بِسم الّلَه الّرَحمنِ الّرَحیِم
عمل صالح در نهج البالغه
ثقؽ اق آیبت لفآى کفین ،آًسِ ؼـ تجییي ثطث فول صبلص ثِ هب کوک غَاّؽ کفؼ ،ثیبًبت
اهیف هؤهٌبى فلی فلیِ السالم هیثبضؽ؛ خبیی کِ هدسّوِی توبم ًوبی صالش ٍ صبلطیي ،ؼـ هَـؼ فول
صبلص سػي هیگَیؽًْ .ح الجالغِ هٌجـ اـقضوٌؽی است کِ ؼـ اؼاهِی ثطث ،ثِ ثفـسی ثیبًبت فلی فلیِ
السالم ؼـ ایي کتبة ضفیف پفؼاغتِ غَاّؽ ضؽ.
یکی اق ایي سػٌبى ،غغجِی

ًْ 64ح الجالغِ ثب هَضَؿ « فٓ المبادسِ الٓ صالح االعمال »

(هجبؼـت ٍـقیؽى ٍ خؽیّت ؼاضتي ؼـ اًدبم فول صبلص) هیثبضؽ کِ هکول ثطث هب ؼـ « تشًٔق بٍ عمل
صالح» غَاّؽ ثَؼ:
« فاتَقًا اهلل عباد اهلل»
اهیف هؤهٌبى فلی (ؿ) کِ غَؼ ؼـ اٍج تمَی لفاـ ؼاـؼّ ،وِی ثٌؽگبى غؽا ـا غغبة لفاـ ؼاؼُ ٍ
هیففهبیؽ « :اْ بىذگان خذا! تقًْ خذا سا پٕشٍ کىٕذ».
« ي بادسئا آجالَکم بِأعمالٙکم»
«آجال» خوـ «أجل» ٍ ثِ هقٌبی آغف ٍ سف ـسیؽ فوف هیثبضؽ .لطؾِای کِ ثالفبصلِ پس اق آى
هفگ ـظ غَاّؽ ؼاؼ .اق ایي ـٍ ثِ غَؼ هفگ ّن ،أخل گفتِ هیضَؼ.
 .شزيع خطبٍ با لفظ «ف» وشان میدَذ ،آوچٍ در وُج البالغٍ آمذٌ بخشی اس کل خطبٍ بًدٌ ي قسمتُای ابتذایی سخىان حضزت آيردٌ وشذٌ
است( .سیزا َیچگاٌ کالم با «ف» آغاس ومیشًد) «سیذ رضی» در وگارش وُج البالغٍ فقط سخىاوی اس امیز المؤمىیه (ع) را کٍ اس وظز يی در ايج فصاحت ي
بالغت بًدٌ ،جمغ آيری کزدٌ ي در بؼضی اس خطبٍَا ویش فقط بخشی اس کالم امام ػلی(ع) را آيردٌ است.
کتاب دیگزی در تکمیل وُج البالغٍ وًشتٍ شذٌ کٍ قسمتُای محذيف در آن آمذٌ است.
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اهبم(ؿ) تَصیِ هیففهبیٌؽ ،لجل اق آًکِ هفگ ٍ أخل ثِ سفاك ضوب ثیبیؽ ،ضوب ثِ ٍاسغِی افوبلتبى،
ثِ سَی اخلتبى ثطتبثیؽ ٍ ًگؿاـیؽ یک هفتجِ ٍ ثؽٍى اًتؾبـ ٍ آهبؼگی ،فوفتبى ثِ سف آیؽ.
ٍ ثِ تقجیف ؼیگفّ ،وَاـُ غَؼتبى ـا ثفای هفگ آهبؼُ کٌیؽ ،کِ ـاُ ایي آهبؼگی ،فول صبلص است.
ثِ ّویي خْت هسئلِی هفگ ثفای صبلطیي ٍالقی ٍ ثٌؽگبى هؤهي غؽاًٍؽ ،کبهالً ضل ضؽُ استٍ ،
تفبٍتی ًویکٌؽ یک لطؾِی ؼیگف ٍ یب زٌؽ سبل ؼیگف ،اخل آًْب ففا ـسؽ.
غَؼ فلی(ؿ) ؼـ ًْح الجالغِ هیففهبیؽ :ثِ غؽا سَگٌؽ ،ثفای پسف اثی عبلت تفبٍت ًؽاـؼ کِ هفگ
ثِ پیطَاق اٍ ثیبیؽ یب اٍ غَؼش ثِ پیطَاق هفگ ثفٍؼ.
ؼـ خبی ؼیگفی اق ًْح الجالغِ فلی(ؿ) هیففهبیٌؽ:
«يهلل ألبه ابٓ طالبٍ آوَسٔ بالمًت مٙهَ الطّفلِ أُمٍِ»ٙ
ثِ غؽا لسن ،فاللِی پسف اثی عبلت ثِ هفگ اق فاللِی عفل ثِ هکیؽى پستبى هبؼـش ثیطتف
است.
مرگ اگر مرد است گو پیش من آی

تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

اق آیِی  6سَـُ خوقِ هیتَاى استٌجبط کفؼ ،آـقٍی هفگٍ ،یژُی اٍلیبی الْی است .ؼـ ایي آیِ
غؽاًٍؽ غغبة ثِ یَْؼ هیففهبیؽ:
«قُلْ ٔٓا أََُُٔا الَزٔٙهَ َٓادٔياْ إِن صٓعٓمٕتُمٕ أَوَکُمٕ أَيٕلٕٓٙاءٔ لّٙلٍَ ٙمٙه دٔينِ الىَاسِ فَتَمٓىًَٔاْ المًَٕٕتٓ إِن کُىتُمٕ صٓادٙقٕٙه»
اگف اق اٍلیبی غؽاًٍؽّستٌؽ ،آـقٍی هفگ کٌیؽ .ثٌبثفایي آـقٍی هفگ ،اق غصَصیبت اٍلیبء اهلل
هیثبضؽ .توٌّی هفگ ثِ هقٌبی علت هفؼى ًویثبضؽ ،ثلکِ یقٌی آًْب اق هفگ ًویّفاسٌؽ ٍ هسئلِی هفگ
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ثفایطبى ضل ضؽُ است .آًْب غَؼ ـا ثِ عَـ کبهل ؼـ تَلّی غؽاًٍؽ هیؼاًٌؽ ،ثٌبثفایي ایي ؼًیب ٍ یب ؼًیبی
ؼیگف تفبٍتی ًویکٌؽ.
ؼـ سفگؿضت ثسیبـی اق ثكـگبى ،ایي ضبلت ؼیؽُ هیضَؼ .آیت اهلل سقبؼتپفٍـ (ـُ) هیففهَؼًؽ
هي ّف ضت غَؼم ـا ثفای هفگ آهبؼُ هیکٌن .اگف ـفتن کِ ّیر ،اگف هبًؽم ففؼا ـا اق ًَ ضفٍؿ غَاّن
کفؼ.
اگف ثِ هب غجف ثؽٌّؽ زٌؽ ـٍق ؼیگف اق ؼًیب غَاّین ـفت ،زِ تغییفی ؼـ افوبل ٍ ـفتبـ هب ایدبؼ
غَاّؽ ضؽ .اٍلیبء الْی ّویطِ ٍ ّف ـٍق ایي گًَِاًؽ.
آًسِ اهیف الوؤهٌیي فلی (ؿ) ؼـ ایي غغجِ هیففهبیؽّ ،ویي است .افوبلتبى ـا ثِ گًَِای اًدبم
ؼّیؽ کِ ّویطِ ثفای هفگ ٍ ـسیؽى اخل آهبؼُ ثبضیؽ.
« ي ابتاعًا ما ٔٓبٕقٓ لکم بِمٓا ٔضيلُ عىکم»
آًسِ کِ ثفای ضوب ثبلی است ـا ثب پفؼاغت آًسِ قائل هیضَؼ ،ثػفیؽ.
ؼًیب ٍ هبل ؼًیب ّوِ قائل ضؽًی ٍ اق ثیي ـفتٌی است .آًْب ـا ثؽّیؽ ٍ ثِ اقای آى ًقوتْبی
اغفٍی ٍ کوبالت هقٌَی کِ پبیؽاـ ٍ ثبلی است ،ثػفیؽ.
« يٓتَشَّحَّلًُا فَقَذٕ جٔذَ بکم»
آهبؼُی کَذ ضَیؽ ،کِ ثبًگ ـضیل ثف ضوب قؼّبًؽ .هب ّف لؽـ ّن کِ ؼـ ؼًیب قًؽگی کٌین ٍ
فوفهبى ّف لؽـ کِ ثبضؽ ،ضتی  90سبل ثبالغفُ ثبیؽ اق ایي ؼًیب ثفٍین ٍ ثِ سفای ؼیگف کَذ کٌین .اهبم
(ؿ)

فلی

ّطؽاـ هیؼّؽ کِ اق ّویي ضبال آهبؼُی کَذ ثبضیؽ« .جٔذَ بکم» هقٌبی ؽفیفی ؼاـؼ .گبّی
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کبـٍاًی ؼـ یک هطلّی اعفاق هیکٌؽ .ثقؽ اق هؽتی استفاضت ،ثبًگی قؼُ هیضَؼ ٍ آهبؼُی ضفکت
هی ضًَؽ .ایي فجبـت ًیك هیگَیؽ ضوب ثب خؽیّت ًْیت قؼُ ضؽُایؽ .ایٌدب کِ آهؽُ این خبی هبًؽى ًیست،
ّف لطؾِ ثبیؽ آهبؼُی ضفکت ثبضیؽ.
« اسٕتَعٙذُيا لّٙلْمًت ٙفَقَذٕ أظَّلَکُمٕ»
تقجیف ثسیبـ خبلجی است .غَؼ ـا ثفای هفگی آهبؼُ کٌیؽ کِ ثف ضوب سبیِ افکٌؽُ است .ایٌغَـ
ًیست کِ هفگ ثِ هب ًكؼیک هیضَؼ .ثلکِ ثب گؿـ فوف لسوتی اق هب هیهیفؼ.
اق کلوبت اهبم فلی(ؿ) ؼـ کتبة «غشس الحکم ي دسس الکّلم» کِ:
« العٔمش اوفاسٗ مٔعٓذَدِ »
فوف اًسبى اق ًفسّبی ضوبـُ ضؽُ ،تطکیل ضؽُ است.
ّف همؽاـ اق فوف هب هیگؿـؼ ،ؼـ ٍالـ لسوتی اق ٍخَؼهبى کن هیضَؼ .گؿـ فوف ،فمظ سپفی
ضؽى قهبى ٍ لطؾبت ًیست ،ثلکِ غَؼهبى ّستین کِ ؼـ ضبل سپفی ضؽًین .اگف ٍخَؼهبى ـا تمسین کٌین،
ّف لطؾِ کِ هیگؿـؼ ،لسوتی اق ایي ٍخَؼ اق ؼست ـفتِ است.
لؿا اهبم فلی(ؿ) ؼـ ایي غغجِ ،ثِ اًسبًْب ّطؽاـ هیؼّؽ کِ هفالت ایي گؿـ قهبى ثبضیؽ ٍ غَؼتبى
ـا ثفای هفگی کِ ثف ضوب سبیِ افکٌؽُ است آهبؼُ کٌیؽ.
« ي کًوًا قًماً صٕحٓ بُِِم ،فَاوْتَبًُِا»
هثل گفٍُ ٍ اففاؼی ثبضیؽ کِ ففیبؼ ثلٌؽ ٍ ثبًگ ـضیل ثِ آًْب قؼُ ضؽُ است ،پس ثیؽاـ ضَیؽ.
زگًَِ اًسبًی کِ غَاة است ٍ ًبگْبى ثب صؽایی ثلٌؽ اٍ ـا اق غَاة ثیؽاـ هیکٌٌؽ ،اق خب کٌؽُ
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ٍ ثلٌؽ هی ضَؼّ ،وبًگًَِ اق غَاة غفلت ثیؽاـ ٍ آهبؼُ ثبضیؽ.
اهبم فلی (ؿ) ثب ایي خوالت تطَیك ثِ ثیؽاـی لجل اق هفگ هیکٌٌؽ .آى ضضفت ؼـ ـٍایتی،
قًؽگی فوَم هفؼم ـا ثِ غَاة تطجیِ هیکٌٌؽ کِ ثب هفگ ،ثیؽاـی ـظ هیؼّؽ:
« الىّاس وٕامٗ فارا ماتًا اوتَبًُِا»
فوَم هفؼم ؼـ غَاة ّستٌؽٌّ ،گبهی کِ هیهیفًؽ ،ثیؽاـ هیضًَؽ .لؿا ؼـ ایي غغجِ اق ًْح
الجالغِ ّطؽاـ هیؼٌّؽ لجل اق آًکِ ثب هفگ ٍ ثبالخجبـ اق غَاة غفلت ثیؽاـ ضَیؽ ،غَؼتبى ثِ َّش
آییؽ.
هٌؾَـ اق غَاة ؼـ ایٌدب ،یقٌی غفلتّ .وِی هب ؼـ غفلتین .گبّی هب ثِ پبییيتف اق غَؼهبى ًگبُ
کفؼُ ٍ آًْب ـا غبفل هیؼاًین .ؼـ ضبلی کِ ایي ًگبُ اضتجبُ است ،غَؼ هب ّن ؼـ غفلتین.
ثب تَخِ ثِ ایي فجبـت « صٕح بُم » ،اًجیبء ٍ اٍلیبی الْی ،ثف سف اًسبىّب ففیبؼ ثفهیآٍـًؽ کِ
ثیؽاـ ضًَؽ ،اق غَاة غفلت ثفغیكًؽ ٍ ثجیٌٌؽ کِ ثِ زِ زیكی هطغَل ّستٌؽ .فوفضبى ـا ؼـ زِ ـاّی
صفف ٍ ّكیٌِ هیکٌٌؽ
تکلیف هب ؼـ ایي ؼًیب زیست؟ آیب ثبیؽ اق کبـّبی ـٍقهفُّ ؼست ثکطین؟
ٍلتی ثِ آففیٌص غؽاًٍؽ ؼلت هیکٌین ،هب ًبگكیف اق ایي قًؽگی ؼًیَی ّستین .ثبیؽ ثػَـین،
ثػَاثین ،ضغل ؼاضتِ ثبضین ،اهفاـ هقبش کٌین ٍ  ...آیب ثبیؽ اق ایٌْب ؼست کطیؽ؟ غؽاًٍؽ هب ـا ثفای قًؽگی
ؼـ ایي ؼًیب آففیؽُ است ٍ ایي قًؽگی ،هلكٍهبت غَؼ ـا هیعلجؽ .پس تکلیف زیست؟
آـی ،هب ثبیؽ ّویي کبـّبی ـٍقهفُّی قًؽگی ـا ثفای غؽا اًدبم ؼّین .القم ًیست ثفًبهِّبی
257

خؽیؽی اضبفِ کٌین .غؽاًٍؽ اق هب هیغَاّؽ ّویي اهَـ قًؽگی ؼًیَی ـا ثفای اٍ اًدبم ؼّین .ثفًبهِّبی
فجبؼی ّن ؼـ کٌبـ آًْب گؿاضتِ ضؽُ است.
ٍؽیفِی هب فمظ اًدبم کبـّبی فجبؼی ًیستً .ویضَؼ فمظ ًوبق غَاًؽ ٍ ـٍقُ گففت .ثلکِ ًگبُ
هب ثِ اهَـ ؼًیَی ثبیؽ ًگبُ فجبؼی ثبضؽ .ایٌکِ اّل آغفت ضَین ًِ ،ثِ ایي هقٌبست کِ اهَـ ؼًیَی ـا
تقغیل کٌین ،ثلکِ ثبیؽ کبـّبی ؼًیبیی ـا ثب ًگبُ فجبؼی ٍ اغفٍی اًدبم ؼّین.
اگف ایي تغییف ًگفش ؼـ هب ایدبؼ ضَؼ ،اغلت کبـّبی ـٍقهفُّی هب ٍاخت غَاّؽ ثَؼ.
« ي عّلمًا أنّ الذ٘وٕا لَٕٕسٓت لَُمٕ بذاسٍ»
اق اففاؼی ثبضیؽ کِ فلن پیؽا کفؼُاًؽ کِ ؼًیب ،غبًِی ّویطگی آًْب ًیست.
ایدبؼ زٌیي ًگفضی ؼـ اًسبى ،ثؽٍى همؽهِ ایدبؼ ًویضَؼ .ایٌکِ هب گَضِای ثٌطیٌین ٍ هٌتؾف
ثبضین ثِ فٌبیت غؽاًٍؽ ًگفش هب ثِ خْبى فَض هیضَؼ ،کبـ ثبعل ٍ ثیَْؼُ است.
ـاُ ایدبؼ ایي ًگفش ـا اهبم فلی (ؿ) ؼـاثتؽای ّویي غغجِ ففهَؼًؽ .ـاُ آى فول صبلص است.
فول صبلص قهیٌِ سبقی هی کٌؽ تب ؾٌّیت اًسبى ًسیت ثِ ؼًیب تغییف کٌؽ .آى ٍلت است کِ قًؽگی اًسبى
ـًگ ٍ ثَی ؼیگفی غَاّؽ گففت.
ضبال کِ هتَخِ ضؽیؽ ایي ؼًیب ،غبًِ ّویطگی ًیست ،پس«:فَاسٕتَبٕذٙلًا» ،یقٌی ؼـفکف تجؽیل ایي
غبًِ ،ثِ غبًِ ؼیگفی ثبضیؽ کِ هبًؽًی استٍ ،آى هقٌَیت است (زِ ؼـ ایي ؼًیب ،زِ ؼـآغفت) ٍ یب
ًگفش ٍ ؾٌّیّت غَؼهبى ـا ًسجت ثِ ؼًیب ،فَض کٌین.
«فاٙنَ الّلٍّ سبحاؤٍَ لم ٔٓخّْلُقْکُک عٓبٓثاً»
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قیفا غؽاًٍؽ ضوب ـا فجث ٍ ثی ّؽف ًیبففیؽُ است .ثلکِ غلمت ضوب ثفای ّؽف غبظ ثَؼُ است.
غؽاًٍؽ ؼـ لفآى کفین ،سَـُ ی ؾاـیبت آیِ ّ 56ؽف اق غلمت ـا ایي زٌیي هقففی هی کٌؽ:
«يما خَّلَقْتٔ الجِهَ ي االٙوْسٓ اٙلّا لٕٓٙعٕبٔذٔين»
ّؽف اق غلمت ،فجَؼیت ٍ هقففت ضضفت ضك هی ثبضؽ.
«يلَمٕ ٔٓتْشُکْکُمٕ سٔذْٖ»
ٍغؽاًٍؽ ضوبـا ثیَْؼُ ٍ ثؽٍى ّؽف ـّب ًکفؼُ است.
«يما بٕهَ أّحذٙکُم ي بٕه الجٓىٍَ ٙأيِالىّاسِاٙال المًتٔ أن ٔٓىْضِلَ بٍِ» ٙ
ٍ ثیي ضوب ٍ ثیي ثْطت یب خٌْن ،خك هفگی کِ ثِ سفاك ضوب ثیبیؽ فبصلِ ای ًیست.
هب ثب اغتیبـ غَؼ ثِ ایي ؼًیب ًیبهؽُ این ٍ ؼـ اؼاهِ ی ـاُ ،ؼٍ هسیف ثیطتف ٍخَؼ ًؽاـؼ.یک ـاُ
هٌتْی ثِ سقبؼت غَاّؽ ضؽ ٍ ـاُ ؼیگف ثِ ضمبٍت .اگف هب ثِ فکف سقبؼت غَؼهبى ًجبضین،لطؾِ ثِ لطؾِ
ثِ سَی ضمبٍت ؼـ ضبل ضفکت غَاّین ثَؼ کِ ؼـ ًْبیت ثِ خٌّْن هٌتْی غَاّؽ ضؽ.
تصَّـ اغلت هب ایي است کِ ثْطت ٍخٌّْن ثقؽاً غَاّؽ آهؽ .ؼـ ضبلی کِ هب ّویي االى ٍ ؼـ ّف
لطؾِ ثِ ٍاسغِ ی افوبل غَة ٍ یب ثؽهبى ؼاـین ثْطت ٍخٌّْن غَؼ ـا ضکل هی ؼّین .ثْطت هب ثِ
ٍاسغِ فول صبلص هب سبغتِ هی ضَؼ.
ثیي هب ٍ ثْطت ٍخٌْوّی کِ ثِ ٍاسغِ ی افوبلوبى ّویي االى ؼـ ضبل سبغت آى ّستین
فبصلْبی خك هفگی کِ ثِ سفاك هب هی آیؽً ،یست.
«يٓاٙنَ غأًّٓ تىْقُصُٔا الّلَحَٓظَّ ،ي تُذٙمُٔٓا الس٘اعّ لَجٓذٔشٌَٗ بِقَصٕشِ المٔذَِ»
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هب ثِ سَی یک غبیت ٍ ًْبیتی ؼـ ضبل ضفکت ّستین کِ لطؾْْب قهبى ـسیؽى ثِ آى ـا کن
هیکٌؽ ٍ سبفبت ایي هؽت ـا اق ثیي هیجفؼ.
آى ًْبیت ،هفگ است کِ لطؾِ ثِ لطؾِ قهبى ـسیؽى ثِ هفگ ،کَتبُتف ٍ کَتبُتف هیضَؼّ .ف
ًفسی کِ هی کطین ،ثِ هفگ ًكؼیکتف هیضَین.
«ساعّ» ؼـ لغت ففة ثِ ّوبى هقٌبی لطؾِ هیثبضؽ.
ضبال کِ ایي گًَِ هب ثِ هفگ ًكؼیک ٍ ًكؼیکتف هی ضَین ،ضبیستِ است اًسبى هؽت ٍهْلت
غَؼش ـا کَتبُ ثجیٌؽ ٍ ثیطتف هفالت ثبضؽ کِ ایي ففصتی ـا کِ ؼـ اغتیبـ ؼاـؼ زگًَِ استفبؼُ کٌؽ.
«ي اٙنَ غأًّٓ ٔٓحذٔيٌ الجٓذٔذان :الّلّٕلُ يالىُّاس لَحٓشٌِْ بسشعٍ ٙاالَيٕبِّ»
«ّحذْ» آٍاق ٍ ففیبؼی است کِ ضتف ـا ثب آى هی غَاًٌؽ «.ايبّ» ثِ هقٌبی ثبقگطت ٍ یب ّوبى
تَثِ هی ثبضؽ.
ّف ـٍق ٍ ضجی کِ سپفی هی ضَؼ ،هب ثِ آى غبیت ٍ ًْبیت کِ هفگ است ًكؼیکتف ضؽُ ٍ
ففصت هب هطؽٍؼ هیضَؼ .گؿـ ضت ٍ ـٍق هثل ففیبؼی است کِ ثِ هب ّطؽاـ ٍ ثیؽاـ ثبش هیؼّؽ کِ ؼـ
تَثِ ٍ ثبـگطت ثِ سَی غؽٍاًؽ،فدلِ کٌین ٍ ففصت ّب ـا اق ؼست ًؽّین.
اهبم فلی (ؿ) ثِ هب ّطؽاـ هی ؼّؽ ،هفالت ثبضین ٍ تَثِ ـا ثِ تأغیف ًیٌؽاقین .تب ففصت ّست،
گؿضتِ غَیص ـا هطبسجِ ٍ سپس تَثِ کٌین.
یک ًکتِ لبثل تَخِ ؼـ ـٍایبت ایي است کِ ّیر گبُ ًسجت ثِ گؿضتِّ ،ف لؽـ ّن کِ قضت ٍ
تبـیک ثبضؽ ،ؾـُ ای ًَهیؽی المبء ًوی گفؼؼ ٍ فمظ صطجت اق ضبل ٍ آیٌؽُ ٍ هغتٌن ضوفؼى
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ففصت ّبستّ .یر خب ًؽاـین کِ اًسبى ًسجت ثِ ثؽثػتی ّب ی گؿضتِی غَؼ ،تَلف کٌؽ .ثلکِ ّوَاـُ
ـٍی تَثِ ثفای خجفاى گؿضتِ تبکیؽ ضؽُ است.
«يٓاٙن َقادٙماً ٔٓقْذٔمٔ بالفًصِ أيِالشّقًِِٓ لَمٔسٕتَحٓقٌ لٙأفْضَلِ العٔذٌَ» ٙ
ضبیستِ است اًسبًی کِ ثِ سوت ـستگبـی ٍ یب ضمبٍت ؼـ ضبل ضفکت است ،ثب ثْتفیي تَضِ ثِ
سفاغص ثفٍؼ.
ؼـست است کِ سفًَضت هب ؼست غؽاست ٍ غؽاًٍؽ ثِ آى آگبُ است ٍلی غؽاًٍؽ سفًَضت هب
ـا ثِ ؼست غَؼهبى هی ًَیطؽ .لؿا فلن غؽٍاًؽ ثب اغتیبـ هب هٌبفبتی ًؽاـؼ .غؽاًٍؽ ثِ آًسِ کِ هب ثب
اغتیبـ غَؼهبى اًدبم غَاّین ؼاؼ ،فلن ؼاـؼ .لؿا هب ثب اغتیبـ غَؼهبى سقبؼت ٍ ضمبٍت غَؼ ـا ـلن
هیقًین ،هب لطؾِ ثِ لطؾِ ؼاـین غَؼهبى ـا هی سبقین .پس ثبیؽ هفالت ثبضین کِ زِ هیکٌین ٍ زِ
هیسبقین.
«فَتَضَيَدٔيا فٓ الذوٕا مه الذوٕا»
اق ؼًیب ثفای ؼًیب تَضِ ثفؼاـیؽ.
ایي ّوبى است کِ لجالً ثیبى ضؽ .هب ثبیؽ ثِ کبـّبی ؼًیَی غَؼ ،ـًگ ٍ ثَی غؽایی ثؽّین.
اق کلوبت فلی(ؿ) است کِ«:مٓهْ وَظَشَ بُا بٓصَشَتٍْٔ »ّ.فکس کِ ثب ؼلت ثِ ؼًیب ثٌگفؼ ٍ اق ؼـیسِ ؼًیب،
غؽا ـا ثٌگفؼ ٍ اق ًقوتْبی ؼًیَی ثفای غؽا ثْفُ ثگیفؼ ّ،ویي ؼًیب هَخت ثصیفت ثبعٌی اٍ غَاّؽ ضؽ.
ٍلی «مٓهْ أبٕصٓشَ فُٕا أعمٓتٍْ» ّفکس کِ فمظ ثِ ؼًیب زطن ثؽٍقؼ ،ؼًیب اٍ ـا کَـ غَاّؽ کفؼ.
ثٌبثف ایي ؼًیب ،اثكاـی است کِ غؽاًٍؽ ؼـ اغتیبـ هب لفاـ ؼاؼُ تب ؼـ ـاُ اٍ ٍثفای تطصیل ـضبی
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اٍ استفبؼُ کٌین ،کِ ؼـ ایي صَـت ؼًیب هَخت ثصیفت ٍ ّؽایت ثبعٌی اًسبى غَاّؽ ضؽ .ثٌبثفایي ؼًیب
فی ًفسِ ثؽ ًیست ،ثلکِ زگًَگی ثْفٍُـی هب اق ؼًیب هْن است .اگف اق ًقوتْبی ؼًیَی استفبؼُ ثْیٌِ کٌین
ٍ ؼـ خْت تطصیل ـضبی غؽٍاًؽ اق آًْب ثْفُ ثجفین ،ؼًیب غَة است .ؼـ غیف ایي صَـت ّویي ؼًیب
اًسبى ـا کَـ ثبعي غَاّؽ کفؼ.
«ما تَحٕشُصين بٍِ ٙأوفسکم غَذاً»
«ّحشص» ثِ زیكی گفتِ هیطَؼ کِ ثِ ٍسیلِ آى اعفاف زیكی ـا ثپَضبًٌؽ ٍ ؼـ هطبفؾت لفاـ
ؼٌّؽ ،ثِ ًطَی کِ اق آسیت هطفَػ ثوبًؽ.
اهبم(ؿ) هیففهبیؽ ثفای ففؼایتبى زیكی ثفؼاـیؽ کِ ثِ ٍسیلِ آى ثتَاًؽ ٍخَؼتبى ـا ضفؼ کٌیؽٍ .یب
ثِ تقجیف ؼیگف ًفس ٍ ـٍش غَؼهبى ـا ؼـ ضفق لفاـ ؼّین تب اق آسیت ضیغبى ٍَّای ًفس ؼـ اهبى ثوبًؽ
ٍ اهَاج ضیغبًی ًتَاًؽ ؼـ آى ًفَؾ کٌؽ.
ایي ضفقّ ،وبى فول صبلص است کِ ثِ ٍاسغِی آى هیتَاى ـٍش ٍ ًفس ـا ضفؼ کفؼ .هب ثِ
ّویي هیكاى غغجِ ثسٌؽُ هیکٌین.
ٍلتی ؼـ ایي خوالت ٍ ؼیگف سػٌبى ًَـاًی اهیف هَهٌبى فلی(ؿ) ؼـ ًْح الجالغِ ؼلت هیکٌین ،ؼـ
هییبثین زٌیي سػٌبًی ـا فمظ ٍفمظ اقائوِ فلْن السالم هیتَاى سفاك گففت.
اگف هب ثِ ؼًجبل اثجبت ضمبًیّت فلی(ؿ) ثبضین ،تَخِ ثِ ثیبًبت ایطبى ٍ همبیسِی آى ثب گفتْْبی
ؼیگفاى ثفای ایي اهف کبفی است.
ایي سػٌبى آًسٌبى اق فصبضت ٍ ثالغت ؼـ گفتبـ ٍ استؽالل ؼـ ثیبى ثفغَـؼاـ است کِ ثسیبـی
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اق هطممیي ،ثیبى زٌیي خوالتی ـا اق ففؼی ؼـ آى تبـیع ٍ ؼـ خبهقْی ففة هطبل ؼاًستِ اًؽ!
ضتی اگف هب ثِ ضمبًیّت غلفبی سِگبًِ کبـی ًؽاضتِ ثبضین ،آیب هیتَاى یک خبهقِی اسالهی ـا
ثقؽ اق پیبهجف (ظ)ثب فمبیؽ ٍ گفتِ ّبی آًْب ،پی ـیكی کفؼ .کسی کِ ضتی ثیبى غغجِ ّبی ًوبق خوقِ ثفای
اٍ هطمت ثسیبـ ؼاضت!
آیب ؼـ لفآى کفین غؽاًٍؽ ًوی ففهبیؽَ «:ل ٔستًْ الذٔه ٔعّلمًن يالزٔه ال ٔعّلمًن؟» آیب فلن
فلی (ؿ) ـا کِ ؼـ سػٌبى ٍ گفتِ ّبی اٍ ًوبیبى است هیتَاى ثب فلن ؼیگفاى همبیسِ کفؼ؟ ٍآیب ایٌْب ثب
هسبٍی ٍ ثفاثفًؽ؟!
ضتی القم ًیست غیلی ؼـ هقبًی خوالت فلی (ؿ)ؼلیك ضَین .تفبٍت آى لؽـ قیبؼ است کِ ؽبّف
خوالت ًیك ضمیمت ـا آضکبـ هیسبقؼ .اهیفهَهٌبى ثؽٍى ّیر همؽهْبی غغجْی هفصلی ثب هقبـف فویك
هیغَاًؽ ثؽٍى آًکِ اق ضفف الف ؼـ کل غغجِ استفبؼُ ضؽُ ثبضؽ ٍ .یب غغجِی هفصّل ؼیگفی ثؽٍى
آًکِ اق ضفٍف ًمغِ ؼاـ استفبؼُ کفؼُ ثبضؽ .اق ًؾف هقٌب ّن ایي ثیبًبت آًمؽـ فویك ٍ پف هغك است کِ ثقؽ
اق لفى ّب ،فففب ٍ فالسفِ افتػبـ هیکٌٌؽ کِ هَفك ثِ فْن لسوتی اق ایي ثیبًبت ضؽُ اًؽ .تَضیؽی کِ ؼـ
کالم فلی(ؿ) عفش ضؽُ استٌَّ ،ق ثفای فلوبی هب ضفف ّبی خؽیؽی ؼاـؼ.
الجتِ هبّن ثِ سْن غَؼهبى ثِ فلی (ؿ) ؽلن کفؼُ ٍ هیکٌین ،قیفا ایي ثیبًبت پف هطتَا ؼـ ؼستفس
هبست ٍلی کوتف اق آى ثْفُ هیثفین.
اهیؽٍاـین کِ ثب فٌبیت الْی ،ثتَاًین ثْفُ ثیطتفی اق هقبـف فؾین ًْح الجالغِ ٍ ؼیگف ثیبًبت
اهیفهَهٌبى فلی(ؿ)ثجفین.

اى ضبءاهلل
263

