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مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

بسياری از آیات و یا جزء و یا کل آیات قرآنيه در مباحثی است  کته نتمو متمرد 

شمد و همچنتين هتم روایتا ی. دالل میها استدق  قرار نگرفته، به طمر سطحی به آو

هتا جتاری است ، امتا در ایتن از جمله حدیث متما ر ثقلين اس  که زیاد بتر ستر زباو

حدیث دق  نشده است . حتتی بتر  تقص مقوتمد و متراد بته ایتن حتدیث استتدالل 

  َتارِ ٌ إِنِّت »ای در بيتاو محتتمقت ایتن حتدیث داریتم. شمد، این اس  که ما  تمّهمی

 مِتنَ أَعْظَتمُ» 3،«اْلآ َرِ مِنَ أَْكبَرُ أَحَدُهُمَا» 2،«ْقلَيْنِالثِّ فِيكُمُ مُخَلِّفٌ إِنِّ »یا  1«ْقلَيْنِالثِّ فِيكُمُ

که این پنج  عبير اس ، « اْلآ َرِ مِنَ وَمُأَدْ» 5،«اْلآ َرِ مِنَ أَْطمَلُ» ،«اْلآ َرِ مِنَ أَ َمُّ» 4،«اْلآ َرِ

 ننانکه عرض کردیم.

 إِنِّت »راجع به ثقلين بحث شده اس . مباحثی که باید طرح کنتيم، اوال  در دو بعد 

آیا کسی که  ارک اس  و مخلّف اس  ثِقلين « عِْترَ ِ  وَ اللَّهِ ْقلَيْنِ كِتَابَالثِّ فِيكُمُ  َارِ ٌ

را،  مد شامل ثقلين اس  یا احد الثّقلين اس  یتا  تار ٌ متن الثّقلتين است س از سته 

إحتمتاالت العتدّا الرّستمل هتم »کنيم. ، روی احتمتال بحتث متیاحتمال  ار  نيست 

الثِّققو و یترک الثِّقلين بعد وفا ه أو هم فاقد الثّقلين و یخلّف و  ارک للثّقلين أو هم 

احتماالت است . احتمتال اول ایتن « أحد الثقلين و یخلّف ثقق  بدیلة و ثقق  آ ر غير
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ن استت ، دارای دو بعتد استت ، پي مبتتر است  کتته  تمد رستتمل ام مع  مثمتتع الثّقلتي

بزرگمار نممدار دو نمع وحی اس ، یکی وحی قرآنی که در اعماق وجتمد رستمل ام 

 مع  ریشه دوانيده و یکی هم وحی سنتی که در حاشيه وحی قرآنی اس . 

ینَْف  َتارِ ٌ فِتيكُمُ»یعنتی « ْقلَتيْنِالثِّ  َارِ ٌ فِتيكُمُ إِنِّ »، «مُخَلِّفٌ إِنِّ »  تمد  را،  «ستِ

منتها  مد  دو بعدی اس ؛ یک بعد کتاب ام اس  که ثقل اکبتر است  و یتک بعتد 

جا باید معنا کرد، درست  است  پي مبتر دارای عترت اس  که ثقل اص ر اس . اما این

دو بعد اس ، یک بعد کتاب ام اس  و یک بعد رسمل ام اس  و کتاب ام ثقل اکبر 

« ْقلَيْنِالثِّ فِيكُمُ مُخَلِّفٌ»یا « ْقلَيْنِالثِّ  َارِ ٌ فِيكُمُ»اس ، اما اس  و رسمل ام ثقل اص ر 

به عنماو اینکه ثقل اکبر را بعد از  مد گذاشته و ثقل اصت ر را بعتد از  تمد گذاشتته 

 اس . ثقل اکبر را داشته که گذاشته، اما ثقل اص ر که در رسمل ام نبمده اس . 

الثِّقل األکبر هم کتاب ام،  رک کتتاب ام نفسته « ْقلَيْنِالثِّ مُفِيكُ  َارِ ٌ إِنِّ »پاسخ: 

بق بدیل، ال بدیل لکتاب ام  عالی أبدًا کتاب ام هم األصيل علی طمل الختّّ و امتا 

مع  الثّقل األص ر هم  رک الرّسالة هنا جهةٌ رسمليّة الثِّقل األص ر المقومد من  رکه

ةٌ برستمل الهتدیو جهةٌ رستاليّة، الثهتة الرّ مع  الثّقتل األصت ر األوّل و ستملية  اصتّ

« الثهة الرّسالية هی استمراریة الرّسالة المحمّدیة مع  فی المعوممين و هتذا بتدیل

پس یک اصيل گذاشته و یک بدیل گذاشته است . جهت  اصتيل ثقتل اکبتر است  کته 

هت  بتدیل عبتارت کتاب ام اس ، هماو کتاب ام اس ، کم ندارد، زیاد ندارد. اما ج

گذارم، در نهره علی، در نهتره از  مد رسمل ام اس ، من  مد را در مياو شما می

 مس . این عنماو بدیل.حسن و حسين، در نهره فاطمه

مع  شامل وحيين اس ، وحتی اصتيل کتتاب ام و طمر که  مد رسمل امهماو

کماکاو، بتدوو کتم و زیتاد در طمر هم اصيل را اس ، هماو« اللَّهُ أَرا َ ما»وحی فرع 

 1«وَعيدِ یَخاصُ مَنْ بِاْلقُرْآوِ فَذَكِّرْ»بين کل مکلفين نهاده اس ،  ا  مد او حضمر داش  

و امتا ثقتل اصت ر، پي مبتر در یتک بعتد ثقتل اصت ر است ، ایتن رستمل ها حاال بعتدی

بعدًا کنيم. و جایی که قرآو و رسمل را جدا حساب می ر از قرآو اس ، در آوکمنک

پي مبر بزرگمار برای  مد  ليفه قرار داد، برای قرآو  ليفته قترار نتداد، قترآو  ليفته 

 وَ  اللَّهِ كِتَابَ ْقلَيْنِالثِّ فِيكُمُ  َارِ ٌ إِنِّ »، «ْقلَيْنِالثِّ فِيكُمُ مُخَلِّفٌ إِنِّ »ندارد،  مد  اس . 

 «. وَمُمَلُ، أَدْْط، أَ َمُّ، أَأَعْظَمُ، أَْكبَرُ أَحَدُهُمَا»، «عِْترَ ِ 
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رسمل ام مع  هم مثمع الثّقلين بما أوحی ام سبحانه و  عالی إلی قلبه المنير »

وحيين اثنين، وحی القرآو اصق  و وحی السنّة فرعًا و محمّدٌ هم القرآو و القرآو هتم 

به این معنا. یتک شتخد دو « محمّد و محمّدٌ هم السنّة و السنّة المحمّدیة هی محمّد

دی اس ، این دو بعد را در مياو امت  استقم نهتاده است . ایتن احتمتال اول بتمد. بع

ثِقلتين کتتاب ام است ، پي مبتر کتتاب ام « ْقلَتيْنِالثِّ فِيكُمُ  َارِ ٌ إِنِّ »احتمال مقابل: 

پي مبر هم عترت نيس ، پي مبر نيزی که نيست ، آو دو بعتدی کته « عِْترَ ِ  وَ»نيس . 

 تماهيم  وتدیک کنتيم، احتمتال را نمی-ک بعتد کتتاب ام است  پي مبر نيس  که ی

یک بعد کتاب ام اس  و یک بعد عترت اس ، پي مبر نه عترت  مد  -کنيمعرض می

 اس  و نه کتاب ام اس . 

س ما  رک «فِيكُمُ  َارِ ٌ»ولکن احتمال غلّ اس ، نگمنه پي مبر نيزی را که ندارد 

باط اصلی و یا ار باط فرعتی بایتد بتا آو شتیء داشتته باید متعلّک به شخد باشد. ار 

فُ»یا  1،« َرَ َ ما ثُلُثا فَلَهُنَّ»باشد  ا  رک کند،  بایتد یتک نيتزی داشتته  2« َترَ َ متا نِوتْ

باشد که بگذارد. پس این ثقلين یا بته احتمتال اول، بایتد هتر دو در رستمل ام مع  

اس ، آو یکی کدام است س رستمل ام باشند  ا  رک کند و یا اگر هر دو نيستند، یکی 

  َعْلَمُهتا كُْنت َ متا»این ثقل اص ر اس ، ثقل رسملی اس  و ثقل اکبر کتاب ام است . 

 الَ وَ اْلكِتتابُ مَتا  َدْري كُْن َ ما»دانس . ثقل اص ر بمدند، قرآو نمی 3«قَمْمُكَ ال وَ أَْن َ

کننتتده محمّتتدی داشتت ، اداره بتتمد، امتتا ایتتن را نداشتت . اول وحتتی در بعتتد 4«اْلإیمتتاوُ

 عَلت  نُتمرٌ» 5،«نُتمرًا جَعَْلنتاهُ لكِنْ وَ»وظایف رسمل ام مع  قبل از وحی اصلی قرآو 

 6«.یَشاءُ مَنْ لِنُمرِهِ اللَّهُ یَهْدِي نُمرٍ

یکی را « ْقلَيْنِالثِّ فِيكُمُ  َارِ ٌ إِنِّ »کنيم: کنيم،  قسيم میپس احتمال دوم را رد می

کته متعلتک بته  تمد او است  و لّک به  مد و یکی هم منفوتل از  تمد. آوداش  متع

داش ، عبارت از رسمل بتمدو، رأس الزّاویته ثقتل اصت ر بتمد. ایتن رأس الزّاویته ثِقتل 
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و ال ریت  أوّ عتترا الرّستمل »دهتد.  ر است ، قترار میای که از  مد پایيناص ر،  ليفه

م من الثّقل األص ر فللثّقتل األصت ر مع  هم علی من هامش الرّسمل من ناحية کمنه

بعد واحد هماو قرآو اس  و ثقل اص ر دارای « بعداو اثناو و للثّقل األکبر بعدٌ واحدٌ

دو بعتد است . یکتی « بعداو قریباو مع بعضهم البعض و لتيس بعيتدین»دو بعد اس . 

 مخلّف اس . 

 ها را نداش .قبل از رسال  هيچ کدام از این ثقل -

که بمد، معنی ثقل اص ر نيس س معنای ثقل اص ر این اس  که ایتن ثقل اص ر  -

ای قمی اس  که قابل  قبّل ثقل اکبر اس  و لذا قبل از نزول وحتی استعداد به اندازه

لُكُ مَلَائِكَتِتهِ مِتنْ مَلَتكٍضَلَ ْفأَ فَطِيمًا كَاوَ أَوْ ذُمُْن بِهِ اللَّهُ قَرَوَ لَقَدْ»قرآو  بِيلَ  بِتهِ یَستْ ستَ

  1«.مَكَارِمِاْل

 در زماو حيات رسمل ام، حضرت امير ثقل اص ر بمدندس  -

  ير.  -

 ها ثِقل اص ر اس .با همه این -

 قف  اس ، ثقل اص ر بالفعل که با ثقل اکبر بشمد نه، بدوو ثقل اصت ر بلته،  -

 پي مبر بزرگمار قبل از نزول قرآو بدوو ثقل اکبر، ثقل اص ر بمد، با ثقل اکبتر، مثمتع

، نه این اس  کته « َارِکٌ»الثّقلين بمد، دو بعدی بمد. پس در احتمال دوم یک ثقل که 

قرآو امام رسمل ام بتمد و امتام ائمته بتمد و «  ارکٌ إمامی»قرآو  ليفه پي مبر اس ، 

 ر از مستتخلف باشتدس سته مگر  ليفه باید پتایين«  ارکٌ إمامی»هس  و  ماهد بمد. 

لف من هم أقمی من المستخلف عنه أو أدنی منته أو مثتل الخليفة قد یخ»حال اس : 

البعض، رسمل ام  ليفة المسيح و أقمی منه، أ ليس هکذاس رسمل ام  ليفة المسيح، 

«  ليفةٌ فی استمراریة الرّسالة و لکن هم یشمل علی رسالة األقمی من السّيد المستيح

 ی اقمی اس . سنخ هستند، سنخ، سنخ رسالتی اس ، ولمنافات ندارد، هم

بته عنتماو «  َتارِ ٌ»قترآو را، « فِيكُمُ مُخَلِّفٌ»قرآو را، « فِيكُمُ  َارِ ٌ»همچنين قرآو، 

به عنماو  ليفه، ولی  ليفه اقمی از نبتی است . ایتن قترآو اقتمی از « مُخَلِّفٌ» ليفه، 

رسمل اس ، نه از جهت  شتامل ثقلتين بتمدو، از جهت  رستمل بتمدو، ایتن دو را در 

« عِْترَ ِت  وَ اللَّتهِ ْقلَتيْنِ كِتَتابَ َتارِ ٌ فِتيكُمُ الثِّأَو إِنِّتی  مُخَلِّتفٌإِنِّتی »بگيتریم.  مقابل هتم
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بندی مطل  این اس  که آنچه را پي مبر داشت ، گذاشت ، نته آنچته را نداشت ، جمع

آنچه را داش  کتاب ام بمد که امام رسمل ام اس  و  تمد رستمل بتمد کته در بعتد 

رسال   مد را در دوازده امام مع  به عنتماو والیت  شترعيه کلّيته و در دوم، استمرار 

فاطمه صدیقه زهرا مس  به عنماو عوتم  و  قتمی و معرفت  نهتاده است  کته  متام 

کردیتدس همته ها مستند هستند. اگتر انو زهترا مس  بتمد، از نته کستی  قليتد میاین

ربطتی است .  متام بیکردند. رجمل  شترط است ، حترص مثتهدین از زهرا  قليد می

داند، از ایشاو باید  قليد ها، همه، اجتهاد میها، شيخ طمسیمثتهدین، شيخ انواری

  ماهيم بگمیيم قضيه امام  و والی  اس . کنند. نمی

 رکت  کلّتی و »یعنی « ْقلَيْنِمُخَلِّفٌ فِيكُمُ الثِّأَو  ْقلَيْنِ َارِ ٌ فِيكُمُ الثِّإِنِّی »بحث دوم: 

جستم رستمل »جسم رف ، روح باقی اس . « ی، بفقدانی ال  فقدوو الثّقلين لّف  کلّ

ام و بدنه متمفّی، مر حل و لکن روح الرّسمل مع  متن النّاحيتة األعلتی فتی القترآو 

من ناحية الثّقل األص ر إستتمراریة رستالته فتی األئمّتة مع  »قرآو، کتاب ام « ممجمد

ین ثقلين که در حدیث متما ر ثقلين معرّفی این بحث اول بمد. بحث دوم، ا« من بعده

روی نه حسابی اس س به حساب  1«اْلحَمْضَ عَلَ َّ یَرِدَا حَتَّ  یَْفتَرِقَا لَنْ إِنَّهُمَا وَ»شدند: 

عوم  هر دو اس ، باید هر دو معومم باشند، هم ثقل اکبر معومم باشد و هم ثقل 

مماو و لکن مفترقاو فی شترعة و لکن هنا سؤال قد یکمناو معو»اص ر معومم باشد 

ام  عالی ممسی مع  و محمّدٌ مع  هما رسمالو من أولتی العتزم متن الرّستل و لکتن 

مگر ننين نيس س مگر شریع  ممسی و شریع  محمّد در « مفترقاو فی بعض األحکام

 هر جه   مافک دارندس  ير، با اینکه هر دو معومم هستند. این سؤال بمد.

معومماو مختلفتی التدّور فتی شترعة ام  عتالی و قتد یکمنتاو قد یکمناو »پاسخ: 

 َتارِ ٌ فِتيكُمُ إِنِّتی «. »معومماو متفّقی الدّور فتی شترعة ام  عتالی و هتذا هتم البحتث

یعنی کسانی که مکلف هستند به این شریع  ا يره إلی یمم التدّین. « فِيكُمُ»، «ْقلَيْنِالثِّ

التدّین مکلتف هستتند، بایتد ایتن ثقلتين  کسانی که بته ایتن شتریع  ا يتره إلتی یتمم

ال یشذّ أحدهما عن ان ر و ال ان ر عنهم »معوممين متمافقه فی کل الثهات باشند، 

ْقلَتيْنِ  َارِ ٌ فِتيكُمُ الثِّإِنِّی »اس ، « یَْفتَرِقَا لَنْ إِنَّهُمَا» این معنی]...[« و ال فی شیءٍ واحد 

 ماهتد بگمیتد نيست س می« یَترِدَا حَتَّت »، «اْلحَتمْضَ عَلَ َّ یَرِدَا حَتَّ  یَْفتَرِقَا لَنْ إِنَّهُمَا وَ

جا جای جزا آو ،جا دیگر جای حاکمي  قرآو و عترت نيس س  ير، آو«یَْفتَرِقَا»جا آو
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« اْلحَتمْضَ عَلَت َّ یَترِدَا» جای جزا اس ، نراس برای اینکه قبل« عَلَ َّ اْلحَمْضَ یَرِدَا»اس . 

ای وارد بزرخ شدند، ولکن کسانی کته هنتمز زنتده هستتند، در عدّه عالم  کليف اس .

جتا محمریت  عالم  کليف هستند. کسانی که در عالم  کليف هستند، دو ثقتل در این

 دارد: کتاب ام و عترت رسمل ام مع . 

القترآو عتن  یَْفتَرِقَتا لَنْ»، «اْلحَمْضَ عَلَ َّ یَرِدَا حَتَّ  یَْفتَرِقَا لَنْ إِنَّهُمَا وَ» در این ثقلين

العترا و ال العترا عن القرآو، ال یختلفاو و ال یتخالفاو و ال یتفاو او، بل یتفاوضتاو و 

یتّفقاو فتی کتلّ شتیءٍ فتی کتلّ األدوار التّکليفيّتة لکّافتة المکلّفتين منتذ بتزو  رستالة 

 به این معنی اس . « المحمّدی إلی یمم الدّین

 دالل  عوم  ائمه هم هس س -

بله. مطل  دیگر که در ضمن عرض کردم و ایشاو اشتاره فرممدنتد، غيتر ممکتن  -

اس  دو نيز صد درصد با هم متفّک باشند، مگر اینکه هر دو معومم باشتند، اگتر هتر 

دو معومم نيستند، ا تقص دارند، نمو احاطه علمی کلی نيس . اگتر یکتی معوتمم 

علمتاء ا تتقص ندارنتدس مگتر اس  و دیگری معومم نيس ، باز ا تقص دارند، مگتر 

زننتد، پتس  مد علماء با معوممين ا تقص ندارندس معوممين که یکستاو حترص می

ا تتقص العلمتاء عتن المعوتممين بتين ا تتقص »زنندس نرا علماء یکساو حرص نمی

القاصر و ا تقص المقوّر، أقل شیء ا تقص القاصتر، المهتم أوّ اال تتقص ممجتمد. 

أبدًا فی أیّتة مرحلتةٍ متن مراحلتة الشترعة « یَْفتَرِقَا لَنْ»، «یَْفتَرِقَا لَنْ هُمَاإِنَّ وَ»فقمله مع : 

دليتل بتر ایتن است  کته «. اْلحَمْضَ عَلَ َّ یَرِدَا یَْفتَرِقَا حَتَّ  لَنْ»الرّبّانية علی طمل الخّّ 

 ، طمر که کتاب ام معومم اس  و نه  نها رسمل ام که رأس الزّاویه عترت اسهماو

معومم اس ، بلکه استتمرار رستال  رستمل ام مع  کته ائمته هستتند نيتز، معوتمم 

کنيم: ما سه معومم داریم، دو معومم نتداریم، هستند. پس به برادراو سنّی عرض می

یک معومم کتتاب ام است  و یتک معوتمم رستمل ام است  و یتک معوتمم عتترت 

 غلّ بمد. «  َارِ ٌ إِنِّ »د، رسمل ام اس . اگر عترت رسمل ام معومم نبمدن

 دانند. ها رسمل ام را هم معومم نمیآو -

داننتتد. مطلتت  همگتتانی استت ، عتتدّه زیتتادی معوتتمم هتتایی کتته معوتتمم میآو -

دانند، ولی دانند. اگر هم احيانًا کسانی معومم ندانند، در بياو شریع  معومم میمی

کتته متتا از حتتدیث متتتما ر ثقلتتين در عمتتل مطلتت  دیگتتری استت . بنتتابراین از نتتتایثی 

گيریم، این اس  که این کتاب ام و عترت رسمل ام هر دو معوتمم هستتند و هتر می

دو معومم در یک زماو هستند، در یک دور هستند، نه مثل ممسی و ابراهيم، نه مثل 
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فالنّتيثتة: أنّته ال »ها ا تقص به حساب وحتی است . ممسی و  ا م النّبيين،  ير، آو

قص بين کتاب ام و عترا رسمل ام أو بعباراٍ أ ری و السّنّة رسمل ام و کما فی ا ت

نَّتِ اللَّتهِ كِتَتابَ، عِْترَ ِت  وَ اللَّتهِ ْقلَتيْنِ كِتَتابَالثِّ فِيكُمُ  َارِ ٌ إِنِّ »حدیث المتما ر:  «  وَ ستُ

يس معوتممين حامل السنّة هم العترا، جماعات عدّا یحملمو سنّة رسمل ام و لکن ل

ابمهریره  يلی نقل کرده، اما درو  هتم گفتته است ، اشتتباه هتم « بل أحيانًا مأثممين

کرده اس . عترت هستند، علی اس ، حسن اس ، حسين اس ، ائمه مع  است ، زهترا 

اند، عين نقل رسمل ها هستند که اگر نيزی را از رسمل ام مع  نقل کردهاس ، این

ای باال و پایين نيس ، نه قومر اس ، نه  قوير اس ، نه اشتباه ام عن ام اس ، ذرّه

 ها نيس .اس ، نه  قيه اس ، این

هایی دارند که زیاد هم نيس  و  يلی کم اس ، به و اگر ائمه معوممين مع   قيه

کنيم، نتراس نتمو کتتاب ام حساب مراجعه به کتاب ام اس  و لذا ما انو  قيه نمی

ا  قيه کنيمس نرا ما در فتما  قيه کنيمس برای اینکه مردم بته کتتاب محمر نيس . نرا م

کنند. و اما ائمه مع  به شيعه و مسلمين یاد داده بمدنتد کنند، ولی نمیام مراجعه می

ها برای حفت  زنيم، بعضی وق گمو حرص میکه مرجع کتاب ام اس  و ما هم گمنه

گمیيم. به احتمال اینکه  قص واقع می جاو  مد، برای حف  اهم بالفعل مطالبی بر

 کنيد. شما به کتاب ام مراجعه می

پتتس اگتتر متتا افتتتراق دیتتدیم، نتته « اْلحَتتمْضَ عَلَتت َّ یَتترِدَا حَتَّتت  یَْفتَرِقَتتا لَتتنْ إِنَّهُمَتتا وَ»

إذا رأینا افتراقًا بين حدیثٍ و آیةٍ قرآنية ما ذا نحکمس نقمل هتذا الحتدیث »فهميمس می

حدیث ثقلين کذبس ال، بل هذا الحدیث الّذی یفترق کتاب ام هذا کذب،  کذب أو ال،

کتاب ام که اصل مسلّم صد درصد در کتل ادوار  کليتف است  « کتاب ام کذبس ال

هنتا  فتترق الستنّة عتن »إلی یمم الدّین برای مکلفين که قابل  کذی  نيس . بنتابراین 

روی عن رستمل ام مع  کأصتل و الحدیث، أحداثٌ و أحداثٌ حائلة حول  فی ما 

ابتقئا ی که روایات دارد، قرآو ندارد. ولتی وضتع متا « عن أئمّة أهل البي  مع  کفرع

جریاو را به عکس کرده اس ، در متمرد روایتات بارهتا عترض کتردم، روایت ؛ جعتل، 

روای ؛  قطيع، روای ؛  قيه، روای ؛ منسمخ، روای ؛ نقل به معنا، روای ؛ معنی آو را 

ابين بيتاو،  1«ءٍشَ ْ لِكُلِّ  ِبْيانًا» 1،«لِلنَّاسِ بَياوٌ هذا»هميدیم، قرآو ننين نيس ، قرآو نف

 اوضح واضحات از نظر  عبيری و داللتی قرآو شریف اس . 
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بنابراین اگر ما ا تقفی بين قرآو و حدیث دیدیم، نباید قرآو را برای یک حدیث 

ث جعل اس ، یتا اینکته بته معنتای آو  راب کنيم، این حدیث  راب اس ، این حدی

کنيد یا قابل  أویل اس ، یا قابل  أویل هم نيس ، صریحًا بر  قص ظتاهر  مجه نمی

الحدیث »کتاب ام اس  یا بر  قص ند کتاب ام اس . از نند حال  ار  نيس ، 

ال یمافتک ال  إمّا نخالفٌ للنّدّ المستقر بالکتاب ام أو الظّاهر المستقرّ بالکتتاب ام أو

کنيم. فقّ در صمر ی قبمل ممافق  ندارد، قبمل نمی« ظاهرًا مستقرًّا و ال نوًّا مستقرًا

کترده گمیيم یعنی نوّی که فکتر ، مستقر که میباشد کنيم که یا ممافک ندّ مستقرمی

ممافک ندّ دق  کرده باشيم و مطل  را از  مد قرآو استخرا  کرده باشيم. یا  باشيم،

 تاب ام اس  یا ممافک ظاهر مستقر کتاب ام اس . و محمر کتاب ام اس . مستقر ک

هایی محمر باشد که با طق مختتلّ هستتند، محتمر بایتد شمد این زرد و سرخنمی

هتا و محک باشد، محک محمر اس ، کتاب ام محمر اس . ما نگمنته بته ایتن حمزه

ر غيتر مستلمانی هستتند کته هتر این مردم بفهمانيم که مستلماو هستتند و بتد ر از هت

دارند. و جای  کرار نيست  و نبایتد بيشتتر حدیث ضعيفی را بر قرآو شریف مقدّم می

بحث کنيم، نمو همه برادراو با مفتاهيم اصتيل قرآنتی در بعتد اصتطدام و احتکتاک 

و ال نقبل حدیثًا إلّا ما وافک کتاب ام  عتالی أو »حدیث با قرآو شریف، آشنا هستند. 

این مطل  را  يلتی « افقه و لم یخالفه مثل رکعات صقا العشر و صقا اليمميةلم یم

 اْلفُتؤادَ وَ اْلبَوَرَ وَ السَّمْعَ إِوَّ عِْلمٌ بِهِ لَكَ لَيْسَ ما  َْقفُ ال وَ»کم داریم و در ممارد دیگر 

 2«.مَسْؤاُل  عَْنهُ كاوَ أُولئِكَ كُلُّ

اول مراجعته کنيتد. حتدیث العترض. کند، به جلتد حدیث عرض مطل  را بياو می

آیات عرض و احادیث عرض، اگر آیات عرض نداشتيم، احادیث عترض هتم نداشتتيم، 

عرض سر جای  مد بمد. اگر مرجع  قليد نفرماید و شاگرداو هم از او نقل نکنند کته 

کتردیم، نتمو او آنچه بر  قص فرمایش ایشاو بمد، قبمل نکنيد، باز هم ما قبمل نمی

فلتم ال آیتات العترض علتی »کند من مستتخدم او بتمدم. يد اس ، او ادّعا میمرجع  قل

« کتاب ام و أحادیث العرض المتما را علی کتاب ام  عالی لکنّا نقمل ما نقمله حاليًا

باید بر محمر و مودر عرض بشمد، آنچه را که بتا موتدر ممافقت  نتدارد و یتا بتد ر؛ 

دانيم گفتند یا نگفتند، نمی« یتردد فيه»اینکه  یا« نعرضه عرض الحائّ»مخالف  دارد، 
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  َتارِ ٌ إِنِّت »کنيم، ولکن ایتن بنابراین ما قبمل نمی «عِْلمٌ بِهِ لَكَ لَيْسَ ما  َْقفُ ال»نمو 

یا اینکه آنچه از پي مبر بزرگمار نقل شد، حضترت در آو « أَْكبَرُ ْقلَيْنِ أَحَدُهُمَاالثِّ فِيكُمُ

تَْكثُرُ وَ اْلكَذَّابَةُ عَلَ َّ كَثُرَْت قَدْام  طيبًا فی منی و قال: ق» طبه منا فرممدند،   فَمَتنْ ستَ

 فَأَنَتا اللَّهِ كِتَابَ یُمَافِکُ مِن حَدِیثٍ جَاءَكُمْ مَافَ النَّارِ مِنَ مَْقعَدَهُ فَْليَتَبَمَّْأ مُتَعَمِّدًا عَلَ َّ كَذَبَ

 و روایات دیگر.  1«أَقُْلهُ فَلَمْ اللَّهِ كِتَابَ فُیُخَالِ مِن حَدِیثٍ جَاءَكُمْ مَا وَ قُْلتُهُ

صتحب  اینکته « ما جاءکم من حدیثٍ من بتر  أو فتاجرٍ فأعرضتمه علتی کتتاب ام»

ای هتا فایتدهصراوی قمی اس  و ضعيف اس  و ممثّک است  و حستن است ، ایتن حر

ایتده داشتته شاید نساء بترای بچّته درست  کتردو ف ای ندارد،فایدهاصق  ندارد، رجال 

گيرید ممافک اس ، احادیثی که شما در نظر می ای ندارد.باشد، ولی رجال اصق  فایده

کنيم. نه نتمو شتمر گفتته، نتمو  تدا گفتته شمر بن ذی الثمشن نقل کند، قبمل می

اس . مخالف اس ، اگر صد سلماو با هم قسم حضترت عبّتاس بخمرنتد، رو بته قبلته 

یيم شما اشتباه فرممدید، نمو شما معومم نيستيد، اگر گمبایستند و قسم بخمرند، می

 ر از قرآو هستيد. بر فرض محال اگر در هم معومم باشيد، معوممی هستيد که پایين

 2«اْلمُؤْمِنينَ عَلَ  ذلِكَ حُرِّمَ»حضمر معومم امام صادق مع  بمدیم و مطلبی بر  قص 

جعفر بن محمّد الوّادق نيستتيد، گفتيم شما امام صادق نيستيد، شما فرممدند، میمی

شمد گف  شما  مرات هستتيد، قترآو، قترآو است . ولتی ما اشتباه کردیم. به قرآو نمی

شما امام صادق نيستيد، برای اینکه محال اس  امام صادق بتر  تقص قترآو بگمیتد. 

او رستال  اصل کيتاو رستمل و کيت 3«إِلَ َّ یُمح  ما إاِلَّ أَ َّبِعُ إِوْ»وقتی  مد رسمل ام 

 أَرا َ  بِما النَّاسِ بَيْنَ لِتَحْكُمَ بِاْلحَکِّ اْلكِتابَ إِلَيْكَ أَْنزَْلنا إِنَّا»ا ّباع ما یمحی إلیّ اس  که 

 مطل  این اس .  4« َويمًا لِْلخائِنينَ  َكُنْ ال وَ اللَّهُ

این هم احادیث عرض به صمرت اجمال و به صمرت ا توار، آقایاو به جلد اول 

مراجعه بفرمایيد. راجع به  حریتف هتم بحثتی نتداریم، بحتث صتيان  قترآو از   فسير

 حریف، راجع به هيچ کتابی این بحث را نکردند، راجع به قرآو بحث کردند. آیا  ا به 

حال دیدید استاد مکاس  بحث کند: آیا این مکاس   حریف شده اس  یا  يترس ایتن 
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کند. به کتاب قرآو که رس این کار را نمیکند. امثله  حریف شده اس  یا  يکار را نمی

ها گل کرده اس . راجع به اینکته ظتاهر کلمتات مثتانين حثّت  رسيدند، شيطن  آو

کنند که ظاهر آو حثّ  اس  یا کنند، راجع به قرآو بحث میاس  یا  ير، بحث نمی

ه آیتا کننتد کتها بحث نمیها و دیمانه ير. راجع به کلمات دیگراو، ولم سفيهاو، ابله

هتا را ظنّی الدّاللة اس  یا قطعی، قرآو ظنّی الدلّالة اس  یا قطعی اس !س  متام اهان 

 مانستتند نمیهتم  هاها و ابمله ها را که ابمجهلکنند،  مام حماق به کتاب ام می

 کننتد، ستنّی باشتد، شتيعهدار میهتای ریتش و عمامتهها و ابمله بکنند، این ابمجهل

 کنند.شد، بر  قص کتاب ام میباشد، هر نه با

 مافک أمرین اثنين الشّيطنة اإلستعماریة اإلستحماریة »و اصل مطل  این اس  که 

 مانتد دا تل هر دو با هم، وقتی درب  انه بسته اس ، دزد نمی« و حمرنة المسلمين

شتمد و دزدی هتا را بتاز بگذارنتد، دزد وارد میشمد، درب  انه را بتاز بگذارنتد، ا اق

جتا هتم کند.  م بيشتر از دزد مقور هستی، نمو درها بتاز بتمده و دزد آمتده، اینمی

ها،  رین نيزی که از شهمات اینطمر اس ، استعمار از ابتدا فهميد که  طرناکهمين

کند، قرآو است  و لتذا از اول و از ها جلمگيری میها و انحرافات اینهای اینحيمن 

نترا « سَتَْكثُرُ وَ اْلكَذَّابَةُ عَلَ َّ كَثُرَْت قَدْ»ا از زماو پي مبرس زماو پي مبر شروع کردند. نر

مر ضتی هتا، از یهتمد و نوتاری و از شتيعه هتا و همينزماو  مد پي مبرس از ابمهریره

شيعه عمر درس  کردند و جعل احادیث و جعل و جعل که کتاب ام را محتم علی و 

ماهيم بگتمیيم کتار درستتی بتمد یتا نته، عمتر  کنند و لذا عمر مدّ ی مثبمر شد، نمی

حدّث فتقو عتن »گف  اصق  حدیث را قبمل نداریم، از یک بعد بد نبمد. از بس روی 

 دادند، معنعن شده بمدند، کتاب ام کنار رف .مانمر می« فقو

 ماستند کتاب ام کنار برود، ولی باال ره آو را از زماو  مد رسمل ام مع  می

ذاشتند. متن کتاب ام از نظتر معنتا و از نظتر معرفت  و از نظتر علتمم کنتار کنار هم گ

ده « اْلحَكتيمِ اْلقُترْآوِ وَ*  یتس»رف ، فقّ لف  آو باقی مانتد. آو هتم دست  گتدایاو 

شاهی بده! روی این حساب اس  که ما باید  مام بناها را  راب کنيم،  متام بناهتای 

ه، بنای عرفاو، بنای منطک، بنای ادبيات، بنای علمی که محمر قرآنی ندارد، بنای فلسف

فقه، بنای اصمل،  مام بناهایی که محمر قرآنی ندارد و محتمر حتدیثی دارد و محتمر 

ها باید از ریشه بته طتمر کلتی  تراب دارد،  مام این« قال فقو» يالی دارد و محمر 

 ًا وارد آو شمد. شمد.  مام این استخرهای پر از لثن باید  الی شمد و آب زالل مثدّد
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هتای متا قترآو های  مد عترض کنتيم، امتام زماوما باید دین  مد را بر امام زماو

 بِتهِ نَتزَلَ»اس . دین  مد رسمل ام به معرض کتاب ام بمد و بته حستاب کتتاب ام 

ما جاو رسمل  1«ينٍمُب عَرَبِ   بِلِساوٍ*  اْلمُْنذِرینَ مِنَ لِتَكُموَ قَْلبِكَ عَل *  اْلأَمينُ الرُّوحُ

های  مد اعدام کردیم، مگر ام را در مياو  مد نابمد کردیم، پي مبر را در مياو حمزه

اعدام پي مبر نيس س اصل شخوي  رسمل ام قرآو بمد، متا قترآو را در ميتاو  تمد 

نابمد کردیم. مثل اینکه پي مبر حضمر داشته باشد و ما بته همته اعتنتا کنتيم، بته جتز 

ه هر کسی اقتضا کنيم، به جز پي مبر، حرص هر کستی را قبتمل کنتيم بته جتز پي مبر، ب

 ا َّخَتذُوا قَتمْمِ  إِوَّ رَبِّ یتا الرَّسُملُ قالَ وَ»حرص پي مبر، پي مبر فقّ برای  ظاهر اس . 

ملَهُ وَ اللَّتهَ یُتؤْذُووَ الَّتذینَ إِوَّ»و یقمل فی آیةٍ أ ری:  2«مَهْثُمرًا اْلقُرْآوَ هذَا  عَتنَهُمُلَ رَستُ

صتت ری، کبتری قرآنيتتة و النّتيثتتة: کتتلّ الحتتمزات العلمتتی  3«اْلتتآ ِرَاِ وَ التتدُّْنيا فِتت  اللَّتهُ

برای اینکته رستمل مهثتمر است ، قترآو کته مهثتمر « اإلسقمی ملعمنة ام و الرّسمل

 «.مَهْثُمرًا اْلقُرْآوَ هذَا ا َّخَذُوا قَمْمِ  إِوَّ»اس ، رسمل هم مهثمر اس . 

کنيم. و راه این اس ، بتا اینکته پنثتاه ین مقدار از مقدّمات قرآنی اکتفا میما به ا

کنم و کنم، بحتتث متتیکنم و فکتتر متتیستتال استت  ایتتن نتتانيز در کتتتاب ام دقتت  متتی

کنم، مع ذلک هميشه نيازمند به کتاب ام هستيم و علی طتمل نمیسم، مباحثه میمی

ا در  فسير قرآو مش مل هستيم، ولتم الخّ باید فکر کنيم. این بحث سممی اس  که م

عدد شما کم اس ، اما نيروی معرفتی و ایمانی شما بسيار زیاد اس ، هر کدام از شما 

هتایی کته متا ای مم  قرآنی بدهيد و لمو قرآنی بدهيتد. بحث مانيد به یک منطقهمی

و  گمنه اس . محمر اوّلی معرف  نيس س نمو قرآو بنيتاد معرفت کنيم، اینشروع می

کانمو معرفت  و اسّ و استاس معرفت  و شتنا   حقتایک اصتليه ربانيته است ، بنيتاد 

 معرف  کثا اس س باید در  مدماو بيابيم، 

 «نِ يْ بَ اْل نَمِ   نِّإِ كَفِ ْطلُبِ عْ صَ ارْفَ  نِکَ إِنِّی یُنَازِعُنِی نِی وَ بَيْ بَيْ»

رص کترد،  م  مد حثاب  مدی حاف  از ميتاو بر يتز. بایتد ایتن حثتاب را برطت

آنچه ما در دروو داریم و این معومم اس  و  داوند این مقتام عوتم  را در دروو 

ما مقرر فرممده اس  که بر محمر این مقام معومم درونی، آ رین وحی الهتی را کته 

                                                           

 .195تا  193. شعراء، آیات 1

 .30. فرقان، آیه 2

 .57. احزاب، آیه 3
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ام را مطالعه کنيم و دق  کنتيم، عبتارت قرآو اس ، دریاف  کنيم و این منشمر والیة

ها و عمتمم مکلفتين لی در شاو وجتمدی همته انستاواز فطرت اس . فطرت نقطه او

اس . قرآو شریف با دو بياو راجع به فطرت صحب  کرده اس ، یک بيتاو صتریح در 

فتی  1«عَلَيْهتا النَّاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ فِْطرَتَ»آیتاو قرآنيتاو  تحدّثاو عن الفطرا: »دو آیه، 

ستمرا أعتراص، یقتمل ربّنتا ستبحانه و سمرا الرّوم بلفظة الفطرا و فی آیتةٍ أ تری فتی 

هَدَهُمْ وَ ذُرِّیَّتتَهُمْ ظُهُتمرِهِمْ مِنْ آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّكَ أَ َذَ إِْذوَ » عالی:  هِمْ عَلت  أَشتْ  أَ أَْنفُستِ

  2«. َقُملُما أَوْ شَهِدْنا بَل  قالُما بِرَبِّكُمْ لَسْ ُ

ير مراجعه کنيد، آیه ذر را نه متأسفانه در هر دو آیه هم بحث نشده اس . به  فاس

. در آیته ذر  تا کثتا رفتنتد کته هتيچ ه فطرت را نته کردنتد و نته نکردنتدکردند و آی

گمینتد عتالمی  ماند قبمل کند،  تا نته رستد بامعرفت . در آیته ذر، میمعرفتی نمیبی

اس ، این عالم قبل از وجمد انساو اس ، قبل از اینکه نطفته بشتمد،  داونتد بتا ایتن 

 ظُهُتمرِهِمْ مِتنْ آدَمَ بَن  مِنْ رَبُّكَ أَ َذَ إِْذوَ »قبل از وجمد او صحب  کرده اس .  انساو

از همه اعتراص گرفتته است . « بَل  قالُما بِرَبِّكُمْ لَسْ ُ أَ أَْنفُسِهِمْ عَل  أَْشهَدَهُمْ وَ ذُرِّیَّتَهُمْ

« قمل من یذکر و ال أحتدأ ذ اإلعتراص بربمبيته المحيدا من کلّ النّاس قبل والدهم ن»

 إِنَّتا اْلقِيامَتةِ یَتمْمَ  َقُملُما أَوْ»شما یک نفر پيدا کنيد، اگر نيزی قبل از والدت ما باشد، 

 أَ بَعْتدِهِمْ مِتنْ ذُرِّیَّتة  كُنَّتا وَ قَبْتلُ مِتنْ آباؤُنا أَْشرَ َ إِنَّما  َقُملُما أَوْ*  غافِلينَ هذا عَنْ كُنَّا

هتا غلتّ است ، بترای اینکته شتما « َقُملُتما أَوْ»، همته ایتن «اْلمُبْطِلُموَ عَلَفَ بِما فَتُهْلِكُنا

دانتد، دانتد، یتک نفتر نمیدانند. هيچ کتس نمینگمیيد ما غافل بمدیم، همه این را می

جا نفرممدند ما به یاد داریم قبل از والدت  دا به ما حتی معوممين مع  هم در یک

نيزی نداریم. نيزی که یک نفر از مکلفين به یتاد گف : من هستمس گفتم: بله. ننين 

رَ َ إِنَّمتا  َقُملُما أَوْ*  غافِلينَ هذا عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَةِ یَمْمَ  َقُملُما أَوْ»ندارند،  « آباؤُنتا أَشتْ

 ها نيس س اصق  مطل  دیگری اس . این حرص

النّاس  ام  عالی طرا الّتی فطرآیتاو بارز او بيّنتاو قرآنيّتاو  دلّاننا علی أصل الف»

عليها، لإلنساو ميّزات عدّا، من أميز الميّزات اإلنسانية بين کافّتة الخليقتة بمکلّفتين و 

شما در دو آیه  مب مطالعه بفرمایيتد، در « عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ فِْطرَتَ»سماهم 

ل فاسير دیگر مقحظته بفرمایيتد. ولتی در  فستير ال  ر از همته بحتث فرقتاو متا مفوتّ

                                                           

 .30. روم، آیه 1

 .172. اعراف، آیه 2
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طمری و روایات فتریقين را هتم در پتاورقی ذکتر کتردیم، هتم کردیم، نه مفوّل همين

کته در « عَلَيْهتا النَّتاسَ فَطَترَ الَّتت  اللَّهِ فِْطرَتَ حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»جلد روم، آیه 

 جا بحث شده اس  و هم آیه ذر. حدود سی صفحه در آو

آبادی را بته یتاد دارم، در من در آیه فطرت درس استاد بزرگمار مرحمم آقای شتاه

ستال  45اصل استاد آقای  مينی هم بمد و در آیه ذر بحث استاد علّامه بزرگتمار در 

پيش را به یاد دارم، در منزلی از منازل قم هف ، هش  نفر بمدند. من به هر دو ایتراد 

کردنتد. مرحتمم ائل هستم که روی این آیات بحث میدارم، ولی برای هر دو احترام ق

ای سته شت  در کترد، هفتتهآبادی حدود یک سال روی آیه فطرت بحث میآقای شاه

رفتند و بحث معرفتی داشتند و نقطه انطقق ما در  فسير مسثد جامع  هراو منبر می

س  که هر نته کنيم، اما معنای  شکر این نيهم ایشاو بمد و واقعًا از ایشاو  شکر می

فرممدند، قبمل داریم. در باب فطرت مطالبی داشتند و ما از ایشتاو مطتالبی استتفاده 

کردیم و مقدار زیادی در راه بمدند. اما مرحمم علّامه بزرگمار کته در آیته ذر صتحب  

 کردند، متأسّفانه ایشاو به عالم ذر قائل بمدند، اصق  عالم ذر یعنی نهس می

یتک عتالمی  -در  فسير هم دارند-کردند در آیه ذر بحث می علّامه طباطبایی که

قبل از عالم وجمد برای انساو قائل شدند که این عالم ذر اس . ما آیتًا و روایتتًا ایتن 

أصل وجتمد اإلنستاو و أصتل »کنيم که ذر مطل  را از این دو آیه مبارکه استفاده می

 عتن الفطترا الّتتی فطتر ام  عتالی النّتاس کياو اإلنساو نفسيًّا و روحيًّا و معرفيًّا عباراٌ

 -ولم مختور هم هست -بحث اول در آیه فطرت اس  که حدود سی صفحه « عليها

ما در سمره روم بحث کردیم. و این دو آیه با هم هماهنگ هستند و هر کتدام جهتتی 

 کنند، آیه دوم هم آیه ذر اس . از جهات فطرت را بحث می

برای ما روشن شمد، امتيازهای درونی که داریتم، البتّته  برای اینکه مقدّمات بيشتر

روح بمجهٍ عام، ولی روح بمجهٍ عام مثل یک مملکتی اس ، مملکت   هتراو دارد، قتم 

دارد، جاهتتای مختلتتف دارد، دانشتتگاه دارد، بتتازار دارد، اداره دارد. روح انستتاو هتتم 

قة و رائقة جدًّا و هی روح اإلنساو مکتمل و مشتمل علی نقطةٍ أولی برّا»ننين اس . 

النقطة األساس و نقطة األساسية إلنسانية اإلنساو عباراٌ عن الفطرا و بعد ذلک العقل 

و بعد ذلک الوّدر و بعد ذلک القل  و بعد ذلک الفؤاد و اللّ ّ عماوٌ بتين ذلتک، لت ّ 

عبتاراٌ عتن بنمر المعرفة الرّبّانيتة  المتفئدالعقل و ل ّ الوّدر و ل ّ القل  و ل ّ الفؤاد 

 دارد. یها مرا باین« ل ّ رسمل ام مع 
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قتدم بترداریم،  ما در این نند شهر عشک و نند شهر معرف اگر ما بخماهيم منتها 

نقطه اولی و نقطه ا يره فطرت اس . این عثي  اس ، فطرت هم نقطه اولتی است ، 

قتدم اول قدم اول و هم قدم آ ر. وقتی ما بخماهيم در معتارص استقمی وارد شتمیم، 

قرآو اس ، قدم آ ر هم قرآو اس . این شتهر عشتک است ، شتهر معرفت  است ، شتهر 

دانش اس ، شهر دید اس ، شهر شنا   است  بته  متام معنتی الکلمته. از اول قترآو 

بخماهتد  شتکيل شتمد، اول قترآو  استقمیه اس ، در آ ر قرآو اس . اگر حمزه علمي

آو اس ، صتادر قترآو است ، موتدر وسّ قرآو اس ، آ ر قرآو اس ، محمر قراس ، 

 طمر اس . قرآو اس . فطرت هم همين

و للّه  عالی کتاباو معومماو طليقاو علی طمل الخّّ لکافّة المکلّفتين إلتی یتمم »

« عَلَيْهتا النَّاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ فِْطرَتَ»کتاب فطرت « الدّین کتاب الفطرا و کتاب الشّرعة

گر بر منطک بتاال رین وحتی قرآو نقشی کامل و مفوّل و بياوو کتاب الشّرعة القرآو. 

 فِْطترَتَ»نيست س « حَنيفتًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»ای اس  از فطرت اس  و فطرت زمينه

در  فسير در جلد روم اس  کته متا در آیته فطترت بحتث «. عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّت  اللَّهِ

ایم و در  فستير است  و اگتر اضتافا ی باشتد، متا  نمشتته ماهيم کرد، آنچه را که قبق 

  مانيم  فهّم کنيم و بفهميم بر مبنای قدم اول در  فسير قرآو. می

رنتگ و فطترت ستالم، بتدوو اگر ما بخماهيم معتارص ربانيته را از روی فطترت بی

های  مد، صاص و روشن مترادات حتک مختل کردو افکار، بدوو رنگ زدو به عينک

 هتذا أَوَّ وَ»وارد شتمیم.  و  عتالی را بفهمتيم، بایتد بتا فطترت ستليمه انستانيهسبحانه 

بُلَ  َتَّبِعُتما ال وَ فَا َّبِعُمهُ مُسْتَقيمًا صِراط  بيلِهِ عَتنْ بِكُتمْ فَتَفَترَّقَ الستُّ اگتر از صتراط  1«.ستَ

م و رستي ر و رسا ر اس  و به مقود بهتر می ر و کم اهمستقيم وارد شمیم، راه شمسه

هتا نيست . بته معطّلی ندارد که انساو مدام به این طرص و آو طرص بزنتد، ایتن حرص

یاری  داوند ما بتا مطالعته بيشتتر، مخومصتًا در اوقتا ی کته بترای نمتاز شت  بلنتد 

شمید، مقادیری در مطالعه قرآو شریف مورص کنيد، بهترین اوقات  تمد را بترای می

 د. حف  قرآو و مطالعه قرآو شریف صرص کني

امروز متعلّتک بته زینت  کبتری مس  است . یتک شتعله در شتاو از عتترت طتاهره 

گيتریم، بترای محمّدیه مع  اس  و متا بترای والدت ایشتاو و مثتل ایشتاو جشتن می

وفات و شهادت ایشاو و مثل ایشاو عتزادار هستتيم، امتا متا در یتک بعتد دیگتر بایتد 
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هتا در متا نيست ، محمرهتای آو ها در ما نيس ،هميشه عزادار باشيم؛ نمو ارواح آو

ها که منشمر والیة ام اس  که قرآو اس ، در ما نيس . بنابراین متا امّتتی مقاصد آو

هستيم که هميشه باید برای  مد عزا بگيتریم کته نترا متا ایتن انتمار قدستی الهيته را 

  امم  کردیمس 

نَتا لِمَتا عَظِتيمِ وَ وَفِّْقآوِ اْلقُترْوَ مَعَتارِصِ اْل إِیمَاوِمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُمرِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا  ُحِبُّهُ وَ لَا  َرْضَاهُ وَ جَنِّبْ ُحِبُّهُ وَ  َرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


