
 ۹۱۰۲ یِطاًَ  ۴خالغِ خطجِ جوعِ فشهَدُ 

دس هسجذ ثیت  ۹۱۰۲ ًَیِطا ۴اهیش الوَهٌیي ایذُ اهلل تعبلی ثٌػشُ العضیض ثتبسیخ حضشت  

ثیي الوللی  ثب تشاجن دس  ےالفتَح هَدى لٌذى خطجِ جوعِ فشهَدًذ وِ طجك سٌت ثش این تی ا

. ثعذ اص تطْذ ٍ تعَر ٍ خَاًذى سَسُ الفبتحِ حضَس اًَس  صثبى ّبی هختلف صًذُ پخص ضذ

ایذُ اهلل تعبلی ثٌػشُ العضیض فشهَدًذ، اهشٍص اٍلیي جوعِ سبل ًَ است خذا وٌذ وِ ایي سبل 

خذا ًٍذ هتعبل هب سا دس ًَیي ثشای ّوِ احوذی ّب پش ثشوت ثبضذ، هجبسوجبد حمیمی ایي است 

تفبٍت سٍحبًی دس ع ّبی خَدهبى سا دٍس وٌین ٍ آى یه سبل ًَ ٍاسد وشدُ است هب ثبیذ ًم

ثستِ حضشت هسیح هَعَد علیِ السالم عْذ ثیعت خَد ٍاسد وٌین وِ ثشای تحػیل آى ثب 

خَة ًیست ثِ تب ٍلتی وِ عول ّبیتبى »حضشت هسیح هَعَد عیِ السالم هی فشهبیٌذ،  این.

ثبیذ ًیه ٍ پشّیضوبس ثطَیذ، سعی وٌیذ وِ دس ایي سلسلِ ٍاسد ضذُ ایذ « خذا خَش ًوی آیذ

دس آغبص سبل ًوبص « ٍ اص ّش ًَع ثذی پشّیض وٌیذ ٍلت ّبی خَد تبى سا دس دعب غشف ثىٌیذ

ثشای ول سبل وبفی ًوی ثبضذ، حضَس اًَس ایذُ اهلل تعبلی ثٌػشُ العضیض فشهَدًذ  ىتْجذ خَاًذ

خبغی  خذا غفتخشج دس ساُ سبل ًَ ٍلف جذیذ ضشٍع هی ضَد ثِ فضل خذا  یِاص طاًَ

جوبعت است چَى دس ایي صهبى حضشت هسیح هَعَد علیِ السالم طجك احىبهبت خذاًٍذ ٍ 

ثِ هب عطب وشدُ  اًفبق دس ساُ خذاخبغی  سسَل خذا غلی اهلل علیِ ٍآلِ ٍسلن هب سا یه ادسان

 وس آى ویستسَسُ ثمشُ سا تالٍت وشدًذ ٍ فشهَدًذ  : ۹۴۲اًذ، حضشت اهیش الوَهٌیي آیِ 

 وِ خذاست ٍ ثیفضایذ ثشاثش چٌذ اٍ ثشاى سا آى[ خذا] تب دّذ ًیىَیى ٍام خذا[ ثٌذگبى] ثِ وِ

ًتیجِ  .ضَیذ  هى ثبصگشداًذُ اٍ سَى ثِ ٍ آٍسد  هى پذیذ گطبیص ٍ تٌگى[ ثٌذگبى هعیطت دس]

خَد هبى است ،  دس سَدساُ خذا  دسایٌىِ خذاًٍذ هتعبل چٌذ ثشاثش هی افضایذ ٍ دس غشف وشدى 

حضشت ًجی وشین غلی اهلل علیِ ٍآلِ ٍسلن فشهَدُ اًذ  وِ اص ثخل پشّیض وٌیذ ثشای ایي وِ 

ایي هلتْبی گزضتِ سا ّن ثِ ّالوت سسبًذُ است، ًتیجِ ایي وِ ایي فذاوبسی ّبی هبلی دس 

دٍ ست، حضشت هسیح هَعَد علیِ السالم هی فشهبیٌذ وِ ضبیستِ ًیست وِ ثب ا ىًفع خَد هب

چیض ّب هحجت وٌیذ ٍ ثشای ضوب هوىي ًیست وِ ثب دٍ چیض ّب  یعٌی ثب هبل ٍ ثب خذا  ثبّن 



خَضجخت آًىس است وِ ثب خذا عطك هحجت وٌیذ ، فمط ثب یه هی تَاًیذ هحجت وٌیذ ، 

هی ٍسصد ٍ اگش وسی اص ضوب دس ًتیجِ هحجت خذا دس ساُ اٍ هبل خَد سا خشج هی وٌذ هي 

اٍ ثشوت صیبدی ًسجت ثِ دیگشاى دادُ هی ضَد چَى هبل اص طشف خَد هطوئي ام وِ دس هبل 

ًوی آیذ ثلىِ اص اسادُ خذا هی آیذ ٍ آى وس وِ ثشای خذا سْن ثعضی هبل سا تشن هی وٌذ 

آى خذهت دس ساُ خذا ثجب ًوی آٍسد وِ ثش اٍ ٍاجت  آى سا هی یبثذ ٍلی آًىس وِ دس حت هبل

یب ثجب  دس ساُ خذا ي گوبى هجشیذ وِ ضوب اص دادى پَلثَد ایي هبل سا اص دست هی دّذ، ٍ ای

آٍسدى خذهت دیگشی ّیچ احسبًی ثش خذا یب فشستبدُ اٍ هی وٌیذ ثلىِ ایي عٌبیت خذاًٍذی 

 است وِ ضوب سا ثشای خذهت هی خَاًذ.

حضَس اًَس ایذُ اهلل تعبلی فشهَدًذ ، اص هٌت ایضد وسبًی وِ ثیعت وشدُ اًذ ایي سا خَة 

فْویذُ اًذ، وسبًی وِ ثیعت تبصُ وشدُ اًذ سٍح فذاوبسی هبلی سا هی فْوٌذ ٍ ثعضی اص یٌْب 

هسىیي ٍ ثی پَل اًذ ٍ ثبٍجَد ایي ّوبى فذاوبسی هی وٌٌذ وِ غحبثِ حضشت هسیح خیلی 

سالم وشدُ اًذ ، وسبًی وِ ثعذ غذ سبل حضشت هسیح هَعَد علیِ السالم هَعَد علیِ ال

احوذی ضذُ اًذ ٍ ّیچ ٍلت ثِ خلیفِ ٍلت ثبصدیذ ًىشدُ اًذ  ٍلی حت دیي ٍ جزثِ فذاوبسی 

ثِ دیي آى لذس ثبال است وِ دس صهي گزضتِ ثَد، ایي دلیل غذالت حضشت هسیح هَعَد 

هتعبل خَد دس دل ضبى ًْبدُ است، یه ًفش دس غبًب است چَى ایي جزثِ خذاًٍذ علیِ السالم 

دستوضدش دس ضوي خشاج حزف هی ضذ ٍلی ثبٍجَد ایي ثش ضشح ّستٌذ وِ چْل دس غذ 

دادًذ، یه سٍص ثشای ثشگطتي ثِ خبًِ ّن پَل ًذاضتٌذ ٍلی  « چٌذُ»ول دستوضد خَد اعبًِ

لی وِ یبفتٌذ ٍ ایي پَل اص پَطشف دٍلت  اعبًِ خَد سا ادا وشدًذ، ّوبى سٍص ٍاججبت خَد سا اص

صیبد ثَد.یه خبدم وِ تبصُ احوذی ضذُ اًذ هی گَیٌذ وِ هي ثیوبس  ثشاثشدس اعبًِ دادًذ پٌج 

اعبًِ دادم دلتٌگی هي دٍس ضذ ثِ اًتجبس هبیل ضذُ ثَدم ٍلی اص ٍلتی وِ  ثَدم ٍ اص دلتٌگی

ي ّیچ پَلی ًذاضتن ٍلی ،یه احوذی اًگلستبًی هی گَیٌذ وِ ٍلتی هشا ثشای اعبًِ گفتٌذ ه

اسادُ وشدم وِ ایي سا ادا هی وٌن ٍ خذاًٍذ هتعبل اص طشیك هعجضاًِ ثشاین پَل هْیب وشد ٍ اص 

ثبًه پَل دادُ ضذُ ثَدم وِ ایي پَل دس هجبصات ایي است وِ ضوب دس خشاج صایذ دادی. 



وٌذ. یه وسبًی وِ ثب ًیت ًیه هی خَاٌّذ اعبًِ سا ادا هی وٌٌذ خذاًٍذ ووه ضبى هی 

پذسش اص اش ثعلت دادى اعبًِ ٍلف جذیذ دلگیش ضذ ٍ اٍ  احوذی وِ اص ثَسٍهَ سیجي ّستٌذ 

سا عبق وشد ، ثِ فضل خذا وطتص اص وطت سبیش دیِ ثْتش ضذ ٍ وطت ّوِ دیگش خشاة 

ضذًذ ثش ایي پذسش گفت وِ ایي ثشوت اعبًِ است ، یه احوذی گٌی وشاسی هی گَیٌذ وِ 

 ۰۱۱دٍالس ثِ اعبًِ پشداختن ٍ  یه دٍستن ثشاین  ۰۱۱ص اخشاجبت سفش هی سفتن ثش سفش ٍ ا

دٍالس فشستبد وِ هي گوبى وشدم وِ ضوب ثش سفش هی سٍیذ ایي پَل اص طشف هي ثِ تَ ّذیِ 

 ٍ دلن اص حوذ خذاًٍذ پش ضذ، است

حضَس اًَس ایذُ اهلل تعبلی هی فشهبیٌذ ، ایي ّوبى وس اًذ وِ خذاًٍذ هتعبل ثِ حضشت 

حك ثیعت سا ادا  هسیح هَعَد علیِ السالم عطب وشدُ است ٍ ّویي وسبًی ّستٌذ وِ ٍالعبً

هی وٌٌذ ، ایي اخالظ ٍ ٍفب ٍ فذاوبسی ّب دلیل ثیي تبئیذات خذاًٍذ ثب حضشت هسیح هَعَد 

علیِ السالم اًذ، اگش هخبلفیي هب هی فْوٌذ وِ ایي دلیل غذالت حضشت هسیح هَعَد علیِ 

س هب فمط ایي است وِ هب اغالح خَدهبى ثىٌین ٍ پیص خذاًٍذ سجذُ ّب هی السالم است، وب

گزضتِ ٍلف جذیذ وٌین، ثعذ اصیي حضَس اًَس ایذُ اهلل تعبلی ثٌػشُ العضیض وَائف هختػش سبل 

سا ثیبى وشدًذ ٍ فشهَدًذ وِ ثب فضل خذا پبوستبى همبم اٍل خَد سا ثشلشاس ًطبًذُ است ٍ 

ٍ غبًب ًوبیبى ّستٌذ، اص لحبظ فی  آلوبى، وبًبدا،ٌّذٍستبى ،استشایلیبعالٍُ اص ایي ثشیتبًیِ، 

وس اهشیىب اٍل است، دس افشیمِ غبًب اٍل است، ثب فضل خذا ثیص اص ّفتػذ ّضاس افشادی دس 

اص لحبظ  فذاوبسی ٍلف جذیذ ضبهل ضذًذ ٍ اضبفِ دس آى یه غذ ٍ ثیست ٍ سِ ّضاس است

بله دیگش ّن روش وشدًذ ، خذاًٍذ هتعبل دس هبل ٍ ًفَس اعبًِ ثبلغبى ٍ اطفبل هٌػجِ ّبی ه

  ّوِ ضبهلیي ثشوت دّذ ٍ تَفیك فذاوبسی ایٌذُ ثِ آًْب دّذ،


