
 کرةال از داشتاىَایی

 الصالم غلیٌ خصیو انام ىام ةا دزدى

از نرخُم شید اخهد ةَتَاىی ىلل طدً : در ایام تُكفم در کرةال خاج خصو ىانی در ةازار زیيتیٌ ، دکاىی 

داطت کٌ نَر ه تصتیح نی شاخت ه نی فرهخت . نػرهف ةُد کٌ خاجی ترةت نخصُصی دارد ه نثلالی یک 

 اطرفی نی فرهطد.

را ةرد. زائر خُد را ةٌ ضریح   رهزى در خرم انام خصیو غلیٌ الصالم ختیب زائرى را دزدى زد ه پُلَایض 

 لٌّ در خرم طها پُلم را ةردىد، در پياً طها ٍزیيٌ زىدگیم را ةردىد. ةٌ کجا طکایت ةترم ؟

ةا ٍهیو خال تأ ثر ةٌ خاىٌ رفت ه در دل ةٌ انام خصیو غلیٌ الصالم  خاج خصو نزةُر خاضر نتأ ثر طد ه

 گریٌ نی کرد.

طب در خُاب دید کٌ در خضُر شاالر طَیدان ةٌ شر نی ةرد ةٌ آكا گفت : از خال زائرت کٌ ختر دارى ؟ 

 دزد اه را رشُا کو تا پُل را ةرگرداىد.

 انام خصیو فرنُد: نگر نو دزد گیرم ؟

 ٌ دزدٍا را ىظان دٍم ةاید اهل تُ را نػرفی کيم .اگر ةيا ةاطد ک

 خاجی گفت : نگر نو چٌ دزدى کردم ؟

خضرت فرنُد: دزدى تُ ایو اشت کٌ خاک نرا ةٌ غيُان ترةت نی فرهطی ه پُل نی گیرى . اگر نال نو 

 اشت چرا در ةراةرش پُل نی گیرى ه اگر نال تُشت ، چرا ةٌ ىام نو نی دٍی ؟

 ! از ایو کار تُةٌ کردم ه ةٌ جتران نی پردازم .غرض کرد: آكا جان 

 انام خصیو غلیٌ الصالم فرنُد:

پس نو ٍم دزد را ةٌ تُ ىظان نی دٍم . دزد پُل زائر، گدایی اشت کٌ ةرٍيٌ نی طُد ه ىزدیک شلاخاىٌ نی 

 رشاىدً .ىظیيد ه ةا ایو هضػیت گدایی نی کيد، پُل را دزدید ه زیر پایض دفو کرد ه ٍيُز ٍم ةٌ نصرف ى

خاجی از خُاب ةیدار نی طُد ه شدرگاً ةٌ صدو نعَر انام خصیو غلیٌ الصالم هارد نی طُد، دزد را در 

 ٍهان ندلی کٌ آكا آدرس دادً ةُد طياخت کٌ ىظصتٌ ةُد.

خاجی فریاد زد: نردم ةیایید تا دزد پُل را ةٌ طها ىظان دٍم . گداى دزد ٍر چٌ فریاد نی زد نرا رٍا کيید، 

ىداد. نردم جهع طدىد ه خاجی خُاب خُد را تػریف کرد ه   نرد درهغ نی گُید، کصی خرفض را گُش ایو 

 زیر پاى گدا را خفر کرد ه کیصٌ پُل را ةیرهن آهرد.

ةػد ةٌ نردم گفت : ةیایید دزد دیگرى را ىظان طها دٍم ، آىان را ةٌ ةازار ةرد ه درب دکان خُیض را ةاال زد ه 

نی   ز نو ىیصت خالل طها. ةػد ترةت فرهطی را ترک کرد ه ةا دشت فرهطی انرار نػاش گفت : ایو نالَا ا

 کرد.

 

 

 



 یاةد نی ىجات ةاطد ٍم آتض در اگر خصیو زائر

 : گفت نی کٌ اشت کردً ىلل داههد ةو اخهد ةو ندهد از الّرخهٌ غلیٌ ظاههس ةو شید

 انام زیارت ةٌ نرتتٌ یک ناً ٍر نو کٌ گفت. گفتيد نی ندهد ةو غلی را اه کٌ داطتم اى ٍهصایٌ نو

 نّدتی از ةػد ه ، ىرفتم کرةال ةٌ نّدتی طد ضػیف جصهم ه رفت ةاال شّيم چُن ه.  رفتم نی"  ع# خصیو

 رفتم خُاب ةٌ چُن ه خُاىدم ىهاز ه کردم زیارت ، رشیدم کرةال ةٌ رهز چيد نّدت در ه ، طدم رهاىٌ پیادً

 :گُید نی نو ةٌ ه آندً ةیرهن كتر از"  ع# خصیو انام خضرت کٌ دیدم

 ! ةُدى ىیکُکار نو ةٌ ایو از كتل ه ؟ کردى جفا نرا چرا

ُّت ةی پایم ه اشت طدً ضػیف جصهم شّید اى گفتم  نو غهر آخر کٌ ترشیدم هكت ایو در ه اشت طدً ك

 طها از خُاٍم نی اشت رشیدً نو طهاةٌ از رهایتی ه ام رشیدً زیارتت ةٌ تا ام آندً راً رهز چيد ةاطد

 !ةگُ: فرنُد ، ةظيُم

 هفاتض از ةػد را اه نو خُد خیات در آید نو زیارت ةٌ کٌ ٍر: اید فرنُدً طها کٌ کييد نی رهایت کٌ گفتم

 . کيم نی زیارت

 . آهرم نی ةیرهن را اه آتض از ةیاةم جَّيم آتض در را اه اگر ه ام گفتٌ نو ةلی کٌ: فرنُد

 .۳۲۳ ص ۲ ج الهصتدرک – ۱۱ ص ۱۰۱ ج ةداراالىُار

* * * * 

 الصالم غلیَها شّیدالظَدا ترةت ةٌ زنان انام اخترام

 ةا غهر از شال ىُد كریب اکيُن ٍم کٌ غتاشػلی فرزىد ظَُریان خدیجٌ ىام ةٌ پرٍیزگار نؤنيٌ ةاىُان از یکی

 خُد غصا کهک ةا ه آندً در پا از شکتٌ اثر ةر اشت شال دً ىزدیک آىکٌ ةا ه گذاطتٌ شر پظت را خُد ةرکت

 نَر كتل شال شی خدهد: کيد نی ىلل طُد، ىهی ترک جهاغتض ىهاز کظاىد نی شُ آن ه شُ ایو ةٌ را

 نظَد طَر هشط خیاةان آب# رهان آب در ةردم را آن ةُد، طدً کثیف ةُدم آهردً کرةال از خُد کٌ را ترةتی

 ةا رشیدم کٌ ٍا انانی دهازدً نصجد رهةرهى ، ةرگظتم گذاطتٌ شعل نیان در ه دادم طصتظُ"  نلدس

 نَر طُد، خظک ىیز دیگرش ظرف رشم نی نيزل ةٌ کٌ هكتی تا ، گرداىم ةر را نَر اشت خُب گفتم خُدم

 ةٌ را اىگظتم چصتیدً ةزرگم اىگظت ةٌ ترةت كدرى نَر، زیریو ظرف ةُدن خیس اثر ةر ةرگرداىیدم کٌ را

 . رفتم ه نالیدً نصجد رهةرهى دیُار



 – فداً ارهاخيا – زنان انام الدصو ةو خجة خضرت رشید ذٍيم ةٌ کٌ ةزرگُارى آكاى دیدم خُاب در طب

 خصیو جّدم ترةت ایيجا: ##فرنایيد نی نو ةٌ ه گذاطتٌ طدً ذکر کٌ دیُار جاى ٍهان ةٌ را شرطان ٍصتيد،

 !"" اى نالیدً را الصالم غلیٌ

* * * * 

 کرةال زنیو

 نرخُم از ظّیتٌ کلهٌ کتاب در کٌ اشت کردً ىلل خُد دارالصالم در ىُرى خصیو خاج نکان جّيت نرخُم

 كترٍائی زیارت ةٌ داطتم نُاظتت پيجظيتٌ غصرٍاى نو: فرناید نی کٌ کتیر طرح صاخب غلی شید نیرزا

 . اشت گاً خیهٌ اظراف در کٌ

: گُید نی فارشی زةان ةٌ ٍاتفی طيیدم ىاگَان كترٍا، ٍهان زیارت ةٌ ام رفتٌ کٌ دیدم یا رؤ غالم در طتی

 كیانت ٍُل از ةاطد گياً ٍزاران ةا چٌ اگر طُد، ندفُن" کرةال#  نلدس زنیو ایو در کٌ کصی خال ةٌ خُطا

 .ىظُد دفو زنیو ایو در کٌ کصی ةاطد، شالنت كیانت ٍُل از کٌ ٍیَات ه ناىد، نی شالم

* * * * 

 " ص# پیانتر دشت در خصیو خاک

 :گُید نی"  ص# پیانتر ٍهصر شلهٌ اّم کٌ اشت طدً ىلل نصتيدا طیػٌ ه شيت اٍل رهایت در

 شیيٌ ةر ه طدىد، هارد الصالم غلیٌ خصیو انام دیدم کٌ ةُدىد اشتراخت نظغُل"  ص# خدا رشُل رهزى

 ىظصتو چُن ، دلم نیًُ نرختا ، ام دیدً ىُر نرختا: فرنُدىد"  ص# رشُل خضرت ىظصتيد،"  ص#پیانتر

 ىاراخت"  ص#پیانتر طاید کٌ!  گفتم خُدم پیض طد، ظُالىی"  ص# پیانتر شیيٌ ةر الصالم غلیٌ خصیو

 . دارم ةر را الصالم غلیٌ خصیو تا ، رفتم جلُ ،ه طُىد

 ه ةيظیيد، ام شیيٌ ةر ةگذار خُاٍد نی   خُدش خصیيم کٌ هكتی تا شلهٌ اّم: فرنُدىد"  ص# پیانتر خضرت

 . اشت کردً اذّیت نرا کٌ اشت آن ناىيد کيد اذّیت را خصیيم نُیی تار ةاىدازً کس ٍر کٌ ةدان

"  ص# پیانتر دیدم"  ص#خدا رشُل اتاق ةٌ گظتم ةاز هكتی ه ، طدم خارج نيزل از نو: گُید نی شلهٌ اّم

 دشت در چیزى"  ص#پیانتر خضرت دیدم ه کردم نالخظٌ چراىاراختید؟ ىگریاىد، را تُ ٍیچگاً خداهىد هّلل

 .دارد دشت در خاک نظتی دیدم ه رفتم جلُتر. گرید نی ه نیيگرد ةدان ه دارد،

 :فرنُدىد"  ص# اکرم رشُل. کيد نی ىاراخت ٍهٌ ایو را تُ کٌ اشت خاکی چٌ ایو هّلل



 فرزىد خاک ایو ه.  اشت کرةال زنیو از خاک ایو کٌ کرد غرض ه طد ىازل نو ةر جترئیل االن شلهٌ اّم اى

 .طُد نی ندفُن آىجا در کٌ اشت الصالم غلیٌ خصیو تُ

 آىُكت گرائید، خُن ةٌ خاک رىگ دیدى کٌ هكت ٍر ، اى طیظٌ در ةگذار ه را خاک ایو ةگیر شلهٌ اّم یا

 . اشت رشیدً طَادت ةٌ الصالم غلیٌ خصیو فرزىدم کٌ ةدان

 انام کٌ ٍيگانی. نیداد غجیتی غعر ةُى کٌ گرفتم"  ص#خدا رشُل از را خاک آن: گُید نی شلهٌ اّم

 رهز یک تا ، کردم نی ىظر خاک آن ةٌ رهز ٍر ه ةُدم ىگران نو کردىد، شفر کرةال ةصُى الصالم غلیٌ خصیو

. اىد رشیدً طَادت ةٌ الصالم غلیٌ خصیو انام کٌ فَهیدم ه اشت طدً خُن ةٌ تتدیل خاک تهام کٌ دیدم

 طب تا ىخُردم غذا ٍیچ رهز آن ، گریصتم خصیو ةراى طب تا رهز آن ه کررم طیُن ه ىالٌ ةٌ کردم طرهع لذا

 .ةرد خُاةم غصٌّ ه ىاراختی طّدت از رشید، فرا

 نو ه!  اشت آلُد خاک خضرت رهى ه شر هلی آهردىد تظریف کٌ ، دیدم را"  ص# خدا رشُل خُاب غالم در

 . اشت ىظصتٌ طها رهى ةر کٌ کجاشت غتار ه گرد ایو طها، ةفداى نو"  ص# هّلل

 ،! کردم دفو را خصیيم االن شلهٌ اّم: فرنُد

 .۱۱۱ ص نجلصی نرخُم الّزائر تدفة

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * 



 الصالم غلیٌ غلی دشت در کرةال خاک از نظتی

 آن در ه. طد کرةال هارد خضرت آن ، ةرگظتیم الصالم غلیٌ غلی ٍهراً صفیو جيگ از چُن: گُید نی خرثهٌ

 :فرنُد شپس ةُئید آىرا ه ةرداطت کرةال خاک از نظتی گاً آن. خُاىد ىهاز شرزنیو

 خصاب ةغیر الجّية یدخلُن كُم نيک لیدظرنّ  ترةة یا لک هاٍا

 .گردىد ةَظت داخل خصاب ةدهن کٌ طُىد ةراىگیختٌ نردناىی تُ از کٌ خّلا!  خاک اى آً

 آندً پیض کرةال در کٌ را ناجرائی ةازگظت ةُد الصالم غلیٌ غلی طیػیان از کٌ ٍهصرش ىزد ةٌ خرثهٌ هكتی

 داىد؟ نی چگُىٌ ه کجا از الصالم غلیٌ غلی را كّضیٌ ایو: پرشید تػجب ةا ه کرد، ىلل هى ةراى ةُد

 الصالم غلیٌ خصیو انام ةجيگ لظگر زیاد ةو غتیداللٌ کٌ آىرهز.  گذطت ناجرا از ندتی: گُید نی خرثهٌ

 . ةُدم لظگر آن در ٍم نو فرشتاد،

 از ه خُاىد ىهاز آىجا در الصالم غلیٌ غلی کٌ را نکاىی ٍهان ىاگَان رشیدم کرةال شرزنیو ةٌ کٌ ٍيگانی

 .افتاد یادم ةٌ الصالم غلیٌ غلی شخيان ه طياختم ه ، دیدم ةُیید ه ةرداطت آن خاک

 آن ةر ه ، رشیدم الصالم غلیٌ خصیو انام ندضر ةٌ ه طدم شُار را خُد اشب ، طدً پظیهان آندىم از لذا

 انام کردم ىلل ةرایض ، ةُدم طيیدً الصالم غلیٌ غلی پدرش از ندل آن در راکٌ آىچٌ ه کردم شالم خضرت

 :فرنُد الصالم غلیٌ خصیو

 نا؟ جيگ ةٌ یا اى آندً نا کهک ةٌ آیا

 !طها جيگ ةٌ ىٌ ام آندً طها یارى ةٌ نو! خدا رشُل فرزىد اى:  گفتم

 کٌ را شخو ایو الصالم غلیٌ خصیو انام.  ةیهياکم ةرایظان زیاد اةو ازجاىب ه ام گذاردً را ام ةچٌّ ه زن اّنا

 :فرنُد طيید

 ٍر! شُگيد ةخدا.  ىظيُى را نا صداى ه ىتیيی را نا كتلگاً کٌ ةگریز شرزنیو ایو از اشت چيیو کٌ خال

 .طد خُاٍد جَّيم آتض داخل ىظتاةد، نا یارى ةٌ ه ةظيُد را نا نظلُنّیت صداى انرهز کس

 .۲۲۲ ص ۳۳ ج ةداراالىُار

* * * * 



 کرةال غتار ه غاصی نرد تاةُت

 : نیيُیصد خُد کتاب در"  غلیٌ تػالی هّلل

 طاید کيید دفو اطرف ىجف ةترید نرا کٌ ةُد کردً هصّیت اختضار ٍيگام کٌ ةُد فاشلی نرد ةغداد در

 .ةتخظد الصالم غلیٌ الهُنيیو انیر خضرت ةخاظر ه ةیانرزد نرا خداهىد

 ةصُى ه گذاردىد تاةُتی در ه ىهُدىد کفو ه دادً غصل را اه الُصّیة خصب اه خُیظان ه كُم کرد هفات چُن

 .کردىد خهل ىجف

 یک ىػض صتح فردا: فرنُدىد ه آندىد، خُد خرم خّدام از ةػضی خُاب ةٌ الصالم غلیٌ انیر خضرت طب

 جُار در را اه ىگذارید ه! طُید کار ایو ناىع ه ةرهید کييد، دفو ىجف زنیو در کٌ آهرىد نی ةغداد از را فاشق

 .کييد دفو نو

َّر خرم خّدام طد کٌ فردا  کٌ ىگذارىد کٌ ایصتادىد، ىجف درهازً ةیرهن در ه رفتيد کردىد، ختر را یکدیگر نع

 .ىیاهردىد را کصی کظیدىد اىتظار كدر ٍر کييد، هارد را فاشق آن ىػض

 گفتم گذطتٌ طب کٌ را فاشق نرد آن: فرنُد کٌ را الصالم غلیٌ انیر خضرت دیدىد خُاب در ةاز ةػد طب

 جاٍا ةَتریو در ه ةیاهرید تهام اخترام ه غّزت ةا را اه ه اه، اشتلتال ةٌ ه ةرهید نیآیيد، فردا طُىد هارد ىگذارید

 ؟!طُد دفو جا ةَتریو نیفرنائید خاال ه ىگذارید فرنُدید كتل طب آكا: گفتيد. کيید دفو

 افتاد، کرةال زنیو ةٌ غتُرطان ه کردىد، گم را راً گذطتٌ طب آهردىد، نی را ىػض کٌ آىَایی: فرنُد خضرت

 غلیٌ خصیو فرزىدم اخترام ه کرةال خاک ةرکت از ریختٌ اه تاةُت در را کرةال زنیو غتار ه خاک هزید ةاد

 . اشت گرداىیدً   خالض طانل را خُد رخهت ه آنرزید را اه گذطت اه تلصیرات جهیع از خداهىد الصالم

 .۱۰۳ ص آشهاىی اىُار – الهجالس تدفة

* * * * 

 خراشان ه کرةال زّهار ه الصالم غلیٌ غصگرى خصو انام

 راى شرنو طَر ةٌ کرةال زیارت از دیگرى ه خراشان زیارت از یکی ، نّدتان از ىفر ده رهزى کٌ طدً رهایت

 آن داطتيد نػرهض الصالم غلیٌ غصگرى خصو انام خدنت ةٌ را اخُاالت پس طدىد نی هارد" شانّرا#

 اصداب از یکی آهردىد، نی تظریف پیادً خضرت آن نراجػت هكت در اّنا کردىد، پیظُاز را ده آن ، خضرت

 :کرد غرض



 نا ندّتان ه دهشتان کٌ ةیيم ىهی گُارا خُد ةٌ: فرنُدىد طُید، ىهی شُار چرا اشت نُجُد شُارى اشب هّلل

 .آهردىد تظریف ایظان خاىٌ ةٌ ىفر ده آن ةا خال ٍهان ةا پس ، طُم شُار نو ه ةاطيد پیادً

 ؟ چیصت طها گریٌ شتب هّلل

 الصالم غلیٌ رضا انام جّدم نیکيم ىظر خراشان زائر ةٌ هكتی ٍصتيد، زائر ىفر ده ایو نو گریٌ شتب: فرنُدىد

 ه ىهُدىد پارً پارً را نتارکض جگر ه دادىد زٍر اه ةٌ تيَا ه کس ةی ، غریب هالیت در کٌ آید نی خاظرم ةٌ

 .ىهاید دلدارى ه یارى را اه تا ىتُد اخدى

 جگر ه تظيٌ لب ةا غاطُرا رهز در کٌ"  ع#شّیدالظَداء جّدم کٌ نیرشد خاظرم ةٌ ىگرم نی زائر ایو ةٌ هكتی ه

 ه ةُد افتادً کرةال ریگَاى ه خاک رهى ةر پارً پارً ةدن ةا جفا ه ظلم اٍل نیان در تيَا ه کس ةی ه شُختٌ

 اغاىت را نا گُیا کيد را نا زّهار اغاىت ه یارى کٌ کس ٍر پس کيد اش یارى کٌ ىتُد کصی ظلم اٍل درنیان

 . اشت کردً یارى ه


