؼا میشنّظ ِ هب اِ تّهج ظاؼظ ِ حتی االم  اِ ؼا می ضیًع ، يعا

 

 



 

ّاو ظػای صرج ؼا ظع  ظػا ضبّرت ٖضك اسث ِبال ِ شی ظاؼظ                                                                                                             ارث ظاؼظ  اسخ

ّاو ظػای صرج ؼا هک یّسف ؾرها  . ؾپشث شیظٌ غیبت هب ها نظر ظاؼظ                                                                                                              سخ

ظػای صرج  

 

جاُء ؛  اِنـهي َعظَُم اْنثاَلُء ، َوتَِرَح اْنَخفاُء ، َواْنَكَشَف اْنِغطاُء ، َواْنقَطََع انرَّ

 َوضاقَِد ااْلْرُض ، َوُمنَِعِد انسَّماُء ؛

خاِء ؛واَْنَد اْنُمْسرَعاُا ، َواِنَْ َ  اْنُمْشرَكً ، َوَعهَْ َ  اْنُمعَ  ِج وانرَّ دَّ ُل فِي انشِّ وَّ  

ْفرَنا تِ نِ َ  د ، اُونِي ااْلْمِر انَّ ذَي فََرْضَد َعهَْ نا  اَعرَهُْم ، َوَعرَّ د َو ِل ُمَذمَّ   َمْنِزنَرَهُم ؛اَنهّـهُمَّ َ مِّ َعهً ُمَذمَّ

ْ  َعنا تَِذقِِّهْم فََرجاًا عاِجالًا قَرذثاًا َ هَْمِخ اْنثََ ِر اَْو  ُىَ  اَْقَرُب ؛ فَفَرِّ  

ُد اِْ فِ اني فَاِنَُّكما  افِ اِا ، َواْنُ راني فَاِنَُّكما ناِ راِا ؛ ُد ذا َعهِيُّ ذا َعهِيُّ ذا ُمَذمَّ  ذا ُمَذمَّ

ماِا ؛  ذا َمْىالنا ذا  اِدَة انزَّ

جَ ، اْنَعَجَم اْنَعَجَم اْنَعَجم ؛اْنَغْىَز اْنَغْىَز اْنَغْىَز ، اَْ ِرْ ني اَْ ِرْ ني اَْ ِرْ ني ، انّساَعحَ انّساَعحَ انّسااَ   

د َو نِِ  انطّاِ رذيَ   ذا اَْرَدَم انّراِدم َي ، تَِذ ِّ ُمَذمَّ



 

یا بالء ٚظین گشتٍ  کاؼ شع، خعا  ، ِ امیع نطغ شع، ِ شیظٌ اؾ کاؼاه ربظاشتٍ شع ، ِ ردِو آش

ّگـؽی شع ،  ِ ؾمیى تنگ شع  ، ِ اؾ ؼزیل ؼحكث آسماو خل

 ، ِ اعتماظ ِ جكیٍ ها هچ رد سختی ِ هچ رد آقانی رب تّ اسث، کٌّ شصّی تّ اسث ِ ل ،  ِ تّیی یاِؼ

یا ردِظ صرسث رب ِاسب طرظّْ بعیى سبب ممام ، محمع ِ آل محمع خعا ؼانی هک  ـؽِیهاو ؼا رب ها  ِ مؿؿلػهاو ؼا هب ها  آو ؾهامعا

 ، شًاقانعی

هن ؾظو یا زنظیكؼؽ  ذشن رب هانًع، هب حك ایهاو هب ها گهایشی ظٌ فّؼی ِ زنظیک 

 ،هک شمادیی یاِؼ مى ،ِ مرا یاؼی کنیع ،ام کنًعٌ هک شمادیی کفایت، مرا کفایت کنیع ،ای محمع،ای ػلی  ،ای ػلی،ای محمع 

 ،اعزهاو ای سؽِؼ ها ای يارب

 ،ظؾِ،ؾِظ  ،ؾِظ،اضنّو  هن ،هریى قاعث، هریى قاعث ،ردیاب مرا ،ردیاب مرا ،صریاظ، صریاظ، صریاظ، ردیاب مرا 



ّاجک ػلیهن اجمدیى ٔهب حك محمع ِ آل محمع ،ای مهربانؼؽیى مهرباانو ،ای خعا  ٓ يل

 

 

 

 ی اهام ؾهاو ٞجل اهلل تؼالی صرهج اعشؽیف هب شیص مفیع اه  انهم 

: انهم اِل  

هلل محمع بى نصماو  انهم ِنع زعت ِی ؼا  -شیص مفیع  -ای هب ربارد با ایماو ِ ظِسث ؼشیع ها، اصّعبعا ؼظهک خعا م بعا .مسحعا  

ِنع رب تّ ای کسی هک رد ظِستی ها هب ؾیّؼ اضالو آؼاستٍ ای ِ رد ااقتعظ ِ ایماو هب ها ظاؼای امتیاؾ مخصّو هستی قالم خعا  

ِنع یكحا ؼا سپاقگزاؼین،   ها  رد مّؼظ نصكث ِدّظ تّ خعا  



ِنعی اسحعػا می و اِ ردِظ ِ ٓ يلی اهلل ػلیٍ ِ آهلٔاهللکنین هک رب سیع ِ مّالی حظؽت محمع بى عبع ِ اؾ اگشیپٌ ممعـ خعا ِ ضانعا

ّات ایپپی ِ بی .نُایت خّیم ؼا انؾل صرهایع يل  

ِنع ایى افػطاؼ ؼا هب شما اؼؾانی ظاشتٍ ِ هب ها اخاؾٌ صرمّ ظٌ اؾ آندا هک رد ؼاٌ یاؼی حك ِ بیاو سخًاو ِ نًایر ها ياظاقهن کّشیعی، خعا

کاتبٍ کنین . اسث هک با شما م  

کلف هف ِنع زعت ِ تّصیك اْاعػم ؼا هب آانو مرحكث صرهایع ِ مهمات شما م ِامر ِ ظستّؼات ها ؼا هب ظِسحاو ها ربقانی، خعا تیع هک ا

.آانو ؼا کفایت طرظٌ، رد پًاٌ صطف خّیم محفّظهاو ظاؼظ  

ِنع ؼِی ربظرظانعٌ ِنع متؼال رد مماضل ظشمًاو ها هک اؾ ظیى خعا ّاسث الهی انع رب اقاـ تػطرات، استما با یاؼی خعا مث کى ِ با خ

ِنع زبؼگ ِ . باشع، ابالؽ کى پػرینع ِ گفحاؼ ها مّسب آؼامم آنُا می ظستّؼات ها ؼا هب آانو هک اؾ تّ می با ایى هک رب اقاـ صرهاو خعا

ِاهعی آنُا ها ِ شیمیاو اؾ ربین، ِلی  می اه شسؽ ای ظِؼ ِ پنُاو اؾ ظیعٌ هاو ات ؾهانی هک زکّمث رد اختیاؼ ستمگراو اسث رد نقطٍ يالذ 

ّاظخ ِ هاجرااهیی هک رب شما می اؾ خٓااه ِ گًااهنی هک بًعگاو ياطر . صػؼظ کاهاًل مٓلغ هستین ِ چیه چـؿی اؾ اخباؼ شما رب ها پّشیعٌ نیسث تمام ح

ِنع اؾ آنُا ظِؼی می .طرظنع ِلی اكؽؽ شما مرجکب شعیع باخػؽین خعا  

شتى عُع ِ پیماو اؾ عُعنكنی ّامل مّسب بعسختی ِ ظِؼی شما اؾ حرین ِالیت ٔ اه  با اْالعین  اه ِ پشث سؽ صػا هک هریى ع  شعٌ  

ؼنع، ضّیی اینُا اؾ ضغزل  ٓ  اسث  شتٍ، شما ؼا صرامّل نمیاهی خّظ خػؽ نعا کنین ِ اظر عًایات ِ  با همٍ گًااهو، ها رهظز امّؼ شما ؼا مهمل يگػا

ّاظخ ؾنعگی شما ؼا رد رب .ربظنع ظرفت ِ ظشمًاو شما ؼا اؾ نیب می  میتّجُات ها نبّظ، مًائب ِ ح  



و ؼقاظت معظ ؼقانیع ّا پیشٍ کنیع ِ هب ضانعا ِنع كؼؽسیع ِ تـ .پف، اؾ خعا  

شّنع، مماِمث کنیع  اه َالک می ای رد ایى آؾهایم ِ ربخّؼظ با فتنٍ آیع ِ البتٍ ٘عٌ اهیی هک شیپ می رد ربارب فتنٍ  

نیع هک ػلی. ِ قیام ها هسثاهی حرکت  ِ البتٍ همٍ اینُا اؾ نهاهن ؼیع ِ بعا ّاهی ها ؼا مؼؽِک يگػا ِامر ِ ن ؼغن طراهث ِ انخشنّظی کفاؼ ِ  ا

ّاهع طرظ ِنع نّؼ خّظ ؼا تمام خ . مشؽکاو، خعا  

.کنن مى ِلی خعا هستن، سؼاظت پّیًعگاو ؼاٌ حك ؼا تضریى می... تقیٍ ؼا اؾ ظسث نعهیع  

.ا هب ها زنظیک قاؾظ ِ اؾ گًااهنی هک مّسب انؼَایتی ها ؼا صراهن نمایع كؼؽسیع ِ ظِؼی کنیعپف سعی کنیع اعمال شما طّؼی باشع هک شما ؼ  

گام تّهب افیعٌ ّاهع شع ِ ظیگر رد آو هن ِنع هب طّؼ انگُانی اندام خ ؼظ ِ سّظی نبخهع امر قیام ها با اخاؾٌ خعا .ای نعا  

ّاهع ظاشث شّظ هک بعِو تّهب اؾ ظنیا ٘عم الؼؿام هب ظستّؼات ها، مّسب می مث ِ پشیمانی نؾعی نخ .ربِنع ِ ظیگر نعا  

ِنع شما ؼا با الُاهات غیبی خّظ اؼناظ ِ تّصیمات خّیم ؼا رد قاهی ؼحكث بیٕ ای شیص مفیع .پایانم نصیب ها صرهایع خعا  

 



:انهم ظِم  

ردِظ رب تّ ای ظِسث شیاضالو رد ظیى خعا ٕ اها زؼع  

و ِحی ِ ؼـ ای  اظت هب اِج آگاهی ِ یقیى شی کشیعٌآو هک رد ٖضك ِ ایماو هب ضانعا ای 

یی نیسث، سپاـ گفتٍ ِ اؾ باؼگاٌ اِ رب سؽِؼ ِ قاالؼ ِ ایپم آِؼهاو  ها رد انهم خّیم هب سّی تّ، آصریعگاؼ بی همحایی ؼا هک جز اِ خعا

و ظرانمعؼ ِ پاک اِ ردِظ ِ ؼحكث خاِظاهن میٓ يلی اهلل ػلیٍ ِ آهلٔمحمع . ْزبین ِ ضانعا  

  ِ هب تّ
ّ

ِنع ربای یاؼی حك قت اؾ خانب ها می ضّیی ، هک خعا تّصیػث اؼؾانی ظاشتٍ ، پاظاشث ؼا هب ضاغر سخًاو خاِظاهن ای هک با يعا

اخاؾٌ ظاظٌ شعٌ اسث هک تّ ؼا هب افػطاؼ ردیافت انهم ِ ٓ اؾ خانب آصریعگاؼ هستی ٔ اػالم می ظاؼین هک هب ها . کامل ِ اصزِو قاؾظ 

گاؼین همٍ ؼا هب ظِسحاو ؼاستیى ها هک رد للمرِ ایپم ؼقانی ات هستًع ، ایپم کتبی مفػخر قاش هت ِ تّ ؼا مسئّل قاؾین هک آنچٍ ؼا هب تّ می ن

.ربقانی   

ؼظ ِ رد شیتّ حراسث ِ عًایت خّظ هب آانو،  ِنع هب ربکت صرهانػؽظاؼی اؾ حك، ظرامیهاو بعا گانی هک خعا هب آو ظِسحاو ِ شیفت

.کالتهاو ؼا مرتؾغ قاؾظکاؼاهیهاو ؼا کفایت ِ مم  

ِنع با یاؼیم تّ ؼا رد ربارب ظشمًانم هک اؾ مرؾاهی ظیى اِ كـؽِو     اؾ ایى ؼِ هب آنچٍ یاظآِؼی طرظین، آگاٌ بال هک خعا



 ّاهین نمّظ هب ؼفتٍ انع  ِنع رب تّ یاظآِؼی ِ رتسین خ ّاسث خعا نُا اطریًاو  کكانی هک  جأدیی صرهایع ِ نـؿ رد کاؼ زبؼگ ؼقانیعو آنچٍ هک هب خ بعا

. ِ اعتماظ ظاؼی، عمل نما  

ِنع گامی هک ٓ رب اقاـ زككث خّیمٔظرهچ، ها اینک آنچٍ خعا ِاو با ایمانماو، يالذ انعیشیعٌ اسث، ات هن زکّمث ظنیا  ربای ها ِ  ـؽ

ظظراو قکّنت ظزیعٌ این ،  کانی ظِؼ اؾ للمرِ بیعا ظظراو اسث رد م  رد ظسث افسماو ِ استبعا

. ِ اخباؼ شما ِ خامعٍ شما سخّبی آگاهین  اها رب اَِاع  

و ظرفحاؼ آمعٌ ایعچـؿی اؾ ؼش ،  ظاظاهی ؾنعگی شما رب ها پّشیعٌ نمی هانع ِ شؽایّ غمباؼ ِ ردظانکی هک شما بعا   

ظزیعنع ؼِی آِؼظٌ  ِ پیماو لطرت ؼا هب ضّهن ای  ؾهانی هک  پیشینیاو نایستٍ طرظاؼاتو اؾ آو ظِؼی می   پشث سؽ    آيگّهن هک هسث 

و آگاٌ نیستیع ختیع هک ضّیی رهظز بعا ...انعا   

گاٌ  . هب ایى شؽایّ غمباؼ ِ خغث ايگـؿ ظرفحاؼ گصتیعٓ هب ضیؿر گًااهؤِآن  

.ها اؾ سؽشیستی ِ ؼسیعگی هب امّؼ شما کّاتهی نّؼؾیعٌ ِ یاظ شما ؼا اؾ صؼحٍ ضاغر خّیم زنِظِظٌ این   

ّاٌ ِ کینٍ تّؾ ، شما ؼا ؼیشٍ کى می قاختًع  هک اظر جز ایى صّظ ، مّج سختی اه رب شما . صرِظ می آمع ِ ظشمًاو بعخ  

ِنع ؼا پیشٍ قاؾیع ِ اؾ  ِای خعا ف بلًع آسمانی ٔ پف شی ها ابیتشپنی کنیع ات شما ؼا اؾ فتنٍ ای هک هب سّیحاو ؼِی ٓ اهعا  



. آِؼظٌ اسث  ِ شما اینک رد ظبٍ شیاگتٌ آو ضراؼ ظرفتٍ ایع ندات سخشین   

ِو سختی ِ فتنٍ ای هک ره کف مرگم صرا ؼسیعٌ باشع رد آو انصّظ می ظرظظ ِ آو کف هک هب آؼؾِی خّیم ؼسیعٌ باشع ، اؾ آو ظِؼ اؾ يگ

ِنع .   ِ آو فتنٍ نهاهن ای اؾ نهاهن اهی زنظیک شعو دنبم هاسث ِ پخم نمّظو خػؽ آو هب ظستّؼ ها ، هب ِسیلٍ شماسث .می هانع  خعا

ّاهع ظرظانیع نّؼ خّظ ؼا ، ظر هچ شؽ اؾ رباصرِختى ِ شؼلٍ ِؼ قاختى آتم شی شؽاؼٌ خاَلیث هک . ک ظرایاو ؼا ، خّل نیایع ، کامل خ

گاو ؼا هب ِسیلٍ آو می رتقانًع  یت یافت  ظرٌِ اهی امّی مكلک ، آو ؼا رب اصرِختٍ ِ ظرٌِ هعا

و ذنگ ؾنیع « تقیٍ » هب نؾؽ ظافعی  گاهی ندّیع ِ رد مى ندات آو کسی ؼا تضن. پًاٌ ربظٌ ِ بعا یى می کنن هک رد آو فتنٍ مّهعیث ِ خای

هن گام سپاؼظ  پسًعا . ااقتنظ ِ عیبدّیی اؾ آو هب ؼاهی خعا  

ّاب ظرانی هک شما ؼا  ّاهع ظاظ، عػؽت آمّؾیع ِ اؾ خ گاهم صراؼسیعو جماظی االِل امكال ؼِی خ ظی هک هب هن  اؾ ؼِیعا

ؼ شّؼصّظٌ   ظ سهمگیى اؾ آو بیعا ّاهع . یع اسث ، ربای ؼخعا ؼ خ هب ؾِظی نهاهن ای ؼِشى اؾ آسماو ِ نهاهن ای ؼِشى اؾ ؾمیى پعیعا

.گشث   

ّاهع گضّظ ِ آو گاٌ ظرٌِ اهیی هک اؾ اقالم كـؽِو ؼفتٍ انع ، رب رعاق قلطٍ  ظاهی انعِهباؼ ِ ظلهرٌ آِؼ ؼش خ  رد شؽق ػالن ؼِیعا

ّاهًع یافت  ِؾی می شّنع ِ پف اؾ معتی رب ارث انصّظی رب ارث سیاسث انهنداؼ آانو ، مرظم ظچاؼ تنگی م. خ عیشث ِ ؼ  

ِا اگشیپو ردسث انعیم ِ نایستٍ طرظاؼ ، اؾ انصّظی اِ  ّاهع شع ِ آو گاٌ شی ظظری بع کاؼ ، ؼنح اه ِ ردظاه رب غرف خ  استبعا



ّاهًع شع  . ناظهاو خ  

 ّاهًع ّاهع ظرفت ِ ها  مرظمی هک اؾ نماِ مخحلف طرٌ ؾمیى هب ؾیاؼت ضاهن خعا می ؼِنع ، ره هچ سخ رد ظنؼؽـ آانو ضراؼ خ  

ّاهین ظاشث هک رد شیتّ نظن ِ تعكـؽ ِ  ّاههاو نقم ِ مّهعیث ِسیٌ ای خ  رد آقاو قاختى سؿر حح آانو مٓاصك ظطخ

کاؼ می ظرظظ  . انسدام ، آش  

کاانت هب کاؼاهیی كؾؽظاؾیع هک اِ ؼا هب ظِستی ها زن .ظیک می قاؾظ اؾ ایى ؼِ ره یک اؾ شما بایع با همٍ ِدّظ ِ ام  

چرا هک صرهاو مرگ رطّؼ می ظرظظ ، هب شعت ظِؼی دّدیی ، ِ اؾ کاؼاهیی هک انخّنایًع ِ مّسب خشن ِ انؼاحتی ها   

 انگُانی صرا می ؼسع ، 

 کاؼی، اِ ؼا اؾ  رد شؽایطی هک باؾگشث ِ تّهب سّظی نبخشیعٌ ِ پشیمانی اؾ گًاٌ   ّاهع ظاظ  ِ ؾشت . ضیؿر ػاظالهن ها، ؼاهیی نخ  

ِؾی هب مهر گاؼی ؼا هب شمااه الُام سخهع ِ ِقایل  ـؽ ِنع، ؼاٌ ؼشع ِ ؼست .ِ صطف خّیم، ربایحاو صراهن آِؼظ   خعا  

ِ ای یاؼ ِ یاِؼ با ِافی هإ اهو ای ربارد شی مهر ِ شی اضالق ِ با صفای رد محبث  

ّاب نمی گی. ایى انهم ها شصّی تّسث  ؼیم هک رهظز آو ؼا خ ِنع هب ذشن بیعا . ؼظ ، تّ ؼا حؽظ کًع خعا  

ّای آو آگاٌ مكاؾ ِ آنچٍ رد ایى انهم اسث تنُا هب اصراظ  ؼ ِ چیه کسی ؼا اؾ محت مّؼظ اعتماظ خّیم باؾ ضّ ، ایى انهم ؼا يگُعا  



ّای آو ، سفاؼل کى  ِاو ها ؼا هب عملکرظ رب طبك محت ِنع  ـؽ ّاسث خعا . ِ هب خ  

و پاک ِ پاكـؿٌ ِنع رب محمع ِ ضانعا   . ال  باظ  ِ ردِظ خعا

 

: انهم سّم  

 ردِظ خعا رب تّ ای یاؼی ؼقاو حك

ّانی ،  ِ آو هک با گفحاؼ ؼاستیى ِ نایستٍ، مرظم ؼا شصّی حك صرا میٕ ردِظ خعا رب تّ ای یاؼی ؼقاو حك خ  

یی جز اِ نیسث  ی جُاو آصریى ؼا هک خعا ی نیاکاو ٓ ِٔها رد انهم خّیم هب سّی تّ، خعا ی ها ِ خعا ها اسث، ٓ ظرانمعؼٔخعا  سپاـ  

ؼین ِ اؾ باؼگاٌ با ٚظرػم رب سؽِؼ ِ قاالؼهاو محمعمی  و پاک ِ مطهرل،ٓ يلی اهلل ػلیٍ ِ آهلٔصػا   آخریى ایپم آِؼ خعا ِ ضانعا

. ْزبین ردِظی خاِظاهن می  

و ِسیلٍ ای هک هب سبب ظِسحاو ِسیٌ خّظ ، هب تّ اؼؾانی  ِنع بعا ظاشتٍ اسث ، ِ زؼع ، ظِسث ؼاٌ یافتٍ هب حقیػث ، خعا  



.ِدّظت ؼا حؽظ ِ تّ ؼا اؾ نـؽيگ ظشمًانم حراسث صرهایع   

ی جُاو آصریى ربآِؼظٌ شعو آوٓ ػاؼافهن ِ ؼاؾ ِ نیاؾ شیشّؼ ِ شیاضالؤها انػر نیایم ّاستٍٔتّ با خعا صّظین ِ اؾ خعا ٓ ات خ  

ّاستینؼا  . خ  

کانی انشًاختٍ رب صراؾ لّلٍ ای سؽ هب آسماو کشیعٌ ، ااقمث ظزیعٌ این هک هب اتؾگی هب  ها اینک رد ضراؼگاٌ خّیم ، رد م  

ظ پیشٍ ِ بی ایماو ، بًاظزری اؾ منطقٍ ای شی ظاؼ ِ ردزث بعیى خا آمعٌ این ِ زبِظی اؾ ایندا نـؿ   ضاغر عًاصؽی بیعا

و اؾ آباظی هب ّاهین آمع ِ اؾ ِضعیث ِ شؽایّ آیًعٌ خّیم تّ ؼا آگاٌ  هب ظشتی گسؼؽظٌ هک ذًعا ظِؼ نیسث ، صرِظ خ  

و ِسیلٍ رد جریاو باشی  ّاهین قازث  ات بعا ِنع خ هک هب ضاغر کاؼاهی قاؾنعٌ ِ نایستٍ ات زنظ ها  مقرب هستی ِ خعا  

.سث هب مهر ِ صطف خّظ ، تّ ؼا هب اندام ِ تعكـؽ ایى کاؼاهی نایستٍ تّصیك اؼؾانی ظاشتٍ ا  

 ّاب نمی گـؽظ ، ِدّظت ؼا حؽظ کًع _ اؾ ایى ؼِ تّ  ی جُاو آصریى با ذشن عًایػم هک رهظز آو ؼا خ . هک خعا  

ّاهع افكًع _  ِ بایع باطل ظرایاو بع _ بایع بایستی . بایع رد ربارب فتنٍ ای هک خاو آانو ؼا هک آو ؼا رد ظل اهی ناو کشتٍ انع ، هب انصّظی خ

ّاهًع شع چرا هک اؾ سؽکّبی آانو ، ایماو آِؼظگاو ، انعیم ؼا كؼؽقانی ،  . ناظهاو ِ دًایت کاؼاو ، انعٌِ ؾظٌ خ  

ظ مهمی اسث هک رد سؽؾمیى ِحی ِؼقاظت ، هکٍ معظمٍ ،  ِ نهاهن حرکت ِ دنبم ها اؾ ایى ضاهن نصینی ِ کًاؼٌ گـؽی ؼخعا



ّاهع ظاظ ، اؾ خانب غنطؽی  و نفاق پیشٍ ِ يکّهیعٌ ؼش خ سفاک هک ؼیختى خّو اهی محؼؽم ؼا زالل شمرظٌ اؾ سّی پلیعا  

ّاهع ِ هب نـؽيگ خّیم ، آهنگ خاو ایماو آِؼنعگاو  ِؾکاؼاهن خّیم ظسث نخ ّاهع طرظ ، اها هب هعف ستمباؼ ِ تدا خ  

ِای آسماو ِ ؾمیى  یافت ،  چرا هک ها پشث سؽ تّحیع ظرایاو نایستٍ طرظاؼ ، صّسیلٍ نیایم ِ ؼاؾ ِ نیاؾی هک اؾ صرهارن  

ّاهین طرظ  ؼی خ . پّشیعٌ نمی هانع ، آانو ؼا حفاظث ِ يگُعا  

ِنع آانو ؼا   بًاربایى للب اهی ظِسحاو ها هب ظػای ها هب باؼگاٌ خعا ، آؼامم ِ اطریًاو یابع ِ آسّظٌ ضاغر باشًع هک خعا

کاؼ رد اهاو  اؾ ظزنعِ ظر هچ ردگـؽی اهی رهاـ ايگـؿی ، آانو ؼا ؼا هب ظلهرٌ می افكًع ، اها . شسًعٌ اسث  آو غنطؽ تبه  

ّاهًع صّظ  ّاان ِ قازث تعكـؽ نیکّی خعا . خ ِاو ها اؾ گًااهو ظِؼی ظزینًع _ ِ سؽ اندام ، کاؼ با ظسث ت گامی هک  ـؽ ات هن  

ّاهع صّظ  . نایستٍ ِ نیکّ خ  

کاؼی  ظظراو رد سنگر جُاظ ِ پپ ّاؼٌ رد ؼاٌ ها رب َع بیعا ِنع هماوٕ اهو ای ظِسث شیاضالو هک هم قاو هک ظِسحاو خعا  

. نایستٍ طرظاؼ نیشیپ ها ؼا اتئیع صرمّظ ، تّ ؼا نـؿ اتئیع نمایع   

ِای شیِؼظگاؼل ؼا پیشٍ قاؾظ ، ِ آنچٍ ؼا هب ظرظو ظاؼظ هب   ها هب تّ اطریًاو می ظهین هک ره کف اؾ ربارداو ظینی ات شی



ّاهع صّظ رد فتنٍ انصّظ کنًعٌ ِ ظرفحاؼی اهی لـؽٌ ِ اتؼ ِ ياحباو حك ربقانع ،  .گمراَگراهن ، رد اهاو خ  

ِنع هب اِ اؼؾانی ظاشتٍ ، هب کكانی هک ظستّؼ ؼسیعگی هب آانو ؼا ظاظٌ اسث ،   ِ ره آو کف هک رد ظاظو نصكث اهیی هک خعا

ّاهع صّظ  کاؼ خ . سخل ِؼؾظ ، ذنیى کسی رد ایى جُاو ِ سؽای ظیگر ، باؾنعٌ ِ ؾیان  

 ِاهعی  ِاو ها  _ ظِسث  ؼظ هک خع_ اظر  ـؽ هب ؼاستی رد ؼاٌ ِافی _ ای آانو ؼا رد صرهانػؽظاؼی خّیم تّفك اؼؾانی بعا  

ؼ ها اؾ آانو هب اتخـؽ نمی افحاظ  ؼی رب هب عُع ِ پیمانی هک رب ظِل ظاؼنع ، همعل ِ یکصعا صّظنع ، رهظز خجستگی ظیعا ؼ ها ، ظیعا ِ سؼاظت ظیعا

ِؾی  . آانو می گشث اقاـ رعافو ِ اضالو اؾ آانو نسبت هب ها ، ؾِظرت ؼ  

نًع هک ٔ اؾ ایى ؼِ  جز ربخی ؼفحاؼ اننایستٍ آانو هک انخّنایًع هاسث ِ آو عملکرظ ؼا ؾدنبیٌ ایًاو نمی ظانین ، ٓ بایع بعا  

. ػامل ظیگری ها ؼا اؾ آانو ظِؼ نمی ظاؼظ   

ؼ ظهًعٌ ها محن ِنع ها ؼا رد یاؼی شسًعٌ ِ نیک، کاؼقاؾ اسث ِ ردِظ اِ رب قاالؼ ِ ههعا ٓ يلی اهلل ػلیٍ ِ آهلٔظخعا  

و پاکم با .ظ ِ ضانعا  
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 آل یاسیى، قالم رب ٖضك  قالم رب حظؽت 

ٚظن ، يارب اعزهاو ػلیٍ اعكالم   .قالم رب حجة ابى اطحسى اضعكگری  ، زقیة اهلل اال

 اِنع ِ تمام مّمنیى ِ مّمًات رد سؽاتسؽ گیتی ، رد مشؽق ِ مغرب ػالن ، بهؼؽیى قالم اه ِ ردِظ اه اؾ خانب خع



ّات اهلل ػلیٍ   . رد همٍ ی ظِؼاو اه ِ ؾهاو اه ، ات ابع ، نثاؼ مّال ، ِ سؽِؼهاو ، اهام ؾهاو يل

ِاهعی ِ یاِؼاو حقیقی حظؽت مُعی ػلیٍ اعكالم ضراؼ ظهع  ِنع همٍ ها ؼا اؾ منتظراو   . او نااهلل خعا

ٍد َو َمماذًانمَّ  ٍد    ُمَّ اْجَعْم َمْذ اَي َمْذ ا ُمَذّمٍد َو  ِل ُمَذمَّ َمماَخ مذّمٍد َو  ِل ُمَذمَّ

یا ضراؼ ظٌ ؾنعگین ؼا ؾنعگی محمع ِ آل محمع ِ مرگن ؼا مرگ محمع ِ آل محمع  خعا

 

کا اینک ایى  ِ  ػلیُا، صرؾنع مطهر افطمٍ قالم اهلل  ی رد ضاهن،  ظخؼؽ ؾیبای غیطؽ ؼِم سث  هلپ

 .، ِ همسؽ اِ الـالماهام حسى ٖكگری ػلیٍ ی رد ضاهن 

کا، رنگسی صّظ خّشبّرت اؾ گل . اهی بهشتی ِ هلپ

. دنیشن اِ هک اؾ تباؼ مرین صّظ ِ اینک رد کًاؼ یاـ می

گاٌ مهرباو  َػیهبصرػهک اِ می، ؼاهم   ی ردهقبالـالمػلیٍمسیر ِ ن ّاهع طرظا مطهر رنگف اقت نع صانضع  ،ظ خ

ّانع ّاهع خ . ِ نماؾ ٖضك خ

کا هب معرفی خّظ رد ظفؼؽ اتؼخی نشستٍ   :اسث  ِ هلپ



کا، ظخؼؽ یضّػا صرؾنع امؾؽاطّؼ ؼِم هستن . مى هلپ

و شمعّو، ِصی حظؽت عیسی مسیر   .اسث(الـالمػلیٍٔهاردم اؾ صرؾنعا

. خاو اتبًاک رنگف هب باؼ نشستٍ اسثاینک   ِ 

. خّؼشیع، انؼداؼ نّؼِ جُاو آصرینم رد ااظتنؼ ْلّع 

 
   

 :ضُیضمی ااظتنؼاؾ ِ شیعٍ 

اعكالم ػلیک یا يارب اعزهاو 

یا زقیة اهلل 

ؼ ربایت اؾ سعبت ظلگـؽ ؾمیى بگّین، اؾ . ااظتنؼ بگػا

ؼ ات ربایت اؾ تنُایی  . تّ نشستٍ اسث ااظتنؼخّیم هب  ٌ ی بگّین هک رد دسػدّی بهشث گمهع لـالماآظم ػلیٍبگػا



ؼ ربایت  ُانضهکؿاحلنجاتجزردپىايدکُمثجٍانیتُبگُیمهکهمچىانردکشتیانمتُعامیالـالمنّذ ػلیٍ ااظتنؼاؾ بگػا خ

 .نیسث

ؼ ربایت اؾ  اهی زکّمث ٘عل ـشغکَتُحیضیردجُانی بی اظتنؼااهعاكکستًبُصَتبغعاردبگُیمهکبتالـالمارباهین ػلیٍبگػا

. ِیخثتّ هب ظرظو بت زبؼگ آ

 .اسثاتحشمثؿػیمانیتُعادنیببااظتنعردالـالمقلیماو ػلیٍِ 

َاػکُيهکهمالـالمظاِظ ػلیٍِ  َابااَصّظ ِ شینعگاو هن اهآ ظاِظی اؾ نغمٍ ی تُسثهکااظتنعصاصنض،ردٖضك سؽمی ی انهل،آ

َاَهمظل ربکشی هک جُاو ِ ره هچ رد آو اسث با تّ هن  .انهلشُنضآ

 .تُنشستًاسثااظتنعردمحرابهبالـالمیحیی ػلیٍ هب همراٌ صرؾنعل ؾطریا  ِ

 .ذشمربايصَختًاسث(م)یُسفمحمضیااظتنعردالـالمیعـّب ػلیٍِ 

 .بیىضردآئینةخیالتصُریصعربایتُعامیالـالمیّسف ػلیٍِ 

 .ذشمربايتُسثالـالمیّنف ػلیٍِ 

.      زینالـالمياطر ػلیٍِ 

 .تُردکُيطُعهبمیماتعفتًاسثااظتنعردالـالممّسی ػلیٍِ 

 .تُسثااظتنعردرعَجآسمانردالـالممسیر ػلیٍِ 

.       نـؿ مرین قالم اهلل ػلیُاِ 



. اسث افطمٍ قالم اهلل ػلیُانـؿ ذشن رباٌ آخریى صرؾنع مطهر  ایپمػؽ يلی اهلل ػلیٍ ِ آهلِ 

و مى اسث، اسن اِ اسن مى ِ کینٍمُعی اق: هک صرمّظ ...... مى  ی نیًافکئن اؾ صرؾنعا

ِنع زعِجل کاؼ قیام اِ ؼا رد یک شب ايالذ می   .کىضِ خعا

ؼ اؾ هاردت بگّین، اؾ  ، افطمٍ قالم اهلل ػلیُاِ بگػا

. اؾ یاـ ضبّظ

ّاؼ نین  .ػصسُختًتُعاصضامیهک ظیعم چگّهن میاو رد ِ ظی

.  صّؼت یاـ نقم شستٍ اسثِ خای سیلی ظنّؾ رب

ؼ اؾ   .ربایتبگُیمالـالمػلی ػلیٍبگػا

 .گفثنٍاصَاػردصتنٍاییخُیقمیاهیقباػرپؽهکاَچگُهنسغرددلقُمچايمیاهیمضینًَنشلسحاناؾ چاٌ

 .مضینًنبُصاهیهک محرمی جز چاٌ، ِ ضیسث ِ جنپ قال قکّت ظل اتؼخی ؼا مجرِذ با یک ظنیا حرف ربای يگذتى 

ؼ اؾ مظلّمیث نػؿ   .ربایتبگُیمالـالماهام حسى ػلیٍبگػا

 .الـالماهام حسى ػلیٍاؾ زقیغ باؾ شیـ هک چگّهن ؼظای اتصّت ظِختٍ شع رب اقمث نػؿ 

ّاهع گغث . اؾ معینٍ كؾؽـ هب تّ خ

ؼ ات اؾ ؼم طربال بگػا . چیه يگّین هک مى ؾباو سخى نعا

                                                           
 

 .369، ص 36تحاراالًْار، ج   -



. ظاشثَاهىضاهراتُسخهبطربالآلُصَعطشىاکضاک خّو

 .ضُیماؾ صرات چیه نمی

. ٚعمِ اؾ 

 .الـالماهام حسیى ػلیٍ رتک خّؼظٌکّظکاو تشنٍ ظب ، ِ ظب اهی اهیِ اؾ ظب، اؾ آب هک مهرهی هاردت صّظ 

. ، ایى هاٌ اهشمیعباـِ اؾ 

. شستٍ صّظاؾ مهک سّؼاش، اؾ ظسحانی هک اؾ بعو دعا افحاظٌ صّظنع ِ اؾ ذشمی هک لـؽ رد آو و

 .اتبآببُصنضَنیلُصرانآبیهکبی،اهیعطشىاکبنفشًاؾ گل

. ٌ هک هب شبنن نشستٍ صّظؼقیِ اؾ رنگف مسث 

ؼ ات اؾ  .  چیه يگّینطربالبگػا

 .  اهام حسیى ػلیٍ اعكالماؾ ٚعم ، ِ اؾ مظلّمیث سؽش ، ػاشّؼا اؾ ظهر 

 . نشستٍ صّظ  خّواؾ خّؼشیع هک رد 

. ٌ ِ آیات متػؽک نّؼ رب ظبانمخّؼشیع رب سؽنـؿِ 

ِای اؾ ظل   ،   ٓـ ٔ ؾینب  ِ  

ؼ ات اؾ ظل  . چیه يگّین  ٓـ ٔ ؾینببگػا

 بالِ اؾ مرغاو مُاجر نکستٍ



 ، ِ اؾ ظخؼؽکاو انؾ حرین یاـ

. ِ خّو شمایك هک ظشث ؼا گلگّو طرظٌ صّظ

 صانمِ می

ی هلکّتی هّلْ  ؼا  اثؼاهلل انصِؽًا یّنْطُؽُنی مِىْ هک نعا

ّاهی گغثتنٍ  . ا تّ پاسخی نایستٍ خ

 .تُبُصااظتنعردالـالمحسیى ػلیٍِ ظهر ػاشّؼا ظیعم هک 

 .ػصرد سّؾ ظػااهی مسػداشم تّ ؼا يعا می مالـالاهام سداظ ػلیٍِ 

کافتَمیهکصانقعامیالـالماهام باضر ػلیٍِ   :صرمُصش

ّگًع ها خزاهن» «  .میههستیم،البتًهنربطالَنقريبلکًربعلماَاهَػصاعانخضاَنضردآسمانهب خعا س

: تّ صرمّظ ااظتنؼرد 

گامی هک اقئن ها قیام کًع ظسػم ؼا رب سؽ بًعگاو می» کاعكانعارپَعفصاصيجکمیلهن صظاعصَعقلآاننکاملَاف

«  .نمایضمی

 :آمضنتصرمُصعااظتنهکتشیعدعفریعاحیاتیصَباعيبخشیضردالـالماهام ياظق ػلیٍِ 

                                                           
 

 .05 ، ص  تحاراالًْار، ج   -
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 .8 3، ص  5تحاراالًْار، ج   -



ػلن ضیسث ِ هغث حرف اسث، تمام آنچٍ ایپمػؽاو الهی ربای مرظم آِؼظنع ظِ حرف شیب نبّظ ِ مرظم اتضنّو جز »

کاعمیآو ظِ حرف ؼا نشًاختٍ گامیهکاقئمماقیامکىضبیسثَجنپحرفصیگرعاآش ظرصانضؿاػصَردمیانمرصممنتشغمیانض،اماهن

عاصیگرحرفَصَمیًضمیمآنهبشُصکاملحرفهفثَبیسثاتکىض.  

وِ ظلن ِ ستن اهؼِو ذشن ٓيلی اهلل ػلیٍ ِ آهلٔکاظن آل محمع ِ  . آمعنت صّظ ااظتنؼ رد ظل اتؼیک ؾنعا

 :گفثنیؼاػتُمیالـالماهام ػلی بى مّسی اعرَا ػلیٍِ 

افؿاطعاسث،بااَعااداهططرصيَنُعالهیاػچهريایاػنُعسیمای اِ شبیٍ مى ِ شبیٍ مّسی بى عمراو اسث، اههل»

«  .اِ ذّو دعل ؼسّل اطرم اسث ٌ شّظ، اضالق حمیع چهرٌ شًاختٍ می سلقثمعحضلَردخشق

ِنع کاؼ اِ ؼا رد یک شب صراهن می» گامیهکعفتاتربایخعا کىض،چىانهککاعمُسیکػیمعاردیکشبصراهمطرص،هن

ُاصي «  .پؾباعؿالتربگشثَهبممامایپمبغیعسیض،بیاَعصافآتقسان

ضعظین اطحسنی ؼا ظیعم هک هب مّالی خّظ  ّاظ ػلیٍِ حظؽت عبعا  :گفثالـالماهام محمع بى ػلی اطد

ِاؼم هک شما اقئن آل محمعی باشیع هک ؾمیى ؼا پف اؾ آيکٍ شی اؾ ظلن ِ دّؼ شعٌ اؾ قسّ ِ ٘عل لػؽزی  مّالی مى، مى امیع

 .ؿاػصمی

ّاظ ػلیٍ  :صرمُصالـالماهام د

ِنع ؾمیى ؼا اؾ کؿر ِ بی،  ها اقئن هب امر خعا ِ ؼاهنمای ظیى خعا هستین  ٌ ی هن ایمانیبضَپاکظرصانضِلی آو اقئمی هک خعا

                                                           
 

 .87 ، ص 3 تحاراالًْار، ج   -
 

 .74 االضالم، ص  ج؛ تشار  4هٌرخة االثر، ص   -
 

 . 4، ص 3 تحاراالًْار، ج   -



ّاؼی ربایم آقاو م ،  آَعصَػمیهعارپاػقسطَعضلکىضَهماَسثهکتمامیجٍانعاهبتصغفردمی ظرصصَهبیِ ره ظش

 .شُنضتعضاصاصذاببضعیعنیسیصضَسیؼصينفراػضُهشَکىاعػمیههبظرصاَجمعمی

ِنع اِ ؼا ظاره می ظ اؾ مطلًاو ظرظ اِ آیًع خعا   .کىضِ ِقتی ایى تؼعا

 :صرجااظتنعگفثَنیؼاػغیبتمیالـالماهام اهظی ػلیٍِ 

. صرج باشیع ااظتنؼ شما غایب ظرظیع هبِقتی رد ظنیای ستمگراو، يارب : هک صرمّظنع

 :صرمُصنضالـالماهام حسى ٖكگری ػلیٍِ 

ِؾ قیامث نـؿ اؾ حجث خّظ رب ضلك هک هب  شتٍ ِ ات ؼ گامی هک آظم ؼا آصریع، ؾمیى ؼا هب زال خّظ يگػا ِنع تباؼک ِ تؼالی اؾ هن خعا

 .صظاعصاهیػمیهعابیغَنآَعص،سالینمیکتِسیلٍ اِ بال ؼا اؾ ؾمینیاو ظمغ کًع ِ هب ربکت اِ باؼاو بباؼظ ِ رب

سث  هی ِ ایى صرؾنعم، هن انم ِ هن کى هک ؾمیى ؼا پف اؾ شی شعو اؾ ظلن ِ دّؼ، اؾ ،  ؼسّل خعا

 .کىض٘عل ِ ظاظ شی می 

 . ِ مثال اِ مثال حظؽت خظؽ ِ مثال غی اضقرنیى اسث 

ّگًع اِ غیبتی می خضاَنضآاننعارداقئلبُصنهبامانتقپایضاعکىضَتُصیكصهضهکربایکىضهکطیآنهبتنٍاکـانیهکِ هب خعا س

نجاتٌالکاػکنىضصعاظهُعفردّاهع یافتتعؽیل و هب ایى امر، اؾ ااقتعظ خّظ  ،  نخ ّاهع پائیع هک شسیاؼی اؾ معتمعا ِ ظریی نخ
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 . 46، ص  عرّف الحطٌی، ذرجوَ هحوذ همذش، ج زًذگی دّازدٍ اهام، ُاشن م  -



ُاعطرصيَبامانىضهکخضاَنضردمُعصَالیتمظرصنضَتنٍاکـانیپاربجامیباؾمی ااػایلانپیمانظرفتًاسثَایمانعاردللبلاناست

 .عَحخُصجأدییكانطرصيباشض

  .اهیاَسثِ ایى کاؼی اؾ کاؼاهی خعا ِ ؼاؾی اؾ ؼاؾاهی خعا ِ غیبی اؾ ٗیب

ِنع نـؿ رد  : تّ صرمّظ ااظتنؼِ خعا

ی مّؼّكُنْ یّى الْرُنْتّظِریىافّوْ
ّ

ُِا اِن   تّظِر

.ٓ منتظرانن شیع هک مى نـؿ با شما اؾبک ااظتنؼٔ

 . شیعٍ بی اتب ِ بیقراؼ آمعنت ِ 

. ااظتنؼِ  ٖضكبا یک اتؼخی ردظ ِ 

نم ِ ارباهین ِ تمام پسؽانم ِ اظیاـ ِ  هک تمام انبیاء اؾ آظم ِ شیث ات نّذ ِ هّظ ِ اردیف ِ شعیب، ِ یعـّب ِ تمام صرؾنعا

..... ػلیهن اعكالم ٓ يلی اهلل ػلیٍ ِ آهل ِ قلنٔیّنف ِ یظغ، ِ مّسی ِ اهؼِو ِ عیسی ِ محمع 

 ااظتنؼرب ظبانهاو ِ ظیعٌ رباٌ ظهّؼ اِ، ِ ذشن  زقیة اهللاهَػمیه،انمممضؽهک يع ِ ضیسث ِ چُاؼ زهاؼ ایپمػؽ رد آسماو

. آمعنت 

 .الـالمػلیٍمًلر آخراعزهاو  ااظتنؼِ تمام مرظهاو ؼِی ؾمیى اؾ آغاؾ ضلػث ششؽ، رد 

ِؾظرهک ؾؼظل ّانعٌ صّظنع   تیاو اِ ؼا سّشیانف  ـؽ . خ
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 .557، ص  زًذگی دّازدٍ اهام، ُاشن هعرّف الحطٌی، ذرجوَ هحوذ همذش، ج   -
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 . 7اعراف، آیَ   -
 0

 .   جاهاضة ًاهَ، ص   -



 :گفثهک خاهاسب ناظرظ ؾؼظشث می

و اهشن كـؽِو آیع» ؿاق،َهبصیهجّضخُیقبَُُصَته،زبعگسغ،زبعگمرظی زبؼگ. مرظی اؾ ؾمیى اتؾیاو ِ اؾ صرؾنعا

«   .ػمیهعارپصاصکىض

: اسث  آمعٌ«ػنض»اهیمظهبیػعصشتیانهبانمِ رد یکی اؾ کحاب

ِؾی زبؼگ اؾ غرف ازیظاو تحـك یافتٍ ِ ارهیمًاو ؼا منقرٌ می آو» ؾمیى اسث  ؿاػنضَتماماقحضاعارهیمىانردگاٌ  ـؽ

وِ آظم  ختى تباؼ ارهیمًاو، ػالن کیُانی هب سؼاظت ايلی خّظ ؼسیعٌ ِ صرؾنعا ِؾی ازیظاو ِ ربانعا ؼنع ِ زؼع اؾ  ـؽ ِ رد آسماو ؼاهی نعا

ُاهىضنشسثبؼتیرب تخث نیک «   .خ

: آمعٌ اسث  اِسحارد  ِ 

ّاهع شع هک منجی انكاو اؾ پلیعی»  .  اهسثِقتی آخراعزهاو شضّظ شخصی ظاره خ

ظت ِ پاکی ؼا رد جُاو هب ِدّظ می  .آَعصِ زکّمث ٘عا

کاضُیىض،یعنیرد آخراعزهاو شخصی ظاره می دُعَطغیان.....صاعصصاانییهکعالمعاهبصیهَعضلمزیه:شُصهکاَعااشیغػی

یاظٌ ظرظظ، فتنٍ ِ محنث ؾایل ِ ربغرف شّظ اػعالممحُکىض،ملُکصرماناَربنضَصیهحكعایاعیکنىضَردآنػمانامهَامانػ

...   »

: می ضّیع  ِ خاهاسب
                                                           

  
 .9 ادیاى ّ هِذّید، ص   -
ریذٍ گل الطالم، ذألیف ف تشارخ عِذیي، الرثاش از کراب رضالد جِاًی حضرخ هِذی علیَ  -  

 .38 ص  هحوذی آرهاى،

 .397، ص  کراب زًذ اّضرا، ذرجوح الولل ّ الٌحل، ج   -3 



ُاعشضيَایپمػؽ رعب، آخریى ایپمػؽاو باشع هک رد میاو کٌّ» شُصَربشتغس ُاهىضبُصاهیمکًپیضا ُاعانخ  .قُماَشتغس

. با بًعگاو خعا چـؿ خّؼظ، هب ؼِل بًعگاو دنیشن، اِ ؼا قاهی نباشع، اؾ پشث سؽ مثل شیپ ؼِی ضیًع

یمنی ٞجن ؼا رب باظ ظهع، ظیى مدّـ « اتؾیک»اه ؼا باطل ظرظانع، ظِظت اِ  کحاب هم ی ظیى اِ اشؽف اظیاو باشع، کحاب اِ ٌ

کانیانتمامشُص ؼا انصّظ نمایع ِ آتشکعٌ َػگاعپیلضاصیان،کیانیان،ؿاؿانیان،اش «   .اهعاخرابکىض،ع

ِااتؼا سخًانی اؾ اِپانیهاظ ِ رد آئیى هًعِ اؾ ندات : آمعٌ اسث    ظهًعٌ ِ مّعّظی هب انم آ

ّاؼ رب اسب سفیع ظاره می« مظهر ظهن»مظهر ِ یشنّ » ردخهانی هب ربهنًیشُص،رددالیهکشمشیغرد انقُای کلی یا ٚطؽ آهى س

ّاهع ظاظ، ایى ،  قاؾظ  ظاؼ رد ظسث ظاؼظ ِ شؽریاو ؼا تماهاً َالک می ظنباهلٌ ی صّؼت سحاؼ ِ ضلػث ؼا اؾ نّ تدعیع ِ پاکی ؼا ؼدعث خ

ّاهع طرظ «   .مظهر ظهن رد انقُای ػالن ظهّؼ خ

ٚظن کؿر : هًع صّظ رد کحاب مػهبی خّیم گفتٍ صّظ ٌ ِ ناکمّنی هک اؾ ا

اهی مشؽق ِ مغرب ظنیا زكن  ِ اِ کسی باشع هک رب کٌّ.  تمام شعٌ «   کشى»ظِظت ظنیا هب صرؾنع سیع ضالیك ظِ جُاو  پاظناهی»

گاو کاؼکًاو اِ باشًع ِ جى ِ انف رد خعمث اِ ردآیًع، ظیى خعا یک ظیى شّظ ِ ظیى خعا ؾنعٌ ظرظظ ِ  ّاؼ شّظ ِ صرشت ربانع ِ رب ارباه س

شًاـ ب «   .اشعانم اِ ایسحاظٌ ِ خعا

: آمعٌ اسث  عَصاهیآسمانیهىضَیانهبشماعمیهک اؾ کحاب« باقک»ِ رد کحاب 

                                                           
  

 . 7 جاهاضة ًاهَ، ص   -
  

 .737کراب اّپاًیشاد یکی از هٌاتع ٌُذُّا، ص   -
  

 .45 هعارف اضالهی در جِاى هعاطر، ص   -
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د ترّهٌذظ را تَ ًام اضد کَ در تشارخ فْق فرزى( ص)کشي در لغد ٌُذی ًام پیاهثر اضالم   -

 .خْاًٌذ هی« لائن»د چٌاى کَ شیعیاى اّ را اى ایطرادٍ ّ خذاشٌاضی ًاهیذٍ
 8

 ؟؟؟  -



ّای هالئکٍ ِ شییاو ِ آظمیاو باشع» حك ِ ؼاستی با اِ همراٌ اسث ِ آنچٍ رد . ظِؼ ظنیا هب پاظناٌ ػاظلی رد آخراعزهاو تمام شّظ هک پیض

«   .اهَػمیهآنچًباشضخبغصهضَاػاَکسیزبعگتغهبصنیانیایضآَعصَاػآسمانسثمیاهپنٍانشضيباشضهمًعاهبصاهَکُيردیااه، ؾمیى

: کفتٍ اسث  ِ پاتپکل هک اؾ زبؼگاو هًعِیاو صّظ

ّای جُاو یکی انمّـ  معت ذّو  و ظِ پیض ِؾ تمام شّظ ِ ظنیای کهنٍ، نّ ِ ؾنعٌ ظرظظ، يارب هُلک اتؾٌ اؾ صرؾنعا ؼ

انم ظاؼظ ِ انم آو يارب هُلک اتؾٌ،    ق اكػؽ پیعا شّظ، یمنی ِصی زبؼگؼؽ ِی هک پشىِ ظیگری يعی   آخراعزهاو

ِ زكن ربانع ِ اِ ؼا معجزٌ شسیاؼ اسث، ره هک پًاٌ هب اِ ربظ ِ ظیى پعؼاو اِ اختیاؼ کًع . باشع   ؼامٌ هب حك پاظناٌ شّظ ِ ضلیف   .ؼاهنماسث

«   .َصَعمراَاػصرػنضانانمُؽاکبغػیاصباشضَآخرصنیاهباَتمامشُصعَیباشضَصَلتاَبسیاعکشیضيفرد زنظ ؼام سؽش

: آمعٌ اسث  اؾ کتب هًعِیاو« ظیع»ِ رد کحاب 

ّای ضالیك باشع ِ انم اِ منصّؼ اسث ِ تمام ػالن ؼا بگـؽظ ِ هب ظیى » پف اؾ خرابی ظنیا، پاظناهی رد آخراعزهاو پیعا شّظ هک پیض

ّاهع ربآیع خّظ ردآِؼظ ِ همٍ کف ؼا  «   .اؾ مؤمى ِ کاصر ششًاسع ِ ره هچ اؾ خعا خ

. نشستٍ انع    صّظای پنجن ااظتنؼِ صّظائیاو نـؿ رد 

هلخنیى رد عُع عتیك، ظانیال نبی ِ حّجی زکی نبی ِ سذنیای نبی ِ اشمیای نبی ِ ؾصّؼ ظاِظ ِ 
اؾ مًلر زبؼگ ِ ...... ِ 
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 .9 ادیاى ّ هِذّید، ص   -
 0

 .همظْد از ًاهْش آخرالسهاى، ًاهْش اعظن حضرخ هحوذ طلی هللا علیَ ّ آلَ اضد  -
  

 .الطالم اضد پشي ًام ٌُذی حضرخ علی تي اتیطالة علیَ  -
  

کراب رضالد جِاًی حضرخ هِذی  الرثاش از. الطالم اضد راٌُوا ًام حضرخ هِذی علیَ  -

 .الطالم، فریذٍ گل هحوذی آرهاى علیَ
 3

 .رام تَ لغد ضاًطکریری ًام خذای ضثحاى اضد  -
  

 .9 ادیاى ّ هِذّید، ص   -
  

 .45 تشاراخ عِذیي، ص   -
  

 .45 تشاراخ عِذیي، ص   -



ُانضنضدنتفگَاَعامیمنجی ػالن ششؽیت می   .خ

: ِ اشمیای نبی گفتٍ صّظ

ُاهضكکفثاتعَحخضارباَایاػعیشًنُالی اؾ تنة یّسی كـؽِو آمعٌ، ناهخ» ظت اهیقخ ضراؼ گـؽظ ِ مككیًاو ؼا هب ٘عا

ِاؼی با ٌ ّابع ِ ضّقاهل ِ هـؽ شی م ِ طفل ظاِؼی کًع ِ مظلّهاو ؾمیى ؼا هب ؼاستی زكن ؼانع ِ ظرگ با ربٌ قکّنت طرظٌ ِ پلنگ با زبغاهل خ

ّاهع ؼهانع . کّچک آنُا ؼا خ

ّاهع شع ِنع شی خ «    .پف رد تمامی کٌّ ممعـ مى، ضؽؼ ِ فكاظی ظیعٌ نضّظ، ؾریا هک جُاو اؾ معرفت خعا

مریمعػیهمعیسیبهصرػنضانپسغییّسیهستىض،َحضغتحضغتؿػیمانعػیهمالـالمَحضغتصاَص»: می ظانین هک ِ 

ُاصالـالم ُاصالـالمحضغتمٍضیعػیًَصختغییّسیين کااػن «   .شُصصختغییّسیمحسُبمیينیؼاػجانبماردفمػی

 :گفثمی ااظتنؼنـؿ اؾ  ظاِظ ِ ؾصّؼ

ظت خّظ ؼا هب هلک» کام خّظ ؼا ِ هلک ِ ٘عا ، شؽع ِ اح ظت، ِ مقرای تّ ؼا هب  ای خعا ؾاظٌ ٚٓا صرها ات ایى هک كّم تّ ؼا هب ٘عا

. ...انًاف زكن نمایع 

ّاهع نمّظ . اؾ ردیا ات هب ردیا ِ اؾ نهر ات هب انصی نماِ ؾمیى قلطنث خ

ّاهًع صّسیع  ّاهًع شع ِ ظشمًانم ضاک ؼا خ ..... صحرانصیًاو رد حضّؼل خن خ

ّاهًع طرظ  ّاهًع نمّظ ِ تمامی امن اِ ؼا بًعگی خ ...... بلکٍ تمامی هلّک هب اِ طرنم خ
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 .0 ذا   تٌذُای ،   اشعیای ًثی، فظل   -
 8

 .  -94الطالم، طض  ًگاٍ ذحلیلی تَ زًذگاًی حضرخ هِذی علیَ  -



ِاطدالل اِ ات ابع مباؼک باظ ِ تن «   .امی ؾمیى اؾ خالعم شی شّظاسن غ

ظت هب میاو » ؾظ ِ کمربًعی اؾ ٘عا ِاؼی کًع، ظاظ مظلّهاو ؼا اؾ ظالماو باؾگـؽظ ِ شؽریاو ؼا ربانعا ظت ظ مككیًاو ؼا هب ٘عا

،مصغ،اسغائیلعااػآشُعبًعظ ِ با ظهّؼ ِی ستن اؾ گیتی ؼزث رببًعظ ِ اِ ػلن رباصراشتٍ ِ كّم شیاکًعٌ ِ شییهاو ِ سؽظرظاو بنی

«   .پتغَؽ،عیالم،شنعاع،حماتَاػجزاریصیگرردیکنقطًاػعالمظرصآَعصَردػرییکبیغقجمعکىض

: آمعٌ اسث  ِ رد تّؼات

ّاهن ؼقانع ِ هب ِسیلٍ محمع ِ » ای ارباهین ظػایت ؼا رد حك اسماعیل دینشم اِ ؼا ربکت ظاظٌ، باؼِؼ ظرظانیعٌ ِ هب ممام اؼجمًع خ

ِاؾظٌ ام ّاهن ظاظظ «   .ام اؾ نكلم، اِ ؼا امتی زبؼگ خ

: ِ اؼمیای نبی گفتٍ صّظ

ِاهغ می» َپؾاػآنپاصكايعاصلمالکعَیػمیه.صظاعص ِ ایمنی ربای کسی نمی شُصدنگی قبل اؾ ظهّؼ مًلر زبؼگ 

میمی «   .کىضشُصَعالمعابعضاػآنهکصَسُماػاٌلقانبُصشُصاصالح

نجیل غّاق با 
 :گفثمی   اِ اؾ پسؽ انكاوِ ا

کشًع هک هچ ِقت اؾ رعِسی  ٌ ااظتنؼ آاقی خّظ ؼا میاهیخُصعااصرَختًبضاعیضَشمامانىضکـانیباشیضککمراهی خّظ ؼا شستٍ ِ چراؽ»

 .ردوگردعاربایاَباػکنىضمرادعث کًع، ات ره ِقت آیع ِ رد ؼا بکّبع، بی
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 .48 تشاراخ عِذیي، ص   -
30

 .  تشاراخ عِذیي، تاب   -
3 

 .0 ، ص 7 ذْراخ ضفر ذکْیي الوخلْلاخ، فظل   -
3 

 .، طثع لٌذى  کراب ارضیای ًثی، تاب   -
33

تار در اًجیل ّ هلحماب آى  80« ر اًطاىپص»کلوح : در کراب لاهْش همذش گفرَ شذٍ اضد  -

 50الطالم لاتل ذطثیك اضد ّ  هْرد آى تا حضرخ عیطی علیَ 30آهذٍ اضد کَ فمط ( عِذ جذیذ)

 .هْرد دیگر درتارج هٌجی ّ هظلحی اضد کَ در آخرالسهاى خْاُذ آهذ



ؼ یابعخّنا هب زال آو غالهاو هک آاق ِ م پف شما نـؿ مستؼع باشیع، ؾریا رد قاعتی هک امگو . ِالی ایهاو ذّو آیع، ایهاو ؼا بیعا

«   .آیضمیانربیضپسغانؾنمی

نجیل مرقف نـؿ اؾ اِ می
 :گفثِ ا

ؼ باشیع، ؾریا نمی» ردكام،یانیمًشب،یاباوگخرَؽ،یاصبخ،مباصا.آیضظانیع رد هچ ِقت يارب ضاهن می پف بیعا

«   .گٍانآمضيشماعاخفتًیابضان

نجیل یّحًا نـؿ
. ِ ا

ّاهع آمع، اها اظر ربِم اِ ؼا زنظ عفتهمهربایشمامفیضاسث:ضُیمِ مى هب شما ؼاسث می» ؾریا اظر رنِم افؼللیّ زنظ شما نخ

 .صرستمشما می

ؼیع، اها ذّو آو ش یت اضنّو شسی چـؿاه ظاؼم هک هب شما بگّین ظیکى ْاقت ِ تحمل نعا الةص حقیػث بیایع اِ شما ؼا هب حقیقتی هعا

کلن نمی ّاهع طرظ، ذّو اِ اؾ شیپ خّظ ت ّاهع ظاظشنُصکًع بلکٍ آنچٍ می خ ّاهع گغث ِ اؾ امّؼ آیًعٌ خػؽ خ «   .خ

: ِ عیـّق نبی نـؿ گفتٍ صّظ

ّاهع طرظ بلک.... » ّاهع آمع ِ رديگ نخ کىضَاهعازنصخُیقجمعمیٌ جمیغ امثاظرهچ جأخـؽ نمایع، ربایم منتظر بال، ؾریا هک اِ خ

 «.آَعصتمامیعاربایخُیقصراهممی

. ِ رد ضرآو نـؿ
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 .36ّ  35، تٌذ   اًجیل لْلا، فظل   -
3 

 .37ذا  35اًجیل هرلص، تٌذ   -
3 

 .38 اخ عِذیي، ص تشار  -



َي َعهَ  انَّ ذَي ااْ  َو نرذُد اَاْ  واِرث َي َعهَهُُم الْ َعهَهُم اَ ِمَّ  َو نَ ْ ِض َو نَ ْ رْ ِعفُىا فِ  ااْلَ ذُ ْ نَمُّ

َاعاثنػمیهضراعَنیکشیضيشضيایمربآاننهکعَیػمیههبضعفَػبها اؼاظٌ طرظٌٔ َُایان انضمنثنٍاصيَآاننعاپیش

ٓ   .صهیم

و مطهرل، ایى انبیاء ٚظام الهی اظاهم یافت ِ شؽق ِ  اعكالمآظم ػلیٍهک سؿرل اؾ  انكاو  ِ شؽِع شع ِ رد صرؾنعا

نُعَانضهکیکلحظًاَعابیبُصيالـالمػلیٍ اهام مُعیهک تمام همظؿرانم نیاکاو ِ پعؼاو  ٌ اسث ، ، ردیافت سعب ؼا رد نّؼ ظیعٌ 

 .انضهضایتردَسعثایهظلمتکضيسنگیَصلگیغػمیهعاهوکرصي

یت اِ ؼا هب ظامى  ّاؼ خاِظاو ِ مطهر زهاؼاو خّؼشیع هعا ٚظن ػلیٍِ ان  .اسثعهنمُنشضيالـالمزقیة اهلل اال

ُاعممضؽائمًهضیاَعااتبضینجاعؿانضيالـالماتساتمعسُالنصلیاهللهک اؾ آظم ػلیٍ  .اسثعػیًَآهلَپؾاػآنان

. اسث  پف اؾ آو همٍ ؼنح ِ ردبعؼی ِ سعبت هب كعؼ ؼسیعٌ  شیعٍ اینک ِ

ِ ها اردئک ها ظیلة اضمعؼ 

 صانیهکشبكضعچیسث؟ِ تّ هچ می

ظیلة اضمعؼ خـؽ مى اضف شهر 

. اؼ هاٌِ ربکت ِ ؼحكث ایى شب باالرت اسث اؾ زه

 .الـالممُعی ػلیٍِ تمام آسماو ِ ؾمیى ؾارئ كعِم 

. كضع،شبالـالممُعی ػلیٍاهی  ِ تمام شب
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 .5ضْرج لظض، آیَ   -



لؿؿل المالئکٍ ِ اعرِذ فیُا باغو ؼبهن مى کل امر 

 .کلانضظستی اسث هک هلک ؼا هب ؾمیى می  ی دػهب ٖضكِ 

. قالًم هی حتی مٓلغ اضؼجر

هجری یمنی سى  260پا هب رعهص گیتی نُاظٌ صّظنع ات قال  ٞجل اهلل تؼالی صرهج اعشؽیفاهام ؾهاو هجری قمری هک  255رد قال 

 .هجریقمریاصاهمیافت329الـالمغیبتِصغریآغاػظرصیضَاتؿالقالگی اهام ػلیٍ 5

َکیلَؿالهکغیبتصغریهبطُلانجامیض،چٍاعنفراػزبعگانشیعًهب69اه،یعنیردمضتِ رد تمام ایى قال ُان عن

کالت مكلماانو ؼا با اهام ػلیٍ ظرصیضنضصاععهبغیشیعیانالـالمعٍضيانیبِسام،اػغرفامامػمانعػیً الـالمِ مكائل ِ مش

ُابردیافتمی  .صادنتشردمیانصظاشتًَد

  اهام اهظیؼظ تّهج ی كعـ سؽٌ صّظنع هک مّمر،ابُعمرَعثمانبهسعیضعَالـالماهام مُعی ػلیٍاِلیى انیب 

ق ظاؼ ظنیا ؼا ِظاع .َـ 265قال اندام ِظیفٍ نمّظ ِ رد قال  5ضراؼ ظاشث ِ هب معت  اهام حسى ٖكگری ػلیهن اعكالمِ 

. گغث

ؼ ظرظیعمر،انیبسامهبصرػنضف،محمضبهعثمانبهسعیضعَالـالماهام ؾهاو ػلیٍِ پف اؾ اِ هب ظستّؼ  ِاصػا ِ ایهاو نـؿ . ی 

. نیا ؼدنتفقردبغضاصاػص.ٌـَ305ردؿال.الـالمبُصنضظاؼ نیابتِ اهام ػلیٍ قال عُعٌ 40هب معت 

،حسیهبهعَحاػشیُرَمرصانِمُعصاعتماصمحمضبهعثمانعحمةاهللعػیًبُصنضَالـالماهام مُعی ػلیٍسّمیى انیب ضاو 

اػپؾنیؼ21ایلانؿالردًَظیفانجامَنیابت326ؿالنمُصنض.ٌـعدلتصنیااػبغضاصردق. 



ّاؼ ػلی بى محمع سّمُری صّظ هک هب امر اهام ػلیٍ،شیزالـالماهام ؾهاو ػلیٍِ آخریى سفـؽ  الـالمَمعرفیحسیهبهعَحزبؼض

 .انػشابظرصیض

ّاستًع خانصیى زغ ظ اؾ خّظ ؼا معرفی کًع، ِلی اِ رد پف اؾ آو هک معت عمر اِ هب سؽ آمع ِ رد شسؼؽ بیماؼی افحاظ، شیمیاو اؾ ِی خ

ّاب گغث : د

ُاهضبُصَمرصم:انضصرمُصيالـالمحظؽت ِلی ٚطؽ ػلیٍ غیبتکبغیصراعسیضيَهبامرخضاَنضانیبساماػایهپؾنخ

ُابعامَعالمانػمانخُصمرادعًکنىض،البتًایهعالمانبایضکـانیباشىضهکهبعلمخُصعممی ُانىضهبن َت لطرصي،دالظصیهخضا

َا مککبَپیغَهعی ضرآو ِ ؼقاظت ایپمػؽ ِ ائمٍ اطُاؼ ػلیهن اعكالم صّظٌ ِ نـؿ مباؼؾ ِ مطاضف با اعمال شیٓانی ِ هّـاؿالماهی

 .نفـانیباشىض

   .ق ظاؼ افنی ؼا ِظاع گغث.َـ 329قال طّل کشیع ِ آو انیب ضاو رد قال  3ظِؼاو نیابت آو سفـؽ الهی 

ی اتؼخی آغاؾ ظرظیعقشبیلضاییهب.ٌـ329اػؿال پف ِ  . بلًعا

. هانع ِ ردظ هجراو شیعٍِ باؾ 

 .اماردپؾارباهیغیبتصاتبخّؼشیع می

 .ردصسحانقمُسیآیضَعصایهکمیغاخانبیاءبااَسث،میالـالماهام مُعی ػلیٍِ 

ُاحممضؽ،همانصيصرمانِ هب تؿسـؽ تّؼات می  .بااَسثالـالمحضغتمُسیعػیًدنیشنَال
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الطالم، ذألیف خاًن فریذٍ گل هحوذی  الرثاش از کراب رضالد جِاًی حضرخ هِذی علیَ  -

 .آرهاى



 .َمائضيبنیاسغائیلَػیُعاهیبیتالممضؽبااَسثآصمَاتبُتحضغتؿػیمانَارتشگنَمنبغصاَصآیضَػبُعمی

 .آهلرباػنضياقمثصلدُیقایپمبغاطرمصلیاهللعػیًَآیضَپیغاههَعماهممی

َالفماععلیع،َایپمبغيآیضَػعمی  .ردجانقالـالمعیسیعػیًَصَممسیذایی،الـالملیًط

،صرػنضمطهرافطمًؿالماهللعػیٍابخشیض،طرصَکُعماردػاصعاشفامیمرصگانعاػنضيمیالـالممسیر ػلیٍهک اظر 

اهیمَکُرثعاردَنجانبخلضَػمزظرصانضَذشمصلعاشفامیصمضَآاننعاهبنُعاؿالمػنضيمیاهیمرصيمیهبجان

 .کىضعطشىاکجاعیمی

کافضَردخثعلمهبباعمیآیضَعلماَلیهَآخریهبااَسثَصانقعامیمیالـالماهام مُعی ػلیٍ دنیشنهکرهش

 .کىضاهیمعطرصاانییَمعرفتَاسالقهبجٍانَجٍانیانهضهیمیافزهاعانزهاعضُهنمیُيكاهخ

ظت ِ باؼاو،رپاعشكشُصرپاػصلخ،رپاػشتی میِ ؾمیى هب . ؾ غراِت ٘عا

ُاهنمیعشكظرزیصَِ اتؼیکی می  .ظرصصػنضَکفرَظلمثردصلاتعخیمحَُانبُصمید

 .مانضخاِظاهن می ایپمػؽ يلی اهلل ػلیٍ ِ آهلِ ظیى 

صي،مصَعانآیاهنیگ،ایهلـالماظیٍ حظؽت ػلی عِم اکملت لكن ظینكن هک رد ٙعری رد ِصف لیا  ِ آهی

ایپمبغصلیَبظععشكبُصهکباصسحانمهربانَآسمانی،معرفتیَصاهن،ردخثامامثيیعیقالـالمػلیٍمنیهامیغالمؤ

َػمیُردجاناهللعػیًَآهل باظهُعَؿلطنثاسثهکالـالماماممٍضیعػیًآسمانی،يیایهشجريیاهیشیعًکاشتًشضَامر

ُاهضصاصالهی  .اف،صیهاؿالمعاردسغاتسغجٍانگستغفخ



ابیطالبامامعلیبهآیضبارپچماهلبیتعػیهمالـالمَضرآنطریم،همانضرآنیهکمیالـالماهام مُعی ػلیٍ

گاشتًبُص،بااَسثالـالمعػیً  .باصسحانمطهرخُیقن

 .دچیپدنیشنَعطرجانبخقآیاتنُعردسغاتسغگیتیمیمیعشكالـالمهبتفسیغِ اهام ػلیٍ

 .کىضرتیهجاهمخُیقعاردربمیَآسمانآبی،گستغصِ ؾمیى رد ؾری كعِمم صرشی ؾمرظیى می

،بخلضِ خّؼشیع جمال ظالؼایم رب جُاو نّؼ ِ ارنژی می

 .شُصاهیػمیهمیشبيیافمهحابهمَمايسیمایآسمانی

 .گستغصچؼؽ ؾیبای خّظ ؼا می،  ِ سعب ػالن  َكکفتگیاسالق،ربشغقعشكظرزیصَنُعصیهَعلمَعضالتَاتؼیکی می ِ

ِ اینک 

 اتبض،اسثهکربشغقَرغبجٍانساکیمامیالـالممُعی ػلیٍایى نّؼ 

. اها رد پف ارباهی غیبت

 .گیغصاهیمانعامیاِسث هک رد اتؼیکی ظسث

 .اتبضاهیاتعیامکنمیرب خاو اِسث هک

 .نُشضمی ااظتنؼشؽاب  ،  ره صبر ِ نام، كعِمم  ااظتنؼ، هک جُاو رد پسؽ افطمٍ قالم اهلل ػلیُااِسث 

 .هکاػتباعنُعاسثالـالممُعی ػلیٍ

. مرینِ رنگف ِ  یاـاؾ تباؼ 



ٚطر حضّؼل،  ااظتنؼِ جُاو رد 

 .شماعصاهعامیطحظٍ

 

 

ٞجل اهلل صرهج اعشؽیف   سخًاو اهام ؾهاو

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 هب ْااه هب یاسیى هب معراج احمع

ّاو ِ طّبی  هب كعؼ ِ هب کّرث هب ؼض

 هب ِحی الهی هب ضرآو خاؼی 

نجیل عیسیهب تّؼ
ات مّسی ِ ا  

یی  شسی پاظناهی کنن رد صعا

یاو ؾرها ی صعا  ذّ باشن صعا

 هچ شبُا هک ؾرها ظػا طرظٌ ات ها

 همٍ شیعٍ ظرظین ِ بی اتب مّال

ّاظٌ ظظیل ِ مراظ خعا صّظٌ اؾ ضلػث ها  غالمی ایى ضان

 مسـؽت مطخى امـؽت مطخى هکى ظل ظل ای ظل زبو ظل هب ردیا

ظنیا هب خسؽاو ٜقبی نیاؼؾظهک ظنیا ، هک ظنیا ،هک   

 هب ظِؼی ؾ اِالظ ؾرها نیاؼؾظ

ِؾ ِ ایندا ّانی خّشیُای امر  ِ ایى ؾنعگانی افنی د

 ...هب افصّـ شسیاؼ صرظا نیاؼؾظ



ّاظاؼ یاؼی   اظر ػاشماهن ه

 اظر مطلًاهن ظرفحاؼ یاؼی 

ؼی هب پایم  اظر آربِ میگػا

ؼ یاؼی   یقیًاً یقیًاً خریعا

ّابت ؟بگّ ذًع جمعٍ صػشتی ؾ خ  

ؾٌ رد نعهب اه ؾاؼی آؼی؟  هچ انعا

 هب ناهن کشیعی غن سینٍ ال ؼا؟

 ِ یا ذّو زقیٍ تّ سؽباؼ یاؼی 

 اظر یک نؿر ؼا هب اِ ِصل طرظی

 ربای سپاهم تّ سؽظاؼ یاؼی 

 هب ظرهی شبی ؼا سحر طرظی یا هن؟

ؼ بی اتب ِ بیماؼ یاؼی؟  هچ ممعا

 ظل آشفتٍ صّظو ظظیل کمی نیسث

و یاؼ ی اؼی اظر بی ضراؼی بعا  

 ِ پایاو ایى بی ضراؼی بهشث اسث



ؼ یاؼی   بهشتی هک سؽخّل ؾظیعا

ِؾیعو ظرفتٍ  نسین طرامث 

 ِ باؼاو ؼحكث چكیعو ظرفتٍ

گاٌ ظظت ؼا  ِؾی ن   مباظا بع

  هب مرظم هک باؾاؼ یّسف صرِشی رد ایى ظِؼٌ ی بع شعیعا ظرفتٍ

یا هب ؼِی ردخهاو مُعی  خعا

 هب ؾضف سیاٌ ِ شییهاو مُعی

هک ردیای ظاؽ اسثهب للب ؼئّفم   

 هب ذشماو اؾ ٛصٍ ظریاو مُعی

 هب ظبُای ظرم ػلی یا ػلی ال

 هب غطر حسیى ِ حسى خاو مُعی

گاٌ ؼحیمم  هب ظسث طرین ِ ن

 هب ذشن امیع مقـؽاو مُعی



 هب زال نیاؾ ِ غنّت نماؾل 

 هب سبساو سبساو سبساو مُعی

گاٌ ِ هب ضال سیاهم  هب ربق ن

 هب ٚطر هلیر ظریباو مُعی

جمیلم هب خاٌ خلیلمهب حح   

 هب صّت حداؾی ضرآو مُعی

گاٌ نامم  هب صبر رعاق ِ شبان

 هب آهنگ سكث خراقاو مُعی

 هب خاو ظاظٌ اهی مسـؽ غبّؼل

و مُعی  هب شُع شهّظ شهیعا

 مرا ظائن االشتیاقم بگرظاو

 مرا سینٍ چاک صراقم بگرظاو

 تؽضل زؿرها رب ایى بًعٌ ی بی سؽ ِپا

سؿراهی سّی خراقاو ِ نام ِ رعاقم بگرظاومرا همعم ِ محرم ِ همرکاب  ... 



معظی ...  یامُعی ...  یا مُعی 

ِاو : نارع   مجتبی ؼِشى ؼ

 

 کًع آو آفحاب پنُانی ْلّع می

 ؾ سكث مشؽق دغرافیای رعافنی

 شیظ نهاهن ی چیسث؟ ظِباؼٌ پلک ظلن می

 آیع کسی هب مهمانی دینشٌ ام هک می

 کسی هک نػؿرت اسث اؾ زهاؼ باؼ بُاؼ

 ظانی هک می کسی تفگش کسی آو ذًاو



ِاؾ اسث  کسی هک نقطٍ ی آغاؾ رههچ شی

 خّ پایانی ٖضكتّیی هک رد سؿر 

 ظریًع تّیی بُاهن ی آو ارباه هک می

ّای باؼانی  بیا هک ياف شّظ ایى ه

ّالی اللین رهکدا آباظ  تّ اؾ ح

 ؼِظ ایى شهر ؼِ هب ِریانی بیا هک می

 ٖضكکًاؼ انم تّ ظنگر ظرفت کشتی 

یا هک یاظ تّ آؼامشی اسث طّافنی ب

 غیطؽ امیى پّؼ 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

http://www.aparat.com/v/Efalw 

 .ٓ ٞح ٔ منتظراو مُعی  ذشماو باؼانی ِ   ، هعهی ای تمعین هب ظل اهی ردیایی باال کلیک صرهائیع   صطفا ؼِی لینک 

ّات ربای قال تعجیل رد ظهّؼل يل
متی ِ   
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