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جضء ُفذُن لشآى کشین کَ اص اثتذای عْسٍ هجبسکَ أًجیبء ػلیِن الغالم آغبص ّ ثَ پبیبى 

ُبی سّح افضای الِی اعت  عْسٍ هجبسکَ حج ختن هی ؽْد ، دس ثشداسًذٍ آهْصٍ ُب ّ پیبم

 .ُب سا ًمل هی کٌذ کَ ایي ًْؽتَ تؼذادی اص آى

 

 تاطل را هغسکْب هی کٌین 

عْسٍ هجبسکَ اًجیبء ػلیِن الغالم ثَ لبًًْی اص لْاًیي الِی اؽبسٍ هی کٌذ کَ ثیبًگش ثشخْسد پشّسدگبس ػبلن ثب ثبطل ّ  8ٔآیَ 

  .هظبُش آى اعت

 :دس ایي آیَ خذاًّذ ّػذٍ ًبثْدی ثبطل ثَ ّاعطَ حك سا هی دُذ

ٌُِك ؛ ًَْمِزُ  ثِبْلَ كِّق َػلَ  اْلجَبِطِل فَیَ  َْ َصا سعذ پظ ثَ ًبگبٍ ثبطل  كْثین تب ثَ هغض اّ ه  هب ثَ عجت حك ثش عش ثبطل ه ْدَهُغَُ فَإَِرا ُُ

 .ًبثْد ؽذٍ اعت

تَ هعٌای ضکافتي فرق سر تا هغس سر است ّ تاطل تَ هعٌای چیسی است کَ حمیمتی ًدارد؛ اها خْد را تَ « دهغ»ّاژٍ 

ق تَ پٌدارًد؛ ّلی ّلتی در تراتر حك لرار هی گیرد تاطل تْدًص رّضي ضدٍ ّ ضکل حك جلٍْ هی دُد تا هردم، آى را ح

هبًٌذ آثی کَ خْد یکی اص حمبیك اعت ّ عشاثی کَ حمیمتبً آة ًیغت؛ ّلی خْد سا ثَ ؽکل آة جلٍْ هی دُذ  ؛از تیي هی رّد

 .ؽْد آثی ًوی ثیٌذ ّ ثیٌٌذٍ آى سا آة هی پٌذاسد؛ ّلی ّلتی ًضدیکؼ هی

اػتمبدات هطبثك ّالغ سا حك ّ آًچَ هطبثك ّالغ ًیغت : ُبی ثغیبسی ثشای حك ّ ثبطل صدٍ دس کالم خْد هثبل خذای عج بى

ُب سا ثشای خْد هی پٌذاسًذ ّ ثَ طلت  ُب آى سا ثبطل؛ صًذگی آخشت سا حك ّ صًذگی دًیب سا ثب ُوَ صسق ّ ثشلؼ کَ اًغبى

ى، ثبطل داًغتَ ّ ُوچٌیي خذاًّذ هتؼبل خْد سا حك ّ عبیش اعجبثی کَ آى هی دًّذ ، کَ یب هبل اعت ّ یب جبٍ ّ یب اهثبل آ

 .ُب هیل پیذا هی کٌٌذ سا ثبطل خْاًذٍ اعت ُب فشیت آى سا هی خْسًذ ّ ثَ جبی توبیل ثَ خذا ثَ آى اًغبى

گردد ّ تا آى درافتد سٌت خداًّد هتعال تر ایي تعلك گرفتَ کَ تاطل را آى لدر هِلت دُد تا رّزی تا حك رّترّ دس ایي ثیي، 

تا تَ خیال خْد آى را از تیي تردٍ، خْدش جای آى را تگیرد؛ آًگاٍ خداًّد تا دست حك خْد، اّ را از تیي تَ ترد ّ 

 .ًاتْدش کٌد

  :ّجْد داسد دّ ًکتَ فِویذٍ هی ؽْد« یذهغَ»ّ ثؼذ « ًمز »اص اعتوشاسی کَ دس هؼٌبی 

  .ُویؾگی خذا اعت حك سا ثَ جٌگ ثبطل اًذاختي عٌت جبسی ّ .ٔ

  .ُویؾَ حك پیشّص اعت .ٕ

ّ ایي ثشای آى اعت کَ هۆهٌبى ساعتیي چْى اص جٌِن دّسًذ ، ُشگض ( ََل یَْغَوُؼَْى َحِغیَغَِب)ُب صذای آتؼ سا ًوی ؽًٌْذ  آى

 ایي صذاُبی ّحؾتٌبک ثَ گْؽؾبى ًوی خْسد

هب ػبلن سا ثشای ثبصی خلك ًکشدین ّ ًخْاعتین عشگشهی ثشای خْد تِیَ کٌین؛ : دس ًِبیت، آیَ حبهل ایي پیبم الِی اعت کَ

ثلکَ عٌت ُویؾگی هب ایي ثْدٍ کَ ثبطل سا ثب حك چٌبى هغض کْة کٌین کَ اّ سا ُالک کٌذ ّ ًبگِبى هشدم ثجیٌٌذ کَ داسد اص 



ُب سا ًبثْد هی کٌذ؛ خْاٍ ػول ّ عٌتی ثبطل کَ  آىا ثبّسی ثبؽذ کَ دلیل ّ ثبّس حك ، سّد؛ خْاٍ آى ثبطل، دلیل ی ثیي هی

ُوبًگًَْ کَ دس الْام عتوکبس پیؾیي ًیض چٌیي ؽذ ّ ػزاة ّیشاًگش الِی آهذ ّ . ُب سا اص ثیي هی ثشد ػول ّ عٌت حك ، آى

 [ٔ. ]آى اػوبل ّ عٌت ُبی ثبطل سا اص ثیي ثشد ّ ًبثْد کشد

  

 اضتثاٍ ّ فِن ًادرست از آیَ  یک ترجوَ

َجَؼْلٌَب ِهَي اْلَوبء ُكلَّل َؽْیٍء َحیٍّی أَفاََل یُْۆِهٌُْىَ )سا تالّت کشدٍ ّ ّلتی ثَ تشجوَ ایي جولَ  ٖٓثشخی آیَ  هی سعٌذ آى سا ( َّ

ٍ اعت؛ صیشا دس ّ حبل آًکَ ایي تشجوَ، تشجوَ ًبسّایی اص آی. هب اص آة ُش چیضی سا صًذٍ کشدین: ایٌگًَْ تشجوَ هی کٌٌذ

 «ُش چیض صًذٍ ای»: اعت ّ ایي دّ ثب ُن هی ؽًْذ« ءٍ   ؽ َ »ّصف « َحیّ »ایي آیَ ّاژٍ 

؛ ًَ آًکَ هب اص آة ُش چیضی سا صًذٍ «ای سا اص آة آفشیذین هب ُش چیض صًذٍ»: ثش ایي اعبط هؼٌبی ػجبست چٌیي هی ؽْد

  !کشدین

  

 هْادی ًرم ّ زتر ترای اهتحاى 

ترخی کَ اهتحاى الِی را فمط در هْارد زتر ّ ًاهالین هی پٌدارًد ّ گواى ترخالف تاّر 

هْاد  35ُای خدا فمط در فمر ّ تیواری ّ هاًٌد آى است ، آیَ  هی کٌٌد کَ آزهْى

ُای الِی را از دّ جٌس ًرم ّ زتر هعرفی هی کٌد تا اًساى تیص از پیص هرالة  آزهْى

 .دٍ آزهایص هی ضْداعوال خْد تاضد ّ تداًد کَ تا ُر دّ ها

اْلَخْیِش فِْتٌَ ً )هب ؽوب سا ثب خیش ّ ؽش آصهبیؼ هی کٌین : آیَ هی فشهبیذ َّ ًَْجلُُْكن ثِبلؾَّلشِّق  ؛ (َّ

یؼٌی ثب اهْسی کَ ثشخی هْافك طجغ ّ هیل ؽوبعت؛ هبًٌذ ثشّت، عالهت، اهٌیت ّ آثبداًی ّ ثشخی هخبلف هیل ّ ػاللَ 

 .ل طی ؽوب؛ هبًٌذ فمش، ثیوبسی، ًب اهٌی ّ

 .ُوَ هردم در ُر ّضعیتی کَ لرار دارًد هطغْل اهتحاى ضدى ُستٌد اص ایي آیَ هؼلْم هی ؽْد کَ

  

 ُدایت تا کطص دل 

ُذایت گبُی ثب تؼلین اعت کَ دس ایي صْست داًؼ ّ ػلن ثَ آى کبس دس اختیبس فشد گزاؽتَ هی ؽْد؛ یؼٌی ثَ اّ اص ساٍ ّحی 

دس ایي ؽکِل ُذایت، دیگش عخي اص ػلن . ى کبس سا اًجبم ثذٍ؛ گبُی ُن ثب کؾؼ دل اعتیب عخي هؼوْلی گفتَ هی ؽْد کَ فال

ّ آهْصػ ًیغت؛ ثلکَ دس دسّى فشد کؾؼ ّ ػاللَ ای ثَ عْی آى کبس ایجبد هی ؽْد تب ثی لفظ ّ گفتگْ اّ ثَ عْی آى کبس 

  .سفتَ ّ آى سا اًجبم دُذ

ِِْن فِْؼَل )ُب اًجبم کبس خیش سا ّحی کشدین  هب ثَ آى: ایذهطشح ؽذٍ کَ هی فشم 7ٖایي ؽکل اص ُذایت دس آیَ  َحْیٌَب إِلَْی ّْ أَ َّ
ُب اًذاختین کَ آى کبسُبی  ؛ ًَ داًؼ ّ آگبُی ثَ خیش ثْدى آى کبس سا؛ ثلکَ خْد کبس سا ّحی کشدین؛ یؼٌی ثَ دل آى(اْلَخْیَشاتِ 

 .خیش سا اًجبم دٌُذ

هبدس هْعی ػلیَ الغالم هؾبُذٍ کشد کَ خذاًّذ ثی آًکَ ثب اّ عخي ثگْیذ ، ثَ تْاى دس جشیبى  ًوًَْ ای اص ّحی فؼل سا هی

َِ فِی اْلیَنِّق )دل اّ اًذاخت کَ کْدکؼ سا ؽیش ثذُذ ّ آى سا آة ثغپبسد  َِ فَ َْلمِی َِ فَإَِرا ِخْفِت َػلَْی َحْیٌَب إِلَ  أُمِّق ُهَْع  أَْى أَْسِ ِؼی ّْ  [ٕ(]أَ



ُب تجشیک ّ ؽبدثبػ هی گْیٌذ ّ ثؾبست هی دٌُذ ایي ُوبى سّصی اعت  هی ؽتبثٌذ ّ ثَ آىُب  فشؽتگبى سحوت ثَ اعتمجبل آى

ُهُ ُن الَّلِزی ُكٌتُْن تَُْػُذّىَ )کَ ثَ ؽوب ّػذٍ دادٍ هی ؽذ  ْْ تَتَلَمَّلبُُُن اْلَواَل َِ  ُ ََُزا یَ َّ) 

تْثَ کٌذ؛ لشآى ثخْاًذ؛ ثَ هغجذ ثشّد؛ ثَ گًَْ ُذایت هی کٌذ کَ ثَ دل اّ هی اًذاصد  گبُی خذاًّذ هتؼبل اًغبى سا ایي

 .ثی آًکَ کغی چیضی ثَ اّ ثگْیذًیبصهٌذی کوک کٌذ ّ هبًٌذ آى ، 

  

 تاید سپاسگسار داًطوٌداى هیِي تْد 

کَ دسثبسٍ داّّد ػلیَ الغالم ّ صسٍ عبصی ثشای دفبع اص اهت ثْد ، فِویذٍ هی ؽْد کَ ثبیذ دس هْاسد هؾبثَ  8ٓاص آیَ 

اًذ تب هذافغ ػضت،  ُب کشدٍ اعت دس تالػ خذاًّذ هتؼبل ّ عپبعگضاس داًؾوٌذاًی ثْد کَ ثب ػلوی کَ خذا سّصی آىؽکشگضاس 

 .ؽش  ّ توبهیت اس ی هشدم ثبؽٌذ

ٌَْؼ َ )هب ثَ عْد ؽوب صٌؼِت عبختِي پْؽؼ ُبی دفبػی سا ثَ داّّد ػلیَ الغالم اّ آهْختین : دس آیَ هی خْاًین َػلَّلْوٌَبٍُ َص َّ
ي ثَ ِْعُ نْ )ُبی ت ویلی ه بفظت ًوبیذ  تب ؽوب سا اص آعیت( ٍّط لَّلُ ْن لَتُ   (.لِتُْ ِ ٌَُ ن هِّق

 .دس پبیبى ثب اعتفِبهی تْثیخی ، هشدم سا ثَ ؽکشگضاسی اص حك تؼبلی تؾْیك ّ تشغیت هی ًوبیذ

ستعوار ّ زیادٍ خْاُاى عالن اهرّز ُن کَ داًطوٌداى هتعِد ها در تالضٌد تا در عرصَ ُای گًْاگْى ها را از تردگی ا

ترُاًٌد ّ ساخت ّ تْلید تجِیسات گًْاگْى ًظاهی، ُستَ ای، پسضکی، صٌعتی ّ هاًٌد آى هدافع حیثیت اسالهی ایراًی ها 

ُا ارزاًی داضتَ است ّ در ُویي  تاضٌد ، ُوگاى ّظیفَ دارین ضکرگسار خداًّد هتعال تاضین ترای ایي داًطی کَ تَ آى

 [ٖ] .یي عسیساى ُن سپاسگساری کردٍ ّ لدرداى زحواتطاى تاضینراستا از خْد ا

  

 کساًی کَ از جٌِن دّرًد ّ صدای آى را ُن ًوی ضًٌْد 

حبَلت هۆهٌبى ساعتیي ّ هشداى ّ صًبى ثب ایوبى سا ثبصگْ هی ّٖٓٔ  ّٔٓٔ  ٕٓٔآیَ 

اعت اص ُب دادٍ  تش ّػذٍ ًیک ثَ آى کٌذ کَ خذاًّذ ثشای ایوبى ّ اػوبل صبل ؾبى پیؼ

ٌَِْب )ایي آتؼ ُْلٌبک ّ ّحؾتٌبک دّسًذ  لَئَِك َػ ّْ ٌَّلب اْلُ ْغٌَ  أُ إِىَّل الَّلِزیَي َعجَمَْت لَُِن هِّق

 (.ُهْجَؼُذّىَ 

 :آًگبٍ چِبس ًؼوت ثضسگ الِی سا کَ ؽبهل حبل ایي گشٍّ عؼبدتوٌذ اعت ثشهی ؽوشد

سِس )ُا صدای آتص را ًوی ضًٌْد  آىًخغت ایٌکَ  عُعْىاَل حاَل واَل اَِلا اَل یاَلسْس ّ ایي ترای آى است کَ هۆهٌاى راستیي چْى از جٌِن ( یساَل

 .دّرًد ، ُرگس ایي صداُای ّحطتٌاک تَ گْضطاى ًوی خْرد

ُُْن فِی َهب اْؽتََِْت أًَفُُغُِْن َخبلُِذّىَ )ُب دس آًچَ ثخْاٌُذ ّ هبیل ثبؽٌذ ثَ طْس جبّداى هتٌؼوٌذ  دّم ایٌکَ آى ؛ یؼٌی آًجب (َّ

ُب سا کٌذ ّ ثَ آى دعتشعی ًذاؽتَ ثبؽذ؛ ُش ًؼوت هبدی ّ  ًذاسد کَ اًغبى آسصّی ثغیبسی اص ًؼوته ذّدیت ایي جِبى سا 

  .ُن ًَ یک سّص ّ دّ سّص؛ ثلکَ دس یک ػوش جبّیذاى هؼٌْی کَ ثخْاُذ ثذّى اعتثٌبء دس دعتشط اّ اعت، آى

 (.ْحُضًُُُِن اْلفََضُع اْاَْكجَشُ ََل یَ )کٌذ  ُب سا غوگیي ًوی آى( ّحؾت ثضسگ سّص لیبهت)عْم ایٌکَ فضع اکجش 



ُا تثریک ّ ضادتاش هی گْیٌد ّ تطارت هی دٌُد  ُا هی ضتاتٌد ّ تَ آى فرضتگاى رحوت تَ استمثال آىدعت آخش ایٌکَ کَ 

ٌتُعنْس تُع )ایي ُواى رّزی است کَ تَ ضوا ّعدٍ دادٍ هی ضد  نُع الَّق ِسی  ُع هُع ُع ْْس ا یاَل اَُل اَل الاَل ِس اَل ُع  ُُعنُع الْسواَل تاَلتاَللاَلمَّقا دُعّىاَل اَّل   [4] .(ّعاَل

 :پی ًْؽت ُب
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