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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

تحیش ٍ سشگشداًی آثبس ٍ پیبهذّبی سٍاًی ثسیبسی ثِ 
دًجبل داسد ٍ حتی هوىي است ثِ ثیوبسی ّبی سٍاًی اص 
جولِ افسشدگی هٌجش ضَد . دس صًذگی ًیشٍّبی هحذٍد 
وٌٌذُ ای ٍجَد داسد وِ ّش تصوین یب ّش اثتىبس جذیذ سا 
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ثب هطىل هَاجِ هی سبصًذ . اص جولِ ایي ًیشٍّبی 
هبًع تصوین گیشی اًسبى هی ضَد ، هحذٍد وٌٌذُ وِ 

هی تَاى ثِ داًص هحذٍد ٍ ًذاضتي تجشثِ وبفی دس 
 افشاد اضبسُ وشد .

اص ًظش اسالم ، اًسبى دس ّش وبس ٍ ّش الذاهی ، اثتذا ثبیذ 
ًیشٍّبی خَد سا ثِ وبس گیشد ٍ اص عمل ٍ داًص ٍ تجشثِ 
خَد هذد جَیذ ٍ هسبئل ٍ هطىالت خَیص سا حل 
وٌذ ، اص آًجب وِ ثسیبسی افشاد اص داًص ٍ تجشثِ وبفی 
ثشخَسداس ًیستٌذ یب دس ثشخی هَاسد جشات تصوین گیشی 

ذ ، ثبیذ ثب دیگشاى هطَست ًوَدُ ٍ اص سا ًذاسً
هتخصصبى ٍ وسبًی وِ تجشثِ ثیطتشی داسًذ ، ووه 

 ، ثبضذ داًص اّل ٍ ثگیشًذ . اًسبى ّش اًذاصُ ثب تجشثِ
 ، سٍایبت ثشخی دس.  ًیست ًیبص ثی دیگشاى ثب هطَست اص

 ضذُ هحسَة اًذیطی دٍس ًَعی دیگشاى ثب هطَست
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هَاسد هفیذ ٍ  ثسیبسی دس دیگشاى ثب هطَست.  است
ساّگطبست ، اهب دس ثشخی هَالع هی ثیٌین وِ پس اص 
تفىش ٍ هطَست ثبص ّن دس تشدیذ ّستین ٍ تَاى 
تصوین لبطع ٍ اًتخبة سا دس خَد ًوی ثیٌین . دس ایي 
گًَِ هَاسد حبلت ضه ٍ دٍدلی ، اًسبى سا عزاة هی 
دّذ ٍ اگش ّویي طَسی اداهِ یبثذ ثِ افسشدگی هٌجش 

دس سٍاًطٌبسی ساُ حلی اسائِ ًطذُ است . خَاّذ ضذ . 
چِ ثسب هوىي است افشاد ثِ خَدوطی الذام وٌٌذ ، 
اهب اسالم ثشای پیطگیشی اص تحیش ، سٍش استخبسُ سا 
سفبسش ًوَدُ است . اص ایي هٌظش ، استخبسُ ًَعی 
سٍش هزّجی ثشای پیطگیشی اص تحیش ٍ اضطشاة ثِ 

َست ثب حسبة هی آیذ . استخبسُ دس ٍالع ًَعی هط
خذاست . گَیب ثب ایي عول اًسبى ثِ خذا عشضِ هی 
داسد : خذایب هي هتحیش ٍ دسهبًذُ ام ٍ تَ اص ّوِ آگبُ 
تش ٍ داًبتش ّستی . پس آى ساّی سا وِ خیش ٍ صالح 
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هي دس آى است ، ثِ هي ًطبى ثذُ . اص آًجب وِ 
ضخص هَهي ثِ خذای هتعبل اعتوبد ٍ حسي ظي 

لین ٍ لبدس است ، عشضِ هی داسد ٍ هی داًذ وِ خذا ع
داسد : خذایب هي دعب هی وٌن ، تَ دعبی هي سا 
هستجبة فشهب ٍ ساُ خیش سا ثِ هي ثفْوبى . چَى 
ضخص هَهي چٌیي حسي ظٌی ثِ خذا داسد ، لزا 
ٍلتی اص اٍ ساٌّوبیی هی خَاّذ ٍ دس استخبسُ یه آیِ 
لشآى ٍسیلِ لشاس هی دّذ ، هطوئي است وِ خذا ّن 

اُ ساست ٍ اًتخبة صحیح ٍ هعمَل ساٌّوبیی اٍ سا ثِ س
خَاّذ وشد . ثٌبثشایي استخبسُ عالٍُ ثش دالیل تعجذی ، 

 ایي تحلیل سٍاى ضٌبختی سا ًیض هی تَاًذ داضتِ ثبضذ .
 ثعذ تشثیتى استخبسُ

گًَِ ًیست وِ اًسبى اص  ٍاضح است وِ سٌّت الْى ایي
ٍ ّب سا وطف ٍ ثِ آًْب علن  یه ساُ غیشعبدى ٍالعیت
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طَس وِ سصق ٍ سٍصى ٍى سا اص ساُ  آگبّى پیذا وٌذ. ّوبى
وٌذ ٍ ثشاى وست سٍصى ّضاساى اسجبة  غیجى تأهیي ًوى

ٍ ٍسبیل لشاس دادُ است وِ ّش یه خَد ّضاساى 
حىوت داسد، ٍ گشًِ خذا عبجض ًیست وِ جلَى دس 
خبًِ ّش وسى یه صًجیل غزا ٍ آرٍلِ ٍ اص آسوبى ًبصل 

اٍ ثشسبًذ. پس ٍسبیلى وِ دس ایي وٌذ ٍ سٍصى ٍى سا ثِ 
دًیب فشاّن ضذُ تب اًسبى ثب تالش ٍ وَضص اص دل 

ّب ٍ دسیبّب، غزاى خَد سا ثِ دست آٍسد، ّوگى  وَُ
وِ  ّضاساى حىوت ًْفتِ دس خَد داسد. اص جولِ ایي

ّب ثبعث ایجبد سٍاثط اجتوبعى  گًَِ وبسّب ٍ فعبلیت ایي
سا فشاّن  ضَد ٍ ّش وذام صهیٌِ ّضاساى تىلیف هى
ّب ثِ ًَعى صحٌِ  ّب ٍ وَضص سبصد ٍ یب ایي تالش هى

ًوبیٌذ تب ثب ایي  ٍ جلسِ اهتحبى آدهى سا فشاّن هى
ٍسیلِ تىبهل خَد سا سلن صًذ. حبل دس ایي همبم، 
استخبسُ ًیض ًَعى تالش است وِ آدهى دس هَلع تحیّش 
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دّذ تب خیش ٍ ضش خَد سا تویض  ٍ سشگشداًى اًجبم هى
گبُ وِ عمل خَد سا ًبلص ٍ تجشثِ  حتى آى دّذ. یعٌى

یبثذ، ثبص ّن خَد سا تسلین تحیّش  خَد سا ضعیف هى
ایستذ ٍ ثِ دًجبل یبفتي  سبصد ٍ اص فعبلیت ثبص ًوى ًوى

آیذ وِ خَد ًطبى اص تالش هستوش اٍ  خیش ٍ ضش ثش هى
دّذ. دس ٍالع اًسبى، اٍل ثبیذ ًیشٍّبى خَد سا ثِ  هى

ثشداسى وٌذ ٍ  ٍ تجشثِ خَد ثْشُوبس ثگیشد. ٍ اص فىش 
گبُ وِ  هطىالت ٍ هسبئل خَیص سا حل ًوبیذ ٍ آى

خَد سا عبجض دیذ ٍ عمل ٍ تجشثِ خَیص سا وبفى 
ًذاًست، اص هتخصصبى ٍ وسبًى وِ تجشثِ ثیطتشى 
داسًذ، ووه ثگیشد ٍ ثب آًْب هطَست وٌذ. ٍ دس ًْبیت 

ُ اگش ثعذ اص ایي دٍ هشحلِ ًیض دسیبفت وِ ّوچٌبى سا
ًیل ثِ حك هسذٍد ٍ یب اٍ اص دسن آى ًبتَاى است 
ًجبیذ تي ثِ تحیّش ٍ سشگشداًى سپبسد، ثلىِ ثبیذ اص خذا 

تش گشیجبى خَد سا اص  خیش خَد سا ثخَاّذ ٍ ّش چِ سشیع
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چٌگبل سشگشداًى ٍ تحیّش ًجبت ثخطذ. خصلت 
ثشجستِ هؤهي ایي است وِ ّشگض هأیَس ًطذُ ٍ 

ًوبیذ؛ یعٌى دس  لت هىّویطِ اص خذا خیش خَد سا ط
وشاى ًبتَاًى، ضخص هؤهي هأیَس  پٌِْ ثیبثبى ثى

گَیذ: سٓةِّ إًِِّى لِوب اًَْضَلْتٓ اِلىَّ هِيْ خَیْش  ضَد ٍ هى ًوى
؛ خذایب ّش خیش ٍ ًیىى وِ ثش هي فشٍ فشستى ثِ فَمیش

تَاًین ثگَیین وِ هؤهي ّشگض  آى ًیبصهٌذم! ثٌبثشایي هى
سسذ؛ چَى اگش چٌیي  ىثست ًو دس صًذگى ثِ ثي

ٍضعیتى ًسجت ثِ تطخیص هصلحت ثشاى ٍى پیص 
آیذ، ّشگض هأیَس ًطذُ ٍ اص خذا خیش ٍ هصلحت خَد 

گَیذ: ثبس خذایب خَدت هشا ّذایت  طلجذ ٍ هى سا هى
فشهب! لزا اص ساُ لشآى، ٍ یب لجضِ تسجیح ٍ... هصلحت 

 خَاّذ. خَد سا اص خذا هى
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اسجبة دیگش  وِ اص پس ضخص هؤهي ثعذ اص ایي 
گبُ ثِ سشاغ  استفبدُ وشدُ ٍ ثِ جبیى ًشسیذ، آى

وِ ثطَس داین ٍ ثشاى ّش وبس  سٍد، ًِ ایي استخبسُ هى
وَچه ٍ ثضسي ّوبًٌذ آة خَسدى ٍدسس خَاًذى ٍ... 
استخبسُ وٌذ. ایي گًَِ عول ًوَدى خالف اّذاف الْى 
ٍ حىوت خذاًٍذ سجحبى ٍ سیشُ پیغوجش اوشم)صلى 

ِ ٍسلن( ٍ ائوِ اطْبس)علیْن السالم( است. اهلل علیِ ٍآل
ّشگض ًخَاّیذ یبفت وِ پیغوجش اوشم)صلى اهلل علیِ ٍآلِ 
ٍسلن( ثِ اصحبثطبى فشهَدُ ثبضٌذ، ثشاى ّش وبسى 
استخبسُ وٌیذ. یب ائوِ)علیْن السالم( ثِ اصحبثطبى 
فشهَدُ ثبضٌذ وِ عمل خَد سا ثِ وبس ًگیشیذ ٍ هطَست 

وبسى استخبسُ وٌیذ. اگش دلت ًىٌیذ ٍ ّویطِ ثشاى ّش 
وٌین ثِ وبس ًگشفتي عمل ٍ وٌبس گزاسدى هطَست، وفشاى 

ثیت)علیْن السالم(  ًعوت خذاست. ٍ خذاًٍذ ٍ اّل
اهش « هطَست»ٍ « عمل»ّشگض هب سا ثِ وفشاى ًعوت 
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فشهبیٌذ. خذا ثِ هب عمل دادُ تب آى سا ثِ وبس ثگیشین.  ًوى
خذاًٍذ هٌّبى ثِ  طَس ًجبیذ عمل سا تعطیل ًوَد. ّویي
ّبى صبحت فىش ٍ  ووه ًیشٍى عمل ٍ ٍجَد اًسبى

اًذیطِ ساُ هطَست سا فشاسٍى هب گطَدُ است ٍ اگش 
گبُ ثبیذ ثِ سشاغ  ایي دٍ ًتَاًستٌذ هب سا یبسى دٌّذ، آى

اسجبة دیگش ثشٍین. لبعذُ ٍ لبًَى ایي است وِ اًسبى 
ّبى هعمَل ٍ یب تجشثِ دیگشاى  ثب عمل خَد ٍ یب سٍش

وبسّبى خَد سا اًجبم دّذ. لزا ثشاى ثِ دست آٍسدى 
احىبم ضشعى ًجبیذ اص استخبسُ استفبدُ وٌذ، ثلىِ ثبیذ ثب 
اجتْبد ٍ یب تملیذ، احىبم ضشعى سا ثفْوذ ٍ اًجبم دّذ. 
یب دس تطخیص هصبلح صًذگى عبدى ًجبیذ ثِ استخبسُ 
تىیِ ًوبیذ، ثلىِ ثبیذ عمل خَد سا ثِ وبس گیشد ٍ یب ثب 

اى هطَست وٌذ. الجتِ اگش یمیي پیذا وشد وِ اص دیگش
یبفتي ثِ  وطف حمیمت ٍ آگبُ ضذى اص ٍالعیت ٍ دست

ٍالع، عبجض است، دس هیذاى عول ًجبیذ تي ثِ 
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سشگشداًى ٍ ثالتىلیفى دّذ ٍ هأیَس ضَد، ثلىِ ثبیذ اص 
خذا ثخَاّذ ٍ دعب وٌذ تب خذا اٍ سا ّذایت وٌذ. پس 

طِ ٍ فىش ّشگض جبى تَجِ داسین وِ دس ٍادى اًذی
استخبسُ ًیست ٍ استخبسُ فمط هب سا ثِ ٌّگبم تحیّش دس 

وٌذ وِ ثِ وذام سَى ثشٍین ٍ چِ سا  عول ووه هى
وِ یه هطلت علوى ٍ هسألِ  اًجبم ثذّین، ًِ آى

 فىشى سا حل ًوبیین ٍ پبسخ دّین.

 ثشضی اص وتبة ّبی :
 یضدی هصجبح اهلل آیت ضٌبختی سٍاى ّبی دیذگبُ .1
 ذ جبٍیذ. پ2ٌ


