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 ًحوذٍ ّ ًصلً ػلً سعْلَ الکشٌن.
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الحوذ هلل سة الؼبلوٍي ّالصلْح ّالغالم ػلً عٍذ االّلٍي ّاالخشٌي خبتن االًجٍآء 

 ّالوشعلٍي هحوذ ّآلَ ّاصحبثَ الطٍجٍي الطبُشٌي . 
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 ىا جون جون دوا ک گىهتارمض 
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عٍَبْتً ػلً الٌبط صهبى 

الٌجقى هي االعالم االاعوَ ّالهي 

القشاى االسعوَ
)۵(
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: ّفً الغٌي ّالوغٌذ  ١

هي حذٌث ػجذهللا ثي هغؼْد 

 قبل قبل سعْل هللا  

بى قجلکن کبى ار ػول اى هي ک

الؼبهل فٍِن ثبلخطٍئخ جآئَ 

الٌبًُ تؼضٌشا فقبل ٌب ُزا اتق 

هللا فبرا کبى هي الغذ جبلغَ 

ّاکلَ ّشبسثَ کبًَ لن ٌشٍ ػلى 

خطٍئخ ثبالهظ فلوب ساي ػض 

ّجل رالک هٌِن ضشة قلْة 

ثؼضِن ػلى ثؼض ثن لؼٌِن 

ػلى لغبى ًجٍِن داؤد ّ 

ػٍغى ثي هشٌن رالک ثوب 

ًْ ٌؼتذّى ّالزي ػصْا ّکب

ًفظ هحوذ ثٍذٍ لتَبْهشى 

ثبلوؼشّف ّلتٌِْى ػي 

الوٌکش ّلَتبْخزى ػلى ٌذالغفٍَ 

ّلتَبْطشى ػلى الحق اطشا 

اّلٍضش ثي هللا قلْة ثؼضکن 

ػلى ثؼض ثن ٌلؼٌکن کوب 

 لؼٌِن.

: ّ فً عٌي اثً داّد  ٢
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ّ اثي هبجخ ػي جبثش ثي 

عْل هللا ػجذهللا قبل عوؼت س

ٌقْل هبهي سجل ٌکْى  

فً قْم ٌؼول فٍِن ثبلوؼبصً 

ٌقذسّى ػلى اى ٌغٍشّا ػلٍَ 

ّال ٌغٍشّى اال اصبثِن هللا 

 ثؼقبة قجل اى ٌوْتْا.

ّ سّي االصجِبًً  - ٣

 اى سعْل هللا ػي اًظ 

قبل ال تضال ال الَ اال هللا تٌفغ 

هي قبلِب ّتشد ػٌِن الؼزاة 

ّالٌقوخ هبلن ٌغتخفْا ثحقِب 

قبلْا ٌب سعْل هللا ّهب 

قبل ٌظِش االعتخفبف ثحقِب 

الؼول ثوؼبصً هللا فال ٌٌکش  

 ّال ٌغٍشّا
)۷(

. 

 ػي ػبئشخ :  ٤

 قبلت دخل ػلى الٌجً 

فؼشفت فً ّجَِ اى قذ 

ّهب  ءحضشٍ شٍئ فتْضب

فلصقت ثبلحجشح  اکلن احذ

اعتوغ هب ٌقْل فقؼذ ػلى 

الوٌجش فحوذهللا ّاثٌى ػلٍَ 

ّقبل ٌب اٌِبالٌبط اى هللا 

تؼبلى ٌقْل لکن هشّا 

ثبلوؼشّف ّاًِْا ػي 

فال  االوٌکش قجل اى تذػْ

اجٍت لکن ّتغئلًًْ 

فالاػطٍکن ّتغتٌصشًًّ 

فال اًصشکن فوبصاد ػلٍِي 

 .حتى ًضل

                                                 
)(
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: ػي اثً ُشٌشح  ٥

قبل قبل سعْل هللا  

ػظوت اهتً الذًٍب  اار 

ًضػت هٌِبٍُجخ االعالم ّارا 

تشکت االهش  ثبلوؼشّف 

ّالًٌِ ػي الوٌکش حشهت 

ثشکخ الْحً ّاراتغبثت اهتً 

عقطت هي ػٍي هللا 
)۸(

. 

هي َساي هٌکن هٌکشا 

فلٍغٍشٍ ثٍذٍ فبى لن ٌغتطغ 

فجلغبًَ فبى لن ٌغتطغ فقلجَ 

ّرالک اضؼف االٌوبى 
)۹(

. 

هب هي ًجً ثؼثَ         

هللا قجلً اال کبى لَ فً 

اهتَ حْاسٌْى 

ّاصحبة ٌَبْخزّى 

ثغٌتَ ٌّقتذّى ثبهشٍ 

ثن اًِب تخلف هي 

ثؼذُن خلْف ٌقْلْى 

هبال ٌفؼلْى ٌّفؼلْى 

هبالٌبهشّى فوي 

جبُذُن ثٍذٍ 
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فِْهؤهي ّهي 

جبُذُن ثلغبًَ فِْ 

هؤهي ّهي جبُذُن 

ثقلجَ فِْ هؤهي 

هي ّلٍظ ّساء رالک 

االٌوبى حجخ 

خشدل
)١۱(

. 

 .قذّسا فبًب هلل ّاًب الٍَ ساجؼْىه کبى اهش هللا قذسا
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اال کلکن ساع ّکلکن 

هغئْل ػي سػٍتَ فباالهٍش الزي 

ػلى الٌبط ساع ػلٍِن 

هغئْل ػٌِن ّالشجل ساع ُّْ

ػلى اُل ثٍتَ ُّْ هغئْل ػٌِن 

لى ثٍت ثؼلِب ّالوشاح ساػٍخ ػ

ّّلذٍ ًُّ هغئْلخ ػٌِن ّالؼجذ 

ساع ػلى هبل عٍذٍ ُّْ هغئْل 

ػٌَ فکلن ساع ّکلکن هغئْل 

ػي سػٍتَ
)١١(

. 

قبل الذٌي 

؟ قبل الٌصٍحخ قلٌب لوي

ئوخ هلل ّلشعْلَ ّال

 الوغلوٍي ّػبهتِن
)١٢(
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 ػي اثً ثکش الصذٌق 

قبل اٌِبالٌبط اًکن تقشؤى ُزٍ 

االٌخ              

            

     فبًً عوؼت سعْل هللا

ل اى الٌبط اراساّ الوٌکش فلن ٌقْ

غٍشٍّ اّشک اى ٌؼوِن هللا ٌ

ثؼقبثَ

      

 .ّالتضس ّاصسح ّصساخشی: 
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!ّالزٌي جبُذّا فٌٍب لٌِذٌٌِن عجلٌب

       

        
)(

ب ٌب قبل قلٌ ػي اًظ 

سعْل هللا! ال ًبهش 

ثبلوؼشّف حتى ًؼول ثَ 

کلَ ّال ًٌِى ػي الوٌکش 

حتى ًجتٌجَ کلَ فقبل 
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: ثل هشّا ثبلوؼشّف 

ّاى لن تؼولْا ثَ کلَ 

ّاًِْا ػي الوٌکش ّاى لن 

تجتٌجٍْ کلَ
)١۱(
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آخش ُزٍ االهخ االهب اصلح  لحلي ٌص

اّلِب!
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 !عجحي هللا ّالحوذهلل ّالالَ االهللا ّهللا اکجش ّالحْل ّالقْح اال ثبهلل الؼلً الؼظٍن
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)(اى حضة هللا ُن الغبلجْى .
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 لئىدامن ک ىن ان ک ى ه  ىچون  ىن ن ى پهول کچه م                                       قبول گن هي رن ى اپئ  ىاله  ىري قسمت س ى م 

ّ آخش دػْاًب اى الحوذ هللا سة الؼبلوٍي ّالصلْح ّالغالم ػلً سعْلَ هحوذ ّآلَ  

 اصحبثَ اجوؼٍي ثشحوتک ٌب اسحن الشاحوٍي .ّ
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