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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                                                

 و معینتعین اهن خیرُ انصرو هب نس 

ئهم اجمعین                                                                                                                                                         اللّهم صل علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدا
 هی فشهایٌذ : ًیِضطویي قسوت اص خطاتِ ضشیف ضؼثا

 "ٍَارکُشٍا تِجَػِکُن ٍػَطَطِکُن فیِِ جَعَ یََمِ القِیاهَةِ ٍػَطَطَُِ .للِّ ِ فی ّزَا الطَّْشِ الؼَظینفَإِىَّ الطَّقِیَّ هَي حُشِمَ غُفشاىَ ا"

هاُ تضسگ اص سحوت ٍ هغفشت خذای هتؼال هحشٍم  هی فشهایٌذ کِ: ضقی ٍ تیچاسُ ٍ تذتخت کسی است کِ دس ایي

 یاهت  خَدتاى سا.ی سٍص قاى، تِ یاد تیاٍسیذ تطٌگی ٍ گشسٌگسهضواًذ ٍ دس ایي هاُ ٌّگام تطٌگی ٍگشسٌگی ایام هاُ ت

اگش یک سفشُ ای تشای جوؼی گستشدُ تاضٌذ سفشُ ای تِ  :ایٌکِاس اساسی دس ایٌجا هطشح است اٍل دٍ ًکتِ تسی خة

دس .ّیچ چیضی کن . سا هی تَاًذ دس ایي سفشُ فشاّن کٌذصاحة سفشُ غٌی هطلقی کِ ّوِ چیض ٍسؼت ػالن ّستی ٍ 

پیاهثش اکشم خَدش سٍ ضواتت کٌِ ًِ دیگشاى سا . تایذ کسی گشسٌِ تشخیضد سفشُسش ایي اگش اص  .ایي سفشُ ًگزاضتِ

 ،ص سش سفشُ ٍ خاى احساى خذای ّستیا ی آى کسی است کِ دس ایي هاُ تضسگضق : هی فشهایٌذ  صل اهلل علیه و آهل و سلم

  هَي حُشِمَ غُفشاىَ اللِّ ِ فی ّزَا الطَّْشِ الؼَظینِ   خالق ّستی گشسٌِ تلٌذ ضَد:

 . تْشُ هٌذ ًکٌذ ٍ تا ایي ّوِ اهکاًات تخطیذُ ًطَد ٍ اص هغفشت خذا ًٍذ خَدش ساسی کِ دس ایي هاُ تا ایي ػظوت ک

کِ  ،چاسُهگش کسی خَدش تٌثلی کٌذ هثل هي تی .ّوِ چیض تشای هغفشت ٍ تخطص اًساى ّا فشاّن ضذُ استیؼٌی 

 .ٍ اص ایي سفشُ گستشدُ تْشُ کافی تش ًذاضتِاگش تٌثلی کشد دس ٍاقغ هقصش خَدش است کِ تٌثلی کشدُ 

تا گشسٌگی ٍ تطٌگی کِ دس ایي هاُ تِ سشاغتاى هی آیذ تِ یاد تیاٍسیذ سختی ّای سٍص قیاهت سا.  :ًکتِ دٍم فشهَدًذ 

ت ها خیلی سٍای، کِ دس هشحلِ ای سا داسین تِ ػٌَاى صحشای هحطشاص تقسین افشاد تِ تْطت ٍ جٌْن  سٍص قیاهت پیص

فشهایٌذ تِ یاد  لزا هی .هشحلِ تیاى فشهَدًذکالت صیادی سٍ دس استثاط تا اٍى خیلی هط .اًذٍى سخت تؼشیف کشدُ اص ا

ٍ تطٌگی قیاهت سا کِ دس اًٍجا چِ ٍضؼی سٍ تایذ تحول کٌیذ ٍ چِ سختی ّایی سٍ تایذ تکطیذ تیاٍسیذ گشسٌگی 

یؼٌی  .تذویي هی ضَد کِ تِ فکش اًٍجا هی افًتیجِ هطلة ّ.خة طثیؼتاً اگش اًساى تِ یاد آٍسد سختی ّای قیاهت سا 

 "تَضٍََّدٍا فَإِىَّ خَیشَ الضّادِ التَّقَى" .شداسدتجا  ىصاد ٍ تَضِ ای تشای آ تِ فکش ایٌکِ
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هاجایگاّواى   .تشای ساُ طَالًی ای کِ دس پیص داسیذ .تَضِ فشاّن کٌیذ خَتاىکِ تشای  سالم اهلل علیهاهیشهَهٌاىفشهایص 

ى طشف پل هی هی کٌین ٍ آدًیا دسٍاقغ پلی است کِ اص ایي پل ػثَس  .دًیا گزسگاُ هاست ًِ جایگاُ ها .ایي دًیا ًیست

طگی ش هی کٌین ّویها فکایي پل اًگاس یک پل طَالًی است . هٌتْا .خَاّین دس هحل اصلی خَدهاى هستقش ضَین 

سٍی پل ًوی آیذ پل سا آتاداى اًساى ػاقل  .هی سسذ ٍ اص ایي پل تایذ سد ضَینتِ آخش خَاُ ًاًِ ایي پل خَاُ  .است

دًیا تشای ها لزا  .چِ خَاّذ کشدآى طشف پل  تِ فکش ایي است کِ .دًثال آسایص ٍ آساهص پل تاضذ. ًوی آیذ کٌذ

 .سَی جْاى آخشتتؼثیش سٍایات ایي است کِ دًیا پل ػثَسی هاست تِ 

تؼذ هی تیٌین کِ یک ساُ حل   ،اگش تِ فکش گشسٌگی ٍ تطٌگی صحشای هحطش افتادین .هی فشهایٌذ تِ فکش آًجا تاضیذ

صحشای هحطش پیص اص ٍسٍد تِ یکی اص ساُ حل ّای سادُ اش کِ هي ػشض هی کٌن کِ تشای آسایص  .ّایی گفتِ اًذ

دس ایي   علیهم السالماگش کسی تَفیق پیذا کٌذ اص یتیواى  اّل تیت  :است کِ ٍ ٌّگام تشخاستي اص قثش گفتِ اًذ ایيتْطت 

احادیثی است کِ دس اٍل کتاب احتجاج هشحَم کِ  هجوَػِ  .دًیا دستگیشی کٌذ دس آًجا کاسش سادُ تش خَاّذ تَد

کساًی  ایتام اّل تیت . هٌظَس اصن ٍ تؼلنتاب آهذُ است دس ٍاقغ ثَاب تؼلی تحاس دس ایي 2ٍ ّوچٌیي دس جلذ طثشسی 

اص حقایق دیي هحشٍم  ، لزاصهاًطاى دٍس افتادُ اًذ. کساًی  ّستٌذ کِ اص اهام ت کِ پذس ٍ هادس اص دست دادُ اًذًیس

کسی تتَاًذ  تِ ایي ّا حقایق دیٌی سا تشساًذ دس قیاهت  هالئکِ هی آیٌذ کٌاس قثش اٍ  ٍ اٍ سا تِ سَی تْطت  .ضذُ اًذ

اٍ سا سَاس تش تال خَدضاى هی کٌٌذ ٍ تا تْطت داسین کِ  سالم اهلل علیهدس فشهایص اهام ّطتن  ٍ حتیی کٌٌذ دػَت ه

 .ّوشاّی ٍ تذسقِ هی کٌٌذ

اهیذٍاسین اى ضا اهلل خذا ایي تَفیق سا تِ ها ػطا کٌذ کِ اص ایي فشهایطات ًَساًی پیاهثشهَى حذاکثش تْشُ سٍ  داضتِ  

ضوٌاً ّویي جا تذ ًیست کِ ٍقتی  ػطص ٍ گشسٌگی تِ سشاغوَى هی آیذ تِ یاد هصائة کشتال  ٍ ػاضَسا ّن   .نتاضی

هصیثت  ن ّستی تا تِ حال هصیثتی تِ ػظوتٍ دس ّوِ ػال دًیاس . دتیَفتین کِ تاالتشیي هصائة ػالن ّستی است

ٍ  ی سٍصُ داسی ها ػَض خَاّذ ضذیک هقذاسی حال ٍ َّا قطؼاً  ،اگش تِ یاد اًٍجا تیَفتین .کشتال ًثَدُ ٍ ًخَاّذ تَد

 ضوٌاً .ضکستِ ها سٍ قثَل خَاّذ کشد ّای دست ٍ پاخذاًٍذ هتؼال ایي سٍصُ  سالم اهلل علیه حسیيتِ تفیل اضک تش اهام 

تا اص ساُ ّایص آضٌا کشدى  ضیؼیاى  یکییاهت ٍ دس صحشای هحطش  ػشض کشدم ایي تحثی کِ دس تاب ًجات دس سٍص ق

ِ ٍیژُ ت .است کِ اى ضااهلل خذا ّوِ ها سا تش ایي کاس تَفیق ػٌایت کٌذ سالم اهلل ػلیِحق ٍالیت اهیش هَهٌاى  

یق اص خذا تَف .است صل اهلل علیه و آهل و سلم کلوات حضشت خاتن اًثیاءضٌاخت تیطتش اص خطثِ ضشیف غذیشیِ کِ اص تاالتشیي 

  ػول دس ایي صهیٌِ سا هی طلثین.

 ٍ سحوِ اهلل  ٍ تشکاتٍِسالم ػلیکن                                                 
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