اػَش ثبهلل هي الط٘كبى الطج٘ن
ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن
اللْن غل ػلٖ هحوس ٍ آل هحوس االئوِ ٍالوْسٗ٘ي ٍ سلن سسل٘وب
چطا ض٘د ًبظن سػو٘ن گطكز ثِ حَظٓ ػلوِ٘ ثذًَ٘سز؟
دَ٘سشي هي ثِ حَظٓ ػلوِ٘ زض اٍاذط سبل  9111ثَز ،زض آى ثطِّ اظ ظهبى اظ د٘طٍاى س٘س
ضْ٘س هحوس هحوس غبزم غسض ثَزم ٍ اظ اٗي قطٗن ٍاضز حَظٓ ػلوِ٘ ضسم؛ هٖزاً٘س ًِ
زض آى ظهبى زض اسشبىّبٕ ػطامٗ ،ي اًوالة زٌٖٗ ضخ زاز ٍ هجوَػِّبٖٗ اظ جَاًبى د٘طٍ
س٘س غسض ثطإ د٘بزُسبظٕ زٗي ٍ احٌبم اسالهٖثِ سٌبدَ زضآهسًس ،ثِ ّو٘ي ذبقط ثب
سؼسازٕ اظ اّل زٗي هالهبر زاضشن ٍ ثِ حَظُ ػالهوٌس ضسم.
زض آى ظهبى زض سبل سَم هسضسٔ ازث٘بر سحػ٘ل هًٖطزم ،لصا سحػ٘الر هسضسِ ضا زض
ّوبى اػسازِٗ (زث٘طسشبى) ضّب ًطزم ٍ ثِ حَظُ دَ٘سشن ،اظ اٗي ضٍ ثب هطٌالر كطاٍاًٖ
ضٍثطٍ ضسم .اظ قطكٖ ،اگط اظ هسضسِ سطى سحػ٘ل هًٖطزم ثبٗس ثِ ذسهز سطثبظٕ
هٖضكشن ،ثِ ّو٘ي جْز حعة ثؼث هلؼَى هطٌالر كطاٍاًٖ ثطاٗن اٗجبز ًطز .ثبألذطُ ثِ
حَظٓ ػلو٘ٔ ًجق دَ٘سشن.
ثِ ػٌَاى قلجِ سبظٍُاضز جبٖٗ ثطإ ذَاة ًساضشن (هسئلٔ اسٌبى اظ ثعضگشطٗي هؼؿالر
قلجِّب ثَز) ،سِ هبُ ثسٍى ذَاثگبُ ،ضتّب ضا گبّٖ د٘ص زٍسز ٍآضٌب ٍ ث٘طشط ضتّب ضا
زض ه٘بى ثلَاض هوبثل ؾطٗح حؿطر ػلٖ (غلَاراهللػلِ٘) هٖگصضاًسم.
اٗي ضطاٗف سرز اظ ٗي قطف ٍ سٌگ٘ي ثَزى ّعٌِّٗب اظ جولِ ّعٌٗٔ سِْ٘ ًشت ٍ ...
ًبض ضا ثطإ هي ؿ٘طهوٌي ًطز .ثِ اٗي ذبقط ،ثب ًبضاحشٖ ثِ ظازگبُ ذَز ثطگطشن سب اٌٌِٗ
دس اظ گصضز چٌس ضت ،زض ضؤٗب زٗسم ًِ ثِ ًجق ثطگطشن ٌٖٗ .اظ زٍسشبى هي ثِ ًبم
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ح٘سض هٌعلٖ زاضز ،اظ ًٌبض هٌعلص ضز هٖضسم زضحبلًِٖ اٍ زٍسشص ضا ثسضهِ هًٖطز،
ٍهشٖ ثِ ًعزٗي آًبى ضس٘سم ،زض ضا ثط ضٍٕ هي ثسز ،ثب ًبضاحشٖ اظ ًٌبضضبى ضز هٖضسم
ًِ ًبگْبى سجسوًٖطزُ ،غساٗن ظز ٍ گلز :ثلطهب ثلطهب ،زضثبضٓ ضوب سلبضش هرػَظ
ضسُ اسزٍ .اضز هٌعلص ضسم ٍ ضؤٗب سوبم ضس (الحوسهلل) .اسن ح٘سض زض ذَاة ثطإ هي
هؼٌٖ ذبغٖ زاضز.
دس اظ اٗي ضؤٗب ثِ ًجق ثطگطشن ٍ اٗي ثبض اظ قطٗن هسضسٔ لجٌبًٖ ثِ ذَاثگبُ زسز
ٗبكشن .زض

حَظُ هبًسم سب اٌٌِٗ زض سبل 2002زػَر اهبم هْسٕ ؑ

ثِ هي ضس٘س (الحوس هلل).

زض اٗي هسر ( 9111سب سبل  )2002حَظٓ ػلوِ٘ زض حبل دبض٘سُضسى ثَز ،ثرػَظ
حَظٓ ػلوِ٘ ضْ٘س س٘س هحوس هحوس غبزم غسض ًِ زكشط آى اظ ّن دبض٘س ٍ ثِ سِ حعة
سوس٘ن ضس؛ حَظٓ س٘س هوشسٕ غسض ،هبسن قبٖٗ ٍ ض٘د ٗؼوَثٖ ،الحوسهلل هي ثِ ّ٘چ ٗي
اظ آًْب ًذَ٘سشن .زض آى اٍؾبع ثؼؿّٖب حن ضا ثِ جبًت هوشسٕ ٍ ثؼؿّٖب قبئٖ ٍ ثؼؿٖ
زٗگط ٗؼوَثٖ زٗسُ ٍ ثِ آًْب دَ٘سشٌس ،اهب زض حو٘وز هي اًحطاكبسٖ اظ آًْب زٗسُ ثَزم ٍ
سطج٘ح زازم ثِ ّ٘چ ٗي اظ سِ حعة هلحن ًطَم.
سب اٌٌِٗ زػَر هجبضى ٗوبًٖ ثِ هي ضس٘س .زض ّوبى ٌّگبم هي اظ هسضسِ لجٌبًٖ ذبضج
ضسم ٍ ذبًَازُام ضا ثِ ًجق اضطف آٍضزم ٍ زض هٌكوِ حٖالٌػط هسٌي گعٗسمّ .و٘ي
ظهبى ثَز ًِ س٘س احوسالحسي ؑ

ثِ ّوطاُ زٍ ًلط قلجِ ثِ هٌعل هي آهسُ ٍ زػَر ضا ثِ هي

ضسبًسًس.
سإال:

هجل اظ اٗي ًِ ثرَاّ٘س چگًَگٖ آهسى ضرع س٘س احوسالحسي ؑ

ثِ هٌعلشبى ٍ

قطح زػَر الْٖ هجبضى ضا ثطاٗوبى ثبظگَ ًوبٗ٘س ،لكلبً دبسد اٗي سإال ضا ثلطهبٗ٘س:
ٍهشٖ ثِ ًجق ضكش٘س هػبزف ثَز ثب ضطٍع حطًز س٘س احوسالحسي
اػشطاؼ س٘س احوسالحسي

ؑ

ؑ

زض ًجق ،اظ

زض هَضز ًجس ًطزى هطآى سَسف غسام هلؼَى ٍ ًَضشي
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ًالماهلل ثب ذَى ًجسص ،آٗب ضوب اٗي حبزثِ ضا ضٌ٘سٗس؟ ٍ آٗب ضٌ٘سٗس ًِ چٌ٘ي ضرػ٘شٖ
(س٘س احوسالحسي

ؑ

) زض حَظُ ثِ ًظبم هبلٖ ٍ ػسم ٍجَز ػسالز ٍ اًحطاكبسٖ ًِ ّوِ اظ

آى هكلغ ثَزًس اػشطاؼ ًٌس؟
دبسد :آى ظهبى زض هَضز هبجطإ اػشطاؼ س٘س

احوسالحسيؑ

ثِ ًَضشِ ضسى هطآى ثب

ذَى ًجس غسام هلؼَى چ٘عٕ ًطٌ٘سم ،اهب زض هَضز هؿِ٘ ػسالز هبلٖ ،ذَزم ً٘ع دٖگ٘ط
اٗي هسئلِ ثَزمٍ ،لٖ س٘س احوسالحسي

ؑ

ضا ًوٖضٌبذشن ٍ ث٘طشط اٗي هسئلِ ضا اظ قطٗن

قلجِّب دٖگ٘طٕ هًٖطزم ،ض٘د ح٘سض هطشز  ًِ-زض آى ظهبى اظ زٍسشبى س٘س

ؑ

ثَز-

ًسٖ ثَز ًِ ث٘طشطٗي اقالػبر ضا اظ زػَر ثِ اغالح ٍ ػسالز هبلٖ ثِ هي ضسبً٘سٌٖٗ .
اظ هسبئل هْن ثطإ هحون ضسى اٗي زػَر ،حؿَض حساًثطٕ قلجِّبٖٗ ثَز ًِ اظ س٘س
س٘سشبًٖ حوَم هٖگطكشٌس ،هي ً٘ع ًِ ثِ سبظگٖ ًبضر حوَم (ضْطِٗ) ذَز ضا ًِ هُْط
ضسوٖزاضز اظ زكشط س٘س س٘سشبًٖ گطكشِ ثَزم ،ثطإ اٗي زػَر اػالم حؿَض ًطزم چَى
زض حو٘وز اٗي ثٖػسالشٖ ضا هٖزٗسم.
زض آى ه٘بى ،هي اظ هولسٗي س٘س غسض  ثَزم ،زض حو٘وز زض حَظٓ ًجق اظ گطٍُّبٕ
هرشلق ثَزًس ،اظ هولسٗي س٘سشبًٖ ،س٘س حٌ٘ن ،ثط٘ط الٌجلٖ ،س٘س غسض ٍ ّ ...وچٌ٘ي
قلجِّبٖٗ اظ هولسٗي س٘س س٘سشبًٖ ث٘ي هب ثَزًس ًِ اظ ًظط حوَم ٍ ًشبةّبٕ چبح ث٘طٍر
ٍ  ...زض ضكبُ ثَزًس ٍلٖ اًثط ًشبةّبٕ هب زسزًَٗس ٍ ًذٖضسُ ٍ  ...ثَز ًِ ثؼؿٖ
سكطّبٗص اظ هلن اكشبزُ ٍ زض جبّبٖٗ ثؼؿٖ ًلوبسص دبى ضسُ ثَز ٍ زض دبٗبى ّط سطم ث٘ي
قلجِّب زسز ثِ زسز هٖضس.
اهطاض هؼبش ً٘ع ذ٘لٖ سرز ثَز ،قَضٕ ًِ حوَم هب حشٖ ثطإ ظًسگٖ ثب ًبى ذبلٖ ٍ
گَجِ (ًِ زض ػطام هؼطٍف ثِ اضظاًٖ ّسز) ًلبٗز ًوًٖطز .هب زض چٌ٘ي ٍؾؼ٘شٖ
ظًسگٖ هًٖطزٗن ٍ زض حو٘وز ه٘عاى اجحبف ٍ ثٖػسالشٖ هبلٖ ضا ّوِ قالة هٖزاًسشٌس،
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اظ اٗي ضٍ ثِ هحؽ اٌٌِٗ اٗي جطٗبى هكطح ضسّ ،وطاُ ٌٖٗ اظ زٍسشبًن ثِ ًبم اسؼس اظ ضْط
سوبٍُ اػالم هَاكوز ًطزٗن ٍ ،زض اًشظبض ضٍظ اػشطاؼ ثِ س٘س س٘سشبًٖ ًطسش٘ن ًِ قجن
سَاكن حبغلِ ،هطاض ثَز اٗي اػشطاؼ زض هسجس ٌّسٕ اًجبم ضَز .ثس٘بضٕ اظ زضٍس حَظُ
زض آًجب سطٌ٘ل هٖضس؛ زض ًجق هؼطٍف ثَزُ ًِ ث٘طشطٗي اجشوبع حَظٍّٕب زض هسجس
ٌّسٕ ثَزُ ٍ اًثطٗز ً٘ع اظ د٘طٍاى س٘س س٘سشبًٖ ّسشٌس ،ثٌبثطاٗي اسلبم ًظط ثطاٗي ثَز ًِ
اگط سؼساز هكلَة اػالم آهبزگٖ ًٌٌس ٍ جوغ ضًَس ،ثب ضّجطٕ س٘س احوسالحسي

ؑ

سوبم

حلوِّبٕ سسضٗس هَجَز زض هسجس ضا هشَهق ًطزُ ٍ ثِ جطٗبى كسبز هبلٖ هَجَز اػشطاؼ
ًٌٌس.
سب اٌٗجب هي ثب س٘س احوسالحسي

ؑ

زٗساضٕ ًساضشن ٍ اٗطبى ضا ًوٖضٌبذشن .اهب ثب

زٍسشبى اٗطبى زض حَظٓ ػلوِ٘ آضٌب ثَزم .زض اًشظبض ضٍظ اػشطاؼ ثَزٗن ًِ ثِ هب اقالع
زٌّس ،ضٍظٕ هي زض هسجس سجعٍاضٕ زض ًالس زضس ثَزم ًِ زٍسشن ض٘د اسؼس ٍاضز ضس
ٍ ثِ هي گلز :ذجط زاضٕ ًِ اهطٍظ چِ اسلبهٖ اكشبز؟ گلشن :چِ اسلبهٖ؟ گلز :ض٘رٖ
ّوطاُ ثب ضَ٘خ زٗگط ٍاضز هسجس ٌّسٕ ضسُ ٍ ثِ سوز هوجطُ ٌّسٕ  ًِ-هحل زكي د٘طٍاى
حٌ٘ن اسز ٍ كؿبٕ ثعضگٖ زاضز ًِ ًالسّبٕ حَظُ زض آى سطٌ٘ل هٖضًَس -ضكز،
كبؾل ثسٗطٕ (ًِ اظ ًٍالٕ هؼطٍف س٘س س٘سشبًٖ اسز ٍ ظبّطاً زض حبل حبؾط آٗزاهلل
اسز) ،زض آًجب سسضٗس هًٖطز ،ثط ًالس اٗطبى ٍاضز ضسًس ٍ ًالس اٍ ضا هشَهق ًطزُ ٍ
ثط س٘بسز هبلٖ س٘سشبًٖ اػشطاؼ ًطزًس ٍ ثِ اٍ اثالؽ ضس ًِ هَؾَع ضا ثِ س٘سشبًٖ ثطسبًس.
ٍ زض آًجب ثحث ثبال گطكز ٍ ض٘رٖ ًِ ثب ثسٗطٕ زض هَضز كسبز هبلٖ ثحث هًٖطز ،ثسٗطٕ
ضا ثسجَضٕ سبًز ًطز .اٗي ض٘د ذ٘لٖ هسلف ثَزُ ٍ ػوبهِ سل٘سٕ ّن ثط سط زاضز
(س٘س

ؑ

ػوبهٔ سل٘س هٖدَض٘سًس) ،هي ثِ اسؼس گلشن :سجحبىاهلل! هطاض ثَز هي ً٘ع زض اٗي
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اهط ضطًز ًٌن اهب ثِ هي اقالع ًسازًس .گلز :زٗگط هي حبؾط ضسم ٍ اٗي اهط ثِ ٗيثبضُ
اسلبم اكشبز.
ثؼسّب هشَجِ ضسم ًِ س٘س احوسالحسي

ؑ

آى ضٍظ زض غحي هسجس ٌّسٕ اٗسشبزُ ٍ

هٌشظط حؿَض چْل ًلط ثَزًس (ًظط ثِ اٌٌِٗ زض اٗي ػسز اسطاضٕ ًْلشِ اسز) سب اٌٌِٗ سوبم
حلوِّبٕ سسضٗس هسجس ضا هكغ ًٌٌس ،اهب چَى چْل ًلط حبؾط ًطسًس ،كطهَز ًِ كوف
حلؤ زضس كبؾل ثسٗطٕ ضا هشَهق هًٌٖ٘ن ،ظٗطا اٍ اظ ثعضگشطٗي ًٍالٕ س٘سشبًٖ ثَزُ ٍ
غبحت ثعضگشطٗي حلؤ زضس هسجس اسز .سجحبىاهلل! هي ضَ٘خ هطسجف ثب هؿِ٘ ضا ثؼس اظ
آى زٗسم -اظ جولِ ض٘د ح٘سض هطشز ٍ -اظ اٗطبى دطس٘سم ًِ چطا ثِ هي اقالع ًسازٗس؟
گلز هسئلِ ٗيثبضُ اسلبم اكشبز.
زض ّط حبل اظ ضَ٘ذٖ ًِ ّوطاُ س٘س

ؑ

ثَزًس ،اظ ثػطُ ،ض٘د اسؼس ثػطٕ ضا

هٖضٌبذشن ّو٘يقَض ض٘د احوس سبػسٕ اظ هٌكؤ ظث٘ط ًِ ثِ س٘س

ؑ

اٗوبى آٍضز ٍ ثؼساً

هطسس ضس ،حشٖ ثؼس اظ اضسسازش اٍ ضا زض هسجسٕ زٗسم ٍ اظ اٍ دطس٘سم ،ثِ هي گلز :احوس
ضٍح هي اسز ،گلشن :دس چطا ضكشٖ؟ گلزً :وٖزاًن چِ اسلبهٖ اكشبز ...اهب ثِ هي گلز :اظ
احوسالحسي ؑ

ًگَ ًِ اٍ ضٍح هي اسز .اظ زٗگط ّوطاّبى زػَر ،ض٘د ػوبز سبػسٕ اظ

ثػطُ ٍ ض٘د ح٘سض هطشز ثَزًس ٍ زض ًْبٗز هي ّؤ آًْب ضا ًطٌبذشن چَى زض ضٍظ
اجشوبعضبى حبؾط ًطسم.
ثؼس اظ اٗي اسلبم ٍ اػشطاؼ ،زض حَظٓ ػلوِ٘ غساّبٖٗ ثلٌس ضس ٍ ثؼس اظ آى ،س٘س
احوسالحسي

ؑ

ٍ د٘طٍاًص سْسٗس ًطزًس ًِ اگط ػسالز هبلٖ حبغل ًطَز ،سحز

الحٌي ذَاٌّس ثسز (زض آى ظهبى ثسشي سحز الحٌي ثِ هؼٌٖ اػشطاؼ ثَز) ،زض ًش٘جِ
ًٍالٕ س٘س س٘سشبًٖ ٍ ّو٘يقَض ض٘د ٗؼوَثٖ زض اٗي هَؾَع ٍاضز ضسًس ٍ گلشٌس :زسز
ثطزاضٗس چَى حبغل اٗي اسلبم سلطهِ ٍ ضٌبف زض هصّت اسز ،زض ًْبٗز ثؼؿٖ اظ
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ضرػ٘زّب ثب س٘س احوسالحسي

ؑ

ًطسشٌس ٍ زضثبضٓ هَؾَع ثحث ًوَزًس ٍ س٘س

آًْب كطهَز :ثِ ٗي ضطـ سبًز هٖضَم ًِ حٌَن ث٘ي هب ٍ ضوب اهبم هْسٕ
آًْب ً٘ع ثِ اٗي سػَض ًِ اهبم هْسٕ
س٘س

ؑ

ؑ

ؑ

ؑ

ثِ

ثبضسٍ .

ً٘سشٌس هجَل ًطزًس چَى هسئلِ ضا زٍض هٖثٌٌ٘س ٍ

ثؼس اظ اٗي هؿِ٘ سبًز ضسًس .دس اظ اٗي اسلبم هٌشت س٘س س٘سشبًٖ ثؼؿٖ اظ

اغالحبر هبلٖ ضا اًجبم زاز .سب آى ضٍظّ ،ط سبلِ سوطٗجبً ث٘ي ّعاضٍدبًػس سب زٍ ّعاض قلجِ
اسوطبى ضا ثطإ زضٗبكز حوَم هؼطكٖ هًٖطزًس ٍ اظ اٗي سؼساز ،حساًثط ث٘ي غس ٍدٌجبُ سب
زٍٗسز ًلط ضا هجَل هًٖطزًس ،اهب اظ آى دس ،سؼساز هجَلّٖب ظٗبز ضس ٍ س٘س س٘سشبًٖ زض
ذ٘بثبى ػلَٕ زكشطٕ اكششبح ًطز ٍ هسئَل٘ز آًطا ضا ثِ ضرػ٘شٖ هؼطٍف ثِ ًبم ض٘د هحوس
حس٘ي ػو٘سٕ ّ ًِ-ن ًعز د٘طٍاى غسض ٍ ّن ًعز د٘طٍاى س٘سشبًٖ چْطٓ هحجَثٖ ثَز-
سذطز( .ذَز هي ً٘ع چٌس زضس ضا ًعز اٍ اًشربة ًطزم) .سذس ؿ٘ط اظ حوَمً ،ويّبٖٗ
ثطإ قلجِّب سؼ٘٘ي ًطزًس؛ ثِ قَض هثبلّ ،ط قلجِ ٗي ثبض زض هبُ حن زاضز اظ زكشط ًوي
ثگ٘طز ٍ زض حبلزّبٕ ؾطٍضٕ ،ثِ قلجِّبٖٗ ًِ زض هؿ٘وِ ثَزًس جبٕ سًٌَز هٖزازًس،
اهب ثبظ ٗي چ٘ع زٗگط هبًس ٍ آى سجؼ٘ؽ زض ًويضسبًٖ ثَز؛ هثالً ث٘ي قلجِّبٕ هولس ٍ
د٘طٍ هٌشت س٘س غسض ثب هثال د٘طٍاى س٘س س٘سشبًٖ كطم هبئل هٖضسًس ،اهب زض هجوَع
اغالحبر ذَثٖ زضثبضُ حوَم ٍ اهٌبًبر قلجِّب ٍ ذَاسشِّبٕ آًْب اًجبم ضس .زض ٍاهغ اظ
آى ضٍظ قلجِّب ٍؾؼ٘ز هؼ٘طشٖ ثِ هطاست ثْشطٕ د٘سا ًطزًس ،آى ّن ثِ سجت حطًز س٘س
احوسالحسي ؑ

 ،اهب هشأسلبًِ اهطٍظُ هٖثٌ٘٘ن ًِ آًْب ثعضٍسطٗي زضوبى اٍ ّسشٌس.

سإال :اهَال ذوس زض ًجق اضطف ثِ كوطا ٍ حشٖ قلجِّبٕ حَظٓ ػلوِ٘ ًوٖضس٘س ٍ
اٗي ّوبى ًوكِ ضطٍع س٘س احوسالحسي

ؑ

زض اغالح اهَض هبلٖ ثَز .اگط هوٌي اسز

ثؼؿٖ اظ ضاُ حلّبٕ هػطف اهَال ضا ًِ س٘س

ؑ

ثِ حَظُ ًطبى زاز ثطإ هب ث٘بى ًٌ٘س،

ّوچٌ٘ي ثٖػسالشٖ هبلٖ هَجَز زض آى ظهبى ضا سَؾ٘ح ثلطهبٗ٘س؟
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اػَش ثبهلل هي الط٘كبى الطج٘ن ،ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن
سب االى ٌَّظ ٍاضز ثحث زػَر ًطسٗن اهب ثبظ اٗي هَاضز ّن هٖسَاًس هل٘س ثبضس ،زض ّط
حبل هَاضزٕ ًِ اظ اهَال زض حَظٓ ػلوِ٘ هػطف هٖضس ،ثِ ػسٓ هؼسٍزٕ اظ قلجِّب حوَم
زازُ هٖضس ًِ اًثطاً اظ ًعزٌٗبى ٗب آضٌبٗبى هطاجغ ٗب ًٍالٕ آًْب ثَزًس ،اهب ث٘ص اظ ّطشبز
زضغس قلجِّبٕ زٗگط اغالً حوَم ًوٖگطكشٌس ٍ ٍؾغ هبزٕ ذ٘لٖ ثسٕ ثَز قَضٕ ًِ
ثؼؿٖ اظ قلجِّب ثب ًبى ذطٌٖ ًِ زٍض اًساذشِ هٖضس ثِ سط هٖثطزًس .هثالً زض ثؼؿٖ اظ
ذَاثگبُّب ،زض دبٗبى هبُ ثط هٖگطشٌس ٍ آى ذطزُ ًبىّب ضا هػطف هًٖطزًس.
اهب هؿ٘ٔ ذبًَازٓ قلجِّب؛ زض اٗي ثبة ّط چِ ثگَٗن ًن اسزٗ .ي قلجِ زض قٖ ٗي
سبل ًوٖسَاًسز ٗي لجبس سبزُ ثطإ ّوسطش ثگ٘طز ،احش٘بجبر قلجِّب زض سحػ٘ل اظ
جولِ سْ٘ٔ ًشت ضا ً٘ع زض اٍل ثحث گلشن.
ٍ اهب ؾطٗح اه٘طالوإهٌ٘ي (غلَاراهللػلِ٘) ،زض گَضِ ٍ ًٌبض ؾطٗح هحل سجوغ كوطا ٍ
اكطاز ثٖسطدطسز ٍ كو٘ط ٍ هؼلَل ثَز ًِ زض هس٘ط ٍ گصض قالة حَظُّبٕ ػلوِ٘ ثَزًس؛ زض
هس٘ط ،اًَاع كوطا زٗسُ هٖضسًس ٌٖٗ ،زسشص هكغ ضسُ ٍ زٗگطٕ دبٗص ،زض آى قطف ،ظًبى
كو٘ط ٍ ٍ ٍ  ...ثرسا هسن د٘طظى كو٘ط ثَز ًِ سي ٍ سبلٖ اظ اٍ گصضشِ ثَز ،ظهسشبى ٍ سبثسشبى
زض ذ٘بثبى ضسَل اًطم ﷺ (ًِ زكشط س٘س س٘سشبًٖ زض ّوبى ذ٘بثبى ثَز) زض چٌس هشطٕ زكشط
س٘س س٘سشبًٖ ٍ زض هس٘ط قلجِّبٕ حَظٓ ػلوِ٘ ثَز قَضًِٕ ػجبٕ قلجِّب ضٍٕ آى ظى
ًط٘سُ هٖضس ًِ ،ظهسشبى ٍ سبثسشبًص ضا زض آًجب ثب ٗي دشَ سط هًٖطز .ثرسا هسن زل
اًسبى هٖضٌٌس اظ اٗي هؿِ٘ اهب اغالً ّ٘چ ًس اٍ ضا ًِ زض ؿصاٖٗ ٍ ًِ لجبسٖ ثِ ٗبز
ًوٖآٍضز .ضبٗس اٗي كوطا ٍ هسبً٘ي هٌشظط كطا ضس٘سى هَسن ٍ ظهبى ظٗبضر ثَزًس سب ظائطاى
ثِ آًْب غسهِ زٌّس .اهب زض ثبهٖ ضٍظّبٕ ػبزٕ ،اظ قطٗن ظثبلِّب اهطاض هؼبش هًٖطزًس زض
غَضسٖ ًِ اگط هطاجغ هٖذَاسشٌس ثِ اٌٗبى سطدٌبُ ٍ حوَم هرشػطٕ ثسٌّس چ٘ع هبثل
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سَجْٖ ًوٖضس .حبل هؿ٘ٔ اٗشبم ٍ كوطاٖٗ ًِ زض ذبًِّبٕ ذَز ضٍظگبض هٖگصضاًسًس،
ثوبًس.
هي ضْبزر هٖزّن ًِ اغالً ثِ اٌٗبى ّ٘چگًَِ ًوٌٖ زازُ ًوٖضس ٍ ،اغالً اًگبض ًِ
اًگبض ًٌبض هجط اه٘طالوإهٌ٘ي

ؑ

ظًسگٖ هًٌٌٖس ٍ گَٖٗ هَل اه٘طالوإهٌ٘ي

ؑ

ضا

ًرَاًسُاًس ًِ اگط هحشبج زض قلت حبجشص غبزم ثبضس زض غَضسٖ ًِ هسئَل ثِ اٍ
ًوي ًٌٌس ّالى هٖضَز( .اشا غسم السبئل ّلي الوسإٍل).
سإال :زػَر هجبضى چگًَِ ثِ ض٘د ًبظن ضس٘س؟
ثؼس اظ اٗي اهط دس اظ گصضز هسسٖ هي زض هٌكوِ هسًٌَٖ ًػطً ،عزٗي دوخ ثٌعٗي
سبًي ثَزم ٍ ذ٘لٖ اظ ًٍالٕ س٘س س٘سشبًٖ ٍ س٘س غسض آزضس هٌعلن ضا هٖزاًسشٌس .زض
سبل ّ 2002وبى سبلٖ ًِ زػَر زض آى ػلٌٖ ضس (اهب ًبض س٘س احوسالحسي
اهبم هْسٕ

ؑ

ؑ

ثِ اهط

زض سبل  9111ضطٍع ضسُ ٍ اػالم ًٌطزُ ثَزًس) هبُ سوَظ ثطج ّلز َّا

ذ٘لٖ گطم ثَز زض هٌعل ًطسشِ ثَزم ٍ زض حبل سوطٗط ًشبة هٌكن حبضِ٘ هال ػجساهلل ثَزم
(ًسٖ ًِ سِ جعء هٌكن هظلط ضا قٖ ًٌس ثِ اٗي ًشبة حَظُ هٖضسس) زضة ذبًِام ظزُ
ضس ٍ سِ ًلط آذًَس ٍاضز ضسًس ًِ س٘س احوسالحسي

ؑ

 ،ح٘سض هطشز ٍ ض٘د اسؼس

ثػطٕ ثَزًس اظ آًْب دصٗطاٖٗ ًطزم ٍ ض٘د ح٘سض ثحث ضا ضطٍع ًطز ٍ گلز :ض٘د ًبظن!
سَ هطا هٖضٌبسٖ آٗب سب ثِ حبل اظ هي زضٍؿٖ ضٌ٘سٕ؟ گلشن ًِ :ضوب ضرع هؼطٍف ثِ
غساهز ّسش٘س؛ (ضٌبذز ٍ اضسجبـ هَٕ ث٘ي هي ٍ ح٘سض هطشز ثِ اٗي ذبقط ثَز ًِ هب
ّوطْطٕ ٍ اّل ػوبضُ ّسش٘ن) ،ح٘سض هطشز گلز :ضوب ضا ذَة هٖضٌبسن ،هي اػشوبز
زاضم اٗي ضرع(اضبضُ ثِ س٘س

ؑ

ٍغٖ ٍ كطسشبزٓ اهبم هْسٕ

ؑ

ّسشٌس ٍ حبؾطم ًِ

ػ٘بل ٍ كطظًساًن ٍ ذَزم ٍ هبلن ضا ظٗط دبٗطبى كساء ًٌن .حو٘وشبً اٗي اهط ثطإ هي ؿ٘ط هٌشظطُ
ٍ ًبگْبًٖ ثَز ٗيثبضُ ثب چٌ٘ي هؿِ٘إ هَاجِ ضسم ،ذت ضوب هٖزاً٘س هكبلؼٔ هٌكن ٍ
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زضٍس حَظُ ٍ  ،...زض ّط حبل هي هٌشظط اهبم هْسٕ

ؑ

ثَزم اهب اٗي اهط ثطإ هي ؿ٘ط

هٌشظطُ ثَز ،گلشن :اىضبءاهلل ذ٘ط اسز.
ثِ س٘س احوسالحسي

ؑ

ًگبُ ًطزم ٍ گلشن :زل٘ل ضوب چ٘سز؟ زض ٍاهغ هي اٗي ضرع

ضا هجالً زض حَظُ ٍ ًعز اه٘طالوإهٌ٘ي ،زض ضاُّب زٗسُ ثَزم اهب ًوٖزاًسشن ًِ اٗطبى ذَز
احوسالحسي

ؑ

ّسشٌس ،دس ثِ ح٘سض هطشز گلشن :زل٘ل ثط اٗي اهط چ٘سز؟ زض ٍاهغ اٗي

زػَر زض اثشسا ّوچَى اثشسإ زػَر حؿطر هحوس ثَز ًِ هطآى ًطٗن ٍ ازلِإ ًجَز.
ثِ ّو٘ي ذبقط ثِ هي گلز ًِ ثِ ذساًٍس هشؼبل ضجَع ًي .هي ّن ثِ اسشربضُ اػشوبز زاضشن
ّوبى جب اسشربضُ ًطزم ٍ آِٗ ضا ذَاًسم ٍ ض٘د اسؼس ثػطٕ ثِ هي گلز :اٗي آِٗ،
ثعضٍسطٗي حجز ذسا ثط ضوبسز ،گلشن اىضبءاهلل ذ٘ط اسز.
زض اٗي ه٘بى س٘س احوسالحسي

ؑ

سبًز ثَزًس ،دس ثِ ح٘سض هطشز گلشن :ضوب چكَض

اٗوبى آٍضزٗس؟ ضطٍع ًطز ثِ غحجز ًِ هي زض ضؤٗب اّل ث٘ز ػلْ٘ن السالم ضا زٗسم ،ضٍٗبٕ
حؿطر هحوس  ًِ ،ثطاٗن ٗو٘ي حبغل ضس ًِ اٗي هطز ٍاهؼبً غبزم اسز .اٗي هطز زض
حَظُ ثِ غساهز هؼطٍف ثَزُ ٍ هي حبؾطم ّط چِ زاضم ضا زض ضاّص كساء ًٌن ،ض٘د اسؼس
ً٘ع اٌٗگًَِ سأٗ٘س ًطزًس ،گلشن :اىضبءاهلل .سذس گلز اگط هٖذَاّ٘س ّو٘ي االى ث٘ؼز
ًٌ٘س ،گلشن :هي اگط ثب اٍ ث٘ؼز ًٌن ثِ ػٌَاى كطسشبزُ اهبم

ؑ

ثب اٍ ث٘ؼز هًٌٖن ٍ ؿ٘ط اظ

اٗي ،ث٘ؼشٖ ًعز هي ًساضز.
ذالغِ ،ثب س٘س احوسالحسي ث٘ؼز ًطزم زض حبلًِٖ سب آى لحظِ اظ اٍ غحجشٖ ًطٌ٘سم؛
زض ٍاهغ آى ضٍظ ذبًَازٓ هي زض هٌعل ًجَزًس ٍ ثِ ٍالٗز ضكشِ ثَزًس ٍ هي ثِ ّوطاُ ثطازضم
احوس زض هٌعل ثَزٗن ًِ ثطازضم احوس ً٘ع ث٘ؼز ًطز ،ذت زض ّط حبل زم زضة ثب آًْب
ذساحبكظٖ ًطزم ًِ س٘س

ؑ

زم زضة ثب هي زض هَضز اهَض ؿ٘جٖ غحجز ًطز .اظ جولِ

ًلوبر اٗطبى ،هس٘ط ضوب ثط ذ٘ط ذَاّس ثَز ٍ ثب هي ثبهٖ ذَاّ٘س هبًس .ثِ ٍاهغ سب اٌٗجبٕ اهط
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هي هؿِ٘ ضا جسٕ ًگطكشِ ثَزمّ .وچٌ٘ي س٘س احوسالحسي
ذساًٍس هشؼبل ثطإ حؿطر هَسٖ

ؑ

ؑ

ًٌبض زضة كطهَزًس :اگط

ثِ ٍاسكٔ ػػبء ٍ ثطإ حؿطر غبلح

ؑ

ثِ

ٍاسكٔ ضشط هبزُ ضْبزر زاز ثطإ هي ً٘ع ثِ ٍاسكٔ ثطط ضْبزر هٖزّس ٍ زض هلٌَر
آسوبىّب ضْبزر هٖزّس .ثب اٗي حبل ثؼس اظ ضكشي آًْب هي هشح٘ط هبًسم ًِ اگط ٍاهؼبً اٗطبى
هْسٕ
ؑ
ٍغٖ ٍ ضسَل اهبم

ثَزُ ٍإ ثط هي اگط اٍ ضا سػسٗن ًٌٌن ٍ اگط ٍاهؼبً كطسشبزُ ٍ

ٍغٖ اهبم هْسٕ ًجبضس زض آى حبلز ً٘ع ٍإ ثط هي اگط اظ اٍ سجؼ٘ز ًٌن (س٘س

ؑ

اظ اٗي

اهط هجطا ّسشٌس).
زض حو٘وز ًشبة ٍ هكبلؼِ ضا ضّب ًطزم ٍ زض اسبم هسم هٖظزم ،زض آى حبلز ٍاهؼبً ثِ
ذساًٍس هشؼبل دٌبُ ثطزم ،چَى اهط ٍاهؼبً ػظ٘ن ثَزُ ًِ ضرػٖ آهسُ ٍ ثگَٗس هي ٍغٖ ٍ
كطسشبزٓ اهبم هْسٕ

ؑ

ّسشن ٍ زضة ذبًِّبٕ ًجق ضا هٖظًس ،زض اٗي حبلز اگط اٍ ضا

سػسٗن ًٌ٘س چِ حبلٖ ذَاّ٘س زاضز ٍ زض هوبثل ،اگط اٍ ضا سٌصٗت ًٌ٘س چِ ٍؾؼ٘شٖ ثِ
ّوطاُ ذَاّس زاضز؟! ضبٗس ضوب ّن ثِ چٌ٘ي هؿِ٘إ ثطذَضز ًطزُ ثبض٘س.
سؤال :شیخ ناظم در این حالت چگونه از خداوند متعال پرسید؟ چرا که
بعضیها به ما خرده میگیرند و میگویند مگر شما پیامبر هستید که از خدا
میپرسید؟
هي زض حو٘وز زض اٗي اهط(دطسص اظ ذسا) ٗي چ٘ع ضا سجطثِ ًطزُ ثَزم ٍ آى سَسل ثِ
حؿطر ظّطا

ؑ

اسز ًِ زض ضساٗس ٍ سرشّٖب ثِ اٍ دٌبُ هٖثطم ًِ اٍ ضل٘ؼٔ هي زض اهطٕ

هؼ٘ي ثبضس ًِ آى اهط ضا ذساًٍس هشؼبل ثطإ هي ثِ اًجبم ثطسبًس .زض آى ضت ذ٘لٖ
هؿكطة ثَزم ٍ گلشن :ذساٗب هب زض ّط اهطٕ ٗب ػلٖ هٖگَٗ٘ن ،هبزضٕ ًِ ثچِ ثِ زً٘ب
هٖآٍضز ًسإ ٗب ػلٖ سط هٖزّس ،هب ظًسگ٘وبى ضا ثب شًط ٗب ػلٖ سذطٕ ًطزٗن چگًَِ
هوٌي اسز ًِ زض ًْبٗز ؾس اهبم ػلٖ

ؑ

ثبض٘ن؟؟ دس اظ ذسا ذَاسشن ًِ اگط اٗي اهط

حو٘وز زاضز آى ضا ثِ هي ًطبى ثسّس .سذس ثب ذطَع ثِ ًوبظ ٍ سَسل ثِ حؿطر ظّطا
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ػلْ٘ب سالم

دطزاذشن ٍ زض ّوبى ضت ذَاث٘سم ٍ زض ضؤٗب زٗسم ًِ اهبم هْسٕ

ؑ

ثط دطز ثبم هٌعل هي

ثَز ٍ ّؤ هطزم ضا زػَر ًطزًسّ ،ؤ اهطبض هطزم ثِ هٌعل هي آهسًس ًِ ثؼؿّٖب ثب
زضساضِ ٍ ػِوبل ،ثؼؿٖ زٗگط ًز ٍ ضلَاض ٍ ثؼؿّٖب آذًَس ٍ ًظبهٖ ٍ اظ قجوبر هرشلق
هطزم ثِ زػَر اهبم هْسٕ
اهبم هْسٕ

ؑ

ؑ

حبؾط ضسًس .اهبم هْسٕ ًطسشِ ثَزًس ٍ هي سوز ضاسز

ثَزم ٍ هطزم ً٘ع زض هوبثل اٗطبى ًطسشِ ثَزًس .زض آى حبلز اهبم هْسٕ

ؑ

ٗي ًبؿص سل٘س ٍ هساز هطٌٖ ضا اظ ج٘ت ذَز زض آٍضزًس ٍ ًَضشٌس:
هَؾَع اهشحبى :زضثبضٓ هبجطإ اهبم هْسٕ

ؑ

ثِ ّو٘ي سطس٘ت ثو٘ٔ سإاالر ضا ًَضشٌس

ًِ هي ثو٘ٔ سإاالر ضا ثِ ذبقط ًوٖآٍضم .اٗي سإاالر ضا ث٘ي هطزم درص ًطزًس ،ثِ هي ً٘ع
ٗي ثطگٔ اهشحبى زازًس .ثطگٔ هي ثػَضر سب ضسُ زض زسشن ثَز ٍ ثِ هطزم ًگبُ هًٖطزم ًِ
سإاالر ضٍ هٖذَاًسًس ٍ گَٖٗ سطگ٘جِ گطكشِ ثَزًس؛ ثؼؿّٖب ح٘طاى هبًسُ ٍ ثؼؿّٖب
سبًز ٍ ثؼؿٖ زٗگط سأسق هٖذَضزًس .اًگبض سإال ً٘سز ٍ هطزم سسل٘ن ضسُ ثَزًس ،هي
سؼجت ًطزم ٍ ثب ذَز گلشنٍ :اهؼبً سإاالر اٗي هسض سرز ٍ هطٌل اسز؟ آى گبُ ذَزم
ثِ سإاالر ًگبُ ًطزم ٍ زٗسم ًِ سإاالر ٍاهؼبً آسبى ثَز .سؼجت ًطزم ًِ چطا هطزم
جَاة ًوٖزٌّس ،ثٌبثطاٗي جَاة زازم ٍ ثطگِ ضا ثِ اهبم هْسٕ

ؑ

سحَٗل زازم ٍ ث٘ساض

ضسم.
غجح ثؼس اظ ث٘ساضٕ هشَجِ ضسم ًِ زػَسٖ ثطإ اهبم هْسٕ

ؑ

آهسُ ٍ زض اٗي زػَر

هطزم اهشحبى ضسُ ٍ اًثطاً ضٌسز هٖذَضًس ،ثالكبغلِ اظ هٌعل ث٘طٍى ظزم ٍ زًجبل
احوسالحسي

ؑ

هٖگطشن ًِ اٍ ضا ًجب د٘سا ًٌن ،زض حو٘وز هٌبى ٍ هحل اجشوبع آًْب ضا

ًوٖزاًسشن ٍ ثِ ٍاهغ زض آى ظهبى اّل حَظُ ٌَّظ ثِ ذَاة ٍ ضؤٗب ًلط ًَضظٗسُ ثَزًس .زض
آى ظهبى اگط ًسٖ ذَاة هؼػَم ضا هٖزٗس گَسلٌسٕ هطثبًٖ ًطزُ ٍ ذساًٍس هشؼبل ضا
ضٌط هًٖوَز .اهب ٌّگبهًِٖ زػَر احوسالحسي
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ؑ

آهس ،چبضُإ جع ًلط ٍضظٗسى ثِ

ذَاة ٍ ضؤٗب ًساضشٌس .زض اٍاٗل زػَر ٍهشٖ ًِ ذَاثٖ ضا ثطإ قلجِّب سؼطٗق هًٖطزم
ثسسطٗي جَاثٖ ًِ هٖضٌ٘سم اٗي ثَز ًِ آى ذَاة ثط ذَز سَ حجز اسز ،اهب ظهبًٖ ًِ
زػَر هٌشطط ضس ٍ هطزم ضطٍع ًطزًس ثِ سؼطٗق ذَاةّبٕ ذَز ،اٌْٗب چبضُإ جع
سٌصٗت ٍ سٌل٘ط ضٍٗب ًساضشٌس ،ثٌبثطاٗي ًنًن هججَض ضسًس ثِ ضؤٗب ًلط ٍضظًس.
ثطگطزٗن ثِ اغل هَؾَع؛ هي اٍل غجح زض جسشجَٕ احوسالحسي
آهسم ٍ سوبم ّنّ ٍ ؿنّ هي د٘سا ًطزى س٘س احوسالحسي

ؑ

ؑ

اظ ذبًِ ث٘طٍى

ثَز ،ثِ سَٕ هسضسٔ حَظٓ

ػلو٘ٔ لجٌبًّٖب ضكشن ًِ زض آًجب زٍسز ػعٗعٕ ثِ ًبم ض٘د ح٘سض ج٘سإٍ زاضم .اظ اٍ سإال
ًطزم ًِ چگًَِ اٗي هطز ضا د٘سا ًٌن؟ گلز اٗي هطز (ض٘د احوس) ثطإ ذَزش ٗي
سشبضُإ اسز .گلشن :ثلِ .گلز :اٗي ضرع اظ ًظط هَضز اػشوبز ثَزى ،زض حَظُ غبحت
ٗي ضرػ٘ز ػبلٖ ّسشٌس ٍ ضبٗس ٌٖٗ اظ اٍل٘بٕ ذسا ثبضس ٍ زض حَظُ ثِ غبزم هؼطٍف
اسز ،گلشن :هٖذَاّن اٍ ضا د٘سا ًٌن .گلز :ثطٍ د٘ص س٘س غبلح اظ اّبلٖ ثـساز ،اٍ اضسجبـ
ػو٘وٖ ثب س٘س احوسالحسي

ؑ

ًطاض هوبثل ؾطٗح اه٘طالوإهٌ٘ي

زاضز ٍ زض هسضسٔ هعٌٍٖٗ ّسشٌس .هسضسٔ هعٌٍٖٗ ًٌبض ّشل
ؑ

اسز .هي ً٘ع ثب س٘س غبلح ٗي ضاثكِ زٍسشبًٔ حسٌِ

زاضشن اهب ًوٖزاًسشن ًِ ثب س٘س احوسالحسي

ؑ

هطسجف ّسشٌس .ثب دبٕ د٘بزُ ،حسٍز زٍ

ً٘لَهشط كبغلِ سب حَظٓ هعٌٍٖٗ ضا زض آى گطهبٕ آكشبة ظْط ضكشنَّ .ا ٍاهؼبً گطم ثَز،
ٍسف هبُ سوَظ ٍ َّإ ثس٘بض گطم ًجق ًِ هؼطٍف اسز ،ذَضض٘س ثبالٕ سطر اسز ٍ
ضي ظٗط دبّبٗز .زض ّط حبل ثِ هسضسِ ضس٘سم زضة ضا ظزم ،ذبزم آًجب زضة ضا ثِ ضٍٕ هي
ثبظ ًطز .زض هَضز س٘س هحوس دطس٘سم ،گلز ًِ س٘س هحوس ث٘وبض اسز ٍ ذَاث٘سُ ٍ ثِ هي
گلشِ اسز سحز ّ٘چ ضطاٗكٖ اٍ ضا ث٘ساض ًٌٌن .ثِ اٍ گلشن سَ كوف ثِ اٗطبى ثگَ ض٘د ًبظن
ػو٘لٖ زم زضة اسز ،اٍ هكؼبً ًبضاحز ًوٖضَز ،ثِ ّط حبل ّط چوسض الشوبس ًطزم ذبزم
اغطاض زاضز ٍ هٖگلز ًوٖسَاًن اٍ ضا ث٘ساض ًٌن ،ثب ذَزم گلشن هي ذساًٍس هشؼبل ضا ضّب
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ًطزم ٍ ثِ اٗي ثٌسٓ كو٘ط هشَسل ضسم .ثطإ ٍضٍز ثِ هسضسٔ هعٌٍٖٗ ثبٗس اظ ضاُ دلِّبٖٗ ثبال
ثطٍٗس ،ثِ ّو٘ي ذبقط ٍهشٖ ًِ اظ دلِّب دبٗ٘ي هٖآهسمً ،گبّٖ ثِ گٌجس حطم
اه٘طالوإهٌ٘ي
ؑ

ًطزم ًِ اظ آًجب گَٖٗ گٌجس اٗطبى

ؑ

زض آؿَضن هطاض زاضز ،چَى

هسضسٔ هعٌٍٖٗ زض جبٕ ثلٌسٕ هطاض زاضز ٍ ؾطٗح حؿطر دبٗ٘يسط اسز ،آى گبُ ضٍ ثِ
سوز ؾطٗح اٗسشبزم ٍ اظ ذساًٍس ثِ حن غبحت ؾطٗح ذَاسشن ًِ ثطإ ضس٘سى ثِ
احوسالحسي

ؑ

هطا هحشبج ًسٖ ًٌٌس .هطآًٖ زض ج٘جن ثَز حو٘وشبً ًوٖزاًسشن ثِ ًسام

سوز ثطٍمًَ ،چِّبٕ ًجق ّن ًِ هؼطٍف اسز ًِ ّط ٍججص ٗي ًَچِ اسز .ثِ
ذبقطم آهس ثب اسشربضُ ضاّن ضا د٘ص ثجطم ،اسشربضٓ اٍّلن ضا گطكشن سب ثِ سوز ذ٘بثبى هجلِ
ذ٘بثبى ضسَل ذسا ثطٍم ،اٗي آِٗ آهس ﴿:اًّْن لْن الوٌػَضٍى ٍ اىّ جٌسًب لْن الـبلجَى﴾ .زض
ذ٘بثبى هجلِ ثِ ضاُ اكشبزم سب ثِ ٗي زٍ ضاّٖ ضس٘سم ثبظ اسشربضُ ًطزم ٍ ثب اسشربضٓ ذَة زض
هس٘طٕ ضاُ اكشبزم ،اٗي اهط سٌطاض ضس ٍ ثبظ ثط سط زٍضاّٖ ،اسشربضُ هطا ثِ هس٘طٕ ضاٌّوبٖٗ
ًطز ،زض آذط ثِ اًشْبٕ ٗي ًَچِ ضس٘سم ًِ ثط سط زٍضاّٖ آى ،ح٘سض هطشز ضا زٗسم ًِ
ٌّسٍاًِإ زض زسز زاضز ٍ زض غق ًبًَاٖٗ اٗسشبزُ ثَزٍ .اهؼبً هجَْر ضسم ،اغالً اٗي
اسلبم سػبزكٖ ًجَز ثلٌِ اهط ػج٘جٖ ثَز؛ ضرػٖ ضا ًِ اغالً ًوٖزاًٖ ًجب ظًسگٖ
هًٌٖس ،ثب اسشربضُ ثالكبغلِ ثِ اٍ هٖضسٖ .اٍ هطا زٗس ٍ احَالدطسٖ ًطزٗن گلز :ذت
ضؤٗب زٗسٕ؟ گلشن :ثلِ ضؤٗب زٗسمً ،بى گطكز ٍ هطا ثِ سوز س٘س
احوسالحسي

ؑ

احوسالحسي ؑ

ثطز .س٘س

ضا زٗسم ًِ ضَ٘خ زض ًٌبضش ثَزًس .سب آًجبٖٗ ًِ ٗبزم هٖآٗس ،ض٘د

هبلٌٖ اظ اّبلٖ ثػطُ ثَز (حشٖ ٗبزم ّسز ثؼسّب ضكش٘ن ٍ ض٘د هحوس سٌس ًٍ٘ل س٘س
س٘سشبًٖ ضا سجل٘ؾ ًطزٗن ٍ اٗي ض٘د ضا زض آًجب زٗسم ٍ ثب اٍ سالم ٍ احَالدطسٖ ًطزم ،اٍ
هطا ضٌبذز ٍ اٍ ضا ثِ ٗبز اٗي اهط اًساذشن) .ثِ ّطحبل ضَ٘خ ًٌبض س٘س

ؑ

ًطسشِ ثَزًس ٍ

ّوِ ثِ اٗطبى اٗوبى زاضشٌس ٍ ضؤٗبّبٗطبى ضا سؼطٗق هًٖطزًس ٌٖٗ .هٖگلز ججطٗ٘ل
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ؑ

ضا زٗسم ،زٗگطٕ هٖگلز حؿطر هحوس ﷺ ضا ٍّ ...وچٌ٘ي زض هَضز زػَر ٍ د٘صثطز
آى ٍ ًحَٓ سجل٘ؾ غحجز هًٖطزًس ،ضٍظ ثس٘بض گطهٖ ثَز ٍ ثطم ضكشِ ثَز .زض آى حبلز ثِ
س٘س احوس ًگبُ هًٖطزم ًِ گَٖٗ زض ضٍزذبًِ ضٌب ًطزُ ٍ ث٘طٍى آهسُ ،ذ٘س ػطم ثَز،
سوبم لجبسّبٗص ذ٘س ثَز ،هي ً٘ع ججِ ٍ زضساضِ ٍ لجبس آذًَسٕ دَض٘سُ ثَزم ٍ ًبهل
ذ٘س ػطم ثَزم سبػشٖ زض ًٌبض آًْب ثَزم ،ضٍ ثِ س٘س احوسالحسي

ؑ

ًطزم ٍ گلشن :ثب

هي چِ اهطٕ زاضٗس؟ كطهَز :ضوب زض هٌعلشبى ثوبً٘س ٍ اگط ًبضٕ ثبضس ذَزم ذجطسبى هًٌٖن.
زض ٍاهغ اٗي اهط ًوٖ ثطاٗن ػج٘ت ثَز ،ثِ ذبًِ ثطگطشن دس اظ آى ،س٘س احوسالحسي

ؑ

ٍ ض٘د ح٘سض چٌس ثبضٕ ثِ هٌعلن آهسًس سِ چْبض ثبضٕ ثَز زه٘وبً ًوٖزاًن ،سب اٌٌِٗ ضزُّ
(اضسساز) حبغل ضس ٍ ّوِ اظ زػَر ثطگطشٌس ٍ ًسٖ جع ض٘د ح٘سض ًوبًس .ثِ سوز هٌعلن
آهسًس ٍ ض٘د ح٘سض گلز :هبجطاّبٕ هطزم ثب هسلن ثي ػو٘ل زٍثبضُ سٌطاض ضس( .اٗي زض
ٍاهغ ّوبى ؾطثٔ اٍلٖ اسز ًِ س٘س

ؑ

هٖكطهبٗس زٍ ثبض ثط سطم ظزُ ضس ّوچَى

شٍالوطً٘ي) ٌٖٗ ،اظ اًػبض ذَاثٖ زٗس ًِ اهبم هْسٕ

ؑ

زض ٌٖٗ اظ ًَچِّبٕ ًجق

اٗسشبزُ ٍ ًوطش ضا گطكشِ ثَز ٍ اظ اٗي هؿِ٘ ًبضاحز ثَز ًِ ذؿط

ؑ

ثِ سوز اهبم

ؑ

آهسُ ٍ گلز ًبضاحز ًجبض٘س.
ٌّگبهًِٖ زض حَظٓ ػلوِ٘ ثَزم ،ثب قلجِّبٕ ظٗبزٕ اظ جولِ ض٘د ح٘سض هٌطسإٍ دسط
ػوَٕ ض٘د ح٘سض هطشز اضسجبـ زاضشن ضٌ٘سم ًِ هٖگلز :هب هٖزاًسش٘ن ًِ س٘س
احوسالحسي

ؑ

ثب اهبم هْسٕ

ؑ

زض اضسجبـ اسز ،ظهبًٖ ًِ زض ث٘ي هب هًٖطسز اثْز ٍ

ضرػ٘ز اٍ ضا حس هًٖطزٗن حشٖ ًسبًٖ ًِ اّل ضَذٖ ثَزًس زض ًٌبض اٗطبى هإزة
هًٖطسشٌس ٍ گبّٖ ٍهزّب ٍهشٖ چ٘عٕ ضا ث٘بى هًٖطزًس ،ثؼؿّٖب اظ اٍ هٖدطس٘سًس ًِ
اٗي اهط اظ ضوبسز ٗب اظ اهبم هْسٕ ؑ

؟ ٍ اٗطبى زض هوبثل چٌ٘ي سإاالسٖ سبًز هٖضسًس.

حشٖ ثؼس اظ اٗي ،چٌس ًلط ضٍحبًٖ زض حَظُ ثِ حوبً٘ز س٘س احوسالحسي
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ؑ

ضْبزر زازًس

ٍ حشٖ ٗي ػبضف هؼطٍف ًِ ثطإ حَظٍّٕب هؼشجط ثَز ٍ هعضػِإ ث٘ي ًجق ٍ ًطثال
زاضز ً٘ع ًعز قلجِّب

ثِ حوبً٘ز س٘س ؑ

ضْبزر زاز ٍ

ثِ س٘سؑ

ػطؼ ًطز ًِ زض زسز

ضوب ػالهشٖ هٖثٌ٘ن ًِ ًطبى هٖزّس اظ اٍل٘بٕ ذساًٍس ّسش٘س ،اهب هي ًوٖسَاًن اظ ضوب
سجؼ٘ز ًٌن ٍ هس٘طم هس٘ط حس٘ي اسز ٍ هٖذَاّن ثِ ظٍاض اهبم حس٘ي
(سجحبى اهلل ٗؼطكًَِ ًوب ٗؼطكَى اثٌبء ّن).
ٍالحوسهلل ضة الؼبلو٘ي

https://youtu.be/q_Ib-I2WBdU
https://youtu.be/RB3sOKPq1do
https://youtu.be/zjOW7jckz6M
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ؑ

ذسهز ًٌن

