
  اٍل خطجِ

 ٍثشوبتِ اهلل سحوت ٍ ػل٘ىن السالم

 الشح٘ن الشحوي اهلل ثسن

 المبسن اثٖ ًجٌّ٘ب ٍ سّ٘ذًب. سسبالتِ هجلّغ ٍ سشُّ حبفظ ػلٖ ًسلّن ٍ ًصلّٖ ٍ ًستؼٌِ٘ ٍ ًحوذُ. الؼبلو٘ي سةّ الحوذهلل 

 الوسلو٘ي ائؤّ ػلٖ صلّ ٍ. األسض٘ي فٖ ثمّ٘ٔاهلل سّ٘وب. الوٌتجج٘ي األطْشٗي األط٘ج٘ي آلِ ػلٖ ٍ هحوّذ الوصطفٖ

 .....الحسي اثي الحجٔ لَل٘ه وي اللْن

 ٍ ثبلشح٘ل ف٘ىن ًَدٕ لذ ٍ هلل سحوىن تجّْضٍا ٍ ًِْ٘ هٔجبًجٔ ٍ هالصهٔاهشُ ٍ اهلل ثتمَا ًفسٖ ٍ اٍص٘ىن ػجبداهلل

 التمَٕ الضاد خ٘ش فبىّ تضٍّدٍا

 احسبس ٍ خذا اص تشس پشّ٘ضوبسٕ، ٍ تمَا سػبٗت ثِ سا خَد ٍ ػضٗض ًوبصگضاس خَاّشاى ٍ ثشادساى ّوِ تَجِ

 ّوِ ثشإ غفَس خذاًٍذ اص. دّن هٖ لشاس تأو٘ذ هَسد صًذگٖ، لحظبت ّوِ دس پشٍسدگبس لذست ٍ اسادُ حضَس

 اص ٍ وٌن هٖ طلت سا دسجبت ػلَّ ٍ غفشاى طلت دٗي، داسًذ،ػلوبٕ حك هب ثش وِ خصَصبوسبًٖ گزضتگبى،

 ثِ ػبلجت خ٘ش، ثبً٘بى ثشإ هتؼبل خذاًٍذ اص ٍ.  خَاّبًن ، دٗي هشاجغ ّوِ ثشإ سا ثبػضت ػوش طَل خذاًٍذهتؼبل

 .   خَاستبسم سا خ٘شٕ

   وٌ٘ن؟ حفظ سا سهضبى هجبسن هبُ ثشوبت ٍ آثبس چگًَِ 

 سا هشدم ٍ. ثبضذ ثبلٖ آثبسش هذتْب تب هجبسن هبُ اص ثؼذ ثبٗذ ضذٗن، ٍاسد ض٘بفت اٗي دس هجبسن، هبُ اٗي دس اگش

  وٌذ، حفظ دٗگش هجبسن هبُ تب

 ثِ ٍاس اتَهبت٘ه ثصَست داساى سٍصُ ٍ داسد ػظ٘وٖ تجلٖ سهضبى هجبسن هبُ دس هحشهبت تشن ٍ ٍاججبت اًجبم

 گبم گستشدُ سطح دس هستحجبت اًجبم ٍادٕ دس ٍ سفتِ آى اص فشاتش حتٖ ٍ ه٘ىٌٌذ پ٘ذا گشاٗص سوت اٗي

 ٍ سٍاى ٍ سٍح دس ػو٘مٖ ثس٘بس تأث٘ش ًفسبًٖ، َّاّبٕ ثب ػولٖ هجبسصُ ٍ داسٕ سٍصُ هبُ ٗه تشدٗذ ثذٍى.داسًذ ثشهٖ

 داسد؛ اًسبى جسوبًٖ سالهت

 :ثوبًذ ثبلٖ هب ثشإ داسٕ سٍصُ ثشوبت آثبسٍ ضَد هٖ هَجت وِ ًىبتٖ



 تشن ٍ ٍاججبت اًجبم دس خَد وٌتشل ٍ تمَا – ضَد هٖ سٍصُ اثش ضذى صاٗل هَجت وِ آًچِ اص اجتٌبة -1

 هحشهبت

 ّش اًسبى ثمبء ٍ تثج٘ت. 2 ضٌبخت، گ٘شٕ ضىل. 1: وشد طٖ ثبٗذ سا إ هشحلِ دٍ فشآٌٗذ ٗه ، هبًذگبسٕ ثشإ -2

 اٌٗىِ اص ثؼذ ث٘بهَصد، سا هْبست آى تب ثجٌ٘ذ صح٘ح آهَصش ثبٗذ اٍل هشحلِ دس ثگ٘شد، ٗبد خَاّذ هٖ سا وبسٕ

 .ضَد هلىِ ٍ ػبدت ثِ تجذٗل هْبست، آى وِ است آى هستلضم آى ثمبء ٍ استوشاس آهَخت، سا هْبستٖ

 آى اثش صهبى گزضت ثب صَست اٗي غ٘ش دس. گشدد تىشاس ثبٗذ ضَد، هلىِ ثِ تجذٗل هْبستٖ ثخَاّ٘ن تىشاس،اگش -3

 ضَد هٖ خبهَضٖ ثِ تجذٗل حتٖ تىشاس ػذم صَست ٍدس ضَد هٖ ون هْبست،

 :ثوبًذ ثبلٖ ػول آى اثش ضَد هٖ هَجت آى، ثش هذاٍهت ٍ ػول استَاسٕ استوشاس ٍ هذاٍهت -4

 خذاًٍذ، ًضد ػول ػول تشٗي هحجَة لَلَّ؛ إِى ٍٓ الؼٓجذٔ ػٓلَِِ٘ دامٓ هب تَؼبلى اللَِِّ إِلى األَػوبلِ أَحٓتُّ: فشهَد( ع)ثبلش اهبم

 ثبضذ اًذن چِ اگش ، ضَد هذاٍهت آى ثش وِ وِ است ػولٖ

 ٍسصى، هذاٍهت آى ثش وِ ووى وبس هٌِِٔ هٓولَلٍ وَث٘شٍ هِي أَسجى ػٓلَِِ٘ تَذٍمٔ لَل٘لٌ: «اًذ فشهَدُ( ع) ػلى هتم٘ي پ٘طَاى

 .است تش ٍاه٘ذٍاسوٌٌذُ ثْتش ضَى، هلَل ٍ دلضدُ آى اص وِ ثس٘بسى وبس اص

 هلىِ آٍسدى دست ٍثِ ضَد هى ظبّش صهبى طَل دس ٍ تذسٗجى ًحَ ثِ ػول تأث٘ش وِ ًىتِ اٗي دسن اص پس

 . ضَد هى آضىبس خَثى ثِ ػول ثش استوشاس ٍ هذاٍهت اسصش است، ػول تىشاس هحصَل

 جضء چٌذ تالٍت اص تش ٍپشثْشُ تش اه٘ذٍاسوٌٌذُ ثبضذ، داضتِ استوشاس اگش سٍص، ّش دس لشآى حضة ٗه تالٍت -

 .ً٘بثذ اداهِ وِ است سٍص ٗه دس لشآى

 ث٘فضا هب تَف٘مبت ثش خذاٗب

 ٍاستغفشُ سثه ثحوذ فسِّجح.  أفَاجبً اللِّ دٗي فٖ ٗذخلَى الٌبس ٍسأٗت.  ٍالفتح اللِّ ًصش جبء إرا الشّحوي اهلل ثسن

 تَاثبً وبى إًِ

 

 



        دٍم خطجِ

 الشّح٘ن الشّحوي اهلل ثسن

 هحوذ ًجٌّ٘ب ٍ س٘ذًب ػلٖ السالم ٍ الصالٓ ثن ٍالوشسل٘ي االًجٖء ثبػث اجوؼ٘ي، الخالئك الؼبلو٘ي،ثبسء سة هلل الحوذ

 ٍالحس٘ي الحسي ٍ الؼبلو٘ي ًسبء سّ٘ذٓ الضّّشا فبطؤ الطّبّشٓ الصّذّٗمٔ ٍ اه٘شالوؤهٌ٘ي ػلٖ سّ٘وب الطبّشٗي، آلِ ػلٖ ٍ

 ٍ هَسٖ ثي ػلٖ ٍ جؼفش ثي هَسٖ ٍ هحوّذ جؼفشثي ٍ ػلٖ هحوّذثي ٍ الحس٘ي ثي ػلٖ ٍ الجٌّٔ اّل ضجبة سّ٘ذٕ

 تجؼْن هي ٍ الوٌتجج٘ي، صحجِ ٍػلٖ. الوْذٕ المبئن ٍالخلف ػلٖ ثي ٍالحسي هحوّذ ثي ػلٖ ٍ ػلٖ هحوّذثي

 .         اهلل ثتمَٕ ًفسٖ ٍ اهلل ػجبد اٍص٘ىن.    الذٗي َٗم إلٖ ثئحسبى

 إلى األػوبلِ أحتَّ ٍأىَّ الجٌََّٔ ػولُِ أحذٓون ٗٔذخِلَ لي أًِ ٍاػلوَا ٍلبسِثَا سٓذِّدٍا ٍآلِ ػلِ٘ اهللُ صلَّى الٌَّجُّٖ ػي سٍٕ

 الؤذآٍهُٓٔ ٍٗٔوىٌُِِ الؼبهِلُ، ٗٔط٘كُ هب ػلى ٍااللْتِصبسِ األػٕوبلِ، فٖ الشِّفْكِ هٔالصٓهِٓٔ ػلى اإلسالمٔ حٓثَّ. لَلَّ ٍإى أدٍهْٔب اهلل

 لئلَّب الؼِجبدِٓ؛ فٖ أًفُسٓىن تُجِْذٍٔاف تُفْشِطَُا؛ ٍال الصََّاةٓ الْصِذٍٔا: إٔ ،"سٓذِّدٍٔا" ٍآلِ ػلِ٘ اهللُ صلَّى الٌَّجُّٖ ٗمَلُ.  ػلِ٘

 ثوب فبػٕوٓلَا ثبألوْوٓلِ، األخْزَ تَسٕتَط٘ؼَا لن إىْ: إٔ ،"ٍلبسِثَٔا" فتُفَشِّطَُا، الؼولَ فتتشُوَا الوٓلَل، إلى رله ثىن ٗٔفضٖٓ

 ٍثَوًٌب ػَِضًب ل٘ست ثْب، تمَهَى التٖ الطبػبتِ أىَّ ٗؼٌٖ "الجٌََّٔ ػٓوٓلُِٔ أحٓذٓوُن ٗٔذٕخِلَ ليْ أًَِّ ٍاػٕلَؤَا" هٌِ، ٗمشُةٔ

 

 ٗجت ثوب لبم أًِ ظي هي ٍلْزا اهللِ، ثشَحٕؤِ تَذٕخُلًَْب ٍإًوب ػٓوٓلٌ، ٗٔىبفِئُْب ال غَبلٌ٘ٔ سِلْؼٌٔ فبلجٌَُّٔ تُسبٍْٗب، ٍال للجٌَِّٔ،

 ضبل، فَْ ٍػفَُ، تؼبلى الشة هغفشٓ إلى ٗحتبج ال ٍأًِ ػلِ٘

 ؛"لَلَّ ٍإىْ" الؼبهِلِ، ح٘بِٓ فٖ استوشَّ هب: إٔ ،"أَدٍٕٓهْٔب اهللِ إلى األػٕوبلِ أحٓتَّ ٍأَىَّ": ٍسلَّنٓ ػلِ٘ اهللُ صلَّى الٌجُّٖ لبل ثن

 الطَّبقِّ الىث٘شِ ثخِالفِ ٗٓستوِشُّ، ألًَِّ لَل٘لًب؛ ػٓولًب وبى ٍإىْ: إٔ

 الوؼصَه٘ي، ٍ الٌجٖ  هي ٍسد ثوب ٍ الْؼٓظِ٘ن المُشآىِ فِٖ ٍٓلَىُن لِٖ اهللُ ثبسنٓ.ثبلْذٕ ػلٌ٘ب ٗوي أى تؼبلى اهلل ًسأل

 أى سة ثه ٍأػَر الط٘بط٘ي ّوضات هي ثه أػَر سة ٍلل الْحٓىِ٘ن، ٍٓالزّوشِ اٙٗٓبتِ هِيْ فِِِ٘ ثِوٓب ٍٓإِّٗبوُنٕ ًٍَٓفَؼٌِٖ

 ألَل   الشاحٔ ٍ ثطفبء هشضبّن ػلٖ ٍ ثبلسؼبدٓ الوسلؤ الطؼَة ول ػلى ٍ ػلٌ٘ب ٗويَّ أى سجحبًِ اهلل أسأل.ٗحضشٍى

 ٗىي لن ٍ. َٗلذ لن ٍ ٗلذ لن. الصّوذ اهلل. احذ َّاهلل لل  الشّح٘ن الشّحوي اهلل ثسن.    ٍلىن لٖ اهلل ٍأستغفش ّزا لَلٖ

 ٍثشوبتِ اهلل سحوت ٍ ػل٘ىن ٍالسالم                              احذ وفَا لِ


