ضْيذ حويذ سؾب ػسگشي قَستبًي سٍص ثيست ٍسَم ضْشيَسّضاسٍسيػذٍچْل ٍضص دساغفْبى ثِ دًيب آهذً .بم
ٍ غفبت حويذ سؾب قجل اص تَلذ دس خَاة ثِ هبدس هْشثبى ٍ غجَسش الْبم ضذُ ثَد ٍ اٍ ثِ خَثي هي داًست
كِ فشصًذي خبظ دس ساُ داسد .اًس ٍ الفت خبغي ثيي هبدس ٍ حويذسؾب ايجبد ضذُ ثَد .اص ّوبى دٍساى
كَدكي استؼذاد ثباليص تَجِ ديگشاى سا جلت هي كشد .تحػيالت اثتذائي ٍ ساٌّوبيي خَد سا دس هذسسِ حكين
سٌبئي ثِ ػٌَاى داًص آهَص هوتبص ثِ پبيبى سسبًذ .دٍساى دثيشستبى حويذسؾب ايبم جٌگ ثَد ٍ اٍ اكثش اٍقبت خَد
سا غشف فؼبليتْبي هزّجي ٍ فشٌّگي ثسيج ٍ كوک ّبي هشدهي پطت ججِْ هي كشد ثِ ّويي دليل هَسد تَجِ
دثيشاى ٍ هؼلوبى خَد قشاس گشفتِ ثَد اهب دس كٌبس ّوِ فؼبليتْبيص ثسيبس خَة دسس هي خَاًذ ٍ ّويطِ ضبگشد
اٍل ثَد .دس سبل ضػت ٍ چْبس ثب هؼذل ػبلي اص دثيشستبى ّشاتي فبسؽ التحػيل ضذ ٍ سبل ثؼذ دس
كٌكَسسشاسشي ضشكت كشد ٍ دسسضتِ پضضكي داًطگبُ تْشاى پزيشفتِ ضذ .تحػيالت هقذهبتي حَصُ سا اص
دٍساى ساٌّوبيي ضشٍع ٍ تب پبيبى دٍسُ دثيشستبى ثب جذيت اداهِ داد .ثِ اهبم ػالقِ صيبدي داضت ٍ چٌذ ثبس ّن
ثشاي ديذى ايطبى سفتِ ثَد .ثِ هكبلؼِ كتت هزّجي ٍ ػلوي ثِ خػَظ كتبثْبي اهبم ػالقِ فشاٍاى داضت ٍ اگش
فشغتي پيذا هيكشد ثِ ًگبسش ٍ سشٍدى ضؼش هي گزساًذً .سجت ثِ اًجبم احكبم ضشػي ثسيبس هقيذ ثَد ٍ اغلت
اٍقبت سا ثِ تفحع ٍ هكبلؼِ تَؾيح الوسبئل هشاجغ هي گزساًذ ٍ ثشاي هسئلِ ّبي ثي جَاة ثب دفتشاهبم هكبتجِ
هي كشد ٍ جَاة هي گشفت .دس ثيي دٍستبى ٍ آضٌبيبى اٍ هشجؼي ثشاي گشفتي جَاة هسبئل ضشػي ثَدّ .ش چٌذ
اٍ اص ايي كبس اكشاُ داضت ٍ ثِ ّوِ خَاًذى ٍ هكبلؼِ كتبة ّبي هشاجغ سا تَغيِ هي كشدً .سجت ثِ افشاد
خبًَادُ هْشثبى ٍ خَضشٍ ثَد ٍ دس ثشخَسد ثب دٍستبى ٍ آضٌبيبى هتَاؾغ ٍ هخلع ثَد .حويذسؾب ثب سؾبيت
پذسش اص قشيق لطكش  41اهبم حسيي  ،گشداى اهبم حسي (ع) ثِ هٌكقِ ػوليبتي فبٍ سفتٌَّ .ص يک هبُ ًطذُ ثَد
كِ دس سٍص جوؼِ ّجذّن هْش سبل ضػت ٍ پٌج ثش اثش اغبثت خوپبسُ اص كوش ثِ ثبال هتالضي ضذ ٍ ثِ فيؽ
ضْبدت ًبئل آهذ.

ٍغيت ًبهِ
السالم ػليک يب اثبػجذاهلل اًي سلن لوي سبلكن ٍ حشة لوي حبسثكن ٍ ٍلي لوي ٍاالكن ٍ ػذٍ لوي ػبداكن
ًبهن حويذ سؾب هفتخش ثِ ضيؼِ دٍاصدُ اهبهيِ  ،سشٍسم آقب اهبم صهبى ،سبالسم آقب اهبم حسيي (ع)  ،يبٍسم ػلي اثي
اثي قبلت،سّجشم خويٌي سٍح خذا ،آًچِ هي ًَيسن ثِ ػٌَاى ٍغيتي است كِ ثِ ػٌَاى تَثِ ًبهِ اي است .خذايب
تَ ضبّذ ثبش كِ هذت صهبًي است كِ ّويطِ دػبي هي ايي است كِ خذايب آًچِ سؾبي تَ است ثشاين هقذس
فشهب خذاًٍذا آخشيي اهيذم ايي است كِ سؾي اهلل ػٌْن ٍ سؾَ ػٌِ ثبضذ.خذاًٍذا اهيذٍاسم كِ هب سا آى چٌبى كِ
خَد داًي ّذايت كٌي خَد گفتي ججشاى هي ضَد اهب خذا دٍست داسم كِ ججشاى ثطَد ثِ ّذايت ٍ سؾبيت.
پذس ٍ هبدس ػضيضم خجل صدُ ٍ ضشهٌذُ ام .آى قذس ثِ خذا دٍستتبى داسم كِ حتي آى ٍقتي كِ حشفوبى هي ضذ
ًبساحت هي ضذم آخش هي كن ػقلن ٍ كن ظشفيت.ثِ ّش حبل اهيذٍاسم كِ هبدس ػضيضم افتخبسكٌي كِ ثچِ ات ثِ
ساّي سفت كِ اثبػجذهلل سفت ايي افتخبس ثضسگي ضبيذ ثبضي.ضوب پذس ثضسگَاسم اهيذٍاسم خكبّبي ايي حقيش سا
ثجخطيذٍ تَ ثشادسم اگش سفتن تَ ثبيذ حبهل سسبلت اثبػجذهلل ثبضي ٍ تَ خَاّشم تَ ثبيذ صيٌت گًَِ پيبم ّل هي
ًبغش حسيٌي سا ثگَيي .گشچِ خَد قلجي سيبُ داسم ٍ گٌبّكبسم ٍ اهيذٍاسم كِ خذاًٍذ آى ّب سا ثجخطذ (چَى
خَد گفت سحوبى ٍ سحين است ) ً .كبتي سا ًبساحت ثَدم كِ آى ّب سا ثبصگَ هي كٌن.اٍل هسئلِ جٌگ ا ست:هب
حشفوبى اص اٍل ايي ثَد كِ جٌگ جٌگ تب پيشٍصي ٍ ايي ًَسچطن خويٌي است كِ ثبيذ خف هطي جٌگ سا قشح
سيضي هي كٌٌذ آًچِ اٍ ثگَيذ سٍي چطون هيگزاسين.هسئلِ دٍم اًقالة است :ثشادس ػضيض ٍ خَاّش ػضيضم
،پذساى ضْذا ٍ هبدساى ضْذا ،اهت ايي تحفِ اي ثَد اص جبًت خذاًٍذ كِ ثِ ضوب اسصاًي ضذ آى سا تحت لَاي اهبم
اهت ًگِ داسيذ .سَم هسئلِ دٍلت است :دٍلتي دٍلت خذهتگضاس است كِ دس قي ايي هذت ثب ايي ّوِ سختي ّب
تَاًست هلت سا اص دسثذسي ًجبت ثخطذ ثبيذ آى سا تقَيت ٍ تبئيذ ًوَد .
اهب هطكالتي ّست ثذاًيذ كِ ايي هطكالت سا ثبيذ ػضيضاى هب جَاًبى هتؼْذ ٍ تحػيل كشدُ آى ّب سا حل ثكٌٌذ .
اهيذٍاسم كِ سٍصي ثشسذ كِ ايشاىً ،بهي ثش سش صثبى ّب ثبضذ ٍ هسلويي ثِ ايي ًبم افتخبس كٌٌذ .چْبسم هسئلِ ثي
حجبثي ٍ فسبد ٍ هٌكش است .خَاّشم ايي پيبم سا ثطٌَ كِ ثِ تَ هي گَين گشچِ دٍلت ًتَاًست ثشخَسدي قبقغ
داضتِ ثبضذ ٍلي ثذاى سٍصي خَاّذ سسيذ كِ غجش هشدم توبم خَاّذ ضذ ٍ ايي ثي ثٌذ ثبسي پبيبى هي پزيشد .ثِ ّش
حبل سخي سا كَتبُ كٌن .خذاًٍذ هب سا ثجخطبيذ ٍ هب سا ثِ آى چِ سؾبي اٍست قشاس دّذ .
اص توبم استبداى،دٍستبى ّن هجبحثبى ،آضٌبيبى ٍ دٍستبًي كِ ضبيذ ثتَاًن ثگَين اگش اًْب ًجَدًذ ٍاٍيالتطكش هي
كٌن .خذاًٍذ هب سا ثِ آًچِ سؾبي اٍست قشاس ثذّذ.اي هشدم تَ سا ثخذا قذس ايي ًَس چطووبى خويٌي ػضيض سا
ثذاًيذ .في االخش ٍغيتي داسم كل هبيولک هي حذٍد چٌذيي جلذ كتبة،يک هيض تحشيش ،يک سبػت ،غذٍ
ثيست ّضاستَهبى دس قشؼ الحسٌِ است .اهيذٍاسم ثتَاًن ٍغبيبي صيش سا خَد قجل اص فَت اًجبم دّن
ٍلي.....يكسبل ًوبص قؿبي احتيبـ ثشاين ثجبي آٍسيذ.چَى قجآل ًزس كشدُ ثَدم كِ دٍ سبل ًوبص ضت ثخَاًن ٍلي
تبثحبل تَفيق پيذا ًكشدم تب ثخَاًن .يكسبل ًوبص ضت ًزسي ثشاين خَاًذُ ضَد ،يک ختن قشآى ،قؼبم
سيػذفقيش،يک هبُ ًوبص اهبم صهبى ًزسي ،ثيست سكؼت ًوبص ًزسي احتيبـ ٍ چَى دس هبُ هجبسک سهؿبى هسبفش

ضذم ضص سٍصُ ي قؿب داسم .اهيذٍاسم كِ ثتَاًن اگش سؾبي خذا ثش ايي ثَد كِ صًذُ ثوبًن خذهتگضاس ٍ دلسَصي
ثشاي ايي هلت ثبضن .اًطبهلل
حويذسؾب ػسگشي قَستبًي 36/5/82
خبقشُ اي اص صثبى هبدس حويذسؾب
ثشاي حويذسؾب چْبسهبِّ حبهلِ ثَدم كِ يک ضت جوؼِ خَاة ديذم سيذ ًَساًي ثِ هي ًضديک هي ضَد ايطبى
فشهَدًذ هي اهبم صهبى ضوب ّستن ثؼذ دستص سا سٍي ضبًِ ام گزاضت ٍ ثبصٍثٌذي داد ٍ فشهَدًذ  :ايي سا ثِ ثبصٍي
حويذسؾب ثجٌذ .گفتن هي حويذسؾب ًذاسم .فشهَدًذ چشا تَ ًبهص سا حويذسؾب هي گزاسي اٍ ًطبًِ اي اص هي
داسد  .ثؼذ اًگطت ساستص سا ثش سٍي پْلَي ساست هي گزاضت .دس ّوبى لحظِ هي اص خَاة ثيذاس ضذم .غجح
خَاثن سا ثشاي پذسثضسگ حويذسؾب تؼشيف كشدم .ايطبى دس حبل خَاًذى قشآى ثَدًذ .سشش سا ثبال گشفت ٍ
خذا ساضكش كشد ٍ گفت ايي ثچِ ضخع هَهي ٍ رخيشُ هب هي ضَد ثبيذ اص اٍ خَة هشاقجت كٌي .صهبًي كِ
حويذسؾب ثِ دًيب آهذ يک خبل ثِ اًذاصُ يک سكِ دس پْلَي ساستص ثَد .پذسثضسگ آى سا چٌذ ثبس ثَسيذُ ٍ ثِ
هي گفت هشاقت ايي ثچِ ثبشّ .ش ٍقت كِ حويذسؾب سا حوبم هي كشدم هي گفتن فذاي ايي ًطبًت .حويذسؾب
دسثبسُ خبلص پشسيذ هي قؿيِ سا ثشايص تؼشيف كشدم اٍ خَضحبل هي ضذ ٍ هي گفت ايي ّذيِ اهبم صهبى (ػج)
ثِ هي است.

