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 کالع اخالق
 ثب حضَس حدت االػالم اًدَی ًظاد
 هتَػغِ اٍل ٍ دٍم
 خلؼِ 8
 هَضَع  :ػجبدت ٍ هحجت
 اسدیجْـت ۷۹

دس خلؼِ لجل دس هَسد هحجت ثِ اهبم صحجت کشدین ٍ گفتین اٍلیي ًَع هحجت ثِ اهبم کِ ثِ
رّي هی سػذ هحجت اًؼبًی اػت  ،هثل ّویي هحجتی کِ هب ثِ ّن داسین  .اهبم سا یک هَخَد
فضبیی ٍ یب یک سّجشِ فشهبًذُ ًوی داًین  ،اهبم سا هَخَدی هی داًین کِ هی تَاى ثِ اٍ هحجت
اًؼبًی ّن داؿت ّ .وچٌبى کِ دس خیلی اص سٍایبت ّن داسین کِ اّل ثیت ٍ پیبهجش اکشم صلَات
اهلل ػلیِ ّن ایي هذل هحجت سا تأییذ کشدًذ ٍ ػفبسؽ ّن کشدًذ  .اگش ؿوب هحجت اًؼبًی
ًذاؿتِ ثبؿیذ ثِ اهبم ثؼذا یک خبیی دچبس هـکل خَاّیذ ؿذ.

هحجت اًؼبًی هثل ّویي هحجتی اػت کِ ؿوب ثِ پذس ٍ هبدست یب فشصًذت یب دٍػتت داسی .

اگش لشاسُ هب اهبم سا دٍػت داؿتِ ثبؿین  ،ثبیذ یک دٍػتی اًؼبًی دٍعشفِ ثبؿِ  ،دل هب ثشای
دیذى اهبم  ،لیبفِ ی اهبم  ،صذای اهبم تٌگ ثـِ  .ایي [ ًَع هحجت ] ثبیذ ثبؿِ ّ ،وبًغَس کِ دس
صهبى حیبت ائوِ هؼصَهیي ٍ پیبهجش ٍ اهبهبى کبسیضهب داؿتٌذ .

1

خالصه سخنرانی کالس اخالق
سال تحصیلی 76-79

کبسیضهب یؼٌی ؿخصیت خزاثی کِ هحجت سا ثش هی اًگیضد  ٍ .اهبم غیش اص ایٌکِ اهبم ّؼت ،
هشخغ ّؼت  ،ثبیذ کبسیضهب داؿتِ ثبؿذ .
لزا دس هَسد صفبت ائوِ دس صیبست خبهؼِ کجیشُ هی خَاًین ٍ خذاًٍذ ّن دس ػَسُ تیي هی فشهبیذ
«لَمَذ خَلَمٌَب االًِؼبى فی اَحؼَيِ تَمَین » :اًؼبى سا ثِ ثْتشیي ؿکل خلك کشدین.

چیضی کِ خذا اص خوبل دس اهبم لشاس دادُ ثشای ایي اػت کِ هشدم خزة ؿًَذ  .کبسیضهب یک
لؼوتؾ خوبل ّؼت ٍ اهبم خوبل سا داسد .

دس سٍایبت داسین اگش کؼی هی خَاّذ لشآى ثخَاًذ اهب صذای خَثی ًذاسد  ،آّؼتِ ثشای خَدؽ
ثخَاًِ یب اگش هکجش یب هؤرى صذاؿَى خَة ًیؼت هکشٍِّ اراى ثگِ یب لشآى ثب صذای ثلٌذ
ثخَاًذ  ،ایٌدب تُيِ صذا خضء خوبلِ  ،خضءکبسیضهبػت .

خت خذا خوبل سا دس اّل ثیت لشاس دادُ یؼٌی چی ؟
یؼٌی هی خَاد هحجت اًؼبًی ثش اًگیختِ ؿَد .
هحجت اًؼبًی یؼٌی دلت ثشای اهبم تٌگ ثـِ  .اگش داسُ صحجت هی کٌِ  ،کالهؾ لَی ثبؿِ
خؼتِ ًـی ٌّ ،ش کالم داسًذ  ،هثل آلب اهیشالوؤهٌیي ػلیِ الؼالم ( کِ خغجِ ّبؿَى دس کوبل
فصبحت ٍ ثالغت ثَد )  ،حبال اگش هتي ػخٌبى ایـبى سا ثِ یک ػشة صثبى ثذٌّذ  ،دلیمبً هتَخِ
هی ؿَد کِ ایي کالم هتفبٍتِ  ،لحي کالهـَى فشق هی کشد .

خت ایي ثخؾ اٍل کبسیضهب ثَد.
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لؼوت دٍم کبسیضهب ثشهی گشدد ثِ کبسیضهبی هؼٌَی  ،یؼٌی ٌّشّبی سٍحی کِ اّل ثیت داسًذ .
ثِ ًظش هب چَى اّل ثیت دس احؼي تمَین خلك ؿذًذ  ،ثبالتشیي سٍاى ؿٌبع ّؼتٌذ  ،ثبالتشیي
خبهؼِ ؿٌبع ّؼتٌذ  ،ثبالتشیي لذست هذیشیت سا داسًذ  ،ثبالتشیي ٌّش ؿٌبع اًذ هثال دس صهبى
خَدؿَى کِ ٌّش ػشة دس ؿؼش ٍ ادثیبت ثَدُ  ،ایٌْب ثْتشیي ؿؼشّب ٍ خغبثِ ّب سا داؿتٌذ ٍ اص
عشفی چَى اهلل خویل ٍ یحت الدوبل ٍ ائوِ ّن هصذاق خوبل خذا ّؼتٌذ  ،اگش چیض صیجبیی ّن
هی دیذًذ ّن خَؿحبل هی ؿذًذ ٍ ّن تـَیك هی کشدًذ .

دس هَسد اهبم صهبى ػح اهلل تؼبلی فشخِ ّن ّویٌِ  ،چَى ایـبى لشاسُ خبًـیي خذا ؿًَذ  ،خذاًٍذ
ّوِ چیض سا ثشای ایـبى دس اٍج لشاس دادُ .

لؼوت اٍل کبسیضهب هشثَط ثِ خوبل ثَد  ،لؼوت دٍم هشثَط ثِ خالل اػت .
خالل یؼٌی ػظوت ٍ ثضسگی ٍ لذست هؼٌَی کِ دس اهبم ٍخَد داسد ٍ هشدم تـَیك ثِ اعبػت هی
ؿًَذ .
هثالً دس سٍایت اػت  ،صهبًی کِ اهبم صهبى هی آیٌذ ثب اٍلیي ػخٌشاًی دٍ ػَم اّبلی خْبى ایوبى
هی آٍسًذ  ،خت ثبیذ یک چیضی ثبؿِ دس ػخٌشاًی ایـبى ً ،ویـِ کِ هٌغك تٌْب ثبؿِ  ،ثبیذ یک
کبسیضهبی هؼٌَی داؿتِ ثبؿِ کِ دٍ ػَم اّبلی خْبى دس اٍلیي ػخٌشاًی ایوبى ثیبٍسًذ ٍ ثؼذ هی
سًٍذ دس ثحثْبی دیگش ٍ هجبسصُ ثب دؿوٌبى ٍ خزة ًیشٍ ٍ کن کن کبس ثِ خبیی هی سػذ کِ کل
خْبى سا هی گیشًذ .
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ایٌکِ دٍ ػَم خوؼیت خْبى ثب یک ػخٌشاًی ایوبى هی آٍسًذ  ،هشثَط ثِ چیِ ؟ هشثَط ثِ لذستی
اػت کِ دس ثیبى ایـبى اػت  ،دس کبسیضهبی ایـبى ّؼت ٍ دس هغبلجی کِ هی گَیٌذ .چَى هی
داًٌذ ثبیذ چِ چیضّبیی ثگَیٌذ .

اآلى یکی اص هـکالت هب ایٌِ کِ هوکٌِ یک ًفش آدم خَثی ثبؿِ  ،اهب ٌّش خَثی کشدى سا ثلذ
ًجبؿِ  .هثالً ؿوب االى خؼتِ ٍ کَفتِ سفتیذ خًَِ  ،اص هبدس هْشثبى تش کِ ًذاسین  ،اص هبدس خیش
خَاُ تش کِ ًذاسین  ،ؿوب سفتی خًَِ  ،خؼتِ ای  ،گشهب ّن کالفِ ؿذی ّ ،ضاس تب هـکل ّن
ثشات پیؾ آهذُ  ،هبدست یک ایشاد اصت هی گیشُ  ،ثشای چی ؟ ثشای ایٌکِ اصالح ثـی  .اصالح
ثشای چی ؟ ثشای ایٌکِ خیشخَاّت ّؼت  .چشا خیش خَاُ ّؼت ؟ چَى دٍػتت داسُ .
اهب اهبم ایٌغَس ًیؼت  ،چَى سٍاى ؿٌبع خَثی اػت ً ،ی داًذ کِ اآلى ٍلتی عشف خؼتِ ٍ
کالفِ اػت هَلغ ایشاد گشفتي ثِ ایي آدم ًیؼت  ،اهبهبى سٍؿـَى ایٌِ کِ اثتذا فشد سا هی ثیٌٌذ ،
ثؼذ ثشسػی هی کٌٌذ ٍ ثشخَسد هٌبػت سا ثؼذاً ( دس صهبى هٌبػت ) اًدبم هی دٌّذ .

هثل ثشخَسد اهبم حؼي هدتجی ػلیِ الؼالم ثب آى هشد ؿبهی کِ ثِ ایـبى ثی احتشاهی کشد ٍ
دؿٌبم داد اهب اهبم ثبّبؽ هحجت آهیض ثشخَسد کشدًذ  ،گفتٌذ خؼتِ ای  ،تبصُ اص ساُ سػیذی  ،اٍ سا
ثِ خبًِ ثشدًذ ٍ پزیشایی کشدًذ  .ایي هشد ؿبهی لبثلیت ّذایت داؿت ٍ ّذایت هیـِ .

هثالً دس هَسد ؿوش لبثلیت ّذایت ًذاؿت  ،اهبم حؼیي ػلیِ الؼالم ایي سا هی داًؼتٌذ  ،چشا
ًصیحتؾ کشدًذ ؟ چَى هی خَاػتٌذ سٍص لیبهت دیگش ثشای اٍ حدتی ًجبؿذ کِ ثگِ چشا هشا
ًصیحت ًکشدًذ ٍ ...
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اهبم حدت سا توبم هی کٌذ  ،هی داًذ لبثل ّذایت ًیؼتٌذ اهب ًصیحت کشدًذ  ،ثشخی چیضّب ّن
ثشای ایٌِ کِ دس تبسیخ ثوبًذ ٍ ،لتی اهبم صحجت کشدًذ ثشای لـکش اثي ػؼذ  ،ثب ایي ّوِ
کبسیضهب اهبم حؼیي ػلیِ الؼالم ؿشٍع کشدًذ ثِ صحجت اهب آًْب ّلْلِ ٍ هؼخشُ کشدًذ  ،چشا ؟
اهبم فشهَدًذ  :دلیل ایٌکِ ػخي هشا ًوی فْویذ ایٌِ کِ ثغَى ؿوب پش ؿذُ اص هبل حشام .

یکی اص هـکالتی کِ االى دس خبهؼِ داسین  ،ایٌِ کِ ثشخی هبل حشام هی خَسًذ  ،االى ثخَاّی
ثشی ثشاؿَى اثشؽ سا تَضیح ثذی ًویـِ  ،اهب هبل حشام کِ هیبد دس ثذى  ،دس ٍخَد فشد تأثیش هی
گزاسُ  ،اخبصُ ًوی دُ اًؼبى حکوت ٍ ًصیحت ثپزیشد .

ػَهیي ًکتِ دس کبسیضهبی اهبم ایٌِ کِ اهبم هثل اًؼبًْب ثشخَسد ًوی کٌذ  ،هثل خذا ثشخَسد هی
کٌذ  .هثالً فشض کٌیذ ساخغ ثِ اثي هلدن  ،اٍ اص عشفذاساى افشاعی اهبم ػلی ػلیِ الؼالم ثَد ،
ٍلتی آهذًذ عبیفِ ای اص یوي ثشای ثیؼت ثب اهبم اٍ صحجتْبی کشد غلَ آهیض  ،ؿخصیت اهبم سا
آًمذس ثبال ثشد ًضدیک خذا  ،ثؼذ اهیشالوؤهٌیي ػلیِ الؼالم فشهَدًذ ساخغ ثِ افشاط تَ هی تشػن ٍ
ایٌدب ثَد کِ خولِ هؼشٍف سا گفتٌذ « ال تَشَی الدبِّل اٍَ هُفشِعبً اٍَ هُفَشّعب » :آدم ًبداى سا ًوی
ثیٌی هگش دس حبل افشاط یب تفشیظ ❗

ثشخی اص هب ّن ّ ۰۰۰ ٍ ۰ؼتین  ،صِفش افشاط ّؼت ،صذ ّن تفشیظ  .آدم ًبداى یب افشاط هی کٌِ
یب تفشیظ  .اص ایي هذل آدهْب اهشٍصُ صیبد هی ثیٌین .
دس هحجت ّن ّویٌِ  ،حضشت ػلی ػلیِ الؼالم ٍلتی هحجت اثي هلدن سا دیذًذ گفتٌذ تَ لغؼبً
تفشیظ هی کٌی ! گفت ًِ آلب هي تب آخشؽ ّؼتن .
اهبم فشهَدًذ ًِ تٌْب تفشیظ هی کٌی  ،تَ آخشؽ هشا هی کـی !!
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خت حبال لبًَى چی هیگِ ؟
دس ّش هولکتی اگش یک ًفش ثبؿِ کِ هغوئي ّؼتیذ  ،دٍ سٍص دیگِ هی خَاد خٌبیت کٌِ  ،صذ دس
صذ ّن هغوئي ّؼتیذ  ،ثبیذ دػتگیش ثـِ ٍ .لی لبًَى اهیشالوؤهٌیي ػلیِ الؼالم فشق داسُ ،
گفتٌذ تب ًکـی هي کبسی ثبّبت ًذاسم .
ایي حکن الْی اػت .
حتی ػحش  ۰۷سهضبى ّن کِ سفتٌذ هؼدذ ثشای ًوبص  ،اثي هلدن خَاة ثَد  ،ثیذاسؽ کشدًذ ،
هی داًؼتٌذ هی خَاد چی کبس کٌِ  ،ؿوـیشؽ ّن هـخص ثَد .
ثؼذ اهبم هی فشهبیٌذ  ،ؿوب ثِ ایي سفتبس هب تَخِ ًکٌیذ  ،هب اّل ثیت ایي عَسی ّؼتین  ،هثل
خذا ثشخَسد هی کٌین  ،یؼٌی اگش ؿوب تصوین ثگیشی ثؼذ اص ظْش یک هؼصیت ثضسگی سا دس هَسد
خذا هشتکت ثـی  ،خذا ًِ خلَی تَ سا هی گیشد ٍ ًِ ثشایت گٌبُ هی ًَیؼذ ّ ،ش ٍلت کِ گٌبُ سا
هشتکت ؿذی ثشایت هی ًَیؼٌذ  ،ایي لبًَى الْی اػت ،
اّل ثیت [ ّن ] ػیؼتوـَى ایٌِ ٍ ،لتی هیبى ػشاؽ اًؼبًْب ثشخَسدؿَى الْی اػت ٍ اهبم
هدشی دػتَسات خذاػت .

ًکتِ ثؼذی  :دس یکی اص خٌگْب  ،اهبم ػلی ػلیِ الؼالم ٍ هبلک اؿتش اص دٍعشف صدًذ ثِ لـکش
دؿوي  ،ایٌْب خظ ؿکي ثَدًذ  .خلَ هی سفتٌذ  ،ثِ ّن ًگبُ ّن هی کشدًذ ٍ هشالت ثَدًذ کِ
دؿوي دٍسُ ؿَى ًکٌذ  ،هبلک ّش کِ سا هی آهذ خلَ هی کـت  ،یک لحظِ دس دلؾ گزؿت کِ
اًگبس هي خٌگبٍس ثْتشی ّؼتن اص اهیشالوؤهٌیي ! ّوبى ٍػظ هیذاى آلب صذاؽ کشدًذ  ،چیِ؟ چی
هی گزسُ دس دلت ؟ فشهَدًذ هي هی ؿوبسم  ،حؼبة هی کٌن  ،ؿوـیش هی صًن  ،تَ چـوْبتَ
ثؼتی ٍ ؿوـیش هی صًی  ،هي ًگبُ هی کٌن اگش دس ًؼل ایي فشد یک ًفش آدم ثِ دسد ثخَس  ،یک
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فشد صبلح ثبؿِ ًوی کـوؾ  .ایي لذست خذاػت  ،هب ثِ حکن حضشت داٍٍد ًؼجت ثِ هشدم
لضبٍت هی کٌین .

حکن حضشت داٍٍد ػلیِ الؼالم خیلی حکن پیچیذُ ای اػت  ،یکی اص هـکالت هب ّن ثؼذ اص
ظَْس اهبم صهبى ػح اهلل تؼبلی فشخِ ایٌِ کِ آیب ساضی ثِ اخشای حکن داٍٍد اص عشف آى حضشت
ّؼتین ؟! ثشای ّویي ّؼت کِ ظَْس ایـبى ثِ تؼَیك هی افتذ
هی دًٍیذ حکن داٍٍد (ع) چیِ ؟
اآلى دس دادگبُ احکبم لضبیی ثش پبیِ ی اعالػبتی کِ خوغ آٍسی هی ؿَد  ،صبدس هیـِ  .اهب اهبم
ثش اػبع داًؼتِ ّبیؾ ػول هی کٌذ .
یک هثبل اص حکن حضشت داٍٍد ػلیِ الؼالم  :یک ًفش گبٍؽ اص خًَِ فشاس هی کٌِ  ،دس یک
خبًِ ی دیگش ّن چٌذ ًفش داؿتٌذ اص گشػٌگی هی هشدًذ  ،دػت ثِ دػب داؿتٌذ کِ خذا یک کبسی
ثشاؿَى ثکٌِ  .گبٍ سفت تَی خًَِ ی ایٌْب  .ایٌْب ّن گبٍ سا هی کـٌذ  ،دس حبل خَسدى ثَدًذ
کِ صبحت گبٍ هی سػِ  .هی ثیٌذ کِ گبٍ سا کـتٌذ ٍ خَسدًذ ٍ دػَاؿَى هیـِ  ،هی سًٍذ
خذهت حضشت داٍٍد  .خت ایـبى حبال ثبیذ چِ حکوی ثکٌذ ؟
حکن حضشت داٍٍ ػلیِ الؼالم ایي ثَد  :ایي گبٍ سا کِ خَسدًذ ًَ ،ؽ خًَـَى  ،خًَِ ٍ
صًذگیت سا ّن ثذُ ثْـَى  ،خَدت ٍ صى ٍ ثچِ ات ّن ثشٍیذ تَی اٍى خًَِ ٍ غالم ٍ کٌیض
ایٌْب ؿَیذ  .اُِ چشا ؟ ایي چِ حکوی اػت ؟
فشهَد  :پذس پذس ثضسگ ؿوب غالم ایٌْب ثَدُ  ،پذس پذسثضسگتَى یک ؿت یَاؿکی پذس ثضسگ ایٌْب
سا کـت ٍ کل اهَالؾ سا ثِ ًبم خَدؽ کشد  ،پغ کل اهَال ؿوب ّن هبل ایٌْبػت  ،خَدت ّن
غالم ایٌْب ّؼتی .
ایي حکن داٍٍد اػت  ،پغ فشدا کِ اهبم صهبى ّن ثیبد  ،ایي عَسی حکن هی کٌذ.
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خیلی اص ؿوبّب ًوی دًٍیذ پذس پذسثضسگتَى چِ کبسّبیی کشدُ ؟ هب ًوی دًٍین اهب اهبم صهبى کِ
هی داًذ  ،یک دفؼِ هی ثیٌین کل ػٌذّبی ؿیشاص ّوِ خب ثِ خب ؿذ .
دس تبسیخ ّؼت اص خذهبت صهبى سضبؿبُ کِ  ۰۰سٍػتب ثب ّوِ چیض سا ثِ هبلکیت خَدؽ دس آٍسد ٍ
ثیي فشصًذاى خَدؽ تمؼین کشد  ،ایٌْب ؿذًذ خبى ّبی آى صهبى  ،هثال آى هَلغ خوؼیت ایي ۰۰
تب سٍػتب ّ ۰۰۰ضاس ًفش ثَد ،آًْب صاد ٍ ٍلذ کشدًذ ایي خبًْب ّن ّویي عَس  ،حبال خوؼیتـَى
ثیـتش ؿذُ  ،حبال هثالً فشض کٌیذ یکی اص ًَادگبى سضب ؿبُ اآلى تَ ؿیشاص یک پبػبط داسُ  ،اص
ًَادگبى هشدم آى سٍػتب یکی ّن ّؼت ؿذُ دسثبى پبػبط ایي  .خت حبال اهبم صهبى کِ ثیبد هیگِ
خبتَى سا ػَض کٌیذ  .حبضشُ ایي کبسٍ ثکٌِ ؟؟
تَلؼی کِ اهبم صهبى ػح اهلل تؼبلی فشخِ اص هب داسُ ایٌِ کِ هب آًمذس هٌتظش ثبؿین کِ حبضش ثبؿین
 ،تْؾ ایٌِ دیگِ.
هثالً یک ًفش  ۰۰ػبلِ دکتشُ  ،هغت داسُ ٍ فالى  ،اهبم صهبى کِ ثیبد ثْؾ هیگِ ؿوب هذسکت
لالثیِ ًوی تًَی پضؿک ثبؿی  ،یب هثالً یک ًفش اػتبد اخاللِ  ،اهب گفتي اص اخالق ٍلتی اثش داسُ
کِ خَدت ّن ػول کٌی  ،اهبم صهبى کِ ثیبد ثِ ایي فشد هیگي ؿوب ثشٍ دیگِ ًوی خَاد اخالق
ثگی  .کلی اص هشدم اص کبس ثیکبس هی ؿًَذ ٍ کلی اص افشاد هظلَم ثْـَى دادسػی هیـِ  .ػلن اهبم
یک هـکل ّؼت ثشای حکَهت  .چَى دس صهبى ظَْس دیگِ ًویـِ ظبّشػبصی کشد ً ،ویـِ
عشف ثگِ هي آدم خَثی ّؼتن ثگزاسًؾ هؼؤٍل فالى لؼوت ثؼذ خشاة ثـِ .

حبال ثؼضی هیگي چشا دس صهبى حضشت ػلی ػلیِ الؼالم ایي عَس ًـذ  ،خت حکَهت ایـبى
ؿکؼت خَسد  ،چَى ایي کبسّب ًـذ  ،چَى هشدم تبة تحول ایي هذل حکَهت سا ًذاؿتٌذ ،
ٍلتی همجَلیت هشدهی ًجبؿذ  ،حکَهت هَفك ًوی ؿَد .
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ٍلتی هی سػین ثِ ًمغِ ی ظَْس ثبیذ همجَلیت هشدهی ثبؿذ کِ آلب ثیبد ٍ ّویي عَسی حکَهت
کٌذ ❗.

گفتین کِ دس ػصش ظَْس اهبم صهبى ػح اهلل تؼبلی فشخِ عجك حکن حضشت داٍٍد سفتبس هی کٌٌذ
ٍ ثبیذ حکَهت ایـبى همجَلیت هشدهی داؿتِ ثبؿذ  ،خت چِ کؼبًی ثب ایي هذل حکَهت هخبلفٌذ
؟ هؼلّوبً کؼبًی کِ ثب ظلن ٍ ثی ػذالتی ٍ فشیت ٍ ًفبق ٍ سیب صًذگی کشدًذ  ،هخبلفٌذ  ،خت چٌذ
دسصذ هشدم ظلن ًکشدًذ  ،ثی ػذالتی ًکشدًذ  ،فشیت ًذادًذ ؟ سیب ًکشدًذ ؟ اآلى ٍضغ خَة
ًیؼت دیگِ ❗

یک ػؤال خیلی هْن ٍ :الؼبً دس هَلغ ظَْس ثبیذ چی کبس کشد ؟ ٍلتی ایـبى ثیبد کبسیضهبی اهبم
صهبى آًمذس لَی اػت کِ افشادی کِ اآلى ساضی ًیؼتٌذ ثِ ایي ٍضؼیت  ،اهبم سا کِ ثجیٌٌذ ،
ساضی هی ؿًَذ  .هیگي اسصؽ ایٌکِ ایي آلب ثش خْبى حکَهت کٌذ  ،ثیـتش اص ایي اػت کِ حبال
هي ثیبم یک پبػبط یب یک صهیٌی سا ثذم یب ًذم ❗

یؼٌی کبسیضهبی اهبم صهبى عَسی ّؼت کِ هشدم اص ًظش للجی ّن لبًغ هی ؿًَذ  ،ثٌبثشایي هب
ثبیذ ًؼجت ثِ اهبم صهبى ثِ آى دسخِ اص هحجت ثشػین کِ اگش ًؼجت ثِ اهبم یک هـکلی ّن
ثشاهَى ایدبد ؿذ  ،هحجت اهبم غلجِ کٌذ  .هثل ّوبى فشدی کِ دس صهبى اهیشالوؤهٌیي ػلیِ
الؼالم دصدی کشد ٍ دػت
فشدی کِ دس صهبى اهیشالوؤهٌیي ػلیِ الؼالم دصدی کشد ٍ دػت اٍ سا لغغ کشدًذ .
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ّوبًغَس کِ دػتؾ ثؼتِ ثَد ٍ هی سفت یکی اص هٌبفمیي آى صهبى ثْؾ سػیذ ٍ گفت  :چغَسی
؟ کی دػتت سا لغغ کشد؟ اهب آى هشد ؿشٍع کشد ثِ تؼشیف اص اهیشالوؤهٌیي ػلیِ الؼالم .

ٍلتی اهبم صهبى ثیبد دٍ گشٍُ ثِ ایـَى ثِ ؿذت سغجت داسًذ :
ًَ.۰خَاًبى ٍ خَاًبى
.۰ثضسگؼبالًی کِ هذتْب ثشای اهبم صًذگی کشدًذ .

خت یک ػؤال  :ثب کبسیضهبی اهبم هب خزة هی ؿین چی کبس کٌین ؟ هحجت هب تَ دلـَى ثیفتِ ؟
ًِ  .هحجت هب دس دلـَى ّؼت  .راتبً اّل ثیت چَى خلَُ ی هحجت خذا ّؼتٌذ  ،هحجت هب ّن
دس دلـَى ّؼت  ،ایٌکِ ثیشٍى ًیبسین اص دلـَى ثِ صٍس خیلی هْوتشُ .

11

