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 : حّشخاكی رد باب موـهم 

 .هک ره هچ رب سل     ها   می كِؿ   اكاؿث اِسج ،  هب انم حظلث ؿِسج 

ـا می کنین هب انم اِ   ...ابخ

ئی هک رد ایى زنؿیکی سج   ـا  ...هب انم خ

 :با شسن اهلل اعرحمى اعرحین  ، هک حظلث ختمی مشطبت  ، ایپمػل حّك ِ مهربانی ِ عضن صرمّؿ   

تسبیظ ضّیًـ ، ره ذًـ اِ آنُا كا نمی شنّؿ 
 ...ره کو شسن اهلل اعرحمى اعرحین كا با یقیى ضرائت کًـ ، کٌّ اه هب همراٌ اِ 

   26ُ  1ك س الـكالرنثّ
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ّااهو اسج شسن اهلل اعرحمى اعرحین/ عضن سّماو اسج شسن اهلل اعرحمى اعرحین  رههک خ

 ظر چراؿاو اسج شسن اهلل اعرحمى اعرحین/ؿل اظر اتكیک اظر ؽامًّ شسن اهلل حّك

 ام ىلیماو اسج شسن اهلل اعرحمى اعرحین/انهم ای كا هُـ هُـ آِكؿٌ سج آؿامً تّیی

ِاظیل مى  ّاوسّكٌ ی  ِاضكجری سخ ؿل شبسخاو اسج شسن اهلل اعرحمى اعرحین /ربخـن ِ 

كام پقُاو اسج شسن اهلل اعرحمى اعرحین /اهلل اصصمـ،  مل عضن  ، مل هّ اهلل احـ

 ؿل شيیَاو اسج شسن اهلل اعرحمى اعرحین/گیصّیت كا بام نى اان فتحًایی بگّ

ّاث ظبخًـی زبو  اهلل اعرحمى اعرحینمشؿو آىاو اسج شسن /ای ظبانت محیی االم

ِای ام عضن  ره هک مهماو اسج شسن اهلل اعرحمى اعرحین/کًـ غّؿا می! مـنباو عضن اسج ِ 

ك )  ـا  (مُـی جُان

 

كؿ جز ام انم میبای اِ کالمی رب مباو آِكم   . بام  رد لمحٍ ای ؿیگر  هلن هب شّك آمـ ، ِ ؿل بیقشاك حّشتى شـ ، هک ؿیـم عضن نمی صقا

 .کالمی رد ػالن غیسج هک  ٍایسضٍ باشـ کسی رب مباو كانـ  انم میبای اِ ِ جز 
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 .سخى دینش  اِ سخى گفج  ،ِ ام  اِات صرصتی هسج ، ِ ات صرصتی ؿاؿٌ انـ  ، بایـ ام 

ّانـ ، ِ انم میبای اِ كا رب صهیفٍ ی ؿل اگنبكؿ ،   پو عضن  خّؿ هلن رد ؿسج ظرفت هک تقُا ام اِ بگّیـ ، ام اِ سخ

ـا خـ  اِن

 حمـ ِ سپاه ام آو تّسج ، ِ ره میبایی   صلٌّ ای ام جمال ؿالكای تّسج ، 

و ، ـا  ِ فطر انمج ؿاكِی ردؿمً

 ِ یاؿ   ِ انمج آكام سخٌ ؿلُای بیقشاكهاو ، هک تّ خّؿ صرمّؿی اال بقطراهلل تطرئى اضولّب ،  

ِامٌ ِ میبایت كا امػمن   بیکراهن ی  صاو رب ظبانماو صاكی می کنین  ،ِ ام سل عضن ِ ایماو ِ یقیى  ،انم شيآ

ِاصل شّین ،   باشـ ات هب ردیای محبتت 

 ِ ردیای صانماو مّس كِی مّس عضن كا صریاؿ منـ ،

 . ِ هلب اههاو  ، ِ صاو اهی بیقشاكهاو ،  با فطر انم میبایت  ، حیاتی صاِؿاهن بیابًـ  
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ِ ـا نـ ؿػای اهام سضاؿ ػلیٍ اعيالم رد حمـ ِ ثًای خ

ی اِل اسج   آو   ام سخایٌ      ـا ی آخر اسج  ِ  . غیسج  اِ   ام چيه اِلی قبل   هک خ ـا   .غیسج  اِ   ام چيه آخری زؼـ   هک مخصُّ خ

یی      ـا   .ػاجز اسج  اِ ِصق   ام   ای تّعیق کنًـٌ   ره   ی انـیشٍ  ِ  ؿیـنٌ اقصل   ام   ای دننيبٌ   ره ؿیـگاو   هک خ

  .ِدّؿ ؿاشضٍ باشـ آصریـ  آو کاك ؽلن   رد الگّیی  ِ  آيكٍ نمّهن   بی مصيت باضؾ خّیٌ  ِ  كـكث کامل   با   كا  آصرػنٌ جُاو     

.  مسـل محبج خّیٌ ربايلیخج  رد   كا  آنُا  ِ  كاٌ كاسج كاهی ىازج   هب خّؿ   ی اكاؿٌ   با   كا  سپو آصریـگاو     

ـا آنُا   ی اكاؿٌ   هک کيانی  كنـ  ِ  ؿیگراو موـم ؿاشضٍ یاكای اتخـل   رب   كا  خ ـا  ،  ؿقب افخاؿو ن

كنـ  ؿیگراو ؿقب  ام   كا  مصيت الهی آانو   هک نـن کيانی  ِ  ـا خضٍ اسج كـكث صلّ افخاؿو ن ـا   .رت ان

ی متؼال ربای      ـا كاو، كمم مؼلّمی   ام   یک   ره ِ خ ـا ّانـ  هک ميسقت نمّؿٌ اسج،   كا  صان ربایٌ كمم میاؿی موـك   هک   کو   آو  رهظز نت

كاهـ   آو   ام صرمّؿٌ    .بینصایـ  آو   رب ربایٌ انـك موـك نمّؿٌ،   هک کسی  ِ  ب

ِنـ     ـا گاٌ خ   آو سّی   هب صقك ایام ػمر،   با   هک منظّك ؿاشضٍ اسج،   كا  پایانی   آو ربای  ِ  مدیى نمّؿٌ   كا  آصریـگاو، اصلی   ام   یک   ره منـگی   رد آن

ِمگاك،   با  ِ  . گام ربمی ؿاكؿ گاٌ  ِ  . كسـ  می ادل صرا   آو نؾلی شـو طحظاث ك ِنـ   می پایاو   هب   اِ ػمر  ِ  ربمی ؿاكؿ   كا  آخریى كـم   هک آن ـا كسـ، خ

ِاصر   هک سّی مقصـی   هب  ِ  بگـلؿ   كا    اِ صاو  ّاب  ِمػ الهی، كهسپاك ىامؿ ِ  شواِث   یا بهشج ربیى  ِ  ؿعّتٌ صرمّؿٌ اسج یمنی ث   .ؿ

ظت خّیٌ، پاؿاً نیكّ ؽٚا صرهایـ  رب   كا  نیكّکاكاو  ِ  ضینش اػمال مشج خّؿ ربىانـ   هب   كا  بـکاكاو   هک اسج   آو ایى، ربای      ـا . اىاه ػ
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كاك اسج نصمؿُای اِ ِ  مؿنٌ اسج اسماء اِ،  ِ  پاك   . آش

كؿ   حن   کو چيه   ـا گاو   اِ اك ك  ام ن ّاسج کًـ اها هم ِاهغ   اِ اگشيپٌ   رد بامخ ّال    .شّنـ  می مّكؿ س

یی اسج     ـا ِاو ردیؾ کًـ،  ِ  نصمؿُای ضّانضّو   هب ابخالی بًـگاو   با   كا  ثًای خّیٌ  ِ  اظر شًازج حمـ   هک سخایٌ مخصُّ خ احيانُای صرا

ِمی خّیٌ گسؼلً ؿهًـ  ِ  كمم  ِ  انضام نـهًـ   اِ سخایٌ  ِ  ؽنؿُای الهی تطلف کنًـ  ِ  نصمؿُا   رد بًـگاو    .ننمایًـ  اِ ٍکر  ِ  ك

ّاغيت سهّٗ کنًـ  حـ   هب  ِ  مشم انياغيت ؽاكس شـٌ   ام رد ایى صّكث     ِنـ متؼال . عي ـا ذنیى تّعیق   كا  کخاب مغكن خّیٌ، آنُا   رد ذًايكٍ خ

ّانًـ بلكٍ : طرؿٌ اسج ّاو گمراٌ   ام عي   .رتنـعي

سج     ـا  ، الُام صرمّؿ  ها   هب نصمج ٍکر خّیٌ   ام  ِ ،  اكمانی صرمّؿ   ها   هب   كا  معشفت خّؿ   ام   ای بهرٌ   هک چرا  ، ِ سخایٌ مخصُّ خ

 ،  تّحیـ خّیٌ كاهنمایی نمّؿ   رد اؽالُ   ی مشتصٍ   هب   كا    ها  ِ   ، گضّؿ  ها سّی   هب   كا  كصّبيػٌ   هب رداهی انؽتًاهی ػلن   ام ربخی  ِ   

  .امشً ؿِك طرؿ  رد   كش  ِ  اطغاؿ   ی ٍائصٍ   ام  ِ 

 ، شماك بًـگاو سخایشگر شيِكؿگاك باشین  رد تمام ػمر   رد   هک ذًاو سخایشی کنین   كا  اِ     

  .قت ظرفضٍ انـ رببامييسب  اِ خشنّؿی  ِ  موام ؿفّ   هب   هک کيانی   ام   كا  سخایٌ خّیٌ ضّی سبقج   با  ِ   

ّاك جُاو آخرث  ِ ،   كِشى ىامؿ   ها ربای   كا  اهی ػالن ربمػ   اتكیکی  هک سخایشی  ِ  حمـ      ،  آىاو ظرؿانـ   ها ربای   كا  كاٌ ؿش

و صحنٍ   ها مًامل  ِ  ـا . رت شّؿ محشل، شلیق  ی زنؿ ٍاه
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ِمی   . کسی ستن نمی شّؿ  هب رهظز  ِ  كسـ   می ضینش اػماعٌ  ِ  پاؿاً   هب شخطی   ره   هک ك

ِمی   ّانـ کاكی انضام ؿهـ  ِ  چيه یاك   هک ك ب) ِ  یاِكی نمی ت   .یاكی نمی شّنـ( انيانُای ظرفخاك ػقا

ی      ـا و مقشب الهی ضراك گـلؿ  رد  ِ  ظيیى ربسـ اػلی ع  ات   ها ثًای  ِ  حمـ   هک کنین   می آيگّهن سخایٌ   كا  خ ـا   .کخاب مشنّم زنؿ ٍاه

گامی ظرؿؿ   هب   ها مّسب ذشن كِشنی   هک سخایشی        . خـلٌ شّنـ ِ  ِحشج، ربم منًـ  ِ  رته   ام ذشمُا   هک هن

ِمی   ی ِسیلٍ   هب   ها  ِ    .شّینبـکاكاو كِسیاٌ هستًـ زنؿ شيِكؿگاك كِسفیـ   هک حمـهاو ك

ی، صای ؿهـ  رد  ِ  آتٌ ردؿانك الهی رباهنـ   ام   كا    ها   هک حمـی     ـا ّاك طرم خ   .د

ّاو   ها   هب   هک سخایشی      ـ   آو ت ّانین   ات سَخ گاو مقشب الهی كاقبت   با بت  ،  همـِشی نماميي  ِ  صرشت

هرنصیى شّین ِ  اغبیا   با مرل طرامج كصّبی  ِ  بهشج صاِیـ الهی   رد  ِ 
  .كسل الهی 

یی اسج      ـا   .ربظزیـ  كا  صلاث حسنٍ  ِ  اؽالم نیكّ   ها ربای   هک سخایٌ، مخصُّ خ

ِمی  ها ِ ربای      ك سخشیـ ِ  آصریـگاو ربرتی   ی همٍ   رب   كا    ها  ِ   ،  اهی پاكـنٌ اكمانی ؿاشج  ك ـا . لضیلت پای

  .ظرؿیـنـ  ها منواؿ  ِ  زعث الهی، معیغ  ِ  كـكث کامل   با آصریـگاو   ی همٍ   هک آنضا   ات  

یی اسج      ـا ! شسضٍ اسج  ها كِی   رب   كا  رداهی نیام   ی سّی خّؿً همٍ   هب   ها باب نیام   جز   هک سخایٌ مخصُّ خ
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ّانین   می ایى عال، چگّهن   با   ّانین   می   كی  ِ  سخایٌ کنین   كا    اِ ت  ربآميي؟   اِ طر ً  ی عُـٌ   ام ت

یی اسج   آو   ام حمـ      ـا  ،  ضراك ؿاؿ   ها ربای   كا  اسباب غبٔ  ِ  ردآمیخج   ها   با   كا  گسؼلً  ِ  ازباك شس٘   هک خ

ّاكط انضام اػمال  ِ   ، اهی منـگی کامیاب نمّؿ  نَاٗ  با   كا    ها  ِ  . آصریـ  ها ِدّؿ   رد   كا  د

ِمی  با  ِ      .منج نُاؿ  ها   رب پایاو خّیٌ،   بی نصمؿُای   با  ِ  نیام ىازج   بی   كا    ها طرم خّؿ  ِ  لضل   با  ِ  ؼقا ؿاؿ   ها   هب  اهی پاك،  ك

گاٌ، ربای ایى      . امّكی نهی صرمّؿ  ما   كا    ها آمهایٌ کًـ   كا    ها سپاه  ِ  ربای اینكٍ ٍکر  ِ   ، صرهاو ؿاؿ  ها   هب بیامهایـ   كا    ها ٙاعج   هک آن

ّاك شـین، اها   رب  ِ  سلپیچی طرؿین   اِ امش   ام بًـگاو   ها آيكٍ   با   تػجیل ننشمّؿ  رد  ِ  مباردث يکرؿ   ها ؿهّبت   رب   اِ مشکب انصرهانی س
. ااقتنم خّیٌ 

كا نمّؿ   ها   با طرم  ِ  كِی صطق   ام كحمج ؽاُ خّؿ   با بلكٍ   ـا   .ؿاشج  كا    ها بامگشج  ِ  ربؿباكی ااظتنك تّهب  ِ  كِی علن   ام مهربانی،  ِ  كافت   با  ِ  م

یی اسج      ـا . آو، بهرٌ مًـ شـین  ام طرمٌ  ِ  ؽاغش لضل   هب مق٘   هک تّهب كاهنمایی طرؿ، نصمتی   رب   كا    ها   هک سخایٌ مخصُّ خ

ـا طرم  ِ  تّهب، اهل لضل   ی ِسیلٍ   هب اظر تقُا  ِ      .ها، شسیاك ؽظین اسج  رب   اِ لضل  ِ  احياو  ِ  نیكّ   ها زنؿ   اِ شماك آميي تحقیوا نصمج   هب خ

ِنـ      ـا . ضّهن نبّؿٌ اسج  طرؿنـ ایى  می منـگی   ها   ام شيپ   هک مّكؿ تّهب ربای کيانی   رد البضٍ، سنت خ

ِنـ آنچٍ ؽاكس   ـا ّاو   ام هماان، خ مٌ   هب   جز  ِ   ، ربؿاشضٍ  ها   ام  صّؿ  ها ٙاقت  ِ  ت ـا ّاو،   ی ان كمیق ننشمّؿٌ   ها   هب ت  ،  ت

كاطیق سهل   هب تقُا  ِ  شضٍ اسج ِ  ربای چيه کو، حجج  ِ   ، مّظق ىاخضٍ اسج  كا    ها آىاو  ِ  ت   .ػقكی باقی يگقا

كاك کسی اسج  ِ  بًاربایى، شقی      . ىامؿ  می صراهن   كا  ث خّیٌ معصيج شيِكؿگاك َالك  با   هک میان
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گاك کسی اسج  ِ  سؼاؿتمًـ  ِ    ـا صّؿٌ  ِ  مشخام   هک كست   .کًـ  می اٙاعج   اِ   ام كاغب خ

سج     ـا ّانـ همٍ   هک آنياو . ِ سخایٌ مخصُّ خ   اِ پسًـیـٌ رتیى سخایشگراو زنؿ  ِ    اِ بعؼلیى ؽلن  ِ  رتیى هالئكٍ  مقشب  هک   كا  سخایشی   ی بت

  .ؿهًـ ٍامل شضّؿ  می انضام 

  .تمام ؽلن باشـ  رب اه شياو ربرتی شيِكؿگاك   ىاري سخایٌ  هب نسبت   آو ربرتی  ِ  لضیلت   هک سخایشی     

. اِسج  آو   ام ثًا  ِ  ثًااه، بام حمـ  ِ  حمـ   ی همٍ   ام پو     

 ،   اسج   اِ حمـی سنای ، بامهانـگاو ؽٚا صرمّؿٌ  ِ  بًـگاو صقشضٍ   ی همٍ   رب  ِ    ها   هب   هک نصمتی   ره مواضل   رد  

مٌ   هب ـا   . آنُا اعاهط ؿاكؿ  هب پایانٌ   بی ػلن   هک اشیائی   ی همٍ   ی ان

مٌ   هب مّدّؿاث،  ِ  اشیاء   آو   ام   یک   ره ربارب   رد  ِ  ـا   .ِم قیامج سنای اِسجك  ات سلمـی  ِ  ذًـیى ربارب ػـؿٍاو حمـی ابـی   ی ان

مٌ   هک حمـی     ـا كً انؽتًاهی  ِ   ، حياب  بی شماكً  ِ ،  پایاو انپقري   اً ان ـا   .مهانٌ ويپسضٍ باشـ ِ ،   مو

. آمشمً ظرؿؿ  ی ِسیلٍ  ِ    اِ مّسب خشنّؿی  ِ  ٙاعػٌ ربىانـ  ِ  موام ؿفّ   هب   كا    ها   هک حمـی 

ـا كاهنمایی کًـ سّی بهشج  هب   كا    ها  ِ    ب الهی حلظ نمایـ   ام  ِ   ، خ كؿ  ِ  ٙاعج   رب  ِ   ، ؾضبٌ ایمى ظرؿانـ  ام  ِ ،  ػقا ـا ـگیٌ مّیـ ب  ،   بً

  .انضام ِظایق الهی باشـ ِ    حن اؿای   رب   ها یاِك  ِ ،   معصيػٌ بامؿاكؿ   ام  ِ 

و   رد   كا    ها   هک حمـی      ـا  ،  اِظیای الهی ضراك ؿهـ  ِ  شماك سؼاؿتمً
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. شُاؿث كسیـٌ انـ ردآِكؿ  هب شمشـل ؿشمًاو   با   هک آانو   صق   رد  ِ 

 .ستّؿٌ اسج ِ  سلشيسج   اِ البضٍ،  

 

 

 لٖائل ِ ربکاث حالِث سّكٌ ی حمـ 

 

 ﴾۷تعداد آیه -۱سوره -سوره الفاتحه  ﴿

هکی : سّكٌ حمـ  

:انم اهی ؿیگر سّكٌ  
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ِافیافتحت الكخاب، ام   ...ٌ، ٍافیٍ، کافیٍ، ّلّة، حمـ،  الكخاب، ام اضقشآو، سبغ المزانی،   

 

 ﴾۱﴿ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 

ایشگر ِنـ سخشًـٌ سَخ ـا  هب انم خ

 ﴾۲﴿اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن 

ِنـی اسج هک شيِكؿگاك جُانیاو اسج ـا  سخایٌ مخصُّ خ

 ﴾۳﴿الرَّْحمِن الرَِّحيِم 

( ِنـی هک ـا ایشگر اسج ( خ گاو كا صرا ظرفضٍ)سخشًـٌ ِ سَخ ِ كحمج ػام ِ ؽاصٌ هم )  

یِن   ﴾۴﴿َماِلِك یَ ْوِم الدِّ

ِنـی هک( ـا ِم جزاسج( خ  هالک ك

 ﴾۵﴿ِإیَّاَك نَ ْعُبُد وِإیَّاَك َنْسَتِعيُن 

 تقُا تّ كا ؽيؾلستین، ِ تقُا ام تّ یاكی میدّميي!( شيِكؿگاكا )

 ﴾۶﴿اهِدنَا الصَِّراَط الُمسَتِقيَم 

یت نى ـا  ها كا هب كاٌ كاسج ه
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 ﴾۷﴿ِصَراَط الَِّذیَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َواَل الضَّالِّيَن 

 كاٌ کيانی هک آانو كا مشمّل نصمج خّؿ ىاختی، هن کيانی هک رب آانو ؾضب طرؿٌ ای، ِ هن گمرااهو

 

 
  

 تنسـل نمّهن شلط ام کخاب  

 ﴾۱﴿ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 

 ِسيگی اهی سّكٌ حمـ 

 : ایى سّكٌ رد میاو سّكٌ اهی ضرآو ردخشٌ لّم اضؼاؿٌ ای ؿاكؿ هک ام مصایای مري سلذشمٍ می گـلؿ 

 آهنگ ایى سّكٌ _  1

ـا اسج ، اها ایى  ایى سّكٌ اىاىا با سّكٌ اهی ؿیگر ضرآو ام نظر طحى ِ آهنگ صرم ّاو سخى خ كِشنی ؿاكؿ هب ؽاغش اینكٍ سّكٌ اهی ؿیگر همٍ زعن

ِنـ غشم مًاصاث ِ سخى گذتى با اِ كا هب بًـگانٌ آمّخضٍ اسج ـا  . سّكٌ ام مباو بًـگاو اسج ، ِ هب تدبـل ؿیگر رد ایى سّكٌ خ

 . آؿام ایى سّكٌ با حمـ ِ سخایٌ شيِكؿگاك شلِع می شّؿ

شًاسی ِ ایماو هب كسخاخـن)ء ِ مؼاؿ اایماو هب مبـِ با اربام  ـا  .اؿاهم می یابـ، ِ با توإااه ِ نیاماهی بًـگاو پایاو می گـلؿ( خ
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گاو ضراك ظرفضٍ ِ هب آسماو صؽّؿ می کًـ ّانـ، احياه می کًـ هک رب بال ِ شي صرشت گامی هک ایى سّكٌ كا می خ ك ؿل ، هن ـا ِ رد ػالن  انياو آگاٌ ِ بی

ـا زنؿیكؼل می شّؿكِعاغيت   . ِ معنّیت طحظٍ هب طحظٍ هب خ

هب ىاختگی یا تحریق شـٌ هک  ـا )میاو ایى يكضٍ شسیاك صاظب اسج هک اىالم رب ؽالف شسیاكی ام مقا اه اقئل می شّنـ هب  ِاسطٍ (ؽلن )ِ (خ

یَاو اكتباٗ ربضراك کنًـ ـا ِاسطٍ با خ  .!مشؿم ؿستّك می ؿهـ هک بـِو چيه 

ـا با انياو ، ِ مؾلّم با ؽاغن ، رد اینضا تقُا اِ كا می ضيًـ، با اِ سخى می ضّیـ، ایپم ایى سّكٌ تبلّكی اه ِاسطٍ خ ث ام هریى اكتباٗ زنؿیک ِ بی 

ِاسطٍ  اِ كا با ضًّ صاو می شنّؿ، حتی چيه ایپمػل مشسل ِ صرشضٍ مقشبی رد ایى میاو 

 مظر ضرآو مجیـ اسجغیسج ِ فجب اینكٍ ایى ويپنـ ِ اكتباٗ مستقین ؽلن با ؽاغن آؿا

 . سّكٌ حمـ اىاه ضرآو اسج _  2

ّانین ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )رد حـیثی ام ایپمػل اطرم  هلل انْاكی خـمج  ِ ایى )اطحمـ ام اضقشآو (هک می خ ـا گامی صّؿ هک صارب بى عب هب هن

 :هب اِ صرمّؿ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )كسیـ، ایپمػل ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )ایپمػل 

 )ػلرنكُا، معل اطحمـ، ام الكخاب ! اال اػلمک الضل سّكة ازنلُا اهلل فی کخاهب ؟ اقل موال هل صارب بلی بابی انت ِ امی یا كسّل اهلل )

یت باؿ، هب مى تؼلین نى ،( ـا ـا رد کخاشٌ انمل طرؿٌ هب تّ تؼلین کنن ، صارب رعٓ طرؿ آكی پـك ِ هاردم هب ف  مػلایپ آیا ربرتیى سّكٌ ای كا هک خ

 . )سّكٌ حمـ هک ام الكخاب اسج هب اِ آمّزج سپو إاهف صرمّؿ ایى سّكٌ شلای ره ردؿی اسج هگر مشگ ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )
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ِ القی ننسی بیـٌ ها ازنل اهلل فی اطتّكاة ، ِ ال فی اعزصّك، ِ ال فی اضقشآو  : (نقل شـٌ هک صرمّؿ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )ِ نـن ام ایپمػل 

نجیل ِ هن رد مصّك، ِ هن حتی رد ضرآو ، مثل ایى  قسن هب) (الكخاب مزلُاهی ام 
ِنـ هن رد تّكاث ِ هن رد ا ـا کسی هک صاو مى هب ؿسج اِ اسج خ

  . )سّكٌ كا انمل يکرؿٌ اسج ، ِ ایى ام الكخاب اسج 

ّای ضرآو ، سخشی ام آو ؿل ّای ایى سّكٌ كِشى می شّؿ، چرا هک ایى سّكٌ رد حقیقج فهرستی اسج ام مجمّع مهت يل ایى سخى با اتءمل رد مهت

یت ِ ٕالظت هک خ٘ افصل مؤ مًاو ِ کاصراو  ـا ـا اسج ، سخشی رد مؽينٍ مؼاؿ ِ كسخاخـن سخى می ضّیـ ِ سخشی ام ه تّحیـ ِ شًازج صلاث خ

 ِیـ، ِ نـن رد آو اٍاكاهی اسج هب عاكميج مٚلن شيِكؿگاك ِ موام كصّضيت ِ نصمؿُایاسج سخى می گ

همخنیى اٍاكٌ هب مياءهل عباؿث ِ بًـگی ِ اختْاُ آو هب ( سخٌ كحماغيت ِ كحیميج )بی پایانٌ هک هب ؿِ سخٌ ػمّمی ِ خصّطی 
ميسقت می ظرؿؿ، ِ 

 . فاث پاك اِ شـٌ اسج

 . اسج ، هن تّحیـ صلاث ، هن تّحیـ امؼال ، ِ هن تّحیـ عباؿث رد حقیقج هن بیايگر تّحیـ فاث

اىاه ِ هب ممنی )ام (ااقتعؿ هب هلب ، اضراك هب مباو ، ِ ػمل هب اكکاو كا رد رب ؿاكؿ، ِ می ؿانین : ِ هب تدبـل ؿیگر ایى سّكٌ مشاحل هس گاهن ایماو 

 . كیشٍ اسج

 . )اضقشآو اضلاتحت   ِ اىاه ... او لكل شی ء اىاىا( :ؿف اىالمی می ضّیمعشِ منسل )ابى عباه (هک ٍایـ هب هریى ؿظیل اسج 

ِمري بًای ضرآو ، سّكٌ حمـ اسج ... ره چـنی اىاه ِ ٍاغّؿٌ ای ؿاكؿ( هریى جُاث اسج هک رد لضیلت ایى سّكٌ ام  كِی. )ِ اىاه 

ِاؽطی مى االجر کانما ( :نقل شـ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )ایپمػل  ایما ميلن ضراء افتحت الكخاب اؽطی مى االجر کانما ضراء رلثی اضقشآو ، 
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ّانـٌ اسج  ره ميلمانی )تصـم ػلی كل مؤ مى ِ مؤ منٍ  مٌ کسی اسج هک ؿِ سّم ضرآو كا خ ـا ّانـ پاؿاً اِ هب ان ِ طبن نقل )سّكٌ حمـ كا سخ

ّانـٌ   . )ِ ضّئی هب ره صرؿی ام مشؿاو ِ مانو مؤ مى هـهي ای صرسخاؿٌ اسج ( باشـ ؿیگری پاؿاً کسی اسج هک تمام ضرآو كا خ

كام ِ ؿستّكاث اسج ـا اسج ِ سخشی تّهج هب كسخاخـن ِ سخٌ ؿیگری اح هک  تدبـل هب ؿِ سّم ضرآو ٍایـ هب ؽاغش آنسج هک سخشی ام ضرآو تّهج هب خ

ّاو ؽالهص طرؿ هک سخٌ اِل ِ ؿِم رد سّكٌ حمـ آمـٌ ، ِ تدبـل هب تمام ضرآو هب  ؽاغش آو اسج هک همٍ ضرآو كا ام یک نظر رد ایماو ِ ػمل می ت

 . حمـ جمغ اسج  ایى ره ؿِ رد سّكٌ

 ) ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن)سّكٌ حمـ افتؾاك زبكگ ایپمػل _  3

ّاو یک مّهبت زبكگ هب ایپمػل  معشفی شـ، ِ رد ربارب كل ضرآو ضراك ( آهل ِ ىلن ّلی اهلله ػلیٍ ِ )صاظب اینكٍ رد آیاث ضرآو سّكٌ حمـ هب عن

حمـ هک هفج آهي اسج ِ ؿِ باك انمل شـٌ  ها هب تّ سّكٌ) :(اضعظین ِ ضوـ آطيًاك سبؼا مى المزانی ِ اضقشآو ) :ظرفضٍ اسج ، آنضا هک می صرهایـ

همخنیى ضرآو زبكگ سخشیـین 
 ( 67 ِكٌ حجر آهيه) (ؿاؿین 

 . اینضا رد ربارب سّكٌ حمـ ضراك ظرفضٍ اسج ، زنِل ؿِباكٌ آو نـن هب ؽاغش اهميج لّم اضؼاؿٌ آو اسجضرآو با تمام ؽظرػٌ رد 

او اهلل تؼالی ) : نقل شـٌ اسج هک صرمّؿ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )ام ایپمػل ( ػلیٍ اعيالم )هریى مضمّو رد حـیثی ام امـل مؤ مًاو ػلی 

ِنـ ) :(اب ِ دؼلُا باماء اضقشآو اضعظین ِ او افتحت الكخاب اشلف ها فی ضنّم اضعشً اصرؿ االؽتًاو ػلی زلاتحت الكت ـا زبكگ هب ؽاغش ؿاؿو خ

ـا اسج ای رعً خ  .! سّكٌ حمـ باطخصُّ رب مى منج نُاؿٌ ِ آرنا رد ربارب ضرآو ؽظین ضراك ؿاؿٌ ، ِ سّكٌ حمـ بااكمهؼلیى فؽارئ گنُج
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  اتءکیـ رب حالِث ایى سّكٌ_  4

همٍ اتءکیـ رب   ای ام لضیلت سّكٌ حمـ صّؿ كِشى هک چرا رد اعاؿیث اىالمی رد مًازغ شیعٍ ِ سنی ایى  اهی لّم هک تقُا بیاو ضّهش  تّهج هب سحذبا 

ـا زنؿیک می کًـ، صلای ؿل ِ كِعاغيت می آصریًـ،  ـ، اِ كا هب خ حالِث آو شـٌ اسج ، حالِث آو هب انياو ، كِط ِ ایماو می سَخ

ـا ِ ؽلن اصزِو می ىامؿ، ِ میاو اِاكاؿٌ ا  .ِ گًاٌ ِ انحراف افّلٍ می افكًـ نياو كا نـلِمًـ ِ حالً اِ كا رد كاٌ خ

ّانی( ػلیٍ اعيالم )هب هریى ؿظیل رد حـیثی ام اهام ّاؿم  ابزیو اكزغ كانث اِلهى خّم ضعى ، ِ حیى اظب٘ الی االكٓ ، ِ حیى  كو(م می خ

چُاك باك صریاؿ کشیـ ِ انهل سل ؿاؿ شيٚاو ) :(ػلی حیى فؼلة مى اعرسل ، ِ حیى ازنظت ام الكخاب ( هل ِ ىلن ّلی اهلله ػلیٍ ِ آ)زعذ محمـ 

گام زعثج محمـ  گامی صّؿ هک ام بهشج هب مؽیى تؿنل یافت ، سّؽیى باك هن ـا كانـٌ شـ سپو هن ِمی صّؿ هک ام ردگاٌ خ نخستیى باك ك
ّلی اهلله ػلیٍ ِ )

  . )فؼلث ایپمػلاو صّؿ، ِ آخریى باك مهانی صّؿ هک سّكٌ حمـ انمل شـزؼـ ام ( آهل ِ ىلن 

ّای سّكٌ  مهت

م اٍاكٌ هب مٚلب مهمی اسج ـا  : هفج آهي ای هک رد ایى سّكٌ ِدّؿ ؿاكؿ ره ك

گام شلِع رد ره کاك هب ها می آمّمؿ سل آؿامی )شسن اهلل ( ـا كا هب هن ؿ ام فاث پاك خ ـا  .اسج ربای ره کاك، ِ استم

ّاهب ام  ردسی )اضؼالریى ؿ هلل كب اطحن( اسج ام بامگشج همٍ نصمؿُا ِ رتضيت همٍ مّدّؿاث هب اهلل ، ِ تّهج هب ایى حقیقج هک همٍ ایى م

 .فاث پاکٌ سلذشمٍ می گـلؿ

اّلی نظام رتضيتی يكضٍ كا بامضّ می کًـ هک اىاه ؽلقج ِ رتضيت ِ عاكميج اِ رب پاهي كحمج ِ كحماغيت اسج ، ِ محّك  ایى )حمى اعرحین اعر(
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تشكیل می ؿهـ
 .جُاو كا هریى اصل 

ِنـ رب آو ؿاؿگاٌ ؽظینتّجهی اسج  )هالک خّم الـیى ( ـا  . هب مؼاؿ، ِ سلای پاؿاً اػمال ، ِ عاكميج خ

كاء انيانُا كا بیاو می کًـ ، تّحیـ(ایاك نمبـ ِ ایاك نستدیى )  .رد عباؿث ِ تّحیـ رد نقطٍ ات

لمستقین (
یؿُا همٍ ام سّی اِ اسج، بیايگر )اهـان اصطلاٗ ا ـا یت ِ نـن تّجهی اسج هب ایى حقیقج هک ه ـا  ! نیام ِ عضن بًـگاو هب مياءهل ه

ِاضظ ِ كِشنی اسج ام صلاٗ مستقین كاٌ کيانی اسج هک مشمّل نصمؿُای اِ شـٌ انـ، ِ ام كاٌ  سلانضام آخریى آهي ایى سّكٌ ، رتسین 

ـا اسج  . مغضّنيب ِ گمرااهو د

ـا سخى می ضّیـ ِ سخشی ام نیاماهی بًـٌِ ام   . یک نظر ایى سّكٌ هب ؿِ سخٌ ميسقت می شّؿ سخشی ام حمـ ِ ثًای خ

ّانین ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )رد حـیثی ام ایپمػل ( ػلیٍ اعيالم )ذًايكٍ رد عيّو اخباكاعرٕا  ِنـ متؼال ذنیى صرمّؿٌ: می خ ـا و سّكٌ م( خ

ّاهـ ام مى حمـ كا میاو خّؿ ِ بًـ ٌ ام ميسقت طرؿم نیمی ام آو ربای مى ، ِ نیمی ام آو ربای بًـٌ مى اسج ، ِ بًـٌ مى حن ؿاكؿ ره هچ كا می خ

ّاهـ ِنـ زبكگ می صرهایـ بًـٌ ام بًام مى آؿام طرؿ، ِ رب مى اسج هک کاكاهی اِ كا هب : سخ ـا گامی هک بًـٌ می ضّیـ شسن اهلل اعرحمى اعرحین خ آخر هن

گامی  ربىانن ِ ِنـ )اطحمـ هلل كب اضؼالریى (هک رد همٍ عال اِ كا شي ربکت کنن ، ِ هن ـا زبكگ می ضّیـ بًـٌ ام مشا حمـ ِ سخایٌ طرؿ، ِ ؿانسج  خ

ّاٌ باشیـ هک مى نصمؿُای سلای آخرث كا رب نصمؿُای ؿنی می  ای اِنصمؿُائی كا هک ؿاكؿ ام انحیٍ مى اسج ، ِ بالاه كا نـن مى ام اِ ؿِك طرؿم ، ض

 . اصزاین ، ِ بالاهی آو جُاو كا نـن ام اِ ؿمغ می کنن همايگّهن هک بالاهی ؿنیا كا ؿمغ طرؿم
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گامی هک می  ِنـ (اعرحمى اعرحین )ضّیـ ِ هن ـا ِاو می کنن ، ِ : می ضّیـ خ ّاٌ باشیـ بهرٌ اِ كا ام كحمتن صرا ّاهی ؿاؿ هک مى كحماو ِ كحیمن ، ض بًـٌ ام ض

 . سهن اِ كا ام ؽٚاین اصزِو می ىامم

گامی هک  ِم جزا كا ام آو مى ؿانسج ، : صرهایـ اِ می (هالک خّم الـیى )می ضّیـ ِ هن ّاٌ باشیـ همايگّهن هک اِ عاكميج ِ هالکيج ك ِمض  مى رد ك

 . حياب ، حياشٌ كا آىاو می کنن ، حسًاتٌ كا می پقريم ، ِ ام سيئاتٌ صلف نظر می کنن

گامی هک می  ِنـ (ایاك نمبـ)ضّیـ ِ هن ـا ّاٌ می گـلم رب ایى عباؿث  خ زبكگ می ضّیـ بًـٌ ام كاسج می ضّیـ، تقُا مشا شيسػٌ می کًـ، مى شما كا ض

ّابی هب اِ می ؿهن هک همٍ کيانی هک مؾاضق ایى صّؿنـ هب عال اِ عبطٍ خّكنـ  .ؽاصِ ث

گامی هک می  ـا  (ایاك نستدیى )ضّیـ ِ هن ّاٌ باشیـ مى اِ كا رد کاكاهیٌ كمك می کنن  بًـٌ ام ام مى یاكی دسضٍ ، ِ تقُا هب: می ضّیـ خ مى پًاٌ آِكؿٌ ض

ِم شيیَانی ؿسػٌ كا می گـلم  . ، رد سختكُا هب صریاؿً می كسن ، ِ رد ك

گامی هک می ضّی لمستقین)ؿ ِ هن
ّاهـ ا( سّكٌ  ات آخر) (... اهـان اصطلاٗ ا ّاسضٍ بًـٌ ام رب آِكؿٌ اسج ، ِ اِ ره هچ می خ ِنـ می ضّیـ ایى خ ـا م مى خ

ّاهن طرؿ آنچٍ امیـ ؿاكؿ، هب اِ می سخشن ِ ام آنچٍ بین ؿاكؿ ایرنٌ می ىامم ّاهـ هک مى اصابت خ  . سخ

 

 چرا انم ایى سّكٌ افتحت الكخاب اسج ؟

مخخلفی هک ام ایپمػل ( ضرآو )آؿامظر کخاب  هب ممنی (افتحت الكخاب )
ِایاث  نقل شـٌ هب خّبی ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )اسج ، ِ ام ك

 . نـن هب هریى انم شًاخضٍ می شـٌ اسج( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )استلاؿٌ می شّؿ هک ایى سّكٌ رد مهاو خّؿ ایپمػل 
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ميائل اىالمی گضّؿٌ می شّؿ ِ آو اینكٍ رب ؽالف آنچٍ رد میاو ظرِهی مشهّك اسج هک ضرآو رد ؽطل  ام اینضا رديچٍ ای هب سّی مياءهل مهمی ام

ّلی اهلله )هب صّكث شياکًـٌ صّؿ، زؼـ رد مهاو اصّبکر یا ػمر یا عثماو جمغ آِكی شـ ضرآو رد مهاو خّؿ ایپمػل ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )ایپمػل 

نخستیى سّكٌ ای صّؿٌ هب هریى( ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن 
ِاال هن ایى سّكٌ  ِم جمغ آِكی شـٌ صّؿ، ِ سلآؿامً هریى سّكٌ حمـ صّؿٌ اسج ،   صّكث امش

 .انمل شـٌ ، ِ هن ؿظیل ؿیگری ربای انتؾاب انم افتحت الكخاب ربای ایى سّكٌ ِدّؿ ؿاكؿ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )اسج هک رب ایپمػل 

كك متؼـؿ ؿیگری رد ؿسج  ـا ِاهعيج كا اتءديي می کًـ هک ضرآو هب صّكث مجمّهع ای هک رد ؿسج هاسج رد ؽطل ایپمػلم ّلی ) اسج هک ایى 

 .ِ هب صرهاو اِ جمغ آِكی شـٌ صّؿ( اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن 

ـا ( ػلیٍ اعيالم )ػلی بى ارباهین ام اهام ّاؿم  ضرآو رد : صرمّؿ( هي اعيالم ػل)هب ػلی  ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن)نقل طرؿٌ هک كسّل خ

ام آو مضلو ربؽاسج ِ آو ( ػلیٍ اعيالم )نطؼاث حرري ِ کاؼق ِ امزال آو شياکًـٌ اسج آو كا جمغ آِكی کنیـ سپو إاهف می کًـ ػلی 

 ( وجمعٍ فی ثّب اصنش ثن ختن ػلیٍ ) ػلیٍ اعيالم)ِ انٚلن ػلی )كا رد پاكهچ مكؿ كيگی جمغ آِكی نمّؿ سپو رب آو مهر مؿ 

ّاكممی ؿانشمًـ معشِف اهل تسنى رد  ّاٌ ؿیگر اینكٍ خ کًـ هک ػلی بى ابی ٙاظب ِ ابی بى كعب  نقل می(ػلی بى كیاط )ام (مًاقب )کخاب ض

ـا   .جمغ آِكی طرؿنـ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )، ضرآو كا رد مهاو كسّطخ

 : آِكؿٌ اسج)میـ بى اثبت (ام  )مسخـكك (سنت رد کخاب سّؽیى ٍاهـ جملٍ ای اسج هک عاكن حّیسًـٌ معشِف اهل 

م كا طبن كاهنمائی ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )خـمج ایپمػل  ها رد( :می ضّیـمیـ  ـا ضرآو كا ام نطؼاث شياکًـٌ جمغ آِكی می طرؿین ِ ره ك
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ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ )با ایى عال ایى حّشضٍ اه متنشم صّؿ ایپمػل رد مرل مًاسب خّؿ ضراك می ؿاؿین ، ِلی ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )ایپمػل 

 . )ث ؿستّك ؿاؿ هک آو كا یكضا جمغ کًـ، ِ ها كا ام ٕاعي ىاختى آو رب حقك می ؿاً( ػلیٍ اعيالم )هب ػلی ( ىلن 

 (. آِكی شـٌ صّؿهب هریى صّكث ضنّنی جمغ  رد مهاو كسّل اهلل ضرآو) :سیـ مشتظی ؿانشمًـ زبكگ شیعٍ می ضّیـ

جمغ آِكی طرؿنـ ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )نقل می کنًـ هک شٌ ننش ام انْاك ضرآو كا رد ؽطل ایپمػل  ذنیى (شمبی )عياطر ام طػلانی ِ ابى 

جمغ آِكی طرؿ، گفج چُاك ننش هک همٍ ام ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )ِ قخاؿٌ نقل می کًـ هک ام انو شيسیـم هچ کسی ضرآو كا رد ؽطل ایپمػل 

ِایاث ؿیگر هک نقل همٍ آنُا هب طّل می انضامـ ابی بى كعب ،: انْاك صّؿنـ  .مؼاف، میـ بى اثبت ، ِ اصّمیـ ِ زعظی ك

ِاكؿ شـٌ انتؾاب انم افتحت الكخاب ربای سّكٌ حمـ همايگّهن هک گذتین ٍاهـ منـٌ ای هب ره عال ػالٌِ رب ایى اعاؿ یث هک رد مًازغ شیعٍ ِ اهل تسنى 

 . ربای اثباث ایى مّضّع اسج

 : سؤ ال

و معشِف اسج هک ضرآو پو ام   اینضا ایى سؤ ال شيپ می آیـ هک چگّهن می رد ـا ّاو ایى گفضٍ كا باِك طرؿ با اینكٍ رد میاو ظرِهی ام ؿانشمً ت

 .(یا کياو ؿیگر( ػلیٍ اعيالم ) صّسیلٍ ػلی)جمغ آِكی شـٌ ، ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )ایپمػل 

جمغ آِكی طرؿ تقُا خّؿ ضرآو نبّؿ بلكٍ مجمّهع ای صّؿ ام ضرآو ِ تنسـل ِ ٍاءو ( ػلیٍ اعيالم ) ضرآنی هک ػلیاها : رد پاىـؼ ایى سؤ ال بایـ گفج 

 . زنِل آیاث ، ِ هانًـ آو

ّگـلی ام اخخالف ضرائت ِاحـی با   ِ اها رد مّكؿ عثماو ضرائنی رد ؿسج اسج هک نَاو می ؿهـ عثماو ربای صل م هب حّشتى ضرآو  ـا اه اك
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كی نمّؿ ضرائت ِ  كی مصمّل نبّؿ)نقطٍ صقا  .(   چرا هک ات آو مهاو نقطٍ صقا

جمغ آِكی نَـٌ ِ ایى افتؾاك نصيب عثماو یا ؽمیفٍ اِل ِ  ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن)ِ اها اصلاك جمعی رب اینكٍ ضرآو هب هیذّهج رد مهاو ایپمػل 

ِایت رد مّكؿ اِ نقل می   ره ؿسضٍؿِم گشج ٍایـ رتشيب هب ؽاغش لضیلت ىامی صّؿٌ باشـ، ِ لقا  ای ایى لضیلت كا هب کسی نسبت می ؿهـ ِ ك

ّاو باِك طرؿ ایپمػل ا .ؿ نى ذنیى کاك مهمی كا انؿیـٌ ظرفضٍ باشـ رد عالی هک اِ هب کاكاهی شسیاك کّچک هن ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )صّال چگّهن می ت

اىاسی اىالم ، کخاب زبكگ تؼلین ِ رتضيت ، مري بًای همٍ ربانهم اهی اىالمی ِ ؿوائـ ِ تّهج ؿاشج ، هگر هن ایى اسج هک ضرآو اقحّو 

شج هک سخشی ام ضرآو ٕاعي ظرؿؿ ِ یا ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )ااقتعؿاث اسج ؟ آیا ػـم جمغ آِكی آو رد ؽطل ایپمػل  ـا ایى خطر كا ن

ِم کًـ  .اخخالافتی رد میاو ميلماانو رب

صرمّؿ مى ام میاو شما می كِم ِ ؿِ چـن ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )ِ سنی آو كا نقل طرؿٌ انـ هک ایپمػل  هک شیعٍ (ثوزیى )مشهّك هب ػالٌِ حـیث 

نن ایى خّؿ نَاو می ؿهـ هک ضرآو هب صّكث یک کخاب جمغ آِكی شـٌ صّؿ ـا ـا ِ ؽان كم کخاب خ  .كا هب یاؿگاك می صقا

ِایاتی هک ؿالظت رب جمغ آِكی ضرآو تّس٘ ظرِهی ام صغاهب مري نظر ایپمػل  ِ اظر می مينيب ؿ ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )ك ـا ؿاكؿ، ام نظر تؼ

ِایت ػـٌ ای ام آنُا كا معشفی کًـ   .ننشاث مخخلق اسج ىلكشم ايضاؿ نمی کًـ، ممكى اسج ره ك

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

نخستیى کلنگ ره مؤ سسٍ اكمنـاهی كا هب میاو همٍ مشؿم 
جُاو كسن اسج هک ره کاك مهن ِ شياكمشی كا هب انم زبكگی ام زبكگاو آؿام می کنًـ، ِ 

 .انم کسی هک مّكؿ ػالهق آنُا اسج رب مؽیى می منًـ، یمنی آو کاك كا با آو شخصيج مّكؿ نظر ام آؿام اكتباٗ می ؿهًـ
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نی اكتباٗ ؿهین هک فًا رد فاث  ِلی آیا بعؼل غیسج هک ربای پایًـٌ ـا ك ِ صاِی ـا صّؿو یک ربانهم ِ صاِیـ هانـو یک تشكیالث ، آو كا هب مّدّؿ پای

ِال می كِنـ، تقُا چـنی باقی می هانـ هک با آو فاث الزيال شستگی ؿاكؿ كؿ، چرا هک همٍ مّدّؿاث ایى جُاو هب سّی كننگی ِ م ـا  .اِ كاٌ ن

لمثل اسمی اظر انمی ام ایپمػلاو ِ اغبیا
كؿ، ِ اظر فی ا ـا ظت ِ حقیقج اسج هک كننگی رد آو كاٌ ن ـا ـا ِ ػ ء باقی اسج هب ػلت ويپنـٍاو با خ

ِال انپقري اسج رب سل (عاتن )ام  هربستگیٌ با سؾاِث اسج هک م
 . مبانُا اسج هب ؽاغش 

ـا اسج ِ هب هریى ؿظیل بایـ همٍ چـن ِ ره کاك كا با انم اِ آؿام طرؿ ِ رد ىاهي اِ  ام میاو تمام مّدّؿاث آيكٍ املی ِ ابـی اسج تقُا فاث پاك خ

نخستیى آهي ضرآو می 
ؿ نمّؿ لقا رد  ـا ایشگر)ضّئین ضراك ؿاؿ ِ ام اِ استم ِنـ سخشًـٌ سَخ ـا ایى کاك نبایـ تقُا ام نظر  .شسن اهلل اعرحمى اعرحین (بًام خ

ِاهعيج ِ ممنی با اِ  صحیظ ضراك می ؿهـ ِ ام ره ضّهن انحراف بام اسن ِ صّكث باشـ، بلكٍ بایـ ام نظر 
ويپنـ ؿاشضٍ باشـ چرا هک ایى اكتباٗ آو كا رد مسـل 

 . می ؿاكؿ ِ هب هریى ؿظیل ذنیى کاكی حتما هب پایاو می كسـ ِ شي ربکت اسج

ّانین( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )هب هریى ؿظیل رد حـیث معشِفی ام ایپمػل   (بؼللن یقطر فیٍ اسن اهلل فهّ ابال  امش فی كل( : می خ

ـا شلِع شّؿ بینشصام اسج ره)  . ) کاك مهمی هک بـِو انم خ

ـا ( ػلیٍ اعيالم )امـل مؤ مًاو ػلی  ّاهـ انضام ؿهـ بایـ شسن اهلل بگّیـ یمنی با انم خ پو ام نقل ایى حـیث إاهف می کًـ انياو ره کاكی كا می خ

ـا شلِع شّؿ خجسضٍ ِ مباكك اسجایى ػمل كا شلِع می کنن ، ِ ره ػملی   . هک با انم خ

گامی هک کاكی كا شلِع می کنین ، هچ زبكگ باشـ هچ : می صرهایـ( ػلیٍ اعيالم )ِ نـن می مينيب اهام باضر  ِاك اسج هن  (شسن اهلل (کّچک ، سنا
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 (. باشـبگّئین ات شي ربکت ِ میمّو 

كی ِ زواء ػمل شسضٍ هب  ـا ـا ؿاكؿکّاتٌ سخى اینكٍ پای  .اكتباطی اسج هک با خ

نخستیى آیاث هک هب ایپمػل ِحی شـ ؿستّك می ؿهـ هک رد آؿام شلِع تبمیؾ اىالم ایى ِظیفٍ خطـل كا با ان
ِنـ زبكگ رد  ـا م هب هریى مًاسبت خ

شلِع کًـ ـا  )اضرء باسن كبک ) :خ

ّاك ً( ػلیٍ اعيالم )ِ می مينيب حظلث حّط  گام س ّاس کٌّ پیکر آب هک ره طحظٍ با رد آو طّافو سخج ِ فديب هن ؿو رب کشتی ِ حرکت كِی ام

گام حرکت ِ رد مّهغ ث كالث هب یاكاو خّؿ ؿستّك می ؿهـ هک رد هن ِمی رب مش ِانی كِربِ صّؿ ربای كسیـو هب سل مؿنل مقصّؿ ِ جـل ِهق خطراث صرا

ّا فكُا شسن اهلل مجرااه ِ مشسكُا ِ)بگّیًـ  )شسن اهلل (کشتی   )41ٌ هّؿ آهي سّك( )اقل اكضب

دنتش ِ با ىالمج ِ ربکت ام کشتی ایپؿٌ شـنـ ذًايكٍ ضرآو می ضّی ِمی پشج سل صقا  :ؿِ آنُا ایى سنش شي مؾاغشٌ كا سلانضام با مّمقيج ِ جـل

 )48آهي  سّكٌ هّؿ) (مؼک ل یا حّط اظب٘ شيالم مًا ِ ربکاث ػلیک ِ ػلی امن ممى قی(

 ...( اهن مى ىلیماو ِ اهن شسن اهلل اعرحمى اعرحین )ؿهـ  ضراك می )اهلل  شسن(می حّیيـ سل آؿام آو كا ِ نـن ىلیماو رد انهم ای هک هب هلكٍ سبا 

 )30سّكٌ نرل آهي )

یت ِ سّم ششل هب ـا سؼاؿث اسج ام آؿام ات  ِ بام كِی هریى اصل ، تمام سّكٌ اهی ضرآو با شسن اهلل آؿام می شّؿ ات هـف اّلی هک هماو ه

ِمی ِ بـِو ٍکسج انضام شّؿ  .انضام با مّمقيج ِ جـل
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كاكاو هكٍ ِ پیمانشكًاو آؿام شـٌ ، ِ اػالم دنگ  رد آؿام (شسن اهلل )هک نُا سّكٌ تّهب اسج ث آو نمی مينيب چرا هک سّكٌ تّهب با اػالو دنگ هب دًایت

ِنـ هب كحماو ِ كحین ىامگاك غیسج ـا  . با تّعیق خ

 !؟ ِ هانًـ آو(شسن اعرامم )یا  (شسن اطؾاغن )ضّئین رد اینضا تّهج هب یک يكضٍ المم اسج ِ آو اینكٍ ها رد همٍ صا شسن اهلل می ضّئین چرا نمی 

ـا اسج ِ همٍ صلاث اِ كا یكضا بامضّ می کًـ، اها انمُای (اهلل )يكضٍ ایى اسج هک  ّاهین گفج ، صامصؼلیى انمُای خ ؿیگر ذًايكٍ هب مِؿی خ

 . اٍاكٌ هب سخشی ام امكالث اِ اسج ، هانًـ ؽاضقيج ِ كحمج اِ ِ هانًـ آو

ـا اسج ، ِ هن  (استؼانت دستى )رد آؿام ره کاك هن هب ممنی (شسن اهلل )هک گذتى ام آنچٍ گذتین ایى حقیقج نـن كِشى شـ   شلِع)هب انم خ

م یکی ام آو ؿِ كا رد  منسلاوهک )شلِع (ِ  (استؼانت )ِ ایى ؿِ یمنی (اِطرؿو هب انم  ـا زبكگ ها گاهی آو كا ام هن تلكیک طرؿٌ انـ ِ ره ك

ؿ می توـري ظرفضٍ انـ هب یک كیشٍ بام می ظرؿؿ، ؽالهص ایى ؿِ المم ِ هلزِم یكـیگرنـ یمنی هن با انم اِ شلِع می کنن ِ هن ام فاث پاکٌ اسج ـا م

 . ٙلبن

گامی هک کاكاه كا با حكیٍ رب  ِانی هب ره عال هن ِنـی هک كـكتٌ هالّم همٍ كـكتُا اسج ، سبب می شّؿ هک ام نظر ك ـا ِنـ آؿام می کنین خ ـا كـكث خ

ّاو رتشيبی رد خّؿ احياه کنین ، مطرئى رت باشین ، رتشيب کّشٌ  كالث نهراسین ِ هاءخّه نضّین ، ِ ضمًا غيت ِ   نـلِ ِ ت کنین ، ام ؽظمج مش

 . رت کنین  ػملماو كا پاكؼل ِ ؽاصِ

ـا  ِ گام شلِع کاكاه هب انم خ ِمی هب هن  .ایى اسج كمص ؿیگر جـل

 ام)ابى عباه (ربای ام سل شب ات هب صبظ ( ػلیٍ اعيالم )ظر هچ ره كـك رد تنسـل ایى آهي سخى بگّئین كن گفضٍ این چرا هک معشِف اسج ػلی 
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صا   ام هماو حظلث ایى سحذ كا هریى ِلی با حـیثی)كارت رنفضٍ صّؿشسن اهلل ف )با(سخى می گفج ، صبظ شـ رد عالی هک ام تنسـل )شسن اهلل (تنسـل 

ّاهین ؿاشج  . پایاو می ؿهین ، ِ رد سحـُای آیًـٌ ميائل ؿیگری رد ایى كارطٍ خ

هلل بى يحیی ) ـا صّؿ نشسج ، انگُاو صّؿ هب خـؽػٌ آمـ ِ بـِو گذتى شسن اهلل رب تختی هک رد آنضا  ( ػلیٍ اعيالم)امـل مؤ مًاو ػلی  هک ام ؿِسخاو (عب

آیا نمی ؿانی هک : ؿسج رب سل اِ کشیـ ِ مخن اِ التیام یافت زؼـ صرمّؿ( ػلیٍ اعيالم )بـنٌ منحرف شـ ِ رب مؽیى افخاؿ ِ سلً ٍکسج ، ػلی 

ّاهـ صّؿ، گفتن پـك ِ هاردم هب ف ـا شلِع شّؿ بی سلانضام خ ـا ربای مى حـیث طرؿ هک ره کاك بـِو انم خ ؿایت باؿ می ؿانن ِ زؼـ ایپمػل ام سّی خ

ّاهی شـ: ام ایى رتك نمی ضّین ، صرمّؿ  .رد ایى عال بهرٌ مًـ ِ سؼاؿتمًـ خ

گام نقل ایى حـیث صرمّؿ( ػلیٍ اعيالم )م اهام ّاؿ شسیاك می شّؿ هک زعظی ام شیمیاو ها شسن اهلل كا رد آؿام کاكٍاو رتك می ضّیًـ ِ : هن

ّاهج می ه ِنـ آنُا كا با انكاحتی م ـا ك شّنـ ِ ضمًا ایى خٚا ام انهم اػماعَاو شسضٍ شّؿخ ـا  . ( امؿ ات بی

 يكضٍ اه

 آیا شسن اهلل جزء سّكٌ اسج ؟ _  1

و ِ ػلماء شیعٍ اخخالفی رد ایى مياءهل غیسج ، هک شسن اهلل جزء سّكٌ حمـ ِ همٍ سّكٌ اهی ضرآو اسج ، اصّال ظبت شسن  ـا اهلل رد رد میاو ؿانشمً

ّاٌ منـٌ ایى امش اسج مريا می ؿانین رد ؽتى ضرآو چـنی إاهف حّشضٍ نَـٌ اسج ، ِ فطر شسن اهلل رد ؽتى ضرآو مجیـ رد  آؿام همٍ سّكٌ اه، خّؿ ض

 . اتضنّو مصمّل صّؿٌ اسج ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن)آؿام سّكٌ اه ام مهاو ایپمػل 

و اهل تسنى ، حّیسًـٌ تنسـل المًاك جمغ ـا ّال آنُا هب شلط مري طرؿٌ اسج ِ اها ام نظر ؿانشمً  : آِكی صامعی ام ان
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و نيشيپ ام اهل هكٍ اعن ام مقُاء ِ اقكیا ـا و ضرآو رد میاو ػلما وگتفگ اسج هک آیا شسن اهلل رد آؿام ره سّكاهی جزء سّكٌ اسج یا هن ؟ ؿانشمً

ِاو اِ ِ ام جملٍ ابى کثـل ِ اهل کّهف ام جملٍ ػاصن ِ کيائی ام ضراء، ِ زعظی ام صغاهب ِ  همخنیى ٍامعی رد کخاب دـیـ، ِ جـل
اتزدیى ام اهل مـینٍ ، ِ 

همخنیى ػلمای اهامیٍ ِ ام صغاهب طبن گفضٍ آانو ػلی 
ِ ابى عباه ِ ( ػلیٍ اعيالم )ثّكی ِ احمـ رد یکی ام ؿِ نّعٌ معتوـنـ هک جزء سّكٌ اسج ، 

هلل بى ػمر ِ اصّرهريٌ ، ِ ام ػلمای اتزدیى سمیـ بى جبـل ـا  .ِ ؽٚا ِ مرهی ِ ابى المباكك ایى ؿقیـٌ كا ربظزیـٌ انـ عب

ای جز   كٌسپو إاهف می کًـ مهمؼلیى ؿظیل آنُا اتلام همٍ صغاهب ِ کيانی هک زؼـ ام آنُا كِی کاك آمـنـ رب فطر شسن اهلل رد ضرآو رد آؿام ره سّ

آنچٍ جزء ضرآو غیسج جـلاسضٍ ؿاكنـ، ِ هب هریى ؿظیل آؽیى كا رد آخر  سّكٌ ربائت اسج ، رد عالی هک آنُا متموا تّصیٍ می طرؿنـ هک ضرآو كا ام

 ... سّكٌ افتحٍ فطر يکرؿٌ انـ

ِاو اصّحنیفٍ ِ زعظی ؿیگر نقل می کًـ هک آنُا شسن اهلل  سپو ام هالک ِ جـل

 . كا یک آهي مستقل می ؿادنتسن هک ربای بیاو آؿام سّكٌ اه ِ افّلٍ میاو آنُا انمل شـٌ اسج

 .ِ زعظی ام اقكیاو کّهف نقل می کًـ هک آنُا شسن اهلل كا جزء سّكٌ حمـ می ؿادنتسن هن جزء ىاري سّكٌ اه( مقیٍ معشِف اهل تسنى )احمـ ِ ام 

 .ام مجمّع آنچٍ گفضٍ شـٌ ذنیى استلاؿٌ می شّؿ هک حتی اكؽلیت اقطغ اهل تسنى نـن شسن اهلل كا جزء سّكٌ می ؿانًـ

 ؿاِنـاهلل صامصؼلیى انم ػ _  2

ِمو ؿلّ)رد جملٍ شسن اهلل نخسج با کلمٍ اسن كِربِ می شّین هک هب گفضٍ ػلمای اؿبیاث رعب اصل آو ام سمّ  ظرفضٍ شـٌ هک هب ممنی بلًـی ِ ( رب 

كی ام مشعلٍ خلا ِ پقُانی هب مشحل ِم ِ ظهّك ِ اكتلاع اسج ، ِ اینكٍ هب ره انمی اسن گفضٍ می شّؿ هب ؽاغش آنسج هک مفهّم آو زؼـ ام انهگقا ٌ رب
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ـا می کًـ ِ ام مهمل ِ بی ممنی صّؿو رد می آیـ ِ ػلّ ِ اكتلاع می ی كی ، ممنی پی  .ابـاكتلاع می كسـ، ِ یا هب ؽاغش آنسج هک ضلظ با انهگقا

ـا هک رد ضرآو مجیـ ِ یا ىاري  ربخّكؿ می کنین (اهلل )کلمٍ هب ره عال زؼـ ام کلمٍ اسن ، هب  ـا اسج ، مريا ربكسی انمُای خ هک صامصؼلیى انمُای خ

ـا كا منؼکو می ىامؿ، تقُا انمی هک اٍاكٌ هب تمام صلاث ِ  م ام آو یک سخٌ ؽاُ ام صلاث خ ـا مًازغ اىالمی آمـٌ نَاو می ؿهـ هک ره ك

 .هماو اهلل می باشـ امكالث الهی ، یا هب تدبـل ؿیگر صامغ صلاث صالل ِ جمال اسج

ّاو صفج ربای  ِنـ ؿاظبا هب عن ـا ّاو نمّهن گفضٍ می (اهلل )کلمٍ هب هریى ؿظیل اسماء ؿیگر خ  : شّؿ هب عن

ِنـ اٍاكٌ می کًـ هک هب جنصٍ)كحین )ِ  (ـفّك) ـا  )226افو اهلل ـفّك كحین زقشٌ ( آمشمً خ

ـا _  3   كحمج ػام ِ كحمج ؽاُ خ

ـا اسج هک ٍامل ؿِسج ِ ؿشمى ، مؤ مى ِ کاصر ِ مشهّك رد میاو ظرِهی ام  منسلاو ایى اسج هک صفج كحماو ، اٍاكٌ هب كحمج ػام خ

ّا  ّاو نصمج بی ردیيٌ همٍ صا کشیـٌ همٍ بًـگاو ام م هب نیكّکاك ِ بـکاك می باشـ، مريا می ؿانین باكاو كحمج بی حياشٌ همٍ كا كسیـٌ ، ِ خ

ِمی خّی ً كا ام سنشٌ گسؼلؿٌ نصمؿُای بی پایانٌ رب می گـلنـ، ایى هماو كحمج ػام اِ اسج هک پننٍ هستی كا رد ضّانضّو حیاث بهرٌ مًـنـ، ِ ك

گاو رد ردیای آو غّهط ِكنـ  .رب ظرفضٍ ِ هم

هب كحمج ؽاُ شيِكؿگاك اسج هک ِسيٌ بًـگاو معیغ ِ ّاطظ ِ صرهانػلؿاك اسج ، مريا آنُا هب عكن ایماو ِ ػمل ّاطظ ،  اٍاكٌ )كحین (ِلی 

كنـ، بهرٌ مًـ ظرؿنـ ـا كاكاو ام آو سهمی ن  .ٍایستگی ایى كا یافضٍ انـ هک ام كحمج ِ سخشٌ ِ احياو ؽاطی هک آغّؿگاو ِ تؾه

رد ضرآو هب صّكث مٚلن آمـٌ اسج هک نَاهن ػمّميج  رد همٍ صا )كحماو (باشـ آنسج هک مٚلب تقُا چـنی هک ممكى اسج اٍاكٌ هب ایى 
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ِنـ نسبت هب مؤ : (مقیـ فطر شـٌ هک ؿظیل رب خصّصيج آو اسج هانًـ کاو بالمّمنیى كحیما گاهی هب صّكث )كحین (هک آنسج ، رد عالی  ـا خ

 .ؿ سّكٌ حمـِ گاٌ هب صّكث مٚلن هانى( 43اب احز) ( مًاو كحین اسج

ـا رد شسن اهلل نیامـٌ اسج ؟_ 4  !چرا صلاث ؿیگر خ

ِ رد شسن ( سجز سّكٌ ربائت آو هن هب ؿظیلی هک ىازوا گذتین )ایى مّضّع اقضل تّهج اسج هک تمام سّكٌ اهی ضرآو با شسن اهلل شلِع می شّؿ 

، ِ ایى سؤ ال ايگـن اسج هک چرا سخنی ام زقیٍ صلاث رد می شّؿاِ حكیٍ  (كحماغيت ِ كحیميج )تقُا كِی صفج  (اهلل )انم ِسيٌ اهلل پو ام 

 ایى مّضغ حياه هب میاو نیامـٌ ؟

ؿ کنین هک آاثكً رب سلاه ـا ك جُاو اها با تّهج هب یک يكضٍ ، پاىـؼ ایى سؤ ال كِشى می شّؿ ِ آو اینكٍ رد آؿام ره کاك المم اسج ام صفتی استم

ّافكى اسج ، همٍ مّدّؿاث كا صرا   . ظرفضٍ ِ ظرفخاكاو كا رد طحظاث سحرانی نضاث سخشیـٌ اسجشيت

 ) كحمج مى همٍ چـن كا صرا ظرفضٍ اسج):ِ كحمتی ِسعج كل شیی ء: بعؼل اسج ایى حقیقج كا ام مباو ضرآو ششنّیـ آنضا هک می ضّیـ

 )156ارعاف (

ّانین كبًا ِسعج كل شیی  ـا می خ یا كحمج خّؿ كا رب همٍ چـن گسؼلؿٌ ای ( : ء كحمتِ رد صای ؿیگر ام مباو عاهالو رعً خ ـا  )7مؤ مى ) (خ

ّاؿد سخج گال ح  ام سّی ؿیگر می مينيب ایپمػلاو ربای نضاث خّؿ ام ذن

ـا  گال صرعّنیاو می ضّیًـ ِ نجًا ربحمتک ربای نضاث )مّسی (می مؿنـ نّم ِ ٙاقت صرىا ِ ؿشمًاو خطرانك ، ؿسج هب ؿامى كحمج خ  ام ذن

یا ها كا هب ك( : ـا  )86خّنو ) (حمج خّؿ كاهئی سخٌ خ
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ـا  ـا ؿل می بًـنـ، ِ ام اِ استم ؿ ِ یاكی می ٙزبًـ، مؤ مًاو كاستیى با گذتى شسن اهلل اعرحمى اعرحین رد آؿام کاكاه ؿل ام همٍ صا رب می کنًـ ِ تقُا هب خ

ِنـی هک كحرػٌ صراگـل اسج ، ِ چيه مّدّؿی ام آو ، بی نصيب غیسج ـا  . خ

ّامل اقطعی ایى رده كا نـن ا ِنـ رب كحمج اسج ِ مضاماث جنصٍ اانثتسئی ؿاكؿ هک ات ع ـا ّاو آمّزج هک اىاه کاك خ م شسن اهلل هب خّبی می ت

ّانین یا مى سبقج كحمضٍ  ّاهـ یافت ، ذًايكٍ رد ؿػا می خ ـا نضّؿ تحهن نخ ئی هک كحمتج رب ؾضبج ىشيپ ظرفضٍ اسج  ای) : ؾضصٍربای آو پی ـا خ

كنـ، انيانُا .( ّاهغ ضلِكث بگقا  نـن بایـ رد ربانهم منـگی ذنیى باشًـ، اىاه ِ پاهي کاك كا رب كحمج ِ محبج ضراك ؿهًـ ِ تّسل هب خضّنت كا ربای م

 ! می شّؿ، تقُا سّكٌ تّهب هک با اػالو دنگ ِ خضّنت آؿام می شّؿ ِ بـِو شسن اهلل اسج آؿام (كحمج )سّكٌ با  113سّكٌ ؿاكؿ،  114ضرآو 

 ﴾۲﴿َحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن ااْ 

 جُاو سعم كحمج اِ اسج

نخستیى ِظیفٍ بًـگاو آنسج هک هب یاؿ مبـ هک (شسن اهلل )زؼـ ام 
ء زبكگ ػالن هستی ِ نصمؿُای بی پایانٌ بیذتًـ، هماو نصمؿُای اآؿامظر سّكٌ صّؿ، 

ِانی هک سلاسل ِدّؿ ها كا اعاهط طرؿٌ ِ كاهنمای ها رد شًازج شيِكؿگاك ِ هن ايگـنٌ ها رد كاٌ عبّؿیت اسج   .صرا

ّا : اینكٍ می ضّئین  گامی هک نصمتی هب اِ می كسـ لّكا می خ هـ، سخشًـٌ نصمج كا ششًاسـ، ِ طبن صرهاو لطرث هب ايگـنٌ هب ؽاغش آنسج هک ره انيانی هب هن

 .سپاىگزاكی ربخـنؿ ِ حن ٍکر اِ كا اؿا کًـ

شًاسی هب ( ؿوائـ)هب هریى جهج ػلمای ػلن کالم  ـا نخستیى سحذ ایى ػلن ، هک سخى ام ايگـنٌ اهی خ
 كا هک (ِدّب ٍکر منعن )میاو می آیـرد 

ّاو ايگـنٌ ػ  .ؿاشًاسی ، یاؿآِك می شّنـیک صرهاو لطری ِ ؿولی اسج هب عن

ء، اكاهنمای ها رد شًازج شيِكؿگاك نصمؿُای اِ اسج ، هب ؽاغش آو اسج هک بعؼلیى ِ صامصؼلیى كاٌ ربای شًازج مبـ: ِ اینكٍ می ضّئین 
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 .مٚاضعٍ رد اسلاك آصرػنٌ ِ كاماهی ؽلقج ِ مخصّّا ِدّؿ نصمؿُا رد كارطٍ با منـگی انيانُا اسج 

 (اطحمـ هلل كب اضؼالریى )هب ایى ؿِ ؿظیل سّكٌ افتحت الكخاب با ایى جملٍ شلِع می شّؿ 

 :شّؿ ِ نخايش آو تّهج (ٍکر)ِ  )مـط )ِ  (حمـ)المم اسج ، هب تلاِثربای پی ربؿو هب ػمن ِ ؽظمج ایى جملٍ 

گامی هک کسی آگااههن کاك خّبی انضام ؿهـ، ِ یا  رد (حمـ)_ 1 ضغج رعب هب ممنی سخایٌ طرؿو رد ربارب کاك یا صفج نیک اختیاكی اسج ، یمنی هن

 .صفتی كا ربای خّؿ ربظزیًـ هک سلذشمٍ اػمال نیک اختیاكی اسج ، ها اِ كا حمـ ِ سخایٌ می ضّئین 

ّاٌ رد هب ممنی  (مـط )ِلی  لمثل تعشیفی كا هک ام یک ضّره ظرانؾُا می  ره ضّهن سخایٌ اسج ، خ
ربارب یک امش اختیاكی باشـ یا غـل اختیاكی ، فی ا

 .کنین ، رعب آو كا مـط می انمـ، ِ هب تدبـل ؿیگر مفهّم مـط ، ػام اسج رد عالی هک مفهّم حمـ ؽاُ می باشـ

ایقُا محـِؿرت اسج ، تقُا رد ربارب نصمؿُائی ٍکر ِ سپاه می ضّئین هک ام ؿیگری با میل ِ اكاؿٌ اِ هب ها كسیـٌ اسج ِ اظر هب  ام همٍ (ٍکر)مفهّم ِلی 

ـ، ذنیى هجيتن می گـلین هک ره ضّهن  هب ااٚالط  (اطحمـ)اضق ِ الم ایى يكضٍ تّهج کنین هک  اضق ِ الم جنو اسج ِ رد اینضا ممنی ػمّميج كا می سَخ

ِنـی اسج هک شيِكؿگاك جُانیاو اسج   ِ سخایٌ مخصُّ  حمـ ـا  .خ

یت رد ؿلُا می پاشـ، ره مؼلمی هک تؼلین می ؿهـ، ره  ـا شخِ حتی ره انيانی هک سلذشمٍ خـل ِ ربکتی اسج ، ِ ره ایپمػل ِ كهػل الهی هک حّك ه

كاهی می نُـ سخای ّاهب رد سؾاِتمًـی هک سخشٌ می کًـ، ِ ره طبيبی هک مشهمی رب مخن صان ـا سلذشمٍ می گـلؿ، چرا هک همٍ ایى م ً آنُا ام سخایٌ خ

، ِ سخایٌ ایقُا سخایشی ربای اِ اسج  ـا  .اصل ام انحیٍ فاث پاك اِ اسج ، ِ یا هب تدبـل ؿیگر حمـ ایقُا، حمـ خ

، ایقُا نـن همٍ ام انحیٍ اِ اسج ، بًارب ایى تمام حمـاه هب اِ ِ نـن اظر خّكشیـ حّكافَانی می کًـ، ارباه باكاو می باكنـ، ِ مؽیى ربکاتٌ كا هب ها تحّيل می ؿهـ

 .رب می ظرؿؿ
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 .(ؿقت کنیـ)ِ هب تدبـل ؿیگر جملٍ اطحمـهلل كب اضؼالریى ، اٍاكٌ ای اسج هن هب تّحیـ فاث ِ هن صلاث ِ هن امؼال 

ِاهغ ام قبیل فطر(كب اضؼالریى )رد اینضا هب   (اهلل )تّعیق اصّال  _  2 ل زؼـ ام بیاو مـػا اسج ، ضّئی کسی سؤ ال می کًـ چرا همٍ ؿلی ، رد 

ـا اسج ، رد پاىـؼ گفضٍ می شّؿ ضرآو مجیـ می ضّیـ القی احسى . جُانیاو اسج  ِ شيِكؿگاك ((كب اضؼالریى)اینكٍ اِ ربای : حمـاه مخصُّ خ

ِنـ کسی اسج هک آصرػنٌ ره چـنی كا هب بعؼلیى صّكث ) :كل شیی ء ؽلقٍ  ـا  (7 سدـٌ) (ؿاؿانضام خ

ـا اسج ) :ٓ اال ػلی اهلل كمقُاِ ها مى ؿاةب فی االك: ِ نـن می ضّیـ ِمیٌ رب خ  .(6هّؿ )  (ره دنبًـٌ ای رد مؽیى اسج ك

ّاهب ِ نیككُا كا با اكاؿٌ ِ اختیاك خّؿ ايضاؿ طرؿٌ اسج ، رب ٕـ گفضٍ  ایى (حمـ)کلمٍ ام  _  3 ِنـ همٍ ایى م ـا يكضٍ نـن هب خّبی استلاؿٌ می شّؿ هک خ

ء مجبّك صئ سخٌ می ؿانًـ ـا ـا كا همانًـ خّكشیـ یک مب  .آانو هک خ

ّاهـ صّؿصاظب اینكٍ حمـ تقُا رد آؿام کاك غیسج ، بلكٍ پایاو کاكاه نـن ذًايكٍ ضرآ _  4 ـا خ  .و هب ها تؼلین می ؿهـ با حمـ خ

ّاهن او اطحمـهلل كب  تحيؿهن فكُا ىالم ِ آخر ؿع
ّاهن فكُا سبغايک اللهن ِ  ّانین ؿع رد بهشج  سخى آنُا) :اضؼالریى رد مّكؿ بهصتیاو می خ

ِنـ ام ره عيب ِ نقِ ، ِ تحيج آنُا ىالم ، ِ آخریى سخنَاو اطحمـ هلل كب اضؼالریى  ـا  .(10 خّنو)  (اسج نخسج مؿنٌ شمرؿو خ

همسل  هک هب ؿخؼل  (كضيصٍ )شيؿامؿ ِ کلمٍ هب ممنی هالک ِ ّارب چـنی اسج هک هب رتضيت ِ اّالط آو می  رد اصل  (كب )کلمٍ اها  _  5

ّانـٌ اً شيِكً می یابـ  .انياو گفضٍ می شّؿ ام هرينضا ظرفضٍ شـٌ اسج ، مريا اِ ره ذًـ ام شّره ؿیگری اسج ِلی مري نظر پـك خ

ـا اٙالم ـا گفضٍ می شّؿ، ِ اظر هب غـل خ ك)مزال می ضّئین ظرؿؿ حتما هب صّكث إاهف اسج  ایى کلمٍ رطّك مٚلن تقُا هب خ ـا  ّارب) (كب ال

 )کشتی  ّارب)  (كب اعظذينت ) (ؽاهن 
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نی ؿیگری نـن رب آو اصزِؿٌ اسج ِ آو شخِ زبكگی اسج هک صرهاو اِ مٚاع می باشـ، اها زمیـ غیسج هک ره ؿِ مغ  (مجمغ البیاو )ك رد تنسی

 .ممنی هب یک اصل بام ظرؿؿ

كاو س  (ػالریى) کلمٍ _  6 مغ ػالن اسج ِ ػالن هب ممنی مجمّهع ای اسج ام مّدّؿاث مخخلق هک ؿاكای صلاث مشؼلك ِ یا مهاو ِ م

ِم،  ِم ِ ػالن ؿري ّاو ِ ػالن گیاٌ ، ِ یا می ضّئین ػالن شلم ِ ػالن سعب ػالن امش  ػالن)بًاربایى مشؼلك هستًـ، مزال می ضّئین ػالن انياو ِ ػالن عي

گامی هک هب خّؿ هب تقُائی ممنی   (  .می شّؿ اٍاكٌ هب تمام مجمّهع اهی ایى جُاو اسج  جمغ شسضٍ  (ػالریى)صّكث جمعی ؿاكؿ ِ هن

جمغ ػامل اسج رد عاظیكٍ همٍ ػالمُای ایى جُاو ّاحباو ؿقل دنتسين، هب هریى  مصمّال ربای (یى)شيپ می آیـ هک جمغ بارد اینضا ایى سؤ ال 

گاو ِ انيانُا ِ جى  ؿظیل زعظی ام منسلاو کلمٍ ػالریى كا رد اینضا اٍاكٌ هب ظرٌِ اه ِ مجمّهع اهئی ام ّاحباو  .ؿقل می ؿانًـ هانًـ صرشت

نظّك ام تـليب ایى اسج هک مجمّعُای ام ّاحباو صلاث مخخلق كا با ِصق م)ایى احتمال نـن ِدّؿ ؿاكؿ هک ایى جمغ سؾاغش تـليب باشـ 

 (عنق ربرت تّعیق کنین 

ـا رب اِ باؿ ذنیى نقل ( ػلیٍ اعيالم )اهام ّاؿم  ام دـ ها: می ضّیـ (المًاك)حّیسًـٌ تنسـل _  7 ّاو خ انيانُا  تقُا )ػالریى )شـٌ هک مشاؿ ام هک كض

ِنـ :(ظیكّو للؼالریى نقريا)هب هریى ممًا آمـٌ اسج هانًـ   (ػالریى )کًـ رد ضرآو نـن سپو إاهف می . هستًـ ـا ضرآو كا رب بًـاهً صرسخاؿ ات  خ

ك کًـ   .(1( )1سّكٌ صراقو آهي )جُانیاو كا انقا

ّاهین ؿیـ هک ره ذًـ کلمٍ ػالریى رد شسیاكی ام آیاث ضرآو هب ممنی انيانُا ّاكؿ استصمال ػالریى كا رد ضرآو رد نظر بگـلین خ آمـٌ اسج  ِلی اظر م

ّاكؿ ممنی ِسیصؼلی ؿاكؿ، ِ انيانُا ِ مّدّؿاث ؿیگر جُاو كا رد رب  ّاث ِ كللٍ اطحمـ كب)می گـلؿ، هانًـ ِلی رد پاكٌ ای ام م كب االكٓ  اعسم
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ـا اسج هک هالک ِ شيِكؿگاك آسمانُا ِ مؽیى ، هالک ِ شيِكؿگاك جُانیاو اسج  سخایٌ: (اضؼالریى كب   .(36صاثیٍ آهي )  (مخصُّ خ

ّاث ِ  اقل صرعّو)هانًـ ِ  گفج شيِكؿگاك ػالمیاو چیسج ؟ مّسی رد پاىـؼ  صرعّو) :(االكٓ ِ ها ضيقهماِ ها كب اضؼالریى اقل كب اعسم

 .(سّكٌ شعشاء 24ِ  23آهي )  (گفج شيِكؿگاك آسمانُا ِ مؽیى ِ آنچٍ میاو ایى ؿِ اسج

ِایتی  ّانین نقل طرؿٌ ذنیى می ( ػلیٍ اعيالم )ام ػلی  (عيّو االخباك)هک ّـِم رد کخاب صاظب اینكٍ رد ك اعيالم رد ضمى  هک اهام ػلیٍ) :خ

ّاانث كب اضؼالریى هن اطجماػاث ، مى كل مؾلّم مى اطجماؿاث ِ : آهي اطحمـهلل كب اضؼالریى صرمّؿتنسـل  اضؼالریى اٍاكٌ هب  كب) :اطهي

كبی صاو   مجمّع همٍ مؾلّاقث اسج اعن ام مّدّؿاث ـا  .(ِ صان

كؿ، مريا اظر هچ کلمٍ ػالریى مفهّمٌ گسؼلؿٌ ِ ِسیغ اسج ، ِلی ام آنضا هک گل  ـا ِایاث تٖاؿی ِدّؿ ن سل سبـ اها اشتباٌ نضّؿ هک رد میاو ایى ك

ِا مجمّهع مّدّؿاث جُاو انياو می باشـ،  كؿٌ می شّؿ، ِ زقیٍ كا اتزغ ِ رد ىاهي اِ می ضيًـ، بًاربایى اظر رد ك یت اهام گاهی ايگشج كِی اِ صقا

 .تنسـل هب انيانُا شـٌ سؾاغش آو اسج هک هـف اّلی رد ایى مجمّهع زبكگ انيانُا هستًـ (ػلیٍ اعيالم )سضاؿ 

ػالن کبـل ِ ػالن صضـل، ِ منظّكٍاو ام ػالن صضـل ِدّؿ یک انياو : ایى يكضٍ نـن اقضل تّهج اسج هک زعظی ػالن كا هب ؿِ ضّهن ميسقت طرؿٌ انـ

مخخلفی هک عاكن رب ایى ػالن زبكگ می باشـ، ِ رد حقیقج انياو نمّهن  اسج ، چرا هک ِدّؿ
یک انياو خّؿ هب تقُائی مجمّهع ای اسج ام نـلِاهی 

.ربؿاكی ام همٍ جُاو اسج   

ـا  آنچٍ سبب می شّؿ هک مخصّّا ها كِی مفهّم ِسیغ ػالن حكیٍ کنین آو اسج هک زؼـ ام جملٍ اطحمـهلل آمـٌ رد ایى جملٍ همٍ حمـ ِ سخایٌ كا  مخصُّ خ

 نصمتی ِ ره همٍ سخایشُا مخصُّ اِ اسج چرا هک ره امكلی ِ ره: می شمرین ، سپو كب اضؼالریى كا هب مؿنهل ؿظیلی رب آو فطر می کنین ، می ضّئین 
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 مّهبتی هک رد جُاو ِدّؿ ؿاكؿ هالک ِ ّارب ِ شيِكؿگاكً اِ می باشـ

 يكضٍ اه

  خ٘ سلػ رب همٍ كب اطنّعُا 

ّاكٌ ربای ایى جُاو كب اطنّعُایی اقئل صّؿنـ، سلذشمٍ ا هب نَاو می ؿهـ هک منحرافو ام خ٘ تّحیـ كاستیى ، هم یى مٚاضعٍ اتكخي اؿیاو ِ مقا

ـا كا  ؿل٘ ایى صّؿٌتلکر  ّاع مّدّؿاث نیام هب كب اطنّع مستولی ؿاكؿ هک آو حّع كا رتضيت ِ كهػلی کًـ، ضّیا خ هک امگو می طرؿنـ ره یک ام اح

ّاع نمی ؿادنتسن .کافی ربای رتضيت ایى اح  

ی زبكگ  ـا ِامؿٌ خ كاك كب اطنّعی اقئل صّؿنـ، ام جملٍ خّاننیاو ؿ كا ( كب اطنّع )حتی ربای امّكی همانًـ عضن ؿقل ، تضاكث ، دنگ ِ ش  

ئی ؿارئ ىاخضٍ ،  ـا ك آنُا رب صرام هلٍ المپ زبم خ ـا (کلـٌ )رد .ِ ره یک مظهر یکی ام صلاث آؿمی صّؿنـ شيسػٌ می طرؿنـ هک هب پً  

م كا بًامی می انمیـنـ،  (آشّك )پایتخج کضّك ـا كب اطنّع آب ، كب اطنّع هاٌ ، كب اطنّع خّكشیـ ِ كب اطنّع مرهٌ اقئل صّؿنـ، ِ ره ك

. كا كب االكباب می شمرؿنـ( هاكؿِك )   ِ هالّم همٍ ایقُا  

ّاع ٍایـ ام هن( كِم ) رد  یاو ِ اكباب اح ـا ِاس ؿاشج ِ باماك شلك ِ تؼـؿ خ یاو متؼـؿ ك ـا .ٌ صا ؿاؽ رت صّؿ نـن خ  

یاو كا هب ؿِ ؿسضٍ ميسقت می طرؿنـ ـا :آنُا مجمّع خ  

یاو عكّمج ، هک مشؿم میاؿ هب آنُا ع  ـا ّاؿگی ِ خ یاو ؽاح ـا دنتش)الهق نَاو نمی ؿاؿنـ خ ـا (چرا هک ؿل خّشی ام عكّاشتمو ن  
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ؽلٍ می طرؿ، ات آنضا هک  ـا یاو یک پسج مخصُّ ؿاشج ، ِ رد امّك محـِؿی م ـا یاو لّم اضؼاؿٌ میاؿ صّؿ، مريا ره یک ام ایى خ ـا ػـٌ ایى خ

ی مخصُّ صّؿ ـا .بلكٍ پاشنٍ ِ آسخاهن ؽاهن نـن ره یک كب اطنّعی ؿادنتش! ؿاكای خ  (رد ؽاهن ) 

یاو کضّك ها  30هب گفضٍ یکی ام مّكؽاو صای تػجب غیسج هک كِمكُا  ـا ؿ خ ـا ـا ؿاشضٍ باشًـ، آو ذًايكٍ یکی ام زبكگاو آنُا هب شّخی گفضٍ صّؿ تؼ زهاك خ

ِانؼل ام اصراؿ هلت می باشًـ .هب حـی اسج هک رد مؼارب ِ مغاكل صرا  

، كب اطنّع ؽاهن ، كب ّاو كب اطنّع کَاِكمی ، كب اطنّع آهؾنؽاهن ، ِ كب اطنّع انباك ؼقا یاو می ت ـا اطنّع شؼلٍ گام،  ام ایى خ

كب اطنّع آتٌ كب اطنّع ميٌّ اه، كب اطنّع ردِ، كب اطنّع ردزج اتك ، كب اطنّع دنگل كب اطنّع حرخن ِ كب اطنّع 

ِامٌ زبكگ كم ِ كب اطنّع آتشكـٌ هلی كا انم ربؿ .رد  

ّاع خراافث ؿسج هب ظریباو صّؿٌ اسج همانطّك هک االو هن خراافث شسیاكی ام آو ؽطل هب یاؿگاك هانـٌ  کّاتٌ سخى اینكٍ ششل رد صقشضٍ با اح  

.ضراك ؿاشضٍ ِ ٍایـ همٍ یا قسمتی ام آنُا صانصیى كب اطنّعُای نيشيپ صّؿنـ رد ؽطل زنِل ضرآو نـن بؿُای متؼـؿ مّكؿ شيسػٌ ِ سخایٌ  

و يهّؿ) ام همٍ صقشضٍ گاهی ششل كا نـن ػمال كب خّؿ ضراك می ؿاؿنـ، ذًايكٍ ضرآو رد يكّهٌ مشؿمی هک احباك ـا مشؿاو ِ مانو )ِ كهباانو (ؿانشمً

ِا احباكهن ِ كهبانهن اكبابا مى ؿِو اهلل )می ؿادنتسن می ضّیـ كا اكباب خّؿ ( اتكك ؿنیا ـا  آنُا :(اتخق احباك ِ كهبانُایَاو كا اكباب سضای خ

 (31تّهب )می ؿادنتسن 

الهی هب  هب ره عال ام آنضا هک ایى خراافث ػالٌِ رب اینكٍ انياو كا هب انحٚاٗ ؿولی می کَانیـ، هاهي تنشهق ِ تصتت ِ شياکًـگی اسج ، ایپمػلاو

نخستیى آهي ای هک رد ضرآو انمل شـٌ ، رد هریى 
هلل كب  مـاطظ)كارطٍ اسج مباكمٌ شـیـ با آو ربؽاستًـ، ات آنضا هک می مينيب زؼـ ام شسن اهلل 

ِنـی اسج هک كب همٍ جُانیاو اسج  همٍ سخایشُا(اضؼالریى  ـا  .مخصُّ خ
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ِاؿی ػـم همانضا هک صای اّزیَاو اسج می صرسخـ، ِ گلُای تّحیـ ِ  ِ هب ایى رتطيب ضرآو خ٘ سلخی رب تمام كب اطنّعُا می کَـ ِ آنُا كا هب 

گايگی ِ ىگتسبمه ِ اتغاؿ كا هب صای آو می نَانـ  .ي

ِماقضل ث ِماهن ره شباهن ك  ِهج اینكٍ همٍ ميلماانو مّظفًـ رد نماماهی ك

گاهن ایكٍ هالک ِ كب ِ سلشيسج ِ شيِكً ؿهًـٌ همٍ مّدّؿاث اسج پًاٌ ربنـ، ِنـ ي ـا ّانًـ ِ هب ىاهي اهلل خ ات رهظز  الامل ؿٌ باك ایى جملٍ كا سخ

 .تّحیـ كا صرامًّ يكنًـ ِ رد بـلاهه اهی شلك سلظرؿاو نضّنـ

شًاسی_ 2 ـا  شيِكً الهی كاٌ خ

رد اصل هب ممنی هالک ِ ّارب اسج ، ِلی هن ره ّاحبی ، ّاحبی هک عُـٌ ؿاك رتضيت ِ شيِكً می باشـ، ِ  همايگّهن هک گذتین (كب )کلمٍ ظرهچ 

ّاو شيِكؿگاك رتجمٍ می شّؿ   .هب هریى جهج رد افكسی هب عن

كاهلی مّدّؿاث منـٌ ، ِ تحّل ِ ؿظرضّنیٍ ای مّدّؿاث بی صاو ، ِ صراهن آمـو مؽينٍ اهی رتضيت مّدّؿاث ، ِ كزيٌ کاكی اهیی ؿقت رد نـل ت

شًاسی اسج  ـا  .هک رد ره یک ام ایى قسمؿُا نهفضٍ شـٌ اسج یکی ام بعؼلیى غشم خ

 . اسجاهئی هک رد میاو اؽٖاء بـو هاسج هک ؿاظبا بـِو آگاهی ها رب ضراك می باشـ، یکی ام نمّهن اهی منـٌ آو   هماهنگی

ّاو رد ربارب آو بپاخـنین ، رد یک طحظٍ کّاتٌ صرهانی هماهى گامی هک عاؿهث مهمی رد منـگی ها كػ می ؿهـ، ِ بایـ با تمام ت لمثل هن
گ هب تمام اكگانُای فی ا

ئی ِ بـو ها هب صّكث انآگاٌ ّارد می شّؿ، بالافّلٍ ، ضلباو هلب باال می كِؿ، تننو شـیـ می شّؿ، تمام نـلِاهی بـو شو ّاؿ ؼقا يش می ظرؿنـ، م

تحمل 
ِاو هب تمام ىلّلُا می كسًـ، اؽْاب آهاؿٌ کاك، ِ ؽٖالث آهاؿٌ حرکت رتشيب می شّنـ، نـلِی  ّا ام غشخن خّو هب طّك صرا اکسـژو ه
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كلی  ّاب ام ذشن می شيؿ، خستگی ام اؽٖاء صراك می کًـ احياه ظرسنگی ب  .صرامًّ می شّؿانياو باال می كِؿ، احياه ردؿ كمؼل می شّؿ، خ

 انحیٍهچ کسی ایى هماهنگی فديب كا رد ایى طحظٍ حياه ، با ایى سلعج ، رد میاو تمام رذاث ِدّؿ انياو ، ايضاؿ می کًـ؟ آیا ایى شيِكً جز ام 

ِنـ ػالن ِ اقرد ممكى اسج ؟ ـا  !خ

م رد صای خّؿ ػ ـا ـا ره ك ّاسج خ م ؿظیل كِشنی ربای شًازج آیاث ضرآو شي اسج ام نمّهن اهی ایى شيِكً الهی هک سخ ـا ِاهـ آمـ ِ ره ك

ـا هستًـ  .خ

 ﴾۳﴿الرَّْحمِن الرَِّحيِم 
 

همخنیى تلاِث میاو ایى ؿِ کلمٍ كا رد تنسـل  (كحین )ِ  (كحمى )ممنی 
ّانـین ، ِ نیامی هب حکراك  مشلِعا(شسن اهلل )ِ گسؼلً مفهّم آنُا ِ  خ

مل . غیسج  ـا ِماهن ها ح باك  30يكضٍ ای هک رد اینضا بایـ إاهف کنین ایى اسج هک ایى ؿِ صفج هک ام مهمؼلیى اِّاف الهی اسج رد نماماهی ك

ّانین )حکراك می شّنـ  ـا كا هب صفج كحرػٌ می سخائین مشث 60ِ هب ایى رتطيب ( ؿِ مشتصٍ رد سّكٌ حمـ ِ یک مشتصٍ رد سّكاهی زؼـ ام آو می خ  .هب خ

ایى ایى رد حقیقج ردسی اسج ربای همٍ انيانُا هک خّؿ كا رد منـگی شيب ام ره چـن هب ایى اؽالم الهی متؾلن کنًـ، زؼالٌِ اٍاكٌ ای اسج هب 

كاو بی كحن نسبت هب ربؿگانَاو  ـا می ؿانین مباؿا كفخاك هال عی شّؿِاهعيج هک اظر ها خّؿ كا عبـ ِ بًـٌ خ ـا  .رد نظراه ت

ّانین  : رد اتكخي ربؿگی می خ

ای رد انضام خـهاث انـك نصّكی می ِكمیـ   ّاحباو آنُا با قياِث ِ بـلحمی فجيبی با آنُا كفخاك می طرؿنـ، ذًايكٍ می ضّیًـ اظر بًـٌ)
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ٍالم می خّكؿ، اِ كا هب منجـل می کشیـنـ، هب آسیاشٌ می شستًـ هب حنش مؼاؿو می امگدنتش، رد مري مؽيقُا ِ سیاهچالُای : مضاماتُاْسخج می ؿیـ

. می طرؿنـ ِ اظر گًاهٌ زبكگؼل صّؿ هب ؿاكً می آِيختًـهّظًاك حبو 

ّانین   (اختًـ ِ اظر صاو ىالن هب رد می ربؿنـ ردنـٌ ؿیگری كا ؿاخل هنو اِ می طرؿنـؿالهاو مغكّم كا رد هنو ردنـگاو می انـ:)رد صای ؿیگر می خ

ِنـ جُاو رد ضرآو طراكا تقطر می ؿهـ هک اظر بًـگانن رب ؽالف ؿستّكم ػمل طرؿنـ ِ  ایى صّؿ نمّهن ٌ ـا كاو با ربؿگاو خّیٌ ، اها خ ای ام كفخاك هال

ّا مى كحمت اهلل او اهلل یؾ: پشیماو شـنـ می سخشن ، می آمشمم ، كحین ِ مهربانن آنضا هک می صرهایـ ّا ػلی اننسهن ال تقنط صر مل یا عباؿی القیى اسلل

ِنـ همٍ گًااهو كا می آمشمؿ )القحّب جلیؼا  ـا ـا هاءخّه نضّیـ، خ تّهب کنیـ ِ ام ردیای بی )ای کيانی هک ام حرین بًـگی سلبام مؿٌ ایـ ام كحمج خ

ـا بهرٌ مًـ شّیـ  .(پایاو كحمج خ

ث نسبت هب بًـگاو خّیٌ ، با مهربانی ِ صطق اضؼالریى اٍاكٌ هب ایى يكضٍ اسج هک ها رد عیى كـك زؼـ ام كب(كحماو ِ كحین )بًاربایى آِكؿو 

، بًـگاو كا شیفضٍ اِ می ىامؿ ـا ّامی ِ صطق خ  )اعرحمى اعرحین )ػالهق بگّیًـ هک با یک ؿنیا : كفخاك می کنین ایى بًـٌ ح

كاو با می شّؿ  اینضا اسج هک انياو متّهج  ِنـ زبكگ با بًـگاو خّیٌ ، ِ كًِ هال ـا مريؿسخاو خّؿ، مخصّّا رد ذوـك افّلٍ اسج نيب كفخاك خ

  .ؽطل شّم ، ربؿگی

یِن   ﴾۴﴿َماِلِك یَ ْوِم الدِّ
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گاٌ  ایماو هب كسخاخـن ؿِؽیى پاي

ِم جزا اسج ) :ضّیـرد اینضا هب ؿِؽیى اصل مهن اىالم یمنی قیامج ِ كسخاخـن تّهج می کًـ ِ می  ِنـی هک هالک ك ـا  )الـیى  هالک خّم) (خ

حكمیل می ظرؿؿء ِ اِ هب ایى رتطيب محّك مبـ
 .مؼاؿ هک پاهي ره ضّهن اّالط اؽالقی ِ ادتماعی اسج رد ِدّؿ انياو 

ِم مطخِ می کًـ، ك ِنـ شـٌ اسج ، هک نُایت سيطرٌ ِ نفّف اِ كا رب همٍ چـن ِ همٍ کو رد آو ك ـا ِمی هک همٍ صاظب اینكٍ رد اینضا تدبـل هب هالکيج خ

شّنـ، ِ رد ربارب هالک حقیقی خّؿ ضراك می گـلنـ، تمام گفضٍ اه ِ کاكاه ِ حتی انـیشٍ اهی خّؿ كا عاضل  انيانُا رد آو ؿاؿگاٌ زبكگ ربای حياب عاضل می

مٌ سل سّمنی انصّؿ نَـٌ ِ هب ؿسج صرامّشی نیفخاؿٌ اسج ، ِ اضنّو ایى انياو اسج هک بایـ باك همٍ مسئّ ـا ليؿُای می دننيب، چيه چـن حتی هب ان

 .!اػمال خّؿ كا رب ؿًِ کَـ

 .بلكٍ ضنیايگزاك سنت ِ ربانهم ای صّؿٌ اسج ، بام بایـ سهن خّیٌ كا ام مسئّعيج بپقريؿحتی رد آنضا هک خّؿ افػل نبّؿٌ ، 

ِم یک هالکيج اعتباكی ، نظـل هالکيج ها نسبت هب آنچٍ رد ایى جُاو هلک ها اسج ، نمی باشـ، چرا هک  ِنـ رد آو ك ـا بـِو كش هالکيج خ

 ضراكؿاؿی اسج با تشلیلاث ِ اسًاؿی می آیـ ِ با تشلیلاث ِ اسًاؿ ؿیگری ام میاوایى یک هالکيج 

ـا اسج هک اظر یک طحظٍ ام اِ  ـا نسبت هب جُاو هستی هالکيج حقیقی اسج آو ويپنـ ِ اكتباٗ ؽاُ مّدّؿاث با خ می كِؿ، ِلی هالکيج خ

ّاهـ شـربیـٌ شّنـ انصّؿ می شّنـ، همايگّهن هک اظر كارطٍ المفُای ربم ب  .ا کاكؽاهن اّلی ربیـٌ شّؿ كِشًائی رد هماو طحظٍ محّ ِ انصّؿ خ

ِ تدبـل ؿیگر ایى هالکيج هجيتن ؽاضقيج ِ كصّضيت اسج ، آيکو هک مّدّؿاث كا آصریـٌ ِ تحج حمایت خّؿ شيِكً می ؿهـ، ِ طحظٍ هب طحظٍ 

ـ، هالک حقیقی مّدّؿاث اسج  عیفی ام هالکيج حقیقی كا رد خّؿهاو نسبت هب اؽٖا پیکرهاو می نمّهن ٓ. صئ ِدّؿ ِ هستی هب آنُا می سَخ
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ـا کنین ، ها هالک ذشن ِ ضًّ ِ هلب ِ اؽْاب خّیٌ هستین ، هن هب ممنی هالکيج اعتباكی ، بلكٍ یک حّع هالکيج حقیقی هک ام  ّانین پی ت

 .اكتباٗ ِ ويپنـ ِ اعاهط سلذشمٍ می گـلؿ

ِم جزا می کنین ؟ رد اینضا ایى سؤ ال شيپ می آیـ هک هگر ِنـ هالک تمام ایى جُاو غیسج هک ها ام اِ تدبـل هب هالک ك ـا  خ

ِنـ ظر هچ ٍامل ره پاىـؼ ایى سؤ ال با تّهج هب یک يكضٍ كِشى می شّؿ ِ آو اینكٍ هالکيج  ـا ِم ِ ظهّك ایى هالکيج رد می باشـ (ؿِ جُاو )خ ، اها رب

ِم همٍ ويپنـ كؿ، حتی اظر قیامج رتشيب اسج ، چرا هک رد آو ك ـا اهی هاؿی ِ هالكيؿُای اعتباكی ربیـٌ می شّؿ، ِ هیچکو رد آنضا چـنی ام خّؿ ن

ِمی هک هیچکو هالک چيه چـن ربای كمك هب  ـا اسج ، خّم ال تملک ننو طننو شيئا ِ االمش خّمئق هلل ك شلاعتی صّكث گـلؿ بام هب صرهاو خ

ـا اسج  ( 19نلٚاك آهي سّكٌ ا)ؿیگری غیسج ، ِ همٍ کاكاه هب ؿسج خ

ّاعٌ ام اِ حمایت می نمایـ، با ننش اث ِ كـكتٌ هب هب تدبـل ؿیگر انياو رد ایى ؿنیا گاٌ هب كمك ؿیگری می شخابـ، با مبانٌ ام اِ ؿافع می کًـ، با ام

 .حمایت خّؿ ضراك می ؿهـ  كمکٌ ربمی خـنؿ گاٌ با غشرُا ِ نقشٍ اهی ضّانضّو ، اِ كا مري جّشٌ 

ِم ام آو کیسج  گامی هک ام مشؿم سؤ ال شّؿ لمى الملک اطيّم عكّمج امش كؿ، ِ هب هریى ؿظیل هن ـا ِم هیخیک ام ایى امّك ِدّؿ ن ِلی آو ك

ّاحـ اضقُاك: می ضّیًـ! ؟ ِم : هلل اغ گاهن جـل ِنـ ي ـا  .)16مؤ مى آهي  سّكٌ) (!اسج ربای خ

ِم كسخاخـن، ِ ایماو هب آو ؿاؿگاٌ زبكگ  هک همٍ چـن رد آو رطّك ؿغين مّكؿ مغاسصٍ ضراك می گـلؿ ارث لّم اضؼاؿٌ نـلِمًـی رد کنؼلل انياو ااقتعؿ هب ك

اء ِ منکراث هریى اسج هک نمام انياو كا هن هب یاؿ مب ّگـلی طرؿو نمام ام وَح ئی اؿرد ربارب اػمال انردسج ِ انٍایسج ؿاكؿ، ِ یکی ام ػلل صل

مؿ هک ام همٍ کاك اِ با خػل ا ـا ـا می ان  .سج ِ هن هب یاؿ ؿاؿگاٌ زبكگ ػـل خ
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ِم جزا ایى ارث كا نـن ؿاكؿ هک با ااقتعؿ مشلکاو ِ منکراو كسخاخـن هب مباكمٌ رب می خـنؿ، مريا ام  ِنـ نسبت هب ك ـا آیاث ضرآو هب حكیٍ رب هالکيج خ

گامی هک ام آنُا می شيسیـنـ یک ؿقیـٌ (اهلل )شّؿ هک ایماو هب خّبی استلاؿٌ می  آصریـگاك : ػمّمی حتی ربای مشلکاو ؽطل صاَلی صّؿٌ ، لقا هن

ـا : آسمانُا ِ مؽیى کیسج ؟ می دنتفگ ِاث ِ االكٓ طیهّلى اهلل ! خ رد عالی هک آنُا با گفخاك ایپمػل ( 25ضقماو )ِ لئى سئلؿهن مى ؽلن اعسما

ِا هل نـلكن ػلی كدل ینبئكن افا مصقتن كل ممزم ايكن رد مؽينٍ مؼاؿ ب( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِىلن ) ا انباِكی فجيبی كِربِ می شـنـ ِ اقل القیى كنش

گامی هک ؽاك شـیـ ِ شياکًـٌ گصتیـ، باك ؿیگر : دنت ضفی ؽلن دـیـ افؼلی ػلی اهلل كقبا ام هب  کاصراو دنتفگ آیا مشؿی كا هب شما معشفی بكنین هک می ضّیـ هن

ّا  ّاهن  !هیـ ؿاشج آصرػنٌ دـیـی خ ـا ردِؽ شسضٍ یا ؿخ ( 8 سبا آهي) (!اسج ؟آیا اِ رب خ

ّانین ( ػلیٍ اعيالم )رد حـیثی ام اهام سضاؿ  گامی هک : می خ آرنا حکراك می طرؿ هک زنؿیک صّؿ كِط ام  می كسیـ، آنوـك )هالک خّم الـیى (هب آهي هن

ِام کًـ  .بـنٌ شي

كاؿاو یمّث   .کاو ػلی بى اطحسیى افا ضرء هالک خّم الـیى یکركاه حتی ي

ّاكؿی هک رد ضرآو استصمال شـٌ هب ممنی قیامج آمـٌ اسج ذًايكٍ رد ضرآو رد آهي  ایى )خّم الـیى (اها کلمٍ  سّكٌ  19ِ  18ِ  17تدبـل رد تمام م

 )ِم ام ؿٌ باك رد ضرآو مجیـ هب هریى ممنی آمـٌ ایى تدبـل متضا)انلٚاك با صلارج هب ایى ممنی اٍاكٌ شـٌ اسج 

ِم جزا اسج ِ ؿیى رد ضغج هب ممنی جزا می باشـ، ِ كِشنؼلیى  ِم ك ِم ؿیى معشفی شـٌ ؟ هب ؽاغش ایى اسج هک آو ك ِم، ك ِ اینكٍ چرا آو ك

ِم شيؿٌ ا م كِی کاكاه کًاك می كِؿ، ِ اػمال همٍ ؿغیوا مّكؿ ربانهم ای هک رد قیامج اجرا می شّؿ هریى ربانهم جزا ِ ضینش ِ پاؿاً اسج ، رد آو ك

 .مغاسصٍ ضراك می گـلؿ ِ ره کو جزای اػمال خّیٌ كا اعن ام خّب ِ بـ می ضيًـ
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ّانین هک صرمّؿ( ػلیٍ اعيالم )رد حـیثی ام اهام ّاؿم  ِم حياب اسج: می خ  . خّم الـیى ، ك

ِایت اها طبن ایى  ای  حياب موـهم یشٍػلت ِ اكاؿٌ مؼلّل باشـ، مريا هناسج ، ٍایـ ایى تدبـل ام قبیل فطر  هب ممنی حياب)ؿیى (ك

 .ربای جزا اسج 

ِم ره کسی رد ربارب ؿیى ِ آؼیى خّؿ جزا م كی كسخاخـن هب خّم الـیى ایى اسج هک رد آو ك ی زعظی ام منسلاو نـن ؿقیـٌ ؿاكنـ هک ػلت انهگقا

 .ضيًـ

صحیظ (حياب ِ جزا )ِلی ممنی اِل 
 .رت هب نظر می كسـ  

 ﴾۵﴿ِإیَّاَك نَ ْعُبُد وِإیَّاَك َنْسَتِعيُن 

 .تقُا تّ كا می شيستین ِ تقُا ام تّ یاكی میدّئین 

ـا  انياو رد اگشيپٌ خ

، ِ رد حقیقج طحى سخى ام اینضا عّٓ می شّؿ، مريا آیاث قبل حمـ ِ ـا ثًای  اینضا سل آؿامی اسج ربای نیاماهی بًـٌ ِ توإااهی اِ ام خ

ِم قیامج صّؿ  .شيِكؿگاك ِ اظُاك ایماو هب فاث پاك اِ ِ اعؼلاف هب ك

مؾاصب ىاخضٍ  اها ام اینضا ضّئی بًـٌ با ایى پاهي مغكن ؿقیـتی ِ معشفت ِ شًازج شيِكؿگاك خّؿ كا رد حضّك اِ، ِ رد ربارب فاث پاکٌ می ضيًـ، اِ كا 

ؿاه ـا ِ  ایاك نمبـ) (تقُا رتا می شيستن ِ تقُا ام تّ یاكی می دّین ):می ضّیـ ِ كمكُای اِ سخى نخسج ام عبّؿیت خّیٌ رد ربارب اِ، ِ سپو ام ام

 (ایاك نستدیى 
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گامی هک ملاهین آیاث صقشضٍ رد صاو انياو صای گـلؿ، ِ اػمام ِدّؿً هب حّك اهلل شيِكً ؿهًـٌ جُانیاو كِشى می شّؿ، ِ : هب تدبـل ؿیگر هن

ِم جزا كا ردك می کًـ، انياو هب صّكث یک صرؿ کامل ام نظر ؿقیـٌ رد می آیـ، ایى ؿقیـٌ ػلين تّحیـی  كحمج ػام ِ ؽاُ اِ ِ هالكيػٌ رد ك

ؿ هب فاث پاك اِ ردنخو ـا ّاث رد آمـو ، ِ ام سّی ؿیگر ؿسج استم ـا صّؿو ، ِ ام بًـگی بؿُا ِ دباكاو ِ شه ام طیى ثمرٌ اً ام یکصّ بًـٌ ؽاصِ خ

 .طرؿو اسج 

ِاهغ آیاث صقشضٍ سخى ام تّحیـ فاث ِ صلاث می گفج ِ رد اینضا سخى ام تّحیـ عباؿث ، ِ تّحیـ امؼال اسج   .رد 

ّاغیى اِ كا هب كسميج ششًاسین ِ تّحیـ عباؿث آو نین تقُا هب صرهاو اِ ظرؿو ننین ، تقُا ن ـا ـا ن سج هک هیچکو ِ چيه چـن كا ٍایسضٍ شيسػٌ جز فاث خ

 . ام ره حّع بًـگی ِ تيلین رد ربارب غـل فاث پاك اِ بؾلهـنین

نین  ـا كاك کنین ِ هب ؿنبال سبب رنِین ( اغّدّؿ اال اهلل ال مؤ رث فی )تّحیـ امؼال آنسج هک تقُا مؤ رث حقیقی كا رد ػالن اِ ب هن اینكٍ ػالن اسباب كا ان

ـا اسج ، اِ اسج هک هب آتٌ سّمنـگی ، ِ هب خّكشیـ كِشًائی ِ هب آب   حیاثبلكٍ معتوـ باشین هک ره سببی ره اتءثـلی ؿاكؿ، آو هن هب صرهاو خ

 .سخشی ؿاؿٌ اسج 

ِال پقري، ِ ثمرٌ ایى ؿقیـٌ آنسج هک انياو تقُا متک ّاهـ صّؿ، تقُا كـكث ِ ؽظمج كا مشصّٗ هب اِ می ؿانـ، ِ غـل اِ رد نظرً افنی ، م ی هب اهلل خ

 .افكـ كـكث می باشـ

 .تقُا فاث اهلل اقضل اعتماؿ ِ سخایٌ اسج ، ِ ظیاقت ایى ؿاكؿ هک انياو اِ كا حكیٍ گاٌ خّؿ رد همٍ چـن ضراك ؿهـ

ـا ويپنـ می ؿهـ، حتی اظر هب ؿنبال ػالن اسباب می كِؿ نـن هب صرهاو اِ كا ام ٌ  ایى تلکر ِ ااقتعؿ انياو هم کو ِ همٍ مّدّؿاث ربیـٌ ِ تقُا هب خ
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ـا كا هک مسبب االسباب اسج مَاهـٌ می کًـ  .اسج یمنی رد البالی اسباب ، كـكث خ

 .اهی محـِؿ آماؿ ِ كاه می ىامؿ ث ِ ابـیت می ويپنـؿ ِ ام مهي٘كا ِسیغ ِ الن فکر اِ كا باال می ربؿ هک هب بی نُای  ایى ؿقیـٌ آو كـك كِط انياو

يكضٍ اه 

كاء مق٘ اِ اسج _  1 نقطٍ ات

گامی هک ممؽّل رب افػل موـم شّؿ، ممنی حطل ام آو استلاؿٌ می ظرؿؿ، ِ رد اینضا موـم شـو کلمٍ  ّانـٌ این هن ایاك طبن آنچٍ رد اؿبیاث رعب خ

 .اسج ِ هجيتن آو هماو تّحیـ عباؿث ِ تّحیـ امؼالی اسج هک رد باال بیاو طرؿین رب نمبـ ِ نستدیى ؿظیل رب انحْاك 

كیا ِ حتی رد عبّؿیت ِ بًـگی خّؿ نـن احتیاس هب كمك اِ ؿاكین ، ِ رد ایى كاٌ نـن بایـ ام اِ استؼانت دسج ، مباؿا ظرفخاك انحراف ِ فجب ِ 

 .می كزيؿامّكی هانًـ ایقُا شضّین هک عبّؿیت ها كا پاك رد هن 

نین ِ آو عاظت هب تدبـل ؿیگر رد جملٍ اِل هک می ضّئین تقُا تّ كا می شيستین كمی صّی استوالل ؿاكؿ، بالافّلٍ با جملٍ ایاك نستدیى آرنا اّالط می ك

ّاهـ صّؿ ربای همٍ کاكاهی ها ( هن جػل ِ هن تفّئ )نيب االمشیى  . كا رد عباكث خّؿ مجسن می ىامین ِ الگّئی خ

طر عیغٍ جمغ رد نمبـ ِ نستدیى ف_  2

گامی هک بًـ همخنیى آیاث زؼـ هک همٍ هب صّكث جمغ اسج نَاو می ؿهـ هک اىاه عباؿث مخصّّا نمام رب پاهي جمغ ِ جماعج اسج ، حتی هب هن
 ِ ٌ

ـا هب كام ِ نیام رب می خـنؿ بایـ خّؿ كا میاو جمغ ِ جماعج دنيبب، ات هچ كسـ هب ىاري کاكاهی م ـگیٌ رد ربارب خ  .ن
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ِاٙلبی ِ هانًـ ایقُا ملاهیمی مشؿِؿ ام نظر ضرآو ِ اىالم شًاخضٍ می شّؿ   .هب ایى رتطيب ره ضّهن صرؿظرائی ، ِ حکرِی ، ازن

ات سّكٌ حمـ هک آؿامظر نمام ...( حی ػلی اصْلّة ششخاب هب سّی نمام )مخصّّا نمام، ام افاو ِ ااقهم هک ؿعّث هب ادتماع ربای نمام اسج ظرفضٍ 

اسج ، اعيالم ػلیكن هک پایاو آو اسج همٍ ؿظیل رب ایى اسج هک ایى عباؿث رد اصل جنصٍ ادتماعی ؿاكؿ، یمنی بایـ هب صّكث جماعج 

صحیظ اسج اها عباؿث صرؿی جنصٍ صرعی ِ ردهج ؿِم كا ؿاكؿ
 .انضام شّؿ، ردسج اسج هک نمام صراؿی نـن رد اىالم 

ین رد ربخّكؿ نـلِاه ام اِ كمك می گـل_  3

مخخلفی كِربِ اسج ، هن ام نظر نـلِاهی طبیعی ، ِ هن ام نظر نـلِاهی ردِو فاتی خّؿ
ّانـ رد ربارب . ششل رد ایى جُاو با نـلِاهی  ربای اینكٍ بت

ّامل مخرب ِ ِريايگر ِ منحرف  ع

ّاب رب می خـنؿ، ِ با کنًـٌ ، مواِمج کًـ احتیاس هب یاك ِ مـؿ کاكی ؿاكؿ، اینضا اسج هک خّؿ كا رد مري چؼل حمایت  ِم ام خ شيِكؿگاك ضراك می ؿهـ، همٍ ك

ِمی رد ایى مباكمٌ زبكگ كمك می گـلؿ، ِ  حکراك جملٍ ایاك نمبـ ِ ایاك نستدیى اعؼلاف هب عبّؿیت شيِكؿگاك طرؿٌ ِ ام فاث پاك اِ ربای جـل

گااهو نـن با حکراك هریى جملٍ سل هب شسؼل می نُـ، با یاؿ اِ رب می خـنؿ ِ ّاب می كِؿ ِ خٍّا هب عال کسی هک هب ذنیى مشعلٍ ٍام ؿ ام ِدّؿ اِ سخ ـا  با یاؿ ِ استم

اىالم می ای ام ایماو ربسـ، رد ربارب چيه ظرؿيکشی ِ مِكمًـی سل تعظین صرِؿ نمی آِكؿ، رد مواضل صافهب هاؿیاث خّؿ كا نمی بامؿ، همذّو ایپمػل 

ِنـ اسج هک شيِكؿگاك جُانیاو اسج : اضؼالریى او ّالتی ِ نيکی ِ محیای ِ مماتی هلل كب : ضّیـ ـا نمام ِ عباؿتن ، مشگ ِ حیاتن همٍ ام آو خ

 (162انؼام )

 ﴾۶﴿اهِدنَا الصَِّراَط الُمسَتِقيَم 
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یت ها كا هب كاٌ كاسج  ـا صرها  ه

 پیمّؿو صلاٗ مستقین

نخستیى توإای بًـٌ ایى اسج هک اِ كا هب پو ام اظُاك تيلین رد ربارب شيِكؿگاك ِ ِصّل هب مشعلٍ عبّؿیت ِ استؼانت ِ 
ؿ ام فاث پاك اِ  ـا استم

ئی هک همٍ نصمؿُا كا هب اِ اكمانی ؿاشضٍ ـا یت صرهایـ، ات خ ـا یت كا نـن  كاٌ كاسج ، كاٌ پاكی ِ نیکی ، كاٌ ػـل ِ ؿاؿ، ِ كاٌ ایماو ِ ػمل ّاطظ ه ـا نصمج ه

 .رب آو بینصایـ

ّاهلی ام اِ ىلب ظرؿؿ، ِ ظر هچ ایى انياو رد ذنیى شلائ٘ مؤ مى  كاو ؿاكؿ هک ره آو ایى نصمج هب ؽاغش ع ی خّؿ آشًا ِلی ام ـا اسج ، ِ با خ

 .ام صلاٗ مستقین منحرف ِ گمراٌ شّؿ

ّاهـ هک ضيصً ِ انحرافی ربای اِ شيپ نیایـ ی خّؿ سخ ـا ِم الامل ؿٌ باك ام خ  .پو بایـ ره شباهن ك

ك ام ایى زؼالٌِ ایى صلاٗ مستقین هک هماو آؼیى حن اه ـا ث مشاتب ِ ردصاتی ؿاكؿ هک همٍ اصراؿ رد پیمّؿو ایى ردصاث یکياو دنتسين، ره مو

یت ـا ّاهـ ات اِ كا هب آو ردصاث ه ـا سخ ِاالرتی ِدّؿ ؿاكؿ هک انياو با ایماو بایـ ام خ  .کًـ ردصاث كا انياو طی نمایـ، بام ردصاث باالرت ِ 

ّاك ـا می کنین هگر ها گمراهین ؟ مطرط می شّؿرد اینضا ایى سّ ال معشِف هک چرا ها هم یت هب صلاٗ مستقین ام خ ـا ّاسج ه  .ٌ رد خ

 !ِايگهی هب صرظی هک ایى سخى ام ها مدنبيٌ باشـ ام ایپمػل ِ اهاهاو هک نمّهن انياو کامل صّؿنـ هچ ممنی ؿاكؿ؟

 :رد پاىـؼ ایى ارياؿ می ضّئین 

یت: اِال ـا كؿ  همانطّك هک اٍاكٌ شـ انياو رد مسـل ه ره طحظٍ بین ضيصً ِ انحراف ردباكٌ اِ می كِؿ، هب هریى ؿظیل بایـ خّؿ كا رد اختیاك شيِكؿگاك بگقا

كؿ ـا  .ِ توإا کًـ هک اِ كا رب كاٌ كاسج اثبت يگُ

ء زبكگ هب ها می كسـ ـا ّاهب الهی ، طحظٍ هب طحظٍ ام آو مب  .ها نبایـ صرامًّ کنین هک ِدّؿ ِ هستی ِ تمام م
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ّازج پخٌ می شّؿ هب ( ام یک نظر)ثل ها ِ همٍ مّدّؿاث ىازوا گذتین م مثل المفُای ربم اسج ، اظر می مينيب حّك المپ ، متصل ِ یكن

مپ تحّيل می ؽاغش آنسج هک طحظٍ هب طحظٍ نـلِ ام ؽنبغ ربم هب اِ می كسـ ؽنبغ ربم ره طحظٍ حّك دـیـی تّظیـ می کًـ ِ صّسیلٍ سیمُای اكتباطی هب ال

 .ظرؿؿ

ا نـن همانًـ حّك ایى المفُا اسج ظر هچ هب صّكث یک ِدّؿ ممخـ صلٌّ ظر اسج ، ِلی رد حقیقج طحظٍ هب طحظٍ ِدّؿ اتمٌ ای ام ؽنبغ هستی هستی م

 .آصریـگاك فیآ ، هب ها می كسـ

یت دـیـی نـن نیاممًـین بـيهی اسج اظر م بًارب ایى همايگّهن هک ره طحظٍ ِدّؿ اتمٌ ـا ِانعی رد سیمُای معنّی اكتباطی ها با ای هب ها می كسـ، هب ه

ـا ايضاؿ شّؿ، طسی ّاهین شـ... اه ِ   اه، انپاكی  اه، ظلن  خ یت نطغ می کًـ، ِ هماو طحظٍ ام صلاٗ مستقین منحرف خ ـا  .ويپنـ ها كا ام آو ؽنبغ ه

ّانغ شيپ نیایـ ِ ها رب صلاٗ مستقین اثبت بمانین  ـا ٙلب می کنین هک ایى م  .ها ام خ

كؿ ِ هب مشاحل باالرت ربسـ :اثنیا كامل اسج هک انياو تـكيضا مشاحل نقْاو كا پشج سل بگقا یت هماو پیمّؿو غشخن ت ـا  .ه

كامل انمحـِؿ اسج ِ هب سّی بی نُایت همخًاو شيپ می كِؿ  .ایى كا نـن می ؿانین هک غشخن ت

یت ُ ـا ـا توإای ه ـا اسج ، ِ همٍ بًارب ایى صای تػجب غیسج هک حتی ایپمػلاو ِ اهاهاو ام خ كاٗ مستقین کنًـ، هچ اینكٍ امكل مٚلن تقُا خ

ـا بنمایًـ كاهلًـ هچ هانغ ؿاكؿ هک آنُا نـن توإای ردصاث باالرتی كا ام خ  .بـِو اانثتسء رد مسـل ت

ّاث ، توإای كحمج ات( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )هگر ها رب ایپمػل  ّاث ِ ردِؿ نمی صرستین ؟ هگر مفهّم ّل مٌ شيِكؿگاك ربای محمـ ِ آل محمـ ّل

 غیسج ؟

یا ػلن : نمی صرمّؿ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )هگر خّؿ ایپمػل  ـا یت )كب مؿنی ػلما خ ـا  !مشا رتشيب نى ( ِ ه

ِا هـی : هگر ضرآو نمی ضّیـ گاو كا اصزِو می کًـ  :ِ زيیـ اهلل القیى اهخـ یت یافت ـا یت ه ـا ِنـ ه ـا ( 76مشین )خ
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ّاهن : ضّیـِ نـن می  ِا ماؿهن هـی ِ آاتهن ته ّا هب آنُا می ؿهـ محمـ : ِ القیى اهخـ ػػَاو می اصزایـ، ِ ته ـا ِنـ رب ه ـا یت یافضٍ انـ خ ـا  (17آنُا هک ه

ّاث ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )سّ الی هک مشصّٗ هب ردِؿ رب ایپمػل سؼ  ِ ام اینضا پا رد حقیقج توإای ِ اهاهاو اسج نـن كِشى هک ایى ردِؿ ِ ّل

ّاكاو اسج  ِاالرت ربای آو زبكض  .موام باالرت ِ 

 :ربای كِشى شـو آنچٍ گذتین هب ؿِ حـیث مري تّهج صرهائیـ

لمستقین می صرهایـ، یمنی اؿم ظًا تّصیوک القی اطمًاك هب فی هاظی ایامًا، حتی ( ػلیٍ اعيالم )امـل مؤ مًاو ػلی  _  1
رد تنسـل جملٍ اهـان اصطلاٗ ا

مستقبل اػماكانن٘
ـا تّصیواتی كا هک رد صقشضٍ رب ها اكمانی ؿاشتی ِ هب ربکت آو تّ كا اٙاعج طرؿین ، همخًاو اؿاهم ؿٌ ات رد :یؼک كقلک فی  ِن ـا خ

 .آیًـٌ ػمرهاو نـن تّ كا اٙاعج کنین 

ّائًا  یمنی اكشـان للزِم اصطرخن المؤ ؿی الی محبتک ، ِ: می صرهایـ( ػلیٍ اعيالم )اهام ّاؿم  _  2 ِالمانغ مى او غتبغ اه المبلؾ الی جنتک ،

ِاصل می ظرؿؿ، ِ هانغ ام جـلِی هّسُای : صنغطب ، اِ او انخق باكائًا فقُلک  ـا ها كا رب كاهی هک هب محبج تّ می كسـ ِ هب بهشج  ِن ـا یمنی خ

ك ـا  .کشًـٌ ِ آكاء انحرافی ِ َالك کنًـٌ اسج ، اثبت ب

 صلاٗ مستقین چیسج ؟

ـا اسج ذًايكٍ رد آيگّهن هک ا ـا شيستی ِ ؿیى حن ِ پادنبي صّؿو هب ؿستّكاث خ م ربكسی آیاث ضرآو مجیـ رب می آیـ صلاٗ مستقین هماو آؼیى خ

 سّكٌ

ّانین  161انؼام آهي  نی كبی الی صلاٗ مستقین ؿیًا قیما هلت ارباهین حنیلا ِ ها کاو مى المشلکیى : می خ ـا ِنـ مشا هب : مل اننی ه ـا طمستقین بگّخ
صلا

یت طرؿٌ  ـا شلك حّكمیـ: ه ـا ّاك،آؼیى ارباهین هک رهظز هب خ  .هب ؿیى است

ّاو صلاٗ مستقین معشفی شـٌ هک ایى جنصٍ ؿقیـتی كا مطؼ  .ُ می کًـرد اینضا ؿیى اثبت ِ پا رب صا ِ آؼیى تّحیـی ارباهین ِ نفی ره ضّهن شلك هب عن
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ّانین  62ِ  61اها رد سّكٌ یو آهي  ِا اعشيٚاو اهن لكن ػـِ مبیى ِ او اعبـِنی هقا صلاٗ مستقین: ذنیى می خ  : الن اعُـ اظیكن یا بنی آؿم اال تمبـ

و آؿم هگر با شما پیماو غبستن هک شيٚاو كا شيسػٌ يكنیـ  ای) ـا  (اسج ِ مشا شيسػٌ کنیـ ایى هماو صلاٗ مستقین ( هب ؿستّكاث اِ ػمل ننمائیـ)صرمن

 .یى حن اٍاكٌ شـٌ هک نفی ره ضّهن کاك شيٚانی ِ ػمل انحرافی اسج رد اینضا هب جنصٍ اهی ػملی آئ

ـا اسج   101ِ هب گفضٍ ضرآو رد سّكٌ آل ػمراو آهي  كاٌ كسیـو هب صلاٗ مستقین ويپنـ ِ اكتباٗ با خ

 (ِ مى یعتصن باهلل موـ هـی الی صلاٗ مستقین )

كاٌ رتشيب غیسج مريا میاو ؿِ نقطٍ تقُا یک خ٘ مستقین ِدّؿ ؿاكؿ هک زنؿیكؼلیى كاٌ كا  هش یکهمی فطر ایى يكضٍ نـن المم هب نظر می كسـ هک كاٌ مستقین

تشكیل می ؿهـ
. 

اكتباٗ بًارب ایى اظر ضرآو می ضّیـ صلاٗ مستقین ، هماو ؿیى ِ آؼیى الهی رد جنصٍ اهی ؿقیـتی ِ ػملی اسج هب ایى ؿظیل اسج هک زنؿیكؼلیى كاٌ 

ـا هماو  .سج ا  با خ

ِاهعی یک ؿیى رتشيب غیسج او الـیى عًـ ِ نـن هب  ـا اىالم اسج ):اهلل االىالم هریى ؿظیل اسج هک ؿیى   )ؿیى رد زنؿ خ

 )19آل ػمراو آهي (

ّاهین ؿیـ هک اىالم ممنی ِسیعی ؿاكؿ هک ره آؼیى تّحیـی كا رد آو ؽطل ِ مهاو هک كسميج ؿاشضٍ ِ با آؼیى دـیـ نسؼ ـا خ ـا زؼ ّاسج خ نَـٌ  هب خ

 .ٍامل می شّؿاسج 

ِاهغ هب یک چـن بام می ظرؿؿ مخخلفی هک منسلاو رد ایى مؽينٍ نقل طرؿٌ انـ همٍ رد 
 :ِ ام اینضا كِشى می شّؿ تنسـلاهی 

 . زعظی آو كا هب ممنی اىالم
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 .زعظی هب ممنی ضرآو 

 .زعظی هب ایپمػل ِ اهاهاو كاستیى 

نـل نمّؿٌ انـ تمام ایى مؼانی بامگشج هب هماو ؿیى ِ آؼیى الهی رد جنصٍ اهی ااقتعؿی ِ ػملی ِ زعظی آرنا هب آؼیى اهلل هک جز آو كا غبّل نمی کًـ، تق

 .می کًـ

م هب ماِهي ای ام ایى مياءهل اٍاكٌ طرؿٌ همٍ هب یک اصل بام می گ ـا ِاكؿ شـٌ ِ ره ك ِایاتی هک رد مًازغ اىالمی رد ایى مؽينٍ  همخنیى ك
: كؿؿ، ام جملٍ 

لمستقین صلاٙاالغبیاء ِ هن القیى انعن اهلل ػلكهن : ذنیى نقل شـٌ ( ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن ّلی اهلله )ام ایپمػل 
صلاٗ مستقین كاٌ ایپمػلاو (اصطلاٗ ا

 )شـٌ انـاسج ِ همانُا هستًـ هک مشمّل نصمؿُای الهی 

لمستقین صرمّؿ( ػلیٍ اعيالم )ام اهام ّاؿم 
ّانین هک رد تنسـل آهي اهـان اصطلاٗ ا  :ِ معشةف االهام اصطرخن : می خ

 ).منظّك كاٌ ِ شًازج اهام اسج ( 

لمستقین : شـٌ ِ نـن رد حـیث ؿیگری ام هماو اهام نقل 
ّگًـ هائین صلاٗ مستقین (ِ اهلل نحى اصطلاٗ ا ـا س  )هب خ

ّانین هک صرمّؿ  .اسج ( ػلیٍ اعيالم )صلاٗ مستقین ، امـل مؤ مًاو ػلی : رد حـیث ؿیگری بام ام هماو اهام می خ

 همٍ هب هماو( ػلكهماعيالم )ِ ائمٍ اهل ضيت ( ػلیٍ اعيالم )ِ ػلی ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )ميلن اسج هک ایپمػل 

ـا ؿعّث می طرؿنـ، ؿعّتی هک جنصٍ اهی ااقتعؿی ِ ػملی كا رد رب می ظرفت  . آؼیى تّحیـی خ

اسج ، بًارب ایى مستقین صّؿو رد مفهّم صلاٗ  كاٌ مستقین )صلاٗ : (رد ممنی صلاٗ می ضّیـ )منشؿاث (رد کخاب  (كاغب )صاظب اینكٍ 

 افخاؿٌ ، ِ فطر آو هب صّكث تّعیق ، ربای اتءکیـ ره هچ رتشيب كِی ایى مياءهل اسج 
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. 

 ﴾۷﴿ِصَراَط الَِّذیَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َواَل الضَّالِّيَن 

نصمج خّؿ ىاختی، هن کيانی هک رب آانو ؾضب طرؿٌ ای، ِ هن گمرااهوا مشمّل كاٌ کيانی هک آانو ك  

 ! ؿِ خ٘ انحرافی

ّانـین ، می ضّیـ هک رد آهي قبل (صلاٗ مستقین )ربای ایى آهي رد حقیقج تنسـل كِشنی اسج  یت صرها هک آانو كا مشمّل : خ ـا مشا هب كاٌ کيانی ه

ّاع نصمؿُای خّؿ ضراك ؿاؿی  یت ، نصمج تّصين ، نصمج كهػلی مشؿاو حن ِ نصمج ػلن ِ ػمل ِ جُاؿ ِ شُاؿث )اح ـا هن آنُا هک رب ( نصمج ه

صلاٗ )ٌ حن كا كاه طرؿٌ ِ رد بـلاهه اه گمراٌ ِ سلظرؿاو شـٌ ارث اػمال مشج ، ِ انحراف ؿقیـٌ ؾضب تّ ؿامنگـلٍاو شـ ِ هن آنُا هک صاؿ

 ( القیى انصمج ػلكهن غـل المغضّب ػلكهن ِ ال اصٖالیى

ـا هب ها ؿستّك می ؿهـ هک رد ایى آهي غشخن ِ خ٘ ایپمػلاو ِ نیكّکاكاو ِ كین ، خ ـا یت ن ـا آنُا هک  رد حقیقج ذّو ها آشًائی کامل هب كاٌ ِ كسن ه

ّاهینمشمّل نصمج ِ   . اصٚاف اِ شـٌ انـ كا سخ

ك می ؿهـ هک رد ربارب شما همی هش ؿِ خ٘ انحرافی ضراك  ـا ّاهین  هک هب مِؿی هب)ٕالیى (ِ خ٘ )مغضّب ػلكهن (ؿاكؿ، خ٘ ِ نـن هب ها هَ تنسـل ایى ؿِ آشًا خ

 .شـ

 يكضٍ اه

 القیى انصمج ػلكهن کیانًـ ؟ _  1

ِ مى يطغ اهلل ِ اعرسّل افِظئک مغ القیى انعن اهلل ػلكهن مى اظنبيیى ِ اصصـیقیى ِ : ایى ظرٌِ كا تنسـل طرؿٌ اسج  69سّكٌ نياء آهي 
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ء ِ اصْاطحیى ِ حسى اِظئک كصیوا ـا  :اعشُ

ـا آنُا كا با کيانی ضراك می ؿهـ هک مشمّل نصمج خّؿ ىاخضٍ ، ام ایپمػلاو ِ كهػلاو ّاؿم ِ کيانی) ـا ِ ایپمػل كا اٙاعج کنًـ، خ  هک ؿستّكاث خ

ـا ِ اصراؿ ّاطظ ، ِ ایًاو كصیواو خّبی هستًـ و كاٌ خ ـا  (كاستیى ِ صانباماو ِ شنی

ء، ِ ّاطحیى):ؿا كا چُاك ظرٌِ معشفی می کًـهمايگّهن هک هالحظٍ می کنین ایى آهي اصراؿ مّكؿ نصمج ػ ـا  . ایپمػلاو ، ّـیقیى ، شُ

ِاكؿ ایى مشاحل چُاكگاهن ٍایـ اٍاكٌ هب ایى ممنی باشـ هک ربای ىاختى یک صامعٍ انيانی ىالن ِ مؼلقی ِ مؤ مى ، نخسج بایـ كهػلاو حن ِ انب یاء 

و شّنـ ـا  .می

ف ایپمػلاو كا ام ایى غشخن رد همٍ صا گسؼلً ِ هب ؿنبال آنُا مبلـاو ّـخن ِ كاستگّ هک گق ـا اتك ِ طرؿاكٍاو با یكـیگر هماهنگ اسج ، ات اه

 .ؿهًـ

ػـٌ ای شنیـ  هب ؿنبال ایى ؿِكاو ىامنـگی فکری ، طبیمخا عًاصل آغّؿٌ ِ آنُا هک هانغ كاٌ حقًـ سل رب ؿاكنـ، جمعی بایـ رد مواضل آنُا قیام کنًـ ِ

 .تّحیـ آبیاكی ظرؿؿ شّنـ ِ با خّو پاکَاو ردزج

 . رد مشعلٍ چُاكم محصّل ایى کّششُا ِ حالشُا هب ِدّؿ آمـو ّاطغاو اسج ادتماعی پاك ِ ٍایسضٍ ِ آکًـٌ ام معنّیت

ِم پی  ـا ِبًاربایى ها رد سّكٌ حمـ رد شباهن ك ّاهین هک رد خ٘ ایى چُاك ظرٌِ ضراك گـلین ، خ٘ اغبیاء خ٘ ّـیقیى ، خ٘ شُ ـا می خ ّاطحیى ِ  رد پی ام خ

 . اسج هک رد ره مقطغ مهانی بایـ رد یکی ام ایى خطّٗ، انضام ِظیفٍ کنین ِ كىاظت خّیٌ كا اؿا نمائین كِشى

کیانًـ؟  ( ٕالیى )ِ  (مغضّب ػلكهن )_  2
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مطخطی اسج
م اٍاكٌ هب ظرٌِ  ـا ـا طرؿو ایى ؿِ ام هن رد آیاث لّم نَاو می ؿهـ هک ره ك  . د

 :چیسج هس تنسـل ِدّؿ ؿاكؿ رد اینكٍ صرم میاو ایى ؿِ

ّاكؿ استصمال ایى ؿِ کلمٍ رد ضرآو مجیـ ذنیى استلاؿٌ  _  1 رت ِ بـرت ام ٕالیى اسج ، ِ هب تدبـل   سخج مشعلٍ ای(مغضّب ػلكهن )می شّؿ هک ام م

ِنـ رد ؿیگر ٕالیى گمرااهو ػاؿی هستًـ، ِ مغضّب ػلكهن ، گمرااهو طدّس ِ یا مًالن ، ِ هب هریى ؿظیل رد  ـا ّاكؿ، ؾضب ِ ضعى خ شسیاكی ام م

 . مّكؿ آنُا فطر شـٌ

ّانین ِ لكى مى شلط بالكنش ّـكا مؼلكهن ؾضب مى اهلل 106رد آهي    : سّكٌ نرل می خ

 )آنُائی هک سينٍ خّؿ كا ربای كنش گسؼلؿٌ ىاختًـ ؾضب شيِكؿگاك رب آنُا اسج (

المًامواث ِ المشلکیى ِ المشلکاث اصظاغیى باهلل ظى اعصّء ػلكهن ؿارئة اعصّء ِ ؾضب  سّكٌ فتظ آمـٌ اسج ، ِ یؼقب المًامقیى ِ 6ِ رد آهي 

ـا امگو بـ می ربنـ مّكؿ ؾضب ػ( : اهلل ػلكهن ِ ضمقهن ِ اػـلهن جننن ؿاِنـ مشؿاو ِ مانو مًالن ِ مشؿاو ِ مانو مشلك ِ آنُا كا هک ردباكٌ خ

 . كحمج خّیٌ ؿِك می ىامؿ، ِ جننن كا ربای آانو آهاؿٌ ىاخضٍ اسجخّیٌ ضراك می ؿهـ، ِ آنُا كا ضعى می کًـ، ِ ام 

هی ِ هب ره عال مغضّب ػلكهن آنُا هستًـ هک ػالٌِ رب كنش، كاٌ طضاسج ِ عًاؿ ِ ؿشمنی با حن كا می پیمایًـ ِ حتی ام افیت ِ آماك كهػلاو ال

ك نمی کنًـ آهي  كاو صرِصقا ّا زغضب مى اهلل : ضّیـسّكٌ آل ػمراو می  112ایپمػلاو رد صّكث ام ّایكنشِو بایاث ... ِ باد فلک بانهن کاح

 اهلل ِ یقخلّو االغبیاء زضـل حن فلک بما

ّا یمخـِو ّا ِ کاح ِنـ ٍامل عال آنُا ) : ؽص ـا ـا كنش می ِكمیـنـ ِ ایپمػلاو الهی كا هب انحن می کصتًـ( يهّؿ)ؾضب خ  )شـ چرا هک هب خ
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 .يهّؿنـ منحرافو(مغضّب ػلكهن )منحرفیى نْاكی ِ منظّك ام (ٕالیى )ام جمعی ام منسلاو ؿقیـٌ ؿاكنـ هک مشاؿ _ 2

اهی ؽاُ ایى ؿِ ظرٌِ رد ربارب ؿعّث اىالم می باشـ، مريا همايگّهن هک ضرآو هن صليغا رد آیاث مخخلق   گـلی   ایى ربؿاشج هب ؽاغش مّضغ

و آنُا ام ؽبشلاو اىالم افو يهّؿ، كیبامضّ می کًـ، منحر ـا ِث ؽاطی نسبت هب ؿعّث اىالم نَاو می ؿاؿنـ، ره ذًـ رد آؿام، ؿانشمً ـا هن ِ ػ

ضّهن  صّؿنـ، اها چـنی يگقشج هک هب جُاتی هک اینضا صای شلط آو غیسج ام جملٍ هب خطر افخاؿو مًامغ هاؿیَاو سلسخج  رتیى ؿشمى شـنـ، ِ ام ره

ك يکرؿنـ کاك ٍكنی رد عیشلفت اىالم ِ م ِم نـن مّضغ ظرٌِ صنيّغیسج رد ربارب اىالم ِ ميلماانو هریى اسج)ىلریى صرِصقا (  همايگّهن هک امش

صحیظ (مغضّب ػلكهن )آنُا هب ِ با ایى عال تدبـل ام 
هب نظر می كسـ ِلی بایـ تّهج ؿاشج هک ایى تدبـل رد حقیقج ام قبیل تطبين کلی رب صرؿ  شسیاك 

 .اسج ، هن انحْاك مفهّم مغضّب ػلكهن رد ایى ؿسضٍ ام يهّؿ

م آنُا تدبـل هب اها منحرافو ام نْاكی هک مّضعَاو رد ربارب اىالم ات ایى حـ سلسخخاهن نبّؿ، تقُا رد شًازج آؼیى حن ظرفخاك گمراهی شـٌ صّؿنـ، ا

 . ٕالیى شـٌ هک آو هن ام قبیل تطبين کلی رب صرؿ اسج

 .همانسج هک رد باال اٍاكٌ شـ  رد اعاؿیث اىالمی نـن طراكا مغضّب ػلكهن هب يهّؿ ِ ٕالیى هب منحرافو نْاكی تنسـل شـٌ اسج ِ يكضٍ اً 

كنـ رد _ 3 ـا  کيانی(مغضّب ػلكهن )عالی هک ایى احتمال نـن ِدّؿ ؿاكؿ هک ٕالیى هب گمرااهنی اٍاكٌ می کًـ هک اصلاكی رب گمراٌ ىاختى ؿیگراو ن

ّا می کّشًـ ؿیگراو كا همريگ خّؿ ىامنـ  .!هستًـ هک هن گمراهًـ ِ هن گمراٌ ظر، ِ با تمام ن

یت ؿیگراو هب كاٌ كاسج صّؿنـ ِ ٍاهـ ایى ممنی آیاتی اسج هک سخى ام کيانی م ـا ّاو ی ضّیـ هک هانغ ه یاؿ  ام آنُا(يصـِو عى سبیل اهلل )هب عن

ّانین  16شـٌ رد آهي  ب : سّكٌ شّكی می خ ِ القیى يغادّو فی اهلل مى زؼـ ها استديب هل حجؿهن ؿاحضت عًـ كبهن ِ ػلكهن ؾضب ِ لهن ػقا

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



هب مؾاصمٍ ِ سحـُای انحرافی رب می خـننـ، ( ّلی اهلله ػلیٍ ِ آهل ِ ىلن )حیٍ مؤ مًاو ، رد ربارب ایپمػل آنُا هک زؼـ ام پقريً ؿعّث اىالم ام ان) :شـیـ

ّاهـ صّؿ ب شـیـ رد ااظتنكٍاو خ ـا رب آنُا اسج ِ ػقا ـا باطل ِ بی اىاه اسج ِ ؾضب خ  .حجج ِ ؿظیلَاو رد اگشيپٌ خ

تلانـل هماو تنسـل اِل اسج تنسـلی هک زقیٍ تنسـلاه رد آو جمغ اسج ِ رد حقیقج اها با ایى همٍ ذنیى هب نظر می كسـ هک صامصؼلیى ایى 

كؿ هک ها مفهّم ِسیغ آهي كا محـِؿ کنین ـا قی ام مْاؿخن آو محصّب می شّؿ بًارب ایى ؿظیلی ن ـا  . مص

 

 :حمـ سّكٌ لٖائل

ـا ّلی اهلل ػلیٍ ِآهل ِىلن : امـلالمّمنیى ػلیٍ اعيالم صرمّؿ ی متؼال هب مى گفضٍ:  دینشم هک صرمّؿام پیغمػل خ ـا ای محمـ هب تّ : هب تحقين خ

شج آو كا رد ربارب ضرآو ؽظین ضراك ؿاؿ. هفج آهي ام مزانی ِ ضرآو ؽظین ؿاؿٌ این ـا طرؿ ِ رب مى منج صقا ِ هب . «پو افتحٍ الكخاب كا د

ی زعِس ـا ل ایى سّكٌ كا هب طّك اختْاطی هب محمـ ؿاؿ ِ بـیى سبب اِ تحقين افتحٍ الكخاب بعؼلیى چـنی اسج هک رد گنش اهی رعً اسج ِ خ

ی تؼالی هب اِ  ـا شسن اهلل اعرحمى »كا با زعث طرؿ ِ چيه یک ام پیغمػلانٌ كا با اِ رد ایى لضیلت شلیک يکرؿٌ سج هب جز ىلیماو هک خ

كایت طرؿٌ  هک گفج« اعرحین حّشضٍ ای زعزي ِ ظرامی ام ىلیماو هب مى كسیـٌ اسج ِ هب ردستی هک : كا ام افتحٍ الكخاب ؿاؿٌ اسج ِ ام بلقیو ح

ّانـ  ِ هب محمـ ِ ؿِستی اهل ضيت اِ ااقتعؿؿاشضٍ باشـ ِ ایماو هلبی ِ ظارهی هب ایَاو« شسن اهلل اعرحمى اعرحین»حّشضٍ ایى اسج  هک ره کو    كا سخ
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ّابی بعؼن ام ِنـ هب امای ره حرفی هک ام آو سّكٌ پاؿاً ِ ث ـا ؿنیا ِ انچٍ ام هال اه ِ خّبی اه رد آو اسج هب اِ می ؿهـ ِ کسی هک هب صّث  ؿاشضٍ باشـ خ

ّاب ِ پاؿاً ك ّانـ پو ره یک ام شما بایـ شسیاك کّشٌ کًـ ات یى ث ّاشٌ هانًـ کسی اسج هک ایى سّكٌ كا می خ ّانًـٌ ایى سّكٌ ضًّ ؿهـ ث ا هب خ

 ُ 1تنسـل الػلاهو س .بمانـافصّه آو ؿسج آِكؿ هک غنیريتی اسج هک نبایـ ام آو صقشج ات حسلث ِ 

فضل السْزج الحود کفضل حولح العسض، هي قسأُا اعطاٍ هللا ثْاب : عي الٌثی صلی هللا علیَ ّآلَ ّسلن

 .حولح العسش

ّابی لضیلت سّكٌ حمـ هانًـ لضیلت عاهالو رعً اسج، ره کو آو كا ضرائت :  ایپمػل ظرامی اىالم ّلی اهلل ػلیٍ ِ آهل ِىلن صرمّؿ کًـ، ث

ّاب عاهالو رعً هب اِ ؿاؿٌ می شّؿ  330ُ 4مسخـكك اغّىائل س .هانًـ ث

هي قسأُا فاذحح الکراب اعطاٍ هللا هي االجس تعدد کل کرة اًزل هي : قال الٌثی صلی هللا علیَ ّ آلَ ّسلن

 .السواء قسأُا ّ ثْاتِا

ـا ّلی اهلل ػلیٍ ِآهل ِىلن صرمّؿ ّاب رهکو سّكٌ حمـ كا ضرا : كسّل خ ّانـو تمام کخابُایی هک ام آسماو انمل شـٌ هب اِ ث ِنـ هب ػـؿ خ ـا ئت کًـ خ

 39االختْاُ ُ .ِ پاؿاً عًایت می صرهایـ

 .فاذحح الکراب ذعدل ثلث القساى: قال زسْل هللا صلی هللا علیَ ّآلَ ّسلن: عي اتي عثاس قال

 .سّكٌ حمـ ؿِ سّم ضرآو طرین اسج: طرؿٌ اسج هکنقل « ّلی اهلل ػلیٍ ِ آهل ِىلن»ابى عباه ام ایپمػل اطرم 
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 331ُ 4مسخـكك اغّىائل س

لْ اى فاذحح الکراب ّضعد فی کفح الویزاى ّ ّضع : عي زسْل هللا صلی هللا علیَ ّآلَ ّسلن اًَ قال

 .القسآى فی کفح ازجحد فاذحح الکراب سثع هساخ

ـا ّلی اهلل ػلیٍ ِآهل ِىلن آمـٌ اسج ِایتی كسّل خ اظر سّكٌ حمـ كا رد یک كفٍٔ مـناو ِ باقی سّكٌ اهی ضرآو كا رد كفٍٔ ؿیگر ضراك ؿهًـ، : رد ك

 330ُ 4مسخـكك اغّىائل س .هفج ربارب سنگیى رت اسج« حمـ»سّكٌ 

أیوا هسلن قسد فاذحح الکراب  اعطی هي االجس کاًوا قسأ ثلثی : قال زسْل هللا صلی هللا علیَ ّآلَ سلن

 .کاًوا ذصدق علی کل هْهي ّ هؤهٌح القسآى ّ اعطی هي االجس

ـا ّلی اهلل ػلیٍ ِآهل ِىلن حمـ كا ضرائت نمایـ، اجری هانًـ ضرائت ؿِ سّم ضرآو هب اِ ؽٚا می شّؿ، ِ نـن اجری هانًـ    ره ميلمانی هک سّكٌ: كسّل خ

 36ُ 1مجمغ البیاو س .ّـهق رب مشؿاو ِ مانو مّمى عًایت می شّؿ

ّالری ًفسی تیدٍ ها اًزل هللا فی الرْزاج ّ : زسْل هللا  فاذحح الکراب فقالقسأخ علی : عي اتی اتي کعة

االًجسل ّ ال فی الزتْز ّ ال فی  الفسقاى هثلِا ُی ام الکراب ّ ام القساى ّ ُی سثع الوثاًی ّ ُی 

 .هقسْهح تی ى هللا ّ تیي عثدٍ ّ یعثدٍ ها سأل

: رب اطرم ّلی اهلل ػلیٍ ِآهل ِىلن ضرائت طرؿم خظلث صرمّؿسّكٌ افتحٍ الكخاب  كا زنؿ ایپم: ابى كعب می ضّیـ

نجیل ِ مصّك ِ صراقو ، مثل ایى سّكٌ انمل نَـٌ اسج ِ ایى سّكٌ هاردکخاب ِ  
قسن هب کسی هک صانن هب ؿسج اِسج ردتّكاث ِ ا
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ّاهـ  ـا سخ ـا ِ بًـٌ اً، ِ ربای بًـٌ اسج آنچٍ  هک ام خ  1مسخـكك اغّىائل س. هارد ضراو اسج ِ هفج آهي ؿاكؿ ِ ميسقت می شّؿ نيب خ

 آاثك ِ ربکاث سّكٌ حمـ

ِاكؿ شـٌ« حمـ»ردباكٌٔ تضّخن هب شلادّیی ام سّكٌ  ِایاث میاؿی  ِایاث ػمّمی صّؿٌ ِ هب استلاؿٌ ا ك م ایى سّكٌ ربای اسج هک ربخی ام ایى ك

 .شـٌ ِ رد ربخی ام آنُا هب ردهاو بیماكی ِ ردؿ ؽاطی رتغيب شـٌ اسج همٍ ردؿاه سلاكً

یا جاتس أال علوک أفضل سْزج اًزلِا هللا فی کراتَ؟ فقال : قال زسْل هللا  صلی هللا علیَ ّآلَ ّسلن لجاتس

یا : ثن قال لَ. ام الکراب « الحودهلل»  فعلوَ: یا زسْل هللا علوٌیِا، قال -تاتی  اًد ّ اهی–تلی : جاتس

ُی شفاء هي کل داء اال السام یعٌی : قال. تلی تاتی اًد ّ اهی فاخثسًی: جاتس أال أخثسک عٌِا؟ قال

 .الوْخ

ـا ّلی اهلل ػلیٍ ِآهل ِىلن هب صارب صرمّؿ ـا رد ضرآو انمل طرؿٌ هب تّ یاؿ ؿهن؟ ! ای صارب: ایپمػل خ بلی پـك ِ : صارب گفجآیا بعؼلیى سّكٌ كا هک خ

ی تّ باؿ آو كا هب مى بیامّم ـا  .هاردم ف

ای صارب آیا صفج ِ ؽظمج ایى سّكٌ كا ربای تّ بگّین؟ : ایپمػل سّكٌ حمـ كا هب صارب آمّزج ِ صرمّؿ

ی تّ باؿ آو كا بیامّم: صارب گفج  ـا صفج ِ ؽظمج ایى سّكٌ   ای صارب آیا: ایپمػل سّكٌ حمـ كا هب صارب آمّزج ِ صرمّؿ .بلٍ پـك ِ هاردم ف
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ی تّ باؿ آو كا بیامّمبلٍ پـ: كا ربای تّ بگّین؟ صارب گفج ـا  .سّكٌ حمـ ره مشظی هب جز مشگ كا شلا می ؿهـ: حظلث صرمّؿ.ك ِ هاردم ف

 106ُ 1تنسـلالػلاهو س

ُا هي ًالرَ علح، فلیقسأ الحود فی جیثَ سثع هسخ فاى ذُثد ، ّ اال فلیقسأ: قال الصادق علیَ السالم

 .سثعیي هسج ّ أًا الضاهي لَ العافیح

ّانـ پو اظر مشٓ ام نيب كفت هچ بعؼل،  ِ : اهام ّاؿم ػلیٍ اعيالم صرمّؿنـ کسی هک مشظی هب اِ ربسـ سّكٌ حمـ كا رد ظریبانٌ هفج مشتصٍ سخ

ّانـ ِ مى ضمانت می کنن  هک ىالمتی یابـ  107ُ 1تنسـلالػلاهو س .ظرهن هفخاؿباك سخ

ّاُ   :سّكٌ حمـربخی ام خ

 :میاؿی حّك ذشن( 1

ذّو کسی كا ردؿ ذشن باشـ یا رد ضيًایی اِ ضعفی باشـ رد اِل هاٌ  ذّو َالل هاٌ كا دنيبب : حظلث كسّل اطرم ّلی اهلل ػلیٍ ِآهل ِىلن صرمّؿنـ

ّانـ ِ رد آخر سّكٌ م 10ؿسج رب ذشن خّؿ بقُـ ِ سّكٌ افتحٍ كا  ّانـ زؼـ ام آو 3كا  «  تّحیـ»باكهک باك با غيت ؽاصِ  ِ تّهج هب ممنی آو سخ باك 7باك سخ
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كافی، اللهن ػاف انت المؼافی» : سپو بگّیـ« یا كبِّ نَِّّ رَطَلی » : بگّیـ ردؿ ذشن ِ ضعق ضيًایی هب صحج مبـل . «اللهن اكق انت ال

ّاُ آیاث ضرآو طرین، محمـتقی ندفی ُ .می ظرؿؿ  10خ

ـا ِ ممنی آو بنّیيـ هب مَک ِ مؿنشاو رد صامی آبگينٍ ِ شضّیـ آو كا ام آب ؿیگر آيكٍ  ره کو با ایماو سّكٌ حمـ كا  با غيت ؽاصِ ِ تّهج هب خ

ّا شلِع می کًـ هب سلؿ شـو ، آمـٌ باشـ ِ رد ِقت شستى  ( هاٌ سّم ام هاهُای سلیانی)باكانی هک رد کاحّو االخر  ّانـ ِ هب ایى « سّكٌ حمـ»هک ه كا سخ

گاٌ می ؿاكؿآب، سلهم اصفُانی شيایـ   .ِ رد ذشن کًـ، امشآ ذشن مايل می شّؿ ِ كِشنی ذشن میاؿ می ظرؿؿ ِ هب صحج ِ ىالمتی ذشن كا ن

 14هماو، ُ

 :جهج كمغ تب( 2

ـا ِ ممنی :  حظلث اهام دعنش ّاؿم ػلیٍ اعيالم صرمّؿنـ ره کو، با ایماو سّكٌ مباكهک  افتحٍ كا چهل باك رب كـط آب با غيت ؽاصِ ِ تّهج هب خ

ّانـ ِ آو آب كا رب كِی کسی هک تب ؿاكؿ بپاشـ تب ام اِ مايل  ّاُ آیاث ضرآو طرین محمـتقی ندفی ُ .می شّؿآو سخ  12خ

 ىالطیىغبّلی زنؿ ( 3
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ِم جمعٍ  ـا ِ ممنی آو بنّیيـ  ِ هب گالب « سّكٌ مباكهک افتحٍ»ذّو رد ىاعج اِل ك كا رد ػشف ٙال هب مَک ِ کالّك با غيت ؽاصِ ِ تّهج هب خ

كام میاؿ می شّؿ ِ ام  ِم ام او هب كـكی رب كِی خّؿ بمالـ  صاٌ ِ غبّل اِ زنؿ ىالطیى ِ ح ره هچ رتسـ ایمى شضّیـ ِ او گالب كا رد هشیش کًـ ِ ره ك

ّاُ آیاث ضرآو طرین محمـتقی ندفی ُ. ظرؿؿ  14خ

 ايضاؿ ربکت(4

 :رد کالمی ام ایپمػل اطرم ّلی اهلل ػلیٍ ِ اهل ِ ىلن آمـٌ اسج

ِنـ مقش كا ام ؽاهن اِ ؿِك طرؿٌ ِ ربکت منـگی اِ كا هب ـا ِاكؿ ؽاهن خّؿ می شّؿ، سّكٌ حمـ ِ تّحیـ كا ضرائت نمایـ خ گامی هک  ی میاؿ می کًـ هک رهکو، هن ـه  ح

گانٌ نـن می كسـ  .هب همياي

ِایت شـٌ اسج رهکو سّكٌ حمـ كا ضرائت کًـ، هب صطق ِ عًایت الهی، رداهی خـل ؿنیا ِ آخرث هب » :ام حظلث اهام ّاؿم ػلیٍ اعيالم ك

ّاهـ شـ  6هب نقل ام الـكالرنثّكس 65ضرآو ردهانی كِحی ِ دسمی، ُ   «.كِی اِ گضّؿٌ خ

 کاَلی ِ طنبلیردهاو ( 5
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ِنـ متؼال مايل می کًـ ام اِ کاَلی ِ سسج ؿلی ِ جلیغ آاف ـا ِم، خ ِمج نمایـ رد شب ِ ك ـا ّانـو سّكٌ مباكهک افتحٍ م ث ِ ره کو با ایماو رب خ

ّاُ آیاث ضرآو طرین ُ. ػااهث كا   14خ

 ختّهاث مجرب

ِمی _ 1  ربکت ِ گَایٌ ك

 :ام مّال ػلی ػلیٍ اعيالم نقل شـٌ اسج

ّاهی ِ ؿِسج ؿاكی ام ره بًـٌ ِ آماؿی بی نیام باشی ِ هب مِؿی هب آكمِاهیت ربسی ِ ام ؼل ِ اظر » ِمی ِ رثِث میاؿی می خ كمم ِ ك

ّاو هک اسلاك فجيبی رد« افتحت الكخاب»غٌ ِ حیلٍ رد اهاو باشی؛ پو  ربای كسیـو هب آكمِاه ِ عاسج اهیت، ایى . نهفضٍ اسج آو كا سخ

 .مشتصٍ حالِث نى 100( صبظ، ظهر، ؽطل، ميشب ِ عَا)سّكٌ كا رد جنپ حّبت

ـا نمی کًـ ِ  هتی هک چيه ِقت تغيـل ِ با عاؿهث اهی مهاو کاستی پی
ّاهی، هب ٱو می كسی، ِ ٱو زع نـن پو ٱنچٍ هک ام زعث ِ موام ِ حرمج می خ

ِم هب تّ می كسـ ِ ام همٍ شلاه ِ انكاحتی اه ِ ضلكاه رد اهانیتّصين ِ خّ ـا یی یاك نمی كسـ، ِ چيه کو هب تّ . شغالی م ـا چيه ِقت تّ كا ظرسنگی ِ ربهنگی ِ د
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 عًایت پو اظر ایى ختن كا هریشٍ اؿاهم ؿاؿی، شخطی هب.ربای امش ِ نهی ميل٘ نمی شّؿ، ِ رد حلظ الهی هستی ِ هب ٱكمِاهیت رد منـگی می كسی

 هب نقل ام شمو المؼاكف الكػلی  66ضرآو ردهانی كِحی ِ دسمی، ُ  . ؿیگراو بی نیام می کًـالهی هب سّی تّ می ٱیـ ِ تّ كا ام 

 نمام فديب ِ لکشم گَا( 2

ّانـ ِ رد ره ككعج  سّكٌ حمـ كا حالِث نمایـ ِ مشتصٍ شسن اهلل اعرحمى اعرحین بگّیـ ِ زؼـ ام او  19اظر کسی هب غيت نٖای عاسج ؿِ ككعج نمام سخ

ّاهـ شـ 786زؼـ ام تمام شـو نمام   .انَاءاهلل. مشتصٍ آهي شسن اهلل اعرحمى اعرحین كا بگّیـ ره عادتی ؿاشضٍ باشـ ربآِكؿٌ خ

 هب نقل ام شمو المؼاكف الكػلی 67ضرآو ردهانی كِحی ِ دسمی 

ج ِ حلظ آربِ _ 3
جهج زعث ِ شخصيه  

ِم جمٍ شلِع کًـ ات  ِم  41رد ك ِم، ِ ره ك ّانـ ِ زؼـ ام اتمام بالافّلٍ  41ك ّانـ 13مشتصٍ  سّكٌ مباكهک حمـ كا سخ :باك ایى ؿػا كا سخ  

ن تسحورک یا »  ُن ذَوَّ ُس یَسَّسیاُهَسُِِّل َسَِّل یا ُهرَوِّ ج یاُهَسثُِّة َسثَّة یاُهیَسِّ ُج فَسَّ ازحن یا ُهفَرُِّح فَرَّح یاُهفَسِّ

 49ختن ُؿِ زهاك ِ یک  «الساحویي
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 جهج ؿمغ بال ِؿشمى ِ نیل هب مواّـ ِ حصّل مهماث_ 4

ّانـ هب نصـ ٙلب عاسج ِ زؼـ ام نمام نـن 3قبل ام شلِع  ّاث زنشسخـ ِ ؿِ ككعج نمام سخ ِم یکشنٍ شلِع کًـ 3ّل ّاث زنشسخـ ِ ام ك  .ّل

ِمیکصنصٍ  ِم ؿِشنصٍ  70ك ِمشنصٍ  20باك، جمعٍ 30باك، جنپ شنصٍ 40شنصٍ باك، چُاك  50باك، هس شنصٍ  60مشتصٍ سّكٌ مباكهک حمـ ِ ك ّانـ  10باك، ِ ك باك سخ

 49ؿِ زهاك ِ یک ختن ُ .انَاءاهلل هب مقصـ كسـ
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http://www.aparat.com/v/e5NwB/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8

%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D

8%B3%D8%B7 

 

.  صطلا كِی لينک باال کلیک صرهائیـ 

یی اتو   ـا توـین هب  ؿل اهی خ

 اظتماه ؿػا 
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