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 تسن اهلل الطحوي الطحین

( ضا ذلیفِ اهَی ، عثسالولک ، 1حجاج تي یَسف )
فطستاز کَفِ ، چَى هی زاًست کِ ّیچ کس چَى 
حجاج اظ عْسُ هطزم ضَضش گط حواسِ آفطیي کَفِ تط 
ًوی آیس. جالزتطیي ٍ پست تطیي ًَکطّای ذَزش ضا 
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فطستاز ٍ اٍ حجاج تي یَسف تَز. حجاج تي یَسف 
س کِ آهس ، ًیوِ ضة ٍاضز ضْط ضس ، کسی ًفْوی

حجاج آهسُ است ، حاکن لثلی ضا ّن هطزم ظاّطا 
تیطٍى کطزُ تَزًس یا هثل تیطٍى کطزى. یکػس ًفط هطز 
ضوطیط ظى یا سی چْل ًفط ّوطاّص آٍضزُ تَز . آهس 
آزم ّایص ضا اططاف هسجس کَفِ ، کِ زض آى ظهاى 
هحطاتیاى ٍ هتحجساى ٍ همسساى تِ گَش هی ضسیس ، 

کٌاضی زض هیاى گواضت . ذَزش ّن یک گَضِ 
جوعیت ذعیس . زستَضّای الظم ضا تِ غالهاًص ٍ 

 ًَکطاًص زاز.

هطزم زض هسجس کَفِ ، اٍل اشاى غثح جوع آهسًس ، 
گطز آهسًس تا ًواظ غثح ضا تا اهام ترَاًٌس . تطای عثازت 
ٍ ًواظ آهسًس. اها هعلَم هی ضَز آًچٌاى کِ تایس ، 
آگاّاًِ عثازت ًوی کطزًس. زلیلص ّن ّویٌی است 
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کِ عطؼ هی کٌن. حجاج تي یَسف آهس. تسٍى ایٌکِ 
سجس ضسُ کِ تطای چِ آهسُ ٍ هطزم تفْوٌس کِ ٍاضز ه

چِ هٌظَضی زاضز . آهس اظ ال تِ الی جوعیت ذعیس 
تسٍى ایٌکِ جلة تَجِ کسی ضا تکٌس ، یکسفعِ ذَزش 
ضا اًساذت ضٍی هٌثط ، ضفت آى تاال . هسجس کَفِ ضا ّن 
زیسُ ایس چمسض تعضگ است. هطزم اٍل هلتفت ًطسًس . 

کلوِ  ایي ّن ًطستِ تَز ضٍی هٌثط ، تسٍى ایٌکِ یک
حطف تعًس. یک زفعِ یک ًفط سطش ضا تلٌس کطز ، زیس 
حجاج ضٍی هٌثط است ، الثتِ ًطٌاذت. گفت ایي کیِ 
ضٍی هٌثط؟ لیافِ عجیثی ّن زضست کطزُ است . عواهِ 
ای اظ ذع ٍ سطخ ضًگ تط سط تستِ ، لثاهی ّن ضٍی 
غَضت تستِ یعٌی ایي تحت الحٌک عواهِ اش ضا تاظ 

ستِ ، تطَضی کِ فمط چطن ّای کطزُ ، تا ضٍی تیٌی ت
اٍ پیساست. زیسًس ّیکل عجیثی ست. هطز هسلحی تا 
ضوطیط ٍ عثا ٍ عواهِ لطهع ضًگ ایي جَضی ضٍی هٌثط 
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، زض هسجس کَفِ ًطستِ ؛ ٍ سکَت ، جلة تَجِ 
هطزم ضس. ایي تِ آى گفت ، آى تِ ایي گفت ، یک 
زفعِ توام ایي جوعیتی کِ هتفطق تَزًس زض هسجس ، 

ى افتاز ٍ تَجِ ضاى جلة ضس ٍ یَاش یَاش چطن ضا
 کطاًسُ ضسًس تِ ططف هٌثط ، تثیٌیس ایي کیست.

ًََُلِِِّ هَا » زضست تَجِ کٌیس کِ آیِ لطآى چِ هی گَیس. 
هی گَیس آى کسی کِ اظ ضاُ ایواى ٍ هَهٌیي تِ « تَََلی 

کٌاضی تطٍز ، تٌسی ضا کِ تِ گطزًص افکٌسُ است ، زٍض 
ذة تَ هسلواى تَزی ، ضٍی  گلَیص لطظ هی کٌین.

هٌثط هسجست یک آزهی ًطستِ کِ ًوی ضٌاسی اش. 
چطا هی ضٍی آًجا هی ًطیٌی؟ ًفط اٍل ، ًفط زٍم ، ًفط 
سَم اظ اٍ سَال هیکطزیس. اگط ایي سَال ضا هی کطزًس ، 
ٍضع جَض زیگطی تَز ایٌْا سستی تِ ذطج زازًس . ایٌْا 
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، حالت تی اضازگی ٍ ضعف ًفس تِ ذطج زازًس 
 ًطستٌس تا اٍ حطف تعًس.

تعس کِ زیس ّوِ هطزم زاضًس تِ اٍ ًگاُ هی کٌٌس ، 
گفت: گَیا هطزم کَفِ هطا ًوی ضٌاسٌس . هطزم ًگاّی 
تِ ّن کطزًس ، ذة ، هعلَم تَز ًوی ضٌاسٌس . گفت 
تٌسُ االى ذَزم ضا تِ ضوا هعطفی هی کٌن. عواهِ ضا اظ 

ًگاّی سطش تطزاضت. ایي لثام ّن تطزاضتِ ضس. یک 
کطز تِ هطزم ، یک ضعط عطتی ذَاًس. عواهِ ام ضا کِ 

یک تاض  – تطزاضم هطا هی ضٌاسی. تعضی ًگاُ کطزًس
یکی ، زٍ ًفط گفتٌس  – زیگط ایي ساتك آهسُ تَز کَفِ

تِ ًظطم حجاج است. پچ پچ حجاج ، حجاج ، حجاج 
پیچیس. هطزم یکَْ ٍّوطاى تطزاضت، تطسطاى 

ٌثط ًطستِ است. گفت تطزاضت کِ حجاج آهسُ ضٍی ه
: تلِ ، حجاج ، تلِ ، تلِ زضست فْویسیس. هطزم حاال تا 
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حال ضعة ًطستِ اًس. ایٌجا ، حاال یک ًفط تا ذَزش 
ًوی گَیس کِ ذة تاتا ، حجاج یک هطز ، هي ّن یک 
هطز ؛ اٍ تاال ًطستِ ، هي ّن پاییي ، ّطچِ اٍ زاضز 

 هي ّن زاضم. هطزم ضعف ًفسطاى گطفت ایٌجا.
کِ : ای هطزم کَفِ هي سطّایی ضا هیثیٌن کِ گفت 

هاًٌس هیَُ ضسیسُ ، تط گطزى ّا آٍیرتِ ضسُ ٍ ٍلت 
چیسًص ضسیسُ است. هی تیٌن الظم است یک همساضی 
سط اظ ایي تٌْا جسا تطَز. هطزم تیطتط هطعَب ضسًس 
تا اظْاضات ایطاى کِ پَچ تَز ، تَ ذالی تَز. ذة 

َز ، اگط توة اتن حجاج تا توة اتن کِ کَفِ ًطفتِ ت
ّن زاضت کِ هٌفجط ًوی کطز؛ چَى اگط هٌفجط هی 
کطز کِ کسی ًوی هاًس تا ایي تط آًْا حکَهت کٌس ؛ 
الظم تَز یک عسُ ای ظًسُ تواًٌس ، ّوِ ضا کِ ًوی 
کطت . اگط ّوِ ضا هی کطت تط چِ کسی حکَهت 
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هی کطز ؟ تط زض ٍ زیَاض؟ چِ لصتی زاضز؟ تطٍز زض تیاتاى 
 ؟ ایي هطلة ضا هطزم فکط ًوی کطزًس.حکَهت کٌس

گفت: هی تیٌن سطّا تط گطزى ّا آٍیعاى است . ٍلت 
چیسى ٍ جسا کطزًص ضسیسُ . ذة هي حاال تطریع 
هی زّن کِ سط چِ کسی ضا تایس چیس. تلٌس ضَ غالم. 
غالهص ضا غسا ظز ، غالهص تلٌس ضس ، ضٍی هٌثط 

آلایاى. ایستاز. گفت ًاهِ اهیطالوَهٌیي ضا ترَاى تطای 
غالم ًاهِ اهیطالوَهٌیي ضا ، الثتِ هیساًیس کِ 
اهیطالوَهٌیي یعٌی جٌاب عثسالولک هطٍاى! . ًاهِ 
عثسالولک ضا تاظ کطز ٍ تٌا کطز ذَاًسى. اٍلص ایي تَز: 
تسن اهلل الطحوي الطحین ، هي اهیطالوَهٌیي عثسالولک 
تي هطٍاى الی اّل الکَفِ ، یا اّل الکَفِ سالم علیکن. 

اّل کَفِ سالم تط ضوا . تا ایٌجا ضا ذَاًس یکسفعِ ای 
حجاج ضٍ کطز تِ غالم ، گفت: ساکت ، آضام تگیط. آضام 
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گطفت. ضٍ کطز تِ هطزم ، گفت : ذیلی تی تطتیت ضسیس 
ضوا . اهیطالوَهٌیي زاضز تِ ضوا سالم هی کٌس ، ضوا 
جَاب سالهص ضا ًوی زّیس. غالم اظ سط ترَاى. غالم 

ذَاًسى ، هي اهیطالوَهٌیي الی اّل تٌا کطز اظ سط 
الکَفِ ، یا اّل الکَفِ سالم علیکن. یکسفعِ اظ توام 
هسجس غسا تلٌس ضس : ٍ علی اهیطالوَهٌیي سالم. 
جَاب سالهص ضا زازًس. حجاج یک تثسن ضضایت 
ترطی تط لثاًص ًمص تست ، زض زلص گفتص کِ کاض 

واى توام ضس . ٍ ٍالعا ّن توام ضس . کاض هطزم کَفِ ّ
 جا توام ضس.

 ٍَیَتَّثِعِ لُْْسَىٱ لَُِ تَثَیَّيَ هَا تَعِسِ هِي لطَّسَُلَٱ ٍَهَي یُطَالِكِ» 
حجاج ضا لثَل « هَا تَََلَّى ۦًََُلِِِّ لْوُؤْهٌِِیيَٱ سَثِیلِ غَیِطَ

کطزیس؟ تِ سالم اهیطالوَهٌیي اٍ ، کِ اهیطالکافطیي ٍ 
حاال  اهیطالفاسمیي است ، جَاب گفتیس ، ذیلی ذة ،
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کِ هی ذَاّیس اٍ ضا ، حجاج تطای ضوا. حاال کِ ضوا 
تاب حجاجیس ، ذسا تا هعجعُ حجاج ضا تط ًوی زاضز ٍ 
ظیي العاتسیي ضا تِ جای اٍ تگصاضز. ّواى حجاج تطای 
ضوا تا ٍلتی کِ زیگط حجاج ضا ًرَاّیس. تا ٍلتی کِ 
ضوا حجاج ضا هی پسٌسیس ، ّوِ ظًسگی ضوا ٍ فکط 

زض اذتیاض حجاج ذَاّس تَز . ایي  ضوا ٍ ضٍح ضوا
 سٌت عالن آفطیٌص است. سٌت تاضید است.

إًَِّوَا سُلْطَاًُُِ عَلَى الَّصِیيَ یَتَََلًَََُِِّ ٍَالَّصِیيَ ُّنِ تِِِ ... » 
ّواًا تسلط ضیطاى تط آًْایی است کِ « هُطْطِکَُىَ

ٍالیت اٍ ضا پصیطفتِ اًس . تسلط حجاج تط آى کساًی 
اٍ ضا پصیطفتِ اًس . ضیسواى گطزى ذَز  است کِ ٍالیت

« إًَِّوَا سُلْطَاًُُِ» ضا تا زست ذَز تِ زست اٍ زازُ اًس. 
عَلَى الَّصِیيَ » فمط ٍ فمط لسضت ٍ سلطِ ضیطاى ، 

تط آى کساًی است کِ ٍالیت اٍ ضا پصیطفتِ « یَتَََلًَََُِِّ 
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ٍ ضا ٍ آى کساًی کِ ا« ٍَالَّصِیيَ ُّنِ تِِِ هُطْطِکَُىَ » اًس
 ضطیک تطای ذسا گطفتِ اًس.

 
  پی ًَضت :

حجاج تي یَسف حاکن عطاق ٍ حجاظ زض زٍضاى تٌی 
اهیِ ٍ اظ زضوٌاى سطسرت ضیعیاى تَز. ٍی زض 

استمطاض ٍ تحکین حکَهت اهَی جایگاُ هْوی زاضت. 
اٍ زض تاضید تِ ذًَطیعی ٍ ستوگطی هطَْض است. 
ِ زست حجاج تِ لتل  هَضذاى ضواض کساًی ضا کِ ت

ضسیسُ اًس، 1۰۱۱۱۱ ًفط ترویي ظزُ اًس. ٌّگام هطگ 
حجاج، زض ظًساى هطَْض ٍى پٌجاُ ّعاض هطز، ٍ سى 

ّعاض ظى ظًساًى تَزًس کِ ضاًعزُ ّعاض ًفط آًْا عطیاى ٍ 
 تى لثاس تَزًس.  
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 خىد ریسامن ةه دست شیاطین نهاده ای!

 کلی اندیشه اسالمی در قرآنطرح ةرگرفته از کتاب 

ططح کلی اًسیطِ اسالهی زض لطآى ، تطضی اظ کتاب : 
، آیت اهلل ذاهٌِ ای ، ضهضاى  ۰7جلسِ   1353


