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یک هؼضل ثضسگ کِ االى داسین  ،ایٌِ کِ گوبى ثشخی اص هشدم ایي است کِ دیي ٍ اخالق دیٌی سَدی ثشای خبهؼِ ًذاسُ ،
هیگي خبهؼِ سا ثگزاسیذ  ،خبهؼِ ضٌبسبى ٍ سیبستوذاساى ثچشخبًٌذ ٍ دیي سا ثجشیذ دس هحَعِ ی ضخصی افشاد  .اگش چیضی
ّست  ،ثِ خَدم هشثَعِ  ،ثِ خبهؼِ استجبعی ًذاسُ .

هی خَاّین ثشسسی کٌین  ،دلیل ایي ثحث چیِ ؟

ًکتِ اٍل  :دس احکبم دیي  4ثخص داسین  ،هْوتشیٌص ٍاخجبت دیٌی است ٍ اص عشف ًْی هْوتشیي ثخص هحشهبت  ،ثؼذ
فضبیل کِ هستحجبت است ٍ ثؼذ هکشٍّبت کِ  ،یک ثخص کبهالً ضخصی است .هثالً اگش صجح ًبى ٍ پٌیش ثخَسیذ هکشٍِّ
 ،چشا ؟ چَى پٌیش ثشای ّضن ثِ فسفش ًیبص داسد ٍ ثذى ایي سا اص هغض هی گیشد ٍ ثبػث کبّص حبفظِ هی ضَد  ،ثشای ّویي
ثبیذ ثب گشدٍ یب پًَِ ثخَسیذ  ،چَى فسفش داسد  .خت ایي سا ضوب ثخَسیذ یب ًخَسیذ  ،هسألِ ی ضخصی ضوبست  .کسی ًوی
تًَِ ثِ ضوب ایشاد ثگیشُ  ،ضبیذ ضوب دٍست داضتِ ثبضی ایٌغَسی ثخَسی ،حبفظِ ات کن ثطِ.

یب هثالً دس هحشهبت هی گین سشکطی کشدى دس هحیظ خصَصی افشاد ثشای یبفتي هحشهبت حشاهِ  .هثالً ضوب ثشی دس هحیظ
خصَصی افشاد کِ ثِ خَدش هشثَعِ ثْص ثگی چشا ایي کبس سا کشدی حشاهِ ! ثِ ایي هیگي تدسس .ثٌبثشایي ایٌدب ّن دیي
ضخصیِ ضبیذ یکی دٍست داسُ ثشُ خٌْن  .ایٌْب سا ثؼضی ثبّن لبعی هی کٌٌذ .

یک هثبل ثضًن ضوب دس خبًِ خَدتَى اگش سٍی لبلی چبیی ثشیضیذ  ،کسی ًوی تًَِ ضوب سا ثبصداضت کٌِ ثگِ چشا لبلی سا
کثیف کشدی ،اهب اگش ثشی دس ضْش یِ خبیی سا کثیف کٌیذ ایي اضکبل داسُ .
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پس ًکتِ اٍل ایٌکِ کسبًی کِ دیٌذاس ّستٌذ ٌَّ ،ص ًوی داًٌذ چِ چیض ضخصیِ  ،چِ چیض ػوَهیِ .

حذٍد  5-4سبل پیص یکی آهذ گفت فالى آلب تَی گَضی اش یک ّوچیي چیضایی داسُ  ..پشسیذم اص کدب فْویذی  ..هث ً
ال
ایي آلب دصدی کشدُ  ،گشفتٌص تب ایٌدب دسستِ .گفت گَضی اش سا چک کشدین  ،دیذین ایي چیضا سٍ داسُ  .گفتن ایٌکِ دصدی
کشدُ  ،گشفتیذش دسستِ  ،اهب ایٌکِ هَثبیلص سا چک کشدیذ  ،االى ضوب هدشهیذ! اگش ثخَاّین لبػذُ ی دیي سا اخشا کٌین ،
ضوب االى ثبیذ  35ضشثِ ضالق ثخَسیذ  ،چَى هحیظ خصَصی اش سا چک کشدی .ایي دیٌِ  .گفت حبال چی کبس کٌن ؟
گفتن ًوی دًٍن .ایي سا ثشٍ اص همبهبت لضبیی ٍ اهٌیتی ثپشس  ..عجك فتَای اهبم خویٌی سحوِ اهلل ػلیِ هَسس خوَْسی
اسالهی ضوب اخبصُ ًذاسی دس اهَس ضخصی کسی دخبلت کٌی .

حبال یک سؤال هوکٌِ تَی رّي ضوب ثیبد کِ ثشخی هبهبى ٍ ثبثبّب هَثبیل ثچِ ضَى سا چک هی کٌٌذ ! ایي حکوص چیِ ؟
ضوب تب ٍلتی تحت ٍالیت پذس ٍ هبدس ّستی حذٍدا تب  18سبلگی  ،فمظ ٍلیّ ضوب هیتًَِ چک کٌِ  ،الجتِ پذس ٍ هبدسّب ّن اگش
دس اهَس ضخصی ثچِ ّب دخبلت هی کٌٌذ ثِ دًجبل سَد اٍ ّستٌذ  [ ،خیشخَاُ اٍ ّستٌذ ] ًوی خَاٌّذ هچ گیشی کٌٌذ ٍ
ػزاثص کٌٌذ .
الجتِ فمظ پذس ٍ هبدس  ًِ ،خَاّش ٍ ثشادس ٍ هؼلن ! ثمیِ چٌیي حمی ًذاسًذ .

هتؼجذیي اص ایي ًکتِ غبفلٌذ  ،ثِ ثْبًِ اهش ثوؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثِ داخل هحیظ ضخصی افشاد ٍسٍد هی کٌٌذ ٍ ایي ثبػث
هیطِ هشدم ثگي پس ضوب تَ ّیچ خب ٍسٍد ًکٌیذ چَى کبسِ غلغِ  ،تؼویوص هی دٌّذ کِ ثِ ثمیِ اش چی کبس داسی تَی
خیبثَى ّن دٍست داسُ ّویي کبسٍ ثکٌِ....

دٍم  :هتؼجذیي هب اٍلَیت ثٌذی ًوی کٌٌذ .
هثالً یک کبس حشاهِ یکی ثذتش  .فحطب  ،دسٍؽ  ،دصدی  ،غیجت  ،ایٌْب ّوِ حشاهِ  .اهب ایٌکِ کذاهص ثذتشُ  ،اص کذام ضشٍع
کٌین  ،ایي خیلی هْوِ !
دیذیذ هیگي ضتش دصدّب سا ٍل کشدى  ،آفتبثِ دصدّب سا گشفتي  .ثؼضی ّب هیگي چشا ثضسگتشیي گٌبّْب سا ٍل کشدیذ ،
کَچکتشیٌْب سا گشفتیذ ! هب هیگین اٍلَیت ثٌذی هْوِ .
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هثالً ضوب هی خَاّیذ غزا ثخَسیذ  ،خیلی ٍلتِ ّن حوبم ًشفتیذ  ،ثذى ضوب اص سش تب پب کثیفِ  .خت آى هَلغ کِ هی خَاّیذ
غزا ثخَسیذ اٍل ثبیذ کدب سا ثطَسیذ ؟  -دست ٍ صَست .
اگش ثخَاّی ثشی سشت سا ثطَسی  ،ثذًت سا ثطَسی ّوِ ثِ ضوب ایشاد هی گیشى  .ثشای غزا خَسدى ثبیذ اٍل دست ٍ صَستت
سا هی ضستی  ،چَى ایي کبس سا ًکشدی  ،آى ضستطَ ّب کِ دسست ثَد  ،ثبیذ ّن هی ضستی  ،ػمالًی خلَُ ًوی کٌذ !

دس خبهؼِ ّن ّویي عَسیِ  .ثبیذ ثب ّوِ ی هَاسد حشام ثشخَسد ثطِ فحطب  ،دسٍؽ  ،دصدی  ،غیجت ٍ  ..اهب ثبیذ اٍلَیت ثٌذی
ثطِ .
گبّی هتؼجذیي اٍلَیت ثٌذی ضَى دسست ًیست  ،اص خبیی ضشٍع هی کٌٌذ کِ تَخیِ ػمالًی ًذاسد .
دس ضستطَّبیی کِ دس خبهؼِ هی کٌین  ،ثبیذ اٍلَیت ثٌذی هب دسست ثبضذ  ،دس کالس  ،هذسسِ  ،فبهیل  ،خبهؼِ  ،ثب
اعشافیبى ٍ  ..اگش هی خَاّیذ هٌُکشی سا ًْی کٌیذ  ،اٍلَیت ثٌذی داضتِ ثبضیذ .

یک ضؼشی هَلَی داسد ثِ ایي هضوَى کِ خَاًی داضتِ دس هسدذ فحطب هی کشدُ  ،یکی هیبد ثْص هیگِ خدبلت ثکص ،
چشا ایٌدب فحطب هی کٌی ٍ اة دّبى هی اًذاصد کف هسدذ  .اصحبة هسدذ ایي فشد سا کِ آة دّبى اًذاخت هی گیشى ٍ
ثْص هی گي چشا هسدذ سا کثیف کشدی !
ضشٍع هی کٌٌذ ثب ایي ثشخَسد هی کٌٌذ  .هَلَی ًتیدِ هی گیشُ ثشای ثشخَسد ثب هٌکش ثبیذ حتوب اص اٍلَیتْب ضشٍع کٌین  .پس
اٍلَیت اٍل ایٌکِ آى خَاى سا ثگیشًذ  ،ثؼذ اگش کسی هی خَاّذ خلَی هٌکش سا ثگیشد  ،حك ًذاسد آة دّبى ثیٌذاصد دس هسدذ
.
دس اٍلَیت ثٌذی ضوب ثبیذ چی کبس کٌی ؟ ثبیذ ثجیٌی چی الصهِ اٍل ثب آى ثشخَسد کي.

سَهیي ًکتِ  :ػذم سػبیت اًصبف دس هتؼجذیي
اًصبف یؼٌی ضوب اگش هی خَاّی ثِ یک خَثی یب ثذی ثشخَسد کٌی ٍ ثِ آى ًوشُ ثذّی  ،ثبیذ ساخغ ثِ ایي ثذی یب خَثی ،
اٍل خَدت سا ثگزاسی خبی عشف همبثل .
اگش دس خبی عشف همبثل خَدت سا ثگزاسی  ،ثؼذ هی تًَی ًوشُ ثذّی یب ثْتشیي حُکن سا داضتِ ثبضی .
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یبدهِ اٍایل هذسسِ سّپَیبى سبل  84یب  85یک دختشی ثشای هي ًبهِ ًَضتِ ثَد ثذٍى اسن کِ هي دس کالسوَى یک ًفش
خیلی ثْن حسبدت هی کشد ،ػلتص ّن ایي ثَد .1هي دسسن اص اٍ ثْتش ثَد .2ظبّشم اص اٍ ثْتش ثَد .3خبًَادُ ام اص اٍ ثْتش ثَد
 ،ثؼذ خَاستن ثبّبش ثشخَسد کٌن  ،فکش کشدم چی کبس کٌن لَدِص سا دس ثیبسم !فکش کشدم اگش هي خبی اٍ ثَدم حسبدت هی
کشدم یب ًِ  ،دیذم حسبدت هی کشدم  ،ثؼذ ثب خَدم گفتن اگش خبی اٍ ثَدم  ،حسبدت هی کشدم  ،دٍست داضتن عشف همبثل
چِ ثشخَسدی کٌِ !
دٍست داضتن عشف ثْن ًضدیک ثطِ  ،ػاللِ ثَسصُ ّ ،ویي کبس سا کشدم  .االى اٍالً ثسیبس دٍستبى خَثی ّستین  ،چَى هي
خَدم سا دلیمبً خبی اٍ لشاس دادم ٍ ّش ػکس الؼولی کِ هی خَام ًطبى ثذم ثِ اٍى فکش هی کٌن .
ثبًیبً یک هطکل ثضسگی کِ هي داضتن ٍ ّیچ کس خجش ًذاضت  ،ثؼذ اص ایي ثشخَسد آى هطکل هي ّن حل ضذ  .خذا ٍلتی
دیذ هي خَدم سا خبی کَچکتش ٍ پبییي تش اص خَدم گزاضتن  ،خذا ّن خَدش سا خبی هي گزاضت ٍ هطکل هي ّن حل ضذ .

ًکتِ چْبسم  :هتؼجذیي هب سٍش ضٌبسی ضَى خَة ًیست ً ،وی داًٌذ سٍضص چیِ ؟
دس سٍایت داسین اگش ػصجبًی ضذی ّیچ تصویوی ًگیش !
هثالً االى عشف سٍش فطبس آهذُ  ،سگْبی گشدًص ثش آهذُ ضذُ  ،دست ٍ پبش داسُ هی لشصُ  ،هیگِ  :دیگِ ایي کبس سا ًوی
کٌن  ، ًِ .هیگي ایي سا ًگَ .
ٍلتی ػصجبًی ضذی  ،ضشٍع کي ثِ صهبى دادى [ ،صجش کي ] چَى دس ػصجبًیت ثذتشیي تصوین سا هوکٌِ ثگیشی  ،ثْتشیي
تصوین دس صهبى آساهص گشفتِ هیطِ .
اٍلَیت ثٌذی ٍ سٍش ضٌبسی یؼٌی صجش کي  ،صهبى ثذُ  ،سکَت کي  ،آساهص کِ ثشلشاس ضذ تصوین ثگیش .

اهبم صبدق ػلیِ السالم هی فشهبیٌذ  :دس ٌّگبم ػصجبًیت اگش ایستبدی  ،ثٌطیي  ،اگش ًطستِ ای ثلٌذ ضَ ٍ ،ضَ ثگیش  ،آة
ثخَس ،ػبدی کِ ضذی ثؼذ تصوین ثگیش !
یکی اص هطکالت ایٌِ کِ سٍش ضٌبسی سا خَة ثلذ ًیستین .
سٍش ّوبى چیضی است کِ دس اٍلیي حذس ثْص هی سسی  ،یِ کن فکش کي ثجیي ثبیذ چی کبس کٌی ؟
اٍلیي حذس تَ ثْتشیي حذس ًیست  .فکش کي ثْتشیي کبسی کِ ثبیذ اًدبم ثذی  ،چیِ ؟
ایٌکِ دس ثشخَسدّبهَى دلیمبً خبیی کِ احسبسبتوَى تحشیک هیطِ  ،تصوین هی گیشین  ،ثذتشیي تصویوِ  ،چَى ثْص فکش
ًکشدین !
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سٍش ضٌبسی خیلی هْوِ  .فشض کي ضوب دس خبًِ هطکلی پیذا کشدی  ،یک کن صهبى ثذُ  ،یک کن فکش کي  ،ثجیي ثْتشیي
ساُ حل ثشای ایي هطکل چیِ !

ٍلتی ضوب دس اثش ثشخَسد ثب یک هطکل  ،سشیغ تحشیک هیطی  ،تصوین هی گیشی ّ ،ویي کبس سا خشاة هی کٌِ .

هتؼجذیي هب هؼوَالً ایي عَسی اًذ  ،اص هسبئلی کِ دس خبهؼِ ٍخَد داسد  ،هثالً ثشخَسد ثب دصدی ّبیی کِ دس خبهؼِ است ،
احسبسبت تحشیک هیطِ  ،سشیغ ػکس الؼول ًطبى هی دٌّذ  ،یک کن فکش کي  ،اٍلَیت ثٌذی کي  ،سٍش ضٌبسی کي .
صهبى ثذُ  ،صهبى  ،هکبى  ،ضشایظ سا دس ًظش ثگیش  ،ثؼذ یِ چیضی ثگَ .

ایي ثخص اٍل ثحث ثَد .

اهیش الوؤهٌیي ػلیِ السالم هی فشهبیذ  « :دس خبهؼِ ٍلتی هی خَاّیذ خَثیْب سا ًطش دّیذ یب ثب هٌکشات هجبسصُ کٌیذ  ،اص
حبکوبًتبى ضشٍع کٌیذ » .
الٌبس ػَلی دیيِ هُلَکِْن  :هشدم ثِ دیي حبکوبًطبى ًگبُ هی کٌٌذ  ،پس اص ثبال ضشٍع کٌیذ  ،اگش خَثی داسى ًطش دّیذ ،
الگَ ثطِ  ،اگش ثذی داسى ثشخَسد کٌیذ .

پس دس ثخص اٍل ثحث گفتین سفتبس هتؼجذیي هب اضکبل داسد  ،دس ثخص دٍم ًظش دیي ایي است کِ هب یک لسوت اص
سفتبسّبیوبى ثِ خَدهبى هشثَعِ  ،یک لسوت اص سفتبسهبى ثِ خَلك ( هَشدُم) ٍ لسوتی ّن ثِ خذا ثش هی گشدد  .ضوب دس ایي 3
لسوت ثبیذ ًگشش داضتِ ثبضیذ .
هثالً ضوب دس هبضیي خَدت ّش چِ کِ دٍست داسی  ،هی تًَی گَش ثذی  ،فشض کي یِ کسی دٍست داسُ یِ  CDگَش
ثذُ کِ عشف داسُ ًؼشُ هی کطِ  .ایي ثِ خَدت سثظ داسُ  ،حبال اگش صذای ایي ثلٌذ ثَد ٍ اص هحیظ هبضیي تَ ثیشٍى ثشُ  ،ثِ
گَش کس دیگشی ّن ثشسِ کِ ایي سا دٍست ًذاضتِ ثبضِ  ،ضوب دس حیغِ ی آصادی ثغل دستی ات ٍاسد ضذی !
هثالً دس هبضیي ثغلی عشف داسُ فکش هی کٌِ  ،ضوب هی خَاّی اخجبس گَش ثذی  ،اگش صذای سادیَ سا عَسی ثلٌذ کٌی کِ
اػصبة هبضیي ثغلی سا ثِ ّن ثضًِ  ،ایي کبس ضوب اص ًظش اختوبػی اضکبل داسُ .
ٍلتی هب هی گین خغبّبی اختوبػی یؼٌی خغبیی کِ ضوب اًدبم هی دی ٍ داسُ ثمیِ سا اریت هی کٌذ .
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یِ خبعشُ ثگن  :هي  12سبلن ثَد  ،هطْذ تَ خًَوَى ّوسبیِ ثغلی هَى ًَاس گزاضتِ ثَد ثب صذای ثلٌذ ٍ حالل ٍ حشاهص
ثشام فشق ًذاضت  ،داضتن دسس هی خًَذم  ،تَی خًَِ ّن تٌْب ثَدم  ،یِ آثدی ّن داضت هی خًَذ هب ّن اص ثچگی حضة
اللْی  ،سفتن دس خًَِ ضَى صًگ صدم گفتن هي تَ خًَِ ثغلی ّستن  ،ایي ًَاس ضوب صذاش ثِ خًَِ هب ّن هی سسِ  ،صذاضَ
کن کٌیذ کِ فمظ خَدتَى گَش کٌیذ ! عشف گفت ثشٍ ثچِ  ،چْبس دیَاسیِ اختیبسی !
گفتن چطن  .هٌن سفتن تَ حیبط خًَوَى یک الستیک ثشداضتن  ،آتیص صدم  ،دٍد ّوِ هحلِ سا ثشداضت  ،صًگ صدى آتص
ًطبًی  ،ثَی ثذش ّن هحلِ سا ثشداضتِ ثَد ّ ،وِ ّوسبیِ ّب سیختي ثیشٍى گفتي چی ضذُ ؟ گفتن الستیک ثَد  ،آتیص
صدم 😊.
گفتي غلظ کشدی ! گفتن سفتن دس خًَِ ّوسبیِ ثغلی هَى ایي خَسی گفتن  ،ایي خَسی خَاة داد !توبم ّوسبیِ ّبهَى کِ
ثؼضی ضَى ّن هزّجی ًجَدًذ  ،ثِ آى ّوسبیِ اػتشاض کشدًذ  ،کِ ثچِ داسُ دسس هی خًَِ چشا صذای ًَاستَى سا ثلٌذ
کشدیذ ؟ ثِ هي گفت چْبس دیَاسیِ اختیبسی  ،هٌن گفتن چْبس دیَاسی اختیبسی ِ تَ خًَوَى الستیک آتیص صدم !
😊😊

چْبس دیَاسی اختیبسی یؼٌی چی ؟ آدم ػمالً ًجبیذ دس چبسچَة آصادی دیگشاى ٍاسد ثطِ  .ثٌبثشایي ثِ ایي ًتیدِ هی سسین ،
کِ ثشخی اص سفتبسّبی هب تظبّشات ثیشًٍی داسد  ،پس ًوی تًَین ثگین چْبس دیَاسی اختیبسی  ،ایي سا دیگِ ًویگي حشین
ضخصی .

ضوب تَ هَثبیلت ّش چی خَاستی گَش ثذُ  ،اهب ًوی تًَی دس هَثبیلت یِ چیضی پخص کٌی کِ ثغل دستی ات اریت ثطِ .
توبم سفتبسّبی دیٌی هَى سا ثیبین ّویي خَس ٍصى کٌین ٍ همیبس ثزاسین  ،چْبس دیَاسی ضوب اختیبسیِ ثِ ایي ضشط کِ ٍاسد
حیغِ ػوَهی ًطِ !

اگش هی خَاّیذ ثب هٌکشات اختوبػی ثشخَسد کٌیذ  ،حیغِ ضخصی ًیست چَى دیگِ اص چبس چَة چبس دیَاسی صدُ ثیشٍى !
یک هثبل سا ثشسسی کٌین  :یَْ تَ هولکت آضَة هیطِ  ،ضْش سا اتص صدًذ  ،آسیت صدًذ  ،تحمیك هی کٌٌذ  ،هی ثیٌٌذ
آضَة اص اخالل گشی هبَّاسُ است  ،حبال ضوب خَدت سا ثگزاس خبی دادستبى  ،ثبیذ چِ حُکوی ثذی ؟
ایي [ اخالل گشی ] اثشاتص اهذُ دس خیبثَى  ،دیگِ اثشاتص هبل خَدش ًیست !یب هثالً ًَاس هجتزل هطکل اخاللی ایدبد
هی کٌِ  ،اهب هبَّاسُ هطکل سیبسی ٍ عجك لبًَى هصَة هدلس ضَسای اسالهی خوغ آٍسی هبَّاسُ لبًًَیِ .
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هثالً یک هَلغ دٍلت یک ضجکِ اختوبػی سا فیلتش هی کٌذ  ،چشا ؟ ثِ خبعش هطکل سیبسی  .ایٌستبگشام لغؼبً کثیف تشیي
ضجکِ اختوبػیِ اهب فیلتش ًویطِ ٍ ،لی تَییتش فیلن ٍ ػکس ًذاسُ  ،اهکبى ایٌکِ دس هفبسذ ٍاسد ضَد ًذاسُ  ،اهب چَى اثشاتص
سیبسیِ فیلتشُ .
دس فضبی ایٌستبگشام  70 ٪هغبلت غیش اخاللیِ  ،ایي حشف خَد غشثیْبست  ،سخٌشاًی چٌذ سٍص پیص یکی اص هسئَلیي
خبهؼِ ضٌبسی آهشیکب  ،کِ عجمِ ثٌذی کشدُ ثَد کِ دس اهشیکب  ،ایٌستبگشام اٍلِ ٍ یَتیَة آخشُ .

ثشین سشاؽ اثشاتی کِ دیي داسی دس فشد داسد ٍ عجؼبت اختوبػی آى :
ایي یؼٌی چی ؟ هطخصبً ضوب هی تًَی آدم احسبسبتی ثبضی یب ضخصبً ضوب آدهی ػصجی ثبضی  ،تَ خًَِ ثضًی ضیطِ ّب سا
ّن ثطکٌی  .کسی حك ًذاسُ ثگِ چی کبس کشدی !
اهب ٍلتی هی سسین ثِ ایٌکِ ضوب ثِ ػٌَاى یک هسلوبى دیٌذاس تظبّشات ثیشًٍی ات  ،یؼٌی آًچِ هشدم هی ثیٌٌذ  ،پبی خَدت
ًَضتِ ًویطِ  ،پبی حدبثت  ،پبی دیٌت ًَضتِ هیطِ  ،ایٌدب اثشات اختوبػی پیص هیبد  ،ضوب ثِ ػٌَاى هسلوبى هؼتمذ حك
ًذاسی ػصجیتت سا دس خبهؼِ ًطبى ثذی  .چشا ؟
چَى اٍل ثِ پَضص ٍ دیي ٍ ضٌبسٌبهِ ات ًگبُ هی کٌٌذ  ،ثؼذ ثِ خَدت ًگبُ هی کٌٌذ .

یکی دیگش اص اضکبالت هب ّویٌِ  ،هب فکش هی کٌین دیي یک همَلِ ی ضخصیِ  ،دس حبلی کِ کبسّبیی کِ هب هی کٌین  ،پبی
دیي ًَضتِ هیطِ  ،دیگِ همَلِ ی ضخصی ًیست .یؼٌی اگش دثیشستبى سّپَیبى ضخصیِ  ،اص دس کِ هی آی تَ ضخصیِ  .اهب
ٍلتی اص دس سفتی ثیشٍى  ،داًص آهَص سّپَیبًی  ،یک تظبّشات ثیشًٍی داسُ ثشات .
ضوب تَی خًَِ ٍلتی یک اخالق ثذی سا ًطبى هیذی پبی تشثیتت ٍ پذسٍ هبدست ًَضتِ هیطِ  ،ضخصی ًیست  .ضوب حك
ًذاسی پذس ٍ هبدست سا ثذًبم کٌی  ،ثگي چمذس ثی تشثیتِ ّ ،وص تمصیش پذسضِ ًتًَستِ سٍی ایي کبس کٌِ !

اهیشالوؤهٌیي ػلیِ السالم دس ًْح الجالغِ سسوبً دستَس هی دٌّذ ً ،ویطِ اسوص سا گزاضت سیب  ،تظبّش است  ،تَ کِ حلین
ًیستی  ،ادای افشاد حلین ٍ ثشدثبس سا دسثیبس  .چَى ثِ پبی دیي ًَضتِ هیطِ  ،دیٌذاساى ایي عَسی اًذ .
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لضیِ هبلک اضتش سا کِ ضٌیذیذ کِ داضت دس ثبصاس ساُ هی سفت  ،یک التی آهذ  ،آة دّبى سیخت سٍی اٍ  .ثؼذ هبلک اضتش
حشکت کشد  ،خلَی خوغ خلَی هشدم سفت ثِ عشف هسدذ  ،هشدم ثِ آى فشد گفتٌذ ایي هبلک اضتش ثَد  ،تَ اضتجبّی گشفتی
.
آى فشد دیذ  ،هبلک سفتِ هسدذ داسُ ًوبص هی خًَِ  .آهذ پطت سشش کِ ػزسخَاّی کٌِ  .هبلک گفت آهذم ًوبص خًَذم
کِ خذا تَ سا ثجخطذ .
ایي یؼٌی ػظوت دادى ثِ دیي .هبلک هی تًَست ثشُ خًَِ ًوبص ثخًَِ  ،ػوذاً دس هسدذ آهذ ًوبص خَاًذ  ًِ ،ثِ ایي لصذ کِ
ثگِ هي خَثن  ،هی خَاست ثگِ دیي خَثِ .

هثالً ضوب فشض کٌیذ هب دم دس کبًَى اًتظبهبت هی گزاسین کِ خَش آهذ ثگِ  .ایي فشد ثبیذ لجخٌذ ثضًِ  .ایي لجخٌذ سیب
ّست ؟ ًِ ظبّشیِ  .ضبیذ اٍ اصالً اص ضوب خَضص ًیبد  ،ضوب سا ّن هی ثیٌِ حبلص ثِ ّن ثخَسُ  .ضبیذ ثب ضوب ّن هطکل
داضتِ ثبضِ اهب ٍلتی هی ایستِ دم دس هَظفِ لجخٌذ ثضًِ ٍ ثِ ضوب ثگِ خَش آهذیذ  ًِ .ثشای ایٌکِ ثگیذ ایي آدم خَثیِ ،
ثشای ایٌکِ ایي هحیظ خَثِ .
یک خبّبیی سفتبسّبی هب  ،هحیظ هب دیي هب ٍ هشام هب ٍ هکتت هب سا هؼشفی هی کٌذ .
خیلی ٍلتْب هي ٍ ضوب هوکٌِ ًبساحتی دس دلوَى ثبضِ  ،اهب ّوذیگشٍ کِ هی ثیٌین  ،لجخٌذ هی صًین  ،چَى دستَس داسین
هسلوبى ثبیذ خَضشٍ ثبضِ  .ایي سا ًویگي ًفبق ٍ سیبکبسی  ،هیگي تظبّش هثجت کِ ٍاخت است ثِ ًفغ دیي داضتِ ثبضین.

ثٌبثشایي ثؼضی خبّب سفتبسّبی ضخصی هب صیبد ّن ضخصی ًیست ً ،طبى دٌّذُ ی خیلی چیضّبست  .هثل ّوبى هثبل کِ
ًویطِ آدم ثی تشثیتی ثبضِ دس خوغ فبهیل ثؼذ ثگِ هي سفتبسم ضخصیِ !
سفتبس ضوب ًطبى دٌّذُ ی تشثیت پذس ٍ هبدس ضوبست  ،آثشٍی آًْب هٌبست سفتبس ضوبست  ،لزا ایي تظبّشات ًفبق ًیست  ،سیب
ًیست ٍ ،اخت است ضوب ایي کب سا ثکٌیذ .
یک ًفش هوکٌِ دس ثبعي ادم ثذی ثبضِ  ًِ ،ثِ خبعش ایٌکِ هشدم ثگي آدم خَثیِ  ،ثِ خبعش ایٌکِ هٌتست ثِ خبیی  ،خبًَادُ
ای  ،هکتجی ٍ دیٌی ّست  ،سفتبسش ٍ ظبّشش سا اصالح هی کٌذ ٍ دس ثبعي ّن ثٌب داسُ خَة ثبضِ ً ،تًَستِ اهب داسُ
اصالح هی کٌِ سفتبسش سا .
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سفتبسی کِ ًطبى دٌّذُ ی ػظوت یک دیٌِ  ،یک هکتجِ  [ ،ثبیذ ایي عَسی ثبضِ ] اهب خیلی اص هؤهٌیي هب ایي عَسی
ًیستٌذ ٍ سػبیت ًوی کٌٌذ  ،هثال ًظشضَى سا دس یک خولِ لطٌگ هیگي  ،اهب ایي خولِ ی لطٌگ غلغِ  .اهب هی گي خذا
ثبیذ ثپسٌذد !
هثالً دس ثشخی فشلِ ّبی صَفیِ ٍ دساٍیص اصالً ثِ ظبّشضَى ًوی سسٌذ ٍ ،لتی ثْطَى هیگي چمذس ضوب کثیفیذ  ،هیگي
خذا ثبیذ ثپسٌذد !
هب هیگین ایي خذا ثپسٌذد ً ،یست ّ .شکس ایي فشد سا ثجیٌذ  ،هیگِ ایي چِ هکتجیِ کِ آدهْبی کثیف سا پشٍسش هی دُ !فمظ
ثِ خَدت ایشاد ًوی گیشى  ،ثِ هکتجت ایشاد هی گیشى !

اسالم خیلی ثش ًظبفت تأکیذ داسُ ً .ظبفت یؼٌی چی ؟ ًظبفت یؼٌی آساستگی  .آساستگی یؼٌی ضوب دس ظبّشت  ،لجبست  ،دس
گفتبست  ،سفتبست  ،دس لذم ثشداضتٌت آساستِ ثبضی .لشآى ثشای لذم ثشداضتٌت ّن حشف هی صًِ  " :آسام ٍ ثب عوأًیٌِ ٍ
هغوئي لذم ثش هی داسًذ " .
دس ًگبّت  ،دس ضٌیذاست  ،دس سفتبست ثبیذ ًظبفت داضتِ ثبضی ًِ فمظ پبکی ٍ تویضی  ،ثبیذ ضوب آساستگی داضتِ ثبضیذ  .یؼٌی
ضخصی کِ ضوب سا هی ثیٌذ  ،ثپسٌذد  .ایي پسٌذ ثشای کیِ ؟ ثشای خَدت ّست  ،اهب ثیطتشش سْن دیي هی ضَد  ،لزا ٍلتی
ضوب ًگبُ هی کٌی ثِ آدم آساستِ  ،ثیطتش ثِ سوت دیي هتوبیل هیطی .

دس گفتبس  ،سفتبس ٍ ضٌیذاس ٍ ًگبّت دس ّوِ ایٌْب ثبیذ آساستگی داضتِ ثبضی ،ایي سا ّن ثؼضی اص هؤهٌیي خیلی ثْص تَخِ
ًوی کٌٌذ .
یک خبّبیی الصهِ ضوب ضوي ایٌکِ آساستگی داسی  ،تمیِ ّن ثکٌی  .تمیِ یؼٌی چی ؟ یؼٌی ثؼضی اص افکبست سا ّن خَسی
ًگی کِ ثِ کسی ثشثخَسد !

هثالً هی خَاّین دس داًطگبُ صحجت کٌین  ،یک کبغزی هی ًَیسٌذ کِ ٍضؼیت حدبة دس داًطگبُ خشاثِ  ،یک تزکشی
ساخغ ثِ حدبة ثذیذ  .هي ثب خَدم فکش هی کٌن اگش تزکش ساخغ ثِ حدبة ثذّن دس ایي خوغ  5تب  10تب خبًن ّستٌذ کِ
حدبثطَى خَة ًیست  ،هي تزکش ثذم ایٌْب کِ اصالح ًویطي  ،فمظ تحمیش هیطي !ٍلتی آدهْب تحمیش هی ضًَذ  ،اصالح
ًوی ضًَذ  ،ػکس الؼول هٌفی ًطبى هی دٌّذ!

ثؼضی خبّب تمیِ الصهِ .
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ثؼضی چیضّب کِ هب دس ثبعٌوبى ثِ آًْب اػتمبد داسین  ،ثمیِ اػتمبد ًذاسًذ  ،پس ًوی تَاًین ثگَیین ثشداضتْبی ضخصی هي
دسستِ!
ثشداضتْبی ضخصی اص دیي ثشای خَدتِ  .هثالً صُّذ ،صّذ یؼٌی چی ؟ یک هؼٌبی ثبعٌی داسد سشخبی خَدش  ،یک هؼٌبی
ظبّشی ّن داسد  ،یؼٌی کن ثخَسی  ،کن ثیبضبهی  ،کن ثخَاثی  .ایي هؼٌبی ظبّشی است  .اهب صُّذ ضخصیِ!ضوب ًوی تًَی
کسی سا کِ صاّذ ًیست  ،ثْص ایشاد ثگیشی  .ایي ضخصیِ !
ضوب هی تًَی صاّذاًِ صًذگی کٌی ضبیذ دیگشی ًخَاد صاّذ ثطِ .

یب هثالً ثَزل  .ضوب هی تًَی ثب حذاللْب صًذگی کٌی  ،ثمیِ دسآهذت سا ثذّی ًیبصهٌذاى  .ضوب هَظفی اص دسآهذت یک پٌدن سا
دس سبل ثذّی کِ اسوص خوسِ  ،اهب اهبم حسي هدتجی ػلیِ السالم ّش سبل یک ثبس کل اهَالص سا ًصف هی کشد  ،هی داد
ثشای فمشا  .ثؼضی ٍلتْب ّن سبلی 2ثبس  ،گبّی ّن سبلی  3ثبس  ،اگش دسآهذش صیبد ثَد .آیب ایي سفتبس اهبم سا ثمیِ ّن ثبیذ
اًدبم ثذٌّذ ؟ ًِ  .یک کسی دٍست داسُ ایٌغَسی صًذگی کٌِ  .ایي خضء دیي ًیست .

هثالً ًوبص ٍاخت خضء دیي است  ،پس ضوب ّوبًغَس کِ خَدت هی خَاًی  ،ثبیذ ثِ ثمیِ ّن تَصیِ کٌی  ،اگش ّن ثمیِ ًوی
خَاًٌذ ثبیذ ًْی اص هٌکش کٌی  .اهب تسجیحبت حضشت صّشا سالم اهلل ػلیْب هستحت است  ،ثیي دٍ ًوبص اگش ثغل دستی ات ،
پس اص سالم ًوبص ٍل کشد ٍ سفت ً ،وی تًَی ثْص ایشاد ثگیشی  ،هی تًَی ثْص تَصیِ کٌی ٍ ،لی ایشاد ًوی تًَی
ثگیشی!چَى آدهْب سا اص دیي صدُ هی کٌذ  .ضوب ساخغ ثِ هستحجبت اثذاً ًوی تًَی ًْی اص هٌکش کٌی ٍ ّوچٌیي دس هَسد
هکشٍّبت .

دس هَسد هکشٍّبت ٍ هستحجبت اثذاً ًجبیذ اهش ثوؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کٌی  ،هشدم اص دیي صدُ هی ضًَذ!فمظ ساخغ ثِ ٍاخجبت
هیطِ اهش ثوؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کشد .
اگش یک ًفش دٍست داسُ دیي حذاللی داضتِ ثبضِ  ،ضوب ًجبیذ ثْص ایشاد ثگیشی!

هثالً اگش یک ًفش ًوبص تٌُذ تٌُذ ثخًَِ  ،اخبصُ ًذاسی ثْص ایشاد ثگیشی !اصالً ثِ کسی سثغی ًذاسُ  ،اگش ًوبص غلظ ثخًَِ هیطِ
ثْص ثگی چشا ًوبصت سا غلظ خَاًذی  ،اهب ثِ کسی سثغی ًذاسُ کِ ًوبصش سا تٌذ ثخَاًذ یب کٌذ  .یکی اص ًوبصّبیی کِ هي
خیلی خیلی دٍست داسم ً ،وبص صجح ّبی کشثالست  ،کِ اى ضبء اهلل لسوتتَى ثطِ  ،ضیخی کِ هی خًَِ تٌذ هی خًَِ ،
اتفبلبً خیلی ّن ثِ دل آدم هی چسجِ .
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ضبیذ یک ًفش ثخَاّذ ًوبصش سا کٌذ ثخًَِ هثال سکَػص سا عَل ثذُ یب یک ًوبص  4سکؼتی سا تَی  20دلیمِ ثخًَِ یب یک
ًفش تٌذ ًوبص ثخًَِ ًوی تًَی ثْص ثگی چشا کٌذ خًَذی یب چشا تٌذ خًَذی  ،چَى هوکٌِ ٍسٍد کٌیذ ثِ حیغِ ضخصی
حشین افشاد کِ اصالً سثغی ثِ ضوب ًذاسد .

ضبیذ یک ًفش دٍست داسُ هستحجبت سا سػبیت کٌِ  ،یب ضبیذ ًوی خَاد هکشٍّبت سا سػبیت کٌِ  ،ایي هسبئل ضخصیِ !اهب اص
ایي ایشادّب خیلی داسین دس خوغ هؤهٌیي .

یک ثبس خذهت آلبی لشائتی ّن گفتن هسدذ هحَسی کِ ضوب هی گَییذ  ،خیلی ػبلیِ  .هب ّن خیلی آسصٍ داسین کِ هسدذّب
هحَس ثطِ  ،اهب اٍل ثبیذ هتَلیبى هسدذ سا تَخیِ کٌیذ  ،کِ اگش لشاس است ضوب هحَس ثبضیذ  ،اخالق ٍ سفتبستَى ثبیذ اص ًظش
دیٌی ایي عَسی ثبضِ  .دائن داسین ضأى ّبیی سا ٍاسد دیي هی کٌین  ،کِ اصالً خضء دیي ًیست .

ثِ ایي حشف اهیش الوؤهٌیي ػلیِ السالم دلت کٌیذ  :خبیی افشاط ًذیذم هگش ایٌکِ ثؼذش تفشیظ دیذم  .یؼٌی چی ؟ یؼٌی ّش
خب خبهؼِ ی هب اص حذاللْب ثیطتش اص هشدم تَلغ داضتي  ،هشدم هیشى صیش خظ حذاللْب .

هثال اگش صهبًی غیشت ثالصحیح ًسجت ثِ ّوسش ٍ فشصًذ ثِ خشج ثذّیذ  ،ضخص هی افتذ ثِ لسوتی کِ غیش صحیح است .
دختش خبلِ اش سا دیذُ گفتِ سالم  ،خٌذیذُ  .هیگِ تَ چشا ثب ًبهحشم هی خٌذی  .هغوئي ثبش ثؼذاً هی سٍد ثب یک ًبهحشم
لْمِْ هی صًِ .
هب هیگین افشاط ًجبیذ ثبضِ  .دلیمبً هي ٍ ضوب ًسجت ثِ هشدم خبهؼِ هَظف ثِ حذاللین .

خت آلبی اًدَی ضوب ایي حشفْب سا داسی هی صًی  ،خَدت صجح تب ضت سٍی هٌجش داسی ثبالتش اص حذالل سا هیگی.خَاثص
چیِ ؟
کسی کِ هی آیذ پبی هٌجش هب خَدش اًتخبة کشدُ هب کِ ثِ صٍس ًیبٍسدیوص .آًکِ آهذُ خَدش اًتخبة کشدُ یؼٌی هیذاًستِ
هي هی خَام چی ثگن  ،خَدش آهذُ .
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