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 :مقدمه استاد 

ِحین حمِى الزَّ  ِبظِن الّله الزَّ
 یىزِ اِه الطَّ  هِ لِ آو   ذ  مَّ ح  ی ه  ل  ع   الم  والظَّ  ۀالالصَّ یى و  ِم ال  الع   ب  ر   هِ لّ لِ مذ  الح  

 
هاو ها در هظیز حزکث و رػدذ ايظداوم هًشلهداا هداژ ویدتا و ج دزار س

و هداا هةدار   يؼذيی به حظاب هدی آیًدذ کده و دىد او را هدی طداسيذ
ن    ب ّ ز  ِلد اوَّ » رهضاوم هاا وسیذو يفحات الهی و  ذبات رّبايی اطث که:

هاا هةدار  رهضداوم فز دث  «.هاىا ل  ض  زَّ ع  ح  أال ف   حات  ف  ن ي  ک  هزِ د   اِم یّ أفی 
د»ویتا اژ در هظیز طلى  و رػذ ايظايی اطدث کده اس آو بده  « هاللّ هز  ػ 

جعةیز فزهىدا ايذ. در ایى هاا هةار م هؤهًیى بده ضدیافث الهدی و طدفزا 
گظحزدا رحمث او فزاخىايذا ػذا ايذ جدا بده حظدا لابلیدث و تزفیدث 

 خىدم اس کزاهات و عًایات ویتا الهی هحًعن ػذا و جىػه بزگیزيذ. 
خذاژ هحعال در هاا هةار  رهضاو که ها را هفحخز به ههمايی ویتا خدىد 

ا و طفزا کزاهث خىد را به ايذاسا وطعث بدی کدزاو خدىیغ  هدى فزهىد
فزهىدام عظین جزیى حمایك و جحفه هاژ خدىد را بدزاژ هدا ههّیدا يمدىدا 
اطث. خصى یث کزین و رفحار کزیمايه ایى اطدث کده بدزاژ  دذیزایی 
ههماو خىدم هز آيچه يشد خىد دارد و هًاطدا ههمداو اطدثم بدزاژ او 

 زاهحی بزاژ ههماو هضایمه يمی کًذ. آهادا کزدا و اس يعمث و ک
ػایذ عظین جزیى يعمث و کزاهحی که خذاژ هحعدال در ایدى هداا هةدار  
بزاژ ههماياو خىد ههّیا فزهىدام يشول کحاب الهی یعًی لزآو کزین اطث 
که آو را کالم بی واططه خىد بزاژ هخلىلات دايظحه و يشول لدزآو را بده 

 زهىدا اطث. چزا کده هدی فزهایدذ:عًىاو و ف ایى هاا هةار  اخحیار ف
زآو» يِشل  فیِه الم  ِذژ ا  ضاو الَّ ه  هز  ر  و عالوا بز ایى کده ایدى هداا را بده « ػ 



هًیى را به ايض و جدالوت آو در ایدى هداا ؤيشول لزآو ػزافث بخؼیذام ه
ايظث با ایى کحاب ػدزیفم بدا ؤاهز فزهىدا جا ايظاو به واططه جى ه و ه

او  «رفیدك روسهداژ بًدذگی»آو ايض و رفالث یافحه و ایى کحاب ػزیفم 
 باػذ.

هز  »بًابز ایىم هاا رهضاو  ة  الّله»و « الّله ػ  اطدث و در ایدى هداام « ضیاف 
خذاويذ اس ايظاو  ذیزایی هی کًذ. طفزا ایى  دذیزایی و ضدیافث الهدی 

دة  الّلده»لزآو اطث که  ب  دهز  الّلده»طدث. خذاويدذ در ایدى ا« هأد  بدا « ػ 
گزطًهی و جؼًهی و با طهارجی که اس آهزسع گًاهاو يصیا ايظاو هدی 
ػىدم للا ايظاو را آهدادا  دذیزایی در ضدیافث خدىد هدی کًدذ و ایدى 

  ذیزایی با لزآو اطث. 
گشیذا اژ اس کحاب  آداب ايض با لزآو  ،«رفیق روزهای بندگی»کحابچه 

ايه جدذویى و ايحؼدار لدزار دارد و بده سودژ جىّطد  اطث که در آطح کزین
 و يؼز هعارف هًحؼز خىاهذ ػذ )علیه الظالم(هزکش رػذ دايؼهاا اهام  ادق

اّها با جىّ ه به ایً ه يؼز ایى کحاب به خاطز ػزای  خاّؽ فعلی به جأخیز 
روس هداا  طدیي حه کىجاا هحًاطا با افحادم هخحصزژ اس آو در لالا طی 

بدا جىّ ده بده  وبزاژ بهزا بیؼحز اس ایى طفزا ضیافث الهی ار  رهضاو ةه
ػزای  خاّؽ ابحالژ ا حماعی به ویزوص هًحىص کزويا و هحدذودیث 

زاژ اطدحفادا در فضداژ بددطحزطی به  لظات عمىهی ايض بدا لدزآو و 
 ذ. یگزد جًظین هجاسژ

اس سحمدددات حجدددث االطدددالم و المظدددلمیى  در  ایددداو السم اطدددث
طیذهحمذرضا فمیه ایمايی و طایز دوطحاو هظحه هًظىهه ف زژ عالهده 

و  )علیده الّظدالم(هزکش رػذ دايؼدهاا اهدام  دادق )رضىاو الله جعالی علیه(طةاطةایی
همه کظايی که در جزویج فزهًد  لزآيدی جدالع هدی کًًدذ لدذر دايدی 

 العالمین ربّ والحمدهلل  يمائین.
 محمدرضا عابدینی

 ه.ق4114اوّل رمضان المبارک 
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

 
  

 ل: او  

 رفیق حی   ؛قرآو
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  ضعىرزيذه و با رفیكلرآو؛ 

خاىا  واىیؼ ؽْىس اعت که باا هصيذه و با زقیقتیقشآو کشین 
و کًذ و با ايغايی که همذم او اعت و با او زؾاش استباه بشقشاس هی

ىستی هًْای زقیقای يظ با قشآو دس فا  ؽىد. يؾش داسد و سفیق هی
ؽْىس بذايذ و بیابذ. کًذ، که ايغاو قشآو سا صيذه و باوىد سا پیذا هی

ت باؽذ که همایى قشآيای بشای ها کمی عخ ؽایذ باوس ایى هغؤله
و تاالو   نیشیاگ یهاا به دعت قشاس داسین و آو س که دس هسنش او

ؼ استباه ی زّی و صيذه اعت که با هخاى  وىی، هىخىدنیکً یه
ایاى  ، اّها زقیقت ایى اعت که قاشآو زیاا  داسد وکًذ یهبشقشاس 

اهشی کلماا  و الاااً قاشآو يغابت باه زقیقات قاشآو هشتبه ٍا
  .بذو اعت بشای سوذهمچىو يغبت 

ل   الّله» :ذیفشها یهوذای هتْال  اض  . ي  اىم  یل اال اْلق  اى  اْلس  ال ِإلاه  ِإال  ه 
ق ْیل  اْلِكتاب  ِباْلس  ل  « زاّی قّیاىم»وذاويذ ایى کتاب اص ىشف  ;«   ّ 

ىم»اعن به عىی ؽما آهذه اعت و وقتی  یل ّی ق  تدلای  وذاوياذ «ز 
وىاهذ باىد. پاظ ایاى کتااب، اعن آو  هَهش، قشآو کشین کًذ یه

یقات صياذه باؽاذ، و به ًّاىاو یاح زقبه قشآ. اگش يگاه اعت زّی 

                                                                                       

 .3و2ٓ: 3آل ّمشاؤ - ;

ل  رفاقت روز او 
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

ایاى کتااب با ایى يگاهی که اهشوص يغابت باه اوماُ و ازىال ها 
 داسین، ویلی هتااو  وىاهذ ؽذ.الهی 

   ادب دضىر در هذضر کحاب دی: 

تقىس کًین قشاس اعت دس هسنش یكی اص اولیاء الهی قشاس بگیاشین. 
قبل اص سعیذو به هسنش او، چقذس وىدهاو سا باشای ایاى زناىس 

و تىخه  نیکً یهو دس لسَا  زنىس چقذس هشاقبت  نیکً یهآهاده 
داسین که سفتاس ياهًاعبی اص ها عش يضيذ. زال دس يَاش بگیاشین کاه 

و یاا  ّلیه و آلاهٓ الّلهٔفلی  ی هكشم اعالمهن اکًىو دس هسنش يىسايی يب
 قيْاا  زامش هغتین،  ٓالغالم هنیّلٔیكی دیگش اص زنشا  هْقىهیى

همایى  ی دیگش وىاهاذ باىد.ا گىيهيىُ سّایت ادب و استباه ها به 
آهادگی و هشاقبت بایذ دس هىسد قشآو کشین که هَهش زیا  هيلاق 

ی کشده يیض سّایات وذای هتْال اعت و بذوو واعيه بشای ها تدلّ 
ايغاو دس بشابش یكی اص اولیاء الهی قشاس  ؽىد یهساعتی هگش  ؽىد. به

بگیشد، اها ادب زنىس دس هسنشػ سا سّایت يكًذ؟ٕ زاال اگاش 
قشآو سا چًیى دیذین، يسىه قشاس گشفتى دس بشابشػ به همیى يغابت 

 تغییش وىاهذ کشد.



 
4 

ه قشآو زقیقتی صيذه و باا ؽاْىس ؽىد کاگش ایى باوس دس ها تقىیت 
با قشآو سابيه دو ىشفه بشقشاس هی کًین، باا قاشآو سفیاق های  اعت،

ؽىین و قشآو بهتشیى سفیق ؽایق ها دس پغتی و بلًذی های صيذگی 
دس ایى فىس   های صيذگی ها وىاهذ بىد.ها و عختیو دس تًهایی

یح هىخىد  ییگى پاعخسابيه ها و هش یح اص آیا  قشآو، بش اعاط 
اهكااو ياذاسد کاه  اعاعاا  وىاهاذ ؽاذ. ها يیاص وىاعته و به  صيذه

ی  صيذههىخىدی، صيذه و زكین باؽذ؛ اها دس استباه با یح هىخىد 
ی فاشد ها گاتاهو  ها وىاعاتدیگش هيالبی بگىیذ که باا يیاصهاا و 

اعت. اگش ایى هيل  سا پزیشفتین، آيگاه گاتگى و  استباه یبهقابل، 
قشآو هًْا پیذا وىاهاذ کاشد و واىاهین دیاذ کاه قاشآو هخاىبه با 

. ذیگى یهپاعخ با ها به گاتگى هی يؾیًذ و به ها هيابق يیاصهای ها 
يقال ؽاذه  ٓالغاالم هیّلٔاهام فادقدس سوایت صیبایی اص وخىد هباسک 

ى » که فشهىديذ: م  شآو  زٌا ال ی  ی ا صياذهقاشآو زقیقات   ;« إو  الق 
شدو آیا  قشآو يیض صيذه هغتًذ و يخىاهًذ  شدیه یيماعت که    .ه 

 

  
                                                                                       

 203ؿ ، 2ج . تاغیش ّیاؽی، ;

ل  رفاقت روز او 
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  

م  : دو 

 سفرٌ ضیافت الهی ؛قرآو
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 الهی هأدبه  لرآو؛ 

ن سا باشای پازیشایی اص هخلىقاا   وذاويذ  واىیؼهتْال ایى ّاال 
هخلىقا  زنش   ىیتش یگشاهو ايغاو به ًّىاو  اعت پذیذ آوسده

ن، دس هماه زاال ههمااو اوعات و دس مایافت  زق، دس ایى ّاال 
او زنىس داسد. اگش هاه هباسک سهناو يیض به ىىس ویژه به  پشهسبت

ًّىاو هاه میافت الهی هْشفی ؽذه، به بشکت يضول قشآو، دس ایاى 
قشآو کاشین سا  ّلیه و آلهٓ الّلهٔفلی سعىل هكشم اعالمهاه ؽشیف اعت. 

که به فشاوىس هشیح وىايذه اعت؛ یًْی عاشه الهی؛ « الّله ة  ب  هؤد  »
غازایی  هاا آو، باشای ؽىيذ یهاص ههمايايی که بش عش عاشه زامش 

اْشآو  ». آو زناش  فشهىدياذ: عااصد یه هًذ بهشهسا  ها آوداسد و  اْلق 
ة   ب  ْؤد  ىا  الّلهه  م  ل   ْ ت  ْن ف  ت  ْْ ي  اا اْعات  اه  ه  ت  ب  ْؤد  دس ایاى مایافت باضس   ;«ه 

  .نیا يؾغتهالهی، ها بش عش عاشه گغتشده قشآو کشین 

ایاى ازغااط سا داؽاته  ، بایاذنیًیيؾا یهاوقتی بش عش عاشه قشآو 
، ىیتاش نیکشمیافتی زنىس داسین کاه فااز  آو،  باؽین که دس

، سو ىیااافشاد اعت؛ اص  ىیعخاوتمًذتش، قذستمًذتشیى و ىیتش یغً
دس ایى میافت کشیمايه، قًاّت کاشدو فاسیر يیغات و ايغااو 

                                                                                       

 27ؿ ، 2ج . اهالی عیذ هشتنی، ;

م  رفاقت روز دو 
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 رفیق روزهای بندگی رفیق روزهای بندگی

7 

 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

هشچه بتىايذ اص ایى عاشه بهشه بیؾتشی ببشد، هيلىب وىاهاذ باىد. 
دس  ضیچ همه: فشهىديذ یه تْالی ّلیهٓ الّله سمىاؤبهدت الّله تیآزنش  

الِ  القاشآِو  ى  ِها ئت  ز ها ِؽ و  »که  فشهىديذ یهاؽاسه قشآو اعت و  ا م 
یًْی اص قشآو هشچه هی وىاهیذ بشای هش يیاص زقیقای کاه  «ئت  ِؽ 

 .داسیذ بهشه بشداسی کًیذ

اىم» عاىیاگش باوس کشدین که ایى کتاب اص  یل اّی ق  آهاذه و او دس « ز 
کمال هسبت ایى عاشه سا بشای هاا گغاتشده اعات، آيگااه همكاى 

ی بًؾیًذ و با چًیى هىخاىدی ا عاشهيیغت که ايغاو بش عش چًیى 
 بهشه هتًاع  با يیاص وىد يبشد.ىد؛ اها ؽ فسبت هن

 :سفره الهی، ضفابخص و روح افسا  

ه  »  ّباس  ت  ب  ْؤد  ىا ه  م  ل   ْ ت  ْن ف  ت  ْْ ي  ا اْعت  ؾاو هی دهذ، قشآو عاشه ي  ;«ه 
قاشآو افلی سوذ ايغاايی اعات.  یزاغهًْىی هْشفتی اعت که 

ْا »کشین  لِّ ؽ  اة  و   ِتْبیايا  ِلك  ْزم  اذی  و  س  ْؾاشیٍء و  ه  ْغاِلمیى  ب   >« ِلْلم 
و هاذایت و سزمات و هباّیى و سوؽاًگش هماه چیاض اعات یًْی 

                                                                                       

 27ؿ ، 2ج . اهالی عیذ هشتنی، ;
 .89ٓ: 16يسلٔ - >
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آيچه دس عاشه قشآو بشای هاا قاشاسداده بؾاس  بشای هغلمیى اعت. 
به فشهىده وذاويذ هتْاال:  ،ؽذه همه ؽاا بخؼ و سوذ افضا اعت

ى  ِؽااٌء و  » ْشآِو ها ه  ل  ِهى  اْلق  ضِّ  ً یى   و  ي  ًِ ْؤِه ٌة ِلْلم  ْزم  ياؽای و ایاى  .;« س 
 سزمت و هذایت واّفه سزیمّیه وذاويذ بشای هاؤهًیى اعات.اص 

اش اعان زیاا  واذای عابساو  چشا که بیاو ؽذ، َه  قشآو کشین ه 
َهش با  دس استباه اعت؛ ياه  دائما  وىدػ  اٍهاسکًًذهاعت و ایى ه 

ياصل ؽذه باؽذ و تمام؛ بلكه دس تمام عاّا ، دقائق  باس حایًكه ی
و لسَا  دس زال تًضل اص عىی زنش  زق اعت؛ پظ هماىاسه 
تاصه و خذیذ اعت و دس هیچ صهايی ىشاو  و تاصگی واىدػ سا اص 

 الّله ِبْغِن » قشآو کشین هايًذ . با ایى يگاه، یح آیه اصدهذ یيمدعت 
ِى  ْزم  ِزیِن  الش  وىاياذو اص ى عاّت بخاىايین، غیاش که ها دس ای« الش 

چاىو اتقاال ایاى کتااب باه همیى آیه دس یاّت دیگاشی اعات. 
، دائمی اعت و فیل وذای هتْال دس هش لسَه، زقیقت وىیؼ

ی که اص ىشیق قشآو کشین ا لسَهزال يى ؽذو اعت و ها دس هش دس 
با هًبِ ایى فیل هتقل ؽىین، اص فیل و بشکتی کاه دس آو لسَاه 

 ، بهشه وىاهین بشد.ؽىد یهياصل 

                                                                                       

 .82ٓ: 17اعشاءٔ - ;

م  رفاقت روز دو 
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  

م  : سى 

 ياهۀ هحبُب ؛قرآو
 

م  رفاقت روز دو 
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  هذبىباز جايب   ياههلرآو؛ 

ت وىد ی اص خاي  هسبىب اعت تا ها سا به میافا ياههقشآو کشین 
باا قاشآو »فشهایًاذ: هی ٔقذط عشهٓدّى  کًذ. زنش  اهام ومیًی

ایى بضس  کتاب هْشفت آؽًا ؽى اگشچه با قشائت آوٕ و ساهی اص آو 
به عىی هسبىب باص کى و تقىس يكى کاه قشائات باذوو هْشفات 

ی تاى و ی يذاسد. آوش ایى کتاب اص ىشف هسباىب اعات باشاشیتؤث
، هسبىب اعات؛ اگشچاه ّاؽاق و بشای همه کظ و ياهه هسبىب

گیاضه زاِ  هسباىب کاه کماال هسّ  هااد آو سا يذايذ و با ایى اي
 تماام دس اگاش هيلىب اعت به عشاغت آیذ و ؽایذ دعتت گیشد. ها

 عادذه باه اعات، هاا کتااب قشآو که ىیا ؽكشايه به ّمش لسَا 
 ;.«این بشيیاهذه ّهذه اص سوین

 :ث به لرآو  هذب 

وخاىد  الْااده واسقاص قاىای ياؽاًاوته و البتاه « هسبت»يیشوی 
 باذوو دل، ايغاو اعت. زشکت زّبی، زشکت دل اعت و زشکات

 ياهتًااهی عامت باه هسبت عشّت و قذس . اعت صهاو و هكاو
بهداات  الّلاه تیاآزناش  . ياذاسد زاذ و هاشصی هایچ و اعات

                                                                                       

 211ؿ ، 16ج . فسیاه اهام ومیًی، ;

م  رفاقت روز سى 
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

بخىاهًاذ قباىل  کاه ىیاصیادی داسيذ تاا  ویؽشااّمال »: فشهىد یه
بغیاس کن و با عاشّت  ویؽشاؽىيذ؛ اها هسبت چیضی اعت که با 

هسّبات و واذهت باه »و هی فشهىديذ:  «ؽىد یهبغیاس صیاد قبىل 
 «قشآو هىخ  استباه با قشآو هی ؽىد.

با قشآو هْشفت الصم اعت و تاا قاذس  ضیآه هسبتبشای ایداد سابيه 
ایى کتاب بشای ها هدهىل باؽذ، هسبت به آو هن ایداد يخىاهاذ 

باه قاشآو، بیؾاتش ؽاىد،  ؽذ. هش چقذس ايظ و ؽىق ايغاو يغبت
قشآو يیض زقیقات واىد سا بیؾاتش باه ايغااو يؾااو وىاهاذ داد و 

 نیًایب یههْشفت ايغاو يغبت به قشآو بیؾتش وىاهذ ؽذ. پظ اگش 
، بایاذ باذايین کاه دهاذ یيماکه قشآو زقیقت وىد سا به ها يؾااو 

 نیدايا یيما: فشهىد یهبهدت  الّله تیآهؾكل اص هاعت. زنش  
زلىا ٔقشآوٓ دس رائقه ها تلخ اعات؟ٕ ّلاتؼ ایاى  که نیا کشدهچه 

 اعت که ها بیماس هغتین.

 خذهث به لرآو:

ی ایداد هسبت به قشآو، وذهت کشدو به آو اعات. ها ساهاص دیگش 
استباه و وذهت به قشآو هی تىايذ کاسعاص باؽذ و هسّبت قشآو باه 
ها که هماو خلىه هسّبت الهی اعت سا به وىد خل  کًین. اگشچه 
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ایى هسّبت و سزمات قاشآو همیؾاگی اعات و هساذودّیت هان 
يذاسد، اّها اؽكال اص ها اعت که ٍشف دسیافت ایاى هسّبات يمای 
ؽىین. وذهت به قشآو باّث هی ؽىد که گشه سابيه ايغاو با قشآو 
باص ؽىد و هش وذهتی به قشآو سابيه ايغاو با قشآو سا فامیمی تاش 

قشآو هىخ  استبااه  هی کًذ. هش هشتبه وذهت فشدی و خمْی به
ؽاىد و هسّبات سا بیؾاتش بیؾتش و فهن بیؾتش اص زیاا  قاشآو های

کًین و اثش هسّبت قشآو، فهن بیؾتش و هذایت بیؾاتش اص دسیافت هی
ىشیق فهن و ّمل به قشآيی اعت که هسبىب ها واقِ ؽذه اعات. 

هًْا پیذا  دس يَام فشدی ،هسبتهمكى اعت گاهی ایى وذهت و 
ی باا قاشآو ا ژهیوستباه ؽخقی وىد با قشآو، ايظ و فشد دس ا بكًذ

اػ سا  همكاى اعات کغای واياههن دس يَام اختماّی  پیذا کًذ.
قشآو بخاشد تْذادی های هسل قشاس بذهذ یا  هسل قشائت قشآو بچه

ی باا ا ّذهکه همكى اعت ی کًذ. ا هیًیزغو آو سا وقف هغدذ یا 
هماه  .ّمل کًًذی قشآيی  یح يكتهکه هش سوص به قشاس بگزاسيذ هن 

  هقادیق وذهت و هسبت به قشآو اعت. ها ىیا

م  رفاقت روز سى 
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  

 : چهارم

 ؛ عهذ الهیقرآو
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  الهیو هیثاق لرآو؛ عهذ 

ص خملاه اعات. ا واىیؼ عبساو با بًذگاو وذاويذ« ّهذ»قشآو 
باه فشصيذؽااو هسماذ باى  ٓالغاالم هیّلٔوفایای هىلی اهیشالماؤهًیى

بش تاى بااد و کشین و سّایت ؽؤو او ایى اعت: زًایه، دس هىسد قشآ
قشائاات قااشآو و ّماال بااه دعااتىساتؼ و پایبًااذی بااه واخباااتؼ و 

و بش تى باد که ؽ  وىد سا  اػ یيههالصهت زالل و زشام و اهش و 
 با آو صيذه بذاسی و ؽ  و سوص وىد سا به تالو  آو هؾغىل باؽای

ْهٌذ ِهى  »  ّ ه   ِئي  الِّ  الّلهف  ای ک  ل   ّ اِخٌ   ى  و  ه  ْلِقِه ف  ی و  ی ِإل  ال   ْ ك  و  ت  اس  ب  ت 
ْهِذه  ّ ْىٍم ِفا  ل  ی  ش  ک   َ ًْ ْو ی  ْغِلٍن أ  ة ه  ْمِغیى  آی  ْى و  ایى کتااب  چشاکه ;« و  ل 

ی به عاىی بًاذگايؼ وتْال تباسکهقذط، ّهذی اص خاي  وذای 
واخا  اعات کاه هاش سوص دس ایاى اعت؛ پظ بش هاش هغالماو، 

 ّهذياهه وىد يَش ايذاصد و زذاقل پًداه آیه اص آیا  آو سا تاالو 
 ایى پًداه آیه اص ّالها  هؤهى هن رکش ؽذه اعت. کًذ.

ایى ّهذ، هماو هیثاق و ّهاذ الهای دس ّاالن رس اعات و قاشآو، 
« رکاش»ايغاو سا با پیماو الهی وىیؼ هشتبو هی کًذ. لازا قاشآو 

باشای افاشادی کاه باا ش  و هیثاق سبىبّیت الهی اعات و هیثاق في

                                                                                       

 628ؿ ، 2ج . هى ال یسنشه الاقیه، ;

 رفاقت روز چهارم
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

دس  ّهاذسابيه وافی داسيذ، به کاس باشدو هاهاىم  وذای وىیؼ
 زاالو ، یاح بؾااس  ویاژه و پیاام وااؿ اعات و هىسد قشآو

. اگش وىاياذو ایاى ّهاذ و کًذ یهایداد  ها آووافی سا دس دسوو 
تذبش دس آو با ایى ًّایات فاىس  گیاشد کاه ایاى ّهاِذ زناش  

ی ا ژهیاوًّایاا   قيْاا  ، ؽىد یههسبىب اعت که بش صباو خاسی 
. زقیقات ایاى ّهاذ، باا دسوو ايغااو گشدد یهؽاهل زال ايغاو 

هتزّکش به هیثااق واىیؼ ی که ايغاو ا گىيهبه  کًذ یهسابيه بشقشاس 
 آؽًاعت. او که ایى ّهذ، بشای کًذ یهط ازغاهی ؽىد و 

ايغاو به زقیقت آيچه دس قشآو آهذه اعت، دس هشتبه ّهاذ الهای، 
هتّْهذ ؽذه اعت و اقشاس يمىده اعت. و قشائت قشآو یاد آوسی ایاى 
هیثاق هایی اعت که وذاويذ اص ها گشفته اعت. و وىب اعت کاه 

ى قشائات و یااد ها با قشائت قشآو با وذاويذ تدذیذ ّهذ کًین که ای
آوسی ّهذ، وىد هشتبه ای اص تسّقق ّهذ الهای و صهیًاه تسّقاق و 

 ّمل به آو اعت. 

 :عهذ های جمعی لرآيی 

ق هاای فاشدی باا زاایمايی و هًْىی هؤهًیى، هن ّهذّهذهای 
یكاای اص تْااالی و هاان ّهااذهای خمْاای سا ؽاااهل هاای ؽااىد. 
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که بهتش اعت به فىس  یح ّهذ علىکی ههّن ايغاو  یها هشاقبت
تالو  قشآو کشین اعت. البته الصم يیغت که خمْی سّایت ؽىد، 

ایى ّهذ، دس یح هكاو که همه افاشاد دس آو خماِ هغاتًذ، واقاِ 
هشتبه ای اص ؽىد؛ بلكه همیى که دس یح صهاو وازذ فىس  گیشد، 

. ؽاىدهسّقق هایخمْی  و وزذ  هؤهًیى و تىزیذ سوذ خمْی
زذ  صهاو و هكاو باا هان سّایات ؽاىد، اثاش سوذ اگشچه اگش و

 ٍاهش وىاهذ ؽذ. تش یقىخمْی 

چقذس وىب اعت که دس صهاو هایی که زّتی اهكاو دوس هن بىدو 
و بشگضاسی هسافل ايظ قشآو هان باه وااىش ؽاشایو و هؾاكال  
واّؿ فشاهن يیغت، هؤهًیًی کاه قابال  دس استباىاا  زناىسی، 

اياذ، دس هسافل ايظ با قشآو هسّقق کشدههمذلی و سوذ خمْی سا 
ایى ّهذ هاای  با اوتقاؿ صهاو هؾتشک و بشياهه خمْی هؾتشک

خمْی قشآيی سا اهتذاد دهًذ. باوس کًین که استباه قلاىب و اّتسااد 
اسواذ، دس قیذ و بًذ استباه ٍااهشی و باذيی يیغات و اگاش تىّخاه 
افشادی که اص هن فافاله داسياذ، باه یكاذیگش و باه ّهاذ خمْای 

و اثش و سوذ خمْی و ثىاب اهؾتشکی که داسيذ، هْيىف ؽىد، هم
 . گشدد تىايذ هسّقق ه يیض هیخمْی دس ایى استبا

  

 رفاقت روز چهارم
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  

 : پنجم

 زهاو ها ظرف ارتباط با قرآو
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 لرآو زهاو ها و  ارجباط با 

هیشصا خىاد آیت الّله هشزىم صهاو ها هًاصل علىک الی الله هغتًذ. 
، اص صهااو باه ًّاىاو «المشاقبا »هلكی تبشیضی دس کتاب ؽشیف 

که ايغاو یكای پاظ اص  کًذ یهیاد  الّلههًاصل زشکت و علىک الی 
تا به هًضل آوش بشعذ. بًابشایى هش  گزاسد یهسا پؾت عش  ها آودیگش 

صهايی اص ّمش ايغاو، یح گام زشکت و یح هًضل علىک اعت که 
 .کًذ یه تش حیيضدقت وىدػ ايغاو سا به زقی

کاه او هان یاح  و که زقیقت صيذه ای اعت، با ايغااويغبت قشآ
زقیات صيذه اعات، دس ٍاشف صهااو کاه آو هان هلكاى  داسد و 

ای اعت و هايًذ قشآو اص گىاهااو و ؽااهذاو قیاهات زقیقت صيذه
دهاذ تالقای زقیقت سا يؾاو هیایى  بغیاس ّدی  اعت و اعت،

زاالی، خلاىه ای وااّؿ داسد کاه دس هاش ایى عه زقیقت دس هش 
لسَه به زغ  زال ايغاو و تدّلی واّؿ الهی دس آو لسَاه دس 
قشآو و تدّلی واؿ الهی و ياسه واّؿ الهای دس ٍاشف صهااو، 

کًذ و تدّلای واّفای اعات ه ای بشای ايغاو ایداد هیژاستباه وی
 که اوتقافی بىده و تكشاس ؽذيی يیغت.

 

 رفاقت روز پنجم 
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

 د برای جال  وت لرآو:زهاو های هحعذ 

ی هتْاذدی سا هاا صهاوعیشه ّلما ایى بىده که بشای تالو  قاشآو،  
و کاسهای دیگش وىد سا با وىايذو قشآو تًَین  داديذ یهاوتقاؿ 

زافال ؽاذ،  هاا آوهش وقت بیكاسی باشای  که ىیا، يه يمىديذ یه
کاه عااّت  کشدياذ یهعْی  ها آوقشآو بخىايًذ. به ّباس  دیگش، 

وىد سا با قشآو هتباشک عااصيذ. باشای يمىياه دس  سوص ؽبايههختلف 
آهاذه کاه دس هاش  ٔسمىاو الّله تْالی ّلیهٓزنش  اهام ومیًی زال ؽشذ
 .يمىديذ یه، هؾت باس تالو  قشآو سوص ؽبايه

اص ها وىاعته ؽاذه کاه باش تاالو  ٓ الغالم هنیّلٔتیب اهلدس سوایا  
سا بشياهاه اوقاا  هختلاف  آوقشآو کشین اعتمشاس داؽاته باؽاین و 

دس وفایت باه  ٓالغاالم هیّلٔوىد قشاس دهین. اهیشالماؤهًیى سوص ؽبايه
کاه دس ؽا  و  کًًذ یهفشصيذ وىد هسمذ بى زًایه، به او تىفیه 

کاه دس  دهاذ یهاهيل  يؾاو  ىیا ;سوص هالصم تالو  قشآو باؽذ.
 –یكی دس سوص و دیگشی دس ؽا   -زذاقل بایذ دو صهاو  سوص ؽبايه

 سا به قشآو کشین اوتقاؿ دهین.

                                                                                       

 628ؿ ، 2ج . هى الیسنشه الاقیه، ;
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 :لىعیى و ضب ها  جالوت لرآو در بیى الط 

دس ىىل ؽبايه سوص اوقا  و صهايهایی بشای تالو  قاشآو و استبااه 
ها يیمه هاای واّؿ با قشآو واسد ؽذه اعت. اص ههمتشیى ایى صهاو

-هایاهاش ؽ  اعت. وذاويذ دس قشآو وياب به پیاهبش واىیؼ 

اص وىاب وىد دس ؽ  بكاه و يیمی اص ؽا  سا باه تشتیال فشهایذ: 
ْو ِصْد »قشآو بخىاو؛  . أ  لایال  ه  ق  ًْ ـْ ِه ِو اْيق  ه  أ  . ِيْقا  لیال  ْیل  ِإال  ق  ِن الل  ق 

ْشتیال   ْشآو  ت  ِل اْلق  تِّ ْیِه و  س  ل  بشای ها باه هیضايای کاه همكاى اعات  ;«ّ 
هًگام فداش و بایى تمّغح به ایى عیشه يبىی الصم اعت. همچًیى 

فشصياذ یكی اص ههمتشیى اوقا  تىفیه ؽاذه اعات.  هنالّيلىّیى 
که ایؾااو باا قاشآو  کًذ یهايقاسی همذايی يقل آیت الّله هشزىم 

ىد و بغیاس هؤيىط بىد و به آو اهتمام داؽت. بیى اليلىّیى بیذاس ب
تالو  قشآو داؽت و ها بیى يماص ٍهش و ّقش بیى یح عاّت تاا 

و باه ّبااستی دس قاشآو هساى  وىاياذ یهایح عاّت و يین قاشآو 
 .ؽذ یه

 

 
                                                                                       

 .4-2ٓ: 73هضّهلٔ -  ;

 رفاقت روز پنجم 
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

 

 : ششم

 قرائت قرآو َ صعُد ايساو
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ث  لرائث و جالوت لرآو اهمی 

سا ايدام دهاذ، هىخا   ها آوبشوی اص اّمال هغتًذ که اگش ايغاو 
باه افال ايغاايیت او  هاا آو؛ اهاا تاشک گشدد یهتشفیِ دسخا  او 

؛ اها بشوی اّمال هغتًذ که اگش تشک ؽىيذ، کًذ یيمی واسد ا ليمه
که دیگش قابل خبشاو يیغت و او  ؽىد یهچیضی اص وخىد ايغاو کن 
؛ لازا واذای هتْاال باشای ایاى کًذ یهسا اص هشتبه ايغايیت واسج 

اص اّمال، با قشاس دادو فشفت قنااء کاشدو، صهیًاه سا باشای دعته 
خبشاو آيچه اص دعت سفته، آهاده عاوته اعت. اص خمله ایى اّمال 

  قشآو کشین اعت. و ايظ با يماص ؽ  و تالو 

  ايساوبا هماهات  لرآويسبث لرائث 

دسخا  و هقاها  ايغاو، باا دسخاا  و هشاتا  قاشآو تًاعا  و 
ايغاو به هیضايی هسّقق هی ؽىد که قاشآو سا دس تًاٍش داسد و کمال 

فشهاىد:  ّٔلیه الّغالمٓوخىد وىیؼ پیاده کشده باؽذ. لزا اهیشالمؤهًیى
اِ  » خ  س  و  د  ال  أ  ق  ِة ی  اه  ْىم  اْلِقی  او  ی  ا ک  ِئر  ْشآِو ف  اِ  اْلق  ِد آی  ذ   ّ ی  ل   ّ ِة   ً اْلد 

ْأ و  اْسق   ْشآِو اْقش  اِسِا اْلق  و دسخاا  بهؾات کاه همااو هشاتا   ; «ِلق 
هشات  کمال زقیقی ايغاو اعت، هتًاٍش باا آیاا  قاشآو اعات و 
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وقتی قیاهت بشپا هی ؽىد به قاسی زقیقی قشآو گاته هی ؽىد کاه 
 بخىاو و باال بشوٕ 

فشهىدياذ: ٔفلی الّلاه ّلیاه و آلاهٓ به يقل اص سعىل وذا ٓالغالم هیّلٔاهام باقش
یا  قشآو سا تالو  کًذ، خضء کغی که دس هًگام ؽ ، ده آیه اص آ»

غافالو يىؽته يخىاهذ ؽذ. و هشکظ پًداه آیه سا بخىايذ، اص راکشاو 
يىؽته وىاهذ ؽذ. و کغی که فذ آیه اص ایى کتاب يىسايی سا قشائت 

زناش  زاق ثبات وىاهاذ ؽاذ. و  شداساوب   فشهااوکًذ، دس صهشه 
هشکظ دویغت آیه اص آیا  قشآو کشین سا بخىايذ، يااهؼ دس هیااو 
اهل وؾىُ يىؽته وىاهذ ؽذ. و هشکظ عیقذ آیه اص آیا  قشآو سا 
بخىايذ، اص سعتگاساو يىؽته وىاهذ ؽاذ. و هاشکظ پايقاذ آیاه اص 
آیا  قشآو سا بخىايذ، دس گشوه هدتهذاو و خهادگشاو يىؽته وىاهذ 

 ;«ذ.ؽ

ایى وىد یح عیش و علىک اعت. ایى سوایت بیايگش ایى اعت کاه 
ايغاو بایذ وىدػ سا با  کن کنهشات  ایى علىک تذسیدی اعت و 

کاه قشائات هاش هیاضاو اص  دهاذ یهقشآو ايظ دهذ. همچًیى يؾاو 
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و ایاى  آوسد یهاآیا ، اتساد با آو آیا  سا بشای ايغاو باه اسهغااو 
 .ؽىد یهاو پیاده زقیقتی اعت که دس دسوو ايغ

  لرآو:و هذاوم لرائث جرجیبی 

و دوبااسه باه  کًاذ یهدس سوایا  ها دس هىسد کغی که قشآو سا وتن 
به کاس « زال هشتسل»، تْبیش صیبا و ليیف وسصد یهایى کاس اهتمام 

عاؤال  ٓالغاالم هیّلٔدس یح سوایات، ساوی اص اهاام عاداد سفته اعت.
: ًاذیفشها یهکه بشتشیى اّمال چیغت؟ زنش  دس پاعخ  کًذ یه
یًْی کغی که قشآو سا باص کًذ و وىايذيؼ سا آغاص «. زال هشتسل»

، باه گاشدد یبااصهکًذ و به پایاو بشعايذ؛ پظ هشگاه باه اول قاشآو 
کیاذ  ;آوشػ کىچ کًذ.  اياذ کشدهبضسگاو همىاسه بش ایى يكته يیاض تؤ

یی همچاىو یاظ و واقْاه و ... باه ها عاىسهوىاياذو  هشچًاذکه 
 آو، قشائات سوصاياه دس کًاس بغیاسی داسد؛ اها ذیفىافىس  هذاوم، 

ی کاه هشچًاذ وقات ا گىياهبهتش اعت به فىس  تشتیبی باؽذ باه 
ی اص قشآو کشین، ا هیآ، یح وتن قشآو فىس  گیشد؛ صیشا هش باس حی

باا ی داسد کاه ا وافههتقل به وضائًی اعت و بشای ايغاو بشکا  
 .گشدد یه هًذ بهشهقشائت آو، اص آو بشکا  وافه، 
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 قرائت قرآو بٍ قذر هیسُر
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 :لرائث به لذر هیسىر 

ّلیه  الّلهٔفلی  اػ یگشاهوذای هتْال دس عىسه هباسکه هضّهل به سعىل 

و هؤهًیى بش بیذاسی ؽ  و وىايذو يماص ؽ  و تالو  قاشآو  و آلهٓ
کیذ  ذا  یؽذدس دل ؽ   . پظ اص ایى اهاش، خاض سعاىل ذیفشها یهتؤ

و تْذاد ايذکی اص همشاهاو ایؾاو به ایاى کااس  ٔفلی الّله ّلیه و آلاهٓوذا
 بشداس دعات؛ اها وذای هتْال اص بقیاه هاؤهًیى گماسيذ یيمهمت 

ايداام ياذادو ایاى ّمال، چاه فایل  که با دايذ یهيیغت؛ چىو 
ويااب باه سعاىل  وذاوياذ ؛ لازادهًاذ یهاَّیمی سا اص دعت 

کاه ؽاما دس ىاىل  داين یه: هى ذیفشها یه ّلیه و آلهٓ الّلهٔفلی وىیؼ
ِلاان  »داسیاذ، ی صیاادی ها تیهؾاغىلهؾاكال  و  سوص ؽابايه ْو  ّ   أ 

یكىو   كْن  ع  ًْ ی ِه ْشم   بشوای اص ؽاما دسگیاش بیمااسی هغاتیذ،؛ «ه 
وو  » ش  آ و  ىو   و  ْسِك  ِفی یْنِشب 

 
اىو   اْْل غ  ْناِل  ِهاْى  یْبت  بشوای  ؛«الّلاه ف 

 و یا کغ  سوصی دس زال عاش هغتیذ، دیگش بشای ايدام هؤهىسیت
وو  »و باالتش اص همه  ش  آ و  ىو   و  اِتل  ِبیِل  ِفی یق  بشوی دس زاال  ؛«الّله ع 

دس ابتذا دو باس  خًگ با دؽمًاو وذا هغتیذ: اها با همه ایى ازىال

 رفاقت روز هفتم 
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کیذ هی کًاذ ، هشقاذس کاه بشایتااو هقاذوس و و ايتهای آیه ؽشیاه تؤ
وا»همكى اعت، قشآو بخىايیذ:  ء  اْقش  ا ف  ش   ه  یغ  ْشآ ِو  ِهى   ت   .;«اْلق 

ٓ يغابت باه الغاالم هنیّلٔ تیاب اهل، تْبیشی که سعذ یهبه يَش 
کیذ ايذ ذهیياه« الّلهّهذ »و آو سا  ايذ داؽتهقشآو  بیؾاتش ، يیض بشای تؤ

بش همیى هيل  اعت. ّهذ سا بایذ هش سوص هشوس کشد، تا چیضی اص 
وا»اّها ایى .قلن يیاتذ ء  اْقش  ا ف  ش   ه  یغ  ْشآ ِو  ِهى   ت  اقّلی هان داسد زذ >«اْلق 

 که دس اداهه بیاو هی کًین.

  آیه در ضبايه روز 05لرائث دذ الل 

آیات  اص خمله دعتىسا  علىکی بضسگاو اوالق، همچىو هشزاىم
عایذ ّلای آقاای هشزاىم آیات الّلاه زغیًقلی همذايی،  هال الّله

هذاوهت بش ، ٔسمىاو الّله ّلیهن أخمْایىّٓالهه ىباىباییهشزىم قامی و 
اعات. ایاى  سوص ؽبايهقشآو کشین دس هش آیه اص  :?زذ اقل تالو  

 ٓالغاالم هنیّلّٔقمت و ىهااس  تیب اهلدعتىس بشگشفته اص سوایا  
زذ اقل ده آیه بشای ایى اعت کاه ايغااو دس صهاشه غاافالو  اعت.
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يباؽذ اّها بشای قشاس گشفتى دس صهشه راکشاؤیًْی کغاايی کاه اهال 
آیاه تاالو  دس هشؽا   :?،شآو هغتًذ چشا که قشآو رکش اعتٓق

که فشهىد، زاذاقل  ّٓلیه الغاالمٔهماو بیاو اهیش المؤهًیىآهذه اعت. 
یه اعت و هؤهًی که بش ایى قشائات آ :?الصم قشائت قشآو بش هؤهى 

هغتمش هذاوهت داؽته باؽذ، دس هشات  ایمااو و هشاتا  عاْاد  
باال هی سود و دس قیاهت هؾاهذه هی کًذ که باىى همایى قشائات 
قشآو، ىی کشدو هذاسج بهؾت اعت که به او هی گىیًذ، بخىاو و 

ش  »باال بشو؛   َ ًْ ْو ی  ْغِلٍن أ  لِّ ه  ی ک  ل   ّ اِخٌ   ى  و  ه  ْهاِذِه و   ف   ّ ْىٍم ِفا  ل  ی  ک 
ا  ِئر  ْشآِو ف  اِ  اْلق  ِد آی  ذ   ّ ی  ل   ّ ِة   ً اِ  اْلد  خ  س  و  د  ْن أ  ل  ّْ ة  و  ا ْمِغیى  آی  ْى و  ل 

ْأ و  اْسق   ْشآِو اْقش  اِسِا اْلق  ال  ِلق  ق  ِة ی  اه  ْىم  اْلِقی  او  ی    ; «ک 

بش اعاط سوایت، ايغااو هاش سوص تىفیه بضسگاو ایى بىده اعت که 
آیه تالو  کًذ و دس پًح آیه اص  :?فبر دس بیى الّيلىّیى زذ اقل 

آو تذّبش کًذ و تالػ کًذ دس ىىل سوص به یح آیه ّمال کًاذ. اگاش 
باشای ايغااو فابر هقاذوس يباىد همایى قشائات سا دس ؽا  و بااه 

وقىؿ يیمه های ؽ  ايدام دهاذ و دس سوص بْاذ باه آو ّمال  
 کًذ.
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 لرآو در هاه هبارک رهضاو رابطه با 

قشآو زقیقتی اعت که دس تشکی  با زقایق دیگش، َّمت وىیؼ 
سا بیؾتش آؽكاس هی کًذ. یكی اص ایى تشکی  ها کاه ٍاشف تدّلای 

 هشات  َّین تشی اص قشآو اعت، هاه هباسک سهناو اعت. 

رکش ؽذ، صهاو ها هان زقیقات داسياذ و ٍاشف ٍهاىس و چًايچه 
دسیافت تدّلیا  الهی هغتًذ. دس يَام الهی هش صهايی بشای واىد 
یح سابيه ای با قشآو و سابيه ای با ايغاو ایدااد های کًاذ. و هاش 

 صهايی، ٍشف واّفی بشای استباه ايغاو و قشآو اعت.

هش الّله»هاه سهناو  ة  الّلاه»و « ؽ  وذاوياذ اص  اعات کاه ی«میاف 
ايغاو پزیشایی هی کًذ و عاشه ایى پزیشایی و میافت الهای قاشآو 

ة  الّلاه»اعت که  ب  اهش  الّلاه»وذاوياذ دس ایاى  اعات.« هؤد  باا « ؽ 
و يقای  اگًاها آهاشصػگشعًگی و تؾًگی و با ىهااستی کاه اص 

وىد های دس میافت ايغاو هی ؽىد، قل  ايغاو سا آهاده پزیشایی 
 ا قشآو اعت. کًذ و ایى پزیشایی ب

ایى هاه، هاه يضول قشآو اعت و همايگىيه که بهشه وخىد يبی هكاّشم 
دس ایاى هااه اص دسیافات وزای الهای  ٔفّلی الله ّلیاه و آلاه و عاّلنٓاعالم

و يضول دفْی و زقیقت خمْی قشآو یكدا دس ؽا   هتااو  بىد،

 رفاقت روز هشتم 
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به همایى يغابت، سابياه ايغااو  قذس بش قل  ایؾاو ياصل هی ؽذ،
 ٔفلی اللاه ّلیاه و آلاهٓو تبّْیت اص پیاهبش هایی که دس هغیش هذایت الهی

 هغتًذ، با قشآو دس ایى هاه هتااو  اعت.

 هعجسه يسول لرآو و آثار آو 

های فشهىدياذ:  ٔسماىاو اللاه تْاالی ّلیاهٓهشزىم آیت الله بهااء الاذیًی 
ًاذ و صهااو اثاش وااّؿ وذاويذ دس هىاسدی تقّشف دس صهاو هی ک

پیذا هی کًذ. کما ایًكه دس يماص ؽ ، ایاى اّتاااق افتااده اعات و 
وذاويذ به يماص ؽبی که دقایقی اص يیمه ؽ  سا به وىد اوتقاؿ 

عاّته ای سا قشاس داده اعت که اّهت هاای  <>هی دهذ، اثش هشاقبه 
وس قبل با سهبايّیت و ّضلت ؽبايه سوصی بذيبال آو بىديذ. اگش ایى با

دس ها ایداد ؽىد، ایًكه تاالو  هاش آیاه اص قاشآو  دس هااه هبااسک 
سهناو ثىاب یح وتن کاهل قشآو داسد، و همچًایى ایًكاه ؽا  

اْذِس »؛اعتقذس که ؽ  يضول قشآو اعت، اص هضاس هاه بشتش  ة  اْلق  ْیل  ل 
ْهش ْلِف ؽ  ْیٌش ِهْى أ  و قابل بااوس های  دیگش بشای ها اعتبْاد يذاسد ;«و 

ّیت ایى هاه، تشکیبی اعت کاه قاشآو دس يغابت باا هااه ؽىد. واف
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هباسک سهناو پیذا هی کًذ و اثش هتااوتی اعت که ایى تشکیا  دس 
 وخىد ايغاو هی گزاسد. 

کت  آعمايی دس هاه سهناو ياصل ؽذه ايذ و قشآو که خاهْتشیى و 
الهای  کاهل تشیى کتاب الهی و به هًضله زقیقت هيلق همه کت 

اعت، دس ایى هاه ياصل و دس ؽ  قذس ياصل ؽذه اعت. لزا آيچه دس 
آداب و اّمال دس ایى هاه واسد ؽذه اعت، به عب  يغبت ایى هااه 
با يضول قشآو اعت و به همیى خهت آداب ایاى هااه دس يغابت باا 
قشآو کاهل هی ؽىد. لزا هاه هباسک سهنااو باشای اياظ باا قاشآو 

ای سّباايی ای الهای و خزباهو ياساهویژگی و ٍشفیت واؿ داسد 
اعت که با تالو  و هسّبت و ايظ با قشآو، بایذ وىد سا دس هْشك 

اِم »ایى خزبه سّبايی و ایى استباه يىسايی قشاس دهین.  ی  ْن ِفا أ  ك  بِّ ِإو  ِلش 
ها ىا ل  م  ش   ْ ت  ال  ف  اٍ  أ  س  ا  ْن ي  ْهِشک  و  هاا صهااوباه فشهاىده بضسگااو  ;«د 

يؾیى هغاتًذ و اگاش اص دعات بشوياذ دس آيها وىػياسا  الهی 
بایذ هشاقبت کًین که زّق ایاى صهااو سا  دیگش بشگؾت پزیش يیغتًذ.

 دس استباه با قشآو اعتیاا يمایین. 
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 طهارت؛ باب ورود به هذضر لرآو 

 هاا آوو باا  شدیپز یيمقشآو ياهسشهاو و يااهالو سا به هسنش وىد 
م ؽىین و ايظ بگیشین تاا باه ذیگى یيمعخى  سش  ؛ پظ بایذ با او ه 

يازیه فيش  و زشیمؼ باس یابین. آغاص گاتگىی قشآو با ايغاو، اص 
ادساکا  فيشی اعت و ياهسشم کغی اعت کاه باه ایاى ادساکاا  

اؽاذ و زتای دس همایى زاذ يیاض اص فيشی وىد يیض پؾت پا صده ب
 ِإو  »: ذیافشها یههذایت الهی بشوىسداس يؾذه باؽذ. وذای هتْال 

ِزکش رِلح یف ْى  یل  ه   کاو   ِلم  ْلٌ   ل  ْو  ق  ی أ  ْلق  ِ   أ  اْم اى   و   الغ  اهیٌذ  ه   ;«ؽ 
ياشهىد کغی که ِفشفا  ّقل و تاكش داؽته باؽذ؛ بلكه پای قل  سا 

سابيه ازغاعی باا قاشآو کاشین داللات به هیاو کؾیذ تا بش ایداد 
 داؽته باؽذ.

سشم ؽذو، بایذ واسد وادی ىهااس  ؽاذ. باذوو ىهااس ،  بشای ه 
ققشآو بشای ايغاو  ش  اخااصه وسود يخىاهاذ  افال  وىاهذ بىد و  گاه ق 

که ساه یافتى به زشین قاشآو باا  کًذ یهداد. وذا به فشازت اّالم 
 ياپاکااو و اغیاس شطدعت اص ىهاس  همكى اعت و بذوو آو، قشآو
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

ه   ال  » اعت: هساىً غل وو   ِإال   یم  ش  ه  ي  اگشچه  وامر اعت که  ;؛«اْلم 
ایى آیه ؽشیاه به وخىب تؾشیْی ىهاس  و ومى بشای لمظ کشدو 

ت تكىیًی هن هی ًّ دهذ و قشآو هن داللت داسد، اّها وبش اص یح ع
کؾیذو به ويىه و لماظ کاشدو  ِفشف دعت قشآو، هظ اص هشاد

ایى کاس بشای افشادی که ىهاس  يذاسيذ، اهكااو  چشاکهآو يیغت؛ 
؛ اها آيچاه باشای افاشادی کاه اهال ايذ ؽذهداسد، اگشچه اص آو يهی 

ی باه گًدیًاه هْااسف ابیا دعاتىهاس  يیغتًذ، همكى يیغت، 
َّین ایى کتاب هقذط اعت؛ هْاسفی که به تْبیش قشآو کاشین، اص 

ٌِ يى ِلی»ؽته ؽذه بش سوی کاغز تا هشتبه لا كیٌن  ّ  اهتذاد یافته  >«ز 
 اعت.

، باشای ىهااس  هشاتبای ٓالغاالم هنیّلٔتیب اهلقشآو کشین و سوایا  
که اص هشتبه ٍاهش ؽشوُ ؽذه و تا هشتبه بااىى کؾایذه  ايذ بشؽمشده

و دس هشتبه بااىى يیاض باش اعااط هشاتا  بااىى، اهتاذاد  ؽىد یه
تْاالی  . چىو ايغاو دس ایى زال، دس زال گاتگىی باا زقابذی یه
؛ پظ هشچه هشات  ىهاس  ايغاو بیؾتش ؽىد، بیؾاتش باه باؽذ یه
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بًابشایى، ىهاس  هشاتبی داسد و زتی غیاش  .ابذی یهبىاىى قشآو ساه 
هغلمايايی که ىهاس  اّولیه فيشی وىد سا زاٌ کشده باؽاًذ و باا 

يكشده باؽاًذ و باش قلاىب ًّاد و عشکؾی فيش  وىد سا واهىػ 
وىیؼ قال ايكاس يضده باؽًذ، هخاى  قاشآو وىاهًاذ باىد و باه 

 واعيه ایى ىهاس  فيشی دس هناّو هذایت قشآو هغتًذ. 

هماييىس که ىهاس  باىى، ؽشه استباه بااىًی ايغااو باا قاشآو 
اعت و ایى ىهاس  اص هشتبه فيشی اولّیه تا هشات  ىهاس  ایمايی 
سا ؽاهی هی ؽاىد، استبااه باا ٍااهش قاشآو هان هشاتا  ىهااس  

ایى هغئله تا آيدا اهمیت داسد که دس سوایا  ىاهشی سا هی ىلبذ. 
و پااکیضگی، هثال پااکیضگی هشات  ىهاس   ىیتش یخضئها زتی بش 

کدس هًگام تالو  قشآو دهاو لباط و زتی  یاذ ؽاذه اعات. يیض تؤ
ىشیق قشآو سا پاکیضه و ىاهش »فشهىديذ:  ّلیه و آلهٓ الّلهٔفلی سعىل وذا

ٕ ىشیاق قاشآو چیغات؟ٕ الّلاه سعاىلکًیذ. افساب پشعیذيذ: یاا 
ٕ افساب پشعیذيذ: باا چاه چیاض؟ تاویها دهاوزنش  فشهىديذ: 

  ;«پاعخ داديذ: با هغىاک. زنش 
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 : دهم

 استقبال َ طمأيیًٍ
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 ًهیطمأيو  )رو به لبله( اسحمبال 

 و ادب باا قشائات و تاالو  قاشآو، زال وىب اعت که ايغاو دس
قشاس بگیشد، زال چه به فىس  يؾغته باؽاذ و  قبله به سو ىمؤيیًه

چه ایغتاده؛ اگشچه زالت ایغتاده افنال اعات. باه ىاىس کلای، 
زكمت سو به عىی قبله يمىدو، سوی گشدايذو و هًقشف ؽذو اص 

ی ديیایی و تىخه يمىدو به یح يقيه وازذه ها اوتالف و ها کثش 
 .باؽذ یهیًْی زق تْالی 

يقال اعات کاه آو زناش   ٓالغاالم هیّلٔفاادق دس سوایتی اص اهام 
هًگاهی که سو به عىی قبله يمىدی، اص ديیا و آيچه دس آو »فشهىد: 

، سود یهااهیاذ  هاا آواعت و اص والئق و بًذگاو وذا و آيچاه باه 
يااهیذ باػ و قل  وىد سا اص هش هؾغىلیتی که تى سا اص وذایت باص 

ن سا داسد، والی کى، تا آيكه اص ِعّش دسويت َّمت پشوسدگا اس ّاال 
 ;«هؾاهذه کًی و وقىف دس هسنشػ سا با تمام وخىد بیابی.

 

 

                                                                                       

 . هقباذ الؾشیْة، الباب الثالث فی افتتاذ القلىة;
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 :لرائث ایسحاده و رو به لبله 

ایاى باىد کاه  ٓالّلاهٔزاَه صاده زغىّالهه  اص خمله عااسؽا  هؤّکذ
 قبله به سو ،ذیوىاي یه قشآو صهايی که اهتمام داؽته باؽیذ که زتما  

تكیاه  ،ذیاوىاي یها يؾغاته قشآو سا بخىايیذ و اگش گاهی ایغتاده و
دس هسناش و ادب  يًؾیًذ تا ازغاط زناىس چهاسصايى يذهیذ و 

زافل ؽىد. البته ایى دس فىستی اعات کاه  آو کشین بشای ؽماقش
خایی کاه  هثال  دیگشاو يؾىد.  تىخه خل ایغتاده وىايذو، هىخ  

صیااس   ایغاتاديذ و ی اعت کاه هاشدماستگاهیصیا  ايغاو تًهاعت
 ایى ادب سا سّایت کًیذ. ذیتىاي یه ؽما ،وىايًذ یه

 ايدام دس هیاو ّمىم سا واخبا  که فشهىد یهالهی  اولیای اص بضسگی
قشآو دس زالت آوسدیذ. قشائت  خا به پًهايی سا هغتسبا  اها دهیذ؛

دس سؽاذ و اعت و باه همایى يغابت به قشآو ازتشام ویژه  ،ایغتاده
 اهااام هسنااشهثاال کغاای کااه دس  ؛اثشگاازاس اعااتتْااالی ايغاااو 

قشاس گشفته و ایغتاده و باا کماال ادب  تْالی فشخه الؾاشیفٓ الّلهّّٔدل ّقش
اگاش هاا قاشآو سا یاح  يؾغاتى بذهًاذ.ایؾااو ارو تا هًتَش اعت 

 ؽىد. هتااو  هیآو بغیاس  تؤثیشزقیقت زّی و صيذه دیذین، 
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آهلای اص ؽااگشداو  تقیؽایخ هسماذزااج  الّلاه تیآيقل ؽذه که 
سوصی دس هًاضل  ّلیهماآ الّلاه  ۀسزمأعیذ ّلی آقا قامایّاسف بضس ، 

و چىو صیش کشعای باىد،  کشد قشآو سا تالو  هیوىد، صیش کشعی، 
ی به ازتشاه یبازغاط کشده بىد که دساص بىدو پایؾاو صیش کشعی، 

صیااس   باه ،قاشآوبْذ اص اتماام تاالو   .ؽىد یيمقشآو هسغىب 
آیات  هشزىمآيدا اعتاد وىد و  هؾشف ؽذ ٓالغالم هیّلٔاهیشالمؤهًیى 

عیذ ّلی آقای قامی سا دیذ. ایؾاو فشهىديذ: کغی کاه قاشآو  الّله
 بایذ ادب زنىس و استباه با قشآو سا سّایت کًذ. ،وىايذ هی

  

 رفاقت روز دهم



 

 41 

 رفیق روزهای بندگی رفیق روزهای بندگی

41 

 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  

 : یازدهم

ل استعارٌ َ تسمیٍ  هًاز
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  جسمیه»و « اسحعاره»عبىر از هًازل» 

یكی اص آداب ههن تالو  قشآو کشین، ؽشوُ تالو  با اعتْاره باه 
ا ى  ِها الّلاهأّاىر  بِ » گااتىباا زنش  زق و   و  «ینِخ الاش   اِو یي  الؾ 

ِى  الّله ِبْغِن »تغمیه به  ْزم  ِزیِن  الش  اعت. ایاى کااس ّاالوه باش  «الش 
داسای که به صباو آوسدو ایى ّباسا  ؽشیف اعات، خًبه ٍاهشی، 

يیض هغات کاه ایدااد زقیقات اعاتْاره و  خًبه باىًی و زقیقی 
تْاالی  الّلاهٔسماىاو ومیًی اهام اعت. زنش تغمیه دس وخىد ايغاو 

 عاالح باشای «تغمیه» هًضل دس دوىل که بذاو» :ًذیفشها یه ّلیاهٓ
 و «اعاتْاره» هًاضل دس داوال ؽاذو اص بْاذ هگاش يیغت، هیغىس

 ;«.هًضل آو زَىً اعتیااء

 یًْاای بغاایاس صیباعاات؛ «تغاامیه هًااضل دس داواال ؽااذو» تْبیااش
 به عىی هققاذ اعات. ايغاو زشکتی هًضلی اص هًاصل «الّله بغن»

 ؽاش اص واذا باه باشدو پًااه و اعاتْاره هًضل عالح اص آيكه اص پظ
 شیپز اهكاوبشایؼ  «الّله بغن» هًضل به واسد ؽذو کشد، ّبىس ؽیياو

 و يؾاذه «الّلاه بغن» هًضل دس او داول اعت. دس غیش ایى فىس ،
 .اعت يؾذه اعتیاا او وخىد دس «الّله بغن» زقیقت

                                                                                       

 234ؿ . آداب القالة، ;

 روز یازدهم رفاقت
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  :اسحیفاء دك اسحعاره و جسمیه 

 دس زقیقتی هش :فشهىد یه تْالیٓ الّله ٔزاٌصاده زغى الّله تیآ زنش 
 ايغااو باا يؾىد اعتیاا اگش که ؽىد اعتیاا زقؼ بایذ ايغاو وخىد
ِى  الّله ِبْغِن » اگش ايغاو. يخىاهذ کشد بشقشاس سابيه ْزم  ِزیِن  الش   «الاش 

باؽاذ و یاا باشای  یتاىخه یباصباو و باا  بگىیذ؛ اها اص سوی لقلقه
ّتِغن او بگىیذ، دلشبا لسى با باؽذ، هشچقذس هن صیبا و یگش خلىه  ه 

ِى  الّله ِبْغِن » با دس زال خًگیذو اعت و ؽیيايیه عما  به ْزم   الش 
ِزیِن  خًاگ و  و خًگیاذو باا ایاى کاالم هقاذط یًْای اعت «الش 

 واىسدو صهایى آيداا و هاعات خًگ وذا که باذتشیى هْاسمه با
ِى  الّلاه ِبْغاِن » هًاضل دس نیواىاه یه اگش لزا. اعت قيْی ْزم   الاش 

ِزیِن   بایاذ هقااام آو اص قبال ؽایياو يباؽاین، تقاشف تسات «الاش 
 باؽین. داؽته سا «اعتْاره»

هسقاق  باسه حبه ی ؽذو بشای ؽیياو، تىخه داؽته باؽین که يؾايه
ؽی  بغیاس  و هشتبه به هشتبه و با یح پله پله، رسه رسهبلكه  ؛ؽىد یيم

تا خایی که کغايی که اهل هشاقبه يیغاتًذ،  شدیگ یههالین فىس  
دس ایى فىس   هتىخه ایى تغییشا  هن يؾىيذ. افال  همكى اعت 
ِى  الّله ِبْغِن » ى زالتی زتی اگشايغاو دس چًی ْزم  ِزیِن  الش   هان «الش 

 .ذیگى یه ؽیيايی صباو و قىه و اساده با بگىیذ،
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تىفیه  قشآو با سابيه بشای ایداد ىهاس  دس «تغمیه» و «اعتْاره»
 و بش قاسی قاشآو بخاىسد الهی قشاس اعت ّالهت چىو ؽذه اعت؛

 و ىهاس  یًْی الّله فبغة و الّله فبغة یًْی وىسدو الهی ّالهت
ه   ال  »اص آيدا که فشهىد:  غل وو   ِإال   یم  ش  ه  ي   ایاى کاه هقذاسی به ;«اْلم 

 و زقیقات قاشآو هاظ ؽىد، ایداد ايغاو دس ىهاس  و الّلهفبغة
 او وخاىد دس الهی اعات، هماو هذایت که قشآو سعیذو به هققذ

 .ؽىد یه هسقق
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 : دوازدهم

 بٍ هصحف شریفيظر 
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 در هًگام لرائث ضریف به هصذف يظر 

دس هًگاام قشائات قاشآو، يگااه  ٓالغاالم هنیّلٔتیب اهلی ها هیتىفاص 
کیاذ  کشدو به هقسف ؽشیف اعت. ایى هغؤله تا خاایی هاىسد تؤ
قشاس گشفته که زتی يگاه کشدو به هقسف ؽشیف بذوو قشائت يیاض 

ایى سوایا  ایى ازغاط سا دس ايغااو  ;ّباد  ؽمشده ؽذه اعت؛
ها سا باه عاىی ویاشا  و  وىاهًذ یهی ا بهايهکه به  کًذ یهایداد 

واسد  ٓالغاالم هیّلٔبكؾاايًذ. دس سوایتای اص اهاام فاادقَین بشکا  ّ
ؽذه که فشهىديذ: هشکظ با ّبىس دادو چؾمايؼ اص سوی زاشوف 
هقسف ؽشیف، آو سا بذوو فى  قشائت کًذ، وذای هتْاال باه 

ی سا اص او ا ئهیعاو  کًاذ یهی هًَىس ا زغًهاصای هش زشف، بشایؼ 
 >.بشد یهو یح دسخه او سا باال  گشدايذ یههسى 

ساعااتی کااه هااا بااا ّماال يكااشدو بااه ایااى دعااتىسا  عاااده و  به
. باه نیکًا یها، چقذس وىدهاو سا اص بشکا  هساشوم الىفىل عهل

ی ها، چىب ّاذم ها تیهسشوهبهدت،  الّله تیآفشهىده زنش  
 تیاب اهلعت. خال  آيكاه اص يگااه بىده و اوتیاسی ا باوسهای ها

                                                                                       

 205 ؿ، 2ج . هى ال یسنشه الاقیه، ;
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 رفاقت روز دوازدهم
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

زتی بشای کغای کاه زاافٌ قاشآو  ٓ،الغالم هنیّلّٔقمت و ىهاس 
اعت، قشائت اص سوی هقسف تىفایه ؽاذه اعات. اعاساق باى 

ّشك کشدم: فذایت ؽاىمٕ ٓ الغالم هیّلٔ: به اهام فادقذیگى یهّماس 
هى قشآو سا زاٌ داسم؛ آو سا اص زاٌ بخىاين بهتش اعت یا اص سوی 

بلكه آو سا بخاىاو و يگااه باه »قشآو؟ زنش  دس پاعخ فشهىديذ: 
ش  »عپظ فشهىديذ: « کى که آو بهتش اعت.قشآو   َ  ً و  ال ِلْمت  أ   ّ ا  أ  ه 

ة؟ اد  ب  ِّ ِف  ْقس  ی کاه يگااه کاشدو باه قاشآو ا يذايغاتهآیا  ;«ِفا اْلم 
 ّباد  اعت؟ٕ

 :بهره چطن و اعضای ظاهری از لرآو 

 کاه هاش عااصد یهاایى کلما  يىسايی، ها سا به ایى يكته سهًماىو 
بهشه وىد سا اص قشآو ببشد و باا آو سابياه اص بذو بایذ زٌ و  ّنىی

 هاا ببیًاذ. گاىػ کاه اعات ایى بهاػ  سابيه ها بشقشاس کًذ. چؾن
بؾًىد. سابياه دعات باا قاشآو کاشین آو  که اعت ایى بهاػ  سابيه

اعت که هقسف سا بگیشد و یا ایًكه دس هًگاام قشائات، ايگؾاتاو 
 دعت بش کلما  قشآو کشین زشکت داده ؽاىد. باه همایى خهات

 باش سا ايگؾتاو واىد قشائت قشآو، اص بضسگاو، هىقِ بشوی اعت که
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و  دايغاتًذ یهاو آو سا ّبااد  ايگؾاتاو  داديذ یه ّبىس آیا  همه
 باا قاشآو کاشین هاشتبو سا وخىدؽااو باالوشه به همیى ؽكل تمام

 .کشديذ یه

واسد ؽاذه کاه فشهىدياذ:  ّلیه و آلاهٓ الّلهٔفلی دس سوایتی اص سعىل وذا 
اص قشائت قشآو اص سوی هقاسف  تش عختبشای ؽیياو  ضیچ چیه»

کاه همایى يگااه  ؽاىد یهاص ایى سوایت ؽشیف، هْلىم  ;«يیغت.
کشدو به قشآو، چقذس اص تقشف ؽیياو باصداسيذگی داسد و ایى اهاش 

 .فشعاعت ىاقتچقذس بشای او عخت و 
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  

 : سیزدهم

 شًیذو قرآو
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 آیات لرآو ضًیذو 

ؽًیذو آیا  قشآو کاشین،  ،ههّن علىکی ايغاو یها یكی اص هشاقبت
فاسٓ اص قشائت کشدو و تالو  يمىدو آو اعت. ؽًیذو آیا  قشآو، 

ی الهی داسد. دس سوایتی اص اهاام ها خزبهتؤثیش بغیاسی دس دسیافت 
هشکظ زشفی »يقل ؽذه که آو زنش  فشهىديذ: ٓ الغالم هیّلٔفادق

سا به يیت ؽًیذو، بذوو قشائت با فى ، تًهاا ّّٔضوخاّلٓ الّلهاص کتاب 
ی باشایؼ ا زغاًهاعتماُ کًذ، وذای هتْاال باه اصای آو زاشف، 

ی باه دسخااتؼ ا دسخاهو  کًاذ یهی اص او هسى ا ئهیعو  غذیيى یه
 ;.«ذیافضا یه

تىخاه  نیواىاي یها، کمتش به آيچه نیوىاي یهکه  سا قشآوهْمىال   ها
 تىخاه آو باه بیؾاتش ،ؽًىد یه سا چیضی وقتی ايغاو افىال   داسین.

 باهماذ وىاهذ یه اعت، ؽًیذودسفذد  ايغاو صیشا وقتی ؛کًذ یه
کاه  اياذ کشدهلزا به ها تىفیه  الصم اعت، اسائه دهذ. پاعخی اگش تا

واىب  گاهی يیض به تالو  قشآو گىػ کًین. تالو  قاشآو بغایاس
اعت؛ اها گىػ کشدو به قشآو دس کًااس وىاياذو آو هان َّمات 
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

فشاواو داسد. گاهی همكى اعت گاىػ کاشدو باه آیاا  الهای دس 
 ايغاو تًبه و ايتقالی ایداد کًذ که تالو  آو اثش سا يذاسد.

 لرآو و ارجماء ایماو: ضًیذو 

سوایاااا  ؽاااایذ باااشای همااایى اعااات کاااه قاااشآو کاااشین و 
کیاذ داسياذ.  قذس ىیا ٓالغاالم هنیّلٔهْقىهیى بش سوی ؽًیذو قاشآو تؤ

 هاا آواوفاف هؤهًیى سا بیاو کًذ و  وىاهذ یهوذای هتْال وقتی 
و هاذایت  هاا آوسا بغتایذ، اص تؤثیش ؽگات آیا  قاشآو باش قلاىب 

ْن و  »:ذیگى یه ها آو ه  ب  ى ل  ْت ق  ِخل  ه  و  ِکش  الل  ِزیى  ِإرا ر  ىو  ال   ً ْؤِه ا اْلم  م  ِإي 
لِ  ْن ِإرا ت  ْته  ه  صاد  ْیِهْن آیات  ل   ّ ْت  همايا هؤهًاو کغاايی هغاتًذ ;«ِإیمايا    ی 

و هًگااهی کاه آیاا   افتاذ یهابه لشصه  ؾاویها قل که اص یاد وذا 
، بش ایمايؾااو افاضوده ؽىيذ یهسا  ؽىد یهتالو   ها آوالهی که بش 

پظ سوؽى اعت که اعتماُ قاشآو دس استقاای ایمااو و  .«ؽىد یه
وذای عابساو همچًایى  استقای وخىدی ايغاو اثش ویژه داسد. لزا

کاه صهاايی کاه تاالو  قاشآو فاىس   کًذ یهبه هؤهًاو عااسػ 
، عاکت باؽیذ و گىػ دهیذ تا ؽایذ اص بشکا  َّیمی که شدیگ یه
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 اص ط، بشوایبش همیى اعاا ;ؽىیذ. هًذ بهشهایى گىػ دادو داسد، 
 سا قاشآو قاشآو، وىاياذو اص قبال کاهاياذ  کشدهتىفیه  الهی اولیای

 بؾًىیذ.

کاه  فشهىديذ یه ٔسمىاو الّله تْالی ّلیهٓبهدت یالَْم الّله تیآ زنش 
 صبااو باا سا قاشآو کاه سعاذ یها خاایی باه وىايذو ايغاو دس قشآو

 دس تااصه ایاى و ؽاًىد یها گاىػ باا و ًذیب یه چؾن با ،وىايذ یه
 و افتًاذ یها کاس به همه صباو و چؾن و گىػ. اعت ٍاهش هشزله

 .کًًذ یه تْاهل هن با همه

 یاح واىد قشآو، با استباه دس ؽًیذو که دهذ یهيؾاو  ها ىیاهمه 
ؽًیذو قشآو دس يَام اعتماُ یا هماو پظ  .ّمذه و ههن اعت کاس

اعت علىکی دعتىسالْمل و تْالی ايغاو، یح اهش خذی و  تشبیت
 که آثاس تشبیتی فشاوايی سا بشای ايغاو به اسهغاو وىاهذ آوسد.
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  

 : چهاردهم

 ترتیل قرآو َ صُت حسیى
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 جالوت با جرجیل: 

اْشآو   و  »دسباسه تاغیش آیاه ؽاشیاه:  ٓالغالم هیّلٔاص اهام فادق اِل اْلق  تِّ س 
ااْشِتیال   خ، بااه يقاال اص خذؽاااو زنااش  دس پاعااعااؤال ؽااذ.  ;«ت 

یًْی آیا  قاشآو سا واىب بیااو »فشهىديذ:  ٓالغالم هیّلٔاهیشالمؤهًیى
کى و همايًذ ؽْش آو سا با ؽتاب هخاىاو و هايًاذ سیاگ ٔهًگاام 

باه ّبااس  دیگاش، تشتیال یًْای >.«وىايذوٓ آو سا پشاکًاذه هغااص
 وزاشوف  کاه بخىايذ تًذ چًاو آوؽخـ قاسی، آیا  قشآو سا يه 

هیااو  قاذس آوياه  و ادا يؾاىد واىب فىافال و هاا وقف و کلما 
زشوف و کلما  فافله بذهذ کاه تمشکاض ايغااو سا اص بایى بباشد. 

تاالو   گىياه ىیازنش  دس ایى بیاو وىد تىفیه فشهىديذ که باا 
ی عخت وىد سا به وعیله ها دلکشدو قشآو، به ديبال ایى باؽیذ که 

اسج کًیاذ؛ سا اص زالت قغاو  و آوو  ذیًذاصیبآو به بین و هشاط 
باؽذ که عىسه سا به آوش بشعاايیذ یاا يه ایًكه همت ؽما فشفا  ایى 

 خضء سا تمام کًیذ.
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

 :جالوت با صىت خىش و دسیى 

فذای صیبا وىايذه اص دیگش آداب تالو  قشآو کشین آو اعت که با 
و آلاه و  ٔفّلی الّله ّلیاهاص سعىل گشاهی اعالم ٓالغالم هیّلٔؽىد. اهام فادق

که آو زنش  فشهاىد: هاش چیاضی صیًتای داسد؛  کًًذ یهيقل  عّلنٓ
کیاذ  ;صیًت قشآو، فى  صیبا و يیكىعت. دس سوایا  همچًایى تؤ

ؽذه که قشآو سا با فذای زضیى و به هماشاه اؽاح تاالو  کًاین. 
 زاضو. گشیاه گشیاه گاهی و اعت ؽىق گاهی گشیه گشیه ایى البته

يیاص يیغت؛ بلكه يؾايه اؽتیاق  و بذبختی و تًها ّالهت بیچاسگی
اص ىشفای  ، وًاذیب یها سا هاؤهًیى هن هغت. وقتی ايغاو هقاها 

باشای  و ؽاىد یها ، هؾاتاقًاذیب یها کمااال  باه هستاج سا وىد
ِإو  » فشهىدياذ: ٓالغاالم هیّلٔ. اهاام فاادقضدیاس یهااؽاح  اؽتیاقؼ

ْضو وه  ِباْلس  ء  اْقش  ْضِو ف  ل  ِباْلس  ض  ْشآو  ي  ایدااد تاؤثش دس  قاشآو باشای >« اْلق 
ياصل ؽاذه، پاظ آو سا باا فاذای زاضیى  هسضوو ها ايغاوياىط 

 بخىايیذ.
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ی ها ياهاهعیذ ّلی آقای قامی دس یكای اص زاج  الّلهآیت هشزىم 
قاشآو سا دس دل ؽا  باا : »غاذیيى یهاوىد وياب به ؽاگشدايؼ 

فى  زضیى بخىايیذ که وىايذو قشآو با فاى  زاضیى، ؽاشاب 
لازتی کاه .« کًاذ یهاىهىس هؤهًاو اعت و هؤهًااو سا عشهغات 

 فیتىفا شقابلیغو  تیيها یب، بشيذ یههؤهًاو اص ایى ؽشاب ىهىس 
آو قاشة الْیاىو هخلقایى سا : »فشهاىد یهااعت. ایؾاو همچًیى 

همیؾه دس چؾن داؽته باؽیذ و با آو هادی ىشیق هبایى و فاشاه 
هغتقین ِعیش يماییذ و اص خمله ِعیشهای ؽشیف آو قشائت اعت باه 

غى فى  و آداب دیگش به وقىؿ دس بياىو لیاالی قشائتای «. ز 
که با ایى کیایت فىس  پزیشد، بشای ايغاو ِعیش و زشکات ایدااد 

 .کًذ یه

  

 رفاقت روز چهاردهم
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  

 : پانزدهم

ر در قرآو ٍ َ تذب   هراتب تُج 
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 ه به دضىر در هذضر  کحاب الهی جىج 

آو ش دس آیا  ش و تاكّ اص خمله آداب هًْىی تالو  قشآو کشین، تذبّ 
 و تىّخاه باه آو  تذّبش هالصم هشاقبه زنىس دس هسناش قاشآواعت. 

هشتبه ایى هشاقبه، تمشکض يگاه به کلماا   ىیتش ىییپااولیى و اعت و 
ايغاو هااهین آیاا  سا دس  که اعت ایى باالتشػ قشآو اعت. هشتبه

 قاشآو باا کًذ ازغاط که اعت باالتشػ ایى رهى بگزسايذ. هشتبه
قشاس گشفتاه  زّی و صيذه یح هىخىد هسنش دس و همقسبت اعت 

 هاا کاه باا یح هىخىد صيذه دیذین سا اگش قشآو داسد. استباه او و با
دس ،کًاذ یها بیاو سا ساه او و نیوىاه یهساه  او اص ها ،کًذ یه گاتگى

زیا اخاصه يخىاهذ داد که دس هًگام هخاىباه باا قاشآو، ایًقىس  
 ىیچًا ىیاخای دیگش باؽذ؛ چًايكه اگش باا سفقاای واىد  تىّخه ها

اص ها سيدیذه وىاهًذ ؽذ. هش چه قشآو دس يَش ها  قيْا  سفتاس کًین، 
 وىاهذ ؽذ. تش قیّمدیذه ؽىد، استباه ها با آو  باؽْىستش

 باه بگیشد. هشاقبه دعتىس تا بىد سفتهاوالق وىد  اعتاد ؽخقی يضد
 قاشآو سا واتن بااس حی سوص، عاه هاش ّشمه داؽت کاه هاى اعتاد

 کاى ازغااط یوىاي یه قشآو هىقِ هش گات: او به . اعتادکًن یه
 وتن صهاو هذ ی. با تىفیه اعتاد، وىاي یه هى زنىس دس سا قشآو
 باه هسناش اعاتاد سعایذ. اعاتاد باس دیگش ؽذ. تش یىىالي او قشآو

 رفاقت روز پانزدهم
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

 ّلیاه و آلاهٓ الّلاهٔفالی سعىل اکاشم  صباو اص که کى زاال ازغاط گات
ؽاذ و تالوتاؼ کًاذتش  تش عختکاس بش آو فشد  ی.ؽًى یهقشآو سا 

گشدیذ. باس عىم که به وذهت اعاتاد سعایذ، اعاتاد باه او گاات: 
ی. آو ؽاًى یهزق تْالی  خاي  که قشآو سا اص کى اکًىو ازغاط

 کًذ. ّبىس تىايذ یيم هن آیه یح اص ؽخـ دیذ که افال  

 ٓالغاالم هنیّلٔ تیب اهلکه  گىيه هماوواقْیت آو اعت که قشآو کشین 
تدلی تام و بذوو واعيه وذاعت؛ اها چىو ها هْشفت  ايذ فشهىده

و ؽاؤو آو سا سّایات  نیکًا یهيذاسین اص کًاس آو ّبىس  ایى هًْابه 
که اگش قشآو سا باه فاىس   فشهىديذ یهبهدت  الّله تیآ. نیکً یيم

کااه دعاات اص تااشيح  ؽااىد یهااببیًااین، آيگاااه هْلااىم  اػ یواقْاا
 یا يه؟ٕ نیؽًاع یه

؛ اهاا اص نیًایب یهاسا  هاا آوخغان  نیًایب یهاها وقتی اؽاخاؿ سا 
ؽىین  ها آو ىیيؾ هنوبش يذاسین هگش گاهی  ها آوکماال  سوزی 

. نیؽاى یه باوبش ها آواص کماال   کن کنو گاهی استباه بگیشین و 
، بذو نیًیب یهآو چیضی هن که ها اص الااً و فىس  هكتىب قشآو 

بذِو آو اعت و  الااً قشآو اعت. سوذ قشآو زقیقتی اعت که ایى
 کان کنی با ایى بذو ًیيؾ هنسا به ًّىاو بذو دیذین، الااً اگش ایى 

 .کًذ یهی آو سهًمىو ها ییبایصو  ها کشاهتها سا به فاا  سوذ و 
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  ه به  کالم الهی عبارات جا دمایك هراجبجىج 

، همیى ٍاهش الااً اعت. قشآو هغیش سعیذو به هقادیق و زقائق
اص الااً قشآو کشین زشکات کًاین و باه هْاايی آو  آسام آسامها بایذ 

شا کاه چاایى هغیش هن اص آؽًایی با صباو ّشبی هی گازسد بشعین؛ 
اها دس ایى هًْا هتىقاف يماايین؛ بلكاه هبیى اعت. « قشآو ّشبی»

بایذ به عمت زقائق قشآو کشین، هدش  کًین. دس همایى استبااه 
اؽاسه کشد که دسباسه هشات   ٓالغالم هیّلٔبه سوایت اهام فادق  تىاو یه

اب  »قشآو کشین فشهىديذ:  ل   الّلهکت  ِة و  ّ  ااس  ب  ِْ ای اْل ل   ّ ْؽیاء   ِة أ   ْ ْسب  ی أ 
اؿِّ و   ى  ة  ِلْلخ  اس  ؽ  امِّ و  اْْلِ ى   ْ ة  ِلْل اس  ب  ِْ اْل

اِئِق ف  ق  اِئِف و  اْلس  ي  ِة و  الل  اس  ؽ  اْْلِ
ْيِبیااءِ  ااِئق  ِلْْل  ق  ْوِلیاِء و  اْلس  اِئف  ِلْْل  ي  ایاى هشاتا  چهاسگاياه،  ;«.الل 

شهاایی ّباسا ، اؽاسا ، ليایف و زقایق،  ْب  همگای همچاىو ه 
و  هغتًذ که ايغاو بایذ اص آو ّبىس کًذ تا به هققذ يهاایی بشعاذ.

 البّته دس هش هشتبه بایذ هشاقبه دس هشات  قبلی باه ازغاى وخاه و باا
 قّى  اداهه یابذ.

 

                                                                                       

 278ؿ ، 75ج . بساس اْليىاس، ;

 رفاقت روز پانزدهم
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  

 : هجدهم

 سفرٌ ضیافت الهی ؛قرآو
 

 : شانزدهم

 پیام قرآو َ هقام تخاطب
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 دریافث پیام اخحصاصی از لرآو 

قشآو کتاب هذایت ها اعت و تح تح آیا  آو بشای هذایت تاح 
و ی ایدااد اياظ هاا ساهیكی اص تح افشاد ايغاو خایگاه ویژه داسد. 

 ايغااو اعت کاه ایى و وسود به تذّبش دس آیا  الهی هسبت به قشآو
، اول وىد سا هخاى  آو آیا  بذاياذ باه کًذ یهآیاتی سا که قشائت 

ایى آیه بشای او ياصل ؽذه اعت و هخاى   قتا  یزقی که گىیا ا گىيه
اِشف  » ایى آیه او اعت. ْْ ا ی  م  اْشآو    ِإي  ىِىا   ِباه  اْلق  اْى و  اص یاح  ;« ه 

خهت به ایى هًْاعات کاه ؽاًاوت زقیقای قاشآو هًسقاش دس 
اعت که هخاى  افلی قشآو هغاتًذ، و اص  ّٔلیهن الّغالمٓهْقىهیى

هْشفت به قشآو بشای کغی اعت که  دهذ کهخهت دیگش يؾاو هی
به هیضايی که ایى تخاى  وخىد وىد سا هخاى  قشآو قشاس بذهذ و 

 ويذس کشدین که وذااگش باو ؽىد.زافل هیؽًاوت داؽته باؽذ،  
هاا  ، تىخاهکًذ یهبا ها فسبت  اوتقافیدس قشآو کشین به ىىس 

. ایاى بااوس دس وخاىد هاا هاش ؽىد یهبیؾتش  به ؽًیذو کالم الهی
چقذس بیؾتش تقىیت گشدد و هسبت ها هشچه بیؾتش ؽاىد، استبااه 

 وىاهذ ؽذ. تش یياگغغتًو  تش هسكنهیاو ها و قشآو 

                                                                                       

 .312، ؿ 8کافی، ج - ;

 رفاقت روز شانزدهم
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

اگش هخاىبه ياغی قشآو کشین، باوِس ايغاو ؽذ، آيگاه وىاهاذ دیاذ 
اص هسنش  دائما  اعت. با ایى يگاه، ايغاو  خا ىیهمکه ساه هداهذه 

و بشای او خزب  کًذ یهقشآو کشین، دعتىس بْذ اص دعتىس دسیافت 
. دس ایى فىس ، اگش دس ٍاهش به ىىس افتذ یهبْذ اص خزب اتااق 

و یاا  ؽاًىد یهای سا ا هیآتالو  ی هی گزسد و اص خایاتااقی  کاهال  
هىاخهه ، بایذ بذايذ که کًذ یهی سا قشائت ا هیآو  کًذ یهقشآو سا باص 

اتااقی يیغت؛ بلكه ایى آیه ؽشیاه هن اکًىو با  با ایى آیا  واّؿ 
قاشآو  آوسده اعت.او یح کاس ویژه داسد و پیام وافی سا به اسهغاو 

هاذایت گاشی ايغااو خلاىه ایاى  دسو اعات، « زّی قّیىم»تدّلی 
لزا هش استباىی و پیااهی زیا  و هّْیت قّیىهیه زق تْالی اعت، 

 هتًاع  با يیاص و قابلیت ايغاو دس هش هشتبه و  هش لسَه اعت. 

 :يمىيه هایی از جذاطب با لرآو 

کغی که قشآو سا پیام اوتقافی وذاويذ بشای وىد بذايذ، دس ایى 
ا ی  »وىد سا هخاى   . ايغاو ابتذاسودتخاى  گام به گام پیؼ هی 

ً  ه  ایل  ا اْليغاو»و  «اطا ال ه  ا ایل آیاا   البتاه .های قشآو های یاباذ« ی 
صیادی هغت که هخاى  آو همه هشدم هغتًذ، بذوو ایًكه قاشآو 

واىد سا دس گام های بْاذ . همچًیى   وىد تقشیر کًذىبه هخا
یا  وياب به هؤهًیى و آو های قشآ«ىاً  آه   یى  ِز ا ال  ه  ا ایل ی  »هخاى  
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زّتای و همیًيىس پیؼ هی سود تا خاایی کاه های بیًاذ، هی یابذ. 
ٓ ّلی الله ّلیه و آلهٔفآیاتی که هخاى  آو وىد وخىد هباسک پیاهبش اکشم

اص آو عى هن . اعت بشای ايغاو دس هقام تخاى  پیام هذایتی داسد
ابذ، که اگش چه هؤهى اعت اّها دس هی ی تؤهل ايغاو صیاد ؽىدوقتی 

 به همیى يغبت دس وخىد او هغت، هن هشاتبی اص ؽشک وای اگش 
  ام داسدٕهؾشکیى و هًافقیى هن بشای او پی هشبىه به آیا 

اگش ايغاو پیام های الهی سا به وىد بگیشد و وىد سا هخاى  آيهاا 
ْقِشك  »بذايذ، وقتی قشآو به او  هی فشهایذ  ِزي ی  ا ال  ْى ر  ه    ه  ْشما    الل  ق 

ة ِثیش  ْمْافا  ک  ه  أ  ه  ل  ا  ِّ نا ی  ًا  ف  غ  باشای او هايًاذ ایاى اعات  کاه  ;«ز 
اص اوتقافی  ایدس ياههکه کالهؼ فذق هسل اعت، وذاويذ 

باه وذاوياذ، چًاذیى  کشده اعت  که با قشك دادواو دس وىاعت 
به ديباال هقاذاق ایاى قاشك  بشابش اص وذاويذ دسیافت کًذ لزا او

دادو به وذاويذ هی گشدد تا ایى پیام اوتقافی وذاويذ سا اخابت 
 کًذ. 

  

                                                                                       

 245ٓ: 2بقشهٔ   - ;

 رفاقت روز شانزدهم
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  

 : هفدهم

 حق تالَت آیات قرآو
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 آیات آوردو دك یجا به 

آوسدو زق آیا  باه ایاى اعات کاه وقتای  خا بهیكی اص يمىدهای 
 ىلا  واذا اص خا هماو ،سعذ یه خًت و سزمت ايغاو به آیا 

، به دسگاه واذا پًااه سعذ یه و آتؼ ّزاب به آیا  که  آيگاهکًذ و 
، سعذ یه و عشگزؽتؾاو افتگاوی يدا  بشد. اگش به آیا  هشبىه به

سا به دسگاه وذای هتْال  ها آوتمًای زال  و بخىسد دس دل زغش 
 ،سعاذ یها تسمیذ و تغبیر و تَْین و تكبیش به داؽته باؽذ. وقتی

تكبیش و تَْین و تغبیر و تسمیذ وذا سا بش صبااو خااسی  خا ماوه
 اعت. قشآو با ایداد استباه ها ىیاعاصد. همه 

ازیى  »سوایت ؽاذه کاه دس تاغایش آیاه: ٓ الغالم هیّلٔاص اهام فادق   ال 
ن   یًاه  ه   اْلكتاب   آت  ىي  ق   یْتل  ِتهِ  ز  ولِئح ِتالو  اىو   أ   ً فشهىدياذ:  ;«ِباهِ  یْؤِه
ه  »هشاد اص  ىي  ق   یْتل  ِتهِ  ز  تىقف و تؤهل دس کًاس آیا  هشبىه به ، «ِتالو 

که اّولی سا اص وذای هتْال هغؤلت  گىيه ىیابهؾت و خهًن اعت؛ 
 >کًذ و اص دوهی به وذای عبساو پًاه ببشد.

                                                                                       

 121 ٓ:2ٔ. البقشه;
 375ؿ ، 1ج . هدمِ البیاو، >

 رفاقت روز هفدهم
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

 اؽیا ّكظ که بىد کتابی اگش: »فشهىد یه بهدت الّله تیآزنش  
 سا خهاًن و بهؾات که اعت قشآو همیى کتاب آو ،داد یه يؾاو سا

 ديیاا باه و هغاتین تاااو  یب گىيه ىیا ها همه ىیا با دهذ یه يؾاو
 ؽذو خذا اسصػ که بىد چیضی التااو  ها به کاػ ی. انیا بغته دل
 اسصؽای چاه هقاهااتؼ و ديیا داؽت. سا باىل به پیىعتى و زق اص

 اوقاا  دس هًْاىی هقاهاا  فازباو که دايذ یه تًها وذا داسد؟ٕ
 ساها  آو چگىيه فكش واهىؽی و داسيذ زالی چه هًاخا  و ولى 

 .«کىتاه هذ  دس و لى عىصايذ یه الهی ايىاس هؾاهذه اثش دس

 :میى و ادای دك جالوت آیات لرآو  هح 

هؾاهىس  هتقایى ی کاه باه ويباها ويبه دس ٓالغالم هیّلٔاهیشالمؤهًیى
ها  قااذم بااش سا : ؽاا ًااذیفشها یهاااعاات، دس تىفاایف اهاال تقااىا 

 سا ؽمشده ؽمشدهٔتشتیلٓ و با زضو های وىايًاذ،  قشآو و ايذ غتادهیا
ْن » ه  غ  ْيا  ا أ  ْیه  ْت ِإل   ْ ل  ي  ْا  و  ت  م  ا ى  ْیه  ىا ِإل   ً ک  یٌق س  ْؾِى ا ت  ٍة ِفیه  وا ِبآی  شل ا ه  ِئر  ف 

ْىقا   بؾاستی بشای اهال ایمااو دس آو  که سعًذ یه وقتی به آیاتی ;«ؽ 
و ؽىق وّذه های الهی ایداد هی ؽىد گىیی هغت، دس آيه ىمِ 

ْىا »آو سا دس هقابل وىد هی بیًًذ. و  ْفغ  یٌف أ  ْخِى ا ت  ٍة ِفیه  وا ِبآی  شل ا ه  ِإر 
                                                                                       

 ٔاوفاف هّتقیىٓ.193يهح البالغه، ويبه  - ;
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ْن و   ه  ااىد  ل  ااا خ  ه  ًْ ْ  ِه ش   ْ اا اااِسِهْن و  اْقؾ  ْبق  ِبِهْن و  أ  ااى ل  ِ  ق  اااِه غ  ااا ه  ْیه  ِإل 
ن ه  ب  ى ل  ا ق  ه  ًْ ْت ِه ِخل  هًگاهی که به آیا  ايزاس و واىف ّازاب  ;« و 

 .شدیاگ یفشاها وزؾت و سا تشط ها ىیا وخىدِ  تمامالهی هی سعًذ، 
آتؼ سا  ايگاس فذای صبايه های و ؽىد یه باصها  آو قل  یها گىػ

 هی ؽًىيذ.

ی ها قشائت با ؽىد، گىيه ىیادس هًگام تالو  قشآو  ايغاو زال اگش
 ، بغایاسؽاىد یهای ايدام ا ؾهیکلّادی و  کاهال  ها که به فىس  

بىد. آیا  هشبىه به بهؾت و خهًن، آیاتی هغتًذ  هتااو  وىاهذ
تؤثیشگزاس باؽذ و ايغاو سا باه  الْاده فىق تىايذ یه ها آوکه تاكش دس 

 زق تالو  آیا  يضدیح کًذ.

  

                                                                                       

 ٔاوفاف هّتقیىٓ.193يهح البالغه، ويبه  - ;

 رفاقت روز نىزدهم
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  

 : هجدهم

 يسَل قرآو در شب قذر
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  در ضب لذر بر ايساو کاهل،ججلی لرآو 

 يماىدین: ياصل قذس ؽ  دس سا قشآو ها که ذیفشها یه عبساو وذای
ا» ْلًاه   ِإي  ْيض  ةِ  یف أ  یل  ْذسِ  ل  دس ؽ  قذس، همه اهىس، چاه هاادی و ;«.اْلق 

ن ولق ياصل  ن اهش، هقّذس ؽذه و به ّال   .ؽىد یهچه هًْىی، اص ّال 
ل  » ض   ً ِئكة   ت  ال  وذ   اْلم  الشل ِهْن  ِبِئْرِو  هایف و  بِّ ْهشٍ  کلِّ  ِهْى  س  خملاه و اص . >«أ 

 غبت به عایش اهىس هيلق و خاهِ اعات،که ي ایى اهىس، ىیتش ههن
ن ىبیْای، زقیقت قشآو اعت.  تاغایش ّیًای اهىس هاادی دس ّاال 

آیا  قشآو کشین اعت؛ لزا ؽ  قذس، ؽ  تًّضل قشآو اعت و ياصل 
. شدیاگ یهاهىس هادی و هًْىی يیض دس عایه آو فىس  ؽذو عایش ا

هذف اص ایى تًّضل به ودیْت عپشدو ایى زقیقت به کغی اعت که 
ؽایغتگی ایى ودیْت سا داؽته باؽذ؛ لزا سوؽى اعات کاه کغای 

و لزا قاشآو  ایى اهايت سا تسىیل بگیشد. تىايذ یيمخض ايغاو کاهل 
 ياصل هی ؽىد.  ٔفّلی الله ّلیه و آلهٓبش قل  پیاهبش اکشم

  

                                                                                       

 1 ٓ:97ٔ. قذس;
 4 ٓ:97ٔ. قذس>

 رفاقت روز هجدهم
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 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

 ه علیها(المذری دضرت فاطمه همام لیلة  )سالم الل 

فشهىدياذ: هاشاد اص  «لیلاة القاذس»دس تاغایش ٓ الغالم هیّلٔ اهام فادق
وذاويذ عبساو اعت. « قذس»و هشاد اص  ٔعالم الّله ّلیهآ، فاىمه«لیلة»

 گىياه آوهْشفت پیذا کًاذ، ٔعالم الّله ّلیهآ پظ هشکظ به هقام فاىمه 
و  ;ؽ  قاذس سا دسک کاشده اعات. قتا  یزقکه زق هْشفت اوعت؛ 

ایى بیاو دیگشی اص سابيه يضول قشآو دس ؽ  قاذس باا وخاىد اهال 
 اعت.  ّٔلیهن الّغالمٓبیت

 ی  بر اهام دی  لرآو در ضب لذر  ججل 

ا» عیاق وذ  ِفیه  الش ّ ة  و  ِئك  ال  ل  اْلم  ض ّ  ً هناسُ اعات و داللات باش  >«ت 
اعتمشاس اهش تًّضل هالئكه و سوذ دس هش ؽ  قاذس داسد و اص ىشفای 

اْذسِ »ل قشآو با تًّض ایى تًّضل  اِة اْلق  یل  ْلًااه  ِفای ل  ْيض  اا أ  و  یهمشاها =«ِإي 
دس هش ؽ  قاذس دس خشیااو اعات، يیض تًّضل قشآو  ، لزاهّْیت داسد

هش عاال و ه ّلیه و آلاهٓ، ٔفلی اللّ هباسک سعىل وذاقشآو دس صهاو زیا  

                                                                                       

 581. تاغیش فشا  کىفی، ;
 4 ٓ:97ٔ. قذس>
 1 ٓ:97ٔ. قذس=
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و پظ اص ایؾاو يیض ایى تًّضل  ؽذ یهؽ  قذس بش ایؾاو ياصل هش دس 
تقشیر هی کًًذ که اگش بْذ ٔفّلی الله ّلیه و آلهٓ پیاهبشاداهه داسد. و لزا 

زقاایق باش اص زیا  ٍاهشی ایؾاو، ؽ  قذس وخاىد داسد، تًاّضل 
فاشازتا  زناش   ایؾااو  داسد و يیاض اعاتمشاسقل  ايغاو کاهال 

 ;هْشفی هی کًًذ.فشد بْذ اص وىد سا  ّٔلیه الّغالمّٓلی

  ّٔلایهن الّغاالمٓلزا عىسه هباسکه قذس یكی اص اّدله و بشاهیى اثبا  ائماه
ای ؽایْیاوٕ باا »فشهىدياذ: ٓ الغالم هیّلٔاهام باقش هْشفی ؽذه اعت. 

سا  هاا آوهساخاه کًیاذ و « قاذس»دؽمًاو واىد باا عاىسه هباسکاه 
ٔفلی الّله کًیذ. به وذا عىگًذ ایى عىسه پظ اص سعىل وذا  شیگ ىیصه

دلیال باش هازه   ىیتاش بضس زدت واذا باش والئاق و ّلیه و آلاهٓ 
 زنش  دس اداهه به آیا  ابتذایی عىسه هباسکاه دوااو« ؽماعت.

که باص هن دس هىسد ؽ  قذس و ياصل ؽذو قشآو دس آو اعت، اؽااسه 
به ایى آیا  ازتداج کًیذ؛ صیشا ایى آیا  دلیل »کشديذ و فشهىديذ: 

بْاذ اص  ٔفلی الّله ّلیه و آلهٓهسكمی بش والیت اهِش وايذاو سعىل وذا 
  >«ایؾاو اعت.

                                                                                       

 .249، ؿ 1کافی، ج  - ;
 249ؿ ، 1ج . کافی، >
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 نىزدهم:

الم(همراهی قرآو َ اهل بیت  )علیهن الس 
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  الم(اهل بیثلرآو و والیث  )علیهن الس 

واذای هتْاال والیات هاا : »های فشهایًاذ ٓالغاالم هیّلٔاهام فاادق
ی باه ابیا ساه؛ یًْای «سا قي  و هسىس قشآو کشین قشاس داد تیب اهل

اعاات. زنااش  دس اداهااه  شیپااز اهكاوزقیقاات آو اص ىشیااق هااا 
و عایش  چشوذ یههسكما  قشآو بش هذاس والیت ها : »ًذیفشها یه

 ;«کت  آعمايی يیض به واعيه آو بش هشدم افامه ؽذه اعت.

باا ايغااو کاهال هتساذ  اػ یوخىدقشآو کشین دس هشتبه زقیقت 
زقیقت يىسی قشآو کشین، هماو زقیقات اعت. به ّباس  دیگش، 

اهال و هاِى ٓ اعات کاه ايغااو کٔفلی الّله ّلیه و آلاه وخىد يبی وتمی
اعت. پظ زقیقات ياىسی قاشآو  ها ايغاوهيلق و بذوو قیذ همه 

؛ لزا ايغاو به هش هیضاو که هاعت ايغاوکشین، زقیقت بالقىه همه 
بااا قااشآو استباااه بشقااشاس کًااذ، دس زااال زشکاات بااه عااىی وااىِد 

 و هتسذ ؽذو با زقیقت يىسی قشآو کشین اعت. اػ یقیزق

بش قشاس اعت و زقیقات ایاى دو اگش هیاو قشآو و اهام سابيه ّیًیت 
، پظ سخىُ به یكای باذوو دس يَاش گااتى گشدد یباصه ضیچ حبه ی

 ٓالغاالم هیّلٔچًايكه کغی همغایه اهام هْقىم  هًْا يذاسد.دیگشی، 
                                                                                       

 5ؿ ، 1ج . تاغیش ّیاؽی، ;

 رفاقت روز نىزدهم
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ی اص زقیقات اهاهات ا بهاشهباؽذ و هش سوص هان او سا ببیًاذ، اهاا 
 يذاؽته باؽذ و زذاکثش يگاهؼ به او، به ًّاىاو یاح ّااِلن دیًای

باؽذ. ایى فشد، اگشچه با خغن اهام هشتبو اعت؛ اهاا باا زقیقات 
 ی بشقشاس يكشده اعت.ا سابيهاهاهت هیچ 

قشآو سا ّیى اهام يبیًاذ، زقیقت اگش کغی با قشآو هشتبو ؽىد؛ اها 
ایى ؽخـ با بذو قشآو هشتبو ؽذه، ولی اص هشات  باالی قشآو که 

ه و دس زاذ ٍااهش ی يباشدا بهاشهبه تْبیشی تؤویل قشآو اعت، هیچ 
لزا بایذ تىخه هتىقف ؽذه و با زقیقت قشآو هسؾىس يؾذه اعت. 

داؽت که اگش ايغاو دس زالت اّتذال فيشی قشاس داؽته باؽذ و دس 
استباه با قشآو و اهام، دچاس افشاه و یا تاشیيی يؾىد، هش کاذام اص 

 .کًذ یهایى دو زقیقت، ايغاو سا به دیگشی ساهًمایی 

  الم(اهیرالمىهًیىلرآو و  :)علیه الس 

لِ »فشهىد:  ٔفلی الّله ّلیه و آلاهٓسعىل وذا  ِ   ی  ّ  ْشآِو  ه  ،  اْلق  ه   ْ ْشآو  ه  و  اْلق 
ی  ل   ّ ا  ی یِشد  ت  اِو ز  ِشق  ْىك  ال  یْات  ایى هْیت، هْیت اتساادی  ;؛«اْلس 

دلیال ، باه اياذ کشدهاعت؛ یًْی ایى دو با هن اتساد وخىدی پیاذا 

                                                                                       

 460ؿ . أهالی ؽیخ ىىعی، ;
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اِو »ایًكه بْذ اص آو فشهىد:  ِشق  اگش ِفشف ممیمه ؽاذو دو «. ال  یْات 
اِو »بىد؛ اها  شیپز اهكاوؽیء با هن بىد، خذا ؽذو  ِشق  یًْی « ال  یْات 

ایى دو اص یكذیگش خذا يخىاهًذ ؽذ. ایى خشیااو هْیات دس تماام 
ن هااده فشاتاش  هؾاهذه قابلّىالن  اعت؛ یًْی هش چه ايغاو اص ّال 

ن هثال و ّقل واسد ؽىد، هی سود بیًذ که ایى زقیقت آيدا  و به ّال 
 آؽكاستش اعت.

ا»گات ایى سوایت بیاو دیگشی اعت اص ّباس   تىاو یه ِشق  ْى یْات  « ل 
قيا   ٓالغاالم هنیّلٔتیب اهلثقلیى اعت. بش ایى اعاط،  زذیثدس 

قشآو کشین هغتًذ؛  ؽؤو هنی آعمايی ها کتابقشآو هغتًذ و عایش 
استباه بشقاشاس  ها آوپظ اگش کغی ایؾاو سا به ًّىاو اهام يذیذ و با 

 استباه بشقشاس عاصد. تىايذ یيميكشد، با قشآو هن 

همیى بیاو دس استباه قشآو و اهام صهاو هغات کاه دس يكتاه هاای 
 آیًذه بیاو وىاهین کشد. 

  

 رفاقت روز نىزدهم
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÷  

 : بیستم

رات قرآو،   تًس ل هقذ 
 عرضٍ اعمالَ 
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 عرضه اعمال بر اهام 

به يام ّشمه اّمال  زقیقت َّیمی ّٔلیهن الغالمٓسوایا  هْقىهیى
سا باشای هاا تبیایى فشهاىده اياذ. دس  ّّٔدل الله تْاالی فشخاهٓبش اهام صهاو

بْنی سوایا  رکش ؽذه که اّمال ايغاو هش فبر و ؽام باش اهاام 
اسائاه هاای گاشدد. دس بْناای سوایاا  دیگااش، سوصهاای دوؽااًبه و 
پًدؾًبه و ایام وافی اص عال یا هًگام ازتناس و وفاا  سا صهااو 
ّشمه اّمال ايغاو به اهام هْقاىم رکاش کاشده اياذ. بایاذ تىخاه 

ت که زقیقت ایى ّشمه اّمال بذیى ؽكل اعت که ّمال اص داؽ
ّاهلؼ خذا يیغت. لزا ايغاو و اّمالؼ دس همه ایى هىقْیت ها 

 اّمال ها ازاىه داسيذ.ها و به اهام ّشمه هی ؽىد و ایؾاو بش 

، وذهت زناش  سعایذ. ّٓلیه الغالمٔؽخقی دس صهاو اهام فادق
کًیاذ؟ ؽاخـ چشا سعىل وذا سا ياسازت هی  زنش  فشهىديذ:

تْد  کشدهى و پشعیذ که ها چگىياه های تاىايین پیااهبش اکاشم سا 
ك  أ  »اریت کًین؟ زنش  فشهىديذ:  اش  ْْ ْن ت  ك  اال  م  ّْ و  أ  ىو  أ  م  ل  ْْ ا ت  ه 

ْیه ل  همه اّمال ؽما باش سعاىل واذا ّشماه های ؽاىد و اگاش «  ّ 

 رفاقت روز بیستم
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زت ياسا ٔفلی الله ّلیه و آلهٓهشتك  کاس صؽتی ؽذه باؽیذ، پیاهبش اکشم
ىل  »  هی ؽىيذ، ع  وا س  ىء  غ  ال  ت  هِ   ف  وه  الل  شل  ;.« و  ع 

يكته دیگش ایى اعت که ایى تكثش و تًىُ دس ّشمه اّمال، اؽاسه به 
ایى داسد که هش کذام هشزله ای اص تثبیات ّمال دس وخاىد ايغااو 
اعت. هثال اگش فبر گًاهی هشتك  ؽىد و تىبه ای يكًاذ، هشتباه 
ای اص تثبیت ایى ّمل با ّشمه به اهام هسقق های ؽاىد. اهاا اگاش 

شاه ؽذ، وقتی به اهام ّشمه هی ؽىد، همشاه ایى ّمل، تىبه يیض هم
ّمل با تىبه همشاه بىده و ّمل يافالر ثبت يمی ؽىد. باص هن باه 
ها فشفت داده اياذ کاه اگاش همااو فابر و ؽاام تىباه يكاشدین، 
دوؽًبه و پًدؾًبه ساه تىبه بشای ايغاو باص اعت و هی تىايذ اّمال 

ا  اوقاوىد سا دس وخىدػ تقسیر کًاذ و ایاى هغاؤله دس عاایش 
 يیض خاسی اعت. ّشمه اّمال، اص خمله ؽ  قذس

 ارجباط عرضه اعمال و لرآو 

بش اهاام  اص خمله صهاو های ههن و اثشگزاسی که ايغاو و اّمال او
ّشمه هی ؽىد، ؽ  های قذس اعت که اّماال  ّٔلیه الغالمٓهْقىم

                                                                                       

 .426، ؿ 1بقائش الذسخا ، ج - ;
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یكغال گزؽته ايغاو با همه خضئیا  بش اهام اسائه ؽاذه و دس قباال 
ّمل و هتًاع  با آو، تقذیشا  عاال پایؼ سو يیاض باش ایى ّشمه 

ايغاو ياصل هی گشدد. تقذیشا  ايغاو که به دعت وذای هتْاال و 
اّمالی به بغتگی هقذس هی گشدد  ّٓلیه الغالمٔ به واعيه اهام هْقىم

و اص آيداایی کاه دس ؽ  قذس به اهام ّشماه ؽاذه اعات داسد که 
دس بیااو عاىسه هباسکاه و  زقیقت قشآو با زقیقت اهام هتسذ اعت

 داسد، باهو هّْیات  یل قشآو همشاهل هالئكه و سوذ با تًّض تًّض قذس، 
هیضاو استباه ايغاو با هشات  قشآو، بهاشه هًاذی اص فیىماا  ایاى 

باشای ایًكاه ايغااو وماْیت واىد سا دس   تىعْه هی یاباذ و ؽ 
دس ؽا  قاذس  ّّٔدل اللاه تْاالی فشخاهٓصهاوهًگام ّشمه اّمال بش اهام 

بذايذ، بایذ اّمال وىد سا بش قشآو ّشمه کًاذ و ببیًاذ کاه چقاذس 
 اّمال او هًيبق با قشآو اعت.

استباه و هیضاو بهشه هًذی که ايغاو اص زقیقات قاشآو و همچًیى، 
هْاسف آو دس عال آتی داسد اص خمله تقذیشا  ههن دس ؽا  هاای 

استباه ویژه با قاشآو کاشین قذس به زغاب هی آیذ. بًابشایى ايظ و 
دس ایى ؽ  عشيىؽت عاص، هی تىايذ هىخبا  بهشه هًذی بیؾتشی 
سا دس عشيىؽت و تقاذیشا  ايغااو ههیاا عااوته و صهیًاه سا باشای 

 دسیافت فیىما  واّؿ قشآو کشین دس ایى ؽ  بشقشاس کًذ.

 رفاقت روز بیستم
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 : بیست  یکم

 عمل صالح در يسبت با قرآو َ اهام
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 هجاورت با اهام زهاویعمل صالخ لرآي ، 

بش اعاط سوایاا ، هش ّمل فالسی هشتبو با هقام والیت اعت. 
ی  دس واياااه کاااهوالیااات اعااات  ،ؽااادشه ىاااىبی افااال

هایؼ دس واياه هاؤهًیى  ؽاوه قشاس گشفته و ٓالغالم هیّلٔاهیشالمؤهًیى
او  اگشچاهاگش کغی فقو عشؽاوه سا دیذ و استباه سا يذیاذ،  .اعت

ّمال فاالر واىد سا اها چىو ّقباه  یافته؛به ایى ویش دعت هن 
 ، مشس کشده اعت.يذیذه

ؽاىد کاه تماام  دس صهاو ٍهىس ایى زقیقت بشای هماه آؽاكاس هی
هاش اياذ،  دادهايداام  واىیؼ دوساو ّمشػ اّمال فالسی که دس

کذام يىس و خلىه ای اص کماال  و زغًاتی اعت که دس وخىد اهام 
 هاشدم تْالی فشخه الّؾشیفٓ الّلهّٔدل ا پظ اص ٍهىس اهام صهاوقشاس داسد. لز

ا ایؾاو ايظ داؽاته اياذ و یابًذ که ایؾاو سا قبال  دیذه بىديذ و بهی
ایى ايظ ياؽی اص استباه باا اّماال فاالسی اعات کاه دس دوساو 

یابًاذ. ايذ و اکًىو استباه آو اّماال سا باا ایؾااو هایغیبت داؽته
چشاکه هش  ّمل فالسی به ايذاصه وىد، استباه با زنش  اعات، 
اگش چه ايغاو دس آو لسَه به ایى استباه تىّخه يذاؽته باؽاذ. اگاش 
بشای  کغی دس اّمال فالر ایى تىّخه و ّلن باه زقیقات اّماال 

 رفاقت و یکم روز بیستم
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هسّقق ؽىد، سفته سفته به هقاهی هی سعذ که غیبت  بشای او تبذیل 
 به زنىس وىاهذ ؽذ.

 :ارجباط با لرآو ، افضل دسًات 

اگش ایى يكته سا پزیشفتین و همچًیى دايغاتین کاه استبااه باا قاشآو 
استبااه و زؾاش  تىاياذ یهاکشین، افنل زغًا  اعت، ایى اهاش 

سا باشای ايغااو زافال  ْٓالی فشخه الؾشیفّّٔدل الّله تدائمی با اهام صهاو
يیغت؛ بلكه  کًذ. دس ایى فىس ، ايغاو دیگش با اهام وىد بیگايه

 .شدیگ یهبا او ايظ 

اگش قشآو دس وخىد ايغااو پیااده ؽاذ و عشاعاش وخاىدػ، ٍهاىس 
زقیقت قشآو گشدیذ، قشآو با او هتسذ ؽذه و ايغاو به وخىد ّیًی 
قشآو تبذیل وىاهذ ؽذ. هتسذ ؽذو با قاشآو، هاهاىهی باه ٍااهش 
عاده اعت ولی واقْیت آو اص زذ هْشفات ّلماای باضس  اعاالم 

اعالم ٔفلی الّلاه ّلیاه و ی سوذ يبی هكشم زذ یبو تا هشتبه  ؽىد یهآغاص 

 .ابذی یهاهتذاد  ٓالغالم هنیّلٔو زنشا  هْقىهیى آلهٓ 

و قشآو کشین اياظ  ّّٔدل الّله تْالی فشخه الؾشیفٓ وقتی ايغاو با اهام صهاو
ابىاب دیگشی اص آیاا  قاشآو کاه تااکًىو  کن کن ًذیب یه، شدیگ یه

-ی تاىهاهايًذ اتاق؛ ابىابی که ؽىد یهبشایؼ سوؽى يبىد، سوؽى 
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تىیی  که کلیذ چشآ اتاق دّوم دس اتاق اّول اعات و باا وسود باه دس
ؽاىد، اتاق اّول، اهكاو سوؽى کاشدو چاشآ اتااق دّوم فاشاهن های

هی ؽىد. یًْای های بْذی که هشتبه به هشتبه سوؽى همچًیى اتاق
ايغاو تا به هشتبه ای اص فهن و ّمل قشآو يائل يؾاىد، هشاتا  بْاذ 

اهیااش المااؤهًیى، اهااام بااه فشهااىده بااشای او پاایؼ يخىاهااذ آهااذ. 
ایاى وىاهاذ  تْالی فشخهٓ الّلهّٔدل عیشه اهام صهاو اعاعا  ٓ الغالم هیّلّٔلی

و ايذیؾاه و سأی  دهذ یهبىد که قشآو سا هسىس، هالک و هیضاو قشاس 
   ;سا تابِ آو قشاس وىاهذ داد.

 

  

                                                                                       

 138. يهح البالغه، ويبه ;

 و یکم رفاقت روز بیستم
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م  : بیست و دو 

 رجُع بٍ قرآو 
 )عجل اللٍ تعالی فرجٍ(غیبت اهام زهاو در
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 لرآو، راه ارجباط با اهام در عصر غیبث 

ایى باىد  ٔسمىاو الله ّلیهٓبهدت الّله تیآاص خمله فشهایؾا  زنش  
زذیث ثقلیى که باه فاىس   که غیبت، اهشی خبشاو ؽذه اعت و

هتااىاتش سوایاات ؽااذه و ؽاایْه و اهاال عااًت هااش دو آو سا هْتبااش 
اا»هی فشهایًاذ   ٔفلی الّله ّلیه و آلاهٓکه دس آو پیاهبش اکشم ،دايًذ یه   ِإيِّ

اِسٌك  ن    ت  اب  الّله و    ِفیك  ْیِى ِکت  ل  ق  اا الث  ِشق  ْات  اْى ی  ا ل  م  ه  ِئي  ْیِتا ف  ْهل  ب  ِتا أ  ْتش  ِّ
ْىك ا  اْلس  ل   ّ ا  ِشد  ی ی  ت  عّشی اص اعشاس ؽیْه سا با وىد به همشاه   ;« ز 

قاشآو و ّتاش  باه فشهاىده زناش ، آو عّش ایى اعات کاه  .داسد
کاه دس زاىك کاىثش باش  تا ایى ؽىيذ یيماص یكذیگش خذا  گاه چیه

 واسد ؽىيذ. ّله ّلیه و آلهٓٔفلی الپیاهبش اکشم 

يكته ایًداعت که اگش گاته ؽذه که قشآو و ّتش  هشگض اص هن خذا 
ّٔدال الّلاه  يخىاهًذ ؽذ، پظ دس زال زامش يیض خذایی اهام صهااو

: باش فشهىدياذ یهو قشآو کشین اهكاو يذاسد. ایؾاو تْالی فشخه الؾاشیفٓ 
ایى اعاط اگش کغی دس دوساو غیبت، به ديبال استباه با ولی صهاو 

باؽااذ، ّٔداال الّلااه تْااالی فشخااه الؾااشیفٓ  ّقااش یولااوااىدػ، زنااش  
ىشیقؼ، سخىُ به قشآو و ايظ با ایى کتاب ؽشیف اعت تا به ایى 
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ّٔدال الّلاه زقیقت دعت یابذ. پظ هشگاه دل ايغاو بشای اهام صهاو 

تًگ ؽذ و اؽتیاق دیذاس آو زنش  سا پیذا کاشد و  تْالی فشخه الؾشیفٓ
 تىاياذ یهاهًگاهی که يام اهام بشده ؽذ و زال او هًقلا  گؾات، 

ّٔدل الّله تْالی فشخه الؾاشیفٓ  قل  وىد سا با قشآو تغال دهذ و اهام صهاو

 بیابذ. خا هماوسا 

 رجىع به لرآو در فحًه های دوراو غیبث 

ب  »:  اگش فشهىده ايذ ا اْلت  ِئر  ن  ف  ْیك  ل   ّ ْت  ى    غ  ِلاِن   اْلِات  َْ ْیاِل اْلم  ِِ الل 
ِقي  ک 

ْشآو ْن ِباْلق  ْیك  ل   ْ دس فتًاه هاای آواش  يؾاو دهًذه ایى اعات کاه ;« ف 
الّضهاو، هذایت قشآو، ها سا به هذایت اهام سهاؤّدل الله تْاالی 

 فشخهٓ هّتقل هی کًذ و خبشاو غیبت ٍاهشی ایؾاو اعت.

کًاذ و باا آو استبااه بشقاشاس  سخىُ قشآو به کغیبا ایى يگاه ، اگش 
يخىاهذ باىد و  غای  او بشای و اهام کشده سخىُ اهام به زتما   کًذ،

غیبت بشایؼ خبشاو ؽذه اعت. اگش کغی قشآو سا دس دعت داؽاته 
ی گش تیهاذاادّا کًذ که اهام، غائ  اعت؛ صیشا  تىايذ یيمباؽذ، 

که ايغاو باوس کًاذ  آيگاه. وىاهذ دیذ قشآو دس اهام سا و گاتگىی با

                                                                                       

 599، ؿ 2کافی، ج - ;



 
88 

، دس ایاى فاىس  ّماق ؽاًىد یهاکه قشآو سا اص صباو اهااِم واىد 
اهاام  ًدایااعتااده او هتااو  وىاهذ ؽذ. اگش ايغاو باوس کشد که 

ی دیگااش هااا کتابزامااش اعاات، دس ایااى فااىس  قااشآو سا هثاال 
؛ بلكه قشآو که ثقل اکبش و هیاضاو هيلاق اعات، باشای او ًذیب یيم

ّٔدل الّله تْاالی اهذ داؽت که با وخىد هقذط اهام ّقش زقیقتی وى

 وزذ  داسد.فشخهٓ 
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 : چهاردهم

 اَقات اختصاصی برای قرآو
 

م  : بیست و سى 

 عرَج با قرآو در هعراج يماز
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 لرآو در يماز با عروج 

. اص خمله هْاسف بلًذی بشد یهيماص هْشاج هؤهى اعت و او سا باال 
بیاو ؽذه ایى اعت که اثش قشائت  ٓالغالم هنیّلٔتیب اهلکه دس سوایا  

قشآو به يغبت ایًكه دس ایى هْشاج فىس  بگیشد و یا وااسج اص آو 
ی که اگش قشائت قشآو دس ا گىيهباؽذ، بغیاس هتااو  وىاهذ بىد؛ به 

يماص باؽذ، آثاس و بشکا  ایى قشائت به يغبت قشائتی کاه وااسج اص 
. زتای قشائات قاشآو دس سود یهايماص باؽذ، به ىىس تقاّذی باال 

يماص يؾغته با قشائت آو دس زالت ایغتاده هتااو  اعت و پااداػ 
 و اثش هتمایضی داسد.

کغی که »آو زنش  فشهىد: سوایت ؽذه که  ٓالغالم هیّلٔاص اهام باقش
قشآو سا دس يماص به زالت ایغتاده قشائت کًذ، وذای هتْال به اصای 

و کغی که قاشآو سا دس  کًذ یههش زشف، فذ زغًه بشایؼ هًَىس 
يماص به زالت يؾغته قشائت کًذ، وذای هتْال به اصای هش زشف، 

و کغای کاه دس وااسج اص  ذیافشها یهپًداه زغًه بشایؼ هكتىب 
شآو سا قشائت کًذ، وذای عبساو بشایؼ به اصای هش زاشف، يماص ق

 ;.«عاصد یهده زغًه هقّذس 
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  خىايذو در يماز با لرآو طهارتایجاد 

اص خهات  فاشفا  دقت داؽته باؽین که تىخه به ایى زغًا  يبایاذ 
ًّىاو ثىاب و پاداػ باؽذ، اگشچه آو هن هيلىب اعت؛ اها آيچه 
کیذ قشاس گیشد آو اعت که هاش کاذام اص  اهمیت داسد و بایذ هىسد تؤ

اص وخاىد  هاا یآلاىدگایى زغًا ، هىخ  صائل ؽاذو عایئا  و 
ِقاِن : »ذیافشها یها؛ چًايكه قاشآو کاشین ؽىد یهايغاو  أ  ة   و  اال   الق 
ی ف  ش  اسِ  ى  ه   ً ا ال ا  ل  ص  یاِل  ِهى   و  اِ   ِإو   الل   ً ا غ  اِ   یاْزِهْبى   اْلس  ایئ  و  ;«الغ 
و  قااذم به قذمکااه ايغاااو  ؽااىد یهاابااا هاان هىخاا   هااا ىیاهمااه 
 ؽىد. تش حیيضدبه ىهاس  هسل و تىزیذ ياب  هًضل به هًضل

دس سوایتی دیگشی که آو هن به هىمىُ قشائت قشآو دس  نیًیب یهلزا 
يقال کاشده کاه آو ٓ الغاالم هیّلٔاص اهام فاادق ص اؽاسه داسد، ساویيما

اگش کغی یح زشف اص قشآو سا دس يماص به ىىس »زنش  فشهىديذ: 
، ؽىد یهيؾغته بخىايذ، ّالوه بش ایًكه پًداه زغًه بشایؼ يىؽته 

و پًدااه دسخاه باه زاق تْاالی  ؽاىد یهاپًداه عیئه اص او هساى 
دس زاال و کغای کاه همایى زاشف اص قاشآو سا  ؽىد یه تش حیيضد
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ایغتاده دس يماص بخىايذ، وذای هتْال ّالوه بش ایًكه فاذ زغاًه 
و  کًذ یه، فذ عیئه اص ياهه اّمالؼ هسى ذیفشها یهبشایؼ هًَىس 

 ;.«عاصد یهفذ دسخه او سا به وىد يضدیح 
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 رفاقت روز پانزدهم

 : بیست و چهارم

 دعا قرآو صاعذ
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  به ياهه هذبىببًذه يیازهًذ دعا، پاسخ 

قشآو کشین، اص خايا  وذاوياذ هتْاال يااصل ؽاذه اعات و ياهاه 
هسبىب اعت، دس هقابل، دّا قشآو فاّذ و خىاب ياهه هسباىب 

استبااه دّا يیض يغبت هغتقیمی باا استباه با لزا  ،یًْی قشآو اعت
 قشآو داسد.ايغاو با 

 وىیؼ اٍهاس يیاص و استباه هىخىد يیاصهًذ با سافِ يیاص اعاط دّا
لزا هشچه يیاص هىخىدی ؽذیذ تش باؽذ، سابياه  هىخاىد باا اعت. 

دّاا ىلا  و اٍهااس يیااص دس يغابت باه سافِ يیاص ؽذیذتش اعت. 
ايغااو کاه  و هش يیاصی استبااه باا وذاوياذ اعات و بىدهوذاويذ 

التشیى کماال و کاه بااهىخىدی اعت که بشای هقاام قاشب الهای 
اا » ؽذیذتشیى استباه با وذاويذ اعت، ولاق ؽاذه اعات؛ ه  یل یاا أ 

ن   ْيت  اط  أ   ً ا  ال ًِ
ى  اْلغ  ه  ه  ِه و  الل  ی الل  شاء  ِإل  ق   ;« اْلا 

لق کاشدین ايغاو سا دس هقام ازغى تقىین و هی فشهایذ ها وذاويذ
ْيغاو  » ظ او سا به اعال عافلیى سخىُ دادینعپو  ا اْْلِ  ً ْق ل  ْذ و  ق    ِفا  ل 
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ِى  ْزغ  ل  عاِفِلیى  أ  ْعا  ْدياه  أ  د  ن  س  یٍن ث  ْقِى ایى هباىه و ياضول باشای  ;« ت 
دس ایى هقام، فقش هيلق وىیؼ سا بیایذ و با ّبىدّیات ایى اعت که 

هسل که هماو تىّخه به فقش و يیااص هيلاق واىیؼ باه وذاوياذ 
باص گشدد. ايغاو هثل آیًه  الهی اعت، به هقام ازغى تقىین و قشب

ای اعت که اگش اص ابتذا سو به وىسؽیذ باؽذ، زّظ هی کًاذ ياىس 
باه آیًاه وىسؽیذ راتی وىد او و هتّْلق به او اعت، اّها اگش پؾات 

را  وىد هیچ يىسی يذاسد و همه يىسی قشاس گشفت هی یابذ که دس 
ٍهاس د هی یافت ايْكاط يىس وىسؽیذ اعت لزا اکه دس وخىد وى

 فقش هی کًذ.

  باب دعا و ارجباط با خذاويذ، يیاز 

ْن »تْبیااش قااشآو ایااى اعاات:  اه  ااْزي  ؤ و  اااءِ  ف  ْؤع  اءِ  ِباْلب  ااش  الن  ااْن  و  ه  ل   ْ  ل 
؛ ىو   ّ ش  ن  ت   تا عاوتین هبتال بیماسی و هْیؾت تًگی به ساایؾاو  >«ی 

ها و هؾاكال   پاظ آهاذو عاختی .دسآیًذ واکغاسی و صاسی به
ها  بشای ایى اعت که ايغاو به عمت وذا بشگشدد. اگش ایى عاختی
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هايذ. چىو ايغاو هشچه يیاص سا دس  يباؽذ، ايغاو دس هسشوهیت هی
 کًذ.  وىد بیؾتش ازغاط کًذ، سابيه با وذا سا بیؾتش ازغاط هی

قشآو اص لغاو ايبیاء وىیؼ، ایى اٍهااس فقاش و يیااص سا باه هاا های 
زناش  يمىيه ای اص ایى ادّیاه اعات. « سّبًاهای قشآيی»آهىصد. 

هىعی پظ اص عشگشدايی دس بیاباو و سوصها گشعًگی و تؾاًگی باه 
ِب » دسگاه الهی ّشمه هی داسد که  ا  س  ْلت    ِإيِّ ْيض  ْیاٍش   ِلما أ  ا  ِهاْى و  ِإل 

ِقی وذایا هى به آيچه اص عىی تى بشای هى يااصل ؽاىد، فقیاش و  ;«شف 
هدتاج هغتن. دس سوایا  آهاذه اعات کاه ایاى دّاای زناش  
هىعی دس ىل  قشؿ يايی بىد اّها چاىو دس يهایات فقاش و التداا 
بىد، وذاويذ دس اخابت، او سا دس هذیى به ؽْی  سعاايذ و هاال و 

  و داد و او سا به يبّى  بشگضیذ.همغش به ا

يیض که وىد سا ّبذ هيلق زق تْالی  ّٔلیهن الّغالمٓدس لغاو اهل بیت 
هی دیذيذ، ایى اٍهاس فقش و ّدض و دّاا و ىلا  دس قالا  ادّیاه 

 بیاو ؽذه اعت.

                                                                                       

 24ققـٔٓ:  - ;

 رفاقت روز بیست و چهارم



 

 97 

 رفیق روزهای بندگی رفیق روزهای بندگی

97 

 ّٔلیه الّغالمٓهشکض سؽذ دايؾگاه اهام فادق

  

 : بیست و پنجم

 خايٍ های يُرايی با قرآو
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  با لرائث لرآو هاخايهيىرايی کردو 

ی واىد سا ها ّباد به ها ایى اعت که ٓ الغاالم هنیّلٔ تیب اهلتىفیه 
تًها به هغاخذ و هشاکض هزهبی هساذود يكًاین؛ بلكاه قغامتی اص 

ی وىد ايدام دهین تا باه وعایله آو، ها وايهاّمال هغتسبی سا دس 
ی و خایی که هسل سؽذ و بالًذگی وىد صيذگيىس و بشکت به هسل 

 و فشصيذاو اعت يیض واسد ؽىد.

ايداام ؽاىد،  ها وايهاّمال که تىفیه ؽذه دس  ىیتش ههناص خمله 
يقل اعت کاه آو  ٔفلی الّله ّلیه و آلاهٓقشائت قشآو اعت. اص سعىل وذا 

ْن »زنش  فشهىديذ:  ك  ىت  ی  وا ب  س  ىِّ ْشآِو   ي  ِة اْلق  و  ىد سا ی وها وايه ;«ِبِتال 
ی ها واياهدس اداهاه هان فشهىدياذ:  سا با تالو  قشآو يىسايی کًیذ.

که یهىد و يقااسا  گىيه آوا همچىو قبىس تاسیح قشاس يذهیذ، وىد س
ی ها واياهايدام داديذ و  ها فىهْهو  ها غهیکًّبادتؾاو سا تًها دس 

تْيیال کشدياذ؛  ٔتالو  کتااب الهایٓوىد سا يغبت به ایى اهاش
ه  و  »؛چشاکه ْیش  ش  و  ث  ْشآِو ک  ة  اْلق  و  ش  ِفیِه ِتال  ث  ا ک  ْیت  ِإر  ِئو  اْلب  ه  و  ف  ْهل  ِ  أ  غ  ات 

ِنا ا ت  م  اِء ک  م  ْهِل الغ 
 
اء  ِْل م  ا أ  ْيی  ْهاِل الاذل

 
اِء ِْل م  ىم  الغ  د  اگاش  >«ء  ي 
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ی صیاد ؽىد، ویش و بشکت بش اهال آو واياه ا وايهتالو  قشآو دس 
و آو وايه بشای  گشدد یهو بشایؾاو گؾایؼ زافل  ؽىد یهفشاواو 

که عتاسگاو آعماو بشای  گىيه آو، کًذ یهاهل آعماو، يىسايی خلىه 
 .دسوؾًذ یهاهل صهیى 

کیاذ ؽاذه کاه اگاش دس  دس هقابل، دس سوایا ، بش ایاى يكتاه يیاض تؤ
و  کًًاذ یهی قشآو قشائت يؾذ، فشؽتگاو اص آو وايه هدش  ا وايه

 ;آو وايه هسل زنىس ؽیاىیى وىاهذ ؽذ.

 :هذفل ايس خايىادگی 

ت قشائت قشاو خمْی و وايىادگی دس  ًّ هًضل، آثااس صیاادی داسد. ع
زتی اگش ؽذه هش ؽبايه سوص یح فاسه قشآو به فاىس  خمْای 
وىايذه ؽىد، هن هىخ  افضایؼ سوصی و هن هىخ  ىهاس  اهل 
وايىاده و هن هىخ  دفِ بال هی ؽىد. گاهی به هاش دلیلای هثال 
همیى ابتالی اختماّی ویشوط کشوياا اگاش تىفیاق هسافال اياظ 

يمی کًین، قشائت قاشآو و هساال اياظ ّمىهی دس هغاخذ سا پیذا 
 وايىادگی سا قذس بذايین و آو سا اص دعت يذهین.

                                                                                       

 610ؿ ، 2ج . کافی، ;



 
100 

هدالظ يىسايی واايىادگی دس تشبیات يااىط فشصياذاو اثاش گازاس 
باه فاىس   ّٔلایهن الّغاالمٓاعت. هماييىس که هداالظ اهال بیات

گازاسد و دس وايىدگی دس يىسايّیت هسیو وايىاده تاؤثیش ویاژه های
هذایت و تشبیت فشصيذاو فالر بغیاس هىّثش اعت، هسافل ايظ باا 
قشآو دس هًاصل و دس خمِ وايىاده ّالوه بش ایدااد اياظ و سفاقات 
هیاو اهل وايه با قشآو، اثش هًْىی و سوزاايی باش تشبیات يااىط 

که لىذ وخاىد کاىدک دس عاًیى کاىدکی پااک فشصيذاو داسد. چشا 
اعت و به فيش  يضدیح اعت و با هلكاى  قاشآو استبااه بشقاشاس 

تْبیش سوایا  ایى اعت که تْلین و تشبیت  پزیشد.کًذ وتؤثیش هیهی
دس کىدکی هايًذ يقؼ زّكاکی ؽذه سوی عًگ، هاياذگاس اعات. 
چه وىب اعت که يقؼ لاىذ دل کىدکااو هاا اص همااو کاىدکی 

 ی و هيابق فيش  پاکؾاو باؽذ.قشآي
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 :لرآو و زباو فطرت 

صیاو قشآو کشین صباو فيش  اعت. باه ایاى هًْاا کاه زّتای باشای 
کغايی که هغلماو يیغتًذ، هی تىايذ عاخى بگىیاذ و آيهاا سا باه 

 فيش  وىیؼ سخىُ دهذ.

و هْايی ٍااهشی و اسصػ هاای ايغاايی وىد الااً ٍاهشی قشآو 
واهىػ  دس وخىد آيهافيش  يىس بشای کغايی که اسائه ؽذه دس آو 

خازب دس  یبْنی اص ایى فاسًه هاايؾذه اعت، خزاب اعت. 
يداؽی و خزب خشیاو  اعت که يمىيه آو، پیؼ آهذهىىل تاسیخ 

ياو به زبؾه دس او به هًْای ٍاهشی قشآو دس صهاو ههاخش  هغلما
فذس اعالم اعت. ایى صیاو فيشی به قذس قّى  داسد کاه هؾاشکیى 
بشای ایًكه پیشواو وىد به قشآو خزب يؾىيذ، دعتىس هی داديذ که 

قشآو های وىاياذ، دعات هاای  ٔفلی الله ّلیه و آلهٓهًگاهی که پیاهبش
وىد سا دس گىػ فشو کًًذ تا فذای قشآو سا يؾًىيذ چشاکه بغیاسی 

هغاالماياو، بااا ؽااًیذو فااذای تااالو  قااشآو پیاااهبش و  اص غیااش
 هغلماياو، خزب اعالم ؽذه بىديذ. 

 رفاقت ششمروز بیست و 
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فشهایاذ دس بش ایى اعاط، رکش بىدو قشآو یًْی ها هشآيچه قشآو هی
دسوو وىد به لساه فيشی داسین، کاس قشآو ایى اعت که هاا سا باه 

ْذ »کًذ: آيچه داسین، هتًبه هی ق  ْلًا ل  ْيض  ْن  أ  ْیك  ْن  فیهِ  ِکتابا   ِإل  ک  ها  ;«.ِرْکش 
کتابی به عىی ؽما فشعتادین و ياصل کشدین که زقیقات وخاىدی 

ؽىد. دس واقِ، رکش هماو رکش قلبی اعات ايغاو سا به او هتزکش هی
گىیًذ، اص باب ایاى اعات و اگش رکش لاَی و لغايی سا هن رکش هی

 رِلال    فاا ِإو  »گش آو و اص آثاس آو اعت. قاشآو فشهاىد: که زكایت
ِزْکشی ْى   ل  ه   کاو   ِلم  ْلٌ   ل  ْو  ق  ی أ  ْلق  ِ   أ  ْم ى   و   الغ  اهیٌذ  ه  هماياا دس  >«ؽ 

ایى کتاب رکش و یادآوسی بشای کغی اعت که یا قل  بیذاس داؽاته 
باؽذ و یا ایًكه ]به کغی که اهل باؽذ،[ وىب گىػ فشا دهاذ تاا 

آو اهل هؾاهذه ؽىد. هاا زقیقتاا يغابت باه اسصػ و خایگااه قاش
غالت داسین و وذای هتْال اساده فشهىده که ها سا به وعیله همایى 

 کتاب بیذاس کًذ.
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 ث ها به جىدیذ  زباو فطری لرآو در دعىت يهایی اه 

خ به ؽخقی که پشعیذ چگىيه اعت عدس پأّلیه الغالمٓ اهام فادق 
ه  »ؽىد؟ٕ فشهىديذ: که قشآو با وخىد هشوس صهاو، کهًه يمی و  الل 

 
ِْل

ااٍو  ه  الِّ ص  ى  ِفاا ک  ه  اٍط ف  وو  ي  اٍط د   ً اٍو و  ال  ِل ه  وو  ص  اٍو د  ه  ِضْله  ِلض  ًْ ْن ی  ل 
ةِ  اه  ْىِم اْلِقی  ی ی  ل  ِإل  ْىٍم غ  لِّ ق  ذ  ک  ًْ ِّ ِذیٌذ و   صیاشا واذای هتْاال  ;؛«خ 

يكاشده ایى کتاب سا بشای یح صهاو واؿ و یح قىم وااؿ يااصل 
اعت و بشای همه اقىام و دّى  آيها به تىزیذ تا قیاهات تااصگی و 

 ىشاو  داسد.

ها هًىص اص ایى ٍشفیت فيشی قشآو بهشه  کاافی يباشده ایان و ّماق 
قشآو بشای ها آؽكاس يؾذه اعات. ؽاایذ اص رواایشی کاه وذاوياذ 
بشای ها دس قشآو کشین بشای دوساو آوش الّضهاو و ٍهىس تىزیذ قاشاس 

اعت همیى صباو فيشی اعت که هىخ  دّاى  عاایش افاشاد داده 
 ّٔلیاه الغاالمٓاهاام بااقشايغايی به دّى  يهایی اعالم وىاهذ ؽاذ.  

ْى »فشهىديذ:  ْذ و  ل  ْشآو   ق  ه  اْلق  ق  ذ  ق  ف  ي   ً ا ف   ً اِئم  ام  ق  اگش قاائن هاا   >؛« ق 
 قیام کًذ و عخًی بگىیذ، قشآو او سا تقذیق وىاهذ کشد.
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 ی  لرآو در عصر ظهىردمایك  ججل 

تْاالی فشخاه  الّلاهّٔدال  دس سوایا  چًیى آهذه که افل غیبت اهام صهاو

اص اعشاس الهی اعت که زكمات آو بْاذ اص ٍهاىس آؽاكاس الؾشیفٓ 
دسباسه زكمت غیبات ٓ الغالم هیّلٔ. دس سوایتی اص اهام فادق ؽىد یه

. آو ؽاىد یهاعاؤال  تْاالی فشخاه الؾاشیفٓ الّلاهّّٔدال  الّلاه ةیبقزنش  
ّلتی داسد که هًىص اخاصه ياذاسین : »ًذیفشها یهزنش  دس پاعخ 

که اهام زكمت  کًذ یهساوی دوباسه افشاس « بشای ؽما بیاو کًین.
كمات ز: »ًذیفشها یهدس پاعخ  ٓالغالم هیّلٔغیبت سا بیاو کًًذ. اهام 

کیاذ « غیبت، هماو زكمت غیبت ايبیا و زدح پیؾیى اعت و تؤ
که ایى زكمت، بْذ اص ٍهىس هؾخـ وىاهذ ؽذ. آيگاه  کًًذ یه

خشیاو غیبت ِعّشی اص اعشاس الهی و غیبی اص : »ًذیفشها یهدس اداهه 
اگش ها باوس کشدین کاه واذا زكاین  ;«غی  وذای عبساو اعت.

اعت، تقذیق وىاهین کاشد کاه هماه افْاال او اص سوی زكمات 
 ها آؽكاس يؾىد. اعت، گشچه زكمت بشوی اص افْال او بشای

ی ّقش ٍهىس آو اعات کاه قاشآو کاشین دس آو ها یژگیواص خمله 
که صهاو تدلی و ٍهىس زقیقت اعات، تااصه باه  باَّمتهًگاهه 
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هایی قشآو تدلی ي وواقِ، یح هشزله اص ٍهىس . دس ذیآ یدسهعخى 
هسقاق وىاهاذ  تْالی فشخاه الؾاشیفٓ الّلهّّٔدل دس ّقش ٍهىس اهام صهاو

 هذ گشفت. ؽذ و هشازل دیگش آو دس سخْت و قیاهت فىس  وىا

  فهن لرآو در سایه رضذ عمىل:

يقل ؽذه کاه آو زناش  فشهاىد: ٓ الغالم هیّلٔدس سوایتی اص اهام باقش
ٍهاىس يمایاذ،  ّّٔدل الّله تْالی فشخه الؾشیفٓزنش  زدت صهايی که»

و با ایى کاس ّقىل  گزاسد یهدعت الهی وىد سا بش عش بًذگاو وذا 
سا آهااده  ؾااویها خاوو  ذیايما یهاو کاهال  دهذ یهسا سؽذ  ها آو

 ;.«ذیيما یهيىؽیذو ؽهذ ؽیشیى قشآو کشین 

کاه ٓ الغاالم هیّلٔ ّالوه بش سؽذ ّقىل، خهت دیگش ایى اعت که اهام
ی و سعايذو هاشدم باه گش تیهذابش اعاط هًق  اهاهت، وٍیاه 

کمال سا بش ّهذه داسد، دس آو دوسه دس اوج ٍهىس ایى هًقا  قاشاس 
اعت  تیيها یبداسيذ. همچًیى وىد قشآو کشین يیض داسای ٍشفیتی 

 صهايی بایذ به ٍهىس و بشوص بشعذ. تیيها یبو ایى ٍشفیت 
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قاشآو دس دوساو غیبات لبته ایى بذیى هًْا يیغت که فهان زقاایق ا
 الّلاهّدال ّٔ يیغت؛ بلكه دس دوساو غیبت اهاام شیپز اهكاوبشای کغی 

سا قشآيای کًاین و  واىد  یصياذگيیض به هش هیضاو که ٓ تْالی فشخه الؾشیف
صهیًه الصم بشای ادساک هذایت هخقىؿ پشهیضکاساو سا باه دعات 

آهاادگی  ا  یاثايو  نیا ؽاذه تش حیايضدبه فاشج ؽخقای  اوال  آوسین، 
 کن یبتا خایی که ایى تدلی  نیا کشدهتدلی قشآو سا دس وىد ایداد 

  و کاعت دس دوساو ٍهىس بیؾتش هسقق وىاهذ ؽذ.

ّّٔدال الّلاه تْاالی فشخاه ی دوساو ٍهاىس اهاام ّقاش ها یژگیواص خمله 

و باه  دهًاذ یهاآو اعت که ایؾاو زقیقت قشآو سا ٍهاىس   الؾشیفٓ
؛ لازا سعذ یههمیى دلیل، زاکمیت اواهش الهی به يهایت وىدػ 

ی کاه ا گىيهيغبت اّمال ها با قشآو کشین به اوج وىاهذ سعیذ، به 
ی ها همه هبتًی بش قشآو کاشین وىاهاذ ها نیتقماّمال، سوابو و 

زاق تْاالی ؽاذیذتش ؽذ و دس يتیده عشّت عیش ايغاو به عاىی 
 وىاهذ ؽذ.
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 و جطبیك بر هصادیك دمیمی ل لرآوجأوی 

ها و هختقا  ّقش ٍهىس، ٍهىس تؤویل قشآو یاا اص خمله ویژگی
ن به وعایله اهاام صهااو  ّٔدال اللاه تْاالی فشخاهٓ هقذاق أتّن آو دس ّال 

دس ىىل تاسیخ ّمذه اوتالفاتی که بش عش قشآو کشین  اعاعا  اعت. 
به وخىد آهذه، بش عش تْییى هقذاق بىده اعت و یكای اص هْاايی 

 اعت.  زقیقی تيبیق بش هقذاقیشگشدايذو به افل و تؤویل، 

هْیاس فهن ها اص قشآو، به واعيه ايظ با ديیا و ّالن ىبیْات، ديیاا 
آواش   ّٔلایهن الّغاالمٓء و اولیااءهسىس اعت. دس زالی که يگاه ايبیا

ها وقتای باه هْااسفی به ًّىاو هثال هسىس و زقیقت هسىس اعت. 
و هايًاذ آو دس هْااسف  «آتاؼ»و  «زىسالْیى»و   «ؽدشه»هايًذ 

قشآو هی سعین، تقّىسی اص دسوات و صیباسویااو ديیاایی و آتاؼ 
ىبیْی داسین و ایى تقىیش سا هالک فهن  هْاسف قشآيی و زقاایق 

و عخت اعت که اص هقذاق هسذود هاّدی  ی قشاس هی دهین.آوشت
الهی زقاایق زالی که اولیاء دس  و وقىفّیا  آو فافله بگیشین.

باىًی سا افل هی گیشيذ و ایى هقادیق هاّدی سا ياصلاه آو زقاایق 
 هی بیًًذ. 

دس کتاب آداب الّقالىه،  ٔسمىاو الله تْالی ّلیهٓلزا به تْبیش اهام ومیًی
اگااش چااه هقااذاق زقیقاای ؽمظٔوىسؽاایذٓ و عااشاجٔچشآٓ، 
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هقادیق باىًی و آوشتی آو اعت، و هقذاق هااّدی ایًقاذس يااصل 
اعت که هی تىاو گات اعتااده اص ایى هااهین بشای هقذاق هاّدی 

هقذاق هاّدی سا افل هی گیشین و هثال  کاسبشد  اهداص اعت، اّها ه
یا عشاج بشای وخىد يىسايی  ّٔلیه الّغاالمٓاهل بیت ؽمظ بشای والیت

 هداص تلّقی هی کًین.  سا  ٔفلی الله ّلیه و آلهٓپیاهبش اکشم

 جأویل لرآو در زهاو ظهىر 

اعات و دس دوساو ّٔلایهن الّغاالمٓ تؤویل زقیقی قشآو ياضد اهال بیات
ٍهىس ايغاو ها ٍشفیت پیذا هی کًًذ که ایاى تؤویال تىعاو اهاام 

لّله تْالی فشخهٓ آؽكاس و اسائه ؽاىد. لازا دس تاغایش صهاؤّّدل ا
اه  یاْىم  یا»ایى آیه ؽشیاه ْؤویل  وو  ِإال  ت  ش   َ ًْ ْل ی اه  ْؤته  ْؤویل  آهاذه  ;«.ی ت 

 اعت که تؤویل قشآو دس سوص قیام قائن هسّقق هی ؽىد.

ایى قاذس   اص فقها کمتش کغیفشهىد: آیت الله بهدت هیهشزىم 
سا داسد که زكن سا بش هقذاق تيبیق بذهذ و فقیهی که ایى کااس سا 

ولی فقیه وىاهذ بىد. تيبیق قشآو و ّباىس دس خایگاه ايدام بذهذ، 
بغیاس عخت اعات و ایاى زقیقی آو اص هاهىم به عمت هقذاق 
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ؽىد که اهش دس صهاو ٍهىس هسقق وىاهذ ؽذ. ایى یافتى عب  هی
اهام اّها داد ؽىد و قذس  ّمل باالتش بشود. ها ایونىُ هن دس آو

ؽىد و دس واىو دیى وذا آيقذس هَلىم هیفشهىديذ:  ّٔلیه الغالمٓباقش
صيذ تا فشدی اص اهل بیت ها بیایذ که دس صهاو او وىد دعت و پا هی

ة  »ای کاه سعایذ باه گىياهبه زكمت و دايؼ های اْشأ  ای ِإو  اْلم  ت  ز 
ْقِنا ت  ا   ِفا  ل  ْیِته  اهِ ب  اىِل الل  ع  ِة س   ً ا ی و  ع  ال   ْ ِه ت  اِب الل  دس  اوصيا ;«ِبِكت 

وايه وىیؼ به کتاب وذا و عًت سعىل الله ٔفلی اللاه ّلیاه و 
هاا هماه باا هقاذها  هسقاق پشداصد. البته ایاىآلهٓ به داوسی هی

تاىاو ایاى هشاتا  سا باه دعات آوسد. وىاهذ ؽذ و یح دفْه يمای
هقاائ ، هؾاكال  و هغاائلی هماو گىيه که فشج ؽخقای باا 

همشاه اعت، ایاى هقاائ  و هؾاكال  دس آو دوسه ّماىهی يیاض 
 ای اص آو هْشفت دعتشعی پیذا کًًذ.وىاهذ بىد تا همه به دسخه
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 تجلی قرآو در قیاهت
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 ججلی دمیمث لرآو در لیاهث 

هشتبه ّالی اص زقایق قشآو تدّلی هی کًاذ، اگشچه دس دوساو ٍهىس 
اّها ّالی تشیى هشتبه تدّلی قشآو دس قیاهت هسّقاق های ؽاىد. باه 

ٍهاىس سخْات و  ٔسمىاو الله تْاالی ّلیاهٓییتْبیش هشزىم ّالهه ىباىبا
قیاهت، هشاتبای اص یاح زقیقات هغاتًذ  و آو زقیقات ٍهاىس و 

ؽاذه  «یاىم الّلاه»ا  اص آو تْبیش به تدّلی تىزیذ اعت که دس سوای
تاّن زقیقات دس اعت.  دوساو ٍهىس به ًّىاو دااليی بشای تدلای ا 

سوص قیاهت اعت و تاصه هًگاهی که قشآو کاشین دس قیاهات تدلای 
تدلی  ٓ،هیّل الّله عالمٔ، با وخىد ایًكه دس دوسه ٍهىس اهام ّقش کًذ یه

که قشآو ِبكاش باىده اعات. ّلات ایاى  ًًذیب یهيمىده اعت، همه 
هيلاا  آو اعاات کااه قااشآو کااشین دس دوساو ٍهااىس بااش اعاااط 

؛ اهاا دس کًاذ یهااعتْذادهای بؾش که به اوج وىد سعیذه، تدلی 
سوص قیاهت اص ایى هن فشاتش وىاهاذ سفات و تدلای آو باش اعااط 

 وىاهذ بىد. الهی قشآوزقیقت 

هان  ٓالغاالم هنیّلٔتیاب اهلدس آو سوص زتی صهايی که سعىل واذا و 
تّن و اکمل وىد سا داسيذ، همه  که  کًًذ یههؾاهذه  ها ايغاوٍهىس ا 

يیض تاکًىو ِبكش و دعت يایافته بىده اعات و  ها آوزقیقت وخىدی 
 ٓالغاالم هیّلٔق ایاى فشهاایؼ صیباای اهیشالماؤهًیىهقاذا ها آوهمه 

 رفاقت روز بیست و نهم
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عیل سزمت الهی اص داهًه هى خاسی اعات و »هغتًذ که فشهىد: 
 ;«هیچ هىخىدی سا یاسای باال آهذو تا قله هى يیغتٕ

 لی لرآو بر ايساو  هراجبی از جج 

بایذ به ایى يكته تىخه داؽت که هشکظ به هیضايی که آیا  الهی دس 
ی اص هشات  قاشآو کاه باا آو ا هشتبهوخىدػ هسقق ؽىد و بغته به 

، به هماو هیضاو و هماو هشتبه با قشآو سابياه بشقاشاس ؽىد یههتسذ 
اص خمله کلماا   .ابذی یيمو دعت آو هشگض به زقیقت قش کًذ یه

اْشآو  » ایى اعت که فشهىد: ٓالغالم هیّلٔيىسايی اهام باقش ِشف  اْلق  ْْ ا ی م  ِإي 
ْى  ىِى    ه  ؽًاوت زقیقت قشآو که هماو تلّبظ به زقائق  >؛«ِبهِ  و 

قشآيی اعت، به ىىس کمال و تمام، هًسقش دس کغاايی اعات کاه 
هخاىباو افلی قشآو هغتًذ؛ صیشا ایى کتاب، یح کتاب هْماىلی 
يیغت؛ بلكه وذای عبساو دس ایى کتاب بشای ولق تدلای کاشده 

ْذ »اعت:  ق  ل  ل  د  اِدهِ  الّلهی ت  ب  ِْ ِهاِه و   ِل كاْى ال  ی ِفای کال  وول   =«.ْبِقاش 
که تؤویال و زقیقات  داسد یهوذای هتْال اص ایى زقیقت پشده بش 

                                                                                       

 3ويبه . يهح البالغه، ;
 312ؿ ، 8ج . کافی، >
 89ؿ ، 1ج . قى  القلىب، ابىىال  هكی، =
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اْل »قشآو کشین دس سوص قیاهت تدلی و ٍهىس پیذا وىاهاذ کاشد:  ه 
ه  یْىم  ی ْؤویل  وو  ِإال  ت  ش   َ ًْ ه  ْؤتی ْؤویل   ;«.ی ت 

البته تىخه به ایى يكته مشوسی اعت کاه ایاى عاخى باه هًْاای 
يیغات؛ بلكاه عاخى دس  ٓالغالم هنیّلٔتیب اهليذیذو هشات  قشآو و 

ًه زقیقت ایى دو يىس هقذط تا سوص قیاهت  ایى اعت که کغی به ک 
دعت يخىاهذ یافت و ایى تًها ٍشف قیاهت اعت که تسمل ایاى 

 تدلی و ٍهىس سا داسد.
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 : سی ام

 شفاعت قرآو
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   ی لرآو کرینابر همام ضفاعث ک 

؛ بلكاه باه ؽایْاو سوص قیاهت اعت ىیتش بضس قشآو کشین یكی اص 
دس سوص قیاهات هایچ ٔفالی الّلاه ّلیاه و آلاهٓ، تْبیش سعىل هكشم اعاالم

ؽایْی يضد وذا هقاهؼ باالتش اص قشآو يیغات؛ ياه پیااهبشی و ياه 
كی و يه غیش  ل  و ایى بیايگش هشتبه َّین زیا  ایاى کتااب  ;ها آوه 

اص چًاایى هقااام و تؤثیشگاازاسی  وااىد یوىد بااههقااذط اعاات کااه 
  بشوىسداس اعت.

کاه باا او  کًاذ یهااها يكته ایًداعت که قشآو کغای سا ؽاااّت 
و  وىاياذ یهای سا که ايغاو ا هیآو هتسذ ؽذه اعت. یح  ىیيؾ هن

، اگش دس وخىد او ؽىق يغبت به ّمل کشدو به ًذیب یهدعتىسی سا 
آو آیه پیذا ؽذه، با آو هتسذ ؽذه اعت و به همیى هقذاس قشآو او سا 

. لزا هش چه قذس هسبت داؽته باؽین و ایى هسبت کًذ یهؽااّت 
 .کًذ یهو ها سا ؽااّت ها سا به ّمل بشعايذ، قشآ
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 :ضاهذ بىدو لرآو بر اعمال ها 

دس صیاس  خاهْه کبیشه وياب به روا  چهاسده يىس هقذط ّشمه 
ن و ؽااافْاو دس آوااش  : »نیااداس یهاا ؽااما ؽاااهذاو دس ایااى ّااال 

ؽایِ کغی اعت که دس ديیا ؽاهذ اعت؛ پظ اگش قاشآو « هغتیذ.
ن ؽاهذ بش اّمال هاعت  زتما  دس آوش  ؽااّت داسد،  دس ایى ّال 

بىدو قشآو يیض همیى اعت. بًابشایى هشچه دس ایى ديیا  و الصهه زّی 
يغبت به قشآو کشین ادب و هسبت بیؾتشی اٍهاس کًین، دس آوش  

قشآو کشین دس ديیا اص  تشی بشوىسداس وىاهین ؽذ. اص ؽااّت َّین
فْاو ؽاهذاو اّماال اعات و دس آواش  اص ؽاافْاو و اَّان ؽاا

اعت. هش استباىی با قشآو، هقااهی اص هقاهاا  ؽاااّت قاشآو سا 
 سوصی ايغاو هی کًذ. 

فشهىديذ: دس سوص قیاهت، عه يىُ دفتش وخاىد  ٓالغالم هیّلٔاهام فادق
هااا دس آو ثباات ؽااذه اعاات. دفتااشی کااه  داسد. دفتااشی کااه يْمت

زغًا  دس آو اعت و دفتشی که عیئا  دس آو يىؽته ؽذه اعات. 
هاا،  سا با دفتش کاسهای يیح بشاباش کًًاذ. يْمت ها يْمتپظ دفتش 

کاسهاای همه کاسهای يیح سا فشاگیشد و دس واىد فاشو باشد و دفتاش 
. دس وىايًاذ یفشاهاهؤهى سا بشای زغاب صؽت به خای هايذ. پظ 

ایى هًگام قشآو دس بهتشیى فىس ، پیؼ سوی او دسآیاذ و گىیاذ: 
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ن و ایى بًذه هؤهى تىعت که وىد سا بشای هغت قشآوپشوسدگاسإ هى 
ايذاوت و ؽِ  وىد سا با آهًگ واىػ آو  وىايذو هى به سيح هی

باىد.  ضاویس اؽاحکشد و دیذگاو او دس هًگام يماص ؽ ،  عپشی هی
چًايچه هشا وؾًىد عاوتی، او سا يیض وؾاًىد فشهاإ پاظ واذای 

وىد سا باص کاى فشهایذ: ای بًذة هىٕ دعت ساعت  ّضیض و خباس هی
و وذاويذ آو سا اص سمىاو وىد و دعت چا  سا اص سزمات واىد 
عشؽاس عاصد. عپظ به او گاته ؽىد: ایاى بهؾات باشای تاى هبااذ 
اعت؛ پظ قشآو بخىاو و دس دسخا  آو باال بشوٕ پظ هش گاه یاح 

ایى وىايذو و بااال سفاتى همااو  ;آیه بخىايذ، یح دسخه باال سود.
کغی که قشآو سا ساهًمای وىد قشاس دهاذ، و  ؽااّت قشآو اعت. 

دس هغیش کغ  دسخا  بهؾت زشکت هی کًذ و کغی که به قشآو 
ت الهی پؾت کاشده و دس هغایش ّازاب و آتاؼ  ًّ پؾت کًذ، به خ

اْى »الهی زشکت هی کًذ: ٌق و  ه  اذ  ق  اِزاٌل ه  ٌِ و  ه  اا  ؾ  ٌِ ه  اِف ه  ؽ  ِئي  ف 
  ً ی اْلد  ه  ِإل  اد  ه  ق  اه  ه  ه  أ  ل   ْ اسِ خ   ً ی ال ه  ِإل  اق  ه  ع  ْلا  ه  و  ل   ْ ْى خ  پظ  >«ِة و  ه 

ؽااّت قشآو دس قیاهت، ياؽی اص ّمل به قشآو و هذایت قاشآو دس 
 ديیا اعت.
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