
 

 

الحوذ هلل ٍحذُ ٍالصالٓ ٍ السالم علٖ هي ال ًجٖ ثعذُ ٍ علٖ 

 .آلِ ٍ اصحبثِ ٍهي اّتذٕ ثْذِٗ ٍاستي ثسٌتِ ئلٖ َٗم الذٗي

 لبل: ) للٌب الجٌٔ هب ثٌبؤّب ؟ لبل سضٖ اهلل عٌِ عي أثٖ ّشٗشٓ

لجٌٔ هي رّت ٍلجٌٔ هي فضٔ  سسَل اهلل صلٖ اهلل علِ٘ ٍ سلن: 

ٍهالعْب الوسه األرفش ٍحصجبؤّب اللإلإ ٍال٘بلَت ٍتشثتْب 

الضعفشاى هي ٗذخلْب ٌٗعن ٍال ٗجأس ٍٗخلذ ٍال ٗوَت ٍال 

                 صح٘ح الوطىبٓ   .(ٗجلى ث٘بثْن ٍال ٗفٌى ضجبثْن

اص سسَل خذا صلٖ اهلل علِ٘  هٖ گَٗذاثٖ ّشٗشُ سضٖ اهلل عٌِ 

ثْطت اص چ٘ست؟ خبًِ ّبٕ سَال وشدٗن وِ ثٌبٕ ٍ سلن 

فشهَد : خطتٖ اص عال ٍ خطتٖ اص ًمشُ ٍ هالط آى هطه 

خَضجَ است ٍ سٌگشٗضُ ّبٕ آى هشٍاسٗذ ٍ ٗبلَت است ٍ 

خبن آى اص صعفشاى، وسٖ وِ ٍاسد ثْطت ضذ ّو٘طِ دس 

ًعوت ٍ جبٍداى خَاّذ ثَد ٍ ّشگض پ٘ش ٍ فشسَدُ ًوٖ ضَد 

آًْب  ْبٕ ثْطت٘بى وٌِْ ًوٖ ضَد ٍ جَاًٖ ٍ ًوٖ ه٘شد ٍ لجبس

 .                                               اص ث٘ي ًوٖ سٍد

)ئى اهلل عض ٍجل أحبط سضٖ اهلل عٌِ ٍلبل أثَ سع٘ذ الخذسٕ 

حبئظ الجٌٔ لجٌٔ هي رّت ٍلجٌٔ هي فضٔ ثن ضمك فْ٘ب األًْبس 

ٌْب لبلت ٍغشس فْ٘ب األضجبس فلوب ًظشت الوالئىٔ ئلى حس

  عَثى له هٌبصل الولَن( صح٘ح التشغ٘ت ٍالتشّ٘ت

                                 (1) 

 

اثَسع٘ذ خذسٕ سضٖ اهلل عٌِ فشهَد: خذاًٍذ عضٍجل دَٗاس 

خبًِ ّبٕ ثْطت سا خطتٖ اص عال ٍ خطتٖ اص ًمشُ ثٌب وشد 

سپس سٍدّب سا دس آى جبسٕ سبخت ٍ دسختبى سا دس آى 

ٌّگبهٖ وِ فشضتگبى صٗجبٖٗ ثْطت سا دٗذًذ سٍٗبًذ. پس 

گفتٌذ خَضب ثِ سعبدت وسبًٖ وِ ٍاسد اٗي ثْطت هٖ ضًَذ 

  .                     وِ خبًِ ّبٕ پبدضبّبًِ داسًذ

اٌْٗب ثعضٖ اص اٍصبف لصشّب ٍ خبًِ ّبٕ ثْطتٖ ثَد وِ دس 

اٗي دٍ سٍاٗت ثِ آى اضبسُ ضذ اگش هٖ خَاّ٘ذ ٗىٖ ٗب ث٘طتش 

لصشّبٕ ثْطتٖ ًص٘ت ضوب ضَد ثِ سٍاٗبت صٗش خَة  اص اٗي

 :                                     تَجِ وٌ٘ذ

                            

:     دخل السَق فمبللبل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن : )هي  - ۱  

الئلِ ئال اهلل ٍحذُ ال ضشٗه لِ لِ الوله ٍلِ الحوذ ٗحٖ٘ »

ث٘ذُ الخ٘ش ٍَّ على ول ضٖء ٍٗو٘ت ٍَّ حٖ ال ٗوَت 

وتت اهلل لِ ألف ألف حسٌٔ ٍهحب عٌِ ألف ألف س٘ئٔ  «لذٗش

 ٍسفع لِ ألف ألف دسجٔ ٍثٌى لِ ث٘تب فٖ الجٌٔ( صح٘ح الجبهع

سسَل خذا صلٖ اهلل علِ٘ ٍ سلن فشهَد : وسٖ وِ ٍاسد ثبصاس 

ال ئلِ ئال اهلل ٍحذُ ال ضشٗه لِ لِ الوله »ضَد ٍ ثگَٗذ : 

 ٗحٖ٘ ٍٗو٘ت ٍَّ حٖ ال ٗوَت ث٘ذُ الخ٘ش ٍَّ  ٍلِ الحوذ

                                  (2) 

 

 

خذاًٍذ ثشإ اٍ ّضاس ّضاس حسٌِ هٖ  «ول ضٖء لذٗش على

ًَٗسذ ٍ ّضاس ّضاس گٌبُ اٍ سا هحَ هٖ وٌذ ٍ ّضاس ّضاس دسجِ 

 .اٍ سا ثبال هٖ ثشد ٍ ثشإ اٍ خبًِ إ دس ثْطت ثٌب هٖ وٌذ

                              

 

) هي صلى فٖ الَ٘م ٍالل٘لٔ صلى اهلل علِ٘ ٍسلن : ٍلبل  -۲

اثٌتٖ عطشٓ سوعٔ تغَعب ثٌى اهلل لِ ث٘تب فٖ الجٌٔ ( أسثع سوعبت 

لجل الظْش ٍسوعت٘ي ثعذّب ٍسوعت٘ي ثعذ الوغشة ٍسوعت٘ي ثعذ 

 العطبء ٍسوعت٘ي لجل الفجش ، سٍاُ هسلن

فشهَد: وسٖ وِ صلٖ اهلل علِ٘ ٍ سلن  خذاٍ ّوچٌ٘ي سسَل 

سوعت سٌت ًبفلِ ثخَاًذ خذاًٍذ ثشإ اٍ  ۱۲دس ضجبًشٍص 

خبًِ ٍ لصشٕ دس ثْطت ثٌب هٖ وٌذ.چْبس سوعت لجل اص ظْش 

ٍ دٍ سوعت ثعذ اص آى ٍ دٍ سوعت ثعذ اص هغشة ٍ دٍ 

              .سوعت ثعذ اص عطبء ٍ دٍ سوعت لجل اص ًوبص صجح

                                
  

) هي ثٌى هلل هسجذا هي هبلِ صلى اهلل علِ٘ ٍسلن :  ٍلبل  -۳

                                   (ثٌى اهلل لِ ث٘تب فٖ الجٌٔ

                                     (3  ) 



       

هسجذٕ اص هبلص ٍّوچٌ٘ي سسَل خذا فشهَد: وسٖ وِ 

خذاًٍذ ثشإ اٍ خبًِ إ دس ثْطت آهبدُ هٖ ثشإ خذا ثسبصد 

                                           .وٌذ

       

                                                                        

) هي سذ فشجٔ سفعِ اهلل ثْب  صلى اهلل علِ٘ ٍسلن : ٍلبل  -۴

                                     دسجٔ ٍثٌى لِ ث٘تب فٖ الجٌٔ( 

فشهَد : وسٖ وِ صلى اهلل علِ٘ ٍسلن سسَل اهلل ٍ ّوچٌ٘ي 

فشجِ إ سا پش وٌذ خذاًٍذ دسجِ اٍ سا ثبال هٖ ثشد ٍ خبًِ إ 

دس ثْطت ثشإ اٍ ثٌب هٖ وٌذ. )هٌظَس پش وشدى فضبّبٕ 

                               (.خبلٖ دس صفَف ًوبصگضاساى است

          
                   

          
} لل َّ اهلل ) هي لشأ سَسٓ  صلى اهلل علِ٘ ٍسلن : ٍلبل  -۵

                      (.عطش هشات ثٌى اهلل لِ ث٘تب فٖ الجٌٔ أحذ {

فشهَد: وسٖ وِ صلى اهلل علِ٘ ٍسلن سسَل خذا  ٍّوچٌ٘ي

خالظ سا ثخَاًذ خذاًٍذ ثشإ اٍ خبًِ إ ثبس سَسُ ٕ ا ۱۱

 . دس ثْطت ثٌب هٖ وٌذ

 

(4) 

                                      

                                

لبل علِ٘ الصالٓ ٍالسالم : ) ئرا هبت ٍلذ العجذ لبل اهلل ٍ  -۶

لجضتن ٍلذ عجذٕ ؟ ف٘مَلَى : ًعن ف٘مَل :  : تعبلى لوالئىتِ

ثوشٓ فإادُ . ف٘مَلَى : ًعن ف٘مَل : هبرا لبل عجذٕ ؟  لجضتن

اثٌَا لعجذٕ  : ف٘مَلَى : حوذن ٍاستشجعه ف٘مَل اهلل تعبلى

         ث٘تب فٖ الجٌٔ ٍسوَُ ث٘ت الحوذ( صح٘ح التشهزٕ

 

                                

سسَل خذا صلٖ اهلل علِ٘ ٍ سلن فشهَد: ٌّگبهٖ وِ فشصًذ 

ثٌذگبى خذا هٖ ه٘شد خذاًٍذ ثِ فشضتگبًص هٖ ٗىٖ اص 

گَٗذ: سٍح فشصًذ ثٌذُ ام سا گشفت٘ذ؟ فشضتگبى هٖ گٌَٗذ: ثلِ 

خذاًٍذ هٖ گَٗذ : ثوشُ للت ٍ صًذگٖ اٍ سا گشفت٘ذ؟ هٖ 

ثلِ خذاًٍذ هٖ گَٗذ: ثٌذُ ام چِ گفت؟ فشضتگبى  : گٌَٗذ

ثش  هٖ گٌَٗذ: تَ سا سپبس گفت ٍ ئًب هلل ٍ ئًب ئلِ٘ ساجعَى سا

صثبى آٍسد خذاًٍذ هٖ گَٗذ: ثشإ ثٌذُ ام لصشٕ دس ثْطت 

 .ثٌب وٌ٘ذ ٍ آًشا لصش حوذ ثٌبه٘ذ

                      

 

                                    (5)      

 

 (3ضوبسُ )                                                                 

 آٗب هٖ خَاّٖ                                   

 لصشٕ دس ثْطت                                 

 داضتِ ثبضٖ                                        
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