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ةسم اللٌ الزحهو الزحّم
نلذنج فلٌ اسالنی :
فلْ اشالٌٖ افخخار دارد نْ در آغاز شاك جد٘دٓجرو كٍرو  0424ه
ُٔا٘ج شاك  3103غٙصٕو حدلٙق ٘هٖ از خٕآرام ٌؤٌِْ افغام را ةْ
ظتع ٌٙرشاُد .
اَ٘ حدلٙق اگر ةدكج ٌعاىػْ طٕد اُصاُرا ةْ ٌدارج غاىٖ اُصاُٙج ٌٖ
رشاُد ه از دطٍَ خلٙلٖ اُصاُٙج ه هخداُٙج ٘ػِٖ طٙعام ةر خذر
ٌٖ شازد .
ُٕ٘صِدن اَ٘ حدلٙق نْ ٍُٖ خٕآد خٕد را ٌػرفٖ نِد ــــ ادارۀ فلْ
اشالٌٖ اه را ٌٖ طِاشدــــ در ٘هٖ از رطخْ ٓاو غيٕل حخػع دارد ه
ٌدحٖ در ٘هٖ از پِٕٓخُٕٔاو ٘هٖ از نظٕر ٓاو غرةٖ درس دادن .
خٕآر ٌؤٌِْ ٌا ٌػارف ظتع حدلٙق را خٕدپرداخخْ ىذا اَ٘ حدلٙق
ٓدْ٘ هةراو فرهش ُٙصج  .خداهُد ةراو خٕآر ٌا ه خإُادۀ ٌدخرل
طام اجر دارَ٘ را ُػٙب گرداُد .
اُجٍَ ُظراة فلْ اشالٌٖ آٌادۀ ُظر حدلٙلاة داُظٍِدام افغاُٖ
ٌٙتاطد ه اٌٙد اشج ٌدلل َٙگراٌٖ حدلٙلاة طاُرا در ٌٕضٕغاة
اكخػاد اشالٌٖ  ،غيٕل اجخٍاغٖ اشالل  ،فلْ هغلا٘د ةْ آدرس فلْ
اشالٌٖ ةراو ُظر ه ظتع ارشاك ٍُاِ٘د .
ٌصئٕك ُظراة اُجٍَ فلْ اشالٌٖ
فضو غِٖ ٌجددو
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ةسم اللٌ الزحهو الزحّم
نُضُع اهل « اىظاف ضهّز » :
اگر هاكع طٕدنْ رهزو ًٓ ةا پٙظرفج شائِس ه حهِاىٕژو آفخاةٖ
ةصازُد نْ از ٌغرب زٌ َٙظيٕع نِد ٌ ،گر ِٕٓز ه حا اةد كدرة حٍٙز ه

طهٕن غداىج در ضٍٙر ٌَ « اُصام » نسدحق سداِش خسلّم ه
عتادت خيَا ه خيَا آم غاُع « خاىق » را ٌٖ پذ٘رد نْ از ٌئُٕٙا شاك
كتو  ،كتو از ٓصخٖ اُصام  ،حٍدم ه حٕاُائٖ اش  ،حا اٌرهز آفخاةٔا
(ٍْٓ خيق كدً٘ ه جد٘د ) آفر٘دن ه ٌٖ آفرِ٘د  .ه ٍُ اللٌ جل جاللٌ ،
آم ذاة ٍٓٙظْ زُدن ٌ ،لخدر ه ٘هخا نْ آفخاةض از ٌظرق زٌ َٙظيٕع

نرد ه حِٔا ه حِٔا ٌظٙج اه را ٌخاةػج ٍُٕد ه ال إلٌ إال ٍُ ـ خالق
کل صي ـ رب العالهّو .
***********
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نُضُع دهم « اعدزاف علل » :
اگر ةگًٕ٘ نْ ٌخيٕق حٕ ُٙصخً  ،پس ٌػجزن ٓائٙهْ در خجرن خجرۀ
هجٕد ٌَ ُٔفخْ از نجاشج ؟ آ٘ا غاكيٖ اشج نْ آم شائِصٖ را نْ در
حهِاىٕژو هجٕد اُصام ُٔفخْ ٌِهر گردد ه آُگان ةراو خٕد ه
حهِاىٕژئٖ حٕىٙد خٕدش ارزش ه خصاب ةخٕآد  ،آُهْ رهو شائِس
حٕ آةاد طدن ؟ ! رهو كعرۀ نٕچهٖ از شائِس حٕ  ! ُْ ،خُ ٍسدی هٌا
ٍْٓ آُچْ نْ دارً٘ اٌاُج حٕشج در دشج ٌا .

***********
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نُضُع سُم « أٍهّح دىّا » :
حٕ ةراو ٌَ ( اُصام ) در خيلج ارزش ه نراٌج دادو ٘ ،ػِٖ شائِس را
در كٕاُ َٙذاةج ةراً٘ ٌصخر شاخخٖ حا ةظِاشً ه ةٙإٌزل  ،ةٙإٌزل ه
ةصازل  ،ةصازل ه ةهار ةرل .
اِ٘جاشج ٌػاٌيۀ ٌَ ةا خٕدل ةا دُٙا ه ةا حٕ !
اِ٘جاشج آٍٙج ُدٕ اشخفادۀ ٌَ از اٌاُج حٕ !
در رضائٙج حٕ ز٘تائٖ ةٔخر از ٍْٓ ز٘تائٖ ٓاو دُٙاشج ةيهْ رضائٙج
حٕ خٕدرهح ٍٓۀ ز٘تائٖ ٓا شج .
هطم ُدارل ةْ آم گآٖ نْ شزاو ظيًٍ را ةدٖٓ ز٘را ىا زِتا ٌار ه
ٌگس دُٙا ًٓ ٌخيٕق حٕشج .
پس حٕ رٍِٓائٖ ال نَ حا در آم زٌاُٙهْ خيَا ه ةٌ خيَائی خٕد از دُٙا
ٌٙرهل از ظاىٍام ُتاطً .
************
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نُضُع چَارم « أعطای رحهح » :
هكخٖ در پٙظاپٙض شٖ شپارن در شٕرۀ اىفاحدْ حٕ خٕد ةراً٘ ٘اد دادو
نْ ةا چْ نديی ةرا٘ج دغا نًِ ه از حٕ ٓدا٘ج ةخٕآً ه ةا آم ٌخِٖ نْ
٘اد دادو ،در هاكع كتٕىٖ دغاً٘ را حٕ خٕد حضٍ َٙنردو ٘ ،ػِٖ آُچْ
نْ در شٖ شپارن اداٌْ دارد كرآم اشج  ،دشخٕر حٕ خاىق هاخد ٌَ ه
ٍٓۀ نائِاة  ،آُچْ نْ ٌصٙر ٌرا ةا آصکار ه پيَان ظتٙػج در اٌام ه
آطِائٖ ٌٖ گذارد  .كرآم اشج ه خصاس حرَ٘ سپز ه انان حٕ ة ٌَ َٙه
طٙعام .
كرآم اشج آم ٌػجزۀ غظ ًٙه ٍهّضٌ پا ةز جا ه ةٖ زهاك حٕ  ،ةيهْ
ٌجٍٕغۀ از ٌجػزن ٓاو دهاٌدار آُهْ چٔاردن كرم كتو ةر ٌردٌام آم
زٌام ه آم ٌهام خٕاُدن طد ه در ٓر زٌام ةػد ه ٓر ٌهام د٘گر ةرخق
ةٕدُض ةٙظخر هٌدهٍخر ةا ٍْٓ غظٍج ه هاكػٙج ةْ اذتاة رشٙد .
كرآم اشج  ،خق اشج هٓدا٘ج حٕشج حا ٍْٓ ُٙهجٕ٘ام ةظر٘ج از
ٌعٍئَ حرَ٘ ظر٘ق ةْ ُػٍج ناٌٙاةٖ ه رخٍج حٕ ةرشِد ه از گٍرآٖ ه
غضب حٕ ٌػئٕم گردُد .

ه ةا اِو نعّار خهذن صاىزا اىذازً گّزی کييذ .
*************
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چيذ درسی از كزآن :
از درس كرآم اشج حا ةداُ ًٙنْ :
ــ ال إىْ إال اهلل ــ اىٕاخد االخد ــ اىفرد اىػٍد ــ اىذو ىً ٘يد ه ىً ٕ٘ىد ه ىً
٘هَ ىْ نفٕا اخد .
ــ ٕٓ اهلل خاىق نو طٗ ــ اىدٖ اىلٕٙل ــ اىذو ال ِ٘ال ه ال ٍٕ٘ة ــ اىلٕو
اىػز٘ز ــ فػاك ىٍا ٘ر٘د ةهو طٗء غي ًٙه غيٖ نو طٗء كد٘ر ــ اىخٕاب
اىرخ ًٙــ اىػز٘ز اىغفٕر ........
از درس كرآم اشج حا ةداُ ًٙنْ  :غٙصٖ غي ْٙاىصالل ُتٖ اهلل ٌ ،صٙح
اهلل ــ رهح اهلل ه نيٍْ اهلل ةٕدن اٌا نتزأ از ٍْٓ آم ٌلال ٓا  ،اىلاب ه
اخخٙاراحٖ اشج نْ ةا حػٕر خٕد فر٘تِدٓتْ آُٔا  ،گِان ه ظيً  ،از خد
گذرو ه خٕد خٕآٖ طام ه طٕنج ةػضٖ از ٌردٌام را شاخخْ .
اةرآ ًٙغي ْٙاىصالل ُتٖ اهلل هنسلهان ةٕدُد ُْ ٌظرک ٕٔ٘ ُْ ،د ه ُْ
ُػراُٖ .
ٌدٍد رشٕك اهلل خاحً االُتٙاء ه اىٍرشي ، َٙةراو ٍهٌ عالم فرشخادن
طدن اُد  .نصٙهْ در طرف غتادة اهك اىػاةدَ٘ ٘ػِٖ شرهر نائِاة ،
در نٍاك غدق هخٙر خٕآٖ رخٍث ىيػاىٍ ، َٙدر غظٍج خهٍج ه خيق
(خٙاء  ،غفج نالل  ).......أشّٕ اىدصِث ( ٍُُْٕ خٕب ٘ػِٖ ٌراك اغيٖ)
 ،در نفخار  ،حػٍ ًٙه غٍو ٌػخٍد هخٖ ه دهر از ٕٓو (ٌداخالة ه
هشٕشْ ٓاو اُصاُٖ ) حظر٘ف دارُد  .ه ةصٙار از اٌخٙازاة ه غفاة
خٙر د٘گر نْ خداهُد جو جال ىْ خٕد در كرآم خق ةر آُٔا طٔادة ٌٖ
دٓد .
از درس كرآم اشج حا ةداُ ًٙنْ  ٍْٓ :آُچْ نْ از ذرهة ه كدرة دُٙا
نصب نردن ةٕد  ،اةٕ ىٔب ه ٍٓصر ٍٓدشخض را از آحض دهزخ ُجاة
ٍُٖ دٓد ــ در خاىٙهْ پرهردگار غظٍٓ ًٙۀ نائِاة ٍٓ ،ۀ ٌالئهض ه
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ٍٓۀ غتاد ٌؤٌِض ةْ رشٕك اهلل غيٖ اهلل غي ْٙهشيً غيٕاة ه درهد
ٌخٕاحر ٌٖ فرشخِد .
از درس كرآم اشج حا ةداُ ًٙنْ  :گرهٖٓ از ةِٖ اشرائٙو ( آو نخاب )
خػْ ٓاو از نخاب آشٍاُٖ خٕد ه خلٙلج را عهذا پِٔام ٌٖ نِِد حا
اگر ةخٕاُِد ةْ خهً خصد ه ٌلال ظيتٖ ٌردل را از عسِس خزِو خق
اُصاُٖ طام ٘ػِٖ كرآم غظ ًٙه رشٕك رب اىػاىٍ َٙغيٖ اهلل غيْٙ
هشيً دهر ُگٔدارُد ه خخٖ دهر ةسازىذ  { .آ٘ا ةٖ ُزانخٖ ٓاو ٘هٖ
دهشاك اخٙر چٙزو ةٙرهم از اَ٘ شيصيْ اشج ؟ }  .ه خداهُد جو جالىْ
از آُچْ نْ ٌٖ نِِدغافو ُٙصج .
ةٕدُد ( ٓصخِد ) ٌردٌام از آو نخاب نْ خق را پِٔام ُهردُد ــ ه خخٖ
آُگان نْ كرآم پاک را نطاةق ةْ حذنر ٓا ه خلا٘ق نخاب خٕد ٘افخِد ــ
اطم ٓاو پاک طٕق ه طهر گذارو طاُرا رب اىػاىٍ َٙكدر داُٖ نرد
ه آُٔا اٍ٘ام آهردُد ه ٌدهٍخر از ٍْٓ ةْ ٘ارو ه ٍٓرائٖ رشٕك خق
غيٖ اهلل غي ْٙهشيً ا٘صخادُد .
از درس كرآم اشج حا ةداُ ًٙنْ  :طٙعام دطٍَ ةد خٕان ه حتان نِِدن
اشج  .دهسح ٍّچ اىساىی ىّسح { .فلط ُدٕ ٌهر ه ُٕع حٙرش ُظر
ةْ ٓر طخع ه گرهٖٓ حفاهة ٌٖ نِد } .
اغيٖ حرَ٘ ٓدف اش حتان شاخخَ آخرة ذر٘ۀ آدل ( ع ) ( اُصام ) اشج .
از ظر٘ق حٕىٙد هشٕشْ در طػٕر اُصأُا نار ٌٙهِد اهى َٙدر٘چْ ٓاو
ُفٕذش در طػٕر اُصام حهتر ٕٓ ،س ه خٕد دارو از ٌػرف ه فدا
نارو در ران خداهُد جو جالىْ ٌٖ ةاطد .
***********
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نُضُع پيجم « رسُل غهدُار نا » :
هكخٖ گٍرآام  ،ةج فرهطام ه ةج پرشخام ةرا٘ض پٙظِٔاد دادُد نْ
ةاالحرَ٘ ٌلال كدرة  ،ذرهة ه زُدگٖ را در اخخٙارش ٌٖ گذارُد حا از
رشاُٙدم دَ٘ اىٖٔ جو جالىْ ةْ ٌردل دشج ةردارد .
خضرة ٌدٍد غيٖ اهلل غي ْٙهشيً ٓر سددی ه درصدی را ةرآم
حرجٙح داد  ،ز٘را ٌػئُٕٙج ٌلال  ،غزة ه ٌصئٕىٙج اُصاُٖ ٌَ ه حٕ
ه ٓر اُصام د٘گر خخٖ در اَ٘ چٔاردن كرم ةػدحر ــ ةرا٘ظام كٍٙخٖ حر از
آفخاب ه ٌٔخاةٖ ةٕد نْ اگر ٌٖ حٕاُصخِد در دشج راشج ه چپض
ةگذارُد .
ٌدٍد رشٕك اهلل غيٖ اهلل غي ْٙهشيً نصٙهْ پٙض ه ةصٙار پٙظخر از
ةػرج ةْ اناىح ه طذاكح ٌػرهف ةٕدُد .
ةا اٌاُج ه غداكج شٕرۀ اىفاحدْ طر٘ف را ةٍا رشاُٙدُد ه ةا اٌاُج ه
غداكج ٍهج كرآم غظ ًٙرا ةْ ٌا رشاُٙدُد ه ٌهٍو ةر كرآم  ،رشٕك
اهلل غيٖ اهلل غي ْٙهشيً ةا حٕنو راشخ َٙه حٍصم ةٖ نً ه ناشج ةْ
هخٖ ه اىٔال ذاة اكدس اىٖٔ جو جالىْ نْ خاص خاحً االُتٙاء اشج ه
ةا ٍٓام غدق ه اٌاُج در گفخار هنردار ـــ از زُدگاُٖ طخػٖ ه
اجخٍاغٖ خٕد ىهُىج نُفلی از كرآم حعتٙلٖ ه ٓدا٘ج غٍيٖ ٓد٘ۀ
أٌج طام نردُد ٓ .د٘ۀ نْ از ٓر ٓد٘ۀ د٘گر فرق دارد ــ ٘ػِٖ اِ٘هْ
پرِزفدو اِو ٍذٌِ را كزآن پاک ةٌ نا أنز کزدً ه ٌصيٍام در
حهٍٙو دَ٘ خٕد از آم ةٖ ُٙاز ةٕدن ٍُٙخٕاُد.
اطٔد أم ال إىْ إال اهلل ه أطٔد أم ٌدٍدا رشٕك اهلل .
***********
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نُضُع صضم « نعزاج نا خعلّم رسُل طلی اللٌ علٌّ هسلم » :
خاىق ٌَ  ،رب ٌَ ه ٌٕالئٖ ٌَ ــ حرا ه فلد حرا شر ةْ شجدن ٌٙگذارل ،
اٌا در آُجائٙهْ از كدس طٕق ه ٘لُٙ ، َٙج ه حالش ٌَ ةْ ظرف رخٍج
ه كتٕك حٕ نعزاج ٘اةد ه ةا غاىد َٙةپُٕٙدد ٘ .ػِٖ ٍٓاُگُْٕ نْ
رشٕك حٕ ٌػيً ٌَ ه اغيٖ حرَ٘ ٌراك اُصاُٙج ٌدٍد ٌػعفٖ غيٖ اهلل
غي ْٙهشيً ةْ ٌَ حػي ًٙدادن :


در ٌػاٌيْ ةا اٌاُج حٕ حلٕو داطج .



در حلٕو ةا حٕ غادق ةٕد  ،ه آُگان ًٓ ،



در ٓر ُفس حازۀ زٌام گرد نٕحآٖ ٓاو ةظرو را از شر ه ره ه
دهدشج ه پا٘ض ةْ آب پاک دهر ٌٖ نرد .



پانٖ ىتاس ه ٌهاُض را ةا ره نردم ةْ ظرف نػتۀ غز٘ز حٕ
طا٘صخۀ حهتٙر ه كٙال ٌٖ شاخج .



ةا شٕرۀ فاحدْ از حٕ ٌٖ خٕاشج ه جٕاب حرا از كرآم كرائج
ٌٖ نرد .



كتو از شجدن در ذنر غظٍج حٕ رنٕع ٌٖ نرد ه ةػد از شجدن
ةراو حٕ حدٙاة ٌٖ خٕاُد ه شالل حرا ةا غتاد غاىح حٕ « غتاد
اهلل اىػاىد » َٙطر٘م ٌٖ ٍُٕد .



ةا اكرار ةْ هخداُٙج حٕ ةْ درگان اة حلدً٘ ٕٓئٙج ٌٖ نرد ه از
حٕظيب حٕفٙق ةػد را داطج .

اگر از خد٘د ه شِخض اشخغِاء نًِ  ...از نْ پٙرهو نًِ حا از اَ٘ ُػٍج
ه اٌراك ةصٙارش دهر ٍُاًُ در خاىٙهْ ةْ طٔادة حٕ در كرآم شرهر
نائِاة ه خاحً االُتٙاء اهشج .
اىئً أجزو غِا ىتّّيا افضو ٌا جز٘ج أخدا ٌَ االُتٙاء ه اىٍرشي َٙه
اىدٍدهلل رب اىػاىٍ. َٙ
***********
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ِاد آهری :
 ) 0اگر كرار ٌٖ ةٕد نْ ُػٍج فًٔ  ،حظر٘ع هحعتٙق كرآم ةراةر ةْ
اشخِدرد اىٖٔ جو جالىْ ةراو نصٖ د٘گرو غٙر از رشٕك اهلل غيٖ اهلل
غي ْٙهشيً ٌٍهَ ٌٖ ةٕد ــ پس ةا٘د آم طخع را خداهُد جو جالىْ ةا
هخٖ خاغٖ از غيً ٍْٓ طٍٕىٖ نْ در كرآم اشج ةا ختر ٌٖ نرد ــ ٘ػِٖ
اه را نْ ةا٘د نً از نً در غدق ه اٌاُج ةراةر ةْ خضرة ٌدٍد غيٖ اهلل
غي ْٙهشيً ٌٖ ةٕد ـ ُتٖ ــ ٌٖ شاخج  .اٌا  ،در خاىٙهْ نخب آشٍاُٖ از
كتو ةػرج « أخٍد » غيٖ اهلل غي ْٙهشيً ( ٌدٍد غيٖ اهلل غي ْٙه شيً )
را ةار ٓا حذنر ٌٖ داُد ،كرآم پاک ٘ػِٖ آخرَ٘ نخاب اىٖٔ خخً ُتٕة
را اغالم نردن ه ٌدٍد غيٖ اهلل غي ْٙهشيً را شرهر نائِاة ه خاحً
االُتٙاء اغالم ٍُٕدن اشج ُ .خٙجْ اِ٘هْ حفصٙر  ،حعتٙق ه حػي ًٙكرآم
ةا اُهار از خد٘د ه شِج ٌصخِد كاةل اعدتار ىّسح .
 ) 3هكخٖ اُصاُٖ در ندال نخاب آشٍاُٖ حجرةْ  ،حغٙٙر ه ٘ا حرجٍْ ٌٖ
نِد  ،هكٕع اِ٘هْ طٙعام از غلب طػٕر آم اُصام در آم نار ران ٘افخْ ه
ٌػٙار ٓاو چِدو را ةْ ُفع خٕد حغٙٙر ةدٓد  ،اجخِاب ُا پذ٘ر اشج .
خػٕغا نْ ٌخَ اغو اهك ةراو ٌراجػْ ه ٌلا٘صْ خضٕر ُداطخْ
ةاطد .در خاىٙهْ كرآُهرً٘ ةا حضٍ َٙخفاظج خداهُد جو جالىْ ه ةا
خاىع حرَ٘ ندو اطلی ه ةٌ زةان اهلی « غرةٖ » نْ ُازك طدن خيَا ه خيَا
نخاب آشٍاُٖ اشج نْ ةراو ٓدا٘ج ه ٌػٙار ٓدا٘ج اُصام در دشخرس
اغختار ه ٌراجػْ ٌٖ ةاطد ُ .ػٍخٖ نْ ٍز اىسان ةاِذ ةخاظرش طهر
گذار ةاطد .
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 )2ةر خالف آُچْ نْ طٙعام ٌيػٕم ُ ،ا اٌٙد از غفٕ ه غفرام اىٖٔ ه
كتال ٌدهٕل طدن ةْ آحض دهزخ  ،ةا حهتر ةْ شرنظٖ ه ظيً خٕد اداٌْ
ٌٙدٓد  ،اُصام ( ذرْ٘ آدل ) اٌهاُٙج آم خُةج نکزم ه نتارکی را
دارد نْ در غلب آم ٌصخدق رخٍج غفٕ ه جِج رب اىػاىٍ ٌٖ َٙگردد .
 )4خٕاُِدۀ غز٘ز !
چْ طرفٖ ةاالحر از اغخراف ةْ خق ه ندال خلٙلخٖ غز٘ز حر ه هاكػخراز
اَ٘ ؟ ! داخو طدم در اَ٘ غزة ةْ اُخخاب اُصام اشج هفرغج اَ٘
اُخخاب زُدگٖ ِکتارث اَ٘ دُٙاشج نْ حهرار ٍُٙظٕد .
اَ٘ غزة ةر حٕ ٌتارک خخٖ اگر در چٙزو از شخخٖ ًٓ ةگذراُٖ .

**********

