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هقذهِ
العمؿهّٰلل ّ
والّالة ّ
ٰ
والىالم ٰ
و٠لی آله وأِعابه وهى وااله
٠لی قوىلاهّٰلل

اهابعذ!
اهكوله اگك اؤا ٞو اظىال هىلماياو ٠الن قا هىقؾ بكقوی و هٙال١ه ٬كاق ؾهین ،هحىشه هیٌىین
که ال هكوى آجً ٜلن و وحن ل بايه هیکٍؿ و ٨كیاؾ اوتح٥اذهی هٝلىهتاو وتکىت لهتاو قا هتی
ٌکًؿ܆ چًاوکه ؾق ٨لىٙیى ،ا٥٨ايىحاو٠ ،كا ٪و وایك کٍىقهای اوالهی هیبیًین کته کىؾکتاو
هّ١ىم ؾق ه٭ابل ؾیؿگاو پؿق و هاؾق کٍحه هیٌىيؿ ،ليايیکه به آوها هحک ظكهتث هتیٌتىؾ،
َ

َْ

ُ َ

ج.ۻ و هاؾقی
بِّكخ ِي ِّْ
هاؾقیکه شًالهی يىلاؾ ٌیكؼىاقي قا بك ؾوثگك٨حه ٨كیاؾ هیليؿ :ةِأ ِِّّ
ي ذُ ٍ

ََ َ
ِّتِْل ًٌُِِّ َِِّاِّإ ََّّلِّأَ ْن َ
ِّآٌ َِّاِّةِآيَاتِ ِّ
که بیى شىؿ ٌىهك و ٨كليؿايً ایىحاؾه ایى آیه قا لهمهه هیکًؿ :وٌا
ِ
َر ّب ِ َِا.ۼ ܅شكم ها به شم اوالم و ایماو چیمی ؾیگك يیىث܄.

هحؤو٩ايه با ایى وشىؾ هىلماياو ّ٠ك ظأك ٘ىقی ليؿگی هیکًًؿ که گىیا هیچ هىئىلیحی

بك ؾوي يؿاقيؿ و ال هٝلىهیث هىلماياو ٨لىٙیًی٠ ،كا٬ی ،ا٥٨ايی و وایك کٍىقهای اوالهی هیچ
٤ن و ايؿوهی به ؼىؾ قاه يمیؾهًؿ و اگك ؼبكی بكوؿ که ؾق ٨الو کٍىق اوالهی ،هىلمايی به ٘ىق
َ
هٝلىهايه ٌهیؿ ٌؿه ،يهایث ٤مؽىاق یٌاو ایى اوث که هیگىیًؿ :إَُّاِّ ِ ِّ ِّ َّ َ ْ َ
ٔن
ج ُػ ِّ
ِ
لِلِِِّإَوُاِّإَِلِِّّرا ِ

و يمیؾايًؿ ٠لث هٝلىهیث آوها چیىث؟
چًؿیى وال اوث که با ؾیؿو ظىاؾخ و ٠ملکكؾهای بیاوان و بیبًؿ و باق شاه١ه ،همیٍه
٨کك و ـهًن هكا واؾاق هیيمىؾ جا ایى قواله قا جؤلی ٧يمتاین و ؾق ؾقويتن ق٤بحتی هتبهن و وتمس
اظىان هیکكؾم و يمیجىايىحن بك آو چیكه ٌىم܆ گىیا ٨كؾی بكای جؤلی ٧ایى هىٔى ٞهتكا واؾاق
هیواؼث .البحه اگك ال ؼىؾم و ال ؼكؾم يٝكؼىاهی هیکكؾم و بك جصاقب ،جىاياییها و ک٩ایتث
ً
هاییکه يىیىًؿگاو ؾاقيؿ ا٠حماؾ هیکكؾم ،ظحما ال ا٬ؿام به چًیى ٠ملی ؼىؾؾاقی هیيمىؾم و
ّ
به کلی ال چًیى ايؿیٍهای هًّك ٦هیٌؿم ،یا ٌایؿ اگتك ایتى هىٔتى ٞقا بتا یکتی ال ٠لمتای
ً
ايؿیٍمًؿ و يىیىًؿگاو بمقگىاق ؾق هیاو هیگفاٌحن١ٙ٬ ،ا بكاین پیًٍهاؾ هتیکكؾيتؿ کته ال ٨تكو
ق٨حى ؾق چًیى کاقلاقی ٠لمی و ٨کكی  -که بىحگی به وكيىٌث هىلماياو ؾاقؾ  -ؼتىؾؾاقی و
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ِك ٦يٝك يماین܆ ولی ٌؿت اظحیاز هىلماياو به ایى هىٔى ٞو همچًیى وهلايگاقی بكؼتی
يىیىًؿگاو ؾق يگاٌحى ایى هىٔى ،ٞهكا هصبىق به يىٌحى کكؾ .ایى ج٭ؿیك الهی بىؾه و هك آيچته
قا که او بؽىاهؿ ياگمیك هماو هیٌىؾ.
اگكچه ٠لمای لیاؾی ؾق اقجباٖ به ايعٙاٖ هىلمیى ،قوالهها و ه٭االجی يىٌحهايؿ ،ولی هتك
یک ال آوها ؾق هىقؾ اظىال و ظىاؾخ لهاو ؼىؾٌاو ِعبث يمىؾهايؿ و ايعٙاٖ ایى لهاو بتا
لهاوهای ٬بل ٨ك ٪لیاؾی ؾاقؾ .همچًیى بكبكیث و وظٍیگكی ایى لهاو به هكاجتب ٌتؿیؿجك و
ؼٙكياک جك ال بكبكیث لهاو آوها هیباٌؿ.
کحابیکه هن اکًىو قوی ؾوث ؾاقیؿ ،به يام ܅اوالم به ـات ؼىؾ يؿاقؾ ٠یبی ٕ...܄ ٌتاهل
هىٔى٠اجی ؾق هىقؾ ايعٙاٖ و ٠٭بهايؿگی هىلمیى هیباٌؿ܆ چكا هىلماياو همیٍه ٌکىث
هیؼىقيؿ و قو به ّ
جًمل هىحًؿ و چه با٠د ٌؿه که آوها به بتؿبؽحیهتای ٨تكاواو و گىيتاگىيی
گك٨حاق ٌؿهايؿ و چگىيه هیجىايًؿ ال ایى لصًماق و باجالٔ ٪اللث بیكوو بیایًؿ؟ٕ
آيچه که شم ٟآوقی ٌؿه به ؾو بؽً ج٭ىین هیٌىؾ:
ؾق بؽً اول܆ ال ايعٙاٖ و ٠٭بهايؿگی هىلمیى و ٠لثهای آو بعد هیٌىؾ.
ؾق بؽً ؾوم܆ قاههای پیٍك٨ث و جك٬ی بیاو هیگكؾؾ.
ال اهّٰلل وبعايه و ج١الی هىؤلث ؾاقم که ایى ؼؿهث کىچک و ياچیم بًؿه قا به باقگاه ا٬تؿن
ؼىؾي بپفیكؾ و با٠د بیؿاقی هىلماياو ؾهؿ .همچًیى ياگ٩حه يمايؿ که هیچ بًؿهای ٠اقی ال
ؼٙاء لٝ٩ی و یا اٌحباهی وكلؾه باٌؿ ال ٠متىم ؼىايًتؿگاو
اٌحباه و ؼٙا يیىث و اگك ال بًؿه
ِ

[ا٠ن ال ٠لمای بمقگىاق٘ ،الب گكاهی و هعّلیى ٠میم] هیؼىاهن آو قا به وم ٟبًؿه بكوايًؿ.

(خلیل الرحمن خباب) والیت رهات  ۹۱سرطان ۹۹۱۱
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بخش اول:

 انحطاط و عقبماندگی مسلمین
 علتهای عقبماندگی
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اًحطاط ٍ عقةهاًذگی هسلویي:
هماق و چهاق ِؿ وال ايؿی ٬بل ،لهايیکه ؾيیا ؾق گكؾابهای ٔاللث و گمكاهتی و ؾق اهتىاز

هحال٘ن ک٩ك و ٌكک ٨كو ق٨حه بىؾ و ؾیى پاکی قا که ايبیاء

ليؿه يمىؾه بىؾيؿ ،ؾق اذك جًؿباؾهای

ههیب و ٘ى٨اوهای گمكاهکًًؿه ياپؿیؿ ٌؿه بىؾ و ايىاوها ؾق لصًماق گًاه و هّ١یث و ؾق باجال٪
ک٩ك و ٌكک ٨كو ق٨حه بىؾيؿ .جاقیکی و ٔاللث ال ٌك ٪جا ٤كب و ال ٌمال جا شًىب ؾيیا قا ٨تكا
ّ
گك٨حه بىؾ که ياگهاو يىق وظؿايیث و قوالث ال بیى کىههای هکه وك به ٨لک کٍیؿه با ٌ٩ا٨یث
کاهل ٘لى ٞيمىؾ و ٌب جاقیک قا به ِبط قوٌى جبؿیل يمىؾ .بثها و اهكیمىها قا ال بیى بكؾه
٠الن شؿیؿی قا بكا٨كاٌث .همچًیى يؿاهای ٬ىمگكایی و ٌیٙايی قا ؾوق ايؿاؼحه و بته شتایً
ال٩ث ،هعبث ،هىؾت ،بفق اؼىت و بكاؾقی قا ؾق هیاو ٬لبها کاٌث و با يٝام ٠الی و ه٭حتؿق
ؼىؾ ،قاه هى٨٭یث قا بك اوان ج٭ىا جكوین يمىؾ و ج٩اوت قيت ،،لبتان و ...قا لیتك وتؤال بتكؾ.
باآلؼكه ؾق ٘ی بیىث و وه وال ؾيیا قا با ایى کاقبكؾهای ههن و ه٩یؿي ال لبهی پكجگاه شهتًن
يصات ؾاؾه به با ٢پك ذمك ایماو جبؿیل يمىؾ.

اللم به جفکك اوث که ظاهل ایى قوالث ،گىهك پاک ظٕكت هعمتؿ هّت٩ٙی بتىؾ܆ آو

ٌؽّیحیکه همكاه با یاقاو ؾلیك ؼىؾ جمام و١ی و جالي ؼىؾ قا بكای قوايیؿو ؾیى به گىٌههای
ؾيیا به کاق بكؾيؿ ،جا ؾق يهایث ایى ؾیى به ؾوث ها قویؿ.
البحه ؾق ابحؿا ؾیى اوالم به هماو ٌکىه و ٝ٠مث ؼىؾ با٬ی بىؾ ،ولی ب١ؿها ؾٌمًاو اوالم با
ؾویىه و ي٭ٍههای هؽكبٌاو وكيىٌث هایاو قا  -که به ؼىاب ٩٤لث ٨كو ق٨حه بىؾین  -واژگىو
و ؼمیؿه واؼحًؿ.
همچًیى ياگ٩حه يمايؿ که ٠٭بهايؿو یا پیٍك٨ثکكؾو٩ِ ،ث ؾیى يیىث ،بلکه ِ٩ث اهل
ؾیى [هىلماوها] اوث و ایى ٠٭ب هايؿو و ّ
جعىل لهايی ايصام هیگیكؾ که هىتلمیى ؾق ق٨حتاق
ؼىؾ جعىل ایصاؾ کًًؿ܆ چًاوکه اهّٰلل هح١ال هی٨كهایؿ:

َّ ِّ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ ْ ُ
ۻ
صِٓ ًِّْ.ِّ...
الِلَِّّلِّحغ ِّيٌِّاِّةِلٔ ٍمِّخَّتِّحغ ِّي
ِّ...إِنِّ ِّ
واٌِّاِّةِأجف ِ

܅اهّٰلل ظال و ؤ ٟهیچ ٬ىهی قا ج٥ییك يمیؾهؿ هگك ایىکه آياو اظىال ؼىؾ قا ج٥ییك ؾهًؿ܄.
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ؾق ایى هىقؾ هی٨كهایؿ:

آباؾی هیتتؽايه ل ویكايتی هتاوتتث

شم١یتتتث ک٩تتتك ال پكیٍتتتايی هاوتتتث

اوتتالم بتته ـات ؼتتىؾ يتتؿاقؾ ٠یبتتی

هك٠یب که هىتث ال هىتلمايی هاوتث

ۻ

علتّای عقةهاًذگی:
ً
هك لهاو ٨كؾی هكیٓ ٌىؾ و پیً ٘بیب بكوؾ٨ ،ىقا ال او هیپكوؿ :شًاب ؾکحكٕ ٠لث بیماقیام

چیىث؟ ؾکحك په ال ه١ایًه و ٨همیؿو هكْ به جؿاوی ٌكو ٞهیيمایؿ .ظاال با ؾیتؿو و جىشته
به اؤا ٞوؼین و ياگىاق هىلماياو ،به ایى يحیصه هیقوین و ؾقهییابین که ؾوق ا٨حاؾو و ٠٭تب
هايؿو ها یک يى ٞهكیٕی اوث و بك ها اللم اوث که بؿايین چكا ٠٭ب هايؿهایتن و ٠لتث ایتى
بیماقی چیىث؟ٕ
ههنجك ال همه ایى اوث که بیماقی بؿو يٝك به ال ؾوث ؾاؾو وك شمئی اوث܆ لیكا ٠٭یؿه و
ایماو به هًملهی وك ؾق بؿو اوث و اگك ٕ٠ىی وك يؿاٌث ،گىیا چیمی يؿاقؾ .و ايىايیکه هك
چ٭ؿق ال ذكوت و ٠مت و شمال و کمال بكؼىقؾاق باٌؿ ،ولی ایماو به ؼؿا يؿاٌث و ٠٭یؿهاي
والن و هىحعکن يباٌؿ ،هیچ اقلٌی يؿاقؾ.
اللم به بیاو اوث که اهكوله ؾق شاه١هی اوالهی کىی يیىث که ٠٭ب هايؿيً قا بك ٠هتؿه
ً
بگیكؾ و اگك بكای ٨كؾی ؾق هىقؾ ايعٙاٖ چیمی گ٩حه ٌىؾ٨ ،ىقا هیگىیؿ :ایى به هى قبٙی يؿاقؾ،
هكبىٖ به هالها هیٌىؾ ،اها آوها يمیؾايًؿ که ؾیى ٨٭ٗ بتكای هالهتا يیىتث ،بلکته بتكای همته
اوث܆ چًاوکه اهّٰلل هح١ال هی٨كهایؿ:

َ
َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ
َ َ َٰ َّ َ ۡ َ
َ َ
َ
ۼ
ِيِ ِ ِّ َ
ِّنآفَّثِِّّىّ َّ
ثِّٱنلَّ ِ
اسَِّّل َِّح ۡػي ٍُٔنِّ.٢٨
َِِّأز َِّ
شّيِّاِّ َوُذِيرِّاِّولس ِّ
وٌاِّأرشينَٰمِّإَِّل
اسِّب ِ

܅[ای پیاهبكٕ] ها جى قا بكای شملگی هكؾهاو ٨كوحاؾهاین جا هژؾه قواو و بین ؾهًؿه باٌی ،و لیکى
اکرك هكؾم بیؼبكيؿ [و همگايیبىؾو ّ
يبىت جى قا باوق يمیؾاقيؿ]܄.
به گ٩حهی ٬كآو کىايیکه ایى وؽًاو بیهىؾه قا بك لباو هیآوقيؿ ،چیمی يمیؾايًؿ.
بًؿه چًؿ ٠لث ٠٭ب هايؿگی قا شم ٟآوقی يمىؾم که ؾق ـیل بیاو هیگكؾؾ:

اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی !...
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علت اٍلً :ثَدى ٍحذت ٍ اخَت در تیي هسلویي:
ؾق ظ٭ی٭ث اجعاؾ و یکپاقچگی قهم هى٨٭یث و پیكولی هكشاه١ه اوث و ٠لث ایىکه هىلماياو
ّاولیه همىاقه هى٨٭یث به ؾوث هیآوقؾيؿ ،وظؿت و اؼىتٌاو بىؾ܆ لیكا اهّٰلل هح١ال آوها قا بته

وبب یکپاقچگی و هىح٭ین بىؾو ؾق ا٠مالٌاو کمتک هتیيمتىؾ܆ چًتاوکته ٨تكؾی ال هىاليتا

٠بؿالعمیؿٔظٝ٩ه اهّٰللٓ پكویؿ :܅چكا اهّٰلل٨ كٌحههای بؿقی قا به کمک هٝلىهاو ٨لىٙیًی٠ ،كا٬ی
و ا٥٨ايی يمی٨كوحؿ ،هگك آوها هىلماو يیىحًؿ؟܄
هىاليا شىاب ؾاؾ :܅بلیٕ آوها هىلماو هىحًؿ ولی ا٠مال اِعاب بؿق ؾق هیاو آياو يیىث܄.

اگك وظؿت قهم هى٨٭یث و پیكولی يمیبىؾ ،چكا ؼؿاويؿ هىلماياو قا ؾق آیات هح١ؿؾی

اهك به وظؿت يمىؾه اوث؟ چًاوکه هی٨كهایؿ:

َ ْ َ ُ َ ْ ِّ َ ً َ َ َ َ ُ
اِّوَّلِّتف َّركٔا....
الِلَِّجِيػ
ٔاِِّبت ِوِّ ِّ
واخخ ِ
صٍ ِ

ۻ

܅و [ای هىلماياوٕ] همگي به قیىماو [ياگىىحًي] ؼؿا چً ،ليیؿ و پكاکًؿه يٍىیؿ܄.
َ َ
َ
َ
َ ؤ
الم ْتؤهً َ
همچًیى پیاهبك هی٨كهایؿ :܅ َج َتك ی ؤ
یى ِ٨تي ج َتك ؤاظ ِم ِه ْن َوج َتى ِّاؾ ِه ْن َوج َ١تا٘ ِِ ٩ه ْن ک َمرتل
ِ
ِ
ِ
ۼ
َ
الى َهك َو ؤ
الص َىؿ إ َـا ْاٌ َح َکی ؤً ْٕ ٠ىا َج َؿ َا٠ی َل ؤه َوائ ؤك َش َىؿهِ ب َّ
الع َّمی܄.
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
܅هؤهًاو قا ؾق ٌ٩٭ث و ههكبايی با یکؿیگك هايًؿ إ٠ای یٯپیکك هییابی܆ اگك ٕ٠تىی ال آو
به ؾقؾ آیؿ ،وایك إ٠اء بی٬كاق هیگكؾؾ و جب هیيمایؿ܄.
ٌ١ك ه١كو ٦ال ٌیػ و١ؿی ٌیكالی:
بًتتتی آؾم إ٠تتتای یتتک ؾیگكيتتؿ

کتته ؾق آ٨تتتكیًً ل یتتک گىهكيتتؿ

چتتى ٕ٠تتىی ب ته ؾقؾ آوقؾ قولگتتاق

ؾگتتتك ٕ٠تتتىها قا يمايتتتؿ ٬تتتكاق

هحؤو٩ايه اهكوله اؼحال٨ات ٨کكی و هفهبی ؾق بیى شاه١هی اوالهی به ٌؿت شكیاو ؾاقؾ و
هك لعٝه شاه١ه قا با جهؿیؿ بیٍحكی هىاشه هیوالؾ .همچًیى بكجكی یک ؼايىاؾه بك ؼايىاؾهی
ؾیگك و یک ٬ىم بك ٬ىم ؾیگك و جکه پاقه يمىؾو ايىاو به وویلهی ايىاو و ج٭ىین ٌتؿو ايىتايیث
به واظؿها و يژاؾهای گىياگىوکه همؿیگك قا چىو ظیىاو ؾقيؿه ٌکاق هیکًًتؿ ،ؾق کٍتىقهای
اوالهی ٠اؾی ٌؿه اوث.

اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی !...
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آقیٕ لهايیکه هىلماياو ال اشحما ٞهحعؿ ؼىؾ و ال اؼىت و ِمیمیث ؾوقی شىحًؿ٬ ،ىم
پكوحی ،يژاؾپكوحی و يٝامهای بٍكی ،ویىحن ليؿگیٌاو قا هؽحل يمىؾه ؾق بیى ٬لىبٌاو ظاکن
ٌؿ و به گكوهها و يٝامهای گىياگىيی هح٩كٌ ٪ؿيؿ و به ؾيبتال ٬تىمگكایتی قاه ا٨حاؾيتؿ و ال قاه
هىح٭ین اهّٰلل هح١ال ٨اِله گك٨حًؿ܆ آو قاهیکه اهّٰلل ؼىؾي جكوین يمىؾه و ه١ك٨ی کكؾه اوث:

ُّ َ َ َ َ
َ َ َّ َ َ َ ِ ُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ
ُ ْ َ
ُ
َ ُ
ِّخ َْ َ
ِس ًْ َ
از ًِّْةِهِِّّ
ِّو َّص ِّ
ِّشبِييِِِّّذى
ٔاِّالص ُتوِّذ َخف َّرقِّةِسً
ِّوَّلِّحتت ِ ُػ
اِِّصاِطِّمصخلِيٍاِّفاحتِػٔه
وأنِّْذ ِ
َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ ۻ
ٔن.
ىػيسًِّتخل ِّ

܅ایى قاه هىح٭ین هى اوث ال آو پیكوی کًیؿ و ال قاههای [با٘ل] پیكوی يکًیؿ که ٌما قا ال قاه ؼؿا
پكاکًؿه هیوالؾ .ایىها چیمهایی اوث که ؼؿا ٌما قا به آو جىِیه هیکًؿ جا پكهیمگاق ٌىیؿ܄.

و٬حیکه هىلماياو به قاههای با٘ل قواو ٌؿيؿ ،اهّٰلل هن آوها قا به وبب ا٠مالٌاو هىقؾ
ّ
گك٨ث ؼىیً ٬كاق ؾاؾ و بك آوها یهىؾ و يّاقا قا هىلٗ کكؾ و ایى٘ىق ٌؿ که به ايىا ٞبؿبؽحیها
هبحال گكؾیؿيؿ ،همايًؿ اهلکحاب [بًیاوكائیل] که لهايی ال ؾوحىقات الهتی وتكپیچی کكؾيتؿ،
ّ
اهّٰلل هح١ال ظکىهث ٜالمی چىو ٨ك٠ىو قا بك آوها هىلٗ يمىؾ.
برادر عسیس!
ً
جا هًىل ؾیك يٍؿه܆ اگك جى وا١٬ا ؼیكؼىاه اهثاوالهی هىحی و ؾووثؾاق یکپاقچگی ،وظؿت

و اؼىت آو هیباٌی ،په جا آوشا که هیجىايی بكای هحعؿ يمىؾو ایى اهث لیك پتكچن ظت ،٫و

بالگكؾايیؿو آو به ؾوقاو پیاهبك ،ال لعا٠ ٚ٭یؿهٌ ،كی١ث و اؼال ٪و١ی و جالي بیٍحك يما.

اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی !...
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علت دٍم :جاری ًثَدى احکام ٍ قَاًیي الْی:
٠الهه ویؿٙ٬ب ٌهیؿ ؾق ج١كی ٧شاهلیث هی٨كهایؿ :܅شاه١هایکه ؾق آو اظکام و ٬ىايیى

اهّٰلل شاقی و ظکن٨كها يباٌؿ ،شاهلیث هعىىب هیٌىؾ܄.

ۻ

شاقی يبىؾو اظکام و ٬ىايیى الهی با٠د هیٌىؾ که گًاه و هّ١یث ؾق شاه١ه بیٍحك ايصام

بگیكؾ .به ٘ىق هرال شاقی يمىؾو ظؿ ليا یکی ال ظؿوؾ الهی اوث܆ چًاوکه اهّٰلل هی٨كهایؿ:
َّ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ
ِّواخِد ّ
ٌِِِّْ ُٓ ٍَاٌِِّئَ َث َ
ِّج ْ َ
واُِّك َ
ِلةٍِّ....
الزاجِيثِّوالز ِاِنِّفاج ِِل
ٍ

ۼ

܅هك یٯ ال لو و هكؾ لياکاق قا ِؿ جالیايه بميیؿ ...܄.
اگك ایى ظکن شاقی ٌىؾ ،ؾیگك ؾق شاه١ه کىی پیؿا يمیٌىؾ که شكأت ايصاهً قا ؾاٌحه باٌؿ.
و٬حی ؾق شاه١ه گًاه و هّ١یث لیاؾ ٌىؾ ،با٠د بؿبؽحی آو هیگكؾؾ .اللم بته جتفکك اوتث کته
شاقی بىؾو اظکام الهی يه جًها وبب يصات شاه١ه ال هّ١یث هیٌىؾ ،بلکه وتبب وظٍتث
ا٨کًی ؾق ٬لىب ؾٌمًاو اوالم يیم ؼىاهؿ گٍث܆ چًاوکه هىحك گالؾوحىو يؽىث ولیك و٬ث
ايگلیه ؾق وال ۱۸۸۸م ؾق ظالیکه يىؽهای ال ٬كآو قا ؾق ؾوث ؾاٌث ،ؾق پاقلماو بكیحايیا به
إ٠ای هصله چًیى گ٩ث :܅جا هًگاهیکه ایى کحاب ؾق ؾوث هىلماياو ٬كاق ؾاٌتحه باٌتؿ و
اظکاهً ؾق بیى آوها شاقی ٌىؾ ،ها او٭كاق و آقاهٍی ؾق ایى کٍىق يؽىاهین ؾاٌثٕٕ܄.

۽

ؾٌمًاو اوالم ایىگىيه ال شاقی بىؾو اظکام الهی هیجكوًؿ ،ولی هىلماياو به اهمیث آو
پی يمیبكيؿ و ال وشىؾ چًیى اولعهای ک٩ك ٌکى بیؼبكيؿ .هحؤو٩ايه ؾق شاه١هی اهتكولی يته
ّ
جًها اظکام الهی شاقی يمیٌىؾ ،بلکه ٠ؿهای ال ظکام ،بمقگاو و ٠لمای ؾیى ،با گك٨حى قٌىت
اظکام الهی قا به ؾیؿهی ا٤ماْ يگكیىحه به آوايی ال آو ٠بىق هیکًًؿ .اهّٰلل چًیى اٌؽاَ
ّ
هحمكؾ ال ٌكی١ث قا وؽث هٍؿاق ؾاؾه هی٨كهایؿ:
َ َ َ ً َ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ِّ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َ
ََ َْ َُ
ون.
الِلِّفأوىهِمِّْ ًُِّاىَكف ُِر ِّ
ِيلِّوٌَِّلًَِّيسًِّةٍِاِّأُزلِّ ِّ
اِتِّثٍِاِّكي ِّ
وَّلِّتشَتواِّةِآي ِ

۾

܅و آیات هكا به بهای ياچیم ؾيیا [همچىو قٌىه ،شاه و ه٭ام] ي٩كوٌیؿ و هتكکه بتك آيچته کته
ؼؿاويؿ يالل کكؾه اوث ظکن يکًؿ ،او و اهرال او بیگماو کا٨ك هىحًؿ܄.
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َ
َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِّ ُ َ ُ َ َ ُ َّ
ٔن.
الِلِّفأ ْوىهِمِّْ ًُِّاىظال ٍُِ ِّ
ِّ...وٌَِّىًَِّيسًِّة ِ ٍِّاِّأُزلِّ ِّ
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ۻ

܅ ...و کىیکه به آيچه ؼؿاويؿ يالل کكؾه اوث ظکن يکًؿ آوها وحمگكيؿ܄.
َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ِّ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ٔنِّ.
الِلِّفأ ْوىهِمِّْ ًُِّاىفاشِل ِّ
ِّ...وٌَِّىًَِّيسًِّةٍِاِّأُزلِّ ِّ

ۼ

܅ ...و کىیکه به آيچه ؼؿاويؿ يالل کكؾه اوث ظکن يکًؿ ،آوها ّ
هحمكؾ هىحًؿ܄.
ّ
اهّٰلل هح١ال ظکاهیکه بك ؼال ٦ظکمً ٠مل هیکًًؿ قا با ال٩ا ٚکا٨كٜ ،الن و ٨او ٫جىِتی٧
ً
يمىؾه .ؾق ایىشا ٬ابل ـکك اوث که ٠مليکكؾو به ظکن الهی اگك ٠مؿا ال قوی جىهیى و وكکٍی
باٌؿ ،آو ٨كؾ به گ٩حهی اهّٰلل کا٨ك و اگك ٠مليکكؾو به اظکام الهتی ال قوی يتاؾايی و ٔت٧١
ایماو باٌؿ ،او ال شملهی ٜالمیى و ٨او٭یى اوث.
ؾق شاه١هی اهكولی اگك کىی ال ٨كهاو یک اهیك وكپیچی کًؿ ،کنجكیى هصتالات او ؾو یتا
چهاقوال ليؿاو اوث ،ؾق ظالیکه او یک بًؿه اوث .په ؼىب ؾ٬ث کًیؿ يا٨كهايی ال کىیکه
او پاؾٌاه لهیى ،آوماو ،ؾيیا ،آؼكت و جمام شهاو اوث ،چه وكايصاهی ؾق پی ؼىاهؿ ؾاٌث؟
يحیصه هیگیكین و٬حی اظکام الهی شاقی يٍىؾ ،ال چًؿ شهث ،چًؿگًاه ِىقت هی گیكؾ؟ٕ
 -۱ال ٘ك ٦لايی و واق ،٪ليا و ؾلؾیکه گًاه کبیكه هىحًؿِ ،ىقت هیگیكؾ.
 -۸ال ٘ك ٦ظاکن و ٠الن ،يا٨كهايی ال ؾوحىق اهّٰلل که آو یا هًصك به ک٩ك ٨كؾ هیٌتىؾ ،یتا بته
٨ى ٫او .هنچًیىگًاهاو ؾیگك قا هايًؿ قٌىه و ...يیم هكجکب هیٌىيؿ.
ً
ایى قا هن بؿايیؿ که ايصام هكگًاهی ،لهیًهی گًاه ؾیگكی قا ٨كاهن هیکًؿ܆ هرال :ال١یاـ باهّٰلل
کىیکه ليا کًؿ ،ب١ؿ ال آو به وبب جكن ال هكؾم یا ؼىؾ و یا ؾؼحك ليا ٌؿه قا به ٬حل هیقوتايؿ.
په با وشىؾ ایىکه ؾق شاه١ه اوالهی چًیى گًاهاو بمقگی ِىقت هیگیكؾ ،چٙىق اهیؿ يّكت
ال شايب اهّٰلل هح١ال قا ؾاٌحه باٌین.
برادر عسیس!
ّ
اگك ؼىاهاو کمک ال شايب اهّٰلل ٠موشل و ؾووثؾاق ؾیى و هلث هىلماو هىحین ،په ال ظاال

جىبه کًین ،هكچًؿ که گًاه کكؾهاین ،اهّٰلل هیبؽٍؿ .و قوي ٠ؿالث و ظکىهتث پیتاهبك و

اِعاب ؾلیك ایٍاو که هايًؿ وحاقگاو ؾقؼٍاو هىحًؿ܆ به ؼّىَ ؼل٩ای قاٌؿیى و باالؼُ
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ِاظب ٠ؿالث و اظىاو اهیكالمؤهًیى ٠مك بى ؼٙاب #قا وكهٍ ٫ليؿگی ؼىؾ ٬كاق ؾهین جا

باٌؿ که هىقؾ قظن و هكظمث اهّٰلل٬ كاق بگیكین.

علت سَم :درست اداء ًکزدى اٍاهز ٍ فزایض الْی:
اؾاء يمىؾو اواهك و ٨كایٓ اهّٰلل[ همچتىو يمتال ،قوله ،لکتات ،ظتس و ]...قهتم هى٨٭یتث و
وویلهی ّ
ج٭كب به ـات ا٬ؿن الهی هیباٌؿ٬ .ابل ـکك اوث که ایتى ٠بتاؾات و٬حتی هتیجىايتؿ

وبب ّ
ج٭كب به اهّٰلل هح١ال گكؾؾ که به ٘ىق ؾقوث و ِعیط ايصام ؾاؾه ٌىؾ٘ .كی٭هی اؾاء يمىؾو
ِعیط ٨٭ٗ ایى يیىث که لبان و هعل يمال ال يگاه ٜاهكی پاک باٌؿ ،بلکته ٬بتل ال آو اللم
اوث که ال لعا ٚباً٘ی يیم پاک باٌؿ.
به ٘ىق هرال یکی ال ٌكایٗ يمال پاک بىؾو بؿو اوث܆ ایى پاک بىؾو ٨٭تٗ ٌتكٖ ؾق ٜتاهك

يیىث ،بلکه ٬بل ال پاک بىؾو ٜاهك بؿو ،اللم اوث که با٘ى بتؿو پتاک باٌتؿ܆ یً١تی ايىتاو
هىلماو بایؿ ؼىؾ قا ابحؿا ال ؼىقؾو ظكام پاک يمایؿ܆ لیكا ايىايیکه يمال بؽىايؿ ولی آٍ٤تحه بته
ظكام باٌؿ ،يمالي ٬ابل ٬بىل يیىث ،هكچًؿ که لبان و بؿيً ؾق ٜاهك پاک باٌؿ܆ ؾق ظ٭ی٭ث
ایى ٨كؾ هايًؿ هماو َهٍکی اوث که ؾاؼلً هملى ال يصاوث ،ولی ا٘كا ً٨پاک باٌؿ.
اهّٰلل هح١ال ؾقباقهی يمال هی٨كهایؿ:

َ
َّ َ َٰ َ َّ َّ َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ
ِِّوٱل ٍُِهرِِِّۗ....
ِّ...أك ِ ًِِّٱلصئةَِّۖإِنِّٱلصئةِّتَِهِّغ َِِّٱىفدشاء

ۻ

ّ ً
܅و يمال قا بكپاؾاقٕ هىلما يمال ايىاو قا ال گًاهاو و کاقهای ياپىًؿ ،بال هیؾاقؾ܄.
ؾکحك هّ٩ٙی ؼكمؾل ؾق ج٩ىیك ایى آیه هیيگاقؾ:
َْ َ
ْؤ َ
܅هكاؾ ال ٔالْ ٩عٍ ِآءٓ کاقهای بىیاق لٌث و پلٍث همچىو ليا و ...و هكاؾ ال ٔالمًکكٓ لٌتث،
ِ ّ
ياپىًؿ و کاقهایی اوث که ٌكائ ٟآومايی و ٠٭لهای وتالن آو قا يپىتًؿیؿه و ال آو هحً٩كيتؿ،
ؤ
ؤ
ۼ
همچىو کٍث و کٍحاق و ٨ىاؾ و جباهی܄.
ال آیهی ٨ى٨ ٪همیؿه هیٌىؾ که يمال ايىاو قا ال ٨عٍاء و هًکكات بالهیؾاقؾ .ولی هحؤو٩ايه
و٬حیکه ؾق شىاه ٟکًىيی هحٝاهك به اوالم يٝك ا٨کًین ،هحىشه هیٌىین که ٨عٍاء و هًکكات به
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اوز ؼىؾ قویؿه ،اها ؾق ؾیؿ هكؾم ٠اؾی به يٝك هیقوؿ .په چكا ٠باؾاتهتاو هتاي ٟایتىگىيته
٠ىاهل هًکك و ٬بیط يمیٌىؾ؟ٕ ؾق ایًصا ٨٭ٗ ؾو شىاب با٬ی هیهايؿ:
ً
 -۱هىلماياو اِال يمال يمیؼىايًؿ܆ ایى شىاب ؾقوث يیىث܆ لیكا اکرك آوها پایبًؿ يمال بىؾه
و وك و٬ث اؾاء هیيمایًؿ و ظحی ؾق بیى ايىاوها کىايی وشىؾ ؾاقيؿ که ٌب قا با ّ
جهصؿ و قول
قا با قوله گك٨حى وپكی هیکًًؿ .په ایى شىاب ؾقوث يبىؾه و اهايحی بكای آوهایی اوتث کته
پایبًؿ يماليؿ.
ً
٨ -۸كهىؾهی ؼؿا اٌحباه اوث  -ال١یاـ باهّٰلل -܆ ایى شىاب کاهال ياؾقوث و باوق ؾاٌحى بته آو
ک٩ك اوث.
بًابكایى ،اللم اوث جا بؿايین هٍکل و هٕ١ل اِلی چیىث و چكا ٠باؾات ها هیچجتؤذیكی
بك وشىؾ ها يمیگفاقؾ؟ٕ
آقیٕ ٠لث اِلی ایى اوث که ها يمالها قا به ٘ىق ؾقوث و ِعیط اؾاء يمیکًین.
هىلماياو اهكولی هماقاو گًاهیکه با٠د ؼىقؾو ظكام هیٌىؾ [همچىو قٌىت ،وتك٬ث،
بازگیكی ،ب٥اوت و ]...قا ايصام هیؾهًؿ .ایى يمال چٙىق هیجىايتؿ بتا ٌتکن هملتى ال ظتكام
جؤذیكگفاق باٌؿ؟ٕ
همیى٘ىق ٠باؾات ؾیگكی چىو قوله ،لکات ،ظس و ...لهايیکه ال هال ظكام ايصام گیتكؾ،
هیچجؤذیكی بك وشىؾهاو يؽىاهؿ گفاٌث.
ؾق شىاه ٟکًىيی وه گكوه وشىؾ ؾاقؾ:
 -۱کىايیکه ٨کك و ـکكٌاو ؾيیا اوث و ال ٠باؾات الهتی هتیچؼبتكی يؿاقيتؿ܆ ؾیتى ه٭تؿن
اوالم ایى گىيه ا٨كاؾ قا يمیپىًؿؾ܆ چًاوکه اهّٰلل هی٨كهایؿ:

ْ َ َ ِّ ۻ
ِّ...فٍَ ََِّانلَّ ِ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ
ُّ ْ َ َ َ َ ُ
ق .
ِِّفِّاآلخ َِرةٌَِِِِّّخل ٍِّ
ِ
اِِّفِّادلجياِّوٌاَِّل ِ
اسٌَِِّّحلٔلِّربِاِّآح ِِ ِ

܅ال هیاو هكؾم کىاييايؿ که هيگىیًؿ :ؼؿایإ به ها ؾق ؾيیا ٙ٠اء کى ،ؾق ظتالیکته ؾق آؼتكت
هیچ بهكهای يؿاقيؿ܄.
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ً
 -۸کىايیکه همیٍه هٍ٥ىل ٠باؾات هىحًؿ و ال ؾيیا ؼبكی يؿاقيؿ و ؾيیا قا کاهال بكؼىؾ ظكام
ؾايىحه ؾق گىٌهای ؼىؾ قا هٍ٥ىل ٠باؾت يمىؾهايؿ و يمیؾايًؿ که ؾیى ؾق چته ؤت١یحی ٬تكاق
ؾاقؾ܆ اوالم ایى ؾوحه ال ا٨كاؾ قا يیم يمیپىًؿؾ܆ چًاوکه اهّٰلل هی٨كهایؿ:
َ

ْ

َ َ َ َ َ َ
مٌِّ ََِ ُّ
ِّادلجيَاِّ....ۻ ܅ای پیاهبكٕ ظّهات قا ال ؾيیا ٨كاهىي هکى܄.
صيت
ِّ...وَّلِّحنسُِّ ِ

 -۳ايىاوهایی هىحًؿ که هن ٠باؾت هیکًًؿ ،هن به ٨کك ؾیى هىحًؿ و ال ؾيیا يیم بهكه هیبكيؿ܆
یً١ی ایىها همچىو کٍحی ؾق قوی آب [که ؾيیا باٌؿ] و٩ك هیکًًؿ و ال آو اوح٩اؾه هیيمایًؿ،
ولی آو آب به ؾاؼل کٍحی يمیآیؿ܆ یً١ی هعبث ؾيیا ؾق ٬لبٌاو شای يمیگیتكؾ .ایتى گتكوه

هىقؾ پىًؿ اوالم ٬كاق ؾاقؾ و اهّٰلل بكایٌاو اشك و پاؾاي و٠ؿه يمىؾه܆ چًاوکته هتی٨كهایتؿ:

َ ۡ ُ َّ َ ُ ُ
ُ ْ َ ّّ َ
ِّٱدل ۡج َي َ
ِّءاح َِِاِِّف ُّ
همِّل َ ُٓ ۡ
ٔل َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ِّر َّب َِا ٓ َ
هًِّ
اِّخ َص َِثِِّّ َو ِ ِّ
وًٌٌَِِِِّّٓحل
ِ
فِّٱٓأۡلخِرةِِّخصِثِِّّوك ِِاِّغهذا ِِّّٱنلهارِِّ ٢٠١أوله ِ
ۡ
ْ
َ
ّ َّ َ َ ُ َ ِّ
ۼ
لِلِّ ََس ُ
يعِّٱۡل َِصا ِ ِّ.٢٠٢
ُ ِصيبِِّّمٍِاِّنصت ِّ
ٔاِّ ِّوٱ ِّ ِ

܅و بكؼی ال آياو هیگىیًؿ :پكوقؾگاقإ ؾق ؾيیا به ها يیکي قواو و ؾق آؼكت يیم به ها يیکی ٙ٠اء
٨كها و ها قا ال ٠فاب آجً يگاهؾاق .ایًاو ال ؾوحكيس ؼىؾ بهكههًؿ ؼىاهًؿ ٌتؿ و ؼتؿا وتكیٟ
العىاب اوث܄.
ؾق شاه١هی اهكولی گكوه وىم به يؿقت پیؿا هیٌىؾ܆ به ؾلیل ایىکه هىلماياو اهكولی یتا
به ؾيیا ؾلبىحهايؿ و یا ٨٭ٗ ٠باؾت قا پیٍه اؼحیاق کكؾهايؿ و ؾق گىٌههای هىتاشؿ قاه ٠ملتث قا
ّ
ؤ١یث ؾیى ؼبك ی يؿاقيؿ .لهايیکه هىتلماياو ایتى ؾو قوي قا کىقکىقايته
ؾق پیًگك٨حه و ال
اؼحیاق يمىؾيؿ ،ؾٌمًاو اوالم بمقگجكیى وكهایههای اوالم قا به ی٥ما بكؾيؿ .و هىتلماياو يیتم
ا٬حؿاق و پیٍك٨ثٌاو قا ال ؾوث ؾاؾيؿ.
٠الهه ا٬بال الهىقی

ایى هبعد قا چًیى بیاو يمىؾه:

ال إلتته ايتتتؿق يمتتتالي بتتىؾ ،يیىتتتث

يالهتتا ايتتتؿق يتتتیالي بتتىؾ ،يیىتتتث

يتتىق ؾق ِتتتتىم و ِتتتتالة او يمتتتتايؿ

شتتتتلىه ای ؾق کائًتتتتات او يمتتتتايؿ

وصؿهای کم وی لهتیى لكلیتؿه اوتث

بتتك هتتتكاؾي هتتتهك هتته گكؾیتتؿه اوتتث

وتتً ،اگتتك گیتتكؾ يٍتتاو آو وتتصىؾ

ؾق هتتتىا آٌتتت٩حه گتتتكؾؾ همچتتتى ؾوؾ
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ايتؿق او شم ٔ ٧١پیكی هیتتچ يیىتث

ۼ

آو ٌتتکىه قبتتی ا ٠لتتیۻ کصاوتتث؟

ایى گًتاه اووتث یتا ج٭ّتیك هاوتث؟

ِتتتاظب ٬تتتكآو بتتتی ـو ٪و ٘لتتتب

ال١صتتب ذتتن ال١صتتب ذتتن ال١صتتب

برادراى عسیس!
اگك ؼىاهاو بالگٍث ؾوباقهی آو ٬ؿقت و ٌکىه اوالم ؾق وكلهیىهای هتاو هىتحین ،بایتؿ ال

هؽ٩یگاهیکه بكای ٠باؾت واؼحهاین بیكوو ٌىین و ؾل ؼىؾ قا ال ؾيیا پاک يمىؾه پتای ؼتىؾ قا
هعکن و اوحىاق بگفاقین ،جمام و١ی و جاليهاو قا به ؼكز ؾاؾه با هصاهؿجی ؼىحگی ياپفیك،
با جعمل هكيى ٞهعكوهیث و ياکاهی بكای هكؾم ب٩همايین که ایى يعىهی ٠مل ههمل ،بیه٩هىم و
بیؼاِیث ؾیى يیىث܆ ایى ٜىاهك بیه٥م ،جىؼالی و ؾوق ال هً١ی ،آو ؾیًی يیىث که پیاهبك
به ً٠ىاو آؼكیى ،کاهلجكیى و شاهٟجكیى بكياههی آومايی بكای شهايیاو ٠كٔه ؾاٌحه اوث.
علت چْارم :سیاد ضذى علن ٍ کن ضذى عول:
اهّٰلل ؾق هىقؾ ه٭ام و شایگاه ٠لماء هی٨كهایؿ:

َ ۡ َ ِّ َّ َ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ ۡ َ َ َ َ
جِّ....
لِلِّٱَّل ِّ
ِّ...يرفعِ ِّٱ ِّ
ِيَِّءأٌِاٌِِِّسًِّوٱَّلِيَِّأوحٔاِّٱىػِيًِّدرج َٰ ٖۚ

۽

܅ؼؿاويؿ باال هیبكؾ ه٭ام کىايی قا که ال ٌما ایماو آوقؾهايؿ وکىايیکته بتكای آوهتا ٠لتن
ؾاؾه ٌؿه اوث ،ال شایگاه و ه٭ام باالیی بكؼىقؾاقيؿ܄.
ؾق هىقؾ شایگاه ٠لن و ٠لماء آیات و اظاؾید هح١ؿؾی واقؾ ٌؿه ،همچًیى ؾق اقجباٖ به آو
ؤ
قوالهها و کحابهای لیاؾی جؤلیٌ ٧ؿه اوث ،په به کحب ٕ٨ائل هكاش١ه ٨كهاییؿ.
العمؿهّٰلل ؾق شاه١هی اهكولی ج١ؿاؾ ٠لماء قول به قول ا٨مایً پیؿا هیکًؿ و والیايه ال هتك

هؿقوهی اوالهی۾ ظؿوؾ پًصاه الی ِؿ ي٩ك وًؿ ٨اق٢الحعّیلی قا به ؾوتث هتیآوقيتؿ .اهتا
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هحؤو٩ايه ال بیى ایى همه ٨اق٢الحعّیل ا٨كاؾ ايؿکی هىحًؿ که ؾق قاه پیٍك٨ث و جك٬ی ؾیتى کتاق
ِ
کًًؿ܆ لیكا اکرك آوها په ال ٨كا٤ث ؾق گىٌهای یا هّكو ٦اهاهث هیٌتىيؿ و یتا ٨٭تٗ و٬تث
ؼىؾ قا و ٧٬جؿقیه هیکًًؿ و شكأت ایى قا يؿاقيؿ که باالی هًبك يٍىحه وؽى ظ ٫قا بك لبتاو
آوقيؿٌ .ایؿ به يٝك ؼىؾي ٠لث ایى گىٌهيٍیًی ایى باٌؿ که هتؿت لیتاؾی ليتؿه بمايتؿ جتا
٠لن ٠لماء يیال ؾاقؾ ،ؾق ظتالیکته ایتى
ؾیگكاو قا جكبیث يمایؿ و به ؼىؾ ه٥كوق باٌؿ که ؾیى به ِ
٠لن ٠لماء
٨کك ظیلهی ٌیٙاو و جؤذیك ي٭ٍههای ؾٌمًاو اوالم اوث܆ لیكا هماوگىيه که ؾیى به ِ

يیال ؾاقؾ ،به ؼىو آوها يیم يیال ؾاقؾ܆ لیكا ٠لماء به ً٠ىاو پیًجالاو ٠كِتهی ه٭اوهتث ه١ك٨تی
هیٌىيؿ و هلث لهايی ظكکث هیکًؿ که آوها ال ؼىؾ ّ
جعكک يٍاو ؾهًؿ.
ال لهايی که ٠لماء ٨٭ٗ ؾق هؿاقن هٍ٥ىل ؼؿهث ٌؿه و ال بفل شاو و ؼتىو ؼتىؾ ؾق قاه
ؾیى بؽل وقلیؿيؿ ،هلث بیچاقه يیم قه آوها قا ؾق پیً گك٨حه و همه بته ؾام بتؿبؽحیهتا گك٨حتاق
ٌؿيؿ .وكهایههای بمقگ ؾیًیٌاو به ی٥ما ق٨ث و يحىايىحًؿ ال ؼىؾ ؾ٨ا ٞکًًتؿ .اگتك ال همتاو
ابحؿا ٠لمای بمقگىاق هايًؿ ابىبکك ِؿی ٫يؿای «أيَنَقَصََالدَيَنََوَأنَاَحَيَ» قا وتك هتیؾاؾيتؿ و
همايًؿ ولٙاو ِالضالؿیى ایىبی

بكای هحعؿ يمىؾو هلث کىًٌ هیکكؾيؿ ،يه جًها ٬ؿقت

ؾ٨ا ٞال اوالم قا پیؿا هیيمىؾيؿ ،بلکه هیجىايىحًؿ اوالم قا به ؾوق جكیى ي٭اٖ شهاو بكوايًؿ.
ؾق شىاه ٟکًىيی ٠لماء وه ظالث ؾاقيؿ:
٠ -۱لن قا هیآهىليؿ و ٨٭ٗ به ٨کك قهایی ؼىؾ ال ٠فاب ؼؿا هىحًؿ܆ اوالم ایى گكوه قا يمتی
پىًؿؾ܆ ل یكا ٠لماء شايٍیى ايبیاء

هىحًؿ و ال آوشاییکه ؾ٠ىت ايبیاء

قوايؿو ؾیى بكای

همه بىؾ ،په ٠لماء يیم هىئىلًؿ که ؾیى قا بكای همه بكوايًؿ .همچًیى اهّٰلل هح١ال ايىتاوهتا قا
اهك هیکًؿ که ؼىؾ و ؼايىاؾهیجاو قا ال ٠فاب الهی يصات ؾهیؿ܆ چًاوکه هی٨كهایؿ:
َ

َّ

ُ َ

َ

ً ُ

ْ

ُ َ ُ ْ َ ْ
ُ ْ َ َ ُ
ٔد َْاِّانلَّ ُ
ِيَ َ
يَاِّأ ُّح َٓاِّاَّل َ
اس َِّواۡل َِج َارِّةُِّ...ۻ ܅ای هؤهًاوٕ ؼىؾ و
ِّوأْي ِيسًُِّاراِّوك
ِّآٌ ُِٔاِّكٔاِّأُفصسً

ؼايىاؾهیجاو قا ال آجٍی بك کًاق ؾاقیؿ که ا٨كولیًهی آو ايىاوها و وً،ها اوث ...܄.
ایى آیه ؾاللث بك ایى ؾاقؾ که یک ايىاو يبایؿ هؿ٨ ً٨٭ٗ يصات ؼىؾي باٌؿ ،بلکه به ٨کك
ؾیگكاو بىؾو يیم بك او اللم اوث.
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 -۸بكؼی ٠لن قا هیآهىليؿ و به ؾیگكاو يیم هیقوايًؿ ،اها ؼىؾ ٠مل يمیکًؿ܆ ایى گكوه قا يیتم

اوالم يمیپىًؿؾ܆ چًاوکه اهّٰلل هی٨كهایؿ:

َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ ّ َ َ َ َ َ ُ
ُ
ۻ
نص ْٔنِّأُف َصس ًِِّّْ....
أحأمرونِّانلاسِّةِاى ِبِِّوح

܅آیا هكؾم قا به يیکىکاقی ٨كهاو هیؾهیؿ و ؼىؾ قا ٨كاهىي هیکًیؿ ...܄.
 -۳بكؼی ٠لن هیآهىليؿ ،ابحؿا ؼىؾ ٠مل هیکًًؿ و ب١ؿ به ؾیگكاو هیقوايًؿ܆ همیىگكوه هىقؾ
َ

ِّ
الِلِّ ...هن ؾق هىقؾ همیى گكوه اوث܆ ایتى گتكوه
پىًؿ الهی ٬كاق ؾاقؾ و آیهی گفٌحه :يَ ْرفعِ ِّ ِّ

هیجىايؿ به ِىقت ؾقوث ؾق شاه١ه هؤذك واٌ ٟ٬ىؾ܆ لیكا با ایى ٠ملکتكؾ ؾق ظ٭ی٭تث ؾ٠تىت
٠ملی قا ايصام ؾاؾهايؿ.

ۼ

یکی ال بكاؾقاو شما٠ة الحبلی ٣ؾق وؽًكايیاي ،ؾاوحاو یکی ال وت٩كهای ؼتىؾ قا ایتىگىيته
ج١كی ٧يمىؾ :܅به یکی ال کٍىقها ق٨حین و ؾق هىصؿی هٍ٥ىل هٍىقه بىؾین که هتكؾ کهًىتالی
واقؾ ٌؿ و په ال ایىکه ؾو قک١ث يمال ؼىايؿ ،يمؾ ها آهؿه بك ها والم ؾاؾ و يٍىث .هتا يمتی
٨همیؿین که ایى ٨كؾ کیىث ،جا ایىکه ؼىؾ قا ه١ك٨ی يمىؾ که هن ؼىؾي و هن همىتكي ٌتیػ
العؿید هىحًؿ و ٨كليؿاوٌاو همگی [ا٠ن ال پىك و ؾؼحك] ظا ٛ٨و ٠الن بىؾيؿٌ .یػ گ٩تث:
ؾق ایىشا ظؿوؾ چًؿیى وال اوث که ؾ٠ىت هیکًن ،العمؿهّٰلل ا٨كاؾ لیاؾی هىلماو ٌؿيؿ.
قوی ها شىايی آهؿ و ٌیػ ٨كهىؾ :ایتى
ها همكاه با ٌیػ بیكوو ق٨حین و ؾق همیى اذًاء ال پیً ِ

شىاو جاله هىلماو ٌؿه اوث .شىاو آهؿه بك ها والم کكؾ و با هتن ِتعبث کتكؾین .او بىتیاق
ؼىٌعال ٌؿ و ٨كهىؾ :اهّٰلل ؼیكجاو ؾهؿ که ال ا٥٨ايىحاو به ؾیؿو ها آهؿهایتؿ .ؾق همتیى لعٝته
ياگهاو با ؼٍن گكیباين قا گك٨ث و با لباو ؼىؾي ِعبث يمىؾ ؾق ظالیکه هى يمی٨همیتؿم،
و٬حی ال جكشماو پكویؿم که چه هیگىیؿ؟ ٨كهىؾ :هیگىیؿ که بایؿ قول ٬یاهث ؾق هعٕك ؼؿاويؿ
شىابن قا بؿهیؿ .هى گ٩حن بكاؾق شاوٕ ها ؾق ظٌ ٫ما چه بؿی قوا ؾاٌحهاین که شتىاب ؾهتین؟
٨كهىؾ :چكا ایى همه وال که هىتلماو بىؾیتؿ ،هتا قا ال ي١متث اوتالم و کلمته گ٩تحى هعتكوم
واؼحیؿ؟܄.
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آقیٕ هكگاه ٠لماء گىٌهيٍیًی و قهبايیث قا اؼحیاق و ال ٠لن ؼىؾ بكای جؿقیه و یا اهاهث
٨٭ٗ اوح٩اؾه کًًؿ ،شاه١ه به بؿبؽحی ؾچاق هیٌىؾ.
برادراى عسیس!
ْ
و٬حیکه ؾه یا ؾوالؾه وال ٠مك ؼىؾ قا و ٧٬ؼىايؿو يمىؾه و ؾق قاه جؿقیه و آهتىؼحى ٠لتن ال

ؼىؾ جالي ٨كاواو به ؼكز هیؾهین ،لظمات ایى همه وال قا يبایؿ به باؾ ً٨ا بؿهین ،بلکه بایتؿ
به ٨کك اوالم باٌین܆ به ٨کك شىاياو باٌین جا ؾٌمًاو اوالم گمكاهٌاو يکًًؿ.
ای که هیؿاقی کحابً ؾق ب٥ل

جیمجك ِيه پا به هیتتؿاو ٠متتل

علت پٌجن :دلثستگی هسلواًاى تِ دًیا:
ؤ ؤ ْ ؤ َ ؤ َ ْ ََ َ َ َْ ؤ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ؤ َ َ ْ َ َ ََ َ
ىٌٯ ا هن أو جؿا٠ی ٠لیکن کما جؿا٠ی ا کلة ِإلتی ّ٬تِ ١حها ٨٭تال
قوىلاهّٰلل هی٨كهایؿ :܅ی ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
ؤ
ْ
َ
َ
َ
َ
ؤ
ؤ
ْ
َ
ْ
َّ
َ٬ائ ٌلَ :وه ْى َّ ٬لة َي ْع ؤى َی ْى َهئف َ٬ال :܅ َبل أي ؤح ْن َی ْى َهئف کر ٌیك َولکًک ْن ٤ر ٌاء ک٥راء َّ
الى ْیل َول َیً َمَّ ٠ى الل ؤه ِه ْى
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ٍِ ِ
ٍِ
ِ
ؤ ؤ َ ؤ ِّ ؤ ؤ ْ َ َ َ َ ْ ؤ ْ َ َ َ ْ َ َّ َّ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ ِ َ ؤ َ َّ
ؤ
َ
َ
ىبکن الىهى܄ ٨٭ال ِ ٬ائتل :یتا قوتىلاللته وهتا
وق ََ ٠ؿوکن المهابة ِهًکن ولیؤ٭ ِْف٨ى الله ِ٨ي ٬ل ِ
ِْؿ ِ
َ
ُّ
ْ
ْ
ۻ
ال َىه ؤى ٬ال :܅ ؤظ ُّب الؿي َیا َوک َك ِاه َیة ال َم ْى ِت܄.
܅يمؾیٯ اوث که اهحاو [٤یك هىلماياو] همؿیگك قا بكای جاقاز کكؾو ٌما ؾ٠ىت يمایًؿ܆ هماو

گىيه که هكؾم هنؾیگك به کاوهی ٤فا ؾ٠ىت هیکًًؿ .کىی پكویؿ :آیا ایى ال شهث کن بىؾو ها

اوث؟ آيعٕكت٨ كهىؾ :܅يهٕ بلکه ٌما ؾق آو قول بىیاقیؿ و لیکى هرتل ؼاٌتاٮ قوی آب
ویل پكاکًؿه هیباٌیؿ .اهّٰلل ؼىٌ ٦ما قا ال ٬لىب ؾٌمًاو جاو هیبكؾاقؾ و ؾق ؾلهای ٌتما
وهى هیايؿالؾ .پكویؿيؿ :وهى چیىث؟ گ٩ث :܅هعبث ؾيیا و ياپىًؿ ؾايىحى هكگ܄.

وؽًی قا که قوىلاهّٰلل هماق و چهاق ِؿ وال ٬بل گ٩حه بىؾ ،اآلو ؾق ظتال و٬تى ٞاوتث و

اهث اوالهی با وشىؾ ایىکه شم١یثٌاو ال همه بیٍحك اوث ،اها بالهن به لیكولٙهی ٤كبیها
٬كاق ؾاقيؿ و قول به قول جىوٗ آوها ٌکًصه هیٌىيؿ و ال هكوى آجً ٜلن و وحن لبايه هیکٍؿ
و ٨كیاؾ اوح٥اذهی هٝلىهاو ٠الن وکىت لهاو قا هیٌکًؿ .هىلماياو به شكم ایماو ؾق هكگىٌه
و کًاق و هؽكوبهها ا٨حاؾهايؿ و ؾاؾ و ٥٨او هیليًؿ و يؿاهای اوح٥اذهی ؼىؾ قا وك هیؾهًؿ ،ولی
هحؤو٩ايه کىی يیىث که شىاب آياو قا لبیک بگىیؿ . ...
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په ای بكاؾق و ؼىاهكهىلماينٕ ٨٭ٗ بكای یک لعٝه هن که ٌؿه ،با ؼىؾهاو ٨کك کًین کته
ایى همه ٜلن بكای چیىث؟ آیا پؿقاو ها هماو کىايی يبىؾيؿ که ال ٌصا٠ث آوها ٌیٙاوهتای
شًی و ايىی ٨كاق هیکكؾ .آیا پؿقاو ها هماوکىايی يبىؾيؿ که ؾٌمًاو اوالم ال جكن آياو ٌبها
يمیجىايىحًؿ آقام بؽىابًؿ؟ با وشىؾ ایىکه ج١ؿاؾٌاو ؼیلی ايؿک بىؾٕ و آیا ها ٨كليؿاو کىايی
ي٩كی
يیىحین که ؾق٤موهی وكيىٌث وال بؿق  ۳۱۳ي٩ك با چًؿ ٌمٍیك و چًؿجا يیمه ،لٍکك هماق ِ
ج١لین ؾیؿهی ٬ك یً قا با آو همه اهکايات و ههماتٌاو ٌکىث ؾاؾيؿ؟ٕٕ بایؿ ب٩همین ٠لث
چیىث که ؾق آو لهاو ک٩اق ال جكن هىلماياو ٌبها يمیجىايىحًؿ به آقاهی بؽىابًؿ ،ولی اهكوله
بك٠که ،به پیً قوی هىلماو لو و ٨كليؿ ،ؼىاهك و هاؾقي هىقؾ جصتاول ٬تكاق هتیگیتكؾ و بته
ياهىوً هحک ظكهث هیٌىؾ ،اها او شكأت ایى قا يؿاقؾ که هاي ٟال بیى ق٨حى ياهىن ؼىؾ ٌىؾ.
هىلماياو ِؿق اوالم ،با ؼىؾ والضهای ذ٭یله و ؼ٩ی٩هی اهتكولی قا يؿاٌتحًؿ .ظحتی ؾق
اکرك ٤موات ج١ؿاؾ ٌمٍیكهایٌاو به یک چهاقم ظّهیٌاو يمیقویؿ .اها به ٠لث هملىبىؾو
٬لىبٌاو ال يىق ایماو و ٬كآو ،ال هیچ ظکىهحی يمیهكاویؿيؿ و هايًؿ پهلىايی ؾق يبكؾهتا هتی
ٌحا٨حًؿّ .اها لهايیکه هىلماياو اهكولی ؾل به ؾيیا بىحًؿ و بمؾل و جكوى ٌؿيؿ و ؼىوٌتاو ال
ؾیى ؼؿا و اهث هعمؿ بااقليجك ٌؿ ،ؼؿاويؿ آوها قا به وبب ا٠مال ياٌایىحهیٌاو هىقؾ
گك٨ث ؼىیً ٬كاق ؾاؾه ٠بكجی بكای ٠بكت پفیكاو ٬كاق ؾاؾ .و ایى وًث الهی اوث که هیچ یتک
ال اهثهای گفٌحه ال ٠كي ٠مت ؼىیً ٨كو يی٩حاؾيؿ و ال لىض وشىؾ هعتى يگكؾیؿيتؿ ،هگتك
په ال ایىکه ال وًى الهی وكپیچی و يا٨كهايی کكؾيؿ ،اهّٰلل هح١ال هن آياو قا گك٨حاق ٠فاب يمىؾ.
ظب ؾيیتا آؾهتی قا ؼتىک بتی ؾم هتیکًتؿ

ق٨حه ق٨حه یاؾ ظ ٫قا ال ؾلتً گتن هتیکًتؿ

هّ٩ٙی گ٩حه اوث که ؾيیا وتا٠ث اوتث

هتتك کتته جتتكکً کتتكؾ او ؾق قاظتتث اوتتث

بتتته گىقوتتتحاو گتتتفق کتتتى جتتتا ببیًتتتی

کتته ؾوقاو بتتا ٠میمايتتث چتته کتتكؾه اوتتث


بتتته ؾيیتتتا ؾل هبًتتتؿؾ هكکتتته هتتتكؾ اوتتتث


کته ؾيیتتا وتتك بتته وتتك ايتتؿوه و ؾقؾ اوتتث
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علت ضطن :پیادُضذى ًقطِّای هخزب تَسط دضوٌاى اسالم:
بمقگجكیى ٠لث ايعٙاٖ هىلماياو ّ٠ك ظأك ،پیاؾهٌؿو ي٭ٍههای هؽكب ال ٘ك ٦ؾٌمًاو

اوالم اوث .هؽكبجكیى ي٭ٍه ،ي٭ٍهی شً٨ ،کكی اوث که با ایى قوي جىايىحهايؿ پیكولی
های لیاؾی به ؾوث آوقيؿ.
܅شً٨ ،کكی به شًگی گ٩حه هیٌىؾ که ؾق آو ِلیبیها بكای ال بیى بتكؾو هٝتاهك ليتؿگی
اوالهی و يیم بالؾاٌحى هىلماياو ال ّ
جمىک به اوالم و آيچه هكبىٖ به ٠٭یؿهی اوالهی ال ٬بیل
٨کك ،ايؿیٍه٨ ،كهً ،و آؾاب و قوىم هیٌىؾ ،ووایل و ابماق ٤یك يٝاهی به کاق هی بكيؿ܄.

ۻ

لهايیکه ِلیبیها ؾق شً،های هحتىالی يٝتاهی ٠لیته هىتلماياو ياکتام هايؿيتؿ و ٤یتك ال
ٌکىث و يکبث ذمكهی ؾیگكی به ؾوث يیاوقؾيؿ ،ؾوث به همچىو کاقی لؾيؿ.
بًیاوگفاق شً٨ ،کكی و اولیى کىیکه هكؾم قا به همچىو قوٌی هؤذك و کاقآهتؿ ٨كاؼىايتؿ
ٔلىیه يهنٓ پاؾٌاه ٨كايىه بىؾ .او ؾق شً،های ِلیبی به ؾوث هىلماياو اویك ٌؿ و هؿجی قا
ؾق ليؿاو هًّىقهی هّك وپكی کكؾ و ب١ؿ ؾق ه٭ابل ٨ؿیه آلاؾ گكؾیؿ .او ؾق ٘تىل هتؿجیکته ؾق
ليؿاو بىؾ به ایى هىٔى ٞهیايؿیٍیؿ که چگىيه هیجىاو هىلماياو قا ٌکىث ؾاؾ؟ او ؾق هتىقؾ
قوي شؿیؿی٤ ،یك ال قویاقویی يٝاهی لیاؾ ٨کك يمىؾ و باآلؼكه به ایى يحیصه قویؿ که پیكولی بك
هىلماياو با قویاقویی يٝاهی اهکاوپفیك يیىث ،بلکه ٬بل ال هك چیمی با ٠٭یؿه و ٨كهًٌ،تاو
ّ
هىیعیث ا٠الم کكؾ :܅اگك
بایؿ شًگیؿ .ایًصا بىؾ که هًگام بالگٍث به پاقیه ؼٙاب به ؾيیای
هیؼىاهیؿ هىلماياو قا ٌکىث ؾهیؿ٨ ،٭ٗ همكاه وتالض بتا آوهتا يصًگیتؿ܆ چتىو ٌتما ؾق
شً،های يٝاهی با ٌکىث هىاشه ٌؿیؿ .آقیٕ با ٠٭یؿهیٌاو بصًگیؿ܆ لیكا قال پیتكولی و
هى٨٭یث هىلماياو ؾق ٠٭یؿهیٌاو يه٩حه اوث܄.

ۼ

ؾٌمًاو اوالم په ال آ٤ال شً٨ ،کكی ،جىايىحًؿ بمقگجكیى ٔك بات قا به ؾیى اوالم واقؾ
يمایًؿ و بمقگجكیى ظکىهث اوالهی [همچىو ؼال٨ث ٠رمايی و ]...قا ٌکىث ؾهًؿ .ؾق ایى
هیاو بمقگجكیى هكاظل شً٨ ،کكی هكظلههای اوح١ماق ،اوحٍكا ٪و جًّیك اوث کته ایًهتا قا
جهاشمات ٨کكی و ٨كهًگی يیم هیياهًؿ.

اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی !...

20

هرحلِی اٍل :استعوار
جاقیػ اٌکال هؽحل ٧آو قا ؾق قي،ها و ِىقتهای هؽحل ٧بكای ها بیاو کكؾهاوث .اوح١ماق
ؤ
قا ٠كبها ج١بیك به اوحعماق [اال٢وال ی] هیيمایًؿ و بكؼی اوح١ماق قا اوحعما[ ٪اظم٫والی]

هیگىیًؿ .ؼالِه اوح١ماق آو قا هیگىیؿ که ؾٌمًاو اوالم بكای شاهل واؼحى هكؾم و١ی و
جالي هیکًًؿ جا هىلمیى يحىايًؿ به وا١٬یثهای ؾیًی ؾوث یابًؿ و و١ی هیکًًؿ جا ایماو قا ؾق
ّ
وشىؾ اهث اوالهی ؼٍک کًًؿ و آوها قا به لفات لوؾ گفق ؾيیا هٍ٥ىل واليؿ جا ؾیگك به ٨کك
پیٍك٨ث و جك٬ی يباًٌؿ.
همچًیى ؾق شىاه ٟاوالهی ٠ؿهای قا به يام هح٩کك قوًٌ٩کك قویکاق هیآوقيؿ که با جٍکیل
ظكکثها و يهٕثهای به ٜاهك جك٬یؼىاه و اِالض٘لب ،جالي هیکًًؿ که هىشىؾیث ٌك٠ی
اوح١ماقگكاو قا ذابث يمایًؿ.
همچًیى ي٭ٍهی ؾیگك اوح١ماقگكاو ،ؾاهىلؾو به اؼحال٨ات هفهبی هىلماياو و ایصاؾ ج٩ك٬ه
ؾق هیاو آياو اوث جا بؿیى وویله بحىايًؿ ايؿیٍهی وظؿت اهث اوالهی قا جٕ١ی ٧يمىؾه ؾق هیاو
آياو ٌکا ٦و ؾو ؾوحگی ایصاؾ کًًؿ .آوها جىايىحًؿ ظکىهث بمقگیکه ؾق ايتؿله [اوتپايیای
١٨لی] بىؾ قا ال بیى ببكيؿ .ظکىهث ايؿله آي٭ؿق پیٍك٨ث و جك٬ی ؾاٌث کته ؾيیتای ک٩تك ال آو
همیٍه وظٍثلؾه بىؾ܆ ٠لث ایى بىؾ که ايؿلىیها با وشىؾ ایىکه هىلماو بىؾيؿ ،ال ٬ؿقتهای
قوظی ،شىمی و ا٬حّاؾی يیم بكؼىقؾاق بىؾيؿ .آياو کىايی بىؾيؿ که قولهای ٠مك ٌاو قا وته
ج٭ىین کكؾه بىؾيؿ܆ ب١ؿ ال يمال ِبط جا ٜهك ؾقنهای ؾیًی قا هیآهىؼحًؿ ،ب١ؿ ال يمال ٜهك جا
يمال ّ٠ك به آهىلي ً٨ىو و یاؾگیكی لىاوها و قويهای لهاو ؼىؾ هیپكؾاؼحًؿ و ب١ؿ ال يمال
ّ٠ك جا يمال ه٥كب ؼىؾ قا بكای شهاؾ آهاؾه هیکكؾيؿ [چىو ٌمٍتیك ليتی ،جیكايتؿالی ،اوت
وىاقی و ...قا هیآهىؼحًؿ] .یکی ال يٍايههای بمقگ ايؿله ّ٬كالعمكاء اوث که بمقگجتكیى
هىصؿ و هعل ؾقن بىؾ ،ولی اهكوله جبؿیل به هىله ٌؿه اوث.
ّ
٠الهه ه٩حی هعمؿج٭ی ٠رمايیٔظٝ٩ه اهّٰللٓ هی٨كهایؿ :܅هى ؾق هىاشؿ بمقگ ؾيیا يمال ؼىايتؿم
کىی به هى ج١صب يکكؾ ،به شم ؾق ّ٬كالعمكاء که همه به هى با ؾیؿهی ج١صب يگكیىحًؿ و با
ؼىؾ هیگ٩حًؿ که ایى ٨كؾ چه کاق هیکًؿ܄.
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و٬حیکه ؾٌمى هحىشه ٌؿ يمیجىايؿ ايؿلىیها قا با جاکحیکهای يٝاهی ٌکىث ؾهؿ ،شً،
٨کكی قا به کاق بكؾ و ابحؿا اؼحال٨اتشمئی قا ؾق بیى آياو ايؿاؼث܆ به ٘ىق هرال یکی هیگ٩ث:
و ،اِعاب که ٧ویاه اوث و یکی هیگ٩ث لقؾ .چًاوکته اهتكوله ایتىچًتیى اؼحال٨تات
ؾاهىگیك شىاه ٟها يیم ٌؿهاوث܆ یک ٠الن هیگىیؿ :ؾق يمال ؾوثها قا بایؿ وك ویًه بىحه ٌىؾ
و ؾیگك ی هیگىیؿ :بایؿ به لیك يا ٦بىحه ٌىؾ و همؿیگك قا وهابی و بؿ٠حی هیياهًؿ.
ؾٌمًاو اوالم به ؼا٘ك گىىحى وظؿت و یکپاقچگی هىلمیى يامها و گكوههای هح١ؿؾی
قا ؾق بیى آوها ايؿاؼحه [همچىو جكوقیىث ،ال٭ا٠ؿه ،ؾهٍثگك و ]...و بتا اوتح٩اؾه ال چًتیى
يامهایی اوالم قا ؾیى وظٍث به شهايیاو ه١ك٨ی هیکًًؿ.
یکی ال ي٭ٍههای ٌىم اوح١ماق ایى اوث که همیٍه ٌ١اق هیؾهًؿ :ؾیى ال ویاوتث شتؿا
اوث .آوها همىاقه جبلی ٣هیکًًؿ که ܅ویاوتث܄ یً١تی ؾقو ٢و يیكيت ،܅ؾیتى܄ یً١تی ٩٠تث،
والهحی و قاوحی܆ په ؾیى با ویاوث وكوکاقی يؿاقؾ ،ؾق ظالیکه اوالم آهؿه جا جمام يٝامهای
ؾيیا قا اؾاقه کًؿ و بكای هكؾم ایى قا ب٩همايؿ که ویاوث جاب ٟؾیى اوث و به همیى ٠لث بىؾ کته
هىلماياو اولیه جىايىحًؿ جمام ؾيیا قا لیك ویٙكهی ؼىؾ ؾق آوقؾه بكای همه اهًیث و آقاهً ،ق٨اه
و آوایً ،وكا٨كالی و وكبلًؿی ،هصؿٌ ،ك ٦و ٠مت قا به اقه٥او بیاوقيؿ.
آقیٕ اوح١ماقگكاو ال بمقگجكیى و ؼٙكياکجكیى ؾٌمًاو اوالم اوث و آوها جىايىحًؿ جىوٗ
ایى هكظله ؼال٨ث ٠رمايی قا به وویلهی یکی ال ٨كليؿايً [آجاجىقک] ،وكيگىو واليؿ.

ۻ

هرحلِی دٍم :استشراق [خاٍرشٌاساى]
ٌكًٌ٪اوی به ١٨الیثهایی گ٩حه هیٌىؾ که ٌك ٪یا هك آيچه که ؼاقز ال هعؿوؾهی اقوپاوث

هعىق اِلی آو هیباٌؿ .اها ال لعا٠ ٚلمی و اِٙالظی ،اوحٍكا ٪به پژوهًهای آ کتاؾهی
و ٠لمی ا٘ال ٪هیگكؾؾ که ؾق آو ٤كبیاو شىايتب هؽحلت ٧هٍتك ٪لهتیى قا [ا٠تن ال ٠٭یتؿه،
ِ
ٌكی١ث٨ ،كهً ،،جمؿو ،جاق یػ ،لباو ،آؾاب و قوىم] بكقوی هیکًًؿ .هؿ ٦اِلی ایى گكوه
جؽكیب چهكهی لیبای اوالم و جعكی ٧ظ٭ای٫ؾیًی هىلماياو و يیم ال بیىبكؾو آذاق و لیباییهای
آياو اوث.
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بمقگجكیى قويهای کاقی ؼاوقًٌاواو ٬كاق ـیل اوث:
 -۱جٕ١ی ٧قوض اؼىت و بكاؾقی ؾق بیى هىلماياو و ایصاؾ اؼحال ٦و ج٩ك٬ه ؾق بیى کٍىقهای
اوالهی و هلثهای هىلماو.
ّ
 -۸اظیای لباوها و لهصههای هعلی بكای کنقي ،کكؾو لباو ّ٨یط ٠كبی [که ؾق وا ٟ٬ظل٭هی
ّ
اقجبا٘ی شهاو اوالم بهٌماق هیآیؿ] و اظیای لباوهای هلی ٤یك ٠كبی ؾق ه٭ابل لباو ٬كآو.
 -۳جع٭ی ٫و پژوهً ؾق آؾاب و قوىم هىلماياو به هًٝىق ؾوحیابی بك يکات ٔ ٧١آياو و وىء
اوح٩اؾه ال آوها ؾق ِىقت يیال و یاؾگیكی لباوها و ٨كهً،های هلثهای هىلماو بكای اقجباٖ
وك ی ٟو آواو با آوها.

 -۴جصلیل ال ٤كب و ّ
ه١ك٨ی آو به ً٠ىاو هًصی هلثهای ٔ١ی ٧و هىلماياو.
 -۵جع٭یك هىلماياو و ٔ١ی ٧شلىهؾاؾو آوها با ایى ٌبهها٨کًیکته هىتلماياو ٔت١ی ،٧بتی
٨كهً ،،شاهل و بیوىاؾ هىحًؿ و هكگم يمیجىايًؿ بكای اؾاقهی اهىق ویاوی ،يٝاهی ،ا٬حّاؾی

و آهىلٌیٌاو ال ٤كب بیيیال باًٌؿ.
 -۶جؤویل شهاؾ و جعكی ٧هً١ای وا١٬ی آو به ؼا٘ك ال بیى بكؾو قوظیهی شهاؾ و ه٭اوهتث ال
هیاو هىلماياو.
 -۷اٜهاقيٝك ؾقباقهی اوالم و بكگماقی ویمیًاقها و ایكاؾ وؽًكايی و اقائهی بعدهای ٠لمتی
به يام اوالم.

ّ
ظ٭ايیث آئیى ه٭ؿن اوالم و ایصاؾ ٌک ؾق هىقؾ لباو و اؾبیات
 -۸ایصاؾ ٌک و جكؾیؿ ؾق هىقؾ
٠كب٨ ،٭ه اوالهی و يیم ايح٭اؾ کكؾو ال ائمهی بمقگىاق آو.

 -۹اظیای آذاق باوحايی ؼاوقلهیى و جصلیل ال جاقیػ پیً ال اوالم [چىو يىقول و...ۻ].
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هرحلِی سَم :تٌصیر [تبشیر]
جًّیك به ظكکحی ا٘ال٪ؾاؾه هیٌىؾ که ِلیبیهای هحصاول بكای هىیعیکكؾو هلثهای شهاو به

ویژه هىلماياو آو قا جؤویه کكؾهايؿ .اها بكای ا٤ىاکكؾو و ٨كیبؾاؾو هكؾم آو قا جبٍیك هیياهًؿ.

ۻ

ؾق وا ٟ٬اهؿا ٦آوها هماو اهؿا ٦ؼاوقًٌاواو اوث ،ولی به هكاجب هؤذكجك اوث .بكؼتی
ي٭ٍههاییکه آياو ؾاقيؿ ٬كاق ـیل اوث:
 -۱هىیعیکكؾو هىلماياو و ؼاقزکكؾو آياو ال ؾیى پاک و ه٭ؿن اوالم و ؾاؼل يمتىؾو بته
ؾیى جعكیٌ ٧ؿهی هىیعیث که آو قا با قويهای گىياگىيی پیً هی بكيؿ.
وه قوي بمقگٌاو هرلد وه لاویهی لیك اوث:
* لو܆ لوهای ٨اظٍهی ؼىؾ قا بكای ٨كیب شىاياو ،به يام ٠اٌت٭ی و ...و هىتیعی وتاؼحى
ؾؼحكاو هىلماو هی٨كوحًؿ܆ چًاوکه هن اکًىو ؾق ا٥٨ايىحاو یکی ال ؾؼحكاوٌتاو قا بته ً٠تىاو
بايىی یک کٍىق اوالهی ّ
ه١ك٨ی يمىؾيؿ و ه١لىم يیىث که ایى لو چه ٨کكی ؾق وك ؾاقؾ.
* لق܆ هكاؾ ال لق ،هال و ذكوت پىچ و بیاقلي ؾيیا اوث که به وویلهی آو هكؾم قا بته قاههتای
ّ
هىیعیث ؾ٠ىت هیيمایًؿ.
هًعك ٦کٍايؿه ؾق يهایث به
* لوق܆ همچىو به جاقاز بكؾو اهىال هىلماياو ،چپاول و ٤اقت يمىؾو وكلهیىهای اوتالهی
که با ایىکاقٌاو هىلماياو قا هصبىق به هىیعی ٌؿو هیيمایًؿ.
 -۸هحكؾؾ کكؾو هىلماياو و ايؿاؼحى ٌک و جكؾیؿ ؾقباقهی اوالم ٠میتم܆ ؾٌتمى ؾق هكظلتهی
اول کىًٌ هیکًؿ جا هىلماو قا ال اوالم ؼاقز يمایؿ و اگك ؾق ایىکاق هى ٫٨يٍؿ ،و١ی هیکًؿ
که ٌک و جكؾیؿ قا ؾق ٬لبً بیايؿالؾ.
هماوگىيه که ؾقباقهی ؼاوقًٌاواو گ٩حه ٌؿ که آوها چهكهی اوالم قا با يامهای گىيا گىو
جعكی ٧هیيمایًؿ ،ایى گكوه هن به وویلهی ایى يامها ،ؾق ٬لىب هىلمیى جكؾیؿ ایصاؾ هیکًًؿ.
 -۳ؾوقکكؾو هىلماياو ال اوالم܆ آوها اگك ؾق ؾو هكظلهی اول هى ٫٨يٍىيؿ ،ایى قوي قا به کاق
هیگیكيؿ و جمام جالي ؼىؾ قا به ؼكز هیؾهًؿ جا به هك يعىهی همکى ،یک هىلماو قا ال ؾیتى
اوالم ؾوق کًًؿ و ال آو یک هىلماو ٜاهكی بىاليؿ܆ هىلمايیکه پایبًؿ اظکام ٌك٠ی [چتىو
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يمال ،قوله ،لکات ،ظس و ]...يیىث ،هىلمايیکه ؾق اؾای وٜایٌ ٧ك٠یاي وىث و ٔ١ی٧
٠مل هیيمایؿ ،هىلمايیکه اظکام ٌك٠ی بكایً ّ
اهمیث و اقلٌی يؿاقؾ ،هىلمايیکه ٬ائل بته
إلحمام هىائل ٌك٠ی ؾق لهیًههای ٨كهًگی ،اؼال٬ی ،اشحما٠ی و ...يیىث ،هىلمايیکته هتیچ
ِ
گىيه اقجبا٘ی با هًاب ٟاِلی ؾیى [٬كآو و وًث] يؿاقؾ و ؾق هك چیم ال ٤تكب ج٭لیتؿ هتیيمایتؿ.

ؼالِه هىلمايیکه ؾق ًٌاوًاهه و پاوپىقت هىلماو ،اهتا ال لعتا٨ ٚکتك٨ ،كهًت ،،اؼتال٪
آؾاب و ٤یكه هًهس ليؿگیاي هىیعی و اقوپایی باٌؿ.
 -۴جؤویه هکاجب و هؿاقن به يام اوالم و اؼحالٖ ـکىق و اياخ܆ آياو هکاجب ،هؿاقن و هكاکم
ج١لیماجی قا به يام اوالم بًا هیکًًؿ ،ولی ؾق آيصا ٨٭ٗ کحابهای هىتیعیث و آهتىلي ٨کتك،
ً
٨كهً ،،آؾاب و قوىم ،لباو و ...ا٨کاق و کكؾاق آوها جؿقیه هیگكؾؾ .و ٨كٔا اگك ؾقون ؾیًی
باٌؿ ؾقنهای اؼحال٨ات شمئی و ٠باؾات ي٩لی ؼىايؿه هیٌىؾ .ولی ال ؾقون شهاؾ ،ویاوث
و اظکام بمقگ اوالم ؼبكی يیىث.
همچًیى بمقگجكیى هؿٌ ٦ىم آياو ،اؼحالٖ ؾؼحك و پىك اوث٠ .ؿهای هىلماياو ٔ١ی٧
ال١٭ل و ياؾاو ؾيبال ٤كبیها قواو هىحًؿ و ٨کك يمیکًًؿ ؾؼحكیکه ؾق ؼايهی ؼىؾ ال ٌك ٌیٙاو
ّ
های شًی و ايىی ؾق اهاو يیىث ،چٙىق هیجىايؿ ؾق کالن ؾقوی يمؾ آو همه شتىاو ؾق اهتاو
باٌؿ؟ و اگك ایى وؽى بكایٌاو گ٩حه ٌىؾ ،هیگىیًؿٌ :ما هالها بؿگماو و بؿبیى هىحیؿ ،ها با
هن همکاق و یا هرل ؼىاهك و بكاؾق هىحین܆ په ایى اؼحالٖ ها اٌکالی يؿاقؾٕٕ..
کؿام ٌكی١ث همکاقها و ؼىاهكؼىايؿه و بكاؾقؼىايؿهها قا َهعكم ؾايىحه اوث که ٌما هعكم
ً
هیؾايیؿ؟ اگك ال ظ٭ى ٪بٍك هیگىئیؿ ،وؽى ٌما کاهال هكؾوؾ اوث܆ لیكا ظ٭ى ٪بٍك واؼحهی
ؾوث ٤كب اوث که يه جًها ها آو قا ٌكی١ث يمیؾايین ،بلکه ه١ح٭ؿ به آو قا کا٨ك ا٠الو هیيمایین.
آیا ؼؿاويؿ يمیؾايىث که همچىو ٬ايىيی قا بًا کًؿ؟ٕ په جؤویه همچىو ٬ايىو و باوق به
آو یً١ی ایىکه :܅ؼؿایا جى يمیؾايىحی هى بهحك هیؾاين܄ اوث.
بؿوو جكؾیؿ ؾیى ه٭ؿن اوالم ،یک ؾیى واٟ٬گكا و ظ٭ی٭ثيگك اوث و هیؾايؿ که هكچًتؿ
شاه١ه ال لعا ٚاؼال ٪و ایماو به وٙط باالیی بكوؿ ،بالهن بایؿ َؾوق آو قا با اظکام و قهًمىؾهای
ؼاَ ،ظ٩ا ٚکٍیؿ جا ال و٭ىٖ ؾق هًصالب گًاه و هّ١یث٨ ،ىاؾ و جباهی هع٩تى ٚبمايتؿ.
ایىشاوث که به ؼا٘ك ؼٍکايؿو قیٍه و شكذىههی ٨حًه و ٨ىاؾ و يیم به ؼتا٘ك پتیًگیتكی ال
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ووىوههای پلیؿ ٌیٙايیکه هكلعٝه همکى اوتث اقليهتای اؼال٬تی و آؾاب اشحمتا٠ی قا
ً
بالیچهی ؼىؾ ٬كاق ؾهؿ ،ال اؼحالٖ هكؾاو و لياو ٌؿیؿا بك ظفق ؾاٌحه و آو قا همًى٬ ٞكاق ؾاؾه
اوث܆ چًايچه اهّٰلل ؾق هىقؾ ليا هی٨كهایؿ:
َ

ْ

َ َ
ِّتل َربُ ّ
ٔاِّالزَُِا....ۻ ܅ٌما به ليا يمؾیک يٍىیؿ܄.
وَّل

ؾق ایى آیه اهّٰلل هح١ال ايىاوها قا يه جًها ال ليا بال هیؾاقؾ ،بلکه آوها قا ال يمؾیکٌؿو به ليا يیم
هماي١ث هیکًؿ܆ لیكا یکی ٠ىاهلیکه با٠د ايصام ليا هیٌىؾ ،اؼحالٖ لو و هكؾ اوث .چًاوکه
قوىلاهّٰلل هی٨كهایؿ:
܅هیچ لو و هكؾی ؼلىت يکًًؿ که وىهیٌاو ٌیٙاو اوث܄.

ۼ

 -۵جعكی ٧ه٭ؿوات ؾیًی܆ ؾٌمًاو اوالم جمام لظمات و جاليهای ؼىؾ قا به ؼكز هیؾهًؿ

جا ه٭ؿوات ؾیًیهاو [همچىو ٬كآوکكین ،اظاؾید گىهك باق قوىلاهّٰلل و ٤یكه کحب و قوتایل
ؾیًی] قا جعكی ٧يمىؾه و بكای شاه١ه بؿيمایی کًًؿ ،جا هىلماياو قا ال آوها ؾوق يمتىؾه گمتكاه
واليؿ .به ٘ىق هرال اهكوله چ٭ؿق اظاؾید هىٔى٠ی و ٤یكِعیط ؾق بیى هىلماياو وشىؾ ؾاقؾ
و قوا - ٓ٨که همايا هنپیماياو یهىؾ و يّاقا هىحًؿ  -چ٭ؿق اظاؾید ؾقو٤یًی وتاؼحهايتؿ و

يىبث آو قا به پیاهبك هیؾهًؿ .ظحی ایى ايىاوهای ؼبید و جعكیت٧گتك ،ؾوتث ؾقالی بته
جعكی٬ ٧كآو کكین يیم يمىؾهايؿ.
ؾق کحاب شً٨ ،کكی یک هبعد با ً٠ىاو ܅جبٍیك ؾق ا٥٨ايىحاو܄ آهؿه که ایىگىيه بیاو ٌؿه
اوث :܅هبٍكیى وه هً٩ف ؼاَ ؾاقيؿ و همیٍه ال آو ؾق هلثهای شهاو ي٩ىـ هیکًًؿ:
٨ -۱٭ك  -۸بیوىاؾی  -۳بیماقی
آقیٕ آوها همیٍه ال ایى وه کايال ؾق هلثهاییکه ال ٨٭ك ،بیوىاؾی و بیماق ی قيس هیبكيؿ،
ي٩ىـ کكؾه و به بهايهی کمکقوايی ،آهىلي ٠لن و وىاؾ ،ا٬ؿام بته جؤوتیه هتؿاقن و هكاکتم
٠لمی ،بیماقوحاوها و هكاکم بهؿاٌحی و ؾقهايی هیيمایًؿ .ظحی ا٬ؿام به جؤویه هكاکم آهىلٌی
ؼاَ يمىؾهايؿ جا ؾق آوها ٨كليؿاو هىلماو قا آهىلي ؾهًتؿ و ال ایتى ٘كیت ٫ا٠حمتاؾ هتكؾم قا
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شلب ؼىؾ يمىؾه ٨كليؿاو آوها قا به ایى يى ٞهكاکم هیکٍايًؿ و وپه به يٍتك ا٨کتاق و ٠٭ایتؿ
ّ
هىیعیث هیپكؾاليؿ.
هلث ا٥٨ايىحاو با جىشه به ایىکه والها هٍ٥ىل شهاؾ و هباقله با اٌ٥الگكاو بىؾه و همىاقه
با يحایس و پیاهؿهای وؽث ایى شً،ها ال ٬بیل هصكت ،آواقگی ،کٍحاق ،جؽكیب هكاکم ٠لمی،
ّ
ً
يابىؾی اقأیکٍاوقلی و ...بىؾه اوث ،کاهال آهاؾه بىؾ جا هبٍكیى ال ایى اؤتا ٞيابىتاهاو
ا٥٨ايىحاو وىء اوح٩اؾه يمىؾه و ال وه ٘كی ٫هفکىق ؾق هیاو هلث هٝلىم و وحنؾیؿه قؼًه کًًؿ
و به يٍك ا٨کاق و ا٠ح٭اؾات ؼىؾ بپكؾاليؿ.
بكای همیى اوث که اهكوله بیً ال  ۶۶هؤوىه اقوپایی ؾقظال ظأك جعث ً٠ىاو کمکهای
بٍك ؾووحايه هٍ٥ىل کاق و ١٨الیث ؾق ا٥٨ايىحاو هیباًٌؿ܄.

ۻ

ایى هؤوىهها آ ي٭ؿق قوی ا٨کاق هكؾم جؤذیك يهاؾه اوث که ٠ؿهای ال هكؾم ياؾاو هیگىیًؿ:
܅ایًها [٤كبیها] ال بكؼی هىلماياو [هصاهؿیى] بهحكيؿ܄.
برادر عسیس!
ّ
اگك ؼىاهاو ایى هىحیکه ؾٌمًاو بیؾیى و ؾقيؿه يحىايًؿ به اهؿا ٦پلیؿٌاو بكوًؿ و هىلماياو

ال ایى بیٍحك هىقؾ ٜلن ٬كاق يگیكيؿ ،همیٍه آهاؾه باي و لیك جؤذیك ٤كبیها هتكو٨ ،كیتبٌتاو قا
َ ََ ُ

َ َ َ

َ
ٔنِّل ْٔ ٌَِّثَِّّلن ِ ٍِّم.ۼ ؾاؼل يمتا ٕ..و ال
هؽىق ،همیٍه اوحىاق باي و ؼىؾ قا به لیك آیهی َ وَّلَِّياف
َ َّ

ََ ْ

َ

ََ ْ َ

شملهی کىايی باي که أذِىثِّلَعِّال ٍُ ْؤ ٌِِ َ
يَ.۽ هىحًؿ.
ِنيِّأغ َِّز ٍةِّلَعِّاىَكف ِِر َِّ
ٍ

علت ّفتن :تِ ٍجَد آهذى اسثاب هخزب تَسط دضوٌاى اسالم:
ؾٌمًاو اوالم به ؼا٘ك ال بیى بكؾو ؾیى ه٭ؿن اوالم ،يه ٌب ؼىاب ؾاقيؿ و يه قول܆ همیٍه

همچىو گكگی ؾق کمیى هىحًؿ که بحىايًؿ به هؿٌ ٦ىم ؼىؾ –که همايا يابىؾی اوالم اوث – بكوًؿ.
آياو ؾق ایى قاوحا هكگىيه اوباب و ووایل قا به کاق هیبكيؿ .اهكوله اوباب هؽكب آياو ؾق شىاهٟ
کًىيی به ٌؿت ؾق ظال پیٍكوی و جؤذیكگفاقی اوث و هىلماياو با وشىؾ جتؤذیكات آو ،هحىشته
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يمیٌىيؿ و ال آو اوباب اوح٩اؾه يیم هیکًًؿ و ظحی ؾق اوح٩اؾهی بكؼی آلهها و اوباب هؽكب
اللم ظحمی هیؾايًؿ.
آياو ه١حاؾ ٌؿيؿ و آو قا به ؼىؾ ِ

هىاليا ٠بؿال١لی ؼیكٌاهیٔظٝ٩ه اهّٰللٓ ؾق یکی ال وؽًكايیهای ؼىؾ هی٨كهىؾ :܅یک کاقًٌان

اهكیکایی ؾق جلىیمیىو هیگ٩ث :اآلو ؾو آلهی بىیاق هؽكب بكای ال بیىبكؾو اوالم به وشىؾ آهؿه:
 -۱ؤبمبهای ٌیمیایی و اجمیکه ؾٌمًاو اوالم آو قا بكای جؽكیب بالؾ و وكلهیىهای اوالهی
به کاق هیبكيؿ.
 -۸هبایل ،کاهپیىجك و جلىیمیىو܆ ؾق اِل ایىها ظّهای ال شً٨ ،کكی اوث که با٠د ال بیى
ق٨حى ياهىن ٌؿه و و٬ث هىلماياو قا ٔای ٟهیگكؾايؿ܆ ظحی ؾق شىاه ٟاهتكولی آو٬تؿق ایتى
اوباب هؽكب شىاياو قا شفب يمىؾهکه جمام و٬ث ؼىؾ قا ِك ٦جماٌایً هیيمایًؿ܄.
هك کؿام ال ایى ابماقٔ ،كقهای ؼاِی ؾاقؾ که ؾق ـیل بیاو هیگكؾؾ:
 تلَیسیَى
ٟٙ٬کًًؿهی ظیاء٩٠ ،ث و ياهىن هىلماو و همچًاو  ٟٙ٬کًًؿهی قیٍههای ههك و هعبث ال

بیى شاه١ه و ظحی ال ٨اهیلها اوث .جلىیمیىو ؾق ظ٭ی٭ث همچىو کاقؾی اوث که به وویلهی
آو ظیاء  ٟٙ٬کكؾه هیٌىؾ܆ چىوکه ٌبکههای جلىیمیىيی ،هعل يٍك و پؽً ٨یلنهای هبحفل،
لياو ق٬اِه و ٨اظٍه اوث .و٬حیکه شىاو هىلماو آو قا ببیًؿٌ ،یٙاو و ي٩ىً بك او ٤الب هی
ً
ٌىؾ و يهایحا به ٨ىاؾ اؼال٬ی کٍیؿه هیٌىؾ.
جلىیمیىو همچىو ٌمٍیك ّبكيؿهای اوث که جىوٗ آو ههك ،هعبث و قٌحههای ٬كابث بكیؿه
هیٌىؾ܆ لیكا ایى آلهی هؽكب ،هعل پؽً وكیالها و ٨یلنهایی اوث که هكؾم بكای ؾیؿو آو
لعٝه به لعٝهی و٬ث ؼىؾ قا ؾق ايحٝاق وپكی هیکًًؿ و هّكو ٦ؾیؿو بكياهههای آو هىحًؿ܆
٘ىقیکه شىايی ج١كی ٧هیکكؾ :܅ال قولی که یک وكیال شؿیؿی ٌكوٌ ٞؿه هى ؾق اجا ٪ؼىؾ
هّكو ٦جماٌای آو هىحن و ؾق ٘ىل یک ه٩حه با پؿقم ظحی یک کلمه هن ظك ٦يمؾهام܄.
ایى وویلهی ٌیٙايی آو٬ؿق جؤذیكاجی ؾق شاه١هی اوالهی به باقآوقؾه که هك قول ال هكؼايه ؾوؾ
جیكهاي ٜاهك هیٌىؾ ،ولی ها هًىل هن هحىشه يمیٌىین.
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ای خَاّر گراهی!
هحىشه بايکه ٤كبیها ایىچًیى وویلههای هؽكبی به وشىؾ آوقؾهايؿ جا پكؾهی ظصابث –که همايا

٬ل١هی ليؿگیات اوث -قا ال بیى ببكيؿ و هیؼىاهًؿ جى قا ال قاه و قوي هاؾقاو ٠میمهاو اههات

المؤهًیى به ؼّىَ گل وك وبؿ ٌاو ظٕكت ٠ایٍۀ ِؿی٭ه #هًعك ٦واليؿ .په جتى بتا
لیب و لیًث کری ٧ؾيیا ه٥كوق و هحکبك هٍىٕ
ای خَاّر گراهی!
آیا هیؾايیکه جى بًیاوگفاق يىل بالًؿهی شىاو و ٨كليؿاو ٤یىق اوالم و همچىو هؿقوهای بكای

٨كليؿاو هىلمیى هىحی؟ آیا هیؾايىحیکه شاه١هی اوالهی به جكبیثؾاؾو جى يیال ؾاقؾ؟ ال همیى
ظاال جمام و١ی و جالٌث قا بکى و همچىو ظٕكت ومیه و ؼًىاء و وایك لوهای ولعٍىق
ِؿق اوالم٨ #كليؿايی قا بكای شاه١ه ج٭ؿین يما که باقی ؾیگك يهٕث و ّ
جعىل ؾق شاه١تهی
اوالهی ایصاؾ يمایًؿ.
 هبایل
هبایل وویلهای اوث که جىوٗ آو بمقگجكیى گًاهاو ايصام هیگیكؾ و ایى آله وبب ٨ىاؾ شاه١هی

اهكولی ٌؿهاوث .همايا ٌكو ٞاقجبا٘ات ياهٍكو ٞشاه١ه يیم جىوٗ همیى آلهی هؽكب ِىقت
هیگیكؾ و بكياهههاییکه جىوٗ آو باقگیكی هیٌىؾ [همچىو ٨یىبىک ،ایًحكيث و ]...هعل ٨ىاؾ
و با٠د جٕیی ٟو٬ث هیٌىؾ و بىا ال شىاياو به اوح٩اؾهی آو ه١حاؾ ٌؿهايؿ ٟٙ٬ .يٝك ال ایىها
چ٭ؿق با٠د هّك ٦هالی يیم هیٌىؾ.
اگكچه ایى وویله ؾق ٜاهك کىچک به يٝك بكوؿ ،ولی ؼٙكات آو همايًؿ بمب ؼٙكياک اوث
که جمام ي٭ٍههای ؾٌمًاو اوالم قا پیاؾه هیکًؿ و وبب ال بیى ق٨حى ياهىنٌ ،تؤو و ٌتىکث
هىلماياو هیگكؾؾ .ایى آله وویلهی پؽً وال و وكيا و لهى و ل١ب اوث .ؼٙكاجیکه ایى وویله
به وشىؾ هیآوقؾ بىیاق لیاؾ اوث܆ ال ٬بیل بیماقیهای ٨کك ،اّ٠اب٬ ،لب ،چٍن ،قوض ،قواو
و ...ؼالِه ایى وویله جمام ویىحنهای بؿو قا هؽحل هیيمایؿ.
ؾٌمًاو اوالم ایى آلهی هؽكب قا به وشىؾ آوقؾهايؿ جا شىاو ها قا به هىنهای ؾيیا و گىي
ؾاؾو به والهاییکه با٠د ٕ٤ب اهّٰلل هح١ال هیٌىؾ ،هٍ٥ىل واليؿ .ال قولیکه ایى وویله بته
وشىؾ آهؿه ،شىاياو ها ؾقن و جعّیل قا کًاق گفاٌهايؿ و به ؾوث هك ٨كؾ بته شتای جىتبیط و
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ظمؿ اهّٰلل ، ایى وویله ٬كاق گك٨حه .ظحی کىؾکاو هن به ایى بال گك٨حاق ٌؿهايؿ܆ چًاوکه یکی ال
ؾووحاو ج١كی ٧هیکكؾ که :܅پىكی ه٩ث یا هٍث واله به پؿقي گ٩حه :پؿقشاوٕ ٌبها ؼىابن
يمیآیؿ بكاین هبایل بؽكیؿ که جا به لیك لعا٨ ٦یلن يگاه کًن܄.
کىؾکايیکه ؾق وى یاؾگیكی ؾقن و ج١لین ٬كاو ٝ٠ین الٍؤو ٬كاق ؾاقيؿ و به شای ایىکه ٨کك
و ـهىٌاو ؾق ظالث ج١لین ٬كآوکكین باٌؿ و به ایى ؾقن هعبث ِبىقليؿ ،جمام ظىانٌاو گك٨حاق
ایى هبایل و کاهپیىجك وٌ ...ؿه اوث.

اللم به ـکك اوث که اوح٩اؾه ال هبایل ،کاهپیىجك و ...لهايی ظكام اوث که ال آو ؾق کاقهای ظكام
ً
اوح٩اؾه گكؾؾ و اها لهايیکه ال آوها اوح٩اؾهی ؾقوث ٌىؾ [هرال همكاه ایى ابماق کحابهای ؾیًی
هٙال١ه ٌىؾ و به ي١ثها و جىاٌیط اوالهی ،آیات ٬كآو ٝ٠ین الٍؤو و وؽًاو بمقگاو ؾیى گىي
ً
ؾاؾه ٌىؾ] ،ؾق ایى ِىقت کاهال شائم هیباٌؿ.
جَاًاى عسیس!
بیؿاق و هىٌیاق باٌیؿ که ایى ؾٌمًاو ظیىاو ِ٩ث همیٍه ؾق کمیى ال بیى بكؾو ٠٭یؿه و ایماو

هى و جى هىحًؿ و قول به قول بكای قویؿو به ایى هؿٌ ٦ىم ؼىؾ ووایل و ابماق هؽكب لیاؾی قا
به وشىؾ هیآوقيؿ٤ .كبیها ووایل و ابماق ؾیگك ی يیم به وشىؾ آوقؾيؿ که هؽكب جكیى آوها ٬كاق
ـیل اوث:
 هَاد هخذر
چىو هكوئیى ،جكیاک ،کىکائیى ،چكن و ...ایىها اوبابی اوث که با٠د بیظىی ،قؼتىت و

وىحی ايىاوها گكؾیؿه و ؾق يهایث وبب ا٠حیاؾ ،شًىو و اؼحالالت ّ٠بی هیگكؾؾ.
هىاؾ هؽؿق شىاه ٟبٍكی قا به اوز بؿبؽحی قوايیؿه اوث که ال هك وى يؿای بیماقیاي بته
گىي هیقوؿ .واقؾات و ِاؾقات ایى هىاؾ ؾق اکرك کٍىقهای اوالهی جىوٗ ؾٌمًاو اوتالم
ِىقت هیگیكؾ و ؾق ایى قاوحا ؾولثهای ٨او ٫هىلماو يیم ؾوث همکاقی هیؾهًؿ ،اگكچهکه
ؾق قوايهها ،با ي٭ٍههای ؾقو٤یى هكؾم بیچاقه قا ٨كیب هیؾهًؿ.
ایى هىاؾ ؼايماووىل آو٬ؿق بك شىاه ٟاهكولی اذك گفاٌحه که لياو يیم به ایى بال گك٨حاق ٌؿهايؿ.
ایى ٠اهل ؼٙكياک با٠د هٍاشكات و اؼحال٨ات بیى ؼتايىاؾههتا ٌتؿه و ههتك ،هعبتث،
ِمیمیث و او٬ات گكم ؼايىاؾه قا جلػ هیوالؾ .ظحی بىا او٬ات ؾق يهایث با٠د واٌٟ٬ؿو ٘ال٪
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ّ
ٕ٨ای شهًمی
بیى لو و ٌىهك هیٌىؾ .ؼالِه ٨كؾ ه١حاؾ آقاهً ؼايىاؾه قا ولب يمىؾه آو قا به
ِ

جبؿیل هیيمایؿ .ایى هىاؾ با پىل هًگ٩حی به ؾوث هیآیؿ و ٨كؾ ه١حاؾ بكای به ؾوث آوقؾيً گك٨حاق
گًاهاو لیاؾی [همچىو ؾلؾی ،قاه ليی و ]...هیٌىؾ و به ایى جكجیب ٨كؾ ه١حاؾ يه جًها آقاهً قا
ال ؼايىاؾه ولب هیکًؿ ،بلکه با٠د ياآقاهی یک شاه١ه يیم هیگكؾؾ.

 تألیف کتاب ٍ رسالِ ،پخش هجالت ٍ رٍزًاهِ بِ ًام اسالم
ؾق شىاه ٟاهكولی کحابها و قوالههای يٍكٌؿه جىوٗ ؾٌمًاو اوالم لیاؾ اوث و ال آيصاییکه
ً
به يام اوالم يٍك و پؽً هیٌىؾ ،هىلماوها هحىشه يمیٌىيؿ .ایى کحابهتا اکرتكا بته ؼتا٘ك

جعكی ٧يمىؾو ؾیى ه٭ؿن اوالم و گىحكي ؾیى هًىىغ ٌؿهی هىیعیث ،و ليؿه يمىؾو قوىم
شاهلی آو هیباٌؿ .همچًاو هصالجی قا که آوها به يٍك هیقوايًؿ همهی آوها ال ظ٭ى ٪بٍك،
٬ىمپكوحی ،يژاؾپكوحی و ...وؽى هیگىیؿ و به وویلهی ایى هصالت و قولياهههتا جتالي هتی
کًًؿ جا يٝامهای وىویالیىن ،کاپیحالیىن ،اهپكیالیىن٨ ،مًیىن و ...قا ليؿه يمایًؿ.
ً
اوباب و آلههای هؽكب ؾٌمًاو اوالم بىیاق ل یاؾ اوث ،هرال اگك ال هیکكو٨ىيیکه به وویلهی
آو ؾ٠ىت و وؽًكايیهای بیؿاقی اوالهی ايصام هیگیكؾ ،اوح٩اؾهی ؾقوث يٍىؾ آو هن یتک
آلهی هؽكب اوث.
برادر عسیس!
هكا٬ب و بیؿاق بايٕ و بؿاوکه ایى ؾٌمًاو وظٍی به وبب ٔكباجیکه ال هىلمیى ِؿق اوالم

ؼىقؾهايؿ جا ٬یام ٬یاهث يمیگفاقيؿ جى با آقاهً ليؿگی کًی .هماوگىيه که ؾق ابحؿای اوالم بتا
هىلماياو چًیى ق٨حاقی هیکكؾيؿ .اها و٬حیکه هىلماياو ِؿق اوالم به پای ؼىؾ ایىحاؾ ٌؿيؿ و
ُّ
٠لیه آوها ٌمٍیكهای ؼىؾ قا با ٬ىت ایماو و جىکل به اهّٰلل هح١ال کٍیؿيؿ آوگاه بىؾ کته ٨تحط و
پیكولی ٬ؿمهایٌاو قا هیبىویؿ.
ای هسلواى!
اگك ؼىاهاو ا٬حؿاقٌ ،ىکث ،پیكولی و بلًؿهكجبگی هىحی ،په به هرل آوها وك پای ؼىؾ ایىحاؾ
ِ
ٌى و شىاب ؾٌمًاو اوالم قا ٘ىقی بؿه که ؾیگك هكگم شىاقت قویاقویی با جى قا يؿاٌحه باًٌؿ.
َ

َ َ

َْ

َْ َ

ٔاِّوأج ُ
هخ ًُِّاأ ْغي ْ
ٔاِّوَّلَِّتْ َزُُه َ
ایى و٠ؿهی پكوقؾگاق اوث܆ چًاوکه هی٨كهایؿَ  :وَّلِّحَٓ ُِ َ
هٔ َنِّ ...܅ای
ِ

هىلماياوٕ وىث يٍىیؿ و ايؿوهگیى يگكؾیؿ و ٌما بلًؿ هكجبه هىحیؿ܄.
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بلیٕ اهّٰلل هماق چهاق ِؿ وال ٬بل ایى هژؾه قا بكای هىلماياو ؾاؾهاوث .اها ؾق ایًصا ٬یؿ

ْ ُ ُْ ْ ُ ْ
ّ
ِني.ۻ ؾاٌحى ایماو کاهل اوث.
ِّمؤ ٌِِ َِّ
ههمی وشىؾ ؾاقؾ و آو هن ...إِنِّنِخً

ْ ُ ْ َ َ ُ
ِّ
َّ
ِيَ َ
الِل ِّ َّاَّل َ
ٔاِّالصا ِ َ
ۡلاتِ ِّ
ِّآٌ ُِٔاٌِِِّسً ِّوغ ٍِي
همچًیى اهّٰلل ؾق شای ؾیگكی هی٨كهایؿَ  :و َغ َد ِّ ُِّ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ُ َّ
ِّاَّل ْ
ِّو ََلُتَ ّد َِنلَّ ًُِّْٓ
ِيِّارحَ ََضِّل َ ُٓ ًْ َ
َِ رتي ِ ًِِّٓوَِّلٍهَِنِّلًِّٓدِيًِٓ
ِيَ ٌ ِّ
ف اَّل ِّ
ض نٍا اشخخي ِّ
ِف اأ ْر ِ ِّ
ىيصخخي ِفِٓ ًِّ ِ ِّ
َ
َ
ُ
ُْ
َ
َ
ْ َْ َ ْ ْ ًْ َ ُُْ َ
ۼ
ْشكٔن ِِِّبِّشيْئًاِّ....
ٌَِِّبػدِِّخٔف ِ ًِِّٓأٌِاِّحػتدوُ ِِنَِّّلِّي ِ

܅ؼؿاويؿ به کىايی ال ٌما که ایماو آوقؾهايؿ و کاقهای ٌایىحه ايصام ؾاؾهايؿ ،و٠ؿه هیؾهؿ که
ً
١ٙ٬ا آياو قا ؾق لهیى شایگمیى ؼىاهؿ کكؾ܆ هماوگىيه که پیٍیًیاو قا شایگمیى ٬بل ال ؼىؾ کكؾه
ً
اوث .همچًیى آئیى ایٍاو قا که بكاي آياو پىًؿیؿه ظحما پابكشا و بك٬كاق ؼىاهؿ واؼث ،و يیم
ّ
ؼى ٦آياو قا به ّ
اهًیث و آقاهً هبؿل هیوالؾ .هكا هیپكوحًؿ و چیمی قا ايبالم يمیگكؾايًؿ ...܄.
دلیل ّطتن :دٍستی عذُای اس هسلویي تا دضوٌاى اسالم:
ؾٌمًاو اوالم جًها به ي٭ٍهها و ظمالت ؼىؾ اکح٩ا يمیکًًؿ ،بلکه بتا ٨كیتب ؾاؾو ٠تؿهای ال

هىلماياو ٔ١ی ٧اإلیماو و ٤الم ٬كاق ؾاؾو آوها ،ظمالت ؾاؼلی قا قاه ايؿالی هیيمایًؿ و با
اوح٩اؾه ال همیى همؾوقاوٌاو ي٭ٍههای ؼىؾ قا به آوايی پیاؾه هیيمایًؿ.
آقیٕ ؾٌمًاو اوالم جىوٗ هال پىچ و بیاقلي ؾيیا و بًیاؾهای ؾقو٤یىٌاو به يام کمکهای
ؼیكیه و ...ؼىؾ قا به هىلماياو به ً٠ىاو یک ؾووث ؼیكؼىاه يمؾیک هیکًًؿ و هىلماياو ٤ا٨ل
ال ایىکه آوها چه ٨کكی به وك ؾاقيؿ ،بكایٌاو ؾوث ؾووحی ؾقال هیکًًؿ .و٬حی ایى ؼبك ؾق بیى
شاه١ه گىحكي پیؿا کكؾ ،ايىاوهای ٨٭یك بكای به ؾوث آوقؾيً به ٌؿت به آو قشى ٞهیيمایًؿ.
و٬حیکه ؾٌمًاو اوالم ؾل هكؾم قا به ؾوث بیاوقيؿٌ ،كو ٞبه ٘كضقیمی ي٭ٍههای ؼىؾ کكؾه ؾق
يهایث هكؾم قا به وىی هفاهب العاؾی ؼىؾ ؾ٠ىت هیيمایًؿ.
با جؤو ٧لیاؾٕ اهكوله اکرك کىايیکه با ؾٌمًاو اوالم ؾووث هىحًؿ܆ بمقگتاو و هىتئىلیى
شاه١ه ال ٬بیل :قئیه شمهىق ،قهبك٨ ،كهايؿهاو و ...هیباًٌؿ܆ چًاوکه ؾق جلىیمیىو ،قهبك یک
کٍىق اوالهی ا٠الم يمىؾ و گ٩ث :܅هى ايح٭ام وك بالاو اهكیکایی قا ال هصاهؿیى ؼىاهن گك٨ث܄.
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همچًیى همیى قهبك کىؾو وكبالاو يصه اهكیکاییکه به جىوٗ یک ٌیكهكؾ هىلماو کٍتحه
ٌؿه بىؾ قا ٌهیؿ ا٠الو يمىؾه اوث.
و٬حیکه هؿ ٦و ٨کك یک قهبك هىلماو گك٨حى ايح٭ام ک٩اق باٌؿ ،په ال هكؾم ٨٭یك و بیچاقه چه
گالیهای ؾاٌحه باٌین.

اهكوله با ؾیؿو اؤا ٞو أظىال ياگىاق شهاو ،همیٍه به یاؾ ٠مك بتى ؼٙتاب و وتلٙاو

ِالض الؿیى ایىبی

هیا٨حین܆ لیكا ایى ؾو بمقگىاق هماو کىايی بىؾيؿ که بیث الم٭ؿن قا بتا

ؾاؾو ؼىو ؼىؾ ال ؾوث ؾٌمًاو بیؾیى گك٨حًؿ ،ولی هحؤو٩ايه ؾق ایى لهاو ايىاو پىث ٙ٨كت
و ٨كوهایهای به شای آو ٌیكهكؾاو ؾق بیث الم٭ؿن قهبكی هیکًتؿ کته هتؿ ٦وی ،ؾو ؾوتحی
ج٭ؿین يمىؾو بیث الم٭ؿن بكای ؾٌمًاو ِالض الؿیى اوث.

ایى چه يى ٞهىلمايی اوث که ظحی ؾٌمًاو اوالم قا بكاؾق ؼىؾ هیؾايًؿ ،ؾق ظالیکه اهّٰلل

به پیاهبك و هىلماياو هٍؿاق ؾاؾه هی٨كهایؿ:

َّ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
ۻ
ىِّخ ََّّتِّحتت ِ َعِّمِيخَ ُٓ ًِّْ....
وىَِّحرَضِّخِمِّاَلٓٔدِّوَّلِّانلصار

܅یهىؾ و يّاقا هكگم ال جى قأی يؽىاهًؿ ٌؿ ،هگك ایىکه ال آياو پیكوی کًی...܄.
په چٙىق آوها قا ؾووث ؼىؾ هیؾايًؿ؟ ایى وؽىٌاو ال ؾو وشه ؼالی يیىث:
 -۱یا ایىکه ؾقباقهی ؾووحیٌاو ؾقو ٢هیگىیًؿ ،ؾقظالیکه ؾقو ٢گًاه کبیكه اوث و بكای یک
قهبك هىلماو ٌایىحه يیىث که ؾقو٢گى باٌؿ.
 -۸یا ایىکه ؾقباقهی ؾووحیٌاو قاوث هیگىیًؿ و ایى وؽىٌاو و٬حی اهکاو پفیك هیٌىؾ که
آوها هن کیً هن باًٌؿ.
هؿ٨ن ال بیاو وشهها ایى اوث که همهی ها هیؾايین قهبكاو ؾق ظ٭ی٭ث لهامؾاقاو هكؾم هىحًؿ
و به هكگىيه ظكکث کًًؿ ،هكؾم هن هماوگىيه ظكکث هیکًًؿ .و و٬حی یک قهبك با ؾٌمًاو اوالم
ؾووث ٌىؾ و کاقهای لٌث آوها قا ياؾیؿه گیكؾ ،هكؾم يیم به ؾيبال وی قواو هیٌىؾ و ؾق ایتى
هیاو ٤ؿهی وك٘ايی و ٨اوؿ ٌؿه که وبب ٨ىاؾ وایك إ٠اء هیگكؾؾ قهبكاو ياالی ٫اوث .په
ؾق ایى هیاو هكؾم هن هىئىلیحی ؾاقيؿ و آو بالؾاٌحى قهبك ال کاقهای لٌتحً اوتث܆ چًتاوکته
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ؤ َّ َ ْ
َ َ ؤ ؤ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ؤ َ ِّ َ َ ْ َ َ
تی َشم ٌ
َ
یتٟ
ه
و
تة
ه
ا
ه
ِ
تف
ه
ِ
قوىلاهّٰلل هی٨كهایؿ :܅وحکىو هًات وهًات ٨مى أقاؾ أو ی٩ك ٪أهك ِ
ِ
َ ْ
َ ً َ ْ َ َ ۻ
أك ؤبىهؤ ب َّ
الى ْی ِ ٧ک ِائًا هى کاو܄.
ِ ِ ٨
܅به لوؾی ٌاهؿ بالها و وؽحیها ؼىاهیؿ بىؾ܆ کىیکه بؽىاهؿ اهث اوالهی قا په ال ایىکه
یٯشا و یٯپاقچهايؿ هح٩ك ٪والؾ –هكکه که باٌؿ -او قا با ٌمٍیك بميیؿ܄.
برادر عسیس!
هحىشه بايکه همیٍه ؾق ه٭ابل هك گىیًؿهی ظ ،٫یک ؾ٠ىتکًًؿه به با٘ل وشىؾ ؾاٌحه܆ چًاوکه

ؾق ه٭ابل هىوی

٨ك٠ىو و ؾق ه٭ابل ابكاهین

يمكوؾ و ؾق ه٭ابل قوىلاهّٰلل ابىشهل و ابىلهب

يّاقای ١٨لی ال يىل هماو
وشىؾ ؾاٌحًؿ و ایى ؤ ٟجا قول ٬یاهث اؾاهه ؾاقؾ و بؿاوکه یهىؾ و
ِ

ابىشهل و ابىلهب اوث که هكگم ؾووث هىلماو يٍؿه و يؽىاهؿ ٌؿ.

علت ًْنٍ :ارد ضذى گزگاى تا لثاس گَسفٌذ:
ؾق جمام اّ٠اق و شىاه ٟايىاوهای شًایحکاق لیاؾی ال يام پاک اوالم اوح٩اؾه يمىؾه به ه٭امهای

بلًؿی قویؿيؿ .ؾق ِؿق اوالم ایىگىيه ايىاوها قا با يام ܅هًا٫٨܄ هیًٌاؼحًؿ و آیات لیاؾی ؾق
اقجباٖ به ي٭ٍهها و کاقهایٌاو يالل ٌؿه و همچًیى ه٭ام آوها ؾق قول ٬یاهث ال ه٭ام ک٩اق هن

های
بؿجك و ٠فابٌاو ٌؿیؿجك ـکك ٌؿهاوث .اها ب١ؿ ال لهاو ِعابه #ایىها به گكوهها و ٨ك٬ه ِ
لیاؾی جبؿیل ٌؿيؿ .ایىها به هايًؿ هًا٨٭یى اؾ٠ای هّلط بىؾو ؾق قوی لهیى قا ؾاقيؿ ،ولی ؾق
ظ٭ی٭ث هماو ه٩ىؿیى ٨یا قْ هىحًؿ܆ چًاوکه اهّٰلل هح١ال ؾق هىقؾٌاو چًیى هی٨كهایؿ:

َّ
َ َ ٓ َّ ُ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ
َ
َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ْ ۡ َ ِ َ ُ ٓ ْ َّ َ َ ۡ
اَِّن َُ ُ
ِّو ِّلَٰسََِِّّلِّ
ِّم ۡصي ُِدٔنِّ ١١أَّلِّإِجًًِِّّْٓٱلٍفصِ دون
ِِّفِّٱأۡرضِّكالٔاِّإِجٍ
ِإَوذاِّرِيوِّلًَِّّٓلِّتف ِ
صدوا ِ
ۡ
َ
ۼ
يَش ُػ ُرونِّ.١٢

܅هًگاهیکه به ایٍاو گ٩حه ٌىؾ :ؾق لهیى ٨ىاؾ و جباهی يکًیؿ ،گىیًؿ :ها اِتالض گكايتی بتیً
يیىحین ٔ ٓ۱۱هاوٕ ایٍاو بیگماو ٨ىاؾکًًؿگاوايؿ و لیکى پی يمیبكيؿ܄.
هك ٨ك٬های ال ایىها ٔكبات بمقگ و ههلکی قا به ؾیى اوالم و هىلماياو واقؾ کتكؾهايتؿ کته
بمقگجكیى ؾوحههای آياو قوا ٓ٨هیباٌؿ .آياو يیم به چًؿیى ٨ك٬ه ج٭ىین ٌؿهايؿ که یکی ال آو
٨ك٬هها قوا٩ِ ٓ٨ىی هیباٌؿ܆ آوها به قهبكی ٌاه اوما٠یل ِ٩ىی آو٬ؿق ٔكبات ههلکی بك
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ؾیى اوالم واقؾ يمىؾهايؿ که هیچهلث ک٩كی جا به ظال ایىکاق قا ايصام يؿاؾهاوث .آوها کىايی
ّ
وًی هفهباو ّ
جبكا کًًؿ و به ابىبکك٠ ،مك و ٠رماو #لً١تث
بىؾيؿ که هكؾم قا اهك هیکكؾيؿ جا ال
ب٩كوحًؿ و اگك کىی ایىکاق قا ٬بىل يمیکكؾ او قا با ظالث ه٩حٕعی به ٬حل هیقوايیؿيؿ ،به ٨اهیل
و ؼايىاؾهاي هحک ظكهث هیکكؾيؿ .آوها هىاشؿ اهلوًث قا یا جؽكیب و یا جبؿیل به ٘ىیله
ّ
شتىاو لیبتا قوی جبكیتمی قا
هیيمىؾيؿ .آوها بكای يمایً پیكولی و جىلٗ بك جبكیم ؾوالؾه پىك
ِ
ايحؽاب کكؾه به ؾقباق بكؾيؿ و ٌاه به همهی آوها جصاول کكؾ .آوها ٌکن لياو باقؾاق قا هیؾقیؿيؿ
و شًیىٌاو قا به شكم اوالم به ٬حل هیقوايؿيؿ .ؾق ؼالل چًؿ قول ؾق جبكیم بیىث هماق هىلماو
قا کٍحًؿ .هكکه ؾق ٌیكال ،گیالو و ب٥ؿاؾ به ؼلی٩ههای وهگايه لً١ث يمی٨كوحاؾ او قا والؼی
هیکكؾيؿ و با اـیث و آلاق به ٬حل هیقوايیؿيؿ.
گكوهی ال ِ٩ىیاو به ٨كهايؿهی هكؾی به يام ܅٬لی شاو܄ به ومث هكات گىیل ٌؿيؿ .هكؾم
هكات که شًایات ِ٩ىیها و ٬ملباٌاو قا ًٌیؿه بىؾيؿ ،قاه چاقه قا بك ایى ؾیؿيؿ کته ؾاو٘لبايته
جىلین ٬ملباٌاو ٌىيؿ ،جا ٌایؿ ال جصاول و کٍحاق بكهًؿ٬ .لی شاو په ال آوکه ٌهك قا به ؾوث
گك٨ث٠ ،لماء و ا٠یاو قا به هىصؿ شاه٨ ٟكاؼىايؿ .او ؾق هىصؿ به ٬أیال٭ٕات هكات ؾوحىق
ؾاؾ که ٌی١ه ٌىؾ و بك ٨كال هًبك ق٨حه ّ
جبكا کًؿ و بك ابىبکك٠ ،مك و ٠رماو #لً١ث ب٩كوحؿ و ظکن
ّ
ک٩ك وًیها قا ِاؾق يمایؿ٬ .أیال٭ٕات بیچاقه که يمیجىايىث چًیى ؾوحىقی قا اشابث کًؿ،
ؾق هماوشا ؾق کًاق هًبك به ؾوث ٬ملباٌاو به ٌتهاؾت قوتیؿٌ .تکمً قا ؾقیؿيتؿ و اه١تاء و
اظٍاءي قا به پای هًبك قیؽحًؿ و ؾق يهایث شىؿي قا با شىؿ ظا ٛ٨لیى الؿیى [ه٩حی اٝ٠ن
هكات] و همكاه اشىاؾ چًؿجى ؾیگك ال بمقگاو و ا٠یاو هكات ؾق هیؿاو ٌهك به آجً کٍیؿيؿ܄.

ۻ

شًایات ِ٩ىیاو آو٬ؿق لیاؾ اوث که جاقیػ اٌکال هؽحل ٧آو قا ؾق قي،هتا و ِت٩عات
هؽحل ٧بیاو يمىؾه و يمیجىاو همه قا ؾق ایىشا بیاو يمىؾ.
٬ابل ـکك اوث که بؿايین چًیى ؾولث ٜالن چگىيه ال ِ٩عهی جاقیػ بكچیتؿه ٌتؿ܆ آقیٕ
ؾولث ِ٩ىیه که په ال ؾو ٬كو ؼىوقیمی و قیٍهکى يمىؾو ٠لن و اؾب ال ِ٩عهی هىحی ایكاو
و به ٌهاؾت قوايؿو هیلیىوها ايىاو ،لکهی يًگی قا بك جاقیػ ایكاو ق٬ن لؾ و هىیتث اِتلی و
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چهكهای وا١٬ی قوا ٓ٨و ؾٌمًی پًهايی آوها قا هىیؿا واؼث و ؾق وال ۱۷۸۸م جىوٗ یکی
ال ٬بایل ا٥٨او ال ِ٩عهی وشىؾ بكچیؿه ٌؿ܆ ال آوشتاییکته هتكؾم ا٥٨ايىتحاو ٌتکًصههتای
ً
وظٍحًاک ِ٩ىیاو قا به شاو ؼكیؿيؿ ،ولی هفهب ٌی١ه قا شبكا يپفیك٨حًؿ ،همیٍه همچىو ٌیكی
ؾق پی ايح٭امگك٨حى ال ِ٩ىیاو ٜالن و ؼىوؼىاق بىؾيؿ .اهیكویه ،اولیى وكؾاق ا٥٨ايی بىؾ که بك
ِ٩ىیها جاؼث .او په ال یک وال ؾاق ٨ايی قا وؾا ٞگ٩ث .په ال او ٨كليؿي اهیك هعمىؾ قاه

پؿق قا اؾاهه ؾاؾه به وؽحی با ِ٩ىیاو ؾق ا٨حاؾ.ۻ جا ایىکه ؾق يهایث هىٌ ٫٨ؿيؿ هىحه ،قیٍته و
شكذىههی آياو قا ال بیػ و بًیاؾ بك کًًؿ.
ؾق ّ٠ك ظأك و کًىيی هن ِ٩ىیه ٜهىق کكؾه و جاقیػ پؿقاوٌاو قا ليؿه واؼحهايؿ .آوها ؾق
لبان اوالم به شً ،با اوالم پكؾاؼحهايؿ و همچىو ظیىايی ؾقيؿه و ؼىوآٌام به شاو هىلماياو
ؾق ا٨حاؾهايؿ .آوها ؾق وىقیه٠ ،كا ٪و کٍىقهای ؾیگك ؾوث به ايىا ٞو ا٬ىام ٠ملیات جكوقیىحی
لؾه و جا به اهكول بیً ال ۵۶۶هماق هىلماو قا ؾق وىقیه به ٌهاؾت قوايؿهايؿ و ؾق ٠كا ٪آهاق کٍحه
های آياو بیظؿ و ظّك اوث .آوها هك يى ٞشًایث قا ؾق ظ ٫اهل وًث هٝلىم قوا هیؾاقيؿ.
به لياو پاکؾاهى و ٩٠ی ٧جصاول هیيمایًؿ .ؾق ليؿاوها به پىكاو شىاو جصاول هیکًًؿ .بچههای
ٌیكؼىاقه قا ؾق بكابك ؾیؿگاو پؿق و هاؾق ٌاو به بك ٪هیؾهًؿ و به يى٨ ٞصی١ی به ٬حل هیقوايًؿ.
هىاشؿ قا هًهؿم و ویكاو هیواليؿ .هىلماياو قا ليؿه به گىق هیکًًؿ و به آوها جل٭یى هیيمایًؿ
جا به ؼؿا بىؾو بٍاق يصه ا٬كاق کًًؿ .ولی هىلماياو با اوالم ؼىؾ ليؿه به گىق هیٌىيؿ جا ک٩اق
ایى آقلویٌاو قا با ؼىؾ به گىق ببكيؿ.
آيايیکه ایى٬ؿق شىق و ٜلن هیکًًؿ ،هماو کىايی هىحًؿ که ؾوث به ؾوث بمقگاو یهىؾی،
هىیعی و کمىيیىث يهاؾهايؿ و ؾوٌاؾوي آوها قاه هیقويؿ و ؾق کٍحى هىلماياو بیپًاه گىیی
وب٭ث قا ال آياو قبىؾهايؿ .ؾق شاه١هی اهكولی گكوههای لیاؾی همچىو ِ٩ىیاو قإ٨ی بتا
لبان اوالم ٜاهك ٌؿهايؿ جا اهث اوالهی قا به ویكايی بکٍايًؿ.
آقیٕ قوا ٓ٨هماو کىايیايؿ که ظٕكت ظىیى قا به ٌهاؾت قوايیؿيؿ و اهكوله اؾ٠ای
هعبث آو قا هیکًًؿ ،آقیٕ ایىها هماو کىايی هىحًؿ که همیٍه ال ؾاؼل به ٬لب هىتلماياو
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ؼًصك هیلؾيؿ ،ولی هیچکه هحىشه يمیٌؿ .آياو –ال١یاـ بااهّٰلل– ابىبکك ِؿی ٫و ٠مك ٨اقو$٪

قا ولؿالميا هیؼىايًؿ و به امالمؤهًیى ٠ایٍۀ ِؿی٭ه& وؽًاو بیشا و لٌحی قا يىبث هیؾهًؿ.
آقیٕ ایىها هماو کىايی هىحًؿ که ؾٌمًیٌاو يىبث به اوالم ال یهىؾ و يّاقا هن بؿجك و
وكوؽث جك اوث.
برادر عسیس!
ببیىکه يىل ِ٩ىیاو به ؼا٘ك ٌکىث اشؿاؾٌاو ،اهكوله بكای گك٨حى ايح٭ام آهؿهايؿ .آیا جى ایى

همه ٌکًصهایکه ِ٩ىیاو ٠لیه اشؿاؾ هى و جى به ؼا٘ك اوالم قوا ؾاٌحهايؿ قا ٨كاهىي هیکًی؟
ایى قا بؿاو کىیکه بایؿ به ؼا٘ك اوالم ايح٭ام بگیكؾ و بكای ال بیى بكؾو ؼكا٨ات و شایگمیًی اوالم
ياب به شای آو جالي کًؿ ،آو جى هىحی ...بكؼیم بكاؾقم هماوگىيه که پؿقاوهاو بكای اولیىباق آوها
قا ال ِ٩عهی جاق یػ بكچیؿيؿ ،هى و جى هن بایؿ قاهٌاو قا اؾاهه ؾهین و ؾقوی بكای ٨كليؿاو ِ٩ىیه
بؿهین که جا قول ٬یاهث يحىايًؿ کلمهی ايح٭ام قا به لباو بیاوقيؿ.
علت دّنً :ثَدى توزکش فکزی ٍ هطَرتی:
یکی ال ٠ىاهل بمقگ و اواوی و یکی ال ههنجكیى ٠لل ايعٙاٖ و ٌکىث هىلماياو ،يبىؾو جمكکم

٨کكی و هٍىقجی اوث .ؾق ایى هبعد به ؾو هىٔى ٞاٌاقه هیٌىؾ:
 -۱جمكکم ٨کكی܆ ایى ،وبب پیؿایً قاههای بهحك بكای اوحىاقی اوث .البحه جمكکم ٨کكی و٬حی
هیجىايؿ ؾق شاه١ه هؤذكجك واٌ ٟ٬ىؾ که با هىقؾ ب١ؿی پیىيؿ بؽىقؾ.
 -۸جمكکم هٍىقجی܆ ٠ملکكؾ ٨کك یک ايىاو به هًملهی یک قیٍحه اوث ،ال ؾو ٨كؾ هايًؿ ؾو قٌحه
و اها ٠ملکكؾ ٨کك یک شم١یث به هًملهی قیىماو هىحعکن و ياگىىحًی اوث که هیچکه ٬اؾق
به  ٟٙ٬کكؾيً يیىث .اگك جمكکم ٨کكی و هٍىقجی چیم ههمی يمیبىؾ ،چكا اهّٰلل هح١ال پیتاهبك
قا اهك به چًیى کاقی هیيمىؾ܆ چًاوکه هی٨كهایؿ:
َْ

َ ُ
ِِّفِّاأ ْمرِِّ....ۻ ܅...و ؾق کاقها با آياو هٍىقت کى ...܄.
َ ِّ...وشاوِ ْرْ ًْ ِ ِّ

هنچًیى ؾق شایی ؾیگك هی٨كهایؿ:
َ

َ ُُْ ْ ُ
ِّش َ
ٔرىِّةَيَِْ ُٓ ًِّْ....ۼ ܅ ...و کاقها قا با هٍىقت ؾق بیى ؼىؾ ايصام هیؾهًؿ ...܄.
ِّ...وأمرًْ
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به قاوحی هىلمايايیکه هیؼىاهًؿ ٨هن ؾقوث و ٠می ٫ال اوالم ؾاٌحه باًٌؿ ،اللم اوث که
ً
با هن اقجباٖ بك٬كاق کًًؿ جا ایىکه همؿیگك قا یاقی قوايًؿ܆ لیكا اکركا کاقها ؾق اوالم به ِتىقت
٨كؾی جّىق يمیٌىؾ و ٠مل ٨كؾی کا٨ی يیىث و کاق به شایی يبكؾه و ٨ایؿهی ؾقوحی هن يؿاقؾ.
په اللم و ٔكوقی اوث که کاق به ِىقت گكوهی و ؾوحه شم١ی ايصام یابؿ .هىلماياو بایتؿ

یکؿیگك قا به ؼا٘ك اهّٰلل ؾووث ؾاٌحه و هنيٍیى هن باًٌؿ و ؾق ٕ٬ایای هٍکل با هن ج٩اهن
و هٍىقت ؾاٌحه باًٌؿ ،اگكچه ٘كل يٝكٌاو هؽحل ٧باٌؿ܆ لیكا هیچ هىلمايی يمیجىايؿ بؿوو
ج٩اهن و هٍىقت کاق ؾقوحی قا ايصام ؾهؿ.
اگك هىلماياو اهكولی بكای ايصام اهىق ،با همؿیگك هٍىقه يمایًتؿ و جمكکتم ٨کتكی ؾاٌتحه
باًٌؿ ،هیجىايًؿ به هى٨٭یثهای لیاؾی ؾوث یابًؿ .ولی هحؤو٩ايه شىاياو ّ٠ك ظأك به شای

ایىکه ؾق اقجباٖ به پیٍك٨ث و جك٬ی ؾیى ٨کك کًًؿ ،جمام ٨کك و اهؿاٌ٦او قا بكای به ؾوث آوقؾو
هال ؾيیا ،کاقهای ؼال ،٦به ؾوث آوقؾو ؼىاهٍات ي٩ىايی ،لياو ٨اظٍه و ق٬اِه ،جماٌتای
٨یلنها ،وكیالها ،و ٤یكه بكياهههای هبحفل هىبایلها و جلىیمیىوها به کاق هیبكيؿ.
و٬حیکه شىاو هىلماو ٨یلنهای هبحفل و ...قا هیبیًؿ ،هیصايی هیٌىؾ܆ ٌب و قول به ٨کك
لوهای ٨اظٍه هیا٨حؿ܆ چًاوکه ؾق کٍىق ایكاو ،شىايی وكیالی قا هی بیًؿ ،به یکی ال بالیگكاو
آو وكیال ٠ال٬ههًؿ ٌؿه ال پؿقي هیؼىاهؿ که با ٨كوي گىوً٩ؿايً همیًهی و٩ك وی قا جؤهیى
کًؿ جا آو ؾؼحك قا پیؿا يمایؿ ،اها پؿقي با ایىکاق هؽال٩ث هیکًؿ .و٬حی شىاو هحىشه هیٌىؾ که
ؼايىاؾهاي ظأك به ٨كوي گىوً٩ؿاو يیىحًؿ ،با ؼىقؾو ٬كَ ا٬ؿام به ؼىؾ کٍی هیيمایؿ.
جَاى عسیس ،برادرم!
بیا وال و وكوؾ ،لهى و ل١ب و ؾیؿو ٨یلنهای هبحفل قا کًاق بگفاق به ٨کك ؾیى بايٕٕ به ؼؿا ٬ىنٕ

اگك ٠لماء ،شىاياو و ؾولثهكؾاو اهكولی با هن هٍىقه کًًؿ ،به قاههایی ؾوث پیؿا ؼىاهًؿ کكؾ
که با٠د هى٨٭یثٌاو ؾق ؾیى و ؾيیا ؼىاهؿ ٌؿ.
په بكاؾقم هکى ،ؾوث ال ایى ٨ىاؾها بكؾاقٕ يٍىؾ که ٨كؾای ٬یاهث ک٩اق ؾق شهًن ً٘١ه ؾهًؿ
و بگىیًؿ :܅ؾق ؾيیا ها يگفاٌحین به آوىؾگی ليؿگی کًیؿ و ظاال هن با ها ؾق آجً هیوىلیؿ؟ٕٕ
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چًاوکه بهٍحیاو ال شهًمیاو چًیى وؤال هیکًًؿ:

َ
َ ُ َّ َ ُ ُ
ََۡ َ ُ
َ ُ ْ َ َ ُ
َ َ َ َ ُ
ٔض َ
م ِّجُ ۡعػ ًُِِّ ِّٱلٍۡ ۡصه َ
َِ ِّٱل ۡ ٍُ َصيّ َ
ٌِّ َعِّ
ِني ِّ ٤٤وكِاَِّن
ِني ِّ ٤٣ولً ُِّ
ِِّف ِّ َشل َر ِّ ٤٢كالٔا ِّل ًۡ ُِّم ٌِّ َِّ
هس ًۡ ِ ِّ
ٌاِّشي ِّ
ِ
َ
ۡ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ۻ
َّ
َۡ
ِّٱىشفِػ َ
َّتِّأحىََِٰاِّٱَلَل ُ
ٱۡلآن َ
ُ َۡ ّ
َ
ِنيِّ ٤٧ذ ٍَاِّحِف ُػ ُٓ ًِّۡشػَٰ َػث َٰ
ِيََِّ ٤٦خ َّ ّّ
ِنيِّ.٤٨
ِ ِ
ضنيِِّّ٤٥وكِاُِّس ِذ ِّبِئ ِمِّٱدل ِ

܅چه چیمهایی ٌما قا به ؾولغ کٍايؿه اوث؟ ٔ ٓ۴۸هیگىیًؿ[ :ؾق شهاو] ال لهكهی يمالگماقاو

يبىؾهاین ٔ ٓ۴۳و به هىحمًؿ ؼىقاٮ يمیؾاؾهاین ٔ ٓ۴۴و ها پیىوحه با با٘لگكایاو [هتنيٍتیى و
هنِؿا هیٌؿهاین و به کاقهای بیهىؾه با آياو] ٨كو هیق٨حهاین ٔ ٓ۴۵و قول وما و شمای [٬یاهث]
قا ؾقو ٢هیؾايىحهاین ٔ ٓ۴۶جا هكگ به وكا٢هاو آهؿ ٔ ٓ۴۷ؾیگك ٌ٩ا٠ث و هیايصیگك ی ٌ٩ا٠ث
کًًؿگاو و هیايصیگكاو بكایٍاو وىؾی يمیبؽٍؿ ٔٓ۴۸܄.
برادر عسیسم!
بایؿ هى و جى به ٨کك ؾیى باٌین و ؼىؾ قا ؾق قاه آو ٬كباو کًین܆ لیكا ایى ؾیى يیىث که به هى و جى

يیال ؾاٌحه باٌؿ ،بلکه هى و جى به آو يیال ؾاقین ،ایى ها يیىحین که به ؾیى ٠مت هیبؽٍین ،بلکه
ایى ؾیى اوث که به هى و جى ٠مت هیبؽٍؿ .و اگك ال ؾیى ٨اِله بگیكین ،ؼىاق و ـلیل و پىث
و بیآبكو ؼىاهین ٌؿ و ایى ـلث و ؼىاقی ٨٭ٗ ؾق آؼكت يیىث ،بلکه ؾق ؾيیا هن به يمؾ هتكؾم
بیاقلي هیٌىین.
علت یاسدّنً :ثَدى ضیزهزداى پیطیي:
هك لهاوکه ِ٩عات جاقیػ قا وق ٪هیليین هحىشه کىايی هیٌى ین که ِ٩عات جاقیػ قا با ؼىو

ؼىؾ قيگیى واؼحهايؿ ،با ٌیكايی بكهیؼىقین که ليؿگی ؼىؾ قا و ٧٬قوايیؿو ؾیى به يىل آیًؿه
يمىؾيؿ و با شاوٍ٨ايیهای ؼىؾ ؾيیا قا به ظیكت آوقؾيؿ .و آوها کىايی يیىحًؿ به شم پكوايگاو ٌمٟ
َ
قوالث و ؾلباؼحگاو قهبك بٍكیث و ٠لنبكؾاقاو پكچن جىظیؿ که به يام ِعابه #یاؾ هیٌىيؿ.
آقیٕ آوها ٨كٌحگاو لهیىيٍیًی هىحًؿ که بكای پیٍك٨ث و جك٬ی ؾیى ،بمقگجكیى جکالی ٧و
هٍ٭ثها قا هحعمل ٌؿيؿ .کىايی هىحًؿ که ؾٌمًاو اوالم هًىل هن ال ًٌیؿو يامٌاو لكله بك
ايؿامٌاو هیا٨حؿ܆ لیكا آوها کىايی هىحًؿ که هكگاه ال ٘ك ٦ؾٌمًاو اوالم ٌکًصه هیٌؿيؿ
جا ال ؾیى اوالم بكگكؾيؿ ،يه جًها ال ؾیى اوالم بك يمیگٍحًؿ و جىلین يمیٌؿيؿ ،بلکه همیٍه ؾق
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لیك ٌکًصه يؿای «احدٌ َاَحدٌَ» قا وكهیؾاؾيؿ و و٬حیکه ٌهیؿ هیٌؿيؿ با يؿای «فزتَوربَالكعبة»َ

شاو ؼىؾ قا به ظ ٫جىلین هیکكؾيؿ .جا ظؿی قویؿه بىؾ که ؾٌمًاو اوالم ال ٌکًصهکكؾو و به
ٌهاؾت قوايیؿو آوها ؼىحه ٌؿه و ظیكاو به ظال ؼىؾ هايؿه بىؾيؿ که با آياو چه کاق کًًؿ.

وؽى ٨٭ٗ ال لهاو ِعابه #يیىث܆ لیكا ٠ؿهای اؾ٠ا هیيمایًؿ که ٌصا٠ث ِعابه #به

ؾلیل آهاؾهوالی جىوٗ قهبك بٍكیث بىؾه و ظاال که آيعٕكت ؾق هیاو ها يیىث ،ؾیگك هايًؿ
ِعابه کىی پیؿا يمیٌىؾ .البحه بًؿه ٬بىل ؾاقم که ظماوهآ٨كیًیهای ٌیكهكؾاو ِؿق اوالم به

٠لث آهاؾهوالیهای بمقگجكیى ه١لن جاقیػ بىؾ ،ولی بایؿ ایى قا هن بؿايین که قوىلاهّٰلل و آو
ه١لن بمقگ ،با اوح٩اؾه ال ٠لن بمقگ [٬كآو ٝ٠ین الٍؤو] هكؾم قا قاهًمایی يمتىؾه و آهتاؾه هتی

واؼث .آیا په ال ؾقگفٌث قوىلاهّٰلل آو کحاب با٬ی هايؿه یا ؼیك؟ٕ آیا آهاؾه والی جىوٗ

٬كآو٨ ،٭ٗ ؾق جىاو آيعٕكت بىؾه [یً١ی کىی ؾیگكی يمیجىايؿ ال آو اوح٩اؾه کًؿ؟] ایى ظك٦

اٌحباه اوث܆ لیكا ب١ؿ ال ؾقگفٌث قوىلاهّٰلل و ظحی ب١ؿ ال لهاو ِعابهٌ #یكهكؾاو لیاؾی
وشىؾ ؾاٌحًؿ که به ؼا٘ك ؾیى اوالم جالي هیيمىؾيؿ .به ٘ىق هرال یکی ال آو ٌیكهكؾاو ،ولٙاو
هعمؿ ٨اجط ٨ ،اجط ٬ىًًٙٙیه یا اوحايبىل اهكولی هیباٌؿ܆ ٌهكی اوحكاجژیکه قوىلاهّٰلل
بكای ٨اجط آو هژؾههای ٨كاوايی ؾاؾه بىؾ.
ال لهاو ظٕكت اهیك ه١اویه جا ٬كو هٍحن ،بىیاقی ال وكاو ظکىهثها کىًٌ کكؾيؿ جا

ایى ٬ك٠هی قوىلاهّٰلل قا به يام ؼىؾ ذبث کًًؿ ،اها يحىايىحًؿ ،جا ایىکه ولٙاو هعمؿ بیىث و
چهاقواله ظكکث کكؾ ،ؾق هیاو قاه ایى شىاو ٌب ههمايی ٨كؾی هیٌىؾ .ؾق هًگام ؼىاب هحىشه
هیٌىؾ که ؾق اجا٬ ٪كآوکكین گفاٌحه اوث ،بلًؿ هیٌىؾ جا ِبط به ٠باؾت هیپكؾالؾ که هباؾا به
٬كآو بیاظحكاهی ٌىؾِ .بط هیمباو آهؿ ؾیؿ که چٍنهایً ٬كهم ٌؿه و اٌک هیباقؾ .پكویؿ:
܅چكا يؽىابیؿی؟܄ ٨كهىؾ :܅چٙىق هیجىايىحن ؾق هعٕك ٬كآو ٝ٠ین الٍؤو بؽىابن܄ .ایى شتىاو
بىؾ که ؼىؾ قا به ٬لب وپاه لؾ و ٬ىًًٙٙیه و اوحايبىل قا لهیًهی ٬لمكو اوالم و هىلمیى گكؾايؿ.
شىاو ؾیگكی به يام ولٙاو ِالض الؿیى ایىبی ܆ آو ٌیكهكؾیکه و٬حی ًٌیؿ یکی ال وكاو
ِلیبی به هىلماياو ا٠الم يمىؾه اوث :܅ای هىلماياوٕ ٌما بكویؿ که ها به ٌما ظمله يمىؾه جمام
وكلهیىهایجاو قا ّ
جّك ٦هیکًین و ب١ؿ ؼىؾم هیآیتن ٬بتك پیاهبكجتاو قا يتبً و بتالهیکتًن و

اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی !...

40

اوحؽىاوهایً قا به آجً هیکٍاين܄ .لهايیکه ایى ِؿای ق٠ؿآوا به گىي ِالض الؿیى قویؿ،
بی٬كاق ٌؿ و يؿا بك کٍیؿ که «أينقصَالدينَوأناَحيَ؟!» آیا ؾیى ياٌ ُ٬تىؾ [و بته قوتىلاهّٰلل
جىهیى ٌىؾ] ؾق ظالیکه هى ليؿه هىحن܆ به واهّٰلل ٬ىنٕ ؾووث يؿاٌحن ؼىوقیمی ایصاؾ ٌتىؾ،
ولی جا لهايیکه ایى کا٨ك قا به شهًن ي٩كوحنّ ،
جبىن بك لباين ي٭ً يؽىاهؿ بىث܄ .بتا ایتى يیتكو
بلًؿ ٌؿ و هًگاهیکه ؾق شً ،،لٍکك آوهتا قا ٌکىتث ؾاؾ ،آو کتا٨ك قا گك٨تث و ؼىابايتؿ و
٨كهىؾ« :أليَومََانتَقَمََ َل ِحَمَدَ» اهكول ايح٭ام قوىلاهّٰلل قا هیگیكم.

آقیٕ ایىها شىاو بىؾيؿٌ ،یكهكؾ بىؾيؿ .هحؤو٩ايه يبىؾوٌاو چ٭ؿق جؤذیكاجی بك قوی شاه١هی
اهكولی به وشىؾ آوقؾه که ؾٌمًاو اوالم ،ؾق و٬ث ظیاتٌاو شكأت کاق ايؿکی قا يؿاٌتحًؿ و
ً
اگك ظمله هیکكؾيؿ و یا وؽًی اٌحباهی هیگ٩حًؿ٨ ،ىقا شىابٌاو ؾاؾه هیٌؿ.
به قاوحی که اهكول هىلماياو چ٭ؿق يیالهًؿ کىی هىحًؿ که باوقٌاو قا به ؼىیٍحى ،ا٠حماؾ
ٌاو قا به گفٌحه و اهیؿٌاو قا به آیًؿه بالگكؾايؿ و چ٭ؿق يیالهًؿ کىی هىحًؿ که ایماوٌاو قا به
ؾیًیکه جًها اومی ال آو ؾاقيؿ و ال ظ٭ی٭حً چیمی يمیؾايًؿ و به شای ًٌاؼث و جع٭ی ٫ال ٘كی٫
اقذی به آو گكویؿهايؿ ،به آياو بالگكؾايؿ و با جاليهای ؼىحگی ياپفیك ؼىؾ ،ايىاوها قا ال ٨تكو
ق٨حى ؾق لصًماق هّ١یث و يا٨كهايی اهّٰلل هح١ال يصات ؾهؿ.
اللم به ـکك اوث که پیكولی و ٌکىث هؽحُ به قهبكاو و ٌیكهكؾاو پیٍیى يیىث ،بلکه هك
هىلمايیکه ؼىؾ قا ؾق قاه ؾیى هعکن و اوحىاق بگكؾايؿ و ال اظکام و ٨كاهیى اهّٰلل به ٘كی٭هی
أظىى پیكوی کًؿ ،هیجىايؿ همچىو ٌیكهكؾاو گفٌحه ،اوالم قا به پیتكولی بكوتايؿ و پتىلهی
ؾٌمًاو اوالم قا به ؼا ک آلىؾه و یکىاو يمایؿ܆ لیكا کىیکه ؾق قاه ؾیى اوالم کىًٌ کًؿ ،او
ال شملهی ظمب اهّٰلل هح١ال به ٌماق هیقوؾ و اهّٰلل هح١ال او قا کمک يمىؾه و ؾق ه٭ابل ؾٌمى پیكول

هیگكؾايؿ܆ چًاوکه ؾق هىقؾ ِعابه #هی٨كهایؿ:
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܅[ای پیاهبكٕ] هكؾهايی قا يؽىاهی یا٨ث که به ؼؿا و قول ٬یاهث ایماو ؾاٌحه باًٌؿ ،ولی کىايی
قا به ؾووحی بگیكيؿ که با ؼؿا و پیاهبكي ؾٌمًی وقلیؿه باًٌؿ ،هكچًؿ که آياو پؿقاو ،یا پىكاو،
یا بكاؾقاو و یا ٬ىم و ٬بیلهی ایٍاو باًٌؿ .چكاکه هؤهًاو ،ؼؿا بك ؾلهایٌاو ق٬ن ایماو لؾه اوث
و با ي٩ؽهی قبايی ؼىؾ یاق ی ؾاؾه و ج٭ىیثٌاو کكؾه اوث و ایٍاو قا به با٢های بهٍحی ؾاؼل
هیگكؾايؿ که ال لیك آوها قوؾباقها قواو اوث و شاوؾايه ؾق آوشا هیهايًؿ .ؼؿا ال آياو ؼىًٌىؾ
ً
و ایٍاو هن ال ؼؿا ؼىًٌىؾيؿ .ایًاو ظمب اهّٰلل ايؿ .هاوٕ ظمب اهّٰلل ١ٙ٬ا پیكول و قوحگاق اوث܄.
يکحهای ٬ابل ـکك اوث که قهبك يبایؿ به ؼا٘كی ٌکىث ؼىقؾيً ؾق بكؼی او٬ات ،هؤیىن
ً
و يااهیؿ ٌىؾ܆ لیكا آو یک اهحعاو الهی اوث جا ه١لىم ٌىؾ ،آیا ایى ٌؽُ وا١٬ا ؾووثؾاق ؾیى
ه٭ؿن اوالم اوث܆ یا هرل گكوههای ا٨كا٘ی جًها هؿ ً٨اوح٩اؾه ال يام اوالم هیباٌؿ؟ بایؿ وی
آهاؾهی چًیى اهحعاياجی باٌؿ و بایؿ ؾقک کًؿ که ؾیى اوالم به واؾگی و آوايی به ؾوث يیاهؿه
اوث܆ چىو ٌیكهكؾاو گفٌحه ؾق قاه قوايیؿو ؾیى ،ؼىوهای لیاؾی ؾاؾيؿ و هٍکالجی لیاؾی قا
ً
هحعمل ٌؿيؿ ،جا ؾیى به ها قویؿ .ایى هٙلب قا ٨كهىؾهی اهّٰلل کاهال وأط هیوالؾ܆ چًاوکه
َ
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َّ

َ

ََ

َ

َّ

ُ ْ َ َ

ۡ َ

ِّ
ِّوَلَ ۡػي ٍَ ََِّّٱىؽ َٰ ِذب َ
ِيَ َ
ِّص َدكٔا َ
لِلِّٱَّل َ
هی٨كهایؿَ  :وى َل ۡدِّذ َخ َِّاِّٱَّل َ
نيِّ.٣
ِيٌََِِِّّر ۡتي ِ ِٓ ًَِّۡۖفي َي ۡػي ٍَ ََِّّٱ ُِّ
ِ

ۻ

܅ها کىايی قا که ٬بل ال ایٍاو بىؾيؿ آلهایً کكؾهاین ،آؼك بایؿ ؼؿاويؿ هٍؽُ يمایؿ که چته

کىايی قاوث هیگىیًؿ و چه کىايی ؾقو٢؟܄.
ؾق ظ٭ی٭ث یک قهبك ؾق قاوحای جالي و لظمث ،بایؿ هايًؿ یک هىقچه باٌؿ܆ که هكچًؿ ؾق
هًگام باال ق٨حى به ؾیىاق یا ؼىؾي و یا آـو٬هاي بی٩حؿ ،بالهن يااهیؿ يمیٌىؾ و به جالي ؼىؾ اؾاهه
هیؾهؿ جا به هؿ ً٨بكوؿ.
برادر عسیس!
يبایؿ هى و جى ایى٬ؿق يااهیؿ باٌین ،بایؿ جمام جاليهاو قا به کاق ببكین ،جا ایىکه اهث اوالهی ال

٨اش١ه و بؿبؽحی يصات یابؿ و بایؿ ؼىؾ قا به ؾیى اوالم اوحىاق يمایین جا به پیكولی بكوین . ...

اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی !...

42

علت دٍاسدّنً :ثَدى هحثت تا اهلل ٍ تا رسَلاهلل:
هعىق اِلی پیكولی هىلماياو پیٍیى ،ؾاٌحى هعبث کاهل با اهّٰلل و با پیاهبك بىؾه܆ لیكا ایى

هعبثوقلیٌاو همیٍه آوها قا واؾاق به کاقهای بمقگی هیواؼث که ٠٭ل و ٨کك ايىاو يمیجىايؿ
ؾقوث ّ
جّىق کًؿ که چٙىق جىايىحًؿ به چًیى هى٨٭یثهایی ؾوث یابًؿ.
ؾق ظؿید آهؿه اوث که کىی هیجىايؿ ظالوت و لفت ایماو قا بچٍؿ که با اهّٰلل و قوىلً
هعبث ؾاٌحه باٌؿ܆ چًاوچه ايه بى هالک ال پیاهبك قوایث هیکًؿ که آيعٕكت٨ كهىؾ:
ؤ َ
َ ْ ؤ َ َّ
َ
َ َ ٌ
َ َ
ؤ
َ
َْ
ؤ
܅ذالخ َه ْى ک َّى ِِ ٨یه َو َشؿ َظال َوة ِاإل َیم ِاو :أو َیکىو الل ؤه َو َق ؤوىل ؤه أ َظ َّب ِإل ْی ِه ِه َّما ِو َىاه َما َوأو ؤی ِع َّب
ؤْ َ
ْ َْ ْ َ َ
َّ
الم ْك َء َال ؤیع ُّب ؤه إ َّال ل َّله َو َأ ْو َی ْک َكهَ َأ ْو َی ؤَ ١
ۻ
َ
ىؾ ِ٨ي الک٩ك ک َما َیک َكهؤ أو ؤی٭ف٨ِ ٦ي الً ِاق܄.
ِ ِ ِ ِ
ِ
܅وه گكوه هیجىايًؿ ظالوت و همهای ایماو قا بچًٍؿ -۱ :کىیکه اهّٰلل و قوىلً قا ال همه بیٍحك
ؾووث بؿاقؾ -۸ .کىیکه ٨كؾی قا به ؼا٘ك قٔای اهّٰلل ؾووث بؿاقؾ -۳ .کىیکه په ال ایماو
آوقؾو ،آو٬ؿق ال ک٩ك هحً٩ك باٌؿ܆ چًاوکه ال ا٨حاؾو به آجً هحً٩ك اوث܄.
آقیٕ ٠لث پیٍك٨ث هىلماياو ِؿق اوالم ،ؾاٌحى آ گاهی آياو ال ظالوت ایماو بتىؾ کته
آياو قا واؾاق به ٨ؿاکاقیها هیيمىؾ .ولی لهايیکه هىلماياو اهكولی ال هعبتث اهّٰلل و قوتىلً
٨اِله گك٨حًؿ و ؾل به ؾيیا بىحًؿ ،به ایى بؿبؽحیها هبحال ٌؿيؿ.
ؾق شىاه ٟکًىيی ايىاوهای لیاؾی وشىؾ ؾاقيؿ که اؾ٠ای ؾاٌحى هعبث با اهّٰلل و قوىلً قا هی
يمایًؿ ،ولی لهايیکه به ا٠مال ،ق٨حاق و قوي ليؿگی آياو يٝكی کىجاهی ا٨کًین ،هحىشه هیٌىین
ً
که اؾ٠ایٌاو کاهال بیه٩هىم بىؾه و ٬لىبٌاو ال همچىو هعبحی آ گاهی يؿاقؾ.
َ
په ایى ٠ىا٘ ٧و اظىاوات وىث و ي٩ههای وكؾ ،يه ال ظ ٫ظمایث هیکًؿ و يه ٌكا٨حی
قا ظ ٛ٩هیيمایؿ .اهّٰلل هكؾايی قا که به اِالض ؾیىٌاو همث هی گماقيؿ و جالي هیيمایًؿ،

ُ ُّ ُ ْ َ ُ ُّ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
َ َُ ُ َ
ِِّفِّ
ایىگىيه جىِی ٧هیکًؿَِّ ... :يِتًٓ ِّوي ِ
دتُّٔ ِّأذِى ٍث ِّلَع ِّالٍؤ ٌِِ ِني ِّأغِز ٍة ِّلَع ِّاىَكف ِرِيَ ُِّياِْدون ِ
ِّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َ
ٔنِّل ْٔ ٌَثَِّّلن ِ ٍمِّ....ۼ ܅ؼؿاويؿ ؾووثٌاو هیؾاقؾ و آياو هن ؼؿا قا ؾووث هی
الِلِّوَّلَِّياف
يوِّ ِّ
شب ِ ِ

ؾاقيؿ .يىبث به هؤهًاو يكم و ٨كوجى بىؾه و ؾق بكابك کا٨كاو وؽث و يیكوهًؿيؿ .ؾق قاه ؼؿا شهاؾ

هیکًًؿ و به جالي هیایىحًؿ و ال وكليً هیچ وكليً کًًؿهای هكاوی به ؼىؾ قاه يمیؾهًؿ܄.
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هحؤو٩ايه ؾقشاه١هی اهكولی هعبث هىلماياو به ظؿی کاهً یا٨حه اوث که هًگاهی يتام

هباقک قوىلاهّٰلل گك٨حه هیٌىؾ ،بك آيعٕكت ؾقوؾ يمی٨كوحًؿ ،ؾق ظالیکته آيعٕتكت

چًیى ايىايی قا بؽیل ياهیؿهايؿ و یا اگك ؾقوؾ ب٩كوحًؿ هن ؼیلی به ٠صله چًیى هیگىیًؿ« :صلَ

ً
سلم» .ایىکه وا١٬ا بیايّا٨ی ؾق ظ ٫آيعٕكت هیباٌؿ.

آیا ٌؽّیکه جمام هٍکالت و هٍ٭ثها قا هحعمل ٌؿ جا ایى ؾیى ٝ٠ین قا بكای هى و ٌما
بكوايؿ ،هىحع ٫چًیى چیمی اوث؟ٕ آیا هى و ٌما به شم ؾقوؾ ٨كوحاؾو چه چیمی قا هیجىايین
به آيعٕكت هؿیه کًین؟ٕ په چكا ایى ش٩ا قا ؾق ظ ٫آيعٕكت هیيمایین؟؟

پاؾٌاه ایكاو و٬حی يمؾیک ٬بك شمٍیؿۻ ق٨ث و ب١ؿ ال لیاقت و ٘ىا٦ۼ ،ؾق بكابك ٬بك شمٍیؿ

ایىحاؾه گ٩ث :܅ای شمٍیؿٕ ای قهبك و وكوق هىٕ به قاظحی و آقاهً بؽىاب و يگكاو هبايکه
قاه جى قا پیً گك٨حه و آو قا ؾوباقه ليؿه ؼىاهن يمىؾ܄.

٠صیب اوثٕ آیا جا به اهكول یکی ال ها ؾق بكابك قؤهی هباقک قوىلاهّٰلل ایىتحاؾه چًتیى

پیمايی بىحه اوث؟ٕ و یا چًیى گ٩حه اوث که ܅یا قوىلاهّٰلل ٕ و ای قظمة لل١المیىٕ به آقاهتً
بؽىاب و هیچ يگكاو اهث هبايٕ لیكا جا لهايیکه ؼىو ؾق بؿو ؾاقم ال ؾیى و اهحث ؾ٨ا ٞهیکًنٕ
گكچه که ؾق ایى قاه هماق باق بمیكم و ؾوباقه اهّٰلل هح١ال هكا ليؿه يمایؿ ،بال هن آهاؾهی کٍحه ٌؿو
ؾق ایى قاه هىحن ...܄.
آقیٕ ها با قوىلاهّٰلل هعبث وا١٬ی يؿاقین و ؾق قاه ؾ٨ا ٞال ؾیى اوالم و اهث هیچ ا٬ؿاهی

يمیکًین ،ؾق ظالیکه ِعابه #ؾق ٤موات ؼىؾ قا وپك آيعٕكت هیکكؾيؿ و ال هك وى جیك و
َ
يیمه بك بؿوٌاو اِابث هیکكؾ ،ولی جا لهايیکه ي٩ه ؾق بؿو ؾاٌحًؿ ،ؾوث ال ؾ٨ا ٞبك يؿاٌتحه
يمیگفاٌحًؿ که یک جیك هن به آيعٕكت اِابث کًؿ .ؾٌمًاو اوالم ظیكاو بىؾيؿ و هیگ٩حًؿ:
܅هعمؿ بكای اِعابً چه ؾاؾه که به ؼا٘ك او و ؾیًً ایى٬ؿق ال ؼىؾ و ؼتايىاؾهیٌتاو هتی
گفقيؿ܄ .اها يمیؾايىحؿ که وبب ایى ال ؼىؾگفٌحگی آوها ؾاٌحى آ گاهی ال ظالوت ایماو بىؾ.
٨٭ؿاو هعبث با اهّٰلل وبب ايعكا ٦ال قاه ظ ٫بىؾه و چه بىا به ک٩ك آٌکاق هًحهی هیٌىؾ.
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اهّٰلل هح١ال ؾق اقجباٖ به هٍكکیى چًیى هی٨كهایؿ:

َ َ َّ ُ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ
ِّ َ َ ً ُ ُّ َ ُ ْ َ ُ ّ ِّ
ُ
َ وٌ ََِِّانلَّ ِ
هر ْونِّ
الِلِِّّ...ولِّٔيرىِّاَّلِيَِّظيٍهٔاِّإِذِّي
بِّ ِّ
ونِّ ِّ
اسٌَِِّّحخخِذٌَِِِّّد ِ
الِلِّأُداداَِّيِتٔجًِّٓند ِ
ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َّ َ ِّ َ ً َ َ َّ ِّ َ ُ ْ َ
ۻ
ِيدِّاى َػذا ِِّ.
الِلِّشد
لِلَِّجِيػاِّوأنِّ ِّ
اىػذا ِّأنِّاىلٔةِّ ِّ

܅بكؼی ال هكؾم کىايی هىحًؿ که ٤یك ال ؼؿا ؼؿا گىيههایی بكهیگم یًًؿ و آياو قا همچىو ؼؿا
ؾووث هیؾاقيؿ  ...آيايیکه وحن هیکًًؿ ،اگك هیٌؿ ٠تفابی قا هٍتاهؿه يمایًتؿ کته هًگتام
[قوحاؼیم] هیبیًًؿ[ ،هی٨همًؿ که] ٬ؿقت و ٝ٠مث همه ال آو ؼؿا اوث و ؼؿا ؾاقای ٠فاب
وؽحی اوث܄.
برادر عسیس!
اگك ؼىاهاو ا٬حؿاقٌ ،کىه ،وكبلًؿی و وكا٨كالی هىحی ،ؼالّايه ؼؿا قا ٠باؾت کى و هكچیم

قا ال او بؽىاه و به شایی هعبث وقلیؿو به ؾيیای پىچ و بیاقلي ،با ؼال٭ث و قهبك بمقگتىاقت
هعبث ؾاٌحه بايٕ و اگك ایى هعبث قا پیٍه کًی ،اهّٰلل جى قا وكبلًؿ و وك٨كال هیگكؾايؿ و به
ا٠لی ٠لییى هیقوايؿٕ...
علت سیشدّن :اهزاء ٍ رّثزاى ًاالیق:
یک اهیك و یک قهبك هیجىايؿ با٠د پیٍك٨ث ،جك٬ی و وكبلًؿی یک شاه١ه گكؾؾ܆ به ٌكٖ ایىکه آو

قهبك قوي قهبكی ؼىؾ قا بك ٘كی٭هی قهبكی قوىلاهّٰلل ،ؼل٩ای قاٌؿیى #و ؾیگك ٌتیكهكؾايی
چىو٠ :مك بى ٠بؿال١میم ،ولٙاو ِالض الؿیى ایىبی ،ولٙاو هعمىؾ ليگی

و ...بًا يهؿ.

په ال ٨كوپاٌی اهپكا٘ىقی ه٭حؿق ٠رمايی ،شهاو اوالم با ٨كال و يٍیبهای بىیاقی هىاشه
ٌؿ و ظالحی يابابی قا به ؼىؾ گك٨ث و ال آو به ب١ؿ ه٭امهای بلًؿپایهی ظکىهث٠ ،هؿهؾاقی ؼىؾ
قا به ً٠ىاو یک چىکی ٬ؿقت پًؿاٌحه همیٍه بكای ایى جالي کكؾيؿ که ٬ؿقت و ؾاقایی ؼىؾ قا بته
قغ هكؾم بکٍايًؿ و به جىوٗ هال بیاقلي ؾيیا هكيى٨ ٞىاؾ اؼال٬ی قا بكای اقٔاء ي٩ىن ؼبید
ؼىؾ به کاق ببكيؿ.
ال آيصاییکه اوحؽؿام اهكاء و قهبكاو ٨او ٫و ياالی ،٫یکی ال ي٭ٍههای هؽكب ؾٌمًاو اوالم
اوث ،ؾق اکرك ايحؽابات کٍىقها ،يمایًؿگاو ٌاو با لبان ؾووحی ظٕىق ؾاقيؿ و اگك ٨كؾیکته
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لیكؾوثٌاو اوث به ظکىهث يكوؿ ،ايحؽابات قا به ج١ىی ٫هیايؿاليؿ جا به هؿٌ ٦ىم ؼىؾ که
همايا يابىؾی اوالم و هىلمیى اوث ،بكوًؿ.

ۻ

قهبكايیکه ؾووحی با ؾٌمًاو اوالم ؾاقيؿ ،یگايه هؿٌ٦او ؾوث یا٨حى به هال پىچ ؾيیا اوث
و هیچ ا٬ؿاهی شهث ؼؿهث به ق٠یث يمیيمایًؿ .ؼالِه ایىکه ایى قهبك ال ابحؿا جا آؼك ٠مك،
ؼىؾ هؽحاق و ٤یك هىئىل بىؾه ...او ال جمام ٬یىؾ ،بًؿها و هىئىلیثها ؼىؾ قا آلاؾ هیؾايؿ و ؾق
ه٭ابل هیچ يیكو و ٬ؿقجی پاوػگى يیىث .چًیى ٨كؾی به ا٬حٕای ٠٭یؿهی ؼىؾ ٜالن ،ؼائى و
ً
٘بی١حا ه٥كْ ،هاؾه پكوث و ابى الى٬ث ؼىاهؿ بىؾ.
ؾق ظ٭ی٭ث او جًها هالک پكوقي شىن ؼىؾ اوث و هك٘ىق بؽىاهؿ ال آو اوح٩اؾه هیکًؿ و
هؿ ٦اِلی چًیى ٨كؾی ،جًها ؼؿهث به ؼىاهٍات ي٩ىتايی و بتكآوقؾه وتاؼحى ٔتكوقیات
ظیىايیاي بىؾه و ظحی ؾق هىا١٬یکه بكای هلث و کٍىقي جالي هیکًؿ ،جًها به ؼا٘ك بكآوقؾه
ٌؿو ٔكوقیات ليؿگی ٨كؾی ؼىؾي اوث ،يه ؾیگكاو.
قهبكیکه همیٍه به ٨کك ؼىٌعالی و ؼىيگفقايی باٌؿ ،چگىيه هیجىايؿ ؾیى قا به ٬ؿقت
و ٌکىه قوايؿه و به ؾیى ؼؿهث يمایؿ و ال اهث اوالهی ؾ٨ا ٞکًؿ.
٠ؿهای ال قهبكاو اهكولی ا ّؾ٠ا هیکًًؿ که ؾووحی ها با بكاؾقاوؼاقشی به ي ٟ٩اوالم و هىلمیى
اوث܆ لیكا آوها ال لعا ٚا٬حّاؾ و ...بكای ها کمک هیکًًؿ و بكای به پیكولی قوتايیؿو یتک
ظکىهث به هالیات هًگ٩حی يیال پیؿا هیٌىؾ .اها اوحاؾ هعمؿٙ٬ب ا ّؾ٠ایٌاو قا یک اؾ٠ای
واهی و پىچ ؾايىحه ؾق پاوػ آو چًیى يگاٌحه اوث :܅هىلماياو به ؼىبی هیؾايًؿ که ؾیى ه٭ؿن
اوالم جا کًىو به ٔكوقتهای ا٬حّاؾی وك٨كوؾ يیاوقؾه و جا ابؿ هن يؽىاهؿ آوقؾ܄.

ۼ

اوالم همايًؿ هاٌیى و یا کٍحی اوث و اهكاء همايًؿ هماو قايًؿه و ياؼؿا هىحًؿ .اگك آوها
ا٨كاؾی ِالط و يیکىکاق باًٌؿِ ،اؾ٬ايه ؼؿهث و ٠اؾاليه ظکىهث يمایًؿ ،آو لهاو اوث که
اوالم و هىلمیى به ؾقوحی پیٍك٨ث يمىؾه ٌکىه و ٝ٠مث قا به ؾوث هیآوقيؿ و اگك آياو ا٨كاؾی
٨او٨ ،٫اشك و ٨ىاؾکاق باًٌؿ ،با٠د واژگىو ٌؿو وكيىٌث هلث هىلماو هیٌىيؿ.
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اللم به ـکك اوث که هلثها يیم ؾق ج١ییى اهكاء ٌكیک هىحًؿ .په شكم ال هكؾو٘ك ٦هیباٌؿ܆
لیكا اگك جىؾهی هكؾم قأی ؼىؾ قا به یک قهبك الئ ٫و ِالط بؿهًؿ و آو قا به قیاوث بپفیكيؿ و ٨كیب
اهكاء ؼائى قا يؽىقيؿ ،آيگاه پیكولی ٬ؿمهایٌاو قا بىوه هیليؿ.
وؽًاو و و٠ؿههای ؾقو٤یى ِ
ّ
اهكاء ٨او ٫قا به قیاوث ٬بىل کًًؿ ،به ـلحیکه ؾاقيؿ با٬ی هايؿه و بلکته
ولی اگك هكؾم قهبكاو و ِ
ا٨مایً يیم پیؿا هیکًؿ.
ظاال وؤال ایصاؾ هیٌىؾ که قهبك ؼىب و بؿ چگىيه ًٌاؼحه هیٌىؾ و ها ال کصا بؿايین که
ؼىب کیىث و بؿ کیىث؟ٕ شایی يگكايی يیىث܆ لیكا اهّٰلل هح١ال شىاب ایى وؤال قا ؾاؾه اوث
چًاوکه هی٨كهایؿ:

َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
ْ
َََْ َ ْ َ
ۻ
ْ ْ
ِّاأَ ْر ِضِّأَكَ ُ
َّ َّ َّ ُ ْ
َّ َ
اِّغ َِِّال ٍُِِّه ِّرِِّ....
وفِّوج ِّٓٔ
امٔاِّالصلةِّوآح ُٔاِّالزَكة
ِِّف
ِّوأ َم ُرواِّةِال ٍَػ ُر ِ
اَّلِيَِّإِنٌِّهِاًْ ِ

܅کىايی هىحًؿ که هكگاه ؾق لهیى ایٍاو قا ٬ؿقت بؽٍین ،يمال قا بكپا هیؾاقيؿ و لکات قا هیپكؾاليؿ
و اهك به ه١كو ٦و يهی ال هًکك هیيمایًؿ ...܄.
برادر عسیس!
و٬حی قأی ؼىؾت قا به قهبكی هیؾهی ،ؾ٬ث کى که ایى ٨تكؾ کیىتث؟ ال کصاوتث؟ هتؿ ٦ال

ظکىهحً چیىث؟ ؼىؾوكايه قأیث قا به هك جبهکاقی هؿه جا پٍیماو ٌؿه ظىكت يؽىقی ٕ...
علت چْاردّن :فزاهَش ضذى جْاد:
َّ
ؤَْ ؤ ََ ْ ْ َ ْ
ؤ
َ
َ
قوىلاهّٰلل هی٨كهایؿ :܅ـقوة وً ِام ِاإلوالِم ال ِصهاؾ ِ٨ي و ِبیل الل ِه܄  :܅بمقگجكیى ٬لهی اوتالم
ِ
شهاؾ ؾق قاه ؼؿا اوث܄.
ۼ

به وویلهی ایى ٨كیٕهی ؾیًی بىؾ که هىلماياو ٬بلی ،پكچن اوالم قا ؾق ٌك ٪و ٤كب ٠الن
بك ا٨كاٌحه کكؾيؿ .ایى اهك ال باالجكیى و ههنجكیى ٠ملهایی اوث که ٬كب و يمؾیکی اهّٰلل هح١ال قا
ؾق پی ؾاقؾ و همچًیى ایى ٠مل ال باقلجكیى ٠باؾتها بىؾه که وبب ٨ك ٪بیى هىلماو و هًتا٫٨
يیم هیگكؾؾ .ایى ٨كیٕهی ههن و اواوی بكای بلًؿ ٌؿو کلمهی ܅الإله إالاهّٰلل܄ هٍكوٌ ٞتؿه و
قاهی بكای ؾ٠ىت ٠مىم هكؾم هیباٌؿ.
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شهاؾ جًها یک ٠مل يیىث ،بلکه شهاؾ ٠مت و ٝ٠مث قا به باق هیآوقؾ .شهاؾ وبب ظٛ٩
ياهىن٤ ،یكت و هصؿ اهث اوالهی هیگكؾؾ .هك لهايیکه ایى ٨كیٕهی ههن ؾق شىاه ٟاوالهی
هىقؾ ٠مل ٬كاق گیكؾ ،هیچگاه ؾٌمًاو اوالم شكأت پیؿا يمیکًًؿ که بیًی هىلمايی قا ؼتىيیى
کًًؿ܆ ولى ایىکه آو هىلماو ال لعا ٚشىمی ٔ١ی٧جكیى باٌؿ.

اهمیث شهاؾ آو٬ؿق لیاؾ اوث که اهّٰلل ؾق بىی ال آیات ٬كآو هكگاه که ال ایمتاو ج١كیت٧

يمىؾه ،شهاؾ هن ٌاهل هیباٌؿ [یً١ی شهاؾ هن یکی ال اشمای ج١كی ٧ایماو اوث ].چًاوکته

َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ
ِّ َ َ ُ ِ ِ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ
ِيَ َ
ِّو َأجْ ُف ِ ْ
اْ ُدواِّةهأَ ْم َٔالِٓ ًْ َ
ِّاَّل َ
ِِّفِّ
الِلِِّورشَٔلِّثًِّلًِّيرحاةٔاِّوج
ِّآٌ ُِٔاِّ ِّة ِ ِّ
هی٨كهایتؿ :إِجٍاِّالٍؤٌِِٔن
صه ًِٓ ِ
ِ
ِ
ِّ ُ َ َ ُ
ُ َ ۻ
ِّْ ًُ َّ
َ
ٔن.
ِّالصادِك ِّ
الِلِِّأوىهِم
يوِّ ِّ
شب ِ ِ

ّ
܅هؤهًاو [وا١٬ی] جًها کىايیايؿ که به ؼؿا و پیاهبكي ایماو آوقؾهايؿ ،وپه هكگم ٌٯ و جكؾیؿی

به ؼىؾ قاه يؿاؾهايؿ و با هال و شاو ؼىیً ؾق قاه ؼؿا به جالي ایىحاؾهايؿ و به شهاؾ بكؼاوحهايؿ.
آياو ال شملهی قاوحگىیاو ايؿ܄.

َّ َّ
ِّ ُ َ َ
َ َ َ ُ
ٔاِّو َّ ِِّ َ َ َ
ِيَ َ
َ
ِّآٌ ُِ َ
ِّاَّل َ
الِلِِّأوىهِهمِّ
يوِّ ِّ
و ؾق شایی ؾیگك هی٨كهایؿ :إِن
اَّليَِّْهاج ُرواِّوجاْهد ِ
واِِّفِّشهب ِ ِ
ِّ
َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ِّ
ٌ ۼ
ٔر َ
الِلِّ َد ُف ٌ
ِيً.
ِّرخ ِّ
الِلِِّ َِّو ُِّ
جِّ ِّ
يرجٔنِّرْح

܅کىايیکه ایماو آوقؾهايؿ و کىايیکه هصكت يمىؾهايؿ و ؾق قاه ؼؿا شهاؾ کكؾهايؿ ،آياو قظمث
ؼؿا قا اهیؿ هیؾاقيؿ و ؼؿاويؿ آهكليؿه و ههكباو اوث܄.
ؾق اقجباٖ به ٕ٨یلث شهاؾ آیات و اظاؾید لیاؾی واقؾ ٌؿه اوث .اها ؾق ایًصا هؿ ٦بیاو
يمىؾو ٕ٨ایل آو يیىث ،بلکه ؾق اِل یگايه چیمی که بایؿ هىقؾ بكقوی ٬كاق بگیكؾ ایتى اوتث
که جكک شهاؾ چه جؤذیكات هً٩ی ؾق شاه١ه به وشىؾ هیآوقؾ؟
ْ
َ
ْ
َ
َ َ
ْ َ ََ ْ ؤ ََْ
ؤ
ؤ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
قوىلاهّٰلل هی٨كهایؿ :܅ ِإـا ج َب َای ْ ١ؤح ْن ِبال ِ١یً ِة َو أؼفج ْن أـياب الب٭ك و ق ِٔتیح ْن ِبتالمق ٞو ج َتكکح ؤن
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َّ َ َّ َ َ ؤ ؤ ًّ َ ْ ؤ
ؤ ْ ۽
ال ِص َه َاؾ َولٗ الل ؤه ٠ل ْیک ْن ـال ال َیًم ٠ؤه َظ َّحی ج ْك ِش ؤ١ىا ِإلی ِؾ ِیًکن܄.
ِ
܅آوگاه که ٌما هىلماياو ه١اهله ٠یًه کكؾیؿ و ؤؾم گاو قا گك٨حیؿ [جىشه ه٩كٖ به کاق ؾيیىی] و به
کٍاوقل ی ؼكوًؿ ٌؿیؿ و شهاؾ ؾق قاه اهّٰلل قا جكٮ کكؾیؿ ،ؼؿاويؿ ـلث و پىحی قا بك ٌما چیتكه
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هیگكؾايؿ و آو قا ال ٌما ؾوق يؽىاهؿ کكؾ جا و٬حیکه به ؾیىجاو [پیكوی ال قوىلاهّٰلل و شهاؾ ؾق
قاه اهّٰلل ]بكگكؾیؿ܄.

جكک شهاؾ وبب ؼىاقی و ـلث هیگكؾؾ܆ لیكا شهاؾ وبب ظ٬ ٛ٩ؿقت و ياهىن هىلمیى
اوث .هىلماياو ّاولیه با وشىؾ ایىکه ؾق لهاوٌاو شهاؾ ٨كْ ک٩ایه بىؾ ،اها بال هن همیٍه ؾق
يبكؾها هايًؿ پهلىايی واقؾ هیٌؿيؿ و يؿا وك هیؾاؾيؿ:
ْ
َ
ُ َ ْ
َْ َ
َّ ْ
ني....ۻ ِّ
ىِّاۡل ْصنيَ ِِّ
ِّْ...وِّح َر َّب ُصٔنِّةِِاِّإَِّلِّإِخ َد

܅ ...آیا ؾقباقهی ها هىلماياو شم ؾو ٨كشام يیک چه چیمی قا ايحٝاق ؾاقیؿٕ [یا پیكول ی ؾق ؾيیا و

یا ٌهاؾت ؾق آؼكت] ...܄.
آياو همیٍه آهاؾهی هكيى ٞشاوٍ٨ايی ؾق قاه ؾیى اوالم بىؾيؿ .اهّٰلل ـوالصالل هن بكای آياو
به وبب و١ی و جاليٌاو ،پیكولی و ٨حىظات بمقگی قا يّیب يمىؾ.
هحؤو٩ايه لهايیکه هىلماياو ال شهاؾ  -با وشىؾ ایىکه ؾق ایى لهاو شهاؾ کكؾو ٨كْ ٠تیى
اوث ٨ -اِله گك٨حًؿ و بمؾل و جكوى ٌؿيؿ ،ؾٌمًاو اوالم ٬ؿقت ٬لبی پیتؿا کكؾيتؿ و هكيتىٞ
ٜلمیکه ال ؾوثٌاو هیآهؿ ٠لیهٌاو قوا ؾاٌحًؿ و هىلماياو آو٬ؿق ٔ١ی ٧و ـلیل ٌؿه که
ظحی يمیجىايًؿ ال ياهىن ؼىؾ ؾ٨ا ٞکًًؿ.
اهكوله ال هكکًس ليؿاو يؿای اوح٥اذهی هٝلىهاو بلًؿ اوث که ای هىلماياوٕ به ؾاؾ ها بكویؿ .ها
قا ال چًگال ؾٌمًاو وظٍی يصات ؾهیؿ .ولی گىي ًٌىایی بكای ایى آوالها و يؿاها وشىؾ يتؿاقؾ.
آقیٕ هىلماياو اهكولی شهاؾ قا کًاق گفاٌحًؿ و هٍؿاق الهی قا ٨كاهىي کكؾيؿ که هی٨كهایؿ:

ِّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ّ َ َ ّ َ ٓ َ ۡ ۡ َ َٰ َّ َ َ ُ ُ َ َ ٓ
َ َ َ ُ ۡ َ َُ ُ َ
ٔن ِِّف َ
ِّر َّب َِهاِّ
ٱلرجا ِل ِّوٱىن ِصاءِِّوٱلِٔىد ِن ِّٱَّلِيَ ِّحلٔلهٔن
لِلِّوٱلٍصخضػفِني ٌِّ ِّ
يوٱ ِّ
ِّشب ِ ِِّ
وٌاِّىسً َِّّلحؼَٰخ ِي ِ
َِ ِ
َّ
َّ
َ ۡ ۡ َ ۡ َ َٰ ۡ َ ۡ َ َّ
َّ ُ َ
َّ ُ َ
َلاِّ َِّو ۡ
اِّو ۡ
ۼ
ُمَُِّ ِص ً
ُم َ
ِِّٱىظال ِ ًِِّأَ ْۡيُ َٓ َ
ّياِّ.٧٥
ٱج َػوِّنلَاٌَِِِّّدل
ِّو ِ ِّّ
وِّنلَاٌَِِِّّدل
ٱج َػ ِّ
أخ ِرجِاٌَِِِّّه ِذهِِّٱىلريث

܅چكا بایؿ ؾق قاه ؼؿا و [يصات] هكؾاو و لياو و کىؾکاو ؾقهايؿه و بیچاقهای يصًگیؿ که هیگىیًؿ:
܅باقالهإ ها قا ال ایى ٌهك و ؾیاق یکه واکًاو آو وحمکاقيؿ ؼاقزوال و ال شايب ؼىؾ وكپكوث
و ظمایثگك ی بكای ها پؿیؿآوق و ال وىی ؼىؾ یاوق ی بكایهاو ٬كاق ؾه܄.
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ً
البحه همهی هىلماياو اهكولی کاهال ال شهاؾ ٨اِله يگك٨حهايؿ܆ لیكا ٌیكهكؾاو لیاؾی وشىؾ
ؾاقيؿ که همیٍه شهاؾ هیکًًؿ و ٌ١اقهای کىبًؿهای ٠لیه ؾٌمًاو اوالم ؾاقيؿ ،ولی هحؤو٩ايه ؾق
بیى آياو يیم ايىاوهای وشىؾ ؾاقيؿ که ال يام پاک شهاؾ اوح٩اؾهی وىء هیيمایًؿ و وبب ٌؿيؿ
که هكؾم شاه١ه ال هصاهؿیى يیم ي٩كت پیؿا کًًؿ܆ لیكا بكؼی ال آوها به ؼا٘ك ؼٍن و بكؼی هن
بكای ايح٭ام و بكؼی ؾیگكی هن ال قوی جّ١ب هیشًگًؿ .ظحی ؾق شاه١هی اهكولی کىايی قا
وكا ٢ؾاقین که به ؼايىاؾهی ؼىؾ پیًٍهاؾ کكؾيؿ جا بكایً لو ؾهًؿ ،و٬حیکه ؼايىاؾهی آياو جىاو
پكؾاؼث ههكیه قا يؿاٌحًؿ و ایى پیًٍهاؾ قا قؾ کكؾيؿ ،آوها هن به شهاؾ بك آهؿيؿ جتا ؼتايىاؾه ال
کٍحه ٌؿوٌاو بحكوًؿ و بكای ٌاو لو ؾهًؿ و کىايی هن وشىؾ ؾاٌتحًؿ کته بته ٠لتث ٨تكاق ال
پكؾاؼث بؿهی و ٬كْ ؼىؾ به شهاؾ ق٨حًؿ.

ۻ

ابى هىوی اٌ١ك ی هیگىیؿ :܅هكؾی ،يمؾ پیاهبك آهؿ و گ٩ث :܅ای قوىلؼؿإ شهاؾ ؾق

قاه ؼؿا چیىث؟ لیكا بكؼی ال ها به ؼا٘ك ؼٍن و بكای ايح٭ام و بكؼی هن ال قوی جّ١ب هتی

شًگًؿ܄ قوىلاهّٰلل به وىیً يگاه کكؾ و ٨كهىؾ :܅هكکه به ؼا٘ك وكا٨كالن ؾیىؼؿا بصًگؿ،
ایى شً ،شهاؾ ؾق قاه ؼؿاوث܄.

ۼ

ؾق شاه١هی اهكولی اکرك هكؾم وؤاالت و ٌبهاجی واقؾ هیکًًؿ و هیگىیًؿ :܅ها با کی شهاؾ
کًین܆ لیكا هیچ کا٨كی ؾق کٍىق ؼىؾ يمی بیًین؟ٕ܄.
بایؿ ؾق شىاب آياو گ٩ث:
܅هكگاه ظکما و اهكاء به جكک يمال و واشبات قوی آوقؾيؿ و ؾق هیاو هكؾم بك اوان کحاب و يٝام
اوالهی ظکىهث يکكؾيؿ و هكؾم قا به شايب اِىل اشحما٠ی ؼىؾ و هفاهب العاؾی ک٩كآهیم
ّ
هحعىل کكؾو اهث اوالهی ال ٠٭ایؿ ؼتىؾ بته ٠٭ایتؿ
و گمكاهکًًؿه ؾ٠ىت يمىؾيؿ ،یا ؾق هىیك
شؿیؿ به ١٨الیث پكؾاؼحًؿ܆ هباقله با آوها واشب اوث جا لهايیکه ٨حًه و آٌىب ال بیى بتكوؾ و
ظکىهث ال [آو] ؼؿا ٌىؾ...܄.

۽
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چًاوکه اهّٰلل هح١ال هی٨كهایؿ:

َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ُّ ِّ
لِلِِّ....
ِيَُِّك ُِّّ ِ ِّ
وكاح ِئًِّْخَّتَِّّلِّحسٔنِّف ِخِثِّويسٔنِّادل

ۻ

܅و با آياو پیکاق کًیؿ جا ٨حًهای با٬ی يمايؿ و ؾیى ؼالّايه ال آو ؼؿا گكؾؾ ...܄.
برادر عسیس!
آیا ؾووثؾاقی قول ٬یاهث پیاهبك چهكهی هباقک ؼىؾ قا ال جى بكگكؾايؿ و بگىیؿ :܅بكو ؾوق ٌىٕ

چكا آو ؾیًیکه هى و یاقاين با آوهمه هٍ٭ث به جى قوايیؿین قا يؿیؿهگك٨حی و ال آو ؾ٨ا ٞيکكؾی؟܄.
علت پاًشدّن :عذم تَجِّ تِ جَاًاى:
ؾق لهاو شاهلیث [٬بل ال اوالم] ه١یاق و هال ک بكجكی ا٨كاؾ بكچهاقچیم اوحىاق بىؾ که یکی ال آوها
ّ
هىى بىؾو و ٌیؽىؼیث بىؾ܆ یً١ی ؾق آو لهاو شىاياو اقلي و شایگاهی يؿاٌحًؿ و کىی بته

آياو هیؿاو يمیؾاؾ و آياو قا واؾهلىض ،شاهل و اظم ٫هیؾايىحًؿ .اها لهايیکه اوالم ٠میم آهؿ،
ّ
بك ایى ج٩کكات ٨اوؿ ؼٗ بٙالو کٍیؿ و با ايحؽاب ظٕكت ٠لی به ً٠ىاو يؽىحیى يىشىاو
هىلماو ،به شهايیاو ا٠الم يمىؾ که جًها پیكهكؾها ظ ٫اٜهاق يٝك ؾق شاه١ه قا يؿاقيؿ ،بلکته هتك
يىشىايی همچىو ٠لی بى ابی٘الب هیجىايؿ آلاؾايه ال ؼىقٌیؿ اوالم پكجى قوًٌایی بگیتكؾ
و ال ا٬یايىن بیکكاو هعمؿی آب ظیات بًىٌؿ.
اهّٰلل هح١ال ال بثٌکى بمقگ جاقیػ اؾیاو ظٕكت ابكاهین ؼلیل
هیکًؿ و هی٨كهایؿ:

با ل ٛ٩܅٨حی܄ [شىاو] یاؾ

َ ُ َ َْ َ
ُ ۼ
اِّذ ًَّتِّي َ ْذ ُن ُر ُْ ًْ ُِّح َل ُال َ ُ
ِيً.
َِّلِّإِة ْ َراْ ِّ
كالٔاِّش ٍِػِ

܅گ٩حًؿ :شىايی ال [هؽال٩ث با] بثها وؽى هیگ٩ث که به او ابكاهین هیگىیًؿ܄.
همچًیى ؾق هىقؾ اِعاب که ،٧آو شىاياو ٬هكهايیکه ؾق ه٭ابل ؾ٬یايىن پاؾٌاه ٜالن و٬ث
ایىحاؾگی کكؾيؿ ،چًیى هی٨كهایؿ:

ٌ

َّ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ّ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ
ِّْ ًدى.
إِجًِّٓف ِخيثِّآٌِٔاِّةِرب ِ ًِِّٓوزِدُاًْ

۽

܅آوها شىايايی بىؾيؿ که به پكوقؾگاقٌاو ایماو آوقؾيؿ و ها بك هؿایثٌاو ا٨موؾین܄.
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ؼالِه ایىکه قوىل هٝ١ن اوالم ؾق ليؿگی  ۸۳وال يبىتٌاو بكای شىاياو چًاو شایگاهی
٬ایل ٌؿيؿ که هیچ٬ايىو و ٌكی١حی جا به ظال ٬ایل به آو يٍؿه و جا ٬یاهث هن يؽىاهؿ ٌؿ.
اگك يگاه گفقا و هكوق کىجاه بك جاقیػ وكاوك ا٨حؽاق و اقلٌمًؿ اوالم ؾاٌحه باٌین ،هحىشه هی
بؿو جىلؿ ؼىیً جا کًىو ،به ویژه ؾق ّ٠ك ٘الیی قوتىل
ٌىین و ؾقهییابین که اوالم ٠میم ال ِ

اکكم و ؼل٩ای قاٌؿیى#܆ جىوٗ قٌاؾتها ،ظماوه آ٨كیًیها ،ابحکاقات و ؼال٬یثهای
شىاياو قٌؿ و ّ
يمى يمىؾه اوث܆ لیكا ؾوقاو شىايی ؾوقاو ؼىوگكهی و ؾوث و پًصه يكمکكؾو با
ياهًصاق یهای گىياگىو ليؿگی اوث .ؾوقاو ٬ىت و ٬ؿقت اوث .ؾوقايی اوث که اگك ال آو به
ٌکل ؾقوث و ِعیط اوح٩اؾه ٌىؾ و اظىاوات ؾیًی ؾق آو ایصاؾ کكؾه ٌىؾ ،وتبب بك پتایی
يهٕثها و ظكکثهای ٤یك ٬ابل ّ
جّىق اوالهی هیٌىؾ.
ؾق وا ٟ٬وشىؾ اظىاوات ؾیًی ؾق کىؾکاو و يىشىاياو ،يحیصهی پكوقي ِتعیط و جكبیتث
ؾقوث والؿیى و اولیای آياو اوث .اگك والؿیى و اولیا به شای ٔایٟکكؾو کىؾکاو ؾق ٬الب هعبث
و ؾووحیهای بیهىقؾ و بیاوان و ههكبايیهای يابصا ،ال هماو ابحؿا هكا٬ب ؤ١یث ؾیًی آياو
باًٌؿ و اظىاوات پاک ؾیًی قا ؾق آياو ایصاؾ کًًؿ ،ایى اظىاوات پاک ؾق وًیى باال شمء ٠اؾات
ٌاو ٬كاق هیگیكؾ و آياو قا ؾق شهث ؾقوث قاهًمایی هیکًؿ.
ولی هحؤو٩ايه ال ابحؿا ها به ظكکات ياهٙلىب کىؾکاو به ایى بهايه که کىؾک هىحًؿ ،اهمیث
يمیؾهین و با ا٤ماْ و چٍنپىٌی ال کًاق چًیى ظكکثهایی هیگفقین .ظحی بىا او٬تات ال
٨كٖ هعبث ؾق بكابك آو ظكکثها ٌاؾهايی هیکًین و با ایى جّىق کته ؾق بتمقگوتالی اِتالض
ؼىاهًؿ ٌؿ ،ؼىؾ قا ٨كیب هیؾهین .ظال آوکه ؾق وًیى باال هماو ٠اؾات و ؼّلثهاییکته
بفق و ؾايهی آو ؾق آ٤ال ليؿگی کاٌحه ٌؿه بىؾ ،به ذمك ؼىاهًؿ قویؿ .ؾق ظ٭ی٭ث ها با ایى ٠مل
جؽن ظًٝل هیکاقین و جى ٟ٬ؾاقین هًؿوايه بكؾاٌث کًینّ ،اها چًیى چیمی ٤یك همکى اوث.
اگك هایل هىحیؿ ٠اؾات و ؼّلثهای ؼىب ؾق ٨كليؿاوجاو پیؿا ٌىؾ و آياو به اهىق ؾیى جىشه
ؾاٌحه باًٌؿ و به هبايی ؾیًی ٠مل يمایًؿ ،ال آ٤ال ليؿگی آياو قا ٠اؾت ؾهیؿ جا ايصام ایى کاقها
قا جمكیى کًًؿ .جا ایىکه ؾق آیًؿه ذمك يیکی بؿهًؿ .چًاوکه ِعابه #چًیى کكؾيؿ و چًاو ٌؿيؿ.
ؾق شاه١هی اهكولی به جكبیث شىاياو ؾقوث ّ
ّ
٘٩ىلیث جا هًگام و٨ات
جىشه يمیٌىؾ .آوها ال

ؾق ؼايهها يگهؾاقی هیٌىيؿ و ال آوها ِك ٦بكای کاقهای ؼايه اوح٩اؾه هیٌىؾ .و٬حی کىیکه
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ؾق ؾاؼل ؼايه ليؿگی کًؿ و ال شاه١ه آ گاهی يؿاٌحه باٌؿ ،چٙىق اظىاوات ؾیًی ؾق او پیؿا هی
ٌىؾ؟ٕ لفا بكای جكبیهی ؾقوث ٨كليؿاو بایؿ آوها قا بكای آهىلي ٠لىم ؾیًی به هؿاقن اوالهی
٨كوحاؾه ٌىؾ جا ال ؾیى آ گاهی یابًؿ܆ به ؼا٘ك ایىکه بك هك شىاو هىلماو اللم و ٔكوقی اوث
که اوالم قا هماوگىيه که ٌایىحه اوث ،بًٍاوًؿ و ؾیى ه٭ؿن اوالم ال شىاياو ؼىاهاو ایتى
اوث که به آو بیًً ؾقوحی ؾاٌحه باًٌؿ܆ لیكا که ؾٌمًاو اوالم جالي هیکًًؿ جا اوالم قا بكای
شهايیاو بؿشلىه ؾهًؿ و ال اظکام آو چیمهای ههن قا بکاهًؿ.ۻ و اگك شىايیکه ال ؾیى آ گاهی

يؿاٌحه باٌؿ ،به ؾامهای ٌیٙايی آياو گك٨حاق ٌؿه به بؿبؽحی هىاشه هیٌىؾ .اها ایى آ گاهی ؾق
هىقؾ اوالم به ایى هً١ی يیىث که ها ال ؾايٍصىی ٘ب ،ايصیًكی ،ههًؿوی و ...بؽىاهین کته
ؾقون ؼىؾ قا قها کًؿ و ؼىؾي قا به هٙال١هی ج٩ىیك ،ظؿید و ٨٭ه ٨اق ٢يمایؿ .بلکه هؿ ٦ال
ًٌاؼث ؾقوث اوالم ایى اوث که هىایل ههن و اولیهی اوالم قا ؾايىحه و بك آوها ٠مل يمىؾه
به ؾیگكاو يیم بكوايؿ܆ لیكا ٨اق ٢بىؾو بكای هٙال١هی کحب ؾیًی ،بكای ٠متىم ؼىايًتؿگاو ّ
هیىتك
يیىث و ؾیى ه٭ؿن اوالم هن ّ
جبعك و آ گاهی ؾق اهىق ؾیًی قا بكای جمام ا٨كاؾ اهث اوالهی واشب

ُّ
ْ َ َّ ً َ َ َ َ َ
َ َ ْ ْ َ
َُِِّكِّ
َِّلَِف ُِرواِّنآفثِّفي َّْٔلِّجف َرٌِّ
يگكؾايیؿه اوث܆ چًاوکه اهّٰلل هح١ال هی٨كهایؿَ  :و ٌَاَِّكنِّال ٍُؤٌُِِٔن ِ
ِ
ْ َ ّ ْ ُ ْ َ َ ٌ ّ َ َ َ َّ ُ ْ
َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ۼ
ّ
ون.
ِيَِّو َِلِذِرواِّكٔمًِّٓإِذاِّرجػٔاِّإَِل ًِِّٓىػيًَِّٓيذر ِّ
ف ِرك ٍثًٌِِِِّّٓظآنِفث ِ
َِّلخفلٓٔا ِ
ِِّفِّادل ِ

ّ
܅هؤهًاو قا يىمؾ که همگی بیكوو بكويؿ .بایؿ که ال هك٬ىم و ٬بیلهای ٠ؿهای بكويؿ جا با ج١لیمات

اوالهی آًٌا گكؾيؿ و هًگاهیکه به وىی ٬ىم و ٬بیلهی ؼىؾ بكگٍحًؿ آياو قا بحكوايًؿ جا ؼىؾاق ی
يمایًؿ܄.
و٬حیکه شىاو هىلماو ال ؾیى ؾقوث آ گاهی يؿاٌحه باٌؿ و با کا٨كی قو به قو ٌىؾ و آو کا٨ك
هكيى ٞچكيؿ و وؽًاو بیهىؾه قا ؾق هىقؾ ؾیى بگىیؿ ،شىاو بیچاقه به ٠لث يا آ گاهی ٬بىل هیکًؿ
و ي٩همیؿه گىل او قا ؼىقؾه به ؾام ٌیٙايیاي گك٨حاق هیٌىؾ .هحؤو٩ايه شىاياو اهكولی آو٬ؿق
هّكو ٦لق ٪و بك ٪ؾيیا ٌؿهايؿ که ال اظکام و هىایل ؾیى هیچآ گاهی يؿاقيتؿ .بتمقگجتك یى
هٍکلیکه با٠د هّكو٦واؼحى شىاياو به ؾيیا ٌؿهاوث ،ههكیههای وًگیًی اوث که پؿقها
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بكای ؾؼحكاو ؼىؾ گفاٌحهايؿ و با ایىکاق يمیؾايًؿ که هن با٠د هّكو٦واؼحى شىاياو به ؾيیا
هیٌىيؿ و هن ؾؼحك ؼىؾ قا بؿبؽث هیکًًؿ.
پیكهكؾی هٍحاؾ واله ال ؾؼحكی ؾوالؾه واله ؼىاوحگاقی يمىؾ ،ؾق ابحؿا پؿقي ایتى الؾواز
قا قؾ هیکكؾ ،اها و٬حیکه آو پیكهكؾ پیًٍهاؾ هیکًؿ که ظؿوؾ هصؿه لک ا٥٨ايی به ً٠ىاو ههكیته
هیؾهن ،پؿقي ٬بىل هیکًؿ .و٬حیکه پیكهكؾ ؾؼحك قا به ؼايهی ؼىؾ هیبكؾ ،په ال هؿجی ؾؼحك ال
پیكهكؾ هیؼىاهؿ که به ؼايهی پؿقي بكوؾ ،پیكهكؾ بكایً هیگىیؿ :܅هماو لعٝهایکه هتى بته
پؿقت هصؿه ل ،پیًٍهاؾ کكؾم و او ٬بىل يمىؾ پؿقت قا ؼكیؿم و هماو هصؿه لک پؿق جىوث
و جى ؾیگك ظ ٫يؿاقی اون پؿقت قا ؾق يمؾ هى بگیكیٕ ...܄.
شىاياو لیاؾی قا ؼا٘ك ؾاقم که بكای به ؾوث آوقؾو همىك ،ؾقن و جعّیل قا کًاق گفاٌحه
به کٍىقهای همىایه بكای کاقکكؾو ق٨حهايؿ .پؿقاو ها يمیؾايًؿ که آو شىاو بیچاقه په ال ایىکه
به کٍىقهای همىایه بكای به ؾوث آوقؾو ههكیه هیقوؾ ،چه بالیی بك وكي هیآیؿ که آیا او ليؿه
بكهیگكؾؾ یا يه؟ و بكؼی ال پؿقهای بیايّا ٦بكای ههكیه و٬حی ّ
ه١یًی هیگفاقيؿ و ه١لىم يیىث
شىاو هىلماو به ایى لوؾی آو٬ؿق پىل قا ال کصا به ؾوث بیاوقؾ .پؿق ؼىٌعال اوث که ؾؼحك
ؼىؾ قا با پىل لیاؾی ؾاؾه اوث و ال آو پىل با ّ
هىكت و ؼىٌعالی اوح٩اؾه هیکًؿ ،ولی يمیؾايؿ
که ؾؼحك ؼىؾ قا به يکاض ؾق يیاوقؾه ،بلکه همچىو بكؾهای ٨كوؼحه و ؼبك يؿاقؾ که آو پىل ظالل
اوث یا ظكام؟ٕ.
اهكوله ؾؼحكاو یهىؾی ال یکوى و يّكايی ال وىی ؾیگك چًیى ا٠الو هیکًًؿ :܅هكکه ال ؾیى
هعمؿ بیكوو ٌؿه به ؾیى هى ؾاؼل ٌىؾ ،هى ظأكم بؿوو هیچ ههكیهای با او الؾواز کًن܄ .اها
پؿقاو ها بكای به ؾوث آوقؾو هال پىچ و بیاقلي ؾيیا ؾوث به چه کاقهای ياشایمیکه يمیليًؿ.
علت ضاًشدّن :تِ کار ًگزفتي تَاًوٌذیّا:
ال بمقگجكیى ٠لل ايعٙاٖ هىلمیى به کاق يگك٨حى جىاياییهاوث .اهث اوالهی با وشىؾ ایىکه

ال جىاياییهای لیاؾ و واالیی بكؼىقؾاق اوث ،اها ال آوها اوح٩اؾهای ؾقوث يمیکًؿ܆ یً١ی جمام
يیك وهای ؼىؾ قا بكای شبكاو آيچه که ؾق ؾوقاو ؼىاب و ٩٤لث ال ؾوث ؾاؾه و يیم بكای پیىوحى
به کاقواو پیٍك٨ث شهايی به کاق يمیگیكيؿ .ؾق ظالیکه بكای ؾوث یا٨حى به جك٬ی و بالگٍحى به
ٌکىه و ٬ؿقت ٬بلی يیال به جاليهای چًؿ بكابك و کىًٌهای ٨كاواو اوث.

اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی !...

54

اهّٰلل هح١ال ايىاوها قا اهك به آهاؾگی و به کاق بكؾو جىاياییها يمىؾه هی٨كهایؿ:

َْ ْ ُ ْ ُ َ
ُ
ِّ
ٔنِّةِّ َ
ًٌِّ ْ
اِّاشخَ َع ْػخُ ّ
َ وأَغ ُِّدواِّْل َ ُٓ َّ
ِّوٌ ّ
ًٌَِِِّّكُ َّٔةٍ َ
الِلِِّ َو َغ ُد َّوزًِّ....
ِّغ ْد َّوِّ ِّ
َِِّرِبَ ِ
اطِّاۡلي ِوِّحرِْت ِ

ۻ

܅بكای [هباقله با] آياو جا آيصا که هیجىايیؿ يیكوی [هاؾی و هً١ىی] و [ال شمله] اوبهای وقلیؿه
آهاؾه والیؿ ،جا با آو ؾٌمى ؼؿا و ؾٌمى ؼىیً قا بهكاوايیؿ ...܄.
ؾق ّ٠ك کًىيی هحؤو٩ايه اهث اوالهی يه يّ ،٧يه یک چهاقم ،يه یک پًصن ،بلکه ظحی یک
ؾهن يیكوی ؼىؾ قا به کاق يمیگیكيؿ .هرال آياو همايًؿ کىی اوث کته بته ؼايتهاي ؾلؾ آهتؿه
والض هن ؾاقؾ ،اها ال والض ؼىؾ بكای هايٌٟؿو ال وك٬ث اهىالً اوح٩اؾه يمیکًؿ و ؾق يهایث
ؾلؾ به قاظحی آيچه قا که بؽىاهؿ به وك٬ث هیبكؾ.
بمقگجكیى جىايمًؿیهاییکه هىلماياو به کاق يمیبكيؿ٬ ،كاق ـیل اوث:
 )7بِ کار ًبردى تَاًوٌذیّای عملی:
اهّٰلل بكای يٍاوؾاؾو ه٭ام ق٨ی٠ ٟ٭ل ؾق ؾیى اوالم٠ ،لث پیكولی هىلماياو بك ؾٌمًاو هٍكک و
َ َ َ َّ َ
َ َ َ َ
یهىؾی قا ؾق ایى هیؾايؿ که ؾٌمًاو اوالم ܅ْ ٬ى ٌم ال َی ْ١ل ؤمىو܄ و ܅ْ ٬ى ٌم ال َی َح٩ک ؤكوو܄ بىؾيؿ .په يبایتؿ

ايحٝاقؾاٌث که هىلماياو اهكولی پیكول ٌىيؿ܆ لیكا آياو يه ؾق آیات هٍهىؾ ؼؿاويؿ [ؾق کحاب
َ َْ
َ
هىحی] جؿ ّبك هیيمایًؿ و يه ؾق آیات ٬كآو ،ؾق ظالیکه اهّٰلل هح١ال آوها قا بكای ܅ْ ٬ى ٌم َی٩٭ ؤهتىو܄ و
َ
َ َ
܅ْ ٬ى ٌم َی ْ١ل ؤمىو܄ يالل کكؾه اوث.
ْ ْ
٬ابل ج١صب اوث اهحیکه اولیى آیهی يالل ٌؿه ؾق کحابً ܅ ِإَ ٬كأ܄ [بؽىاو] اوث ،ؼىايؿو قا
ؾووث يؿاقؾ و لهايی هن که بؽىايؿ ،و١ی يمیکًؿ آو قا ؼىب ب٩همؿ و اگك آو قا هن ب٩همؿ،
ؼىب به کاق يمیگیكؾ و اگك به آو هن ٠مل کكؾ ،و١ی يمیکًؿ که اؾاهه ؾهؿٕٕ
 )۲بِ کار ًبردى تَاًوٌذیّای عولی:
اهّٰلل ها قا آ٨كیؿه جا ٠مل کًین و ٠الوه بك آو ها قا آ٨كیؿه جا بیالهایؿ که کؿامیک ال ها بهحك کاق

هیکًین܆ چًاوکه هی٨كهایؿ:
َ
َ
َ ً
س ًِّْأ ْ
َ ...لَتْيُ َٔ ُك ًِّْأيُّ ُ
ل ....ۼ ِّ
خ َص َُِّخ ٍَ ِّ
ِ
܅ ...جا ٌما قا بیالهایؿ که کؿامجاو ،کاقجاو بهحك و يیکىجك ؼىاهؿ بىؾ ...܄.
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هىلماو هؤ ٧ٜاوث جا آؼكیى لعٝهی ليؿگی جا ظؿجىاو جالي کًؿ܆ چًاوکه قوىلاهّٰلل هی
ْ َ
َ ْ
ْ
َّ َ َ َ َ َ ؤ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ
اَ ٞأ ْو ال َی ؤ٭ َ
ىم َظ َّحی َی٥ك َو َها َ ٨لی٥ك ْو َها܄ۻ:
٨كهایؿ :܅إو ٬ا َه ِث الىا٠ة و٨ي ی ِؿ أظ ِؿکن ِ ٨ىیلة ِ ٨ئو اوحٙ
ِ
ِ
܅اگك ٬یاهث ٨كا قویؿ و یکی ال ٌما يهالی ؾق ؾوث ؾاٌث و هیؾیؿ که به ايتؿالهی کاٌتحى آو
يهال و٬ث ؾاقؾ ،آو قا بکاقؾ܄.
ؾق اوالم کاقکكؾو ٠باؾت و شهاؾ اوث و ٨ك٬ی يؿاقؾ ایىکاق بكای ؾیى باٌؿ یا ؾيیا܆ به ٌتكٖ
ایىکه يیث ؼیك باٌؿ و ظؿوؾ الهی ق٠ایث ٌىؾ .ولی اهكوله هحؤو٩ايه اهث اوالهی ال يٝك کاق و
جىلیؿ ؾق وٙط پاییًی ٬كاق ؾاقؾ ،اها ال لعا ٚپكظك٨ی و هصاؾله ال جمام هلثهای ؾیگك پیٍك٨حهجك
اوث .ها لیاؾ ظك ٦هیليین و کنجك ٠مل هیکًین .بیٍحك کاقهایی قا که ايصام هیؾهین٤ ،یكههن
اوث .و کاقهای ههن قا ياؾیؿه هیگیكین.
هك قوله يگاه هیکًین ؾ٠ىتگكی جالهای پیؿا ٌؿه و وؽًكايی هیکًؿ ،اها هكچًؿ که وؽىگى
بیٍحك هیٌىؾ ،به هماو ايؿاله ٠مل کاهً هییابؿ .به يٝك ٌما چكا؟ آیا به ؼا٘ك ایى اوث که ها
به ؼىب ظك ٦لؾو ٠اؾت کكؾهاین ،ولی به کاق ؼىب ايصام ؾاؾو ٠اؾت يؿاقین؟ یا يه ،ها ظك٦
هیليین و ايحٝاق ؾاقین ؾیگكاو کاق قا ايصام ؾهًؿ؟ و یا به ؼا٘ك ایى اوث که ها ٘كض هیؾهین و
ي٭ٍه هیکٍین و ؾیگك پیگیكی يمیکًین که چه به وك ي٭ٍهی ها آهؿ؟..
ً٘یى هٍؿاق الهی قا هحىشه ٌىیؿ که ال وؽى بی٠مل چگىيه بك ظفق هیؾاقؾ:

ََُ َۡ
َ ِّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ َ
َ ّّ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ۡ ُ َ
ٔن.ۼ ِّ
ٌِّاَِّّلتف َػي ِّ
لِل ِِّأنِّتلٔلٔا
ٌِّلخًاِّغِِدِّٱ ِّ
ٌِّاَّلتف َػئنِّ٢نب
يأحٓاِّٱَّلِيَِّءأٌِاِّل ًِِّتلٔلٔن

܅ای هؤهًاوٕ چكا وؽًی هیگى ییؿ که ؼىؾجاو بكابك آو ٠مل يمیکًیؿ؟ اگك وؽًی قا بگى ییؿ و
ؼىؾجاو بكابك آو ٠مل يکًیؿ ،هىشب کیًه و ؼٍن ٝ٠ین ؼؿا هیگكؾؾ܄.
ّ
ٌایؿ یکی ال اوكاق يمول جؿقیصی ٬كآوکكین ایى باٌؿ که ؾق هؿت بیىث و وه وال يالل ٌؿ
جا به ایى ِىقت به هؤهًاو ٨كِث ؾهؿ که کلمات يالل ٌؿهی ٬كآو قا به ٠متل ِتالط و یتک

ليؿگی ليؿه و گىیا جبؿیل يمایًؿ܆ جا شاییکه امالمؤهًیى ٠ایٍۀ ِؿی٭ه& ،قوىلاهّٰلل قا با ایى
َ َ ؤ ؤؤ ْؤ َ
۽
٠باقت جىِی ٧هیکًؿ که :܅کاو ؼل٭ ؤه ال٭ ْكآو܄ ܅ؼل ٫و ؼىی قوىلاهّٰلل٬ كآو بىؾ܄.
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ؾق هىقؾ یاقاو قوىلاهّٰلل هیيگاقيؿ:

܅هكکؿام ال آوها ٬كآيی بىؾيؿ که قاه هیق٨حًؿ܄.
 )9بِ کار ًبردى تَاًوٌذیّای التصادی:
ها ال ٬ؿقت ا٬حّاؾی ؼىؾ اوح٩اؾه يمیکًین و آو قا ؾقوث بهکاق يمیگیكین ،ؾقظالیکه ؾق بهحكیى

وكلهیىهای الهی ،ال يٝك هى١٬یث و ظاِلؼیمی ليؿگی هیکًین܆ وكلهیًیکه ؾق آو وكهایههای
لیاؾی پكاکًؿه اوث ،ولی ها ال وكهایههای ؼىؾ بهكهبكؾاقی يمیکًین .لهیى ؼىؾ قا ٌؽن يمی
ليین و ال ه١اؾو و هىاؾ ؼام اوحؽكاز ٌؿه ،ووایل هىقؾ يیال ؼىؾ قا بكآوقؾه يمی والین . ....
ؤ١یث ٤الب ها ایى اوث که ها جًها هّك ٦کًًؿهاین يه جىلیؿ کًًؿه .واقؾ کًًؿهاین ،ولی
ً
اِال اهل ًِ١ث و واؼث و وال يیىحین .چیمهایی قا هن که جىلیؿ هیکًین ،اظحیاز چًؿايی بته
آوها يؿاقین و ظحی جىلیؿ ووایلی قا که به آوها اظحیاز ٔكوقی و هبكم ؾاقین ،ياؾیؿه هیگیكین و ؾق
هىقؾ آوها اهمال و جًبلی به ؼكز هیؾهینّ ،اها ال ٘ك ٦ؾیگك به ؾاٌحى هاٌیىهای آؼكیى ویىحن
شهايی ٨ؽك هیکًین ،ؾق ظالیکه ؼىؾهاو ال جىلیؿ یک ؾوچكؼه ٠اشمینٕٕ آقیٕ شای هیچ يىٞ
ّ
ّ
ج١صبی يیىث که با وشىؾ ؾاٌحى بمقگجكیى لهیىهای لقا٠حی ،هلث ها لیك ؼٗ گكوًگی و ٨٭ك
هىحًؿ ،هاؾاهیکه ها ال ظ٩ك چاه بكای کٍاوقلی ياجىايین و ٨٭ٗ هًحٝك باقاو آومايین.
ا یى ؤ ٟجا لهايی اوث که ها بكای ؼىؾ کاق و جالي يکًین و به کٍىقهای اقوپایی و ٤كب
لؾه ،بٍحابین و جكشماو آوها ٌىین .به ٬ىل ٠الهه ا٬بال الهىقی :
ّ
که ج٭ؿیكي بؿوتث ؼتىیً بًىٌتث
ؼتتتؿا آو هلحتتتی قا وتتتكوقی ؾاؾ
بتته آو هلتتث وتتك و کتتاقی يتتؿاقؾ

کتته ؾه٭تتايً بتتكای ؾیگتتكاو کٍتتث

اگك ایى ؤ ٟاؾاهه یابؿ٠ ،ا٬بث کاقها هايًؿ کىايی ؼىاهؿ ٌؿ که بكاذك ٜلن و يا٨كهايی ال اهّٰلل هح١ال،

هًٙ٭هیٌاو بك وكٌاو ویكاو ٌؿ .چًاوکه اهّٰلل ؤ١یث و ظال آياو قا ایىگىيه بیاو هیکًؿ:
ۡ
َ َ
َ َ َ ّ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َٰ ُ
يدۻ ِّ
صِّ ٌَّشِ ٍِّ
ئِّ ٌُّ َػ َّعيثِِّّ َوك ۡ ِّ
لَعِّغ ُروش َِٓاِّ َوب ِ ِّ
َهِّخاوِي ِّثِّ ِّ
فهأيٌََِِِّكري ٍثِّأْيهنٓاِّو ِِهِّظال ٍِثِِّّف ِ ِّ

܅چه بىا ٌهكها و آباؾیهاییکه آيصاها قا يابىؾ کكؾهاین و به وبب وحنگك ی [واکًاوٌاو] ٨كو
جپیؿه و بكهن قیؽحه اوث و چاههاییکه بیاوح٩اؾه قها گٍتحه اوتث و کتاغهتای بكا٨كاٌتحه و
اوحىاق یکه بیِاظب و هحكوٮ هايؿه اوث܄.

اسالم بِ رات خَد ًذارد عیبی !...

57

ً
ایىکه وا١٬ا شای ج١صب ،جؤو ٧و ياقاظحی اوث که هًىل هن وكبال ؾیگكايین .با وشىؾیکه هی
جىايین ٤الت و هایعحاز کٍاوقلی ؼىؾ قا ال لهیىهای ووی ٟؼىؾ به ؾوث بیاوقین و جؤهیى کًین
 )۴بِ کار ًبردى تَاًوٌذیّای عذدی:
ها هىلماياو با ایىکه بیٍحك ال هماق هیلیىو شم١یث ؾاقین ،ولی هكکؿام ؾق قاهی شؿا ال ؾیگكی

ظكکث هیکًین .يىق هؿایث الهی قا گن کكؾین و جاقیکیهای ٔاللث ها قا ؾوحه ؾوحه يمىؾه و
ال ایى ٘كی ٫ؾوحهای ال ها به قاوث و ؾیگك به چ هحمایل ٌؿيؿ .ؾوحهای به ٌك ٪و ؾوحهای به
٤كب گكاییؿيؿ و جعفیك و هٍؿاق اهّٰلل وبعايه و ج١الی قا ٨كاهىي کكؾهاین که هی٨كهایؿ:

َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ُّ ُ َ َ َ َ َّ َ
ُ
س ًۡ َ
ُ ۡ َ
َ َ َّ َ َ َ
ِّغ َ
َِّشبِييِِّۦِّ....ۻ ِّ
وأنِّهَٰذاِّصِ ر َٰ ِِطِّمصخلِيٍِّاِّ ِّفٱحتِػٔهَِّۖوَّلِّحتتِػٔاِّٱلصتوِّذخفرقِّة ِ

܅ایى قاه ،قاه هىح٭ین هى اوث ال آو پیكوی کًیؿ و ال قاههای [با٘لیکه ٌما قا ال آو يهی کكؾهام]
پیكوی يکًیؿ که ٌما قا ال قاه ؼؿا [هًعك ٦و] پكاکًؿه هیوالؾ܄.
هح٩كٌ ٪ؿین ،ؾقظالیکه ّ
ها ّ
ج٩ك ٪کركت قا ٔ١ی ٧هیکًؿ ،هماوگىيهکه اجعاؾ کمی و کمبىؾی
ّ
قا شبكاو و آو قا به ٬ىت يیكوهًؿ و ٘ا٬ث٨كوایی هبؿل هیوالؾ.
یاؾ قولهاییکه ٬بل ال ها ٌیك هكؾايی وشىؾ ؾاٌحًؿ و همیٍه هكؾم قا به وىی وظؿت ٨كا هی
ؼىايؿيؿ و با ایى جاليهایٌاو اوالم قا قول به قول گىحكي هیؾاؾيؿ.
ویؿشمال الؿیى ا٥٨ايی لهايی به هًؿوها گ٩حه بىؾ :܅اگك ایى شم١یث چًؿ هیلیىيی ٌما هگه
ٌىيؿ و َؾ ِق گىي ايگلیىیها ِول ِول کًًؿ ،گىيهای آوها قا کك و پاقه هیکًًؿ܄ٕٕ.
ً
ّ
آیا وا١٬ا ٠صیب يیىثٕ که ها ؾق گفٌه هكؾم قا ؾقن جمؿو هیؾاؾین ،ولی اهكوله به ظال ؼىؾ
هايؿهاین و قاهی بكای پیكولی يمیجىايین پیؿا کًین .ایى بكای چیىث؟ٕٕ
 )۵بِ کار ًبردى تَاًوٌذیّای رٍحی:
اوالم ٠میم باوق ؾاقؾ که يیكوی قوظی ايىاو ،يیكوی گكاوبهایی اوث و ؾق ليؿگی بٍك جؤذیك بىمایی

ؾاقؾ .ایى هماو يیكویی اوث که ابحؿا قال کكاهث ايبیاء

بىؾه و وپه قال بمقگىاقی ؼىؾ هاوث܆

َ َ
ََ ۡ
ََ
ٔا ْ َ َُلۥ َ َٰ
ِيَ.ۼ ܅په آ يگاه
جد َِّ
وح ذل ُػ ِّ
ج ذِي ِِّّ ٌَِ ُّر ِ ِّ
چًاوکه اهّٰلل هح١ال هی٨كهایؿ :فإِذا َش َّٔ ۡيخُ ُّۥ َوجفخ ُ ِّ
س ِ

که او قا پیكاوحه و آقاوحه کكؾم و ال قوض ؼىؾ ؾق او ؾهیؿم ،ؾق بكابكي به وصؿه ا٨حیؿ܄.
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اگك به ایى يیكو ّ
جىشه بیٍحك ی ٌىؾ و ؾق جكبیث آو کىًٌ بیٍحكی هبفول گكؾؾ ،اذكي ؾق اشحماٞ
کنجك ال وایك ٠ىاهل يبىؾه ،بلکه ؾق پاقهای او٬ات ال همهی ٠ىاهل هؤذكجك هیباٌؿ.
ا گك ؾق اوقا ٪جاقیػ يگكٌی ؾاٌحه باٌین ،هحىشه هّؿا ٪چًیى ظ٭ی٭ث ه١صمه آوایی هتی
ّ
ٌىین܆ به ٘ىق هرال ظٕكت ابىبکك ِؿی ٫ؾق لهاو ؼال٨حً با هماو قوظیهی ٬ىی ؾق بكابك
کىايیکه ال اوالم هكجؿ ٌؿه بىؾيؿ ،ایىحاؾگی کكؾ و بیؾقي ،به وكکىبی آياو ٌحا٨ث ،ؾق ِىقجی

که ؾق ابحؿاء اکرك هىلماياو ظحی ظٕكت ٠مك ٨اقو ٪ا٬ؿاهً قا جؤییؿ يمیکكؾيؿ.
ّ
اللم اوث بكقوی کًین که ِؿی ٫اکبك ؾق ایى لعٝهی ظىان به چه يیكویی ا٠حماؾ کكؾ؟
به يیكوی هاؾی ،یا به يیكوی ا٬حّاؾی ،یا ٨٭ٗ به يیكوی بٍك ی؟
به ٘ىق ی٭یى ؾق ایى شً ،ایى يیكوهای ٨ا٬ؿ قوظیهی هً١ىی ،هایهی ٌکىث وی هیٌؿيؿ.

ولی آو قوظیهی هً١ىی ٠صیب ابىبکك بىؾ که او قا با ؼؿایً هكجبٗ واؼث و ال پكوقؾگاقي
ؾق ایى ا٬ؿام یاق ی شىث و هماو قوظیه قابٙی بىؾ که يیكوی ا٨کاق هكؾم قا به یک يیكوی هاؾی و
ا٬حّاؾ ِی بیيٝیك جبؿیل يمىؾ܆ به همیى ؾلیل اوث که اوالم ٠میم به يیكوی قوظی اقلي بیٍحك ی
٬ایل اوث܆ لیكا ؾیى ه٭ؿن اوالم هكگم يمیؼىاهؿ ٨كِثهای ه١صمه آوا ِی بٍكیث بتؿوو

اوح٩اؾه بمايؿ و يیكوهای ايؿوؼحهی ايىاو به واؾگی به هؿق بكوؾ ،بلکه ٌ١اقي همیٍه ایى اوث

که همىاقه بایؿ قو به پیً ق٨ث܆ بًابك ایى هىلماو هكگم هصبىق يیىث بكای جًٝین ٌئىو ا٬حّاؾی
به قاه کمىيیىحی و يٝامهای ک٩كی ؾیگك بپكؾالؾ و وپه آو يیكو و ٬ؿقجیکه ال اِىل اؼال٬ی و
قوظی بكايگیؽحه هیگكؾؾ قا قایگاو ال ؾوث ؾهؿ.
علت ّفذّن :تیحجاتی خَاّزاى:
اهّٰلل بكای هّىو هايؿو لياو هىلماو ،ال ؾوث ايىاوهای ٨او ٫و هٍؽُ ٌؿو آوها ال لياو

َ ّّ َ ُّ َ َّ ُّ ُ ّ َ ۡ َ َٰ َ
جمِّ
يأحٓا ٱنل ِ ِّ
بؿکاق ،ظصاب قا بكای آياو ٨كْ گكؾايیؿه اوث܆ چًاوکه هی٨كهایؿِّ  :
ب كو ِأزو ِ
َََ َ َ َ ٓ ُۡ ۡ َ ُۡ َ َ َ
َ َ
َّ َ َٰ َ َ ۡ َ ّّ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ِّ َ ُ
لِلِّدفٔرِّاِّ
ِّجؾَٰتِيت ِ َِِّٓذل ِمِّأدِنِّأنِّحػرذَِّفلِّيؤ ِّذحَِّوَنِّٱ ِّ
ِّغي ۡي ِٓ ََِّّ ٌَِ
وبِاح ِمِّون ِصاءِِّٱلٍؤ ٌِِ ِنيِّيدجِني
َّرخِيٍِّاِّ.٥٩ۻ ܅ای پیاهبكٕ به همىكاو و ؾؼحكاو ؼىؾ و به لياو هؤهًاو بگى که قؾاهای ؼىؾ قا شمٟ
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و شىق بك ؼىیً ٨كو ا٨کًًؿ .جا ایىکه [ال لياو بیبًؿوباق و آلىؾه] ؾوث کن بال ًٌاؼحه ٌىيؿ و
ؾق يحیصه هىقؾ ّ
اـیث و آلاق [اوباي] ٬كاق يگیكيؿ .ؼؿاويؿ آهكليؿه و ههكباو بىؾه و هىث ...܄.
هحؤو٩ايه یکی ال ٠ىاهل بمقگیکه شىاه ٟکًىيی قا به ٌؿت جهؿیؿ و ؤ١یث آو قا هؽحل هی
يمایؿ ،بیظصابی و بؿظصابی ؼىاهكاو اوث .ایى بیظصابی آو٬ؿق جؤذیكات هً٩ی قوی ا٨کاق هكؾم
شاه١ه واقؾ يمىؾه که ٠ؿهای ال ايىاوهای بیؼكؾ و ياؾاو ؾق گىٌه و ا٘كا ٦پیؿا ٌؿه و ظصاب
اوالهی قا ليؿاو لو ٬لمؿاؾ هیکًًؿ .ولی آوها به آیات ّ
هحبكکهی الهی هیچ جىشه يمیکًًؿ جا بؿايًؿ
ً
ظکمث و ٨لى٩هی ٨كْ ٌؿو ظصاب چیىث؟ که آیا ظصاب وا١٬ا ليؿاو اوث؟
آیات ٬بلی ،بیاوگك بمقگجكیى ظکمثهای ظصاب هیباٌؿ:
اول :ظصاب وبب هٍؽٌُؿو لو پاکؾاهى ال لو بیبًؿ و باق و بؿکاق هیٌىؾ܆ ظصاب بكای
ً
ها هٍؽُ هیکًؿ که کؿام لو وا١٬ا هىلماو بىؾه و ؾق ه٭ابل اظکام الهی وك جٝ١ین ٨كوؾ هی
آوقؾ و کؿام لو ّ
هحمكؾ ال اظکام الهی هیباٌؿ.
ؾوم :ظصاب وبب ظ٩اٜث لو هىلماو ال ايىاوهای اوباي هیٌىؾ܆ لیكا ؾق شىاه ٟاهكولی
ايىاوهای بؿبؽحی وشىؾ ؾاقيؿ که همیٍه به ؾيبال ياهىن هكؾم هی گكؾيؿ .جا هرل گكگی ظملته
کًًؿ و ٩٠ث و ياهىن هكؾم قا به جاقاز ببكيؿ.
ً
هرال :اگك ؾوؼىاهك ال کىچهای ٠بىق کًًؿ ،ؾقظالیکه یکی ال آياو باظصاب و ؾیگكی بیظصاب
باٌؿ و ال قو به قوی آياو هكؾ ٨او٭ی ٜاهك ٌىؾ܆ به يٝك ٌما کؿام یکی ال ایى ؾو ؼىاهك بیٍحك ؾق
ه١كْ ؼٙك اوث.
آو بؿبؽحیکه اؾ٠ای ليؿاوبىؾو ظصاب قا هیکًؿ ،به ایى هٙلب ٨کك يمیکًؿ که ؼىؾي هن
همیٍه ؾق ليؿاو ليؿگی هیکًؿ܆ لیكا بكای هك٨كؾی لیىحى ؾق ؾاؼل چهاقؾیىاقی [به يام وكا یا ؼايه]
٘بی١ی اوث .په به يٝك ٌما ؼايهایکه آو ٨كؾ همیٍه ؾق آو ليؿگی هیکًؿ ،ليؿاو يیىث؟ٕ ٌایؿ
آو ٨كؾ اؾ٠ای ایى قا کًؿ که ها ا٘كا ٦ؼايه قا بكای هعاٝ٨ث ال آهؿو ؾلؾها ،گكگها ،و،ها و
شايىقاو وظٍی ؾیگك ؾیىاق هیکًین که به ها ظمله يکًؿ یا ال ها چیمی قا به وك٬ث يبكؾ و...
ایى قا بؿايیؿ ؼايهایکه ٌما قا ال ؾلؾها يصات هیؾهؿ اومً ليؿاو يیىث ،چٙىق اهکاو
ؾاقؾ ظصابیکه لو هىلماو قا ال ؾوث گكگها و و،هاییکه ؾق کمیى ال بیىبكؾو ٩٠ث و ياهىن
هىلماو اوث ،يصات هیؾهؿ ،ياهً ليؿاو باٌؿ.
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اهّٰلل ؾق آیهی ؾیگكی جكک ظصاب قا یک ٠اؾتشاهلی ٬لمؿاؾ يمىؾه هی٨كهایؿ:
ُۡ َ
ُ َّ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ
ب َجِّٱىۡ َ
ِّت َ ُّ
َ وكَ ۡر َنِِّف ُ
جَِٰٓي َِّيثِِّٱأ َٰ
ولِّٰۖ.....ۻ ِّ
ِّبئُح ِسَِّوَّلِّتبجَ
ِ

ّ
شاهلیث پیٍیى ٜاهك يٍىیؿ و ؼىؾيمایی يکًیؿ܄ِّ .
܅و ؾق ؼايههایجاو بمايیؿ و همچىو

ّ
شاهلیحی اوث که ٬بل اق اوالم ؾق ؾيیا قایس بىؾه .ایى ال٩ا ٚاٌاقه به
܅هكاؾ ال شاهلیث اولی ،آو
ایى ؾاقؾ که په ال ایى ،شاهل ّیث ؾیگكی ؼىاهؿ آهؿ که ؾق آو بیظصابی و بیظیایی گىحكؾه هی
ّ
شاهلیث اهكول اوث که ؾق همه شا هٍاهؿه هیگكؾؾ܄.
ٌىؾ و ٌایؿ آو
ؾق ِؿق اوالم لوها آو٬ؿق با ٩٠ث و پاکؾاهى بىؾيؿ که ظحی ال ؤهكؾهها ٌكم هیکكؾيؿ .ولی
ۼ

ا٨ىىن لياو اهكولی يه ٨٭ٗ ال هكؾهها ،بلکه ظحی ال ليؿهها هن ظیا يمیکًًؿ .با ؾیؿو ایى ؤ١یث
ّ
شاهلیث ٨كا قویؿه܆ چًاوکه ٠الهه ویؿٙ٬ب ٌهیؿ ؾق
وؼین شاه١ه ،هحىشه هیٌىین که آو

ُ
ج٩ىیك آیهیَ  :وكَ ۡر َنِِّف ُ
ّ
شاهلیث بته ؾوقهی ؼتاَ و لهتاو ه١یًتی
ِس ََِِّّّ ...هیيگاقيؿ :܅
ِّب ُئح
ِ

اؼحّاَ يؿاقؾ ،بلکه ایى ظالحی اوث اشحما٠ی و بهگىيهی هٍؽُ ؾاقای ايؿیٍههای هٍؽُ
بكای ليؿگی اوث .اهکاو ؾاقؾ ایى ظالث و ایى يعىهی ايؿیٍه ؾق هك لهايی و ؾق هكشایی به وشىؾ
شاهلیث اوث .با ّ
ّ
جىشه بؿیى ه٭یان
آیؿ و هكشا که چًیى ظالحی پؿیؿ آهؿ܆ هماو ظالث ؾلیل بك

ّ
ّ
شاهلیحیکه
شاهلیث کىق ی هىحین܆
و بؿیى ه١یاق هی٨همین و ؾقک هیکًینکه ها اکًىو ؾق ؾوقهی
ّ
۽
اظىان ياهًصاق و شهاوبیًیظیىايیؾاقؾ و ؾق ًٌاؼث ّ
بٍكیث به پاییىجكیى پله ٨كوا٨حاؾهاوث܄.
ّ
ّ
شاهلیث پیً ال اوالم
شاهلیث ١٨لی يىبث به اولی ؼٙكياکجك باٌؿ܆ لیكا ؾق
هى ٨کك هیکًن

لوها بیظصاب ال ؼايهها بیكوو هیٌؿيؿ و ا١٨ال ٔؿاؼال٬ی بكایٌاو ٠اؾی ٌؿه بىؾ و کاقهای
ؼاقز ال ؼايه قا هن لياو هیکكؾيؿ .يکحهی ههن ایى اوث که لوها ؾق آو لهاو با وشىؾ آوهمه و١ی
و جالي ؼىؾ ،هیچاقلي و شایگاهی يؿاٌحًؿ .ولی هحؤو٩ايه ؾق شاه١هی اهكولی ٟٙ٬ ،يٝك ال به
اوز قویؿو ٨ىاؾهای اؼال٬ی ،جمام کاقهای ؼايه قا لياو به ٠هؿهی هكؾها وپكؾهايؿ و کاقهای
بیكويی قا ؼىؾ ايصام هیؾهًؿ و اگك ؾق ایى باقه هكؾ بیچاقه چیمی بگىیؿ وای به ظال آو هكؾ هی
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ٌىؾ܆ لیكا وؽى به ظ٭ى ٪بٍك هیقوؿ و قوايههای ٌیٙايی ایى ؼبك قا بكای شهايیاو پؽً هی
يمایًؿ که ٨الو هكؾ ؾق ظ ٫همىك ؼىؾ بی٠ؿالحی کكؾه اوث.
اوان و ٌالىؾهی ایى بؿبؽحیها ،ج٭لیؿ کىقکىقايهی لياو ال يٝامهای ک٩كی [همايًؿ يٝام
های ؾهىکكاوی ،بٍكؾووحی٨ ،مًیىن و ]...اوث܆ لیكا ایى يٝامهای ٌكوق ؾق جماهی کٍىقها ؾق
ً
ظال پیٍك٨ث اوث و ال آوشاییکه ؾق ٜاهك آلاؾی يماوث ،اکركا هكؾم ياؾاو به آو گكایً پیتؿا
کكؾيؿ و ال آو پیكوی هیيمایًؿ و ؼىاهك هىلماو هن ال آوها ج٭لیؿ يمىؾه به ؾيبالٌاو قواو اوث.
٠الهه ا٬بال الهىقی

چًیى ج٭لیؿی قا يً ،بٍك ؾايىحه هی٨كهایؿ:

آو يً ،بٍك بیى کته ليتؿ ؾم ل جصتؿؾ
پیچیؿه وك الظکتن ؼتؿا کتكؾه جمتكؾ

٠كیاو بًمىؾوث چى ظیىاو بؿو ؼتىؾ
بًمىؾه به ج٭لیؿ ٤لتٗ پیتكوی ال ܅ ؤهتؿ܄

ؼىاهك هىلماو يمیؾايؿ و به ٨کك ایى يیىث که با ایىکاق ؼىؾ ،ؼًصك به ٬لب پاک و ياليیى

قوىلاهّٰلل هیليؿ و به ایى ٨کك يیىث که قول ٬یاهث به هیؿاو هعٍك ،و٬حی ؾق هعٕك اههتات

المؤهًیى #ظأك ٌىؾ چه شىاب هیؾهؿ.
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تلخیص تخص اٍل:
ؾق ایى بؽً ايعٙاٖ هىلماياو و ٠لثهای آو بیاو ٌؿ که چه ٠ىاهلی با٠تد ٠٭تب هايتؿو

هىلماياو گكؾیؿهاوث .ؾق ایى بؽً ها به يکات لیاؾی بكؼىقؾین که ٍ٨كؾهی آو ٬كاق ـیل اوث:
ؾق ّ٠ك ظأك ٠ا٘٩ه ،هعبثّ ،
هىؾت و بكاؾقی ال بیى هىلمیى بكؾاٌحه ٌؿه و ؾق ٠ىْ کیًه
و ب٠ ،ٓ٥ؿاوت و ؾٌمًی٬ ،لىب آياو قا جىؽیك يمىؾه اوث.
٬لبهای آوها آو٬ؿق بیقظن ٌؿه اوث که قیؽحى ؼىو بكایٌاو ٠اؾی ٌؿه و هیچاقلٌی
بكای همؿیگك ٬ایل يیىحًؿ .آوها ال اشكای اظکام الهی ٨اِله گك٨حًؿ و ؾق اؾای ٨كایٓ و اواهك

٠ىْ هعبث با اهّٰلل هح١ال و قوىلاهّٰلل ،ؾلبىحگی به ؾيیای
اهّٰلل وىحی و کاهلی يمىؾيؿ و ؾق ِ

پىچ و بیاقلي پیؿا کكؾيؿ و همیٍه به ٨کك شمٟآوقی هال ؾيیا ٌؿيؿ و هىنهای ي٩ىايی و ٌیٙايی

قويؿ و ٘كی٭هی ليؿگیٌاو قا ٨كا گك٨ث و آو قا هؽحل يمىؾ .لهامٌاو به ؾوث هكؾم ٨او ٫و قهبكاو
ياالی ٫ا٨حاؾ و ال بفل شاو و هال ؾق قاه اهّٰلل هح١ال بؽل وقلیؿيؿ و اقليهای ایمايی و اؼال٬ی قا
ّ
ايىايیث به قي ،و لبان اوث به ؼىؾ
ياؾیؿه گك٨حه و به ه٭ؿوات ؾیى بؿبیى ٌؿيؿ و به ٨کك ایىکه
ؤ
ه٥كوق ٌؿيؿ .یکی قا ٠كب و ؾیگكی قا ٠صن ،یکی قا ا٥٨او و ؾیگكی جكک ،یکی قا ویاه پىوث
و ؾیگكی و٩یؿ پىوث ،یکی قا وهابی و ؾیگكی قا هبحؿ ٞو بؿ٠ثکاق و٬ ...لمؿاؾ يمىؾيؿ .ایى
ا٠مال وبب ٬ىىت ٬لىب آياو گكؾیؿ هماوگىيه که ٬لىب اهل کحاب وؽث گكؾیؿه بىؾ:

ُ َّ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ّ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُّ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ َ َ
ۡ َۡ
َ
ج ُرٌِّ ِِۡ ُِّّٱأُ َفَٰ ُرِّ
ارةِِّل ٍَا َِّح َخف َِّّ
َِِّٱۡل ِج
ِإَونٌِّ ِّ
َه نٱۡل ِجارةِِّأوِّأشدِّكصٔةِِّّ ِّ
ٔبسً ٌِ َِّۢب ِّػدِِّذل ِمِّف ِ ِّ
ج كي ِّ
ث ًِّ كص ِّ
ۡ
َ
َ
ٓ
َ
ۡ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ ۡ َ ِّ َ َ ِّ ُ َ َٰ َ َّ َ ۡ َ ُ َ
ۻ
ۡ
ۡ
ِو خٍا تػٍئنِّ.٧٤
غف ٍِّ
لِل ة ِ ِّ
لِلِِّۚ وٌاِّٱ ِّ
ط ٌَِ خشي ِّثِ ٱ ِّ
ِإَون ٌِِ َٓا ل ٍَا َح ۡٓت ِ ُ ِّ
ج ٌِِ ُِّّ ٱل ٍَا ُِّء ِّ
ق ذ َيخ ُر ُِّ
ِإَون ٌ ِِۡ َٓا ل ٍَا يَشل ُِّ
ِّ

܅په ال آو ؾلهای ٌما وؽث ٌؿ ،همچىو وً ،یا وؽث جك ال وً .،پتاقهای ال وتً،هتا
اوث که ال آو يهكها هیشىٌؿ و پاقهای ال آوها اوث که هیٌکا٨ؿ و آب ال آو بیكوو هیآیتؿ و
پاقهای ال آوها اوث که ال جكن ؼؿا ٨كو هیقیمؾ و ؼؿا ال آيچه هیکًیؿ بیؼبك يیىث܄.
ّ
و٬حیکه هىلماياو هٍ٥ىل ؼىيگفقايی با لفات لوؾگفق ؾيیا و اؼحال٨ات ؾق بیى همؿیگك
بىؾيؿ ،ؾٌمًاو اوالم ال ایى ٨كِث اوح٩اؾه يمىؾه ٠میمجكیى وكهایهها قا به جاقاز بكؾيؿ.
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بخش دوم:

 راههای پیشرفت و ترقی
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راُّای پیطزفت ٍ تزقی:
ً
٘ى٨ايیکه بكؼاوث ها قا با گكؾ و ٤باق یکىاو کكؾ و ؾچاق اهكاْ ياگىاقی يمىؾ که ؾق ٜاهك کاهال

ال٠الز اوث و همگی په ال هؿتها هحىشه ٌؿین که به چًیى هكْ ٌؿیؿی هبحال ٌؿهاین.
ظاال همهی ها به ظال ؼىؾ هايؿهاین که بكای جؿاوی پیً کؿام پمٌک بكوین؟ چگىيته جتؿاوی
يمایین؟ آیا هكْ ها آو٬ؿق ظاؾ اوث که يیال به ّ
شكاظی ؾاقؾ یا يته܆ کته ٨٭تٗ ال ؾاقو اوتح٩اؾه
کًین؟ٕ و اگك ّؾوهی باٌؿ په ال چه ؾاقویی اوح٩اؾه يمایین؟ٕ لیكا ؾق اذك ٘ى٨او ل یاؾ ،چٍنهای
ها ال يىق ا٨حاؾه و ؾاقوها قا يمیجىايین ؾقوث جٍؽیُ ؾهین.
په بك ها اللم و ٔكوقی اوث جا ؾق شىتحصىی ؾاقوی اِتلی باٌتین ،جتا ال ایتى ظالتث
ياگىاقی يصات یابین و ٬بل ال ٨همیؿو قاههای پیٍك٨ث و جك٬ی اللم اوث بؿايین که:
چِ کساًی هیتَاًٌذ در جاهعِ هؤثّز ٍاقع ضًَذ؟
ّ
آقیٕ ایى هٙلب بىیاق ههن اوث که چه کىايی هیجىايًؿ ؾق شاه١ه هؤذك وا٬تٌ ٟتىيؿ و کتؿام

گكوه ال پمٌکاو و هحؽّّاو ،جىاو ؾقهاو کكؾو ایى اهكاْ قا ؾاقيؿ.
ّ
ايىاوهاییکه هیجىايًؿ ؾق شاه١ه هؤذك واٌ ٟ٬ىيؿ٠ ،باقت ايؿ ال:
 علواء ٍ طلّاب ربّاًی
ّ
ایى ٍ٬ك ال همهی اٍ٬اق هؤذكجك ؼىاهؿ بىؾ܆ به ٌكٖ ایىکه ؾق کًاق ٠لن٠ ،مل هن ؾاٌحه باًٌؿ.
ً ّ
٠لث جؤذیك لیاؾ آوها بكای همه وأط و کاهال هٍؽُ اوث܆ ایى ٍ٬ك همیٍه هّكو ٦جؿقیه،
ج١لین و ٠باؾت الهی هىحًؿ و ایى ا٠مال وبب ّ
ج٭كب بیٍحك آياو به اهّٰلل هح١ال هیٌىؾ.
ّ
اگك ٠لماء و ٘الب بمقگىاق ،ال ٠لمیکه ؾاقيؿ اوح٩اؾهی ؾقوث يمایًؿ و به آو ٠مل يمىؾه به

ؾیگكاو بكوايًؿ و ؾق بیى ا٨كاؾ شاه١ه کالن بگفاقيؿ و جمام جىاو و جاليهای ؼىؾ قا به کاق بكؾه
ایى قوي قا هؿاوم و هىحمك به پیً بگیكيؿ ،هیجىايًؿ بمقگجكیى يهٕثها قا بك پا يمایًؿ.
ٌایؿ وؤالی ایصاؾ ٌىؾ که ؾق شىاه ٟکًىيی یا ؾق گفٌحه ٠لمای لیاؾی وشىؾ ؾاٌحًؿ و جالي
های بیايؿالهای يمىؾيؿ ،اها بال هن هى٨٭یث قا به ؾوث يیاوقؾيؿ.
ؾق شىاب بایؿ گ٩ث٠ :ىاهل ٠ؿم هى٨٭یث و ٠ؿم اوحمكاق ایى جاليها و ظكکثها ایى اوث
که ؾوثايؿقکاقاو ایى ٠كِه ال هً١ىیث ،اؼالَ و ظكاقت ٬لب کنجكی بكؼىقؾاق بىؾيؿ کته
ً
٘بی١حا ؾیى اوالم با چًیى هً١ىیثهای وكؾ وكوکاقی يؿاقؾ.
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ً
اگك ٠لماء و ٘الب جالي يمایًؿ جا وؽًاو اهّٰلل و قوىلً قا بكای هكؾم بكوايًؿ١ٙ٬ ،ا ٠ؿهی
لیاؾی ؼىاهًؿ پفیك٨ث.
ال بمقگجكیى قاههای پیٍك٨ث ؾ٠ىت ٠لماءِ ،بك و اوح٭اهث ؾق قاوحای ؾ٠ىت و ؾاٌتحى
جكظن٩ٌ ،٭ث و ق٨حاق يیک با بًؿگاو الهی و ظه ؼیكؼىاهی اوث܆ چًاوکه ايبیاء

و٬حتی

ظالث بؿ هكؾم قا هٍاهؿه هیکكؾيؿ ،ؾلٌاو به ظال آوها هیوىؼث و آقلوی آياو ال ِمین ٬لب
اِالض بًؿگاو اهّٰلل بىؾ܆ هماوگىيه که آقلوی ٬لبی یک پؿق ٌ٩ی ٫و هكبی ؾلىىل ،ایى اوث
که ٨كليؿايً هؿایث ٌؿه و به و١اؾت ؾيیا و آؼكت يایل گكؾيؿ܆ لفا یک هبل ٣و یک ؾ٠ىتگك
بایؿ يىبث به هكؾم ٨ى ٪ال١اؾه ٌ٩ی ٫و ههكباو باٌؿ و ؾق ه٭ابل هٍکالجیکه هحعمل هیٌىؾ،
ِبك و اوح٭اهث ؾاٌحه باٌؿ .چًاوکه هىؾ

قا ياؾاو و ابله هیگ٩حًؿ .ولی ببیًیؿ که چگىيه با

َ َ َ َ َ
َ َ َ
ِِنِّ
ِب َشفاْثِِّّ َولَٰه ِّ ِّ
س ِ ِّ
ال يَٰل ۡٔ ِِّم ى ۡي َ ِّ
ههكبايی شىاب ٬ىم قا هیؾهؿ٬ ،كآوکكین ایىگىيه ج١كی ٧هیکًؿ :ك ِّ
ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َٰ َ ّ َ َ َ ۠ َ ُ
ۻ
َر ُشٔلِِّّ ٌَِِّّ َّر ّ ِِّّ ۡٱى َعَٰيٍَ َ
س ًَُِّۡاصِ ٌحِّأٌَ ٌ
ِنيِّ.٦٨
جِّر ِّبِّوأُاِّى
نيِّ ٦٧أةي ِغسًِّرِسؾ ِ
ِ
ِ

܅هىؾ

گ٩ث :ای٬ىم هىٕ هى ابله يیىحن ،بلکه هى ٨كوحاؾهای ال وىی پكوقؾگاق شهايیاين ٔ܁܀ٓ

هى اظکام و اواهك پكوقؾگاق ؼىیً قا به ٌما هیقواين و هى ياِعی اهیى بكای ٌما هىحن܄.

َ َ
هال َِّي َٰ َل ۡ
هٔ ِمِّ
همچًیى يىض قا به گمكاهی هحهن هیکًًؿ ،ولی ؾق شىاب چًیى هیگىیؿ :ك
َ
َ َ َ َ
ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َٰ َ ّ َ َ َ َ ُ
ۼ
ِِنِّ َر ُشٔلِِّّ ٌَِِّّ َّر ّ ِِّّ ۡٱى َعَٰيٍَ َ
ُص ُحِّىس ًِّۡ....
جِّر ِّبِّوأ
ى ۡي َس ِِِّبِّضؾَٰيثِِّّ َولَٰه ِّ ِّ
نيِّ ٦١أةي ِغسًِّرِسؾ ِ
ِ
ِ

܅يىض گ٩ث :ای٬ىم هىٕ هیچگىيه گمكاهی ؾق هى يیىث و ؾچاق وكگٍحگی هن يیىحن .ولی
ّ
هؤهىقیثهای پكوقؾگاقم قا به ٌما ابتال٢
هى ٨كوحاؾهای ال وىی پكوؾقگاق شهايیاين ٔۻ܀ٓ هى
هیکًن و ٌما قا پًؿ و ايؿقل هیؾهن ...܄.
ً
٬كآو ٝ٠ینالٍؤو اظىال قوىلاهّٰلل قا هکكقا ـکك کكؾه اوث که آيعٕكت چًاو يىبث به
اهث ؾلىىلی ؾاٌحًؿ و ّ٤ه هیؼىقؾيؿ که گاهی ال ٨كٖ ٤ن و ايؿوه به وحىه هیآهؿيؿ:
َّ ۡ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ
َ َّ َ
ِنيِّ.٣
ٔاِّ ُمؤ ٌِِ َِّ
َّلِّيسُٔ ِّ
مِّأ ِّ
ى َػيم َِّبَٰخِعِِّّجفص ِّ

۽

܅ايگاق هیؼىاهی ال ٤ن و ايؿوه ایىکه آياو ایماو يمیآوقيؿ ،ؼىیٍحى قا يابىؾ کًی܄.
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 اهراء ٍ حکام ربّاًی
ال آوشاییکه لهام هكؾم ؾق ؾوث ایى گكوه ٬كاق ؾاقؾ ،هیجىايًؿ آياو قا ؾق هك ومث و شهحیکته
ً
ً
بؽىاهًؿ هؿایث کًًؿ܆ چىو اکركا هكؾم جعث ٨كهاو آوها کاق هیيمایًتؿ و اکرتكا بته ایتى ٨کتك

هىحًؿ که ٌایؿ هك کاق و کكؾهای ایى قهبك ؾقوث اوث.
البحه یک قهبك هماوگىيه که هیجىايؿ ؾق شاه١ه ه٩یؿ واٌ ٟ٬ىؾ ،هیجىايؿ که هٕكجك ال ؾیگكاو
يیم باٌؿ .اگك آو قهبك به قاههای هًعك ٦قواو ٌىؾ ،ایىکاق بكای شاه١ه ٠اؾی هیٌىؾ و هیگىیًؿ
اگك ایىکاق ؾقوث يمیبىؾ ،چكا آو قهبك ايصام ؾاؾ.
ؾق شىاه ٟاهكولی قهبكايی لیاؾی وشىؾ ؾاقيؿ که شم ؼىقؾو و ؼىابیؿو چیمی قا يمیؾايًؿ.
ظحی قهبكايی وشىؾ ؾاقيؿ که ؾقوث ظك ٦لؾو قا هن يمیؾايًؿ.
اهكاء و ظکاهیکه وبب پیٍك٨ث اوالم هیٌىيؿ ایى ايىاوهای جًبل و ؼىؾؼىاه يیىحًؿ ،بلکه
قهبكاو و اهكایی اوث که ؾق شاه١ه اظکام الهی قا شاقی يمایًؿ و ؾقجماهی ٠كِهها بایىحی ٠ؿالث
ؾاٌحه باًٌؿ.
٠صیب اوثٕ اگك يگاهی بك ٬كوو گفٌحه بی٩کًین ،ؾق هییابین کته قهبتكاو پیٍتیى چگىيته
ً
ليؿگی هیيمىؾيؿ܆ هرال :قوىلاهّٰلل هن پیاهبك بىؾيؿ و هن ٨كهايؿهی لٍکكی کته ج١تؿاؾي ؾق
هًگام و٨ات آيعٕكت هماقاو ي٩ك بىؾ .همچًیى بمقگجكیى ٌهكها [همچىو هکتۀ هکكهته و
هؿیًۀ هًىقه] ؾق جعث اهاقت ایٍاو بىؾ ،هیجىايىحًؿ ال بهحكیى لبان ،بهحكیى پىٌاک اوتح٩اؾه
کًًؿ .ولی لهايیکه ال ؾيیا ق٨حًؿ ،ؾاقاییٌاو بكای ؾقآوقؾو لقهی ایٍاو ال ِگكو ک٩ایث يمیکكؾ.

٠الهه ویؿابىالعىى يؿوی ؾق هىقؾ یاقاو قوىلاهّٰلل هی٨كهایؿ :܅آياو يمىيههای کاهل ال

شم ٟؾیى و ؾيیا بىؾيؿ .ال یک وى اهاهايی بىؾيؿ که با هكؾم يمال هیگماقؾيؿ و ال آو وى ٬أیايی
بىؾيؿ که ؾق ؾ٠اوای هكؾم با ٠ؿل و ٠لن ٕ٬اوت هیيمىؾيؿ ،اهايثؾاقايی بىؾيؿ بك اهىال و ؾاقایی
های هىلماياو٨ ،كهايؿهايی بىؾيؿ شهث ٨كهايؿهی وپاهیاو و قهىل شً ،و شهاؾ و اهكایی بىؾيؿ
ً
که اهىق ٌهكها قا ٌؽّا اؾاقه و ظؿوؾ الهی قا اشكا هیکكؾيؿ.
هكیکی ال آياو ؾق یکلعٝه ،هح٭ی و پكهیمگاق ،هصاهؿ و ٬هكهاو٬ ،أی ٨همیؿه و ٨٭یه هصحهؿ،
اهیك با اقاؾه و ویاوحمؿاق با جصكبه بىؾيؿ܄.

ۻ
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٨كؾی بىؾ که ؾق ابحؿا با يال و ي١مث ليؿگی هیکكؾ .هی جىاو گ٩ث کته

ليؿگی او هايًؿ یک ٌاهماؾه بىؾ .ظحی ویكتيگاقاو هیگىیًؿ :܅ؾق ابحؿا [٬بل ال ؼال٨حً] لبان
های هماق ؾقهمی هن هىقؾ پىًؿ وی ٬كاق يمیگك٨ث ،اها لهايیکه به ً٠ىاو ؼلی٩ه بك اقیکهی ٬ؿقت
يٍىث ،لبانهای چهاق و یا پًس ؾقهمی قا هن بكای ؼىؾي گكاو٬یمث هیپًؿاٌث܄.
هؿ ٦بیاو يمىؾو ليؿگیياههی ٠مك بى ٠بؿال١میم يیىث ،بلکه هكوق چًیى هىاقؾی بكای ها
هیآهىلؾ که یک قهبك بایؿ چگىيه ظکىهث کًؿ و چگىيه اهايحؿاقی قا پیٍه کًؿ و ال کصا هیجىايؿ
هايًؿ یک ؼلی٩هی ٠اؾل ؾق شاه١ه ؼؿهث يمایؿ.
 هادراى هَفك
هاؾقاو هى ٫٨هیجىايًؿ ٨كليؿاو ٌصا ٞو ولعٍىقی قا بكای شاه١هی اوالهی ج٭ؿین يمایًؿ ،جا

وبب قٌؿ و جك٬ی ؾیى ه٭ؿن اوالم گكؾيؿ.
اگك اظىاوات ؾیىؾاق ی و ايصام ا٠مال يیک ؾق بايىاو پیؿا ٌىؾ ،ایى اظىان آ ذاق بىیاق هربث
بؿو جىلؿ جا وًیى قٌؿ
و ه٩یؿی بكای ٨كليؿاو هىلمیى به اقه٥او ؼىاهؿ آوقؾ܆ لیكا جكبیث آياو ال ِ
و بلى ٢به ؾوث هاؾق اوث .اگك هاؾقاو ؾق جالي ایى باًٌؿ که اظىاوات ؾیًی قا بكای ٨كليؿاو

ؼىؾ وكليؿه يگهؾاقيؿ ،ایى ا٠مال همايًؿ بفقی هیٌىؾ که ؾق کٍثلاق ليؿگی آياو کاٌحه ٌؿه
و اهیؿ ظاِلؼیمی ه٩یؿ بكای شاه١هی اوالهی هیگكؾؾ .اها هحؤو٩ايه اهكوله ٨كليؿاو ال ابحؿا
ؾق هعیٙی پكوقي ؾاؾه هیٌىيؿ که قي ،ؾیًی يؿاقؾ܆ لفا با ؾیى آًٌا يمیٌىيؿ .یا ایىکه اگتك
به يعىی آًٌا ٌىيؿ ،ؼیلی کنقي ،ؼىاهؿ بىؾ .هكگاه ٨كليؿاو ؾق چًیى هعیٙی جكبیث ٌىيؿ،
ً
يحیصهی آو چه هیٌىؾ؟ ایى اهك کاهال قوٌى اوث.
آقیٕ هاؾقاو ؾق قاوحای جكبیث ؾقوث ٨كليؿاو و ليؿهيمىؾو اظىاوات ؾیًی ؾق آوها ،ي٭ً
بىما و ههمی ؾاقيؿ܆ چًاوچه یکی ال ؾايٍمًؿاو گ٩حه اوث :܅ليیکه با ؾوحايً گهىاقهی کىؾکی
قا جکاو هیؾهؿ ،ؾق وا ٟ٬کكهی لهیى قا هیشًبايؿ܄.

ۻ

همچًیى ٌا٠ك هّك ی ظا ٛ٨ابكاهین چه لیبا وكوؾه اوث:
َْ َ ْ َ َ ْ ًَ َ ْ َ
ٌ ََْ َ َ
ؤ ْ
ْ
أ٠تتؿؾت ٌتت١با ٘ َّیتتب ا ٠ت َتك ِا٪
ا ُّم َهؿ َق َوتتتة ِإـا أ٠تتتؿ ْؾج َها

ۼ
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܅هاؾقاو بكای شاه١ه هايًؿ هؿاقوی هىحًؿ که ايىاوها قا جكبیث هیکًًؿ ،اگك ؼتىؾ ٌایىتحه و
يیکى جكبیث ٌىيؿ ،هكؾهی اِیل و پاکی قا هیپكوقايًؿ܄.
 تَدُی هردم
اگك ؾق شىاه ٟکًىيی جىؾهی هكؾم ؾوث به ؾوث هن ؾاؾه ا٨کاق و اهؿا ٦ؼىؾ قا یکی کًًؿ ،هیچ
ّ
هلحی شكأت ه٭اوهث ؾق بكابك آياو قا پیؿا يؽىاهؿ کكؾ .ظحی ایى ٬ؿقت هىحمك و همیٍگی ؼىاهؿ

ٌؿ .به ایى ٌكٖ که اجعاؾ به ؼا٘ك ؾیى باٌؿ ،يه اظیای جّ١بات ٬ىهی ،يژاؾی و...

لهايی ه٥ىلها بمقگجكیى ٬ؿقت ؾيیا قا ؾاٌحًؿ܆ ظحی ؾق ٜاهك ؼىؾ قا هىلماو ّ
ه١ك٨تی هتی

کكؾيؿ .اها ٨ىاؾها و ؼىيكیمیهاییکه به باقآوقؾيؿ ،يٍاو ؾاؾ که آياو هىلماو يبىؾيؿ ،بلکته ال
يام لیبای ؾیى اوح٩اؾهی وىء هیکكؾيؿ و ؾق يهایث ٘ىقی ٌکىث ؼىقؾيؿ که اهكول اذكی هن
ال آوها با٬ی يمايؿه اوث.
چِ راّکارّایی سثة پیطزفت ٍ تزقی اهت اسالهی هیگزدد؟
َ ْ ؤ ْ َ َ َ ْ ؤ َّ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ
َ
آؼك ه ِفهِ ا ه ِة ِإال ها أِلط أولها܄  :܅آؼك ایى اهث
اهام هالک بى ايه هی٨كهایؿ :܅لى یّ ِلط ِ
ۻ

اِالض يمیٌىؾ ،هگك به هماو چیمیکه اولً [ِعابه ]#اِالض ٌؿ܄.

و٬حیکه هىلماياو با بهکاقبكؾو قاهکاقهای لیاؾی يحىايىحًؿ به هى٨٭یث ؾوث پیؿا کًًؿ ،همگی
به ایى ه١ح٭ؿ ٌؿيؿ که آؼك ایى ؾیى اِالضپفیك يیىث ،هگك با آو ایمايیکه اولً قا اِالض کكؾ.
اهكوله ها با هماو ؤ١ی قو به قو هىحین که هىلماياو ِؿق اوالم قو به قو بىؾيؿ܆ شم١یث
ايؿک بىؾيؿ و با بمقگجكیى اهپكا٘ىق یهای جاقیػ قو به قو ٌؿيؿ ،ال ٘ك ٦قاوث اهپكا٘ىق ی ایكاو
و ال ٘ك ٦چ اهپكا٘ىق ی قوم که يیكوی هكؾو ال يٝك ا٨كاؾ ،ذكوت ،آهاؾگیً٨ ،ىوشًگی ،ویاوث
لٍکك ی و کٍىق ی به ايؿالهی ال ٬ؿقت هىلماياو لیاؾجك بىؾ که به هیچ وشهی ٬ابل ه٭ایىه يبىؾ
و با وشىؾ ایى همه ٨ك ،٪بالهن ه١صمهی اوالم يمایاو ٌؿ܆ یک ه١صمهی ٌگ٩ثايگیم جاقیؽی
بىؾ܆ لیكا ایى ٠ؿهی ايؿک با وشىؾ ٨٭ؿاو ووایل بك اهپكا٘ىق ی کىك ی و ٬یّك پیكول ٌؿيؿ و ؾق
هؿت کنجك ال يین ٬كو به ٠مك هكؾو اهپكا٘ىق ی پایاو ؾاؾيؿ و لهام هكؾو کٍىق بمقگ شهاو قا بتك
ؾوث گك٨حًؿ و ٬ؿقت ؼىؾ قا ؾق ٠الن پهًاوق اوالهی ال ٌبه شمیكهی ٠كبىحاو گك٨حه جا آؼكیى
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ي٭ٙهی آویا و ا٨كی٭ا گىحكي ؾاؾيؿ܆ بًابك ایى بایؿ ؾیؿ که ایى پیٍك٨ث ه١صمهآوا چگىيه ايصام
گك٨ث؟ همهی ٠٭ایؿ و ج٩ىیكهای هاؾی و ا٬حّاؾی يیم چًیى ٬ؿقجی يؿاقيؿ جا بیاو کًًؿ که ایى
جك٬ی ا٠صالآهیم چگىيه به وشىؾ آهؿ؟؟.
بمقگجكیى ٠لثهای پیٍك٨ث و جك٬ی آياو ٬كاق ـیل اوث:
 ایواى کاهل ٍ اتباع شریعت
یگايه قاه ایى هؿ ٦ه٭ؿن ایماو اوث .ؾق شىاه ٟکًىيی همکى اوث کىايی ال قوی ؾلىىل ی و

اؼالَ و یا ال قوی ؼیايث و ٌکىحى قوظیهی هىلماياو بگىیًؿ :܅ؾق٠الن و ّ٠كظأك هكکاق ی
قا با والض و ابماق هیجىاو پیً بكؾ܄ .اها کى و کصاوث آو والض جا بحىايین با ؾٌتمى قو بته قو
ٌىین و او قا به لايى ؾقآوقین؟ٕ
اظحیاز ها ؾق ؾقشهی اول به اولعه يیىث܆ جًها والض يمیجىايؿ ها قا بیيیال والؾ .آیا ٌاهؿ
هاشكای هلث ایحالیا ؾق شً ،شهايی ؾوم يبىؾین که آوها ؾاقای وكیٟجكیى ،هؿقوجكیى ،کًٍؿهجكیى
و پیٍك٨حهجكیى والضها بىؾيؿ و با ایى وِ ٧هكگم قوی پیكول ی قا به ؼىؾ يؿیؿه و ؾق هیچ هیؿايی
ّ
پایؿاق ی يکكؾيؿ .وكبالاو ایحالیایی همیٍه ال وًگك ٨كاق هیکكؾيؿ و ؾق ه٭ابل ؾقیا٨ث ـلث اویك ی
هماو والضهای هؿقو ؼىؾ قا ؾو ؾوحی ج٭ؿین ؾٌمى هیيمىؾيؿ .وأط اوث که وال و بتكگ
شًگی آياو يا ُ٬يبىؾ .ولی چكا ایى هلث با وشىؾ ایى همه ووایل و اهکايات ٌکىث ؼىقؾيؿ؟ٕ
آقیٕ ٠لث اِلی ٌکىث هلث ایحالیا ایى بىؾ که آوها به کىك بىؾشهی ایماو ؾچاق ٌؿه و
هً١ىیث ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾه بىؾيؿ .ؾقک ایى هٙلب بكای همه وأط اوث که ؾاٌحى ایمتاو
کاهل با٠د پیكولی ايىاو ؾق ؾيیا و آؼكت هیٌىؾ.
اگك اهكوله ؤ١یث ياگىاقی ١٨لی ا٥٨ايىحاو قا با لهاو ٌکىث قونهای هحصاول ه٭ایىه
ً
يمایین ،ایى هىئله کاهال قوٌى هیٌىؾ܆ ؾق آو لهاو ا٥٨ايىحاو يٝك به ٠الن ٜاهك ،ال هك شهث
ٔ١ی ٧بىؾ܆ يه اهکايات هالی ؾقوحی ؾاٌث ،يه ووایل و ابماق شًگی ،ال وىیی هن هؿتها بىؾ
ؾق اذك ٬حل و کٍحاقهای وظٍیايهی قونها ج١ؿاؾٌاو قو به کاهً بىؾ ،ولی ال آوشاییکه آوها
ؾاقای والض ایماو بىؾيؿ ،جىايىحًؿ قوویه قا جا ابؿ قو ویاه بگكؾايًؿ.
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 توسّک بِ حبل اهلل [ریسواى ًا گسستٌی اهلل هتعال]
هك ٬ىم و هلحیکه به قیىماو الهی چً ،بميؿ و به گ٩حههای اهّٰلل هح١ال ٠مل يمایؿ ،وكبلًؿی و

قوحگاقی ؾق ؾيیا و آؼكت يّیبٌاو هیگكؾؾ و هك٬ىهیکه به آو چً ،يميؿ ،ال آو ٨اِله گك٨حه
و ال ؾوحىقات الهی وكپیچی کًؿ ،یا ؾق ؾيیا و آؼكت و یا ؾق آؼكت ٨٭ٗ܆ ؼىاق و ـلیل هیگكؾؾ.
ؾق اهثهای پیً ال اوالم يیم کىايیکه به قیىماو هعکن الهی چً ،لؾهايؿ ،بته پیتكولی
قویؿيؿ .چًاوکه اهّٰلل هح١ال ؾق هىقؾ ٬ىم هىوی

هی٨كهایؿ:

َ َ ۡ ُ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ ۡ
َ ُ َ
ٱۡلَ ّق َ
وٌَِِّكٔ ِمِّم ّّ
ِۦِّح ۡػدِلٔنِّ.١٥٩ۻ ِّ
ِّوبِّ
َٔسِّأٌثِِّّحٓد ِّ
ونِِّّة ِ ِ

گكوهی بىؾيؿ که بهوىی ظ ٫قهًمىؾ هیکكؾيؿ و بهظ ٫ؾاؾگك ی هیيمىؾيؿ܄

܅ؾقهیاو ٬ىم هىوی
ّ
همچًاو ٠الهه ویؿٙ٬ب ٌهیؿ هی٨كهایؿ:
ََ ٨متتت َاـا َیٕتتت ْی ؤك َٮ َک ْیتتت ؤؿ َ
َإـا ؤک ًْتتت َث بتتتاهّٰللَ ؤه ْى َح ّْ١تتت ً
الِ ١ب ْیتتت ِؿ
ا
م
ِ
ِ
ِ
܅هًگاهیکه به [قیىماو] اهّٰلل چً ،بميی ،هیچکه جىاو قوايیؿو ٔكق به جى قا يؿاقؾ܄.
جمىکاجیکه وبب پیٍك٨ث و جك٬ی هىلماياو هیگكؾؾّ ،
ال ههنجكیى ّ
جمىک به ٬كآو و وتًث

اوث܆ چًاوکه قوىلاهّٰلل هی٨كهایؿ:
َ َ ْ ؤ ؤ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ َ َّ ْ
َ ؤ َّ َ َ
َ
ؤ
َ
َ
ِّ
ْ
܅جكکث ِ٨یکن أهك ی ِى لى ج ِٕلىا ها جمىکحن ِب ِهما ِکحاب اهّٰللِ ووًة ي ِبی ِه܄.
܅ؾق هیاو ٌما ؾو چیم قا به یاؾگاق گفاٌحن ،اگك به آو ؾو جمىٯ شىییؿ هكگم گمكاه يمیٌىیؿ:
ۼ

 -۱کحاب اهّٰلل [٬كآو ٝ٠ین الٍؤو]  -۸وًث قوىلاهّٰلل܄.
همچًیى ٠الهه ا٬بال الهىقی

هی٨كهایؿ:

گك همی ؼىاهی هىلماو لیىحى

يیىث همکى شم به ٬كآو لیىحى

اگك هىلماياو اهكولی هايًؿ ِعابه #و ٌیكهكؾاو ٬ك وو گفٌحه ،ؾوث به ؾوث هن بؿهًؿ
و ّ
جمىک به ٬كآو و وًث قا ؾق ليؿگی ؼىؾ پیاؾه کًًؿ ،ؾوباقه هماو ٌکىه قا به ؾوث هیآوقيؿ.
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 صذالت در دیٌذاری ٍ تعاٍى با یکذیگر
هًگاهیکه قوىلاهّٰلل ؾاق٨ايی قا وؾا ٞگ٩حًؿ ،هكؾم با ظٕكت ابىبکك ِؿی ٫بی١ث يمىؾه ال

او ؼىاوحًؿ جا هىٝ٠ه ٨كهایؿِ .ؿی ٫اکبك بلًؿ ٌؿ و په ال ظمؿ و ذًتای الهتی ؾق اؾاهتهی
ِعبحً چًیى ٨كهىؾ :܅ ...قاوثگىیی کمال اهايث و ؾقو٢گىیی کمال ؼیايث اوث ...܄.

ۻ

ایى ٨كهىؾه ،بیاو یٯ بكياهه و اوحكاجژی ههن ال وىی ابىبکك ِؿی ٫بىؾ که بكپایهی آوِ ،ؿ٪

و قاوحی ،اوان ج١اهل ظکىهث و هكؾم ٬كاق هیگك٨ث و بك ایصاؾ ٕ٨ا ِی هىقؾ ا٘میًاو ؾق هیاو
ظاکمیث و هكؾم جؤذیك ههمی هیيهاؾ و هًصك به ایى هیٌؿ که ؤپلهای اقجبا٘ی هكؾم و ظاکمیث
اوحىاق و ٬ابل ا٠حماؾ گكؾؾ.
آقیٕ ِؿا٬ث و اهايثؾاق ی ،هىؾت و ؾووحی ،ج١اوو و همکاق ی ،ؼلىَ و بی٤ل و ً٤
بىؾو ،ال شملهی ٌاؼّههای بمقگ و اواوی ایماو اوث و ال بمقگجكیى هعىقهایی اوث که

با٠د پیكولی ِعابه #گكؾیؿ.
هىلماياو اهكولی ّ
هح٩ك ٪هىحًؿ ،ؾق ظالیکه ؼیك اوالم ؾق وظؿت اوث .ال یکؿیگك ؾوق و
شؿا هىحًؿ ،ؾقظالیکه يٌٟ٩او و ؼیك اوالم ؾق ایى اوث که با هن وظؿت ،ج١اوو و همکاق ی

ؾاٌحه باًٌؿ .اگك هىلماياو اهكولی همايًؿ ٌیكهكؾاو ِؿق اوالم هٙی ٟو ؾووث همؿیگك باًٌؿ،
پیكولی و ٌکىه باقی ؾیگك ٬ؿمهایٌاو قا بىوه ؼىاهؿ لؾ .همچًیى ایى ج١اوو و همکاقی بىیاق
بهحك ال آو اوث که هٙی ٟو ؾووث اوح١ماقگكاو باًٌؿ .ج١اوو و همیاق ی ،کمک و یاق ی قوايؿو
به همؿیگك ؾق هىا ٟ٬يیال و ؾق کاقهای ؼیك هیباٌؿ ،يه کاقهای ٌك و ٨ىاؾ܆ چًاوکه اهّٰلل هح١ال به
ج١اوو اهك يمىؾه هی٨كهایؿ:

َ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ّ َ َّ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ
ِّٱۡلثۡ ًِ َ ۡ ُ ۡ َ
نِّ....ۼ ِّ
ِّ...وتػاؤُاِّلَعِّٱى ِبِِّوٱتللٔ
ِّوٱىػد ِّو َٰ ِ ٖۚ
ىَِّۖوَّلِّتػاؤُاِّلَع ِ

ّ
܅و [همىاقه] ؾق قاه يیکی و پكهیمگاقی با هن ج١اوو کًیؿٕ و [هكگم] ؾق قاه گًاه و ج١ؿی همکاقی
يًماییؿٕ܄.
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اگك ٌما به چًؿ ي٩ك کمک کًیؿ ،با ایى کمک ٌما آوها ؾقک هیکًًؿ و ٠ا٘٩هیٌاو يىبث
به هىلمیى بیٍحك هیٌىؾ و آياو هن به چًؿ ٨كؾ ؾیگك کمک ؼىاهًؿ کكؾ .چه ایى کمک ٌاو به
ؼا٘ك جٍکك ال کمک کًًؿهی اولی [که ٌما هىحیؿ] باٌؿ و یا به ؼا٘ك اظىان و ٠ا٘٩هاي.
ً
ّ
جّىق کًیؿ هرال ٌما به ؾو ي٩ك کمک کكؾیؿ و آو ؾو ي٩ك هكکؿام به ؾو ي٩ك ؾیگك کمک کًًؿ چًؿ
ي٩ك هیٌىؾ؟ ه١لىم اوث ؾو ٔكب ؾو ،چهاق هیٌىؾ و اگك ایى چهاق ي٩ك ،هكکؿام به ؾو ي٩ك کمک
کًؿ چًؿ ي٩ك هیٌىؾ؟ آقیٕ اگك ایىکاق ولىله پیؿا کًؿ ،ؾيیا ّ
هحعىل ؼىاهؿ ٌتؿ و ؾق شهتاو
ؼىقٌیؿ جالهای ٘لى ٞؼىاهؿ يمىؾ.
 دٍری از اختالفات
یکی ال ا٠مالیکه وبب پیكولی هىلماياو ؾق ِؿق اوالم ٌؿ وظؿت ،همبىتحگی و ؾوقی ال

اؼحال٨ات بىؾ .اگك جاقیػ اوالم قا هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾهین هیبیًین یاقاو پیاهبك با ایىکه هكکؿام

ال یک گىٌهی ؾيیا بىؾيؿ ،ولی بالهن ٘ىقی ليؿگی هیکكؾيؿ که گىیا بكاؾق ؼىيی هن هىتحًؿ܆
چًاوکه ٬كآو کكین ظالث آوها قا ایىگىيه ظکایث هیکًؿ:

ُّ َ َّ َّ ُ ُ ِّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ َ َّ ٓ ُ َ َ ۡ ُ َّ ُ َ َ ٓ
ْحا ُءِّةَيۡ َِ ُٓ ًَِّۡۖ....ۻ ِّ
ُّمٍدِِّّرشٔلِّٱلِلِِّّوٱَّلِيٌَِّػّ ِّۥِّأشِداءِّلَعِّٱىهفارِِّر

܅هعمؿ٨ كوحاؾهی ؼؿا اوث و کىايیکه با او هىحًؿ ؾق بكابك کا٨كاو وكوؽث و يىتبث بته
یکؿیگك ؾلىىل و ههكبايًؿ ...܄.
اوالم ٠میم ؾق اولیى قولگاقي܆ ِهیب قوهی ،بالل ظبٍی ،ولماو ٨اقوی و ابىبکك ٠كبی،

٬كیٍی #قا لیك یک پكچن [الإله إالاهّٰلل هعمؿ قوىلاهّٰلل] ؾق آ٤ىي کٍیؿ ،جب١یٓ و جّ١ب ٬ىم،
يژاؾ ،قي ،،و٘ى٬ ،بیله و ...قا پایاو ؾاؾ و آ٨حاب اوالم ؾق هك قووحاٌ ،هك٬ ،بیله و ؼايه ؾقؼٍیؿ.

ظاال يگاه کًیؿ قوىلاهّٰلل و کىیکه ایىچًیى ٌیكهكؾايی قا ؾق هکحب اوالم آهىلي ؾاؾه،
ٌ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِّ َّ َ ْ ؤ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ؤ َ َ َّ َ ْ َ ؤ ؤ َ
اه ِل َّیة܄ ۼ:
چه هی٨كهایؿ :܅هى ٬اجل جعث قای ٍة ِ٠می ٍة ،یؿ٠ى ِإلی ِ ّ٠بی ٍة ،أو یٕ٥ب ِلِ ّ١بی ٍةِ ٨ ،٭حلحه ش ِ
܅هكکه لیك پكچمیکه هؿ ً٨ه١لىم يیىث ،بمیكؾ و به ؼا٘ك ٬ىم و ؼىیً ؼٍمگیى ٌىؾ و یا

به وىي ٘ائ٩یث و ٬ىمگكایی ؾ٠ىت يمایؿ ،هكگً شاهلی ؼىاهؿ بىؾ܄.
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ایىگىيه بىؾ که ّ
جّىق يژاؾپكوحی و ٬ىمگكایی و لباوپكوحی با جمام ا٬ىام و ايىا ً٠وكيگىو
ٌؿ و ال هن پاٌیؿ و ال هماو لهاو و٘ى هىلماو جًها وكلهیًیکه ؾق آو ليؿگی هیکًؿ يبىؾ ،بلکه
ؾق هك وكلهیًیکه هیجىايؿ اظکام ؾیى ؼىؾ قا ٠ملی يمایؿ و ؾق هك شاییکه باٌؿ هماوشا و٘ى
و وكلهیى اووث.
هىلماياو اهكولی هن اگك ال ایى اؼحال٨ات -که یکی قا جاشیک ؾیگكی قا ا٥٨او ،یکی قا ٠كب
ؾیگكی قا ٠صن ،یکی قا بؿ٠حی و ؾیگكی قا وهابی يام يهاؾهايؿ– ؾوقی يمایًؿ و ِاؾ٬ايه ؾوث به
ؾوث هن ؾهًؿ ،هماو ٨حط هبیى و وكوق یث بال هیآیؿ...
خالصِ ٍ فطزدُی راُّای پیطزفت ٍ تزقی:
ال آيصاییکه ؾق اوالم ٨٭ٗ یٯ ٬ايىو وشىؾ ؾاقؾ و آو ٬ايىو الهی اوث و به .و ؾیى اوالم ؾیًی

اوث که ؾق هىیك جکاهل ظكکث هیيمایؿ و جالي و کىًٌ قا جًها وویلهی ؾوحیابی به ؼیك و بكکث
و پیٍك٨ث هاؾی و هً١ىی ه١ك٨ی هیکًؿ و با ؾگكگىيی ٌكایٗ ،اؤا ٞو اظىال لهاو و ج٥ییك هکاو
٬ابل ايٙبا ٪اوث و پاوػگىی يیالهای ٙ٨ك ی ،اشحما٠ی ،ا٬حّاؾی ،ویاوی و به ٘ىق ؼالِه
پاوػگىی يیالهای هاؾی و هً١ىی بٍك ی اوث ،هىلماياو بایؿ جًها به آو ّ
جمىکشىحه و اظکام،
٨كایٓ ،آؾاب و قوىم آو قا ؾق ليؿگی ؼىؾ به ٌکل ؾقوث و ِعیط اشكا يمایًؿ.
ال آيصاییکه ؾیى اوالم ،ؾیًی اوث که ؾلها قا با قابٙهی بكاؾق ی ،بكابك ی ،ال٩ث و هعبث بتا
هن يمؾیٯ هیوالؾ و آو قا پیىيؿ هیؾهؿِ .ؿا٬ث ،اهايث ،اجعاؾ ،همکاق ی و ِمیمیث قا ؾق
شاه١ه به وشىؾ هیآوقؾ و ؤبؽل ،ظىاؾت ،کیًه و بؿگمايی قا ال ؾقووها هیلؾایؿ .با ٜالمتاو،
شًایحکاقاو ،هًا٨٭او و قیاکاقاو به هباقله بكؼاوحه و ال يیکىکاقاو ،هؽلّاو و ؼؿهثگفاقاو به
ً٠ىاو ؾووحاو ؼؿا یاؾ هیکًؿ .اقليهای پىچ ،جىؼالی و بیاقلٌی ا٨حؽاق به آباء و اشؿاؾ ،ذكوت،
ه٭ام ،هًملث ،قي ،و يژاؾ و همه ا٨حؽاقات قا ال ا٠حباق ايؿاؼحه جًها ٕ٨تیلث ،ج٭تىی ،ایمتاو و
اؼالَ قا هالٮ کكاهث و ٌكا٨ث ٬كاق ؾاؾه اوث ،بایؿ هىتلماوهتا بتا همتؿیگك هايًتؿ بتكاؾق
ليؿگی کًًؿ ،ال قي ،و پىوث٠ ،كب و ٠صن ،ا٥٨ايی و ٠كبی و٬ ...ىمگكایی و يژاؾگكاییها ٨اِله
بگیكيؿ و ؾق ه٭ابل ؾٌمًاو ،جًؿ و وكوؽث باًٌؿ و همیٍه با هحعؿاو هىلماو ؼىؾ ؾوث به
ؾوث هن ؾاؾه بك ٠لیه ک٩اق ،هًا٨٭یىٜ ،المیى و ...شًایثکاقاو و جبهکاقاو هايًؿ یهىؾ و يّاقا،
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ؼىاقز و قوا ٓ٨بصًگًؿ܆ جا هىحه ،قیٍه و شكذىههی آوها قا ال لهیى بكؾاقيؿ و بكکًًؿ و به ٜلن
و ٨ىاؾ ؼاجمه بؽًٍؿ.
یکی ال اواویجكیى قاههای پیٍك٨ث و جك٬یًٌ ،اوايؿو ؾیى ه٭ؿن اوالم بتكای شهايیتاو
اوث܆ لیكا یهىؾ و يّاقا و هنؾوحاوٌاو ؾیى اوالم قا ؾق ؾيیا ؼٍى شلتىه ؾاؾيتؿ کته وتبب
ا٠كاْ ٠ؿهی لیاؾی گكؾیؿه اوث .البحه ٬بل ال ایىکه اوالم قا بكای ؾیگكاو ه١ك٨ی کًتین ،اللم
ً
اوث که اول ال ؼىؾ و ب١ؿا ال ٨اهیل ؼىؾ آ٤ال کكؾه و جا ظؿیکه هیجىايین ٬ىايیى پاک اوالم قا
باالی ؼىؾ و ٨كليؿاو ؼىؾ ٠ملی کًین٨ ،كایٓ و واشبات ؾیًیکه ؾق ه٭ابل ٨كليؿاو ؼىؾ ؾاقین
آو قا ؾقوث ايصام ؾهین ،ا٘٩ال ؼىؾ قا ٬كآو ج١لین ؾاؾه اظکام ؾیى اوالم قا به آوها به ٌتکل
ؾقوث بیاهىلايین.
ها بایؿ هماوگىيهکه بكای جهیهی ياو و لبان بكای ا٘٩ال ؼىؾ ٠ك ٪هیقیمین و لظمث هتی
کٍین ،بایؿ بكای جكبیث ؾیًی آوها يیم کىًٌ و ٠ك٪قیمی بیٍحكی کًین܆ لیكا ٘٩ل بكهًه و گكوًه
٤فا و لبان پیؿا هیکًؿ ،ولی اگك ٘٩ل ها بیؾیى بمقگ ٌؿ ،آيگاه هماو ٘٩ل هن ؼىؾ و هن پؿق
و هاؾق هىلماو ؼىؾ و هن هعیٗ و شاه١ه قا به جباهی هیکٍايؿ و اگك ایى ؤ ٟاؾاهه پیؿا کكؾ،
ؾق آؼكت ؾق ه٭ابل ؼؿاويؿ ٠المیاو قوی ویاه ؼىاهین ٌؿ.
په بیاییؿ همه با هن ؾق ٬ؿم اول شهاؾ با ؼىؾ و با ٨اهیل ؼىؾ کًین و ؼىؾ قا ال ؾیى و ٬ىايیى
ً
پاک آو آ گاه والین و ب١ؿا ا٘٩ال ؼىؾ قا به ؾیى اوالم قهًمایی يمىؾه و ؾق آهىؼحى ٬كآو به آوها
و١ی و کىًٌ کًین و به آوها ب٩همايین که ایى اوث قاه ٨الض و قوحگاق ی وا١٬ی ،جا باٌؿ قول ی
ال همیى کىؾکاو ها ٬هكهاياو پاک اوالم چىو [ابىبکكِؿی٠ ،٫مك ٨اقو٠ ،٪رماو ً٤ی و ٠لتی

هكجٕی ]#پیؿا ٌىيؿ ،جا ال ـکك يامٌاو جمام ؾٌمًاو اوالم به لكله ا٨حًؿ.

هب امید سربلندی و سر افرازی اسالم و مسلماانن

وَصَلَى اللَّهُ تَعَالی عَلَى خَیِزِ خَلْقِهِ هُحَوَّدٍ وَعَلَی آلِهِ وَصَحِبِهِ أَجِوَعِیِنَ
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ؾق وال  ۱۳۸۶هصكی ؼىقٌیؿی ،ؾق ٬كیهی هیايؿقه ،هكبىٖ ولىىالی
پٍحىيکىت ،والیث ٨اقیاب ؾیؿه به شهاو گٍىؾ .هكاظل ه٭ؿهاجی و
هحىوٙهی ؾقوی ٔال ٬بیل :یاؾگیكی ٬كآو کكین ،کحب ِك ،٦يعى و هًٓ٫ٙ

قا ؾق والیث ٨اقیاب وپكی يمىؾ و بكای کىب جصاقب بیًجك و لهیًهوالی
هكظلهی يهایی ؾقوی ،قهىپاق والیث هكات گكؾیؿ و ؾق ؾاقال١لىم ٠الی
ايّاق ال اواجیؿ هصكب کىب ٨یٓ يمىؾ.
او ؾق بؽً جع٭ی ،٫جؽكیس٘ ،كاظی و ویكاوحاقی ؾوث باالیی ؾاقؾ و ٨كال
و يٍیب شاه١ه گاهی او قا واؾاق به يگاٌحى هىٔى٠ات ؾیًی و ٠٭یؿجی

هیيمایؿ.
او وؽى ظ ٫قا ال ٘كی ٫هًابك و هٙبى٠ات به ِؿا ؾقهیآوقؾ.
و گاهی هن ؾقؾ و قيس شاه١ه قا ؾق ٬الب ٌ١ك اي١کان هیؾهؿ.
قوالههای هح١ؿؾی قا با ؾووحاو و اواجیؿ ؼىیً به ِىقت همؿوحی و
٨كؾی ،به قٌحهی جعكیك ؾقآوقؾه اوث که بكؼی ال آوها به چاپ قویؿه و
بكؼی ؾیگك هن ،إوٌاءالله به کمک بكاؾقاو ّ
ؼیك ،ؾق اؼحیاق ٠ال٬مًؿاو
٨كهً ،و اؾب ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث.

