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 نو راٌی جَ ام ای نقؽر درضث...

دیسوز، انسوز و ایو ویژه ىانً گشیره ای از جَاؼی و فسنایغات انام دهیيی )ره( ةسای 

ضث، زىرگی ةرون جَجً ةً ٌرف و غقیره و آرنان دهیيی کتیرس)ره( فسدای ٌهگی نا

جرش ضس ىَعث نُقَلِران دهیيی چیشی «زىره ىیطث و راه پَیایی ىهی پَیر و ةً یقیو، 

 عٍیر ةٍغحی »ىیطثعٍادت 
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کانال نغذػ ىغره اضرث، »  اضالم ىاب نحهری)ص(« و »  اضالم آنسیکایی« نسز ةیو 

وظیفً ٌهً غلهاضث کً ةا روعو کسدن ایو دو جفکس، اضالم غشیش را از ایادی عرس  و 

نهکو ىیطث در یک نکحب و در یک آییو، دو فکس نحضاد و رودررو غسب ىجات دٌير، 

التحً دَن ایو عٍیران غشیش جهانی ایو داک وداعاک ٌا را از  وجَد داعحً ةاعر،

نطیس اغحالی ارزش ٌای نػيَی ریغً کو نیطازد و ٌهً نسوجیو ةاطل را ةرً دریرا 

آناده ةاش ٌهً دعهريران نیسیشد، ولی ىتایر از ایو نطالً غفلث کيیم کً انسوز، روز 

 اضث، اضالم 
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اضث. آن روزی کً اضحػهار عس  و غسب،  نطلهاىان ةیرارةاش ٌهً جٍان دَاران روز 

دطس ةشرگ و ةالقَه ای ةً ىام اضالم و را دَاب کسده ةَد و ةس نطير نساد ضَار ةَد، از 

ضذو نیگفث؛ انا انسوزکً عَروی وآنسیکا ةً دىتال اىقالب نقرس اضرالنری قسآن 

در ٌهً جای غالم زىر   ایسان، ؼرٌا ضسةً ضیاضی و ىظانی و فسٌيگی دَرده اىر و

عان ةً ؼرا درآنره اضث، ةایر ةا دقث جهام کیر و فسیب دطس اضالم غلیً نيافع حیاجی 

 اضحکتار عس  وغسب را عيادث وديثی ىهَد. 
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نلث ٌای نطلهان ةایر اؼل را ةس دعهيی و فسیب اةسقررت ٌا ةا دَد ةگزارىر، نگس ایيکرً 

آن را نغاٌره و لهص و ةاور ىهایير. نا ةً حتل درا وپیانتس وائرهرً غیيی و غهلی دالف 

نػؽَنیو )ع( چي  زده ایم و جرا ةایر از ٌسآىچً غیس رضایث آىان اضث نحيفس و ةیگاىرً 

 ةاعیم و از ایو ةیگاىگی ٌم ةس دَد فذس و نتاٌات کيیم.

ؼحیفً انام،  21غسؼً جقاةل اضالم ىاب نحهری ةا اضالم آنسیکایی، ةً نياضتث عٍادت ضیر غارف حطیو الحطیيی، جلر 

 122 -119ؼفحً 
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اضث و ضػادت و عقاوت ٌس اىطاىی ةً اراده ٌهان  ارادهزىرگی در دىیای انسوز، زىرگی در نررضً 

اىطان، رقم نی دَرد. اگس ةذَاٌیر غشیش و ضسةلير ةاعیر ةایر از ضسنایً ٌای غهس و اضحػراد ٌرای 

جَاىی اضحفاده کيیر، ةا اراده وغشم راضخ دَد، ةً طسف غلم وغهل وکطب داىظ و ةیيظ حرسکرث 

ىهائیر کً زىرگی زیس چحس غلم و آگاٌی آىقرر عیسیو واىص ةا کحاب و قلم و اىرودحً ٌا آىرقررر 

داطسه آفسیو و پایرار اضث کً ٌهً جلذی ٌا وىاکانی ٌای دیگس را از یاد نی ةسد، انیروارم نلرث 

فقس وجيگيرای ةحَاىير نطلهاىان را از یک جحسک فسٌيگی گطحسده ٌای اضالنی ونلث ةشرگ ایسان ةا 

 درآورىر.غلهی 

  21جغکس از رضیرگی ةً نطائل فسٌيگی فسزىران عاٌر و جقریس از داىظ آنَزان نهحازعاٌر، جلر 

 1367عٍسیَر  28ىَعحً عره ةً جاریخ  138 -137ؼحیفً انام، ؼفحً 
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ضسةً دَرده اضث، از ٌیچ قغس دیگسىذَرده اضث نقرضیو روحاىی ىها آىقرر کً اضالم از ایو 

کً در جاریخ روعو اضث. ةرگرزارم و نظلَنیث و غسةث انیس الهَنيیو )ع( و ىهَىً ةارز آن، 

ةگزرم و ذائقً ٌا را ةیظ از ایو جلخ ىکيم، ولی طالب جَان ةایر ةراىير کً پسوىره جفکس ایرو 

عکطث دَردگران غَض عره اضث. دیو فسوعی وعیَه نقرس نآةی گسوه ٌم چيان ةاز اضث 

عره اىر. آن ٌا کً ةً دَد اجازه ورود در انَر ضیاضث را ىرهری دیسوز، ضیاضث ةازان انسوز 

 جلَ رفحً ةَدىر.ةساىرازی ىظام وکَدجا دادىر، پغحیتان کطاىی عرىر کً جا 

 نيغَر روحاىیث، رضالث حَزه ٌای غلهیٍَجػییو اضحساجژی ىظام جٍَری اضالنی ایسان،

 1367612633ؼحیفً انام،  21جلر  
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ٍ  خداوبى بِ عشقهب ببید توبم  ّب دفبع هی کٌنٌند    لیبزالببشد ًِ تبریخ. کسبًی کِ اس هٌبفقیي 

کنِ  ًبآگبّبى  گَل خَردُ   ٍ  بیگبًِهب، راّی ًدارًد، اگز ایبدی شْید دادُ پیش هلت عشیش ٍ 

ی دیگزاى شدُ اًد، اس ایي حزکت دست بزًدارًد، هزدم هب آى ّب را بدٍى بلٌدگَبدٍى تَجِ، 

اًقالة هب هحدٍد بنِ اینزاى     خَاٌّد کزد. هسئَالى هب ببید بداًٌد کِ   طزدّیچگًَِ گذشتی 

ًیست. اًقالة هزدم ایزاى ًقطِ شزٍع اًقالة بشرگ جْبى اسالم بِ پزچن داری حضزت حجنت   

است کِ خداًٍد بز ّوِ هسلوبًبى ٍجْبًیبى هٌت ًْد ٍظَْر ٍفزجش را در عصز حبضنز   )عج(  

 قزار دّد. 
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اگز لحظِ ای هسئَلیي را اس ٍظیفِ ای کِ بز عْدُ دارًند     هسبئل اقتصبدی ٍ هبدی،

را بِ دًببل دارد. ببید دٍلت جوْنَری   خطزی بشرگ ٍ خیبًتی سْوگیي هٌصزف کٌد، 

اسالهی توبهی سعی ٍتَاى خَد را در ادارُ ّزچِ بْتز هزدم بٌوبید، ٍلی ایي بنداى  

اسنت،  ایجبد حکَم جْبًی اسنالم    کِ اّداف عظین اًقالة هعٌب ًیست کِ آًْب را اس 

 هٌصزف کٌد.

 پیام ةً نٍاجسیو جي  جحهیلی و لشوم اضحقانث در نقاةل ٌجَم ىظانی، ضیاضی و فسٌيگی جٍان دَاران، 

 26161368، ةً جاریخ 329-325ؼحیفً انام، ؼفحً 21جلر 
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است، اس خَد اًسبى را هی رسبًد  بْشترا هی رسبًد یب  جٌْنآى چیشی کِ بِ اًسبى، 

ی کِ خَد اًسبى تنْنینِ    یک عبلن دیگزخبرج ًیست. اًسبى کِ هزد، شزٍع هیشَد بِ  

 اس خبرج چیشی ًوی آید، ّز چِ ّست اس خَد اًسبى است.کزدُ، 

 1367632627، ةً جاریخ 48-44ؼحیفً انام، ؼحفً  21اةػاد نػيَی ضیافث اهلل، جلر 


