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 لؼٌت خذای ثز پذر ّ : فزهْد( ع)ثَ حعزت ػلی ( ؽ)رطْل اکزم

هبدری کَ فزسًذ خْیغ را ثذ تزثیت کٌٌذ ّ هْرجبت ػبق خْد را فزاُن 

 .ًوبیٌذ



 چْى : حذیج هیکٌذ کَ فزهْد( ع)کلیت صیذاّری اس حعزت اثْالحظي

ثَ اغفبل ّػذٍ ای دادیذ ّفب کٌیذ ّ تخلف ًٌوبییذ، سیزا کْدکبى گوبى هی 

 کٌٌذ ػوب راسق آى ُب ُظتیذ

 خذاًّذ ثزای ُیچ چیش، ثَ لذر تزبّس ثَ حمْق سًبى ّ کْدکبى غعت

 .ًویکٌذ



هزا ثَ ػولی راٌُوبیی فزهب کَ ثبػج : هزدی ثَ رطْل اکزم ػزض کزد

ایي دطتْر ! درّؽ ًگْ: حعزت در رْاة فزهْد. لزة هي ثَ خذا ػْد

ثبػج ػذ کَ آى هزد اس توبم گٌبُبى ارتٌبة ًوبیذ، سیزا لصذ ُز گٌبُی را 

کَ هیٌوْد هتْرَ هی ػذ یب در آى گٌبٍ درّؽ ّرْد دارد، یبطزاًزبم اّ را 

ثزای ایي کَ آلْدٍ ثَ درّؽ ًؼْد توبم گٌبُبى را . ثَ درّغگْیی هی کؼبًذ

 .تزک گفت



 خذای رحوت کٌذ کظی را کَ در ًیکی ّ : فزهْد( ؽ)رطْل اکزم

چگًَْ : راّی حذیج پزطیذ. ًیکْکبری ثَ فزسًذ خْیغ کوک کٌذ

 :فزسًذ خْد را در ًیکی یبری ًوبین؟ حعزت در رْاة چِبر دطتْرداد

آًچَ را کَ کْدک در لٍْ ّ لذرت داػتَ ّ اًزبم دادٍ اطت اس اّ لجْل . 1

 .  کٌذ

 .آًچَ اًزبم آى ثزای کْدک طٌگیي ّ غبلت فزطبطت اس اّ ًخْاُذ. 2

 .اّ را ثَ گٌبٍ ّ غغیبى ّادار ًکٌذ. 3

 .ثَ اّ درّؽ ًگْیذ ّ در ثزاثز اّ هزتکت اػوبل احومبًَ ًؼْد. 4



 هي رْاى ثْدم ّ درػجبدت هظتحت ثظیبر کْػب: فزهْد( ع)اهبم صبدق  .

ّلتی ثٌذٍ ای هحجْة . فزسًذم اس ایي کوتز ػول کي: پذرم ثَ هي فزهْد

 .خذا ثبػذ خذا ثب  ػول کن اس اّ راظی هی ػْد



 یکی اس ػْاهل رّاًی کَ ثبػج درّؽ گفتي کْدک اطت احظبص تحمیز

 اطت

یکی اس ػلل درّغگْیی اغفبل تزص اس هزبسات اطت. 



 ثَ هزدم کّذاة راٍ درّغگْیی را تلمیي ًکٌیذ ّ درّؽ طبسی را ثَ آًبى
ثچَ ُبی یؼمْة ًوی داًظتٌذ گزگ اًظبى را ًیش هی درد، اس . ًیبهْسیذ

 .تذکز ّ تلمیي پذر اطتفبدٍ هیکزدًذ

 ثَ فزسًذاى ( ع)هی فزهْد کَ حعزت طزبد سیي الؼبثذیي ( ع)اهبم ثبلز
خْد ًصیحت هی کزد ّ هیفزهْد اس درّؽ کْچک ّ ثشرگ  رذی یب 

سیزا آدهی ّلتی درّؽ . ػْخی، پزُیش ًوبییذ ّ پیزاهْى آى ًگزدیذ
 .کْچک گفت، رزأت هیکٌذ درّؽ ثشرگ ثگْیذ



 ایي ثْد کَ هی ( ع)ثَ فزسًذع اهبم حظي ( ع)اس ّصبیبی حعزت ػلی

 .ًبخْػی درّغگْیی اس توبم ًبخْػیِب لجیح تز ّ ًبپظٌذتز اطت: فزهْد

 کن ًصیت تزیي : اس رطْل اکزم حذیج کزدٍ اطت کَ فزهْد( ع)اهبم ثبلز

 .هزدم اس طزبیبی هزداًگی ّ فعبیل اًظبًی درّغگْیبى ُظتٌذ



 ثَ فزسًذاى خْد احتزام کٌیذ ّ ثب آداة ّ رّع : فزهْد( ؽ)رطْل اکزم

 .پظٌذیذٍ ثب آًِب هؼبػزت ًوبییذ



 غفل ُفت طبل ثبسی کٌذ، ُفت طبل خْاًذى ّ : هی فزهْد( ع)اهبم صبدق

ُفت طبل همزرات سًذگی ّ حالل ّ حزام لبًًْی را یبد . ًْػتي ثیبهْسد

 .ثگیزد



 سیبدٍ رّی در هالهت ّ طزسًغ، آتغ : هی فزهبیٌذ( ع)حعزت ػلی

 .لزبرت را ػؼلَ ّر هی کٌذ



 هی فزهبیٌذ( ع)حعزت اهبم حظي ػظگزی : 

 َتززی ّ غغیبى فزسًذ ثز پذر خْد در کْدکی اّ را در ثشرگی ث

 .ًبرظبیی ّ ػبق پذر هی کؼبًذ

 



 کظبًی کَ ػخصیت ّ ػزف هؼٌْی دارًذ، : هی فزهْد( ع)حعزت ػلی

 . ػِْات ّ توبیالت ًفظبًی در ًظز آى ُب پظت ّ کْچک اطت



 آًبى کَ ػزافت ًفظبًی دارًذ داهي خْد را ثَ خْاُؼِبی پظت آلْدٍ ًوی

 .کٌٌذ



 ( ع)ّ اهبم حظیي ( ع)اس فزسًذاى خْد اهبم حظي( ع)رّسی حعزت ػلی

در چٌذ هْظْع طؤاالتی کزد ّ ُز یک اس آًبى ثب ػجبراتی کْتبٍ 

 .رْاثِبیی حکیوبًَ دادًذ

 هتْرَ حبرث اػْر کَ در هزلض حبظز ثْد ( ع)طپض حعزت ػلی

ایي طخٌبى حکیوبًَ را ثَ فزسًذاى خْدتبى ثیبهْسیذ، سیزا : گزدیذ ّ فزهْد

 .هْرت تمْیت ػمل ّ هآل اًذیؼی ّ رأی صبئت آًبى هی گزدد



 هی ( ع)اّم الفعل ُوظز ػجبص ثي ػجذالوطلت دایَ حعزت اهبم حظیي

، اهبم حظیي را کَ در آى هْلغ (ؽ)گْیذ یک رّسی رطْل اکزم 

کْدک لجبص پیغوجز را تز . ػیزخْار ثْد اس هي گزفت ّ در آغْع کؼیذ

حعزت . هي غفل را چٌبى ثَ ػذت اس پیغوجز رذا کزدم کَ گزیبى ػذ. کزد

اّم الفعل آرام، لجبص هزا آة تطِیز هی کٌذ، ّلی چَ چیش : ثَ هي فزهْد

 .هی تْاًذ غجبر کذّرت ّ رًزغ را اس للت فزسًذم حظیي ثزغزف ًوبیذ



 هزدم را ثَ ًوبس خْاًذ ّ حعزت حظي غفل ( ؽ)رطْل اکزم

پیغوجز غفل را پِلْی . خزدطبل صذیمَ اغِز ًیش ثب آى حعزت ثْد

.  یکی اس طزذٍ ُبی ًوبس را خیلی غْل داد. خْد ًؼبًذ ّ ثَ ًوبس ایظتبد

هي طز اس طزذٍ ثزداػتن، دیذم حعزت حظي اس : راّی حذیج هی گْیذ

ّلتی ًوبس توبم . ربی خْد ثزخبطتَ ّ رّی کتف پیغوجز ًؼظتَ اطت

یب رطْل هللا چٌیي طزذٍ ای اس ػوب ًذیذٍ ثْدین، : ػذٍ هؤهْهیي گفتٌذ

ّحی ًزطیذٍ ثْد، فزسًذم : فزهْد. گوبى کزدین ّحی ثَ ػوب رطیذٍ اطت

حظي در حبل طزذٍ ثز دّػن طْار ػذ، ًخْاطتن تؼزیل کٌن ّ کْدک را 

 .ثَ سّر ثگذارم، آى لذر صجز کزدم تب غفل خْدع اس کتفن پبییي آهذ



 فزهْد کَ رطْل اکزم ًوبس ظِز را ثب هزدم ثَ روبػت ( ع)اهبم صبدق

. گذارد ّ دّ رکؼت آخز را ثَ طزػت ّ ثب اطمبغ هظتحجبت ثزگشار کزد

یب رطْل هللا آیب در ًوبس پیؼبهذی ػذ؟ حعزت : پض اس ًوبس، هزدم گفتٌذ

دّ رکؼت آخز را ثب طزػت ادا کزدیذ؟ : هگز چَ ػذ؟ ػزض کزدًذ: پزطیذ

 هگز صذای ػیْى ّ اطتغبحَ کْدک را ًؼٌیذیذ؟: فزهْد



 پٌذ چیش اطت : اسرطْل اکزم ًمل کزدٍ اطت کَ هی فزهْد( ع)اهبم صبدق

یکی اس آى ُب طالم گفتي ثَ . کَ تب لحظَ هزگ آًِب را تزک ًوی کٌن

در اًزبم ایي اػوبل رغجت دارم تب ثؼذ اس هي ثَ صْرت . کْدکبى اطت

 .طٌتی ثیي هظلویي ثوبًذ ّ ػول کٌٌذ



 یکی اس . ثْد( ؽ)پذری ثب دّ فزسًذ خْد ػزفیبة هحعز رطْل اکزم

پیغوجز کَ ایي رفتبر . فزسًذاى را ثْطیذ ّ ثَ فزسًذ دیگز اػتٌب ًکزد

چزا ثب فزسًذاى خْد ثَ غْر هتظبّی : ًبدرطت را هؼبُذٍ کزد ثَ اّفزهْد

 رفتبر ًوی کٌی؟

 ثیي فزسًذاى خْد ثَ ػذالت رفتبر ًوبییذ، ُوبى غْر کَ هبیلیذ فزسًذاى

 .ػوب ّ هزدم ثیي ػوب ثَ ػذل ّ داد رفتبر کٌٌذ



 ثَ خذا : اس پذر گزاهی خْد ًمل کزدٍ اطت کَ هی فزهْد( ع)اهبم صبدق
اّ . لظن رفتبر هي ثب ثؼعی اس فزسًذاًن اس رّی تکلف ّ ثی هیلی اطت
را رّی ساًْی خْد هی ًؼبًن، هحجت ثظیبر هی کٌن، اس ّی 

ثب آًکَ ایي ُوَ احتزام ّ هحجت . ػکزگشاری ّ لذرداًی هی ًوبین
ػبیظتَ فزسًذ دیگز هي اطت، ثَ ایي تکلیف تي هی دُن، اّ ّ ثزادراًغ 
را ثیغ اس حذ احتزام هی کٌن ثزای ایي کَ فزسًذ ػبیظتَ ام اس ػز آًبى 

هصْى ثبػذ، ثزای ایي کَ ایٌبى ثب کْدک ػشیش هي رفتبری را کَ 
خذاًّذ طْرٍ یْطف را ثَ . ثزادراى یْطف ثب یْطف ًوْدٍ اًذ ًٌوبیٌذ

غْر ًوًَْ ثز پیغوجزع فزّ فزطتبد تب افزاد ًظجت ثَ یکذیگز حظذ 
 .ّرسی ًکٌٌذ ّ هبًٌذ ثزادراى حظْد یْطف ثَ حظذ ّ طتن آلْدٍ ًؼًْذ



 کظی کَ کْدکی دارد ثبیذ در تزثیت اّ : فزهْدٍ اطت( ع)حعزت ػلی
 خْد را تب طز حّذ غفْلیت ّ کْدکی تٌّشل دُذ، 

 خبرد ػذ تب در ( ؽ)هزدی ثَ ًبم یؼلی ػبهزی اس هحعز رطْل اکزم
را ( ع)رلْی هٌشل، اهبم حظیي . هزلظی کَ دػْت داػت ػزکت کٌذ

ثَ ( ؽ)دیذ کَ ثب کْدکبى هؼغْل ثبسی اطت، غْلی ًکؼیذ رطْل اکزم 
را دیذ، ( ع)ّلتی اهبم حظیي . هؼیت اصحبة خْد اس هٌشل خبرد ػذ

دطتِبی خْد را ثبس کزد ّ اس اصحبة رذا ػذ، ثَ غزف فزسًذ رفت تب 
کْدک خٌذٍ کٌبى ایي غزف ّ آى غزف هی گزیخت ّ . اّ را ثگیزد
ثچَ را گزفت ّ دطتی سیز . ًیش خٌذاى اس پی اّ ثْد( ؽ)رطْل اکزم 

لت ثز لجغ ًِبد ّ اّ را . چبًَ کْدک ّ دطت دیگز پؼت گزدى اّ گذارد
 .ثْطیذ

 



 کظی کَ ثَ کْدکبى هظلویي رحوت ّ هحجت : فزهْد( ؽ)پیغوجز اکزم

 .ًکٌذ ّ ثشرگظبالى را احتزام ًٌوبیذ اس هب ًیظت

 در خبٍ خْد ثَ : ًشدیک ّفبت ایي ثْد کَ( ع)اس ّصبیبی حعزت ػلی

 کْدکبى ػطْف ّ هِزثبى ثبع ّ ثشرگتز خْد را احتزام کي

 



 در خبًْادٍ ایي ثْد کَ ُز صجح دطت هحجت ثَ ( ؽ)رّع رطْل اکزم

 .طز فزسًذاى خْد هی کؼیذ

 ّ آى کض کَ فزسًذ خْد را ثجْطذ حظٌَ ای در ًبهَ ػول اّ حجت خْاُذ ػذ

آى کض کَ فزسًذ خْد را ػبد کٌذ خذاًّذ اّ را در لیبهت هظزّر هی 

 .ًوبیذ

 ثْطیذى کْدک رحوت ّ هحجت اطت: هی فزهْد( ع)حعزت ػلی .

ثْطیذى پذر ّ هبدر ػجبدت اطت، ّ ثْطیذى . ثْطیذى سى ػِْت اطت

 .ثزادر هظلوبى دیي اطت



 رّسی کَ یْطف را ثزادراًغ : طؤال کزد( ع)اثْحوشٍ اس ػلی ثي حظیي
 .ًَ طبلَ: در چبٍ افکٌذًذ چٌذ طبلَ ثْد؟ حعزت در رْاة فزهْد

 هْلؼی کَ یْطف را اس چبٍ خبرد کزدًذ ّ ثَ غالهی هؼبهلَ ًوْدًذ، یکی
:  اس حعبر ثَ ّظغ کْدک رلت کزد ّ اس رّی رأفت ّ هِزثبًی گفت

یْطف کَ ایي رولَ را ػٌیذ ثب اغویٌبى . ًظجت ثَ ایي غفل غزیت ًیکی کٌیذ
آى کض کَ ثب خذاطت گزفتبر غزثت ّ تٌِبیی : خبغز ّ آراهغ رّاى گفت

 .ًیظت



 هی فزهبیذ( ؽ)رطْل اکزم: 

 ّلتی هؼلن ثَ کْدک ًبم خذا ثیبهْسد، خذاًّذ، هؼلن ّ کْدک ّ ُن چٌیي

 .پذر ّ هبدر غفل را اس ػذاة هصْى هی دارد

 



 ثَ کْدکبى خْد در ُفت طبلگی اهز کٌیذ ًوبس : فزهْد( ؽ)رطْل اکزم

 .ثگذارًذ



 ػجبدات توزیٌی کْدک، دػب ّ ًیبیغ کْدک در پیؼگبٍ خذاًّذ، احز
درخؼبًی در رّاى غفل هی گذارد هوکي اطت کْدک الفبظ ّ ػجبرات 
ًوبس را ًفِوذ، ّلی هؼٌی تْرَ ثَ خذا، راس ّ ًیبس ثب خذا، اطتوذاد اس 

خذا، ػزض دػب ّ توٌب در پیؼگبٍ خذاًّذ را در ػبلن کْدکی خْد درک 
هی کٌذ، اهیذّار ثبر هی آیذ، دلغ ثَ خذاًّذّ رحوت ًبهحذّد اّ هطوئي 

آى حبلت . در ثبغي خْیغ، تکیَ گبُی ثزای خْد حض هی کٌذ. هی ػْد
اهیذّاری ّ اغویٌبى ّ آى تْرَ ثَ لذرت ًبهحذّد الِی، ثشرگ تزیي 

در هْالغ طخت، . طزهبیَ طؼبدت در توبم دّراى سًذگی اّ خْاُذ ثْد
ثَ آى . در پیؼبهذُبی ًبگْار، هی تْاًذ اس آى ًیزّی ًِبًی اطتفبدٍ کٌذ

هتکی ّ هطوئي ثبػذ ّ در رشر ّ هّذ حْادث، ثب خبغزی آرام ػخصیت 
 .خْد را حفع کٌذ



 کظی کَ چِبر فزسًذ ثیبّرد ّ ُیچ یک را : هی فزهْد( ؽ)رطْل اکزم

 . ثَ اطن هي ًبم گذاری ًکٌذ ثَ هي رفب کزدٍ اطت



 ثذتزیي پذراى کظبًی ُظتٌذ کَ در ًیکی ّ هحجت : هی فزهْد( ع)اهبم ثبلز

ًظجت ثَ فزسًذاى اس حذ تزبّس کٌٌذ ّ ثَ سیبدٍ رّی ّ افزاغ ثگزایٌذ، ّ 

ثذتزیي فزسًذاى کظبًی ُظتٌذ کَ در احز تمصیز ّ کْتبُی در اًزبم 

 .ّظبیف، پذر را اس خْد ًبراظی ًوبیٌذ



 کظی کَ اس خْد راظی اطت خؼن کٌٌذگبى : هی فزهْد( ع)حعزت ػلی

 .ثَ ّی سیبد خْاٌُذ ثْد



 پذرم در رُگذر، پذر ّ پظزی را دیذ ثب ُن راٍ هی : فزهْد( ع)اهبم ثبلز

رفتٌذ، ّلی پظز ثی ادة، پظز لْص ّ اس خْدراظی در حبل حزکت ثَ 

پذرم سیي الؼبثذیي اس ایي : فزهْد( ع)اهبم ثبلز . ثبسّی پذر تکیَ کزدٍ ثْد

ػول ًبپظٌذ پظز آى چٌبى خؼوگیي ػذ کَ تب پبیبى سًذگی ثب آى پظز حزف 

 .ًشد



 هصًْیت اغفبل اس خطزات ّ اًحزافِب در پزتْ : هی فزهذ( ع)اهبم ثبلز

 .صالحیت ّ ػبیظتگی پذراى آى ُبطت



 در ظوي تْظیح حمْق فزسًذ، ثَ پذر ( ع)حعزت ػلی ثي الحظیي

ثب فزسًذاى آى چٌبى رفتبر کي کَ احز ًیکْی تزثیت تْ : دطتْر هی دُذ

اّ را چٌبى ثبر ثیبّر کَ ثتْاًذ در . هبیَ سیجبیی ّ روبل ارتوبػی اّ ػْد

ػؤّى هختلف دًیبی خْد ثب ػشت ّ آثزّهٌذی سًذگی کٌذ ّ هبیَ سیجبیی ّ 

 .روبل تْ ثبػذ



 در ظوي ًصبیح خْد ثَ حعزت هزجتی فزهْدٍ اطت( ع)حعزت ػلی: 

فزسًذ ػشیش ثپزُیش اس ایٌکَ ثز آرسُّبی ًفظبًی خْیؼتي اػتوبد ًوبیی، 

 .سیزا تکیَ ثز آرسُّب، هتبع هزدم احوك ّ کن خزد اطت

 



 یکی حیبی ػمالًی ّ . حیب ثز دّ لظن اطت: هی فزهْد( ؽ)رطْل اکزم

حیبی ػمالًی ًبػی اس ػلن ّ داًغ اطت ّ حیبی . آى دیگز حیبی احومبًَ

 .احومبًَ ػجبرت اس رِل ّ ًبداًی اطت



 درثبرٍ حیب ّ احز رّاًی آى ثَ هفعل فزهْدٍ اطت( ع)اهبم صبدق: 

 اگز تؤحیز ػزم ّ حیب ًوی ثْد، احتزام هِوبى ّ ّفبی ثَ ػِذ هزاػبت

اگز حیب ًوی ثْد، در لعبی حْایذ ّ رلت ًیکی ُب ّ ارتٌبة . ًوی ػذ

حیب ًَ تٌِب در ارزای ّظبیف . اس ثذیِب، ثَ غْر ػبیظتَ الذام ًوی ػذ

اخاللی هؤحز اطت، ثلکَ ثظیبری اس فزایط لبًًْی ًیش در پزتْ حیب 

ربهَ ػول هی پْػذ، سیزا ثؼعی اس هزدم اًذ کَ اگز حیب ًوی ثْد ّ 

اسهالهت هزدم ًوی تزطیذًذ، هزاػبت حك پذر ّ هبدر ّ ُوچٌیي حك 

ارحبم خْد را ًوی کزدًذ، اگز حیب ًوی ثْد اهبًتِبی هزدم را رد ًوی 

 .ًوْدًذ ّ اس ُیچ ػول هٌبفی ثب ػفت چؼن پْػی ًوی کزدًذ



 آى کض کَ ػزم ّ حیبیغ کن ثبػذ، ارتٌبثغ : هی فزهْد( ع)حعزت ػلی

 .اس گٌبٍ کن خْاُذ ثْد



پظز، هي صجز ّ اًْاع تلخیِب را چؼیذٍ ام، : لموبى ثَ فزسًذع هی فزهْد

اگز رّس گزفتبر تِیذطتی ػذی ثَ احذی اظِبر . چیشی تلخ تز اس فمز ًیبفتن

 .ًکي کَ در ًظز هزدم حمیز ّ خْار خْاُی ػذ



 در ظوي ثیبى ّظبیف ّ حمْق ُوظبیگبى فزهْدٍ اطت( ؽ)رطْل اکزم: 

هْلؼی کَ ثزای خْد ّ خبًْادٍ ات هیٍْ خزیذاری هی کٌی، همذاری اس آى را 

اگز ًوی تْاًی ُذیَ ثذُی هیٍْ را طّزی ّ هحزهبًَ ثَ . ثَ ُوظبیَ اُذا کي

هزالت ثبع فزسًذاى هیٍْ را ثَ خبرد هٌشل ًجزًذ تب کْدک . هٌشل ثجز

 .ُوظبیَ اس دیذى آى ًبراحت ّ آسردٍ خبغز گزدد



 رفتبر ّ گفتبر ػفت آهیش پذراى ّ هبدراى ػفیف ّ ُن چٌیي ػزایػ

هظبػذی را کَ ثَ هٌظْر ایزبد هلکَ ػفت در هحیػ خبًْادٍ ثزای کْدکبى 

 . خْیغ ایزبد هی کٌٌذ، ثِتزیي راٍ پزّرع ػفت در رّاى فزسًذ اطت



 ثظتز خْاة پظزثچَ ثب پظزثچَ ّ پظزثچَ : هی فزهبیٌذ( ؽ)رطْل اکزم

 .ثب دختز ثچَ ّ دختزثچَ ثب دختزثچَ در طي دٍ طبلگی ثبیذ اس ُن رذا ػْد

 ثبیظتی ثظتز خْاة پظزثچَ دٍ طبلَ را اس سًِب : هی فزهْد( ع)اهبم ثبلز

 .رذا کٌیذ

 هْلؼی کَ فزسًذاى ػوب ُفت طبلَ ػذًذ : هی فزهْد( ؽ)رطْل اکزم

 .ثظتز خْاثؼبى را اس یکذیگز رذا کٌیذ

 



 دختز ثچَ ػغ طبلَ را پظزثچَ ًجْطذ ّ ُن : هی فزهْد( ؽ)رطْل اکزم

چٌیي سًِب اس ثْطیذى پظزثچَ ای کَ طٌغ اس ُفت طبل تزبّس کزدٍ اطت 

 .خْدداری کٌٌذ

 ّلتی دختز ثچَ ػغ طبلَ ػذ، هزد : فزهْدٍ اطت( ع)حعزت اثی الحظي

ًبهحزم حك ًذارد اّ را ثجْطذ، ّ ُن چٌیي ًوی تْاًذ اّ را در آغْع 

 .ثگیزد

 دطتوبلی کزدى هبدر ثَ آلت دختزثچَ ػغ طبلَ : فزهْد( ع)حعزت ػلی

 .خْد یک لظن سًب هحظْة اطت

 



 ثَ خذا لظن اگز هزدی ثب ُوظز خْد ثیبهیشد : هی فزهْد( ؽ)رطْل اکزم

ّ در اغبق کْدک ثیذاری آى دّ را در حبل آهیشع ثجیٌذ، طخٌبى آى ُب ّ 

ُن چٌیي صذای تٌفظؼبى را ثؼٌْد، آى غفل ُزگش رطتگبر ًخْاُذ ػذ، 

 .اگز دختز ثبػذ یب پظز طزاًزبم ثَ سًبکبری آلْدٍ هی ػْد



 َیکی اس هِن تزیي ّ خطزًبک تزیي ػکض الؼولِبی ػمذٍ حمبرت ک

ثؼعی اس کْدکبى ّ ثشرگظبالى اس خْد ًؼبى هی دٌُذ ّ گبُی ثبػج 

طزکؼی ّ غغیبى هی ػْد ّ خطزات غیز لبثل رجزاًی ثَ ثبر هی آّرد، 

 .اًتمبم گزفتي اطت



 آى کظی را کَ خذاًّذ ّطؼت سًذگی دادٍ ّ : هی فزهذ( ؽ)رطْل اکزم

اّ ثز خبًْادٍ خْیغ طخت هی گیزد، ثب هب ثظتگی هؼٌْی ّ پیْطتگی 

 .رّحبًی ًذارد



 در ظوي حذیخی فزهْدٍ اطت( ؽ)رطْل اکزم: 

ّای ثز حبل کظی کَ اس تزص ػّزع توزیذ هی ػْد، ّای ثزحبل کظی کَ اس 

خْف طتوگزی اع هْرد اغبػت ثبػذ،ّای ثز حبل کظی کَ اس تزص 

 آسارع اّ را احتزام کٌٌذ



 آگبٍ ثبػیذ ثذتزیي هزدم در اهت هي کظبًی : فزهْد( ؽ)رطْل اکزم

 .ُظتٌذ کَ اس تزص آسارػبى هْرد احتزام اًذ

 آگبٍ ثبػیذ کظی را کَ هزدم اس تزص ػّزع احتزام کٌٌذ اس هي ًیظت ّ ثب

 !هي ثظتگی رّحبًی ًذارد



 حعزت . اس فزسًذ خْد ػکبیت کزد( ع)هزدی حعْر حعزت اثبالحظي

فزسًذت را ًشى ّ ثزای ادة کزدًغ اس اّ لِز کي، ّلی هْاظت : فزهْد

 .ثبع لِزت غْل ًکؼذ ّ ُزچَ سّدتز آػتی کي

 فزهْد( ع)ػلی: 

چِبرپبیبى ّ حیْاًبت . پٌذپذیزی اًظبى ػبلل ثَ ّطیلَ ادة ّ تزثیت اطت

 .اًذ کَ تٌِب ثب ظزة ّ سدى تزثیت هی ػًْذ



 ثَ فزسًذع حعزت هزتجی فزهْد( ع)حعزت ػلی: 

 .خذاًّذ تْ را آساد آفزیذٍ اطت. فزسًذ ػشیش، ثٌذٍ ّ ثزدٍ ُیچ کض هجبع



 ثزای درص خْاًذى کْدکبى فزهْد( ع)حعزت ػلی: 

 .کظی کَ در کْدکی درص ًخْاًذ، در ثشرگی رُجز ّ پیؼْای هزدم ًوی ػْد


