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ناگتفای فرشت 

باتک تاصخشم 

.1378 همیرک س ،  رـشن  رتـفد  مق  رـشن : تاصخـشم  ع )  ) یلع ماـما  یقـالخا  هیکزت  هدکـشهوژپ  ناگتفایفرـشت  روآدـیدپ : ماـن  ناوـنع و 
-964 ج 1 ؛)  ) لاـیر 88000-6-91109-964 کـباش : ( 8 یموـمع حطـس  شرع  میمـش  هعوـمجم  هللابزح  ناـگنازرف  خـیرات  : ) تسورف
: تشاددای مق  هللابزح  یسررب  ثحب و  هسلج  : " تشاددای یلبق  یسیونتسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  ج 1 )  ) لایر 88000-6-91109
: هدوزفا هسانـش  هعیـش  ثیداـحا  عوضوم : تیور  مهدزاود 255 ق -  ماـما  جـع ،  نسح  نب  م ح م د  عوـضوم : ناـنموم  عوـضوم : هماـنباتک 
: هرگنک يدنب  هدر  یلع ع  ماما  یقالخا  هیکزت  هدکشهوژپ  يرکـسع ع .  نسح  ماما  يرنه  یـشزومآ و  یتاقیقحت  یگنهرف  هیریخ  هسـسوم 

م10162-78 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/464 ییوید : يدنب  هدر  BP255/2/ت5 

راتفگشیپ

هتـشونان عیاقو  اه  هروطـسا  هتـشونان  عیاقو  زا  هدش  فیرعت  یخیرات  تیرـشب  خیرات  هللا ، بزح  ینید  خیرات  هفـسلف  ینابم  ساسا  رب  رگا   - 1
ینتفایان عقاو  هب  ای  صقان و  ناش  يرهوج  تبترم  نامه  رد  ینید  ياه  هروطـسا  تخانـش  رگا  ؛و  تسا ینید  ياـه  صخاـش  اـه و  هروطـسا 

اه و هتـسناد  زا  يریذـپ  تربع  یعیرـشت و  ینیوکت و  تیالو  ماـقم  قح  هب  ناـفراع  یلیزنت  تخانـش  هار  زا  هک  تسا  نآ  هراـچ  سپ  تسا ،
تخومآ و اهدنپ  اهنآ  تفرعم  زا  تفرگ و  تفرعم  دوجو  قیاقح  رب  نآ  هیواز  زا  تخاس و  دراو  خیرات  هنودرگ  رد  ار  دوخ  ناشیاه  هتسیاب 

کیدزن يدوجو  تارودقم  دح  ات  قح  نایلاو  ناقم  هب  دیـسر و  قح  هب  نافراع  نامه  ماقم  هب  دوخ  دیاش  ات  درک  شالت  اهدنپ ، نتخومآ  زا 
ربا تسا ، شیوخ  ناهن  ياهورین  یخیرات  ياه  هتفای  رد  هللا  بزح  ینتفگ  رارسا  زا  يا  هشوگ  دیراد ، شیوخ  يور  شیپ  رد  هک  هچنآ  دش .

اب فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  بالقنا  یئادـف  ناکتزیت  کنیا  دـنتخاس و  ار  هللا  بزح  ناش  يدرف  یگدـنز  اب  هک  ینانز  نادرم و 
اهناسنا و یگدنز  رگا   - 2 دنروآ . مهارف  ار  شروهظ  تامدقم  دیاش  ات  دـنور  یم  ناش  هنایفخم  هنامورحم و  ياه  یگدـنز  زا  نتفرگ  هرهب 
و دندنم ! نوناق  یگمه  دوخ  يداع  هدشان  فیرعت  ثداوح  رگا  ؛و  تسا يداع  هدشان  فیرعت  بیجع و  ثداوح  زا  نوحشم  دحوم  نانمؤم 
هجوت و شیوخ  تقلخ  زا  دوـصقم  هب  اـهناسنا  هک  دـهد  شیارگ  یتـهج  وـس و  هب  ار  رـشب  یگدـنز  دـناوت  یم  قوفاـم  نیناوـق  فـشک  رگا 
زومآ و تربع  ینیقی  یعطق و  ثداوح  هئارا  سپ  دراد ، ترورـض  دشر  رب  داشرا  رگا  ؛و  دوش یقلت  دشر  هجوت ، ره  رگا  و  دـنوش ، نومنهر 
، هدش هضرع  ثداوح   - 3 تسا . رادروخرب  يریذپان  راکنا  تایرورض  زا  دشر  داشرا و  ای  رکذت  ناونع  هب  نایهللا  بزح  يارب  شخب  هجوت 
هک هچنآ  تهج  نیا  زا  تسا . یتسه  ملاع  يدوجو  قیاقح  اهراتفر و  هیواز  زا  هللا  بزح  ینید  نافرع  تریـس  تامـسجت و  رگناـیب  عقاو  رد 

اهدوب زا  اهدوب و  هب  اهدومن  اب  دیاب  سپ  تسا ، هدش  لیدبت  اه  ندش  هب  اهدـیاب  هطـساو  هب  هک  تساهدوب  زا  يدومن  عقاو  رد  دوش ، یم  نایب 
هب صاخ  نیناوق  لوصا و  زا  ثداوح  شیوگ  تیعبات  ساسا  رب   - 4 دش . یهللا  بزح  دیاش  ات  تفای ، ریس  اه  ندش  هب  اهدیاب  زا  اهدیاب و  هب 

هراشا نیرفآ  هجوت  زومآ و  تربع  ثداوح  نایب  رد  هجوت  دروم  لوصا  زا  يا  هشوگ  هب  هصالخ  زجوم و  رایسب  وحن  هب  هک  تسا  مزال  دوخ ،
 - 2 هللا . بزح  صاوخ  هب  طوبرم  ثداوح  نایب  زا  يرود  هللا و  بزح  مومع  مهف  تیلباـق  نازیم  هب  ثداوح  ندوب  یباـختنا  لـصا   - 1 دوش :

ثداوح و شریذـپ  يراد  هنیمز  تیاعر  لصا   - 4 هدـش . لقن  عیاقو  يراد  مایپ  لصا   - 3 هدـش . لقن  تایعقاو  ثداوح و  ندوب  یعطق  لصا 
یقـالخا و يداـقتعا ، بولطماـن  ياـه  يراـجنهان  زا  ثداوح  ندوب  رود  هب  لـصا   - 5 یفرع . لوـبق  لـباق  ریغ  عیاـقو  ثداوـح و  زا  يرود 

لصا  - 8 ینید . شیوگ  هیواز  زا  زومآدـنپ  هثداـح  ره  هیجوـت  نییبـت و  لـصا   - 7 تیناـحور . هزوح و  میرح  تیاـعر  لـصا   - 6 یسایس .
ثداوح تیدنتسم  لصا   - 9 اهندش . اشفا  ای  تاماهتا و  اه ، هدنزگ  زا  ندیزگ  يرود  يارب  ثداوح  هدـنز  نالقان  نادـهاش و  يزمر  نامتک 

 - 12 هدش . نایب  ثداوح  ندوب  زومآدنپ  لصا   - 11 هدش . نایب  ثداوح  ندوب  يربراک  لصا   - 10 يراتفگ . ناقتا  نانیمطا و  داجیا  يارب 
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تاضوغبم و زا  ندـیزگ  يرود  تاذـلاب و  تاـبوبحم  يوس  هب  ناـیهللا  بزح  رتشیب  هچ  ره  شیارگ  هب  تبـسن  ثداوح  يراد  تهج  لـصا 
هک تسا  یهللا  بزح  نیدـتم  قثوم و  شکتمحز ، ناردارب  زا  يدادـعت  تامحز  لـصاح  دـیراد ، يور  شیپ  رد  هچنآ  تاذـلاب . نیدورطم 
هک دـیاش  دـنزاس ، نوزفا  هللا  بزح  اب  ات  هدراذـگ  صالخا  قبط  رد  ار  شیوخ  تمحز  اهلاس  هرمث  یتشاد  مشچ  نیرتکچوک  نودـب  کـنیا 
اب هک  تسا  يرورض  هتکن  هب  هراشا  نایاپ  رد  دنبای . تسد  یبوبر  شرع  رب  ناش  يرهوج  لالز و  ياهکشا  هانپ  رد  هتفای و  يرتشیب  تینوصم 

یضترم خیش  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  هوزج  زا  هدش  لقن  ياهناتـساد  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  داماد ، ققحم  یلع  دیـس  هللا  ۀیآ  ترـضح  هزاجا 
یسدق سافنا  زا  يونعم ، راتـشون  نآ  ءایحا  نمـض  ات  تسا ، هدش  هدیناجنگ  يدلج  دنچ  هعومجم  نیا  رد  یبدا ، یـسیونزاب  زا  سپ  يرئاح 

رد میـشاب  لد  میهاوخ  یم  ایادخ : دشاب . هدش  هتفرگ  هرهب  هللا  بزح  تیونعم  حور  يزاس  نوزف  يارب  ینید  گرزب  هیقف  فراع و  ملاع  نآ 
نابایب رد  ناسنا  نارازه  ولج و  گنسرف  اههد  هب  یکی  دنا ، هتـشگ  هدنکارپ  ای  مگ  ناهارمه  هرابکی  اهلاراب  ماک ! هنـشت  ياهناسنا  زمر  زرم و 

دبعم دنیاجک  نایارگ !؟ نامرآ  نایارگ و  دنلب  دنیاجک  دیشروخ ؟! نانیشن  دبعم  دنیاجک  ناگدیـسر ؟! لحاس  دنیاجک  ایادخ  اهر ! هلی و  رات 
هوتـسن ياهرـصرص  دـنیاجک  تهاگـشیپ !؟ رد  هدـنمزر  ياهردـنت  دـنیاجک  تهاـگرد !؟ قـشع  مرح  نـالبلب  دـنیاجک  دیـشروخ ؟! نانیـشن 

، وا توترف  داز  هیس  ياهبـش  رد  هک  نآ  هن  میوش ، باریـس  وت  دوجو  لحاس  رد  وا  هیاس  رد  هک  میتشاد  یحلـص  يوزرآ  ایادخ : تهاگیاپ ؟!
قباس ناتسود  و  میشچرب ، ار  ریوک  ناتـسمغ  ياه  ناوراک  رابغ  شوگ ! رب  نارباع  هیامر  ایادخ : میبایب . نادرگرـس  زین  ار  اه  هظحل  نایانـشآ 

توکـس وا ، شورخ  هیاـس  رد  اـت  مینک ، یم  بلط  وت  زا  ار  ناـفوت  اـم  ایادـخ : میباـی !؟ یم  شیوخ  دوجو  هداـج  رب  سوبع  ینارذـگهر  ار ،
رب ار  قشع  هیاس  ناشیاهناوختـسا ، باهتلا  نایهللا و  بزح  بولق  شپت  ات  میدـنموزرآ  ار  اهرگنـس  ایادـخ : دریگرب . شورخ  ناملد  ياـیرد 

بورغ میهاوخ  یم  اهلاراب  دنا !؟ هتخاس  زاورپ  هاگـسوه  ار  ناماه  هنیـس  ناسکرک ، يزاس ، هب  نارود  رد  اراگدرورپ : دراد . مادتـسم  نامرس 
ياه ناتسلگ  حلص  نازخ  رد  یخرب  ایادخ : میوش . لد  نابیرغ  نازوس  انشآ  هلعش  ات  میـشاب . نایانـشآ  درد  رب  نابرهم  يراسگمغ  ات  میـشاب 

! دنزاس رود  وت  ياوجن  زا  ار  ام  یناطیـش ، كانبیرف  ياهوهایه  اب  وا  دنبوکب !؟ دـگل  هب  ار  نوخ  ناراهب  لصاح  هک  دـنراد  نآ  دـصق  نایرع ،
هاگنآ میزورفارب  نآ ، هلعـش  هب  ار  دوخ  کیرات  ناج  ات  مینک  یم  بلط  یگنج  ام  اراگدرورپ  امن . يرای  هرامأ  سفن  اب  گنج  رد  ار  ام  سپ 

رد و  میا ، هتشگ  اهنت  مومغم و  توکس ، نوکس و  نارود  رد  ایادخ : میشخب . نیکست  ار  قشاع  نارازه  هنیـس  نتـشیوخ ، داز  شتآ  کشا  اب 
هـسامح زا  و  میبایب ، تیناسنا  زرم  نآ ، لد  رد  ات  میبلط  یم  ار  شرغ  ایادخ : میدرگ . یم  دوخ  يادرف  حبـص  لابند  هب  نآ  ماجرف  یب  ياهبش 

ارهز باتهم  شزاون  تساجک  ایادـخ : میریگب . نشج  تدوجو  رانک  رد  ار  هنامولظم  ياه  قشع  راهب  نآ ، کشا  رد  میزاسرب و  اـهزار  نآ ،
تـساجک سدقم ؟ مشخ  تساجک  يراگتـسر ؟ يزوریپ و  حـتف و  هاپـس  راد  هیالط  تساجک  هبعک ؟ هدـیپس  همغن  تساجک  مالـسلا ؟ اهیلع 

ام ایادخ : دـیما ؟ یب  ناگدـش  لولم  شخب  دـیما  تساجک  نالد ؟ فرژ  شخب  ناماس  تساجک  اراوگ ؟ ياه  هظحل  تساجک  حور ؟ ریدـغ 
، اه هصغ  اهجنر ، زا  ییاهر  ام  اهلاراب  میبای . یم  تهار  رد  گنج  نوخ و  تیدوبع ، دیـشروخ  تمـشح  رد  ار  شیوخ  يراگتـسر  حـالف و 
، راثیا ینتورف ، ياه  هولج  بورغ  رد  اراگدرورپ  میبای . یم  لمجت  لوپ و  ناما  یب  ياهناتـسراخ  زا  رذـگرد  ار  راـگزور  كاـندرد  سوسفا 
، فالتخا یگتـسسگ ، یناشیرپ ، درز  ياهرات  یناسنا ، فطاوع  هناقـشاع ، يریذـپ  تیلوئـسم  فافع ، تفع و  یگنرکی ، افـص و  تقادـص ،

ياهوزرآ دـیما و  قفا  نایم  زا  کشا  نوخ و  شراب  اب  اهیگدز ، برغ  هرخالاب  و  یگنرکیاـن ، غورد ، تمهت و  یبوک ، ردارب  یـشک و  ردارب 
باریس ار  بالقنا  ریوک  نامنوخ  اب  افص و  ار  شیوخ  دوجو  نامکشا  اب  ات  نارابب  کشا  نوخ و  ام  رب  اهلا : راب  نک . رپ  ار  ام  دوجو  تایح ،
ناتـسلگ ناراد  هعیلط  هرخالاب  و  بالقنا ، هب  دـقتعم  تاـنایرج  يانـشآ  درد  ناـبرهم  ناراـسگمغ  شکتمحز ، نـالؤسم  ادـنوادخ : میـشخب .

زوسبات و ياه  هم  هوبنا  رب  دیاش  ات  امن ، نامیاریذپ  ار  نانآ  وت  مینک ، یم  ناشحـصن  شیوخ  تایح  یمرگ  اب  نامقـشع ، رطاخ  هب  ار  بالقنا 
ناگدـش ریـسا  زا  یخرب  دـیاش  ات  هدـش ، هریچ  ناگـشیپ  تنایخ  ناگزره و  راتفر  زا  یـشان  ینارحب  عیاقو  ثداوح و  ياسرفناوت  ياـهیگریت 

رد قرغ  ام  میدوب ؟! ناقشاع  ناوراک  هدرسفا  ناتسد  هب  سوناف  ام  ایادخ : دنهد ! تاجن  اه  ناتسراخ  مشخ  زا  ار  اه  یناماسبان  درـس  دابدرگ 
نانامهیم ام  میدوب ! وت  هاگرد  نانیکـسم  ام  میدوب ، وت  هاگرد  ناگدـنب  ام  میدوب ، برغ  ياه  هنماد  بونج و  ياه  تشد  گـنهامه  ياوجن 
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ناهنپ و ره  ياناد  يا  اه ، هوکـش  هاگیاج  يا  اهاوجن ! رب  دهاش  يا  میاوت !؟ باجح  سپ  رد  کنیا  ام  ارچ  سپ  میدوب  وت  تینامحر  تمحر 
رب ترـصن  نید ، رد  يرایـشوه  شرگن ، رد  تینارون  لمع ، رد  صـالخا  بلق ، رد  نیقی  تمحر ، نارفغ  ار  اـم  نادـنمتجاح ، قفا  يا  ناـهن 

، ریـس كولـس و  رد  تونق  راتفگ ، شور و  رد  تقادـص  تضایر ، رد  ربص  ار  نایهللا  بزح  ادـنوادخ : امرف . تیانع  ناسوه  لوب  ناملاظ و 
هک تسا ، راکشآ  ناهنپ و  ناحلاص  یتافرـشت  رارـسا  زا  يا  هشوگ  ددرگ ، یم  هضرع  کنیا  هچنآ  امرف . تمحرم  نوخ ، تبحم و  رد  قافنا 

هتفریذـپ و ماجنا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  هب  تبـسن  يرتشیب  هناصلاخ  هجوت  نآ ، رب  تفرعم  اـب  تسا  دـیما 
یلع ماما  یقالخا  هیکزت  هدکشهوژپ  هام 1377  رذآ  اب 4  قباطم  نابعش 1418   5 دریگ . ماجنا  شروهظ  رد  لیجعت  تهج  يا  هنادجم  شالت 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يرنه  یشزومآ و  یتاقیقحت ، یگنهرف ، هیریخ  هسسوم  مالسلا  هیلع 

رگبات یب  فرشت 

، ینارهت رخف  اقآ  جاح  موحرم  ینابر ، فراع  دهاجم و  دباع  تشذـگرد  زا  سپ  درک : لقن  يدابآ  هاش  یلع  دـمحم  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
یم دراو  ءاملع  سلجم  هب  یتقو  هک  دوب  نیا  ینارهت  رخف  اقآ  جاح  موحرم  تداـع  دومرف : يزعم  نسح  خیـش  جاـح  مالـسالا  ۀـجح  موحرم 

هک یلفحم  رد  يو ، رمع  رخاوا  رد  يزور  دومن ! یم  يرود  یلضف  راهظا  هنوگ  ره  زا  یصاخ  مارتحا  اب  هتـسشن و  يدورو  رد  رانک  رد  دش ،
هک ییابع  بترمان و  یـسابل  اب  ینارهت  رخف  اقآ  جاـح  موحرم  هاـگان  دنتـشاد ، تکرـش  زین  هداز  نسح  هللا  ۀـیآ  هلمج  زا  ءاـملع و  تارـضح 

نایاپ زا  سپ  ؛ تسشن هنابرطضم  رایـسب  یتلاح  اب  يا  هشوگ  رد  هشیمه ، فالخ  رب  دش و  سلجم  دراو  هدش ، هدیـشک  نیمز  يور  دوب  مولعم 
ناوارف سوسفا  اب  درک و  نم  هب  ور  وا  مدیسرپ ، شا  یتحاران  بارطـضا و  تلاح  زا  یتقو  نایاقآ ، تارـضح  راضح و  نتفر  سلجم و  نتفای 

يرود زا  نونکا  دـش ، مبیـصن  هک  لاح  متـشاد ، ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  رادـید  يوزرآ  رمع  کـی  تفگ :
هک هیرگ  سب  وت ز  عادو  ماگنه  تسدـنامن  روجید  بش  زج  ارم  رمع  زو  تسدـنامن  رون  ارم  زور  تخر  رهم  یب  مرادـن ! شمارآ  شلاـصو 
اقآ جاح  موحرم  هعیش ، رصاعم  خیرات  گرزب  داتوا  هلمج  زا  [ 2 . ] ظفاح [ 1  ] یقرواپ [. 2 [ ] 1  ] تسدنامن رون  ارم  مشچ  وت  خر  زا  رود  مدرک 

هدروآ ور  يا  هناریقف  هنادباع و  یگدنز  هب  یطایخ  نتخاس  هشیپ  اب  هتخادـنا و  رانک  هب  ار  يردـپ  تورث  تنکم و  مامت  هک  دوب  ینارهت  رخف 
ار هزوح  لضافا  زا  يرایـسب  یتح  شرادرک  راـتفگ و  رد  وا  صولخ  دوب . هتفاـی  تسد  ینید  تفرعم  جوا  هب  دـهز ، اوقت و  تیاـعر  هار  زا  و 
زا نیقی  هب  یبالقنا و  يا  هدـنمزر  هتـسراو و  یفراع  وا  دوب . شا  يراد  تیالو  تمظع  جوا  شا  يرادازع  تاسلج  داد . یم  رارق  ریثأت  تحت 

ءایلوا نم  هللا  لوسر  ای  لیق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  داتفا : یم  ادخ  دای  هب  یمدآ  شندید  اب  هک  اریز  ؛ دوب راگزور  یهلا  ءایلوا 
یلص ادخ  لوسر  زا  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هللا . رکذ  او  ؤر  اذا  هللا  رکذ  او  ؤر  اذا  نیذلا  لاق  هللا 
یکی وا  دزادنا . یم  ادخ  دای  هب  ار  درف  ناشندید   ) هک نانآ  دومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  دنوادخ  ءایلوا  هک  دش  لاؤس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
تسین ات  ود  فلز  نآ  هداتفا  هک  تسین  یـسک  دمآ . یمن  ترواب  زگره  يدید ، یم  ار  وا  رگا  هک  دوب ، هللا  بزح  یعقاو  ناهنپ و  ناربهر  زا 

هک يآ  زاب  تسین  ایر  يور و  نیا  رد  تسا و  نینچ  هک  اـقح  تسیهلا  فطل  هنیآ  رگم  وت  يور  تسین  ـالب  یماد ز  هک  تسیک  رذـگهر  رد 
هللا ۀـیآ  ترـضح  فراع  هیقف  هک  دیـسر  هجرد  نآ  هب  وا  ظـفاح )  ) تسین افـص  رون و  رثا  ناـفیرح  مزب  رد  زورفا  لد  عمـش  يا  وت  يور  یب 

نایرگ لاح  هب  باوخ ، رد  ار  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یبش  شا  تلحر  زا  شیپ  یهام  دـنچ  دومرف : شنوماریپ  هلظ  ماد  يزارخ 
هجرد نآ  هب  رخف  اقآ  جاح  يرآ ! تسا ! هتفر  ایند  زا  رخف  اقآ  جاح  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ ، ار  هیرگ  تلع  ترـضح  نآ  زا  یتقو  مدـید ،

نید و يارب  وا  سفن  هک  اریز  ؛ دیرگ یم  ایند  رد  شنادقف  رب  زین  وا  يو ، زا  ملس  هیلع و  هللا  یلص  دنوادخ  لوسر  ینابزیم  مغریلع  هک  دیسر 
: تاراشا تخاس . نومنهر  يونعم  يالاب  تاجرد  هب  ار  يرایـسب  یناهنپ  نامه  رد  درک ، یم  یگدـنز  ناهنپ  هک  وا  تشاد و  شزرا  بالقنا 

یـسک دش . دهاوخ  لصاح  مالـسلا -  هیلع  مظعا  هللا  ۀیقب  ترـضح  رای -  رادید  لاصو  هرخالاب  تیدوبع  تیونعم و  موادت  تروص  رد   - 1
ره وت  غیت  ریز  هک  هناورپ  تفای  عمـش  نوچ  وت  لصو  هب  یـسک  دراد  رـصب  لماح  وا  هک  تسا  ققحم  دراد  رظن  رد  تسود  طخ  نسح و  هک 
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نادباع ياهراتفر  نارای   - 2 ظفاح )  ) دراد رس  هشیمه  رد  نیدب  هناتسآ  نوچ  وا  هک  دیسر  یـسک  تسد  وت  سوبیاپ  هب  دراد  رگد  يرـس  مد 
اه مطالت  نآ  تفای  رب  سپ  هداد ، خر  يا  هلأسم  هک  دینادب  دیتفای ، یعیبط  ریغ  ییاه  ناسون  نآ  رد  رگا  دیریگب ، رظن  تحت  تخـس  ار  دهاز 

هلعش زو  مناملس  وت  فطل  همـش  زا  مبرط  دجو و  رد  وت  قوش  زو  مبت  بات و  ردنا  وت  قشع  زا  دیرامـشب  تمینغ  ار  اهتـصرف  دیـشاب و  اشوک 
 - 3 یناپمک )  ) مبلط ياپ  دوش  هدنام  رگ  میوپ  یم  وت  قشع  هر  رـس  اب  مبرع  مجع و  رد  وت  ياوسر  مدش  وت  لاخ  تب  يودنه  مبهلوب  وت  رهق 

، دشاب یم  هدننک  درخ  هدننکـش و  تخـس  ترـضح  نآ  زا  يرود  هک  تسا  نیریـش  ردـقنامه  مالـسلا  هیلع  مظعا  هللا  یلو  ترـضح  رادـید 
يارب شا  ندوب  هتخانـشان  ینارهت و  رخف  اقآ  جاح  ساـبل  ندوب  سردـنم   - 4 دـنرب . یم  رـس  هب  شرـضحم  رد  مئاد  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ 
ناهنپ دـنوادخ  ءایلوا  هک  اریز  دـنبایب ؛ رازاب  هچوک و  رد  ار  اه  هتخانـشان  تسا ، یقاب  اه  تصرف  ات  هک  تسا  یگرزب  سرد  اـه  یهللا  بزح 

ادبع نرغـصتست  الف  هدابع  یف  هیلو  یفخا  ۀـعبرا ... یفخأ  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  مالـسلا : هیلع  نینم  ؤملا  ریما  نع  هئابآ  نع  رقابلا  لاق  دـنا :
زیچ راهچ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترضح  ملعت . تنا ال  هیلو و  نوکی  امبرف  هللا  دیبع  نم 
اوه یتسرپ  يادـخ  رگا  نکم  قلخ  هب  هگن  ربکت  بجع و  مشچب  شناگدـنب . نایم  رد  ار  دوخ  یلو  و  دومن ... ناهنپ  رگید  زیچ  راـهچ  رد  ار 
مدق رد  زین  وت  دشاب  یم  وت  رب  دنوادخ  ضیف  هچنآ  زو  شافخ  هدید  دیشروخ و  همشچ  لاثم  دنیآ  یمن  رد  رایغا  هتوک  مشچب  شابم  تسرپ 

نیدلا و لامک  باتک  یف  هک : دوب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  فیرـش  تیاور  نیا  زراب  قیداصم  زا  وا  يرآ ! يدعـس  شاپ  یم  وا  ناگدنب 
هل نیعیطملا  و  هتبیغ ، یف  هروهظل  نیرظتنملا  انمئاق  ۀعیشل  یبوط  ریـصبابأ  ای  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  ریـصب ، یبا  یلا  هدانـساب  ۀمعنلا  مامت 

ریصب یبا  دانسا  هب  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  باتک  رد  ریصب : یبا  نونزحی . مه  مهیلع و ال  فوخ  نیذلا ال  هللا  ءایلوأ  کئلوا  هروهظ ، یف 
رد وا و  رظتنم  تبیغ  نامز  رد  هک  ام  مئاق  نایعیش  ناوریپ و  لاح  هب  اشوخ  ریصبابا  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک : تسا  هدمآ 

ییوت ؛ تئایلوا سنوم  ییوت  اهلا ! راب  دنرادن . یمغ  نزح و  تسین و  اهنآ  رب  یـسرت  هک  دنیادخ  ءایلوا  نانآ  دنتـسه  وا  رما  عیطم  روهظ  نامز 
دزن نانآ  رارـسا  ؛ اهنآ ینورد  قیاقح  هدـنناد  ییوت  ؛ تئایلوا رارـسا  رب  دـهاش  ییوت  ؛ تهاگرد رب  ناگدـننک  لـکوت  يارب  زا  هدـننک  تیاـفک 

نیـسنالا سنآ  کـنا  مهللا  مالـسلا : هیلع  نینم  ؤـملا  ریما  لاـق  تسوـت : زا  تـبرغ  زا  ناـنآ  تـشحو  ؛ تسوـت رد  ءاـنف  ناـشیاهبلق  تسوـت و 
، مهرئاـصب غـلبم  مـلعت  و  مهرئامـض ، یف  مـهیلع  عـلطت  و  مهرئارـس ، یف  مهدـهاشت  کـیلع ، نیلکوـتملل  ۀـیافکلاب  مهرـضحأ  و  كاـیلوال ،

یلا اووـئجل  بئاـصملا  مـهیلع  تبـص  نا  و  كرکذ ، مهـسنآ  ۀـبرغلا  مهتـشحوأ  نا  ۀـفوهلم ، کـیلا  مهبوـلق  و  ۀـفوشکم ، کـل  مهرارــساف 
وت اهلاراب ، دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترضح  کئاضق ... نع  رداصم  كدیب و  رومالا  ۀمزأ  نأب  املع  کب  ةراجتسالا 

هدهاشم ار  اهنآ  رارـسا  نورد و  یتسه ، تهاگرد  هب  نالکوتم  يارب  ناگدننک  تیافک  نیرت  هدـننک  زاین  یب  تنارای و  يارب  سنوم  نیرتهب 
رگا تسا ، هدزباتـش  تیوس  هب  ناشیاهبلق  راکـشآ و  وت  يارب  نانآ  ياهزار  سپ  یهاگآ ، ناشتریـصب  نازیم  نانآ و  رئامـض  رب  ییامن و  یم 

هکیلاح رد  یشاب  یم  نانآ  هاگهانپ  وت  دوش  دراو  نانآ  رب  اهالب  بئاصم و  رگا  دشاب و  یم  ناشسنوم  وت  رکذ  دنک  گنتلد  ار و  نانآ  تبرغ 
هراچ يا  يا  هراچ  میرادـن  وت  زج  میا و  هراچیب  دـشاب ... یم  وت  ءاضق  رد  روما  همه  ردـصم  تسوت و  تسد  رد  روما  مامز  دـنهاگآ  ـالماک 

(. هرهش  ) یهللا تمعن  يا  هراشا  کی  نم  غیرد ز  ینک  اشاح  دنز  یم  رود  ما  ؤت  هب  لد  مشچ  هک  یناد  يا  هراظن  نیکسم  نم  رب  زاس 

يراضحا فرشت 

اب يرادید  دمآ ، فارشا  فجن  سدقم  رهش  هب  یمق  يازریم  هللا  ۀیآ  هعیش  گرزب  عجرم  يزور  دومرف : داژن  یمـشاه  مالـسالا  ۀجح  بانج 
یلاعبانج مناد  یم  نم  دومرف : درک و  یبارحم  موحرم  هب  ور  رارـصا  هب  رادید  نآ  رد  تشاد . یبارحم  يدـهم  دیـس  مالـسالا  ۀـجح  موحرم 

وا دینک . نایب  میارب  ار  تافرشت  نآ  زا  یکی  دینک  فطل  دیا ، هتشاد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  رضحم  هب  فرـشت  رد  یتاقیفوت 
دجسم هب  دیسر  مرکف  هب  يا  هظحل  مدوب ، هتسشن  هفوک  دجـسم  رد  يزور  دومرف : نینچ  یمق  يازریم  موحرم  مارتحا  هب  ینطاب ، لیم  مغریلع 

هفوک دجسم  فرط  زا  دیدش  يداب  دنت  ناهگان  مسر ، یمن  حبص  سرد  هب  ادرف  مورب ، هلهس  دجـسم  هب  رگا  متفگ  دوخ  اب  ادتبا ، مورب ، هلهس 
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هلهـس دجـسم  هب  یتقو  مداتفا  هار  هب  سپ  مورب . هلهـس  دجـسم  يوس  هب  دیاب  هک  مدیمهف  هلـصافالب  تفرگ ، ندـیزو  هلهـس  دجـسم  يوس  هب 
هب ات  دز ، میادص  رود  زا  ترضح  نآ  مدینش . ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  تاجانم  نیـشنلد  يادص  هاگان  مدیـسر ،

، متفر رتولج  هراـبود  یمدـق  دـنچ  سپ  دـناوخ ، ارف  ارم  هراـبود  ترـضح  نآ  مداتـسیا ، مارتحا  هب  زاـب  یلو  متفر ، ولج  يردـق  مورب . شدزن 
، دیسر ترضح  ناتـسد  هب  متـسد  هک  متفر ، ولج  ردقنآ  متـشادن ، يا  هراچ  رگید  ایب . رتولج  سپ  تسا ، تعاطا  هب  مارتحا  دومرف : ترـضح 
ات هلهس  دجسم  زا  هلهـس و  دجـسم  ات  اجنیا  زا  [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] دراذگ دوخ  هنیس  هب  ارم  رـس  ترـضح  نآ  مداتفا ، ترـضح  ياپ  هب  هاگنآ 
هک نانآ  اشوخ  ؛ دنتفر دـندرک و  سح  ار  توکلم  میـسن  درت ، ياه  هکرت  ریز  رد  هک  نانآ  اشوخ  تسا ؟ هار  ردـقچ  یهلا  نارک  یب  توکلم 

دـندید و ار  شیوخ  دوجو  ياه  هژاو  نتفکـش  هلهـس ، تینارون  هانپ  رد  هک  نانآ  اشوخ  ؛ دـنتفر دـنتفای و  هلهـس  درز  ياهرازنـش  رد  ار  قشع 
دوجو هانپ  موب  هلهـس ، ماب  زا  هک  نانآ  اشوخ  ؛ دنتفر دـندییوب و  ار  میـسن  ياه  هسوب  رطع  هلهـس  هداج  مخ  چـیپ و  زا  هک  نانآ  اشوخ  دـنتفر ؛

، هلهـس زییاپ  رد  هدیتلغ  ورف  یگرب  دننامه  داد و  ناشزاورپ  دز ، ناشقالـش  ناشیاه  نت  رب  نافوط  هک  نانآ  اشوخ  دنتفر ؛ دـنتفای و  ار  شیوخ 
هللا لجع  يدهم  هلعـش  رپ  هنیـس  زا  ار  هلهـس  جنر  ياه  هرازه  يوب  هک  نانآ  اشوخ  ؛ دـنتفر داد و  ناشگنوآ  نامز  قوفام  ياه  هشیدـنا  سرد 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  كال  رد  رس  هلهس ، ضغب  ياه  هلپ  ندومیپ  اب  هک  نانآ  اشوخ  ؛ دنتفر دندرک و  مامشتسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
ات هلهس ، دنتفر . دندرک و  بوذ  شیوخ  ناگدید  اب  ار  هلهـس  روآ  هرطاخ  ياه  لیدنق  هک  نانآ  اشوخ  ؛ دنتفر دنتـسیرگ و  دندرک ، فیرـشلا 
رد نامیاهمـشچ  یک  ات  هلهـس ، ؛ دـنز یم  رتشن  نامغاد ، ياه  بلق  راب  درد  ياه  مخز  رب  یک  ات  دـنازوس ؛ یم  ار  اـم  تیبآ ، ياـه  هنارت  یک 

؛ دوش یم  مگ  وت  مرگ  ياهبل  لحاس  رد  ناـم  هدـنخ  ياهدـیراورم  یک  اـت  دوش ! یم  هدرب  ورف  فوخ  هریت و  رد  تنامـسآ ، دولآ  ربا  قاـحم 
رازنش نافوط  رد  نام  ییاهر  دنت  نینط  یک  ات  هلهس ، ؛ دوش هدیچیپ  نامیادص  هدیشک ، هرعن  هدز ، هقلح  وت  رازنـش  رتسب  رب  دیاب  یک  ات  هلهس ،
ینید ياه  هزوح  نارای  اب  ماما  هطبار  رگا  يراب ! دوب ؟ دـیاب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  لگ  هدـنخ  راظتنا  هب  یک  ات  وگب  هلهـس ، ؛ دوش اهر  وت 
يدح هب  هاگ  ناقـشاع ، یهلا  قشع  رگا  ؛و  تسا ربنامرف -  هدـنامرف و  هطبار  ای  ای  یتیعر  بابرا و  هطبار  هن  و  قوشعم -  قشاع و  هطبار  شا ،

هللا لجع  يدهم  قشاع  رگا  ؛و  دوش یم  هتخابلد  یقشاع  دوخ  هداد و  تیوه  رییغت  هک  تسا  یهلا  قوشعم  نیا  هک  دبای  یم  يرهوج  دادتشا 
ار شیوـخ  قـشع  قوـشعم  هاـگنآ  دـشخب ، یم  شمارآ  ار  وا  دـناوخ ، یم  ارف  ار  ناـفوط  هک  تسوا  تسا ، یندـید  فیرـشلا  هـجرف  یلاـعت 

هوشع رب  دناوخ ، یم  ار  وا  تقو  نآ  دهد ، یم  نیکست  ار  وا  شتاجانم  نیشنلد  يادص  اب  سپس  تسا ، هفیظو  ندمآ  هک  دهد  یم  يرایـشه 
لد لحاس  هلولو  دیاش  ات  دراذگ ، یم  هنیـس  هب  ار  وا  رـس  هاگنآ  دـشک ، یم  شیپ  هاگنآ  دـشک ، یم  شیپ  ار  ار  تعاطا  ضارتعا  هب  شنتفر ،

دیاش ات  دهاکب ، شبلق  ینافوط  ياه  جوم  هنایزات  زا  دیاش  ات  دنک ، شوماخ  ار  ییادیپان  يرود و  مغ  بوشآ  دیاش  ات  دنک ، مارآ  ار  شیوخ 
رامیب مدـید و  ار  وت  رامیب  مشچ  مدـش  راتفرگ  تسود  يا  تبل  لاخ  هب  نم  دـبایب . نارای  همـشچ  کشا  قرب  زا  ار  نارای  هدـنخ  ياه  هراـتس 

 - 3 یکیزیف . تاـیعقاو  رب  یعیرـشت  ینیوکت و  تیـالو  ماـقم  طلـست   - 2 تافرـشت . زا  یخرب  ندوـب  يراـضحا  ناـکما   - 1 تاراشا : مدـش 
هللا ۀـیقب  ترـضح  بش  ياه  همین  تاجانم  ناکم  ناونع  هب  هلهـس  یلجت   - 4 هبقرتـم . ریغ  یکیزیف  ثداوح  يونعم  ماـیپ  هب  هجوت  ترورض 
دح  - 6 یقطنم . ریغ  رـضم و  یلیـصحت  ياه  هناهب  زا  يرود  سدـقم و  نکاما  رد  روضح  ترورـض   - 5 فیرـشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
عون نیرت  نیریش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  اب  یندب  سامت   - 7 مارتحا . رب  تعاطا  مدقت  ترورض  و  مارتحا ، نتشاد 

هب فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح  دوخ  يارب  زا  يروضح  ياـهتاقالم  ندوب  شخب  نیکـست   - 8 يروضح . فرـشت 
. حلاص نارای  ندید  ماگنه 

یملع فرشت 

جاح هللا  ۀیآ  موحرم  دنزرف  یکارا -  دیرف  ياقآ  نسح  جاح  ۀیآ  حـلاص  لضاف  موحرم  زا  لقن  هب  [ 1  ] يرئاح یضترم  خیش  هللا  ۀیآ  موحرم 
یهقف لئاسم  رد  یکراشف  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  موحرم  دومرف : یناجیردق  اضر  دمحم  خیـش  اقآ  هللا  ۀیآ  موحرم  زا  وا  و  یکارا -  نسحم  اقآ 
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يزور دوش . نشور  يدنوادخ  مکح  تیعقاو  ات  تسشن ، یم  ثحب  هب  مود  يازریـش  يازریم  موحرم  اب  هاگنآ  هدرک ، رکفت  تخـس  يرظن  و 
ار هراچ  یصخش ، هناخ  رد  شمارآ  دوبن  هب  هجوت  اب  لیلد ، نیمه  هب  دنام . زجاع  بولطم  هجیتن  هب  ندیـسر  زا  ناوارف ، ثحب  رکفت و  زا  سپ 

ارماس رهـش  زا  وا  سپ  دـیامن . لح  ار  هلأسم  دـناوتب  دـیاش  ات  دربب ، هانپ  یمارآ  تکاس و  نابایب  هب  جراخ و  ارماـس  رهـش  زا  هک  دـنیب  یم  نآ 
يارب زا  یتمحازم  هدیدن و  ار  وا  یـسک  ات  دبای ، یم  رارقتـسا  دوب ، هدش  داجیا  لیـس  رثا  رد  هک  یلادوگ  رد  هتفر ، نابایب  تمـس  هب  جراخ و 

دوب شیوخ  تارکفت  قرغ  وا  هک  دعب  یتعاس  دیامن ! لح  ار  یهقف  هلأسم  هتخادرپ و  رکفت  هب  هدوسآ  یلایخ  اب  دـناوتب  وا  دوشن و  داجیا  يو 
یم دوخ  لباقم  رد  بارعا  سابل  هرهچ  رد  ار  يدرم  ناهگان  دروآ ، تسد  هب  ار  يدـنوادخ  مکح  هلأـسم و  اـت  درک  یم  شـالت  هنازجاـع  و 
درم روضح  زا  تخس  هک  دیـس  موحرم  ینک ؟ یم  رکف  هچ  هب  دیوگ : یم  هدرک و  وا  هب  ور  برع  درم  نآ  وا ، روضح  تفای  ضحم  هب  دبای .
یم رکف  هلأسم  نالف  رد  دیوگ : یم  رت  مامت  هچ  ره  يدنت  اب  تفای ، یم  شیوخ  یملع  رکفت  يارب  یمحازم  ار  وا  دوب و  هدش  تحاران  برع 
راب رهگ  مشچ  مرجال  دنشاب  تناما  بابرا  هرمز  ناقشاع  دوب  هک  تساشن  رهم و  نادب  رهم  هقح  دوب  هک  تسنامه  رارسا  نزخم  رهوگ  منک !

تسین و رهگ  لعل و  بلاط  دوب  هک  تسناج  سجرن  نامه  وت  فلز  يوب  حبـص  مد  اـت  بش  همه  ار  اـم  هک  سرپ  ابـص  زا  دوب  هک  تسناـمه 
ایآ ینک ؟ یمن  رکف  هلأسم  نالف  نوماریپ  ایآ  دـیوگ : یم  یمارآ  هب  برع  [. 2  ] دوب هک  تسناک  ندعم و  لمع  رد  نانچمه  دیـشروخ  هنرگ 
هب ثحب ، داـعبا  ماـمت  هب  هراـشا  زا  سپ  و  يا ؟ هدادـن  ار  یباوج  نینچ  نونکا  لاکـشا  نآ  در  يارب  و  دـسر ؟ یمن  تنهذ  هب  یلاکـشا  نینچ 

ار هلأسم  دیـس ، لاکـشا  یفخم  هشیر  نایب  اب  هاگنآ  دیامرف : یم  هراشا  هدوب -  یکراشف  دیـس  موحرم  لاکـشا  نامه  هک  نآ -  هقلح  نیرخآ 
یتخـس هب  هجوت  اب  سپ  دوش . یم  برع  درم  نآ  ندش  دـیدپان  هجوتم  یکراشف  دیـس  موحرم  هلأسم ، ندـش  لح  ضحم  هب  دـیامن . یم  لح 

صاخ باحصا  زا  یکی  ای  و  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعا  هللا  یلو  ترضح  دوخ  زج  یسک  درف  نآ  هک  دبای  یم  رد  قوف ، هلأسم 
سـس ؤم  دنزرف  يرئاح  یـضترم  خیـش  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  اسراپ ، هتـسجرب و  ءاملع  هلمج  زا  [ 1  ] یقرواپ [. 3 . ] تسا هدوبن  باـنج -  نآ 
ناهج هب  هدـید  كارا  رهـش  رد  لاـس 1334  هجحلا  يذ  زور 14  رد  وا  تسا . يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  هللا  ۀـیآ  ترـضح  مق  هیملع  هزوح 
رهـش هب  یگلاس  هدجه  نس  رد  سپـس  تخومآ و  شراوگرزب  ردـپ  دزن  رد  ار  ییادـتبا  تالیـصحت  تیلوفط ، نارود  یط  زا  سپ  دوشگ و 
ياه تیـصخش  زا  يرئاح  هللا  ۀـیآ  دزادرپب . قیقحت  لیـصحت و  هب  یناکدرا  لضاف  موحرم  دزن  رد  لاـس  ناـیلاس  اـت  درک ، ترجاـهم  ـالبرک 

قح هب  لمع ، ملع و  رد  ناشیا  دندومرف : شنوماریپ  ینیمخ  ماما  ترضح  یمالسا  بالقنا  دیقف  ربهر  هک  يا  هنوگ  هب  دندوب ، نامز  هتسجرب 
روطب نطاب  يافـص  زا  تلادـع  تهاقف و  ماقم  رب  هوـالع  راوگرزب  نیا  دـندوب . میرکلا  دـبع  خیـش  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  موحرم  راوگرزب  فلخ 

قوف يدرم  يرئاح  هللا  ۀیآ  موحرم  دندوب . سدقم  تضهن  نیا  رد  مدقشیپ  صاخشا  زا  ناریا  یمالسا  تضهن  لیاوا  زا  رادروخرب و  هتسیاش 
فلتخم حوطـس  رد  درگاـش  تیبرت  سیردـت و  هب  مق  هیملع  هزوح  رد  لاـس  هاـجنپ  زا  شیب  دوب و  دروخرب  شوخ  قـالخا و  شوـخ  هداـعلا 

راب دوخ 64  تکرب  اب  رمع  تدم  رد  يرئاح  هللا  ۀیآ  تشاد . فلتخم  داعبا  رد  هزوح  تفرشیپ  رد  ییازس  هب  شقن  زین  هار  نیا  زا  تخادرپ و 
یناثلا يدامج  اب 23  ربارب  دنفسا 1364  رد 14  هرخالاب  لاس  زا 72  سپ  هکنآ  ات  تفاتش . مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رهطم  ربق  ترایز  هب 

هـیلع و هللا  یلـص  یبـنلا  لاـق  سب : تـسا و  نـید  فراـعم  یقیقح ، مـلع  رگا  [ 3 . ] ظـفاح [ 2 . ] تفاتـش یلاـعت  قـح  رادـید  هب  يرمق   1406
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ۀلداع . ۀضیرف  وأ  ۀمئاق ، ۀنـس  وا  ۀمکحم ، ۀیآ  لضف : وهف  کلذ  يوس  ام  و  ۀثالث ، ملعلا  : ملس

اه شناد  ریاس  و  تسا . تلیـضف  اهنیا  زا  ریغ  و  لداع ، يا  هضیرف  رادیاپ و  یتنـس  مکحم ، یتیآ  تسا : مسق  هس  رب  ملع  دیامرف : یم  ملـس  و 
وهف نه  الخ  ام  و  ۀمئاق ، ۀنـس  وأ  ۀلداع ، ۀـضیرف  وأ  ۀـمکحم  ۀـیآ  ۀـثالث : ملعلا  امنا  ملـس : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  سب : دنلـضف و  افرص 

یتنـس لداع و  يا  هضیرف  مکحم ، یتیآ  تسا : مسق  هس  رب  ملع  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  لضف .
فراعم نید و  ماکحا  تفای  هفیظو  ینید  ناهیقف  رگا  و  تسا ؛ عنتمم  لهس  ینید ، فراعم  تفای  رگا  و  تسا . تلیضف  اهنیا  زا  ریغ  رادیاپ و 

. همتخی مئاقلا  الا و  رس  ام  هحتفأ و  انا  الا و  ملع  نم  ام  مالسلا : مهیلع  نینمؤملاریما  لاق  مالسلا : مهیلع  تیبلا  لها  تانایب  هعومجم  زا  ار  نآ 
هللا جع  مئاق  ترضح  تسدب  رارسا  همه  همتاخ  نم و  تسدب  اه  ملع  همه  حاتتفا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح 
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ناوارف يزغم  ياهراشف  لمحت  فرط و  کی  زا  یلام  يدام و  ياه  یتخس  لمحت  اب  هک  دننانآ  سپ  دنراد ، شود  رب  تسا . فیرـشلا  هجرف 
ساسا رب  تقد و  لامک  رد  ینید  ياه  هشیدـنا  ماربا  ضقن و  دـقن و  هب  يرـشب و  عماوج  يارب  نید  فراعم  ناسآ  هضرع  هب  رگید  فرط  زا 

ماما نینمؤملاریما  ترـضح  مسجلا . ۀـحارب  ملعلا  كردـی  ال  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  دـنزادرپ : یم  دوجوم  ینید  صوصن  هعومجم 
لمحت اب  نانآ  دبای . تسد  شیوخ  لامک  تداعـس و  هب  تیرـشب  دیاش  ات  دیآ . یمن  تسد  هب  یتحار  اب  ملع  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 

، قوف هثداح  دـننک : هضرع  رـشب  يارب  تسه ، هک  يروط  نآ  ار  ینید  فراـعم  هک  دنـشوک  یم  هنافاکـشوم  هنـالداع و  ناوارف  ياـه  یتخس 
ات دـنیآ ، یم  اهنابایب  هب  نید  ماکحا  فراعم و  تفای  يارب  هک  تسا  ینید  تاوزوح  رد  هتـسراو  ناـهیقف  يزور  هنابـش  شـالت  زا  يا  هشوگ 

دنربهار بحاص و  نودب  ینید  ناهیقف  اه و  هزوح  رگم  اما  دنبای  تسد  یعقاو  ماکحا  هب  ربص  ییانیب و  اب  نابایب ، ضحم  توکـس  رد  دـیاش 
يدهم یعقاو  نازابرس  ینونک  تیناحور  رگا  دننامب . یقاب  نید  فراعم  هب  لهج  رد  زاب  هنادنمـشیدنا  هناصلاخ و  شالت  مغریلع  دنناوتن  هک 
شیوخ نازابرـس  هب  تبـسن  يا  هدنامرف  ربهر و  ره  یئالقع ، یلقع و  تمکح  مکح  ساسا  رب  رگا  و  دنـشاب ؛ یم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها 

دوخ بتکم  ناهیقف  هک  دراذگ  یمن  زگره  وا  سپ  تسا ، قالطالا  یلع  میکح  ینید  عراش  رگا  و  دشاب ؛ انتعا  یب  ییامنهار  رد  دـناوت  یمن 
نم رس  نطابلا  ملع  ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  دفاکش : یم  ناشیارب  ار  رـس  باوبا  ءاقلا  اب  یهاگ  دننامب ، یقاب  ییاطخ  ياه  هشیدنا  رد 
یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هدابع . نم  ءاش  نم  بولق  یف  هفذـقی  هللا  مکح  نم  مکح  و  لجوزع ، هللا  رارـسا 

و دهد . یم  رارق  دوخ  صاخ  ناگدنب  بولق  رد  ار  نآ  هک  تسوا  ماکحا  زا  یمکح  لجوزع و  يادـخ  رارـسا  زا  يرـس  نطاب  ملع  دـیامرف :
ناشتالاؤس هب  ات  دریذـپ ، یم  شیوخ  رـضحم  هب  یمـسر  روطب  ار  نانآ  نیرترب  هاگ  دـنک و  یم  ناش  ییاـمنهار  هناـیفخم  روضح  اـب  یهاـگ 

ردنا نم  راک  داشگ  تسب  وت  ياشگلد  يوربا  تروص  وچ  ادخ  تسا . هدوب  نینچ  یناهفـصا  دیـس  موحرم  هب  تبـسن  هکنانچ  دیوگ ، خـساپ 
هرگ نم  نیکسم  لد  رب  هفان  وچ  تسب  وت  ياوه  یپ  ردنا  لد  وچ  لگ  میـسن  دوشگب  هرگ  دص  هچنغ  لد  ام و  راک  تسب ز  وت  ياه  همـشرک 

، تمه هب  نآ  زا  كرد  يدـنمزاین  نید و  مهف  ندوب  لکـشم  فلا ) تاراـشا : ظـفاح . تسب  وت  ياـشگ  هرگ  فـلز  رـس  اـب  دـهع  هک  نکفم 
ناگدـنیوپ هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت و  هللا  لجع  مظعا  هللا  یلو  ترـضح  صاخ  تیاـنع  ب ) وگتفگ . ثحب و  هرخـالاب  شـالت و  دادعتـسا ،

صخاش ای  ثداوح  تفای  ناکما  لیلد  هب  ینارحب  طیارـش  رد  بادآ  تیاعر  ج ) نانآ . یملع  تیادـه  اب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  فراـعم 
هللا ۀـیقب  ترـضح  يوس  زا  یهقف  تالـضعم  یناهرب  لح  رد  ماگ  هب  ماگ  تیادـه  شور  زا  يریگ  هرهب  د ) اه . نارحب  نآ  رد  بولطم  ياه 

یعولط مد  ره  ار  حـتف  باتفآ  وت  يالاو  رهگ  زا  نیگن  جات و  تنیز  وت  يالاب  رب  تسار  یهاشداپ  يابق  يا  فیرـشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
وت ياخ  رکش  کلک  ینعی  هجهل  شوخ  یطوط  دکچ  یم  تغالب  راقنم  شناویح ز  بآ  وت  يامیـس  هم  راسخر  يورـسخ  هالک  زا  دهد  یم 
زا مالـسلا  هیلع  ترـضح  يریگ  هرهب  ظفاح ه ) وت  ياـناد  لد  زا  توف  دـشن  زگره  يا  هتکن  فـالتخا  نارازه  اـب  تمکح  حرـش و  موسر  زا 

هرهب نازیم  ندوب  ددحم  و ) نآ . هشیر  لاکـشا و  لصا  رب  رابخا  هار  زا  شیوخ  خساپ  شریذپ  يارب  یکراشف  دیـس  رد  نانیمطا  داجیا  شور 
لجع هللا  ۀیقب  ترضح  اب  اهتاقالم  اهروضح و  ندوب  رادفده  ز ) تبیغ . نارود  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زا  ینید  ناهیقف  میقتسم  يریگ 
شالت هعلاطم و  ترورـض  ینمـض  دـییأت  ح ) بولطم . فدـه و  تفای  ضرف  رد  روضح  نتفای  نایاپ  هجیتن  رد  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا 

هناـهیقف شـالت  يروآ  روضح  هب  ط ) ینید . ياـه  هشیدـنا  راـکفا و  هضرع  اـی  وگتفگ و  ثحب ، زا  شیپ  ینید  تالـضعم  لـح  يارب  یملع 
حور بل  نآ  ادخ  رهب  اشگب  ناج  یشخب  نم  هب  هک  یناوت  وچ  ملکت  هب  فیرشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  رضحم  هب  صلاخ 
ناهن ارچ  نم  زا  تبوخ ، يور  هک  متفگ  ینید . یهقف و  ربدـت  رکفت و  قیرط  زا  ترـضح  تفاـی  شور  یقداـص ي ) یفیرـش  دومحم  ار  ازفا 

یب يوک  نآ  یـسرپ ، هچ  ناشن  اتفگ : تیوک ؟ ناشن  اـناج  مسرپ ، هک  زا  هک  متفگ : تسا  ناـیع  مخر  هنرو  یباـجح ، دوخ  وت  اـتفگ : تسا ؟
رد ینید  ناهیقف  تمه  ترورض  ینید ل ) ناهیقف  یملع  تالکشم  عفر  هب  ترضح  صاخ  تیانع  هجوت و  یناشاک ك ) ضیف  تسا ! ناشن 

. يا هشیدنا  يا و  هعلاطم  تاناکما  ندوب  بسانمان  ندوب و  دعاسمان  هب  هجوت  ندوب  ینید  تالضعم  لح 

يا هسوب  فرشت 
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يا هسوب  فرشت 

اب فلاـخم  نآ  زا  ییاهتمـسق  هک  دوب  هداد  يداهنـشیپ  يولهپ ، میژر  سلجم  ناـنز  زا  یکی  دومرف : يرئاـح  یـضترم  خیـش  هللا  ۀـیآ  موحرم 
، مایا نآ  رد  اقافتا  میوگب . نخـس  مدرم  نایم  رد  قوف  داهنـشیپ  اـب  تفلاـخم  رد  ینلع  روطب  مدـید  هفیظو  دوخ  رب  سپ ، دوب ، مالـسا  نیناوق 
هدـش و رـضاح  يو  هحتاف  سلجم  هب  دوب . فورعم -  قداص  دیـس  اقآ  موحرم  دـنزرف  یناحور -  ياقآ  دـمحا  جاح  موحرم  هحتاـف  سلجم 

قوف نوناق  دقن  هب  راضح ، تریح  بجعت و  نایم  رد  لدتـسم  روطب  هتفرگ و  نایراق  زا  ار  وگدنلب  هتفر ، نایراق  رارقتـسا  لحم  هب  نآ  زا  سپ 
لابند نارود  نآ  یلم  ياروش  سلجم  رد  روکذـم  داهنـشیپ  قوف ، دـنت  تبحـص  زا  سپ  اقاقتا  متخادرپ . یعامتجا  حـلاصم  مالـسا و  رظن  زا 

ترـضح تمدـخ  هب  فرـشت  هزاجا  نم  هب  ناهگان  متـسه ، فاطم  رد  هک  متفای  مارحلا  دجـسم  رد  ار  دوخ  ایؤر  ملاع  رد  بش  نامه  دـشن .
فرط زا  ترضح  نآ  هک  مدرک  تاقالم  ار  ترـضح  یتلاح  رد  دوسالا  رجح  دودح  دش . هداد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو 
يزیچ وا  مدیـسر ، شدزن  هب  یتقو  دـندوب . رگید  رفن  ود  یکی  زین  ترـضح  هارمه  هب  متفر ، یم  ناـشیا  يوس  هب  ور  زین  نم  دوسـالا و  رجح 

رگا [ 1  ] یقرواپ [. 1 ! ] مسوبب ار  ناشتسد  ات  داد  هزاجا  هاگنآ  دز ، نم  هب  يزیمآ  تبحم  نیریـش و  دنخبل  طقف  متفگن  يزیچ  زین  نم  دومرفن ،
هیلع نسح  ماما  ترضح  مسبتلا . هکحض  لج  هفرط ، ضغ  حرف  اذا  و  مالسلا : هیلع  یلع  نب  نسح  لاق  تسا : حرف  ینامداش و  زا  ناشن  مسبت 

هناقشاع هنامرحم  طابترا  هزاجا  رگا  و  دوب . مسبت  شیاه  هدنخ  بلغا  دنکفا و  یم  ریز  هب  ار  شرس  یلاحشوخ  ماگنه  هب  دیامرف : یم  مالسلا 
ۀلبق و  ةوهـش ، ۀجوزلا  ۀلبق  و  ۀمحر ، دلولا  ۀلبق  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا : یبلق  شریذـپ  لیامت و  زا  ناشن  ناتـسد -  ندیـسوب  - 

ندیـسوب و  تمحر ، دنزرف  ندیـسوب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  نید . هاخأ  لجرلا  ۀـلبق  و  ةدابع ، نیدـلاولا 
هیلع تیبلا  لها  ناتـسد  ندیـسوب  رگا  و  دـشاب . یم  يرادـنید  هناشن  نمؤم  ردارب  ندیـسوب  و  تدابع ، نیدـلاو  ندیـسوب  و  توهـش ، رـسمه 
هیلع هللادـبع  یبأ  یلع  تلخد  يرباسلا : بحاص  دـیزم  نب  یلع  نع  تسا : نانآ  هب  مارتحا  يراـصحنا  تاـصتخم  زا  اـهنآ  ناـبئان  مالـسلا و 

مدـش و دراو  هللادـبعوبا  رب  يرباسلا : بحاص  دـیزم  نب  یلع  یبن  یـصو  وأ  یبنل  الا  حلـصت  اهنا ال  امأ  لاقف : اهتلبقف ، هدـی  تلواـنتف  مالـسلا 
مهیلع تیبلا  لها  ینامداش  حرف و  ماوق  رگا  و  تسا . هتسیاش  نیشناج  ای  ربمایپ  قح  رد  طقف  راک  نیا  دومرف : مدیـسوب ، متفرگ و  ار  شتـسد 

هللا لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  تبیغ  ینالوط  نارود  رد  ینید  ناهیقف  رگا  ؛و  تسا ناشیاه  نامرآ  ققحت  ینید و  فیاظو  ندش  ارجا  هب  مالسلا 
هرخـالاب ینید و  هعماـج  ییاـیفارغج  یگنهرف ، ياـهزرم  نید و  روغث  دودـح و  زا  ناـنابهگن  نید  ناگدـننک  هضرع  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 

عافد دیاب  سپ  تسا ، روآ  يداش  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  يارب  ناهیقف  يوس  زا  قوف  فیاظو  ندش  ماجنا  رگا  دنا و  ینید  عماوج  نایدصتم 
نآ يارب  حرف  ینامداش و  رتشیب  هچ  ره  داـجیا  يارب  تشاد و  فیرـش  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  بولطم  ار  نید  میرح  زا  هناـناج 
اهلد رابغ  نتسش  هتسخ و  ناگژم  اب  شهار  درگ  ندیبور  هک  دیاش  دیـشخب ، ینوزف  ار  دوخ  هناصلاخ  شالت  یهلا ، قوشعم  نآ  اهنت ، بیرغ 
نینچ نیا  دوب ، ینید  تهاـقف  هزوح  هدادـلد  قشاـع  هک  يرئاـح  موـحرم  دـشخب . نیکـست  ار  شناقـشاع  نازوـس  قـشع  یمیتـی ، کـشا  اـب 

نآ بش  قمع  رد  هدش و  راوس  نخـس  راوهار  بکرم  رب  هناقـشاع  دزادـنا  یم  رود  هب  ار  یعامتجا  تارابتعا  هحتاف ، سلجم  رد  هناعـضاوتم 
رد نانچمه  قشع  غارچ  دیاش  دنکفا ، یم  الب  زیگنا  لوه  يداو  رد  ار  دوخ  دهد  یم  رادشه  ار  نانزهار  ناراتفرگ  ناگدـشمگ و  راگزور ،

جاوما اب  دنرادن و  ار  ایرد  ییابیز  ندید  مشچ  هک  یناگدنام  لحاس  هب  دـیاش  ات  دور ، یم  ورف  قشع  يایرد  هب  وا  دـنز ، وسوس  اهناسنا  ناج 
ياراوگ تیرشب  زا  ار  وا  دنک و  هولج  وا  يارب  زا  قشع  خر  دیاب  سپ  دننک . ساسحا  شیوخ  ناج  رد  ار  قشع  زا  يوترپ  دنرادن ، یسنا  نآ 

تبحم رهم و  سابل  رد  هک  ار  نانزهار  وا  دنک ، رذگ  كانشتآ ، نابایب  زا  ات  دنامن  بیـصن  یب  قشع  میـسن  زا  هک  دیاب  دزاس ، دنم  هرهب  دوخ 
رد هدش  ریـسا  ياه  لهجوبا  نآ  ياه  سخ  دنزگ  زا  ار  هعیـش  میظع  ناوراک  ات  ددنب ، یم  ار  ناشهار  هدرک و  ییاسانـش  ار  دنازوس  یم  لد 

ینامداش حرف و  هب  هبعک  رانک  ار  وا  راوس و  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  نایناوراک  زیگناروش  راوهار  بکرم  رب  هک  دـیاب  سپ  دـهد ، تاجن  داـب ،
يرایشوه تیـساسح و  موزل   - 2 ینید . ياهـشزرا  زا  عافد  تسارح و  يارب  تاـناکما  ماـمت  زا  يریگ  هرهب  ترورـض   - 1 تاراشا : دبایب .

ینید یناهیقف  یئاوه  یب   - 3 یبیرخت . یناطیش و  ياهتکرح  زا  عنم  عفر و  تهج  رد  یعامتجا  ياهحرط  اهتسایس و  هب  تبـسن  ینید  ناهیقف 
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 - 5 یگنهرف . دولآ  داسف  ياه  هئطوت  بوکرـس  رد  ینید  ناهیقف  هناـصلاخ  مـالک  ریثأـت   - 4 یعامتجا . تارابتعا  هب  ناـنآ  ندوبن  هتـسباو  و 
يارب فرشت  ندش  ماجنا  یحو ، هبعک  رانک  رد   - 6 یهلا . فیاظو  هناصلاخ  ماجنا  هب  ینید  تیالو  هاگتـسد  رد  تهاقف  ماقم  شریذپ  موقت 

نآ ندیسر  هجیتن  هب  راک و  ندوب  مامت   - 7 تسا . تیدحا  هاگرد  رد  نآ  تیلوبقم  ینید و  هیقف  راک  ندوب  ییادـخ  زا  ناشن  ینید ، ناهیقف 
تارطخ لامتحا  هب  تبـسن  ینید  هیقف  يارب  زا  ترـضح  دـنخبل  ندوب  شخب  نیکـست   - 8 تسا . یندـمآ  تسد  هب  راتفگ  نودـب  طابترا  زا 

. ناتسد ندیسوب  ندوب  تیالو  ماقم  اب  ینید  هیقف  طابترا  جوا  فیاظو و  ماجنا  زا  ناشن   - 9 یسایس .

یقیفوت فرشت 

هتفر نارهت ، قثوم  ناگرزب  زا  یکی  رـضحم  هب  یمیکح  اضر  دـمحم  داتـسا  هارمه  هب  يزور  درک : لقن  يداـبآ  هاـش  مالـسالا  ۀـجح  باـنج 
درک لقن  شداتـسا  زا  زین  وا  یکدوخن و  یلعنـسح  خیـش  ینابر  فراع  دهاز و  دباع  ناشداتـسا ، موحرم  زا  لقن  هب  گرزب  ملاع  نآ  میدوب .

عماـج سیردـت  نم ، زا  دـمآ و  مدزن  هب  يا  هداـس  یناوج  يزور  مدوـب . لوغـشم  ثحب  سرد و  هب  فرـشا  فـجن  رد  یناوـج  ماـیا  رد  هک :
دنچ تشذگ  اب  یلو  متفریذپ ، ار  يو  يارب  سیردت  وا ، ررکم  ياهرارصا  رثا  رب  متشاد ، كدنا  یتقو  هک  نیا  اب  نم  تساوخ . ار  تامدقملا 

!؟ درادن ار  بلطم  مهف  ییاناوت  شا ، هناصلخم  شالت  مغریلع  وا  تسا و  كدنا  رایسب  درگاش  مهف  ییاناوت  دادعتـسا و  هک  مدش  هجوتم  زور 
يزیچ هدرک و  مرش  تسا ، هدمآ  یگبلط  غارس  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  يرکون  يارب  وا  مدید  نوچ  لاح  نیع  رد  نم 
يزور هک  نآ  ات  تشذگ ، لاونم  نیدب  یمایا  منک . رطاخ  هدرزآ  ار  ترضح  نآ  نادرگاش  زا  يدرگاش  ادابم  ات  مدروآ ، یمن  دوخ  يور  هب 

یلاح رد  فجن  رازاب  رد  ار  وا  هک  نآ  ات  تشذـگ ، ارجام  نیا  زا  اـهلاس  دـماین . هک  دـماین  زین  دـعب  هب  زور  نآ  زا  دـماین و  لیـصحت  يارب  وا 
هک مدش  هجوتم  دوز  دوب . انعم  رپ  رایـسب  هک  ییاهخـساپ  مدیـسرپ ، ار  شلاح  مالـس ، زا  سپ  تسا ؟! هدیـشوپ  سابل  هدش و  ممعم  هک  مدید 

سپ تفریذـپ . زین  وا  هدرک و  توعد  ما  هرجح  هب  راهن  فرـص  يارب  وا  زا  سپ  تسا . يداع  ریغ  الماک  يو  يراتفر  تالاح  اهخـساپ و  نیا 
یلو دیوگب ، ار  شا  یگدـنز  هچخیرات  تساوخ  یمن  ادـتبا  وا  مدیـسرپ . شثحب  سرد و  زا  هیلوا ، ییاریذـپ  هرجح و  هب  مدرگاش  ندـمآ  زا 

ناـتدای اـمتح  تفگ : دوشگ و  نخـس  هب  بل  راـچان  هب  وا  مراد ، يداتـسا  قح  وا  رب  هک  نیا  هب  شنداد  هجوت  صوـصخب  مرارـصا و  زا  سپ 
. مرادن ندناوخ  سرد  دادعتـسا  هک  مدش  هجوتم  سپ  مدیمهف . یم  رتمک  دیدومرف ، یم  حیـضوت  دیداد و  یم  سرد  هچ  ره  امـش  هک  تسه 

هلأـسم مناوت  یمن  اـهنت  هن  هک  مدـیمهف  هبلط ، کـی  فیاـظو  نوماریپ  داـیز  رکف  زا  سپ  منک ؟ هچ  تیناـحور ، توسک  رد  هک  مدوـب  هدـنام 
دعاوق میهافم و  هک  اریز  مرادن ؛ زین  ار  مدرم  نایماع  يارب  ثیداحا  راتفگ  ییاناوت  هکلب  تسا -  راوشد  تخـس و  يراک  دوخ  هک  میوگب - 

اب مناوخب و  نآرق  طقف  هک  متفرگ  میمـصت  سپ  میامن . ریـسفت  نایب و  يداع  مدرم  يارب  ار  تایاور  نآ  مناوتب  ات  مرادن ، دای  ار  یئاور  یبرع 
یم نآرق  تئارق  هب  متـسشن و  یم  توهرب  نابایب  نآ  رد  بورغ  اـت  ناهاگحبـص  زا  هتفر و  ناـبایب  هب  اـهزور  سپ  مشاـب . هتـشاد  سنا  نآرق 

هتـسخ لد  هن  شهار  زا  درب  وت  مشچ  یلد  دوب  اجک  ره  درب  ام  زا  رارق  دروایب و  وت  يوب  داب  درب  ارحـص  يوس  هب  مراهب  داـب  سوه  متخادرپ .
. مدش یمن  زین  دنفـسوگ  ياه  هلگ  روبع  هجوتم  یتح  هک  مدش ، وحم  نآرق  توالت  رد  يا  هنوگ  هب  يدـنچ ، زا  سپ  [. 1  ] درب اهنت  ارم  رامیب 
. تسا لوغـشم  توالت  هب  نم  اب  هارمه  هداتـسیا و  مرانک  رد  يدرم  مدـش  هجوتم  يزور  هک  نآ  ات  تشذـگ ! نم  رب  ناوارف  یـشوخ  اب  اههام 
هب زور  نآ  زا  مداد . همادا  شیوخ  تئارق  هب  ناـنچمه  هدرکن و  هجوت  درف  نآ  رب  يا  هظحل  هک  مدوب ، هدـیرب  شزیچ  همه  اـیند و  زا  ناـنچنآ 

یمن هجوت  وا  هب  زاب  یلو  تخادرپ . یم  نآرق  توالت  هب  نم  اب  تسشن و  یم  مرس  تشپ  تسار  تمس  دمآ و  یم  مرانک  هب  زین  درم  نآ  دعب 
یم نآرق  نم  تسار  تمـس  رد  هک  لوا ، درف  دننام  زین  وا  هتفرگ و  رارق  نم  پچ  تمـس  رد  يرگید  درف  مدـش  هجوتم  دـعب  يدـنچ  مدرک .

شوخ هچ  مداد ! یم  همادا  متوالت  هب  نانچمه  مدرکن و  هجوت  زین  یکی  نیا  هب  تسا . هدـش  لوغـشم  نم  اب  یناوخمه  توـالت و  هب  دـناوخ ،
هکنآ دوش  ار  ایر  بتک  شتآ ، ینکف ز  نآرق  یقرو ز  یناوخ ، روضح  هب  ار  ادخ  ادخ ، یهاوخ ز  صولخ  هب  ار  اوه  یشکب  بش  کی  تسا 
يزور دنچ  [. 2  ] ار التبم  لد  يراـی ، لاـصو  هب  تراـشب  دـهد  هک  یقیفر ، مبلط  ار  ادـگ  نم  وچ  یهاـش ، روضح  هب  یهار  دـنهدب  یهاـگ ،
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: متفگ انتعا  نودب  يراد ؟ ییوزرآ  هچ  دندرک : باطخ  نم  هب  نینچ  هدز و  ادص  مسا  هب  ارم  درم  ود  نآ  زا  یکی  يزور  هک  نآ  ات  تشذگ ،
يوزرآ ایآ  تفگ : نانآ  زا  رگید  یکی  مرادن . ییوزرآ  هک  مدرک  رارکت  يدنت  اب  میوگب ، ناشیارب  ار  ییوزرآ  هک  دندرک  رارـصا  زاب  چیه .

نادنمـشناد گرزب و  ياملع  مشاب ؟ هتـشاد  ار  وا  رادید  يوزرآ  هک  متـسیک  متفگ : هدیزرل و  دوخ  رب  ناهگان  يراد ؟ ار  تنامز  ماما  ندید 
! میربب فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تمدخ  هب  ار  وت  ات  ایب  دنتفگ : دنخبل  اب  نانآ  داوس ! یب  نم  هن  دنیآ ، رد  وا  تمدخ  هب  دیاب 

لد مداتفا . هار  هب  ناش  لابند  هب  يروابان و  اب  هدش و  طلـسم  دوخ  رب  متـسناوت  هرخالاب  یلو  دوب ، هتفرگ  ارف  قشع  سرت و  ار  مدوجو  ياپارس 
یط زا  سپ  [. 3  ] تسوا تمرح  میرح  راد  هدرپ  ابـص  هک  مرح  نآ  رد  مشاـب  هک  نم  تسوا  تعلط  راد  هنییآ  هدـید  تسوا  تبحم  هدرپ  ارس 
هپت هب  یتاظحل  زا  سپ  دیشخب . یم  نیکست  ارم  زین  نیمه  تسا و  ضرالا  یط  تروص  هب  ام  تکرح  هوحن  هک  مدش  هجوتم  الماک  یتفاسم ،

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  دیورب ، هناخ  نآ  هب  امش  دنتفگ : دنداتسیا و  هپت  ياپ  نانآ  . تشاد دوجو  يا  هناخ  نآ ، يادنلب  رد  هک  مدیـسر  يا 
رگا دوش  بیـصن  ار  وت  ناناج  هولج  دوهـش  درک  یناوت  لها  هفـص  هب  رذگ  درک  یناوت  افو  تورم  طرـش  هب  رگا  تساجنآ . فیرـشلا  هجرف 
یهر وا  رادـید  نشلگ  هب  رگا  درک  یناوت  اهر  ار  اوه  زآ و  زاب  هک  يربب  هر  وت  یهگ  تقیقح  زاـبهاش  هب  درک  یناوت  ـالج  ار  ناـج  هجاـجز 

هناخ نآ  يوس  هب  لاح  ره  هب  یلو  مدوب ، هتفرگ  ارف  ار  مدوجو  مامت  سرت  یلاحـشوخ و  [. 4  ] درک یناوت  اون  ناتـساد  هچ  قشع  روش  یبای ز 
درک و توکس  درگاش  نآ  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  نخـس  تفگ : یکدوخن  موحرم  داتـسا  دندوب و ... هداتـسیا  نانچمه  نانآ  یلو  مدش ، ناور 
ار شا  هیقب  قح ، نآ  قح  هب  مراد ، يداتسا  قح  وت  رب  نم  متفگ : وا  هب  درک . توکـس  زاب  دش ؟ هچ  هک  مدرک  رارـصا  وا  هب  دادن . همادا  رگید 
اج زا  بضغ  یتحاران و  اـب  [. 5  ] دنتخود شناهد  دندرک و  رهم  دـنتخومآ  قح  رارـسا  ار  هک  ره  داد . همادا  شیوخ  توکـس  هب  زاب  وا  وگب !

هـسردم مود  هقبط  رد  ما  هرجح  ییوگب . زین  ار  شا  هیقب  دیاب  يورب ، اجنیا  زا  مراذگ  یمن  متفگ : هاگنآ  مدرک ، لفق  ار  هرجح  رد  هدش  دـنلب 
هرجنپ هب  يا  هراشا  تساخرب ، ياج  زا  یمارآ  هب  نم ، دنت  نانخس  ندینش  زا  سپ  وا  تشاد ، نوریب  هب  قاتا  فک  زا  ییاه  هرجنپ  دوب ، هیملع 

رب ییوگ  هک  دز ، یم  مدق  نامسآ  نیمز و  طسو  رد  نانچ  دراذگ و  اوه  رد  ياپ  هاگنآ  هدش ، زاب  اه  هرجنپ  ناهگان  درک ، هرجح  هتـسب  ياه 
هک تفر  نانچنآ  وا  يرآ  دوبن . وا  زا  يرثا  نامسآ ، رد  دعب  يا  هظحل  هک  يروطب  تفر  تفرگ و  تعرس  هاگنآ  دور ، یم  هار  نامسآ  يور 

داتسا مارتحا  [ 6 . ] يولوم [ 5 . ] هرس سدق  ینیمخ  ماما  [ 4 . ] ظفاح [ 3 . ] يا هشمق  یهلا  [ 2 . ] ظفاح [ 1  ] یقرواپ [. 6 . ] دشن يربخ  وا  زا  رگید 
درگاش رب  داتسا  نتفگ  نخس  ینابرهم  اب  شمارآ و  اب  رگا  اریز  ؛ تسا هدش  هدنیآ  رد  یبیغ  یتقیقح  تفای  زاس  هنیمز  ینید ، مولع  درگاش  هب 
نأشلا میظع  ربمایپ  هنم . نوملعتت  نمل  نوملعت و  نمل  اونیل  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تسا : يرورپ  درگاـش  قـالخا  لوصا  زا 

. دینک راتفر  یمرن  هب  دیهد  یم  شزومآ  هک  یسک  هب  دیزومآ و  یم  ملع  وا  زا  هک  یسک  اب  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
ترـضح هللا  لیبس  یف  دـهاجملاک  ملعلا  بلط  یف  صخاشلا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  هللا : لیبس  یف  دـهاجم  ینید  ملع  بلاط  رگا  و 

و دنک . یم  داهج  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دور  یم  ملع  بلط  لابندب  هک  یـسک  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما 
بلط نم  و  رجالا ، نم  نیلفک  هل  بتک هللا  هکردأف  املع  بلط  نم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تسا : يورخا  رجا  زا  يریگ  هرهب 
بلط ار  یملع  هک  یسک  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  رجالا . نم  الفک  هل  هللا  بتک  هکردی  ملف  املع 

دنوادخ دزومایب  ار  نآ  دـناوتن  هدرک و  بلط  ار  یملع  هک  یـسک  دـسیون و  یم  شیارب  ربارب  ود  يرجا  دـنوادخ  دریگ ، ارف  ار  نآ  و  هدرک ،
مزال ناگمه  رب  یبلاط  ناسنا  نینچ  مارتحا  سپ  دنکن ، يرای  ار  وا  وا ، يدادعتسا  ناوت  هار  نیا  رد  ولو  دسیون . یم  شیارب  ربارب  کی  يرجا 
هللا یلـص  یبنلا  لاق  دننک : یم  رافغتـسا  شیارب  زا  هدرک و  تعیاشم  کلم  رازه  داتفه  ار  یـسک  نینچ  هک  ارچ  تسا ؛ بجاو  شداتـسا  رب  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هل . نورفغتسی  کلم  فلا  نوعبس  هعیـش  املع  بلطی  هتیب  نم  جرخ  نم  ملـس : هلآ و  هیلع و 
 - 1 تاراشا : دننک . یم  یهارمه  ار  وا  رافغتسا ، لاح  رد  هتـشرف  رازه  داتفه  دراد ، یم  رب  ماگ  ملع  بلط  يارب  هک  یـسک  دیامرف : یم  ملس 

لضافتت صالخالاب  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تساهنآ : یـشزیگنا  ینطاب و  صولخ  هجرد  نازیم  اهناسنا  یـسررب  رایعم  رگا 
یم نییعت  نانآ  صالخا  هطـساو  هب  نینمؤم  بتارم  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربماـیپ  نینم . ؤملا  بتارم 
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کفکی کبلق  صلخا  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  هبالق  یبا  تسا : رترب  صالخا  نودب  ریثک  زا  صالخا  اب  مک  رگا  و  دوش .
ار وت  زین  كدنا  لمع  بلق ، یکاپ  تین و  صولخ  اب  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  لمعلا  نم  لیلقلا 

اـسب هچ  اریز  دنریگن ؛ رارق  تناها  دروم  دنا ، يرتمک  ملع  ياراد  هک  یناسک  ات  درک  تبقارم  بظاوم و  تخـس  دیاب  سپ  دـنک . یم  تیافک 
تلمع اذا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  دنـشاب : هتـشاد  شناد  لضف و  ناـبحاص  زا  يرتشیب  برقت  دـنوادخ  دزن  شناد  هنوگ  نیا 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  اصلاخ ... ناک  ام  الا  لامعالا  هدابع  لبقی  هنال ال  اصلاخ  لمعاف هللا  المع 
رد صالخا   - 2 دـشاب . صلاخ  هک  دریذـپ  یم  ار  یلامعا  طقف  دـنوادخ  اریز  نادرگ  صلاخ  ادـخ  يارب  ار  نآ  یهد  یم  ماجنا  یلمع  رگا 

يواح ناشنایب  یلو  دنا ، هتخوماین  یشناد  یبتکم  رد  هک  دنتسه  دارفا  رایسب  هچ  دوش ، یم  ینید  تمکح  ملع و  شـشوج  همـشچرس  لمع ،
هرهب اـهنآ  شوج  دوخ  ياـیرد  زا  تفاـی و  دـیاب  ار  اـه  تفرعم  هنوگ  نیا  دوش . یمن  تفاـی  یـسردم  باـتک و  چـیه  رد  هک  تسا  یفراـعم 

نم ۀمکحلا  عیبانی  ترج  الا  احابص  نیعبرأ  لج  وزع  دبع هللا  صلخأ  ام  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  هئابآ  نع  اضرلا  لاق  تفرگ :
ادـخ يارب  ار  دوخ  لمع  زور  لهچ  يا  هدـنب  هچنانچ  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هناسل . یلع  هبلق 
هیاس هک  ار  نآ  سفن  رب  تسا  اورنامرف  تداعـس  روشک  رد  دوش . یم  يراج  شناـبز  رب  بلق  زا  تمکح  ياـه  همـشچرس  دـنادرگ  صلاـخ 

 - ینیوزق 3 ظعاو  صالخا  يادخان  یب  نکمم  تاجن  دوبن  تساهـضرغ  زا  هجوم  دـص  تعاط  رحب  زوس  ره  صالخا  يامه  رـس  رب  دـنکفا 
رطاخ هب  درادن  نارگید  هب  یهجوت  گرزب  درم  نآ  هک  نیا  تسا ، یعقاو  صولخ  طرش  نانآ -  روضح  رد  ولو  ناگمه -  زا  عاطقنا  تلاح 
هتدابع قح  ادـباع هللا  دـباعلا  نوکی  ال  مالـسلا : هیلع  رقابلا  لاق  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  ارچ  ؛ تسوا ینطاب  صولخ  هجرد  جرا 

یسک یقیقح  دباع  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  همرکب . هلبقتیف  یل  صلاخ  اذه  لوقی  ذئنیحف  هیلا  هلک  قلخلا  نع  عطقنی  یتح 
. دنک یم  لوبق  ار  وا  يراوگرزب  تسا و  یصلاخ  هدنب  نیا  دیامرف  یم  ادخ  تروص  نیا  رد  درپس  یم  ادخ  هب  ناگدنب  مامت  زا  لد  هک  تسا 

ناسنا هک  تسا  نآرق  هناصلاخ  ندناوخ  زا  یقارع 4 -  وگب  تسیک ؟ رگد  وت  زج  ملد  مارآ  وگب و  تسیز ؟ ناوت  نوچ  وت  یب  وـت  قـشع  رد 
نینمؤملاریما ترـضح  ناوخألا . ۀقرافم  هشحوت  مل  نآرقلا  ةوالتب  سنأ  نم  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  دنک : یم  زاین  یب  نارگید  زا  ار 

نارگید زا  ءانغتـسا  نیا  رگا  و  دوش . یمن  گنتلد  ناتـسود  يرود و  زا  دریگب  سنا  نآرق  اب  هک  یـسک  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ربمایپ ۀیبنج ... نم  جردتـسا  دقف  نآرقلا  ءارق  نم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  دـناسر : یم  فرـشت  هجرد  هب  ار  یمدآ  هک  تسا 

وا رب  یحو  هک  توافت  نیا  اب  دسر  یم  توبن  ماقم  هب  دناوخب  نآرق  هک  یسک  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  دنک : یم  یناسنا  قوف  ام  تردق  بحاص  ار  ناسنا  هک  تسا  فرـشت  زا  هجرد  نیا  رگا  و  دوش . یمن  لزان 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هللا . مالک  هفوج  یفو  لهجی  نم  عم  لهجی  دح و ال  نم  دحی  نآرقلا  یغبنی  ال  ملس :
يا سپ  دراد . لد  رد  ار  ادخ  مالک  اریز  دنامب  لهاج  نانآ  دننام  ای  دوش  ینابصع  مدرم  دننام  تسین  هتسیاش  نآرق  ظفاح  يارب  دیامرف : یم 
هیلع یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  ادئاق . اماما  هوذختاف  نآرقلاب  مکیلع  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  دـیبایرد : ار  نآرق  نایهللا  بزج 
لاق دیبای : تسد  شیوخ  یملع  دشر  تیاهن  هب  و  دـیهد . رارق  دوخ  يامنهار  ماما و  ار  نآرق  منک  یم  هیـصوت  امـش  هب  دـیامرف : یم  مالـسلا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  نآرقلا . ءرقیلف  نیرخالا  نیلوالا و  ملع  دارا  نم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 

هلحرم نیا  عطق  هار  مدرب  دوخب  هن  اقنع  لزنم  رس  هب  نم  دناوخب . نآرق  دیاب  دنادب  ار  نیرخآ  نیلوا و  ملع  دهاوخ  یم  هک  یسک  دیامرف : یم 
. ظفاح مدرک  نآرق  تلود  زا  همه  مدرک  هچ  ره  ظفاح  نوچ  یبلط  تمالس  يزیخ و  حبص  مدرک  نامیلس  غرم  اب 

يدادما فرشت 

، ینم هب  رعـشم  هار  هنایم  رد  میدوب ، هتفر  جـح  رفـس  هب  هک  یمایا  رد  دومرف : یئاسک  دـمحم  دیـس  جاح  بانج  حـلاص  یقتم  دـبعتم و  دـیاع 
هب ار  دوخ  حورجم  ییاـهاپ  اـب  ناوارف و  تمحز  اـب  سپ  دـنک . راوس  ارم  دوـبن  رـضاح  ینیـشام  چـیه  هک  مدرک  مگ  یلاـح  رد  ار  مناوراـک 
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ناوراک همیخ  ندرک  ادیپ  نم ، لکشم  نیرتگرزب  داد ، یم  رازآ  ارم  تخس  شطع  هک  نازوس  مرگ و  باتفآ  نآ  رد  مدناسر ، ینم  يارحص 
يارحـص ياه  همیخ  نایم  رد  زور  نامه  رهظ  ناذا  زا  دعب  ات  رت  مامت  هچ  ره  يدـیماان  اب  راچان  هب  سپ  دوب . يا  هزاغم  يدـهم  جاح  موحرم 
ینارگن اب  سپ  متفای ، يا  هناشن  رتمک  روکذم  همیخ  زا  دش ، یم  رتشیب  میوجتسج  هچ  ره  یلو  مبایب ، ار  وا  همیخ  دیاش  ات  مدیدرگ ، یم  ینم 

مگ مهایس  بش  نیا  رد  متساوخ . ار  شیوخ  تاجن  وا  زا  مداد و  یمالس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  يوس  هب  ور  یحور  رارطـضا  دیدش و 
یب هار  نید  نابایب  نیا  زا  راـهنز  دوزفین  متـشحو  زج  متفر  هک  فرط  ره  زا  تیادـه  بکوک  يا  يآ  نورب  يا  هشوگ  زا  دوصقم  هار  تشگ 

: دومرف هدز و  ما  هناش  هب  تسد  يدرم  مدید  هاگان  [. 1  ] تیانع هیاس  رد  ناجنگب  متعاس  کی  منوردنا  دشوج  یم  نابوخ  باتفآ  يا  تیاهن 
هک مدوب  هتفرن  رتشیب  یمدق  دنچ  هداتفا و  هار  شلابند  هب  یلطعم  نودب  زین  نم  ایب ! ملابند  یهاوخ ، یم  ار  يا  هزاغم  يدهم  جاح  ياقآ  همیخ 

وجتـسج مناتـسود  دوخ و  هچ  ره  یلو  منک ، رکـشت  درم  نآ  زا  ات  مدـمآ ، نوریب  هاگنآ  هدـش ، همیخ  دراو  سپ  هدیـسر ، رظن  دروم  همیخ  هب 
يو یباحـص  زا  یکی  ای  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  صخـش  درم  نآ  هک  مدـیمهف  سپ  دـنتفاین . يا  هناشن  میدرک ،

باقن رفظ  يور  تخب ز  لامج  دیسر  هام  رهم و  هب  تراشب  حتف و  دیون  دیسر  هاشداپ  روصنم  تیار  هک  ایب  دیسر . مدایرف  هب  نینچ  هک  هدوب :
مهیلع همئا  هب  هک  دنتـسه  ملاع  نامدرم  نیا  رگا  [ 3 . ] ظفاح [ 2 . ] ظفاح [ 1  ] یقرواپ [. 3 [ ] 2  ] دیـسر هاوخداد  دایرف  هب  لدع  لامک  تخادنا 

هیلا و ال سانلا  جاتحی  ملاعب  الا  كرتت  ضرالا ال  نا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  تسین : قوف  نامدرم  هب  يزاین  ار  نانآ  دندنمزاین و  مالـسلا 
مارح لالح و  هب  هاگآ  ملاع  دنمزاین  هراومه  نیمز  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  مارحلا . لالحلا و  ملعی  سانلا ، یلا  جاتحی 

: دنیانشآ هدنیآ  لاح و  هتـشذگ ، ياهناسنا  عیاقو  مامت  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رگا  و  دنک . یم  عفر  ار  مدرم  ياهزاین  هک  تسا 
ربخ ناک و  ام  ربخ  ضرالا و  ربخ  ءامسلا و  ربخ  هیف  یفک  یف  هناک  هرخآ  یلا  هلوا  نم  هللا  باتک  ملعال  ینا  هللا  و  مالسلا : هیلع  قداصلا  لاق 

ات لوا  زا  ار  ادخ  باتک  نم  مسق  ادخ  هب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  یـش ء  لک  نایبت  هیف  لجوزع : هللا  لاق  نئاک . وه  ام 
نآ رد  دومرف : دنوادخ  دوب . دهاوخ  هچنآ  هدوب و  هچ  نآ  ربخ  تسا و  نیمز  نامـسآ و  رابخا  نآ  رد  مسانـش ، یم  متـسد  فک  دـننام  رخآ 
نا مکل  ریخ  هللا  ۀـیقب  میرک : نآرق  تسا : یناکما  یتسه  نیمز و  رد  هللا  ۀـیقب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  رگا  و  تسا . يزیچ  ره  ناـیب  نآرق ) )

نامیا ادخ  هب  اعقاو  رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  دراذگ  یقاب  امـش  يارب  ادـخ  هچ  نآ  هک  دـینادب  دـیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  نینم . ؤم  متنک 
هیلع هللا  یلص  یبنلا  لاق  تسا : ریذپ  ناکما  تبیغ  نارود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  میقتـسم  يرو  هرهب  رگا  و  دیراد .
مهنا ةوبنلاب  ینثعب  يذلا  يا و  لاقف : هتبیغ ؟ یف  مالسلا  هیلع  مئاقلاب  ۀعیشلا  عفتنی  له  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لئـس  ملـس : هلآ و  و 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  زا  باحسلا . اهللج  نا  سمشلاب و  سانلا  عافتناک  هتبیغ  یف  هتیالو  رونب  نوئیضتسی  و  هب ، نوعفتنیل 
هب دنگوس  دومرف : دنوش  یم  دـنم  هرهب  فیرـشلا  هجرف  هللا  جـع  مئاق  ترـضح  دوجو  زا  تبیغ  نامز  رد  هعیـش  ایآ  دـش : لا  ؤس  ملـس  هلآ و 

دننام شتیـالو  رون  زا  دـنریگ و  یم  هرهب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  دوجو  زا  تبیغ ، لاـح  رد  هدرک  ثوعبم  يربماـیپ  هب  ارم  هک  ییادـخ 
هیلع رمالا  بحاص  ترـضح  ماقم  هب  لاصتا  تیاهن  رد  مالـسلا و  مهیلع  همئا  نآ  هب  لـسوت  سپ  دـنریگ . یم  ییانـشور  ربا  تشپ  دیـشروخ 
ماما يارب  زا  مالسلا  مهیلع  هتـشذگ  همئا  تطاسو   - 1 تاراشا : تسا . يرورض  رارطـضا ، تالاح  رد  صوصخب  تالاح و  همه  رد  مالـسلا 
رـصع ماما  جح ، بحاص   - 2 تفایرد . ار  نآ  ناوت  یم  حوضو  هب  هثداح  نیا  رد  هکنانچ  تسا ، ریذـپ  ناـکما  اـهنت  هن  مالـسلا  هیلع  رـضاح 
نابایب رد  تمحر  هوک  دـیبایب ، ینم  رعـشم و  تافرع ، رد  ار  دوخ  بحاص  هللا  بزح  ناـیجاح  سپ  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

نوچ دید  ناوت  كاپ  مشچ  هب  ار  وا  تسامـش : رانک  رد  نیقی  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  لاس  ره  رد  هک  دـیبایرد  ار  تافرع 
. هنوری مهاریف و ال  مسوملا  دهـشیف  مهم  اما  سانلا  دـقفی  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  ظفاح . تسین  هراپهام  نآ  هولج  ياـج  هدـید  ره  لـاله 
ره وا  دنتـسین  ماما  ندید  هب  رداق  اهنآ  هکیلاح  رد  دندرگ و  یم  مورحم  ماما  ندید  زا  مدرم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 

. دنیب یم  ار  اهنآ  جح  ماگنه  هب  لاس 

شخب یلجت  فرشت 
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شخب یلجت  فرشت 

تمدخ همظعم  هکم  هب  فرشت  ریسم  رد  یخلب  قیقش  دومرف : همغلا  فشک  باتک  بحاص  زا  لقن  هب  يرئاح  یـضترم  خیـش  هللا  ۀیآ  موحرم 
فرظ رد  ار  لمر  يرادقم  شیوخ  نانامهیم  زا  ییاریذپ  يارب  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  هجوتم  هدیسر و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترـضح 

سپ زین  ترضح  نآ  دیامن ، یم  اذغ  ياضاقت  ترضح  زا  تریح  لامک  رد  زین  قیقـش  دهد ؟! یم  اذغ  ار  نامدرم  همه  نآ ، اب  هتخیر و  یبآ 
. دـیامن هدافتـسا  نآ  زا  زین  يو  ات  هداد  یخلب  قیقـش  هب  زین  ار  اذـغ  نآ  زا  يرادـقم  لمر ! بآ و  زا  هدـش  تسرد  ياذـغ  فرظ  زا  لوانت  زا 
. متشادن بآ  كاروخ و  هب  لیم  زور  نیدنچ  ات  هک  مدش  ریـس  نانچ  نآ  مدرک ، لوانت  اذغ  نآ  زا  نوچ  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  دوخ  قیقش 

باریس ریس و  رثوک  شفک  زا  مدیشون  درک و  اطع  لضف  ار  ادخ  لضف  لضف ، رت  ار  بل  روهط  بارش  نیز  منک  هک  دوش  یم  ریـس  شمتفگ 
ناهج نیا  رد  هک  تسین  تقیقح  نیا  يایوگ  نآ ، هباـشم  ریاـس  هعقاو و  نیا  اـیآ  [ 1  ] یقرواپ [. 1  ] رف نویامه  هش  ياطع  ناز  یمایا  متـشگ 

ناکردـم و هک  دراد  دوجو  زین  یقوف  ام  نیناوق  فرـصت ، لباق  هرخالاب  تخانـش و  سوسحم و  لباق  يداع  یعیبط  نیناوق  ناـیرج  رب  هوـالع 
قلخ هب  تمدـخ  ای  رـشب و  داشرا  تیادـه و  يارب  نآ  زا  فیرعت و  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  ناهج  دـنناوت  یم  یناـسآ  هب  نیناوق  نآ  نافرـصتم 
لباق تخانـش و  لباق  يداع  نیناوق  دعب  زا  نآ ، داعبا  ندوب  تیاهن  یب  مغریلع  دوجوم ، یبرجت  یعیبط و  ملع  رگا  يرآ ! دـنریگ . هرهب  ادـخ 
رـشب يارب  هک  يروط  هب  تساراد  ار  دوخ  هب  صوصخم  نیناوق  نیملعم و  دوخ ، هک  دراد  دوجو  زین  یقوفام  یعیبط  ملع  سپ  تسا ، فیرعت 

دهد یم  ار  هزاجا  نیا  دوخ  هب  وا  ارچ  دراد ؟ رارق  ناهج  نیا  ياجک  رد  اعدم  رپ  رشب  یتسار  هب  تسین . فرصت  لباق  تخانش و  لباق  يداع 
نید ملع و  نایم  وا  ارچ  دیامن ؟ رود  یناسنا  ریغ  یتح  یناسنا و  یتسه  داعبا  مامت  هب  نایرـس  زا  ار  نآ  هداد و  رارق  يا  هشوگ  رد  ار  نید  هک 
قوف یعیبط و  نیناوق  روآ  مایپ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نید  ایآ  دور ؟ یم  نید  گنج  هب  ملع  حالطـصا  هب  رازبا  اب  یتح  دزاـس و  یم  زرم 

نتفگ و يارب  يزیچ  يرگید ، هب  تبـسن  زین  نآ  نیناوـق  سپ  تسین ، شیب  يا  هرذ  تعیبـط  قوفاـم  لـباقم  رد  تعیبـط  رگا  تسین ؟ یعیبـط 
هرطیـس نأش و  هچرگ  ظفاح . تست  هنایزات  مار  کلف  نوچ  ینـسوت  هک  راـک  نیریـش  راوسهـش  يا  یتبعل  هچ  دوخ  وت  درادـن . مادـنا  هضرع 

یتح ای  هتشاد و  زاین  نادب  رشب  هک  ار  هچنآ  هب  نانآ  هک  تسا  نآ  یضتقم  یناکما  یتسه  بتارم  عیمج  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  دوجو 
نم جرخی  ائیش  الا  احیحص  املع  ادجت  نل  ابرغ  اقرش و  مالسلا : هیلع  رقابلا  لاق  هتشاد : نایب  شیارب  زا  ار  دشاب  واکجنک  نآ  تفرعم  هب  تبسن 

دوجو تیب  لها  ام  ملع  زا  ریغ  یحیحص  ملع  ملاع  برغ  قرـش و  رد  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تیبلا . لهأ  اندنع 
مهیلع تیبلا  لها  زا  هتفرگرب  ملع  يرآ  تشاد . دنهاوخ  نایب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  هب  ای  درادـن و 

: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  ملعلا . لئاضفلا  سأر  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  ءادـبم : هک  تسا  مالـسلا 
هیلع یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  ملعلا . لئاضفلا  ۀـیاغ  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  لـئاضف : ياـهتنم  و  تسا . ملع  لـئاضف  ساـسا 

ترـضح ریخ  لـک  لـصا  ملعلا  مالـسلا : هـیلع  نینمؤـملاریما  لاـق  اـهریخ : ماـمت  هـشیر  تـسا . مـلع  اهتلیـضف  نیرتـهب  دـیامرف : یم  مالـسلا 
یلعا ملعلا  مالسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  يراگتـسر : نیرترب  تسا . ملع  يریخ  ره  هشیر  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما 

هیلع نینمؤملاریما  لاـق  شخب : تاـجن  تسا . يدـنمزوریپ  نیرتـالاب  ملع  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نینمؤـملاریما  ترـضح  زوـف .
هدننک كاله  لهج  هدنهد و  تاجن  ملع  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترضح  کیدری . لهجلا  کیجنی ، ملعلا  مالسلا :

. لوصالا لاومالاب و  لوقعلا ال  مولعلاب و  سانلا  لضافتی  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  یعامتجا : راشقا  نایم  راذـگ  توافت  دـشاب . یم  وت 
نیرت میظع  بسن . لـصا و  تورث و  هب  هن  تسا  لـقع  شناد و  هب  مدرم  يرترب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نینمؤـملاریما  ترـضح 

ملع دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  ینفی . میظع ال  زنک  ملعلا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  ریذـپان : انف  جـنگ 
ترضح ملعی . ام  ءرما  لک  ۀمیق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تساهناسنا : رب  راذگ  شزرا  هرخالاب  و  تسا . ریذپان  نایاپ  یگرزب و  یجنگ 

رد یهلا  نـما  مرح  ناـیجاح  شزرا   - 1 تاراشا : تسوا . ملع  هزادـناب  یناسنا  ره  شزرا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نینمؤملاریما 
هب نایجاح  داـشرا  يارب  زا  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لـها  یبیغ  نونکم و  مولع  زا  يا  هشوگ  یلجت  زورب و   - 2 یعیبط . قوفام  ياذغ  زا  هدافتسا 
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لمر هار  زا  یتح  رترب  يزور  تفای  ناکما  ایند ، یـشزرا  یب  مالـسلا ، هیلع  همئا  یفرـصت  یملع و  يدنمتردق  ملاع ، رد  رترب  یقیاقح  دوجو 
روآ ربخ  یب  زا  ربخ  اب  يا  قشع  هگلزنم  میناربخ ز  یب  ام  يرظن  نادنمتـسم  هب  ارظن  بحاص  يرد  ياشگب  تسود  يورب  تسود  يا  نابایب .

سوسحم مولع  هورگ  ود  هب  مولع  ندـش  فیرعت  هجیتـن  رد  یتـسه و  قیاـقح  یگرهچ  دـنچ  اـی  ود و   - 3 هرـس . سدق  ینیمخ  ماما  يربخ 
 - 5 یعیبط . داوم  اب  اهنآ  تاریثأت  ندوبن  سایق  لباق  یعیبط و  قوف  ام  داوم  ینیوکت  تاریثأت  ندوب  یصاصتخا  يداع 4 -  ریغ  مولع  يداع و 

قیاقح رب  مالسلا  هیلع  ماما  يدنمتردق  فرصت و  موزل   - 6 قوف . ام  یعیبط  يداع و  یعیبط  داوم  هب  تبسن  ناسنا  حور  مسج و  ندوب  اریذپ 
، نامهیم هب  تبسن  اذغ  رد  نانیمطا  داجیا   - 8 یتسه . قیاقح  رب  يداع  ریغ  تافرـصت  هار  زا  یقیقح  نید  غیلبت  داشرا و  ناکما   - 7 یتسه .

. ییاذغ داوم  ندیشون  ندروخ و  رد  مدقت  هار  زا 

يا هحیار  فرشت 

دجـسم يزاسزاب  زا  لبق  هک  متـشاد  یقیفر  دومرف : یهلا  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  ترـضح  زا  لقن  هب  یمق  ققحم  مالـسالا  ۀجح  بانج 
زا یکی  رد  ار  بش  راچان  هب  هدـش و  تقو  رید  لامعا ، ماجنا  زا  سپ  دوب . هتفای  فرـشت  اجنآ  هب  شناتـسود  زا  يدادـعت  هارمه  هب  نارکمج 
ریغ يرون  هجوتم  هاـگان  دوش ، یم  هناور  دجـسم  يوـس  هب  دـجحت  يارب  تسود ، نآ  یتـقو  بش  همین  دـننک . یم  هتوـتیب  دجـسم ، تارجح 

رد فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  كرابم  روضح  رب  نانآ  اـت  هتفاتـش ، شناتـسود  يوس  هب  یگچاپتـسد  اـب  سپ  هدـش ، يداـع 
نیاک نکف  ادگ  لاح  هب  مشچ  نسح  هاش  يا  دینش  انشآ  نخـس  انـشآ  رای  زا  دینـش  ابـص  داب  هک ز  ره  وت  شوخ  يوب  دهد : تراشب  دجـسم 
یلاح رد  ار  دجـسم  دـنروآ ، یم  موجه  دجـسم  هب  یگمه  یتقو  هدرک و  رادـیب  ار  ناـنآ  سپ  [. 1  ] دینـش ادـگ  هاش و  تیاکح  سب  شوگ 
ءاشنم هک  اج  ره  ات  دنیوبب ، ار  دجسم  ياهـشرف  هک  دنریگ  یم  میمـصت  سپ  دوب . هدرک  رپ  ار  نآ  ياضف  يرطع  يوب  هک  دنبای  یم  شوماخ 

رد حوضو  هب  دجسم ، نیگآ  رطع  ياضف  یسرزاب  اب  دنتسیاب . زامن  هب  اجنامه  مالسلا  هیلع  ترضح  زامن  هاگیاج  ناونع  هب  تسا ، رطع  يوب 
يوب هک  ار  نآ  تسا . دـعاصتم  ترـضح  صوصخم  رطعم  يوب  تشاد -  یگتفر  وت  يرادـقم  هک  کچوک -  بارحم  لباقم  هک  دـنبای  یم 

رد هک  دـنا  هتخاس  دـیقم  ار  دوخ  نانآ  دـعب ، هب  زور  نآ  زا  سپ  [. 2  ] زاـس زوسب و  ادوس  شتآ  رب  وگ  دوع  نوچ  تسوزرآ  وت  فـلز  ربـنع 
هللا لجع  رمالا  بحاص  ترضح  هب  نارکمج  دجـسم  دانتـسا  تحـص  رد  [ 3 . ] ظفاح [ 2 . ] ظفاح [ 1  ] یقرواپ [. 3 . ] دـنارذگب زامن  اجنامه 

قلعت رب  هاوگ  قدص و  نیرتهب  هتشذگ  خیرات  لوط  رد  بیجع  ثداوح  درک . دیدرت  ناوت  یمن  هلهـس  دجـسم  دننامه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
هاگرد ناقشاع  تاقالم و  هاگیاج  اجنآ  یتسار  هب  . تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعا  هللا  یلو  ترضح  هب  قوف  دجسم  یـصاصتخا 

اجنآ تسا ، یمالـسا  ناریا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  یناـهج  تموکح  رقم  هاـگیاپ و  اـجنآ  تسا ، تماـما  تیـالو و 
حالف و هب  هک  دیاش  دش ، دیقم  دجـسم  نآ  رد  روضح  رب  هک  دیاب  سپ  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  يوک  ناکلاس  هاگدای 

 - 1 تاراـشا : ظـفاح . لوصا  هب  نم  راـک  وـت  لـصو  تلود  هب  دـسر  لوـصو  لاـجم  ارم  دـشاب  وـت  يوـک  هب  رگا  تفاـی . تسد  يراگتـسر 
ۀیقب ترضح  يدوجو  رطعت   - 2 نیریاس . يارب  اهنآ  ندوبن  كالما  صاخ و  هژیو و  صاخـشا  يارب  اهرادیدپ  زا  یخرب  ندوب  یـصاصتخا 

لقادـح ای  ندـید و  هار  زا  رمالا  بحاص  تفای  ناکما   - 3 صوصخم . رطع  نآ  اب  نارای  ندوب  انـشآ  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  هللا 
. رترب ناکم  بحاص  هار  زا  رترب  ناکم  تفای   - 4 ندییوب .

رگبالقنا فرشت 

نایب نینچ  ققحم  جاـح  موحرم  زا  لـقن  هب  زین  وا  و  [ 1  ] هداز ثدحم  یلع  ازریم  جاح  موحرم  زا  هط  لآ  دمحم  دیـس  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
هللا لجع  نامز -  ماما  رادید  ياضاقت  طقف  ترـضح  نآ  زا  هناسمتلم  مرح ، هب  فرـشت  ماگنه  هب  البرک ، هب  رفـس  مایا  رد  يزور  هک : دومرف 
دنلب يدرم  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  ربق  تازاـحم  هب  هک  مدـش  هجوتم  ناـهگان  هظحل ، ناـمه  رد  مدومن . ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 
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رد مارتحا  هب  مدـق  مین  هزادـنا  هب  يا  هلـصاف  اب  رگید  يدرم  هک  یلاح  رد  تسا ، هتـسشن  دراد ، رـس  رب  یبرع  يا  هیفچ  هک  یلاح  رد  تماـق ،
هیلع ناـمز  ماـما  كراـبم  دوجو  زج  یـسک  وا  هک  مدـش  هجوتم  درم ، نآ  تبیه  رپ  اـبیز و  هرهچ  رب  هاـگن  نیلوا  رد  دراد . روـضح  شراـنک 

بجعت لامک  رد  یلو  میامن ، تکرح  ولج  هب  هک  هک  مدرک  دصق  دوخ ، نتخادنا  شوغآ  رد  ندیسوب و  يارب  تهج  نیا  زا  تسین ، مالـسلا 
یکـشاک مدوب  هدید  تلـصو  هن  مداتـسیا . شترـضح  رادید  هب  دنچ  یقیاقد  راچان  هب  سپ  مرادن . ار  یتکرح  نیرتکچوک  تردق  هک  مدید 

هکلب لمحت ، رخآ  ردـقچ  اما  اهلاس ، مدرک  هک  مهنم  یتفگ و  لمحت  تنابرق  هب  مناج  يا  تخوس  یناوج  رد  مناج  هک  تنارجه  هن  لگ  يا 
منهذ هب  ترضح ، نآ  رانک  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  نارئاز  زا  يرایـسب  ندش  در  لیلد  هب  هظحل  نامه  رد  [. 2  ] تنامیپ تفر  تدای 

، هدید ار  ترـضح  نآ  زین  نارگید  هک  نآ  ای  مراد  ار  فیرـش -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم -  ندـید  قیفوت  نم  اهنت  ایآ  هک  درک  روطخ 
؟ دینیب یم  مرح  رد  تاصخشم  نیا  اب  ار  ییاقآ  نینچ  امش  ایآ  مدیسرپ : مدوب ، هداتسیا  مرانک  هک  يدرف  زا  تهج  نیا  زا  دنسانش ؟ یمن  یلو 

یم هناـصیرح  وا  رب  ناوارف  قـشع  اـب  سپ  ما ، هتفاـی  ار  شرادـید  قـیفوت  هک  منم  اـهنت  نیا  هک  متفاـیرد  درم ! نآ  یفنم  هناـبجعتم و  هاـگن  اـب 
زا ناشرای  یهارمه  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  یتدـم  زا  سپ  میامن . ناربج  نیریـش  یتاظحل  اب  ار  يرود  اهلاس  مغ  دـیاش  ات  متـسیرگن ،

نانآ زا  يرثا  یلو  مدیود ، ناشلابند  هب  سپ  متفایزاب ، ار  شیوخ  تکرح  تردـق  هظحل  نامه  رد  دـندش ، جراخ  مرح  زا  هتـساخرب و  ياج 
يامن يدش  نوریب  تست  غورف  تداعس  ماج  ضیف  هک  اجنآ  متلود ز  يوگاعد  یگدنب و  قاتـشم  متمدخ  هاوخاوه  هک  ایقاس  يآ  زاب  متفاین !

زا دومرف : یم  هفاضا  هداز  ثدـحم  موحرم  [. 3  ] متمحر لها  قشع ز  يانـشآ  ات  تهج  دـص  مهانگ ز  رحب  قرغ  دـنچ  ره  متریح  تاملظ  و 
دنزرف يو  [ 1  ] یقرواپ [. 4 . ] میدروخ یم  هطبغ  تخـس  يو  تالاح  هب  ام  هک  تشاد  یبیجع  يونعم  تالاح  ققحم  موحرم  دعب  هب  زور  نآ 

ياـهاعد ماـجنا  تیبولطم  مغریلع  اـعد ، ياـضاقت  رد  زکرمت  رگا  [ 4 . ] ظـفاح [ 3 . ] رایرهـش [ 2 . ] تسا هدوب  یمق  ثدـحم  موـحرم  لـضاف 
، مزال یگدامآ  شا  ینامـسج  ناوت  هدوب و  ندید  رادـقم  هب  اهنت  ققحم  موحرم  يدوجو  تیلباق  رگا  ؛و  دـنک یم  عیرـست  ار  تباجا  ناوارف ،

ناوت یم  سپ  دـیآ ، لصاح  شیارب  زا  زین  يرگید  گرزب  تمعن  قیفوت ، نیا  رب  هوـالع  اـت  هتـشادن  ار  يروضح  وگتفگ  تبحاـصم و  يارب 
مالـسلا هیلع  رـصع  ماما  كرابم  دوجو  ناضیف  مدع  ای  لخب و  زا  یـشان  هللااب  ذایعلا  ققحم  موحرم  ینامـسج  یناوتان   - 1 هک : تفرگ  هجیتن 
تفرعم ندید و  زا  یشان  ضیف  نامه  ولو  تسا ، هدوب  رتشیب  ضیف  بسک  رد  يو  يدادعتـسا  تیفرظ  ندوب  مک  زا  هدمآ  دیدپ  هکلب  تسین ،

يانعم هب  ندـیدن  رگا  تسا 2 -  نآ  ییاراد  ار  یکی  رازه ، اهدـص  نایم  زا  هک  تسا  دـنلب  یقیفوت  دادعتـسا و  ضیف ، ماـگنه  هب  ضویفم  رب 
. دشاب یم  تیلباق  دادعتسا و  دنمزاین  زاب  دشاب ، زین  وا  رب  ندید  اب  هارمه  ولو  زین  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  ندیسرن  سپ  تسا ، دادعتسا  دوبن 

مهیلع همئا  هفرـشم  دـهاشم  زا  ترایز  تسین 3 -  هاتوک  سک  يـالاب  رب  وت  فیرـشت  هنرو  تساـم  مادـنا  یب  زاـسان  تماـق  زا  تسه  هچ  ره 
فرظ رد  يدادعتسا  ره   - 4 ددرگ . یم  دیکأت  زین  نینچ  نیا  یتافرشت  اب  هک  تسا  حلاص  فلس  زا  هدیسر  ثرا  هب  يراتفر و  یتنس  مالسلا ،

هب فرشت  قیفوت  يارب  يدادعتسا  مین  زین  ققحم  موحرم  دروم  لثم  دراوم  زا  يدروم  رد  رگا  سپ  تسا ، یندش  فیرعت  دوخ  ناکم  نامز و 
نیمه هب  دـبای . یم  تیلعف  دعتـسم ، ینامز  فرظ  نازیم  هب  دادعتـسا  نآ  دوش ، یم  تفای  يدرف  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  كرابم  رـضحم 

رد فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعا -  هللا  ۀیقب  ترـضح  روضح  نامز  نازیم  نامه  رد  اهنت  ققحم  موحرم  فرـشت  ینامز  دح  لیلد 
هللا لجع  رصع -  یلو  ترضح  روضح  یناکم  فرظ  هب  فرشت  ینامز  ددحت  هک  نآ  نمض  تسا ، هدوب  یندش  فیرعت  ءادهشلا  دیـس  مرح 

هب فرـشت ، ینامز  دودح  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ناشدـج  ربق  رانک  رد  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت 
بیکش وت  رگ  ارای  تشذگ  دح  زا  يروبص  یقاتشم و  درک . وجتسج  سدقم  ناکم  رد  ار  فرشت  دیاب  سپ  تسا ، هتسباو  زین  فرشت  ناکم 

زین مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هکنانچ  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هبق  ریز  رد  اعد  یمتح  تباجتـسا   - 1 تاراشا : ار  ام  دنامن  تقاط  يراد 
بتارم توافت   - 3 مالـسلا . هیلع  تماما  تیالو و  ماقم  نابحاص  يوس  زا  ینیوکت  فرـصت  تردـق  دوجو   - 2 تسا . هتـشاد  تراشا  نادب 

رد نارئاز  یترایز  ناکم  نیرترب  هب  قوف  رادـید  هراـشا   - 4 یفرـشت . تاقیفوت  رد  هجیتن  رد  ینیوکت و  تافرـصت  طسب  ضبق و  رد  اـهناسنا 
 - 6 یحور . تابالقنا  داشرا و  تیاده ، رد  يرادید  تافرشت  تاریثأت  موادت  - 5 ترضح . نآ  ترایز  تهج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح 

ناگتفای زا 73فرشت  هحفص 21 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. نابحم نایعیش و  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرهچ  ندوب  انشآ 

هنابش فرشت 

ییاد دمحم  جاح  زا  لقن  هب  وا  قداص و  خیش  شردپ  زا  زین  ناشیا  هفیلخ و  داوج  جاح  بانج  زا  لقن  هب  یشعرم  یلع  مالسالا  ۀجح  بانج 
تساوخ رارصا  هب  نم  زا  هدمآ و  مدزن  هب  یصخش  ناهگان  مدوب ، زامن  هدامآ  وضو ، نتفرگ  زا  سپ  هفوک  طش  رانک  رد  يزور  دومرف : ناش 

زا یسک  رضخ ! رضخ  دز : ادص  نینچ  ناهگان  درم  نآ  دوب ! هتـسب  رد  میدمآ ، هلهـس  دجـسم  هب  وا  اب  یتقو  میورب ، هلهـس  دجـسم  هب  وا  اب  ات 
رگیدکی قافتا  هب  ام  درک و  زاب  گرزب  نولک  نآ  اب  ار  هلهس  دجسم  گرزب  رد  درم  نامه  هاگنآ  الوم ! یلب  داد : خساپ  نینچ  دجسم  لخاد 

میاج زا  هدرک و  یظفاحادخ  درم  نآ  اب  سپ  مدش ، هتسخ  مدنام ، دجسم  رد  حبص  هب  هب  ات  ار  بش  نآ  میدراذگ . زامن  هدش و  دجـسم  دراو 
زا نانک  ضارتعا  هتفر و  مداخ  غارس  هب  یتحاران  اب  متفای ، هتسب  ار  نآ  تریح  اب  مدیسر ، دجسم  رد  هب  یتقو  مدرگ . زاب  هناخ  هب  ات  متـساخرب 
رد امش  مدوب . هدرکن  زاب  ار  نآ  رگید  مدوب و  هتسب  ار  هلهس  دجـسم  رد  بش  لوا  زا  نم  تفگ : بجعت  اب  وا  مدیـسرپ ، رد  ندوب  هتـسب  تلع 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  مظعا  هللا  ۀیقب  ترضح  تمدخ  ار  بش  نآ  مدیمهف  هک  دوب  تقو  نآ  دیدش ؟ دراو  هنوگچ  دیدرک و  یم  هچ  دجـسم 
رضحم هب  یخیرات  تافرشت  ثداوح و  زا  يرایـسب  رد  [ 1  ] یقرواپ [. 1  ] ما هدید  زین  ار  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  ما و  هدنارذگ  فیرـشلا 

زا وا  ارچ  تسیک ؟ وا  یتسار  هب  تسا ، هدش  دای  مالـسلا  هیلع  یبن  رـضخ  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعا  هللا  ۀیقب  ترـضح  سدقم 
ثداوح فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  ینلع  هنایفخم و  یگدنز  رد  یـشقن  هچ  وا  تسا ؟ یقاب  نونکات  هتـشذگ  لاس  نارازه 

: لاقی و  مدآ ، نب  لیباق  نب  هیورـضخلا  مسا  ناک  نیدـلا : لامک  نع   - 1 تسا ؟ هدش  وا  ءاقب  ببـس  حلاصم  نیمادـک  دراد ؟ مایق  هب  طوبرم 
لوطأ وه  و  کلذل ، رضخلا  یمسف  ءارضخ  تزتهاف  ءاضیب  ضرأ  یلع  سلج  هنال  رـضخلا  یمـس  امنا  هنا  و  ابعلخ ، لاقی : ؛و  اضیأ نورـضخ 

رـسپ هیورـضخ  رـضخ ، مان  نیدلا : لامک  حون . نب  ماس  نب  دـشخفرا  نب  رماع  نبا  ناکلم )  ) نب سایلا  همـسا  نأ  حیحـصلا  و  ارمع ، نییمدالا 
نودب دیفس و  ینیمز  رب  هک  دندراذگ  رـضخ  لیلد  نیا  هب  ار  شمان  دشاب و  یم  ابعلخ  ای  نورـضخ  شمان  دوش : یم  هتفگ  مدآ و  رـسپ  لیباق 

رماع رسپ  ناکلم  رسپ  سایلا  وا  مسا  هک  تسا  نآ  حیحص  تسا و  رتشیب  نایمدآ  همه  زا  وا  رمع  دش و  مرخ  زبس و  نیمز  نآ  تسشن و  هایگ 
قداصلا لاق  دنکفا : رود  هب  ار  ایند  تسایر  تنطلـس و  هک  تسا  هدوب  گرزب  یهاشداپ  دهاز  دـیاع و  دـنزرف  تسا . ماس  نب  دـشخفرا  رـسپ 

یم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هللا . دـبعی  هیبأ  راد  یف  تیب  یف  یلخت  هللااب و  نماف  كوللملا  ءانبا  نم  ناـک  رـضخلا  نا  مالـسلا : هیلع 
تدابع و و  دومن . تولخ  ادـخ  تداـبع  يارب  شردـپ  هناـخ  رد  یقاـتا  رد  هدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  دوب  ناـگدازهاش  زا  رـضخ  دـیامرف :
. املع اندل  نم  هانملع  اندنع و  نم  ۀمحر  هانیتا  اندابع  نم  ادبع  ادجوف  میرک : نآرق  تیدوبع : تخـس  لحارم  زا  سپ  وا  دیزگرب  ار  یگدـنب 

اطع یـصاخ  فطل  تمحر و  ار  وا  هک  دنتفای  دندوب ) وا  يایوج  هک  ) ار ام  صاخ  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  اجنآ  رد  دـیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ 
رـضخلا نا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  دیـسر : يربمایپ  ماقم  هب  میتخومایب . یهلا  بیغ  رارـسا  یندل و  ملع  ار  يو  دوخ  دزن  زا  مه  میدرک و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  هبتک . هلسر و  هئایبنأب و  رارقالا  هدیحوت و  یلا  مهاعدف  هموق  یلا  یلاعت  كرابت و  هللا  هثعب  الـسرم  ایبن  ناک 
دیحوت هب  توعد  ار  اـهنآ  اـت  دومن ، ثوعبم  شموق  يارب  ار  وا  دـنوادخ  دوب  ادـخ  فرط  زا  یلوسر  ربماـیپ و  رـضخ  ترـضح  دـیامرف : یم 
زاجعا هب  اه  نآ  ندـش  هدـنز  تادوجوم و  ندـش  زبس  زا  يربمایپ  ماقم  تیبثت  رد  و  دـنیامن . رارقا  ینامـسآ  ياهباتک  ناربمایپ و  هب  هدومن و 

ایبن ناک  رـضخلا  نا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  تسا : يداـم  نتـشاد  تاـیح  نداد و  تاـیح  وا  زاـجعا  يرآ  تفرگ  هرهب  دوخ  توبن  ماـقم 
یلع سلجی  ناک ال  هنأ  هتیآ  تناک  و  هبتک ، هلـسر و  هئایبنأب و  رارقـالا  هدـیحوت و  یلا  مهاعدـف  هموق  یلا  یلاـعت  كراـبت و  هللا  هثعب  الـسرم 

ترـضح دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  کلذل . ارـضخ  یمـس  امنا  ءارـضخ و  ترهزأ  الا  ءاضیب  ضرأ  ۀـسبای و ال  ۀبـشخ 
ناربمایپ و هب  هدومن و  دـیحوت  هب  توعد  ار  اـهنآ  اـت  دومن ، ثوعبم  شموق  يارب  ار  وا  دـنوادخ  دوب  ادـخ  فرط  زا  یلوسر  ربماـیپ و  رـضخ 
ار وا  لیلد  نیمه  هب  تسـشن و  یم  نآ  رب  هک  دوب  يریاب  نیمز  کشخ و  بوچ  ره  ندـش  زبس  وا  هناـشن  دـنیامن و  رارقا  ینامـسآ  ياـهباتک 
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اب يزور  وا  درک ، باجتسم  شقح  رد  ار  مدآ  ياعد  یهلا  تمکح  هکنآ  ات  درک  یگدنز  نینرقلاوذ  هاپس  رد  ار  يراگزور  دندیمان . رـضخ 
هدز کمن  یهام  ندش  هدنز  اب  تسناوت  هک  دوب  یـسک  اهنت  وا  داتفا  هار  هب  تایح  همـشچ  لابندـب  یهورگ  هارمه  هب  قلطم  مکاح  نآ  هراشا 

تایح و بآ  هب  تسناوت  وا  يرآ  دیشون  ریـس  نآ  زا  هدیرپ و  نآ  لخاد  هب  سپ  تسا  هتفای  تسد  تایح  همـشچ  هب  هک  دبایب  شناتـسد ، رد 
کلت نم  نیع  یلا  مالسلا  هیلع  رـضخلا  قلطنا  و  نامیلـس : نب  نع  دندنام : مورحم  نآ  زا  نیریاس  هک  یلاح  رد  دبای  تسد  هنادواج  یگدنز 
هبایثب یمرف  ةایحلا  ءامب ، رفظ  دق  هنأ  ملع  کلذ  مالسلا  هیلع  رضخلا  يأر  املف  ءاملا ، یف  باسناف  ییح  ءاملا  یف  توحلا  سمغ  املف  نویعلا ،
دومن تکرح  اه  همشچ  نآ  زا  يا  همشچ  فرط  هب  رضخ  ترضح  نامیلس : نب  هللادبع  هنم . برشی  هیف و  سمترب  لعجف  ءاملا ، یف  طقـس  و 

هک دش  هجوتم  دید  ار  هرظنم  نیا  رـضخ  ترـضح  یتقو  دومن  انـش  بآ  رد  دـش و  هدـنز  داد  رارق  بآ  نآ  رد  ار  دوخ  یهام  هک  یماگنه  و 
اه هدـید  زا  دراد و  يا  هنایفخم  یگدـنز  وا  دیـشون . بآ  نآ  زا  دـیرپ و  نآ  لخاد  هدروآ و  رد  ار  دوخ  ساـبل  تسا  تاـیح  بآ  بآ ، نیا 

: نامیلـس نب  هللادبع  روصلا  یف  خـفنلا  یلا  راصبألا  نع  ۀـبیغلا  عم  ایندـلا  هذـه  یف  ءاقبلا  لوطب  رـشباف  نامیلـس : نب  هللادـبع  نع  تسا  ناهنپ 
نامورحم و هب  کمک  يارب  یگدنز ، لاس  نارازه  یط  رد  وا  روص . خفن  زور  ات  اه  هدـید  زا  ندوب  ناهنپ  اب  ینالوط  ياقب  ار  وت  داب  تراشب 

هیلع رـضخ  ترـضح  ینعیبتف  ینذخأت  نأ  الا  هکیطعا  یـش ء  نم  يدنع  ام  رـضخلا  نع  تسا : هدش  هتخورف  زین  یگدرب  هب  یتح  نادنمتـسم 
ینالوط وا  هک  تسه  هدوب و  نیا  رب  قیال  یهلا  تمکح  يراب ! یـشورفب . ارم  هکنیا  رگم  مهدب  وت  هب  هک  مرادن  يزیچ  دـیامرف : یم  مالـسلا 

زا ار  ناگتـشذگ  خیرات  ات  دوب  دهاوخ  هدنز  لیفارـسا  روص  ندش  هدیمد  زور  ات  وا  دـشاب ، تیرـشب  خـیرات  لوط  رد  هدـش  قلخ  ناسنا  نیرت 
حبـص و ره  رد  ار  حاورا  و  روثنملا -  رادلا  دراد -  ریخـست  هب  ار  یئایرد  تاناویح  هک  تسا  یتردق  بحاص  وا  دیامن . لقن  ناگدـنیآ  يارب 
رد سیردا  یـسیع و  تسا  هدـنز  یهلا  یبن  راهچ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  هللا  ۀـیقب  روهظ  نارود  زا  شیب  ات  وا  دـنیب ، یم  هژر  ناـس و  هب  ماـش 

هلهس هرادا  تسا ، هفوک  رد  هلهس  دجسم  وا ، یگدنز  ناکم  دنلوغشم . دادما  هب  نیمز  رد  سایلا  رضخ و  دنا و  هداتسیا  راظتنا  هب  اه  نامـسآ 
قداص ماما  ترضح  مالسلا . هیلع  رضخلا  لاق : بکارلا ؟ نم  و  لیق : بکارلا . خانم  ۀلهسلا  دجسم  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  تسوا : نآ  زا 

نآ یسوم   - 2 رضخ . ترـضح  دومرف : تسیک ؟ هراوس  دش  هتفگ  دشاب ، یم  هراوس  یگدنز  لحم  هلهـس  دجـسم  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع 
رـصم و زا  نایطبق  نتخیر  نوریب  تموکح و  هب  ندیـسر  زا  سپ  دوب  يرهاظ  مولع  رد  شیوخ  نارود  ملاع  نیرترب  هک  یهلا  گرزب  لوسر 
. درادن نم  زا  رتاناد  يا  هدـنب  دـنوادخ  هک  مراد  نامگ  تفگ : نینچ  لد  رد  ناهگان  يرهاظ ، مولع  مامت  رب  شنتفای  تفرعم  تاروت و  لوزن 

منک یم  نامگ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  ینم . ملعا  اقلخ  قلخ  لـجوزع  هللا  نأ  يرأ  اـم  مالـسلا : هیلع  قداـصلا  لاـق 
وا هب  و  بایرد ، ندیـسر  تکاله  هب  زا  لبق  ار  یـسوم  ما  هدنب  هک  دنداد  مکح  لیئربج  هب  دنوادخ  هدیرفاین . نم  زا  رتاناد  يا  هدنب  دـنوادخ 
هللا یلص  یبنلا  لاق  دزودنایب : شناد  دنک و  تیعبت  وا  زا  دباتشب و  يدباع  ملاع  دزن  هب  هدرک ، یقالت  يایرد  ود  لحاس  رد  يا  هقطنم  هب  وگب 
دنع نیرحبلا  یقتلم  دنع  نأ  هملعأ  و  کله ، دـقف  یـسوم  كردا  لیئربج : یلا  هللا  یحوأف  ینم  ملعا  اقلخ  هللا  قلخ  ام  ملـس : هلآ و  هیلع و  و 

لیئربج هب  دنوادخ  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هملع . نم  ملعت  هیلا و  رصف  کنم  ملعأ  لجر  ةرخصلا 
دزن دراد  دوجو  وت  زا  رتاناد  يدرم  هرخـص  کیدزن  ایرد و  ود  یقالت  لحم  رد  وگب  وا  هب  و  دش ، كاله  هک  بایرد  ار  یـسوم  دومن : یحو 

: میرک نآرق  تفاـی : زاـمن  تداـبع  لاـح  رد  ار  وا  تخادرپ و  وا  يوجتـسج  هب  شتیـصو  اـب  راـچان  هب  وا  سپ  زوماـیب . شناد  وا  زا  ورب و  وا 
ام صاخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  اجنآ  رد  دیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  املع . اندـل  نم  هانملع  اندـنع و  نم  ۀـمحر  هانیتا  اندابع  نم  ادـبع  ادـجوف 

یهلا بیغ  رارـسا  یندـل و  ملع  ار  يو  دوخ  دزن  زا  مه  میدرک و  اـطع  یـصاخ  فطل  تمحر و  ار  وا  هک  دـنتفای  دـندوب ) وا  ياـیوج  هک  ) ار
تـسناد یم  یتسرد  هب  هک  وا  یلو  دوش  یم  دای  یلیوأت  ینطاب و  ناونع  هب  وا  زا  هک  یـشناد  ناـمه  درک  رترب  شناد  بلط  وا  زا  میتخوماـیب .
یناوتان رب  ار  یـسوم  ثداوح ، لوط  رد  تفریذپ و  يدرگاش  هب  ار  وا  ینامز  كدنا  دنوادخ  رما  هب  درادن  ار  قئاقح  نآ  تفای  ناوت  یـسوم 

تیفرظ یـسوم ) يا   ) وت هک  داد  خساپ  ملاع  نآ  دیامرف : یم  نآرق  رد  ادخ  اربص . یعم  عیطتـست  نل  کنا  میرک : نآرق  تخاس . رایـشه  شا 
بیجع هثداح  داتفه  هب  وا  دوبن  یـسوم  مرـش  ءایح و  رگا  و  ینک . هشیپ  ربص  نم  اـب  هدرک و  رارـسا  لـمحت  هک  یناوت  یمن  زگره  يرادـن و 
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هنکل بجعلا و  هبحاص  نم  يأرل  ربص  ول  یسوم ، یلع  انیلع و  هللا  ۀمحر  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  تفای : یم  تفرعم  زین  رگید 
یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ارذـع . یندـل  نم  تغلب  دـق  ینبحاصت  الف  اهدـعب  یـش ء  نع  کتلأس  نا  لاـق :
یلا ؤس  وت  نیا  زا  دـعب  رگا  تفگ : وا  یلو  دـید  یم  يدایز  بیاجع  درک  یم  ربص  رگا  یـسوم  ترـضح  رب  اـم و  رب  ادـخ  تمحر  دـیامرف :

یهابت رـصنع  نیرت  يروحم  زا  ار  یـسوم  هک  دوب  وا  يرآ  تشاد . یهاوخ  راک  نیا  يارب  یهجوم  لـیلد  هک  نک  كرت  ارم  یهارمه  مدومن 
یلع لمحی  ـال  هرکذ  یلاـعت  هللا  رما  نا  مالـسلا : هیلع  قداـصلا  لاـق  ار : وا  و  داد ، تاـجن  تسا  نید  رد  ساـیق  ناـمه  هک  ینید  هشیدـنا  رد 

، تسین یسایق  ینید  روما  رد  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  کلهأ . کله و  سیئاقملا  یلا  هللا  رمأ  لمح  نم  و  سیئاقملا ،
رکفت نودب  ندیدنخ  زا  جایتحا ، دروم  ریغ  روما  غارس  هب  نتفر  رب  تجاجل  زا  دنک . یم  كاله  هدش و  كاله  دنک  سایق  ایند  رد  سک  ره 

یـشمت نا  وأ  ۀجاجللا ، كایا و  هل  لاق  نأ  هاص  وأ  امم  ناکف  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  کلملادبع  نب  نابا  نع  تشاد : رذح  رب  هشیدـنا  و 
هب رـضخ  ترـضح  تاشرافـس  هلمج  زا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  بجع . ریغ  نم  کحـضت  نأ  وأ  ۀـجاح ، ریغ  یف 
وا  - 3 زیهرپب . ندیدنخ  لیلد  نودب  جایتحا و  دروم  ریغ  روما  غارس  هب  نتفر  روما و  رد  يراشفاپ  تجاجل و  زا  تسا : نیا  یـسوم  ترـضح 

دمحم و لآ  نع  هثدحف  ریـصب : یبا  نع  دوب : نانآ  یگدنز  خلت  ثداوح  ناوخ  هیثرم  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  رکاذ  یگدنز  يادـتبا  زا 
ات تفگ  نخـس  وا  اب  اهنآ  رب  هدراو  بیاصم  اهالب و  دـمحم و  لآ  دروم  رد  ریـصب : یبا  امه . ؤاکب  دتـشا  یتح  مهبیـصی  اـمع  مهئـالب و  نع 
هک سک  نآ  ره  رب  تفاتـش و  یم  ناشرادـیدب  هاگیب  هاـگ و  مالـسلا  مهیلع  همئا  تماـما  نارود  رد  وا  دـندومن . هیرگ  ادـیدش  ود  ره  هکنیا 
هنا و  هصخـش ، يرن  هتوص و ال  عمـسنف  انیلع  ملـسیف  انیتأیل  هنا  و  مالـسلا : هیلع  اضرلا  لاق  داتـسرف : دـهاوخ  دورد  مالـس و  دـنک  وا  زا  يداـی 

تفای تافو  دمحم  ترضح  هک  یماگنه  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هیلع . ملـسیلف  مکنم  هرکذ  نمف  رکذ ، ثیح  رـضخیل 
یسک نیلوا  وا  داب . تیب  لها  امش  رب  ادخ  دورد  مالس و  دومرف : دمآ و  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ترضح  هناخ  رد  رب  رضخ  ترضح 

رب نانآ  تفاتـش و  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  مالـسلا و  هیلع  نانم  ؤمریما  رادیدب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  دوب 
باب یلع  فقوف  رـضخلا  ءاج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ضبق  امل  مالـسلا : هیلع  اضرلا  لاق  داد : تیلـست  گرزب  تبیـصم  نیا 

یم مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تیبلا . لهأ  ای  مکیلع  مالـسلا  لاـقف : مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  یلع و  هیف  تیبلا و 
ره سپ  دوش  یم  رـضاح  دوش  دای  هک  اج  ره  وا  منیب  یمن  ار  وا  هدینـش  ار  شیادص  دـنک  یم  مالـس  هدـمآ  ام  دزن  رـضخ  ترـضح  دـیامرف :

مامه ماما  نآ  اب  نیشنمه  رای و  تسود ، مالسلا ، هیلع  هللا  ۀیقب  ترـضح  تبیغ  نارود  رد  وا  دییامن . مالـس  وا  هب  دیدومن  دای  ار  وا  هک  مادک 
اضر ماما  ترضح  هتدحو  هب  لصی  و  هتبیغ ، یف  انمئاق  ۀشحو  هب  هللا  سنؤیس  و  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  دروآ : رد  هب  یئاهنت  زا  ار  وا  ات  تسا 
ماقم مداخ  وا  دروآ . رد  ییاهنت  زا  ار  وا  ات  دـهد  یم  رارق  مئاـق  ترـضح  سنوم  ار  وا  دـنوادخ  تبیغ  نارود  رد  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع 

ره وا  دـنناد ، یم  رترب  ماقم  نابحاص  مداخ  ار  دوخ  نودام  ماقم  نابحاص  تسا و  توبن  ماـقم  زا  رترب  یماـقم  تماـما  هک  ارچ  تسا  تماـما 
نانمؤم يارب  زا  هدز و  نیمز  هب  بدا  يوناز  مظعا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  رـضحم  رد  تاـفرع  يارحـص  رد  دراد . روضح  جـح  مسارم  رد  هلاـس 

دوش یم  مکح  زین  دهاش  کی  هب  هاگ  تداهـش  رد  هچ  رگا   - 4 تسا . نایعیش  بحاص  هعیـش و  راوخمغ  رای و  وا  يرآ  دنک  یم  اعد  هعیش 
دهاش راهچ  تداهـش  نکمم  دادـعت  نیرتشیب  نوچ  تسا و  زاین  يرتشیب  نادـهاش  روضح  هب  یعامتجا  يدرف و  مهم  روما  زا  یخرب  رد  یلو 

ات تسا  هتشاد  هگن  ار  یخیرات  دهاش  راهچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  يربهر  تماما و  ماقم  رب  تداهـش  يارب  زین  دنوادخ  تسا 
تیبثت وا  هک  هاگنآ  دنـشخب ، يرای  ناهج  حـتف  رب  ار  وا  شباکر ، رد  و  دـنهد . تداهـش  شا  تیناقح  رب  نانآ  ترـضح ، نآ  مایق  ماـگنه  هب 
شقن وا  شقن  دعب  هب  زور  نآ  زا  تسویپ . دهاوخ  یلعا  توکلم  هب  تفر و  دـنهاوخ  ایند  زا  نادـهاش  نآ  همه  رـضخ  زج  هب  دـش ، تیعقوم 
سیون ناوید  ات  تسا  هدرک  رـضخ  يزور  اهنت  دـنوادخ  هک  تسا  یـشقن  نیا  تسا و  نانآ  هدـنیآ  اب  اه  ناسنا  هتـشذگ  نایم  طابترا  داـجیا 

. دشاب تیرشب  خیرات 
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امن تلیضف  فرشت 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  صاخ  یباحـص  هتـسراو ، فراع  موحرم  يزور  درک : لقن  یئاسک  دـمحم  دیـس  جاح  ياـقآ  دـهاز  دـباع 
ملاع ربق  رس  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  اب  دومرف : هدرک و  نم  هب  ور  شافک  میرک  دیس  ياقآ  ترضح  فیرـشلا 

زا یجیهال  موحرم  میتفر . [ 1  ] یجیهال میرکلادبع  ياقآ  هللا  ۀـیآ  موحرم  گرزب ، يزاریـش  يازریم  نارود  صلاخ  نیدـتم و  هیقف  ینابر و 
بوخ مدرک  یم  توزرآ  اسب  يا  يدرک  ام  دای  هک  دش ، بجع  هچ  يدرک  افص  يدمآ ، بوخ  هچ  هو  هدمآ : نوریب  ترـضح  مارتحا  هب  ربق 

هک تسناد  یم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  وا  يو ، يارب  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  رافغتـسا  بلط  هیلوا و  تافراعت  زا  سپ  يدرک  افـص  يدمآ  دش 
هب ور  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  لباقم  رد  ضارتعا -  هب  متسه ، دهاز  یـضترم  خیـش  ترـضح  باحـصا  زا  نم 
يا منوخ  رپ  لد  درد و  رپ  رگج  تسود  زا  منوچ  ینوچ ؟ هک  یسرپ  ارم  دیآ !؟ یمن  مربق  رس  رب  یضترم  خیـش  اقآ  ارچ  دومرف : هدرک و  نم 

ضیرم یـضترم  خیـش  اقآ  دندومرف : نینچ  یخـساپ  دوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  [. 2  ] تسود
نینچ یجیهال  موحرم  زا  ریدقت  تهج  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  هاگنآ  دـمآ ! مهاوخ  وا  ياج  هب  نم  تسا ،

گرزب درم  نیا  یگدنز  نوماریپ  هلظ  ماد  يزارخ  هللا  ۀیآ  [ 1  ] یقرواپ [. 3 ! ] دیناجنرن ارم  لد  تقو  چیه  میرکلادبع  دیس  اقآ  دومرف : هفاضا 
زارد ینایلاس  زا  سپ  لاغتشا و  لیصحت  هب  تخـس  فرـشا  فجن  رد  هدوب و  يزاریـش  يازریم  موحرم  نادرگاش  زا  یجیهال  موحرم  دومرف :

. دزادرپب نامدرم  غیلبت  هب  دـیاش  ات  دـیامن  یم  نارهت  هب  تمیزع  دـصق  هاگنآ  تسا . هتفای  تسد  داـهتجا  هلمج  زا  یملع و  یلاـع  جرادـم  هب 
وا زا  هداتسرف و  ینک  یلع  الم  جاح  هللا  ۀیآ  ناریا ، گرزب  ملاع  هب  یجیهال  میرکلادبع  دیـس  موحرم  یفرعم  رد  یفارگلت  يزاریـش  يازریم 

رهـش دراو  یلاح  رد  ناوارف  ياه  یتخـس  لمحت  زا  سپ  یجیهال  موحرم  دـیامن . هدافتـسا  ییاریذـپ و  یجیهـال  موحرم  زا  هک  دـهاوخ  یم 
هزاغم هب  یگدنز  نارذگ  يارب  سپ  تسا ، هدرک  یم  یگدـنز  يداع  مدرم  سابل  اب  اهنت  هدوب و  تیناحور  سابل  نودـب  هک  دوش  یم  نارهت 
نتفای يارب  ینک  یلع  الم  جاح  هللا  ۀـیآ  موحرم  يدـج  شـالت  فرط  نآ  زا  دوش ! یم  راـک  لوغـشم  درگاـش  ناونع  هب  هدرک و  هعجارم  يا 

نآ هموح  ياهرهـش  نارهت و  فارطا  همه  هب  وا  دسر . یمن  هجیتن  هب  تسا ، هتخادرپ  یم  يا  هنایفخم  ابیرقت  یگدـنز  هب  هک  یجیهال  موحرم 
هب یجیهال  موحرم  راکداتـسا  يزور  هک  نآ  ات  دـندرگ ! یم  زاب  نارهت  هب  یلاـخ  تسد  ناـنآ  یلو  دتـسرف ، یم  ییاسانـش  تهج  ار  يدارفا 
دور یم  ینک  یلع  الم  جاح  موحرم  دزن  هب  زین  ناشیا  ریگب . يا  هراختـسا  میارب  ورب و  ینک  یلع  الم  جاح  موحرم  دزن  هب  دـیوگ : یم  ناشیا 

، سرد نایاپ  زا  سپ  ات  دنیـشن ، یم  سردـم  یهاگرد  نامه  يور  سرد  نایاپ  راظتنا  رد  راچان  هب  سپ  دـبای . یم  سیردـت  لاح  رد  ار  وا  و 
یجیهال موحرم  رظن  هب  هک  دـیوگ  یم  ار  یبلطم  ینک  یلع  الم  جاـح  موحرم  ماـگنه ، نیا  رد  دریگب . شراـک  داتـسا  يارب  زا  يا  هراختـسا 

لاکشا و لصا  هب  ناوارف  بجعت  اب  ینک  یلع  الم  جاح  دنک . یم  حرطم  ار  یلاکشا  تلفغ ، يور  زا  هجوت و  نودب  سپ  دیآ ، یم  تسردان 
رگید یلاکشا  یجیهال  موحرم  زاب  هداد ، همادا  سرد  هب  هرابود  ثحب ، زا  سپ  دنک ! یم  یـصاخ  تیانع  هجوت و  هدننک  لاکـشا  صوصخب 
تیانع وا  هب  تبـسن  دوب ، هدمآ  دجو  هب  تخـس  یجیهال  موحرم  تالاکـشا  زا  هک  ینک  یلع  الم  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  دزاس . یم  حرطم  ار 

هللا ۀیآ  دیامن . یم  هعجارم  هراختـسا  نتفرگ  تهج  ینک  یلع  الم  جاح  دزن  هب  یجیهال ، موحرم  سرد  نایاپ  زا  سپ  دنک . یم  ادیپ  یـصاخ 
ینک یلع  الم  جاح  هللا  ۀـیآ  موحرم  یجیهال !؟ دـیوگ : یم  یگداس  هب  زین  وا  دـنک ، یم  لا  ؤس  يو  مان  زا  هناواکجنک  ینک  یلع  الم  جاـح 

 - تسا هدـمآ  شرـضحم  هب  دوخ  ياپ  اب  کنیا  هدوب و  شلابند  هب  هام  هک 6  یـسک  نامه  ینعی  دوش -  یم  شا  هدـشمگ  نتفای  هجوتم  دوز 
سرد یسرک  رس  رب  هک  دنک  یم  راداو  ار  وا  نامز  نامه  نارهت  مدرم  هب  يو  یفرعم  تهج  هتفرگ و  شوغآ  رد  ناوارف  تبحم  اب  ار  وا  سپ 

نیا دنیبب  ات  ناور  شلابند  هب  دوب ، هدـش  تحاران  تخـس  وا  ریخأت  زا  هک  یجیهال  موحرم  راک  داتـسا  دزادرپب .. یملع  یثحب  داریا  هب  هتفر و 
یم سرد  دنـسم  رب  ار  وا  بجعت  لامک  رد  دوش ، یم  دراو  ینک  یلع  الم  جاح  هللا  ۀیآ  سردم  هب  یتقو  دـنک !؟ یم  هچ  راک !؟ هزات  درگاش 
زاب اه  تراشا  نیا  زا  ار  وا  هدش و  هجوتم  ینک  یلع  الم  جاح  هللا  ۀیآ  دیایب ! نییاپ  هک : دـنک  یم  هراشا  وا  هب  تینابـصع  اب  ادـتبا  سپ  دـبای .

تیوه و هک  هاگنآ  راـک  داتـسا  دـیامن . یم  یفرعم  راکداتـسا  هب  ار  یجیهـال  موحرم  ینک  یلع  ـالم  جاـح  سرد ، ناـیاپ  زا  سپ  دراد ، یم 
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زا ناوارف  یهاوخ  رذـع  زا  سپ  هدیـسوب و  ار  شدرگاـش  ناتـسد  درب ، یم  یپ  یجیهـال  میرکلادـبع  دیـس  جاـح  موـحرم  یملع  تیـصخش 
رگا و  تسا ، دنوادخ  رـضحم  رد  همه  یناسنا  لامعا  رگا  [ 3 . ] یماظن [ 2 ! ] دنک یم  رکـشت  ههام  دـنچ  تامحز  رطاخ  هب  وا  زا  شیاهراتفر 

لامعأ نا  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  لاق  دریذـپ : یم  ماجنا  زین  يرادرب  هرهب  رد  یهلا  برقم  کئالم  يوس  زا  یبوبر  رـضحم  هب  لامعا  هضرع 
رب تما  نیا  لامعا  زور  ره  هاگحبص  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  لجوزع . هللا  یلع  ضرعت  الا و  حابـص  نم  ام  ۀمالا  هذه 

ریصب یبا  دریگ . یم  ماجنا  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  زین  لامعا  هضرع  نیمه  رگا  و  دوش . یم  هضرع  دنوادخ 
وه و  اهورذحاف ، اهراجف ، اهراربأ و  حابص  لک  دابعلا  لامعأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  لامعألا  ضرعت  لاق : قداصلا  نع 
رب ناگدنب  یمامت  لامعا  ناهاگحبص  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هلوسر . مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لجوزع : هللا  لوق 
ادخ هک  دینک  لمع  دیامرف : یم  دنوادخ  هک  ارچ  ؛ دینک تقد  اهنآ  ماجنا  رد  سپ  دنوش  یم  هضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یلع کبانئج  دیهـشب و  ۀـمأ  لک  نم  انئج  اذا  فیکف  میرک : نآرق  هفیرـش : هیآ  ساسا  رب  رگا  و  دـید . دـنهاوخ  ار  امـش  لاـمعا  شلوسر  و 

هاگ نآ  دنشاب ) هدنمرش  نادب  زارفرس و  هزادنا  هچ  رـشحم و  زور  رد   ) ناگدنب لاح  تسا  هنوگچ  دیامرف : یم  نآرق  رد  ادخ  ادیهـش . ءالؤه 
: تسا يرورـض  ینارود  ره  ماما  هب  یناسنا  لامعا  هضرع  میهاوخ . هاوگ  تما  نیا  رب  ربمایپ ) يا   ) ارت میروآ و  یهاوگ  يا  هفیاـط  ره  زا  هک 
و مهیلع ، دهاش  انم  ماما  مهنم  نرق  لک  یف  ۀصاخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ۀما  یف  تلزن  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  هعامس 

یلـص دمحم  تما  صوصخ  رد  دومرف : ءاسن ) هروس   41  ) هیآ دروم  رد  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  انیلع . دهاش  دمحم 
لامعا رب  دهاش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تساهنآ و  لامعا  رب  دهاش  ام  زا  یماما  ینرق  ره  رد  هک  دش  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

مهیلع موصعم  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـنوادخ  لوسر  زا  دیـسرتب و  دوخ  رب  تخـس  ناـیهللا ! بزح  يا  سپ  دـشاب . یم  اـم 
هیلع قداصلا  نع  رافـص  نسح  نب  دمحم  دینک : ءایح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مظعا  هللا  یلو  صوصخب  مالـسلا و 

مکدحأ ییحتسیلف  اورذحاف  اهراجف ، اهراربأ و  حابص  لک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ضرعت  دابعلا  لامعأ  نا  لاق : مالسلا 
یلص ادخ  لوسر  رب  ناگدنب  یمامت  لامعا  ناهاگحبـص  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  حیبقلا . لمعلا  هیبن  یلع  ضرعی  نأ 
یلص ادخ  لوسر  زا  امـش  یگدنمرـش  ثعاب  هک  دیهدن  ماجنا  یتسیاشان  لمع  ات  دیـشاب  بقارم  سپ  دوش  یم  هضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
لمع نیا  هک  گرم ، زا  سپ  یتح  شنارای  ناتـسود و  هب  اه  تما  یلاو  اهناسنا و  ماـما  یـشکرس   - 1 تاراشا : دوش . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

. ظفاح هداتفا  ماعنا  هتـسیاش  هچ  هک  نیب  ادـگ  نیا  تسرگد  یفطل  هتخوسلد  نم  اب  شمد  ره  تسا : ناشناتـسود  راـظتنا  دروم  مه  ترـضح 
یم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  ۀمایقلا . موی  هیف  تعفشت  الا  یقحب  افراع  یئایلوا  نم  دحأ  ینراز  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  یطنزب 
نب نامیلس  ناشزیمآ : فعش  يداش  ببس  مه  و  دنا . هدرک  ترایز  ارم  تخانش  يور  زا  هک  تسا  یناسک  قح  رد  طقف  نم  تعافش  دیامرف :

. هللا لوسر  راز  نمک  هراز  نم  سوطب ، نوراه  بناج  یلا  نوفدـم  و  املظ ، مسلاب  لوتقم  ایلع  ینبا  نأ  لاق : مالـسلا  هیلع  مظاکلا  نع  صفح 
سوط رد  نوراه  ربق  رانک  رد  هدش و  هتشک  رهز  اب  هنامولظم  مالسلا  هیلع  یلع  نم  دنزرف  انامه  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
ناکما  - 2 دشاب . هدش  هدرب  ترایز  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  دنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  تسا ، نوفدم 

ای هل : هربق  یف  نمؤملا  یتا  مئاقلا  ینعی  ماق  اذا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  گرم : زا  سپ  نمؤم  ياهناسنا  یعقاو  تشگزاـب  یلثمت و  تاـیح 
اب دروم  نیا  رد  هک  يدابآ : زوریف  ابـص  مقأف . کبر  ۀمارک  یف  میقت  نأ  ءاشت  نا  و  قحلأف ، هب  قحلت  نأ  ءاشت  ناف  کبحاص ، رهظ  دق  هنا  اذه 
زا هدـنیآ  ینونک و  نافراع  زا  هتـشذگ  ناحلاص  راـظتنا   - 3 تسا . هتفریذـپ  ماجنا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  هراشا 

، سوطب نوراه  بناج  یلا  نوفدـم  و  املظ ، مسلاب  لوتقم  ایلع  ینبا  نا  لاق : مالـسلا  هیلع  مظاکلا  نع  صفح  نب  نامیلـس  ناشرادـید : يارب 
ربق رد  نم  ؤم  غارس  هب  مالسلا ، هیلع  مئاق  ترضح  مایق  ماگنه  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هللا . لوسر  راز  نمک  هراز  نم 

یهاوخ یم  رگا  و  وش ، قحلم  يوش  قحلم  وا  هب  یهاوخ  یم  رگا  هدش  رهاظ  امـش  رای  بحاص و  هک  انامه  ینالف  يا  دنیوگ : وا  هب  دـنور و 
زا ندش  هدیناجنر  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  هنالیلعت  فیطل و  نایب   - 4 نامب . ینامب ، تراگدرورپ  تمارک  رد 
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مالـسلا هیلع  تمـصع  يامظع  تیـالو  ماـقم  فطل  تبحم و   - 5 یجیهال . موحرم  یماـقم  شزرا  تلع  هب  تبـسن  اـهراتفگ -  اـهرادرک و 
يوس زا  نارای  زا  يرای  ياضاقت  هتـساوخ و  ندرک  نسحا  هب  لیدـبت   - 6 ناش . هجوت  دروم  ینید  ناملاع  نایعیـش و  زا  نادرمریپ  هب  تبـسن 

 - 8 شیوخ . تما  ناحلاص  روبق  ترایز  ناکما  مدع  يارب  زا  یضیرم  تیرذع  لوبق   - 7 فیرشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح 
رد نارگید  يارب  زا  شافک  میرک  دیس  طسوت  ترضح  یناسر  مایپ  -9 يو . ربق  زا  ناحلاص  روبق  ترایز  رد  یجیهال  راظتنا  نتسناد  قح  هب 

. ینید هقف  نافراع  برق  شزرا و  نداد  ناشن  يولع و  تما  ناحلاص  روبق  ترایز  لصا 

فرشت يارب  تمه 

یگنوگچ دروم  رد  هللا  بزح  نیلوئـسم  زا  یکی  لاؤـس  هب  خـساپ  رد  یلاـعلا  هلظ  هللا  مادا  تجهب  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح  گرزب  عـجرم 
مدع مئاد و  دای  تسا ، راوگرزب  نآ  مئاد  دای  ترـضح ، هب  ندیـسر  هار  دومرف : مظعا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  سدـقم  رـضحم  هب  فرـشت  ناکما 

سفنت زا  یتـح  تسین  یلکـشم  راـک  ترـضح ، مئاد  داـی  دـناسر . یم  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  ار  یمدآ  ترـضح ، نآ  زا  يا  هظحل  تلفغ 
يروط ار  دوخ  غولب ، هب  ندیـسر  دننامه  مئاد  هجوت  زا  سپ  ترـضح ، قشاع  ناسنا  دهاوخ . یم  تمه  یلو  تسا . رتناسآ  زین  ندب  یکیزیف 
رـضاح هن  تسا و  ندوبن  رهاـظ  ياـنعم  هب  تبیغ  رگا  تسا و  رایـسب  تواـفت  روضح  روـهظ و  ناـیم  رگا  [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] دـبای یم  رگید 

هب ار  شندـمآ  ناوت  یم  تسا  بئاـغ  وا  هکنیا  اـب  تشاد  مئاد  هجوت  ناوت  یم  سپ  روهظ ، هن  تسا و  روضح  هب  هجوـت  ماوـق  رگا  و  ندوـبن ،
نامدزن هب  شروضح  هک  یلاح  رد  دناوخ  ار  وا  ماش  حبص و  دش و  شیارب  زا  هدشلد  ناوت  یم  تسا  رـضاح  وا  هک  یلاح  رد  تسـشن  راظتنا 

یم بئاغ  ار  ماـما  هک  یـسک  تسا  روضح  تفاـی  زا  سپ  راـظتنا  روضح ، هن  تسا و  روهظ  يراتـساوخ  ضحم ، راـظتنا  يرآ  تسا . یمتح 
ار وا  یسک  تسا ، هتسشنن  شراظتنا  هب  زگره  وا  دناد  یمن  شیوخ  لامعا  رب  رظان  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یسک  تسین  رظتنم  زگره  درادنپ 

اهنت هک  تسا  هداد  تسد  زا  لد  شراظتنا  رد  یسک  دبایب ، رـضاح  رظان و  ار  وا  هک  درادنپ  یم  يدواد  همغن  ابـص ، میـسن  یناراب ، بلق  لالز 
، اه هنتف  دابدـنت  شزو  يوهایه  يداـم و  خـلت  ياـه  یگدـنز  زیئاـپ  رد  هک  تسا  نآ  لاـبند  هب  وا  ار ، شروضح  هن  دـبای و  یمن  ار  شروهظ 

لد هدید  اب  هک  ار  وا  دنکفا  رودـب  ار ، باجح  ياه  هدرپ  ار ، هانگ  رابغ  هک  تسا  نآ  لابندـب  وا  دـنیبب ، رهاظ  شا  لد  راسخاش  رب  ار  يدـهم 
راهب ندمآ ، هک ز  ایب  دنک . یم  همزمز  ار  راظتنا  دورس  ناوربش ، هلعش  اه و  هلفاق  هلبق  ندید  يارب  وا  دنیبب  زین  نایع  هدید  هب  هتفای ، یم  رضاح 
مربص هخاش  هتسکش  دیآ  یم  رای  دیئاشگ  هدیپس  رد  هار  زا  دسر  یم  وچ  يراهب  حبص  میسن  دیآ  یم  رابب  لبنس  نسوس ز  سای و  دیآ و  یم 

یـسوم ماما  دـیآ  یم  راگن  تبیغ  هدرپ  یبش ز  ابـص  داب  هب  رحـس  متفگ  وت  قشع  ثیدـح  دـیآ  یم  راب  گرب و  تندـمآ  ارم ز  زیئاپ  تفآ  ز 
نوفدـم سوط  رد  نوراه  ربق  رانک  رد  هدـش و  هتـشک  رهز  اب  هنامولظم  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  دـنزرف  انامه  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  مظاک 

راظتنا سفن  رگا  يراب ! دشاب . هدرک  ترایز  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  دـنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  تسا 
یلص مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ةدابع  جرفلا  راظتنا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا . تدابع  جرف 
هئابآ نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  لاق  لامعا : نیرترب  ناونع  هب  جرف  راظتنا  رگا  و  تسا . تدابع  جرف  راـظتنا  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  لجوزع . هللا  جرف  راظتنا  یتما  لامعأ  لضفأ  ملسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  مالـسلا  مهیلع 
مالسلا مهیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  رقاب  لاق  تدابع : نیرترب  تسا . يدنوادخ  جرف  راظتنا  نم  تما  لامعا  نیرتهب  دیامرف : یم  ملـس  هلآ و 

: دـیامرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربماـیپ  جرفلا  راـظتنا  ةداـبعلا  لـضفأ  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
: لجوزع هللا  یلا  بحا  لامعألا  يأ  لجر  هنع  لاس  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  لاـمعا : نیرتبوبحم  تسا . جرف  راـظتنا  اـهتدابع  نیرتهب 

تسا یعیـش  ناسنا  راتفر  نیرتهب  جرف . راظتنا  دومرف : تسا ؟ مادک  ادخ  دزن  لامعا  نیرتبوبحم  دیـسرپ : نینمؤملاریما  زا  يدرم  جرفلا  راظتنا 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  هاگ  همیخ  رد  نارـضاح  نارظتنم  رگا  دـنروهظ  نامز  رد  نارـضاح  دـننامه  نارظتنم  رگا 

ماما ترـضح  هطاطـسف . یف  مئاقلا  عم  وه  رمألا  اذـهل  رظتنم  وه  مکنم و  تام  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  راتخم  نب  ضیف  نع  هدوب :
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. دشاب وا  هاگ  همیخ  رد  مئاق و  ترضح  اب  هک  تسا  یسک  دننام  دهد  ناج  راظتنا  لاح  رد  امش  زا  سک  ره  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص 
ترـضح هللا . لیبس  یف  همدـب  طحـشتملاک  رمأل  رظتنملا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  دـنا : شیوخ  نوخ  رد  رو  هطوغ  نادـهاش  هکلب  و 

رو هطوغ  دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  تسام  جرف  رظتنم  هک  یـسک  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما 
يایرد نادرم  روبـص  يا  نایهللا ، بزح  تسناد . يروضح ، تفای  زا  سپ  روهظ  بلط  ار  نآ  اضاقت و  ار ، راظتنا  هک  دیاب  سپ  دـشاب . هدـش 

یبوط ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  يراـصنا  رباـج  نع  یحو : فراـعم  رب  ناگدـننک  یـشم  يا  ناگـشیپ  اوقت  يا  اـه ، تبیـصم 
هللا بزح  کئلوا  لاق : بیغلاب و  نونم  ؤی  نیذلا  و  لاقف : هباتک  یف  هللا  مهفص  کئلوا و  مهتجحم  یلع  نیمیقملل  یبوط  هتبیغ ، یف  نیرباصلل 

نامز رد  ناگدننک  ربص  لاح  هب  اشوخ  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  نوحلفملا . مه  هللا  بزح  نا  الأ 
ادخ بزح  نامه  دنیادخ  بزح  نانآ  دومرف : هدومن و  فیصوت  نآرق  رد  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  ناگشیپ  اوقت  لاح  هب  اشوخ  تبیغ و 

. هرکـسع يدـهملا و  طاطـسف  طسو  یف  تومی  الا  انرمأل  ارظتنم  تاـم  نم  رـض  اـم  مالـسلا : هیلع  رقاـبلا  لاـق  نادـنمزوریپ : يا  دنراگتـسر .
هک تسا  نآ  دننام  دنک و  یمن  يررض  چیه  دهد  ناج  ام  جرف  رما و  راظتنا  رد  هک  یسک  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 

يزیئاپ موب  نزح  ياه  هریاد  شیوخ ، نیشنلد  ياعد  اب  دینک و  هشیپ  ار  روهظ  رد  ربص  دشاب . هداد  ناج  وا  رکشل  رد  يدهم و  هاگ  همیخ  رد 
ینفرع مهللا  کیبن ، فرعا  مل  کسفن  ینفرعت  مل  نا  کناف  کسفن ، ینفرع  مهللا  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  هرارز  نع  دـینزب : سپ  ار 

. ینید نع  تللـض  کـتجح  ینفرعت  مل  نا  کـناف  کـتجح  ینفرع  مـهللا  کـتجح ، فرعا  مـل  کـلوسر  ینفرعت  مـل  نا  کـناف  کـلوسر 
ار تربماـیپ  ینکن  یفرعم  نم  هب  ار  تدوـخ  رگا  هک  نک  انـشآ  تدوـخ  اـب  ارم  ادـنوادخ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح 
اب ارم  ایادخ  مسانشب  ار  وت  تجح  دوب  مهاوخن  رداق  مسانشن  ار  تربمایپ  رگا  هچ  نک  انـشآ  تربمایپ  اب  ارم  اراگدرورپ  تخانـش ، مخهاوخن 
یم دنلب  تمه  یلو  ندرک  سفنت  زا  رتناسآ  يدـهم  دای  يرآ  دـش . مهاوخ  هارمگ  مسانـشن  ار  وت  تجح  رگا  هچ  نک  انـشآ  تدوخ  تجح 

كاخ ریسا  زگره  هک  تسا  يدرم  مالک  نیا  دبای  یم  دوهشم  رضحم  دهاش  هشیمه  ار  دوخ  هک  تسا  يدرم  گرزب  نآ  زا  نخس  نیا  دبلط 
هب ار  یهللا  بزح  نارازه  لد  ياه  همیخ  شا ، هنابـش  نیـشتآ  ياه  هرعن  هک  تسا  ینونجم  راتفگ  نیا  تسین ، زین  كاخ  لـها  هکلب  هدوبن و 

دناوخ یم  ارف  ندوب  كاخ  ینادنز  زا  ار  ام  هک  تسا  ینید  هزوح  رالاس  رادرس  ضحم  قشع  زا  یی  هماقا  ثیدح و  نیا  تسا  هدیشک  شتآ 
لهاج تیرـشب  کیرات  لگنج  نشور  ياه  هریفـش  يا  تسا ، هدیکچ  ناتیاه  بلق  رب  نوخ  هک  یئاهدـیراورم  يا  دـیوگ  یم  یگداس  هب  وا 

هب زاورپ  هدامآ  هک  ضحم  رون  تینارون  شزورف  ياه  هدارب  يا  تسا  هدش  هتـسب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تبحم  اب  ناتیاه  هفطن  هک  زورما 
نوچ ار  هبعک  قاور  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  مومغم  تبیغ  هتفرگ  مغ  بورغ  رد  دیاش  ات  دینک  تمه  دیتسه  نامهیم  يارب  یلعا  توکلم 
زیلهد زا  يا  هرعن  هانپ ، یب  یتبرغ  رد  دـیاش  دربب  دوخ  اب  ار  ناتـسفن  تایناسفن  مره  مامت  داب  دـیراذگب  دـیریگب ، شوغآ  رد  رد  اـهبنارگ  رد 

. دینک هیوم  شیارب  زا  دیناوخب و  ار  وا  ات  دوش  هدز  نورد 

یسایس فرشت 

يازریم دومرف : یکراشف  يرئاح  نیسح  جاح  ياقآ  موحرم  ریمـض  نشور  هیقف  حلاص و  درم  زا  لقن  هب  يرئاح  یـضترم  خیـش  جاح  هللا  ۀیآ 
مزاول وکابنت و  مکح  نوماریپ  نانآ  اب  عمج و  ار  شیوخ  لضاف  باحصا  ءالـضف و  زا  يدادعت  شا ، یخیرات  ياوتف  رودص  زا  لبق  يزاریش 

هب میظنت و  ار  بلاطم  هصالخ  هک  تشاد  تیرومأم  يو ، زربم  نادرگاش  زا  یکی  تسـشن . ثحب  هب  نآ  هدشن  هدش و  ینیب  شیپ  ضراوع  و 
زور ره  زربم  درگاش  نآ  دنک . یـسررب  اددجم  تقد  شمارآ و  لامک  رد  ار  هدش  حرطم  ثحابم  نآ  وا  ات  دهدب ، يزاریـش  يازریم  موحرم 

حرطم لئاسم  هلمج  زا  تشاگن . یم  يدـییأت  ای  يداقتنا و  هیـشاح  بلاطم  نآ  رب  قیقد ، هعلاطم  ثحب و  زا  سپ  زین  ناـشیا  درک و  یم  نینچ 
ریاـس وا و  هک  دوب  اوتف  مکح  رودـص  زا  سپ  مهنآ  يزاریـش  موحرم  يارب  یناـج  رطخ  عوقو  ناـکما  زا  سرت  قوـف ، ياوـتف  نوـماریپ  هدـش 

دمحم دیـس  هللا  ۀـیآ  موحرم  دـنتخاس . یم  هداـمآ  دـنوادخ  يارب  زا  يوق  یخـساپ  يرطخ ، نینچ  عوقو  تروص  رد  یتسیاـب  یم  نادرگاـش 
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يزاریـش يازریم  هناخ  نوردـنا  هب  ار  دوخ  درادـن ، یـشزرا  نید  تحلـصم  لباقم  رد  يزاریـش  يازریم  ناج  دوب  رواب  نیا  رب  هک  یکراـشف 
نم رب  قوقح  ریاس  تیبرت و  میلعت ، يداتـسا ، گرزب  قح  یلاعبانج  دیوگ : یم  نینچ  تحارـص  لامک  رد  تافراعت  ماجنا  زا  سپ  هدناسر و 

!؟ منک تبحـص  هنادازآ  یلاـعبانج  اـب  مناوتب  اـت  هدرک  رظن  فرـص  دوخ  قوقح  زا  هقیقد  دـنچ  هزادـنا  هب  منک  یم  شهاوـخ  دـیراد ، ناوارف 
اب یکراشف  موحرم  دـییامرفب . دـیوگ : یم  مارتحا  لامک  اب  زین  دـیزرو ، یم  رارـصا  بادآ  تیاعر  هب  هداعلا  قوف  دوخ  هک  يزاریـش  يازریم 

تیبرت مالـسا و  هب  تمدخ  يرمع  زا  سپ  هک  رتهب  هچ  دتفا ؟ رطخ  هب  تناج  یـسرت  یم  ارچ  دیـس ! دیوگ : یم  رت  مامت  هچ  ره  یـشنم  دازآ 
ام هشیدـنا  تسا  ناـسآ  ناـج  نداد  نطو  هار  رد  تساـم : راـختفا  امـش و  تداعـس  بجوم  دوخ  هک  یـسرب  تداهـش  تداعـس  هب  يا ، هدـع 
یم يزاریـش  گرزب  يازریم  [. 1  ] تسا ناریـش  زا  رپ  ام  دربن  نادـیم  تسا  هدـمآ  مصخ  هک  رگا  مینک  هچ  زا  سرت  تسا  ناـمیا  تداـهش و 

مظعا هللا  یلو  ترضح  يرگید -  تسد  هب  روکذم  ءاتفا  متساوخ  یم  مکح ، رد  ریخأت  اب  یلو  متـشاد ، ار  امـش  هدیقع  نیمه  زین  نم  دیوگ :
نم هب  فرـشت  تلاح  نآ  متفر و  ارماـس -  رد  باـنج -  نآ  رهطم  بادرـس  هب  زورما  سپ  دوش ! هتـشون  فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 
رگا [ 2 . ] يرکسع نیـسح  [ 1  ] یقرواپ [. 2 . ] مداتـسرف ناریا  هب  هتـشون و  ترـضح  نآ  ناـمز  زا  ار  وکاـبنت  میرحت  مکح  نـم  داد و  تـسد 

نینمؤملاریما ترـضح  هللا . نید  یف  هقفتف  تهقفت  اذا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا : نید  فراعم  رد  هقفت  يا ، هشیدنا  هقفت  نیرترب 
یلـص یبنلا  لاق  تسا : یقیفوت  یفیقوت و  ینید  هقفت  رگا  و  نک . هقفت  نید  رد  يدنم ، هقالع  هقف  هب  رگا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هدشر . همهلأ  نیدـلا و  یف  ههقف  اریخ  دـیعب  هللا  دارأ  اذا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا 
یلـصا و روحم  رگا  و  دنک . یم  یفرعم  وا  هب  ار  دشر  هار  دنادرگ و  یم  هیقف  نید  رد  ار  وا  دهاوخب ، ار  يا  هدنب  ریخ  دـنوادخ  رگا  دـیامرف :

نأشلا میظع  ربمایپ  هقفلا ... نیدلا  اذـه  ۀـماعد  یـش ء  لکل  نا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تسا : ینید  هقفت  نید ، همیخ  دومع 
هقفت هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  سپ  تسا . هقف  نید  نوتس  تسا و  ینوتس  يزیچ  ره  يارب  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

تسرد تاداشرا  هجیتن  رد  تاطابنتسا و  اب  هک  يروطب  دنراد ، راک  ورس  رشب  یتایح  رـصنع  نیرت  یـساسا  اب  ینید  ياهقف  هجیتن  رد  ینید و 
زا فدـه  هب  رـشب  نانآ ، داشرا  رد  یلهاک  ای  طابنتـسا و  رد  ناربج  لباق  ياطخ  ضرف  رد  دیـسر و  دـهاوخ  حالف  تیادـه و  هب  رـشب  ناـنآ ،

رـصاعم خـیرات  رد  ینید  هعماج  رد  ناهیقف  یـسایس  تردـق  راهظا  نیلوا  هک  وکابنت  میرحت  گرزب  هثداـح  دیـسر  دـهاوخن  شیوخ  تقلخ 
. نآ رب  ءاـتفا  یهلا و  مکح  طابنتـسا  رد  ینید  ناـهیقف  دـیدش  تقد   - 1 تسا : دنمـشزرا  سب  یتاکن  يواـح  ریز  یناتـساد  رظنم  زا  تسا ،
، سایق شور  زا  يریگ  هرهب  اب  هناخاتـسگ  دـنرادروخرب ) زین  نید  رترب  سابل  زا  هنافـسأتم  هاـگ  هک   ) ینید عباـنم  شور و  هب  نـالهاج  یخرب 

ربمایپ سیلبا . ساق  نم  لوأ  ساقی و  نیدلا ال  ناف  نیدلا ، یف  اوسیقت  ال  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  دنریگ : یم  يزاب  هب  ار  نید 
شوخ لد  يارب  و  دوب . سیلبا  هدننک  سایق  نیلوا  اریز  دـینکن  نید  رد  سایق  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع 
هیجوت هب  هناراک  تنایخ  هناتفص و  رکون  هداد و  رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  نید  دهعتم ، ریغ  نایرجم  زا  یخرب  ای  دساف و  نارکفنشور  ندرک 

مکدحأ ۀنایخ  ناف  ملعلا  یف  اوحـصانت  لاق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  سابع  نبا  دنزادرپ : یم  ینید  ریغ  یبرغ و  ياه  هشیدنا 
اریز دیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ۀـمایقلا . موی  مکلئاسم  هللا  نا  هلام و  یف  هتنایخ  نم  دـشأ  هملع  یف 

رد وا  تنایخ  زا  رتدب  نآ  تنایخ  دنک  یم  تساوخزاب  امش  زا  ملع  دروم  رد  دنوادخ  انامه  تسا و  لام  رد  تنایخ  زا  رتدب  ملع  رد  تنایخ 
، دنناد یم  يزاب  ار  ندنار  مکح  ناسآ و  ار  هقف  نانآ  دنک . یم  لا  ؤس  ملع  هرابرد  امـش  زا  تمایق  زور  دـنوادخ  و  دـشاب ، یم  شدوخ  لام 

مکـضعب متکی  و ال  ملعلا ، یف  اوحـصانت  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  هتخادرپ : نید  فراعم  ناـمتک  هب  نیطایـش  قیوشت  اـب  سپ 
مه هاوخریخ  ملع  رد  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  لاملا  یف  ۀنایخ  نم  دشأ  ملعلا  یف  ۀنایخ  ناف  اضعب 
نک یلاخ  هناخ  دنزات : یم  نید  رب  نید  رظنم  زا  و  تسا . لام  رد  تنایخ  زا  رتدب  ملع  رد  تنایخ  اریز  دـینکن  نامتک  مه  زا  ار  نآ  دیـشاب و 

ار هرهم  رخ  نامز  ره  سانشان  رهوگ  نافارـص  تسد  زا  هآ ، هآ ، دننک  یم  رگید  ياج  ناج  لد و  ناکانـسوه  نیأک  دوش  ناناج  لزنم  ات  الد 
هک یلاح  رد  ظفاح . دننک . یم  رب  زا  ظفاح  رعش  هک  نیب  ار  نایـسدق  تفگ  لقع  یـشورخ  دمآ  یم  شرع  زا  مدحبـص  دننک  یم  ربارب  رد  اب 
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بزح تسا . یندـمآ  تسد  هب  یطابنتـسا  هنوگ  ساوسو  تخـس و  شالت  اب  افرـص  هدوب و  اسرف  تقاط  لکـشم و  سب  يراـک  یـسانش  نید 
ماقم رد  دشاب ، یم  نید  تایرورـض  زا  يوربک  ثیح  زا  دـیاش  هک  یمکح  يارب  هنوگچ  هک  رگنب  ار  يزاریـش  گرزب  يازریم  زیزع ! یهللا 

ترضح رـضحم  هب  هاگنآ  دنک و  یم  یـسررب  هتـسیرگن و  ار  مکح  ییارجا  یعوقو و  ضراوع  دهد ، یم  جرخ  هب  ساوسو  نینچنیا  قابطنا 
دنک یم  تفایرد  یناکما  یتسه  روحم  نآ  زا  ار  يدنوادخ  مکح  میقتسم  روطب  دبای و  یم  فرشت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب 

رودـص يارب  هنوگچ  هک  باـیب  ار  وا  دروآ . نوریب  سیلگنا  رامعتـسا  موقلح  زا  ار  يروشک  اـت  دـهد  یم  اوـتف  نآ  هب  تیعطاـق  لاـمک  رد  و 
هدنمرـش مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  یبوبر و  ماقم  رـضحم  رد  تمایق  يادرف  دناوتن  ادابم  ات  دراذـگ ، یم  ارجا  هب  ار  ریز  لحارم  یهلا ، مکح 

هزوح نالـضاف  عمج  هب  هشیدـنا  هضرع  ب ) ثحب . ره  يورغـص  يوربک و  ماقم  ود  رد  ینید  مکح  زا  یـصخش  هقفت  تقد و  فلا ) ددرگ :
شمارآ توکـس و  رد  ثحب  ییاهن  راتـشون  یبایزرا  ج ) ینید . مکح  یگنوگچ  رد  لاعف  نوگانوگ و  ناهذا  تقد  یبایزرا و  تهج  ینید 

شقن  - 2 یفرشت . ياه  تاقالم  رد  ینید  عرـش  روحم  رـضحم  هب  یطابنتـسا  ماکحا  میقتـسم  هضرع  د ) ینید . مکح  طابنتـسا  تهج  لماک 
تهاقف خیرات  رد  ماکحا  هضرع  طابنتـسا و  رد  ینید  تازوح  لوا  هجرد  ناهیقف  کیرحت  رد  عاجـش  رکف و  شوخ  نادرگاش  دیدرت  نودب 
نیسحلا نب  یلع  لاق  یملع : يوگتفگ  ثحب و  ماقم  رد  یتح  شیوخ  دیتاسا  قوقح  بادآ و  هب  تبسن  نایوزوح  دیدش  تبقارم   - 3 هعیش .

... کـتوص هیلع  عفرت  ـال  نأ  و  هیلع ، لاـبقالا  و  هیلا ، عامتـسالا  نسح  و  هسلجمل ، ریقوتلا  و  هل : میظعتلا  ملعلاـب : کـسئاس  قح  مالـسلا : هیلع 
بوخ شنانخس  هب  يراذگب ، مارتحا  شسلجم  وا و  هب  هک : تسا  نیا  وت  رب  ملعم  قح  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 

نارادمدرس زا  يوزوح  ناهیقف  تیعجرم و  زیهرپ  يرود و   - 4 ینکن . دنلب  وا  رب  ار  تیادص  و  يزرو ، تردابم  شرادید  هب  هداد و  شوگ 
زا ینید  یتموکح  يوناث و  یلوا ، نیمارف  رودـص  هب  کیرحت  رد  نارای ، يراتفگ  تحارـص  موزل   - 5 یـسایس . يرکون  هصرع  نارگیزاب  و 

يدنمشزرا  - 6 یتموکح . ماظن  نید و  حـلاصم  ظاحل  ماـگنه  هب  ناـنآ  يـالاو  تیـصخش  ظاـحل  مدـع  ینید و  يربهر  تیعجرم و  يوس 
ماقم اب  ینید  هماع  حـلاص و  تیعجرم  تیربهر و  طاـبترا  موزل  هکلب  ناـکما و   - 7 ینید . ءاتفا  مکح و  رودص  زا  یـشان  تداهـش  شیادیپ 

هللا ۀیقب  ترـضح  صاخ  هجوت   - 8 تسا . هدراذـگ  شیامن  هب  ار  تقیقح  نیا  زین  نونکات  هعیـش  خـیرات  هکنانچ  ینیوکت -  تیالو  يامظع 
میرادـن ییایند  تسایند  ات  وت  یب  ام  یعیـش . ناریا  صوصخب  ینید و  عماوج  زا  تسارح  ظفح و  هب  تبـسن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

 - 9 ینایح . ناملـس  میرادـن  ییایرد  وت  زج  اـم  ییوت ، اـیرد  بآ  تیثیح  یکاـخ و  يوربآ  وت  میرادـن  ییاـغوغ  میـشوماخ و  گنـس  نوچ 
. نآ يارجا  ای  مکح و  ماقم  رد  ینید  ياه  هزوح  هتسراو  ناهیقف  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  مئاد  ینابیتشپ 

امن هرهچ  فرشت 

مالـسالا ۀجح  موحرم  دومرف : شقباس  دیتاسا  زا  قثوم  لقن  هب  زین  وا  هتـسراو و  فراع  زا  لقن  هب  روپ  هللا  حـتف  نسح  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
هب يو  هارمه  هب  زین  ناشباحـصا  ناشیوخ و  زا  يا  هدع  دومن ، ادخ  هناخ  زا  رادـید  يارب  تمیزع  دـصق  يزور  گرزب ، دـهاجم  ملاع  یتفش 

هنیدم هکم و  يوس  هب  اجنآ  زا  البرک و  فجن و  هب  ناریا  زا  نایناوراک  ریـسم  نارود ، نآ  موسرم  قبط  دـنبای . فرـشت  جـح  هب  ات  هداتفا ، هار 
هارمه هب  یلوپ  هک  نیا  زا  وا  ناشیوخ  زا  یخرب  . دـنیامن یم  تماقا  رهـش  نآ  رد  ار  يزور  دـنچ  هتفاتـش و  هیلاع  تابتع  ترایز  هب  سپ  دوب .

هدافتسا نآ  زا  زاین  عقاوم  رد  اب  دنداد ، یتفش  موحرم  هب  دنداهن و  يا  هسیک  رد  ار  ناشیاهلوپ  تناما  هب  تهج  نیا  زا  دندوب . نارگن  هتـشاد ،
، دسر یم  ارف  تکرح  زور  هرخالاب  دنامب ! ملاس  ثداوح  دنزگ  زا  یفخم ، شقاتا  زا  يا  هشوگ  رد  ار  قوف  هسیک  زین  یتفـش  موحرم  دنیامن .

دوش یم  هجوتم  شا  هیثاثا  يدنب  هتسد  يروآ و  عمج  هناخ و  هب  تشگزاب  زا  سپ  هتفر ، مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ترایز  هب  عادو  يارب  وا 
مظعا هللا  یلو  ترـضح  هب  ناـیوج  هثاغتـسا  هدـمآ و  نوریب  قاـتا  زا  ینارگن  بارطـضا و  لاـمک  رد  سپ  تسین !؟ يربخ  لوپ  هسیک  زا  هک 
يراج تروبع  مهرم  وت  مشچ  هشوگ  مناج  هب  مدـمه  وت  دای  ارم  يا  ییاجک  دباتـش . یم  هلهـس  دجـسم  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع 

، هثاغتـسا رارطـضا و  تلاح  نآ  رد  دـیوگ : یم  نینچ  هثداح  نآ  دروم  رد  دوخ  وا  [. 1  ] مزمز يابهص  ششوج  تروضح  خرـس  لگ  لصف 
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مامت تشحو  اب  سپ  دیامن ، مناج  رب  دصق  هک  دشاب  یمجاهم  هک  دنکن  متفگ  دوخ  اب  مدید ، رود  زا  ار  يراوس  بسا  هک  تشذگن  یتاظحل 
زا سپ  شابن ! نارگن  یتفـش  ياقآ  هک : دـش  دـنلب  ییادـص  رود  زا  بجعت  لامک  رد  راوس ، بسا  نآ  ندـش  کیدزن  اـب  مداتـسیا . راـظتنا  هب 

نامز ماما  نم  يراد ، یلکـشم  هچ  یتفـش ! ياقآ  دومرف : دیـسر ، نم  هب  راوس  بسا  یتقو  متفاـیزاب ، ار  دوخ  شمارآ  تـالمج ، نیا  ندـینش 
ریغ لد  هلان  رب  تسین  یسک  وت  زج  ءارمالا  ریما  زورما  دیناد ؟! یم  رتهب  ارم  لکشم  دوخ  دیتسه ، نامز  ماما  امش  رگا  متفگ : هناروابان  ماوت ؟!

، دومرفن يزیچ  رگید  ترضح  [. 2  ] تسین یـسرج  کناب  وت  سوقان  همغن  زج  اسیلک  رید و  رد  هناـختب و  هبعک و  رد  تسین  یـسر  داـیرف  وت 
رازاب ياه  لامح  زا  یکی  مدش  هجوتم  ناهگان  نم  ولاه ؟! ولاه ... ولاه ... دندز : دایرف  دندینادرگرب و  ناهفصا  رهش  تمـس  هب  ار  ناشتروص 

لح ار  یتفش  ياقآ  لکشم  دومرف : وا  هب  ترـضح  دش . رـضاح  مارتحا  لامک  رد  ترـضح  دزن  رد  دوب -  ولاه ؟! هب  روهـشم  هک  ناهفـصا - 
هللا لجع  ترـضح  نتفر  زا  سپ  درب ، فیرـشت  هدرک و  یظفاحادـخ  دومرف ، یم  ار  ملکـشم  ندـش  لح  تراشب  هک  یلاـح  رد  هاـگنآ  نک .

دییأت ار  نآ  دنخبل  اب  یتسه !؟ نامدوخ  يولاه  نامه  امـش  متفگ : هدرک و  ولاه  هب  ور  مامت  تریح  اب  هدمآ و  دوخ  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
هس ترضح  ارچ  سپ  مدیسرپ : مدینش . هلب  تفگ : يدینش ؟ ناهفصا  رهش  رد  ار  ترضح  يادص  امش  مدیسرپ : وا  زا  هناواکجنک  سپ  درک ،

ار ترـضح  يادـص  هار  ریـسم  رد  ضرالا  یط  ماگنه  هب  موس  مود و  راب  تفگ : وا  يدـناسر !؟ هفوک  هب  ار  تدوخ  اـت  دـندز  تیادـص  راـب 
يو و زا  ینخـس  نیرتکچوک  هک  درک  ادـیکا  هیـصوت  زین  نم  هب  دـناسر و  فجن  هب  هظحل  کـی  رد  ارم  ولاـه  متفگن ، يزیچ  رگید  مدـینش .
ار لوپ  هسیک  ات  هتشگزاب  وا  تکرح ، ماگنه  هب  ات  هدرک ، عمج  ار  ما  هیثاثا  هیقب  هک  داد  روتسد  هاگنآ  میوگن . یسک  هب  هلهس  دجـسم  هثداح 

دزن رد  لوپ  ياه  هسیک  هارمه  هب  ار  وا  هرابود  تکرح ، يارب  ندش  هدامآ  لیاسو و  ندرک  عمج  زا  سپ  یلاحشوخ  اب  نم  تفر و  وا  دهدب .
مهاوخ تناشن  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ياه  همیخ  هدـمآ و  ترادـید  هب  مدوخ  تافرع  رد  دومرف : داد و  نم  هب  ار  اه  لوپ  متفاـی ، شیوخ 

زیزع رمع  تشذگ  اهاش  وت  راظتنا  رد  مدنام : یقاب  شرادید  ترـسح  راظتنا  هب  نم  تفر و  دـش و  دـیدپان  مرظن  زا  هاگنآ  نامب ! رظتنم  داد ،
دعب هب  زور  نآ  زا  [. 3  ] ناج يدهم  هار  وت  بانج  يوس  هب  دوب  ایآ  وت  لامج  منیبب  هک  مقـشاع  نم  ناج  يدـهم  هآ  ریغ  نم  لصاح  تشگن 

رد متفای ، فرشت  هکم  هب  نایناوراک  هارمه  هک  نآ  ات  تشذگ ، یم  نم  رب  هام  کی  هزادنا  هب  اهزور  زا  کی  ره  مدیشک ، یم  یتخـس  راظتنا 
ره داد ، مناشن  ار  اه  همیخ  رود  زا  یلو  درب ، ۀمحرلا  لبج  رانک  رد  ترضح  ياه  همیخ  يوس  هب  ارم  دمآ و  مرادید  هب  وا  تافرع  زور  رصع 
هک دومرف  رما  نم  هب  هاگنآ  مدرک ، اشامت  ار  اه  همیخ  سوسفا  اب  سپ  درادن ، هزاجا  تفگ  دربب ، اه  همیخ  نورد  هب  ارم  هک  مدرک  رارصا  هچ 

مرادـید هب  رایـسب  نامدرم  متـشگزاب ، ناهفـصا  هب  جـح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دـماین ! زین  اقافتا  هک  منیبب ، زین  ار  وت  ینم  رد  دـیاش  مدرگزاب ،
هک درک  يا  هراشا  مهد ، ناشن  وا  تیصخش  اب  بسانتم  لمعلا  سکع  هک  متـساوخ  ات  دمآ ، مرادید  هب  زین  ولاه  نامه  مدید  ناهگان  دندمآ ،
نأش فرـش و  زع و  یپ  ینعم  لها  دش : رارقرب  وا  نم و  نایم  یبیجع  هطبار  دعب  هب  زور  نآ  زا  یلو  مدرک ، نینچ  راچان  هب  سپ  مریگب ، مارآ 

[. 4  ] دـنمه ناهنپ  رهاظ و  رد  همه  روای  رای و  مغ  هب  راوخ  مغ  رگیدـکی و  يداش  رد  داـش  دـنمه  ناـگورگ  دنـشیوخ و  تمه  هدـنب  دـنمه 
ام ناـمز  تسا ، دـنوادخ  يوس  هب  نم  ریـس  تقو  بشما  تفگ : دـمآ و  مغارـس  هب  ولاـه  یبـش  همین  هک  نآ  اـت  تشذـگ ، دـنچ  يراـگزور 

رارـصا هب  وا  زا  امنب ! نفد  ناهفـصا  دالوف  تخت  ناتـسربق  زا  هقطنم  نـالف  رد  نفک و  ارم  نک  فطل  مور ، یم  اـیند  زا  بشما  نم  تشذـگ ،
یم هک  تسا  نیمه  ایند  تسا ، هدـنامن  یقاب  رتشیب  تعاس  ود  یکی  تفگ : فیرظ  يا  هلمج  رد  وا  دـنک ، نایب  ار  هتفگاـن  قیاـقح  متـساوخ 

تسگنت هثداح  لاجم  زاتب  هناکباچ  وت  ینیرت  راوسهش  وت  یکالاچ  هک  ورب  ردارب  ریخب  رفس  یکاب  یب  کین  وت  یئاهر  وت  یقـشاع  وت  ینیب ؟!
نفک و هب  مدرک و  ربخ  ار  نامدرم  هتفای ، هدرم  ار  وا  متفاتـش ، شرادـید  هب  ررقم  تقو  رد  تفر ، درک و  یظفاحادـخ  سپ  زاتب  هنارک  نیا  زا 

رادـنپ هدرپ  ادـخ  نادرم  متفرگ : ناوارف  ياـهتجاح  زین  وا  زا  متـشامگ و  تمه  شربـق  یگـشیمه  تراـیز  هـب  سپ  نآ  زا  مـتخادرپ . شنفد 
هفیاط کی  دندینـش  هتکن  نامه  دنتفگ  هک  هتکن  ره  دنتفرگ  تسد  نآ  زا  دنداد  هک  تسد  ره  دندیدن  چیه  ادخ  ریغ  اج  همه  ینعی  دندیرد 

تشگنارس ترـسح  هب  هرمز  کی  دنداشگ  هناشاک  رد  ترـشع  هب  هقرف  کی  دندیزگ  تاقالم  رهب  ار  هلـسلس  کی  دنتـشرس  تافاکم  رهب  ار 
دندیود و موق  کی  دصقم  هب  دندیسر  هدیشوکن  یعمج  کی  دندیرم  تاجانم  خیش  رب  هب  یموق  دنبارخ  تابارخ  ریپ  رد  هب  یعمج  دندیزگ 
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هک اریز  زیخ  رحـس  ناریپ  نطاب  زا  بلط  تمه  دندینت  ماد  یـسب  دندناشف و  هناد  سب  یکاخ  مدآ  رذگهر  رد  هک  دایرف  دندیـسرن  دصقم  هب 
رازاـب هب  دـنیرآ  رد  قلخ  نوچ  دـندیورگ  لـطاب  هب  دـندیربب و  قـح  زک  یهورگ  ناـماد  هب  تسد  نزم  راـهنز  دـندیبلط  ملاـع  ود  ار ز  یکی 

زاب رظن  ناغرم  دندیربن  سک  ره  هزادنا  هب  هماج  نیاک  تسا  دنلب  ورس  نآ  زا  لفاغ  رظن  هاتوک  دندیرخ  هک  یعاتم  دنـشورفن  مسرت  تقیقح 
. ییاهاط [ 3 . ] يراصنا یلعدمحم  [ 2 . ] يدمحم اضرمالغ  [ 1  ] یقرواپ [. 6 [ ] 5  ] دـندیرپ كالفا  رب  كاخ  هگماد  زا  یغورف )  ) ریـس کبس 

دنتسه ینانم  ؤم  نانآ  دنرادن ، ینزح  فوخ و  ایند  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهولاه  ولاه و  يرآ ! [ 6 . ] یماطسب یغورف  [ 5 . ] یلیخد ربکا  [ 4]
رد ادـخ  نوقتی . اوناک  اونمآ و  نیذـلا  نونزحی -  مه  مهیلع و ال  فوخ  هللا ال  ءایلوأ  نا  الأ  میرک : نآرق  دـنتخاس : شیوخ  هشیپ  ار  اوقت  هک 

تفلاخم زا   ) دندروآ و نامیا  هک  انامه  دنوش . یم  نیگمغ  هن  دنراد و  یسرت  هن  ادخ  ناتسود ) و   ) ءایلوا هک  دیشاب  هاگآ  دیامرف : یم  نآرق 
ترـضح اهرهاظ . یلا  سانلا  رظن  نیح  ایندلا  نطاب  یلا  اورظن  نیذلا  مالـسلا : هیلع  یـسیع  لاق  ار : نید  نطاب  و  دندومن . زیهرپ  ادخ ) نامرف 

لاق ار : ایند  ییاهن  هجیتن  و  دنتـسیرگن . یم  نآ  نطاب  هب  نانآ  دـندرک  هاگن  ایند  رهاـظ  هب  مدرم  هک  هاـگنآ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
هماع هک  یماگنه  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  اهلجاع . یلا  سانلا  رظن  نیح  ایندلا  لجآ  یلا  اورظن  نیذلا  مالسلا : هیلع  یـسیعلا 

یسیعلا لاق  دنرادن : ساره  گرم  زا  هدید ، دنرگن . یم  ایند  هدنیآ  تبقاع و  هب  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دننک ، یم  هاگن  لاح  نامز  هب  مدرم 
دوباـن دندیـسرت ، یم  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  مهتیمی ... نأ  نوشخی  اـم  اـهنم  اوتاـمأ  و  مالـسلا : هیلع 

دنراد بیجع  يرابخا  دوخ  نانآ  دنا ، شخب  تینارون  رون ، نآ  هب  هدرک و  رون  بلط  دنوادخ  رون  زا  دنراد و  تسود  ار  ادخ  نانآ  دـندرک .
نخـس ادخ  باتک  هب  نانآ  دنزیخ ، یم  اپب  ادـخ  باتک  يارب  زین  نانآ  تساپرب و  نانآ  هب  دـنوادخ  باتک  تسا ، یبیجع  رابخا  زین  نانآ  زا  و 

نوؤیـضتسی یلاعت و  هللا  نوبحی  مالـسلا : هیلع  یـسیعلا  لاق  دنک : یم  هضرع  ار  شیوخ  راتفگ  نانآ  قیرط  زا  زین  ادـخ  باتک  دـنیوگ و  یم 
ملع مهب  و  اوقطن ، هب  باتکلا و  قطن  مهب  و  اوماق ، هب  باتکلا و  ماق  مهب  بیجعلا ، ربخلا  مهدـنع  و  بیجع ، ربخ  مهل  هب ، نو  ؤیـضی  و  هرونب ،

، هتفرگ ییانـشور  وا  روـن  زا  دـنراد و  تسود  ار  یلاـعت  يادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  دـیامرف : یم  مالـسلا  هـیلع  یـسیع  ترـضح  باـتکلا .
تفگ و نخس  نانآ  هطـساوب  ادخ  باتک  دنتـشگ ، راوتـسا  نانآ  هب  ادخ  باتک  تساهنآ . دزن  اهنآ و  يارب  بیجع  ربخ  دنک ، یم  یناشفارون 

ناشتدابع رد  نانآ  دندش . هتخانش  ادخ  باتک  هطـساو  هب  نانآ  دش و  هتخانـش  نانآ  قیرط  زا  ادخ  باتک  دنتفگ ، ادخ  باتک  هب  نخـس  نانآ 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  هتدابع . یف  یلاعت  هللا  اوصلخأ  موق  مه  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  نع  سابع  نبا  دنا : صلاخ 

اب ناش  يراذگ  رکـش  نیرتشیب و  ناشیادخ  رکذ  نانآ  دـندومن . صلاخ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  تدابع  هک  دنتـسه  یموق  نانآ  دـیامرف ... : یم 
و ارکـش ، هل  مهمودأ  ارکذ و  هل  سانلا  رثکال  هللا  ءایلوأ  نا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا : نیرت  میظع  ایالب  رب  ناشربص  نیرت و  ماود 

دای هب  همه  زا  رتشیب  هک  دنتـسه  یناسک  ادـخ  يایلوا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  اربص . هئالب  یلع  مهمظعأ 
لاق دنـشاب : یم  ناشناوریپ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  نانآ  يرآ ! دـنراد . میظع  ربص  وا  يالب  رب  دنتـسه و  وا  رازگرکـش  هشیمه  ادـخ و 
ماما نینمؤملاریما  ترضح  انعابتأ ... نحن و  مه  لاقف : نینمؤملا ؟ ریمأ  ای  مه  نم  اولاق : هللا ؟ ءایلوأ  نم  نوردت  مالـسلا ...: هیلع  نینمؤملاریما 

... ام ناوریپ  ام و  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نانآ  نینمؤملاریما  ای  دنتفگ  دیـسانش ؟ یم  ار  ادـخ  ءایلوا  ایآ  دـندومرف ... : مالـسلا  هیلع  یلع 
یبوط ریصب  ابأ  ای  مالـسلا ...: هیلع  قداصلا  لاق  دنروهظ : ماگنه  هب  وا  ناعیطم  وا ، روهظ  نارظتنم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  مئاق  هعیـش  نانآ 

ترـضح نونزحی . مهال  مهیلع و  فوخ  نیذـلا ال  هللا  ءایلوأ  کئلوا  هروهظ ، یف  هل  نیعیطملا  و  هتبیغ ، یف  هروهظل  نیرظتنملا  انمئاق  ۀعیـشل 
عیطم روهظ  نامز  رد  رظتنم و  تبیغ  نامز  رد  هک  ام  مئاق  نایعیش  ناوریپ و  لاح  هب  اشوخ  ریـصبابا  يا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

یناگدننیب رکذ ، ناش  توکـس  هک  دنتـسه  ینانکاس  نانآ  دنرادن . یمغ  نزح و  تسین و  اهنآ  رب  یـسرت  هک  دنیادخ  ءایلوا  نانآ  دنتـسه  وا 
، تسا تکرب  نامدرم  نایم  ناشنتفر  هار  هک  دنتـسه  یناگدنور  تمکح ، ناشراتفگ  هک  دنتـسه  یناگدنیوگ  تربع ، ناشهاگن  هک  دنتـسه 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  قداصلا  لاق  تفای : یمن  رارقتـسا  ناشیاهندـب  رد  هظحل  کی  نانآ  حاورا  دوبن ، یهلا  تاردـقم  رگا  يرآ 

سانلا نیب  مهیشم  ناکف  اوشم  و  ۀمکح ، مهقطن  ناکف  اوقطن  و  ةربع ، مهرظن  ناکف  اورظن  و  ارکذ ، مهتوکس  ناکف  اوتکس  هللاءایلوا  نا  ملس :
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مالـسا نأشلا  میظع  ربمایپ  باوثلا . یلا  اقوش  باذـعلا و  نم  افوخ  مهداسجأ  یف  مهحاورأ  رقت  مل  مهیلع  بتک  دـق  یتلا  لالجالا  الول  ۀـکرب 
تسا و هنامیکح  ناشراتفگ  زیمآ و  تربع  ناشیاههاگن  و  رکذ ، ادخ  ءایلوا  توکـس  هک  یتسردب  دیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هب قوش  منهج و  باذـع  زا  سرت  تدـش  زا  دوبن  ررقم  نیعم و  نانآ  ياـهلجا  رگا  دـشاب ، یم  تکرب  هیاـم  مدرم  ناـیم  ناشراذـگ  تشگ و 

ادیپان ياهرد  نانآ  بایرد ، نامدرم  نایم  رد  ار  ناهنپ  ياه  هرهچ  نیا  زیزع ! يا  سپ  دنام . یمن  یقاب  ناشمسج  رد  حور  یتشهب  ياهشاداپ 
ترـضح هداـبع . یف  هـیلو  یفخأ  یلاـعت ... كراـبت و  هللا  نا  ملـس : هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  نـع  هئاـبآ  نـع  رقاـبلا  لاـق  دـندنوادخ :

چیه نیاربانب  تسا  هدرک  ناهنپ  شناگدنب  نایم  رد  ار  دوخ  یلو  .. یلاعت كرابت و  دنوادخ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما 
دنوادخ اب  هبراحم  نانآ ، رب  تناها  هک  دیناد . یمن  امـش  دشاب و  ادـخ  یلو  وا  دـیاش  دیرامـشن ، کچوک  ار  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  هاگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ۀبراحملاب . ینزراب  دقف  ایلو  یل  ناهأ  نم  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  سنا  تسا :
رادید تفای و  رد  ینید  هیقف  تقایل  فلا ) تاراشا : تسا . هدیبلط  گنج  هزرابم و  هب  ارم  دیامن  تناها  ارم  یلو  سک  ره  دیامرف : یم  ملس  و 

رد وت  ار  وت  منک  اشامت  هک  هدب  رگد  یمشچ  وت  يور  رادید  لباق  تسین  هدید  نیا  فیرشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعا  هللا  ۀیقب  ترـضح 
تفایرد هلهس  دجسم  لثم  سدقم  ياهناکم  شقن  ب ) دی . ؤم  اضر  دیس  ار  وت  منک  ادیپ  میآرب و  اجک  ردناک  مرکفت  رد  نم  یعمج و  نایم 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح  تباجا  هب  تبـسن  یتفـش  موحرم  هناهیقف  خساپ  دروخرب و  ج ) يدـنوادخ . ءایلوا  دـنوادخ و  یلو 
ياه نیرترب  دوجو  ه) يدنوادخ . ءایلوا  ماقم  نابحاص  نایم  نیملسم  هعماج  یسایس  یئایفارغج  یئالو  میـسقت  د ) ناهنپ . تیعقاو  تفای  يارب 

ندوب انعم  یب  و ) ییایند . تارابتعا  رب  شرگن  هوحن  رد  رییغت  موزل  هجیتن  رد  یعامتجا و  تارابتعا  اه و  لغـش  نیرت  تسپ  رد  ناـکما  ملاـع 
عماوج یگدنز  ندش  هرادا  يرشب  قوفام  ياهتردق  اب  ز ) مالسلا . مهیلع  تیبلا  لها  یئالو  تموکح  يروضح  گنهرف  رد  تفاسم  ناکم و 

نازیم و ندوب  يدادعتسا  ط ) ینید . تموکح  یئایفارغج  تیالو  نابحاص  رضحم  رد  اه  هدش  مگ  مامت  ندوب  رضاح  ح ) یمالـسا . یعیش و 
ناکم و نامز و  نتسناد  هجیتن  رد  یگدنز و  ندوب  هناملاع  ي ) فیرشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  رضحم  هب  تافرـشت  دادعت 

درد هدرپ  نآ . ندرکن  اشفا  یگدنز و  تاظحل  نیرخآ  ات  یتح  دنوادخ  ءایلوا  طسوت  رارسا  ظفح  ك ) یهلا . ءایلوا  يوس  زا  گرم  تیفیک 
لد گنت  هچ  رگ  نارگید  لد  یئوج ز  هچ  دـنب  نآ  رب  درادـن  دـنب  وت  لد  نوچ  تسا  مرحم  وت  لد  مه  ار  وت  زار  تسا  ملاع  نیا  رد  هک  ره 

یـسانشن ات  تفگ  زاب  ارچ  دروخ  یم  هک  هشیـش  تفگ  زار  یگنت  زا  وت  لد  رگ  تساور  یئوگن  هکنآ  را ز  لد  زار  تساـطخ  نیا  يا  هدـش 
سپ یتح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرکون  ینیوکت  ریثأت  ل ) یماظن . شیوخ  رارـسا  رهوگ  نکم  حرط  شیوخ  راـی  رهگ 

ءاـیلوا راـک  نیرتمهم  ناونع  هب  یعیـش  رطـضم  نادـنمزاین  دـنمزاین و  ناـمدرم  هب  تمدـخ  م ) نم . ؤم  ياـهناسنا  تاـجاح  عفر  رد  گرم  زا 
. ندوب دنوادخ 

شخب تاجن  فرشت 

داوس نتـشادن  مغریلع  هک  مسانـش  یم  ار  يرایتخب  راید  یلاها  زا  هللادبع  خیـش  مان  هب  يدرم  دومرف : يرئاح  یـضترم  خیـش  هللا  ۀیآ  موحرم 
فجن هب  كرت و  شا ، قئالع  مامت  اب  ار  اه  يرایتخب  طیحم  وا  ادـتبا  رد  دراد ، تاـیونعم  ملاـع  رد  بیجع  يریـس  لوادـتم ، مولع  هب  تبـسن 

تهج البرک  فجن و  زا  هدایپ  زین  لاس  ره  دش . مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نارئاز  هب  تمدخ  لوغـشم  مرح  يرادشفک  رد  تفر و  فرـشا 
هب يو  اه ، یثعب  تموکح  زا  سپ  تشگ . یم  زاب  البرک  هب  ترایز  يزور  دنچ  زا  سپ  هدمآ و  دهشم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز 
یم دوخ  وا  دـنک . یم  یگدـنز  هتفرگ و  هراجا  هب  ار  یقاتا  يدزی ، نیـسح  قداص  دیـس  جاح  ياقآ  لزنم  رد  مق  رد  کـنیا  ترجه و  ناریا 

يزیچ دوب . مرگ  رایـسب  اوه  متفاـی ، يریوـک  ناـبایب  رد  ار  دوـخ  ناـهگان  هسدـقم ، تاـبتع  زا  یکی  يوـس  هب  يور  هداـیپ  ماـگنه  هب  تفگ :
مامت هچ  ره  تمحز  هب  سپ  متـشادن ، ریوک  نآ  زا  روبع  زج  يا  هراچ  لاح  نیع  رد  دش . تلع  رب  دیزم  یگنـسرگ  یگنـشت و  هک  تشذگن 

هدـییور ریوک  طسو  رد  یتخرد  هک  دوب  نیا  رب  مروصت  ادـتبا  متفاـی . يا  هناوتـسا  یهبـش  رود  زا  هک  تشذـگن  يزیچ  مداد ، همادا  هار  هب  رت 
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نیمز يور  رب  ار  شا ! هنیمـشپ  سابل  هک  مدش  يدرم  هجوتم  هاگان  هب  هتفر ، رتکیدزن  دیور . یمن  تخرد  ریوک  رد  متفگ  دوخ  اب  ادتبا  تسا ،
نآ ریز  زا  هلصافالب  وا  یلب . متفگ : يا ؟ هنـشت  امـش  تفگ : یلطعم  نودب  هیلوا ، تافراعت  مالـس و  زا  سپ  تسا ، هداتـسیا  راظتنا  هب  هداهن و 
يا نکفا  رد  هداب  یتشک  هب  ارم  موش ! باریـس  نآ  زا  ات  داد ، متـسد  هب  هدروآ و  نوریب  نیریـش  بآ  زا  رپ  کنخ و  يا  هزوک  هنیمـشپ  ساـبل 

هرابود [. 1  ] زادنا بالگ  لد  رد  دسح  کشر و  رارش  یماج  وبکشم  گنرلگ  یم  نازر  ایب  زادنا  بآ  رد  نک و  یئوکن  دنا  هتفگ  هک  یقاس 
زا سپس  داد ! متسد  هب  هدمآ  رد  رونت  زا  هزات  مرگ و  ینان  هنیمشپ ، سابل  نامه  ریز  زا  هرابود  سپ  يرآ . متفگ : يا ؟ هنسرگ  امـش  دیـسرپ :

. منک یگنـسرگ  عفر  هرک  نان و  اب  اـت  داـهن ، ملباـقم  رد  هدروآ و  رد  یلاـع  رایـسب  يا  هرک  دوب ، ساـبل  ناـمه  ریز  رد  هک  یکـشخ  کـشم 
ساـبل ناـمه  ریز  زا  هلـصافالب  وا  مهاوـخ ! یم  هلب  متفگ : یلاحـشوخ  اـب  یهاوـخ ؟ یم  هزبرخ  تفگ : نم  هب  ندـش ، ریـس  زا  سپ  یتاـظحل 

: دیسرپ هرابود  دعب  یقیاقد  مدرک . لیم  زین  نآ  زا  سپ  تسا . هدش  هدیچ  هتوب  زا  هزات  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  دروآ  رد  ار  يا  هزبرخ  یمـشپ ،
ندیـشون يارب  ارچ  هک  مدش  نامیـشپ  ادـعب  میدـش . ادـج  هدرک و  یظفاحادـخ  رگیدـکی  زا  هاگنآ  مهاوخ ! یمن  متفگ : یهاوخ ؟ یم  ياچ 

!؟ دروآ یم  رد  هنیمشپ  سابل  نآ  ياجک  زا  تسا ، روامس  يرتک و  يروق ، هب  جاتحم  هک  ار  ياچ  منیبب  ات  مدادن ، تبثم  باوج  يو  هب  ياچ 
نامحرلادبع تسا : ناشتایح  نارود  رد  نانآ  ترایز  دننامه  ینونک  نارود  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  ترایز  رگا  [ 2 . ] ظفاح [ 1  ] یقرواپ [. 2]

ره دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  انتایح ... یف  انراز  امناکف  انتامم  یف  انراز  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  ملـسم  نب 
، فرـصت تردـق  كاردا ، رگا  و  هدومن ... ترایز  ار  ام  نامتایح  نامز  رد  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  دـنک ، ترایز  نامتافو  زا  دـعب  ار  ام  سک 

لاق نانمؤم : ترایز  رب  نایعیـش  رگا  و  تسا ؛ نانآ  يویند  یگدـنز  گرم و  زا  رتارف  مالـسلا  مهیلع  همئا  يارب  زا  ناحلاص  يرای  تیادـه و 
ترـضح هللا . ءایلوا  اولـصاو  هللا و  ادـعأ  اولیاز  هللا ، یف  اوعنما  یف هللا و  اوطعأ  و  هللا ، یف  اوسلاج  هللا و  یف  اوروز  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما 

هرانک ادخ  نانمـشد  زا  و  دشاب ، ادخ  ياضر  يارب  امـش  عنم  اطع و  ینیـشنمه و  ترایز و  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما 
قنع یف  ادـهع  ماما  لکل  نا  لاق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  اشولا  مالـسلا : مهیلع  همئا  صوصخب  و  دـییامن . ینیـشنمه  ادـخ  ءاـیلوا  اـب  هتفرگ 
ناک هیف  اوبغر  امب  اقیدـصت  مهترایز و  یف  ۀـبغر  مهراز  نمف  مهروبق ، ةرایز  ءادالا  نسح  دـهعلاب و  ءافولا  ماـمت  نم  نا  هتعیـش و  هئاـیلوا و 

شنایعیـش و ءایلوا و  ندرگ  رب  تسا  يدـهع  یماما  ره  يارب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  ۀـمایقلا  موی  مه  ءاعفـش  مهتمئأ 
تعافش همئا  دنک  ترایز  ار  نانآ  قیدصت  هقالع و  يور  زا  هک  ره  نیاربانب  تسا . دهع  نیا  هب  يافو  نیرتهب  نیرتلماک و  نانآ  روبق  ترایز 

راز نم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  رقابلا  لاق  هدوب : ادخ  نامهیم  نارئاز ، رگا  ؛و  تسا دنم  هفیظو  دوب . دـنهاوخ  يو  ناگدـننک 
هللا یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هایا . کبحب  ۀنجلا  کل  تبجوا  دق  كارق و  یلع  يرئاز ، یفیض و  تنا  هل : لجوزع  هللا  لاق  هتیب  یف  هاخ 

نم و ناـمهم  وت  دـیامرف  یم  وا  هب  لـجوزع  دـنوادخ  دوـش  شردارب  لزنم  دراو  تراـیز  دـصق  هب  سک  ره  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ترخآ رد  و  مدومن . بجاو  تیارب  وا ، هب  تبـسن  وت  تبحم  رطاخ  هب  ار  تشهب  تسا و  نم  هدـهع  رب  وت  مارکا  یتسه و  نم  هدـننک  ترایز 

و یلع ، کباوث  ترز و  يایا  لجوزع : لاق  هللا  یف  هاخا  راز  نم  لاق : مالسلا  مهیلع  قداصلا  نع  نیـصح  دنرادن : تشهب  زا  رتمک  یباوث  زین 
، دورب شردارب  ترایز  هب  دـنوادخ  رطاخ  هب  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  ۀـنجلا . نود  اباوث  کل  یـضرا  تسل 

سپ موش . یمن  یـضار  تیارب  تشهب  زا  رتمک  هب  هک  انامه  تسا  نم  هدـهع  رب  وت  شاداپ  يدرک و  تراـیز  ارم  وت  دـیامرف : یم  وا  هب  ادـخ 
هک دـنادب  زین  درخب و  ناج  هب  ار  اه  یتخـس  مامت  زین  هار  نیا  رد  دـنک و  تمه  مالـسلا  مهیلع  همئا  تراـیز  رب  یهللا  بزح  هعیـش  هک  دـیاب 

مدـع فلا ) تاراشا : دـننک . یم  ییاریذـپ  وا  زا  شا  تاردـقم  نأش و  رد  دـننار و  یمن  هناخ  زا  ار  وا  نوچمه  یناـمهیم  زگره  وا  ناـنابزیم 
شزرا ب ) هناحلاص . لامعا  هار  زا  قح  فراعم  تفای  ناکما  دوجوم و  یعیبط  ياههار  زا  مولع  نتخومآ  هب  يدنوادخ  تفرعم  هار  راصحنا 

تهج ناحلاص  يارب  ینیوکت  تردـق  دوجو  ج ) نانآ . مارتحا  تیاـعر  موزل  ناـنآ و  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرح  ناـمداخ  ناوارف 
ماـگنه هب  درف  هک  يروطب  یکاردا -  تافرـصت  یتـح  ینیوکت و  تافرـصت  اـب  یبـیغ  تادادـما  ندوب  هارمه  د) ینیع . تاـیعقاو  يروف  قلخ 

هچنآ زا  ریغ  رگید  یتروص  هب  ءایـشا  نیب  طباور  فیرعت  ناکما  ه ) دوش . یمن  اه  هثداح  ندوب  يداع  ریغ  هجوتم  یبیغ  ناحلاص  اب  تاـقالم 
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نیریـش و ياراوگ  بآ  هنوگچ  دیآ ؟ یم  نوریب  یمـشپ  سابل  ریز  زا  کنخ  نیریـش  هزبرخ  هنوگچ  دـبای . یم  رـشب  يداع  روطب  نونکا  هک 
ینامی داـب  سفن  ردـق  هک  ره  قیقع  لـعل و  رظن  نمی  زا  دـنک  ار  لـگ  گنـس و  ددرگ !؟ یم  هضرع  یمـشپ  ساـبل  ناـمه  هدرپ  سپ  زا  درس 

. ظفاح تسناد 

یلغش فرشت 

هب جح  هب  هک  یتاعفد  زا  یکی  رد  دومرف : سمـش  قداص  دیـس  مالـسالا  ۀجح  بانج  زا  لقن  هب  یمرک  يدـهم  خیـش  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
هجوتم هکم  رد  نامروضح  تاعاس  نیرخآ  رد  ناهگان  نایجاح و  ریاس  عتمت و  جـح  لامعا  زا  سپ  متفای  فرـشت  ناوراک  یناـحور  ناونع 

ات هدنادرگزاب  مارحلا  دجـسم  هب  ار  نانآ  ناوارف  یگتـسخ  اب  سپ  دنا  هدادـن  ماجنا  تسرد  ار  ناشلامعا  درمریپ ، نایجاح  زا  رفن  دـنچ  مدـش 
نارگن اعقاو  مدـید  ار  هوبنا  تیعمج  نآ  نم  میدـش و  مارحلا  دجـسم  دراو  یتقو  دـنهد . ماجنا  ار  ناشلامعا  ناـنآ  مدوخ ، یتسرپرـس  تحت 
نانچمه مدمآ ، میهاربا  ماقم  رانک  نانآ  اب  یتقو  دش  یم  ماجنا  اددجم  ناریپ  نآ  لامعا  هدش  هک  یتمیق  ره  هب  دیاب  دوبن  يا  هراچ  یلو  مدش 

ار لامعا  امـش  مدیـسرپ  کش  دیدرت و  اب  مرب ؟! یم  فاوط  هب  ار  اهنیا  نم  دومرف : دمآ و  مدزن  هب  یناوج  ناهگان  منک ؟ هچ  هک  مدوب  ناریح 
وا هب  ار  نادرمریپ  نآ  مدـش  شیاه  هتـسناد  یتسرد  هجوتم  یتقو  داد  حیـضوت  ار  عتمت  جـح  لاـمعا  شناـنیمطا  يارب  درم  نآ  دـیتسه ؟ دـلب 

فاوط طاوشا  ثداوح  یط  رد  ار  نادرمریپ  ناوج و  نآ  مهاگن  اب  لایخ ، هغدـغد  رطاـخ  هب  لاـح  نیع  رد  دـهد  فاوط  ار  ناـنآ  اـت  مدرپس 
نآ دوخ  فاوط ، طاوشا  ناـیاپ  زا  سپ  دـنهد ؟ یم  ماـجنا  ار  فاوط  تحار  ردـقنیا  اـهنآ  ارچ  هک  مدوـب  هداـتفا  تریح  هب  مدرک  یم  لاـبند 

لامعا دومرف : هدرک و  نم ، هب  ور  هاگنآ  دـنناوخب . یناسآ  هب  ار  ناشفاوط  زامن  نانآ  ات  درک  زاب  ار  ییاضف  دـمآ ، میهاربا  ماـقم  راـنک  ناوج 
ندـش داـجیا  يارب  شـالت  هب  یلمع  یبلق و  مازتـلا  مدرم و  تیادـه  هب  دـیقت  [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] دـش دـیدپان  ناـهگان  و  تسا . لوبق  اـه  نیا 
دوجو اب  هک  سک  نآ  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  رضحم  هب  فرـشت  زاس  هنیمز  مدرم ، ینید  فئاظو  فیلاکت و 
شالت دپت و  یم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نابحم  راصنا و  نارای و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تما  يارب  شلد  ناوارف ، یگتـسخ 
هجوت دروم  نیقی  هب  وا  دنـشاب ، شیوخ  صقان  لامعا  راتفرگ  تمایق  رد  ادابم  ات  دـنهد  ماجنا  یتسردـب  ار  شیوخ  لامعا  نانآ  اـت  دـنک  یم 

هک یـسک  دـنک  یم  نارگید  يادـف  ار  دوخ  هک  یـسک  درادـنپ ، یم  مدرم  رازگتمدـخ  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها 
بحاص مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هاگتسد  نآ  رد  هک  دناد  یم  یهاگتسد  زابرس  ار  دوخ  هک  یسک  دناد  یمن  مدرم  داشرا  زا  عنام  ار  یگتسخ 

دوش و لصاح  شیارب  يا  هتساوخان  فرـشت  مه  دهد و  ماجنا  یناسآ  هب  ار  شا  هفیظو  مه  دوش  عقاو  فطل  دروم  نینچ  هک  دیاب  تسا ، نآ 
مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  دادما   - 2 نایعیش . ندوب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رضحم  رد   - 1 تاراشا : دبایب . ار  لامعا  تباجتسا  ینیریش  مه 

هیلع رصع  ماما  ینیوکت  تافرصت   - 4 نآ . یقیقح  لامعا  اب  جـح  ینونک  لامعا  قیبطت   - 3 لماک . وحن  هب  نارای  لامعا  ندـش  ماجنا  يارب 
يدصت لیلدـب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  یجاحلا  ریما  ندوب  یعقاو  شیوخ 5 -  درمریپ  نارای  جـح  لامعا  ندـش  ماجنا  ناسآ  يارب  مالـسلا 

 - 7 دوخ . يوزوح  نارای  ياه  شسرپ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  يارادم   - 6 شیوخ . صلاخ  نابحم  يدابع  لامعا  ماجنا  میقتسم 
لغـش هفیظو و  ندوب  بولطم   - 8 تماما . تیالو و  هاگتـسد  يوس  زا  نانآ  ینید  یتهاقف و  دادـما  هجیتن  رد  ناـیوزوح و  نتـشاد  بحاـص 

. تماما تیالو و  ماقم  هاگتسد  رد  ناوراک  یناحور 

هدنناسر فرشت 

ترایز دصق  هب  لاس 1342  رد  دومرف : یقلپاچ  لیعامـسا  جاح  هللا  ۀیآ  ردقلا  لیلج  ملاع  زا  لقن  هب  يرئاح  یـضترم  خیـش  هللا  ۀـیآ  موحرم 
هب ات  هداتفا ، هار  دهـشم  يوس  هب  نارهت  زا  روبع  زا  سپ  میدـمآ  نارهت  هب  قلپاچ  زا  زور  هد  یط  غالا ، اب  یناوراـک  هارمه  هب  سدـقم  دهـشم 

لوا زور  تشاد . فـقوت  دورهاـش  رد  تحارتـسا  تفاـظن و  تهج  زور  ود  نارئاز  تحارتـسا  يارب  ناوراـک  میدیـسر . دورهاـش  ناتـسرهش 
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ینامز نیاربانب  متفر . مامح  هب  تفاظن  يارب  دوخ  هتسش و  ار  دوخ  سابل  مود  زور  رد  هاگنآ  مدرب ، مامح  هب  ار  وا  هتسش و  ار  مردپ  ياهسابل 
، دورهاش ناتـسرهش  رد  تماقا  زور  نیمود  ماگنه  بش  مدرک . یم  یگتـسخ  ساـسحا  تخـس  هک  یلاـح  رد  دـنامن ، یقاـب  تحارتسا  يارب 
ار دوخ  سپـس  هدرک ، یگتـسخ  عفر  ات  مباوخ ، یم  هداج  رانک  تعاس  کی  متفگ : دوخ  اب  میدومیپ ، هار  هک  يرادـقم  داتفا ، هار  هب  ناوراک 
، تعاس کی  ياج  هب  متفر ، ورف  یقیمع  باوخ  هب  هداج  رانک  مدـش و  هدایپ  غالا  زا  متفرگ ، هرانک  ناوراک  زا  سپ  مناـسر . یم  ناوراـک  هب 

مندـب زا  یگتـسخ  لاح  نیع  رد  هتفرگ و  ارف  ار  مندـب  قرع  مدـش  هجوتم  رادـیب و  باوخ  زا  باتفآ  يامرگ  زا  هاگنآ  اـت  تشذـگ  یتاـعاس 
يزیچ مناسرب . ناوراک  هب  ار  دوخ  دیاش  ات  مداتفا ، هار  هب  هدش و  تکرح  هدامآ  تعرـس  هب  سپ  مدـش  نارگن  تدـشب  تسا ! هتـسبرب  تخر 
يدـنه هنت ، مین  زا  نانآ  زا  یکی  سابل  مدرک . دروخرب  دـندوب ، تکرح  رد  دورهاـش  دـصقم  هب  هک  يرفن  ود  اـب  ناـهگان  هک  مدوب  هتفرن  هار 

هجوت نودب  زین  نم  تسا . فرط  نیا  زا  هار  یئالبرک ! دومرف : ریسم ، زا  یتهج  هب  تسد  هراشا  اب  هدرک و  نم  هب  ور  رفن  ود  نآ  زا  یکی  دوب ،
بآ و زا  رپ  يرختـسا  زا  هک  افـص  اب  رایـسب  يا  هناخ  هوهق  اب  هک  مدوب  هتفرن  یمدـق  دـنچ  مداتفا ، هار  تهج  نامه  يوس  هب  ناـنآ  هب  صاـخ 

تمیق نامز  نآ  رد  دروآ ، میارب  یئاچ  یچ ، هوهق  مدش . اج  نآ  دراو  هتفر و  نآ  يوس  هب  مدش . هجاوم  تشاد ، هرهب  دنلب  دیب  هوبنا  ناتخرد 
ياچ یچ  هوهق  مدیـشون . ار  غاد  ياچ  نآ  رتدایز  هچ  ره  لیم  اب  سپ  متـشادن ، هارمه  رتشیب  یهاش  ود  نم  دوب و  یهاش  هس  ياچ ، ات  ود  ره 

ندیـشون زا  سپ  تسا . یفاک  هدب ، ار  یهاش  ود  نامه  تفگ : وا  مدرک ، عانتما  ملوپ  ندوب  مک  رطاخ  هب  نآ  شریذپ  زا  ادـتبا  دروآ ، ار  مود 
هلماعم وا  اب  ار  داد ، یم  هراجا  غالا  هک  دوب  هداتسیا  يدرم  هناخ  هوهق  نوریب  رد  مدش . تکرح  مزاع  مدمآ و  نوریب  هناخ  هوهق  زا  یئاچ ، ود 

اب مردـپ  متفای . هار  نیب  هاوخلد  لزنم  رد  ار  دوخ  ناهگان  . مدرک تکرح  دوب ، هدومرف  اقآ  نآ  هک  یتهج  ناـمه  يوس  هب  دوخ  سپ  دـشن . ما 
هیکت لزنم  نآ  راوید  هب  هک  یلاح  رد  ار  مردپ  دندوب ! هدمآ  هار  رهظ  کیدزن  ات  هب  ات  ار  بش  هک  نیا  اب  دوب ، هدیـسر  لزنم  نآ  هب  هزات  هلفاق 

هللا لجع  نامز  ماما  مظعا  هللا  یلو  ترـضح  درم  نآ  تفگ : یلطعم  نودب  وا  متفگ ، وا  يارب  ار  شیوخ  بیجع  ناتـساد  و  متفای . دوب ، هداد 
زا مود  راـب  يارب  دـنک : یم  هفاـضا  يرئاـح  موحرم  تسا . هدرک  کـمک  ار  وت  یتافرـصت ، نینچ  اـب  هک  تسا ، هدوب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 

یلاوح نآ  رد  اهتخرد  هناخ و  هوهق  بآ ، رختسا ، دوجو  زا  یسک  ایآ  مدیـسرپ : نینچ  مدیـسرپ و  ناشیا  زا  ار  قوف  ناتـساد  یقلپاچ  موحرم 
هنیمز دنراد  یببس  تبسن و  هک  ینارئاز  مهنآ  نارئاز  هب  تمدخ  [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] ادبا تفگ  رت  مامت  هچ  ره  تیعطاق  اب  وا  تشاد ؟ یعالطا 

یم رئاز  ناحلاص  رازگتمدـخ  ار  دوخ  دـنک و  یم  راثیا  یتقو  اریز  تسا  یعیرـشت  ینیوکت و  تیالو  ماقم  زا  يریذـپ  دادـما  فرـشت و  زاس 
نتفای سپ  تسا  نیرفآ  لاصو  یئادخ  هبذاج  دراد و  یئادخ  هبذاج  یئادخ  دوجوم  نوچ  تسا و  هدـش  یئادـخ  هتـشذگ و  دوخ ، زا  دـنک ،

همه دنرادنپ ، یم  ملاع  روحم  ار  دوخ  یخرب  ینیبدوخ ، اعدا و  هب  هن  دنهد  یم  راثیا  تشذگ و  شالت ، هب  ار  لاصو  تسا . يرورـض  لاصو 
تـسا يرگید  زیچ  تیعقاو ، هک  یلاـح  رد  دنـشخب  یم  موهفم  شیوخ  اـب  ار  مئاد  تذـل  حـبق و  نسح و  دـننک و  یم  ریـسفت  دوـخ  اـب  زیچ 

، ینیوکت فرـصت  اـب  هک  تسا  یـسک  نآ  يروحم  تیعقاو  تسا ، هتخاـس  نیودـت  ار  تعیبـط  نیناوق  هک  تسا  يزیچ  نآ  يروحم  تیعقاو 
رد دنک  ادیپ  دناوتب  یهجوت  نیرتکچوک  هکنآ  نودب  ار  دنمـشوه  رـشب  دشخب و  یم  تایح  هب  ار  دیدج  ياضف  دـنک  یم  قلخ  ینآ ، قئاقح 

مهف و رد  هک  يرـشب  دنک ، هیجوت  دمهفب و  ار  نآ  يرهاظ  طباور  دناوتب  دیاش  ات  دـنک  رکف  یلاس  وا  ات  دـهد  یم  رارق  هدـش  فیرعت  یئاضف 
اب فرـشت  زا  یـشان  دادما  درادنپ ؟ یم  یقالخا  تاطانم  یمامت  رایعم  یتسه و  روحم  ار  دوخ  هنوگچ  دراد  لکـشم  يدادـما  قئاقح  هیجوت 
يا هظحل  ولو  ار  لاصو  دـنوش و  دـنم  هرهب  هراشا  نیا  زا  اهناسنا  هک  تسابیز  هچ  تسا ، یفاک  هراشا  نامه  دـهاوخ ! یمن  راک  تسا  هراـشا 

مهیلع تیبلا  لها  رـضحم  رد   - 2 فرـشت . شیادیپ  رد  هناصلاخ  ترایز  رثا   - 1 تاراشا : دنرب . رـس  هب  قوش  تذل  رد  ار  يرمع  دـنیایب و 
 - 4 نادنمزاین . ياضاقت  نودب  یتح  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  يرگدادما   - 3 نایعیش . هناصلاخ  ياه  شالت  اهراتفر و  یمامت  ندوب  مالسلا 

یتسه ناهج  رگید  هرهچ   - 6 حلاص . نارئاز  یئاریذپ  يارب  ینیوکت  تافرصت   - 5 نارای . ینارگن  عفر  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  شالت 
. نوگانوگ ياه  سابل  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  یلجت  ناکما   - 7 قئاقح . نآ  نتفای  ترورض  يدام و 

زاس هفیظو  فرشت 
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زاس هفیظو  فرشت 

رضحم هب  هتسراو  نافراع  زا  یکی  فرشت  یگنوگچ  نوماریپ  نینچ  نیا  روپ  هللا  حتف  نسح  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  بانج  نیدتم  لضاف 
هتسشن یظعاو  ربنم  ياپ  يزور  یناوج  مایا  رد  هک : دومرف  لقن  يو  دوخ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعا  هللا  یلو  ترـضح  سدقم 

يارب مدرم  هک  درک  تراشا  نینچ  هیالگ  وحن  هب  يونعم  راتفگ  نآ  رد  دـیناشک و  ترـضح  تاقالم  راـظتنا و  هلأـسم  هب  ار  نخـس  وا  مدوب ،
ناکت ارم  تخس  نانخس  نیا  دننک ؟! یمن  یشالت  شیوخ ، رضاح  ماما  نتفای  يارب  دنبای ، یم  ار  وا  هرخالاب  هتفر و  وا  لابند  ناش  غرم  نتفای 

نآ زا  دـیآ ، لصاح  میارب  یفرـشت  دـیاش  ات  منک  زاغآ  ار  یتابن  تضایر  اه -  هدینـش  یخرب  ربانب  دوخ -  متفرگ  میمـصت  هک  ییاج  اـت  داد ،
لوغـشم اـجنآ  رد  هتفر و  نارهت  رد  يا  هزوح  هب  هاـگنآ  متخادرپ و  ینبل  تـالوصحم  تشوگ و  هنوگ  ره  ندروخ  زا  زیهرپ  هب  دـعب  هب  زور 

ینافرع ياه  تضایر  هب  تبسن  يا  هداعلا  قوف  تیساسح  هک  میدق  نارهت  رب  مکاح  زور  نآ  طیارش  هب  هجوت  اب  مدش . زین  ینید  مولع  سرد 
رد ناـنآ ، تاـماهتا  زا  رارف  يارب  مدـش  راـچان  هک  دـنتخاس ، مهتم  يروـما  هب  ارم  هدـش و  ساـسح  نم  رب  یخرب  تـشاد ، دوـجو  يوـنعم  و 

يونعم روما  هب  هدـناوخ و  سرد  رطاخ  شمارآ  اب  مق ، هیملع  هزوح  یغولـش  رد  دـیاش  ات  هدرک ، ترجاهم  مق  يوس  هب  يزور ، ناهاگرحس 
زا تسود  هایس  مشچ  هزمغ  هب  ام  میتسم  میا  هتشذگ  ایند  رس  زا  يزارفارس  اب  میا  هتـشذگ  انمت  زآ و  ناهج ز  رد  ام  مشاب : لوغـشم  زین  دوخ 

جاودزا زونه  ماـیا  نآ  رد  [. 1  ] میا هتـشذگ  اسیلک  رید و  هاقناخ و  زا  تسام  بلق  هناناج  ربلد  يارـس  تولخ  میا  هتـشذگ  انیم  هلایپ و  هئـشن 
هک متفرگ  نآ  رب  میمـصت  هدرک ، بانتجا  سرادم  ریاس  ای  هیـضیف و  هسردم  ياه  هرجح  هب  نتفر  زا  مدیـسر ، مق  هب  یتقو  سپ  مدوب ، هدرکن 
زا باتفآ  بورغ  کیدزن  ات  حبـص  زا  نیاربانب  منک . هراجا  یقاتا  هک  مدوب  نیا  لابند  هب  سپ  مبایب . تیفورعم ! زاب  ادابم  ات  منک ، هراجا  یقاتا 

هتسخ رایسب  هک  زور  تاعاس  نیرخآ  رد  مدشن . قفوم  یلو  مروآ ، تسد  هب  هاوخلد  یقاتا  ای  هناخ و  دیاش  ات  هتفر ، هچوک  نآ  هب  هچوک  نیا 
اقآ مدیـسرپ : یلاقب  هزاغم  زا  داتفا ، نادرمراهچ -  نابایخ  رد  عقاو  مق -  نادیـس  هقطنم  ياه  هچوک  زا  یکی  هب  مرذگ  مدوب ، هدـش  دـیماان  و 
نآ بحاص  تسا ، یمیدـق  رایـسب  هک  تسا  هناخ  کی  ارچ  تفگ : تخادـنا و  نم  هب  یهاگن  درمریپ  دـیرادن ؟ غارـس  يا  هراجا  قاتا  کـی 

طرف زا  هک  نم  تسا ؟! هدماین  نوریب  نآ  زا  ملاس  حبـص  تسا ، هدـش  نآ  لخاد  سک  ره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هناخ  نیا  یلو  تسین ، اجنیا 
یلاحـشوخ اب  تهج  نیا  زا  درک . ییانتعا  اه  هناـسفا  نیا  هب  دـیابن  تسا و  هناـسفا  اـهفرح  نیا  متفگ  دوخ  اـب  مدوب ، هتفر  لاـح  زا  یگتـسخ 

لابند هب  زین  نم  هداتفا و  ولج  قاتا  لیوحت  هناخ و  هب  نم  ندناسر  يارب  هتـشادرب و  زیم  لخاد  زا  ار  یگرزب  دـیلک  درمریپ  مراد . لوبق  متفگ :
رد دوب ، هدافتسا  لباق  قاتا  ود  نآ  مدیـسر . دوب ، يرد  مد  قاتا  ود  ياراد  هک  یمیدق  رایـسب  يا  هناخ  هب  هک  تشذگن  يزیچ  مدش . ناور  وا 

درمریپ دوبن . هدافتـسا  لباق  ناشفقـس  نتخیر  ورف  رطاخ  هب  تشاد ، رارق  طایح  فرط  نآ  رد  هک  هناخ  نآ  ییاهتنا  ياـهقاتا  ریاـس  هک  یلاـح 
مد قاتا  نامه  هب  متشاد ، هک  يرصتخم  ثاثا  اب  زین  نم  تفر . هدرک و  یظفاحادخ  نآ  هراجا  نییعت  زا  سپ  هاگنآ  هداد  نم  هب  ار  هناخ  دیلک 

هجوتم ناهگان  هک  مدـش  یم  هدامآ  تحارتسا  يارب  زامن ، مامتا  زا  سپ  مداتـسیا . زامن  هب  تفاظن ، یتعاس  زا  سپ  هدـش و  دراو  هناـخ  برد 
ریپ و ینز  هدش و  قاتا  دراو  یلطعم  نودب  زین  دعب  و  تسین !؟ اجنیا  یـسک  هنن ، هنن ، دیوگ : یم  هدرک و  زاب  ار  قاتا  برد  يال  یـسک  مدـش 

نـالا مه  اذـغ  میاـهنت و  هلب ، متفگ : يروخب !؟ هک  يراد  اذـغ  ییاـهنت ؟ ناـج  هنن  تفگ : درک و  باـطخ  نم  هب  نینچ  هک  مدـید  ار  هدـیمخ 
یلاخ کشخ و  رایـسب  ولپ  سدـع  باقـشب  کی  اب  نز  ریپ  نآ  دـعب  يا  هظحل  مروآ ! یم  اذـغ  تیارب  هتفر و  ما  هناـخ  هب  تفگ : نز  مرادـن .

یقیمع باوخ  هب  هدیـشک و  زارد  قاتا  سردنم  يولیز  يور  ماش ، فرـصم  زا  سپ  زین  نم  تفر . هدراذـگ و  نم  يولج  ار  نآ  تشگزاب و 
هاگان هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  ردقچ  مناد  یمن  [. 2  ] ام یهاک  خرب  ینازخ  داب  دـنکچ  میراد  یکاپ  طخ  یئاون  یگرب و  یب  اـم ز  متفر : ورف 

ياـهقاتا نآ  هشوگ  زا  رون -  رپ  ياـه  هوق  غارچ  هیبـش  ینارون -  وترپ  ود  بش  یکیراـت  نآ  رد  يدوز  هب  مدـیرپ ، باوخ  زا  دـیزرل و  قاـتا 
نامـشچ وترپ  ار  دـنت  روـن  ود  نآ  دـش ، رت  کـیدزن  کـیدزن و  یتـقو  سپ  دـنک ، یم  تکرح  نم  يوـس  هب  مارآ  مارآ  هک  مدـید  ار  هبارخ 

هدرک ثکم  يا  هظحل  قاتا ، هب  ندیـسر  زا  سپ  دش ، یم  کیدزن  قاتا  هرجنپ  هب  نانک  هسانرخ  هک  متفای ، ناسنا  هب  هیبش  زارد و  مد  یناویح 
نیا ياراد  ناویح  نآ  هدـهاشم  زا  متـشاد ، یناوارف  یحور  تردـق  هدوب و  تأرج  لد و  اـب  یناوـج  هک  نیا  اـب  تسیرگن . نم  رب  میقتـسم  و 
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. تخادرپ نم  هدهاشم  هب  زاب  تسـشن و  قاتا  هاگرد  يور  هدمآ و  رت  کیدزن  ناویح  نآ  دعب  یتاظحل  مداتفا ، هزرل  هب  تخـس  هفایق  لکش و 
زا وا  هک  مدید  ناهگان  هک  نآ  ات  هدـش ، لوغـشم  راکذا  نآ  هب  سپ  متفای . هروثأم  راکذا  هار  زا  وا  رـش  عفد  ار  هراچ  هار  اهنت  ماگنه ، نیا  رد 
نآ ات  تشذگ ، تخس  رایـسب  نم  رب  بش  نآ  دش . ضراع  نم  رب  يدیدش  زرل  بت و  دعب  هب  هظحل  نامه  زا  تفر ! هدیرپ و  نییاپ  یهاگرد 

گنر و زا  دش و  قاتا  دراو  وا  ما ! هدنز  ریخن ! متفگ : هدرم ؟ ای  يا  هدنز  ناج ! هنن  ناج  هنن  دز : ادـص  دـمآ و  نزریپ  هرابود  دـش ، حبـص  هک 
نینچ وا  يزور  هک  نآ  ات  تشذگ ، لاونم  نیدب  يزور  دـنچ  تفگن . يزیچ  رگید  دـیمهف و  ارم  یندـب  یحور و  ناماسبان  عاضوا  نم  يور 
دـصق نم  نوچ  تسا و  روآ  تیلوؤسم  يراد  نز  مهاوخ ، یمن  نز  متفگ : دریگب ! نز  دیاب  دشاب و  اهنت  دیابن  وت ؟ ییابیز  هب  یناوج  تفگ :

نز نم  تفگ : نانک  رارـصا  نزریپ  منک . جاودزا  مناوت  یمن  سپ  مدرگزاب ، نارهت  هب  ناتـسبات  زاغآ  رد  دیاب  مرادن و  مق  رد  ار  مئاد  ندنام 
لوپ هب  زین  وا  دینک ، جاودزا  وا  اب  امش  رگا  دیامن ، جاودزا  تقوم  تروص  هب  ولو  امـش ، اب  تسا  رـضاح  هک  مراد ، غارـس  ار  يدنمتـسم  هویب 

! درک یم  رارصا  رتشیب  وا  مدرک ، یم  راکنا  هچ  ره  نم  دیتسین ! اهنت  رهش  نیا  رد  زین  امـش  هتفای و  تسد  یگدنز  نارذگ  يارب  شزاین  دروم 
زا سپ  تشگزاب ! ینز  اب  دـعب  یتعاـس  تفر و  نوریب  یلاحـشوخ  اـب  نزریپ  متفریذـپ . راـچان  هب  يو ، رایـسب  ياهرارـصا  زا  سپ  هک  نآ  اـت 

دنک و یم  رارـصا  رایـسب  نزریپ  نیا  مرادن ، جاودزا  دصق  اعقاو  نم  متفگ : تحارـص  لامک  رد  هدرک و  ور  هویب ، نز  نآ  هب  هیلوا ، تافراعت 
نئمطم دومن . مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  رـس ، هراشا  اب  ناوج  نز  تسا ؟ نینچ  ایآ  دـینک ، جاودزا  تقوم  روطب  دیرـضاح  امـش  هک  دـیوگ  یم 

هراشا اب  نز  نآ  درادن ؟ یعنام  موش ، یم  ادـج  امـش  زا  زین  نآ  زا  سپ  متـسین و  مق  رد  رتشیب  ناتـسبات  لوا  ات  نم  متفگ : هرابود  سپ  مدوبن ،
نیلوا اب  تشادرب ، ار  شرداچ  نز  دقع ، ندناوخ  زا  سپ  متخاس . يراج  ار  دقع  هغیص  راچان  هب  سپ  درک ، تقفاوم  زین  طرـش  نیا  اب  شرس 

امـش متفگ : وا  هب  یتحاران  اب  هویب . نز  هن  تسا ، رتخد  وا  هک  مدرک  نیقی  هتفای و  ناوج  اـبیز و  رایـسب  يرتخد  ار  وا  بجعت  لاـمک  رد  هاـگن 
: متفگ وا  هب  يدنت  اب  سپ  درک ، ینابـصع  تخـس  ارم  وا  توکـس  تفگن . يزیچ  تخادنا و  نیمز  هب  ار  شرـس  نز  دیا ؟ هدرک  جاودزا  البق 

مردپ دنگوس  ادخ  هب  تفگ : سامتلا  هب  رتخد  نآ  تسا . هدادن  يا  هزاجا  نینچ  هک  امـش  ردـپ  دـیامن ، جاودزا  شردـپ  هزاجا  اب  دـیاب  رتخد 
امش هدنیآ  یگدنز  اریز  تقوم ، رهوش  هن  دینک ، مئاد  رهوش  دیاب  امش  هک  نیا  زا  هتشذگ  مریذپ ، یمن  ار  امـش  ياعدا  متفگ : تسا ! یـضار 

مناردارب رهاوخ و  ردام ، ردپ ، هک  تسا  زور  دنچ  دیریگن ! قالط  نم  زا  هک  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  هن ، تفگ : رتخد  دوش ! یم  هابت 
! مهد تاجن  یگنـسرگ  زا  ار  ما  هداوناخ  ياضعا  نآ  لوپ  زا  منک و  رهوش  نم  هک  تسا  نیا  اهنآ  یگنـسرگ  عفر  هراچ  اهنت  دـنا و  هنـسرگ 
هداتفا و تشحو  هب  تخـس  ادتبا  وا  میآ . یم  نات  هناخ  هب  نم  نک  رـس  ار  ترداچ  متفگ : وا  هب  یلطعم  نودب  سپ  هدش ، نایرج  هجوتم  هزات 

هار هب  هدرک و  رـس  ار  شرداچ  راچان  هب  درادن ، يا  هدیاف  شیاه  سامتلا  هک  دید  یتقو  یلو  منکن ! نینچ  هک  تساوخ  یم  نم  زا  سامتلا  اب 
قوف هناخ  دراو  یلاح  رد  یتاظحل  زا  سپ  دروآ و  رد  ادص  هب  ار  هناخ  رد  داتـسیا ، يا  هناخ  کیدزن  میتشذگ ، هک  هچوک  ود  یکی  زا  داتفا .
ردـپ هب  یلطعم  نودـب  مدـید . یم  هداوناخ  ياضعا  ریاس  اـه و  هچب  گـنر  درز  ياـه  هرهچ  زا  ار  رتخد  مـالک  یتسرد  حوضو  هب  هک  مدـش 

ءاش نا  هداد ، قالط  زین  ار  ناترتخد  منک ، یم  میسقت  امش  اب  ار  دوب -  دقع  هغیص  رهم  غلبم  ربارب  دنچ  هک  مراد -  لوپ  هچنآ  متفگ : هداوناخ 
، دنتفریذپ یمن  ادتبا  دندوب ، هدش  ناریح  تخـس  نم  راتفر  زا  هک  رتخد  نآ  ردام  ردـپ و  منک ! یم  ادـیپ  شیارب  مئاد  روطب  یبوخ  رهوش  هللا 

زور ره  هتفه ، کی  لوط  رد  مدمآ . نوریب  هناخ  نآ  زا  مداد و  نانآ  هب  متـشاد  هارمه  هب  هک  یغلبم  لک  فصن  نم  دایز  رارـصا  زا  سپ  یلو 
رتخد نآ  يارب  یبوخ  رهوش  دیاش  ات  مدش ، یم  لسوتم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  و  س )  ) هموصعم ترـضح  هب 

نآ هک  مدش  هجوتم  بجعت  لامک  رد  متفر ، هناخ  نآ  هب  یـشکرس  يارب  رگید  يا  هتفه  دبای . تاجن  شا  هداوناخ  وا و  یگدنز  دوش و  ادیپ 
دنچ نادـنزرف  ياراد  وا  زین  کنیا  تفرگ و  یناماس  رـس و  رتخد  نآ  یگدـنز  زین  دـعب  هب  زور  نآ  زا  تسا و  هدرک  جاودزا  ییانب  اـب  رتخد 
منک ترجاهم  دهشم  هب  متفرگ  میمصت  دیسر ، ارف  ناتسبات  مایا  تشذگ ، ناتساد  نآ  يراب ! دنراد . یهفرم  اتبسن  یگدنز  کی  ره  هک  تسا 
يوس هب  دـشاب ، مطاسب  رد  يداـیز  لوپ  هک  نآ  نودـب  سپ  مهد . همادا  شیوخ  ندـناوخ  سرد  یتاـبن و  ياـه  تضاـیر  هب  زین  اـجنآ  رد  و 

اب ار  يزور  دـنچ  متفرگ . نآ  يـالاب  هقبط  رد  يا  هرجح  مدـش و  يا  هیملع  هسردـم  دراو  دهـشم ، هـب  ندیـسر  زا  سپ  مدـش . هـناور  دهـشم 
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. منک کمک  ياضاقت  نانآ  زا  هتفر و  دهـشم  ناگرزب  دزن  هب  ات  متـشادن  ییور  دش ، مامت  زین  اهلوپ  هرخالاب  یلو  مدنارذگ ، اهلوپ  هدـنامیقاب 
هتفر و مرح  هب  زور  ود  یکی  یط  رد  راب  نیدـنچ  دـننک ! یفطل  ناشیا  ات  مهاوخب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دوخ  زا  متفرگ  میمـصت  سپ 
مدناوخ و هتسشن  ار  مزامن  تمحز  هب  دش ، بش  مداتفا ، هرجح  رد  فعض  یگنسرگ و  تدش  زا  هک  نآ  ات  مدیدن ، يرثا  یلو  مدرک ، اضاقت 

دنلب مدـیرپ و  باوخ  زا  دـننز . یم  ار  ما  هرجح  رد  مدـید  هاگان  هک  تشذـگ  تعاـس  دـنچ  مناد  یمن  متفر . باوخ  هب  زین  یتاـظحل  زا  سپ 
نیا رد  متفگ  دوخ  اب  یهاوخ ؟! یمن  نامهیم  دومرف : درک و  نشور  ار  غارچ  دوخ  ولج  رفن  دندش و  قاتا  دراو  دیـس  یناحور  رفن  ود  مدـش !

لابقتسا نانآ  زا  ییورشوخ  اب  تاداس ، مه  نآ  یناحور ، مارتحا  رطاخ  هب  راچان  هب  سپ  دیسر ، میارب  نامهیم  ییاذغ  یب  یلوپ و  یب  طیارش 
ود نآ  زا  یکی  دعب  یتاظحل  دنتـسشن . قاتا  زا  يا  هشوگ  رد  دـندش و  قاتا  دراو  ود  نآ  دـییامرفب ! مدرک : ضرع  مارتحا  لامک  رد  هدرک و 

يرقف تدش  رد  هک  يا  نک ! هیهت  زین  امرخ  يرادقم  نمـض  رد  روایب و  نک و  هیهت  یبابک  نوریب  زا  ورب و  دومرف : درک و  يرگید  هب  ور  رفن 
مشاب هجوتم  هک  نآ  نودب  نم  نک . مد  زین  ار  ياچ  دومرف : نم  هب  هاگنآ  دودحم  دیآ  رس  هب  يزور  هس  ود  نیاک  نک  ربص  لاح  یناشیرپ  ز 

هتفر و تشاد -  رارق  اجنآ  رد  ییاچ  لیاسو  روامـس و  هک  هرجح -  هشوگ  هب  دوش ، یمن  تفای  يزیچ  هرجح  رد  هک  تسا  زور  نیدنچ  هک 
اب رگید  رفن  ود  نآ  هک  مدید  ناهگان  متـشگزاب ، هدرک و  مد  ار  ياچ  سپ  مراد ، بوخ  رایـسب  يدنق  رطعم و  ياچ  یلاع ، یلاغز  هک  مدـید 
زا لبق  دومرف : هدرک و  نم  هب  ور  اقآ  نآ  متـشاذگ . نآ  طسو  رد  ار  اذغ  متخادنا و  ار  هرفـس  سپ  دـش ، قاتا  دراو  امرخ  يرادـقم  بابک و 

هدروآ و رد  ازع  زا  یمکـش  هاگنآ  دش ، دـعاسم  رایـسب  ملاح  مدروخ ، ار  امرخ  دـنچ  سپ  روخب ! امرخ  يرادـقم  يروخب ، ار  بابک  هک  نآ 
هب هدرک و  اهر  زین  ار  سرد  درگزاب و  نارهت  هب  ریگب . ار  لوپ  غلبم  نیا  اـیب  دومرف : هدرک و  نم  هب  ور  اـقآ  نآ  سپـس  مدروخ . زین  ار  میاذـغ 

، متفگ دوخ  اب  تفر . نوریب  هرجح  رد  زا  دومرف و  یظفاحادخ  هاگنآ  راذگب . رانک  زین  ار  یتابن  تضایر  انمض  زادرپب . میوگ  یم  هک  يراک 
هک دراد ، اور  یتناها  دنوش  یم  جراخ  هسردم  زا  بش  تقو  نیا  رد  هک  نایاقآ  نیا  هب  دـیاش  تسا ، یقالخا  دـب  رایـسب  مدآ  هسردـم  مداخ 

برد يوس  هب  متفاین ، ار  یـسک  متـشگ  هچ  ره  هدـمآ ، نییاپ  تعرـس  هب  هسردـم  ياه  هلپ  زا  سپ  دـنا ، هدـش  وا  محازم  تعاس  نیا  رد  ارچ 
ار یـسک  تفگ : وا  مدیـسرپ ، دیـس  رفن  ود  زا  هسردم  مداخ  زا  دعب  تسا ، لفق  هسردم  رد  هک  مدش  هجوتم  تریح  لامک  رد  متفر ، هسردم 
نآ رب  هک  مشاب  هک  نم  دشاب : فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعا  هللا  یلو  ترـضح  سدقم  دوجو  دیاب  وا  هک  مدیمهف  سپ  تسا . هدیدن 
ون نم  دـصقم و  هر  تسزارد  هک  سدـق  ریاط  يا  نک  هار  هقردـب  متمه  مرـس  جات  ترد  كاخ  يا  ینک  یم  اه  فطل  مرذـگ  رطاـع  رطاـخ 

، لوپ نآ  زا  زین  یناهفصا  یلعنسح  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  دش . یمن  مک  متـشاد ، یم  رب  لوپ  نآ  زا  هچ  ره  دعب  هب  زور  نآ  زا  [. 3  ] مرفس
، تسین ندش  هبلط  نم  هفیظو  دادعتسا و  هک  دوب  نیا  ناشرما  هک  مالـسلا  هیلع  مظعا  هللا  ۀیقب  ترـضح  روتـسد  هب  زین  نم  تفرگ ، نارق  کی 

تضایر نآ  هتشگزاب و  نارهت  هب  منک ، تیبرت  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بحم  ینادرگاش  ات  دوب ، یـصوصخ  يا  هسردم  يزادنا و  هار  هکلب 
یلاعت هللا  لجع  رصع  ماما  تمدخ  شتافرشت  هک  میرک -  دیس  اقآ  موحرم  یبش  هک  نآ  ات  تشذگ  اهزور  مدراذگ . رانک  زین  ار  یتابن  ياه 
رایسب دارفا  دادعت  هک  دومرف ، توعد  شا  هناخ  رد  يا  هضور  سلجم  هب  ارم  تسا -  ملـسم  ناگمه  يارب  رـضاح  رـصع  رد  فیرـشلا  هجرف 

یتقو مدنام ، دنچ  یقیاقد  نم  دنتفر ، نانآ  هضور ، نایاپ  زا  سپ  دنتشاد . روضح  اجنآ  رد  دهاز  یضترم  خیـش  اقآ  موحرم  هلمج  زا  یکدنا 
لجع رصع  یلو  ترضح  هتـشذگ  همین  زا  بشما  دینامب ! امـش  دومرف : ناشیا  منک ، یظفاحادخ  شافک  میرک  دیـس  اقآ  موحرم  زا  متـساوخ 

مغ ناتسلگ  يزور  دوش  نازحا  هبلک  روخم  مغ  ناعنک  هب  دیآ  زاب  هتشگ  مگ  فسوی  دنروآ : یم  فیرشت  اجنیا  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
نمچ تخت  رب  زاب  دشاب  رمع  راهب  رگ  روخم  مغ  ناماس  هب  دیآ  زاب  هدـیروش  رـس  نیو  نکم  دـب  لد  دوش  هب  تلاح  هدـیدمغ  لد  يا  روخم 

مغ نارود  راـک  دـشابن  ناـسکی  اـمیاد  دوبن  اـم  دارم  رب  يزور  ود  رگ  نودرگ  رود  روخم  مغ  ناوخ  شوخ  غرم  يا  یـشکرس  رب  لـگ  رتچ 
ناهگان تشذـگ ، همین  زا  بش  هک  نآ  ات  مداتـسیا ، راظتنا  هب  يربص  یب  اب  سپ  درک ، هطاحا  ار  مدوجو  مامت  ینامداش  رورـس و  [. 4  ] روخم

هب ارم  دیسر و  مدایرف  هب  دهشم  رد  هک  تسا  ییاقآ  نامه  گرزب  درم  نیا  هک  مدش  هجوتم  هاگن  نیلوا  رد  دندروآ و  فیرشت  ترـضح  نآ 
تاکن يواح  ناتـساد  نیا  [ 5 . ] ظفاح [ 4 . ] ظفاح [ 3 . ] يزیربت بئاـص  [ 2 . ] يدالوف نیـسح  [ 1  ] یقرواپ [. 5 ! ] دوـمرف رما  تاروتـسد  نآ 
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: دوش یم  هراشا  تاکن  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  رودقم  دح  رد  یلو  تسا . جراخ  لاقم  نیا  هلصوح  زا  کی ، ره  هب  تخادرپ  هک  تسا  يرایـسب 
، ناظعاو زا  معا  ینید  ناغلبم  هجوت  ترورـض  مالـسلا و  هیلع  مظعا  هللا  یلو  ترـضح  هب  نامدرم  هجوت  داجیا  رد  بارحم  ربنم و  ریثأت  لوا :

دوجو قیالخ  رب  يدـنوادخ  تجح  ماوق  رگا  یتسار  هب  مالـسلا . هیلع  تمـصع  تیالو و  ماقم  هب  ناـمدرم  شیارگ  داـجیا  رد  ناحادـم و ...
. هنوفرعی یح  ماماب  الا  هقلخ  یلع  لجوزع  موقت هللا  ۀجحلا ال  نا  مالـسلا : هیلع  رقابلا  نع  اضرلا  لاق  دنـسانشب : ار  وا  نامدرم  هک  تسا  یماما 

نیمز رگا  و  دبای . یم  ماوق  مدرم  نایم  رد  هدش  هتخانش  یماما  دوجو  اب  طقف  ادخ ، تجح  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 
ۀجح نم  مدآ  هللا  قلخ  ذنم  ضرألا  لخت  مل  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  رقابلا  لاق  تسا : هدوبن  تجح  نودـب  ناسنا  تقلخ  لوا  زا 

تجح زا  نونکات ، مدآ  تقلخ  نامز  زا  نیمز  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  روتـسم . بئاغ  وأ  روهـشم ، رهاظ  اهیف  هللا 
هیلع ماما  تفرعم  هب  يدـنوادخ  تفرعم  ماوق  رگا  و  روتـسم . بیاغ و  ینامز  تسا و  روهـشم  رهاظ و  یهاگ  تجح  نیا  هدـشن  یلاـخ  ادـخ 

بجی يذلا  مهماما  نامز  لک  لهأ  ۀفرعم  لاق : هللا ؟ ۀفرعم  ام  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  لئس  مالسلا : هیلع  قداصلا  لاق  تسا : مالـسلا 
تفرعم دومرف : تسیچ ؟ ادخ  تفرعم  دش  هدیسرپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هتعاط . مهیلع 

هیلع نینمؤملاریما  لاق  تسین : يرذـع  نانآ  رب  لهج  رب  ار  نامدرم  و  تسا . بجاو  اـهنآ  رب  شتعاـطا  هک  یماـما  هب  تبـسن  یناـمز  ره  لـها 
هک یسک  زا  تعاطا  داب  امش  رب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترضح  هتلاهج . یف  نورذعت  نم ال  ۀعاطب  مکیلع  مالسلا :

قح و مجارت  نید و  ناغلبم  یهلا  نالوسر  دننامه  نویناحور ، رگا  و  تسین . یهجوم  هناهب  رذع و  امش  يارب  وا  هب  تبسن  ندوب  لهاج  يارب 
ماما نینمؤملاریما  ترضح  قلخلا . قلاخلا و  نیب  ءارفسلا  قحلا و  ۀمجارت  هناحبس  هللا  لسر  مالسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  دنا : یهلا  ناریفس 
هیلع ماما  ماقم  رب  نیقی  هب  نانآ  هک  دیاب  سپ  داتسرف . شناگدنب  دوخ و  نیب  ار  قح  ناریفس  ناحبـس  دنوادخ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 

تاجن یلهاج  گرم  زا  ار  نانآ  دنرامگ و  تمه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  يوس  هب  نامدرم  نداد  هجوت  مالـسلا و 
یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  ۀیلهاج . ۀتیم  تام  هماما ، فرعی  وه ال  تام و  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  رح  نب  بویا  دنهد :

تحـص سفن ، تمارک  ببـس  يروخ ، مک  هچ  رگا  مود : تسا . هدرم  یلهاج  گرم  هب  انامه  دسانـشن  ار  شماما  دریمب و  سک  ره  دیامرف :
مک دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  ۀحـصلل . مودأ  سفنلا و  مرک  ءاذغلا  ۀلق  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  ندب :
لق هلکأ ، لق  نم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تمایق : باسح  ندـش  مک  تسا . یتمالـس  ماود  سفن و  تمارک  نماض  ییاذـغ ،

. دوش یم  مک  زین  شتمایق  شباسح  دش  مک  شیاذغ  سک  ره  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هباسح .
ربمایپ هبلق . اسق  هنطب و  مقس  همعط  رثک  نم  و  هبلق ، افـص  هنطب و  همعط  لق  نم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  بلق : نطاب و  يافص 
هجوت دیاب  یلو  تسا ، دوش . یم  بلق  يافص  ندب و  یتمالس  ثعاب  ییاذغ  مک  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع 

زا مالـسلا  هیلع  ماما  مادـک  تسا . هدـیناسرن  هیلاع  تاـماقم  هب  یتاـبن  تضاـیر  اـب  ار  دوخ  یماـما  چـیه  یـصو و  اـی  یبن و  چـیه  هک  تشاد 
هدروارف ندروخن  صوصخب  يروخ و  مک  ینیوکت  رثا  هک  تسا  تسرد  تسا ؟ هتفای  تسد  یلاع  تاماقم  هب  یتابن  ياـه  هدروارف  ندروخن 

هللا لجع  رـصع  یلو  ترـضح  هکنانچ  تسین ، ینید  عراـش  بولطم  يراـتفر  شور  نیا  زگره  یلو  تسا ، يداـع  ریغ  راـثآ  یناویح ، ياـه 
فرـصم دـح  رد  اه -  هدروارف  نیا  هب  رـشب ، رگا  دـندرک . هیهت  بابک ! لد ، بحاـص  نآ  يارب  دوخ  هثداـح  نیا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 

یحوی مکلثم  رشب  نا  امنا  لق  میرک  نآرق  دنرـشب : نامدرم و  ریاس  دننامه  مالـسلا  مهیلع  همئا  نالوسر و  ءایبنا ، رگا  و  دراد ؛ زاین -  لوقعم 
يا دـیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  ادـحا . هبر  ةدابعب  كرـشی  احلاص و ال  الملع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناـک  نمف  دـحا  هلا و  مکهلا  اـمنا  یلا 

تسا راودیما  وا  ياقل  هب  سک  ره  تساتکی و  امش  يادخ  انامه  دوش  یم  یحو  نم  هب  هک  متسه  امش  دننام  يرشب  نم  وگب  تتما  هب  لوسر 
یمن زگره  دـندنمزاین . اه  هدروارف  نیا  هب  زین  نانآ  سپ  دـنادرگن . کیرـش  وا  اب  ار  يدـحا  ادـخ  شتـسرپ  رد  زگره  دوش و  راکوکین  دـیاب 
بزح ياهورین  هک  دـیاب  تفای ، تسد  ینید  عراش  دنـسپ  دروم  یتیبولطم  هب  ناسنا ، يرهوج  یعیبط و  ياهزاین  لصا  ندرک  دوباـن  اـب  ناوت 

: موس دـنهدن . تسد  زا  یناطیـش  ياه  هخـسن  نیا  اب  ار  شیوخ  لماکت  نامز  ناوت و  دـنیوج و  يرود  اهراتفر  لیبق  نیا  زا  تدـش  هب  یهللا 
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يونعم و يالاب  رایـسب  تاجرد  هب  ناوت  یم  ادخ ، قلخ  اب  يدرمناوج  هانگ و  زا  تشذگ  اب  هک  تسا  نیا  یعقاو ، هثداح  نیا  مایپ  نیرتگرزب 
رد شا  هنادرم  ناوج  تشذـگ  نامه  زا  دراد ، هچ  ره  ناهنپ  فراـع  درم  نآ  هکناـنچ  تفاـی . تسد  هللا  یلو  ترـضح  رـضحم  هب  تافرـشت 

لئاضف مامت  عماج  مسا  يدرمناوج  تورم و  رگا  نایهللا ! بزح  درکن . دوخ  ینامسج  تاوهش  ینابرق  ار  وا  هک  تسا  هنسرگ  يرتخد  دروم 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  نساحملا . لئاضفلا و  رئاسل  عماج  مسا  ةورملأ  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا : یقالخا 

: تسا دارفا  ییابیز  لقع و  رگ  نشور  هک  تسا  يدرمناوج  نیا  رگا  و  تسا . نساحم  لیاضف و  ریاس  يارب  عماج  یماـن  تورم  دـیامرف : یم 
هب درم  يرترب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  هتورم . هلامج  هلقع و  لجرلا  ةزیم  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق 

نینمؤملاریما لاق  تسین : نیگنـس  تخـس و  يدرمناوج  هزادنا  هب  يزیچ  چـیه  رگا  و  تسوا . يدرمناوج  تورم و  هب  وا  یئابیز  يو و  لقع 
زا رت  نیگنس  يراب  نادرم ، دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترضح  ةورملا . نم  لقثأ  المح  لاجرلا  لمح  ام  مالـسلا : هیلع 

هیلع نینمؤملاریما  لاق  تسا : نانآ  يدرمناوج  نازیم  هب  دارفا  يونعم  تبترم  تفارـش و  رگا  و  دـنا . هدیـشکن  شود  هب  يدرمناوج  تورم و 
هزادنا هب  تورم  يدرمناوج و  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  ةءورملا . نوکت  سفنلا  فرـش  ردق  یلع  مالـسلا :

نم مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا : یندـمآ  تسد  هب  تاوهـش ، ندـناریم  هار  زا  یعقاو  يدرمناوج  رگا  و  دوب . دـهاوخ  سفن  تفارش 
دوخ تورم  يدرمناوج و  دناریمب  ار  شتوهش  سک  ره  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترضح  هتورم . ایحأ  هتوهش  تامأ 

بضغلا کلم  ةءورملا  فرشأ  مالسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا : تاوهـش  ندناریم  يدرمناوج  عون  نیرترب  رگا  و  تسا . هدومن  هدنز  ار 
روطب و  تساهتورم . نیرترب  زا  توهـش  نتـشک  مشخ و  لرتنک  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  ةوهـشلا . ۀـتاما  و 

هل سیل  نید  یف  ریخ  و ال  ةورملا ، نیدلا  لضفأ  نم  مالسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا : يدرمناوج  تورم و  ورگ  رد  يراد  نید  هصالخ 
تورم نآ  رد  هک  ینید  تسا و  نید  روما  نیرتهب  زا  يدرمناوج  تورم و  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  ةورم .
تخس ینامسج  تاذل  تاوهـش و  رد  صوصخب  روما و  همه  رد  ار  يراتفر  تریـس  نیا  هک  دیـشاب  اشوک  سپ  تسین . نآ  رد  يریخ  دشابن 

اب فرط  کی  زا  ار  شیوخ  يدرمناوج  گرزب ، درم  نیا  يرآ ! تفای . دـهاوخ  تسد  تاـماقم  نیرترب  هب  نآ  اـب  یمدآ  هک  دـینک  تاـعارم 
هک ار  هچنآ  تورث ، لوپ و  نتـشادن  مغریلع  رگید  فرط  زا  داد و  ناشن  رتخد  کی  تشونرـس  يدوبان  اب  مزالم  یـسنج  تذـل  زا  تشذـگ 

ۀـلق و عم  دوج  ةءورملا : عامج  نه  ثالث  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  دیـشخب : يو  هداوناخو  رتخد  ناـمه  هب  دوب ، شرودـقم  تشاد و 
: دوش یم  عمج  زیچ  هس  رد  تورم  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  ۀلأسملا . نع  ففعت  و  ۀلذم ، ریغ  نم  لامتحا 
هب تسد  ناوارف  تمه  اب  موس  فرط  زا  و  تلأسم . تساوخرد و  زا  بانتجا  تلذ و  راهظا  نودب  رقف  لمحت  لام ، یکدنا  دوجو  اب  شـشخب 

همـشچ بآ  هب  رگ  متمه  زا  داب  مرـش  مرقف  دولآ  درگ  هچرگ  دـیامن : لصف  لح و  ار  يو  هداوناـخ  رتخد و  نآ  يراـتفرگ  اـت  تشادرب  اـعد 
هک یتفگ  یم  شود  منک  رثوک  همشچ  رد  رظن  رگ  مشچ  گنت  تسود  فطل  ددنسپ  یم  شتآ  رد  رگ  ار  ناقـشاع  منک  رت  نماد  دیـشروخ 

ظفاح وچمه  اجنآ  رد  ات  تخب  مهاوخ ز  یم  وت  يوربا  بارحم  هشوگ  منک ! رواب  اجک  دوخ  ناهد  رد  منیبن  اـت  یلو : دـشخب ، یم  دـنق  ملعل 
يدرمناوج رطاخ  هب  اهنت  دیسر ، ندوب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  یباحـص  و  فرـشت ، دنلب  ماقم  هب  رگا  وا  سپ  ظفاح . منک  رب  زا  قشع  سرد 

تسا مالسلا  مهیلع  همئا  رضحم  رد  هزور  ره  یناسنا  لامعا  مامت  رگا  مراهچ : دوب . ییاعد  يدرمناوج  هرخالاب  یلام و  يدرمناوج  یـسنج ،
تلق مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  دننک : یم  هضرع  دنوادخ  هب  زور  ره  رد  ار  اهناسنا  لامعا  هک  دننانآ  نیا  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  لوق  هب  و 

نب هللادـبع  موی . لک  یف  هللا  یلع  مهلامعأ  ضرعأل  ینا  هللا  و  لاقف : مهل ، هللا  وعدـت  نأ  ینولأس  کـیلاوم  نم  اـموق  نا  مالـسلا : هیلع  اـضرلل 
ادخ هب  دومرف : دینک ، اعد  ناشیارب  منک  شرافس  هک  دنتساوخ  نم  زا  امش  ناتسود  زا  یموق  تفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هب  نابا 

شیوخ ناصلاخ  نایعیـش و  نابحم ، تاجن  مالـسلا  مهیلع  همئا  تماما  یـضتقم  رگا  و  منک . یم  هضرع  ادـخ  رب  ار  ناـشلامعا  زور  ره  مسق 
غارچ شندـمآ ، دـیرگنب ، ناتـساد  نیا  رد  ار  ترـضح  فطل  تسناد . يداـع  یعیبـط و  ـالماک  يرما  دـیاب  ار  يا  هثداـح  نینچ  سپ  تسا ،

فراع رد  ندومن  یکاردا  فرـصت  شندرک ، ناـبزیم  يراد  ناـمهیم  هنازیزع و  یکرادـت  دوخ  شنتـساوخ ، دورو  هزاـجا  شندرک ، نشور 
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یتشوگ هدروارف  زا  اههام  هک  یناسنا  ندروخ  اذغ  هنوگچ  رد  شا  یتشادهب  روتسد  قوف ، مزاول  نتشادن  هب  هجوت  مدع  يارب  روکذم  ناهنپ 
هیلع نینمؤملاریما  لاق  هدـنیآ : فیاظو  هب  تبـسن  شا  يراتفر  لمعلا  روتـسد  شندرک ، یلاـم  کـمک  شندـش  يا  هرفـس  مه  هتفرگن ، هرهب 
یلع دودحلا  ۀـماقا  و  ۀنـسلل ، ءایحالا  و  ۀحیـصنلا ، یف  داهتجالا  و  ۀـظعوملا ، یف  غالبالا  هبر : رمأ  نم  لمح  ام  الا  مامالا  یلع  سیل  مالـسلا :

هداهن ماما  هدهع  رب  دنوادخ  هچنآ  طقف  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترضح  اهلهأ . یلع  نامهسلا  رادصا  و  اهیقحتسم ،
لها هب  مهس  ود  ندناسر  دودح و  هماقا  تنـس و  ندومن  ءایحا  تحیـصن و  رد  شـشوک  هظعوم ، رد  يور  هدایز  نآ  تسا و  بجاو  ماما  رب 

. رمألا عقاومب  ملعلا  رـصبلا و  ربصلا و  لهأ  الا  رمألا  اذـه  لمحتی  ال  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  ملع : هناـشن  همه  همه و  دـشاب . یم  نآ 
لمحت دنناوت  یمن  نامز  ثداوح  هب  ناملاع  تریصب و  ربص و  لها  زج  ار  رما  نیا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح 

يا مجنپ : تسا . شیوخ  نابحم  هب  تبسن  نانآ  دیدش  تبحم  فطل و  مالسلا و  مهیلع  همئا  رـضحم  رد  نایعیـش  تقو  مامت  روضح  و  دننک .
زا رایسب  هچ  هک  رامشب ، تمینغ  ار  اهنآ  رد  روضح  بایرد و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  يرادازع  صلاخ  سلاجم  یهللا ! بزح  زیزع 
رد هک  ارچ  ؛ هدـش رارق  شیوخ  روضح  يارب  یـصاخ  لاـمآ  زین  هار  نیا  رد  دـنوش و  یم  تفاـی  اـهاجنآ  رد  رارـسا  ناـبحاص  یهلا و  راـیخا 
هک تسا  يرایسب  تاراشا  هثداح ، نیا  رد  مشش : دنیآ . یم  مه  درگ  تیونعم  خیرات  لوهجم  نادرم  رادیب  هک  تسا  نارگید  نتفخ  تاظحل 
یب دودـحم  لوپ  دوجو  ناکما  ب ) نامدرم . هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  همئا  يوس  زا  یکاردا  فرـصت  ناوت  فلا ) هب : ناوت  یم  هلمج  نآ  زا 

زا نشور  يا  هتخاس  ناهن  يور  ناهج  لها  زا  هچرگ  مالسلا . هیلع  ترضح  یناکم  جورخ  دورو و  ندید  زا  دارفا  یتیؤر  باجح  ج ) نایاپ !
هب تسادـیپ  هچنآ  يا  هتخاس  نارگن  دوخ  يوسب  یناهج  هک  دـهاوخ  نیب  ناهج  مشچ  وت  تعلط  ندـید  يا  هتخاـس  ناـهج  يور  دوخ  وترپ 

. مالسلا هیلع  ترضح  نارای  کت  یهارمه  د ) ینارهت . دمرس  قداص  دیس  يا  هتخاس  نایع  وت  ام  زا  دوب  ناهنپ  هچنا  ام و  تسناهن ز  وت  مشچ 
و) ظفاح . دوشن  ناجرم  ؤلؤل  یلگ  گنـس و  ره  هنرو  ضیف  لباق  دوش  هک  دـیابب  كاپ  رهوگ  اه . تیلباق  اهدادعتـسا و  اب  فیاظو  بسانت  ه )

هجرف یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  هاگتـسد  رد  يویند  تارابتعا  ندوبن  هجوت  دروم  ز ) هناصلاخ . يرادازع  سلاجم  ندوب  هجوت  دروم 
. درک هراشا  فیرشلا .

رگتیاده فرشت 

مان هب  هماع  هفیاط  زا  يدرم  يرجه  مجنپ  نرق  رخاوا  رد  درک : لقن  هزوح  ناگرزب  زا  یکی  زا  يدابآ  هاش  یلع  دـمحم  مالـسالا  ۀـجح  باـن 
یم تلاطب  هب  ار  راگزور  تهج  نیا  زا  دوب و  نانز  هجوت  دروم  تخس  ابیز و  رایـسب  یناوج  وا  درک . یم  یگدنز  قشمد  رد  یقارع  نیـسح 

هارمه هب  هعمج  ياهزور  هک  دوب  لاونم  نیا  رب  شتداع  دومن . یمن  يراذـگورف  یـششوک  چـیه  زا  شدـساف ، ياهراتفر  هار  رد  دـنارذگ و 
نامه زا  یکی  رد  دوب . لوغـشم  یهابت  داـسف و  هب  بش  زا  یـساپ  اـت  هتفر و  قشمد  رهـش  زا  نوریب  هب  ینارذگـشوخ  يارب  شناتـسود  ریاـس 

: تفگ یم  دوخ  وا  دـنک . یم  مغ  ساسحا  تخـس  شیاهراتفر  یگدـیاف  یب  مایا و  تلاطب  زا  ناهگان  رهـش ، زا  جورخ  ماگنه  هب  وا  اهزور ،
لفاغ زین  مناتسود  عمج  زا  یتح  هکلب  مدرک ، يرود  ینارذگشوخ  ره  زا  اهنت  هن  زور  نآ  رد  هک  مدوب ، رو  هطوغ  شیوخ  راکفا  رد  نانچنآ 
هعمج زور  نامه  رهظ  زا  لبق  راچان  هب  سپ  دوبر . نم  زا  ار  تقاط  شوشغم  راکفا  یناور و  تلاح  نیا  راشف  . مدرپس یـشومارف  هب  ار  نانآ  و 
دیاش مبای ، روضح  رهـش  هعمج  زاـمن  رد  راـب  نیلوا  يارب  تسا  رتهب  هک  مدرک  رکف  دوخ  اـب  مدـناسر ، رهـش  هب  ار  دوخ  ادـج و  مناتـسود  زا 

ریغ وا  رد  هک  سک  نآ  لد  مرخ  تسا  زاین  يور  زا  هک  تسا  لوبق  هدجـس  نآ  تسا  زامن  هلاـن  ینک  هک  مد  ره  شهگرد  رب  مباـی ! نیکـست 
نوماریپ قشمد  رهش  هعمج  زامن  بهذم  ینـس  بیطخ  زور  نآ  نانخـس  اقافتا  [. 1  ] تسا زایا  دـیق  رد  هک  دومحم  لد  نوچمه  تسین  ادـخ 

وا زین  نم  دوش  یم  ایآ  هک : درک  روطخ  منهذ  رد  يا  هظحل  شنانخـس ، نایاپ  زا  سپ  دوب . فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
نیمه رد  مراد . یگرزب  نیا  هب  یعقوت  اـه ، ینارذگـشوخ  قباوس و  نیا  اـب  هنوگچ  هک  مدز  بیهن  دوخرب  منک ؟ ترـشاعم  وا  اـب  هدـید و  ار 

هب هتساخرب و  ياج  زا  رایتخا  نودب  باتشب . هناخ  يوس  هب  دومرف : هدراذگ و  ما  هناش  رب  یتسد  باذج  هداعلا  قوف  يدرم  مدید  هاگان  هظحل 
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يا هناـخ  هب  یقیاـقد  زا  سپ  مدـیود ! یم  وا  لاـبند  هب  هک  مدوـب  نم  نـیا  تیاـهن ، رد  یلو  دـمآ ، یم  نـم  یپ  زا  ادـتبا  درم  نآ  مداـتفا . هار 
هک مدـش ، روشحم  وا  اب  نانچ  زامن  مامتا  زا  سپ  مدراذـگ . زامن  هدرک و  ادـتقا  وا  هب  زین  نم  داتـسیا ، زامن  هب  دورو ، ضحم  هب  وا  میدیـسر .
زور ود  یکی  زا  سپ  مدـیورگ و  يرـشع  ینثا  هعیـش  قح  بهاذـم  هب  وا  طـسوت  تشذـگ . یم  تخـس  نم  رب  شقارف  يا  هظحل  يارب  یتح 
یم راو  هناورپ  شدوجو  درگادرگ  رب  زین  نم  دوب و  نم  اب  نانچمه  وا  تسا . فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ناـمه  وا  هک  متفاـیرد 

هک یکلم ! اشوخ  دـنیب  وت  راسخر  هک  یمـشچ ! اشوخ  یـشاب  وت  شنایاپ  هک  یهار ! اـشوخ  یـشاب  وت  شناـمرد  هک  يدرد ! اـشوخ  متخوس .
يا هعمج  مدوب ، شرانک  رد  هتفه  کی  [. 2  ] یشاب وت  شناناج  هک  یناج ! اشوخ  يدرگ  وت  شرادلد  هک  لد ! نآ  اشوخ  یـشاب  وت  شناطلس 

ما هفیظو  دومرف : مرادـن . ار  امـش  يرود  تقاط  نم  میآ ، یم  امـش  اب  زین  نم  متفگ : یتحاران  اب  مورب ! دـیاب  نم  دومرف : دیـسر ، ارف  هک  رگید 
رازه ما . هدوبن  هارمه  هتفه  کی  هزادنا  هب  سک  چیه  اب  نونکات ، تبیغ  نارود  يادتبا  زا  دـییایب ، نم  اب  دـیابن  امـش  یلو  مورب ، هک  تسا  نیا 

میب تست  رجه  زا  مد  ره  هنرگ  دراد و  یم  هدنز  لاصو  دیما  ارم  كاب  مرادن  نانمـشد  زا  یتسود  وت  مرگ  كاله  دصق  دنک  یم  را  منمـشد 
[2 . ] ینسحلاوب دومحم  [ 1  ] یقرواپ [. 4 [ ] 3  ] كاشاح وت  قارف  ردـنا  لد  روبـص ، دوب  تاهیه  وت  لایخ  زا  مشچ  ود  باوخ ، هب  دور  كاله 
تاذ و  - 1 تسین : فطل  زا  یلاخ  نآ  هب  هراشا  هک  تسا  یبلاـج  تاـکن  ناتـساد ، نیا  رد  [ 4 . ] ظفاح [ 3 (. ] لدشوخ  ) هاوخلـص ربکا  یلع 

ماوق رگا  و  تسا ؛ لطاب  لباقم  رد  قح  رگا  نخـس ، رگید  هب  ؛ درادـنپ یمن  قح  ار  لطاب  زگره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اهناسنا  یماـمت  هرهوج 
زا رگا  ؛و  درادنپن قح  ار  لطاب  رـشب  یئالقع  يدوهـش و  تفرعم  هرهوج  تاذ و  هک  تسا  نیا  هب  قح  زا  لطاب  لطاب و  زا  قح  ندـش  هتخانش 
نأ هللا  یبأ  اقح ، الطاب  فرعی  نأ  هللا  یبأ  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  تسا : هدـش  هداـهن  طـالتخا  مدـع  رد  یلعج  نینچ  یبوبر  ماـقم  يوس 
اذـه لعجی  مل  ولو  هیف ، کش  اقح ال  فلاخملا  رفاکلا  بلق  یف  لطابلا  لعجی  نأ  یبأ  هیف و  کش  ـال  ـالطاب  نم  ؤملا  بلق  یف  قحلا  لـعجی 

زا دنک و  یمن  یفرعم  قح  ناونع  هب  ار  یلطاب  زگره  دنوادخ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  لطاب . نم  قح  فرع  ام  اذکه 
هجیتـن دـیاب  ناوت و  یم  سپ  دـش . یمن  هتخانـش  لـطاب  زا  قح  دومن  یمن  لـمع  هنوگ  نیا  رگا  دناسانـشب و  رفاـک  هب  قـح  هک  تسا  رود  وا 

هک نیا  اب  ناوج  نیا  دنـشاب : رو  هطوغ  ضحم  لطاب  رد  دوخ  ولو  دـنناد  یمن  قح  ار  لطاب  هک  دنتـسه  يا  هنوگ  هب  اـتاذ  اـهناسنا  هک  تفرگ 
هزیرغ نیمأـت  رکف و  ندوبن  قح  رب  ار  وا  شا  يرقف  هرهوج  تاذ  زاـب  یلو  تسا ، هدوب  ضحم  نـالطب  رد  يزیرغ  يرکف و  ثیح  ود  زا  دوخ 
دوجو سم  زا  تسد  تسا . هداد  تاجن  ار  ناوج  یتاذ  يرهوج و  تردق  نیمه  اب  زین  هللا  ۀیقب  ترـضح  تسا و  هدرک  تیاده  داشرا و  شا 
یبنلا لاق  دنا : ناگدـننک  هبوت  ناراکاطخ  نیرتهب  تسا و  راکاطخ  ناسنا  رگا  يوش 2 -  رز  یبایب و  قشع  يایمیک  اـت  يوشب  هر  نادرم  وچ 

یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  نوباوتلا . نیئاطخلا  ریخ  ءاطخ و  مدآ  ینب  لک  نا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لاق تسا : ناهانگ  هدـنیوش  ار و  یبلق  تراهط  هبوت  رگا  و  دـنناگدننک . هبوت  ناراکاطخ  نیرتهب  دـنراکاطخ و  مدآ  نادـنزرف  مامت  دـیامرف :

كاپ هبوت  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  بونذـلا . لـسغت  و  بولقلا ، رهطت  ۀـبوتلا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما 
رارکت مدـع  رب  میمـصت  یحراوج و  لـمع  یناـبز ، رافغتـسا  یبلق ، تمادـن  نکر  راـهچ  رب  هبوت  رگا  و  تسا . هاـنگ  هدـنیوش  بلق و  هدـننک 

نأ ال یلع  مزع  و  حراوجلاب ، لمع  و  ناسللاب ، رافغتـسا  بلقلاب و  مدـن  مئاعد : ۀـعبرأ  یلع  ۀـبوتلا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تساطخ :
اب لمع  نابز ، رب  رافغتـسا  بلق ، رد  ینامیـشپ  تسا : نوتـس  راهچ  رب  هبوت  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  دوعی .

یحوأ مالسلا : هیلع  قداصلا  لاق  دزاس : یم  لیدبت  تانـسح  هب  ار  یناسنا  تائیـس  یعقاو  هبوت  رگا  و  هانگ . رارکت  مدع  رب  میمـصت  ءاضعا و 
ترفغ هرکذ  دنع  ینم  ییحتـسا  بنذلا و  کلذ  نم  بات  عجر و  مث  ابنذ  بنذأ  اذا  نم  ؤملا  يدبع  نا  دواد ! ای  یبنلا : دواد  یلا  لجوزع  هللا 

هب لجوزع  دنوادخ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  نیمحارلا . محرأ  انأ  یلابا و  و ال  ۀنسحلا ، هتل  دبأ  ۀظفحلا و  هتیـسنأ  و  هل ،
نآ ندروآ  داـی  هب  زا  دـنک و  هبوت  هاـنگ  باـکترا  زا  دـعب  هلـصافالب  ینم  ؤـم  هدـنب  رگا  دواد  يا  دوـمن : یحو  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح 

نانابرهم نیرتنابرهم  هک  ارچ  منک  یمن  تالابم  مسیون و  یم  هنـسح  نآ  ياـج  هب  منک  یم  كاـپ  ار  شهاـنگ  هدیـشخب  ار  وا  دوش  نیگمرش 
ایآ دیامرف : یم  نآرق  رد  ادخ  هدابع و ... نع  ۀبوتلا  لبقی  وه  هللا  نا  اوملعی  ملا  میرک : نآرق  تسا : هبوت  هدننک  لوبق  دنوادخ  رگا  و  متـسه .
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قـشع بلاط  رگا  آرد  اـم  رد  زا  يدرجم  هنیآ  تدـیامن  ارح  رون  دریذـپ و ... یم  ار  ناگدـنب  هبوت  ادـخ  قیقحت  هب  هک  دـنا  هتـسادن  ناـنم  ؤم 
هتفریذپ وا  دـننامه  ناوج  نارازه  ناوج و  نیا  سپ  يدـمحم  هزجعم  شـشتآ  رب  دـنز  بآ  درب  ام  هانگ  مان  زا  خزود  هک  هدـب  هداب  يدـمرس 

: ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  دـنا : هتفای  تسد  یبلق  ینیقی  تراهط  هب  شیوخ  یعقاو  تمادـن  اـب  هک  دنتـسه  یهاـگرد  ناگدـش 
دننام دنک  هبوت  هانگ  زا  هک  یـسک  دیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هل . بنذ  نمک ال  بنذلا  نم  بئاتلا 

ترـضح ۀـمحرلا . لزنتـست  ۀـبوتلا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا : نیرفآ  تمحر  هبوت  نوچ  و  هدـشن . بکترم  یهانگ  هک  تسا  نآ 
نیع تمـصع  تماما و  ماـقم  اـب  يدوجو  طاـبترا  و  دوش . یم  تمحر  لوزن  ثعاـب  هبوت  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نینمؤملاریما 
مظک و  مایـصلا ، و  ةالـصلا ، دـیحوتلا و  ربلا : نمف  رب ، لک  اـنع  ورف  نم  و  ریخ ، لـک  لـصا  نحن  مالـسلا : هیلع  قداـصلا  لاـق  تسا : تمحر 

حیبق و لک  مهعورف  نم  و  رـش ، لک  لصأ  انودع  و  هلهأل ، لضفلاب  رارقالا  و  راجلا ، دـهعت  ریقفلا و  ۀـمحر  و  یـسملا ء ، نع  وفعلا  و  ظیغلا ،
بوکر و  هللا ، رما  یتلا  دودحلا  يدعت  و  هقح ، ریغب  میتیلا  لام  لکا  و  ابرلا ، لکأ  و  ۀعیطقلا ، ۀمیمنلا و  و  لخبلا ، و  بذکلا ، مهنمف  ۀـشحاف ،

. انریغ عورفب  قلعم  وه  انعم و  هنأ  معز  نم  بذـکف  حـیبقلا ، نم  کلذ  قفاو  ام  لک  و  ۀقرـسلا ، و  انزلا ، و  نطب ، ام  اهنم و  رهظ  ام  شحاوفلا ،
، هزور زامن ، دـیحوت ، اهیکین  هلمج  زا  تسام و  عورف  زا  یکین  میتسه و  يریخ  ره  لصا  ام  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ترـضح 
ره لصا  ام  نمشد  تسا و  لضف  نابحاص  لضف  هب  رارقا  يراد و  هیاسمه  ریقف ، هب  ینابرهم  تمحر و  راکاطخ ، ندیـشخب  مشخ ، ندرب  ورف 

لاـم اـبر و  ندروخ  محر ، عطق  ینیچ ، نخـس  لـخب ، غورد ، اهیدنـسپان  هلمج  زا  و  تسا ، يدنـسپان  یتشز و  ره  نآ  عورف  زا  تسا و  يرش 
تسا لیبق  نیا  زا  یحیبق  رما  ره  و  يدزد ، انز ، راکـشآ ، ناهنپ و  شحاف  دنـسپان و  ياهراک  باکترا  ادخ ، دودح  هب  زواجت  قحان ، هب  میتی 
هفیلخ نایم  طابترا  حوصن  هبوت  هطـساو  هب  سپ  تسین . شیب  ییوگغورد  دراد  قلعت  ام  ریغ  عورف  هب  تساـم و  زا  دـنک  یم  اـعدا  هک  یـسک 

. تسا روسیم  مالسلا  هیلع  مظعا  هللا  ۀیقب  ترضح  یهلا  یعقاو 

روآ مایپ  فرشت 

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  رـضحم  هب  یتافرـشت  هک  یگرزب  درم  يزور  دومرف : یمرک  يدـهم  خیـش  مالـسالا  ۀـجح  باـنج 
ترـضح رـضحم  هب  تافرع  رد  هتفر و  هکم  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاس  دنچ  دومرف : نینچ  هزوح  دـیتاسا  زا  یکی  هب  تشاد ، فیرـشلا 

ملاع فارطا  زا  هک  شیوخ  نایعیش  زا  يا  هدع  يارب  هفرع  زور  رصع  رد  ترضح  نآ  متفای . فرشت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب 
سپ دیمهف . یم  دینش و  یم  ار  ترـضح  نانخـس  شیوخ  يردام  نابز  هب  سک  ره  هک  دومرف  یم  نخـس  نانچ  دندوب ، هدش  عمج  مه  درگ 

؟ دیتسرفب هکم  هب  ار  لال  رک و  تشم  کی  دیاب  یک  ات  وگب  ماظن  نیلوؤسم  هب  ورب  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ترـضح  نآ  تبحـص ، نایاپ  زا 
نارـس زا  یخرب  هب  مایپ  نیا  یتقو  دـنناسرب ! نانیا  هب  ار  ام  فراعم  ات  دـیتسرف ، یمن  جـح  هب  دنـشاب ، انـشآ  اهنیا  نابز  هب  هک  ار  يا  هدـع  ارچ 

[. 1  ] دنا هدومن  هعیـش  فراعم  هئارا  رد  یناوارف  تامدخ  زین  نونکات  هک  دش . هدید  كرادـت  ناد  نابز  ناونع  هب  یهورگ  دـسر ، یم  روشک 
هیلع نینمؤملاریما  لاق  دـنا : قلخ  قلاخ و  نایم  یمکح  یتفرعم و  طابترا  نامجرت  ناگدـننک و  نایب  یهلا  ءایبنا  نالوسر و  رگا  [ 1  ] یقرواپ

: دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  نینمؤـملاریما  ترـضح  قـلخلا . قلاـخلا و  نـیب  ءارفـسلا  قـحلا و  ۀـمجارت  هناحبـس  هللا  لـسر  مالـسلا :
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  تسا : ناربمایپ  متاخ  دمحم  رگا  و  دنشاب . یم  قولخم  قلاخ و  نیب  ناریفس  قح و  نامجرت  ادخ  ناگداتـسرف 

نامدرم یمامت  يارب  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  نویبنلا  متخ  یب  ۀفاک و  سانلا  یلا  تلـسرأ  ملـس : و 
نآرق تسا : داژن  نابز و  ره  اب  للم  ماوقا و  مامت  يارب  زا  تلاسر  تیمتاـخ ، ءاـضقا  رگا  و  دوش . یم  متخ  نم  اـب  يربماـیپ  مدـش و  هداتـسرف 
هلوسر هللااب و  اونماف  تیمی  ییحی و  وه  الا  هلا  ضرالا ال  تاومـسلا و  کلم  هل  يذـلا  اعیمج  مکیلا  هللا  لوسر  ینا  سانلا  اهیا  اـی  لـق  میرک :
نودـب  ) نم هک  وگب  قلخ  هب  اـم  لوسر  يا  دـیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  نودـتهت . مکلعل  هوعتبا  هتاـملک و  هللااـب و  نم  ؤی  يذـلا  یمـالا  یبنلا 

هدنز وا  هک  تسین  وا  زج  ییادخ  چیه  تسوا  کلم  همه  نیمز  اهنامسآ و  هک  ییادخ  نآ  میادخ  لوسر  رـشب ) سنج  امـش  همه  رب  ءانثتـسا 
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هب دیرآ و  ادخ  هب  نامیا  دـیاب  مدرم  يا  سپ  تعیبط ) تسدـب  هن  ادـخ  تسد  هب  یناتـس  ناج  یـشخب و  ناج  ینعی   ) دـناریم یم  دـنک و  یم 
وا وریپ  دیاب  امـش  دـیورگ  ادـخ  نانخـس  ادـخ و  هب  سب  هک  يربمغیپ  نآ  هتفرگن ) میلعت  ادـخ  زج  سک  چـیه  زا  هک   ) یما ربمغیپ  وا  لوسر 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تسا : هدش  ضقن  تیمتاخ  رثا  رب  موق  ره  نابز  هب  یحو  غالبا  نوناق  هک  يروط  هب  دیبای . تیاده  ات  دیوش 
نامدرم یمامت  يارب  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  نویبنلا . متخ  یب  ۀفاک و  سانلا  یلا  تلـسرأ  ملس :
راتـشون نابز و  کمک  هب  غالبا  رگا  تسا و  ینید  هفیظو  متاخ  یهلا  فراعم  غالبا  رگا  و  دوش . یم  متخ  نم  اـب  يربماـیپ  مدـش و  هداتـسرف 

ظافلا طسوت  یحو  ندناسر  رگا  تسا و  یحو  نابز  هب  يانشآ  ناسانش  نابز  ناناد و  نابز  هفیظو  ینارون  فراعم  زا  قیقد  نایب  رگا  تسا و 
يا و هقطنم  تیلها  اب  و  دـش ، یلها  اه  نابز  نآ  اب  تخانـش  ار  للم  ماوقا و  نابز  هک  دـیاب  سپ  تسا  هضرع  لباق  نآ  اـب  بساـنتم  یناـعم  و 

ناگتخوسلد رگا  دـنراظتنا و  هنادواـج  يولباـت  ینیع و  رولبت  ینید  ياـه  هزوح  رگا  يرآ  درک . ناـیب  ناـنآ  يارب  ار  یحو  فراـعم  يداژن ،
ياه هزوح  نیمه  رد  تیودهم و  یگنهرف  ثاریم  نیرترو  هیام  نیرتراوتسا و  رگا  دنا و  هدیلاب  اه  هزوح  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  قشاع 
يارب زا  نازورف  یئاه  لعـشم  اهراید  ماوقا و  خیرات  ماب  رب  نایوزوح  رگا  و  دنا ، هدوب  راظتنا  مچرپ  ناشمادک  ره  دنا ، هدش  هدـیرفآ  كرابم 
نامرآ لاصو  هبعک  هب  امن ، بآ  ياه  بارـس  ياه و  هرد  اه و  هعدـخ  اه ، سوه  اهاوه ، اه ، هنتف  ناتـسکیرات  زا  رذـگ  تهج  رـشب  ناوراک 
ياهلد شخب  حرف  جرف  ار ، جرف  هب  دـیما  ار ، جرف  راظتنا  شیوخ ، لمع  هقفت و  اب  اه ، هرود  نیرت  هایـس  رد  نانآ  رگا  دـنا . هدوب  مالـسا  رهش 

رد مالـسالارد  ياج  ياج  رد  ار  زیتس  متـس  هناهاوختلادع و  ياه  شبنج  نانآ  رگا  و  دنا ، هتـشاد  هاگن  هدنز  ار  ناترطف  لالز  نانید و  كاپ 
زین کنیا  سپ  دـنهد . تاجن  یهارمگ  یلد و  ود  لهج ، ياه  هلوغیب  و  یقالتاب ، ياه  هاگرذـگ  زا ، ار  نامدرم  ات  دـندرک  زاس  خـیرات ، هنهپ 

يدوجو هفـسلف  ات  دـنهد  قیبطت  ناهج  یـسایس  ییایفارغج  یمیلقا و  طیارـش  اب  ار  دوخ  ینید ، تهاـقف  تموکح  ذوفن  هعـسوت و  يارب  دـیاب 
رشن يرتسگ ، تلادع  یهاوختلادع و  حور  نتخیگنا  نامولظم ، زا  عافد  بان و  مالسا  زا  يرادساپ  عیشت ، بتکم  نییبت  نامه  هک  ار  شیوخ 

، شیاشگ داجیا  تلادع و  هب  دیما  نتـشاد  هاگن  هدنز  ینید ، تعیرـش  روغث و  دودـح و  تشادـساپ  یهلا ، یقالخا و  لئاضف  یلمع  یملع و 
روهظ هب  یگنهرف  نابز و  ره  اب  یناهج  نامدرم  مامت  يارب  ییایفارغج و  قطانم  ماـمت  رد  تسا  اـهیورجک  اـهیجک و  زا  ناـمدرم  تشاد  رود 

يدـهم ياه  نامرآ  اهراتفر و  زا  يریگ  هوسا  ینید ، ياه  هزوح  هفیظو  رگا  ددرگ . هدامآ  ییـالو  دـحاو  تموکح  هنیمز  دـیاش  اـت  دـنناسر 
هزوح رگا  تسا و  رادـتقا  ماحتقا و  رت  ینف  ریبعت  هب  يوزوح و  ياه  شالت  رـشب و  یگدـنز  نداد  نامزاس  اب  راـتفر  تریـس  رد  مالـسلا  هیلع 

، تثارو هصالخ  روط  هب  و  اه ، هفارخ  هنوگ  ره  زا  رود  هب  يو ، باـن  فراـعم  زا  تسارح  يدـهم و  بتکم  تشادـساپ  سردـم  ینید  ياـه 
تما یتسرپرـس  یهاوختلادع و  يزیتس و  متـس  حور  تشادهاگن  تیاده ، مچرپ  نتـشاد  زارف  رب  رد  تباین  هفیظو  رگا  و  تسا . دـنم  هفیظو 
هقطنم هب  رـصحنم  تباین  تثارو و  ماحتقا ، هناگ  هس  فیاـظ  نیا  رگا  تسا و  ینید  تازوح  یهیدـب  فیاـظو  زا  تبیغ  نارود  رد  يدـمحم 

هضرع و هب  نیگنـس  فیاظو  فادـها و  نیا  هب  ندیـسر  ققحت و  ماوق  رگا  درادـن و  ماوقا  للم و  زا  يا  هژیو  هورگ  ای  یـصاخ و  یئاـیفارغج 
. مهلوقع هلمحت  امب  الا  یثیداحأ  نم  یتما  اوثدحت  ال  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تسا : نانآ  مهفو  لوقع  اب  قباطم  فراعم  نایب 

نآ تفای  رگا  و  دـینک . تبحـص  ناشکرد  لقع و  دـح  رد  نم  تما  اب  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ 
یحو مالک  نامجرت  يارب  نانآ  نابز  زا  نایوزوح  تفرعم  نانآ و  يوس  زا  یحو  نابز  نتـسناد  هب  ینید  فئاظو  يارجا  نید و  زا  ناـمدرم 

ترضح زا  سأب . الف  هیناعم  دیرت  تنک  نا  لاق : صقنأ ؟ دیزأف و  کنم  ثیدحلا  عمـسا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  ملـسم  دمحم  نع  تسا :
ار ینعم  نامه  رگا  منک ؟ مک  ای  هفاضا  يزیچ  نآ  هب  مونش  یم  امش  زا  هک  ار  یثیدح  درادن  لاکـشا  دش : هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

یـسانشناور ار ، نانآ  يا  هقطنم  یـسانش  هعماج  ار ، ناشراتفر  تریـس و  گـنهرف و  ار ، ناـنآ  ناـبز  هک  دـیاب  سپ  درادـن . یلاکـشا  دـهدب 
رد ینید  ياه  هزوح  مهم  فئاظو  دـیاش  اـت  تفرگ  اـه  هرهب  قطاـنم  نآ  دادبتـسا  ناوت  زا  تخانـش و  تقد  هب  ار ، ناـنآ  يدرف  یعاـمتجا و 

فراعم نید و  هضرع  غیلبت و  رد  نایوزوح  ینید  هفیظو  يایوگ  هثداـح ، نیمه  دوخ  ددرگ . يربک  تیـالو  ماـیق  زاـس  هنیمز  تباـین  نارود 
تقو هک  تافرع  يارحـص  رد  شا  هفرع  رـصع  هاـگ  همیخ  هب  ار  یناـحور  درف  نینچ  ترـضح  هکنیا  تسا  نوگاـنوگ  ياـه  ناـبز  هب  یحو 
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یم نایب  موق  ره  نابز  هب  ادیپان ، تاوصا  کمک  اب  ار  شیوخ  مالک  یعیبط  قوف  ام  نیناوق  زا  یکی  هضرع  اب  دـهد و  یم  هار  تسا ، تاجانم 
ياه نابز  هب  نید  فراـعم  هضرع  مدـع  رد  سدـقم  یتموکح  ینید و  ياـه  هزوح  هدـنام  نیمز  هب  هفیظو  زا  هنادـنم  هیـالگ  هاـگ  نآ  دراد 

هب یحو  فراعم  هضرع  يارب  نوگانوگ  ماوقا  للم و  ياهنابز  تخانـش  ترورـض  زا  ناشن  یگمه  دهد ، یم  ماغیپ  هتفگ و  نخـس  فلتخم ،
هدوب نابز  نآ  اب  اهنت  تسا و  یبرع  غیلب  حیصف و  عماج ، لماک و  نابز  هب  یحو  غالبا  هک  تسا  تسرد  تسا . یموق  يا و  هقطنم  ياه  نابز 
نابز هضرع  هب  یمدـقت  ینید  میهافم  نید و  هضرع  یلو  تسا  هتـشاد  شظافلا  هرتسگ  رد  ار  یحو  فراعم  یناعم و  لـمحت  ناوت  هک  تسا 

هب رـشب  ات  دـننک  هضرع  فلتخم  ياـه  ناـبز  هب  ار  نآ  فراـعم  دـیاب  یحو  ناـبز  زا  قیقد  مهف  اـب  هک  دـنا  ینید  تاوزوح  نیا  درادـن  ینید 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  رـضحم  هب  نایوزوح  فرـشت  عوقو  ناکما و   - 1 تاراشا : دبای . تسد  تداعـس  تیاده و 

نابحاص و ینید و  تاوزوح  هب  حلاص ، نایوزوح  يوس  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ياه  مایپ  غالبا   - 2 ینید . خیرات  زا  نارود  ره  رد 
ندوب بولطم   - 4 تافرع . يارحـص  رد  مهنآ  هفرع  زور  رد  یتح  یـصخش  ياه  تاجانم  رب  نید  هضرع  مدقت   - 3 هعیش . هعماج  نیلوئسم 

نابز هب  دـحاو  مالک  یعیبط  نامجرت  ناکما   - 5 تلم . موق و  ره  ياه  نابز  هب  یحو  فراعم  ندـناسر  يارب  نایعیـش  یناهج  ياه  شیامه 
ندوب فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  تیانع  هجوت و  دروم   - 6 یعیبط . قوفام  نیناوق  رد  فرـصت  هار  زا  فلتخم ، ياه 

 - 8 فـلتخم . لـلمو  ماوـقا  ياـه  ناـبز  هب  نید  هضرع  رد  ینید  تاوزوـح  يدـنم  هـفیظو   - 7 تـبیغ . نارود  رد  ینید  تهاـقف  تموـکح 
. نید هضرع  يارب  جح  مسارم  ناکما  نامز و  زا  يریگ  هرهب  ترورض 

اشگ لکشم  فرشت 

یناقاخ دمحم  خیش  زا  لقن  هب  زین  وا  یشعرم و  دومحم  دیس  مالسالا  ۀجح  بانج  ناشیومع  زا  لقن  هب  یـشعرم  یلع  مالـسالا  ۀجح  بانج 
. دوب هتفر  ارف  ارم  یگدنز  زین  یتسدگنت  رقف و  یـضیرم ، مدوب  هدرکن  جاودزا  تشذگ ، یم  ما  یگدنز  زا  لاس  دودح 30  هک  نیا  اب  دومرف :
زا وا  یلو  مروآ  رد  يرـسمه  هب  ار  وا  هتفر و  شیراگتـساوخ  هب  متفرگ  میمـصت  تسا  یقیال  رتخد  ام  یگیاـسمه  رد  هک  متفاـی  ربخ  يزور 

دجسم مزاع  يزور  سپ  متـسناد  هللا  ۀیقب  ترـضح  هب  لسوت  ار  هراچ  هار  اهنت  مدوب . ضحم  ریقف  نم  هک  یلاح  رد  دوب ، يدنمتورث  هداوناخ 
هب دجـسم  برد  رانک  اجنامه  سپ  ادـخ  لوسر  ، متفای هتـسب  ار  برد  مدیـسر ، هفوک  دجـسم  هب  یتقو  مبای . لسوت  اجنآ  رد  اـت  هدـش ، هفوک 

يروق رد  ار  نآ  سپ  منک  مد  مدوب  هدروآ  هارمه  هب  هک  ار  يا  هوهق  اـت  تخادـنا  سوه  هب  ارم  یناتـسمز  درـس  ياوه  مدرب ، هاـنپ  يا  هشوگ 
مدزن هب  یبرع  ناهگان  دـش ، هدامآ  هوهق  هک  تشذـگن  يزیچ  مدـناوخ ، زامن  یتعکر  ود  هدرک و  هدافتـسا  نامز ، نآ  زا  مدرک ، مد  هتخیر و 

میگدـنز زا  مشونب . دوخ  ار  شا  هیقب  هک  داد  مناـمرف  یلو  دیـشون  يردـق  هوهق  نآ  زا  وا  مدرک ، فراـعت  وا  هب  يا  هوهق  یتحاراـن  اـب  دـمآ ،
اب جاودزا  رقف و  هفرس ، يراد -  هک  یلکشم  هس  زا  دومرف : هدرک و  نم  هب  ور  وا  ناهگان  مدرک ، زاب  وا  اب  ار  تبحص  رس  هارکا  اب  نم  دیـسرپ 
رد وت  تحلـصم  هک  اریز  دوب ! دهاوخ  وت  هارمه  هشیمه  رقف  یلو  ینک ، یم  جاودزا  زین  رتخد  نآ  اب  و  هتفای ، افـش  تا  هفرـس  هیاسمه ، رتخد 

مدرک جاودزا  زین  رتخد  نآ  اب  يدوز  هب  تسین ، يربخ  نمضم  ياه  هفرس  زا  مدید  متشگزاب  رهش  هب  یتقو  تفر ، دومرف و  ار  نیا  تسا . نآ 
ترضح رضحم  هب  درـس ، بش  نآ  رد  هک  دناسر  نیقی  هب  ارم  بش  نآ  ياهدیون  هدمآ و  دیدپ  ثداوح  مدنام و  یقاب  رقف  رد  نانچمه  یلو 

يویند تیوه  ود  ياراد  یتقیقح  ره  ینید ، ینیب  ناهج  ساسا  رب  رگا  [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] متشادن ربخ  دوخ  هک  یلاح  رد  مدوب ، هتفای  فرشت 
دیدرت تـیعقاو  کـی  ینید  گـنهرف  رد  رقف  رگا  تـسا و  رادروـخرب  ینطاـب  يرهاـظ و  هرهچ  ود  زا  هدوـب و  یعاـمتجا  يدرف و  يورخا ، و 

، ایندلا رقف  رقفلا ، ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تسناد : توافتم  ياه  هرهچ  داعبا و  قئاقح ، ياراد  ار  رقف  دیاب  سپ  تسا  ریذپان 
. ةرخالا باذع  ةرخالا و  رقف  کلذف  اهتنیز ، اهلام و  بح  كالهلا ، کلذ  ةرخآلا ، رقف  ایندلا  ینغ  و  ةرخآلا ، ینغ  ایندلا  رقفف  ةرخالا ، رقف  و 

يانغ ناـمه  هک  اـیند  رقف  ترخآ . رقف  اـیند و  رقف  تسا : عون  ود  رقف  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأـشلا  میظع  ربماـیپ 
ترخآ باذع  رقف و  ایند  تنیز  لام و  هب  هقالع  هک  انامه  تسا  تکاله  نیع  دوش و  یم  ترخآ  رقف  ثعاب  هک  ایند  تورث  تسا و  ترخآ 
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نیذـلا ءارقفلل  میرک : نآرق  تسین : يداـصتقا  تورث  لاـم و  نتـشادن  ناـمه  زج  يزیچ  يدرف ، يرهاـظ  يوـیند  رقف  رگا  دراد . لاـبند  هب  ار 
ام افاحلا و  سانلا  نولئـسی  مهامیـسب ال  مهفرعت  فعتلا  نم  ءاینغا  لهاجلا  مهبـسحی  ضرالا  یف  ابرـض  نوعیطتـسی  هللا ال  لیبس  یف  اورـصحا 

دـنا و هراـچیب  ناوتاـن و  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یناریقف  صوـصخم  تاقدـص  دـیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  میلع . هب  هللا  ناـف  ریخ  نم  اوـقفنت 
دـشابن هاگآ  اهنآ  لاح  زا  سک  ره  هک  دوش  هبتـشم  مدرم  هب  ناشلاوحا  نانچ  فاـفع  طرف  زا  دـنرادن و  دـنریگ  شیپ  يراـک  هکنآ  یئاـناوت 

، دننکن لا  ؤس  یسک  زا  يزیچ  اهنآ  زگره  سفن  تزع  زا  هک  دیرب  یپ  ناشامیس  زا  اهنآ  رقف  هب  تسیاب  امـش  زاین  یب  تسا و  ینغ  وا  درادنپ 
قداصلا لاق  تسا : نایعیـش  ریغ  هب  یئاه  یگتـسباو  نامه  یعامتجا ، يرهاظ  يویند  رقف  رگا  تسهاگآ . نآ  رب  ادـخ  دـننک  قافنا  هچ  ره  و 

رقف و دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  انریغ . عم  ةایحلا  نم  ریخ  انعم  لتقلا  و  انریغ ، عم  ینغلا  نم  ریخ  انعم  رقفلا  مالـسلا : هیلع 
يا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لئس  نامیا : زا  سپ  رفک  ینطاب ، يویند  رقف  رگا  و  ام . ریغ  اب  يدنمناوت  تورث و  زا  تسا  رتهب  ام  اب  یتسدگنت 

زا ءانغتـسا  ساسحا  نامیا . زا  دعب  رفک  دومرف : تسا ؟ رتدیدش  رقف  مادک  دش : هدیـسرپ  نینمؤملاریما  زا  نامیالا . دعب  رفکلا  لاق : دشأ ؟ رقف 
زگره تسا  زاین  یب  نم  زا  هک  یـسک  سیردا : فحـص  یلا . رقتفا  نمب  رقف  و ال  ینع ، ینغتـسا  نمل  ینغ  ال  سیردا : فحـص  یف  دنوادخ :

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  بلق : دوبن  دوش . یمن  ریقف  زگره  دنک  یم  زاین  ساسحا  نم  هاگرد  هب  هک  یسک  دوش و  یمن  زاین  یب 
سفن دوـبن  هرخـالاب  و  تسا . بلق  رقف  یعقاو ، رقف  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأـشلا  میظع  ربماـیپ  بـلقلا . رقف  رقفلا 
اهالب نیرتگرزب  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  سفنلا . رقف  ءالبلا  ربکا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  نئمطم :

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  تسین : يورخا  هافر  تاجن و  هلیسو  نتـشادن  زج  يزیچ  يورخا ، رقف  رگا  و  تسا ، تسا . سفن  زاین  رقف و 
مایـص و ةالـصب و  ۀـمایقلا  یتأی  نم  یتما  نم  سلفملا  لاقف : هل ، عاتم  هل و ال  مه  رد  نم ال  انیف  سلفملا  لیقف : سلفملا ؟ اـم  نوردـتأ  ملس :

نأف هتانـسح ، نم  اذه  و  هتانـسح ، نم  اذه  یطعیف  اذه  برـض  و  اذه ، مد  کلفـس  و  اذه ، لام  لکأ  و  اذه ، فذق  متـش و  دـق  یتأی  ةاکز و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  رانلا . یف  حرط  مث  هیلع  تحرطف  مهایاطخ  نم  ذخأ  هیلع  ام  یـضقی  نأ  لبق  هتانـسح  تینف 

نم تما  ریقف  دومرف : ترـضح  درادن  یتورث  لوپ و  هک  تسا  یـسک  ریقف  دش  هتفگ  تسا ؟ یـسک  هچ  ریقف  دیناد  یم  ایآ  دـیامرف : یم  ملس 
هداد اهنآ  هب  شتانـسح  زا  هدومن  زواجت  دارفا  يوربآ  قوقح و  هب  نوچ  یلو  دیآ  یم  تاکز  هزور و  زامن و  اب  تمایق  زور  هک  تسا  یـسک 

يو هب  هدـش  مک  نانآ  ناهانگ  زا  دـشاب  هدـنام  شندرگ  رب  يزیچ  مدرم  قوقح  زا  زونه  دوش و  ماـمت  يو  تانـسح  هک  یماـگنه  دوش ، یم 
شزرا یب  ار  يرقف  ره  ناوـت  یمن  هکناـنچ  تفریذــپ  ناوـت  یمن  ار  يرقف  ره  سپ  دــنهد . یم  رارق  شتآ  رد  ار  وا  سپــس  دوـش  یم  هداد 

زاربا فلا -  اجبان . ياهراتفر  زا  یـشان  يرایتخا  رقف  رگا  تسا و  یهلا  ردـق  اضق و  هاگ  يرایتخا و  هاگ  رقف  رگا  نخـس  رگید  هب  تشادـنپ .
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  رقفلا . نم  اباب  هیلع  هللا  حتف  ۀلأسملا  نم  اباب  هسفن  یلع  حتف  نم  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  مدرم : زا  اضاقت 

هیلع نینمؤملاریما  لاق  صرح : راهظا  دنک ، . یم  راچد  یتسدگنت  رقف و  هب  ار  وا  دنوادخ  دزادرپب  اضاقت  تلئـسم و  هب  سک  ره  دیامرف : یم 
رقف و ثعاب  صرح  راهظا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  ةرقفم . صرحلا  رقفلا ، ثروی  صرحلا  راهظا  مالـسلا :

قداص ماما  ترضح  رقتفا . هلـضف  نم  هللا  لأسی  مل  نم  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  دنوادخ : زا  يزور  بلط  مدع  دوش ، . یم  یتسدگنت 
هیلع و هللا  یلص  یبنلا  لاق  تناما : رد  تنایخ  ددرگ . یم  تسدگنت  ریقف و  دنکن ، بلط  دنوادخ  لضف  زا  هک  سک  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع 

ثعاب يرادتناما  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  رقفلا . بلجت  ۀنایخلا  و  ءانغلا ، بلجت  ۀنامالا  ملس : هلآ و 
زجعلا لسکلا و  جودزا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  زجع : تلاسک و  دوش ، . یم  یتسدگنت  رقف و  ثعاب  تناما ، رد  تنایخ  و  يرگناوت ،
لماوع و  تسا . زجع  تلاسک و  نتخیمآ  مهب  لـصاح  رقف ، دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نینمؤملاریما  ترـضح  رقفلا . اـمهنم  جـتنف 

رتوبک يرادـهگن  تبانج ، لاح  رد  ندروخ  اذـغ  مامح ، رد  راردا  یگدـنز ، طیحم  رد  توبکنع  ياه  هناخ  ندربن  نیب  زا  نوچمه ، يرگید 
، مارح یقیسوم  هب  نداد  شوگ  غورد ، هب  دایتعا  دیشروخ ، عولط  زا  لبق  باوخ  ءاشع ، برغم و  زامن  نیب  باوخ  انز ، غورد ، مسق  هناخ ، رد 

كرت مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا : هداوناخ  ءاضعا  اب  طابترا  كرت  هرخـالاب  و  يداـصتقا ، ریبدـت  مدـع  ناریقف ، هب  ندرکن  کـمک 
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ثروی ةرجاـفلا  نیمیلا  و  رقفلا ، ثروی  ۀـبانجلا  یلع  لـکألا  و  رقفلا ، ثروی  ماـمحلا  یف  لوبلا  و  رقفلا ، ثروی  تویبلا  یف  توبکنعلا  جـسن 
و رقفلا ، ثروی  سمـشلا  عولط  لبق  مونلا  و  رقفلا ، ثروی  نیئاـشعلا  نیب  مونلا  رقفلا و  ثروی  صرحلا  راـهظأ  و  رقفلا ، ثروی  اـنزلا  و  رقفلا ،

ۀـشیعملا یف  ریدقتلا  كرت  رقفلا و  ثروی  لیللاب  رکذـلا  لئاسلا  در  و  رقفلا ، ثروی  ءانغلا  یلا  عامـسالا  ةرثک  رقفلا و  ثروی  بذـکلا  دایتعا 
راردا توبکنع ، ياهرات  ندومن  اهر  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  رقفلا . ثروی  محرلا  ۀـیطعق  و  رقفلا ، ثروی 

، باتفآ عولط  زا  لبق  باوخ  ءاشع ، برغم و  زامن  نیب  باوخ  صرح ، راهظا  اـنز ، غورد ، مسق  تباـنج ، لاـح  رد  ندروخ  اذـغ  ماـمح ، رد 
یم یتسدـگنت  رقف و  ثعاب  محر  عطق  و  قزر ، رد  ریبدـت  مدـع  ارقف ، هب  ندومنن  کـمک  یقیـسوم ، اـنغ و  هب  نداد  شوگ  غورد ، هب  داـیتعا 
ندش التبم  هک  اریز  تسین  ناش  یترخآ  ای  یئایند و  تحلـصم  هب  ندش  دنمتورث  هک  تسا  ینانمؤم  يارب  زا  يردق ، اضق و  رقف  رگا  و  دوش .

هیلع قداص  ماما  ترـضح  مثالا . یلع  کلمحی  رقف  نم  کلمحی  رقف  نم  ریخ  ملظلا  نع  كزجحی  ینغ  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  ملظ : هب 
ای هنبال : نامقل  ایاصو  نم  نایغط : تسا . رتهب  دنک ، هانگ  هب  راداو  ار  وت  هک  يرقف  زا  دراد ، زاب  ملظ  زا  ار  وت  هک  یتورث  دـیامرف : یم  مالـسلا 

قداصلا نع  طابـسا  نب  یلع  نید : زا  نداتفا  رود  تسا . رتهب  ناـیغط  ملظ و  زا  رقف  مدـنزرف ، ناـمقل : یغطت . ملظت و  نأ  نم  ریخ  رقفلا  ینب !
نب یلع  نیدلا . نم  نکل  ال و  لاقف : مهردلا ؟ رانیدـلا و  نم  رقفلا  مالـسلا : هیلع  هللادـبع  یبال  تلقف  رمحألا  توملا  رقفلا  لاق : مالـسلا  هیلع 

؟ تسا یلام  رقف  روظنم  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا ، خرـس  گرم  نامه  رقف  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  طابـسا 
دوجو اب  دیاب  نیاربانب  تسا . یمتح  يدنمتورث  انغ و  ماگنه  هب  نانآ  يارب  زا  رورـش  باکترا  تسا . ینید  رقف  روظنم  ریخ  دومرف : ترـضح 
ربمایپ رقفلا .! نم  دـشأ  ضرالا  ءامـسلا و  یف  تقلخ  ام  یلالج  یتزعبف و  هللا : لاق  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  رقف : ندوب  خـلت 

رتدیدش يزیچ  نیمز  نامسآ و  رد  هک  مسق  ملالجو  تزع  هب  دومرف : دنوادخ  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع 
ماما نینمؤملاریما  ترـضح  ربکـالا  توملا  رقفلا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  ندوب : گرم  دـننامه  و  مدومنن . قلخ  رقف  زا  رت  تخـس  و 
یلع نیزأ  یبنلا  لاق  تسناد : تنیز  رخف و  نانمؤم ، زا  هورگ  نیا  يارب  ار  نآ  تسا . اـهگرم  نیرتگرزب  رقف ، دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 

ربق نوچمه  و  تسا . رقف  زا  رتهب  ربق ، دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترضح  سرفلا . دخ  یلع  نسحلا  راذعلا  نم  نمؤملا 
يارب رقف  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربماـیپ  رقفلا . نم  ریخ  ربقلا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  ندوب :

هیلع و هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تسا : نیرفآ  تبوقع  يدنمتورث ، اساسا  هکنیا  زا  میرذـگب  تسا . رتابیز  بسا ، يور  يابیز  ياهزیوآ  زا  نمؤم 
هب ار  شیاسآ  یتحار و  رقف  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربماـیپ  ۀـبوقع . ینغلا  ۀـحار و  رقفلا  ملـس : هلآ و 
هللا یلص  یبنلا  لاق  تشاگنا : تسپ  ار  هعیش  ناریقف  دیابن  لیلد  نیمه  هب  تسا . نیرفآ  تبوقع  تورث ، يرگناوت و  هک  یلاح  رد  دراد  لابند 
هللا یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ۀمایقلا . موی  نیکاسملا  ةرمز  یف  ینرشحا  اینغ و  ینفوت  اریقف و ال  کیلا  ینفوت  مهللا  ملس : هلآ و  هیلع و 
نانآ امن . روشحم  نیکاسم  هرمز  رد  ارم  و  تورث ، لاح  رد  هن  ناتـسزاب  رقف  لاـح  رد  ارم  ناـج  اراـگدرورپ  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نینمؤملا ءارقف  یلا  ۀمایقلا  موی  تفتلی  لجوزع  هللا  نا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  دیبلط : دهاوخ  رذـع  نانآ  زا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک 
ماما ترـضح  مویلا . مکب  عنـصا  ام  نورتل  یلع و  مکب  ناوه  نم  ایندـلا  یف  مکت  رقفا  اـم  یلـالج  یتزع و  و  لوقیف : مهیلا ، رذـتعملاب  اـهیبش 

هب هن  مسق  ملالج  تزع و  هب  دیامرف : یم  دنک و  یم  هاگن  مرـش  اب  نینم  ؤم  يارقف  هب  دـنوادخ  تمایق  زور  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص 
نادـنمتورث نانآ  منک . یم  یفالت  هنوگچ  هک  دـید  دـیهاوخ  زورما  مدومن و  ناـتراتفرگ  رقف  هب  دـیدوب ، شزرا  مک  مرظن  رد  هک  رطاـخ  نیا 

نأشلا میظع  ربمایپ  هنم . ینغأ  ۀـنجلا  لخدـی  مل  ارانید  اـمهرد و ال  كرتی  مل  تاـم و  نم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  تماـیق :
تشهب ناهاشداپ  و  دشاب . هتشادن  يرانید  مهرد و  هک  تسا  یسک  نایتشهب  نیرتدنمتورث  دیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

و ۀنجلا ، كولم  ءارقفلا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  دنقاتـشم : تشهب  هب  نامدرم  هک  یلاح  رد  دراد  قایتشا  نانآ  هب  تشهب  دنا ،
ارقف دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ءارقفلا . یلا  ۀقاتـشم  ۀـنجلا  و  ۀـنجلا ، یلا  نوقاتـشم  مهلک  ساـنلا 
لاق دنوش : یم  تشهب  دراو  یسک  ره  زا  لبق  نانآ  دشاب . یم  ارقف  قاتشم  تشهب  دنتشهب ، قاتـشم  مدرم  هک  یلاح  رد  و  دنتـشهب ، ناهاشداپ 
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فصنب سانلا  ءاینغأ  لبق  ۀنجلا  نولخدت  ۀمایقلا  موی  ماتلا  رونلاب  نیرجاهملا  کیلاعص  رـشعم  ای  اورـشبا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
يارقف يا  ار  امـش  داب  هدژم  مات  يرون  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  هنـس . ۀـئام  سمخ  کلذ  موی و 

رقف یـضیرم و  هب  ار  یگدنز  هک  ریقف  یناحور  نیا  يراب ! دش . دیهاوخ  تشهب  دراو  نادنمتورث  زا  رتدوز  لاس  دـصناپ  تمایق  زور  رجاهم ،
هللا یلص  یبنلا  لاق  دبایب : نیمز  نامسآ و  توکلم  ندید  ياج  هب  ار  ناکما  ملاع  روحم  تسناوت  هک  تفای  بلق  لقیـص  ردقنآ  دنارذگ  یم 

هیلع و هللا  یلص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ضرالا . تاوامـسلا و  توکلم  نوری  نیذلا  مه  و  ربصلاب ، نیکاسملل  یبوط  ملـس : هلآ و  هیلع و 
هب ار  وا  زین  ماـمه  ماـما  نآ  و  دـننک . یم  هراـظن  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  ناـنآ  رباـص ، يارقف  لاـح  هب  اـشوخ  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و 

ینغأ ۀنجلا  لخدـی  مل  ارانید  امهرد و ال  كرتی  مل  تام و  نم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  داد : نامرف  شرقف  زا  یبلق  تیاضر 
رقف زا  ار  وا  تشاد و  نایب  شیارب  زا  هصالخ  هب  ار  نآ  لیلد  و  دشاب . هتـشادن  يرانید  مهرد و  هک  تسا  یـسک  نایتشهب  نیرتدـنمتورث  هنم .
ؤیلف ۀمالسلا  بحا  نم  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  دبای : شمارآ  دیاش  ات  داد  تراشب  بولطم  يردق  اضق و  رقف  هب  يرایتخا ، كانـسرت 

یم مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نینمؤملاریما  ترـضح  ایندـلا . یف  دـهزلا  رث  ؤیلف  ۀـحارلا  بحا  نم  رقفلا و  رث  ؤـیلف  ۀـحارلا  بحا  نم  رقفلا و  رث 
ات دیامن . رایتخا  ار  دهز  ایند ، رد  تسا  دنمقالع  یتحار  شیاسآ و  هب  سک  ره  دنیزگرب و  ار  رقف  دراد  هقالع  یتمالـس  هب  سک  ره  دیامرف :
یف مقـسلا  لاصخ : ثالثب  اوصخ  عابتا  ءایبنالا و  دالوأ  ءایبنالا و  نا  مالـسلا : هیلع  مظاکلا  لاق  دریگ : رارق  ءایبنا  هورگ  رد  ترخآ  رد  دـیاش 

تلـصخ هس  هب  ناشیا  عاـبتا  نادـنزرف و  ناربماـیپ و  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  ترـضح  رقفلا . و  ناطلـسلا ، فوخ  و  نادـبالا ،
هللا ۀیقب  ترضح  صاخ  هجوت  دروم   - 2 تفای . فرشت  ناوت  یم  لسوت  اب   - 1 تاراشا : رقف . ناطلس و  زا  سرت  ندب ، يرامیب  دنصوصخم :
يا هباشون  رؤس  ندیشون  زا  ضیرم  ریقف و  یناحور  نآ  یمسج  يافش  شیادیپ   - 3 ینید . نایوزوح  ندوب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
هللا ۀیقب  ترضح  يوس  زا  رییغت  لباق  روما  ندش  عفترم  اب  نانمؤم  تالکشم  نیکـست   - 4 فیرشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح 

يارب تمه  ترورـض   - 6 رقف . لمحت  داـجیا  تهج  يدـنمتورث  بقاوع  زا  ترـضح  يرکف  داـشرا   - 5 فیرـشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لـجع 
نایم فراعتم  ریغ  یگداوناخ  طباور  ققحت  ناکما   - 7 سدقم . ياهدوصقم  هب  ندیسر  تهج  تالاح ، مامت  رد  سدقم ، نکاما  هب  فرشت 

. نآ ندوب  تحلصم  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  هب  لسوت  تروص  رد  نادنمتورث  ضحم و  ناریقف 

یلمعلا روتسد  فرشت 

هیلع رـصع  یلو  ترـضح  تمدـخ  یناکـشا ، ياقآ  مان  هب  يدرم  هک  دـش  لقن  میارب  يزور  دومرف : يرئاـح  یـضترم  خیـش  هللا  ۀـیآ  موحرم 
، میتفر هاگتسیا  نابایخ  رد  درمریپ  نیا  هناخ  هب  هللا ، هملس  يوخا  یحور و  ياقآ  ما  هلاس  هاجنپ  تسود  قافتا  هب  سپ  دراد ، یتافرشت  مالسلا 

تقیقح ییوگ و  تسرد  راـثآ  هک  میتفاـی ، ینارون  يریپ  ار  وا  میدـش  دراو  شا  هناـخ  هب  یتقو  میربـب . یپ  يو  ياـعدا  تیعقاو  هب  دـیاش  اـت 
رد وا  دوب ، نیسدقم  فرع  فالخ  ویدار  نتـشاد  قباس  میژر  نارود  نارود -  نآ  رد  هک  نیا  اب  دوب ، نشور  حضاو و  شا  هرهچ  رد  ییوج 

ماـجنا زا  سپ  تسین ، يراد  ناـکد  رهاـظت و  لـها  وا  هک  مدـش  هجوتم  تاـقالم  يادـتبا  ناـمه  رد  تهج  نیا  زا  تشاد ، ار  وـیدار  شقاـتا 
ياهلاس لیصحت و  هیکرت  روشک  ماظن  هسردم  رد  متـسه ، ناجیابرذآ  رد  يوخ  راید  زا  نم  تفگ : وا  مدیـسرپ ، شفرـشت  زا  هیلوا  تافراعت 

ظعاو نارهت ، رد  يزور  [. 1 . ] منارذـگ یم  مق  رد  ار  یگدـنز  ترـضح  فـطل  هب  کـنیا  ما و  هدرک  تمدـخ  شترا  رد  هک  تسا  یناوارف 
روتسد نیا  هب  دیاب  تسا ، مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ندید  راتساوخ  سک  ره  هک  درک  هراشا  نینچ  دناوخ و  ار  يروتـسد  ربنم  رـس  رب  یمرتحم 

هتفای فرشت  شتمدخ  هب  هک  تشذگن  يزیچ  مداد  ماجنا  ار  لامعا  نآ  متشاد ، زین  یتاجاح  هدوب و  ترضح  نآ  قشاع  هک  نم  دیامن . لمع 
ار روتسد  نآ  يدیدرت  هقیاضم و  نیرتکچوک  نودب  وا  ؛ مدیـسرپ ار  لمعلاروتـسد  يو  زا  متـشاد . هضرع  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  جیاوح  و 
، لمعلاروتسد يارجا  زا  سپ  تفگ : وا  يدیسر ؟ نایع  هدید  اب  لماک و  روضح  تلاح  رد  ترضح  تمدخ  ایآ  مدیـسرپ : هرابود  درک . لقن 

یم فرـشت  شدزن  هب  باوخ  تلاح  رد  رگید  یهاگ  مسر و  یم  شتمدـخ  هب  هدـش  ضوع  عاضوا  ما ، هتـسشن  هک  يروطنامه  ناهگان  هاگ 
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زا سپ  هاگنآ  دبای ، یم  فرشت  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترـضح  تمدخ  هفـشاکم  تروص  هب  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  متفگ : دوخ  اب  مبای !
یناشخرد رون  ناهگان  مدرک ، لمع  روثأم  روتسد  نآ  هب  یناضمر  كرابم  هام  رد  دوخ  هدش و  صخرم  شتمدخ  زا  رگید  ياهتبحص  ماجنا 

ندیباوخ ضحم  هب  متفر  باوخ  هب  ینامز  تدم  زا  سپ  هداد و  ماجنا  ار  لمع  نآ  هرابود  رگید  يزور  دوب ، ادـیپان  نآ  ءاشنم  هک  مدـید  ار 
[2 . ] مدـش رادـیب  مزغم ، رد  هک  فرـصت  زا  سپ  هدـمآ و  میوس  هب  نانآ  هدـش ، هجاوم  دـندوب ، راخب  تروص  هب  هک  يدوجوم  ود  اب  ناهگان 
هب یلو  متفای ، ار  انیس  یلعوبا  سکع  هیبش  یمرتحم  تروص  نامسآ  نآ  رد  دوب ، رون  نآ  رسارس  هک  متفای  ییاه  نامـسآ  رود  ار  دوخ  سپ 

یکی هک  ناحلاص -  زا  رگید  رفن  ود  هب  ار  نآ  هراختسا ، اب  لمعلاروتسد ، نآ  رثا  زا  نانیمطا  يارب  مدیسرن . مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تمدخ 
هک دننک  لمع  زین  نیا  زا  سپ  رافغتسا و  ناشقباس  ياه  ملظ  هب  تبسن  هک  مدرک  طرش  زین  نانآ  اب  مداد و  تسا -  ملعم  يرگید  یناحور و 

فرـشت مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  تمدخ  هب  لمعلاروتـسد  نآ  يارجا  طسوت  هب  هتفریذـپ و  زین  نانآ  دـنیامنن . ملظ  يدرف  چـیه  هب 
، مدرک عورش  یتقو  منک ، لمع  قوف  روتسد  هب  متفرگ  میمصت  يزور  تفگ : نم  هب  یحور  ياقآ  حلاص  قیفر  رگید  يزور  دنتفای . هفشاکم 

یهاگ دعب ، هب  زور  نآ  زا  متشادرب ! تسد  لامعا  ماجنا  همادا  زا  مدیسرت و  تخـس  سپ  مدید ، ار  يدیدش  رون  ار  يدیدش  لامعا  طسو  رد 
نامه رد  دـیآ و  یم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  هب  یندرکن  رواب  یـشمارآ  رطاخ و  نانیمطا  اـب  هک  منیب  یم  ار  یناکـشا  موحرم 

یم ترایز  هب  هدمآ و  مدوب ، هدید  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  ماگنه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  مدوخ  هک  ییاج 
هتفر و تیعمج  نایم  هب  مدرم  دننامه  هدمآ و  يدرجورب  هللا  ۀیآ  موحرم  لزنم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  مایا  رد  یهاگ  دتـسیا .

شترا لوپ  زا  ات  دنک  یم  يا  هنایهام  ياضاقت  ترضح  زا  شتافرشت  زا  یکی  رد  ناشیا  [ 1  ] یقرواپ [. 3 . ] دزادرپ یم  يرادازع  هب  اج  نامه 
یم هیرهـش  يو  هب  ناـموت  هناـیهام 500  زین  يدرجورب  ياـقآ  موحرم  هداد و  عاـجرا  يدرجورب  موـحرم  هب  ار  وا  ترـضح  دـنکن . هدافتـسا 

ینید هعماج  راشقا  یمامت  ربهار  مالسلا ، هیلع  ماما  رگا  [ 3 . ] باوخ زا  يرادیب  ای  هدوب  باوخ  رد  يرادیب  نیا  مناد  یمن  [ 2 . ] تسا هتخادرپ 
يراـک يرکف و  تاـشیارگ  اـه ، قوذ  قیالـس ، ياراد  کـی  ره  يرـشب  داـحآ  رگا  تـسا و  يرـشب  داـحآ  ماـمت  ياـمنهار  ماـما  رگا  تـسا 

سپ دنشاب  یم  یعیرشت  ینیوکت و  تیالو  تماما و  هاگتسد  رد  یـصاصتخا  يا  هدنورپ  ياراد  يرـشب  داحآ  زا  کی  ره  رگا  دننوگانوگ و 
رد تسین  عماوج  داحآ  زا  يرشق  ای  هورگ و  هب  صتخم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  اب  يا  هفـشاکم  یفرـشت و  طابترا 

لـضفت طابترا و  روحم  يا ، هشیدـنا  يرظن و  ياه  تردـق  يداصتقا ، ناوت  یعامتجا ، تارابتعا  فنـص ، داژن ، تیـالو ، تماـما و  هاگتـسد 
فدـه رگا  يونعم ، یلاعت  يارب  یحور  یگدامآ  نآ  سب و  تسا و  زیچ  کی  اهنت  اهنت و  تسا  طاـبترا  لـضفت و  روحم  هک  هچ  نآ  تسین 
یلاعت رگا  تسا و  تارابتعا  اهرازبا و  یمامت  ۀـیاغلا  تیاهن  دوصقم و  نکمم ، نیا  رگا  تسا و  يونعم  یحور و  یلاعت  اه  ناسنا  تقلخ  زا 

ره ققحت  رگا  و  تسا . روسیم  نانآ  یتیاـنع  ینیوکت و  يداـشرا ، لـضفت  مالـسلا و  هیلع  تیبلا  لـها  هب  هجوت  هار  زا  اـهنت  يونعم  یحور و 
زین هدش  افوکـش  ياهدادعتـسا  کین و  تشرـس  اه  ناسنا  يرطف  دادعتـسا  رب  هوالع  رگا  تسا و  هتـسباو  نآ  اب  بسانتم  دادعتـسا  هب  يریخ ،

هک دوب  رواب  نیا  رب  ناوت  یم  سپ  تسا  ریذـپ  فیرعت  هدـش  افوکـش  ياهدادعتـسا  هار  زا  اـهنت  يونعم  یحور و  بساـنت  رگا  تسا و  مزـال 
يونعم یلاعت  يارب  یحور  یگدامآ  بسانت و  هب  اهنت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  اب  يا  هفـشاکم  ای  یفرـشت و  طابترا 

رد دـنرادن  یتلاخد  نیرتکچوک  یعاـمتجا  تاراـبتعا  يداـصتقا ، يداژن ، یفنـص ، تیوه  اهدادعتـسا ، نیا  رد  هک  یلاـح  رد  تسا . هتـسباو 
رد هک  هچ  نآ  هک  یلاح  رد  تسا  ضیعبت  لباق  ریغ  ینیوکت و  نآ  راـبتعا  سپ  تسا  دـنوادخ  قولخم  فورظم  تماـما  تیـالو و  هاگتـسد 
رد تیانع  هجوت  رایعم  دـننک  یم  بلط  یحور ، ياـه  لقیـص  رثا  رب  تاـفورظم  هک  ار  هچ  نآ  اـی  دوش و  یم  هتخیر  اـه  فورظم  نآ  فرظ 

یمامت رد  راشقا  یمامت  يارب  زا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  ندیسر  هک  دوش  یم  نشور  نایب  نیا  اب  تسا . ینید  تیودهم  یبوبر و  هاگتـسد 
تـشاد لاصو  رد  ینارگن  يویند ، نوؤش  تهج  زا  دـیابن  نیارباـنب  تسا  ریذـپ  ناـکما  اهفنـص  اـهداژن و  یماـمت  زا  اـهناکم و  اـه و  نارود 

، دراد نایرـس  نایرج و  مئاد  روط  هب  یئالو  یهلا و  ضیف  هک  اریز  تسناد . طابترا  يارب  زا  یگدامآ  دادعتـسا و  هجوتم  اهنت  دیاب  ار  ینارگن 
اب قوـف  فراـعم  يـالبال  رد  نید  عراـش  دوـخ  زین  ار  مهم  نیا  هک  تسا  نآ  زا  لابقتـسا  ضیف و  شریذـپ  تـسا  ینارگن  هیاـم  هـک  هـچ  نآ 
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دـناوخب و ار  اه  نآ  ینیقی  رواب  اب  دـبای و  تفرعم  تادابع  راـکذا و  نآ  رب  هک  سک  نآ  ره  تسا ، هتـشاد  ناـیب  يرکذ  يداـبع و  ياـهرازبا 
نیقی روثأم ، راکذا  هب  نید  رواب  اب  هک  دـیاب  سپ  نیرفآ . ضیف  هن  دـنزاس و  لباق  راکذا  درک  دـهاوخ  تفایرد  ار  ضیف  نیقی  هب  دـنک  لـمع 

هللا ۀیقب  ترضح  رضحم  هب  فرشت  نایعدم  زا  هناهیقف  نومزآ  ترورـض   - 1 تاراشا : دنیشن . شود  رب  رای  لاصو  يوتـسرپ  هک  دیاش  درک 
زا یلمعلا  روتسد  فرـشت  ناکما  یـصخش 3 -  یگدنز  رد  ناگتفای  فرـشت  يراکایر  رهاظت و  مدع   - 2 فیرـشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
زا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  رـضحم  هب  فرـشت  هکلب  هجوت و  داجیا  ترورـض   - 4 ینید . عراش  روثأم  راـکذا  قیرط 

يوج سرپ و   - 7 ینید . روثأم  راکذا  توافتم  ياه  یلجت   - 6 ینید . روثأم  راکذا  راثآ ، تفایرد  رد  نایمدآ  توافت   - 5 نایوزوح . يوس 
. دارفا تافرشت  یگنوگچ  زا  هناهیقف و 

رگدادما فرشت 

رد دومرف : یلدگیب  یئایض  ناخ  نیسح  جاح  ياقآ  ناشیوگتـسار  حلاص و  هقباس ، اب  قیفر  زا  لقن  هب  يرئاح  یـضترم  خیـش  هللا  ۀیآ  موحرم 
هکم و هب  ندیسر  زا  سپ  دوب . ناخ  ربکا  نانآ  زا  یکی  مان  میدش ، جح  رفس  مزاع  یمق  ناتـسود  نانز و  زا  يدادعت  اب  يزور  ریخا  ياهلاس 

نآ رد  هدش و  هتـسخ  تخـس  رعـشم ، هب  ندیـسر  زا  سپ  نایجاح  میدوب . مارحلا  رعـشم  مزاع  تافرع  زا  هک  یبش  رد  جح ، مایا  ندیـسر  ارف 
هتـشاذگ و اه  مناخ  دزن  ار  ناخربکا  ات  درک  راداو  ار  ام  بآ ، هب  زاین  یلو  دـننک ، تحارتسا  ات  هدرک  نهپ  ار  یطاسب  [ 1  ] غارچ نودب  نابایب 

يریسم یط  زا  سپ  میدرگ . زاب  هتشادرب و  بآ  دوب ، تافرع  يارحص  کیدزن  هک  بآ  ریش  زا  ات  هتشگزاب  تافرع  يوس  هب  ناتـسود  هیقب  اب 
ادـص ار  ناخربکا  هچ  ره  میدرک . مگ  ار  هار  اهغارچ ، یـشوماخ  لیلد  هب  تشگزاب ، هار  رد  زاـین ، دروم  بآ  نتـشادرب  رتمولیک و  دودح 7 
راوس راوس  رفن  هس  ناهگان  میدنارذگ ، ار  دنچ  یقیاقد  مامت ، بارطـضا  تلاح  هب  میدش و  هدنامرد  هتـسخ و  سپ  میتفاین ، ار  یـسک  میدز ،

تینارون هک  نانآ  زا  یکی  دنتشاد ، رس  رب  ار  اه  یمق  صاخ  يدمن  هالک  هتسب ، رمک  هب  یلاش  هدیـشوپ و  نت  رب  یئابق  هک  میدید  ار  بسا  رب 
ار کـیدزن  رایـسب  يا  هپت  سپ  يرآ ! میتفگ : تریح  یلاحـشوخ و  اـب  دـیهاوخ ؟ یم  ار  اـه  یمق  دومرف : هدرک و  اـم  هب  ور  تشاد ، يرتشیب 

هلجع اب  ناراوس ، بسا  نآ  هب  ددجم  هجوت  نودب  سپ  دنتـسه ! هپت  فرط  نامه  دینزب ، ادص  دـیورب و  الاب  هپت  نیا  زا  دومرف : داد و  نامناشن 
یلو دـش ! تحار  ناـملایخ  داد ، ناـمباوج  وا  میدز ، ادـص  ار  ناـخ  ربکا  نآ  زا  نتفر  ـالاب  هپت و  هب  ندیـسر  زا  سپ  میدـیود و  هپت  يوس  هب 

بـسا نیا  دوبن ، يرگید  هیلقن  هلیـسو  لیبموتا  زجب  هک  ییارحـص  نآ  رد  دـندوب  یناـسک  هچ  ناراوس  بسا  نآ  میدیـسرپ : دوخ  زا  ناـهگان 
میدرگ و یم  زاب  شیوخ  هورگ  لابند  هب  میتسه و  یمق  ام  هک  دنتـسناد  یم  اجک  زا  دندوبن ؟ مارحا  لاح  رد  نانآ  ارچ  دندرک ؟ هچ  ناراوس 

هاگتسد زا  نانآ  هک  میدش  هجوتم  عقوم  نیا  رد  دندرک !؟ یمن  هدافتسا  راولش ! تک و  زا  هدیـشوپ و  ار  اه  یمق  مایالا  میدق  سابل  نانآ  ارچ 
نآ هک  [ 1  ] یقرواپ [. 2 ! ] دنـسر یم  نامدرم  داـیرف  هب  ینیوکت  تیـالو  تردـق  هب  رارطـضا ، اـی  رطخ و  عقاوم  رد  هک  دـنا  هدوب  یهلا  بیغ 

داهج جحلأ  مالسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا : نافیعض  داهج  جح ، رگا  [ 2 . ] تسا هدوبن  ییانشور  یتسد  ياهغارچ  زجب  ارهاظ  راگزور 
نانامهیم رگداهج ، ناـیجاح  رگا  و  تسا . نافیعـض  داـهج  جـح  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نینمؤملاریما  ترـضح  فیعـض  لـک 

هللا یلع  قح  و  هللا ، دـف  رمتعملا و  جاحلا و  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا : يرورـض  مه  دـنوادخ  يوس  زا  ناـشمارکا  سپ  دـنیادخ 
تسا دنوادخ  رب  دنیادخ و  نانامهم  ناراذگ  هرمع  جح و  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  هدفو . مرکی  نأ  یلاعت 

اذه و  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  تسا : يرگ  تعاطا  ناحتما  تیدوبع و  هلیـسو  ادخ  هناخ  اهناسنا ، يآ  دنیامن . مارکا  ار  دوخ  نانامهم  هک 
دروم ار  ناگدـنب  تعاطا  تیدوبع و  نآ  هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هناخ  هبعک ، هنایتا . یف  مهتعاـط  ربتخیل  هقلخ  نب  هللادبعتـسا  تیب 
جحلا ۀـلع  مالـسلا : هیلع  اضرلا  لاق  دـیهاوخب : دـنوادخ  زا  جـح  رد  ار  ناـهانگ  زا  جورخ  و  ار ، نید  اـهناسنا  يآ  دـهد . یم  رارق  شیاـمزآ 

ینامهم جح  زا  فده  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  فرتقا . ام  لک  نم  جورخلا  و  ةدایزلا ، بلط  و  لجوزع ، هللا  یلا  ةدافولا 
رپ راثآ  زا  تخانش  رگیدکی و  زا  تخانـش  جح ، لعج  زا  فده  اهناسنا  يآ  دشاب . یم  ناهانگ  زا  جورخ  نید و  رد  تدایز  بلط  دنوادخ ،
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... اوفراعتیل برغلا  قرشلا و  نم  عامتجالا  هیف  لعجاف  مکحلا : نب  ماشه  نع  دیهاوخب : جح  زا  ار  نآ  سپ  تسا  تماما  توبن و  ماقم  تکرب 
یم عمج  ملاع  برغ  قرـش و  زا  ناناملـسم  جح  رد  مکح : نب  ماشه  هرابخا . فرعت  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راثآ  فرعتل 

: دیبایب ار  نآ  سپ  تسا  نتفر  جح  اب  بلق  شمارآ  اه  ناسنا  يآ  دنسانشب . ار  ادخ  ربمایپ  رابخا  راثآ و  و  دنوش ... انشآ  رگیدکی  اب  ات  دنوش 
یتمالـس تسا . اهبلق  شمارآ  هیام  جح  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  بولقلا . نیکـست  جحلا  مالـسلا : هیلع  رقابلا  لاق 

لاق دینک : نیمـضت  جح  هب  نتفر  اب  ار  نات  یگدنز  ياه  هنیزه  تلافک  ار ، ینید  ياهرواب  نامیا و  حالـصا  ار ، يزور  رد  شرتسگ  ار ، ندب 
. مکتالایع سانلا  ۀـن  ؤم  اوفکت  و  مکنامیا ، حلـصی  و  مکقازرأ ، عستت  و  مکماـسجا ، حـصت  اورمتعا ، اوجح و  مالـسلا : هیلع  نیـسح  نب  یلع 

هنیزه و  حالصا ، ناتنامیا  و  هداشگ ، ناتیزور  ملاس و  ناتیاهندب  ات  دیروآ  ياج  هب  هرمع  جح  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترـضح 
لاق دـیروآ : تسدـب  ار  جـح  لامک  ناشرادـید ، ءاقل و  تفای  تماما و  تیالو و  ماقم  هب  تیانع  هجوت و  اب  هاگنآ  ددرگ . نیمأت  ناتیگدـنز 

! يراب تسا . ماما  اب  رادید  رد  جح ، تیمامت  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  مامالا . ءاقل  جحلا  مامت  مالـسلا : هیلع  رقابلا 
هرخالاب نیکست و  يارب  هاگ  رطخ  ررـض و  عفر  يارب  هاگ  تسا  دوس  بسک  يارب  هاگ  زاین ، عفر  يارب  هاگ  ترایز و  يارب  هاگ  اهرادید  رگا 

بورغ هار  زا  ناوتب  هک  هک  دـیاش  درک . شالت  دـیاب  سپ  تسا  یئاقترا  یترایز و  رادـید  رترب ، رادـید  رگا  تسا ، دـشر  ءاقترا و  يارب  هاگ 
یک ات  دروآ . تسدب  ینیقی  روای  اب  ار  ضحم  روعش  مارحلا ، رعشم  نابایب  نیا  یکیرات  رد  دناشن و  راب  هب  ار  اه  هفوکش  نتفکـش  هفرع ، مرگ 

نامیاه هدید  هدولآ و  ياه  نامسآ  رابغ  دیاب  یک  ات  درـشفب ؟ ار  ناشیاهولگ  يزیئاپ  ياه  گرب  هجنپ  دیاب  یک  ات  دوب ؟ كاخ  ینادنز  دیاب 
رد ار  تماما  تیالو و  ماقم  داـیرف  كاوژپ  دـیابن  اـیآ  درک ؟ زاـب  ار  ولگ  رد  ياـه  هیرگ  هرگ  هفرع ، نیمزرـس  رد  دـیابن  اـیآ  دـنک ؟ روک  ار 
هک تسا  نیا  زج  ایآ  درک ؟ هراظن  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  متام  هفرع ، بورغ  ضغب  رد  دیابن  ایآ  دینـش ؟ رعـشم  هفلدزم و  ياه  هوک  توکس 

و رای ، نارای  رادید  قیفوت  جح ، نارگدادما  دـیآ . یم  تسدـب  دـنمزاین  نامدرم  هب  دادـما  يدابع و  روما  عقوم  هب  ماجنا  هار  زا  اهنت  مهم  نیا 
نایرهـشمه سابل  اب  نانآ ، ارچ  هک  يدرک  رکف  چـیه  دـندمآ ؟ رارطـضا  تلاـح  رد  ناـنآ ، ارچ  هک  یـشیدنا  چـیه  دـنیاراد ، ارد  ناراـی  راـی 

ارچ دنداد ؟ ناشن  ار  هار  تینارون  اب  نانآ  ارچ  دندمآ ؟ ناشیاه  بسا  اب  نانآ  ارچ  دندوبن ؟ مرحم  نانآ  ارچ  هک  يدرک  هجوت  چـیه  دـندمآ ؟
1 تاراشا : دندناشک ؟ زورب  هب  رگید  راب  ار  یناکم ! تیبسن  و  دنتفرگ ؟ فرصت  هب  ار  ناکم  نانآ  ارچ  دنداد ؟ ربخ  اه  هتساوخ  زا  دوخ  نانآ 
رارطضا و ماگنه  هب  یبیغ  ياهدادما  لوصو   - 2 جح . نایجاح  صوصخب  مدرم و  هب  تمدخ  قیرط  زا  رای  نارای  رادید  قیفوت  ندش  ادیپ  - 
ات ناگدش  يدصت  نادنمزاین و  یموق  یگنهرف و  تایصوصخ  هجوت  اب  نارای  ياه  تیلوئـسم  يدصت  رد  بسانت  ندش  تیاعر   - 3 یناور .

نیب هرذ  ریز   - 5 رگیدکی . هب  نایجاح  يادص  ندیناسر  يارب  یتوص  کیزیف  ادص و  جاوما  رد  فرـصت   - 4 دروآ . تسدب  ار  رترب  رادید 
. جح مایا  رد  صوصخب  یگدنز و  ياه  نارود  همه  رد  نایتجح  تشرد  زیر و  ثداوح  یمامت  ندوب  یعیرشت  ینیوکت و  تیالو  ماقم 

لمکم فرشت 

نارهت رد  وا  دوب ، یفیرش  ردقلا و  لیلج  دیـس  میومع  دومرف : يدزی  هللارون  دیـس  اقآ  زا  لقن  هب  يرئاح  یـضترم  خیـش  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم 
اب ناخ ، هللا  رکش  اقآ  مان  هب  يراذگتمدخ  ریخ و  درف  يدصت  اب  ار  وا  شا  هزانج  تیصو ، قبط  تشذگرد ، يو  هک  نآ  ات  درک ، یم  یگدنز 
هب نیشام  هک  یماگنه  دمآ ، مق  هب  نارهت  زا  ناوتب  ات  دیـشک  لوط  تعاس  دودح 6  راگزور  نآ  رد  دنداد . تکرح  مق  تمس  هب  سنالوبمآ 

فقوت تلع  هدـننار  زا  یتـقو  و  درک ، فقوت  داـبآ  یلع  رد  ناـهگان  بش  ندیـسر  ارف  ماـگنه  هب  ندومیپ ، هار  تعاـس  هس  زا  سپ  داـتفا  هار 
نتفر ناوت  نم  تسا و  غولـش  زین  هداـج  دـننیب ، یمن  تسرد  بش  رد  میاهمـشچ  مروک ، بش  نم  دـیوگ : یم  یتحاراـن  اـب  وا  دـش  هدیـسرپ 

هب هچ  ره  دنا ، هداتسیا  رـصع  زا  هزانج  راظتنا  هب  هتفر و  مق  هب  رتدوز  میومع  ناگتـسب  زا  يرایـسب  تسناد  یم  هک  ناخ  هللا  رکـش  اقآ  مرادن .
 - ناموت لابق 200  رد  دـهاوخ  یم  وا  زا  هتفر و  رگید  یلیبموتا  غارـس  هب  سپ  دریگ . یم  هجیتن  رتمک  دـنک ، یم  سامتلا  سنالوبمآ  هدـننار 

ینارگن و دریذـپ ! یمن  هدیـسرت و  هزانج  لحم  زا  زین  هدـننار  نآ  دـیامن ، لقتنم  مق  هب  ار  هزانج  تسا -  هدوب  يرایـسب  غلبم  راگزور  نآ  هک 
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یم هدمآ و  شدزن  هب  ابع -  نودب  و  هایس -  يا  همامع  دنلب و  ییابق  اب  يدیس  نابایب  نآ  رد  ناهگان  دریگ ، یم  ارف  ار  ناخ  هللا  رکـش  تریح 
. دتفا یم  هار  هب  هتسشن و  نیشام  نامرف  تشپ  یناحور  دیس  نآ  دریذپ  یم  تلاجخ  اب  ناخ  هللارکش  مرب ! یم  مق  هب  ار  سنالوبمآ  نم  دیوگ :

یمن همانیهاوگ  هبلاطم  یسک  دیامرف : یم  دیـس  دیراد ؟ یگدننار  همانیهاوگ  امـش  دیوگ : یم  هدرک و  دیـس  هب  ور  سنالوبمآ  یلـصا  هدننار 
اب دنروآ ! یم  ادعب  مراد ، اصع  ابع و  دیامرف : یم  دیـس  دیرادن ؟ ابع  امـش  دنـسرپ : یم  وا  زا  دـنهد !؟ یم  شناشن  دـنک ، هبلاطم  رگا  دـنک و 
 - تسا هدوب  هار  تعاس  هس  زا  شیب  مق  هب  ات  دابآ  یلع  زا  هک  یلاح  رد  دـنبای ! یم  مق  رد  ار  دوخ  نانآ  ناهگان  عبر  کـی  دودـح  تشذـگ 
هب هجوت  نودب  اه  نآ  دنرظتنم . اج  نآ  هزانج  نیا  ناگتـسب  راهب ، هناخنامهیم  هب  دیورب  دیامرف : یم  نانآ  هب  باطخ  هدـش و  هدایپ  دیـس  سپ 

هزانج ندیسر  زا  سپ  دنروآ  رد  ینارگن  زا  ار  مدرم  ات  دننک  یم  تکرح  راهب  هناخنامهیم  يوس  هب  هدش و  هدایپ  نیشام  زا  تعرـس  هب  دیس ،
، تعامج ماما  تازاحم  هب  دوخ  هاگنآ  دوش  یم  رـضاح  عییـشت  رد  اصع  ابع و  اب  دیـس  نامه  ناهگان  عییـشت ، يارب  نارـضاح  ندش  هدامآ  و 
هن دارفا -  زا  يرگید  يدادعت  هکلب  مدید  یم  ار  دیس  هک  مدوبن  نم  اهنت  نیا  درک  هفاضا  ناخ  هللا  رکش  دناوخ . یم  ار  تیم  زامن  هداتـسیا و 

تهج يرگید  هدـننار  هب  میتشاد  انب  هک  ار  ناموت  غلبم 200  نامه  میتفرگ  میمـصت  زامن  نایاپ  زا  سپ  دندید ، یم  ار  دیـس  زین  نانآ -  همه 
، مدآ ینب  رشب و  رگا  [ 1  ] یقرواپ [. 1 ! ] میتفاین ار  وا  میدرک ، وجتـسج  هچ  ره  یلو  میزادرپب  دیـس  نآ  هب  میهدب ، دابآ  یلع  رد  هزانج  لاقتنا 

هیلع یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  مدآ . نبا  نم  هللا  یلع  مرکا  یـش ء  نم  اـم  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  دـنوادخ : قولخم  نیرترب 
هللا نا  نانـس : نب  هللادبع  نع  اه : نآ  نیرت  هدیچیپ  و  دـشاب . یمن  مدآ  ینب  زا  رتراوگرزب  رترب و  یقولخم  دـنوادخ  دزن  دـیامرف : یم  مالـسلا 

دنوادخ نانس : نب  هللادبع  امهیتلک . مدآ  ینب  یف  بکر  و  لقعالب ، ةوهش  مئاهبلا  یف  بکر  و  ةوهـش ، الب  القع  ۀکئالملا  یف  بکر  لجوزع 
ار توهش  لقع و  یمدآ  دوجو  رد  یلو  دراد  رارق  لقع  نودب  یتوهش  تاناویح  رد  داهن و  توهـش  نودب  یلقع  هکئالم  دوجو  رد  لجوزع 

هتفهن یهلا  ياه  تناما  یلجت  تهج  یئالو  تیربهر  يارب  زا  یهلا  یتناما  دوخ  هدـیچیپ ، قولخم  رـشب  نیا  رگا  دـشاب و  یم  تخیمآ  مه  هب 
اهلمح اهنم و  نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاومسلا و  یلع  ۀنامالا  انضرع  انا  میرک : نآرق  دنـشاب : یم  اه  ناسنا  نورد  رد 
ضرع تانکمم ) یناد  یلاع و  ياوق  و   ) ملاع ياههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ام  دیامرف : یم  نآرق  رد  ادخ  الوهج . امولظ  ناک  هنا  ناسنالا 

تیالو و تفالخ و  ماقم  ای  تراهط  زامن و  ای  فیلکت  راب  ای  قح  لـماک  تبحم  قشع و  تعاـط و  تفرعم و  رون  اـهنآ  هب  و   ) میدرک تناـما 
شیامزآ و ماقم  رد   ) مه ناسنا  تفریذـپب و  ناوتان )  ) ناسنا ات  دـندرک  هشیدـنا  هدـیزرو و  عانتما  نآ  لمحت  زا  همه  میداد ) هئارا  ار  تماما 

ذافنا تمکح ، زورب  هب  یهلا  ياه  تناما  ظفح  رگا  و  تفاتـش . نایـصع  لهج و  هار  هب  رثکا  هک   ) دوب ناداـن  راکمتـس و  رایـسب  تناـما ) ءادا 
ماما ترـضح  هریبدت . ءاضما  و  هملع ، ذافنا  و  هتمکح ، راهظال  مهقلخ  لاق  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  تسا : يدنوادخ  ریبدـت  ءاضما  ملع و 

هس روما  ماوق  رگا  و  دومن . قلخ  دوخ  ریبدت  ءاضما  ملع و  ذافنا  تمکح ، راهظا  روظنم  هب  ار  قلخ  دنوادخ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص 
نب نیسح  لاق  تسین : مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تفرعم  زج  يزیچ  قوف  تفرعم  رگا  تسا و  ضحم  تدابع  زا  یـشان  تفرعم  هب  قوف  هناگ 

، هاوسام ةدابع  نع  هتدابعب  اونغتسا  هودبع  اذاف  هودبع ، هوفرع  اذاف  هوفرعیل ، الا  دابعلا  قلخ  ام  هرکذ  لجوزع  نا  سانلا  اهیا  مالسلا : هیلع  یلع 
ماما ترـضح  هتعاط . مهیلع  بحی  يذلا  مهماما  نامز  لک  لهأ  ۀفرعم  لاق : هللا ؟ ۀـفرعم  امف  یما  تنأ و  یبأب  هللا  لوسر  نبای  لجر : هل  لاقف 

شتدابع دنسانشب  ار  وا  رگا  هک  ارچ  دنـسانشب ، ار  وا  هک  دیرفآ  لیلد  نیا  هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  مدرم  يا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: دومرف تسیچ ؟ ادخ  تفرعم  تیادف  هب  مردام  ردپ و  ادخ  لوسر  رسپ  يا  دیـسرپ : يدرم  دندرگ  یم  زاین  یب  وا  ریغ  تدابع  زا  دننک و  یم 
هب مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  یئالو  تیربهر  تسد  رد  دنوادخ  تناما  ظفح  سپ  ناشتعاطالا . بجاو  ماما  هب  تبسن  ینامز  ره  لها  تفرعم 

نانآ يویند  رمع  نایاپ  رد  دـنوادخ  هب  نانآ  هنادـنموربآ  ندـنادرگزاب  هرخالاب  نانآ و  روما  ریبدـت  تیادـه و  و  داشرا ، يارب  ناـنآ  شـالت 
هفطن نارود  زا  هک  تسا  يا  هدنورپ  ياراد  یعیرـشت  ینیوکت و  تیالو  ماقم  هاگتـسد  رد  یناسنا  ره  هک  تسا  انعم  نادـب  نخـس  نیا  تسا .
ناکم رد  نتفای  ینکـس  هماگنه  ات  تمایق  نارود  زا  تایق و  تثعب و  نارود  اـت  یخزرب  روضح  گرم و  نارود  زا  گرم و  نارود  اـت  يزیر 

نآ ندوب  قیقد  نآ و  ندوبن  یعطقم  هب  یئالو  يربهر  تیوه  اساسا  تسا  یئالو  تیربهر  نآ  هرادا  تظاـفح و  لرتنک ، تحت  يدـبا ، ياـه 
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ای يریخب و  تبقاع  تیاده و  رد  رثؤم  ناشیاهرادرک  اهراتفر و  یمامت  رگا  دنراد و  رگتیاده  دشرم و  هب  زاین  هظحل  ره  اه  ناسنا  رگا  تسا 
يوس زا  یگدنز  نیریـش  خـلت و  ثداوح  یمامت  رد  نانآ  دادـما  ناشیاهراتفر و  یگتفه  هنازور و  قیقد  لرتنک  سپ  تسا  يرـش  هب  تبقاع 
رگا تسا . مامتان  ناـنآ  يارب  زا  تماـیق  خزرب و  نارود  رد  تساوخزاـب  يارب  تجح  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا  يرورـض  یئـالو  تیربهر 

رب ناـمداش و  ناـشبوخ  ياـهراتفر  رب  دـننیب ، یم  شا  ناراـی  هدـنورپ  هبنـش  جـنپ  هبنـشود و  ره  اـی  زور  ره  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  مـیراد 
ناسنا ره  هک  میراد  رگا  تسا و  ناحلاص  زاس  قیفوت  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  نیا  هک  میراد  رگا  دوش و  یم  نایرگ  ناشدـب ، ياـهراتفر 

ریخ و اب  دـیاش  ات  دـنهد  یم  ناش  هیـصوت  دـننک ، یم  ناشنیقلت  دـنهد  یم  ناشنیکـست  نانآ  دـبای  یم  ار  شیوخ  ناماما  گرم ، هماـگنه  هب 
زور رد  ناماما  رگا  دنـسر و  یم  يدوخ  تما  ناـگدرم  داـیرف  هب  ربق  لوا  بش  رد  ناـماما  رگا  دـننک ، میلـست  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  یتحار 

ندوب تناما  مالـسلا و  هیلع  ناماما  يراد  تناما  هفیظو  هک  دوب  رواب  نیا  رب  نادـترم  سپ  دـنا  شیوخ  نابحم  نایعیـش و  سر  دایرف  تماـیق 
تناما هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یئالو  ناراد  تناما  تمارک  تسا  عیشت  بهذم  يرورض  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هاگتـسد  رد  هعیـش  نامدرم 

زا سپ  دننک  یمن  ءاضما  ار  ناشگرم  دنورن  ایند  زا  ریخ  هب  تبقاع  ات  دـننکن  دادـما  ار  ناشبحم  ياه  ناسنا  ات  دـنناسر ، یم  جوا  هب  ار  يراد 
نامز نآ  دمآ  دنهاوخ  دوخ  دش  ناوتان  تما  ینامز  رگا  دـننیب  یم  كرادـت  ار  ناش  نفک  نفد و  تامدـقم  دـننک  یمن  ناشیاهر  زین  ءاضما 

هماگنه هب  دوخ  دننک  هضرع  نانآ  هب  ار  یهلا  ياه  تناما  راب  نیرخآ  يارب  ات  دنناوخ . یم  ار  زامن  دوخ  تسا  ندـناوخ  تیم  زامن  عقوم  هک 
تظاـفح يرادـهگن و  تسا  نیا  يراد ، تناـما  مسر  تسا  نیا  يرآ  دنـسر ، یم  اـه  تناـما  داـیرف  هب  ربـق ، رد  اـه  تناـما  ندـش  هدراذـگ 

هنوگچ هک  دـینبب  یئالو  تیربهر  ياهدادـما  نامه  زا  يا  هشوگ  دـیاب  ار  قوف  هثداح  سپ  تسا  نینچ  هک  الاح  يولو . یبوبر و  هناـشکزان 
يراظتنا شرظتنم ، ناتـسود  ات  دـنک  یم  يا  هقیقد  هب  لیدـبت  ار  یتعاس  تفاسم  دزادرپ ، یم  اهنآ  لمح  هب  دوخ  دـنک ؟ یم  لابند  ار  هزاـنج 

تمارک تسا  نیا  يدنوادخ ؛ فطل  تبحم و  حور  تسا  نیا  ؛ ینید تیالو  تسا  نیا  ؛ ینید تماما  تسا  نیا  دنـشاب . هتـشادن  روآ  هغدـغد 
شیوخ نابحم  ناحلاص و  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  صاخ  هجوت   - 1 تاراشا : ینید . تیودـهم  ماقم  فطل  تسا  نیا  هرخالاب  یتسه و 

ماجنا یعیبط  شیامن  يارب  تیالو  نابحاص  یتفرعم  تافرصت   - 2 ندش . نفد  ندراذگ و  زامن  و  گرم ، ماگنه  رد  یتح  لاوحا  یمامت  رد 
یتاعالطا متسیس  ندوب  قیقد  لماک و   - 4 نامز . ندوب  یبسن  دننامه  تماما  تیالو و  هاگتـسد  رد  ناکم  تفاسم و  ندوب  یبسن   - 3 روما .

، یعیرشت ینیوکت و  تیالو  ماقم  زامن  یلجت  زورب و   - 6 طئارش . تالاح و  مامت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ندوبن  مومأم   - 5 ینید . تیالو  ماقم 
. ینید تیناحور  سابل  يونعم  رابتعا  شزرا و   - 7 داشرا . تیبرت و  تجح و  مامتا  تهج 

شخبافش فرشت 

، تسا لوغـشم  ثحب  سرد و  هب  مق  هزوح  رد  زین  کنیا  هدـید و  جراـخ  سرد  فجن  رد  لاـس  ناـیلاس  هک  هزوح ، گرزب  دـیتاسا  زا  یکی 
. تسبرب تخر  نام  یگدنز  زا  یـشوخ  کیرات و  نامراگزور  دـش . ضراع  نم  رب  يدـیدش  دردرـس  مدـنزرف ، اهنت  تلحر  زا  سپ  دومرف :

ناضمر كرابم  هام  زور 21  میبای . نیکست  ات  هدش  رـضاح  نامدنزرف  اهنت  ربق  رـس  رب  هک  تسه  هدوب و  نیا  رب  مرـسمه  نم و  هزور  ره  راک 
يردق زا  سپ  متفر  مرـسپ  ربق  ترایز  هب  محور  شمارآ  يارب  درب  یمن  مباوخ  مدمآ ، هناخ  هب  یتقو  مدوب ، هدنارذگ  ءایحا  هب  ار  شبـش  هک 

ریز هدمآ و  متسار  تمس  سپس  هتـشذگ و  مرانک  زا  هک  مدید  هبجحم  مناخ  هس  هب  ار  مدنزرف  هفـشاکم  تروص  هب  ناهگان  ندناوخ ، نآرق 
هک يا  یلدنـص  زونه  مدمآ  دوخ  هب  یتقو  داد  نم  هب  یناکت  سپـس  و  نک ! تحارتسا  وش و  اپ  يدـش ، هتـسخ  اباب ! تفگ : تفرگ و  ار  ملغب 

، مداتفا هار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  يوس  هب  سپ  متـشادن ، رارق  مارآ و  زاب  دروخ . یم  ناکت  زین  مدوب  هتـسشن  نآ  يور 
نم ردام  دیوگ  هک  يدهم  نامه  مدـناوخ ، یم  هیرگ  اب  مدوب  هدورـس  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نوماریپ  هک  ار  يراعـشا  هار  نیب  رد 

تخادنا مناتشگنا  رد  ار  شناتشگنا  یبرع  مدید  ناهگان  نم  وت  يولهپ  هب  میآ  ردام ، دیوگ  هک  يدهم  نامه  نم  رس  نیا  وت  يوم  ره  يادف 
ارهز دای  هب  شیوخ  لاح  رد  تخـس  متـشادن و  یهجوت  وا  هب  نم  تفرگ ، زین  ارم  تسـش  تشگنا  مدـق ، هاجنپ  دـصکی و  ندومیپ  زا  سپ  و 
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یم هچ  نم  زا  یتفرگ ؟ ارم  تسد  ارچ  متفگ : برع  نآ  هب  رت  مامت  هچ  ره  يدنت  اب  هدمآ و  دوخ  هب  تقو  کی  متـسیرگ . یم  مالـسلا  اهیلع 
. تفر درک و  میاهر  سپس  یچیه ! دومرف : داد و  ناکت  ار  شرس  شمارآ  لامک  رد  دوب ، هدناشوپ  ار  شا  هرهچ  هودنا  مغ و  هک  وا  یهاوخ ؟
ار یـسک  متـسیرگن ، فارطا  هب  هچ  ره  متفاین ! ار  یـسک  یلو  متـشگزاب  شیوس  هب  یتحاران  راهظا  يارب  زاب  هک  دوب  هدشن  رود  یمدق  دـنچ 
هک درف  نیا  متفگ  دوخ  اب  مدمآ  شوه  هب  يردق  درادن . دوجو  رگید  دوب ، هدیرب  ار  مناما  هک  يدرد  رـس  هک  مدرک  ساسحا  ناهگان  متفاین ،

فیک رت  ملا  متفای : نینچ  هدز و  لأـفت  نآرق  هب  بش  ناـمه  دوب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  هک  مدز  سدـح  دوب ؟
درف نآ  تفگ : وا  متفگ ، ناـهنپ  یفراـع  يارب  ار  نآ  یتقو  [. 1  ] ءامـسلا یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  ۀبیط  ةرجـشک  ۀبیط  ۀملک  الثم  هللا  برض 

هرابود نیح  لک  اهلکا  یثؤت  هیآ  نآ  هلابند  رطاخ  هب  تسا  هدوبن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  سدقم  دوجو  زج  یـسک 
زور هک  نآ  ات  تشذگ ، اهزور  متـسشن . وا  ددجم  رادید  راظتنا  هب  مدش و  لاحـشوخ  تخـس  سپ  دش . دهاوخ  لصاح  امـش  يارب  یفرـشت 

هب تشگزاب  هار  رد  دـنورب ، ناش  هناخ  هب  ات  هدرک ، نیـشام  رب  راوس  ار  شدیـس  نادـنزرف  مرتخد و  یتقو  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـلوت 
شیوس هب  یتقو  ینهذ ، هقباس  يواکجنک و  اب  دوب . رتدـنلب  شدـق  دوب ، رتولج  هک  يدرم  متفای . ار  برع  درم  ود  مدیـسر ، هک  مق  ون  نادـیم 
هلـصاف وا  نم و  نیب  تیعمج  يا  هظحل  اقافتا  مدـیود  شلابند  هب  نم  دز ، يدـنخبل  وا  متفای ، ار  قباس  درف  نامه  تقد  یکدـنا  زا  سپ  متفر ،

دعب ود  زا  بکرم  يدوجوم  ناسنا  رگا  [ 2 . ] هیآ 24 میهاربا ، هروس  [ 1  ] یقرواپ [. 2 ! ] مدیدن ار  وا  رگید  دش ، در  تیعمج  یتقو  تخادـنا ،
، تاعالتبا زا  يرایسب  رگا  تسا و  نانآ  یمـسج  داعبا  زا  رت  هدیچیپ  بتارم  هب  ناسنا  یناور  یحور و  داعبا  رگا  تسا . یناحور  ینامـسج و 

تحص یهلا ، تاشیامزآ  ياه  هنیمز  لماوع و  هلمج  زا  رگا  تساه و  ناسنا  یناور  یحور و  دعب  هب  طوبرم  یهلا ، ياه  شیامزآ  اه و  هنتف 
هیلع نینمؤملاریما  لاق  تسا : نیزح  راـمیب و  هاـگ  باداـش و  ملاـس و  هاـگ  زین  اـهناسنا  حور  یمـسج ، دـعب  دـننامه  رگا  تسا و  يراـمیب  و 

برخم راثآ  رگا  و  تسا . حور  يرامیب  هودنا  مغ و  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  سفنلا . ضرم  مغلأ  مالـسلا :
یم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  دسجلا . بیذی  مهلأ  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  یمـسج : دعب  بیرخت  یحور ، نزح 

، یحور نزح  شیادـیپ  لـماوع  هلمج  زا  رگا  تسا و  يراـتفر  يوخ  قلخ و  هدـننک  مدـهنم  و  درب . یم  نیب  زا  ار  ندـب  هصغ  مغ و  دـیامرف :
دراط معن  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  نیقی : رد  هک  یباداـش -  فـالخ  رب  رگا  تسا و  ناگتـسب  نادـنزرف و  نادـقف  زا  یـشان  بئاـصم 

دنوادخ و هب  لاکتا  تسا . نیقی  هودنا ، مغ و  هدننک  عفد  نیرتهب  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  نیقیلا . مومهلا ،
نع اضرلا  نیقیلا و  یف  حرفلا  حورلا و  لعج  هملع ، هتمکح و  هل و  دـعب  هللا  نا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاـق  تسا : یهلا  تیاـضر  شریذـپ و 
رارق اضر  نیقی و  رد  ار  يداش  شیاسآ و  شملع ، تمکح و  لدع و  هطساو  هب  دنوادخ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هللا .

نزحلا مهلا و  لعج  هلضف  همکحب و  هللا  نا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تسا : يدنوادخ  طخـس  کش و  رد  هودنا  نزح و  داد .
نزح و شلـضف  تمکح و  هطـساو  هب  دنوادخ  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  طخـسلا . کشلا و  یف 
هل الا و  مه  نم  ام  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تسا : یجرف  ار  یمغ  مه و  ره  رگا  و  داد . رارق  یتیاضران  کـش و  رد  ار  هودـنا 

هودنا رگم  تسا  یجرف  ار  یهودنا  یتحاران و  ره  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  رانلا . لهأ  مه  الا  جرف 
یبا نع  دوش : یم  یـشان  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هودـنا  نزح و  زا  هاگ  هک  يروطنامه  نابحم  نایعیـش و  هودـنا  نزح و  رگا  و  نایمنهج .

نأ ریغ  نم  نزحأ  متغأل و  ینا  هللا  لوسر  نباـی  كادـف  تلعج  هل : تلقف  انباحـصأ  نم  لـجر  یعم  هللادـبع و  یبأ  یلع  تلخد  لاـق : ریـصب :
: ریـصب یبا  رورـس . وأ  نزح  انیلع  لخد  اذا  انم  مکیلا  لصی  حرفلا  نزحلا و  کلذ  نا  مالـسلا : هیلع  هللادـبع  وبأ  لاـقف  اببـس ؟ کلذـل  فرعأ 
ار یببس  یب  هودنا  نزح و  یهاگ  ادخ  لوسر  رسپ  يا  تیادف  هب  مناج  متفگ : متفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  باحـصا  زا  یکی  هارمه 
نزح و ببـس  دوخ ، هاگ  دـسر . یم  امـش  هب  ام  رورـس  نزح و  زا  يداش  هودـنا و  نیا  داد : باوج  ترـضح  منک ؟ یم  ساسحا  مدوجو  رد 

لجرلا نع  مالسلا  هیلع  ملاعلا  لئـس  تسا : مومغم  نارای  نیمأت  دادما و  ینید ، هفیظو  رگا  و  ددرگ ، یم  زین  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هودنا 
هصغ و ساسحا  یـصخش  دـش : لاؤس  اضر  ماما  زا  مومغم . هاخأ  نأ  ملعیلف  کلذ  هباصأ  اذا  لاقف : همغ ؟ ببـس  يردـی  ـال  اـمومغم  حبـصی 
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دادـما رگا  و  تسا . راد  هصغ  مومغم و  شردارب  هک  دـنادب  دوـمن  یـساسحا  نینچ  رگا  دوـمرف : دـناد  یمن  ار  شببـس  یلو  دـنک  یم  هودـنا 
زا رت  لکشم  بتارم  هب  یناور  ياه  يرامیب  نامرد  رگا  تسا و  شیوخ  نابحم  يارب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  فاطلا  زا  یشمارآ  ینیمأت و 

رگا تسا و  ریذـپ  ناکما  يونعم  كوش  اب  اهنت  یناور  یحور و  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  نامرد  رگا  تسا و  ینامـسج  ياه  يرامیب  ناـمرد 
ره زا  لبق  نیدـتم ، ياه  ناسنا  یفطاع  هوق  ناوت و  رگا  تساه و  ناسنا  يونعم  ياه  هفطاع  تردـق  ندرک  ساـسح  يونعم ، كوش  نیرترب 
رد ای  تبیغ و  نارود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  صوصخب  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  هب  هجوتم  سک  ره  زیچ و 

كوش هثداح ، نیا  رد  رگا  تسا و  يونعم  كوش  نیرتروآ  دوس  ترـضح  نآ  يا  هظحل  رادـید  رگا  تسا و  ترـضح  نآ  يدـصت  نارود 
هدـش قیرزت  یحور  رامیب  ندـب  هب  یحور  شمارآ  یندـب ، سامت  قیرط  زا  هک  ینامرد  ناـمه  تسا  هدوب  هارمه  یتشگنا  ناـمرد  اـب  يونعم 

طابترا قیرط  زا  تیاهن  رد  ناش و  یحور  بسانت  نازیم  هب  نابحم  ناقـشاع و  یحور  ياهیرامیب  نامرد  هک  دوب  رواب  نیا  رب  دیاب  سپ  تسا 
حلاص نارای  يارب  یناور  یحور و  ریذپان  نامرد  ياهیرامیب  هک  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، ریذپ  ناکما  یفرـشت 

اب هک  تسوا  دسر ، یم  ناشدایرف  هب  هک  تسوا  تسا . یمتح  رگ  نامرد  قداص  تافشاکم  ای  تافرشت و  شیادیپ  دیآ ، یم  دیدپ  ترـضح 
یم زاب  شنوزحم  ناراـی  ندـید  هب  ار  یمـسج  لداـعت  بساـنم ، كدـنا ، يراـشف  اـب  هک  تسوا  دـشخب ، یم  ناشـشمارآ  رادـید ، يا  هظحل 

هب نورتشی  باتکلا و  نم  هللا  لزنا  ام  نومتکی  نیذلا  نا  میرک : نآرق  تسین : وا  رب  یخاتـسگ  هک  ار  نوزحم  یخاتـسگ  هک  تسوا  دنادرگ ،
: دیامرف یم  نآرق  رد  ادـخ  میلا . باذـع  مهل  مهیکزی و  ۀـمایقلا و ال  موی  هللا  مهملکی  رانلا و ال  الا  مهنوطب  یف  نولکای  ام  کئلوا  الیلق  انمث 

كدـنا ياـهب  هب  ار  نآ  دوب و  هداتـسرف  دـمحم  تثعب  رد  ادـخ  هک  ار  ینامـسآ  باـتک  زا  یتاـیآ  دنتـشاد  ناـهنپ  هریغ ) دوهی و  زا   ) هکناـنآ
نانآ مه  دنادرگن و  كاپ  نایصع  يدیلپ  زا  دیوگن و  نخس  اهنآ  اب  مشخ  زا  ادخ  تمایق  رد  دشابن و  اهنآ  بیصن  منهج  شتآ  زج  دنتخورف 

ات دوش  یم  دیدپان  هاگنآ  دنک و  یم  مارآ  ار  وا  کچوک ، يا  هدنخ  اب  دشخب و  یم  یگرزب  هب  دوب . دـهاوخ  كاندرد  باذـع  تمایق  رد  ار 
یم ناشن  يدوخ  هرابود  تیعمج  نایم  رد  هاگنآ  دـهد و  یم  دـیون  ار  وا  زاب  یلو  دوش ، رگید  ینارحب  راچد  يرایـشه ، زا  سپ  وا  هک  ادابم 

رپ ياه  هناخ  شخب  رورس  تسوا  نیزح ، ياهلد  نیکـست  تسوا  اه ، بلق  اهلد و  شخب  مارآ  تسوا  دناسرب . جوا  هب  ار  وا  شمارآ  ات  دهد .
مارآ بتارم  ندوب  یبـتر   - 2 ناهج . نیا  رد  نانمؤم  حاورا  ندـید  ناـکما   - 1 تاراشا : کیرات . ياـهطیحم  شخب  یئانـشور  تسوا  مغ ،

يرادید تیاهن  رد  نآرق و  یهلا  تایآ  اب  فرـشت  دیون  هاگنآ  هنارایـشوهان  فرـشت  اب  سپـس  هفـشاکم  اب  ادتبا  نارای ، يارب  زا  یبیغ  شخب 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  هب  لسوت  هجوت و  ترورض   - 4 خزرب . ملاع  ایند و  ملاع  نیب  گنتاگنت  هطبار  دوجو   - 3 يا . هظحل 

 - 6 یحور . یناور و  رامیب  ندب  رب  يراذـگ  ریثأت  يارب  یمـسج  طابترا   - 5 یناور . یحور و  صوصخب  اه و  يراـتفرگ  همه  رد  فیرـشلا 
زا يریگ  هرهب   - 8 يداش . نزح و  رد  نارای  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  یحور  طاـبترا   - 7 یحور . نیکـست  داجیا  يارب  یناور  نارامیب  یهارمه 

یعقاو طابترا  نآرق و   - 10 يداع . ریغ  عیاقو  قئاقح و  زا  ناهنپ  نافراع  تخانـش   - 9 هدمآ . دیدپ  عیاقو  قئاقح و  زا  تخانـش  يارب  نآرق 
. نارای یناور  یحور و  شمارآ  داجیا  رد  لماع  نیرترب  راـظتنا ،  - 11 عماوج . صاخـشا و  يارب  زا  نارود  ره  رد  يرادیدپ  ثداوح  اب  نآ 

. نارای رای  دنخبل  ندوب  شخب  شمارآ   - 12

یشرافس فرشت 

هشوگ رد  ناهفـصا  دالوف  تخت  ناتـسربق  رد  یئوس  راهچ  رقاب  دمحم  دیـس  اقآ  موحرم  ربق  دومرف : یناگیاپلگ  يولع  مالـسالا  ۀجح  بانج 
هک يراـگزور  دومرف : یم  وا  منک  یم  لـقن  موـحرم  نآ  دوـخ  ناـبز  زا  نم  هک  دراد  یمهم  تلع  ربـق  يرود  نیا  دراد  رارق  هداـتفا  رود  يا 

هداتسیا اهتعاس  هک  مدید  یم  ناتسربق  تسد  رود  رد  ار  يدرم  عقاوم  زا  يرایسب  رد  متفر  یم  دالوف  تخت  ناتـسربق  هب  روبق ، رب  هحتاف  يارب 
نیرخآ رد  هک  اجنیا -  وا  هکنیا  زا  هیلوا  تافراعت  مالـس و  زا  سپ  متفر  شیوس  هب  هدش ، ساسح  يزور  تسا  لوغـشم  هیعدا  ندناوخ  هب  و 

: تفگ رارصا  رثا  رد  یلو  دوبن  نتفگ  نخس  هب  رضاح  ادتبا  وا  مدیسرپ ، تسا  لوغـشم  رکذ  هب  هداتـسیا و  اهتعاس  تسا -  ناتـسربق  تمـسق 
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  صاخ  باحـصا  زا  يدرم  رانک  رد  زین  وا  ربق  دراد ، رارق  هدوب  یگرزب  رجات  هک  مردـپ  ربق  اـج  نیا 
، تمحر ترفغم و  بلط  دنوادخ  زا  ود  نآ  يارب  اج  نیا  رد  هدمآ و  ناکم  نیا  هب  تساهلاس  مردپ ، دیکا  هیصوت  هب  نم  هک  تسا  فیرشلا 

ترایز مزاع  هک  مردـپ  یتقو  لبق  اهلاس  تفگ : وا  مدیـسرپ ؟ قوف  طاـبترا  یتسیچ  زا  ناوارف  رارـصا  بجعت و  اـب  منک . یم  تاـجرد  ولع  و 
یم لسوت  هللا  ۀیقب  ترضح  هب  يدیماان  لاح  رد  وا  دتفا  یم  رطخ  هب  تدش  هب  شناج  هدنام و  بقع  هلفاق  زا  هار  ریسم  رد  يزور  هدوب ، جح 

زا سپ  راوس  بسا  درم  نآ  دـنیآ  یم  شدزن  هب  يرگید  درف  هارمه  هب  هک  دـنیب  یم  رود  زا  ار  راوس  بسا  يدرم  هاـگان  دـعب  یتاـظحل  دـبای 
یم دوخ  دناسرب و  هکم  هب  ار  مردپ  دهد  یم  روتـسد  دنک  یم  يرگید  نآ  هب  ار  مردپ  شرافـس  شلاح ، زا  وج  سرپ و  مردپ و  هب  ندیـسر 

: دیوگ یم  مردپ  هب  یظفاحادـخ ، ماگنه  هب  درم  نآ  دـبای . یم  هکم  رد  ار  دوخ  ناهگان  هداتفا و  هار  هب  درم  نآ  اب  مردـپ  دـعب  یقیاقد  دور ،
هب جح ، لامعا  زا  سپ  مردپ  میدرگ . زاب  رهـش  نآ  هب  مه  اب  ات  ایب  اج  نالف  هب  يدرگرب  ناهفـصا  رهـش  هب  یتساوخ  رگا  جـح  لامعا  زا  سپ 

هکنیا زا  راگزور  نآ  مدرم  ددرگ . یم  زاب  ناهفـصا  رهـش  هب  هظحل  کی  نکمم و  نامز  هتـسراو ، درم  نآ  کـمک  اـب  هدـمآ و  هطقن  ناـمه 
نایم رد  يزور  دیوگ . یمن  يزیچ  وا  یلو  دننک  یم  بجعت  هتـشگزاب ، رهـش  هب  یئاهنت  مهنآ  جح  مسارم  مامتا  زا  سپ  هلمج  نآ  رد  مردـپ 

یباحـص تسود  نامه  درم  نیا  هک  دوش  یم  هجوتم  تقد ، زا  سپ  دوش ، یم  هجاوم  یباحـص  درم  نامه  هب  هیبش  يدرم  اب  ناگدننک  رادید 
درم نآ  هک  دوش  یم  هجوتم  دـسرپ  یم  شزور  لاـح و  زا  لاـح  نیع  رد  دـنک و  یم  توـعد  اذـغ  فرـص  هب  ار  وا  رارـصا  هب  سپ  تسا  وا 

تافرـشت دیوگ : یم  هدرک و  مردپ  هب  ور  یباحـص  درم  نآ  نایاپ  رد  دراد ، يا  هزاغم  اجنآ  رد  زین  وا  هک  تسا  ییاهارـس  زا  یکی  رادـیارس 
یئاج نامه  دالوف -  تخت  ناتـسربق  زا  هطقن  نیا  رد  ارم  متفر  ایند  زا  نم  هک  ینامز  نکن  وگزاب  یـسک  هب  متـسه  هدـنز  هک  یماگنه  ات  ارم 
مزاع مامح  زا  مردپ  هک  ینامز  دعب  زور  دنچ  امنب . هدافتسا  منفد  زیهجت و  هنیزه  يارب  مدوخ  لوپ  زا  و  نک ، نفد  تسا -  مردپ  ربق  نالا  هک 

هک دوش  یم  هجوتم  وج  سرپ و  یمک  زا  سپ  هتفر و  ولج  دوش  یم  رازاب  يارـس  يولج  يا ، يداع  ریغ  ماـحدزا  هجوتم  ناـهگان  هدوب  لزنم 
قاتا هب  یتقو  دریگ ، یم  هدـهع  رب  ار  وا  روما  يدـصت  دوخ  هدز و  رانک  ار  مدرم  مامت  یتحاران  اب  سپ  تسا . هتفر  ایند  زا  یباحـص ، درم  نآ 

دوخ يوس  هب  ارم  سپ  مرادـن  ندـنام  تقاط  رگید  تسا  هدـش  شاف  نم  رـس  ایادـخ  دـبای : یم  ار  يا  همان  نینچ  شیاکتم  ریز  دور  یم  شا 
هک یئاج  نیمه  رد  دـنک و  یم  زیهجت  ار  یباحـص  درم  نآ  رهـش ، ناگرزب  زا  يرایـسب  مدرم و  ندرک  رادربخ  زا  سپ  مردـپ  يراـب  ناوخب !

بلط ود  ره  يارب  میاـمن و  نفد  یباحـص  درم  نآ  ربق  راـنک  رد  ارم  هک  درک  تیـصو  زین  مردـپ  دوخ  اهدـعب  دـنک  یم  نفد  ینیب ، یم  نـالا 
، تبیغ رگا  [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] منک یم  لـمع  ما  هفیظو  هب  ود ، نآ  يارب  هدـمآ و  ناـکم  نیا  هب  تسا  اـهلاس  زین  نم  منک  تمحر  ترفغم و 

هیلع قداـصلا  لاـق  تسا : یبوبر  ياـهزار  زا  يزار  و  یئادـخ ، رارـسا  زا  يرـس  یهلا ، روـما  زا  يرما  مالـسلا  هیلع  مظعا  هللا  ۀـیقب  ترـضح 
زا يرما  رما ، نیا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هللا . بیغ  نم  بیغ  هللا و  رـس  نم  رـس  و  هللا ، رما  نم  رمالا  اذه  نا  مالـسلا :

یلع مالسلا  مالـسلا : هیلع  رقابلا  لاق  تسا : یهلا  میدق  یلزا و  باجح  وا  رگا  و  تسوا . بیغ  زا  يزار  ادخ و  رارـسا  زا  يرـس  یهلا و  روما 
تبیغ و همزال  رگا  و  ادخ . میدق  یلزا و  باجح  رب  مالـس  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  میدـقلا . یلزالا  هللا  باجح 
هب ار و  ناشطابترا  ندوب  يرس  تیمامت  رگا  تسا و  روهظ  زورب و  نارود  ات  وا ، تقیقح  مامت  ندوب  يرـس  ندوب و  رـس  ندوب ، یهلا  باجح 

دنرادنپ یم  شیوخ  يرابتعا  يراتفر و  تقیقح  زا  دـعب  نیرتمهم  ار  ناش  یئالو  برق  يونعم و  رابتعا  تیـصخش و  ندوب  ادـیپان  رتهب  ریبعت 
یم هتفاـی ، لزنت  يدوجو  هبترم  نآ  زا  هداـتفا و  رود  ضحم  رـس  نآ  زا  ار  دوخ  ناشادـیپان ، ياـه  عاعـش  زا  کـی  ره  زورب  نازیم  هب  هک  ارچ 

دنتسه ولو  دنرادن  ار  ناشرارسا  ندش  اشفا  لمحت  یئاناوت  دنشاب  یم  یبیغ  دوجو  رد  روغ  تیعقوم  ماقم و  رد  هک  یناحلاص  نیاربانب  دنناد .
هک دنیاراد  یفـشک ، دوجو  هب  يرـس  هبترم  زا  ار  ریذـپ  تشگزاب  لزنت  ناوت  ناش ، يونعم  تیقفوم  ماقم و  ندوب  ندوزفا  لیلدـب  هک  یناسک 
دنا یهلا  رس  رد  ءانف  نانآ  تسین . یتمقن  نانآ  يارب  زا  هک  ددرگ  یم  ءاشفا  ناش  فرشت  ناشرارـسا و  يدارفا  يارب  ءانف  رطاخ  نامه  هب  هاگ 

تیادـه و ققحت  دوجو و  رون  دـندوبن  نانیا  رگا  یلو  دوب  انعم  نودـب  رـس ، ندوب  يرـس  دـندوبن  نانآ  رگا  دـنتقلخ ، یئاغ  تلع  ناـنیا  یلو 
يارب ناهنپ  نارای  نانآ  دـنا . مهیف  تنا  زورب  نانیا  یلو  دنتـسه  مهیف  تنا  رد  ناگدـش  بوذ  ناـنآ  دـنام  یم  وس  یب  هکلب  وس و  مک  داـشرا 
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، ینیـسح یبالقنا  یمطاف ، رگـشروش  یبلاط ، حلـصم  يولع ، رتسگداد  يدـمحم ، ياوشیپ  يارب  راکـشآ  نارای  نانیا  یلو  دـنا  یناـهنپ  روما 
دننامه زار  زمر و  رپ  نکاما  رد  تقد  هجوت و  ترورض   - 1 تاراشا : دنا . يرگسع  تجح  يوضر و  هک  دئاق  يوسوم  ماما  يرفعج ، یلوم 

هلمج زا  عقاوم و  همه  رد  مالسلا  هیلع  مظعا  هللا  ۀیقب  ترضح  هب  لسوت  ترورض   - 2 يداع . ریغ  ياهراتفر  هب  هفرشم  دهاشم  اه و  ناتسربق 
یعیبط قوف  ام  نیناوق  دوجو   - 4 یهلا . رـس  نابحاص  يارب  زا  یتکرح ، ضرالا  یط  دوجو  ناـکما و   - 3 ضحم . يدـنمزاین  رطخ و  عقاوم 
شالت  - 6 گرم . زا  سپ  هکلب  رمع و  نایاپ  ات  ناش  يدوجو  تقیقح  مامت  ندـنام  يرـس  هب  رـس  ناـبحاص  تبحم   - 5 یناکما . یتسه  رد 

 - 7 ناـنآ . يرهوج  تاـضویف  زا  يدـنم  هرهب  تهج  یهلا  برق  ماـقم و  ناـبحاص  هب  ربق  رد  یتح  یخزرب ، يویند و  یناـکم  یکیدزن  يارب 
. ناشرارسا ندش  اشفا  رد  ناحلاص  يریذپان  لمحت   - 8 ناحلاص . ياعد  يروف  تباجتسا 

ینافرع فرشت 

تحص هب  نیقی  زا  سپ  مدش  بایفرش  يا  هتسراو  فراع  دزن  يزور  دومرف : یقثوم  درف  زا  لقن  هب  روپ  هللا  حتف  نسح  مالـسالا  ۀجح  بانج 
یلاح رد  تفگ  مخساپ  هتخپ  قیقد و  رایـسب  هک  مدرک  دنچ  یتالاؤس  وا  زا  دراد  یتافرـشت  ترـضح  دزن  هب  وا  هک  نیا  زا  كرد  شراتفگ و 
هتفیـش تخـس  ارم  هک  دوب  یلاع  دنلب و  شنایب  يردق  هب  یلو  تشادـن  ییانـشآ  یفـسلف  یهقف و  ثحابم  يوزوح و  سورد  اب  زگره  وا  هک 
رضحم هب  هاگ  مرحم  مایا  رد  هک  امش  مدیسرپ : وا  زا  دوب : نیا  تسا ، ندرک  حرط  لباق  هک  میاه  باوج  لاؤس و  زا  یتمـسق  تخاس  شیوخ 
موحرم راعـشا  دومرف : دنیامن . یم  لابقتـسا  نیرتشیب  راعـشا  نیمادک  زا  سدقم  دوجو  نآ  يرادازع  ماگنه  هب  دـیبای ، یم  فرـشت  ترـضح 

هب وا  دریگ و  یم  ارف  ار  ترـضح  نآ  دوجو  تخـس  یناـفوط  دوش  یم  هدـناوخ  وا  راعـشا  ترـضح ، نآ  سلجم  رد  هک  یماـگنه  یناـپمک !
قدزرف و راعـشا  یناشاک ، مشتحم  راعـشا  دومرف : وا  تسا ؟ مادک  ترـضح  نآ  هجوت  دروم  راعـشا  رگید  زا  مدیـسرپ  زاب  دیرگ ! یم  تدش 

شراعشا یمامت  وا  لزغ  دنچ  زجب  تسا  هدوب  صلاخ  يا  هعیش  وا  ظفاح ، يرآ  دومرف : وا  ظفاح ! مدیسرپ : تریح  بجعت و  اب  ظفاح ! راعشا 
رد دنا  هتشادنپ  یهولا  نافرع  وا  نافرع  دنا  هتخادرپ  ظفاح  راعشا  حرـش  هب  هک  یناسک  تسا ! مالـسلا  هیلع  مظعا  هللا  ۀیقب  ترـضح  نوماریپ 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  مظعا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  صخـش  ظفاح ، تاملک  یلـصا  بطاخم  تسا . یتیودـهم  نافرع  ظـفاح  ناـفرع  هک  یلاـح 
تایلجت مدیسرپ : هدرک و  ضوع  ار  لاؤس  تهج  تخانش . یم  هللا  ۀیقب  ترـضح  قیرط  زا  ار  ادخ  وا  هک  ارچ  دنوادخ ، هن  تسا و  فیرـشلا 

رگا یمـسج  ای  تسا ، يریوصت  تاییلجت  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  تالـسوت  ماـگنه  رد  اـی  گرم و  ماـگنه  هب  اـهناسنا  يارب  مالـسلا  مهیلع  همئا 
نب یلع  گرم ، لاـح  رد  ناـسنا  نارازه  هکلب  اـههد و  هظحل  کـی  رد  هک  دراد  ناـکما  هنوـگچ  یعقاو ؟ اـی  تسا و  یلاـثم  تسا ، یمـسج 
اهنآ همه  دادـما  هب  ترـضح  نآ  دـننک و  کمک  ياضاقت  ماما  کی  زا  جاـتحم  ناـسنا  نارازه  اـی  دـننک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا 

یلجت تسا  يریوصت -  یلاـثم و  هن  و  یعقاو -  مسج  یقیقح و  وحن  هب  مدرم  يارب  مالـسلا  مهیلع  همئا  یلجت  تفگ : یمارآ  هب  وا  دزادرپب ؟
ای مالـسلا و  مهیلع  همئا  دوجو  دـحاو  يا  هظحل  رد  ناسنا  نارازه  هنوگچ  هکنیا  تسین ! یمهم  زیچ  تسا و  صاوخ  زا  ماوع  لام  هک  یلاـثم 

یتقو سپ  دنبای  یم  اتقیقح  ار  يدحاو  دیشروخ  نیمز ، هرک  مدرم  همه  هک  تسا  دیـشروخ  كرد  لثم  دنک  یم  كرد  ار  بلاطیبا  نب  یلع 
مهیلع همئا  تایلجت  سپ  مدیسرپ : وا  زا  دشابن ؟! نینچ  مالسلا  مهیلع  همئا  دوجو  زا  كرد  هنوگچ  دراد  ار  تیصاخ  نیا  دیشروخ  زا  كرد 
دیدپ ترضح  نآ  حور  طسوت  يددعتم ، ياه  مسج  هکنآ  هن  تسا  دوجو  هلب  تفگ  وا  تسا . دحاو  دوجو  تسین  ددعتم  تادوجو  مالـسلا 

ای دنتـسه و  نیمز  لها  يارب  ماما  اهنت  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ایآ  مدیـسرپ : دـبایب . شدوخ  اب  بسانتم  ار  اـه  نآ  سک  ره  هکنآ  اـت  دـیآ 
ار نیمز  رشب  نوچ  تسا  لاثم  کی  اهنت  نیمز  ضرالا ، تخاسل  ۀجحلا  الول  هلمج  رد  دومرف : دنتـسه ؟ ماما  زین  تادوجوم  ریاس  يارب  هکنآ 

نیب زا  ناکما  ملاع  دشابن  تجح  رگا  هک  تسا  نآ  روکذم  هلمج  تیعقاو  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  هتفگ  نینچ  درادـنپ  یم  شیوخ  ناکم 
هب تسا . نینچ  يرآ  دومرف : دـنراد ؟ تماما  زین  ینامـسآ  تمارک  یلاـها  يارب  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  بیترت  نیا  هب  مدیـسرپ : تسا . ینتفر 
یم رضاح  ترضح  دزن  هب  لمعلاروتسد  نتفرگ  تهج  ینامـسآ  یلاها  زا  یخرب  هک  میا  هدرک  هدهاشم  دوخ  اهراب  ام  هک  تسا  لیلد  نیمه 
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... مکلثم رـشب  انأ  امنا  لق  ساسا  رب  دنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  هرهب  زین  يرگید  يدوجو  قئاقح  زا  دـیاب  مالـسلا  مهیلع  همئا  مدیـسرپ : دـنوش !
تسا نینچ  رگا  دنیآ ؟ رد  تیاده  ماقم  رد  تروص  نامه  هب  يدوجو  عون  ره  ياضتقم  هب  ناماما  زا  کی  ره  دیاب  ینعی  دنشاب  نیرفآ  شقن 

: تسا نینچ  يرآ  دومرف : درک ؟ عمج  دـعب  هب  مدآ  ترـضح  نامز  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  کیتنژ  لاـقتنا  اـب  ار  نخـس  نیا  ناوت  یم  هنوگچ 
لاح تسا  هدیسر  وت  هب  هدرک و  روبع  صاخ  یقاتا  هب  رود  زا  هک  ینک  یم  كرد  ار  نآ  زا  یعاعش  ینک  یم  هاگن  دیـشروخ  هب  امـش  یتقو 

مهیلع همئا  تسا . دیـشروخ  نآ  زا  ریغ  دیـشروخ  عاعـش  هک  ییوگب  یناوت  یم  ایآ  و  تسا ؟ عاعـش  ناـمه  دیـشروخ  هک  ییوگب  یناوت  یم 
رد تسا  کیتنژ  لاقتنا  قیرط  زا  نامدرم  نیا  هرک و  نیا  يارب  ناشدوجو  عاعـش  هک  دـنا  یناکما  تادوجوم  ریاس  ياروام  یقیاقح  مالـسلا 

ندـب نآ  ندـب  نوچ  تسا  هتـشادن  هیاـس  مالـسلا  مهیلع  همئا  ندـب  هک  تسا  نیمه  رطاـخ  هب  تسا  يرگید  زیچ  اـه  نآ  تقیقح  هک  یلاـح 
تفرعم هب  زاـین  دوـخ  هار ، رگا  و  دراد ؛ هار  هب  زاـین  یفورعم  ره  تخانـش  رگا  [ 1  ] یقرواپ [. 1 ! ] تسا يرون  افرـص و  ندوبن و  راد  باـجح 

ماما زا  تخانش  هار  رب  تفرعم  دراد . تفرعم  هب  زاین  دوخ  هار  هار و  هب  زاین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  هب  تفرعم  سپ  دراد ،
قوف قرط  هک  اریز  تسین ؛ ریذـپ  ناکما  ءامکح  يرظن  برـشم  ای  یناـفرع و  یقوذ  برـشم  هار  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع 

هللا لجع  ماما  دوخ  تانایب  هار  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  رب  تفرعم  هار  دنناوتب  هک  دنتسه  نآ  زا  رت  فیعـض  رتکچوک و 
رصع ماما  رب  تخانش  ماوق  رگا   - 2 تسا . روسیم  دراد ، ماما  تماما  تقیقح  رب  يدوجو  يرهوج و  هطاحا  دوخ  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  صخش  مالسلا و  هیلع  ماما  ماقم  تماما ، ماقم  تخانش  هب  هتسباو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
ۀمامالا نا  ملـسم : نب  زیزعلادبع  نع  تسین : روسیم  يداع  رـشب  رب  نآ  تفرعم  ناکما  هک  تسا  یماقم  نام  نامه  تماما  ماقم  رگا  و  تسا ؛

رتمیظع و تماما  ماقم  ملـسم : نب  زیزعلا  دبع  مهلوقعب . سانلا  اهغلبی  نأ  نم  اروغ  دعبا  ابناج و  عنما  اناکم و  یلعا  انأش و  مظعا  اردق و  لجا 
: نیمز اهنامـسآ و  توکلم  ندید  هبتر  زا  رذگ  زا  سپ  میهاربا  رگا  دنیامن و  كرد  ار  نآ  ناشلقع  اب  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  رتقیمع  رتالاب و 
هب اـم  نینچمه  و  دـیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  نینقوملا . نم  نوـکیل  ضرـالا و  تاومـسلا و  توـکلم  میهاربا  يرن  کلذـک  و  میرک : نآرق 

نآرق دنوادخ : اب  تیلیلخ  یتسود و  ماقم  ندرک  ادیپ  و  دسر . نیقی  لها  ماقم  هب  ات  میداد  هئارا  ار  نیمز  اهنامسآ و  نطاب  توکلم و  میهاربا 
ماقم هب  هدـیزگرب . دوخ  یتسود  صاـخ  ماـقم  هب  ار  وا  ادـخ  هک  یمیهاربا  نآ  دـیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  ـالیلخ . میهاربا  هللا  ذـختا  میرک :

ۀلیـضف ۀثلاث و  ۀبترم  ۀـلخلا  ةوبنلا و  دـعب  لیلخلا  میهاربا  اهب  لجوزع  هللا  صخ  ۀـمامالا  نا  ملـسم : نب  زیزعلادـبع  نع  تفای : فرـشت  تماما 
نآ هب  ار  لـیلخ  میهاربا  دـنوادخ  هک  تسا  تیلیلخ  توبن و  زا  دـعب  یموـس  تلیـضف  تماـما  دـیامرف : یم  ملـسم  نب  زیزعلادـبع  اـهب . هفرش 

ار تماما  ماقم  تمظع  جوا  یلامک ، فاصوا  عیمج  عمجتسم  تاذ  ندش  هیلا  فاضم  فرشت و  هژاو  رگا  و  دینادرگ . فرـشم  صوصخم و 
، مالسلا هیلع  ماما  لئاضف  یلومـش  قالطا  رب  هوالع  تسین و  راد  لثم  ریذپ و  لدب  هدوب و  راگزور  هناگی  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  ؛و  تسایوگ

لجع رصع  ماما  یصاصتخا  ماقم  نایم 182  زا  رگا  ؛و  تسا مالـسلا  هیلع  ماما  ماقم  رد  یلئاضف  تیعماج  يایوگ  هلک ، مومع ، رب  لاد  ظافلا 
ندـش لماک  هب  تیمتاخ  تیمامت و  تیمتاخ و  هب  نید  تیمامت  هک  ارچ  ؛ تسا یفاک  هرون  متم  هلمج  کی  نیمه  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا 

ماما تفرعم  دیاب  سپ  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  سدـقم  دوجو  هب  تماما  ماقم  ندـش  لماک  تماما و  ماقم 
. مههاوفاب هللا  رون  ءاوفطیل  نودیری  میرک : نآرق  هلمج : یقادصم  قواست  زا  تفای و  لکشم  رایسب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع 
هریت و سفن  هب  تسا ) یهلا  یحو  بتک  نید و  ملع و  هدنـشخر  غارچ  هک  ار  ادخ  رون  هک  دنهاوخ  یم  نارفاک  دـیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ 
ار ناهج  هک  یماگنه  رات  بش  هب  مسق  دیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  یـشغی  اذا  لیللا  و  میرک : نآرق  اب : دـننک . شوماخ  دوخ  هنالهاج  راتفگ 

نید تمکح  یحو و  باتک  ار و  دوخ  رون  ادخ  دیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  هرون . متم  هللا  و  میرک : نآرق  هلمج : و  دـناشوپب . هایـس  هدرپ  رد 
هک یماگنه  زور  هب  مسق  و  دیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  یلجت . اذا  راهنلا  و  میرک : نآرق  اب : تشاد . دـهاوخ  ظوفحم  لماک و  ار  دوخ  لماک 
وه میرک : نآرق  تایاغلا : ۀـیاغ  نیا  رب  تفرعم  ولو  تفاـی ، ار  یتسه  ملاـع  نونکم  زومر  زا  يرایـسب  دزاـس . نشور  دوخ  روهظ  هب  ار  ملاـع 

لوسر هک  ییادخ  تسوا  دیامرف : یم  نآرق  رد  ادخ  نوکرشملا . هرکول  هلک و  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذلا 
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فلاخم یـضاران و  نارفاک  ناکرـشم و  دـنچ  ره  دـهد  يرترب  طلـست و  ملاع  نایدا  همه  رب  ات  داتـسرف  قلخ  تیادـه  هب  قح  نید  اب  ار  ادـخ 
 - 1 تراـشا : تسا . نکمماـن  هکلب  لکـشم و  سب  يراـک  مالـسلا ، مهیلع  همئا  تماـما  ءاـیبنا و  ماـمت  توـبن  تیلع  ییاـهن  تلع  و  دنـشاب .

یئافوکش موزل   - 2 ترـضح . نآ  رکذ  دای و  سلاجم  یط  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هجوت  دروم  صاخ و  ياـهراتفر  هب  هجوت  ترورض 
تیروحم  - 4 نوگانوگ . ياهرظن  روص و  هب  تقیقح  کـی  ینیع  زورب  یلجت و  تیلباـق   - 3 يودهم . نافرع  روحم  رب  رعـش  ینید  تایبدا 

هطلـس ندوبن  رـصحنم  یناکما و  یتسه  قئاـقح  ماـمت  يدـصت  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  تیادـه  يدوجو و 
چیه رد  نانآ  هک  یلاح  رد  رای ، نارای  زا  نید  فراعم  يرس  هدیچیپ و  ياه  تفرعم  تفای  ناکما   - 5 یکاخ . هرک  هب  ترضح  نآ  يدوجو 

هللا لجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  دوخ  ای  نارای و  رـضحم  هب  تافرـشت  ندرک  یملع  يارب  شـالت   - 6 دنا ! هدـناوخن  سرد  يا  هسردـم  بتکم و 
. یمالسا هعماج  هب  ینید  يادیپان  فراعم  هضرع  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

يرازگراک فرشت 

جاح موحرم  ندید  هب  يرئاح  یضترم  خیـش  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  هک  مدید  اهراب  اهراب و  دومرف : یناهفـصا  يودهم  مالـسالا  ۀجح  بانج 
يراهب ربا  دننامه  يرئاح  موحرم  تفگ ، یم  نخس  یتقو  دمآ  یم  دوب -  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  صاخ  نایباحص  زا  هک  یمولظم -  نیـسح 

غاب زا  راو  هناوید  دـمآ  یم  مق  رهـش  نادزی  هقطنم  رد  شا  غاب  هب  دوبن  شلها  هک  یـسک  رگا  دوب  یبیجع  درم  نیـسح ، جاح  درک . یم  هیرگ 
یتلاـح نینچ  رگید  شرمع  رخاوا  رد  یلو  نوریب ، ورب  تسا  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  لاـم  غاـب  نـیا  هـک  دز  یم  داـیرف  دـیود و  یم  نوریب 

اب ناشیا  غاب  رد  مدوخ  يزور   - 1 میوگ : یم  ار  اه  نآ  زا  يدادعت  تحلصم  هب  انب  هک  دراد  دوجو  يدایز  ياه  ناتـساد  ناشیا  زا  تشادن !
هب رابود  یکی  دـشاب  زامن  اعد و  لوغـشم  ات  هداد  یقاتا  وا  هب  یمولظم  نیـسح  جاـح  موحرم  هک  مدرک  دروخرب  میهاربا  خیـش  ماـن  هب  يدرم 

ندرک تبحـص  هب  لیام  دایز  دوب  مولعم  هک  داد  یم  ناـشن  دوخ  زا  يراـتفر  خـساپ ، نمـض  وا  متفگ ، اـعد  ساـمتلا  وا  هب  متفر و  شرادـید 
نیا تسین  یـضار  دـنک  تاقالم  یـسک  اب  هکنیا  زا  وا  شاـب  هتـشادن  يراـک  وا  اـب  تفگ : هدرک و  نم  هب  ور  یمولظم  ياـقآ  موحرم  تسین !

مدیـسرپ شا  هیرگ  تلع  زا  یتقو  متفای  نایرگ  تخـس  ار  وا  مدوب  هتفر  یمولظم  موحرم  رادید  هب  هک  رگید  يزور  هکنآ  ات  تشذگ  نایرج 
! تسوا همدخ  زا  رصع و  ماما  رضحم  رد  کنیا  وا  دش و  هدرب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يرکون  هب  یتخانش  یم  هک  ار  میهاربا  خیش  تفگ : وا 

ناموت جنپ  نیسح  جاح  ياقآ  تفگ : دمآ  مدزن  هب  میهاربا  خیش  هک  يزور  نیلوا  تفگ : هیرگ  اب  يو  مدیسرپ  وا  ار  شا  یئانـشآ  یگنوگچ 
زا سپ  اونان  مرخب  نان  ییاونان  زا  مدوب  هتفر  تفگ : وا  تسیچ ؟ نایرج  مدیـسرپ : بجعت  اب  نم  دومرف ! نم  هب  نامز  ماـما  ار  نیا  هدـب  نم  هب 
وا هب  ار  لوپ  نیا  ورب  دومرف  ترـضح  مدش ، هجاوم  ترـضح  اب  مدمآ  نوریب  یتقو  دینادرگ  زاب  نم  هب  ناموت  جنپ  غلبم  نان ، هنیزه  نتـشادرب 

نیا دومرف  دوب  هداتـسیا  مراظتنا  هب  هک  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  زاب  متـشگزاب  سپ  تفرگن  سپ  ار  لوپ  وا  متفر  اونان  دزن  هب  یتقو  هدب ، سپ 
جاـح زا  ورب  یتـساوخ  لوپ  رگا  دومرف  ترـضح  یلو  مدرک  نینچ  زین  نم  و  ورب ! زادـنایب و  ییاوناـن  لـخاد  ورب  دروخ  یمن  وت  درد  هب  لوپ 

هب دوخ  شراتفگ  تقیقح  تخانـش  يارب  یلو  مداد  وا  هب  ار  لوپ  نم  هدـب ! نم  هب  ناموت  جـنپ  سپ  مدـمآ  وت  دزن  هب  نم  کنیا  ریگب  نیـسح 
جنپ شلوپ  هدنامیقاب  دمآ ، نم  دزن  هب  نان  دیرخ  يارب  میهاربا  خیش  لبق ، يدنچ  تفگ : وا  مدیسرپ  میهاربا  خیـش  نایرج  زا  هتفر و  اونان  دزن 

تفر و هرابود  هکنیا  ات  هتفریذـپن  نم  یلو  دـهدب  نم  هب  ار  لوپ  تساوخ  یم  رارـصا  اب  تشگزاب و  هتفرن ، وا  یلو  مداد  وا  هب  هک  دوب  ناموت 
هب وا  يزور  مدرک  ادـیپ  تقافر  وا  اب  سپ  تسا ، تسرد  شیاعدا  مدـیمهف  تفر . تخادـنا و  هزاغم  لخاد  هب  ار  لوپ  هاگنآ  تشگزاـب  دوز 
دش یم  رتشیب  وا  هب  تبسن  زور  ره  متدارا  دوب  لوغشم  تخس  یناوارف  راکذا  اعد و  هب  زور  دنچ  نآ  رد  دش  نامهیم  يزور  دنچ  دمآ و  غاب 
یم ار  نخـس  نیا  مئاد  وا  شابن ! تحاران  متفر  رگا  موش  یم  دـیدپان  يدوز  هب  نم  نیـسح  جاح  تفگ : نم  هب  لبق  زور  هس  ود ، وا  هکنآ  ات 
نم هب  شندید ، ضحم  هب  تسا  هداتسیا  مرظتنم  قاتا  رد  وا  مدید  مدمآ ، غاب  هب  یتقو  زورما  هکنیا  ات  مدوب  برطضم  نارگن و  نم  و  تفگ ،
امش اب  ات  مدوب  امش  رظتنم  تسا  هدومرف  باختنا  ارم  وا  ياج  هب  ترضح  هدرک  توف  هللا  ۀیقب  ترضح  نارکون  زا  یکی  نیـسح  جاح  تفگ :
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زین شا  هیثاثا  زا  مدـید  مدرک  تقد  هک  بوخ  دـش  دـیدپان  ناهگان  یظفاحادـخ ، زا  سپ  تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  هاگنآ  منک  یظفاحادـخ 
ار بآ  هار  دیسر  بآ  هک  یماگنه  مدوب  هتسخ  رایـسب  دوب  غاب  يرایبآ  تبون  یبش  دومرف : یمولظم  نیـسح  جاح  بانج   - 2 تسین ! يربخ 

مدـش رادـیب  یتقو  درب  مباوخ  بآ  يوج  رانک  یگتـسخ  زا  منک ، میـسقت  غاب  ياـه  هرتک  ناـیم  ار  بآ  مناوتب  هکنیا  زا  لـبق  یلو  مدرک  زاـب 
ناهگان تسا  هتفر  اجک  هب  يوج  بآ  منیبب  ات  هداتفا  هار  هب  یتحاران  اب  تسا ؟ هتفر  اجک  هب  بآ  هک  متسناد  یمن  نوچ  مدش  تحاران  تخس 

هب تسین  مظعا  هللا  ۀیقب  ترـضح  زج  یـسک  درم ، نآ  هک  مدـیمهف  اروف  متفر  شدزن  هب  یتقو  مدـید  يرایبآ  لاح  رد  ار  یـسک  غاب  رخآ  رد 
، ناوارف تفطالم  زا  سپ  ترـضح  مدرک  هیرگ  دـنچ  یقیاقد  مدراذـگ و  ار  میاـه  تسد  ترـضح  نآ  ياـهوناز  رب  هدز و  وناز  شرـضحم 

ۀیقب ترضح  هب  تخس  هک  تشاد  دوجو  مق  نهآ  هار  رد  یناب  نزوس  دومرف : یمرک  يدهم  خیش  مالسالا  ۀجح   - 3 دیدرگ . ناهنپ  ناهگان 
هب تبـسن  شلمحت  لباق  ریغ  رفاو و  قشع  زا  هدـمآ و  یمولظم  ياقآ  دزن  هب  وا  يزور  دـیزرو . یم  قشع  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  مظعا  هللا 

هریزج رد  رکون  ناونع  هب  ار  وا  تسا و  نکمم  رگا  هک  دـهدب  ماـغیپ  نینچ  ترـضح  هب  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  دـنک و  یم  هوکـش  ترـضح 
ار ناب  نزوس  مایپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  هب  ناشیاه  تاقالم  زا  یکی  رد  یمولظم  ياقآ  دنریذپب . ناش  ینوکـسم 

نیا تقایل  ات  دهد  ماجنا  دیاب  ار  یئاهراک  دوش  هیفـصت  دیاب  زونه  وا  دیامرف : یم  وا  هب  ترـضح  دـبلط ؟ یم  هراچ  هار  ناشیا  زا  دـهد و  یم 
مایپ و یتقو  درم  نآ  دنک . لمع  نادب  ناب  نزوس  ات  دهد  یم  یمولظم  ياقآ  هب  ار  یئاه  لمعلا  روتـسد  ترـضح  هاگنآ  دنک ؟! ادـیپ  ار  ماقم 

موحرم غاب  هب  يزور  هکنآ  ات  دهد  یم  ماجنا  ار  لامعا  نآ  تقد  اب  هدـش و  راک  هب  تسد  تعرـس  هب  دونـش  یم  ار  ترـضح  لمعلا  روتـسد 
اب هظحل  کی  رد  یقئاقد  زا  سپ  هاگنآ  دوش  یم  لئان  ترـضح  رادـید  هب  هتفر و  نارکمج  دجـسم  ياه  یکیدزن  رد  یمولظم  نیـسح  جاح 
زا [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] ددنویپ یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  نارکون  عمج  هب  هشیمه  يارب  هدـش و  دـیدپان  ترـضح 

ترضح نآ  يرازگراک  راتخاس  متسیس و  هب  هجوت  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  تخانـش  رد  هجوت  لباق  تاکن  هلمج 
غالبا نارای  هاگ  شخب  تاجن  يدادـما و  ياه  تیرومأم  نارای  هاگ  یـصخش ، روما  رد  نارای  هاـگ  نیـشن ، مه  هاـگ  ترـضح  ناراـی  تسا .
دنزاس رای  نارای ، هرخالاب  داشرا و  تیاده و  نارای  هاگ  راذـنا  تراشب و  نارای  هاگ  یناور ، یحور و  هجوت  داجیا  نارای  هاگ  ینید ، فراعم 

، دوب ترـضح  صاخ  نارای  دـمآ  تفر و  لحم  شغاـب ، تشاد . ار  یـشقن  نینچ  شیوخ  تاـیح  نارود  رد  یمولظم  نیـسح  جاـح  موحرم 
اب ات  دوب  دادعتـسا  رپ  نارای  هاگـشزومآ  لوئـسم  وا  تشاد  ار  زاس  هدامآ  زاس و  اضف  شقن  وا  دوب ، رای  ناقـشاع  ناکلاس و  هاگلزنم  شقاـتا ،
راک ناوت  شنالوئسم  زا  یلوئسم  یتقو  هنوگچ  هک  ار  ترضح  دینیبب  دناسرب ، یگبخن  هبترم  هب  ار  نانآ  ترضح  تاروتسد  غالبا  كرادت و 

دینیبب دراد ، یم  هاگن  مرخ  زبسرـس و  نانچمه  ار  شرای  نارای  یـشزومآ  ياضف  دنک و  یم  مادـقا  راک  ماجنا  هب  دوخ  دـهد  یم  تسد  زا  ار 
ناشنت زا  ار  یگتـسخ  هتخاس ، رود  يا  هظحل  شقارف ، مغ  زا  ار  نارای  هدرک و  یـشکرس  اهاضف  نآ  هب  هاگیب  هاگ و  هنوگچ  هک  ار  ترـضح 

لمعلاروتـسد هنوگچ  ار  ترـضح  دـینیبب  دـیامرف  یم  قیوشت  اـه  تیلوئـسم  ماـجنا  رب  ار  ناـنآ  شراـتفر ، راـتفگ و  تفاـطل  اـب  هدروآ و  رد 
هب هاگنآ  دنک  یم  تیاده ش  دبای ، یم  نابایخ  هچوک و  رد  ار  قیال  درف  دوخ ، هک  ار  ترضح  یـشزومآ  نامزاس  دینیبب  دهد  یم  یبایهار ،

، هداد رارق  يدابع  تایبرجت  راشف  تحت  ار  وا  ینارود  یط  رد  هاگنآ  دهد  یم  شعاجرا  یصوصخ  هدکـشزومآ  هب  ار  وا  میقتـسم  ریغ  روط 
ار درف  درف  تسا ! يدرف  کت  هکلب  تسین  یعمج  ترـضح ، هدکـشزومآ  هک  دـینیبب  دـناسر  یم  رای  ماـقم  هب  ار  وا  سپـس  هدرک  هیلخت  ار  وا 
، هار قشاع  ره  يارب  هک  دینیبب  تسا  زاب  ناگمه  يور  هب  ترضح  یـشزومآ  هاگـشناد  شریذپ  هک  دینیبب  ار ، یعمج  هن  دراد  شزومآ  تحت 
رد هک  دـینیبب  دـنک . یمن  داـجیا  ار  يدـنمناوت  شزرا و  نیرتـکچوک  لـمع ، نودـب  شزومآ  هک  ارچ  تسا  هارمه  لـمع  اـب  لـمعلا  روتـسد 
رد دـینیبب  تسا  هرهب  یب  ای  ربخ و  یب  نآ  زا  ریدـم  ملعم و  هک  دـبای  یم  تسد  یماـقم  هب  هدـید  شزومآ  راـی  هاـگ  ترـضح ، هدکـشزومآ 

تابث تسا . مکاح  نارای -  زا  یکی  گرم  زا  سپ  مهنآ  ینیزگیاج -  هکلب  تسین  يراج  يزاـس  نوزفا  متـسیس  ترـضح ، يرادا  ناـمزاس 
هدکـشزومآ هب  دیبایرد . ار  يزاس  رداک  تامدقم  كرادت  هیهت و  یگنوگچ  دیرگنب ، ار  نارای  يرای  نیمأت  نیمـضت و  دـینیبب ، ار  تیریدـم 

داشرا هب  ناش  ییایند  تارابتعا  ناوت و  اب  ات  دنوش  یم  هدینارگزاب  یلو  دنبای  یم  لوحت  دـنوش ، یم  داشرا  دـنیآ ، یم  زین  ناهیقف  ترـضح ،
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اب ات  دـنبای  یم  هار  هاگرد  نوردـنا  هب  یـشزومآ ، هرود  زا  سپ  زار ، زمر و  رپ  نایناهنپ  ناهنپ و  ناراـی  هک  یلاـح  رد  دـنزادرپب . مدرم  مومع 
یلاعت ات  هیفصت  ناهیقف ، رگا  ترضح ، هدکشزومآ  رد  دنیامن . يرای  کمک و  رگید  قیرط  زا  ار  ناملاع  ناهیقف و  نامه  ترضح ، روتـسد 

یـشزومآ هاگتـسد  رد  هک  تسا  يا  هژاو  ود  برقت  یلاعت و  يرآ  دنبای  یم  يدوجو  برقت  ات  هدش  هیلخت  هک  دنراد  دوجو  زین  ینارای  دنبای 
ار امـش  دیاش  دـینک  تمه  ناهاوخ  برقت  نایوج و  یلاعت  يا  نایهللا  بزح  سپ  تسا . رادروخرب  هژیو  یتاکن  زا  ترـضح ، يرازگراک  و 

!. دنهد هار  زین  ترضح  هدکشزومآ  هب 

زاس هاگیاپ  فرشت 

دجـسم هک  رود ، نایلاس  درک : لقن  نارکمج  سدقم  دجـسم  ناراکردنا  تسد  زا  یکی  زا  لقن  هب  روپ  هللا  حتف  نسح  مالـسالا  ۀجح  بانج 
دجسم عاضوا  هب  یناماس  رـس و  هک  میتفرگ  میمـصت  مق  نارهت و  ناحلاص  زا  يدادعت  اب  دوب ، هیلوا  تاناکما  نودب  هداس و  رایـسب  نارکمج 
یغلبم نامز  نآ  رد  هک  ناموت  رازه  دصتفه  غلبم  هب  هاچ  رفح  داد  رارق  یگناگی  رایدنفسا  تکرـش  مان  هب  یتکرـش  اب  سپ  میهدب ، نارکمج 

اب هدمآ و  مق  هب  نانآ  دننک . رفح  نارکمج  سدقم  دجـسم  رد  ار  یهاچ  نانآ ، ینف  ياه  یبایزرا  زا  سپ  ات  میتسب ، دوب ، فازگ  هداعلا  قوف 
. دـندروآ مق  هب  هاچ  رفح  يارب  ار  زاین  دروم  لیاسو  ات  هتـشگزاب  نارهت  هب  هاـگنآ  هدرک  نییعت  هاـچ  ندز  يارب  ار  ییاـج  ناوارف ، تاـقیقحت 

نیـسح دیـس  جاح  هللا  ۀـیآ  موحرم  دـش و  زاب  کقاتا  برد  ناهگان  میدوب ، هتـسشن  دجـسم  نوریب  رد  یکچوک  کقاتا  رد  ام  بش ، ناـمه 
ییانـشآ يدودـح  ات  شا  فاصوا  اب  هچرگ  میدوب ، هدـیدن  ار  ناـشیا  زور  نآ  اـت  اـم  دـیدرگ ، قاـتا  دراو  یئاـبطابط  هزاـجا  زا  سپ  یـضاق 

یقیاقد دومرف : همدـقم  نودـب  وا  مدـمآ ، نوریب  شهارمه  هب  زین  نم  درک ، توعد  قاتا  زا  نوریب  هب  ارم  تبحـص  يردـق  زا  سپ  وا  میتشاد .
نیا دومرف : ترضح  نآ  متفای ، نارکمج  دجسم  رد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  میایب ، ناتغارـس  هب  هک  نآ  زا  شیپ 

ناشن ار  ییاج  ناشدوخ  ترـضح و  دوخ  هاگنآ  دروخ  یم  رب  لکـشم  هب  رفح  ماگنه  هب  دـیا ، هدرک  نییعت  بآ  هاـچ  ندز  يارب  هک  ییاـج 
ادرف میدرک ، نیچ  گنـس  داد ، نامناشن  یـضاق  موحرم  هک  یناکم  نآ  بش  نامه  ام  تسا . دجـسم  بآ  هاچ  یلعف  لحم  کنیا  هک  دـنداد 

ندوبن قفوم  تروص  رد  تاراسخ -  ناربج  تهج  ام  زا  نتفرگ  یبتک  نیمـضت  يرافح و  تکرـش  ناسدنهم  ناوارف  یتحاران  مغریلع  حبص 
یتـقو دندیـسر ، بآ  هب  رتـم ، لـهچ  رفح  زا  سپ  یناـسآ  هب  ناـنآ  دوـش ، رفح  هاـچ  یلعف ، ناـکم  نـیمه  رد  هـک  مـیدرک  راداو  ار  ناـنآ  - 

هاچ رفح  نینچ  نونکات  هک  نیا  مالعا  زا  سپ  هدـمآ و  مق  هب  دـش ، ربخاب  ناـیرج  نیا  زا  دوب -  یتشدرز  دوخ  هک  تکرـش -  نآ  تسرپرس 
، يراصحنا هاگیاپ  رگا  [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] درک تکرش  دجسم  يانب  رد  زین  دوخ  و  دیـشخب ! ام  هب  ار  دادرارق  غلبم  یمامت  تسا ، هدزن  یناسآ 
يدرف و يدابع  روما  ماجنا  يارب  يراصحنا  هاگیاپ  داجیا  زراب  قیداصم  زا  دجسم  رگا  دراد ، نآ  موادت  هجوت و  داجیا  رد  ار  ریثأت  نیرتمهم 

 - تسا ياـههاگیاپ  نتخاـس  قیرط  زا  نآ  فیعـضت  اـی  یعقاو و  ياـههاگیاپ  ندرب  نیب  زا  ناطیـش  شـالت  نیرتـشیب  رگا  تسا و  یعاـمتجا 
لیلدب رگا  تسا و  هفرشم  دهاشم  ای  دجاسم و  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هاگیاپ  رگا  دوب -  رارض  دجـسم  نامتخاس  نامه  نآ  نیلوا  هکنانچ 

هدوب هفرشم  دهاشم  رانک  رد  هک  دنراد  یئالو  تیوه  يدجاسم  اهنت  هفیقس ، باحصا  تنایخ  رثا  رب  ینید  ماکحا  یئالو  تیوه  نتفر  نیب  زا 
رصع ماما  هب  هجوت  هاگیاپ  نیرترب  هفوک  رهش  رد  هلهس  دجسم  رگا  دنشاب و  هتفای  لکش  نانآ  میقتسم  روتسد  روضح و  اب  نانآ و  مان  هب  ای  و 

روضح هب  هک  دیاب  سپ  تسا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ناقشاع  هاگیاپ  نیرتمهم  مق ، رهش  نارکمج  دجسم  و  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
دجـسم يرآ  دومن . هژیو  هجوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  هب  يراـصحنا  ياـه  هاـگیاپ  اـه و  ناـکم  نیا  هب  هجوت  و 

ملع روجنگ  ناریا  نارکمج  تسا  یهلا  مظعا  مسا  هاگدورف  ناریا  نارکمج  تسا ، تیلزا  غیتس  نایـشآ  دنلب  ءاقنع ، هاگیاپ  ناریا ، نارکمج 
تسا یتسرپ  قح  دوهـش و  راگرپ  هطقن  ناریا  نارکمج  تسا ، یناکما  یتسه  دوجو و  هخرچ  روحم  ناریا  نارکمج  تسا  يرـشب  یهانتمان 
علطم يوفطصم ، تیاده  راونا  قرـشم  هاگیاج  ناریا  نارکمج  تسا  یناحبـس  راونا  ناتـسرواخ  و  نایابیز ، یئابیز و  لفحم  ناریا  نارکمج 

هچخیرات هب  هجوت  ترورض   - 1 تاراشا : تسا . یناسنا  داح  عونلا  بر  ربکا و  يادخ  رس  سوماق  طبهم  هرخالاب  يوضترم و  تیالو  رارسا 
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هب لسوت  هجوت و  ياههاگیاپ  نکاما و  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  صاخ  هجوت   - 2 سدقم . نکاما  يریگ  لکش  شیادیپ و 
تارظن لاقتنا  رد  نانآ  شقن  ینید و  ناهیقف   - 4 یئالو . هاگـشناد  رد  هیاپ  مولع  زا  هدش  فیرعت  یبرجت  ياه  لدم  ینابم و  دوجو   - 3 وا .

. نایعیش هب  ینیوکت  تیالو  ماقم 

روآ نیقی  فرشت 

يا هثداح  وا  يارب  هک  مدش  هجاوم  ینز  اب  مدوب ، هتفر  غیلبت  تهج  سیلگنا  روشک  هب  هک  یمایا  درک : لقن  نایدامتعا  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
وا مدرک  یم  روصت  ادتبا  دمآ ، میراگتـساوخ  هب  یناوج  يزور  مدوبن ، ناملـسم  نم  جاودزا  زا  لبق  تفگ : نز  نآ  دوب . هداتفا  قافتا  بیجع 

ناملسم امش ، اب  نم  جاودزا  طرش  منک  جاودزا  امش  اب  مراد  دصق  متسه  هعیش  ناملـسم  کی  نم  تفگ : ناوج  نآ  یلو  تسا . یحیـسم  زین 
، مسانشب اقیقد  ار  عیشت  مالسا و  ات  متساوخ  یتصرف  ءادتبا  متسناد  یمن  عیشت  صوصخب  مالسا و  زا  يزیچ  نامز  نآ  ات  نم  تسامـش ! ندش 

درک يرای  اعقاو  شالت ، نیا  رد  ارم  دوب  کشزپ  دوخ  هک  ناوج  نآ  مدرک و  عیـشت  مالـسا و  نوماریپ  يدایز  تاـقیقحت  دـعب  هب  زور  نآ  زا 
اعقاو هک  دوب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  رمع  لوط  هلئـسم  دنام  یقاب  هک  یلا  ؤس  اهنت  دش  لح  میارب  يرایـسب  لئاسم 

اب يزور  یگدـنز ، اهلاس  زا  سپ  مدرک . زاغآ  مرـسمه  اـب  ار  كرتشم  یگدـنز  هدـش و  هعیـش  ناملـسم و  هرخـالاب  دوبن ، روصت  لـباق  میارب 
ار دوخ  جح  مایا  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  هرخالاب  هدید و  كرادت  ار  نآ  تامدقم  سپ  میهد  ماجنا  ار  جح  لامعا  هک  متفرگ  میمـصت  مرهوش 

ضراع نم  رب  یبیجع  لاح  هبعک ، هب  هاگن  نیلوا  اب  مارحلا  دجسم  هب  دورو  ماگنه  هب  میدیناسر ، هکم  سدقم  رهش  هب  سپس  ناتـسبرع و  رد 
هتـسب نآ  نایم  رد  دیآ و  یم  رد  زاورپ  هب  اددجم  هتـسشن و  مشود  رب  يا  هناورپ  مدش  هجوتم  ناهگان  تسا  یندشن  فیـصوت  اعقاو  هک  دـش 

رد میتفر  ینم  هب  سپـس  تافرع و  يارحـص  هب  ءادتبا  عتمت  جح  لامعا  نامز  ندیـسر  ارف  اب  دنیـشن . یم  مشود  رب  هرابود  ناگدـننک  فاوط 
ناـبز هب  مدرک ، مگ  ار  مرهوش  هار  طـسو  رد  میداـتفا  هار  هب  تارمج  یمر  دـصق  هب  مرـسمه  اـب  یتقو  ینم ، رد  تماـما  تسخن  زور  ناـمه 

يا هشوگ  رد  هدش و  هتسخ  سپ  دنک . ییامنهار  ارم  تسناوت  یمن  یسک  مدیسرپ ، یم  مرهوش  زا  یناشن  ای  سردآ و  یسک  ره  زا  یسیلگنا 
ملباقم رد  يدرم  ناهگان  منکب ؟ دیاب  هچ  متسناد  یمن  دوب  باتفآ  بورغ  کیدزن  تشذگ  اه  تعاس  متسشن ، مامت  بارطـضا  تشحو و  اب 

یمر میورب  مه  اـب  وش  اـپ  دومرف : متفگ ، شیارب  هیرگ  اـب  ار  شیوخ  عضو  یتقو  دیـسرپ ، ار  ملاـح  یـسیلگنا  حیـصف  ناـبز  هب  دـش و  رهاـظ 
هوـبنا ناـیم  رد  ملاـمعا  نم  درب و  تارمج  يوـس  هب  ارم  وا  مداـتفا ، هار  شلاـبند  هب  زین  نم  درذـگ  یم  تقو  نـالا  هدـب ، ماـجنا  ار  تتارمج 

هب مرهوش  اب  یتقو  حبـص  اریز  مدرک  تریح  تخـس  دـینادرگزاب ، نامرداچ  هب  ارم  ینامز  كدـنا  رد  هاگنآ  مداد ، ماجنا  یناسآ  هب  تیعمج 
. متفای نامرداچ  رانک  ار  دوخ  كدنا  ینامز  رد  متشگ  یم  زاب  هک  کنیا  یلو  میدوب  هدومیپ  ار  يرایـسب  تفاسم  میداتفا  هار  تارمج  يوس 

شیوخ نابحم  هب  هک  تسام  هفیظو  دومرف : نینچ  یظفاحادخ  ماگنه  هب  وا  مدرک  رکـشت  رایـسب  وا  زا  دـناسر  ما  همیخ  هب  ارم  درم  نآ  يراب 
نارگن تخس  مرهوش  مدش ، دراو  همیخ  هب  یتقو  ناسرب ! مرهوش -  رتکد -  هب  ارم  مالـس  نکن ، کش  زین  ام  رمع  لوط  رد  مینک ، یگدیـسر 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  درم  نیا  تفگ : یلاحـشوخ  اب  وا  متفگ ، شیارب  ار  منتفای  تاجن  ناتـساد  یتقو  دش ، لاحـشوخ  رایـسب  دوب  ملاح 
. دوبن ترـضح  نآ  زا  يرثا  دوب و  هدش  رید  یلو  مدیود ، نوریب  همیخ  زا  هلـصافالب  تسا . هدـمآ  وت  يرای  هب  هک  تسا  هدوب  فیرـشلا  هجرف 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  سدـقم  رـضحم  هب  یناـسآ  نیا  هب  ناـنآ  ارچ  هک  يا  هدرک  رکف  زگره  [ 1  ] یقرواپ [. 1]
هرهب یب  تافرـشت  نینچ  زا  میا  هدمآ  ایندب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هب  داقتعا  اب  نامدلوت  هب  ءادـتبا  زا  هک  وت  نم و  یلو  دـنبای  یم  فرـشت 

نکمم دـنبای ؟ یم  ار  نانآ  اهنت  ناگدـننک  فاوط  همه  نآ  نایم  زا  دـنور و  یم  نانآ  لابقتـسا  هب  اه  هناورپ  ارچ  هک  يا  هدیـشیدنا  ایآ  میا ؟
ریما يوس  زا  يرتشیب  تفطالم  نانآ  اب  دـیاب  ناشنید  میکحت  يارب  دنناملـسم و  هزات  ناـنیا  هک  دـنک  روطخ  خـساپ  نیا  ترکف  رد  هک  تسا 
دراد دوجو  يا  هیکزت  دوخ  يروحم و  دوخ  یعون  خساپ ، نیا  رد  نیبب  هک  بایب  نک و  تقد  یمک  یلو  دریذپ  ماجنا  جاجح ، یعقاو  جاحلا 

يرادنپ یم  تدوخ  تیقفوم  ماقم و  هب  ناملسم  هزات  ندناسر  يارب  يا  هلیسو  ار  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  هاگنآ  یبای  یم  رترب  ار  تدوخ  وت 
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يرآ تسیچ ؟ نآ  یناد  یم  تسا ! يرگید  زیچ  تیعقاو  هک  یلاح  رد  يا  هدرک  خساپ  روحم  ار  تدوخ  وت  خـساپ ، نیا  رد  نخـس  رگید  هب 
هانگ راگنز  هب  ار  یئادـخ  ترطف  نآ  يرمع  وت  نم و  هک  یلاح  رد  تساه  هدـش  هعیـش  هزات  يرطف  هرهوج  یـساکعنا  تیفافـش  ناـمه  نآ ،
جاح یجاـحلا و  ریما  ماـقم  هب  اـت  میور  یم  جـح  هب  اـم ، یلو  دـبایب  ار  یعقاو  جاـحلا  ریما  دـیاش  اـت  دور  یم  جـح  هب  وا  میا . هتخاـس  هدولآ 

فرطرب شا  کش  دوش و  لماک  شا  نید  یبیغ ، ینخـس  اب  نید  ناسآ  هداس و  میلاعت  هانپ  رد  ات  دور  یم  جـح  هب  وا  میبای ، تسد  يریمـالا !
تاجن هتفیـش  وا  میزاس ! هدولآ  یبلق  کش  هدـیدب  میا  هتفای  یلقع  نیقی  اـب  هک  ار  هچ  نآ  اـت  میور  یم  جـح  هب  وت  نم و  هک  یلاـح  رد  دوش 

رد ار  شا  جـح  ندوب  مامت  وا  میا  هتخاس  تریح  کش و  رد  قرغ  ار  شیوخ  ياه  نیقی  اـم  هک  یلاـح  رد  تساـه  کـش  تریح و  زا  هتفاـی 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  مامالا  ءاقل  جحلا  مامت  مالـسلا : هیلع  رقابلا  لاق  تفای : ار  وا  سپ  تسناد  یم  هللا  ۀیقب  ءاقل 

تـسد تیالو  هب  ات  دـننک  یم  فاوط  ار  اه  گنـس  نانآ  میدرک ، مامت  دوخ  اب  ار  شیوخ  جـح  ام  یلو  تسا . ماما  رادـید  رد  جـح  تیمامت 
مهتیالوب و انوربخیف  انوتأی  مث  اهب  اوفوطیف  راجحألا  هذـه  اوتأی  نأ  ساـنلا  رما  اـمنا  مالـسلا : هیلع  رقاـبلا  لاـق  دنـشخب : ترـصن  ار  وا  هتفاـی و 
زا ار  ام  دنیامن و  فاوط  اهگنس  نیا  رود  هب  هک  دش  رما  مدرم  هب  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  مهرـصن . انیلع  اوضرعی 

اعد و هب  تسد  یناسفن  ياهاوه  ققحت  رد  دوخ  ترصن  يارب  زا  میا و  هتفریذپ  ار  اه  گنس  تیالو  ام  یلو  دنیامن . هاگآ  ناشیرای  تیالو و 
لاق تسا : هانگ  ناربج  جح  وت ، نم و  جح  هک  یلاح  رد  تسا  یلاعت  دشر و  جح  وا  جح  هک  تسا  نیا  نخـس  لقادح  میا ، هتـشادرب  شیاین 

يذـلا ضرفلا  ءاضق  و  کتبوت ، لوق  هب  و  کـبونذ ، نم  هیلا  رارف  کـبر و  یلا  ةداـف  هنأ و  ملعت  نأ  جـحلا  قح  مالـسلا : هیلع  نیدـباعلا  نیز 
زا يرارف  هار  دنوادخ ، ینامهم  جـح  ینادـب  هک  تسا  نیا  جـح  تقیقح  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  کیلع . هللا  هبجوأ 

نم و جح  یلو  تسا  جح  وا  جـح  يرآ  دراد . رارق  تا  هدـهع  رب  ادـخ  فرط  زا  هک  یبجاو  ضرف  يادا  هبوت و  لوبق  يارب  یهار  ناهانگ و 
نایجاح رایـسب و  هچ  جح  هحبـض  تیعمج و  ریثک : نب  نامحرلا  دبع  جیجحلا .!؟ لقأ  حـیبضلا و  رثکا  ام  ریثک : نب  نامحرلادـبع  نع  وت !...،
ترورض  - 2 نید . هب  ناملـسم  ریغ  نادرم  نانز و  تیادـه  يارب  هداوناخ  رد  مالـسا  یعامتجا  ماکحا  شقن   - 1 تاراشا : دنکدنا . ردقچ 

هب ماک  هنـشت  ياه  ناسنا  یملع  دادما  موزل   - 3 قح . نید  هب  ندـیورگ  يارب  هعیـش  ریغ  ای  ناملـسم و  ریغ  دارفا  هب  یتاقیقحت  تصرف  نداد 
قیفوت شیادیپ  يارب  یتفرعم  ینیوکت و  تافرـصت  دوجو   - 5 جح . یعقاو  جاحلا  ریما  ندید  يارب  شالت  ترورـض   - 4 قح . بتکم  يوس 
هارمه  - 7 هدشان . لح  ياه  لاوئس  اهدیدرت و  هلمج  زا  اهناسنا و  ینورد  قئاقح  مامت  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرعم   - 6 فرشت . رد 
مارتحا تیاعر   - 8 ناگدش . دادما  یملع  یتفرعم و  دشر  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  يا  هثداح  ياهدادـما  ندوب 

 - 9 فیرـشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  يوس  زا  وا ، هب  مالـس  غالبا  ندـناسر  هار  زا  شرهوش ، هب  وا  یگتـسباو  نز و  کـی 
تیبلا لها  یناسر  دادـما  هاگتـسد  رد  یناکم  تفاـسم  ندوب  اـنعم  تیبسن   - 10 یبرجت . یناـکما  یتـسه  رد  یکیزیف  قوف  اـم  نیناوق  دوجو 

یعامتجا دادما  اب  يدابع  دادما  یهارمه   - 12 مالـسلا . مهیلع  تیبلا  لها  ياهدادما  رد  تادابع  ماجنا  نامز  هب  هجوت   - 11 مالسلا . مهیلع 
. مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  يوس  زا 

زاس هدامآ  فرشت 

زا دمحم  خیـش  مان  هب  قثوم  يا  هبلط  يزور  دومرف : طبنتـسم  هللا  ۀـیآ  موحرم  زا  لقن  هب  یناگیاپلگ  داوج  دیـس  جاح  مالـسالا  ۀـجح  بانج 
هب يدرم  متشاد ، روضح  هیملع  هسردم  نآ  رد  هک  ییاهلاس  رد  درک و  لقن  نینچ  شنانخـس  نیب  رد  دمآ و  فجن  هب  نیوزق  هیملاس  هسردم 

هسردم رد  سک  ره  دنتـشاد ، یمن  ساپ  ار  وا  میرح  یخرب  هک  یلاح  رد  دوب ، هدرک  بالط  فقو  ار  دوخ  هک  تشاد  دوجو  یلع  خیـش  مان 
تقو یب  تقو و  هاگ  یتح  داد  یم  ماجنا  ار  اه  هتـساوخ  نآ  یتحاران  نیرتکچوک  راهظا  نودـب  زین  وا  دز و  یم  ادـص  ار  وا  تشاد ، يراـک 

هب زاین  بش  همین  یبش  هک  نآ  ات  درک . یم  تباجا  ار  اهاضاقت  نآ  یباداش  لامک  رد  وا  دنتـساوخ و  یم  ار  ناش  هباتفآ  ندش  رپ  وا  زا  یخرب 
، شقاتا هب  ندیـسر  ضحم  هب  یلو  دنک ، هیهت  بآ  میارب  هک  منک  اضاقت  وا  زا  تفر و  يو  دزن  هب  ات  هدمآ  نوریب  هرجح  زا  مدرک ، ادـیپ  بآ 
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مدینش یم  ار  تفگ  یم  نخـس  وا  اب  هک  يرگید  درم  يادص  هک  دش  رتدایز  ینامز  نم  تریح  بجعت و  متفای . رونرپ  هداعلا  قوف  ار  اج  نآ 
روـن ندرک ، ادـص  ضحم  هب  مدرک ، ادـص  ار  وا  دـش  ماـمت  متقاـط  رگید  یلو  مداتـسیا  يردـق  يدیـس  هلب  يدیـس ، هلب  تفگ : یم  بترم  وا 

یم نالا  مشچ  مروایب ! بآ  ناتیارب  دیهاوخ  یم  دیهاوخ ؟ یم  هچ  یلاعبانج  تفگ : یگچاپتسد  اب  دیود و  نوریب  همیسارس  وا  دش ، شوماخ 
درک یم  رارکت  نانچمه  نانک  سامتلا  یلو  دوب ؟ هک  وا  يدرک ، یم  تبحـص  یـسک  هچ  اب  ییوگب  دـیاب  متفگ : هتفرگ و  ار  شتـسد  مروآ :

اه هبلط  همه  ریبکت  اب  یئوگن  ار  نایرج  رگا  هک  مدرک  دـیدهت  ار  وا  مدوبن ، نک  لو  نم  یلو  نالا ... مروایب ، بآ  تیارب  زا  یهاوخ  یم  هک :
نامه همادا  يرگید  شرـس ، ندـشن  اشفا  اهنآ  زا  یکی  هک  طرـش  هس  اب  هرخالاب  میوگ ، یم  همه  هب  ار  هیـضق  منک و  یم  رادـیب  باوخ  زا  ار 

زج یـسک  درم  نآ  تفگ : نینچ  وا  دـیوگب و  ار  تقیقح  هک  تفریذـپ  دوب  دارفا و ... ندـشن  هجوتم  يارب  قباس  زیمآریقحت  اضعب  ياهراتفر 
بیجع ینافوط  تسا . هدـمآ  یم  شرادـید  هب  هاگیب  هاگ و  هک  دوبن . فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  اـم  رـالاس  دـیس و 

ضارتعا ماقم  رد  یتح  منک  یهن  رما و  وا  هب  قباس  دننامه  متسناوت  یمن  زگره  متشادن و  ناوت  بات و  رگید  تفرگ ، ارف  ار  مدوجو  ياپارس 
. مبای یمن  ار  قباس  ياـهراتفر  همادا  ییاـناوت  مدوجو  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : یم  هتفاـی ؟ رییغت  تراـتفر  ارچ  دیـسرپ  یم  نم  زا  هک  يو 

ياهراتفر زا  زگره  وا  دوب  یلع  خیش  هجوتم  نم  نهذ  رکف و  مامت  متشادن ، سرد  هب  یهجوت  رگید  دعب  هب  بش  نآ  زا  تفریذپ ، وا  هرخالاب 
هتـساوخ یتحاران  راهظا  نیرتکچوک  نودـب  دوب و  بالط  ياهزاین  هب  یگدیـسر  شا  هجوت  مامت  هکلب  دـش  یمن  تحاراـن  یخرب  بساـنمان 
ندیبوک زا  سپ  یبش ، همین  رد  هک  نآ  ات  دوب  هدرک  بلس  نم  زا  ار  لمحت  اعقاو  وا  ياهراتفر  داد  یم  ماجنا  شتارودقم  دح  رد  ار  ناشیاه 

ياج هب  نم  تسا  هتفر  ایند  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  هباحص  زا  یکی  تفگ : دمآ و  مرادید  هب  هرجح  برد  مارآ 
اج زا  هشیمه  يارب  بشما  نیاربانب  ما و  هدش  باختنا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  رـضحم  هب  يرازگتمدـخ  تهج  وا 

یظفاحادخ نم  زا  مناوارف ، ياه  هیرگ  نایم  رد  هاگنآ  مبای  فرشت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  رـضحم  هب  ات  مور  یم 
لاق ندروآ : دـیدپ  ار  يورخا  تینما  نانم ، ؤم  تجاح  ياـضق  هک  تسا  تسرد  [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] دش دـیدپان  هشیمه  يارب  تفر و  درک و 
هیلع مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  ۀمایقلا . موی  نونمالا  مه  سانلا  جئاوح  یف  نوعـسی  ضرالا  یف  ادابع  نا هللا  مالـسلا : هیلع  مظاکلا  یـسوم 

نویلم و  دنشاب . یم  نمیا  تمایق  زور  رد  نانآ  دنیامن ، یم  ششوک  نارگید  جئاوح  عفر  رد  هک  دراد  یناگدنب  دنوادخ  دیامرف : یم  مالسلا 
دمحم ماما  ترضح  ۀنسح . فلأ  فلأ  هل  هللا  بتک  هللا  هجو  بلط  ملـسملا  هیخأ  ۀجاح  یف  یعـس  نم  مالـسلا : هیلع  رقابلا  لاق  ار : هنـسح  اه 
هنـسح نویلیم  کی  دنوادخ  دنک  شالت  یعـس و  ادخ  ياضر  يارب  شنم  ؤم  ردارب  تجاح  عفر  رد  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب 

هدـنارذگ يرادـیب  هب  شیاه  بش  يراد و  هزور  هب  شیاهزور  هک  ار  هناصلاخ  تدابع  لاس  رازه  هن  اـب  قباـطم  هکلب  و  دـسیون . یم  شیارب 
اریز دوبن  ینید  هزوح  هوژپ  شناد  نانموم  مهنآ  نانمؤم  تاجاح  ماجنا  یلع  خیـش  نتفای  فرـشت  هشیر  یلو  دروآ  یم  لابندب  ار  دشاب  هدش 

؟ تسا نینچ  ارچ  یتسارب  دنمورحم ، رای  رادید  زا  يزور ، هنابش  ياه  شالت  مغریلع  زا  هک  نایعیش  نانمؤم و  هب  نامداخ  زا  يرایسب  دنتـسه 
ندید ینید  فیاظو  رد  وحم  ار  دوخ  تسا ، نتفای  نانمؤم  رد  ءانف  ار  دوخ  تسا . ندـیدن  ار  دوخ  فرـشت ، ماقم  هب  ندیـسر  یـساسا  لماع 

دیـشروخ تاعمل  اب  ار  دوخ  تسا ، ندرک  قرغ  نامد  هدیپس  ریثا  جاوم  جاوما  رد  ار  دوخ  تسا ، نتخادـنا  رودـب  اه  تینم  زا  ار  دوخ  تسا ،
تیدوخ و كاـنلوه  ياـه  هراـفم  زا  ار  دوخ  تسا ، ندرک  نازورف  ناـشخرد  رهم  نآ  ینارون  وترپ  زا  ار  دوـخ  تسا ، هدرک  نشور  تیـالو 

ناج دیـشروخ  تفای ، دهاوخ  تیادـه  غورف  هک  تقو  نآ  تسا  نتخیرگ  یناملظ  ربکت  ياه  يداو  زا  ار  دوخ  تسا  ندـیناهر  هراما ، سفن 
ار دوعوم  هلبق  نتفگ  يدیس  يدیس  اب  دناوخ و  دهاوخ  هرهچ  اب  ار  یتسه  گرزب  زار  دید و  دهاوخ  ار  یتسه  رگنـشور  تفای  دهاوخ  ار  اه 

خیش تفای . تسد  تماما  تیالو و  ماقم  يرکون  ماقم  هب  نایوزوح  بالط و  يرکون  ماقم  زا  یلع  خیـش  ردارب ، يرآ  تفگ . دهاوخ  کیبل 
هاگراب نوردـنا  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  يداشرا  یغیلبت و  نامزاس  راصنا  نارای و  يرازگتمدـخ  ماقم  زا  یلع 

ماقم تعفر  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  صاخ  يزابرـس  ماقم  هب  هتـساوخان  ياهریقحت  لمحت  رظنم  زا  یلع  خیـش  تفای  دهاوخ  ذوفن  ترـضح 
اب اهنت  یلع  خیـش  دروآ . تسدب  ار  یهلا  هریخذ  هاگراب  هب  دورو  هگرب  تسناوت  هنابـش  تخـس  تمدخ  تمدخ  اب  یلع  خیـش  تفای  دـهاوخ 
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دنونـشب ار  یهلا  میظع  رـس  همغن  تسناوت  نویناحور  نانمؤم و  يارب  زا  صلاخ  يرکون  شریذپ  اب  وا  تفاین  تسد  مهم  نیا  هب  دوخ  تدابع 
2 مالـسلا . هیلع  رـصع  ماما  هب  يدوجو  برقت  ءاقترا و  رد  نویناحور  يارب  يرازگتمدخ  شزرا   - 1 تاراشا : دبایب . ار  شیاهدرد  يافش  و 

تروص رد  نارای ، ریغ  يارب  زا  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  يرون  یلجت  زورب  ناکما   - 3 اعدا . یب  نارازگتمدخ  هب  هنافراع  هجوت  ترورض  - 
هللا ۀیقب  ترضح  صلاخ  نارای  یتحاران   - 5 سک . ره  يارب  ترضح  يادص  ندینش  یئاناوت  دوبن   - 4 نید . لها  يارب  يداشرا  عفن  دوجو 

ندوب ناهنپ   - 7 دارفا . همه  هب  تبـسن  زیمآریقحت  ياـهراتفر  زا  زیهرپ  موزل   - 6 ناشرارـسا . ندش  اشفا  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
گرم زا  سپ  ترـضح  رازگراک  ياهورین  نیرت  ساـسح  متـسیس  دوجو   - 8 اه . لغـش  نیرت  تسپ  یتح  مدرم و  نایم  رد  دـنوادخ  ءاـیلوا 

مدع  - 11 ناشناتسود . هب  ترضح  نارای  يوس  زا  ینید  فئاظو  غالبا   - 10 رمع . نایاپ  ات  ترضح  نارای  يرازگتمدخ  موادت   - 9 نارای .
. دارفا یعامتجا  رابتعا  لغش و  هب  دمآراک  ياهورین  زا  يریگ  هرهب  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  هجوت 

يا هدعو  فرشت 

نایناوراک يارب  تافرع  زور  رصع  مدوب ، هتفای  فرشت  همرکم  هکم  هب  هک  لاس 1365  رد  دومرف : يراسناوخ  یحلاص  مالسالا  ۀجح  بانج 
هدرپ دندینـش ، ارم  يادـص  یتقو  زین  فارطا  نایناوراک  زا  یخرب  دوب ، مکاح  نایناوراک  رب  یـشوخ  يونعم  لاح  ، مدوب اعد  لوغـشم  شیوخ 

، دوب الاب  اه  همیخ  ياه  هدرپ  اه  همیخ  رود  ات  رود  نیاربانب  دـندش . هفاضا  ام  نایناوراک  عمج  هب  زین  نانآ  هدز و  الاب  ار  ناـشیاه  همیخ  ياـه 
دـنوادخ و اب  تاـجانم  اـعد و  لوغـشم  همیخ ، زا  نوریب  يردـق  زین  نم  تشاد ، رظن  تحت  ار  فارطا  ياـهراتفر  ثداوح و  دـش  یم  ـالماک 
وا درک . بلج  ار  مرظن  هاتوک  دق  يدرمریپ  راتفر  رود  زا  ناهگان  مدوب . فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترضح  هب  هجوت  صوصخب 

يوس هب  رظن ، دروم  درف  نتفاین  تقد و  زا  سپ  دیـشک و  یم  كرـس  يا  همیخ  ره  هب  تسا ، يا  هدـشمگ  لابند  هب  هک  يدرف  دـننامه  ـالماک 
ولج سپ  تفاین . ار  دوخ  بولطم  یلو  دیشک ، كرس  هدرک و  هجوت  مدید ، یم  نم  هک  یئاه  همیخ  مامت  هب  ابیرقت  وا  تفر . یم  رگید  همیخ 
نم یمدق  دنچ  رد  دزیر ، یم  شنـساحم  هب  کشا  تارطق  اسآ  لیـس  شا  ینارون  هرهچ  زا  مدید  دیـسر ، مرانک  هب  هک  نآ  ات  دمآ ، رتولج  و 

مرانک هب  هدـش و  دـنلب  تیعمج  نایم  زا  دـعب  یقیاـقد  داد . همادا  شا  هیرگ  هب  ناـنچمه  تسیرگن و  نم  هب  هریخ  هریخ  تسـشن ، نیمز  يور 
هظحل کی  رد  داتفا و  ممادنا  رب  هزرل  مدروخ  ناکت  نم  يدیدن !؟ ار  يدـهم  دیـس  اقآ ! تفگ : مشوگ  رد  یـسراف  يرذآ -  هجهل  اب  دـمآ و 
يدهم دیـس  مادک  متفگ : هدز و  لفاغت  هب  ار  دوخ  سپ  تسا . فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  لابند  وا  هک  مدـش  هجوتم 

: داد همادا  سپـس  و  مسرپ ؟ یم  يرگید  يدـهم  دیـس  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زجب  اـیآ  ناـبایب  نیا  رد  تفگ : وا  ار !؟
ار دوخ  متـسناوتن  رگید  دـش ، ضراع  نم  رب  یبیجع  یحور  بالقنا  ناهگان  میتشاذـگ ! رارق  لاـسما  يارب  مه  اـب  هتـشذگ  لاـس  زا  اـم  هخآ 

دنچ تفر . مرانک  زا  درمریپ  نآ  مدیشک ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  هب  تبـسن  شیوخ  بلق  تحت  زا  يدایرف  منک ، لرتنک 
هب ار  اعد  سلجم  اروف  سپ  مبای . تسد  یتداعس  هب  زین  نم  وا ، قیرط  زا  دیاش  منکن ، اهر  ار  وا  هک  دمآ  مدای  هب  اروف  دوب ، هتفرن  شیب  یمدق 

تافرع نیمزرس  رگا  [ 1  ] یقرواپ [. 1 [ ؟! متفاین زین  ار  وا  متـشگ ، هچ  ره  سوسفا  یلو  مدـیود  درمریپ  نآ  لابند  هب  هدرک و  راذـگاو  یـسک 
، تاجاح تفایرد  هضرع و  نیمزرس  هبوت ، نیمزرـس  تمحر ، لوزن  نیمزرـس  تافرع  نیمزرـس  رگا  تسا  یهلا  تاملک  هب  تفرعم  نیمزرس 
، نآ بورغ  نایصع و  هب  مدآ  ءالتبا  نامز  هفرع ، رـصع  رگا  تسا  یهلا  مرک  دوج و  نیمزرـس  هرخالاب  ناسحا و  نیمزرـس  لضفت ، نیمزرس 

ۀعاسلا یه  رصعلا  نا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تسا : مالـسلا  هیلع  مدآ  يوس  زا  یهلا  صاخ  تاملک  رب  تفرعم  تفای  نامز 
باوتلا وه  هنا  هیلع  باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  اهیف  یقلت  یتلا  ۀـعاسلا  یه  سانلا  اـهیف  فرـصنی  یتلا  ۀـعاسلا  و  هبر ، مدآ  اـهیف  یـصع  یتلا 

باب ۀمحرلا و  باب  هل : لاقی  ءامـسلا  یف  اباب  هللا  نا  اریذن  اریـشب و  قحلاب  ینثعب  يذـلا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  مث  میحرلا ،
لهأتـسا الا  دحا  تافرعب  عمتجی  و ال  وفعلا ، باب  و  مرکلا ، باب  و  دوجلا ، باب  ناسحالا و  باب  و  لضفتلا ، باب  تاجاحلا و  باب  و  ۀـبوتلا ،

هک تسا  یتعاس  نامه  رـصع  دیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  لاصخلا . هذـه  تقولا  کلذ  یف  هللا  نم 
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ترضح هبوت  هدنشخب  دنوادخ  هک  تسا  ینامز  دندرگ  یم  رب  هفرع  زا  مدرم  هک  یتعاس  دومن و  تیصعم  ار  ادخ  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 
رد دنوادخ  يارب  داتـسرف  هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  قح  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  مسق  دومرف : ربمایپ  سپـس  تفریذـپن ، ار  مالـسلا  هیلع  مدآ 

برد مرک و  برد  دوج ، برد  ناـسحا ، برد  لـضفت ، برد  تاـجاح ، برد  هبوـت ، برد  تمحر ، برد  نآ  هب  هک  تسا  یبرد  نامـسآ 
رد هک  تسا  يدوعوم  نیمز  نامه  هفرع  نیمزرـس  رگا  و  ددرگ . یم  اهتمعن  نیا  قحتـسم  دوش  رـضاح  هفرع  رد  سک  ره  دـنیوگ ، یم  وفع 

موی دوهشلا  لاق : دوهـشم  موی  کلذ  سانلا و  هل  عومجم  موی  کلذ  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  دنوش : یم  عمج  نآ  رد  نایمدآ  همه  تمایق 
کلذ سانلا و  هل  عومجم  موی  کلذ  هیآ  ریسفت  رد  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  ۀمایقلا . موی  سانلا  هل  عومجملا  و  ۀفرع ،

هب تفرعم  نیمزرـس  تافرع  رگا  تسا . تمایق  زور  دـنوش  یم  عمج  نآ  رد  مدرم  هک  يزور  هفرع و  زور  دوهـشم  زور  دومرف : دوهـشم  موی 
یم مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  جـیجحلا .! لقأ  جیجـضلا و  رثکأ  ام  مالـسلا : هیلع  داجـسلا  لاق  تسا : اه  ناـسنا  يا  هلکاـش  تقیقح 

مالسلا و مهیلع  تیبلا  لها  هب  تبحم  زاربا  نیمزرس  تافرع  رگا  دنکدنا . ردقچ  یعقاو  نایجاح  رایسب و  هچ  جح  هجـض  تیعمج و  دیامرف :
هیلع داجسلا  لاق  تسا : تماما  تیالو و  ماقم  زا  تعاطا  شریذپ  نیمزرس  هرخالاب  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  نانمـشد  زا  تئارب  نیمزرس 

نم هللا  هدلق  ام  دوسألا  رجحلا  یلا  املـسم  فقوملا  اذه  رـضح  مث  انتعاط  یلع  هسفن  نطو  انیداعم و  رجه  انیلاوم و  یلاو  جح و  نم  مالـسلا :
اب هک  تسا  یـسک  یعقاو  یجاح  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  جاحلا . وه  کلذـف  اـندوهع  نم  همزلا  اـمب  اـیفو  اـنتنامأ و 

نیمزرـس نیا  رد  اهنآ  دـهع  هب  يافو  تناما و  ظفح  تناما و  ظفح  تعاط و  شریذـپ  اب  نانآ و  نانمـشد  زا  تئارب  تیب و  لـها  هب  تیعقاو 
روضح نآ  رد  ناناملـسم  یعقاو  جاحلا  ناونع  هب  لاس  ره  رد  دنوادخ  تجح  هک  تسا  ینیمزرـس  تافرع  رگا  دراذگ . جح  دوش و  رـضاح 
نیمزرس تافرع  رگا  دراد  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هب  ار  یناکم  برقت  نیرتشیب  يداع  رشب  هک  تسا  ینیمزرـس  تافرع  رگا  دراد  هنایفخم 
دیدـجت نیمزرـس  اه ، ناسنا  تشگزاب  نیمزرـس  تافرع  رگا  تسا  تماما  تیـالو و  ماـقم  هب  برقت  هجوت و  قیرط  زا  یبوبر  ماـقم  هب  برق 

ياهرادید هاگ  هدعو  تافرع  رگا  تسا  یهلا  تمحر  نیمزرس  هرخالاب  یبوط و  هرجش  نیمزرس  هدنمرش ، ناگنهرب  تاقیم  نیمزرس  قاثیم ،
یب ناگدننک  هیرگ  نایرگ ، ناقشاع  قشاع ، ناگتخوسلد  لاصو  نیمزرـس  تافرع  رگا  تسا  تماما  تیالو و  ماقم  اب  يا  هدعو  يا و  هظحل 

رد نادوهشم  دوهشم و  نادهاش  نادهاش ، دربن  نیمزرس  تافرع  رگا  تسا  نارگن  نارظتنم  رظتنم و  نالد  هتـسخ  لد ، هتـسخ  نابات  یب  بات ،
نیمزرس تافرع  رگا  تسا ، روجهم  ناقاتشم  هتخوس  ياه  همیخ  نیمزرـس  تافرع  رگا  تسا  نارای  جح  نیمزرـس  تافرع  رگا  تسا  دوعوم 

، دـیبایرد ار  اج  نآ  نایهللا  بزح  سپ  تسا  تماما  تقیرط و  هار  نایئالب  برک و  نارکیب  نوماـه  تاـفرع ، رگا  تسا  باـت  یب  ناـگتفیش 
تساج نآ  دیون ، دیما و  تساج  نآ  نیرفآ ، روش  رواب  تساج  نآ  یتسه ، رت  فرژ  يانعم  فرژ و  هملک  تساج  نآ  دینک  اج  نآ  گنهآ 

نآ اه ، هسامح  رجف  تساج  نآ  از ، نافوط  شورخ  تساج  نآ  دیون ، دـیما و  تساج  نآ  نیرفآ ، روش  رواب  تساج  نآ  از ، نافوط  شورخ 
كوش هدننک  ریقحت  تساج  نآ  قح ، عضاوت  تساج  نآ  مواقم ، نامیا  یلجت  تساج  نآ  دوجو ، هفسلف  تساج  نآ  كرحتم ، قفا  تساج 

، لدع تموکح  ياشگهار  تساج  نآ  لاطبا و  تیمکاح  واه  هطلس  تساج ، نآ  اه ، تموکح  اه و  مکح  ضقن و  تساج  نآ  چوپ ، ياه 
نآ يرادـیاپ ، راعـش  تساج  نآ  ناملاظ ، هیرک  هرهچ  رب  هدـننز  غاد  تساج  نآ  اهدادـیب ، اه و  متـس  ربارب  رد  یـشکرس  روحم  تساج  نآ 

قیاقش رجف  رب  نوخ  ریسفت  میوگ ، یم  ار  تافرع  نیمزرس  اه . قافن  اهرفک و  رب  نالطب  طخ  تساج  نآ  يرادیب ، نایصع و  شفرد  تساج 
ریشمش قرب  راظتنا  یسوم ، ياصع  تراشا  راظتنا  میهاربا ، ربت  ندمآ  رب  راظتنا  میوگ ، یم  ار  راظتنا  میوگ ، یم  ار  تافآ  قلف  میوگ ، یم  ار 

هک رگنب  ار  شرجف  یکیرات  اروشاع . نوخ  راظتنا  نسح ، تیمولظم  راظتنا  مالـسلا ، هیلع  یلع  تلادـع  راـظتنا  دـمحم ، داـیرف  راـظتنا  دواد ،
ياوه مکارت  زا  دشخب . یم  دیون  ار  نتسیز  هب  دیما  هک  رگنب  ار  شدیشروخ  عولط  دشک  یم  همرـس  مشچ  هب  ار  نامد  هدیپس  ندیمد  هنوگچ 

هاگ نآ  زاس ، نادواج  ار  هفرع  رهظ  یئالط ، ياهزور  نتشگ  رادیدپ  يوزرآ  اب  بایب و  ار  شخب  تایح  ياه  میسن  ندیزو  قانتخا ، هدنشک 
بالیـس زا  نک ، هدوشگ  دوخ  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  هاگ  همیخ  رد  ار  یهلا  تمحر  ياهرد  رد  شرـصع  رد 

لاصو ناریپ  ناناوج ، زاس . باداش  تبیغ  یناتسمز  خلت  درس و  نارود  رد  ار  تا  هدوسرف  ناج  نآ  اب  ریگرب و  يا  هرطق  ترـضح  نآ  کشا 
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نش و ره  رب  دیشکب و  تافرع  مرگ  رازنـش  رب  ار  ناتیاهاپ  نازیر ، کشا  دیـشکب ، كرـس  همیخ  نآ  هب  همیخ  نیا  زا  نانآ  دننامه  دیبایرد  ار 
تفوطع و روحم  مالـسلا  هیلع  يدهم  هک  دیـشاب  نئمطم  دنهاوخ  ناتناشن  امتح  دـینک . بلط  ار  تسود  يوک  کشا ، يا  هرطق  اب  يا ، هسام 
زا یخرب  ندوب  مایپ   - 1 تاراشا : نارای . رای  اب  يا  هدـعو  لاصو  نیا  و  تافرع ، مرگ  نابایب  نیا  هرطق ، نیا  تسه  یناـکما  یتسه  یگنادرم 
 - 2 فیرشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  هب  رتشیب  هچ  ره  هجوت  تهج  نسح  حلاص  ناحلاص  يارب  زا  کچوک  زیر و  ثداوح 
هللا ۀیقب  ترـضح  صلاخ  نارای  هاگ  هدعو  اه 3 - یناشن  نتفای  يارب  اهراتفر  هب  هجوت  ترورـض  نامدرم و  نایم  هب  يدـنوادخ  ءایلوا  دوجو 

لجع هللا  ۀیقب  ترضح  هاگیاج  نتشاد  ترورـض  رب  كاپ  فاص و  نادرم  رواب   - 4 تافرع . نیمزرس  ندوب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
رایـشه هاگدید  زا  ترـضح  يا  هدعو  نارای  ندش  ناهنپ   - 5 تافرع . نیمزرـس  رد  نایوزوح  ناملاع و  يوس  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

. ناگدش

شخب حور  فرشت 

خیش موحرم  ینالیم و  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  سورد  رد  هتفر و  دهـشم  هب  یگبلط  مایا  رد  دومرف : یناهفـصا  رجاهم  مالـسالا  ۀجح  بانج 
هب يا  هدکهد  هب  منادنزرف  نز و  اب  متفرگ  میمـصت  دوخ ، تاعلاطم  یگدنام  بقع  ناربج  تهج  يزور  مدرک . یم  تکرـش  ینیوزق  مشاه 

هشوگ متفر . قرغ  اج  هب  اج ، نآ  رد  مدرم  یغولـش  تلع  هب  هتفر و  هبقرط  هب  سپ  مبای . تسد  دوخ  دوصقم  هب  مناوتب  ات  هدرب  هانپ  هبقرط  مان 
رتدساف ینادرم  یهارمه  هب  راجنهان  رایسب  عضو  رس و  اب  نز  يا  هدع  هک  تشذگن  يزیچ  مدش ، هعلاطم  لوغـشم  هدرک و  نهپ  ار  طاسب  يا 

نم و ادـمع  ینجهتـسم  رایـسب  نوفامارگ  ندرک  نشور  اب  هدرک و  نهپ  ار  شیوخ  طاسب  ام ، هاگیاج  رانک  ادـمع  هدـمآ و  اـجنآ  هب  دوخ  زا 
هبقرط هب  تشگزاب  هدامآ  هدرک و  عمج  ار  شیوخ  طاسب  ام  راچان  هب  سپ  دوش ! لماک  ناشـشیع  ات  دـنتفرگ  تیذا  رازآ و  هب  ار  ما  هداوناـخ 

نانآ مداتفا ، هناخدور  نورد  هب  دیزغل و  میاپ  ناهگان  مدرک ، عمج  ار  نام  لیاسو  هک  نآ  درجم  هب  میوش ، صالخ  نانآ  تسد  زا  ات  میدـش 
ره اب  هتسکش  هکلب  هدرک و  مرو  ییاپ  هتسکش و  یلد  اب  يراب ! دندناسر . تیاهن  هب  ار  دوخ  یحور  باذع  هدرک و  هرخسم  ارم  تدش  هب  زین 

. داد یمن  مناما  اپ  درد  یلو  مدراذـگ ، زامن  هبقرط  دجـسم  رد  دوب ، بورغ  کیدزن  متـشگزاب . هبقرط  هب  هدرک و  كرت  ار  اجنآ  دوب  یتمحز 
یم ار  بشما  نسح ! دیـس  دومرف : ناوارف  فطل  اب  وا  مدـید  ملباقم  رد  تشاد  رـس  هب  زبس  يا  همامع  هک  ار  يراـقو  اـب  رایـسب  دیـس  ناـهگان 

هک ییاجنآ  زا  ار  ام  وا  متفریذپ . ار  شتوعد  یلاحـشوخ  اب  نآ  کلهم  درد  میاپ و  دیدش  مرو  هب  هجوت  نودـب  یـشاب ؟ نم  نامهیم  یهاوخ 
داد مناشن  ار  يرداچ  سپس  دومرف  نام  یئاریذپ  يزید  اب  هاگنآ  درب  هبقرط  هناخدور  کیدزن  رگید  يا  هشوگ  هب  دوب  هبقرط  دجـسم  هزورما 

يارب ارم  وا  بش  ياـه  همین  میدرک . قارطا  رگید  يا  همیخ  رد  منادـنزرف  هداوناـخ و  اـب  زین  نم  تسا  رداـچ  نآ  رد  دوـخ  وا  هـک  دوـمرف  و 
عولط اب  میتخادرپ . دجهت  زامن و  هب  میتفر و  تشاد  رارق  هناخدور  نییاپ  رد  هک  یکچوک  دجـسم  هب  رگیدکی  اب  سپـس  درک ، رادـیب  دـجهت 

نآ رد  هک  دوب  نآ  بیجع  تفر . هدرک و  یظفاحادـخ  نم  زا  ناوارف  تبحم  زاربا  اـب  وا  هاـگنآ  مدـناوخ ، وا  تماـما  هب  ار  حبـص  زاـمن  رجف ،
تلفغ تشذـگ  یم  زین  مفارطا  رد  هک  یثداوح  زا  هکلب  متـشادن  هجوت  اـپ  درد  هب  اـهنت  هن  زین  نم  دوبن و  يربـخ  میاـپ  درد  زا  اـه ، تاـقالم 

یم مسا  هب  ارم  اجک  زا  وا  دوب و  یسک  هچ  امیـس  شوخ  نآ  هک  هدمآ  دوخ  هب  ناهگان  تفر ، راوگرزب  نآ  یتقو  حبـص  ادرف  متـشاد . لماک 
میاـمن باوخ  هدز و  هنعط  نم  هب  یخرب  متفرگ ، ار  هناـخدور  کـیدزن  کـچوک  دجـسم  نآ  غارـس  هقطنم  نآ  ناـمدرم  زا  یتقو  تخاـنش ؟

هک یلاح  رد  دـش  یمن  تفای  نآ  رد  تحارج  زا  يراـثآ  نیرتکچوک  هکلب  دوبن ، يربخ  میاـپ  درد  زا  اـهنت  هن  هک  نآ  رت  بیجع  دـندناوخ !
هیلع نینمؤملاریما  لاـق  تسا : تبیـصم  ياراد  يدرم ، کـین  ناـسنا  ره  رگا  [ 1  ] یقرواپ [. 1 . ] دوب هدـش  حورجم  یتخـس  هب  میاپ  لـبق  زور 
روط هب  تالکـشم  بئاصم و  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  ۀـیربلا . نیب  ۀـموسقم  ۀـیوسلاب  بئاصملا  مالـسلا :
يا مالـسلا : هیلع  نینمؤـملاریما  لئـس  تسا : ینید  ياـه  تبیـصم  تبیـصم ، نیرتدـیدش  رگا  و  تـسا . هدـش  میـسقت  ناگدـنب  نـیب  ناـسکی 

: دومرف تسا . مادک  اه  تبیـصم  نیرتدـیدش  دـش : لاوئـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  نیدـلاب . ۀبیـصملأ  لاق : دـشأ ؟ بئاصملا 
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، يرواـب مک  نیرتدـب  رگا  تسا و  يرواـب  مک  یلقع ، یب  نیرتدـب  رگا  تسا و  یلقع  یب  تبیـصم ، عوـن  نیرتدـب  رگا  و  نید . رد  تبیـصم 
هیلع رقابلا  لاق  تسا : ناهانگ  نتفرگ  مک  تسد  تبیـصم ، نیرتراب  تبیـصم  رگا  تسا و  نادـقف  یب  نزح  دوبن  دـنوادخ و  زا  سرت  نادـقف 

، فوخلا دقف  یلع  نزحلا  ۀلقک  فوخ  دقف  و ال  فوخلا ، دقفک  نیقی  ۀلق  نیقیلا و ال  ۀلقلک  لقع  مدع  و ال  لقعلا ، مدعک  ۀبیصم  ال  مالسلا :
تبیصم نیرتدب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  اهیلع . تنأ  یتلا  ۀلاحلاب  كاضر  و  بنذلاب ، کهتناهتـساک  ۀبیـصم  و ال 

تسا نادقف  رب  نزح  دوبن  دنوادخ و  زا  سرت  نادقف  اه  يرواب  مک  نیرتدب  تسا و  يرواب  مک  اه ، یلقع  یب  نیرتدب  تسا و  یلقع  یب  اه ،
هیلع نینمؤملاریما  لاق  تسا : رارـشا  اـب  ندرک  ارادـم  تبیـصم ، نیرتگرزب  رگا  و  تسا . ناـهانگ  نتفرگ  مک  تسد  اـه  تبیـصم  نیرتدـب  و 

نیرتگرزب دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  رارـشالا . ةارادـم  یلا  مهتجاح  رایخالا ، بئاـصم  مظعأ  نم  مالـسلا :
قداصلا لاق  ار : قافن  هک  يروطب  دنرورش  زا  عون  نیرتدب  زا  یقیسوم  انغ و  رگا  و  تسا . رارشا  اب  ندرک  ارادم  هب  اهنآ  زاین  رایخا ، تبیصم 

لاق ار : انز  هب  التبم  دوش . یم  قافن  ثعاب  یقیسوم  انغ و  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  قافنلا . ثروی  ءانغلا  مالـسلا : هیلع 
هب يا  هلپ  یقیسوم  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  انزلا . ۀیقر  ءانغلا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 

باب نایتا  و  دیـصلا ، بلط  و  وهللا ، عامتـسا  بلقلا : نیـسقی  ثالث  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  ار : بلق  تواسق  و  دـشاب . یم  انز  يوس 
زا تساوخرد  راکـش و  انغ ، یقیـسوم و  ندینـش  دوش : یم  بلق  توساق  ثعاب  زیچ  هس  دـیامرف : یم  مالـسا  نأـشلا  میظع  ربماـیپ  ناطلـسلا .

عون نیرتدب  زا  دوخ  هک  نانمؤم -  ریقحت  رگا  تسا و  ندش  ریقحت  اب  مزالم  رارشا  اب  يارادم  لمحت و  رگا  دروآ و  یم  دیدپ  ار  ناهاشداپ .
: دیامرف یم  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ملسملا . هاخأ  رقحی  نأ  رشلا  نم  مدآ  نبا  بسح  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تسا : رورش 
تسا و ندش  ریقحت  اب  مزالم  رارشا  اب  يارادم  لمحت و  رگا  دروآ و  یم  دیدپ  ار  تسا . یفاک  ناملسم  ردارب  ریقحت  ناسنا ، ندوب  رش  يارب 

هاخأ رقحی  نأ  رشلا  نم  مدآ  نبا  بسح  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  تسا : رورـش  عون  نیرتدب  زا  دوخ  هک  نانم -  ؤم  ریقحت  رگا 
هللا لوقی  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  تسا : نانم  ؤم  يارب  روآ  ترـصن  دنوادخ  هبراحم  رگا  تسا و  دـنوادخ  اب  هبراحم  يانعم  هب  ملـسملا .
یم یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  یتبراحمل . دـصرأ  دـقف  ایلو  یل  ناها  نم  یلاـعت : كراـبت و 

نیرتهب رگا  و  تسا . هدش  هدامآ  نم  اب  گنج  يارب  هک  تسا  نیا  دننام  دهد  رارق  تناها  دروم  ارم  ناگدنب  زا  يا  هدنب  یـسک  رگا  دـیامرف :
سپ تسا  تماما  تیالو و  ماقم  تفایض  اب  یلاعت  قح  هب  برقت  مالسلا و  هیلع  رـصع  ماما  یناور  یحور و  دادما  دنوادخ ، يرای  ترـصن و 

هنوگچ هک  ار  ینید  هزوح  طاطحم  ناملاع  دـیرگنب  نایهللا ، بزح  تفای . زاس  شمارآ  شخب و  حور  یفرـشت  ار  اه  فرـشت  عون  نیا  دـیاب 
ناملاع دـیرگنب  دـنبای ، تسد  نید  یعقاو  تفرعم  هب  دـیاش  ات  دـنیزگ  یم  يوأم  ار  اه  تشد  اـه و  ناـبایب  نید ، زا  قیقد  مهف  تفاـی و  يارب 

مانشد کته و  دروم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  يزابرـس  سابل  ندیـشوپ  مرج  هب  هنوگچ  هک  ار  ینید  هزوح  مولظم 
تخبشوخ ناملاع  دیرگنب  دننک ، رارـشا  لمحت  دیاب  یئاهنت  رد  هنوگچ  هک  ار  ینید  هزوح  ياهنت  بیرغ و  ناملاع  دیرگنب  دنوش ، یم  عقاو 

ار یعقاو  دجـسم  درب ، یم  ناشزامن  درخ  یم  ار  ناشزان  ناشرورـس ، اقآ و  ناشرالاس ، هدنامرف و  ناشنامز ، ماما  هنوگچ  هک  ار  ینید  هزوح 
ار ناش  حور  دناوخ ، یم  ناشیادخ  هب  ناهاگرحس  دنیب ، یم  كرادت  ناشیارب  يرداچ  هاگنآ  دهد  یم  ناشذیذل  ياذغ  دهد ، یم  ناشناشن 
وا يور  زا  شنازابرـس  نادنزرف و  ادابم  ات  دور  یم  یمانمگ  اب  هاگنآ  دشخب ، یم  ناشیاهدرد  يافـش  دـناسر ، یم  برقت  تیونعم و  جوا  هب 

هرخالاب ناگتفیش و  تبالص  نارادیاپ  نامواقم ، نارظتنم ، ناروآ  روش  راعش  شخب  نایاپ  تسا  یتسه  یجنم  وا  هک  یلاح  رد  دنوش ! لجخ 
لدع ناهج  ات  رآ  بیغ  زا  میدهم  یهالا ، ای  نیقی  ار  يدهم  دـنهاوخ  ادـخ  زا  نیمز  يور  نیرفآ  نارازه  دـص  تسا . خـیرات  نابلط  يدـهم 

متخ وت  يا  هدش  نشور  همه  اه  ناج  لد و  رب  هدمآ  نیعم  وت  يالو  يا  ءایلوا  جرب  قلخ  نیرتهب  ایقتا  جات  تنس  يداه  يدهم  راکشآ  ددرگ 
. يروباشین راطع  هدمآ  ناوخ  انث  تراطع  هدنب  هدمآ  ناهنپ  ادیپ و  مه  وت  يا  ناج  ناج  ینامن  ینعم  همه  نامز و ز  نیا  ءایلوا 

رگ غالبا  فرشت 

ناگتفای زا 73فرشت  هحفص 69 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مدوب ناریا  مزاع  یناملآ  تکرش  کی  نیشام  اب  يزور  دومرف : يدرف  زا  لقن  هب  هتاکرب  ۀماد  تجهب  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  گرزب  عجرم 
نیـشام هار ، هنایم  رد  اقافتا  درک  تکرح  ناریا  يوس  هب  يداع  ریغ  یهار  زا  يداـع ، ریـسم  فـالخ  رب  تقو  رد  ییوج  هفرـص  يارب  هدـننار 

سپ مدش  نارگن  یلیخ  نم  میراد ! یلطعم  هام  کی  دسرن  نامتسد  هب  يا  هلیـسو  رگا  تفگ : نم  هب  تقد  زا  سپ  یناملآ  هدننار  دش  بارخ 
رایـسب دـش  ادـیپ  يزبس  راب  اب  ینویماک  رود  زا  ناهگان  متـساوخ  کمک  هدرک و  هثاغتـسا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  هب  شیاـهفرح  هب  هجوت  نودـب 

هب دش و  هدایپ  نیـشام  زا  یبرع  داتـسیا  دیـسر ، ام  هب  نیـشام  نآ  یتقو  درک  یمن  دمآ  تفر و  ینیـشام  هداج  نآ  رد  اریز  میدش  لاحـشوخ 
: تفگ برع  نآ  هب  یتحاران  اب  هدننار  دهد ؟! راشف  ار  تراتسا  ات  تساوخ  وا  زا  رارصا  هب  و  تفگ ! نخس  هدننار  نآ  اب  یناملآ  یلحم  نابز 

راشف ار  دـیلک  نامه  ات  تساوخ  درم  نآ  زا  هرابود  برع  درم  مهد ! راـشف  ار  نآ  اـت  دـیلک  نیا  زا  هن  تسا  يرگید  ياـج  زا  نیـشام  یبارخ 
درم نآ  زا  میدش  لاحشوخ  رایسب  دش  نشور  نیشام  هلـصافالب  داد  راشف  ار  دیلک  يراچان  يور  زا  تینابـصع و  اب  هدننار  نآ  هرخالاب  دهد 
نیا رد  مه  نآ  نابز ، برع  درم  نیا  هک  هدـمآ  شوه  هب  ناـهگان  هک  میدوب  هتفرن  شیپ  یمدـق  دـنچ  میداـتفا  هار  هب  میدرک و  رکـشت  برع 

تشادن و دوجو  نابایب  نآ  رد  اهتنا  یب  يریوک  الصا  میدش ، هدایپ  نیشام  زا  یتقو  میدرک  فقوت  هلـصافالب  دوب ؟ یـسک  هچ  بیرغ  روشک 
یگژیو رگید  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  ۀیقب  ترـضح  یناسر  دادما  تیفیک  عون  ندوب  يداع  ریغ  [ 1  ] یقرواپ [. 1 ! ] دوبن یسک 

ناسنا ره  هک  تسا  قیقد  يردق  هب  ترـضح  یبای  عالطا  نامز  تسا  تبیغ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  یناسر  دادـما  راتفر  عون  ياه 
 - يراتفگ طابترا  اب  هاگنآ  دسر  یم  شدایرف  هب  عقوم  هب  تعرـس و  هب  دـبای ، یم  یناسآ  هب  دـشاب  هک  ایند  ياج  ره  رد  ار  دادـما  هب  جاتحم 

دـشک یم  ار  نانآ  زان  هاگ  درخ  یم  ناج  هب  ار  نادـنمزاین  يدـنت  مخا و  دـهد ، یم  يرادـلد  ار  نانآ  نادـنمزاین ، اب  یلحم -  نابز  هب  مهنآ 
عون يرآ  تسا . هتـشاد  تیعقاو  دـنا  هدـید  هک  ار  هچ  نآ  هک  دـیآ  ناشرواب  دـیاش  دـبلط  یم  دادـما  ناشدوخ  زا  کمک  ياضاقت  اب  هاـگنآ 

هب دـنیآ و  شوه  هب  ناتـسرپ  تعیبـط  هک  اـت  تسا  نتفرگ  يزاـب  هب  ار  تعیبـط  نیناوق  تسین ، يداـع  تسین ، یندرک  رواـب  ترـضح  دادـما 
یم دادما  ندـش  افوکـش  يارب  ار  اه  بلق  يدام ، روما  هار  زا  هکلب  دوش  یمن  یهتنم  یمـسج  روما  هب  اهنت  ناشدادـما  دـنبای . تسد  تیادـه 

تیاده يارب  ار  یتسه  نانآ  دنزاسب ، يدبا  يزاورپ  كدـنا ، شـسرپ  کی  زا  ار و  گرزب  تیادـه  کچوک ، هعقاو  کی  زا  دـیاش  ات  دـننک 
تـسد هنادواج  تداعـس  هب  رـشب  و  شیوخ ، فده  هب  تقلخ  دیاش ، دـنهد  یم  رارق  تیادـه  لوط  رد  ار  نآ  عیاقو  مامت  سپ  دـنهاوخ  یم 
طابترا ندـش  رارقرب  طابترا   - 2 فیرـشلا . هجرف  یلاعت -  هللا  لجع  هللا  ۀـیقب  ترـضح  یبای  عالطا  متـسیس  ندوب  قیقد   - 1 تاراشا : دبای .

یبرع لیـصا  سابل  اب  اهدادما  زا  یخرب  ندش  ماجنا   - 3 يا . هثاغتـسا  راتفگ  کی  اب  یعیرـشت  ینیوکت و  تیالو  ماقم  اب  یناسنا  داحآ  نایم 
رد فرـصت  هار  زا  اهدادـما  ندوبن  يداع  زاربا   - 5 یلحم . نابز  هب  مهنآ  يراتفگ  طابترا  اـب  ترـضح  دادـما  یهارمه   - 4 ترضح . دوخ 

ياه شالت  ندوب  يداع  ریغ  هب  نانآ  نداد  رواب  يارب  نادـنمزاین  دوخ  نیرخآ  شـالت  اـب  اهدادـما  نتفاـی  ناـیاپ   - 6 یعیبط . يداـع  نیناوق 
. يدادما
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