
 ثسٓ اهلل اِطحٕٗ اِطح٥ٓ

 ذطجٝ خٕؼ١ذالصٝ 

زض  ۵۱۰۲ غا٤ٛ٘ٝ  ۵۲ زض  حضطت ٔس٥ح  ٔٛػٛز ٚ أبْ ٟٔس٢ ػ٥ّٝ اِسالْپٙدٓ ذ٥ّف١ س٥س٘ب 

ظ٘سٜ  MTAٔرتّف ثط  ٞب٢ٔسدس ث٥ت اِفتٛح ِٙسٖ ذطجٝ خٕؼٝ ث٥بٖ فطٔٛز وٝ ثب تطاخٓ ظثبٖ 

 پرص ضس.

حضطت طف٥ُ ثٗ حبضث است. ٢ٚ اظ  ، اِٚطبٖ،ضٛز ٣ٔ ذ٥طضبٖ أطٚظ اصحبة ثسض٢ وٝ شوط

. ٢ٚ ثٝ ٕٞطاٜ ثطازض ذٛز حضطت ػج٥سٜ ٚ حس٥ٗ  لط٤ص ثٛز. ٘بْ ٔبزضش سر٥ّٝ زذتط ذعاػ٣ ثٛز.

 .طٛض زض غعٚات احس ٚ ذٙسق ٚ تٕبْ غعٚات ز٤ٍط تٛف٥ك پ٥سا وطز زض غع٠ٚ ثسض ضطوت وطز ٚ ٥ٕٞٗ

 ٞدط٢ زض سٗ ٞفتبز سب٣ٍِ زضٌصضت. ٢ٚ۲۵ زض 

س٥ّٓ ثٗ ػٕطٚ ا٘صبض٢ است. ٘بْ ٔبزضش اْ س٥ّٓ زذتط ػٕطٚ ثٛز. ٢ٚ اظ صحبث٣ ز٤ٍط حضطت 

زض ثؼض٣ ضٚا٤بت ٘بٔص س٥ّٕبٖ ثٗ ػٕطٚ ٥٘ع ٘مُ ضسٜ است. ٢ٚ زض  ذعضج ٚ ذب٘ساٖ ثٙٛس٣ّٕ ثٛز.

ػمجٝ ٕٞطاٜ ٞفتبز ٘فط ث٥ؼت وطزٜ ثٛز. زض غعٚات ثسض ٚ احس حضٛض زاضت ٚ زض غع٠ٚ احس ثٝ ضٟبزت 

 ٔص ػٙتطٜ ٥٘ع ثٝ ٕٞطاٞص ضطوت وطزٜ ثٛز. ضس٥س. زض ا٤ٗ خًٙ غال

ضٛز، حضطت س٥ّٓ ثٗ حبضث ا٘صبض٢ است. ٢ٚ اظ لج١ّ٥ ذعضج  صحبث٣ ز٤ٍط وٝ شوط ذ٥طش ٣ٔ

 .ضٛز وٝ ٢ٚ غالْ ذب٘ساٖ ثٙٛز٤ٙبض ثٛز ٚ ذب٘ساٖ ثٙٛز٤ٙبض ثٛز. زضثبض٠اش ا٤ٗ ضٚا٤ت ٥٘ع ٌفتٝ ٣ٔ

 تج١ ضٟبزت ٘ب٤ُ آٔس. ٢ٚ زض غع٠ٚ ثسض ٚ احس ضطوت وطز ٚ زض غعٜٚ احس ثٝ ض

صحبث٣ ز٤ٍط حضطت س٥ّٓ ثٗ ّٔحبٖ ا٘صبض٢ است. ٔبزضش ٥ّٔىٝ زذتط ٔبِه ثٛز. ٢ٚ زا٣٤ 

حضطت ا٘س ثٗ ٔبِه ٚ ثطازض حضطت اْ حطاْ ٚ حضطت اْ س٥ّٓ ثٛز. حضطت اْ حطاْ ٕٞسط 

حضطت ػجبزٜ ثٗ صبٔت ثٛز ٚ حضطت اْ س٥ّٓ ٕٞسط حضطت اثٛطّحٝ ا٘صبض٢ ثٛز ٚ فطظ٘سش، 

ثسض ٚ  ٝ ٚ سّٓ ثٛز. ٢ٚ زض غعٚاتا٘س ثٗ ٔبِه ذبزْ حضطت پ٥بٔجط اوطْ ص٣ّ اهلل ػ٥ّحضطت 

احس ثٝ ٕٞطاٜ ثطازض ذٛز حضطت حطاْ ثٗ ّٔحبٖ ضطوت وطزٜ ثٛز ٚ ا٤ٗ ٞط زٚ ثطازض زض ٚالؼ١ ثئط 

 ٔؼٛ٘ٝ ثٝ ضٟبزت ضس٥س٘س.

بِس ثٛز. صحبث٣ ز٤ٍط حضطت س٥ّٓ ثٗ ل٥س ا٘صبض٢ است. ٘بْ ٔبزضش س٥ّٓ اْ س٥ّٓ زذتط ذ

٢ٚ ثطازض حضطت ذِٛٝ زذتط ل٥س ثٛز وٝ ٕٞسط حضطت حٕعٜ ثٛز. ٢ٚ زض غعٚات ثسض ٚ احس ٚ 



ذٙسق ٚ تٕبْ غعٚات ز٤ٍط ثٝ ٕٞطاٜ حضطت پ٥بٔجط اوطْ ص٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚ سّٓ ضطوت وطز ٚ زض 

 زٚضاٖ ذالفت حضطت ػثٕبٖ زضٌصضت. 

زذتط سؼس ثٛز وٝ اظ لج١ّ٥ ثٙٛ ػعضا صحبث٣ ز٤ٍط حضطت ثبثت ثٗ ثؼّجٝ است. ٘بْ ٔبزضش اْ ا٘بس 

ضس. ا٤ٗ ٘بٔص ثٝ سجت ضدبػت ٚ ػعْ ٚ ٕٞت ثّٙسش  ثٛز. ثٝ پسضش ثؼّجٝ ثٗ ظ٤س، اِدعع ٌفتٝ ٣ٔ

حضطت ثبثت ثٝ ٕٞطاٜ  ضٛز. ٟ٘بزٜ ضسٜ ثٛز. ثٝ ٥ٕٞٗ ٔٙبسجت ثٝ حضطت ثبثت ٥٘ع اِدعع ٌفتٝ ٣ٔ

ٚات ثسض ٚ احس ٚ ذٙسق ٚ صّح ٞفتبز صحبث٣ ا٘صبض زض ز٥ٔٚٗ ث٥ؼت ػمجٝ ضطوت وطز. زض غع

ضٚظ غع٠ٚ طبئف خبْ ضٟبزت  حس٤ج٥ٝ ٚ غع٠ٚ ذ٥جط ٚ فتح ٔىٝ ٚ غع٠ٚ طبئف حضٛض زاضت. ٢ٚ زض

 ٘ٛض٥س.

صحبث٣ ز٤ٍط حضطت سٕبن ثٗ سؼس است. پسضش سؼس ثٗ ثؼّجٝ ثٛز. ٢ٚ پسض حضط ٘ؼٕبٖ ثٗ 

ذٛز حضطت ثط٥ط ضطوت  ثط٥ط ٚ ثطازض حضطت ثط٥ط ثٗ سؼس ثٛز. ٢ٚ زض غع٠ٚ ثسض ثٝ ٕٞطاٜ ثطازض

 وطز ٚ زض غعٜٚ احس ٥٘ع حضٛض زاضت. ٢ٚ اظ لج١ّ٥ ذعضج ثٛز.

صحبث٣ ز٤ٍط خبثط ثٗ ػجساهلل ض٤بة است. ٢ٚ اظ آٖ ضص صحبث٣ ا٘صبض ثٛز وٝ اَٚ اظ ٕٞٝ زض 

ٔىٝ اسالْ آٚضزٜ ثٛز٘س. ٢ٚ زض ثسض ٚ احس ٚ ذٙسق ٚ تٕبْ غعٚات ثٝ ٕٞطاٜ حضطت پ٥بٔجط اوطْ 

 ٚ سّٓ ضطوت وطز.ص٣ّ اهلل ػ٥ّٝ 

صحبث٣ ز٤ٍط حضطت ٔٙصض ثٗ ػٕطٚ ثٗ ذ٥ٙس است. ِمجص ٔؼٙك ٥ِٕٛت ٤ب ٔؼٙك ِّٕٛت ثٛز 

٤ؼ٣ٙ وس٣ وٝ ثٝ استمجبَ ٔطي ثطٚز. ٘بٔص ٔٙصض ٚ ٘بْ پسضش ػٕطٚ ثٛز. اظ ا٘صبض لج١ّ٥ ذعضج ٚ 

سّٓ ذب٘ساٖ ثٙٛسبػسٜ ثٛز ٚ زض ث٥ؼت ػمجٝ ضطوت وطز. حضطت پ٥بٔجط اوطْ ص٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚ 

حضطت ٔٙصض ثٗ ػٕطٚ ٚ حضطت سؼس ثٗ ػجبزٜ ضا ٘م٥ت لج١ّ٥ ذٛز ٔٙصٛة ٕ٘ٛز٘س ٤ؼ٣ٙ سطزاض ٚ 

٢ٚ زض غع٠ٚ  ٔسئَٛ لج٥ّٝ ٔٙصٛة ٕ٘ٛزٜ ثٛز٘س. ٢ٚ زض زٚضاٖ خب٣ّٞ ٞٓ ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛضتٗ ثّس ثٛز.

 ٔٙص ثٛز ٚ زض ٚالؼ١ ثئط ٔؼٛ٘ٝ ثٝ ضٟبزت ضس٥س. ا٘سبٖ صٛف٣ ثسض ٚ احس ضطوت وطز.

اش اث٥ٕٞٛعٜ ثٛز. ػجبز ثٗ لط٥ط پسضش ثٛز. ٘بْ ٍط حضطت ٔؼجس ثٗ ػجبز است. و٥ٙٝصحبث٣ ز٤

حضطت ٔؼجس ثٗ ػجبز، ٔؼجس ثٗ ػجبزٜ ٚ ٔؼجس ثٗ ػٕبضٜ ٥٘ع ػٙٛاٖ ضسٜ است. ٢ٚ اظ لج١ّ٥ ذعضج ٚ 

اش اش اثٛح٥ٕسٝ ثٛز. طجك ثؼض٣ ٔإضذبٖ و٥ٙٝضبذ١ ثٙٛسبِٓ ثٗ غٙٓ ثٗ اٚف ثٛز ٚ و٥ٙٝ

 س٥ٕٝ ٞٓ تؼط٤ف ضسٜ است. ٢ٚ زض غع٠ٚ ثسض ٚ احس ضطوت وطزٜ ثٛز.اثٛذ٥ٕسٝ ٚ اثٛا



صحبث٣ ز٤ٍط حضطت ػس٢ ثٗ اث٣ ظغجب ا٘صبض٢ است. پسضش سٙبٖ ثٗ صج٥ح ثٛز. حضطت ػس٢ 

 .زض زٚضاٖ ذالفت حضطت ػٕط زضٌصضت

صحبث٣ ز٤ٍط حضطت ضث٥غ ثٗ ا٤بس است ٢ٚ اظ لج١ّ٥ ذعضج ا٘صبض ٚ ضبذ١ ثِٙٛٛاظٖ ثٛز. ٢ٚ زض 

سض ثٝ ٕٞطاٜ ثطازضاٖ ذٛز ٚضلٝ ثٗ ا٤بس ٚ ػٕطٚ ثٗ ا٤بس ضطوت وطز ٚ زض غع٠ٚ احس ٥٘ع غع٠ٚ ث

 حضٛض زاضت.

اش اثٛزاؤز ثٛز. ٘بْ پسضش ػبٔط ثٗ ٔبِه صحبث٣ ز٤ٍط حضطت ػ٥ٕط ثٗ ػبٔط ا٘صبض٢ است. و٥ٙٝ

١٥ٙ ذٛز، است ٚ ٘بْ ٔبزضش ٘ب٤ّٝ زذتط اث٣ ػبصٓ ثٛز. ٢ٚ اظ لج١ّ٥ ذعضج ا٘صبض ثٛز. ٢ٚ ث٥طتط ثب و

اثٛزاؤز ٔؼطٚف است. زض غع٠ٚ ثسض ٚ احس زض وٙبض حضطت پ٥بٔجط اوطْ ص٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚ سّٓ ضطوت 

 طجك ضٚا٤ت٣ زض غع٠ٚ ثسض اثٛاِجرتط٢ ضا حضطت ػ٥ٕط ثٗ ػبٔط ثٝ لتُ ضسب٘سٜ ثٛز.  وطزٜ ثٛز.

ٛٔصٞح اش ثٙحضطت سؼس ثٗ ذ٣ِٛ اظ لج١ّ٥ ثٙٛوّت ثٛز ٣ِٚ طجك اثٛٔؼطط لج٥ّٝ صحبث٣ ز٤ٍط

حضطت سؼس ثٗ ذ٣ِٛ ثٝ ػٙٛاٖ غالْ ٘عز حضطت  ثٛز. ثؼض٣ ثط ا٤ٗ ثبٚض٘س وٝ ٢ٚ اُٞ فبضس ثٛز.

٢ٚ ثٝ ٕٞطاٜ حضطت حبطت ثٗ اث٣ ثّتؼٝ زض غع٠ٚ ثسض ٚ احس  .حبطت ثٗ اث٣ ثّتؼٝ آٔسٜ ثٛز

ضطوت وطزٜ ثٛز ٚ زض غع٠ٚ احس ثٝ ضٟبزت ضس٥س. حضطت ػٕط ثطا٢ پسط حضطت سؼس، ػجساهلل ثٗ 

 ٔستٕط٢ خبض٢ فطٔٛزٜ ثٛز٘س. سؼس

اش اثٛسٙبٖ صحبث٣ ز٤ٍط حضطت اثٛسٙبٖ ثٗ ٔحصٗ ثٛز. ٘بْ پسضش ٔحصٗ ثٗ حطسبٖ ٚ و٥ٙٝ

ضٛز ٣ِٚ طجك لَٛ زضست، ٘بٔص زض ثٛز. ٘بٔص ٚٞت ثٗ ػجساهلل ٚ ػجساهلل ثٗ ٚٞت تؼط٤ف ٣ٔ

ثسض ٚ احس ٚ  تبض٤د ٚٞت ثٗ ٔحصٗ ثٛز. ٢ٚ ثطازض ثعضٌتط حضطت ػىبضٝ ثٗ ٔحصٗ ثٛز. زض غع٠ٚ

ذٙسق ضطوت وطز. ٢ٚ ظٔب٣٘ فٛت وطز وٝ حضطت پ٥بٔجط اوطْ ص٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚ سّٓ ثٙٛلط٤ظٝ ضا 

ستبٖ لط٤ظٝ زفٗ آضأ ٔحبصطٜ وطزٜ ثٛز٘س. حضطت پ٥بٔجط اوطْ ص٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚ سّٓ ٢ٚ ضا زض لجط

 فطٔٛز٘س.

اش اثٛظ٤س ثٛز. ٘بْ صحبث٣ ز٤ٍط حضطت ل٥س ثٗ اِسىٗ ا٘صبض٢ است. و٥ٙٝحضٛض ا٘ٛض فطٔٛز 

پسضش سىٗ ثٛز. ٢ٚ اظ لج١ّ٥ ذعضج ا٘صبض ٚ ضبذ١ ثٙٛػس٢ ثٗ ٘دبض ثٛز. ٢ٚ ثب و١٥ٙ ذٛز اثٛظ٤س 

ث٥طتط ضٟطت زاضت. ٢ٚ زض غع٠ٚ ثسض ٚ احس ٚ ذٙسق ٚ تٕبْ غعٚات ز٤ٍط ثٝ ٕٞطاٜ حضطت پ٥بٔجط 

ص٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚ  اوطْ ص٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚ سّٓ حضٛض زاضت. ٢ٚ اظ آٖ اصحبة حضطت پ٥بٔجط اوطْ

ٞدط٢ حضطت پ٥بٔجط اوطْ ص٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚ  ۸زض  سّٓ است وٝ لطآٖ ضط٤ف ضا خٕغ وطزٜ ثٛز٘س.



سّٓ اثٛظ٤س ا٘صبض٢ ٚ حضطت ػٕطٚ ثٗ ػبظ اِس٣ٕٟ ضا ثب ٘ب١ٔ ذٛز ثٝ ططف زٚ پسط خِٛٛ٘س٢ 

فطٔٛز٘س وٝ  حضطت ثٝ ا٤ٗ زٚ ٘فطفطستبز٘س. زض آٖ ٘بٔٝ ثٝ آٟ٘ب زػٛت اسالْ زازٜ ضسٜ ثٛز. آٖ

چٙب٘چٝ آ٘بٖ اسالْ ث٥بٚض٘س ٚ اظ ذسا ٚ پ٥بٔجطش اطبػت وٙٙس آٍ٘بٜ ػٕطٚ ا٥ٔطضبٖ ذٛاٞس ثٛز ٚ 

حضطت ل٥س زض ضٚظ خسط ثٝ ضٟبزت ضس٥س. زض زٚضاٖ ذالفت  .وٙٓ اث٤ٛع٤س ضا أبْ ٕ٘بظ ٔٙصٛة ٣ٔ

پ٣ّ زضست وطزٜ  ٞب ثط ضٚزذب٘ٝ فطات خ٣ٍٙ ضخ زاز ٚ آٍ٘بٜ ٔسّٕب٘بٖ آ٘دب حضطت ػٕط، ثب ا٤طا٣٘

 ضٛز. سط ٘ب٥ٔسٜ ٣ٔخثٛز٘س ِصا ثٝ ٔٙبسجت آٖ، ا٤ٗ خًٙ ثٝ ٤ْٛ 

اش اثٛا٥ِسط ٚ اظ لج١ّ٥ ثٙٛ س٣ّٕ ثٛز. پسضش ػٕطٚ  صحبث٣ ز٤ٍط اثٛا٥ِسط وؼت ثٗ ػٕطٚ است. و٥ٙٝ

ثٗ ػجبز ٚ ٔبزض ٘ص٥جٝ زذتط اظٟط ثٛز وٝ اظ لج١ّ٥ ثٙٛس٣ّٕ ثٛز. ٢ٚ زض ثؼ٥ت ػمجٝ ٚ غع٠ٚ ثسض 

ز. زض غع٠ٚ ثسض ٢ٚ حضطت ػجبس ضا زست٥ٍط وطز. ٢ٚ ٕٞبٖ صحبث٣ است وٝ زض غع٠ٚ ضطوت وط

ضثٛزٜ ثٛز. ٢ٚ زض وٙبض حضطت پ٥بٔجط اوطْ ص٣ّ اهلل ػ٥ّٝ  ثسض پطچٓ ٔططوبٖ ضا اظ اثٛػع٤ع ثٗ ػ٥ٕط

ٚ سّٓ زض تٕبْ غعٚات ز٤ٍط ضطوت وطز. پس اظ حضطت پ٥بٔجط اوطْ ص٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚ سّٓ، ثٝ ٕٞطاٜ 

 ػ٣ّ زض خًٙ صف٥ٗ ٥٘ع ضطوت وطز.حضطت 

ٞب٢  صحبثٝ ا٤ٗ لج٥ُ افطاز ثٛز٘س ٚ ضأٖ ٚ ٔطتجت ػد٥ج٣ زاضتٙس ٚ ٔب ضا ضاٜحضٛض ا٘ٛض فطٔٛز 

ٚفبزاض٢ ثٝ ذسا ٚ ذط٥ت ا٣ِٟ ٤بز زاز٘س ٚ سرٙبٖ حضطت پ٥بٔجط اوطْ ص٣ّ اهلل ػ٥ّٝ ٚ سّٓ ضا ثب 

ب تؼ٥ّٓ زاز٘س. ذساٚ٘س ٔتؼبَ ٕٞٛاضٜ ٞب٢ اطبػت وبُٔ ثٝ ٔ اػٕبق زَ پص٤طفتٝ ٚ زضثبض٠ضبٖ ضاٜ

 زضخبتطبٖ ضا ضف٥ؼتط ٌطزا٘س.

 

 

 

 


