
 
 

  

 
 
 
 
 

 ٘یست وافی تحر آب را تٛ فضُ وتاب

 تطٕارْ صفحٝ ٚ سراٍ٘طت وٙٓ تر وٝ
    ٔتعذدي ٔٛارد خٕیٙی )رٜ ( در أاْ حضرت

             عّی ) ع (  جا ٞر در فرٔایذ: وٝ ٔی
 ٕٞٝ عّی ایٗ…اٚٞست رٚیٓ،اسٓ ٔی

 یه درجٝ اتعادا٘سا٘یت ٕٞٝ در یعٙی ;چیساست

 .تٛد وٙٙذٌاٖ عثادت تٕاْ فٛق عثادت، است،در

 فٛق درجًٙ، .تٛد زاٞذٞا ي ٕٞٝ فٛق زٞذ، در

 ي ٕٞٝ فٛق لذرت، در .تٛد جٍٙجٛیاٖ ي ٕٞٝ
 ;تٛد لذرتٕٙذاٖ

 
    .۶ ص ،    ج المتقین، روضۀ

    ٧ ص ،    ج بحاراالنوار، .

 حذ آٖ تا است دضٛار تسی )ع(عّی أاْ ضٙاخت

 را اٚ اش ٌرأی ٚرسَٛ ٔتعاَ خذاٚ٘ذ جس وٝ

 تٝ تٟٙا ، حضرت ضٙاخت ٔذعیاٖ ٚ ا٘ذ ٘طٙاختٝ

 طیثٝ ضجرٜ ایٗ تٝ خٛیص ا٘ذن تٛاٖ ا٘ذازٜ

   .ا٘ذ ٜ ضذ ٘سدیه
))اي  :فرٔٛد)ع(عّی تٝ خطاب )ظ( اعظٓ پیأثر
 حمیمت تٝ ٘طٙاخت را ٔتعاَ خذاٚ٘ذ !عّی

 ٌٛ٘ٝ آٖ ٘طٙاخت را تٛ ٚ تٛ  ٚ ٔٗ جس ضٙاختص،

 ((.٦ ٔٗ ٚ خذا جس تٛست، ضٙاخت حك وٝ
 اي ٌٛ٘ٝ تٝ أیرإِٛٔٙیٗ)ع( ٔٙالة ٚ فضایُ

 ضٙاختٝ را عّی)ع( وٝ ٞٓ پیأثر)ظ( وٝ است

 .٘یست ضٕارٜ لاتُ اٚ فضائُ وٝ دارد اعتراف
 ٚ ٔروة دریا ٚ لّٓ ٞا( تاغ درختاٖ )ٚ ا٘ثٜٛ ))اٌر
 ٘ٛیسٙذٜ ٞا ا٘ساٖ تٕاْ ٚ حساتٍر جّٙیاٖ تٕاْ

 طاِة اتی تٗ عّی فضائُ ضٕارش تٝ لادر تاضٙذ،

 7تٛد(( ٘خٛاٞٙذ
 
 

 تا ٚالدت ساِرٚز رجة، سیسدٞٓ

 عظٕاي آیت وعثٝ، ِٔٛٛد سعادت

 .است )ع(أیرإِٛٔٙیٗ حضرت حك؛

 أیر ٌستردٜ ٚ عظیٓ ضخصیت

 ٚٔتٙٛعتر ٚسیعتر)ع( عّی إِؤٔٙیٗ

 در تتٛا٘ذ فرد یه وٝ است آٖ از

 ٚ ضٛد ٚارد آٖ ٘ٛاحی ٚ جٛا٘ة ٕٞٝ

 .آٚرد جٛالٖ تٝ را ا٘ذیطٝ تٛسٗ
 

ک باد 
مبار ت 

حضر بان 
مح ن  و 

شیعیا می  تما م رب 
لسال علیه ا علی  ت 

حضر نان 
م مو میر  ن ا

شقا ی عا
موال میالد 

 



 

 

 

.  

 
 ٔار ٔا٘ٙذا٘ساٖ ٚ ٌرفتٝ دست تر را خٛد ٔحاسٗ ٚ

 ٌریٝ غٕذیذٜ ا٘ساٖ چٖٛ ٚ پیچیذ ٔی خٛد تٝ ٌسیذٜ

 وٝ دارْ جاٖ ٌٛش در را اٚ ٞٙٛزآٚاز )ٌٛیاورد....  ٔی

 سفر، تٛدٖ طٛال٘ی تٛضٝ، وٕی از آٜ، آٜ، (:فرٔٛد ٔی
 8 .ٚرٚد جایٍاٜ تٛدٖ تسري ٚ راٜ ٚحطت
 فرٔٛدٜ تارٜ ایٗ خٕیٙی )رٜ ( در أاْ حضرت

طاِة  اتی تٗ عّی تٍٛییٓ وٝ است آٖ اِٚی"است:
 اٚست ضاخصٝ تسرٌتریٗ ایٗ ٚ تٛد خذا تٙذٜ )ع( فمط

 ترتیت ٚ یافتٝ پرٚرش وردٚ یاد آٖ از تٛاٖ ٔی وٝ

 ازتسرٌتریٗ ایٗ ٚ است اِطاٖ عظیٓ پیأثر ضذٜ
  »است. افتخارات

   

 عّی رٚي ٌُ تٝ جٟا٘ٓ ٞردٚ از فارغ

 عّی ٔٛي خٓ تٝ جٛا٘ٓ دٚست خٓ از

 دٚست پی از ّٔىٛت ٚ ّٔه عرصٝ وٙٓ طی

 عّی اترٚي چٛ خراتات تٝ آرْ یاد

 
 
    ص ،    ج العربى، التراث داراحیاء بحاراالنوار، . . ٨

    روایت ذیل
 
 
 

 

 أیر حضرت ٔعٙٛي ٔمأات

 است پایٝ تذاٖ )ع(تا إِٛٔٙیٗ

 فٟٓ ٚ درن از ٔردْ عْٕٛ وٝ

 ٌٛ٘ٝ تٝ عاجس٘ذ؛ آٖ تحُٕ ٚ

 اٌر :پیأثر)ظ( فرٔٛد٘ذ اي

  أت از ٌرٚٞی وٝ ٘ثٛد
 درتارٜ ٔسیحیاٖ ٕٞا٘ٙذ ٔٗ،

 ٔی وطیذٜ ا٘حراف تٝ عیسی

 تٛچیسي درتارٜ ٞرآیٙٝ ضذ٘ذ،

 ٔىا٘ی ٞیچ از وٝ ٌفتٓ ٔی

 خان ٍٔر وردي ٕ٘ی عثٛر

 ازآب ٚ داضتٙذ ٔی تر را پایت

 استفادٜ ضفا ٘یت تٝ تٛ ٚضٛي

 .ورد٘ذ ٔی

 ي أیرإِٛٔٙیٗ)ع( تٙذٜ حضرت
 وّٕٝ ٚالعی ٔعٙاي تٝ خذا

 درحضٛر ضٕرٜ ضرارتٗ تٛد٘ذ،

ٌفت  چٙیٗ ایطاٖ درتارٜ ٔعاٚیٝ
 وٝ ٌیرْ ٔی ضاٞذ را خذا پس"

 در وٝ حاِی در ... دیذْ را اٚ

  تٛد ایستادٜ ٔحراتص


