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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

خوس ثؼذ اس خبرد وزدى هؤًٍٔ است. ػزؼ وزدٗن در اٗي همبم هب در دٍ جْت ثحج در همبم چْبرم ثحج اس ٍجَة 

ضَد وِ  وٌ٘ن. ٗىٖ استخٌبء هؤًٍٔ تحػ٘ل وِ ادلِ آى ث٘بى ضذ. ثِ چْبر دل٘ل حبثت وزدٗن خوس سهبًٖ ٍاجت هٖ هٖ

 وٌذ.  ذُ ٍ غٌ٘وت تحمك پ٘ذا ًوّٖب ػٌَاى فبئلجل اس وسز ّشٌِٗ تزٗي آًْب اٗي ثَد وِ هْنّبٕ تحػ٘ل هبل وسز ضَد. ّشٌِٗ

 شخص ًٔ: مؤوجهت دوم

. در اٗي جْت ثحج اس اٗي است وِ آٗب ثبضذهٖاٍ ٍ اهَرٕ وِ هتؼلك ثِ  است هؤًٍٔ ضخع خزٍد جْت حبًِ٘ درثبرُ

 ّب؟ضَد ٗب ثؼذ اس وسز اٗي ّشٌِٗ ّبٕ ضخع ٍ اّل ٍ ػ٘بل اٍ ٍاجت هٖخوس لجل اس وسز هؤًٍٔ

ّبٕ هزثَـ ثِ سًذگٖ ضخع را ثىبر ًجزدٗن اٗي است وِ چِ ثسب وسٖ لبئل ضَد ثِ اٌٗىِ ّشٌِٗ ػلت اٌٗىِ تؼج٘ز استخٌبء

ّب تخػػٖ است ًِ ثِ تخػ٘ع؛ اگز هب گفت٘ن خزٍد تخػػٖ است دٗگز تؼج٘ز ثبٗذ وسز ضَد ٍ اسبسبً خزٍد اٗي ّشٌِٗ

تَاً٘ن تؼج٘ز استخٌبء ثىبر ثجزٗن وِ ثب ٖ ّب را هب ثِ تخػ٘ع خبرد وزدٗن آًَلت هاستخٌبء غح٘ح ً٘ست. اگز اٗي ّشٌِٗ

 ضَد. تَؾ٘حبتٖ وِ در ؾوي ادلِ خَاّ٘ن داد، هسئلِ وبهالً رٍضي هٖ

 ضَد. ػلٖ إ حبل ثحج در جْت حبًِ٘ در سِ هكلت دًجبل هٖ

ضَد؟ دل٘ل ثز خزٍد هؤًٍٔ ضخع اس هتؼلك  اٌٗىِ ثِ چِ دل٘ل خوس ثؼذ اس خزٍد هؤًٍٔ ضخع ٍاجت هٖ :هكلت اٍل

گٌَٗذ در قَل ٗه سبل ّز چِ هخبرد سًذگٖ است اس اٗي فبئذُ ثز  إ ًػ٘جص ضذُ، هٖ، چ٘ست؟ وسٖ فبئذُخوس

 است. ل پ٘زاهَى دل٘ل ثز خزٍد هؤًٍٔ ضخعضَد. پس هكلت اٍ دارد ٍ اگز چ٘شٕ ثبلٖ هبًذ، هتؼلك خوس ٍالغ هٖهٖ

درثبرُ تم٘٘ذ هؤًٍٔ ثِ سٌٔ است. اٌٗىِ چزا هؤًٍٔ ضخع ٍ اّل ٍ ػ٘بل اٍ در قَل ٗه سبل هالن است؟ چزا  :هكلت دٍم

 گَٗ٘ن هبساد ثز هؤًٍٔ سٌٔ هتؼلك خوس است. ووتز ً٘ست؟ چزا ث٘طتز ً٘ست؟ اغالً چزا سهبى ثزاٗص لزار داد ضذُ ٍ هٖ

گَٗ٘ن هؤًٍٔ ضخع، هستخٌٖ است ٍ  ِ هؼٌبست؟ اٌٗىِ هٖدرثبرُ خَد هؤًٍٔ است؛ اٌٗىِ اغالً هؤًٍٔ ثِ چ :هكلت سَم

ضَد، همػَد اس هؤًٍٔ چ٘ست؟ آٗب ّشٌِٗ خَران است؟ ّشٌِٗ هزوت ٍ هٌشل است؟  خوس ثؼذ اس اخزاد هؤًٍٔ ٍاجت هٖ

 ٘ن.حذٍد اٗي ثبٗذ هؼلَم ضَد. اٗي ثحج، ثحج هْوٖ است وِ هب اى ضبء اهلل در جْت حبًِ٘ اٗي سِ هكلت را ثبٗذ تؼم٘ت وٌ

 شخص ًٔ: دلیل بز خزوج مؤومطلب اول

هكلت اٍل وِ ثحج اس دل٘ل ثز ٍجَة خوس ثؼذ اس اخزاد هؤًٍٔ ضخع است، چٌذ دل٘ل ثز اٗي هذػب البهِ  در هَرد اهب

 ضذُ است:
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 ٓ: عذم صذق عنوان فائذدلیل اول

وٌذ. دل٘مبً ًظ٘ز آًچِ وِ در  ًوٖدل٘ل اٍل اٗي است وِ اسبسبً تب سهبًٖ وِ هؤًٍٔ ضخع خبرد ًطَد، ػٌَاى فبئذُ غذق 

ػذم غذق فبئذُ ثز آى همذار اس هبل وِ ثزإ تحػ٘ل درآهذ  ِ ضذ. آًجب ّن دل٘ل اٍل ّو٘ي ثَد:استخٌبء هؤًٍٔ تحػ٘ل گفت

ُ هبًذ فبئذّبٖٗ وِ غزف درآهذ ضذُ، فٖ الَالغ فبئذُ ً٘ست. اٌْٗب را وِ خبرد وٌ٘ن آًچِ ثبلٖ هٖاًذ ّشٌِّٗشٌِٗ ضذُ، گفتِ

اش ّبٖٗ وِ ضخع غزف سًذگٖ ضخػٖاًذ آى ّشٌِٗاًذ. گفتِاست. دل٘مبً ّو٘ي ادػب را در ثبة هؤًٍٔ ضخع ّن گفتِ

وٌذ. فبئذُ در ٍالغ ٗؼٌٖ آى  وٌذ، ػٌَاى فبئذُ ثز اٌْٗب غذق ًوٖ ّبٖٗ وِ ثزإ اّل ٍ ػ٘بل ٍ اهزار هؼبش هٖوٌذ، ّشٌِٗ هٖ

هبًذ. ثز ّو٘ي اسبس است وِ اگز وسٖ وبسجٖ وزد ٍ پَلٖ درآٍرد ٍ بلٖ هٖهبلٖ وِ ضخع ثؼذ اس ّوِ هخبرد ثزاٗص ث

ّب إ ًجزدُ است ٍلٖ اگز ثؼذ اس اٗي ّشٌِٗاٌْٗب را غزف سًذگٖ وزد ٍ چ٘شٕ ثبلٖ ًوبًذ خوس ًذارد چَى در ٍالغ فبئذُ

وٌذ. اٗي هكلجٖ است وِ  ذق هٖچ٘شٕ ثزاٗص ثبلٖ هبًذ، آى همذار ثبل٘وبًذُ هتؼلك خوس است؛ چَى ػٌَاى فبئذُ ثز آى غ

 پذٗزد ٍلٖ اٗي را ثِ ػٌَاى ٗه دل٘ل هتؼزؼ ضذُ است. اٗي را ًمل وزدُ است، ّز چٌذ اٗي را ًوٖ 4ثؼؿٖ اس ثشرگبى

ثِ ّبٕ التػبدٕ هخل تجبرت ٍ سراػت ٍ غٌبػت اًسبى در احز وست ٍ وبر ٍ فؼبل٘ت وِ آًچِتَؾ٘ح اٗي هكلت اٗي است 

ػٌَاى  ٍ لذا ثز آىآى همذارٕ وِ ثزإ هؼبش السم دارد، اٗي هتَلغ الحػَل ٍ هتزلت الَغَل است.  ، قج٘ؼتبًآٍرد دست هٖ

سٗبدٕ وِ هتَلَّغ ٍ هتزلت ً٘ست غبدق است ٗؼٌٖ وأىّ ػذم  وٌذ. غٌ٘وت ٍ فبئذُ ثز آى همذار غٌ٘وت ٍ فبئذُ غذق ًوٖ

ًسبى وِ خبرد اس تَلغ اًسبى است ٍ غ٘ز هٌتظزُ ثِ اچ٘شٕ  اگزالتّزلت در هؼٌبٕ غٌ٘وت ٍ فبئذُ إضزاة ضذُ است ٗؼٌٖ 

ٍارد وٌذ ٍ ثِ ّو٘ي جْت در غح٘حِ ػلٖ ثي هْشٗبر  غذق هٖ ثز آىغٌ٘وت  ثبضذزسذ ٍ اًسبى تَلغ حػَل آى را ًذاضتِ ث

ّذِٗ وَچه  اًذ ٍ إالوِ اٗي دٍ اس هَاردٕ است وِ غ٘ز هتَلغ« الجبئشٓ التٖ لْب خكز ٍ الو٘زاث الذٕ ال ٗٔحتست»وِ:  ضذُ

گ٘زد چَى هتَلغ الَغَل  ٗب ارث هِي ًبح٘ٔ االة ٍ اإلثي، ّوِ اٌْٗب هتَلغ ٍ هتزلت است لذا ثِ اٌْٗب خوس تؼلك ًوٖ

 ثبضٌذ در حبلٖ وِ در هؼٌبٕ غٌ٘وت، اٗي خػَغ٘ت لحبل ضذُ وِ هتَلغ الحػَل ًجبضذ. هٖ

٘وت چ٘شٕ است وِ حػَلص ثزإ اًسبى هتزلت ٍ هتَلغ ثز اٗي اسبس اگز هب هؼٌبٕ غٌ٘وت را اٗي داًست٘ن ٗؼٌٖ گفت٘ن غٌ

، گذراًذ هٖثب آى هؼبضص را ٍ هؼوَالً دارد آى را ضَد ٍ اًتظبر  ًجبضذ، در اٗي غَرت آى همذارٕ وِ ثزإ اًسبى حبغل هٖ

وِ  اگز ث٘طتز اس آى ًػ٘جص ضذ، ٗؼٌٖ سَدٕ ثزد ٍلٖ وٌذ. اٗي هتؼلك خوس ً٘ست؛ چَى ػٌَاى غٌ٘وت ثز آى غذق ًوٖ

لذا آى ثبل٘وبًذُ هتؼلك گٌَٗذ.  اش را ثب آى گذراًذ، چ٘شٕ ّن ثزاٗص ثبلٖ هبًذ، ثِ آى غٌ٘وت هٖػالٍُ ثز اٌٗىِ سًذگٖ

 خوس است.

اس اٍل اغالً آِٗ ٍ  ٍ سبٗز ادلِ خوس، خزٍد تخػػٖ است ٗؼٌٖپس خزٍد هؤًٍٔ قجك اٗي ث٘بى اس ضوَل آِٗ غٌ٘وت 

گذراًذ، اغالً ثز آًْب  ضَد. آى پَلٖ وِ ثب آى هؼبضص را هٖ ، ًوٖدّذ سًذگٖ اًجبم هٖ ثزإادلِ ضبهل آى ّشٌِٗ ّبٖٗ وِ 

وِ ادلِ )گَٗ٘ن خزٍد ثِ تخػع است ٗب اٌٗىِ ثگَٗ٘ن تخػ٘ع است  ضَد. ثٌبثزاٗي اٌٗىِ هٖ غذق غٌ٘وت ٍ فبئذُ ًوٖ

ذ در اٌٗجب گزچِ در ًحَُ استذاللْب ٗه وٌ اش فزلٖ ًوٖاس ًظز ػولٖ ًت٘جِ وٌذ( ثؼذٕ اس اٗي ًگبُ هسئلِ را ثزرسٖ هٖ

چِ ثگَٗ٘ن هؤًٍٔ سًذگٖ ثِ تخػع اس ضوَل ادلِ خبرد است ٍ چِ ثگَٗ٘ن  ، ٍلٖضَد وِ خَاّ٘ن گفت تفبٍتٖ پ٘ذا هٖ

                                                 

 .474الخوس)آلبٕ هٌتظزٕ(، ظوتبة . 4



172 

 

گزٕ ّن دارد وِ اضبرُ خَاّن اش اٗي است وِ آى همذار ثبل٘وبًذُ هتؼلك خوس است ٍلٖ آحبر دٗع، ًت٘جِ ػولٖ٘ثبلتخػ

 وزد.

ّبٕ حظِ فزهَدٗذ اٗي دل٘ل ثز اٗي اسبس استَار است وِ اسبسبً ػٌَاى غٌ٘وت ثز آى همذارٕ اس هبل وِ غزف ّشٌِٗپس هال

هبًذ وِ ّ٘چ فبئذُ ٍ وأىّ هخل اٗي هٖ ،ضَد، هٌكجك ً٘ست لذا اگز ّز آًچِ وِ ثذست آٍردُ ّشٌِٗ سًذگٖ وٌذ سًذگٖ هٖ

ز هب اٗي را ثگَٗ٘ن دٗگز فَائذ لْزِٗ ّ٘چ وذام هطوَل خوس ً٘ست. غ٘وتٖ ًػ٘ت اٍ ًطذُ تب خوس ثز اٍ ٍاجت ثبضذ. اگ

آًَلت در هَارد دٗگز )غٌبئن جٌگٖ، وٌش، غَظ ٍ هؼذى، در ّ٘چ وذام اس اٌْٗب(، هسئلِ استخٌبء هؤًٍٔ سٌٔ هكزح ً٘ست؛ 

ْب خَدضبى ثؼٌَاًْب چَى خوس ثز ػٌَاى هؼذى قجك ادلِ خَدش حبثت ضذُ، ثز ػٌَاى وٌش ٍ ثز ػٌَاى غَظ حبثت است. اٌٗ

هتؼلك خوسٌذ. اٌٗجب دٗگز هسئلِ غٌ٘وت ٍ فبئذُ خػَغ٘ت ًذارد. هكلك فبئذُ هالن ً٘ست ثلىِ فبئذُ غ٘ز هتزلجِ هالن 

 ضذُ است.  زاةغ٘ز هتَلغ ٍ غ٘ز هتزلت ثَدى اض ،است چَى در هؼٌبٕ فبئذُ ٍ غٌ٘وت

لْزاً استخٌبء هؤًٍٔ سٌٔ فمف هختع ثِ اٗي هَرد است. دٗگز در آى هَارد هسئلِ استخٌبء هؤًٍٔ سٌٔ هكزح  قجك اٗي ث٘بى

ً٘ست اهب اگز هب هؤًٍٔ سٌٔ را اس ثبة تخػ٘ع خبرد وٌ٘ن ٍ استخٌبء وٌ٘ن آًَلت ٗه احز دٗگزٕ ٍ ًت٘جِ دٗگزٕ دارد وِ 

 ػزؼ خَاّن وزد.
 بزرسی دلیل اول

ضَد فبئذُ ٍ غٌ٘وت ػجبرت است اس ّز چ٘شٕ وِ  ست؛ چَى ثب هزاجؼِ ثِ لغت ٍ ػزف هؼلَم هٖاٗي دل٘ل لبثل لجَل ً٘

فبئذُ ٍ غٌ٘وت است. هب سبثمبً ّن  ػت، وست ٍ وبر، ّز چِ ثبضذ،اًسبى استفبدُ وٌذ. هستفبد اس راُ تجبرت، غٌؼت، سرا

هب ػزؼ وزدٗن آًچِ وِ ثزإ اًسبى حبغل  گفت٘ن ثِ ّ٘چ ٍجِ در هفَْم فبئذُ ٍ غٌ٘وت، اٗي خػَغ٘بت لحبل ًطذُ لذا

ضَد چِ ثبلمػذ ثبضذ ٍ ثبإلخت٘بر ٍ چِ ثغ٘ز لػذٍ ٍ اخت٘برٍ، چِ ثِ تىسّت حبغل ضَد ٍ چِ هِي غ٘ز وستٍ؛ ثز ّوِ  هٖ

وٌذ. هفػالً در گذضتِ اٗي هسئلِ را ثحج وزدٗن ٍ ثب استٌبد ثِ ًظز اّل لغت ٍ ادة اٗي را احجبت  ػٌَاى فبئذُ غذق هٖ

إ وِ غ٘ز هتَلغ الحػَل است؛ ثِ ّ٘چ ٍجِ اٗي لبثل لجَل دٗن. ثٌبثزاٗي اٌٗىِ هب ادػب وٌ٘ن ولوِ غٌ٘وت ٗؼٌٖ آى فبئذُوز

وٌذ، اٗي ّن لبثل لجَل ً٘ست. ضوب ثِ ػزف هزاجؼِ وٌ٘ذ،  ّب تحمك پ٘ذا هًٖ٘ست ٗب اٌٗىِ ثگَٗ٘ن اسبسبً غٌ٘وت ثؼذ اس ّشٌِٗ

اس اٗي فبئذُ در سًذگٖ  لىيگٌَٗذ فبئذُ ثزدُ،  ضَد، هٖ ٍ ٗه اؾبفِ إ ًػ٘ت اٍ هٖ دّذوسٖ وِ وست ٍ وبرٕ اًجبم هٖ

ّبٗص توبم ًطذُ ثبضذ، وسٖ ًگَٗذ اٗي ضخع فبئذُ ثزدُ است. ػٌَاى وٌذ. اٌٗگًَِ ً٘ست وِ تب سهبًٖ وِ ّشٌِٗ استفبدُ هٖ

ضَد.  لذا  ضَد هٌكجك هٖ ٘شٕ ًػ٘ت اٍ هٖفبئذُ ٍ غٌ٘وت ػلٖ إ حبل ثزإ تبجز ٍ سارع ٍ غٌؼتگز ٍ ّز وسٖ وِ ٗه چ

 رسذ دل٘ل اٍل توبم ً٘ست.ثِ ًظز هٖ

ادلِ دٗگزٕ )سِ دل٘ل( در اٌٗجب ً٘ش ٍجَد دارد وِ ػزؼ خَاّ٘ن وزد؛ اٗي سِ دل٘ل دٗگز در ٍالغ درغذد  بحث جلسه آینذه:

ء هؤًٍٔ ضخع اس خوسٌذ. اٌٗجب ّبٕ سًذگٖ ضخع ّستٌذ تخػ٘ػبً. ثِ ػجبرت دٗگز دالّ ثز استخٌباحجبت خزٍد ّشٌِٗ

هؤًٍِ اٌٗجب « الخوس ٍاجت فٖ ولّ هباستفذتن اال هب غزفتن فٖ هؤًٍتىن»تؼج٘ز استخٌبء درست است. ٗؼٌٖ وأىّ گفتِ ضذُ 

وٌذ  ضَد ٍ اٗي خزٍد، خزٍد ثبلتخػ٘ع است ٗؼٌٖ ثِ حست لبػذُ اٗي ّن هطوَل خوس است. ادلِ التؿب هٖ استخٌبء هٖ
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ٍ اٗي ادلِ اٗي التؿب را دارد. هخل ذ دادُ ضَد ٗؼٌٖ خوس لجل اس هؤًٍٔ دادُ ضَد؛ چَى فبئذُ هحمك ضذُ خوس اٌْٗب ّن ثبٗ

 در هؼذى گذضتي سبل ثزإ تؼلك خوس هكزح ً٘ست. آًجب هؤًٍٔ سٌٔ استخٌبء ًطذ. سبٗز هَارد، هخل هؼذى ٍ وٌش ٍلٖ

 پزهیش اس کسالت و تنبلی

[ ػٓيْ أَهٕزِ دًْٔ٘ٓبُٔ ٍٓ هٓيْ وَسِلَ ػٓيْ أَهٕزِ دًْٔ٘ٓبُٔ  أَىْ ٗٓىَُىَ وَسٕلَبًبً ]وَسٕلَبىَ ( لِلزَّجٔلِ  أُثٕغِؽٔ) لَأُثٕغِؽٔ الزَّجٔلَػٓيْ أَثِٖ جٓؼٕفَزٍ )ع( لَبلَ: إًِِّٖ »

 َؼ است وسٖ وِ در اهز دً٘بٗص تٌجل ٍ وسل ثبضذ.فزهبٗذ: ًشد هي هجغ ؛ اهبم ثبلز )ع( ه4ٖ«فََْٔٓ ػٓيْ أَهٕزِ آخِزَتِِِ أَوْسٓلُ

گَٗذ  اش ثِ آخزت است هٖوِ ّوِ تَجِ اهبم ثبلز هجغَؼ است. اهبم ثبلز وسٖ وِ در وبرّبٕ دً٘بٗص تٌجلٖ پ٘طِ وٌذ ًشد

قلجِ ٍ اش وسل ثبضذ. ثبالخزُ ّز وسٖ در اٗي دً٘ب ٗه وبرٕ دارد؛ ٗب  آٗذ اس وسٖ وِ در سًذگٖ ٍ ثذم هٖ هي خَش ًذارم

اّل درس ٍ ثحج است ٗب وبست است در ثبسار. ٗب در داًطگبُ ٍ ادارُ هطغَل است. ثبالخزُ تٌجلٖ در اهز دً٘ب ٗؼٌٖ اٌٗىِ 

اًجبم دّذ ثٖ رغجت ثبضذ ٍ ٍلتص را ثِ ثكبلت ثگذراًذ ٍ تٌجلٖ وٌذ ٍ ًطبـ ٍ جذّٗت در  وسٖ ًسجت ثِ وبرّبٖٗ وِ ثبٗذ

وٌ٘ن؟ چِ همذار تٌجلٖ ٍ سستٖ در وبرّبٕ هب ّست.  وِ هب چمذر در ثِ اٗي جْت تَجِ هٖوبرش ًذاضتِ ثبضذ. ثبٗذ ثجٌ٘٘ن ّ

خَاً٘ن ٍ ًِ ثِ دٗگزاى ووه ٍ ن چىبر وٌ٘ن ٍ حَغلِ ًذارٗن ٍ درس ًوٖ٘داًًطبًِ سستٖ ٍ تٌجلٖ اٗي است وِ ًوٖ

دّ٘ن. وٌ٘ن وِ چمذر وبر هف٘ذ اًجبم هٖ وٖگذراً٘ن. در قَل رٍس هحبسجِ ً وٌ٘ن. ٍلتوبى را ثب خَاة ٍ وبرّبٕ ثَْ٘دُ هٖ هٖ

ً٘ن سبػت ٗب ٗه سبػت  وبرٕرٍس  ٗه االى در ادارات هب چِ خجز است؟ هتَسف وبر هف٘ذ در ث٘ي وبرهٌذاى دٍلت در

 است.

وٌ٘ن سرًگ ّست٘ن، رٍٕ وسبلت ٍ  هتأسفبًِ رٍح رخَت ٍ تٌجلٖ در حبل فزاگ٘ز ضذى است. هب خ٘لٖ اس اٍلبت فىز هٖ

گذارٗن وِ چزا ثبٗذ اس غجح  گذارٗن. ٗه پَضص تمذس ٍ دً٘ب گزٗشٕ ٍ سّذ رٍٕ تٌجلٖ خَدهبى هٖ د پَضص هٖتٌجلٖ خَ

است. ٗه ػوزٕ هوىي  ّو٘يگٌَٗذ ض٘كبى پ٘چ٘ذُ است ٍ اثشارّبٕ رًگبرًگٖ ثزإ فزٗت دارد  تب ضت وبر وٌ٘ن. اٌٗىِ هٖ

اٗن ٍ سزهبى در وبر خَدهبى ثَدُ ٍ اٌٗگًَِ خذا را ضبوز دُاست ثِ سػن خَدهبى گوبى وٌ٘ن وِ الحوذهلل دًجبل دً٘ب ًجَ

وٌذ ثِ خذا ٍ آخزت ثزإ ػمت  ّب؛ ض٘كبى گبّٖ دػَت هٖضَٗن اهب چِ ثسب اٗي فزٗت ض٘كبى ثبضذ ثزإ تَجِ٘ تٌجلٖ هٖ

ثب سالح ٍ حزثِ دً٘ب هبًذى اس دً٘ب، ثزإ اٌٗىِ در دً٘ب وِ هشرػِ آخزت است ون وبرٕ وٌ٘ن. لذا خ٘لٖ ض٘كبى پ٘چ٘ذُ است. 

 گزٗشٕ هب را اس غؼَد ثبس ثذارد.

اش، تٌجل تز اش تٌجل ثبضذ در وبرّبٕ آخزتٖفزهبٗذ: وسٖ وِ در وبرّبٕ دًَٕ٘ اهبم ثبلز )ع( در اداهِ اٗي حذٗج هٖ

در هتي است. وسٖ وِ حَغلِ وبر در دً٘ب ًذارد، حَغلِ ػجبدت ّن ًذارد. حَغلِ تَجِ ثِ خذاًٍذ را ّن ًذارد. تمَا 

سًذگٖ اٗي است. تمَإ هَرد ًظز اه٘زالوؤهٌ٘ي )ع( وِ خَدضبى ّن داضتٌذ اٗي است وِ در هتي اجتوبع ثب هزدم، فؼبل، وَضب 

 ّب ثِ سوت آخزت ثبضذ اهب ثب تالش ٍ وَضص ٍ جذٗت. ّب ٍ حزوتٍلٖ در ػ٘ي حبل جْت ولٖ فؼبل٘ت

اش ّبٖٗ دارٗن. ّ٘چ وسٖ تَاًبٖٗوٌ٘ن؟ ّز وذام اس هب تَاًبٖٗ هٍٖالؼبً خَد هب ثِ ػٌَاى ٗه قلجِ چِ همذار وبر هف٘ذ 

ذ اگز ٗه هؼلَل وِ پب ًذارد، ًتَاًذ لْزهبى دٍ ٍ ه٘ذاًٖ ضَد، ٌگَٗ وِ هٖ ًمل ضذُوٌذ.  ّب فزق هٖهحذٍد ً٘ست الجتِ ظزف٘ت

ٖ وِ اس خ٘لٖ اس هَاّت قج٘ؼٖ اٗي اضىبل ٍ ؾؼف اس خَدش است. ثجٌ٘٘ذ تَاًبٖٗ اًسبى چگًَِ است؛ ثس٘برٕ اس اًسبًْبٗ
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خَرد. ثبٗذ جبهؼِ دٌّذ. ثب تالش ٍ ّوت. آًَلت هب! گبّٖ اًسبى تأسف هٖإ اًجبم هٖهحزٍهٌذ اهب وبرّبٕ خبرق الؼبدُ

اش رٍحبً٘ت، جبهؼِ پز تالش ٍ ثب ًطبـ ٍ فؼبل ٍ ثِ رٍس ٍ اّل هكبلؼِ ٍ تحم٘ك ثبضذ. ثلِ در وٌبرش ثِ تفزٗح ٍ سًذگٖ

گَٗ٘ن وبر دارٗن ٍ  رس٘ن. ثِ خبًَادُ هٖدّ٘ن ٍ ًِ ثِ سًذگٖ ٍ تفزٗحوبى هٖهب ًِ وبرهبى را درست اًجبم هٖ .ّن ثزسذ

 گَٗ٘ن وبر دارٗن، دّ٘ن اهب خَدهبى ٍجذاًبً ثزرسٖ وٌ٘ن وِ ثِ خبًَادُ ٍلتٖ هٖخَدهبى دلوبى خَش است وِ وبر اًجبم هٖ

گَٗ٘ذ وبر دارٗن، چِ گلٖ ثِ سزتبى  تْب غ٘ز اس آى سبػتٖ وِ ثِ خبًَادُ هًٖگبُ وٌ٘ذ در سبٗز ٍل دّ٘ن. چمذر وبر اًجبم هٖ

 ضَد. وٌذ ٗه رٍح رخَت آرام آرام در هب ضبٗغ هٖ خَاّ٘ذ ثشً٘ذ. اًسبى حس هٖسدٗذ وِ االى در اٗي ٗه سبػت هٖ

ٕ ّن وسل تز است. اى ضبء وسل ثبضذ، اٗي ًشد ائوِ هجغَؼ است ٍ در وبرّبٕ اخزٍ ثبٗذ ثذاً٘ن وسٖ وِ در وبر دً٘بلذا 

 .ثفزهبٗذ اهلل خذا ثِ هب رٍحِ٘ تالش ٍ وَضص ٍ فؼبل٘ت ٍ در ػ٘ي حبل تمَا ٍ خذاتزسٖ ػٌبٗت

 «الحوذ هلل رة الؼبلو٘ي»


