
 جترئیل چٌ نی گُید؟

هشلم فرنُد : نازال جترئیل یُصیيی ةالجار ختی عييت اىٌ شیُرثٌ جترئیل درةارًء ٍهصایٌ آىلدر ةٌ  هآلٌ علیٌ اللٌ ىتی اکرم صلی

  .نو شفارش کرد کٌ پيداطتم ٍهصایٌ از ٍهصایٌ ارث رُاٍد ةرد

 
 اٍهیت ٍهصایٌ

  :ٍهصایٌ ىلل طدً اشت کٌ اٍهیت دهچيدان خفظ خلُق ٍهصایٌ را نی رشاىدعلیٌ درةارًء  اللٌ خدیثی از خظرت فاطهٌ شالم

هشلم عيدک  هآلٌ علیٌ اللٌ عو اةو نصعُد كال جاء رجل الی فاطهة علیَا شالم فلال یا ةيت رشُل اللٌ ٍل ترک رشُل اللٌ صلی

ک اطلیتَا فاىَا تعدل عيدی خصياو ه خصیياو ، طیئاو فطُ كيیٌ فلالت یا جاریة ٍات تلک الجریدة ، فطلتتَا فلم تجدٍا فلالت ه یل

هشلم لیس نو الهؤنيیو نو لم یأنو جارً  هآلٌ علیٌ اللٌ فطلتتَا فاذاو ٍی كدكههتَا فی كهانتَا فاذاو فیَا كال ندهد اليتی صلی

  .ةُائلٌ ه نو کان یؤنو ةاللٌ ه الیُم االرر فال یؤذی جارً

ت خظرت فاطهٌ زٍرا شالم اللٌ علیَا طرفیاب طد ه عرطکرد ای درتر پیغهتر آیا از از اةو نصعُد رهایت طدً کٌ نردی ةٌ ردن

نا ترک رشُل ردا چیزی ىزد طها نُجُد اشت ؟ خظرت فرنُد ای کيیزک آن چُب تر ةرایم ةیاهر ، کيیزک خصب االنر 

)جریدً( در ارزش نعادل خصو ه جصتجُ کرد انا آىرا ىیافت خظرت فرنُد های ةر تُ جصتجُ کو تا پیدا کيی ، زیرا کٌ آن 

  . خصیو اشت

کيیزک کٌ جاره کردً ةُد در آىجا پیدا کردً ه ةٌ خظرت زٍرا شالم اللٌ علیَا داد در آن ىُطتٌ ةُد ) فرنُد رشُل ردا 

انت دارد هشلم نؤنو ىیصت کصیکٌ ٍهصایٌ از ةال ه آزار اه در انان ىتاطد ه کصیکٌ ایهان ةٌ ردا ه رهز كی هآلٌ علیٌ اللٌ صلی

  .ٍهصایٌ اش را آزار ىهی دٍد

 
 ٍهصایٌ کیصت؟

هشلم کل ارةعیو داراو جیران نو ةیو یدیٌ ه نو رلفٌ ه عو یهیيٌ ه عو طهالٌ.) __جة التیظاء  هآلٌ علیٌ اللٌ كال رشُل اللٌ صلی

  .(فی آداب الصدتة ه الهعاطرة

  .ره ه از پظت شر ه از راشت ه چپ ٍهصایٌ اىد هشلم ٍر چَل راىٌ از پیض هآلٌ علیٌ اللٌ فرنُد رشُل ردا صلی

 
 خق ٍهصایٌ ةر گردن ٍهصایٌ

خق الجاران نرض عدتٌ هان نات طیعتٌ هان ااشتلرطک اكرطتٌ هان اصاةتٌ نصیتة عزیتٌ ههال ترفع ةيائک فُق ةيائٌ فتصد علیٌ 

  .الریح

یض طد،عیادتض کيی هاگرنردٍهراً جيازً اش ةرهی هشلهدق ٍهصایٌ آن اشت کٌ اگر نر هآلٌ علیٌ اللٌ فرنُد رشُل اکرم صلی

هاگر ازتُكرض رُاشت ةدٍی ه اگر خادثٌء رُطی ةر اه رخ داد ، تَيیتض گُئی ه اگر نصیتتی رخ داد تعزیتض گُئی ه ةيای 

  .رُد را از ةياء ه شارتهان اه فراتر ىتری ه جریان ةاد را ةر اه ىتيدی

 
 خفظ خریم ٍهصایٌ

هشلم ، نو اطلع علی ةیت جارً فرای عُرة رجل اه طعر انراة اه طیئاو نو جصدٍا علی اللٌ ان  هآلٌ علیٌ للٌا كال رشُل اللٌ صلی

  یدرلٌ اليار ال یتالی

هشلم فرنُد ٍر کس کٌ ةٌ راىٌء ٍهصایٌ اش ىگاً کيد ه عُرت نردی یا نُی زىی ، یا كصهتی از  هآلٌ علیٌ اللٌ رشُل ردا صلی

  .هىد اشت کٌ اه را ةٌ آتض ةترد ه ةاکی ىداردةدن اه را ةتیيد ةر ردا

 
 

 دعا ةرای ٍهصایٌ

  :فرنُد انام خصو علیٌ الصالم

، ةٌ عتادت ایصتاد ه نو تا صتح، جز دعا ةرای ٍهصایگاىهان چیزی از اه ىظيیدم. یَاشالمخظرت فاطهٌ زٍرا عل طتی نادرم،

  «.پصرم اهل ٍهصایٌ، ةعد رُدنان»صتح کٌ طد، در پاشذ شؤال نو گفت:

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


 دیگر خلُق

ةر گردن ٍهصایٌ عالهً ةر خلُق عاٍری فراهاىی کٌ در کتاةَای فلٌ ه خلُق ه ارالق ذکر طدً اشت، خلُق پيَان دیگری ٍم 

  .(ٍهصایٌ دارد )از جهلٌ دعا در خق اه

ٍهصایٌ ةاید ةا ٍهصایٌ رُیض ارتتاط ه ندتتی كلتی ةر كرار شازد. از جهلٌ خلُق دیگر ٍهصایٌ ایو اشت کٌ در ٍيگام نریظی 

ةرآهریم ه از ٍر گُىٌ ةٌ عیادتض ةظتاةیم، اگر از شفر ةاز آند ةٌ دیدىض ةرهیم، ه در نصائب ةٌ اه تصلیت ةگُییم، ىیازٍای اه را 

 .اذیت ه آزار ةپرٍیزیم
 

 


