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َه  اه  ِمْسِب ٰ
ًه  الرَّْحم ي  الرَّحه

د   ٍم َ ه  اْلم ِّ َ  رَبّّ  لِله يم ٍه َ عال
الة   وَ  اىم الم   وَ  الطَّ ٰ  الصَّ َا ََعَ  َُبهيِّّ

د   ٍَّ َ َفه  ُم  ْشم
َ
ُمبهياءه  أ

َ َ  وَ  اْلم رمَشيهيم  ٍ م ٰ  وَ  ال ه  ََعَ ّه  وَ  آله ته  َضحم
 َ َعهيم ْجم

َ
 .أ

ّا  ی غیة اص سٍی چطن سسذ... پشدُ سٍص سستاخیض فشاهی
اًی کِ کسگشدد. ٍ ایٌک  ضَد ٍ ًْاى، آضکاس هی تشداضتِ هی

ساختِ تَدًذ؛ ّشاساًٌذ. تشس ٍ   کاسی سا پیطِ هعصیت
لشصًذ...  ٍحطت سشاسش ٍجَدضاى سا فشاگشفتِ ٍ چَى تیذ هی

ًگشًذ اها ساُ فشاسی فشا سٍی خَیص  تِ اطشاف خَیص هی
افتذ کِ آًاى سا  طاى تِ کساًی هیاًیاتٌذ ًاگْاى چطو ًوی

ا ّا س گوشاُ کشدُ تَدًذ ٍ سرایل، اًحطاطات ٍ فشٍهایگی
کشدى ًضد آًاى صیثا جلَُ  صًذگی تحت ضعاس آصادی ٍ خَش

ضوا دس دًیا خَش  :خَاّین ها هی"دادًذ ٍ پطت ًقاب  هی
تاضیذ ٍ ها دًثال فشاّن کشدى آساهص ٍ آسایص ّویطگی 

صدًذ ٍ تا ساختي  تِ آًاى پَصخٌذی هی "تشای ضوا ّستین
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 ّای تشاًذاص ٍ تا طشاحی تاصی ّای هستْجي ٍ خاًواى فیلن
ای ًاسالن صیشکاًِ آًاى سا دس استعواس خَد دسآٍسدُ ٍ  سایاًِ
گًَِ آًاى  کشدًذ ٍ ایي ّایطاى سا خالی هی کاساًِ جیة فشیة

فشیفتٌذ کِ ها کافشاى، دٍستاى طثیعت، دٍستاى  سا هی
این ٍ تشای آتاداًی دًیای ضوا تِ  حیَاًات، دٍستاى تطشیت

 پشداصین...  تکاپَ هی
دست تِ داهي آًاى تیٌٌذ  اى سا هیآسی! ٌّگاهی کِ آً

ی عول تپَضاًٌذ  ّای پَضالی جاهِ ضًَذ کِ تِ آى ٍعذُ هی
 ٍ اص ایي هخوصِ آًاى سا ًجات دٌّذ. 

 11اتشاّین، آیِ  ی دس سَسُاهلل عضٍجل ایي گفتگَّا سا 
   کطذ:  چٌیي تِ تصَیش هی

ه  َوَبَرز وا﴿ َّ يًعا لِله َعَفاء   َفَلاَل  َْجه ََ  الضُّ ي ه هَّلَّ ََب وا ل خَهم َّا اشم  إُه
َِّا ًم  ن  وم  َتتًَعا ىَل  َٓ ًم  َف نمخ 

َ
نَ  أ  ِٔ غم َِّا ٌ  َم  َع ه  َعَذابه  ٌه َم  الِلَّ  ٌه
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ء   ٔا ََشم ٔم  كَال  َ َداَُا ل ًم  الِلَّ   َْ َديمَِاك  َٓ َ َٔاء   ل َا َش َِا َعيَيِم عم َجزه
َ
مم  أ

َ
 أ

َُا ا َضََبم َم  ََلَا ٌَ  ﴾َُمهيص   ٌه
ٍ سٍصی کِ هشدم اص قثشّا تشاًگیختِ ضًَذ ٍ تِ پیطگاُ 

گاُ ضعیفاى تِ گشدًکطاى گَیٌذ: ها )دس  خذا حاضش ضًَذ آى
دًیا( تاتع سأی ضوا تَدین آیا )اهشٍص( ضوا ها سا اص عزاب 

 خذاًٍذ کفایت خَاّیذ کشد؟ 
کشد ها  دٌّذ: اگش خذاًٍذ ها سا ّذایت هی آًاى جَاب هی

تاتی ٍ  اکٌَى ّش چِ تی کشدین. یًیض ضوا سا ّذایت ه
التواس کٌین ٍ چِ صثش ٍ تحول کٌین؛ یکساى است. )صیشا( 

 ساُ گشیض ٍ ًجاتی تشای ها ًیست.
 فشهایذ: چٌیي هی 55تا  47ی  ، آیِی غافش ٍ دس سَسُ 
ٔنَ  َوإهذم ﴿ ٔل   اَلَّاره  فه  َيخََحاجُّ َعَفاء   َفيَل  ََ  الضُّ ي ه هَّلَّ  ل

ََب وا خَهم َّا اشم َِّا إُه ًم  ن  وم  َتتًَعا ىَل  َٓ ًم  َف نمخ 
َ
ِ ٔنَ  أ غم يتًا َعَِّا ٌ   َُطه

 ََ  ﴾اَلَّاره  ٌه



 
 

5 

 

ٍ )خاطش ًطاى ساص( صهاًی سا کِ دس آتص دٍصخ، 
پشداصًذ. صیشدستاى  )دٍصخیاى( تِ کطوص ٍ پشخاضگشی هی

گَیٌذ: ها )دس دًیا( پیشٍ  تِ کساًی کِ گشدًکص تَدًذ؛ هی
ی اص ایي عزاب سا اص ها تَاًیذ تخط پس آیا هی ضوا تَدین
 دفع کٌیذ؟

ََ  كَاَل ﴿ ي ه ََب وا اَّلَّ خَهم َّا اشم ل  إُه ا ك  َٓ َ  إهنَّ  فهي ًَ  كَدم  الِلَّ َ  َحَل  َبيم
تَاده    ﴾اىمعه

ی  گَیٌذ: اکٌَى ّوِ کشدًذ؛ هی کساًی کِ گشدًکطی هی
ها دس ایي دٍصخ ّستین )ٍ سشًَضت هطتشکی داسین(. 

 کشدُ است.خذاست کِ هیاى تٌذگاى خَد داٍسی 
ََ  َوكَاَل ﴿ ي ه ََزَُثه  اَلَّاره  فه  اَّلَّ ًَ  ِله َِّ َٓ ٔا َج ًم  ادمع  فم  َربَّل  َفّّ  ُي 
ا َعَِّا ًٌ ٔم ََ  يَ َعَذابه  ٌه

 ﴾اىم
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گَیٌذ: اص  اًذ تِ ًگْثاًاى جٌْن هی ٍ کساًی کِ دس آتص
پشٍسدگاستاى تخَاّیذ کِ یک سٍص )تلِ، فقط یک سٍص( اص ایي 

 عزاب سا تِ ها تخفیف دّذ.

ٔا﴿ ًم  كَال  َ َول
َ
ًم  حَم   أ تهيل 

م
ًم  حَأ ي ل  َاته  ر ش  َيِّّ

ٔا ةهاْلم  ةََل  كَال 
ا  ٔ ٔا كَال ا فَادمع  ٌَ ََ  د ََعء   َو ي ََكفهره

 ﴾َضاَلل   فه  إهّلَّ  اىم
گَیٌذ: هگش پیاهثشاًتاى دالیل سٍضي  ًگْثاًاى جٌْن هی
گَیٌذ: پس  گَیٌذ: چشا، )آٍسدًذ.( هی تشایتاى ًیاٍسدًذ؟ هی

)اص خذاًٍذ( دسخَاست کٌیذ ٍلی )تذاًیذ کِ( دعای خَدتاى 
 ای ًذاسد. کافشیي جض سشدسگوی ًتیجِ

 فشهایذ: هی 37ٍ38ی  ی أعشاف، آیِ عضٍجل دس سَسُاهلل 
ا كَاَل ﴿ ئ  ً   فه  ادمخ  َم

 
َم  َخيَجم  كَدم  أ ًم  ٌه ََ  َقتميهل  َّّ  ٌه ه

 اْلم
مسه  ن ه

ا اَلَّاره  فه  َواْلم ٍَ َّ ث   َدَخيَجم  ُك  ٌَّ
 
ا ىََعَِجم  أ َٓ خَ خم

 
 إهَذا َحّتَّ  أ

ٔا اَرك  ا ادَّ َٓ ي يًعا فه ًم  كَاىَجم  َْجه  ْ َرا خم
 
ًم  أ  ْ وَّل

 
َّلءه  َربََِّا ْله ؤ  َْ 
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َُا َضئُّ
َ
ًم  أ ٓه ًفا َعَذاةًا فَآحه عم ََ  ضه ل  كَاَل  اَلَّاره  ٌه عمف   ىهك   ضه

َم  ٔنَ  َّل  َوىَله  ٍ يَ   ﴾َتعم
کافشاى کاساى ٍ  دس سٍص قیاهت خذاًٍذ تِ ایي هعصیت

( کاساىِ ّایی اص )هعصیت ّا ٍ دستِ گَیذ: تِ ّوشاُ گشٍُ هی
اًذ ٍ  اًس ٍ جي کِ پیص اص ضوا )هذتی دس دًیا صًذگی کشدُ

 اًذ؛ ٍاسد آتص دٍصخ ضَیذ.  گاُ اص جْاى( سفتِ آى
)دس ایي ٌّگام( ّش ٍقت گشٍّی داخل آتص ضَد، گشٍُ 

ِ ّوگی فشستذ تا ٍقتی ک جٌس خَد سا ًفشیي ٍ لعٌت هی ّن
ی  گاُ[ پیشٍاًطاى دستاسُ ]آى .دس آى تِ ّن پیًَذًذ

 کشدًذها سا گوشاُ گَیٌذ: پشٍسدگاسا! ایٌاى  پیطَایاًطاى هی
 فشهایذ: پس دٍ تشاتش عزاب آتص تِ آًاى تذُ. ]خذاًٍذ[ هی

 داًیذ.  ذام ]عزاب[ دٍ چٌذاى است اها ضوا ًویتشای ّش ک
ًم  َوكَاىَجم ﴿  ْ وَّل

 
ًم  أ  ْ َرا خم

 
ا ْله ٍَ ًم  ََكنَ  َف َا ىَل  َم  َعيَيِم  ٌه

و  
ٔا فَضم وك  ا اىمَعَذاَب  فَذ  ٍَ ًم  ةه ِمخ  نَ  ن  تٔ  صه  ﴾حَلم
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گَیٌذ: ضوا سا تش ها اهتیاصی  ٍ پیطَایاى تِ پیشٍاًطاى هی
پس تچطیذ عزاب سا تِ سثة کاسی کِ خَد ًیست. 

 ایذ. کشدُ
 فشهایذ: هی 68تا  66، آیات ی احضاب ٍ دس سَسُ

ٔممَ ﴿ ًم  ت َليَّب   يَ  ٓ  ْ ٔ نَ  اَلَّاره  فه  و ج   ٔ ٔل َطعمَِا ََلمتََِا يَا َيل 
َ
َ  أ  الِلَّ

َطعمَِا
َ
َّٔل  َوأ  ﴾الرَّش 

ّایطاى دس آتص صیش  سٍصی )سا خاطش ًطاى ساص کِ( چْشُ
گشدد. )ٍ فشیاد پطیواًی اص دل تشکطٌذ ٍ(گَیٌذ: ای  ٍ سٍ هی

 ن.کشدی کاش کِ ها )دس دًیا( خذا ٍ سسَل سا اطاعت هی
ٔا﴿ َطعمَِا إهَُّا َربََِّا َوكَال 

َ
ََبَاَءَُا َشاَدَتَِا أ َُا َوك  َضئُّ

َ
 فَأ

بهياَل   ﴾الصَّ
ٍ گَیٌذ: پشٍسدگاسا! ها اص پیطَایاى ٍ سؤسای )فاسذ( خَد 

 کشدین کِ ها سا تِ ساُ گوشاّی کطاًذًذ. اطاعت هی
ًم  َربََِّا﴿ ٓه ه  آحه عمَفيم ََ  ضه َعَذابه  ٌه

ًم  اىم  ٓ  ﴾َنتهرًيا ىَعمًِا َواىمَعِم
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عزاب آًاى سا چٌذ تشاتش ساص ٍ تِ لعي ٍ غضة پشٍسدگاسا! 
 تضسگ ٍ ضذیذی گشفتاسضاى ساص.

 فشهایذ: هی 11ی اتشاّین، آیِ  دس سَسُ
يمَطان   َوكَاَل ﴿ ا الشَّ ٍَّ َ َ  ل ر   ك ضه مم

َ َ  إهنَّ  اْلم ًم  الِلَّ  وَعمدَ  وََعَدك 
َقّّ  ًم  اْلم ح ل  ًم  َووََعدم خ ل  يَفم خم

َ
ا فَأ ٌَ َ  ََكنَ  َو ًم  له َم  َعيَيمل   ٌه

َطان  
يم نم  إهّلَّ  ش 

َ
ًم  أ ح ل  ٔم ًم  َدَع خََجتمخ  ٔنه  فاََل  له  فَاشم م 

ٔا حَئ  م   ٔ  َول
ًم  َصل  نمف 

َ
ا أ َُا ٌَ

َ
ًم  أ ل  هخه ٍ ْصم ا ةه ٌَ ًم  َو نمخ 

َ
َّ  أ خه ه ٍ ْصم  إهّنّّ  ةه

ا َكَفرمت   ٍَ ٍ ٔنه  ةه خ 
كم َ ْشم

َ
َم  أ يَ  إهنَّ  َقتمو   ٌه ٍه ه ال ًم  اىظَّ  ٓ َ  َعَذاب   ل

  ً َله
َ
  ﴾أ

ٍقتی کِ قضاٍت )دس قیاهت( تِ پایاى سسذ )ٍ اّل 
)تِ پیشٍاى تذتخت تْطت ٍ اّل دٍصخ جذا ضًَذ( ضیطاى 

گَیذ: خذا تِ ضوا تِ حق ٍ ساستی ٍعذُ داد ٍ هي  هیخَد( 
ف ٍعذُ کشدم ٍ خالف حقیقت ضوا سا ٍعذُ دادم ٍ خالتِ 

ا سا فشاخَاًذم ٍ ضوا جض ایٌکِ ضو تسلطی ًذاضتنتش ضوا هي 
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پشطوع(  سِاجاتت کشدیذ. پس هشا سشصًص ًکٌیذ تلکِ )ًَفْ
اهشٍص ًِ هي فشیادسس ضوا خَد سا هالهت ٍ سشصًص کٌیذ. 

خَاّن تَد ٍ ًِ ضوا فشیادسس هي خَاّیذ تَد. اص ایٌکِ قثال 
هشا )دس دًیا تشای خذا( ضشیک قشاس دادُ تَدیذ )اهشٍص( هي اص 

گواى )دس آى سٍص( تشای ستوکاساى  تی جَین. آى تیضاسی هی
 عزاب دسدًاکی خَاّذ تَد.

 فشهایذ: هی 61تا  59، آیِ ی ظ سَسُدس 

َذا﴿ ٔمج   َْ ً   فَ خَحه لم ًم  ٌ  َعل  ًم  َمرمَحتًا َّل  ٌَ ٓه ًم  ةه  ٓ ٔ  إهنَّ  َضال
 ﴾اَلَّاره 

ایي گشٍُ ( گَیٌذ سؤسای کفش ٍ ضالل هی)فشضتگاى تِ 
 )دس ایي حال سؤسای کفشاًثَُ تا ضوا تِ دٍصخ دسآهذًذ. 

آًاى ٍاسدضًَذگاى تِ ذ. خَش ًیاهذًذ ٍ خَضی ًثیٌٌ (:گَیٌذ
 آتص سَصاًٌذ.
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ٔا﴿ ًم  ةَوم  كَال  نمخ 
َ
ًم  َمرمَحتًا َّل  أ ًم  ةهل  نمخ 

َ
ٔه   أ  ٍ خ  ٌم  فَتهئمَس  ََلَا كَدَّ

 ﴾اىمَلَرار  
اّل دٍصخ دس جَاب )سؤسایطاى( گَیٌذ: تلکِ ضوا خَش 

چشا کِ ایي ضوا تَدیذ کِ چٌیي ًیاهذیذ ٍ خَضی ًثیٌیذ. 
 ی ها کشدیذ. ٍَُ کِ تسیاس جایگاُ تذی است! جایی سا تْشُ

ٔا﴿ َم  َربََِّا كَال  مَ  ٌَ َذا ََلَا كَدَّ عمًفا َعَذاةًا فَزهدمه   َْ  ﴾اَلَّاره  فه  ضه
اتثاع گَیٌذ: پشٍسدگاسا! ّش کس چٌیي جایگاّی سا ًصیة 

 تشاتش تیفضا. ها ًوَدُ است عزاتص سا دس آتص دٍصخ چٌذیي
 فشهایذ: هی 64ی ظ، آیِ  سپس دس سَسُ

ً   َْلَقل  َذلهَم  إهنَّ ﴿ وه  ََتَاض 
ْم  ﴾اَلَّاره  أَ

 قطعا ایي ًضاع ٍ دسگیشی دٍصخیاى هحقق ٍ حتوی است.
 پس آگاُ تاضین...
 کوی تیٌذیطن...

 اًذکی تأهل کٌین...
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ن ّواى کساًی کِ تِ خاطشضاى آخشت خَد سا تثاُ کشدی
عزاب ایٌاى  گَیٌذ: جَیٌذ کِ ّیچ؛ تلکِ هی تیضاسی هیاص ها 

 سا دٍ چٌذاى کٌیذ...
آگاُ تاضین کِ سفش آخشت تذٍى تاصگطت خَاّذ تَد آى 
کِ اص دًیا سفت دیگش ّشگض تِ دًیا تاص ًخَاّذ گطت ٍ اگش 

 جاگزاضت تشای ّویطِ جاگزاضت...
ٰ  ا   َضلَّ  وَ  ُا ََعَ ٍَّد   َشيّّده َ ٰ  وَ  ُم  ه  ََعَ ّه  وَ  آله ته ًَ  وَ  َضحم  َشيَّ
ٍمد   وَ  َ ه  اْلم ِّ َ  رَبّّ  لِله ٍهيم َ  .اىمعال
 


