1

ـیؽة ُتٕو
نيٖ اهلل غيیْ هـيً

ظتع دهل

ٌطٍػ ٓاكً اىٍشػدو
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ةفً اهلل اىؽضٍَ اىؽضیً

ٌلػٌْ
اىطٍػهلل ه اىهالّ ه اىفالل غيٖ رـٕك اهلل ه ةػػ :
داُفخَ حاریظ ضیاة رـٕك انؽل نيٖ اهلل غيیْ هـيً ه ضػید كؽیؿ ه ـِج
آُطضؽة یگاُْ ران ُشاة ةؽاو ٌفيٍاُام ٌیتاكػ زیؽا ضیاة رـٕك انؽل نيٖ اهلل
غيیْ هـيً ٌِٔز زُػگٖ ٌفيٍام اـج ٌ .عاىػْ ـیؽة ُتٕو نيٖ اهلل غيیْ هـيً
ةؽاو ٓؽ ـؽد از اـؽاد ٌفيٍام ضؽهرو ةٕدن ه ةایػٌفيٍاُام عٕد را ةْ ـیؽة پیاٌتؽ
گؽاٌٖ آكِا ه ـیؽة را در زُػگٖ عٕد غٍيٖ ٍُایِػ زیؽا داُفخَ ـِج ه ـیؽة ةػهم
غٍو نؽدم ةْ آم ٌلهو ٌا را ضو ٍُیهِػ .

رـاىۀ نْ در دـج داریػ غتارة از ةیاُیْ ٌؽضٕل ضضؽة ناضب ٌطٍػ ٓاكً
اىٍشػدو ٌیتاكػنْ در چٔارٌیَ نِفؽاُؿ سٔاُٖ در ةارن ـیؽة ُتٕو ٌِػلػۀ ساٌػۀ
االزٓؽ ٌ ,هؽ ٌؤرعۀ نفؽ ٌ 6002عاةق ُٕـٍتؽ ٌ 6291یتاكػ ه ایَ ةیاُیْ را اـخاد
ُظال اىػیَ ُاـع از زةام غؽةٖ ةْ درو حؽسٍْ ٍُٕدن ه ةار اهك از ظؽف كٕراو ذفاـخٖ
سٔاد اـؾاُفخام در اـالل آةاد ةْ چاپ رـیػن اـج .

ـلْ اـالٌٖ ُظؽ ةْ آٍیج ٌٕضٕع رـاىْ را ةْ ٍٕٓظِام گؽاٌٖ حشػیػچاپ ٌیهِػ.

ـلْ اـال ٌٖ از ٍٕٓظِام گؽاٌٖ دغٕة ٌیهِػ حا نػكاة عٕد را ةؽاو اداٌْ ُلؽ
رـاىْ ٓاو اـالٌٖ ه ُلؽیْ ٌآاُْ ـلْ اـالٌٖ ةفؽـخِػ  .ه ٍٓچِام از غيٍاو نؽال ه
ٌطللیَ گؽاٌٖ دغٕة ٌیهِیً حا حطلیلاة كاُؽا نْ در ضػهد ةیفج چٔار نفطْ
ةاكػ ةؽاو ُلؽ ةْ ادارن ـلْ اـالٌٖ ـؽـخادن ٌٍِٕم ـؽٌایِػ  .ةا حلهؽ ةؽادر كٍا
ـضو ؽِٖ ٌشػدو .
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ـیؽة ُتٕو نيٖ اهلل غيیْ هـيً
ذِا ه ـخایق ٌغهٕص عػاهُػو اـج نْ ٌغيٕق عٕد را ٌلٍٕك ُػٍج ٓاو ـؽاهام
عٕیق گؽداُیػن  ,ه ذِا هـخایق ٌغهٕص ذاحٖ ٌیتاكػنْ ٌا ٌفيٍاُام را ةْ ٓػایج
ه رضٍج غال عٕد ٌغخم ـاعخْ اـج .
ه ذِا ه ـخایق ٌغهٕص آم عػایٖ اـج نْ ٌا را از اٌخام نفٖ گؽداُیػن نْ ضضؽة
اةؽآیً غيیْ اىفالل  ,عيیو هو  ,ةْ اه دغا ٍُٕد  ,ه غیفٖ غيیْ اىفالل ةْ رـاىخق
ٌژدن دادن اـج .
او ةار عػایا ! ذِا ه ـخایق حؽا ةاد  ,نْ ٌا را آـؽیػن او ه ةٍا از عٕام نؽل عٕیق
رهزو غ ِایج ٍُٕدن او ه ٌا را ةؽان راـج رٓیاب ـؽٌٕدن او  ,ه ٌا را از ضالىج ه
گٍؽآٖ ُشاة دادن او ه در ٓاو ةفخْ را ةؽهو ٌا گلادن او .
ذِا هـخایق حؽا ةاد نْ ٌا را ٌفيٍام گؽداُیػو  ,ه ةٍا كؽآم غظیً اىلأم را ٓادو ه
رٍِٓا ُازك ـؽٌٕدو .
درهد ه ـالل ةؽ نفٖ ةاد نْ عػاهُػ ةؽایق درهد ه رضٍج ـؽـخاد ٌ ,الئهْ ه ةِػگام
عٕیق را ةْ درهد ـؽـخادم ةایلام اٌؽ ٍُٕدن اـج  .نيٕاّ ه ـالل ةؽ حٕ ةاد او ُشاة
دِٓػن ةلؽ از گؽداب سٔاىج  ,ه او ةیؽهم نِِػن اُفأُا از حاریهٖ ٓا ةْ ُٕر ایٍام ةْ
ارادن عػاهُػ.
نيٕاّ ه ـالل ةؽ حٕ ةاد او نفٖ نْ ٌَ حٕام درهد گفخِج را ُػارل ه گفخْ كاغؽ غارف
ةؾگٕار  ,ساٌٖ رضٍث اهلل غيیْ را ةؾةام ٌٖ راًُ :
ةػػاز عػا ةؾرگ حٕیٖ كهْ ٌغخهؽ
ه ةْ ـغَ ٌػؽـج ضضؽة ـػػو رضٍث اهلل غيیْ انخفا ٌٖ نِیً :

ةيؼ اىػيٖ ةهٍاىْ
ضفِج سٍیع عهاىْ

نلؿ اىػسٖ ةشٍاىْ
نيٕ غيیْ ه آىْ
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اىئً نيٖ غيٖ ـیػُا ٌطٍػ ه غيٖ آك ـیػُا ٌطٍػ نٍا نيیج غيٖ ـیػُا اةؽآیً ه
آىْ اُم ضٍیػ ٌشیػ .

ةؽادر ٓاو ٌَ :
پیق از ٓؽ چیؾ  ,عػا را ـپاس گؼار گؽدیػن  ,ذِا ه ـخایق ةْ ةارگان ذاحٖ حلػیً
ٌیهًِ نْ پِٕٓخٕم ازٓؽ كؽیؿ را حٕـیلٖ ارزاُٖ ٍُٕد حا هسیتْ ایٍاُٖ عٕد را در
ةؽاةؽ ٌ فيٍاُام سٔام ادا ٍُٕدن ه درهازن ٓاو ىعؿ ه ُٕازش عٕد را ةؽهو حٍال
ٌفيٍاُام سٔام ةاز نؽدن اـج حا غالكٍِػام ـیؽة ه حاریظ اـالٌٖ دریَ پِٕٓخٕم
اـالٌٖ ـیؽة ه زُػگٖ چِام كغهیج هاالو ةلؽیج را ـؽا گیؽُػ ه از آم درس
غتؽحٖ ةؽاو ةٔتٕد زُػگٖ عٕد ضانو دارُػه غظٍج از دـج رـخْ عٕد را دهةارن
ةػـج آهرُػ  .از ایِهْ پِٕٓخٕم ازٓؽ ةْ هسایب دیِٖ عٕد غٍو ٍُٕد ٌ ,ػٔػ غيً ه
داُق ةؽاو ٌفيٍاُام سٔام گؽدیػن ه ٌفيٍاُاُؽا ةْ ععا ٓا ه ىؾؾش ٓاو ـهؽو ه
ٌػِٕو كام آگان ـاعخْ اـج  ,ه درد ٓاو ساٌػْ را اىخیال ةغلیػن ه ٍٓیلْ ةٍراةْ
ـپؽو در ٌلاةو دكٍِام اـالل كؽار گؽـخْ اـج ه از كؽُٔاو ٌخٍادو او ٌلػو او
ـؽهزام ةؽاو رٓؽهام ران آزادو ه ضؽیج ةٕدن  ,حِٔیج ه ـپاـگؼارل  .عٕكا ةطاك ٌهؽ
 ,ةٕسٕد ازٓؽ ,عٕكا ةْ ازٓؽ در نلٕر ٌهؽ اـج .

ةؽادر ٓاو ٌَ :
ٌَ از درس ـیؽة ُتٕو نيٖ اهلل غيیْ هـيً  ,چِیَ ةؽداكج ٍُٕدل نْ دهرام ٌهْ
ٌػظٍْ از ظؽف ةاضریَ ـیؽة ُتٕو ٌعاىػْ غٍیق ه ناـٖ او ُلػن اـج  .ازیِؽه ةفا
چیؾ ٓایٖ اـج نْ حا اٌؽهز ُؾد ٌفيٍاُام ٌشٕٔك ٌاُػن اـج ه غٔػ ٌػُٖ ُظؽ ةْ
ـخٕضاحٖ نْ در آم ةٕسٕد آٌػ  ,ـتب ازیاد ٌفيٍاُام گؽدیػ ه ةاغد كػ حا رٍِٓایٖ ه
حٕسْ كایلیَ ةْ ایَ غيً ٌتارک ةْ عٕد ٌػعٕف نِػ ه ةْ ایَ دهرن آخٍال زیادحؽو
ٌتؼهك گؽدد  .هاضهاٌیهْ در ٌػیِْ ٌِٕرن ُازك گؽدیػ  ,ساٌػْ ةلؽو را چٖ از ُگان
ـؽدو ه اسخٍاغٖ ه چٖ از ُگان حلهیو دهىج ُظً ه ُفق ةغلػ .
ةْ اغخلاد ٌَ ةؽاو آم دـخْ از نفاُیهْ ٌیغٕآِػ در ٌٕضٕع ٌػيٌٕاة زیاد حؽو
ضانو نِِػ  ,الزل اـج نْ حٕسْ ه آخٍال عٕد را در ـیؽة آم ضضؽة نيٖ اهلل غيیْ
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هـيً ه اضادیرٖ نْ در غٔػ ٌهٖ از رـٕك انؽل نيٖ اهلل غيیْ هـيً كِیػن كػن اـج
ٌػعٕف ـازُػ  ,اضادید ٌهٖ را سٍع آهرو نِِػ  ,حا اضادیرٖ را نْ ضضؽاة نطاةْ
رضٕام اهلل غيیًٔ اسٍػیَ  ,دریَ غٔػ از پیاٌتؽ اـالل نيٖ اهلل غيیْ هـيً حيلٖ (
كِیػن اُػ ) ٍُٕدن اُػ ٌٕ ,رداـخفادن كؽار دٓیً ٌ .غهٕنا اضادیرٖ را نْ نخب
ٌػختؽن ٌا ٌاُِػ نطیص اىتغارو ه نطیص اىٍفيً رهایج نؽدن اُػ .

اهىیَ غتادة غٍيٖ ایهْ ٌفيٍاُام ةْ اداو آم ٌهيؿ گؽدیػن اُػ ٍٓاُا ٍُاز اـج نْ
ـؽضیج آم در كب ٌػؽاث ه اـؽاء ( ـاك دًٓ ةػرج  ,ةْ گفخْ انرؽ غيٍا ه ٌطػذیَ )
ةٕكٕع پیٕـخْ اـج  ,ه آم ضضؽة نيٖ اهلل غيیْ هـيً  ,هكج ه چگُٕگٖ اداء ه
حػػاد رنػاة آُؽا حلؽیص ـؽٌٕدن اُػ  .پیق ازیَ از غتاداة ٌفيٍاُام در ٌهْ ٌػظٍْ
از ایِهْ ٍُاز ةٕدن اـج ه چگُٕ ْ ةْ اداء آم ٌٖ پؽداعخِػ ٌ ,ػيٌٕاة ناـٖ او در
زٌیِْ ُػاریً  .اگؽ غتادة كام حِٔا ٍُاز ةٕدن اـج  ,هكج ه ظؽز اداء ه حػػاد رنػج
ٓاو آم از ظؽف عٕد پیاٌتؽ اـالل نيٖ اهلل غيیْ هـيً ٌػؽـٖ ٌیگؽدیػ  .ه ةْ ایَ
گفخْ پیاٌتؽ اـالل نيٖ اهلل غيیْ هـيً ُیازو ُتٕدنْ ةؽا و كام ةگٕیِػ ٍُ ( :از اداء
نِیػ  ,ظٕریهْ ٌَ ٍُاز اداء ٌیهًِ ٌ ٍْٓ ).یػاُیً نْ پیاٌتؽ نيٖ اهلل غيیْ هـيً ه
یارام كام در عاُْ اركً اسخٍاع ٌیٍِٕدُػ هایَ را ُیؾ داُفخْ ایً نْ آم ضضؽة نيٖ
اهلل غيیْ هـيً ةایلام آیاة نالل رةاُٖ را حالهة ٍُٕدن ه كؽآم غظیً اىلأم را حػيیً
ٌٖ دادُػ  ,ه از ایِهْ چْ چیؾ را ؽیؽ از كؽآم ةایلام حػيیً ٌٖ دادُػ ه چعٕر ایلاُؽا
رٍِٓایٖ ٌٖ ـؽٌٕدُػ ه چگُْٕ ایلام را از آىٕدگٖ ٓاو كؽک پاک ٌیفاعخِػ ه
چگُْٕ ایلام را ةْ حطٍو إٌر كاكْ ه نتؽ ه ةؽدةارو آٌادن ٌیهؽدُػ ٌػيٌٕاحٖ در
دـج ُػاریً .
ةْ غلیػن ٌَ اگؽ آخٍال ه حٕسْ عٕد را ةْ دهرام زُػگٖ پیاٌتؽ اـالل نيٖ اهلل غيیْ
هـيً در ٌهْ ٌػظٍْ ٌػعٕف ٍُائیً ٌ ,ا را ةْ ٌِٔز حؽةیخٖ او رٍِٓایٖ ٌیهِػ نْ
حٍال نشٖ ٓا ه ُٕاكم ٌا را راـج ه ناٌو ٍُایػ  ,زیؽا ایَ ٌِٔز حؽةیخٖ حٕـط
پیاٌتؽ اـالل از ساُب پؽهردگار سٔاُیام ةؽاو حؽةیْ ه حؾنیْ ضضؽاة نطاةْ نؽال
رضٕام اهلل غيیًٔ ه ٓفخاد حَ از نطاةْ نْ ةطید ٌػيً ٌفيٍاُام ه غيً دار ٌلػو

7
ُٕر ه ٓػایج ةٕدُػ غٍيٖ ٌیگؽدیػ ٓ .فخاد حِٖ نْ ٍُُٕۀ عػا پؽـخٖ ه پؽٓیؾ گارو
غيً ه داُق  ,كشاغج ه ٌؽداُگٖ ایرار ه ـػانارو  ,ضفَ حػةیؽ ه درایج در دهىج
اـالٌٖ ةلٍار ٌیآٌػُػ  .ازیِؽه ٌَ از حٍال غيٍاو ـَ ـیؽة ه ـِج آرزهٌِػل نْ
حٕسْ غٍیق عٕد را در ةػـج آهردم ایَ ٌِٔز ٌتارک ٌتؼهك دارُػ حا ةاكػ نْ ٌِٔز
اـاـٖ ةؽاو حؽةیْ ُفو ٌٕسٕدن ه آیِػن ٌا گؽدد ه عالٓاییهْ در ٌِٔز حؽةیخٖ ٌا
پیػا كػن پؽ كٕد .
ُهخْ دهٌٖ نْ د هـج دارل ةْ آم اكارن نًِ ه غيٍاو نؽال را ةآم ٌخٕسْ ـازل ٍٓاُا
ـغَ از ناؽؼ ه كيً ةػػ از اداو ضشث اىٕداع اـج نْ در ؽػیؽ عً كؽیب ٌهْ ٌػظٍْ
ةٍیام آٌػ .
ةػضٖ ٌؽدل چِیَ غلیػن دارُػ نْ آُطضؽة نيٖ اهلل غيیْ هـيً در ةازگلج عٕیق
از ضشث اىٕداع ارادن نؽدُػ نْ ضضؽة غيٖ نؽل اهلل هسْٔ را ةػػ از عٕد ةطید عيیفْ
ٌفيٍاُام حػییَ ٍُایِػ  .ضضؽة غٍؽ رضٖ اهلل غِْ نْ در ٌشيؿ ضاضؽ ةٕدُػ
ٌٕضٕع را درک نؽدُػ ه ٌاُع اضضار كيً ه ناؽؼ گؽدیػُػ  ,ةایَ ةٔاُْ نْ ةْ پیاٌتؽ
اـالل نيٖ اهلل غيیْ هـيً حب كػیػو غارض كػن اـج  .ایَ غٍو ضضؽة غٍؽ رضٖ
اهلل غِْ ٌاُع اٌؽ ٌٍٖٔ در اـالل ( ٌٕضٕع حػییَ عيیفْ ) گؽدیػ  .اگؽ عيیفْ اـالل
حٕـط آُطضؽة نيٖ اهلل غيیْ هـيً حػییَ ٌیگؽدیػ  ,حاریظ ٌشؽاو عٕد را حؾییؽ
ٌیػاد ه نار ةْ دكٕاریٔا ٍُٖ نلیػ .
حِٔا چیؾیؽانْ پیاٌتؽ اـالل نيٖ اهلل غيیْ هـيً حٕاُفج راسع ةْ كغهیج هاالو
ضضؽة غيٖ نؽل اهلل هسْٔ اةؽاز نِػ  ,اضادید « ٓؽ نفٖ ٌؽا دهـج دارد غيٖ را
دهـج داكخْ ةاكػ  .ه ٌَ كٔؽ غيً ال ه غيٖ درهازن آم اـج  ».ةٕد .

نفٖ را از غيٍا ـؽاغ ُػارل نْ ٌٕضٕع را غٍیلاُْ ةؽرـٖ نؽدن ه در ٌفئيْ چِیَ
رهكِٖ اُػاعخْ ةاكػ نْ ةْ ُیازٌِػام ٌػيٌٕاة ناـٖ ارائْ نؽدن ةاكػ  ,نْ آیا ٌِظٕر
پیاٌتؽ اـالل نيٖ اهلل غيیْ هـيً  ,از اضضار كيً ه ناؽؼ ُٕكخَ چیؾو ةٕد نْ ةآم
ٌإٌٔر كػن ه ستؽئیو غيیْ اىفالل در ةارن ةایلام هضٖ ُازك ـؽٌٕدن ةٕد  ,ه یا نؽف
اسخٔادو از ساُب عٕد پیاٌتؽ نيٖ اهلل غيیْ هـيً ةٕدن اـج .
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ٌغهٕنا هكخیهْ ٌیفؽٌایِػ  « :اگؽ كٍا ةْ نخاب ه ـِج غٍو نِیػ ٓ ,یچگان گٍؽان
ٍُیلٕد  » .از سٍيْ دالیيٖ نْ ضضؽة غٍؽ رضٖ اهلل غِْ  ,ةآم اـخِاد ـؽٌٕدُػ ایَ ةٕد
« نْ نخاب عػا ه ـِج پیاٌتؽ ةٍا ناـٖ اـج » چگُْٕ غٍؽ ـارهق رضٖ اهلل غِْ
پیاٌتؽ اـالل را از ُٕكخَ ٌٍاُػج ٌٖ ٍُٕدُػ  ,در ضاىیهْ ةْ داُفخَ اضادید پیاٌتؽ
اـالل نيٖ اهلل غيیْ هـيً عیيٖ ٓا ضؽیم ةٕدُػ  .ه آیا ایَ ضلیلج دارد نْ پیاٌتؽ
اـالل نيٖ اهلل غيیْ هـيً از ضضؽة اةٕةهؽ ه ضضؽة غٍؽ ـارهق رضٖ اهلل غٍِٔا (
ُػٕذ ةاهلل ) ٌٖ حؽـیػُػ ه از عٕف ه ٓؽاـٖ نْ از ایلام داكخِػ در اضضار ٍُٕدم
كيً ه ناؽؼ انؽار ُْ ـؽٌٕدُػ ؟ در ضاىٖ نْ ایلام از ُؾدیهخؽیَ ه گؽاٌٖ حؽیَ ٌؽدل
ةْ پیاٌتؽ اـالل نيٖ اهلل غيیْ هـيً ٌطفٕب گؽدیػن ه از غلؽن ٌتلؽن ٌیتاكِػ ه از
سٍيْ نفاُٖ اُػ نْ نٍاك ٌخاةػج آُطضؽة را ٌیٍِٕدُػ  ,حٍال عٕآلاة ه آرزه ٓاو
ُففٖ عٕیق را حاةع دـخٕراة كؽع ُتٕو كؽار دادن ةٕدُػ ٓ .یچ گآٖ پیاٌتؽ اـالل
نيٖ اهلل غيیْ ه ـيً از ٌفيٍاُام ُخؽـیػن ه ٓیچ دـخٕر كؽغٖ را از نفٖ
ُپٕكاُیػن اُػ .
ه ضخٖ غخاةٖ نْ ةْ عٕد سِاب ٌتارک ٌٕاسْ گؽدیػ ةٍؽدل حتيیؼ ٍُٕدُػ  .چِاُچْ كؽآم
نؽیً ٌیفؽٌایػ  « :غتؿ ه حٕىٖ ام ساءن األغٍٖ » پیلاُٖ حؽش نؽده اغؽاض ٍُٕد از
آٌػم كغم ُا ةیِا ,پؿ چگُْٕ اٌؽ ًٌٔ ( عالـج ) را نخٍام نؽدن ه ةٍؽدل ةیام
ُفؽٌٕدُػ .
چیؾیهْ ةآم عٕآام اضضار كيً ه ناؽؼ كػُػ  ,حِٔا یم اٌؽ اسخٔادو ةٕدن نْ
ـؽهگؼاكج آم ةغیؽ ٌفيٍاُام ٌفیػ حؽ پِػاكخْ ٌیلػ  .ازیِؽه اٌؽ اه را ٌفٕض ةْ
راو ضضؽاة نطاةْ ٍُٕدن ةا نٍاك كشاغج ه دالهرو ایهْ داكخِػ در ٌٕرد اكػال
ُٕرزیػُػ .
كایػ ةگٕیِػ پیاٌتؽ اـالل نيٖ اهلل غيیْ هـيً از ایَ سٔج اٌؽ حػییَ ساُلیَ عٕد
را در ؽػیؽ عً ةْ حػٕیق اُػاعخِػ حا ةْ ٌػیِْ ٌِٕرن ةازگلخْ در ةارن آم حهٍیً
ة گیؽُػ  .ه چٕم ةْ ٌػیِْ ٌِٕرن رـیػُػ ٌؽیضٖ غایػ ضاك كام گؽدیػ ه ـؽنج ةؽاو
كام دـج ُػاد حا در ٌٕضٕع ُظؽ ارائْ نِِػ.
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ٍْٓ ٌا ٌیػاُیً نْ پیاٌتؽ اـالل نيٖ اهلل غيیْ ه ـيً ةػػ از حلؽیؿ آهرو كام از
ضشث اىٕداع ٌػة ناـٖ او در ٌػیِْ ٌِٕرن زُػگٖ ٍُٕدُػ ه هضٖ را نْ دریَ ٌػة ةْ
ایلام ُازك گؽدیػ ةْ نطاةْ عٕیق رـاُیػُػ .

از غيٍا ه داُلٍِػام ٌطخؽل عٕآلٍِػل حا در كضیْ آخٍال سػو ٍُٕدن ه ٌفئيْ را
ةا حٍال سٕاُب آم ؽٕر ه ةؽرـٖ ٍُٕدن ةْ ُلؽ ةفپارُػ  ٌَ .ةهٍاك حأـؿ یاد آهر ٌٖ
كٕل نْ در ٌشيؿ غيٍٖ ایهْ غػن از اـخادام ـاضو ه داُلٍِػام ظؽاز اهك ه ناضب
حطهیالة غاىٖ ضضٕر داكخِػ ه ـػادة ایَ ٌشيؿ غيٍٖ ُیؾ ةٍَ ارزاُٖ كػ
ـغَ ةعٕر نِایْ از كضیْ ( ؽػیؽ عً ) ةٍیام آٌػ ٌخأـفاُْ ٓیچ یم از داُلٍِػام
حٕسْ عٕد را در ٌٕضٕع ٌػعٕف ُفاعخِػ حا ایِهْ یهخَ از ضضار ٌشيؿ ٌشتٕر
كػن كضیْ را ةْ نؽاضج ناٌو ٌعؽج ٍُٕد نْ ٓػف ٍٓاُا كضیْ كيً ه ناؽؼ ه ٌٕكؿ
غٍؽ رضٖ اهلل غِْ اـج .
ازیِؽه از ةؽادرام غاىً ه داُلٍِػ ه اـخادام ٌؽةٖ آرزهٌِػل نْ در ُلؽ نخب ه ذلاـج
اـالٌٖ حٕسْ عٕیق را ٌتؼهك ٍُٕدن ه حػریؿ ـیؽة ُتٕو نيٖ اهلل غيیْ هـيً را در
حٍال پِٕٓخٕم ٓا ةهٕرة غٌٍٕٖ در پؽهگؽال درـٖ عٕیق ةگِشاُِػ ه كػتاحٖ را
ةؽاو غيٕل ـیؽة ه ـِج اعخهاص دِٓػ  .ه ایَ غیب ةؾرگ اـج نْ در پِٕٓخٕم ٓاو
اـالٌٖ حػریؿ غيٕل حففیؽ ه ضػید ه ـیؽة ُتٕو ةْ اـؽادو ٌطٕك ٌیگؽدد نْ از
پِٕٓخٕم ٓاو اٌؽیها ه ارهپا ٌاـخؽو ه دانخؽو در ٍٓام غيٕل گؽـخْ اُػ  .اگؽ از
ا ـخادام ـارغ پِٕٓخٕم ٓاو اٌؽیهایٖ ه ارهپایٖ در ىفام ه غيٕل رهز اـخفادن كٕد
ٌاُػٖ دیػن ٍُیلٕد .

ةؽادر ٓاو ٌَ :
دریَ نِفؽاُؿ چٔارل سٔاُٖ نْ ةٍِظٕر ةؾرگػاكج ـیؽة ه ـِج آُطضؽة نيٖ اهلل
غيیْ هـيً ةؽگؼار گؽدیػن اـج  ,ععاب عٕد را ةْ گٕش آُاُٖ نْ دریَ ٌطفو ةاكهٕن
كؽنج دارُػ ه نفاُیهْ ـػادة ایَ ٌطفو ُهیب كام ُلػن ٌیؽـاًُ نْ ارزش
نِفؽاُؿ ٓاو گؼكخْ را ةا ُخایشٖ نْ از آم ٓا غایػ سٔام اـالل گؽدیػن ه اـخفادن
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ایهْ ٌفيٍاُام از آُٔا ٍُٕدن اُػ از عاظؽ ةگؼراُِػ  .ةْ اغخلاد ٌَ  ,ؽؽض از عٕاُػم
ـیؽة ه ضػید كؽیؿ ایَ اـج نْ ٌا ـیؽة آم ضضؽة نيٖ اهلل غيیْ هـيً را ٌلػو
ـؽهزام ران عٕیق ه ضػید كؽیؿ را اٌال ه رٍِٓاو عٕد ةگؽداُیً  .ه در ایَ ًٓ كهٖ
ُیفج نْ ةْ عٕاُِػگام ـیؽة ه ضػید كؽیؿ داُفخَ غيٕل كؽآُٖ ضؽهر اـج  ,زیؽا
ایَ ده غيً ٌتارک ةا ًٓ ارحتاط ٌطهً ه ُا گفخِٖ دارُػ  ,ه از ظؽـٖ ضػید كؽیؿ ه
حففیؽ ه حٕضیص آیاة نالل رةاُٖ را ٍُٕدن ه ٌهٍو كؽیػج ٌیتاكػ .
ةیاییػ ةا ًٓ ٍُُْٕ او از ارحتاظاة ةػضٖ از آیاة ه اضادید را از ُظؽ ةگؼارُیً  ,ه
زُػگٖ ٌٕسٕدن عٕد را ةْ اـاـاحٖ نْ دریَ آیاة ه اضادید آٌػن اـج هـق دٓیً .
عػاو پاک سو سالىْ ٌیفؽٌایػ  « :یا ایٔا اىِاس اُا عيلِانً ٌَ ذنؽ ه اُرٖ ه سػيِانً
كػٕةا ه كتائو ىخػارـٕ إم انؽٌهً غِػاهلل احلهً * ضشؽاة ) 61 :
او ٌؽدل كٍا را از یم ٌؽد ه یم زم آـؽیػل ه كٍا را ُژادٓا ه كتیيْ ٓا گؽداُیػیً ,حا
ةا ًٓ كِاـایٖ پیػا نِیػ  ,گؽاٌٖ حؽ كٍا ُؾد عػا پؽٓیؾ گار حؽ كٍا اـج . ».

ه پیاٌتؽ ةؾرگٕار اـالل نيٖ اهلل غيیْ هـيً ٌیفؽٌایػ  « :ىیؿ ىػؽةٖ غيٖ غشٍٖ
ـضو اال ةا اىخلٕو * ٌفِػ اٌال اضٍػ ضِتو »  .غؽب را ةؽ غشً ـضو ه ةؽحؽو ُیفج
ٌگؽ ةْ حلٕو  .ه درضػید دیگؽو ٌیفؽٌایِػ ٌ « :فيٍاُام عُٕٔایلام یهٖ اـج ,
نٕچهخؽیَ اـؽادكام از غ ٔػن غٔػو نْ ةفخْ اُػ ةؽ ٌیآیِػ ه در ةؽاةؽ دیگؽام
ٍٓػـج اُػ  6 ( ) 6 ( » .ــ نٕچهخؽیَ اـؽاد كام از غٔػن غٔػو نْ ةفخْ ةؽ ٌٖ آیػ .
ٌػِایق ایِفج نْ اگؽ ـؽد غادو او ةؽاو ٌفيٍاُام اٌام داد  ,ساٌػْ اـالٌٖ هظیفْ
دارد نْ آم اٌاُج را رغایج نِػ ٌ .خؽسً  ,ضػید ٌتارک را اةٕ داهد ه ُفائٖ ه اٌال
اضٍػ در ٌفِػ عٕد رهایج نؽدن اُػ ) .
عػاو پاک سو سالىْ ٌیفؽٌایػ  « :ام ٓؼن اٌخهً اٌث هاضػّ ه اُا رةهً * ٌؤٌِٕم .» 19 :
ٍْٓ كٍا اٌج هاضػو ٓفخیػ ه ٌَ پؽهردگار كٍایً  .ه ُیؾ ٌیفؽٌایػ  « :اٍُا
اىٍؤٌِٕم اعّٕ * ضشؽاة ٌ » 60 :فيٍاُام ةؽادر یهػیگؽ اُػ  .ه ُیؾ ٌیفؽٌایػ  « :ه
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اغخهٍٕا ةطتو اهلل سٍػیا ه ال حفؽكٕا * آك غٍؽام ٍٓ . ) 601 :گٖ ةْ ریفٍام عػا
چِگ زُیػ ه پؽاگِػن ُلٕیػ .
ه پیاٌتؽ اـالل نيٖ اهلل غيیْ هـيً ٌیفؽٌایِػ  « :ال یٌَٕ اضػنً ضخٖ یطب العیْ ٌا
یطب ىِففْ * نطیص اىتغارو » ٓ .یچ یهٖ از كٍا ٌفيٍام ناٌو كػن ٍُیخٕاُػ حا
آُچْ را نْ ةغٕد دهـج دارد ةْ ةؽادر ٓاو ٌفيٍام عٕد دهـج ُػاكخْ ةاكػ  .ایَ
آیاة ه اضادید ٌتارک اٌج اـالٌٖ را ٌِطید یم اٌج ه ـاٌیو هاضػو نْ در
ٌهاىص اكخهادو ه ـیاـٖ عٕیق ٌلخؽک ةٕدن ٌشخٍع اـالٌٖ ایهْ در ةؽاةؽ
دـخٕراة عػاهُػ ه اركاداة ضضؽة رـٕك عاضع هإٍُد ٌیگؽداُػ ه ـؽهحَ اُػ .

ٌفيٍاُام در ـایْ ٍٓیَ اعٕة ه هضػة ٌػة ٌػیػو را ـپؽو ٍُٕدُػ  ,ظٕریهْ
یهفؽد ٌفيٍام از ٌِخٖٔ اىیْ ؽؽب ةْ ٌِخٖٔ اىیْ كؽق ـفؽ ٌیهؽد اضفاس ٌفاركج ه
دهرو از ـاٌیو  ,عإُادن ه ٌٕىػ عٕیق ٍُٖ ٍُٕد  ,زیؽا از ظؽف ـانِام ٓؽ كٔؽ ه
دٖٓ از هو ةٕسْ عٕةٖ اـخلتاك ٌیلػ كفٍیهْ ةؽادر ٓاو اغیاُٖ یهػیگؽ عٕد را
اـخلتاك ٌیهِِػ  .ضهٌٕج ٓاو إُٓكج اگؽ ةْ كغم ٌفاـؽ آيیج نارو را ٌٖ دیػُػ
ةْ ٓؽ ٌِهب نْ كایفخْ اه ةٕد هو را ٌٕظؿ ٌیفاعخِػ .

حاریظ ةٍا ٌیؽـاُػ نْ ةفا اـؽاد ٌٍاىم اـالٌٖ ةْ ٌِانب غاىٖ او رـیػُػ ه از
ایلام در ٌٕرد حاةػیج ه هیؾاو هاردن ه ـٍج نارو نْ ةایلام ٌطٕك كػن ةٕد
پؽـاُٖ ةػٍو ُیاٌػن ه ٓیچ نفٖ اظٔار ٍُِٕدن نْ ایَ كغم ةیگاُْ اـج ه ـؾاهار
ایَ نار ُیفج  .زیؽا دیَ ٌلػس اـالل  ,دیَ ُ ,ژاد ه حاةػیج اه ةٕدن ه ٍٓیَ اٌؽ در
ٌػؽـٖ كغهیخق ناـٖ كٍؽدن ٌیلػ نْ ٌفيٍام ٌیتاكػ.

دیَ اـالل ٌلال ٌفيٍام را ةؾرگ ٌیلٍارد ه اه را ٌؽةٕط ةْ یم نلٕر ه یم عاک
ٌػیِٖ ٍُیػاُػ  ,اه را ةؽدن ـؽآهرد ٓا ه حاةع غلو نؽف ُپِػاكخْ ٌ ,طهٕل اكغاص
ظاؽٖ ه دـخْ ٓاو ٌلغم كؽار ٍُیػٓػ ٌ .اُِػ ضاىج ٌٕسٕدن ایهْ در ضهٌٕج ٓاو
غهؽ ضاضؽ اـج  .آیا ٌا از عٕاُػم ـیؽة ُتٕو نيٖ اهلل غيیْ هـيً ایَ اُختان را
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گؽـخیً نْ ـیؽة ٌتارک را ةْ ساٌػْ عٕد حعتیق نِیً ؟ ُْ ةؽ غهؿ رهز ةؽهز از
ـیؽة ه رهش آُطضؽة نيٖ اهلل غيیْ هـيً ـانيْ گؽـخْ ه عٕد را ٌلیػ رـً ه
رهاث ُژاد پفِػو  ,كٌٕیج ه غهتیج گؽداُیػن هاز ضهٍج ایِهْ در نػر اـالل در
ٌیام ضضؽاة نطاةْ رضٕام اهلل غيیًٔ اسٍػیَ ضتلٖ  ,رهٌٖ  ,ـارـٖ هسٕد داكج
ؽاـو ٌاُػن ایً .
چیؾیهْ ـتب رُشق ٌَ ٌیگؽدد ٍٓاُا گٕش ُٔادم ضهٌٕج ٓاو اـالٌٖ اـج
ةگفخْ غ ػن او از ٌؽدل ةیگاُْ نْ ٌیگٕیِػ  :ضهٌٕج ٓاو اـالٌٖ ةٍؽدل ٌٔاسؽیهْ
از ٌٍاىم اـالٌٖ دیگؽ ٌٖ آیِػ  ,ةایػ كیٕداحٖ را هضع نِِػ  .در ضاىیهْ ٍٓیَ
ٌٍاىم ؽیؽ اـالٌٖ ةا هنؿ كؽایط ضیلٖ نْ از ُاضیْ ٌفهَ دارُػ ٌٔاسؽیَ را
پؼیؽـخْ ه ةػهم نػال كیػ ه كؽظٖ اسازن ـهُٕج را ةایلام ٌیػِٓػ  .اگؽ ٌٔاسؽو در
یهٖ از نلٕر ٓاو ارهپا ةا اٌؽیها پِان ةتؽد ه عٕآق حاةػیج نِػ  ,در ٌػة نٍخؽ از
پِز ـاك ةؽایق حاةػیج آم نلٕر دادن ٌیلٕد .

ٌخاـفاُْ ٌفيٍاُام ٌٔاسؽ در نلٕر ٓاو اـالٌٖ ضػاكو از چِام رهیْ ایهْ نلٕر
ٓاو ؽیؽ اـالٌٖ در ةؽاةؽ كام اُشال ٌیػِٓػ  ,ةؽعٕردار ُیفخِػ  .در ضاىیهْ ةفیارو
از نلٕر ٓاو اـالٌٖ ٌفخعیع ةٕدن ه حٕام ایَ را دارُػ نْ حػػاد زیادو از
ٌفيٍاُام را نْ در نلٕر ٓاو ارهپایٖ ه اٌؽیهایٖ ٌٔاسؽ ٌیلُٕػ ةپؼیؽُػ  ,ه از
آُٔا ةْ ُطٕ عٕةٖ اـخلتاك ٍُایِػ  .ایَ در ضلیلج یم پالُٖ اـج نْ از ساُب
دكٍِام اـالل ةؽ ضهٌٕج ٓاو اـالٌٖ حطٍیو ٌٖ گؽدد ه زٌاٌػارام ٌفيٍاُام از آم
پیؽهو ٌیهِِػ حا ٌفيٍاُام را از ًٓ دهر ةفازُػ  .زیؽا دكٍِام ٌا ٓیچگان ایِؽا ٍُٖ
عٕآِػ نْ ٌفيٍاُام ةا ًٓ ٌخطػ ةٕدن ه از رهضیْ اعٕة ه ةؽادرو ةؽعٕردار ةاكِػ .ةؽ
ٌا ٌفيٍاُاُیهْ ـیؽة آم ضضؽة نيٖ اهلل غيیْ هـيً را ٌیغٕاُیً هاسب اـج نْ ةْ
دكج ه غٍق رٌؾ ُیؽه ه حٕاُایٖ هـؽ اعٕة ه ةؽادرو ٌفيٍاُام را درک ٍُائیً  ,ه
ٍٓام ٌتادو اـاـٖ ایهْ ٌفيٍاُام حٕـط آم ـیادة ه آكایٖ سٔام ةلؽیج را ةػـج
گؽـخْ ةٕدُػ ةغٕد حعتیق ٍُائیً حا ةاكػ نْ غظٍج از دـج رـخْ عٕد را دهةارن
ضانو نِیً  .چیؾیهْ ٌفيٍاُام ةْ آم سٔام ةلؽیج را ةْ ضیعْ حفغیؽ عٕد در آهردن
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ةٕدُػ ٍٓ ,اُا رهیْ ُیم ه ضفَ ـيٕک ٌفيٍاُام ةٕد نْ در ةؽاةؽ عٕد ه ةیگاُْ از آم
ٌفاهیاُْ نار ٌیگؽـخِػ ُْ ضٍو ـالج ه كٍلیؽ ٌ .فيٍاُام ٍٓیلْ از حػاهم ه
ٍٓهارو  ,اضفام ٌٔ ,ؽةاُٖ ه كفلج در ةؽاةؽ دیگؽام ةؽعٕردار ةٕدن ه از گِان ه حشاهز
عٕد دارو ٌیٍِٕدُػ .
حلٕو ه حؽس از عػا را حِٔا ٌطػهد ةْ غتادة ظآؽو ٍُیػاُفخِػ  ,زیؽا ٍُازیهْ
ٍُازگؾار را از ـطلاء ه ٌِهؽ ةاز ُػارد  ,ه رهزن ایهْ رهزن دار از ضانً ةْ ُفؿ ه
كٕٔاة اه ُگؽداُػ ه زناحیهْ از ٌاك ضؽال پؽداعخْ كٕد  ,ه ضشیهْ در آم از گِان ه
ـفق ه سػاك عٕد دارو ُگؽدد ٍُ ,از  ,رهزن  ,زنٕاّ ه ضز گفخْ ٍُیلٕد  .پؿ حلٕو
نيٍۀ ساٌػٖ اـج كاٌو حٍال اغٍاك ه ضؽناة یم ةِػن  .كغم ٌفيٍام ه ٌخلٖ ةایَ
ةاهر ناٌيٖ دارد نْ اغٍاىق ُٕكخْ كػن ه در ةؽاةؽش ٌطاـتْ ٌٖ كٕد  .رهیْ
كغهٖ ٌفيٍام در ةؽاةؽ ناـؽ را كؽآم غظیً اىلأم ه ـِج آُطضؽة نيٖ اهلل غيیْ
هـيً حػییَ ٌیهِػ  .عػاو پاک در كؽآم نؽیً ٌٖ ـؽٌایػ  « :ال حشادىٕا أٓو اىهخاب
اال ةاىخٖ ٖٓ اضفَ * غِهتٕة  » 02 :ةا آو نخاب ٌشادىْ ٌهِیػ ٌگؽ ةعؽیلْ یٖ نْ
ُیهٕ ةاكػ ه ُیؾ ٌٖ ـؽٌایػ  « :ه ظػال اىؼیَ اهحٕا اىهخاب ضو ىهً * ٌائػن . » 1 :ه
ظػال آو نخاب ةؽاو كٍا ضالك اـج .
ه در ضػید ٌتارک آٌػن اـج  « :ىًٔ ٌا ىِا ه غيیًٔ ٌا غيیِا ٌَ آذو ذٌیا ـاُا عهٍْ
یٕل اىلیاٌث » آم اٌِیج را نْ ٌا از آم ةؽ عٕردار ٌیتاكیً آو نخاب ُیؾ از آم ةؽعٕردار
اُػ ه آم ضؽر ٓایٖ را نْ ٌا ٌخطٍو ٌیلٕیً  ,ایلام ُیؾ ٌخطٍو ٌیگؽدُػ  ,نفٖ نْ
ذٌٖ را اذیج نِػ ٌَ در كیاٌج عهً هو كؽار ٌٖ گیؽل .

ضضؽة غٍؽ رضٖ اهلل غِْ دریَ ٌٕرد ةْ ضضؽة اةٕ غتیػن سؽاج رضٖ اهلل غِْ كائػ
ٌفيٍاُام در كال چِیَ دـخٕر ٌیػٓػ ٌ « :فيٍاُام را از ظيً ه ضؽر ةْ آو ذٌْ ةاز
داریػ  ,ه از ٌاك كام سؾ از ران ٌلؽهع اـخفادن ُهِیػ  ,ةْ كؽهظیهْ ةا ایلام ةفخْ
ایػ  ,پاو ةِػ ةاكیػ  ,چیؾ ٓاییؽانْ ةا یلام هغػن ٍُٕدن ایػ ةػٓیػ .
در نيص ُاٌْ ایهْ عاىػ ةَ اىٕىیػ رضٖ اهلل غِْ كائػ ٌفيٍاُام ةْ آو « ضیؽن » در
ٌٕرد ةفخْ ةٕدُػ  ,چِیَ حطؽیؽ گؽدیػن ةٕد ٌ « :فيٍاُام آو نخاب را از زدم ُاكٕس
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در ٌػتػ كام ٌٍاُػج ُهِِػ  ,آو ذٌْ ٌهيؿ اُػ ةؽایِهْ ناـؽام را غيیْ ٌفيٍاُام
نٍم ٍُِایِػ  ,چْ آم ناـؽام غؽب ةاكِػ یا غشً  ,اـؽار ٌفيٍاُام را ـاش ُفازُػ ,
اگؽ ـؽدو از ایلام ةٕاـعْ پیؽو ه ُاحٕاُٖ ه یا ةیٍارو حٕام نار ُػاكج از ةیج اىٍاك
ٌفيٍاُام ٌهارف كام پؽداعخْ كٕد  .ه اگؽ كغم دُیا دارو از ایلام ـلیؽ ه ٌػیٕم
گؽدیػ  ,دیِق پؽداعخْ ه سؾیْ از هو ـاكط گؽدد  ,ه حا هكخیهْ در دار اـالل اكاٌج
دارد ٌغارث ٌإٓار عٕدش ه عإُادن اش حادیْ كٕد . » .

ایَ اـج اـاـاة اـالل  ,ه ةٍٔیَ اـاـاة ٌفيٍاُام نػر اـالل ـؽدارو سٔام
ةلؽیج را نفب ٍُٕدُػ  .ةؽ ٌا ٌفيٍاُاُیهْ ـیؽة ضضؽة نيٖ اهلل غيیْ هـيً ه
یارام راـخیَ كاُؽا ٌیغٕاُیً هاسب اـج نْ ةآم ةػیػن دكیق ةخهؽیً ه آُؽا ٌٕرد
غٍو عٕیق كؽار دٓیً  .هرُْ حٍال زضٍاة غيٍا ه عٕاُِػگام ایَ غيً ٌتارک ه
ةؽگؼارو نِفؽاُؿ ٓا ةال ـایػن عٕآػ ةٕد  .دكٍِام اـالل ةْ ُلؽ آراء ه اـهار ةاظيْ
عٕد در ةیَ ٌفيٍاُام حفؽكْ ایشاد ٍُٕدن ه ُیؽهو ٌفيٍاُام را ضػیؿ ـاعخْ اُػ ,
نْ در رأس آُٔا از كایع ـاعخَ ـضو ةؽحؽو ضضؽة غيٖ نؽل اهلل هسْٔ ه آو ةیج
كام ةؽ ـائؽ ضضؽاة نطاةْ ٌیخٕاُیً ُال ةگیؽیً ٌ .خاـفاُْ ةػضٖ از ٌؽدل ةْ دغٕو
ٓاو ةاظو كام ىتیم گفخ ْ از آم اظاغج ٍُٕدُػ  ,ةػهم آُهْ ةفٍِٔػ نْ ایَ دغٕو
دكٍِام ٌلال ةاغظٍج ضضؽة غيٖ نؽل اهلل هسْٔ را پایام ٌٖ آهرد  ,زیؽا اگؽ ضضؽة
غيٖ رضٖ اهلل غِْ عٕد را ـؾاهار ٌلال اهك در عالـج اـالٌٖ ٌیػاُفخِػ  ,ةا
كشاغج ه ٌؽداُگٖ ایهْ داكخِػ ـهٕة اعخیار ٍُٖ ٍُٕدُػ  .ه اگؽ ٌٖ داُفخِػ نْ
( ـػک ) ٌیؽ ات ضضؽة ـاظٍْ رضٖ اهلل غِٔا اـج  ,اه را در دهردن عالـج عٕد از
ةیج اىٍاك سػا ٍُٕدن ه در ـًٔ عٕیق داعو ٌٖ ٍُٕدُػ  .ةػػ از ایِهْ حٕـط
غتػاىؽضٍَ پفؽ ٌيشً عارسٖ ضؽةاة ةایلام هاردگؽدیػ در ةفا ٌفائو هنیج
ٍُٕدُػ  ,اٌا در ٌفئيْ عالـج ه ازیِهْ ةػػ از ایلام اهالد كام ٌفخطق عالـج اُػ
ٓیچ حٕنیْ هـفارش از ایلام ةػٍو ُیاٌػ  ,ـپؿ دكٍِام اـالل ةْ اعخالـاة
زیادو داٌَ زدُػ ه ضخٖ در غهؽ ٌٕسٕدن ٌٖ ةیِیً نْ چعٕر از حفؽكْ اُػازو ه
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كایػْ پؽاگِٖ در ةیَ ٌفيٍاُام نار ٌیگیؽُػ هٌع االـؿ ٌفيٍاُام از ایلام
ٌخاةػج ٍُٕدن ه هظیفْ انيٖ عٕیق را حؽک دادن اُػ .

كاغؽ ه ـیيفٕف كؽق  ,غالٌْ اكتاك الٕٓرو در كعػْ كػؽو هظایؿ ٌفيٍاُام را
چِیَ ةیام ٌیهِػ ٌ « :فيٍاُام ةایَ ٌِظٕر آـؽیػن ُلػن اُػ حا نْ حهتؽ ه ؽؽهر هرزیػن
هٌؽنب ٕٓا هٕٓس را ـٕار گؽدیػن هةْ ٓؽ سایٖ نْ ةغٕآِػ ـیؽ ٍُایِػ  ,ةيهْ ةْ
ٌِظٕر آم آـؽیػن كػن اُػ نْ سٔاُیام را رٓتؽو نِِػ ٌ ,شخٍع را ةفازُػ ه ةعؽف
ٌػُیج پیق ةؽهُػ .

ةؽادر ٓاو ٌَ :
اگؽ ٌا ةْ ـیؽة ه رهش آُطضؽة نيٖ اهلل غيیْ هـيً ه یارام راـخیَ كام ه ةخاریظ
اـالٌٖ ه ـيؿ ناىص عٕد ةْ ُظؽ غتؽة ةِگؽیً  ٌٖ ,ةیِیً نْ سٍاغج ٓاو اـالٌٖ
ٓیچ گان در ٌلاةو دكٍِام عٕیق ـؽ حفيیً ـؽه ُیاهردن ه حاةع اـهار ه كػرة ٓاو
كیعاُٖ كام ُگؽدیػُػ  ,هىٖ ةا اـؿ ٌا ٌفيٍاُام  ,اٌؽهز در ٌلاةو دكٍَ ٍْٓ چیؾ
عٕد را از دـج دادن ایً  .دكٍِام اـالل در آم هكج سؽئج ه حٕام ایِؽا ُػاكخِػ نْ
ٌٍاىم اـالٌٖ را حطج ـيعْ عٕد ةیاهرُػ  ,ه آُٔا را ذریػْ حٕپ ٓا  ,حاُهٔا ه
ظیاراة ؽٕك پیهؽ عٕیق ةْ ةاد ـِا دِٓػ ٌ ,ريیهْ ٌا اٌؽهز در ٌٍاىم اـالٌٖ
ٌلآػن ٌیهِیً  .ةیاییػ ةا ًٓ ةْ اهضاع ٌٕسٕدن ـيفعیَ ةتیِیً  ,چؽا ٌفيٍاُام حا
ضاك از حطج حفيط نٔیُٕیؾل ةیَ اىٍييٖ ةیؽهم ُلػن اُػ ؟

رٓتؽ ٌفيٍام ه غاىٖ كػر كام آكاو ـیػ اٌیَ ضفیِٖ رضٍث اهلل غيیْ در سٕاب
ـائيیهْ از غيج كهفج كام در ـاك ٌ 6209یپؽـِػ چِیَ سٕاب ٌیگٕیػ  :غيج
كهفج ٌا از ایِفج نْ ٌا ٓفج دهىج گؽدیػیً  ,آیا ؽیؽ از آُفج ؟ اگؽ ٌا ٌفيٍاُام
ٌخطػ ٌیتٕدیً  ,ضتلْ ایَ سؽئج را ةغٕد ٌیػاد نْ اریخؽیا را حطج حفيط عٕد ةیاهرد
ه ـيپیَ ضلٕق ٌفيٍاُام (ٌِػُا) را ضایع ـازد  ,ه ضلٕق نلٍیؽو ٓا حيؿ گؽدد ,
نلخار ٓاو ةیؽضٍاُْ او در آـال ةٕكٕع آیػ  ,احطاد نٍُٕیؾل كٕرهو كٔؽ ٓاو ٌا
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هراءاىِٔؽ را حطج ضیعْ عٕد در آهرد ه اعیؽا ةْ اـؾاُفخام نْ كيػْ آِٓیَ اـالل در
كيب آـیا ةٕد حشاهز هضلیاُْ نِػ ه آُؽا ةْ عاک ه عٕم نلػ ؟
دكٍِام اـالل ازیَ سٔج غيیْ ٌفيٍاُام دـج ةْ غٍو كػُػ  ,نْ داُفخِػ ٌفيٍاُام
در كیال ه سٔ ق عٕد احطاد ه ًٓ ةفخگٖ ُػارُػ ه ٌخفؽق اُػ  .درد اعخالف ه دهرو از
اـاـاة دیَ هحعتیق پؽهگؽال درـٖ ؽیؽ اـالٌٖ در حػيیً ه حؽةیْ ٌٍاىم اـالٌٖ
ٌفيٍاُام را عٕار ه ذىیو گؽداُیػ  ,ةؾرگٖ هغظٍج ایلاُؽا پایام آهرد  ,ضػؿ ه
ُاحٕاُٖ ةؽ ایلام ؽيتْ نؽد ه حاةع دهىج ٓاو ةؾرگ گؽدیػُػ  .هاستاة دیِٖ عٕد را در
ٌٕرد غٍو كؽار ُػادُػ  ,چلً عٕد را ةْ دهىج ٓاو كٕو ؽیؽ اـالٌٖ دهعخْ ه از
ُظؽیاة كام نٕرنٕراُْ پیؽهو نؽدُػ  .حٍال ضؽناة ه كیال ٓاو آزادو عٕان اـالٌٖ
ه ٓؽ سٔاد ٌلػـٖ نْ در ٓؽ گٕكْ ه نِار سٔام ةٕكٕع آٌػ اه را ةْ یهٖ از ضؽناة
ٓا و كؽكٖ ه یا ؽؽةٖ ٌخًٔ ـاعخِػ  .ضؽنج ٓاییهْ در ٌٍاىم پیؽه ةالک كؽكٖ ةْ
ٌیام ٌٖ آیػ  ,ایاالة ٌخطػن اٌؽیها را ٌؤـؿ آم ٌیػاُِػ  ,ضؽنخٔاو را نْ در
ٌٍاىم پیؽه ةالک ؽؽةٖ ةٕكٕع ٌٖ اُشاٌػ ةْ احطاد سٍآیؽ كٕرهو ُفتج ٌیػِٓػ .

ٌفيٍاُاُیهْ در ةالک كؽق كؽار دارُػ ه غيیْ پؽهپاگِػ ٓاو ةٖ اـاس كؽكٖ ٓا ٌٖ
ایفخِػ ٌ ,خًٔ ةْ ایَ ٌیگؽدُػ نْ از ایاالة ٌخطػن اٌؽیهاضٍایْ ٌیگؽدُػ ه
ٌفيٍاُاُیهْ در ةالک ؽؽب كؽار دارُػ ه سيٕ پؽهپاگِػ ٓاو ةٖ اـاس ؽؽةٖ ٓا را
ٌیگیؽُػ ٌ ,خًٔ ةْ ضٍایْ از احطاد كٕرهو ٌیگؽدُػ  ,ازیِؽه ٌيج ٓاو ٌفيٍام در
حلٕیق ه حطیؽ اـخادُػ نْ هاستاة اـالٌٖ عٕد را ٌهػر غٍو كؽار دادن ه یا گٕش
ةْ گفخْ ٓاو ضهٌٕج ٓاو عٕیق دِٓػ ه ٌلؽراة كام را حعتیق ٍُایِػ ٓ .ؽ هكخیهْ
ضلٕق ٌيج ٓاو ٌفيٍام ٌٕرد حشاهز ةیگاُگام كؽار گؽـج ٌٍ ,اىم اـالٌٖ حِٔا ةْ
انػار كعع ُاٌْ ٓا ه پیق نؽدم ٌفئيْ ةْ ٌيو ٌخطػ انخفا ٍُٕدن  ,ةؽ غهؿ دكٍِام
ٌا دـج ةػٍو كػن ه چیؾو را نْ عٕاـخِػ غيیْ ٌا اُشال دادُػ  ,ةْ كعع ُاٌْ ٓا ه
ٌلؽراة ٌيو ٌخطػ ٓیچ حٕسْ ٍُِٕدُػ  .ةعٕر ٌراك ٌیخٕاُیً از سؽیام ضٍيْ اـؽائیو
ةؽ حُٕؿ هٌشتٕر ـاعخَ ظیارن ٌهؽو ضاٌو نفاُٖ نْ نلخٖ ایعاىٕو را كتضْ
نؽدن ةٕدُػ  ,ةْ ٌیػام ٕٓایٖ رهل  ,ه از حفيیٍٖ آُٔا ةْ ٌطهٍْ ایعاىٕو ُال ةتؽیً  ,آیا
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ٌاؽیؽ از نػهر كعع ُاٌْ ه كهٕن ةْ ٌيو ٌخطػ در ٌلاةو حشاهز هضلیاُْ دكٍِام ,
نارو یا غٍيٖ را اُشال دادن ایً ؟ چؽا ٌا در ایَ سؽیام غٍیلاُْ ٍُٖ ةیِیً ه كضایا
راةا ارحتاظاة ٌفایو عار سٖ آم ةؽرـٖ ٍُٖ نِیً ه چیؾ ٓایٖ را نْ از ُظؽ ٌا پِٔام
ٍُٕدن اُػ  ,آكهارا ٍُیفازیً كضیْ ـيفعیَ ـیؽ ظتیػٖ عٕد را ـپؽو ٌٖ ٍُٕد ه
كایػ ضو ٌیگؽدیػ  ,اٌا ٓشٕل هضلیاُْ اـؽائیو ةؽ حُٕؿ اـهار ٌيج ٓا را ةْ حشاهز
اـؽائیو ٌخٕسْ ٍُٕد ه از ایِهْ اـؽائیو در ٌِعلْ یم ؽػن ـؽظاُٖ اـج  ,ةؽاو
ٌِهؽف ـاعخَ آراء غاٌْ ٌؽدل دُیا از ظؽـػارو ٌفيٍاُام  ,اـؽائیو نطِْ اكؾاك
نلخٖ ایعاىٕو را حٕـط غٍاك عٕد حؽحیب داد  ,ةؽاو ایِهْ ٌٕضٕع اـلاء ُگؽدد  ,از
اٌؽیها ُٕنؽٌغيم عٕد عٕاـج نْ ظیارن ٌهؽو را در ایعاىیا ـؽهد آهرد زیؽا
ـازٌام آزادیتغق ـيفعیَ اغالم ٍُٕدنْ ٓیچ ـؽدو راٌؤظؿ ةْ نلخٖ رةایٖ
ٍُِٕدن ه اـؽاد حؽهریفج را ٌطانٍْ ٌیهِػ  ,ه اگؽ ٌطهٍْ نٕرة ٌیگؽـج  ,پالم
ظؽج كػن اـؽائیو ةٍؽدل دُیا نْ حشاهز كِیع كام را ةؽ حُٕؿ حلتیص ٍُٕدن اُػ نلؿ
ٌیگؽدیػ  ٌٖ .ةیِیً نْ ةیَ اـؽائیو ه ایاالة ٌخطػن اٌؽیها ةؽاو نخٍام ایَ غٍو
ُادرـج پالم ظؽج هاسؽا ٌٖ گؽدد حا ـازٌام آزادیتغق ـيفعیَ هدهك غؽةٖ را
ٌٕرد ُهٕٓق كؽار دٓػ .

ةیاییػ ةا ًٓ ـؽو ةْ سٔاد ٌلػس ٌفيٍاُام اـؾاُفخام ةؾُیً ٌ .ؽدٌیهْ ةهٍاك ـػا
نارو ه ایرار از دیَ عٕیق دـاع ٌیهِِػ ه حطج اـخػٍار ٓیچ اـخػٍار گؽو ُؽـخْ ه
ٍُٖ رهُػ ه اكخػاء ةؽٓتؽ غاىیلػر عٕیق ضضؽة ٌطٍػ نيٖ اهلل غيیْ هـيً هیارام
راـخیَ كام ٍُٕدن ه حاریظ اـالٌٖ ـيؿ ناىص را زُػن ٌیگؽداُِػ  .اغالم سٔاد ٌٖ
ٍُایِػ  ,ه در ٌلاةو اةؽ كػرة ظاؽٖ او نْ حا ةػُػام ٌفيص ةْ ـالج ٓاو سػیػ ه
ٌػرم اـج  ,ظٖ ٓفج ـاك ٌخٕاحؽ پِشْ ُؽل ٌیهِِػ  .سٔام اـالل ةْ ٌشآػیَ
اـؾاُفخام ةا اةؽاز دىفٕزو هـؽـخادم ةػضٖ نٍم ٓاو اهىیْ انخفا نؽدن هاز نٍم
ٍُٕدم اـيطْ سػیػ ه ٌػرم ه ـؽـخادم داُلٍِػاُٖ نْ در إٌر ُظاٌٖ ـًٔ ناٌو
دارُػ ه ٌیخٕاُِػ نْ ةْ ٌشآػیَ ظؽز اـخػٍاك ـالج ٓاو سػیػ را ةیإٌزاُِػ  ,عٕد
دارو ٌیهِِػ هاـؽاد ٌفيٍاُٖ را نْ غالكْ ه غللٖ ةْ سٔاد ٌلػس اـؾاُفخام دارُػ
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هٌیغٕآِػ نْ ةْ نٍم ةؽادرام ٌشآػ عٕد ةلخاةِػ  ,از كؽنج نؽدم ٌٍاُػج
ٌیٍِایِػ  .در ضاىیهْ احطاد كٕرهو ُْ حِٔا ةْ غفهؽ عٕد انخفا ُهؽدن ةيهْ از حٍال
ٌٍاىم ًٓ پیٍام نٍُٕیؾل عٕیق نٍم عٕاـخْ ه آُٔا را غيیْ ٌفيٍاُام ضػیؿ ه ُا
حٕام اـؾاُفخام كٕراُػن اـج .
اگؽ ٌا ـیؽة آُطضؽة نيٖ اهلل غيیْ هـيً را ةْ حٍال ٌیغٕاُػیً ه ـٍٖٔ نْ از آم
الزل ةٕد ٌیگؽـخیً ٌٕكؿ ٌا در ةؽاةؽ ةؽادرام ٌشآػ اـؾام ایَ ظٕرو نْ ٓفج ٍُٖ
ةٕد ةيهْ ٌٕكؿ ٌا ةْ ضق ه نٕاب ُؾدیهخؽ ٌیگؽدیػ .

الزل ٌیػاًُ ةْ نؽاضج ناٌو از ٌٕكؿ سٍٕٔرو اـالٌٖ پانفخام ه غؽةفخام
ـػٕدو نْ در سٔاد اـالٌٖ اـؾاُفخام ـًٔ ةارزو دارُػ ه ٌشآػیَ ٌفيٍام
اـؾاُفخام را ازنٍم ٓاو ٌاىٖ عٕد ةٔؽهر ٌیگؽداُِػ یاد نًِ ه ـپاس گؼارو
ٍُایً.
در اعیؽ ٌػؼرة عٕیق را حلػیً ٌیٍِایً  ٌَ .ةْ كػر حٕام نٕكق ٍُٕدل نْ
ٌٕضٕغاة گؼكخْ ه ضاضؽ را ةآً ةؽرـٖ نًِ حا اـخفادن ةٔخؽو در زٌیِْ نٕرة
گیؽد  .ه ةْ گفخْ یهٖ از كػؽاو ضهیً ٌفيٍاُام  ,گفخار عٕد را عاحٍْ ٌیػًٓ  .از
ایِهْ ٌَ اُفام ال  ,عٕد را از ععا حتؽئْ ٍُیهًِ  .اگؽ عػاهُػ كادر ه حٕاُا ٌؽا ضٍایْ
ُهِػ  ,از ـٕٔ ه ععا عاىٖ ٍُیتاكً  ,ه غؼرو را ةاالحؽ ازیَ ةؽاو كغم عاظئٖ
ٍُیتیًِ نْ اغخؽاف نِػ نْ ٌَ ةلؽ ال .
ه آعؽ دغٕاُا اىطٍػ هلل رب اىػيٍیَ .
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