
ایمان نمی آورید مگر آنکه یکدیگر را دوست بداریدددد
در اهمیت، ضرورت و آثار نیکی به دیگران
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شکیبای صپصبهصمهربان صیفا:شصکر(هص ند؛ص[ص ینانندصخه تگانا
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(پیاص( :یدص،ص(پیاص( شتن صصب یا:صا
صماا صگر(صآپ:(صپصبرشمر(ش؛ص[صپند :(صکهصماابص پص: صجاپید نصکر(هصص یاا2-3یو:هصهمزه،ص:
صآیاصبرصهرص* هص  صبنای صم صیازیدصکهصد(:صآنصخص(یاصبهصبیهو(هصکا: صزنیدش[صپصکادصها ص یتو :صم صگیریدصبهص میدصآنکهصجاپ( نهصبمانیدش128-129یو:هصشعر ء،ص:
ص ماصآنکهصدحقصخد ص: خص( (صپصپرپ ص( شا،ص[صپصدپا( شصخصنیکو*رص: ص*شدیقصکر(،ص[صزپ( صکهص: هبص: صبهصیویصخیرصپصآی��انیصهم��و :صکنیمصاص[صپص م��اصآنک��ه5-11یو:هصایلص:

بخلصپ:زیدصپصخو(ص: صب صنیازص(ید،ص[صپصدپا( شصخصنیکو*رص: صبهص(:پغصگرفا،ص[صزپ( صکهص: هبص: صبهصیویصشرصپص(شو :یصهمو :صکنیمصاص[صپصرونصهوكصشد،صد(یگ��رخصم��الص پ
بهصکا:شصنم صآیدا

ص*فاخرصبهصبیشترص( شتا،صشماص: صغافلص( شا،ص[ص*اصکا:*انصبهصگو:یتانص:ییدا1-2یو:هص*کاسر،ص:
صپصدماخص(:صهیچصشهر صهشد :(هندهص  صنفریتا(یمصجزصآنکهصخوشگذ: نانصآنهاصگفتند:صاماصبهصآننهصشماصبد نصفریتا(هصشدهص یدصکافریما»34یو:هصیبأ،ص:
صپصرونصبهصآنانصگفتهصشو(:صاص زصآننهصخد صبهصشماص:پز ص( (هص نفاقصکنید»،صک ان صکهصکافرصشدهص ند،صبهصآنانصکهص یمانصآپ:(هص ند،صم صگویند:صاآی��اصک �� ص: 47یو:هصین،ص:

خو: كص(هیمصکهص گرصخد صم صخو یاصدخو(شصخصپ ص: صم صخو: نیدشصشماصجزص(:صگمر ه هصآشکا: صدبیبصخصنی تیدا»
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د(پزدخصند :(ا
صد هلصبهشا،ص زصمهرمانصمیصپریند:خصارهصری��زصش��ماص: ص(:صآ*��بصد=صیو��قدرخص(:آپ:(ش»ص[صگوین��د:صاص زصنم��ازگز : نصنب��و(یم،ص[صپصبینو ی��انص: صغ��ذ 42-47یو:هصمدسر،ص:

نم ص( (یم،ص[صپصباصبیهو(هصگویانصبیهو(هصگوییصمیصکر(یم،ص[صپص:پزصجز ص: ص(:پغصمیصشمر(یم،ص[ص*اصمرگصماص(:ص:ییدصداااخ»ا
صدآ*بخصهرصآنصکنص: صکهصپشاصکر(هصپص:پ صبر*افته،ص[صپصدماایخصگر(صآپ:(هصپص نباشته،صفر صم صخو ندداص[صبهص: ی��ت صک��هص ن ��انصی��خاصآزمن��دصدپ17-25یو:هصمعا:د،ص:

ص[صرونصصدمهص  صبهص پص:یدصعهزصپصلبهصکنداص[صپصرونصخیر صبهص پص:یدصبخلصپ:ز(اص[صغیرص زصنم��ازگز : ن:ص[صهم��انصک ��ان صک��هصب��رصنمازش��انخسقصشدهص یااب ص*ابصخص
پاید : صم صکنند؛ص[صپصهمانانصکهص(:ص مو اشانصحق صمعسومص یا،ص[صبر  صیاىلصپصمگرپما
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نکنیمش»
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خصپریبصشد،صفرم��و(:خ6-7د زصپیامبرص کرم(ص)ص(:با:هصیص یاصفر زص زص رآنصکهصاپ یصبرصمشرکان صآنانصکهصزکاتصنمیصپر( زندصپصآنانصکهصبهصآخرتصناباپ:ند»صدیو:هصفشسا،ص

خد صمشرکانص: صمو:(صعتابص ر :صنمیص(هد،صدبسکهصمقشو(صم سمانانصظاهریصه تندخ؛صمگرصنشنیدهص یص یاصیخاصخد پن��دص: صک��ه:صاپ��نصپ  صب��رصنم��ازگز : ن،صآن��انصک��هص ز
خشصبد نیدصکهصماعون،صهمانصزکاتص یااصدی نصفرم��و(:خصی��وگندصب��ه4-7نمازشانصغافسند،صآنانصکهص:یاصم صکنند،صپص زصد( (نصخصماعونصخو(( : صم صپ:زند»صدیو:هصماعون،ص

)7780آنصکهصجانصمگمسدص(:ص(یاص پیا،صهیچصکنص(:صریزیص زصزکاتصمالصخو(صبهصخد صخیاناصنمیصکند،صمگرصآنصکهصمشركصبهصخد صباشداص(میز نص اگکمه،ص
مر(یصنز(صپیامبر(ص)صآمدصپصپریید:صاآیاص(:ص مو لصحقیصجزصزکاتصپجو(ص( :(ش»صپیامبر(ص)صفرمو(:صام سمانصبایدصهرگاهصگرینهص یص زص پصغ��ذ صبخو ه��دصغ��ذ یبص(ه��دصپ

هرگاهصبرهنهص یص زص پصاباسصخو هدصپیص: صب وشاندا»صآنصمر(صگفا:صابیمصآنصمیص:پ(صک��هص(:پغصبگوی��دا»صپی��امبر(ص)صفرم��و(:صاآی��اصبی��مصآنصنمیص:پ(صک��هص: ی��اصبگوی��دش»
)8328(میز نص اگکمه،ص
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ازکاتصظاهریص(:صهرصهز :ص(:همصبی اصپصپنجص(:همصپ ج ص یاصپصزکاتصباطنیص یاص یاصکهصپ تیصبر (:تصبهصریزیصنیازمند*رصص زص*وصبو(،ص پص: صبرصخ��و(ص*رجی��حص(ه��یا»

) 7792(میز نص اگکمه،ص



پیامبر کرم(ص):صهرکهصصبحصکندص(:صحاایصکهصبهص مو:صم سمانانص هتمامصند :(ص زص یشانصنی اصپصهرکهصفریا(صکمکصخو هیصمر(یص: صبشنو(صپصبهصکمکبصنشتابدصصم ��سمان
)9000ااص(میز نص اگکمهص،صنی 

)بوا:،صپیبص زصآنکهص*ویطصعثمانص*بعیدصشو(،ص(:صمو:(صشیوهصیص*ق یمصبیاص امالصپصخردص مو ل،صبهص پص عتر دهصفر پ نصمیصکر(اص(:صیکیص زصمو :(یصکهص بوا:ص ع��تر دصخ��و 
: صآشکا:صیاخا،صعثمانصبهصکع ص لحبا:،صکهصعاامیصیهو(یصپص*ازهصم سمانصبو(،ص:پیصکر(صپصپریید:صاص یص بو یگاق صرهصم صگوی ص(:با:هصمر( صکهصزکاتصپ ج صمالصخو(
: صپر( ختهص یا؛صآیاصبازصبرص پصپ ج ص یاصمقد :ص(یگر صبدهدش»صگفا:صانه،صحت ص گرصخشت ص زصطوصپصخشت ص زصنقرهص:پ صهمصنهد،صریز صبرص پصپ ج صنی �اا»ص ب�وا:صب�ا

ک ��ان صک��هصز:صپصی��یمص: صگنهین��هخشمصبهص پصپایخص( (:صاداااخص*وص: صرهص:یدصکهص(:با:هص حکامصم سمانانصنلرصبده شصیخاصخد ص زصگفتهص*وص(:یاص*رص یاصکهصفرم��و(ه:ص
)216،صص4،صدترجمه الحیاة].» (34صدیو:هص*وبه،صم صکنندصپصآنص: ص(:ص: هصخد صهزینهصنم صکنند،ص یشانص: ص زصعذ ب ص(:(ناكصخبرص(ه

صپصک ان صکهصز:صپصییمص: صگنهینهصم صکنندصپصآنص: ص(:ص: هصخد صهزینهصنم صکنند،ص یشانص: ص زصعذ ب ص(:(ناكصخبرص(ه؛ص[ص:پز صکهصآنصدگنهینهخهاص: 34-35یو:هص*وبه،ص:
(:صآ*بص(پزدصبگد زند،صپصپیشان صپصپهسوصپصپشاص یشانص: صباصآنصهاص( غصبگذ :ندصدپصگویند:خصاص یاصهمانص یاصکهصبر یصخو(*انص ندپختهصبو(ید،صپنصدطعمصخص ندپختهصهایتان

: صبنشیدا»
مامصصا(ق(ع):صمال،صرها:صهز :صد(:همخص یا؛ص(پ ز(هصهز :ص(:هم،صگنجص یا؛صبی اصهز :صد(:همخص زصحولصجمسصنم صش�و(؛صص�اح صی� صه�ز :صد(:ه�مخص(:ص: هصهوک�ا 

)167 یا،صپصآنصکنصکهصمااکصصدصهز :ص(:همصباشد،ص زصشیعیانصماصنی ااص(*گدص اعقول،صکسماتص شا:ص مامصصا(ق(ع)،ص
،مامصصا(ق(ع):ص گرصمر(مص زص: ه صکهصخد پندصبهصآنانصفرمانص( (هص یاصک  ص(:آمدصکنند،ص ماصآنصد(:آمدخص: ص(:ص: ه صکهصخد پندص زصآنصبازشانص( شتهص یاص نفاقصنمایند 

آنص: ص زص یشانصنم صپذیر(اصهمننیاص گرص زص: ه صکهص یشانص: ص زصآنصنه صکر(هص یاصک  ص(:آمدصکنند،ص ماصآنصد(:آمدخص: ص(:ص: ه صکهصخد پندصبد نصفرمانشانص( (هص ی��ا
)20707بهصمشرکص:یانند،صبازص زصآنانصنم صپذیر(؛صبسکهص*نهاص زصآنانصمیصپذیر(صکهص زص: هصحولصبهص(یاصآپ:ندصپص(:ص: هصحولص نفاقصکننداص(میز نص اگکمه،ص

نز(ص مامصح یا(ع)صنامصمر(یص زصبنیص میهص: صبر(ندصکهصصد هصیصزیا(یص( (هص یااص مام(ع)صفرمو(:صاموثدلص پصمانندصک یص یاصکهص زصحاجیانص: هزنیصکند،صپص زصآنن��هص:ب��و(ه
ش��دا»صد هص(هداصبیصگمانصصد هصیصپاکیزه،صصد هصیصک یص یاصکهص(:ص: هصبهص(یاصآپ:(نصآننهصصد هصمیص(هد،صبرصپیشانیص پصعرقصنش تهصپصره��رهصیص پصغب��ا:صگرفت��هصبا

)403،صص1(حکماصنامهصیص مامصح یا(ع)،صد
مامصعسی(ع):صخد پندصیبگان،صفر همصآپ:(نص وتصپص:پزیصفقیر نص: ص زص مو لصسرپ*مند نصپ ج صکر(هص یااصپنصهیچصفقیریصگرینهصنمیصماندصمگ�رص ینک�هص*�و نگریصم�انس 

)328د:ییدنص:پزیخص پصشو(،صپصخد یصمتعالص(:ص یاصبا:هص یشانص: صمؤ خذهصخو هدصکر(اص(نهجص ابوغه،صحکما
3 مامصعسی(ع):صخد پندص زصعسماصپیمانصگرفتهص یاصکهص(:صبر برصییرصخو :یصیتمگرصپصگرینگیصملسومصیکوتصنکننداص(نهجص ابوغه،صخعبه(
)مامصعسی(ع):ص(:صهرصکهاصکهصخو هیصبهصمر(مصنلریصبیفکا،صآیاصجزص(:پیشیصمیصبینیصکهص زصفقرص:نجصمیصبر(،صیاص*و نگریصکهصبرص سرصنای اییصنعماصهایصخد پن�دص: ص زصخ�و 

)20490ز ىلصمیصکند،صیاصبخیسیصکهصبر یص فزپ(نصبرصماابص زصپر( ختاصحقصخد صبخلصمیصپ:ز(شص(میز نص اگکمه،
مامصح یا(ع)صد(:صخعبهص یصکهص(:صیرزمیاصمناص یر (صنمو(ند:خصخد پندصمیصفرماید:صامر( نصپصزنانصباص یمان،ص(پیتانصیکدیگرند،صکهصبهصکا:ها صپ ندیدهصپ م ص( :ن��د،صپص ز 

خاصخد پندص زص مرصبهصمعرپکصپصنهیص زصمنکرصبهصعنو نصیکصپ ج صآغازصکر(،صزیر صمیص( ن اصکهص گرص یاصدفریاهخص ( صش��و(صپ71کا:ها صناپ ندصبازصم ص( :ندا»صدیو:هصیص*وبه،ص
تمدیدگانصپبرصپاصگر((،صهمهصیصفر یض،ص زصآیانصپص(شو :،صبرصپاصمیصشوند؛صرر صکهص مرصبهصمعرپکصپصنهیص زصمنکرص(عوتصبهص یومص یا،صبهصهم��ر هصب��ازصگر( ن��دنصحق��وقصی��

مخاافاصباصیتمگرصپص*ق یمصدعا(لنهخصسرپتصهایصعمومیصپصغنایمصپصگرفتاصزکاتص زصجایصخو(صپصصرکصآنص(:صمو :(یصکهصبایدا
داااخصکو: نصپصگنگانصپصبیما: نصزمینگیرص(:صشهرهاصبهصحالصخو(ص:هاصشدهص ندصپصبهصآنصهاص*رحمیصنمیصشو(اصدباص یاصحال،خصشماصبهصکا:یصکهصشای تهص*انص یاصبرنمیصخیزیدصپ
(یگر نص: صنیزص(:ص یاص: هصمد(صنمیص:یانیدصپصباصم امگهصپصیازشصباصظاامانصخو(ص: صآیو(هصمیص( :یداص یاصهمه،ص زصجمسهصریزهاییص یاصکهصخد صش��ماص: صب��د نصفرم��انص( (ه

 یاا
داااخصدشماخصنا*و نانص: صبهص(یاص یشانصد=صیتمگر نخص* سیمصکر(یدصکهصیاصهمنونصبر(هصمقهو:صباشندصپصیاصهمنونصم تاعفیصبر یص ( :هص مو:صزن�دگی،صد(:ص(ی�اص یش�انخ
 ییراص(:صکشو:( :یصبهص ندیشهصخو(صهرصرهصمیصخو هندصمیصکنندصپص(:ص  تد یصبهص شر :صپصگ تاخیصن باصبهصخ�د یصجبس�ا:،صب�اصپی�رپیصه�و یصنف�ن،صک�ا:ص: صب�هص:ی�و یی
میصکشاننداصبرصمنبرصهرصشهرص زصشهرهایص یشانصخعیبیص یاصکهصبانگصبرمیص( :(صپصآننهصمیصخو هدصمیصگویداصکشو:ص(:صبر برص یشانصبیصمعا:دص یاصپص(یاصهایص یشانص(:
آنصگشا(هاصمر(مصبر(گانصآنانندصپص(یاصدیتمیخصکهصبهص یشانص ربهصزندص: ص زصخو(صنر ننداصآنانیصکهصبرخیصزپ:گوصپصیتیزهصجویند،صپصبرخیصبرصنا*و نانصیسعهصگرصپص*ندخویند،

 طاعاصشوندگانیصکهصدخد یخصآغازگرصدخسقاخصپصبازگر( نندهصدبهص یاماخص: صنمیصشناینداص(*گدص اعقول،صبابصیخنانص مامصح یا(ع))ص
مامصکاظم(ع):صهرصکنص زص: هصحولصبر  صخو(صپصخانو (هص شص:پزیصفر همصآپ:(،صهمنونصمهاهدص(:ص: هصخد  صعز پجل ص یا؛صپص گرص زصعهدهصد یاصکا:خصبرصنیاید،ص وتصعیال 

خو(ص: ص زصبیاص امالصپ مصگیر(؛صپص گرصبمیر(صپصآنصپ مص: ص ( صنکر(هصباشد،صبرص مامص یاصکهصآنص: ص ( صکندصپص گرص یاصکا:ص: صنکندصبا:صدم  وایاخصآنصبرص پص یااصخد  صعز پج��ل 
فرمو(هص یا:صاصد اتصد=زکاتخ،ص*نهاصبهص*هیدیتانصپصبینو یانصپصمتشدیسانصدگر(آپ: صپصپخبصخصآنصپص(اهوییصشدگان،صپصد یتفا(هخص(:صد: هصآز ( صخصبر(گان،صپصپ م��د : ن،

)556،صص2،صدترجمه الحیاةخ،صپصآنکهصهزینهصزندگ صند :(صفقیرصپصبینو صپصپ مد :ص یااصص(60پصدهزینهخص(:ص: هصخد ،صپصبهص(:ص: هصماندهص ختشاصص( :(»صدیو:هص*وبه،ص
«پیرمر(صنابیناییص زص: هیصمیصگذشاصپص زصمر(مانصپوایصطس صمیصکر(اص مامصعسی(ع)صد پص: ص(یدصپخصپریید:صاص یاصری اش »صگفتند:صاص یص میرمؤمنان،صمر(یصنشر نیص یاا

اةفرمو(:صاص پص: صبهصکا:صگرفتیدص*اصزمانیصکهصپیرصپصعاجزصشد،صی نصد:هایبصکر(یدصپخصبهص پصریزیصند (یدشص زصبیاص امالصبهص پصخرج��یصبدهی��دا»ص(ه الحی،صص6،صدترجم
453(

)547،صصص4،صدصترجمه الحیاةپیامبرص کرم(ص):صخد پندص(:ص:پزص یاماصبهصمر(مصآبا(یص یصکهص(:صآنصک یصش ص: صگرینهصبهص:پزص:یاندهصنگاهصنمیصکنداص(
مامصصا(ق(ع):صم سمانصبر (:صم سمانص یاصپصحقصم سمانصبرصبر (:شص یاص یاصکهص گرصبر (:شصگرینهصباشدصییرصنخو:(صپص گرصب�ر (:شص*ش�نهصباش�دصی��یر بصنش�و(صپ 

)141،صصص5،صدصترجمه الحیاةهرگاهصبر (:شصجامهصند :(،صجامهصدزیا(یخصن وشد،صپنصحقصم سمانصبرصبر (:صم سمانصحقصبز:گیص یا ص(



پیامبرص کرم(ص):صحکایاصمؤمنانص(:ص(پیت صپمهربان صپص(ا وز صن باصبهصیکدیگر،صحکایاصپیکرصدآ(م خص یا،صکهصهرگاهصعاو ص زصآنصبهص(:(صآیدصیایرص عاا صبدنصبا
)18586ش صنخو بیدنصپص* ص( :صشدنصباصآنصهمد:( صم صکننداص(میز نص اگکمه،ص

مامصصا(ق(ع):صبایدصکهصم سمانانص(:ص:فاصپصآمدصباصهم،صپص ح انصکر(نصبهصهم،صپصمو یاتصد=یا:یصکر(نصپص نشاکصپ:زیدنخصباصنیازمند ن،صپصمهربانصبو(نصباصیکدیگرص*وش 
خاصباصمهربانیصباصهمصزندگیصکنید،صپص گر29کنند،ص*اصرنانصباشندصکهصخد یصبز:گصبهصشماصفرمانص( (هص یا:صا:کحوماءکصبویندهم»ص(دمؤمنانخصباصیکدیگرصمهربانند)صدیو:هصیصفتح،ص

اة زصنیازمندیصپصگرفتا:یص(یگر نصمع سسصنشدیدصدپص(:صآنصبا:هصکا:یصنکر(یدخ،صمتأیدصباشید،صرنانکهصاص نشا:»ص(:ص:پزگا:ص:یولصخد (ص)صرنیاصبو(نداص(،صدترجمه الحی
)140،صص5
)317،صصص5،صدصترجمه الحیاةپیامبرص کرم(ص):صهمهصباصهمصغذ صبخو:یدصکهصبرکاصباصجماعاص یااص(
مامصعسی(ع)صد(:صیفا:شیصبهصکمیلصباصزیا(صنخعی:خص یصکمیل صداااخصخو: كص: صباص(یگریصبخو:صپصبرص یاصکا:صبخیلصمباش،ص:پزیصهیچصکنص: ص*وصنمیص(هی،ص مساصخد صباص ی��ا 

)321،صص5،صدصترجمه الحیاةکا:صمز(صفر پ نصبهص*وصخو هدص( (اص(
پیامبرص کرم(ص):صغذ صرونصرها:صخشساص: ص( شتهصباشد،ص*مامصپصکاملص یا:ص زص: هصحولصبهص(یاصآمدهصباشد،ص(یاصهایصفر پ نیصبهصیویصآنص(: زصش��و(،صب��اصن��امصخد پن��د

)317،صصص5،صدصترجمه الحیاةمتعالصشرپعصشو(،صباصحمدصپصشکرص پصپایانصپذیر(اص(
صشیعانصشماص: ص زص*هیدیتیصبیمصمیص(هدصپصشماص: صبهصزشتیصپ صمیص( :(صپصخد پندص زصجان صخو(صبهصشماصپعدهصیصآم�رزشصپصبخش�بصمیص(ه�دصپصخد پن�د268یو:هصبقره،ص:

گشایشگرص( نایاا
صح یا(ع)صگفا:صاص گرصنیکیصبهصناص هلصبرید،ص*باهصمیصشو(ا»ص مامصح یا(ع)صفرمو(:صارنیاصنی ا،صبسکهصنیکوکا:یصهمنونصبا: نیص*ن��دص ی��اصک��هصب��هشخشیصنز(ص مام

)147،صص2نیکصپصبدصمیص:یدا»ص(حکماصنامهصیص مامصح یا(ع)،صد
هرگاهص مامص: ا(ع)صغذ صم صخو:(،صبر یبصظرکصبز:گیصم صآپ:(ندصپصکنا:صیفرهصم صگذ شتنداصحارتص زصبهتریاصغذ های صکهصآپ:(هصبو(ندصمق��د : صب��رصم ص( ش��اصپص(:صآن

؛صآیاتصبعدیص یاصهاصه تند:صپص*و11ظرکصم صگذ شاصپصمیصگفاصکهصآنص: صبهصم تمند نصبدهند؛صآنگاهص یاصآیهص: ص*وپتصم صکر(:صانخو یاص زصگر(نهصبالص:پ(»صدیو:هصبسد،ص
رهص( ن صکهصآنصگر(نهصدیخاصخصری اشصبندهص  ص: صآز (کر(ن،صیاص(:ص:پزصگرینگ ،صطعامص( (ن؛صبهصیتیم صخویشاپند،صیاصبینو ی صخاكصنشیاخاصی نصمیصفرم�و(:صاخد پن�د

)20693عز صپصجل صم ص( ن اصکهصهمهصمر(مص*و نای صآز (صکر(نصبندهص: صند :(،ص زص یاص:پص: هیصد(یگرصهمخصبر  ص:ییدنصبهصبهشاصبر  صآنانص ر :ص( (ا»ص(میز نص اگکمه،ص
 :عبد اس هصباصصوسا،ص زصمر(یص زص هلصبسخص:پ یاصمیصصکندصکهصگفا:صباصد مامخص: ا(ع)ص(:صیفرشصبهصخر یانصهمر هصبو(م،صیکص:پزصمر(مانص: صبهصمهمانیص(عوتصکر(،صپصآنصهاص

باصخدمتگز : ن،ص زصییاهانصپصجزص یشان،صهمهص: صبرصیرصیکصیفرهصنشانیداصماصگفتم:صافد یاصشوم صبهترصنبو(صیفرهصیص ین��انص: صج�د صمیصصکر(ی�دش»صفرم�و(:صاخ�اموش صک�ه
)200،صص5،صدصترجمه الحیاةپرپ:(گا:ص�ص*با:كصپص*عاایص�صیکیص یا،صپصما(:صیکی،صپصپد:صیکی؛صپصپا( شصطبقصکر( :هایا»اص(

11261پیامبرص کرم(ص):صبد*ریاصغذ ،صغذ یصپایمهد یخص یاصدکهخص فر (صییرصبهصآنص(عوتصمیصشوندصپصگرینگانص زصآنصمنسصمیصگر(نداص(میز نص اگکمه،ص(
مامصعسی(ع)صدخعابصبهصعثمانصباصحکندیدص نشا:ی،صکا:گز :صپیص(:صبشره:خصبهصماصخبرص:ییدهص یاصکهصمر(یص زصجو نانصبشرهص*وص: صبهصمهمانیص یصخو ندهص یاصپص*وصبد نها 

شتافتهص یاصخو:(نیصهایصنیکوصبر یاصآپ:(هص ندصپصپیص(:صپیصکایهصهاصپیشاصنها(هاصگمانصنمیصکر(مص*وصمهمانیصمر(میص: صب �ذیریصک�هصنیازمندش��انصب�هصجف��اص: ن�دهص ی�اصپ
بیصنیازشانصخو ندهاصبنگرصکهاییصپص زصآنصیفرهصرهصبرمیصگیریا

داااخصپصماصنفنصخو(ص: صباصپرهیزگا:یصمیصپرپ: نمص*اص(:ص:پزیصکهصپکربیمص*ریاص:پزهایاص(:ص مانصآمدنص*و ند،صپصبرصکر نهصهایصایزشگاهصپاید :صمانداصپص گرصخو یتمیص( ن تمی
رگونهصع لصپااو(هصپصمیزصگندم،صپصبافتهصیص بریشمص: صبهصکا:صبرماصایکاصهرگزصهو یصماصبرصماصریرهصنخو هدصگر(ید،صپصحرصصمر صبهصگزیدنصخو: كصهاصنخو هدصکشیداصر��ه
بوو(صکهص(:صحهازصیاصیمامهصک یصح رتصگر(هصصنانیصبر(،صیاصهرگزصشکمیصییرصنخو:(،صپصماصییرصبخ�و بمصپصپیر م�ونمصش�کمصهاییصباش��دص زصگری��نگیصب�هصپش�اص(پخت��ه،صپ

)45جگرهاییصیوختهاصیاصرنانصباشمصکهصگویندهصیرپ(ه:صا(:(ص*وص یاصبنصکهصش صییرصبخو بیصپصگر( گر(تصجگرهاییصبو(ص(:صآ:زپیصپویاصبزغااه»اص(نهجص ابوغه،صنامهص
  مامصعس (ع)صد(:صیفا:شصبهصفرزندشصح ا(ع)صنوشا:خصبد نصکهص*وص: ه ص(پ:صپص(: زصپصپرصمشق اص(:صپی�بص( : صپص(:صپیم�و(نص ی�اص: هص زصعم�لصپ �ندیدهصپص*وش�هص 

رند نصکهص*وص: صیبکبا:صبهصمنزلص:یاندصب صنیازصنی ت اصپنصبیبص زص*و ناصبرصپشاصخو(صبا:صمنهصکهصینگین صآنص*وص: صبیاز :(صپصهرگاهصنیازمند صیافت صکهص*وش��هصیص*��وص: 
*اص:پزص یاماصبرص(پشصکشدصپصفر( صکهصبهصآنصنیازص( : صآنص: صبهص*وص*گویلص(هد،صپجو(ص پص: صغنیماص( نصپصبا:صخویبص: صبرص(پشص پصبنههصپص*اصجای صک��هصم ص*��و ن ص پص: صب��ا:
کا؛صزیر صرهصب اصکهص پص: ص(گرصبا:هصبهوی صپصنیاب ؛صپصنیزصپجو(صک  ص: صکهص(:ص:پزگا:ص*و نگریاص زص*وصپ مصخو یاصغنیماصبد نص*اص(:ص:پزص*نگص(یتیاصد= یاماخصآنص: صبه

)31*وصپنص(هداص(نهجص ابوغه،صنامهص
شخشیصنز(ص مامصکاظم(ع)صآمدصپص زص مامصح ا(ع)صنقلصکر(صکهص(:صبرآپ:(نصحاجاصیاىسیصرنیاصفرمو(هصکهصاگامصبر( شتاص(:ص: هص:فسصحاجاصم�ؤماص*�اصب�د نهاصک�هصآن

حاجاص:پ صشو(،ص زص عتکاکص(پصماهصمتو ایص(:صم هد اگر مص(:صحاایصکهص:پزهص( :یصبهترص یاا»ص مامصکاظم(ع)صفرمو(:صادرنیاص یا،خصپص زص عتکاکصهمهصیصعمرصنی��زصبه��تر
)472،صص1 یاا»ص(م ندص مامصکاظم(ع)،صد

مامصصا(ق(ع):صبد نصکهصهرصکنص(:ص: هصطاعاصخد صخردصنکند،صبهصخردصکر(نص(:ص: هصمعشیاصخد یصعزپجلصگرفتا:صشو(صپصهرصکهص(:ص: هص:ف��سصنی��ازص(پی��اصخ��د ص ��دم 
)20696برند :(،ص(:ص: هص:فسصنیازص(شماصخد یصعزپجلصگرفتا:صآیداص(میز نص اگکمه،ص

مامصکاظم(ع):صب رهیزص زصبخلصپ:زیدنصدبهصریزیصکهخص(:ص: هصطاعاصخد صدمیص*و نیصصرکصکر(خ،صکهصدلجرمخص(پرند نصآنص: ص(:صمعشیاصخد صه�د:صخ�و هیص( (اص(م ��ند 
)247،صص3 مامصکاظم(ع)،صد

مگمدصباصعوهونصمیصگوید:ص(:صنز(ص بوصعبد اس هص( مامصصا(ق)(ع)صبو(ماصمر(یصپ :(صشدصپصیومصکر(؛صپنصد زصجو بصیومخ،ص مامص زص پصپری��ید:صاح��الصبر (: ن�اص�ص(:صمگ�ل
ندگیتانص�صرگونهص یاش»صآنصمر(صآنانص: صیتو(صپصب یا:صیتایبصکر(اص مامصفرمو(:صاخیرص:یاندنصسرپ*مند نشانصبهصفقیر نصرگونهص یاش»صگفا:صاص ندكص یاا»صفرم��و(:ز

ا:فتاصسرپ*مند نصبهص(ید :صفقیر نصرگونهص یاش»صگفا:صاص ندكص یاا»صفرمو(:صاکمکصماایصمااد : نصبهصفقیر نص زصرهص ��ر :ص ی��اش»صآنصم��ر(صگف��ا:صاش��ماص زص خوقصپ
)169،صص5،صدصترجمه الحیاةآ( بیصمیصصپرییدصکهص(:صنز(صماصکمترصیافاصمیصصشو(ا»ص مامصفرمو(:صاپنصآنانصرگونهصمیصصپند :ندصکهصشیعهص ندش»ص(



صبهصخد صپصپیامبرص پص یمانصآپ:ید،صپص زصآننهصشماص: ص(:صد یتفا(هص زخصآن،صجانشیاصکر(ه،ص نفاقصکنیدا7یو:هصحدید،ص:
مامصصا(ق(ع):صآیاصص*شوس:صم صکن صصکهصص گرصخد پندصبهصک ان صصماا صص( (هص یا،صبدیاصعساصبو(هصکهص حتر م صصنز(ص پص( شتهص ندص،صپص گرصبهصک ان صصمالصند (هص یا،ص زصآنص:پی��ا 

کهص(:صنلرشص د:صپصمنزات صصند شتهص ندصشصنه صبسکهصصمال،صمالصخد یا؛صپصآنص: ص(:صنز(صبرخ صصبهص ماناصم صگذ :(ص،صپصبرصآنانص:پ صمیص( :(صکهص زص یاصمالصباصمی�انهص:پیصبخو:ن�دصپ
بیاشامندصپصب وشندصپص ز(پ دصکنندصپص زصپییسهصیصیو :یصبهرهصمندصشوند،صپصآننهصمیصماندص: صبهصفقر یصمؤمنانصبدهند،صپصناب امانیصزندگیصآنانص: صبهصیامانصآپ:ن�داصپ�نصه�ر
کنصرنیاصکند،صآننهصمیصخو:(صپصمیصآشامدصپصیو :صمیصشو(صپص ز(پ دصمیصکند،صبرصپیصحولص یا،صپصآننهص زص یاص ند زهصبگذ:(صبرصپیصحر مص یااصدی نص م��امص ی��اصآی��هص: 

خصدپصفرمو(:خصآیاصخیالصمیصکنیدصکهصخد صمر(یص: صبرصماایصکهصبهص پصععاصکر(هص یا141خو ند:خصاص یر کصمکنیدصکهصخد ص یر کصکنندگانص: ص(پیاصنمیص( :(»صدیو:هص نعام،ص
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