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 بسم اّلله ارلحمن ارلحیم

 طبّزیيالاهلل ػلی سیذًب هحوذ ٍآلِ  یالحوذهلل رة الؼبلویي ٍ صل

 اللّْن ػدل لَلیه الفزج

 :ضَد هی ضزٍع ػجبرت ایي ثب وِ دارین صحجت هَردش در را ضؼجبًیِ ضزیف خطبثِ اس لسوت ّطتویي ٍ ثیست اهزٍس

 "ػٓلَیىُن یٔغلِمَْب أالّ رٓثَّىُن فَبسأَلَا ، هٔفَتَّحٓةٌ الطَّْزِ ّذَا فی الدٌِبىِ أثَاةٓ إىَّ ، الٌّبسٔ أیُّْٓب"

 ضوب خبطز ثِ درّب ایي هجبدا وِ وٌیذ تمبضب خذا اس ،ضذُ ثبس ضوب رٍی ثِ ثْطت درّبی هجبرن هبُ ایي در ،هزدم ای 

 .ثطَد ثستِ

 تمبضب خذا اس. ضذُ ثستِ ضذُ، هسذٍد هبُ ایي در خٌْن درّبی "ػٓلَیىُن یٓفتَحْٓب أالّ رٓثَّىُن فَبسأَلَا هٔغَلَّمَةٌ الٌّیزاىِ ٍأثَاةٓ"

 . را در ایي ًىٌٌذ ثبس استثٌبً ،ضوب خبطز ثِ ٍلت یه وِ وٌیذ

 پزٍردگبر ،ػبم رحوتِ ٍ لطف وِ هْوی ثسیبر حمیمت یه ثِ است اضبرُ ٍالغ در ضذ لزائت  وِ ای خولِ دٍ ایي

 را سهیٌِ هبُ ایي در وِ دارد هی دٍست را ثٌذگبًص لذر ىآ هتؼبل خذای .اٍست ثٌذگبى ته ته حبل ضبهل هتؼبل

 هبى اختیبری افؼبل ثب وِ هبّستین ایي. وزدُ ثبس را راُ خٌْن اس ًدبت ثزای ، ٍوزدُ فزاّن ّوِ ضذى ثْطتی ثزای

 بالّ ٍ. وٌین هی ثبس خَدهبى رٍی ثِ را خٌْن ثستِ درّبی یب ،وٌین هی هسذٍد را ثْطت ّبی ٍرٍدی ایي اٍلبت گبّی

 هبُ ایي در ثٌذگبًص وِ پسٌذد هی گًَِ ایي خذا .ثبضذ اٍ رحوت ٍ ثخطبیص هبُ هبُ، ایي وِ دارد هی دٍست خذا

  ،است دادُ لزار طَر ایي خذا ،ثبضیذ هزالت فزهبیٌذ هی پیبهجز لذا. وٌٌذ پیذا ًدبت خٌْن اس ٍ ثطًَذ ثْطتی ّوِ

 خولِ. وٌٌذ ثبس ضوب ثزای را خٌْن در ثطًَذ هسئَل هالئىِ وِ وٌین رٍی سیبدُ گٌبُدر لذر ایي وِ ًىٌیذ وبریضوب 

 وٌین: هی ػزض تبى خذهت هب وِ هطبلجی اس خولِ آخزیي ضَد هی وِ ثؼذی

 "ػٓلَیىُن یٔسٓلِّطَْب أالّ رٓثَّىُن فَبسأَلَا هٓغلَلَةٌ ٍٓالطَّیبطیيَ"

 ًتَاًٌذ .ثطًَذ هسلط ضوب ثز ًتَاًٌذ وِ ،اًذ ضذُ وطیذُ ثٌذ ثِ ّب ایي ،رهضبى هجبرن هبُ ایي در ّب ضیطبى ضیبطیي،

 هبّی هبُ ایي طجیؼی طَر ثِ ٍالغ در یؼٌی .ًطًَذ هسلط ضوب ثز ضیبطیي ایي وِ وٌیذ تمبضب خذا اس .ثیبسارًذ را ضوب

 خَاّین هی گٌبُ در هب ثبس اگز اهب .ثطًَذ ایوبى اّل هشاحن ووتز وِ ،وطٌذ هی سًذاى ٍ ثٌذ ثِ را ضیبطیي وِ است
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 سَار خَدهبى گزدى ثز ٍ وٌین آساد ثٌذ اس را هبى ضیطبى ،خَدهبى ضخصی تمبضبی ثِ است هوىي وٌین، رٍی سیبدُ

 ثبضذ لزار اگز .است هفصلی ثسیبر ثحث وِ ضٌبسی اثلیس ثحث در است هْوی ثسیبر ًىتِ  ثبس ّن خب ایي در .وٌین

 ثحث ثًِیبس  ،دِّ یه حذالل ،ثطَد ثخَاّذ ارائِ، ضذُ اًدبم السم صَرت ثگیزد ٍ تحمیمبت تحمیمبت سهیٌِ ایي در وِ

 ًْح در علیو اّلله  سالم هؤهٌبى اهیز فزهَدُ ثِ وِ ػدیجی هَخَد ایي ٍ اثلیس سَاثك اثلیس، ضٌبخت ثحث در دارد هفصل

 غزیجی ٍ ػدیت هَخَد. اًدبهیذُ طَل ثِ سبل ّشار ضص ،آدم خلمت اس پیص ّب آسوبى در اٍ ًوبس روؼت دٍ ،الجالغِ

" وبىَ هِيَ الْدِيِّ "دارین وِ:  وزین لزآى در وِ ّست خي خٌس اس ضیطبى .است
1

 در وِ طَر ّوبى اًس ٍ خي ٍ 

 ٍ لذرت یىی :ثزخَردارًذ خبظ ٍیژگی دٍ اس یؼٌی. ّستٌذ لبدر ٍ هختبر هَخَد دٍ ،اًذ ضذُ ٍالغ اًجیبء هخبطت لزآى

 ّبی ػجبدت آى اس ثؼذ اثلیس خت. ّستٌذ خَدضبى اػوبل هسئَل لذا. آسادی ٍ اًتخبة حك ٍ اختیبر دٍهی ٍ تَاًبیی

 ثز سدذُثز   رضبیت ػذم ایي ًتیدِ .وٌذ سدذُ آدم ثز ًطذ حبضز خب ایي در رسیذ آدم ثز سدذُ فزهبى ٍلتی ،وذایی

. وزد را اش گذضتِ ػجبدات هشد تمبضبی ٍ وزد هْلت تمبضبی ،خذا اس ضذى راًذُ اس پس. ثَد اثلیس ضذى راًذُ ،آدم

 خذای ضذ؟ خَاّذ چِ هي ػجَدیت ّشارسبل چٌذیي آى ثَاة ،وزدم ػجبدت سبل ّشار چٌذیي هي حبل ّز ثِ وِ

 ػطب اٍ ثِ دًیب ثزای ّن خذا ،ثَد دًیب ثزای خَاست خذا اس اٍ وِ چِ آى الجتِ. ثذّین تَ ثِ تب ثخَاُ فزهَد ّن هتؼبل

 ًطبًِ آدم ثٌی ثز اٍ ٍسَسِ ثبس. وٌذ ٍسَسِ آدم ثٌی ثز ثتَاًذ ٍ دًیب ایي در ثوبًذ ثبلی وِ ثَد ّویي خولِ يهِ. وزد

 تصوین خَدش ثزای ثبیستی وِ است آدهی ایي اهب ،ثذّذ اًسبى ثِ تَاًذ هی را گٌبُ پیطٌْبد یؼٌی. ًیست گٌبُدر خجز

 ّن هب للجی الْبهبت لذا .ثپذیزد خَدش ثز را ضیطبى ّبی دام یب وٌذ ػول الْی ّبی فزضتِ پیطٌْبد ثِ آیب وِ ،ثگیزد

 آسوبًی فزضتگبى وِ است هطبلجی اٍلبت گبّی، وٌٌذ هی المبء هب ثِ ضیبطیي ی وِالْبهبت اٍلبت گبّی. است ًَع دٍ

 چِ ٍ ثپذیزین را ّب وذام وِ ثبضین هزالت ثبیذ. دارد ضذٍآهذ هب للت در دٍ ّز هٌفی ٍ هثجتلذا . دٌّذ هی اًدبم

 ثِ هتؼبل خذای ضَد ًوی ،است خطزًبوی ٍ سٌگیي ثسیبر ثحث چَى اثلیس ثحث حبل ّز ثِ. وٌین رد را هَاردی

 ٍ تزیي هْن. ثبضذ ًسبختِ هب ثزای هحىوی پٌبّگبُ ٍ سٌگز ،است ثطز راُ خلَ در وِ ثشرگی ایي ثِ خطز یه اسای

 حضزت آى طبّزیي ثیت اّل ٍ پیبهجز همذس ٍخَد سٌگز فزهَدُ، همذر هب ثزای هتؼبل خذای وِ سٌگزی تزیي ػبلی

 هحىن ثسیبر ،ثسیبر سٌگز ثبیذ، سٌگز ،است ػظین خیلی خطز ٍلتی. ضیطبى همبثل در ّستٌذ سٌگزی ّب ایي وِ،است

 خطزی ًَع ّز همبثل در هب. است سٌگز تزیي هحىن ٍ ثْتزیي ثشرگَاراى ایي همذس ٍخَد اًذ فزهَدُ. ثبضذ استَاری ٍ

 احتوبل ضَد، هی اًدبم دارد خیبثبى ٍ وَچِ اس یسٌگ اًذاس اگز .وٌین هی اًتخبة را خَدش ثب هٌبست سٌگزی

 رد ٍ گیزین هی سزهبى ثبالی را وتبثوبى یب ویف هب وٌٌذ، هی سبسی سبختوبى دارًذ وِ هحلی اس است سٌگی ریشش
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 ،ثبضذ اًذاسی تیز خطز اگز اهب .ضَین هی رد همبثل طزف رٍ پیبدُ اس یب .ًیبیذ پیص ای حبدثِ وِ رٍین هی ٍ ضَین هی

 ىلهط اگز ٍ. ثگیزین سٌگز دیَاری یه پطت یب سمفی یه سیز ثبیستی. ضذ طزف ضَد ًوی وتبة ٍ ویف ثب دیگز

 ًَع. طلجذ هی لَی ثسیبر ،ثسیبر آرهِ ثتي سمف. ًیست اطویٌبى لبثل ّن دیَاری ّز ٍ سمف ّز دیگز ،ثبضذ ثوجبراى

 دٍهیي در علیو اّلله  سالم سدبد اهبم وِ .است خطز تزیي سخت ًَع اس اًسبى ًفس َّای ّوچٌیي ٍ ضیطبى المبػبت

 ووه خذا اس ٍ ثزًذ هی پٌبُ خذا ثِ ضیطبى ٍ ًفس َّای یؼٌی خطز دٍ ایي اس الدٌبى هفبتیح در ػطز، خوس هٌبخبت

 اس ًدبت ثزای پٌبُ ثْتزیي ٍ لزاردادُ پٌبّگبُ هب ثزای را هؼصَهیي ایي ٍخَد هتؼبل خذای حبل ّز ثِ. خَاٌّذ هی

 آى ثِ را خَدهبى ،گَیین هی سخي ارواحنافداهالشهبى صبحت حضزت ،خذا ٍلی ثب وِ ٌّگبهی در وِ است ایي گٌبّبى

 پیص هب ثز ضیطبى تسلط اس وِ ثذّین لزار ضیطبى ٍ خَد ثیي سٌگزی ػٌَاى ثِ را حضزت آى ٍ ثسپبرین حضزت

 هبُ ٍ ُارواحنافداالشهبى صبحت هحضز ثِ هب خَیی پٌبُ هبُ ،رهضبى هجبرن هبُ ایي ضباهلل اى وِ اهیذ. ثفزهبیٌذ گیزی

.و عجل رفجهم  علی محمد و آل محمد یهم صل الله . ثبضذ اثلیسی داهْبی در هب ضذى غزق اس گیزی پیص ثزای هْذٍی خبظ ػٌبیبت

   

  سالم ػلیىن ٍ رحوِ اهلل ثزوبتِلا ٍ
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