
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


( جع  ) نامز ماما  اب  رادید 

: هدنسیون

یناطلسریم دمحم 

: یپاچ رشان 

نید رخف 

www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسرهف

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 14زکرم  هحفص 5 

5 فهرست

6 دیدار با امام زمان (عج)

6 مشخصات کتاب

6 تشرف یافتگان

6 شیخ مفید

7 شیخ صدوق و حضرت مهدي

8 امکان تشرف

9 شرایط تشرف

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


( جع  ) نامز ماما  اب  رادید 

باتک تاصخشم 

 - 1355 دمحم ، یناطلسریم ، هسانشرس : 
. یناطلسریم دمحم  جع /)  ) نامز ماما  اب  رادید  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 . 1384، نید رخف  مق : رشن :  تاصخشم 
126 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. تیور 255ق -- - . مهدزاود ، ماما  جع ،) ) نسحنبدمحم عوضوم : 

. ناتساد املع --  نادهتجم و  عوضوم : 
BP224/4/م94د9 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 
1207919 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ناگتفای فرشت 

دیفم خیش 

هللادبع یبا  بانج  تسا  هدش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  مظعالا  ۀـّیقب  ترـضح  هسّدـقم  هیحان  زا  همان  تفایرد  هب  قفوم  هک  یناسک  زا 
دیفملا خیشلا  دیـشرلا  ّیلولاو  دیدسلا و  خأل  :» تسا حرـش  نیا  هب  همان  نآ  .و  دشاب یم  هللا ) همحر   ) دیفم خیـش  هب  فورعم  نامعن  نب  دمحم 

وا دهع  ادخ  هک  یسک  زا  تس ) يا  همان  نیا  ، ) همجرت « هدابع یلع  ذوخأملا  دهعلا  عدوتـسم  نم  هزازعا  هللا  مادا  نامعن  نب  دمحم  هللادبع  یبا 
هللادبع یبا  دیفم  خیـش  بانج  تسا  هدرک  ادیپ  دـشر  نامیا ) رد   ) هک یتسود  و  نید ) رد   ) راوتـسا ردارب  يارب  هداد  هدـعو  شناگدـنب  هب  ار 

هب هک  نید  رد  صلخم  رادتـسود  يا  کیلع  مالـس  دـعب  اّمامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  . درادـب رادـیاپ  ار  وا  تّزع  ادـخ  هک  ناـمعن  نب  دـمحم 
دورد هک  میهاوخ  یم  وا  زا  تسین و  ییادـخ  وا  ریغ  هک  ار  ییادـخ  مینک  یم  دـمح  اـم  هک  یتـسرد  هب  یتـشگ  اـم  ّقـح  صوـصخم  نیقی ،
راتفگ یتسرد  دنادرگ و  رادیاپ  قح  يرای  يارب  ار  وت  قیفوت  ادـخ  هک   ) ار وت  .و  وا نیرهاط  لآ  دّـمحم و  ام  ربمغیپ  الوم و  اقآ و  رب  دتـسرفب 

، تیارب يا  هماـن  نتـشون  هب  ار  وت  هک  داد  نذا  اـم  هب  ادـخ  هک  مهد  یم  يربـخ  دـیامرف ) تیاـنع  شاداـپ  ییوگ ، یم  نخـس  اـم  زا  هک  ار  وت 
شدوخ زا  تعاطا  اب  ار  اهنآ  دـنوادخ   ) یناسرب دنتـسه  وت  دزن  هک  ام  ناتـسود  هب  ار  روما  زا  یـضعب  هک  میئامن  رما  ار  وت  میزاـس و  فرـشم 

ار وت  ادخ  هک   ) شاب هتـشاد  هجوت  نک و  تعاطا  سپ  دریگ ) هدـهع  هب  دوخ ، تظافح  تیانع و  هب  ار  ناشیا  ّمهم  ياهراک  دـنادرگ و  زیزع 
یم تیارب  هک  یلمعلا  روتـسد  هب  منک و  یم  رکذ  هکیزیچ  رب  دیامن ) دـییأت  دـنا ، هدـش  جراخ  نید  زا  هک  شنانمـشد  هیلع  دوخ  يرای  يارب 
نیا رد  ار  ام  نمؤم  نایعیـش  ام و  حالـص  ادـخ  هچ  رگاهللا  ءاشنا  ناسرب . يراد ، نانیمطا  ناشیا  هب  هک  یناسک  هب  ار  نآ  نک و  لمع  مسیون 

زا ام  نکیل  دـشاب ، رود  متـس  ملظ و  لـها  ياهرهـش  زا  هک  مینک  لزنم  ییاـج  رد  تسا  ناراـکهانگ  اـب  اـیند  تموکح  هکیناـمز  اـت  هتـسناد 
هک ییاهاطخ  میناد . یم  ار  هدیـسر  امـش  هب  هک  یتاـفارحنا  تسین و  ناـهنپ  اـم  رب  امـش  لاوحا  زا  زیچ  چـیه  میتسه و  هاـگآ  امـش  ياـهربخ 

تشپ دوب ، هتفرگ  ناشیا  زا  ادخ  ار  يدهع  نآ  دنا و  هدرک  ادیپ  لیم  اهنآ  هب  امش  زا  يرایـسب  یلو  دنتفرگ  یم  هرانک  نآ  زا  حلاص  ناینیـشیپ 
دوبن نینچنیا  رگا  هک  مینک  یمن  شومارف  ار  امـش  دای  میزاس و  یمن  اهر  ار  امـش  ام  دـنناد . یمن  یقاثیم  دـهع و  الـصا  ایوگ  دـنتخادنا . رس 
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تاجن و يارب  دینک و  هشیپ  يوقت  دیئامن و  زیهرپ  ادخ  تیـصعم  زا  سپ  دندرک  یم  دوبان  ار  امـش  نانمـشد ، دـش و  یم  لزان  امـش  رب  اهالب 
كاله هنتف  نآ  رد  دشاب ، هدیسر  ارف  شگرم  نامز  سک  ره  هک  يا  هنتف  دینک  يرای  ار  ام  هدروآ ، يور  امش  هب  هک  يا  هنتف  زا  امـش  ییاهر 
تمالع ام و  تکرح  ندش  کیدزن  هناشن  هنتف  نیا  دبای و  یم  تاجن  دشاب ، هدیـسر  ام ) روهظ  رادید و   ) شیوزرآ هب  هک  یـسک  دوش و  یم 

هک هچ  رگا  دنک  یم  مامت  ار  دوخ  رون  دنوادخ  .و  دریگ یم  تروص  ام  یهن  رما و  لاقتنا  تهج  هب  هک  تسا  امـش  دـب  بوخ و  ندـش  ادـج 
هیقت هب  تخادنا ، ساره  هب  ار  هتفای  تیاده  هفیاط  تخورفا و  رب  ار  نآ  ياه  هلعش  هّیما  ینب  تارکفت  هک  یشتآ  زا  . دنشاب تحاران  نیکرـشم 

رب دراد ، یم  رب  ماگ  تیاضر  دروم  ياههار  رد  نآ  زا  ییاهر  يارب  دزاسن و  ناهنپ  ار  دوخ  هنتف  نیا  رد  هک  یـسک  نداد  تاجن  دیروآ . هانپ 
یم يور  نآ  زا  دعب  هچنآ  تهج  هب  .و  دیریگب تربع  دـتفا ، یم  قافتا  لاسما  یلوالا  يدامج  هام  رد  هک  يا  هثداح  زا  . دـشاب یم  نم  هدـهع 

راکـشآ یتمالع  نیمز  رد  زین  نآ  دـننامه  دوش و  یم  رهاظ  نشور ، يا  هناشن  نامـسآ  زا  يدوز  هب  . دـیوش رادـیب  تلفغ )  ) باوخ زا  دـهد ،
یهورگ نآ  زا  دعب  تسا و  بارطضا  هودنا و  نزح و  ببس  هک  دهد  یم  يور  يا  هثداح  نیمز  قرـشم  رد  دنرادن  مه  اب  یتوافت  هک  ددرگ 

ندش كاله  تهج  هب  سپـس  . دوش گنت  قارع  مدرم  قازرا  ناشیا  لامعا  ببـس  هب  دننک و  ادـیپ  هبلغ  قارع  رب  دنـشاب  جراخ  مالـسا  زا  هک 
سک ره  دندرگ و  لاحشوخ  رورسم و  يوقت  اب  بوخ و  نامدرم  دوش و  یم  داجیا  هودنا  مغ و  نآ  رد  جرف  شیاشگ و  رارشا ، زا  یـصخش 

نآ تهج  هب  ام  .و  دنیامن عامتجا  مه  اب  همه  دـشاب و  رایـسب  اهنآ  دادـعت  هچ  رگا  دـسرب  دوخ  يوزرآ  هب  دـهد  ماجنا  جـح  هک  دـیامن  هدارا 
یم ماجنا  هدـعاق  قبط  دـنماظن و  هک  میراد  یتردـق  ماقم و  نأش و  ناشیا ، عامتجا  رایتخا و  تروص  هب  نآ  ندـش  عقاو  جـح و  ندـش  ناسآ 

یکیدزن ببـس  هک  ار  یلامعا  دهد و  ماجنا  دوش ، ام  ّتبحم  هب  امـش  یکیدزن  برق و  ثعاب  هک  ار  يراک  امـش  زا  کی  ره  دیاب  سپ  . دریذپ
هبوت هکینامز  دـسر . یم  ارف  ناهگان  هک  تسا  يا  هلأسم  ام  جرف  هک  ارچ  دـیامن . كرت  دـیامن  یم  نیگمـشخ  تحاران و  ار  ام  هچنآ  هب  امش 

اب دیامن و  ماهلا  امـش  هب  ار  قح  هب  ندیـسر  حالـص و  هار  دنوادخ  .و  دوب دـهاوخن  شخب  تاجن  هانگ  زا  ینامیـشپ  دـشخب و  یمن  يا  هدـئاف 
بحاص رب  هدش و  هتشون  كرابم  تسد  اب  هک  یطخ  تروص  تسا  نیا  . دزاس مهارف  امش  يارب  ار  شتمحر  هب  یبایتسد  بابـسا  دوخ  فطل 

. یشاب یم  ام  رادافو  رای  ییافـص و  اب  قداص و  ام  تبحم  رد  هک  رادتـسود  يا  ردارب و  يا  تسوت  هب  ام  هتـشون ي  نیا  . داب مالـس  تسد  نآ 
هتشون هچنآ  ّطخ  رب  ار  یسک  نک و  يرادهگن  هتـشون  نیا  زا  سپ  . دنک تظفاحم  وت  زا  دور ، یمن  باوخ  هب  زگره  هک  يا  هدید  اب  دنوادخ 

هللا ءاش  نا  دـننک  لمع  نآ  هب  هک  امن  هیـصوت  ناشیا  هب  زاـس و  هاـگآ  نآ  بلاـطم  زا  يراد  ناـنیمطا  وا  هب  هک  ار  سکره  نکم و  هاـگآ  میا 
موحرم زا  زین  يرگید  ناتساد  ناسحلا  يربقع  فیرش  باتک  رددیفم  خیش  زا  رگید  یناتساد  . نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  یلاعت و 

حرـش نیا  هب  نآ  تسا و  ناشیا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) هللا ۀیقب  ترـضح  صاخ  هجوت  تیانع و  هدنهد ي  ناشن  هک  تسا  هدـش  لقن  دـیفم  خـیش 
شلمح هدرک و  توف  هلماح  ینز  درک : لاوئـس  دیـسر و  ناشیا  تمدخ  هب  ییاتـسور  زا  یـصخش  هللا  همحر  دیفم  خیـش  نامز  رد  : هک تسا 

نامه اب  دومرف : دـیفم  خیـش  ؟ مینک نفد  ار  وا  تلاح  نامه  هب  هکنیا  ای  دروآ  نوریب  ار  لفط  تفاکـش و  ار  نز  مکـش  دـیاب  ایآ  تسا . هدـنز 
، درم يا  تفگ : . دیسر وا  کیدزن  یتقو  دیآ . یم  دزات و  یم  رس  تشپ  زا  يراوس  دش  هجوتم  یلو  تشگرب  درم  نآ  . دینک نفد  ار  نز  لمح 

یتدم زا  سپ  . درک ار  راک  نیمه  ییاتـسور  درم  . دـینک نفد  ار  وا  دـعب  دـیروآ ، نوریب  ار  لفط  هتفاکـش و  ار  نآ  مکـش  دومرف : دـیفم  خـیش 
بحاص ترـضح  صخـش  نآ  هک  تسا  مولعم  مدوب . هداتـسرفن  ار  یـسک  نم  دومرف : ناشیا  . دـندرک لقن  خیـش  يارب  ار  راوس  نآ  يارجاـم 

هناخ ي رد  اذل  . میهدن اوتف  رگید  هک  رتهب  نامه  مینک ، یم  هابتشا  یعرـش  ماکحا  رد  ام  هک  لاح  دنا . هدوب  فیرـشلا  هجرف  هللا  لجع  نامزلا 
رب : هک دـش  رداص  ناشیا  يارب  يا  همان  عیقوت و  مالـسلا ) هیلع  ) رمـالا بحاـص  ترـضح  هسدـقم  هیحاـن  زا  اـّما  . دـماین نوریب  تسـشن و  دوخ 

. تسشن اوتف  دنسم  هب  رگید  راب  دیفم  خیش  عیقوت ، نیا  رودص  اب  . دیوش عقاو  اطخ  رد  امش  میراذگن  هک  تسام  رب  نداد و  اوتف  تسامش 

يدهم ترضح  قودص و  خیش 

یم هللا  همحر  قودص  خیـش  بانج  تسا  هدش  مالـسلا ) هیلع  ) نسحلا نب  ۀـجح  ترـضح  رادـید  هب  فرـشم  هک  ییاملع  ناگرزب و  زا  یکی 
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نیا ناتـساد  و  دنا . هدش  دنم  هرهب  وا  زا  زین  عّیـشت  هعماج  هک  ناشیا  دوخ  اهنت  هن  هک  تسا  هدوب  یتاکرب  بجوم  فرـشت  نیا  هتبلا  هک  دـشاب 
سّدـقم دهـشم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  ترایز  يارب  : دـننک یم  لقن  ناشیا  دوخ  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  فّرـشت 

يارب نایعیـش  رهـش  نآ  رد  . مدومن تماقا  روباشین  رد  يزور  دنچ  تشگزاب  هار  رد  دش  مامت  مترایز  تّدـم  هکینامز  و  مدوب . هدـش  فّرـشم 
ار نایعیـش  هجرف  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  تبیغ  هلأسم  هک  مدش  هجوتم  اهدمآ  تفر و  نیا  رد  . دندمآ یم  نم  تماقا  لحم  هب  ندـید 

ياه سایق  تارظن و  هب  هدـش و  فرحنم  حیحـص  شور  هار و  زا  هک  يروط  هب  تسا . هتخادـنا  دـیدرت  کـش و  هب  ار  ناـشیا  هدرک و  ّریحتم 
مهیلع ) همئا ربمایپ و  زا  هک  یثیداحا  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  میامن و  تیادـه  قح  داقتعا  هب  ار  ناشیا  ات  مدومن  یعـس  سپ  . دـنا هدروآ  يور  لطاب 

مق یلاها  زا  هک  ملاع  لضاف و  يدرم  اراخب  رهش  زا  هک  دوب  مایا  نیمه  رد  . منادرگ زاب  حیحص  هار  هب  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  مالسلا )
خیـش درم  نآ  . مدوب وا  مکحم  تارظن  شور و  نییآ و  هدهاشم ي  قاتـشم  متـشاد و  ار  وا  ندید  يوزرآ  اهتدم  هک  دـمآ  نم  رادـید  هب  دوب 

نب دمحم  وا  ّدج  موحرم  زا  مردپ  هک  دوب  هللا ـ  همحر  یمق ـ  تلص  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  نسح  نب  دمحم  دیعـس  وبا  نیّدلا  مجن 
دنوادخ هک  اجنآ  زا  اذل  . دومن یم  فیرعت  وا  تدابع  لضف و  دهز ، لمع ، ملع ، زا  درک و  یم  لقن  ثیدـح  یمق  تلـص  نب  یلع  نب  دـمحا 

هک اهزور  زا  یکی  رد  . مدروآ اج  هب  ار  وا  رکش  تخاس  نکمم  نم  يارب  ار  دوب  گرزب  نادناخ  نیا  زا  هک  ملاع  نیا  رادید  یلاعت  كرابت و 
( مالـسلا هیلع  ) مئاق ترـضح  اب  طابترا  رد  یلاکـشا  قطنم ، هفـسلف و  ناگرزب  زا  يدرم  هک  دومن  نایب  درک  یم  تبحـص  نم  يارب  ملاـع  نآ 

هتخادنا دیدرت  ّکش و  هب  ناشیا  رابخا  ندش  عطقنم  ترضح و  نآ  تبیغ  ندش  ینالوط  ببس  هب  ار  گرزب  ملاع  نیا  هک  تسا  هدومن  داریا 
مهیلع ) همئا مالسا و  ربمایپ  ترضح  زا  ار  یتایاور  ترـضح  نآ  تبیغ  ندش  ینالوط  و  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دوجو  دروم  رد  سپ  . تسا

نم زا  تهج  نیمه  هب  . دش هدودز  دوب ، هدش  داجیا  شیارب  دیدرت  کش و  زا  هچنآ  تفای و  شمارآ  وا  بلق  هک  مدرک  نایب  وا  يارب  مالسلا )
نیمه رد  . منک نینچ  متـشگزاب  ير  ینعی  دوخ  نطو  هب  هکینامز  مداد  هدـعو  وا  هب  مه  نم  مسیونب و  یباتک  هنیمز  نیا  رد  دومن  تساوخرد 

مارحلا دجـسم  رد  هکم و  رد  هک  مدـید  باوخ  رد  . درک هبلغ  نم  رب  باوخ  هک  مدوب  دوخ  ناردارب  لایع و  لها و  رکف  رد  یبش  هک  دوب  مایا 
ادا ار  متناما  : » متفگ یم  مدوب و  نآ  ندیسوب  مالتسا و  لوغشم  دوسالا و  رجح  رانک  متفه  طوش  رد  ایوگ  منک . یم  فاوط  ار  ادخ  هناخ ي 

ار مالـسلا ) هیلع  ) نامزلا بحاص  مئاق  ترـضح  میالوم  نایم  نیا  رد  شاـب » هاوگ  نآ  رب  وت  سپ  مدومن  اـفو  دوخ  قاـثیم  دـهع و  هب  مدرک و 
هیلع ) ترـضح نآ  سپ  . مدـش کیدزن  ترـضح  نآ  هب  دوب  مقاثیم  دـهع و  لوغـشم  مبلق  رکف و  هک  یلاح  رد  هداتـسیا  هبعک  رد  رانک  مدـید 

: دندومرف دنداد و  ارم  مالس  باوج  ناشیا  مدرک و  ضرع  مالس  نم  . دندش هجوتم  ار  دوب  نم  بلق  رد  هچنآ  نم  هرهچ  هب  یهاگن  اب  مالسلا )
ترـضح . ما هتـشون  باـتک  دروم  دـنچ  تبیغ  هراـبرد  مدرک : ضرع  ؟ یـسیون یمن  تبیغ  هراـبرد ي  یباـتک  ارچ  يراد  میمـصت  هچنآ  يارب 

رکذ ار  دنا  هتشاد  ءایبنا  هک  ییاه  تبیغ  نآ  رد  یسیونب و  تبیغ  هرابرد  یباتک  نآلا  هک  منک  یم  رما  وت  هب  هکلب  لکـش ، نآ  هب  هن  دندومرف :
مدوب و یهلا  هاگرد  هب  اعد  يراز و  هیرگ و  لوغـشم  رجف  عولط  تقو  ات  مدش و  رادیب  نم  و  دنتـشذگ . لحم  نآ  زا  ترـضح  سپـس  . ییامن

لکوت وا  هب  متـساوخ و  یم  کمک  دنوادخ  زا  هک  یلاح  رد  و  مالـسلا ) هیلع  ) مظعالا هللا  یلو  رما  تعاطا  تهج  هب  دش  حبـص  هک  یماگنه 
فرـشت نیا  هک  دوب  نینچنیا  .و  مدـش همعّنلا ) مامت  نیدـلا و  لامک   ) باتک شراگن  لوغـشم  مدـیبلط و  شزوپ  دوخ  ریـصقت  زا  مدوب  هدومن 

هب تبـسن  ار  دوخ  تاداقتعا  نیدـلا  لامک  باتک  زا  هدافتـسا  اب  زین  نایعیـش  دـش  ثعاب  قودـص  خیـش  موحرم  يارب  تاکرب  لوزن  رب  هوالع 
. دنیامنب رتراوتسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح 

فرشت ناکما 

دوجو درک  ثحب  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نسحلا نب  ۀـجح  ترـضح  تمدـخ  هب  فرـشت  ندوـب  نکمم  تهج  ناوـت  یم  هک  یلئـالد  زا  یکی 
هب یهاگن  اب  ایادخ  ینعی  « هیلا یّنم  ةرظنب  يرظان  لحکاو  :» تسا هدمآ  دهع  ياعد  رد  الثم  دنا  هدیدرگ  رکذ  هراب  نیا  رد  هک  تسا  ییاهاعد 

ناوت و ياراد  هک  یـسک  يا  ینعی  « يوقلا دـیدش  ای  هدیـس  هرأ  و  :» میناوخ یم  هبدـن  ياعد  رد  ای  اـمن و  تنیز  ارم  مشچ  زیزع ، نآ  هرهچ ي 
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ترـضح كرابم  بادرـس  رد  هک  یمالـس  زا  دـعب  ءاعد  رد  نینچمه  هد و  ناـشن  وا  هب  ار  دـبع  نیا  ياـقآ  ـالوم و  یتسه ، يدـیدش  يورین 
اهاعد و نیا  ماـمت  زا  . هد ناـشن  اـم  هب  ار  ناـمیالوم  هرهچ  تروص و  ادـخ  يا  ینعی  ههجو » اـنرأ  و   » تسا هدـمآ  نینچنیا  دوش  یم  هدـناوخ 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  زا  نآ  تساوخرد  هکلب  تسا  نکمم  اهنت  هن  زیزع  نآ  تمدخ  هب  فّرشت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  هیبش  ییاهاعد 
زا هک  ( ) مالسلا مهیلع  ) همئا یتقو  هک  ارچ  دشاب  فّرشت  ناکما  مدع  لیلد  دناوت  یمن  اهاعد  نآ  تباجتسا  مدع  هتبلا  دشاب  یم  زین  ّبحتـسم 
نم زا  ینعی  « مکل بجتـسا  ینوعدا  :» دیامرف یم  نآرق  رد  زین  ادخ  دنیامن و  یم  اهاعد  نیا  ندـناوخ  هب  رما  دـنیوگ ) یم  نخـس  ادـخ  بناج 

لئالد هب  نآ  مدع  تسا و  نکمم  دوخ  يدوخ  هب  فّرشت  تساوخرد  تباجتسا  هک  دوش  یم  راکشآ  مروآرب ، ار  امـش  هتـساوخ  ات  دیهاوخب 
هراشا نآ  هب  ناوت  یم  فّرشت  ناکما  يارب  هک  یلیلد  رگید  . تسا هدرکن  تیاعر  ار  طئارش  زا  یـضعب  هدننک  اعد  هکنیا  لثم  دشاب  یم  رگید 

ار زیزع  نآ  يابرلد  لاـمج  دـنا  هدـش  ّقفوم  هک  میوش  یم  هجاوم  یـصاخشا  اـب  تبیغ  ِخـیرات  لوط  رد  ینعی  تسا  نآ  نداـتفا  قاـفتا  درک ،
نآ تمدخ  هب  دنا و  هدرک  ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  هک  رگید  رفن  اهدـص  ای  سوواط و  نب  دیـس  ای  مولعلارحب و  دیـس  دـننام  يدارفا  دـننک . هراظن 

دیئأت ناگمه  ار  ناگرزب  نیا  راتفگ  تّحص  تقاثو و  هک  ارچ  تسا  فّرشت  ناکما  رب  ریذپان  هشدخ  لیلد  کی  دوخ  نیا  .و  دنا هدیسر  زیزع 
زا بلاج  یناتـساد  هب  دهاش  ناونع  هبفّرـشت  ناکما  يارب  لاثم  . تسا هدوب  دوهـشم  ناشیا  رادرک  هرهچ و  رد  تافّرـشت  نیا  راثآ  دـنا و  هدرک 
رد هک  یّلح  همالع  طخ  زا  هقفلا ، لهانم  لوصالا و  حیتافم  بحاص  دمحم ، دیـس  اقآ  : مینک یم  هراشا  هیلع  هللا  تمحر  یّلح  همالع  موحرم 

هللادـبع یبا  دوـخ  يـالوم  ربـق  تراـیز  هـب  اـهنت  هـعمج  ياهبـش  زا  یبـش  رد  یلح  همـالع  : دـنک یم  لـقن  هدروآ ، شبتک  یـضعب  یــشاوح 
یـصخش هار ، يانثا  رد  ًاقافتا  تشاد . تسد  هب  نآ  ندـنار  يارب  يا  هنایزات  دوب و  راوس  یناویح  رب  ناشیا  . تفر یم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا

سدق ) یّلح همالع  درک . حرطم  ار  يا  هلأسم  برع  صخـش  هار  نیب  رد  . دش هارمه  ناشیا  اب  درک و  دروخرب  ناشیا  هب  بارعا  سابل  رد  هدایپ 
درک لاوئس  ناشیا  زا  ار  دوخ  تالکـشم  زا  یـضعب  اذل  ریظن ، یب  دننام و  مک  هکلب  عالّطا  اب  ملاع و  تسا  يدرم  برع  نیا  هک  دیمهف  هرس )

رب هک  ار  یلئاسم  زاب  تسا . اهامعم  دیلک  تالـضعم و  تالکـشم و  لّالح  ناشیا  دید  بجعت  لامک  اب  دراد . اهنآ  يارب  یباوج  هچ  دـنیبب  ات 
هب ات  اریز  تسا  رهد  ۀمّالع  صخش  نیا  هک  دش  هجوتم  هصالخ  تفرگ و  باوج  برع  صخـش  زا  دومن و  لاوئـس  دوب ، هدید  لکـشم  دوخ 
نآ هک  دش  حرطم  يا  هلأسم  اهلاؤس  ءانثا  رد  هکنآ  ات  دوب . هدنام  ّریحتم  لئاسم  نآ  رد  مه  شدوخ  یلو  دوب  هدیدن  دوخ  لثم  ار  یسک  لاح 

لیلد و و  تسا . هدـعاق  لصا و  فالخ  رب  اوتف  نیا  تفگ : درکن و  لوبق  ناشیا  داد . اوتف  یّلح  همالع  رظن  فـالخ  هب  ۀـلأسم  نآ  رد  صخش 
بیذهت باتک  رد  یـسوط  خیـش  هک  تسا  یثیدح  متفگ  نم  هک  مکح  نیا  لیلد  دومرف : بانج  نآ  . میرادـن دوش  نآ  دنتـسم  هک  ار  یتیاور 

درم نآ  . دنشاب هدرک  لقن  وا  ریغ  ای  یسوط  خیش  هک  مشاب  هدید  مرادن  دای  هب  تسین و  بیذهت  رد  یثیدح  نینچ  تفگ : همالع  . تسا هتـشون 
یم ادیپ  ار  ثیدح  رطس  نالف  هحفص و  نالف  رد  رامشب ، قرو  رادقم  نالف  شیادتبا  زا  يراد  وت  هک  ار  بیذهت  باتک  زا  هخسن  نآ  دومرف :

يارب اذل  دشاب . مالسلا ) هیلع  ) مظعالا هللا  ۀیقب  ترـضح  زیزع  يالوم  دیآ ، یم  نم  هارمه  هک  صخـش  نیا  دیاش  تفگ : دوخ  اب  همالع  . ینک
؟ دراد ناکما  نامزلا  بحاص  ترـضح  اب  تاقالم  ایآ  دیـسرپ : داتفا  شتـسد  زا  هنایزات  هک  یلاـح  رد  دوش  نشور  شیارب  رما  تیعقاو  هکنیا 

باوج رد  تشاذـگ و  همالع  تسد  رد  دوخ  تیافک  اب  تسد  اب  تشادرب و  ار  هنایزات  دـش و  مخ  دینـش ، ار  لاوئـس  نیا  نوچ  صخـش  نآ 
زا ار  دوخ  رایتخا  یب  دینـش ، ار  مالک  نیا  همالع  هکنیمه  . دـشاب یم  وت  تسد  رد  وا  تسد  نآلا  هکنآ  لاح  دـید و  ناوت  یمن  روطچ  دومرف :
هب یتقو  . دش شوه  یب  قوش  ترثک  زا  هک  دسوبب  ار  شکرابم  ياپ  ات  تخادنا  نابرهم  ماما  نآ  ياهاپ  رب  دوب  راوس  نآ  رب  هک  ناویح  يالاب 
رد ار  ثیدح  درک و  هظحالم  ار  دوخ  بیذهت  باتک  تشگرب  هناخ  هب  هک  نآ  زا  دعب  تشگ . لولم  هدرسفا و  هدیدن و  ار  یسک  دمآ  شوه 

بحاص میالوم  هک  تسا  یثیدـح  نیا  : تشون دوخ  بیذـهت  باتک  هیـشاح  رد  دومن . هدـهاشم  دوب  هدومرف  راوگرزب  نآ  هک  ییاـج  ناـمه 
دمحم دیس  اقآ  . دشاب یم  رطس  نالف  هحفص و  نالف  هقرو و  نالف  رد  دندومرف : نآ  هب  شترضح  دنداد و  ربخ  نآ  هب  ارم  مالسلا ) هیلع  ) رمالا

. مدرک هدهاشم  ار  نایرج  نیا  نومضم  همالع ، طخ  هب  باتک  نآ  هیشاح  رد  مدید و  ار  باتک  نامه  نم  دومرف : لوصالا  حیتافم  بحاص 

فرشت طیارش 
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فرشت طیارش 

ار ناشیا  رادـید  يارب  يزاس  هنیمز  هبنج ي  الومعم  هک  تسا  مزال  یطئارـش  بادآ و  مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  تمدـخ  هب  فیرـشت  يارب 
ینعی تسا  رارطـضا  عوضوم  دوش ، یم  ناـیب  شترـضح  تمدـخ  هب  فرـشت  تهج  هک  یطئارـش  زا  یکی  هنومن  ناونع  هب  . دزاـس یم  مهارف 

يورین هب  لصتم  هکنآ  رگم  دهد  تاجن  ار  وا  دناوت  یمن  ییورین  چیه  دبایرد  هک  دـنک  ساسحا  تالکـشم  رد  ار  دوخ  يا  هنوگ  هب  صخش 
نیا هب  ناسنا  یتقو  . دشاب یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  سدقم  دوجو  نآ  رزاب  هولج ي  هک  دشاب  یهلا  نایاپ  یب 

هّجوتم هظحل  نیا  رد  دیامن . یم  رارطضا  ساسحا  ًاعقاو  دید ، دوخ  یمدق  دنچ  رد  ار  گرم  دش و  عطق  اج  همه  زا  شدیما  هک  دیسر  هلحرم 
هفیلخ هدـنیامن و  طسوت  هک  تسا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نامه  هک  دراد  ار  وا  تاجن  ییاناوت  ًانئمطم  دـناد  یم  هک  دـش  دـهاوخ  ییورین 

یب کشخ و  ینابایب  رد  یسک  رگا  دنا  هدومرف  املع  ور  نیا  زا  . دیامن یم  تردق  لامعإ  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  ینعی  نیمز  رد  دوخ 
تلاـح نیا  رد  دـبای . یمن  يداـبآ  زا  يرثا  دـنک  یم  هاـگن  تسد  رود  هب  هدرک و  وجتـسج  دـنچ  ره  دـنک ، مگ  ار  هار  دوـش و  راـتفرگ  بآ 

دادما و هب  اهنت  هدش  عطق  همه  زا  شدیما  دسر ، یم  ارف  وا  گرم  رگید  یتاظحل  ات  دنک  یم  ساسحا  هدرک  هبلغ  وا  رب  یگنسرگ  یگنـشت و 
ای :» دـیوگب دـنزب و  ادـص  ار  شیالوم  رگا  تهج  نیمه  هب  هدیـسر  یقیقح  رارطـضا  هب  تسا  هظحل  نیا  رد  تسا . راودـیما  دـنوادخ  کمک 

ناتـساد کی  هب  هنومن  ناونع  هب  . ددرگ یم  زین  شترـضح  رادید  هب  قفوم  هللا  ءاشنا  هدرک  ادـیپ  تاجن  کش  یب  « ینکردا يدـهملا  حـلاصابا 
هّدع هک  مدـش  یقیاق  راوس  متـشگ ، یم  زاب  یّلعم  يالبرک  ترایز  زا  دومرف : هک  دـنا  هدرک  لقن  یتشر  یلع  ّالم  موحرم  زا  . مینک یم  هراشا 
یم هرخـسم  ار  شبهذـم  دـندرک و  یم  ءازهتـسا  ار  یناوج  هدوب و  هدـنخ  یخوش و  لوغـشم  اـهنآ  دـندوب ، راوس  نآ  رب  زین  هّلح  لـها  زا  يا 

هارمه نانآ  اب  اذغ  فرص  ماگنه  همه ، نیا  اب  هکنآ  دوب  بّجعت  ياج  هچنآ  درک ، یمن  یئانتعا  نانآ  هب  راقو ، هنیکس و  اب  ناوج  اّما  دنتفرگ ،
مک هناخدور  بآ  هک  دیـسر  یئاج  هب  هار  نیب  رد  قیاق  . موش ایوج  رما  تقیقح  زا  ات  مدوب  یتصرف  رظتنم  تسـشن ، ناشیا  هرفـس ي  رب  دش و 

ار تبحـص  ِرد  هدـناسر  ناوج  هب  ار  دوخ  مدـید  بسانم  ار  تصرف  میداتفا ، هار  هب  هناخ  دور  راـنک  رد  میدـش و  هداـیپ  همه  راـبجإلاب  هدـش 
اّما دوب  یّنس  زین  مردپ  دنا ، ّتنس  لها  زا  هک  دنتسه  نم  ماوقا  زا  همه  اهنیا  تفگ : ناوج  . مدش ایوج  ار  اهنآ  ِندرک  هرخـسم  ّتلع  مدوشگ و 
زا نم  نایرج  تسا و  یشورف  نغور  ملغش  مراد و  تنوکس  هّلح  رد  دوخ  . متـشاد مالـسلا ) مهیلع  ) تمـصع نادناخ  ّبحم  هعیـش و  يردام 

هلفاق تشگزاب  ریسم  رد  راک  ماجنا  زا  دعب  میدرک  ترفاسم  فارطا  هب  يا  هلفاق  هارمه  هب  نغور  دیرخ  يارب  یلاس  هک  دوش  یم  عورش  اجنآ 
دوبر و ارم  باوخ  نیح  نیا  رد  میهد ، همادا  هار  هب  هرابود  میریگب و  ار  هار  یگتسخ  يردق  ات  درک  فّقوت  ًاتّقوم  ینابایب  رد  تحارتسا  يارب 

یمن ار  هقطنم  مدوبن و  دـلب  ار  هار  امرگ ، زوس و  دوب و  نابایب  درک  یم  راک  مشچ  ات  . وا زا  یناشن  هن  مدـید و  يا  هلفاـق  هن  مدـش  رادـیب  نوچ 
هب مدز و  راب  ار  اهنغور  ... شطع یگنسرگ و  دوب و  شیپ  رد  بش  مدیدن ، حالص  ار  ندنام  اّما  دروآ  رد  هزرل  هب  ارم  ياپارس  سرت  متخانش ،

یتخـس و منک ، یم  مگ  رتشیب  میوج  یم  هچ  ره  موش و  یم  رترود  مور  یم  هچ  ره  اـیوگ  اـّما  مدرک  ّیط  ار  ناـبایب  اـهنت  هّکی و  مداـتفا ، هار 
کمک اهنآ  زا  موش و  لّسوتم  منید  ناگرزب  هب  متفگ  دوخ  اب  مدـش  ّرطـضم  دـندز ، یم  مبیهنوس  راهچ  زا  گرم  زا  سرت  یگنـشت و  امرگ ;

تشگن و هتخاس  يراک  مه  وا  زا  مدش  لّسوتم  یمّود  هب  دـشن ، يربخ  اّما  مدرک  شـسامتلا  مدز و  ادـص  ار  یلّوا  مدوب  یّنـس  نوچ  مریگب و 
شباوج دنک  ادص  ار  وا  سک  ره  هک  میراد  ماما  کی  ام  تفگ : یم  مردام  اهمیدق  نآ  دـمآ ، مدای  هب  يزیچ  ناهگان  ... چـیه اّما  یکی  یکی 

وا اّما  ... هدشمگ ره  يداه  تسوا  ریگتسد و  ار  نافیعـض  تسا و  هانپ  ار  ناهانپ  یب  دنک  یم  شیرای  دبلطب  يرای  وا  زا  هک  ره  دهد و  یم  ار 
دهع دوخ  يادخ  اب  دش ، هدوشگ  ملد  رد  دیما  زا  يا  هنزور  تفگ  یم  شتفأر  زا  دوتس و  یم  ار  وا  مردام  هک  هنوگنآ  یلو  متخانش  یمن  ار 
ناما یب  . دوب مهاوخ  دبا  ات  شفطل  هاگرد  رب  و  دوس ، مهاوخ  هنوگ  شمرک  ياهمدق  رب  و  دـش ، مهاوخ  هعیـش  داد  باوج  ارم  رگا  هک  مدرک 

هب ینکردأ » يدهملا  حلاص  ابأ  ای   » ياون اب  ار  هدرم  يارحص  نآ  مدنار و  نابز  رب  متشاد  راگدای  هب  ردام  زا  هک  ار  شـسّدقم  مان  مدز و  هلان 
نیمادـک زا  متـسنادن  هک  شدای  اب  يزاب  قشع  مرگ  ناسنآ  تفر و  مدای  زا  شطع  زوس  هک  مدوب  تسمرـس  شماـن  زا  ناـنچ  مدروآ ، دـجو 

مه نیشن  یبوط  يا  هدنرپ  تشاد ، یم  رب  مدق  نامارخ  ِورس  نوچ  مرانک  رد  ... مبای و شیوک  زا  یناشن  ای  میوج و  ار  شا  هناخ  ات  دمآ  يوس 
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تعلط وحم  متشون و  یم  لد  هحفص ي  رب  زوس  ملق  اب  ار  شمالک  مدرک و  یم  سمل  ناج  هب  ار  شتّبحم  یمرگ  دوب ، هتشگ  یغاز  تبحص 
نارازه و  ... وش هعیـش  دومرف : . متفاـی نآ  رد  ار  تداعـس  هک  دوشگ  میور  هب  هدـنیآ  زا  يرد  و  دومرفن ، اـه  هتـشذگ  زا  ... مدوـب شرمق  نوـچ 

نماد هب  هلعش  هک  مدید  ار  قارف  شتآ  دیسر  یئادج  نامز  نوچ  ... متخومآ شمالک  زا  هک  اه  هتکن  رایـسبو  مدناوخ  شهاگن  زا  هک  فرح 
هدـنهانپ وت  هب  گرم  زا  مدروآ و  يور  وت  هب  شطع  زا  شمتفگ  داد ، یم  داب  هب  گرم  رتسکاخ  هک  متفای  ار  نارجه  تخادـنا و  یم  شطع 

نارازه نونکا  دومرف : ! ینتفر هاکناج  هچ  دوب و  یندمآ  ابیز  هچ  منک ؟ هوکـش  هک  هب  تقارف  زا  مریگب و  هک  نماد  يور  یم  وت  نوچ  مدش و 
ارحص زج  مدیدن  ار  یسک  مدینـش و  ار  مالک  نیا  . مور یم  نانآ  يوس  هب  زین  نم  دنناوخ و  یم  ارم  هک  دنملاع  فارطا  رد  هراچیب  دنمدرد و 

دوخ يدوخ  هب  تالکشم  رد  نتفرگ  رارق  رارطضا و  عوضوم  نیا  اّما  . يدابآ دوب و  بآ  زا  یناشن  هک  یناتخرد  رود  زا  و  ... هار غیت  زوس و  و 
یهلا نارکیب  يورین  هب  ًارـصحنم  ار  ناسنا  هتـشگ  ناسنا  ساسا  یب  یهاو و  ياهدـیما  عطق  ببـس  هک  تهج  نیا  زا  هکلب  تسین  هجوت  دروم 

يورین هب  ناـسنا  هجوـت  اـب  یتاـفانم  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموـصعم ربماـیپ و  هب  ندرک  ادـیپ  لـسوت  هتبلا  . تسدنمـشزرا دزاـس ، یم  هجوـتم 
هب . تس یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يورین  زین  ناشیا  تردق  همـشچرس  هدوب  نیمز  يور  رب  ادـخ  نانیـشناج  ناشیا  هک  ارچ  درادـن  يدـنوادخ 

دروم هک  یلامعا  ماـجنا  هلیـسوب  هکلب  دـندرگ  ّرطـضم  دـنیآ و  راـتفرگ  يّداـم  تالکـشم  رد  هکنیا  نودـب  اـهناسنا  زا  یـضعب  تهج  نیمه 
هک دنبای  یم  تسد  نیقی  زا  يا  هلحرم  هب  دزاس  یم  مهارف  ار  وا  يدونـشخان  بابـسا  هک  ییاهراک  كرت  هدوب و  دـنوادخ  دنـسپ  تیاضر و 
زا یعون  هلیـسو  نیا  هب  دـننک و  یمن  داـمتعا  هجوت و  يرگید  يورین  هب  هدـش  نیموصعم  تارـضح  قح و  ترـضح  بوذـجم  اـهنت  اـهنت و 
یم اـیهم  دوـخ  يارب  ار  شترـضح  رادـید  هـب  فّرـشت  هـنیمز  هدرک و  ادـیپ  مالـسلا ) هـیلع  ) رـصع یلو  ترــضح  اـب  یگنهاـمه  تـّیخنس و 
یم نینچ  دندومرف  موقرم  هللا  همحر  دیفم  خیش  هب  هک  يا  همان  نمـض  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  كرابم  دوجو  . دنزاس
مهل تلّجعتل  انئاقلب و  نمیلا  مهنع  رخأت  امل  مهیلع  دـهعلاب  ءافولا  یف  بولقلا  نم  عاـمتجا  یلع  هتعاـطب  هللا  مهقّفو  انعایـشا  ّنا  ول  :و  دـنیامرف

لد بلق و  رگا  ینعی  . مهنم هرثؤن  ههرکن و ال  اّمم  انب  لصّتی  ام  ّالا  مهنع  انـسبحی  امف  انب  مهنم  اهقدص  ۀـفرعملا و  قح  یلع  انتداشمب  ةداعّـسلا 
، دوب هدـش  هتـسب  ناشیا  رب  هک  یقاثیم  دـهع و  هب  افو  رب  دـیامرف ) ّقفوم  دوخ  تعاطا  رب  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک   ) ام ناوریپ  نایعیـش و  همه ي 

مهارف ناشیارب  حیحـص  یتفرعم  اب  هارمه  ام  هدهاشم ي  تداعـس  يدوز  هب  داتفا و  یمن  ریخأت  هب  ناشیا  زا  ام  رادید  تکرب  دـش ، یم  دـّحتم 
هتـشاد تهارک  اهراک  نآ  زا  ام  دسر و  یم  ام  هب  هک  ناشیا  لامعا  زا  هچنآ  رگم  دراد  یمن  ناهنپ  بوجحم و  ناشیا  زا  ار  ام  سپ  دـش . یم 

تیخنـس و داـجیا  تاـبجوم  یگمه  هک  تسا  هدـش  لـقن  يراـکذا  هـیعدا و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هـب  فّرـشت  يارب  هـتبلا  . میدنـسپ یمن  و 
هک تسا  حـضاو  رپ  هتبلا  دـص  .و  دـنک یم  دایز  لد  رد  ار  ناشیا  یتسود  ّتبحم و  هتخاس  مهارف  ناسنا  رادرک  رد  ار  ترـضح  اب  یگنهامه 
هب . دزاس رادـید  هداـمآ  ار  دوخ  هدرک و  فرط  رب  ار  تسا  بوبحم  هب  لاـصو  عناـم  هک  ییاـه  هدرپ  ماـمت  هک  دوش  یم  ببـس  یعقاو  ّتبحم 
دـش نابرهم  ماـما  نآ  رادـید  هب  قفوم  اـهراب  هک  دوب  هدیـسر  يونعم  تاـماقم  زا  يا  هجرد  هب  مولعلا  رحب  دیـس  لـثم  یـصخش  هنومن  ناونع 
هیلع ) نینمؤملاریما مرح  دراو  مولعلا  رحب  دیـس  بانج  يزور  هک  دـنک  یم  لقن  هللا  همحر  یـساملس  نیدـباعلا  نیز  الم  ینابر  ملاع  هچنانچ 
تلع مدرک : لاوئـس  دیـس  زا  «. ندینـش اـبرلد  وت  نآرق ز  توص  تسا  شوخ  هچ  : » دـناوخ یم  دوخ  اـب  ار  تیب  نیا  اـجنآ  رد  دـش . مالـسلا )

ار مالـسلا ) هیلع  ) رـصع یلو  ترـضح  نامیالوم  مدش ، مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مرح  دراو  هک  نیمه  دومرف : تسیچ ؟ تیب  نیا  ندناوخ 
نیمه مدناوخ و  ار  تیب  نیا  مدینـش  ار  ترـضح  نآ  يادص  یتقو  دومرف . یم  توالت  نآرق  دنلب  يادص  اب  رهطم ، رـس  يالاب  رد  هک  مدـید 
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