مجمىعه مقبالت همبیش شهروود مسئىل داوشگبه آزاد اسالمی واحد خىراسگبن(اصفهبن)

قرائت پیام حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری (مدظله) توسط حجت االسالم والمسلمین حاج آقا
میردامادی و ارائه بیانات
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیی  .بِسْر ِ الَّهر ِ الرجّهنْ نِ الرجّهنِی ِ .ال نّروَّ لال قروَّ اِال براهلل الیَرل الیّ ری ل صرَل عَرل
سرریا ا ل نی ررا م ررا (ص) ل عَررل ا ررت بیل ر الطینررین الطررا جین ال یرررومین ال َررجمین ل ال ص ریّ ا ب ی ر اهلل ررل
ارض السالم عَیك یا ثار اهلل ل بن ثاره ل الوتج ال وتور ،اشها ا رك قرا اق رل الررالَ  ،و آتیرل الكاراَ ،لامرج
بال یجلف ل هیل عه ال كج.
تطىش ٔی و ٓٙاص تطشیف فشٔایی سشٚساٖ ،اساتیذ ،ػّٕاء ،سٚحا٘ی ٖٛبضسٌٛاسی و ٝدػٛت ٔا سا پزیشفتٙدذ ٚ
ب ٝایٗ ٕٞایص تطشیف آٚسد٘ذ .سپاسٍضاسیٓ اص اسداتیذ ،دا٘طدیٛیاٖ ٔ ٚسدوِٛیٗ ایدٗ دا٘طدٍا ٜود ٝدس ٕٞىداسی ٚ
ٕٞشاٞی بشای ایٗ ٕٞایص بسیاس بضسي  ٚاسصضٕٙذ ٔا سا یاسی وشد٘ذ .تطىش ٚیژ ٜاص ٔؼا٘ٚت ٔحتشْ فشٍٙٞی دا٘طٍاٜ
آصاد اسالٔی  ٚسیاست ٔحتشْ ٔٙغم 4 ٝجٙاب آلای دوتش ٔظاٞشی و ٝبا دسدت بداص دس واسٞدای فشٍٙٞدی تطدٛیك ٚ
تحشیس ٔ ٕٝٞا سا ٔطٛق ضذ٘ذ ٔ ٚا أشٚص احساس ٔی وٙیٓ دس دا٘طٍاٞ ٜای آصاد اسالٔی ٞدی ٔطدىّیٔ ،دا٘ؼی ٚ
اساد ٜای بشای واس وشدٖ ٘یست .ایٗ ٔائیٓ و ٝبایذ اص ایٗ فشصت عالیی استفاد ٜبىٙیٓ اِبت ٝا٘تظاسی ٞدٓ غیدش اص ایدٗ
٘یست اص ٔؼا٘ٚت ٔحتشْ فشٍٙٞی وسی و ٝدس دأاٖ ػّٓ ،ػُٕٔ ،شجؼیت ،اخالق ٚ ٚظیف ٝضٙاسی تشبیت  ٚپشٚسش
یافت ٝاستٚ .الؼاً بایذ تطىش وٙیٓ اص ٔ ٕٝٞسوِٛیٗ ایٗ ٕٞدایصٔ ،دذیشیت ٔحتدشْ فشٍٙٞدی ٔٙغمد 4 ٝدا٘طدٍا ٜآصاد
اسالٔی ،دبیش ٔحتشْ أٛس فشٍٙٞی ٔٙغم ٝجٙاب حیت االسالْ بیٍی و ٝا٘صافاً بیطتشیٗ صحٕت ایٗ ٕٞایص ب ٝػٟذٜ
ایطاٖ بٛد  ٚبایذ ػشض و ٓٙو ٝیىی اص احىاْ بسیاس با إٞیتی ؤ ٝتأسفا٘ٔ ٝغفٛس ٚالدغ ضدذٔ ،ٜظّدٚ ْٛالدغ ضدذ،ٜ
فشأٛش ضذ ٜاٌش ٌاٞی ٕٞ ٓٞایطی یا سخٙی یا سخٙشا٘ی ای یا ٔماِ ٝای یا پیأی دس احیاء آٖ بٌٛ ٝش چطدٓ ٔدی
خٛسد ِٚی ب ٝصٛست اجشایی  ٚػّٕی  ٚب ٝضىُ فش ًٙٞساصی دس جأؼ ٝبایذ ٌفت أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىدش
خیّی ٔظّ ْٛاست .آ٘یا ؤ ٝالحظٔ ٝی وٙیٓ لشآٖ ٔییذ صشیحاً ٔی فشٔایذ« :اَِزِیَٗ إِٖ َٔىََٙداٞمٓ فِدی اَِدأَسضِ ََلَدأمٛا
اِصََّاَٚ َ٠آتَٛما اِضَوَأََََٚ َ٠شُٚا بِإََِؼشُٚفِ َََٟٛ٘ٚا ػَِٗ إَِمٙىَشِ » وسا٘ی ؤ ٝا حىٔٛت صٔیٗ سا ب ٝدست آٟ٘ا ٔی دٞیٓ الأدٝ
ٕ٘اص ٔی وٙٙذ ،ایتاء صوات ٔی وٙٙذ ،أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش سا دس جأؼ ٝاحیاء ٔی وٙٙذ .با ایٙىد 03 ٝسداَ اص
ا٘مالب ٌزضت ٝاست باالخشٌ ٜشفتاسی ٞا  ،ػٕذتاً اختالف ٞا  ٚتٛعوٞ ٝای دضٕٗ ضایذ آ٘چٙاٖ ٔا سا ب ٝخٛد ٔطغَٛ
وشد ٜاست  ٚچاس ٜای غیش اص ایٗ ٘بٛد ٜو ٝایٗ دٔ ٚسؤّ ٟٓٔ ٝمفٛس ٚالغ ضذ ٜاست  ٚأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش
فشأٛش ضذ ٜباالخش ٜبایذ با ایٗ ٕٞایص ٞا ،با ٔماِٞ ٝا ،با ٌفتاسٞا ،با پیاْ ٞا ،با ٌفتٞ ٝا ضشایظ سا آٔاد ٜوشد  ٚاحیاء
وشد ،ایٗ د ٚفشیض ٝبضسي اِٟی سا و ٝتٕاْ فشائط حیاتطاٖ ب ٝحیات ایٗ د ٚفشیض ٝبضسي استٔ .ا ٚلتی دس آیدات
اِٟی لشآٖ ٔالحظٔ ٝی وٙیٓ ٔی بیٙیٓ باالتشیٗ إٞیت سا خذا٘ٚذ سبحاٖ ب ٝأش بٔ ٝؼدشٚف ٟ٘ ٚدی اص ٔٙىدش ٔیذٞدذ.
حتی االٖ دس پیاْ حضشت آیت اهلل اِؼظٕی ٔظاٞشی ٔشجغ بضسي  ٚسئیس ٔحتشْ حٛص ٜػّٕی ٝاصدفٟاٖ دس پیأطداٖ
ایٗ ٘ىت ٝسا ٔتزوش ضذ٘ذ و ٝأش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش سا خذا٘ٚذ لبُ اص ایٕاٖ ب ٝخٛدش بیاٖ ٔی وٙذ .با روش آیٝ
ای و ٝخذٔتتاٖ لشائت خٛا ٓٞوشد  ٚایٗ ٘طا٘ ٝای و ٝحتی ایٕاٖ ب ٝخذا  ٚبٙذٌی خذا  ٚپشستص خذا ٞدٓ دس صیدش
ِٛای أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش است .أش بٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ٔخصٛصاً دس ٔحیظ دا٘طٍا ٜچد ٖٛاالٖ ٞدٓ
ایٗ ٕٞایص ضٟش٘ٚذ ٔسو َٛدس استباط دا٘طٍا ٜتٟٙا ٚظیف ٝدفتش فش ًٙٞاسدالٔی ٘یسدت .تٕداْ اسداتیذ ٔدا ٔسدوِٙٛذ
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«وّىٓ ساع  ٚوّىٓ ٔسو َٛػٗ سػیتٔ .»ٝؼا٘ٚیٗٞ ،یوت سئیس ،ٝواسوٙاٖ ،حتی دا٘طیٛیاٖ اٌش ایٗ د ٚفشیض ٝدس جأؼٝ
فش ًٙٞساصی ضٛد اِبت ٝاحیاء ایٗ د ٚفشیضٔ ٝؼٙایص ج ٚ ًٙدػٛا ،خط٘ٛت  ٚتٙذی  ٚتدٞٛیٗ  ٚفحاضدی ٘یسدت.
حتی خذا٘ٚذ ب ٝحضشت ٔٛسی (ع) ٔی فشٔایذ « :ارََٞبَا إَِِى فِشَػَ َٖٛإَِ٘ٝم عَغَى» یا آ٘یایی و ٝحضشت ٔٛسی (ع) دػدا
ٔی وٙذ و ٝبشادسْ سا ٚ ٓٞصیش ٔٗ لشاس بذ ٜخغاب ٔی ضٛد « :ارََٞبَا إَِِى فِشَػَ َٖٛإَِ٘ٝم عَغَى  ،فَمَُِٛا َِٝم لًَِٛا َِیًِٙا َِؼََّٝم یَتَزَوَشُ
ََ ٚیَخَطَى ﴿ »﴾44بشٚیذ ب ٝسٛی فشػ ،ٖٛا ٚعغیاٖ وشد ٜاست .فشػ ٖٛبا آٖ  ٕٝٞعغیاٖ ٌشی لٛال ِ ٝلٛال ِیٙا با صباٖ
ِیٗ با ا ٚصحبت وٙیذ ضایذ أ ٚتزوش ضٛد ،ضایذ ٞذایت ضٛد .عبیؼتاً اٌش ٔا بتٛا٘یٓ دس ایٗ ساستا ٚصدُ وٙدیٓ بٟتدش
است اص ایٙى ٝفصُ وٙیٓٞ .ذایت یه دا٘طی ٛیا ٞذایٗ یه غیش دا٘طی ٛبا خط٘ٛت أىاٖ پزیش ٘یست ٚلتی با صباٖ
خٛشٔ ،ستذَٙٔ ،غمی ٚاسد ٕٞاٖ ساٞىاسٞایی و ٝخٛد لشآٖ ٌفت ٝاست ضذیٓ ٔغٕوٙداً تدأییش خٛاٞدذ ٌزاضدتٔ ،دا
تیشب ٝوشدیٓ ٘ ٝیىباسٞ ،ضاسٞا باس .فغشت ٞا ،فغشت ٞای خذاجٛیا٘ ٝاست وافی است ٔا با یه دسدتٕاَ ٘دشْ ایدٗ
ٌشد  ٚغباسٞا سا اص سٚی ایٗ آیو ٝٙفغشت ا٘ساٖ ٞای پان آساْ بشعشف وٙیٓ.

