بِسم الّلَه الّرَحمنِ الّرَحیِم

لزوم عمل
زض خلؿِي گصقتِ هفَْم ايوبى ٍ خبيگبُ ؾول زض تؿطيف ايوبى ضا ثيبى وطزين .زض ضٍايبت هؿهَهيي

(ؼ)

ثط اًدبم «ؾول نبلح» تبويس ثؿيبضي قسُ اؾت ،تب خبيي وِ ؾول زض تؿطيف ايوبى گٌدبًسُ قسُ اؾت.
تَضيح زازُ قس وِ ؾول غبلجبً «الظم اليٌفه » ذبضخي ايوبى هيثبقس ،اگط چِ اظ ًػط هفَْم ثب آى هتفبٍت
اؾت .لصا زض ايي خلؿِ « لضٍم عول» ضا هحَض ثحث لطاض ذَاّين زاز.

 )1-4دٗذگبُ ّب
زض هَضز لعٍم ؾول زض وٌبض ايوبى ،ؾِ زيسگبُ ضا هيتَاى تهَّض وطز:
 )1ايوبى ٍ اؾتمبز ثسٍى ؾول
 )2ؾول تٌْب ٍ ؾول گطايي ثسٍى تَخِ ثِ ايوبى
 )3ايوبى ٍ ؾول تَأم
ّط وسام اظ ايي زيسگبُّب زض طَل تبضيد ٍ زض ظهبى هب ططفساضاًي زاقتِ ٍ زاضًس .ثب تَضيحبتي وِ ثيبى ذَاّس
قسً ،ػطيِ نحيح ضا اؾتٌتبج ذَاّين وطز.
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 )1-1-4اٗوبى ٍاعتقبد ثذٍى عول
زض ظهبىّبي هرتلف ايي ًػطيِ ططح ٍ تَؾط فطلِّبي گًَبگَى تطٍيح قسُ ٍ زض ظهبى هب ّن ثِ
اقىبل هتٌَؼ هططح هيقَز وِ اظ ايي هيبى ،ؾِ ؾٌَاى انلي ضا ثيبى ٍ تَضيح هيزّين :
الف) هحجت ثذٍى تش٘ع ٍاقعٖ  :ثطذي ازؾبي هحجت ائوِ (ؼ) ضا زاضًس ٍلي قيؿِي ٍالؿي ًيؿتٌس .اظ
ًػط لغَي قيؿِ اظ ضيكِي « شبعٓ – ٗٓش٘عٔ » ٍ ثِ هؿٌي پيطٍي وطزى هيثبقس .قيؿِ يؿٌي وؿي وِ پب خبي
پبي ائوِ (ؼ) ثگصاضز؛ يؿٌي « هٓي شبعٓ عٓلّ٘بً » وؿي وِ پيطٍ ٍالؿي ؾلي (ؼ) ثبقس .قيؿِ ضا زض زٍ ؾطح هؿٌي
هيوٌين :يىي قيؿِي فمْي وِ زض همبثل زيگط هصاّت اؾالهي هثل اّل ؾٌت لطاض هي گيطز ٍ ،زيگطي قيؿِي
ٍالؿي وِ زض همبثل « هحتّ » لطاض هيگيطز.
اظ ًػط فمْي ،قيؿِ يب هؤهي ثِ فطزي گفتِ هيقَز وِ هؿتمس ثِ اهبهت ائوِ

(ؼ) ثبقس ٍ اظ ًػط ؾول،

حسالل ٍ ووتطيي حس ًهبة ؾول ضا زاقتِ ثبقس .زض فمِ ثطاي فطزي وِ اؾتمبز قيؿِ ضا زاضز ٍ زض ؾول
حسالل پبيجٌسي ثِ زؾتَضات زيٌي ضا زاقتِ ثبقس ٍ اگط چِ هوىي اؾت زض ثؿيبضي هؿبيل پبيف ثلغعز (هثل
اغلت افطاز خبهؿِي هب) ،احىبم قيؿِ ٍ هؤهي خبضي هيقَز ،هثال غيجت اٍ حطام اؾت ٍ .يب اگط هيگَيين
چْل هَهي قْبزت زٌّس ٍ يب چْل هؤهي ضا زؾب وٌين ،هٌػَض چٌيي افطازي ّؿتٌس وِ ثِ آًْب قيؿِ ٍهؤهي
اطالق هي قَز.
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ٍلي زض ضٍايبت هب ،تؿطيف زيگطي اظ قيؿِ ثِ چكن هيذَضز وِ ؾطح ٍااليي اظ اؾتمبز ،فىط ٍؾول ضا زض
ًػط زاضز .هٌػَض اظ قيؿِ زض ايٌدب يؿٌي وؿي وِ ثب توبم ٍخَز ٍ زض توبهي اثؿبز پيطٍ هحض اهيطهؤهٌبى
ؾلي(ؼ) ثبقس .زض همبثل ايي تؿطيف ٍ خبيگبُ « ،هحتّ » لطاض هي گيطز يؿٌي فطزي وِ هحجت ائوِ (ؼ) ضا زاضز
ٍلي تؿلين هحض ًيؿت .لصا زض ثؿيبضي اظ ضٍايبت آهسُ ذَز ضا « ش٘عِ» ًرَاًيس ،ثلىِ ثگَييس « هحتّ »
ّؿتيس .هب ّن ازؾبي « تش٘ع ٍاقعٖ » ًوي وٌين ٍ ذَز ضا « هحتّ » هي زاًين ٍليىي زض تالـ ّؿتين تب ثب
ؾول نبلح ثِ ؾوت قيؿِ ٍالؿي ثَزى حطوت وٌين.
زض ايي ثيي ،ثطذي هحجت تٌْب ضا وبفي ٍ آى ضا ايوبى زاًؿتِاًس .هب ايي ًػط ضا ًويپصيطين ،زض ضٍايبت
ائوِ(ؼ) ّن ايي اؾتمبز هَضز ًىَّف ثؿيبض لطاض گطفتِ اؾت .آًْبيي وِ هي گَيٌس « زلت پبن ثبقِ ،للجت
پبن ثبقِ ،ؾول ضا ضّب وي » اقتجبُ هيوٌٌس ٍ هَضز لجَل ائوِ (ؼ) ًيؿتٌس .زض ضٍايبت هب ذهَنيبت هتؿسزي
هثل ؾفت چكن ،ؾفت گَـ ،ؾفت فطج ،نسالت ،ازاء اهبًت ٍ ....ثطاي قيؿِي ٍالؿي شوط ٍ ضٍي آًْب تبويس
قسُ اؾت .ظيبزي ًوبظ ٍ ضٍظُ ٍ حح ضا هالن ؾول ًساًؿتِاًس ٍ فطهَزُ اًس قبيس «

شَٖٕءٌ إِعتَبدُٔٔ » ايٌْب

چيعّبيي اؾت وِ اظ ضٍي ؾبزت اًدبم هيگيطز .اگط وؿي ضا هي ذَاّي اضظيبثي وٌي « صِذٕقُ الحذٗث ٍ أَداءٔ
االهبًٔ» ضا زض اٍ هحه ثعى.
ثٌبثطايي اگط « ش٘عِ» ضا ثِ هؿٌبي فمْي آى ٍ زض همبثل ؾٌي ّب وِ انالً اؾتمبز قيؿِ ضا لجَل ًساضًس زض
ًػط ثگيطينّ ،وِي هب قيؿِ ّؿتين ٍ ثِ آى افتربض هيوٌينٍ ،لي اگط قيؿِ ٍالؿي ضا ثِ ؾٌَاى پيطٍي ّوِ
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خبًجِ اظ ؾلي (ؼ) زض ًػط ثگيطين ،هب فمط هي تَاًين ثگَيين « هحتّ » ّؿتين .زض ايي تؿطيف ،ؾطح ثباليي اظ
ايوبى هسّ ًػط اؾت ،حتي اگط ثرَاّين آيِ « ٍإىَ هِيْ شِ٘عٓتِِِ إثٕشاّ٘ن » ضا تبٍيل وٌين ،هيتَاى گفت قيؿِي
ٍالؿي يؿٌي حضطت اثطاّين (ؼ) وِ ّوِ خبًجِ تؿلين هحض ذساًٍس ثَز .زضؾت اؾت وِ ايي آيِ قأى ًعٍل ٍ
تفؿيط زيگطي زاضز ٍ اثطاّين (ؼ) ًؿجت ثِ ؾلي (ؼ) تمسم ظهبًي زاضزٍ ،لي « تأٍٗل» ايي آيِ ( ًِ تفؿيط آى ) ايي
اؾت وِ قيؿِي ٍالؿي ؾلي (ؼ) وؿي اؾت هثل اثطاّين (ؼ) .وؿي وِ اثطاّين ٍاض زض همبثل ذساًٍس تؿلين ثبقس.
ثٌبثطايي ثِ هب زؾتَض زازُاًس وِ ذَز ضا ثِ چٌيي تكيّؿي ًعزيه ٍ قيؿِ ٍالؿي قَين ٍ ثِ هحتّ ثَزى ثؿٌسُ
ًىٌين.
ة) هشجئِ  :ايي فطلِ گطٍّي ثَزًس اظ فطلِ ّبي والهي زض ظهبى ائوِ (ؼ)  .اظ ًػط لغَي« اسجبء» يؿٌي
ثِ تبذيط اًساذتي ؾول ٍ« هطخئِ » افطازي ثَزًس وِ لبئل ثِ ؾول ًجَزُ ٍ اؾتمبز ضا وبفي هيزاًؿتٌس .اظ ًػط
ايي فطلِ ًساقتي ؾول نبلح لطوِاي ثِ ايوبى ًويظًس ٍ ّوبى اؾتمبز وبفي اؾت ٍ التعام ؾولي ضطٍضتي
ًساضز .ائوِ (ؼ) ًؿجت ثِ ذطط اًحطاف فىطي ايي گطٍُ ٍ ًفَش آى زض فطظًساى اهّت اؾالهي ّكساض زازًس « :لَب
ٗٓسٕجِقٌََكُنٕ عٓلَْ٘ن الؤشْجئٔ »؛ هطالت ثبقيس « هطخئِ » فطظًساى قوب ضا هٌحطف ًىٌس ٍ اظ قوب ًگيطًس.
ج) عشفبى ثذٍى ششٗعت :هتبؾفبًِ زض ظهبى هب ضٍي ايي زيسگبُ ثؿيبض تجليغ هيقَز ٍ ًِ تٌْب زض ثيي
هؿلوبًبى ٍ پيطٍاى ازيبى زيگط آؾوبًي ،ثلىِ زض خَاهؽ غيط زيٌي ًيع ؾطفبىّبي ثسٍى قطيؿت قيَؼ پيسا
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وطزُ وِ ّيچ گًَِ تىليف ٍ پبيجٌسي ؾولي زض آًْب ٍخَز ًساضز؛ ٍ اظ ّويي خْت ططفساضاى ثؿيبضي ثِ ٍيػُ
زض ثيي خَاًبى پيسا وطزُ اؾت ،چطا وِ وبضي ٍ تىليفي ثط زٍـ اًؿبى ًويگصاضز .ايي فطلِّبي هتؿسز وِ ثب
اؾبهي گًَبگَى زض خَاهؽ زيٌي ٍ غيط زيٌي غَْض ٍ قيَؼ پيسا وطزُ اؾت يه ثيبى هكتطن زاضًس:
« ايوبى ٍ گطايف للجي وبفي اؾت ،ؾول لعٍهي ًساضز» .

 ) 2-1-4عول تٌْب؛ عول گشاٖٗ
گطٍّي ّؿتٌس وِ ثطؾىؽ زؾتِي اٍل ،ثِ ايوبى ٍ اؾتمبز فطز وبضي ًساضًس ٍ نطفب ؾولي ضا وِ
فطز اًدبم زازُ ٍ اثطي وِ زض خبهؿِ گصاقتِ اؾت ضا هْن هيزاًٌس .پطاگوبتيؿي وِ فيلؿَفبى آهطيىبيي هططح
وطزُ ٍ ثؿيبضي اظ افطاز هتدسز غطة ظزُي ظهبى هب ّن ثِ آى گطايف پيسا وطزُاًسّ ،ويي ؾولگطايي ٍ
اّويت ًسازى ثِ ايوبى ٍ اؾتمبز اؾت .ايي افطاز هي گَيٌس اؾتمبز زضًٍي فطزّ ،ط چِ هيذَاّس ثبقس ،چِ
ذَة ٍ چِ ثس ،هْن ًيؿت ثلىِ هْن ؾولي اؾت وِ فطز اًدبم هيزّس ٍ اثطي وِ آى ؾول زض خبهؿِ
هيگصاضز.
ًىتِ غطيفي وِ ثبيس ثِ آى تَخِ وطز ايي اؾت وِ ثب تَخِ ثِ پبيجٌسي هؿلوبًبى ثِ اؾتمبزات اؾالهي ،ايي
تفىط ّوبًٌس هىبتت زيگط هثل زهَوطاؾي ،ليجطاليؿن ٍ ...ثب توبم هؤلفِ ّب ،ضيعُ وبضيْب ٍ خعئيبتف ٍاضز
خَاهؽ اؾالهي ًكسُ اؾت ( چَى هَضز پصيطـ لطاض ًويگطفتِ ) ثلىِ ضگِّبيي اظ آى زض خبهؿِ ضؾَخ وطزُ
 .به دلیل همیت نقد و بررسي اين ديدگاه ،در جلسه پنجم اين موضوع به طور مبسوط بحث شده است.
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ٍ زاهي ثؿيبضي اظ افطاز هتدسز ضا گطفتِ اؾت ،ثِ ًحَي وِ زض اضظقيبثيّب انال ثِ ايوبى ٍ اؾتمبز فطز وبضي
ًساضًس ٍ فمط ؾول اًدبم قسُ ٍ آثبض آى ضا هْن هيزاًٌس.
اگط زض طَل تبضيد فطزي فمط ضٍي ؾسُي هحسٍزي اثط گصاقتِ ثبقس آى ضا اضظقوٌس ًويزاًٌس ،ثلىِ
آًْبيي ضا هْن هيزاًٌس وِ وبضّبي ثعضي اختوبؾي اًدبم زازُ ثبقٌس .حتي زض هيبى اهبهبى ؾليْن الؿالم  ،اهبم
حؿيي(ؼ) ضا ثيكتط هَضز تَخِ لطاض هيزٌّس ٍ هيگَيٌس اهبم هَؾي خؿفط (ؼ) چِ وبض هثجتي اًدبم زازُ اؾت؟!
فمط ثِ زًجبل ؾولگطايي هحض ّؿتٌس ٍ ًتبيح هلوَؼ آى.
زض ايي اؾتمبز فمط آثبض زًيَي ؾول هْن اؾت ،زض حبلي وِ اظ ًػط اؾالم ّن اثط هؿٌَي ؾول هْن اؾت وِ
چمسض هب ضا ثِ ذساًٍس ًعزيه هيوٌسّ ،ن اثط اذطٍي ٍ اثطي وِ زض ضٍح اًؿبى هيگصاضز ٍ ثبلي هيهبًس ٍ
ّن آثبض زًيَي آى.

 ) 3-1-4اٗوبى ٍ عول تَأم :
اظ ًػط اؾالم ايي زيسگبُ نحيح هي ثبقس .ؾول ثسٍى ايوبى ٍ ايوبى ثسٍى ؾول هَضز لجَل ًيؿت.

ثحث ٍ تَض٘ح:
ثؿس اظ ثيبى زيسگبُّبي هرتلف زض هَضز«لعٍم ؾول» ٍ يب ؾسم لعٍم آى ثِ ًمس ٍ ثطضؾي ّط يه اظ
آًْب هيپطزاظين.آى چِ وِ اّويت زاضز ،تَخِ ّوِ خبًجِ ثِ اثؿبز ٍخَزي اًؿبى اؾت .اگط يه ثؿس هَضز
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تَخِ لطاض گطفتِ ٍ اثؿبز زيگط فطاهَـ قًَس ،اًؿبى زچبض تؿسز قرهيت قسُ ٍ ًويتَاًس ثِ ؾَي ووبل ؾيط
وٌس .اگط فطزي هؿلوبى ثبقس ٍ توبم ضيعُ وبضيْبي اؾالم اؾن اظ ًوبظ ،ضٍظُ ،حح ٍ ...ضا ّن اًدبم زّس ٍلي
لؿوتي اظ اؾتمبزات هثال ٍاليت ضا لجَل ًساقتِ ثبقس اظ ًػط ضٍايبت هؿهَهيي

(ؼ) پصيطفتِ ًجَزُ ٍ هَضز

ًىَّف لطاض گطفتِ اؾت .يه هؿلوبى ؾٌي هصّت وِ ّوِ زؾتَضّبي اؾالهي ضا اًدبم هي زّس ٍلي ٍاليت
ضا لجَل ًساضز اؾوبلف هَضز لجَل ًيؿت.
الجتِ هؿتضؿفيي فىطي اؾتثٌبء ّؿتٌس .زض لطآى وطين ؾَضُ ًؿبء آيِ

 98ثِ ايي هَضَؼ اقبضُ قسُ

اؾت:
« اِلَب الؤسٕتَضْعٓفِ٘يَ هِيَ الشِجٓبلِ ٍ الٌِسبءِ ٍ الَِلْذاىِ ال ٗٓسٕتَطِ٘عَٔىَ حِ٘لًَٔ ٍٓالْٕٗٓتَذٍٔىَ سٓجِ٘الً» .
افطازي وِ ّيچ ضاّي ثطاي ضؾيسى ثِ حميمت ًساقتِاًس ،اؾتثٌبء ّؿتٌس .هثل يه فطزي وِ زض يىي اظ
ضٍؾتبّبي زٍض زؾت فالى وكَض آفطيمبيي ظًسگي هيوٌس ٍ ّيچ اهىبًي ثطاي زؾتيبثي ثِ اطالؾبت زض
اذتيبضـ ًيؿت ٍ يب يه اًؿبى هؿيحي ٍ يب ؾٌي هصّت وِ زض هٌطمِ اي ثِزًيب آهسُ ٍ ثعضي قسُ وِ ثِ
ّيچ ٍخِ ثِ غيط اظ حمّبًيت ؾلوب ٍ زيي ذَزـ ،چيع زيگطي ثِ شٌّف ًطؾيسُ اؾت .چٌيي افطازي،
هؿتضؿف فىطي ٍ اؾتثٌبء ّؿتٌس ٍ ذساًٍس يه لؿوت ًبظلي اظ ثْكت ضا ثِ آًْب اذتهبل زازُ اؾت .الجتِ
ذساًٍس ايي گطٍُ ضا يه اهتحبى لحػِاي هيوٌس ،اگط زض ثطاثط حك تؿلين ثبقٌس ثِ ثْكت ٍ اگط تؿلين حك
ًكًَس ثِ خٌْن هيضًٍس.
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اؾتضؿبف فىطي زض ؾبلن ٍ ؾَام هوىي اؾت؛گبّي يه فطز زض ؾلوي ذبل زاًكوٌس ٍ ؾبلن اؾت،
ٍلي اظ ًػط اؾتمبزي هؿتضؿف فىطي هحؿَة هيقَز.
زض ؾَي همبثل ،افطازي ّؿتٌس وِ حطف حك ثِ آًْب ضؾيسُ ٍلي ثِ ّط زليل زض ثطاثط حك ايؿتبزُ ٍ
آى ضا ًپصيطفتِ ٍ يب ثياؾتٌبيي وطزُ اًس .زض ضٍايبت هب آهسُ چٌيي افطازي وِ ثب ٍخَز آگبّي اظ حميمت،
ٍاليت ضا ًپصيطفتِاًس ،شضُاي اظ اؾوبلكبى همجَل ًويثبقس ،حتي اگط ثِ اًساظُي ؾوط ًَح ،زض هؿدسالحطام
ثيي همبم اثطاّين ٍ وؿجِ ،قجْب ثِ ًوبظ ثبيؿتٌس ٍ ضٍظّب ضا ضٍظُ ثگيطًسٍ .لي اگط فطزي هؤهي ٍ قيؿِي فمْي
ثبقس ،هحجت ّن زاقتِ ثبقس ٍ تب حسٍزي پبيجٌس ثِ اؾوبل ثبقس ،ثِ ّوبى همساضي وِ ؾول هيوٌسً ،عز ذساًٍس
ٍ زض آذطت هأخَض ذَاّس ثَز.
گطٍّي ّن وِ فمط ؾميسُ ضا هْن هيزاًٌس ٍ ثطاي ؾول اضظـ لبئل ًيؿتٌسً ،يع زض اقتجبُاًس .ايي ًػطيِ
زض ظهبى ائوِ (ؼ) تَؾط فطلِ هطخئِ ٍ زض ظهبى هب ّن زض ؾطفبىّبي ازيبى هؿيحيت ٍ يَْزيت ٍ حتي ازيبى
غيط اثطاّيوي تطٍيح هي قَز .حتي فطلِ ّبيي اظ هؿلوبًبى اظ قيؿِ ٍ ؾٌي ططفساض ايي ًػطيِ ّؿتٌس .زض
خبهؿِي قيؿي هب ّن فطلِّبي فطاٍاى ٍ گًَبگًَي قىل گطفتِاًس وِ ؾطفبى ثسٍى قطيؿت ضا تطٍيح هيوٌٌس
ٍ ثؿيبضي اظ خَاًبى قيؿِي هب خصة ايي فطلِّب قسُ ٍ هيقًَس .ثطذي اظ ايي افطاز حتي ًوبظ ذَاًسى ضا
ّن تَخيِ ٍ ذَز ضا ثي ًيبظ اظ آى هي زاًٌس ٍ هيگَيٌس چِ لعٍهي زاضز ذن ٍ ضاؾت قَين ٍ شوط ّبي ؾطثي
ضا ثط ظثبى خبضي وٌين .خَّطُ ٍ حميمت ًوبظ چيؿت ؟ هب هيتَاًين ثسٍى اًدبم اؾوبل غبّطي ًوبظ ثِ آى
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حميمت ثطؾين .زض هَضز ثميِي اؾوبل ؾجبزي هثل ظوبٓ  ،حح ٍّ ...ن چٌيي تَخيْبتي زاضًس؛ هيگَيٌس چِ
لعٍهي زاضز ايي ّوِ ؾرتيّبي هؿبفطت ٍ ّعيٌِ ضا هتحول قَين تب ذبًِي گلي ضا طَاف وٌين ،اگط ّسف
اظ حح ٍ حميمت آى تؿلين زض ثطاثطذساًٍس اؾت ،هي تَاى زض ّويي خب ّن ثِ آى حميمت ضؾيس! ٍثِ ّويي
تطتيت ،تب زض ًْبيت هيگَيٌس ثطاي ضؾيسى ثِ حميمت ،قطيؿت الظم ًيؿت ٍ اظ ططيمت ّن هيتَاى ثِ حميمت
ضؾيس.
ثب تَخِ ثِ اّويت ايي هَضَؼ ،يه فهل ضا ثِ ثحث « ؾطفبى ثسٍى قطيؿت » ٍ ًمس ٍ ثطضؾي آى
اذتهبل ذَاّين زاز.
اظ ؾَي زيگطگفتين ثطذي فالؾفِي غطثي ثِ ؾولگطايي هحض ( پطاگوبتيؿن ) هؿتمسًس ٍ افطاز ثؿيبضي
زض خبهؿِي هب ثِ ٍيػُ آًْبيي وِ هدصٍة غطثيّب ّؿتٌس ًيع آگبّبًِ ٍ يب ًبآگبّبًِ ثِ ايي ًػطيِ گطايف پيسا
وطزُاًس .زض ايي ًػط اضظـ ؾلوب ٍ زاًكوٌساى ٍ زض ول اًؿبى فمط ثِ آثبض اختوبؾي اؾت ٍ تَخْي ثِ آثبض
هؿٌَي آًْب ًساضز .هوىي اؾت فطزي هَلؿيت ثطاي اًدبم ؾول اثط گصاض ًساقتِ ٍ قبيس قطايط ظهبى ٍ هىبى
اخبظُي ثطٍظ آثبض اختوبؾي ضا ثِ اٍ ًسازُ ،يب زض ؾبلْبي ثؿس اثط آى ًوبيبى قَز .زض ايي زيسگبُ ،ايي افطاز
اضظقي ًساضًس ٍلي اگط يه اًؿبى هتؿهت ٍ يب حتي ثس شات ،زض قطايطي وبضي اًدبم زّس وِ ثِ طَض اتفبلي
زض خبهؿِ اثطگصاقتِ ثبقس ،هَضز لجَل ٍ احتطام ذَاّس ثَز.
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اقىبل ايي زيسگبُ ايي اؾت وِ ثطاي ضٍح ٍ اثط ؾول زض ضٍح اًؿبى اضظقي لبئل ًيؿت ٍ فمط ثِ
يه ثؿس اظ اثؿبز ٍخَزي اًؿبى تَخِ وطزُ اؾت .اگط هب ثرَاّين ايي زيسگبُّب ضا ( چِ ؾول گطايي هحض ٍ
چِ ؾطفبى ّبي ثسٍى قطيؿت ) زضؾت تحليل وٌين ،ثبيس ثِ توبم اثؿبز ٍخَزي اًؿبى تَخِ زاقتِ ثبقين.
اًؿبى زاضاي اثؿبز هرتلف ٍخَزي هثل ثؿس خؿوبًي ،ثؿس ثطظذي ،ثؿس ضٍحي ٍ ...هيثبقس پؽ زيسگبّي
زضؾت ٍ وبهل اؾت وِ توبهي ايي اثؿبز ضا هَضز تَخِ لطاض زّس .اگط هب فمط يه ثؿس ضا گطفتِ ٍ ثِ ثميِي
اثؿبز ثيتَخِ ثبقين ،ثِ ّوبى اًساظُ زض ضؾيسى ثِ ذسا ٍ آذطت ًبلم ذَاّين ثَز.
لصا چِ افطازي وِ ؾول گطايي هحض ضا تطٍيح هيوٌٌس ٍ چِ آًْبيي وِ ثِ زًجبل ؾطفبى ثسٍى قطيؿت
ّؿتٌس ،زيسگبُ ًبلهي زاضًس.

 )2-4لعٍم ؾلن ٍ ؾول تَأم ( زض لطآى ٍ ضٍايبت )
زض ضٍايبت هب ايوبى ٍ ؾول ثِ نَضت تَأم هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت .آى خبيي وِ نحجت اظ ؾلن
ٍ ؾول قسُ ،هٌػَض اظ ؾلن ،ؾلن ضؾوي ،حهَلي ٍ زاًؿتي تٌْب ًيؿت ،ثلىِ ؾلن حضَضي ٍ يب ّوبى ايوبى
هَضز ًػط اؾت؛ ؾلوي وِ زض ٍخَز اًؿبى خبي هيگيطز ًِ زض شّي اٍ .زض لطآى ّن حسٍز

 360ثبض ٍاغُي

ؾول ٍ هكتمبت آى آهسُ اؾت .اگط ثِ ؾجبضاتي هثل « أَلَزٗيَ آهٌَٓا ٍ عٓوِلَا الّصَبلحبت » « ،إِىَ اهلل ثوب تَعٕوٓلَىَ
ثّٓص٘ش» « ،لَْب هٓب كَسٓجٓتٕ ٍ عٓلَْٕ٘ٓب هٓب اكْتَسٓجٓتٕ » ٍ ...تَخِ وٌينّ ،وطاّي ايوبى ٍ ؾول ضا ثِ ٍضَح ذَاّين
زيس .ثِ تؿجيط ؾالهِ حؿي ظازُ آهلي وِ اظ ؾالهِ طجبطجبيي ًمل هي وٌٌس ،اًؿبى تهَيط ؾول ذَزـ
72

هيثبقس؛ يؿٌي اًؿبى ضا ؾولف هيؾبظزّ .ط لسض ؾول وٌين ،ضٍحوبى ضا هؿوبضي وطزُ ٍ ذَزهبى ضا
هيؾبظين .ذساًٍس اهتيبظ ؾبذتي ذَز ضا ثِ هب زازُ تب ثب اؾوبل ذَزهبى آى ضا ثؿبظين .زض ايي زًيب اؾوبل هب
هَخت لطة هيقَز ٍ ّويي اؾوبل زض آذطت هتدلّي قسُ ٍ توثّل پيسا هيوٌٌس.
ثِ ايي زؾب وِ زض تؿميت ًوبظ ؾهط ذَاًسُ هي قَز زلت فطهبييس:

 اللّْٔنَ إًِِٖ أعَرُثِكٓ هِيْ ًَفْسٍ ال تَشْجٓعٕ
خذاٗب ثِ تَ پٌبُ هٖثشم اص ًفسٖ كِ اشجبع ًوٖشَدً ( .فؿي وِ ؾيط ًويقَز ،ظيبزُذَاُ اؾتً ،فؿي وِ
ًويتَاًس زض همبثل توبيالت ًفؿبًي ثبيؿتس).
اؾتؿبشُ يه لفع ؾبزُ ًيؿت ثلىِ يؿٌي پٌبُ ثطزى وبهل ٍ ّوِ خبًجِ ثِ ذساًٍس اؾت ،هثل حضطت
يَؾف(ؼ) ٌّ ،گبهي وِ زض آى قطايط ؾرت لطاض هيگيطز هيفطهبيس «:هٓعٓبرَ اهلل » ٍ ثب توبم ٍخَز ،ذَزـ ضا
زض پٌبُ ذساًٍس لطاض هيزّس .هب ّن اگط هيذَاّين اظ قط قيطبى ٍ َّاي ًفؽ ًدبت پيسا وٌين ،ثبيس ذَزهبى
ضا ثب توبم ٍخَز زض زاهي ذساًٍس لطاض زازُ ٍ ثِ اٍ پٌبُ ثجطين.

ٍٓهِيْ قَلْتٍ ال ٗٓخْشَعٕ
ٍ قلجٖ كِ خشَع ًذاشتِ ثبشذ.
ٍ ؾجبضت ثؿسي وِ هَضز ًػط ثحث هبؾت :
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ٍ هِيْ عِلْنٍ ال ٌْٗٓفَعٕ.
ٍ علوٖ كِ ًفعٖ دس آى ً٘ست .هٌػَض ؾلوي اؾت وِ اثطي زض ضٍح ذَز اًؿبى ٍ زيگطاى ًگصاضز.
ثطوت ؾلن ثِ اثط آى زض ضٍح اؾت .ؾلن ؾَزهٌس ،ؾلوي اؾت وِ آثبضآى توبم اثؿبز ٍخَزي اًؿبى ضا زض
ثطگيطز.
ؾبلوي وِ ثِ ؾلن ذَز ؾول ًىٌس « ،علن ال ٌٗفع » زاضز.

ٍٓ هِيْ صٓلَبٍٓ ال تُشفَعٕ ٍ ،هِيْ دٔعٓبءٍ ال ٗٔسٕوٓعٕ.
ٍ اص ًوبصٕ كِ ثبال ًشٍد( هَسد قجَل ٍاقع ًشَد) ٍ اص دعبٖٗ كِ شٌ٘ذُ ًشَد.
ثؿيبضي اظ زؾبّبي هب فمط ثب ّسف ذَاًسى ،آى ّن فمط ثطاي اًدبم تىليف ٍ ضؾيسى ثِ ثَاة ٍ
هأيَؾبًِ اًدبم هيقَز ًِ ،ثب ّسف اؾتدبثت .زض نَضتي وِ زؾب ثطاي اخبثت اؾت« :

أُدعًَٖٔ أَسٕتَجِتٕ

لَكُن ».ائوِ (ؼ) اظ زؾبيي وِ هؿتدبة ًكَز ثِ ذسا پٌبُ ثطزُاًس ،ثٌبثطايي ّسف اظ زؾب اخبثت اؾت ًِ فمط
ذَاًسى يه ؾطي اٍضاز ٍ الفبظ ٍ لملمِ ظثبى.
ثٌبثطايي هب هحجت ثسٍى تكيؽ ،ؾول گطايي هحض ٍ ؾطفبى ثسٍى قطيؿت ضا لجَل ًساضين ٍ آًچِ زض
لطآى وطين ٍضٍايبت هؿهَهيي(ؼ) هَضز تبويس لطاض گطفتِ اؾت ،ايوبى ٍ ؾول تَأم هيثبقس.
ذسايب ثِ هحوس ٍ آل هحوس(ل)ّوِ هب ضا خعء هلتعهيي ثِ ٍاليت حميمِي ائوِ(ؼ) لطاض ثسُ.
آهيي
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