صًذگيٌبهِ
ضْيذ فشيذ هْكبم دس يبصدّن خشداد ّضاسٍ سيػذٍ چْل ٍضص دس ضْش هشاغِ ثِ دًيب آهذ .دٍساى اثتذائي سا دس
دثستبى ضْشيبس ،ساٌّوبيي سا دس هذسسِ پبسسب ٍ دٍسسُ هتَسطِ سا دس دثيشستبى ضْيذ ثبٌّش ثِ پبيبى سسبًذ ٍ دس
سضتِ سيبضي فيضيك ديپلن گشفت .اهب ثِ ػلت ًيبص خبهؼِ ثِ پضضك ٍ استخذام پضضكبى ٌّذي دس هشاکض دسهبًي،
تػوين گشفت کِ دس سضتِ تدشثي دسکٌكَس ضشکت کٌذ .ثِ ًوبص اّويت صيبدي هي داد ٍ سبػت ّب دس اتبلي
تبسيك هطغَل ساص ٍ ًيبص ثَد ،دس اخشاي احكبم اسالم ثسيبس دليك ٍ اص ّشگًَِ تضٍيش ٍ سيب ثِ دٍس ثَد .فشيذ ثسيبس
دسس خَاًذ تب خجش لجَلي اش دس سضتِ پضضكي داًطگبُ تْشاى سا ضٌيذ ثِ ثْطت صّشا سفت ٍ گفتً :وي خَاّن
خَدم سا گن کٌن..
پس اص ثجت ًبم ٍ ضشٍع تحػيالت دس آثبى هبُ سبل ضػت ٍ پٌح ثِ خجِْ سفت .اٍ کِ اص غَاغبى گشداى
حضشت ٍلي ػػش اص لطگش  11ػبضَسا ثَد دس ػوليبت کشثالي چْبسضشکت کشد.پس اص هذتي دس دي هبُ سبل
ضػت ٍ پٌح دس ػوليبت کشثالي پٌح ثؼذ اص ضكستي خط دضوي ٍ دس خط همذم هَسد اغبثت تشکص لشاس
گشفت ٍ ثِ فيض ضْبدت ًبئل آهذ.

ٍغيت ًبهِ
ثسن اهلل الشحوي الشحين
الْن ٍاًػت الوَت ثيي ايذيٌب ًػجب ٍ ال تدؼل رکشًب لِ غجب اهبم سدبد (ع)
پشٍسدگبسا هشگ سا پيص چطوبًوبى ًػت کي ٍ رکش آى سا ثشاي هبگبُ گبُ هگشداى
اًسبى تب چطن ثِ خْبى هي گطبيذ دس گيش هسبئل ثسيبسي است ثبيذ اهتحبًبت ثسيبسي ثذّذ ،ثبيذ هتحول
سختيْبي ٍ ًبساحتيْبيي ثبضذ ٍ دس همبثل توبهي هػبئت اص هيبى هطكالت ٍ لزات ٍ دسدّب ٍ سًدْب اغيلي تشيي
ساُ سا ثشگضيٌذ دس ايي هيبى ثشد ثب کسبًي است کِ کِ دًيب سا کبسٍاًسشايي ثيص ًذاًستِ ٍ ثب ًػت هشگ دس خلَ

چطوبى ساّي سا اًتخبة کشدُ اًذ کِ ساُ اًجيب ٍ اٍغيبي الْي است.طجك دػبي اهبم سدبد(ع) اًسبى ثب يبد هشگ اص
توبهي خالفكبسيْب ٍ سيبت ثشحزس خَاّذ ثَد ٍ ثتوبهي ًيكيْب ٍ حسٌبت سٍي خَاّذ آٍسد دس حميمت يبد
هشگ ثْتشيي آهش ثِ هؼشٍف ٍ ًبّي اصهٌكش است ٍ ضخػي کِ هشگ ٍ ليبهت سا يبد هي کٌذ ًتيدتب احكبم ٍ
لَاًيي اسالهي سا هَ ثِ هَ اخشا خَاّذ کشد ٍ اص گشايطْبي اختوبػي گشفتِ تب گشايص فكشي ٍ سيض تشيي هسبئل
ضخػي ؛ثؼذ هؼٌَي ٍ اسالهي ّوِ ٍ ّوِ سا هَسد تَخِ لشاس خَاّذ داد ٍ طجيؼتب ضخع پيشٍص خَاّذ ثَد .لزا
هي ثؼٌَاى يك فشد ػبدي اختوبع ثِ ضوب ػضيضاى تَغيِ هي کٌن کِ هشگ سا صيبد يبد کٌيذ .ايٌدبًت ثْتشيي ساُ
ًدبت ٍ پيشٍصي سا يبد هشگ دس ًتيدِ ثِ دًجبل آى يبد خذا ٍ طجيؼتب ثِ دًجبل آى گشدى ًْبدى ثش اٍاهش خذاًٍذي
هي داًن لزا تَغيِ اي کِ داسين ايي است کِ هشگ سا فشاهَش ًكٌيذ.ا گش هشگ فشاهَش ًطَد اًسبًيت؛
اسالهيت ٍ احسبس هسئَليت فشاهَش ًخَاّذ ضذ .دس ايي غَست دائوب ثِ احكبم الْي ػبهل خَاّين ثَد ٍ
دًجبلِ سٍي اهبم خَاّين ثَد خَد سا اص هسبئل ٍ هطكالت اختوبػي کٌبس ًخَاّين کطيذ ٍ دس غَست داضتي
پست يب همبهي اص آى سَء استفبدُ ًخَاّين کشد ٍ ..دس پبيبى اص کسبًي کِ ثشگشدى حميش حمي داسًذ طلت
ثخطص هي کٌن ٍ اهيذٍاسم کِ هشا حالل کٌٌذ اص پذس ٍ هبدس گشاهي ٍ ثشادس ثضسگن ٍ ّوچٌيي سبيش اسبتيذ
ايٌدبًت ًْبيت لذس داًي سا هي ًوبين کِ هشا ثب احكبم اسالهي آضٌب کشدًذ ٍ ثذ ٍ خَة سا ًطبًن دادًذ تب خَد
ساّن سا اًتخبة ًوبين .ديگش ػشضي ًذاسم اهبم سا تٌْب ًگزاسيذ اص پطتيجبًي ٍي دست ثش ًذاسيذ ٍ خذ ا سا
فشاهَش

ًكٌيذ

ٍ

اسصش

خَد

سا

ثذاًيذ
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هجبدا

آسبى

ٍ

اسصاى

فشٍختِ

ضَيذ.

فشيذ هْكبم 1131/9/10

غحجت ّبي هبدس ضْيذ
اص ّوبى اٍل فشيذ دس هيبى ثچِ ّب اص ٍيژگي خبغي ثشخَسداس ثَد .دس هبُ ّبي لجل اص تَلذ فشيذ تَفيك صيبدي
ثشاي ػجبدت داضتن ٍ اکثش اٍلبت ثِ رکش هطغَل ثَدم .پس اص تَلذ ًيض اٍ سا دس خلسبت لشآى ّوشاُ خَد هي
ثشدم .ثؼذّب کِ ثضسگتش ضذ ػاللِ صيبدي ثشاي حضَس دس خجِْ داضت ٍ ثِ صيبست هضاس ضْذا هي سفت ٍ اص آى ّب
حشف هي صد .صهبًي کِ لػذ اػضام ثِ خجِْ داضت گفتن تحػيل ثشاي تَ ٍاخت تش است گفت هي کِ هي تَاًن
ثشٍم تكليف است کِ ثشٍم.
ًبهِ اي ثِ ثشادسش
ثحوذاهلل خذاًٍذ هَلؼيت سا خَسي پيص آٍسد کِ دس هؼٌَي تشيي هكبى لطگش يؼٌي گشداى غَاغبى ثبضن.
داداش خبى گشداى هب غَاظ ايي ػوليبت است .اص هشخػي کِ ثشگطتِ ام ّش سٍص دسآثْبي خًَيي کبسٍى
غَاغي هي کٌين تب دس ػوليبت کليذ ًضٍل اهذاد ّبي غيجي ثبضين.
داداش خبى ايٌدب حبلي ديگش داسد خجشّبيي است کِ اًسبى تب دس آى هكبى ًجبضذ ايي اخجبس سا ًوي ضٌَد.چَى
ثيص اص چٌذ سٍص اص ػوشهبى ًوبًذُ است ٍ ّوِ سؼي هي کٌٌذ دس ايي چٌذ سٍص ثْتشيي ضخع ثبضٌذ.ثٌبثش ايي
ثضسگتشيي ايثبس ّب ٍ گزضت ّب ٍ فذاکبسيْب هطبّذُ هي ضَد .دس ًظش ثگيش اگش ثذاًي کِ ثؼذ اص چٌذ سٍص ديگش

ًوبص ًخَاّي خَاًذ ايي چٌذ سٍص سا چگًَِ ًوبص هي خَاًي؟ ثٌبثش ايي ًوبصّب ضَس ديگشي داسد .دػبّبي کويل ٍ
صيبست ػبضَسا ٍ تَسل ّش کذام حبل هخػَظ خَد سا داسد .داداش خبى آخشيي سٍصّبي ػوشم است آخشيي
ًفسْب سا هي کطن ٍ آخشيي ًوبصّب سا هي خَاًن .ضت ٍ سٍص دس کبسٍى غَاغي هي کٌين ٍ ضْبدت سا توشيي هي
کٌينٍ .لتي اًسبى کوي دست ٍ پبيص سا گن هي کٌذ ٍ احسبس هي کٌذ کِ غشق هي ضَد دس ايي حبل احسبس
هي کٌذ کِ اثَالفضل الؼجبس ػليِ السالم ثب دستبى خًَيي دست اًسبى سا گشفتِ است آسي چِ لزتي داسد کِ
اًسبى دستبًص سا دس دستبى ثشيذُ هَاليص لشاس دّذ ثبٍس کي هحبل است ايي غحٌِ ّب سا للن ثٌَيسذ ّش لحظِ
ثَي ضْبدت لَي تش ثِ هطبم هيشسذ .ثَي ٍغبل اهبم حسيي ػليِ السالم ؛ثَي سسيذى ثِ خذا ؛ثَي يبس ّوِ خب سا
فشا گشفتِ است ٍ دس ايي هيبى اًسبى اليك هي خَاّذ کِ ايي ػطش ّب سا استطوبم کٌذ .لشاس است اص آثي ثگزسين
کِ دس ّش دٍ طشف آى لَاي دضوي است ٍ اص پطت ثِ دضوي حولِ کٌين ديگش اغال ًوي تَاًن دس ثبسُ حبالت
هؼٌَي ايٌدب سخي ثگَين .ديگش گشيِ اهبى ًوي دّذ فمط خَاستن دس ايي آخشيي لحظبت سخٌبًي ثب تَ ثگَين:
هشا حالل کي ٍ ّش کس سا هي ثيٌي ثگَ کِ هشا حالل کٌذ.سؼي کٌيذ هحوذ ٍ سضب ّش دٍ پضضكي ثخَاًٌذ ًِ
ثخبطش ايٌكِ خبي هشا ثگيشًذ ثخذا لسن ايي ًيست ثلكِ ثخبطش ايٌكِ اهشٍص احتيبج هب ثِ پضضكبى هتؼْذ است ثِ
ّوبى دليل کِ خَدم سضتِ پضضكي سا اًتخبة کشدم سؼي کي آًبى سا ّذايت کٌي؛ هسئَليت ثش دٍش تَ سٌگيٌي
هي کٌذ .دس همبثل يبٍُ گَيبى کوب في السبثك سخت ٍ هحكن ثبيستيذ ٍ خَاة افشاد غبفل سا ثب لبطؼيت ثذّيذ.
هجبدا احسبس کٌيذ ثِ غف خبًَادُي ضْذا پيَستِ ايذ ٍ ثبيذ يك ًَع اسخحيت ًسجت ثِ سبيش خبًَادُّب پيذا
کٌيذ.خذا سا فشاهَش ًكي ٍ دس ّش حبل ثِ تحػيل تمَي ٍ ػلن ثپشداصد ،هشا حالل کي ٍ اص ًبساحتي ّبيي کِ اص
خبًت هي ثِ تَ سسيذُ است دس گزس.اهيذٍاسم دس توبهي هشاحل صًذگي پيشٍص ٍ سش افشاص ثبضيذٍ .غيت آخشم
ايي است کِ پس اص هي دس ّيچ خب صيبد اص هي يبد ًكٌيذ.
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