وحيد در وقف و ابتداء
تغى اهلل انشدًٍ انشديى
ْذيّ تّ پيؾگاِ يمذط عشٔس آصادگاٌ ٔ ادياگش لشآٌ دنشت عيذانؾٓذاء(ع) ٔ تّ
تًاو دنثاختّ گاٌ ٔ ػاؽماٌ ٔي كّ دس سٔص ػاؽٕسا دغيُي دس آٌ يقيثت ػظًي
ؽشيك أ تٕدِ اَذ.
مقدمه:
دس ػقش دامش تالٔت لشآٌ تّ سٔػ َٕيٍ دس يياٌ يغهًاَاٌ جٓاٌ خقٕفا جٕاَاٌ
كؾٕس ،گغتشػ فشأاٌ يافتّ اعت ٔ يا ؽاْذ پيؾشفت چؾًگيش لاسياٌ ٔ دافظاٌ
ػضيض ايشاَي دس ايٍ صييُّ يي تاؽيى ،تا جايي كّ دس تغياسي اص يغاتمات ٔ يذافم تيٍ
انًههي لاسياٌ ايشاَي تا تالٔت صيثاي خٕد ًْگاٌ سا تّ تذغيٍ ٔاداؽتّ اَذ.
يكي اص يًٓتشيٍ ػٕايهي كّ يك لاسي لشآٌ تايذ تش آٌ اداىّ داؽتّ تاؽذ ،ػهى ٔلف
ٔ اتتذا يي تاؽذ ٔ اص آَجا كّ تغهو تش ايٍ ػهى ٔ تؾخيـ يذم يُاعة تشاي ٔلف ٔ
اتتذا يغتهضو اداىّ تش ادتيات ػشب ،ػهٕو لشآَي ،ػهٕو تالغت ٔ َيض آؽُايي تا
تفغيشلشآٌ اعت ٔ اص عٕي دگش دس فٕست آؽُايي لاسي لشآٌ تا يمذيات ٔ يثاَي ايٍ
ػهى ،تّ خاىش عپشدٌ الٕال يختهف اػشاتي ٔ تفغيشي ايشي تغياس يؾكم ٔ تمشيثا
َايًكٍ اعت ،ايُجاَة تّ ػُٕاٌ خادو اعاتيذ ،لاسياٌ ٔ دافظاٌ لشآٌ الذاو تّ ىشادي
َٕؽتاسي ًَٕدو كّ ايٍ ػضيضاٌ سا دس اَتخاب يذم ٔلف ٔ اتتذا دس آيات َثغتا ىٕالَي
لشآٌ ياسي دْذ كّ اكٌُٕ تخؼ أل آٌ كّ دأي جذأل ساًُْاي ٔلف ٔ اتتذا دس دِ
جضء أل لشآٌ اعت پيؼ سٔي ؽًا خٕاَُذِ يذتشو يي تاؽذ َكاتي كّ دس َگاسػ ايٍ
كتاب يٕسد َظش تٕدِ تذيٍ لشاس اعت:
 - 1دس ايٍ كتاب اص ركش ادّنّ ٔ ػهم خٕدداسي ؽذِ اعت ،چشا كّ ايٍ ييانة تشاي
ًْگاٌ يفيذ َيغت ٔ يٕجة ىٕالَي ؽذٌ يثادث ٔ دجيى ؽذٌ كتاب يي
گشدد.
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تؼييٍ أنٕيتٓاي ٔلف ٔ اتتذا دس ْش آيّ پظ اص تشسعي تفاعيشي اص فشيميٍ
َٕؽتّ ؽذِ اعت ٔ ،يٕاسدي كّ دس جذأل آيذِ اعت تا ًّْ يزاْة عاصگاسي
داسد.
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تٕميذات داخم ْش جذٔل يشتٕه تّ آيّ يا لغًتي اص يك آيّ اعت كّ دس
تاالي جذٔل آيذِ اعت ٔ نزا لاسياٌ يذتشو َغثت تّ ييضاٌ َفظ خٕد دتي
االيكاٌ ستثّ ْاي داساي أنٕيت تاالتش سا دس تالٔت خٕد سػايت ًَايُذ.
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تؼييٍ أنٕيت ْا دس ْش آيّ يخقٕؿ تّ آٌ آيّ اعت ٔ خٕاَُذِ گشايي اص
يمايغّ آٌ تا آيات ديگش پشْيض ًَايذ يثال ٔلف تش لانٕا ٔ اتتذاي اص آٌ يًكٍ
اعت دس آيّ اي دس ستثّ دٔو ٔ دس آيّ ديگش دس ستثّ عٕو يا پاييٍ تش تاؽذ.
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تا تٕجّ تّ ايُكّ لاسياٌ ٔ دافظاٌ ػضيض اص َظش يمذاس َفظ تا يكذيگش تفأت
داسَذ عؼي ؽذِ اعت دتي االيكاٌ دس تياٌ ييانة يالدظّ افشاد كى َفظ
تؾٕد ٔ دس يٕاسد الصو َذِٕ ٔلف ٔ ؽشٔع اميشاسي َيض يٕسد تٕجّ لشاس
گشفتّ اعت .انثتّ تذيٓي اعت كّ چُاَچّ لاسي تتٕاَذ أنٕيت ْاي تاالتش سا دس
تالٔت سػايت ًَايذ ٔلف ٔ اتتذاي اميشاسي يزكٕس جايض َخٕاْذ تٕد.
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أنٕيتٓاي يزكٕس دس جذأل تا دلت فشأاٌ تؼييٍ ؽذِ اعت كّ تٕجّ تّ
يفاْيى لشآٌ پايّ افهي آٌ سا ؽكم يي دْذ ،گشچّ ديگش يثاَي ػهى ٔلف ٔ
اتتذا َيض يٕسد تٕجّ تٕدِ اعت.

مقدمه ناشر:
لشائت لشآٌ اص جًهّ ُْشْاي اسصؽًُذي اعت كّ يُؾأ آٌ خٕد لشآٌ تٕدِ اعت ٔ
آيات تهُذ لشآَي كّ اص نذاً ٔصٌ ٔ يؼُا دس لهّ فقادت ٔ تالغت لشاس گشفتّ تغتش
تغياسيُاعثي تشاي ؽكٕفايي رٔق ُْشي يغهًاَاٌ ٔ ًْيُيٕس اسماء فيشت صيثا
دٔعتي تؾش تٕدِ اعت ،ايا تش اْم فٍ پٕؽيذِ َيغت كّ ػهي سغى تٕجّ جايؼّ
اعاليي تّ تؼذ ُْشي لشائت لشآٌ ٔ ًْيُيٕس جايگاِ ٔ لذاعتي كّ ايٍ ُْش دس تيٍ
يغهًاَاٌ داسد ،تؼذ ػهًي آٌ تش ػًٕو جايؼّ سٔؽٍ َثٕدِ ،دتي گاْي يٕسد غفهت

اْم ػهًي َيض فشاس گشفتّ اعت .انثتّ ايٍ تيُؼ دس ديگش تالد اعاليي يخقٕفا تالد
ػشب صتاٌ كًتش ديذِ يي ؽٕد ٔ اْم لشائت دس ايٍ تالد اص جايگاِ ػهًي يُاعة تا
ؽاٌ خٕد تش خٕسداس ْغتُذ.
ؽايذ يكي اص ػهم ػًذِ ايٍ َميقّ آٌ اعت كّ اْم ايٍ فٍ ،لشائت لشآٌ سا تّ صتاٌ
ػهًي سٔص ٔ تا تؼاسيف آكادييك يتذأل دس يجايغ ػهًي يؼشفي َكشدِ اَذ ٔ تغياسي
اص آَاٌ خٕد َيض تّ اتؼاد ػهًي ُْشؽاٌ ٔالف َيغتُذ .چشا كّ آَشا تّ فٕست تجشتي
فشا گشفتّ اَذ َّ ،تّ صتاٌ ػهًي ٔ سٔؽٓاي كالعيك .اص ايُشٔ ؽايغتّ اعت كّ دعت
اَذس كاساٌ لشآَي تًايي يغاػي خٕد سا دس جٓت تشٔيج فٍ لشائت لشآٌ تّ سٔػ
كالعيك ٔ داَؾگاْي ٔ تّ ْش ٔعيهّ يًكٍ اص جًهّ تانيف ٔ اَتؾاس كتة ػهًي دس
ايٍ تاب تكاس گيشَذ.
لشائت لشآٌ اص ديذگاِ ػهٕو يختهف لاتم اسصياتي ٔ اظٓاس َظش ييثاؽذ ،تّ ػثاستي ديگش
تغهو تش ػهٕو ٔ فٌُٕ تغياسي يثم يٕعيمي ،فيضيك فٕت ،آٔا ؽُاعي ،تجٕيذ تفغيش،
فشف َٔذٕ ،تالغت ،نغت ٔ…… .تشاي اسائّ يك لشائت كايم ٔ يٕثش الصو اعت.
يكي اص اْذاف يٓى اص لشائت لشآٌ انماء ٔ افٓاو يفاْيى ػانيّ لشآَي تّ يغتًؼيٍ ٔ
يخاىثيٍ اعت ٔ دعتياتي تّ ايٍ يٓى فمو دس عايّ اتخار نذٍ يُاعة ٔ ًْچُيٍ
ٔلف ٔ اتتذاي فذيخ ٔ يٕثش دس افٓاو يخاىثاٌ ،يًكٍ اعت .تُاتشايٍ يكي اس
داَؾٓاي يٕثش دس لشائت لشآٌ داَؼ ٔلف ٔ اتتذا اعت كّ اص ديش تاص ٔ تهكّ اص فذس
اعالو ٔ ًْضياٌ تا َضٔل لشآٌ يٕسد تٕجّ تضسگاٌ لشائت تٕدِ اعت ٔعفاسؽٓاي
تغياسي دس يٕسد تٕجّ تّ ايٍ ايش اص تضسگاٌ ديٍ سعيذِ  ،كّ يؼشٔفتشيٍ آٌ عخٍ
يؼشٔف اييش انًٕيُيٍ (ع) دس تفغيش آيّ ؽشيفّ «ٔ ستم انمشآٌ تشتيم ا» اعت كّ فشيٕد:
أ سا خٕب تياٌ كٍ ٔ كهًاتؼ سا سٔؽٍ ادا كٍ ٔ چٌٕ ؽؼش  ،پؾت عشْى ٔ تّ
ؽتاب يخٕاَؼ ٔ چٌٕ سيگ پشاكُذِ يغاصػ ٔني دنٓاي عخت خٕد سا تا آٌ تّ
ْشاط اَذاصيذ ٔ َثايذ ًْت يكي اص ؽًا اص آٌ تاؽذ كّ عٕسِ سا تًاو كُيذ.

اگش چّ ٔلف ٔ اتتذا دس َگاِ أل ػثاست اعت اص ايغتادٌ دس جاي يُاعة تا يفٕٓو
آيات ٔ ؽشٔع اص جاي يُاعة تا آٌ ايا تايذ داَغت كّ سػايت ايٍ ٔلف ٔ اتتذاي
فذيخ يغتهضو تغهو تش ػهٕو ادتي اص لثيم فشف ٔ َذٕ ٔ تالغت ٔ… ٔ ًْيُيٕس
تفغيش ٔ كالو تاؽذ ،چّ ايُكّ گاْي دس يك جًهّ اص نذاً َذٕ ٔ تشكية ادتًاالت
يختهفي دس ٔلف ٔ اتتذا ييشح يي ؽٕدًْ ،يُيٕس ادتًاالت يختهف تفغيشي ٔ
يزالٓاي كاليي گاْي يُؾأ اختالف َظش دس يٕالف ٔ يثادي دس ُْگاو لشائت آيات يي
ؽَٕذ.
تضسگاٌ ايٍ داَؼ اص ديشتاص دس يؼشفي إَاع ٔلف ٔ ًْيُيٕس تيثيك آيات تا ايٍ إَاع
تذميمات ٔعيؼي سا اَجاو دادِ ٔ تأنيفات تغياسي سا اص خٕد تّ جاي گزاؽتّ اَذ كّ
اكثش آَٓا ًْيُك دس دعتشط يذمميٍ ايٍ داَؼ اعت ٔ تؼذاد آَٓا تّ دذٔد 80تأنيف
يي سعيذ .انثتّ تايذ ارػاٌ ًَٕد كّ تا عانٓاي اخيش تّ صتاٌ فاسعي دس ايٍ صييُّ كاسي
جذي اَجاو َؾذِ تٕد ٔ يؼًٕال تذث ٔلف ٔ اتتذا تّ ػُٕاٌ مًيًّ كتة تجٕيذي
آَٓى دس دذ يؼشفي ػالئى ٔلف ييشح يي ؽذ ٔ .نزا كتاب دامش سا يي تٕاٌ اص أنيٍ
كاسْاي جذي ٔ يغتمم فاسعي دس ايٍ تاب تؾًاس آٔسد.
فادثُظشاٌ داَؼ ٔلف ٔ اتتذاء يؼًٕال ،استثاه نفظي ٔ يؼُٕي دس تيٍ كهًات ٔ
جًالت سا يُؾأ إَاع ٔلف داَغتّ اَذ ،يثال اتٍ اَثاسي كّ اص ػهًاء لشٌْٔ 4ٔ3جشي
ٔ اص أنيٍ يؤنفاٌ دس ايٍ داَؼ اعت دس كتاب خٕد « كتاب ايناح انٕلف ٔ االتتذاء
في كتاب اهلل ػض ٔ جم»
إَاع ٔلف سا َٕ 3ع يي داَذ كّ ػثاستُذ اص تاو ( كّ ٔلف تش آٌ ؽشٔع اص ياتؼذ آٌ
َيكٕعت ) .دغٍ ( كّ ٔلف تش آٌ َيكٕعت ٔ اتتذا اص ياتؼذػ َيكٕ َيغت ) ٔ لثيخ
( كّ ٔلف تش آٌ ٔ اتتذا اص ياتؼذػ َيكٕ َيغت ) كّ يُؾأ ايٍ تمغيى تُذي ًْاٌ
استثاه نفظي ٔ يؼُٕي اعت.
ًْچُيٍ ػثًاٌ تيٍ عؼيذ داَي اص ػهًاي لشٌ پُجى دس كتاب انًكتفي إَاع ٔلف سا4
َٕع يي داَذ كّ ػثاستُذ اص تاو ،دغٍ ٔ لثيخ ٔ ايٍ تمغيى تُذي تا ػتثاس استثاه نفظي

ٔ يؼُٕي ْيچگَّٕ استثاىي َذاسد ٔ يا دس تؼشيف ٔلف كافي يي گٕيذ :آَچّ كّ يا
تؼذ اص ٔلف كافي لشاس گشفتّ اعت يتؼهك تّ يالثهؼ اعت اص نذاً يؼُٕي َّ اص نذاً
نفظي ٔ… داَؾًُذاٌ يتأخش َيض َظشات جذيذي ييشح ًَٕدِ اَذ كّ دس تكًيم َظشات
گزؽتگاٌ يؤثش ٔالغ ؽذِ اعت اص جًهّ يشدٕو خهيم انذقشي كّ دس كتاب خٕد
إَاع ٔلف سا  9لغى داَغتّ اَذ .الصو تّ ركش اعت كّ دس اكثش كتة تأنيف ؽذِ تٕعو
لذيا ،پظ اص تياٌ يثاَي ٔ الغاو ٔلف ،يؤنفيٍ تّ تيثيك َظشات خٕد دس آيات لشآٌ
پشداختّ اَذ ٔ تؼني تك تك كهًات سا يٕسد اسصياتي اص ايٍ ديث لشاس دادِ اَذ.
دس كتاب دامش يؤنف يذتشو سٔػ جذيذي دس يؼشفي يٕالف ٔ يثادي دس آيات لشآٌ
اتذاع ًَٕدِ اَذ ٔ دس يؼشفي جايگاِ ٔلف دس تيٍ آيات تّ فٕست أنٕيت تُذي ػًم
كشدِ اَذ ٔ تا تٕجّ تّ َفظ لاسي كّ دس افشاد يختهف يمذاس آٌ يتفأت اعت
ادتًاالت يختهف سا تشسعي كشدِ ٔ آَٓا سا ستثّ تُذي ًَٕدِ اَذ ٔ ،ايٍ ساًُْاييٓا
تشاي لشاء تغياس كاسگؾا يي تاؽذ .تّ خقٕؿ كّ ايؾاٌ دس يٕاسد ٔلف ْاي غيش تاو
ٔ كافي ،يذم ؽشٔع سا ْى تؼييٍ كشدِ اَذ كّ چُيٍ كاسي افال لثال اَجاو َؾذِ .انثتّ
اص ييانؼّ يٕاسد يزكٕس چُيٍ اعتُثاه يي ؽٕد كّ ايؾاٌ لائم تّ َظشات جذيذي دس
تاب ٔلف ٔ اتتذا ْغتُذ كّ تؼنا تا َظشات گزؽتگاٌ دس ايٍ ػهى تفأتٓايي داسد ٔ تّ
ػثاستي تشداؽتٓاي جذيذي دس ايٍ ػهى يذغٕب يي ؽَٕذ .يثال ايؾاٌ دس آيّ ؽشيفّ «
ٔ ارا نمٕانزيٍ آيُٕا لانٕا ٔ ارا خال تؼنٓى اني تؼل لانٕا اتذذثٕ َٓى تًا فتخ اهلل
ػهيكى نيذا جٕكى تّ ػُذ ستكى » گفتّ اَذ كّ اگش دس دال اميشاس دس تيٍ آيّ تش لانٕا
(دٔو) ٔلف كشديى يي تٕاَيى اص ًْاٌ لانٕا ؽشٔع كُيى ٔ ،ظاْشا ػهت ايٍ لٕل آٌ
اعت كّ ٔلف دس لانٕا ،اَتظاسي سا دس يغتًغ تشاي فًٓيذٌ يمٕل لٕل ايجاد يي كُذ،
كّ تّ َظش ايؾاٌ تّ فٓى تٓتش يؼُي آيّ كًك يي ًَايذ ٔ ايٍ عخٍ تا يثاَي گزؽتگاٌ
كّ فقم تيٍ لٕل ٔ يمٕل سا جايض ًَي داَُذ ،يتفأت ٔ عخُي َٕ ٔ عثكي جذيذ
اعت ٔ َمؼ نذٍ يُاعة سا تشاي ايٍ ْذف (ايجاد اَتظاس دس يغتًغ) اتخار كُذ ،تا
ْذف يزكٕس تأييٍ ؽٕد ٔ َتيجّ ػكظ دافم َگشدد.

تّ ْش دال ًْاَيٕس كّ لثال ْى ػشك ؽذ كتاب دامش اص جًهّ أنيٍ تأنيفٓا تّ صتاٌ
فاسعي دس صييُّ ٔلف ٔ اتتذا اعت ٔ جُاب آلاي لذيي كّ اص دفاً كم لشآٌ كشيى
ْغتُذ دس ايٍ سْگزس پيؾتاص ٔ تّ ػثاستي فادة عثك يي تاؽُذ .اَتؾاسات يشكض
ػاني تشتيت يذسط لشآٌ يفتخش اعت كّ دس صييُّ َؾش ٔ فشُْگ لشآَي ٔ لشائت
گايي ٔنٕ كٕچك تشداؽتّ اعت ٔ چاپ ٔ َؾش ايٍ كتاب تّ يؼُي جذي ايٍ يجًٕػّ
اص تًايي دشكتٓاي ػهًي َٕ دس يغيش َؾش ٔ تٕعؼّ فؼانيت ْاي فشُْگي لشآَي
ًْيُيٕس فتخ تاتي اعت تشاي ىشح افكاس َٕ دس ايٍ فٍ ٔ ايجاد تغتش تناسب ٔ تماتم
َظشات دس ايٍ صييُّ.
دس پاياٌ اييذٔاسو كّ تالػ تشادس ػضيضياٌ جُاب اعتاد لذيي ٔ ًْيُيٕس چاپ كتاب
دامش تٕعو يشكض ػاني تشتيت يذسط لشآٌ ػايهي يؤثش دس تذشيك ٔ تذشيـ اْم
لشآٌ دس جٓت پژْٔؼ ٔ تذميك دس ايٍ داَؼ گشاَثٓا ٔ يؤثش دس كًال لشائت لشآٌ
تاؽذ.
يشكض ػاني تشتيت يذسط ٔ اعتاد
لشآٌ كشيى

آنچه در تاال مطاهذه ميكنيذ تنها تخص از نسخه كامل
كتاب است.
تراي خريذ نسخه كامل كتاب لطفا ته قسمت مرتوط ته
سفارش كتاب در وب سايت ما مراجعه كنيذ
و يا تا ضماره  09111719811تماس حاصل فرمائيذ.
وب سايت:
WWW.GHADAMI.ORG
تا تطكر
سيذ حثـيةاهلل قذمي عين الرسول

