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 ینِويِ الّرَحِنِ اهللِ الّرَحٕبِسٕ

 لباس نمازگسار

یاتی دس ولّی لثل  جلسِی لثاس ًواصگضاس سسیذین.  لِأی لثل تِ هس جلسِ ،همذّهات ًواص دس تحث

ای وِ دس هَسد لثاس ًواصگضاس  خذهت عضیضاى عشؼ ضذ ٍ اهشٍص تحثواى سا تا ًىات ٍیژُ ،تاب لثاس

 وٌین.  است آغاص هی

داضتِ تاضذ. ٍیژگی اٍّل ایي وِ تایذ پان ٍ عاّش تاضذ؛ اص ًجاسات ٍ دٍ ٍیژگی لثاس ًواصگضاس تایذ 

دس ًىاتی سا ایي وِ تایذ ساتش ٍ پَضاًٌذُ تاضذ.  ًیضّا هغّْش تاضذ. ٍیژگی دٍّم لثاس ًواصگضاس  پلیذی

 وٌن.  خذهتتاى عشؼ هی ،ساتغِ تا ایي دٍ ٍیژگی

ًواصگضاس تا لثاس ًجس ًواص خَاًذ. لثاس تَاى  ًوی ؛ یعٌیواصگضاس استی اٍّل عْاست لثاس ً ًىتِ

تشای ایي وِ ًواص تِ غحّت ٍ همثَلیّت تِ عَس وِ  ی تِ ًجاسات ًثاضذ. ّواى تایذ عاّش تاضذ؛ آلَدُ

ّن  ًواصگضاس لثاستش  دس هشاتة عویك ًیاص داسد؛اّشی لثاس ظتِ ظاّش ٍجَد ها  ُ ضَد،جای آٍسد

ّای  ٍاسد ظاّش ًواص ضذ؛ تا الیِ تَاى آلَدُ ٍ ًجس ًویعَس وِ تا لثاس  ّواىاست. ضشٍسی  عْاست

ا تِ ی عَس وِ لثاسی وِ هثالً تِ خَى تَاى تِ تَاعي ًواص ساُ پیذا وشد. ّواى ًوی ًیضآلَدُ  تاعٌیِ

تِ ًواص ضایستگی ًذاسد ٍ تایذ آى سا پان ٍ ضخع تشای ٍسٍد  ّش ضیء ًجس دیگشی آلَدُ ضذُ؛

ّای  تِ الیًِواصگضاس تشای ٍسٍد  ؛تش ٍجَد ّن آلَدُ ضذُ تاضذ ّای عویك الیِاگش ْیش وشد؛ تغ

 تش ًواص ضایستگی ًذاسد. عویك
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تا وثافات هعاغی اًساى اگش  .ی دٍّم ٍجَد اًساى است الیِ تعذ اص عْاست ظاّشی لثاس، عْاستِ

ایي ّن تشای ًواص ضایستگی ًذاسد. چَى وسی وِ هشتىة هعػیت ضذُ است؛  ؛آلَدُ ضذُ تاضذ

ایي لثاس سا تایذ تا آب تَتِ تذى تشصخی اٍ ًجس ضذُ ٍ ضایستگی ٍسٍد تِ تشصخ ًواص سا ًذاسد. 

 تغْیش وشد.

وِ هٌطأ اغلی آًْا  اخاللی، غفات ٍ عادات ًاضایست ،اگش ًفس اًساى تا آلَدگی تِ اخالق رهیوِ

تَاًذ تِ  ًوی ضخعًجس ضَد؛  ؛خَدپشستی ٍ خَدًوایی است ، خَدسأیی، خَدخَاّی،یخَدتیٌ

تِ   ًفس آلَدُ ضذُ وشد؛ تا آب ظاّش تغْیش تایذ ی ًجس سا  جاهِ ًواص ساُ پیذا وٌذ. اگشدٍم ی  الیِ

ی  آب تَتِتایذ تا سا ّن ت سریلِ تَصی ٍ غفا ّا، حسادت ٍ تخل ٍ ویٌِ ّا، اًّیّت ٍ اًاًیّت هٌیّت

 تغْیش وشد. ایي سَّهیي لثاسی است وِ تایذ پان تاضذ. ًػَح ٍ آب سیاضات ضشعی 

تشیي  وِ هْن ؛عْاست للة است. اگش للة اًساى آلَدُ ضذُ تاضذ ی عْاست لثاس، چْاسهیي هشتثِ

اگش دل اًساى تِ  ؛«1ٍِیئَطِخَ ّلِیب رٓأسٔ کًُِالّدُ حّٔبُ»؛ وٌذ؛ هحثّت دًیا است چیضی وِ للة سا ًجس هی

د. آى ّن تایذ تغْیش ضَد. تَاى تِ للة ًواص ساُ پیذا وش تا ایي دل ًویهحثّت دًیا آلَدُ ضذُ تاضذ؛ 

ی للثی تغْیش وشد تا تتَاى تا آى ٍاسد  ّای للثی ٍ تا تَتِ آى سا تا هعشفت، علن ًافع ٍ سیاضتتایذ 

تا اًذیطیذى دس هثذأ ٍ اص سَی دیگش ّای دًیا سا ضٌاخت  ّا ٍ پلطتی صضتیسَ  اص یهتایذ ًواص ضذ. 

ی تِ هحثّت دًیا  ّای عالن غیة ساُ پیذا وشد ٍ اص ایي سّگزس للة آلَدُ تِ پاوی ،ٍ هعاد عالن ٍ آدم

 د. تغْیش ًوَ سا
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ّا  ذیٍ تَاًوٌ یا تِ خَدچٌیي ضخػی ت؛ سثة آلَدگی دل اًساى اس اعتواد تِ خلكگاّی اٍلات 

یا  ؛تِ عثادات ٍ سیاضات خَد دل تستِ ٍ ىا وشدٍُ فْن ٍ ضعَس ٍ صسًگی ٍ لذست خَد اعتواد ٍ اتّ

تایذ  ٍ . ایي للة ّن ًجس ضذًُوَدُ استاعتواد تِ دیگشاى دس صًذگی خَد  ٍ تِ دیگشاى دل تستِ

تغْیش آى سا  ،جاى دادى ایي هعشفت عویك تِ حمیمت تَحیذ افعالی ٍ تِ خَسدِ تا آضٌا وشدى آى

ی تِ اعتواد تِ غیش خذا  للة آلَدُتایذ  ،ی افعال حمیمت تَحیذ دس عشغِ وشد. تا روش ٍ تلمیي هىشّسِ

 ضَد.  عْاست لثاس ًواصگضاس عی هیی  چْاسگاًِگًَِ است وِ هشاتة  سا تغْیش وشد. ایي

تشای اًس تا  ساُ ًذاسد ٍتِ حضَس ٍ هحضش حك  ،آلَدُضخع ًجاست سثة دٍسی اص هحضش است. 

ی خلك اص  چِ ظاّش سا وِ عاهِّ ؛تایذ خَد سا پان وشدتشای ًواص خذای هتعال هستعذ ًیست. پس 

آى سا اص  ،هٌیيوِ اّل تاعي ٍ خَاظّ اص هؤ وٌٌذ ٍ چِ تاعي سا تغْیش هیآى سا ًجاسات ظاّشی 

عاسفاى تاهلل، سا، وِ للة ٍ چِ  ،وٌٌذ پان هی افعال ٍ اخالق ًاضایست ٍّا ٍ ًجاسات دسًٍی  آلَدگی

 ، وِتَجِّ تِ غیش خذا ٍ غیشی لائل ضذى دس عالن آى سا اص  آلَدگی ،اّل هعشفت ٍ اغحاب للَب

 تتَاًٌذ تِ للة ًواص ساُ پیذا وٌٌذ. تا وٌٌذ هیتغْیش  است،ًجس  سجسِ هظْش ضیغاىِ

ّجشت هشاتثی ایي آلَدگی ٍ پلیذی ّجشت وي.  اص سجض ٍ :«8ٍٓالّرُّخٕزَ فَبّٕدّٔرْ»لشآى وشین فشهَد: 

تا آب ظاّش ٍ تا  ِ ًجاست تذى ٍ لثاس ًواصگضاس است؛ًجاست ظاّشی، و ٍداسد. ّجشت اص سجس 

تِ تایذ ّجشت اص سجس تاعٌی، اًساى دس اهّا  .ضَد اًجام هی ّا ٍ ًجاسات ی جسن اص آلَدگی تخلیِ

ص ٍجَد خَد تخلیِ ٍ ٍجَدش سا تػفیِ وٌذ. دس ا ،وِ دس تاعٌص استسا ّایی  آلَدگی واهل،عَس 
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ی تاالتش وِ عْاست للة است؛ تایذ اص خَدتیٌی ٍ خَدخَاّی، اًیّت ٍ اًاًیّت ٍ اص تشن غیش  هشتثِ

وِ غیشیّت اغل چشا  ؛ّجشت وٌذخذا ٍ اساساً دیذى ٍ لائل تَدى تِ ٍجَد چیضی جض خذای هتعال 

اًیّتی لائل ضَم. ایي  ؛تضًن دم اص اًاًیّتلائل تاضن؛ هٌی تشای خَدم ی خثیثِ است. ایي وِ  ضجشُ

ایي سِ  ،«ٍٓالّرُّخٕزَ فَبّٕدّٔرْ»تِ هَجة ی خثیثِ است. اگش  ّا است؛ اغل ضجشُ ی پلیذی ی ّوِ سیطِ

دیگش دست ضیغاى تِ اٍ  ؛اهلل اص تػشّف ضیغاى خاسج ضذُ ساله الی ؛ی ّجشت اًجام ضذ هشتثِ

یك ی هػادیك سجض ٍ سجس ّجشت وشدُ ٍ ال اص ّوِ ،توامتِ هعٌای چٌیي ضخػی سسذ.  ًوی

 عْاست لثاس ًواصگضاس. ایي دسن هحضش ستَتی است. حضَس دس دسگاُ حكّ هتعال ٍ

حذّ پَضص صى ٍ دس لثاس ظاّشی، ضشط دٍّم لثاس ًواصگضاس ایي است وِ ساتش ٍ پَضاًٌذُ تاضذ. 

ای وِ  دس حذٍد ضشعیِّلثاس تایذ  ،هشد تا ّن هتفاٍت است. ٍلی چِ تشای هشد، چِ تشای صى

 . تش تاضذاٍ سپَضاًٌذُ  ؛ضشیعت خاتن هعیّي وشدُ

تایذ  ،تش ًواص ّای عویك ضَد. تشای ٍسٍد تِ الیِ ستش ٍ پَضص جاهِ ّن تِ پَضص ظاّشی ختن ًوی

ّل ظاّش است؛ تِ فىش پَضاًذى تذى پَضص دادُ ضَد. اًساًی وِ ا ًیضتش ٍجَد  ّای عویك الیِ

داًذ  پَضاًذ. اهّا اًساًی وِ اّل تاعي است هی ظاّش سا هی چادس، جاهِ ٍ لثاس ٍتا  است؛ خَد

 یٌْٓظُّرُال  اهللَ ىَاِ» اش تِ ظاّش اٍ است؛ تِ تاعي اٍ تَجِّ ٍ دلّت داسد. خذای هتعال تیص اص آًچِ تَجِّ

وٌذ؛  ّای ظاّشی ضوا ًگاُ ًوی چْشُّا ٍ  خذا تِ غَست «3 ْ نکَُبِلُقُ ٰلیاِ یٌْٓظُّرُ ْيلکٍِٓ ْنکُرَِٓصٔ ٰلیاِ

هي ًگاُ   وِ خذا تِ دل وٌذ. حال ّای ضوا ًگاُ هی تِ دل ضَد ظاّشساصی وشد؛ خذا چَى هی
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ساتش  ،عَس وِ عَست ظاّشی ّا پَضیذُ تاضذ. ّواى اص صضتیتایذ وٌذ؛ پس دل هي ّن  هی

َد سا دس هحضش حكّ هتعال ًواصگضاس خ خَاّذ. اًساىِ خَاّذ؛ عَست تاعٌی ّن ساتش ٍ پَضص هی هی

ی تاعٌی  وٌذ ٍ ّن تاعي خَد سا تا جاهِ ستش هیی ظاّشی  تا جاهِتیٌذ. لزا ّن ظاّش خَد سا  هی

  .اضاسُ وشدینّای تاعي  تِ صضتی لثاس،وٌذ. دس تحث عْاست  ستش هی

اخالق رهیوِ ٍ صضت است؛ عادات خثیثی است وِ ضخع تِ آى هثتال  ّای تاعٌی، صضتیاص  یىی

وٌذ؛ دس هحضش حك تایذ  است؛ حاالت صضت اخاللی است وِ فشد داسد. خذا تِ ایٌْا ًگاُ هی

ّا ٍ  ی اٍل پَضاًذى ایٌْا است. ایي آلَدگی ّای تاعٌی ّن پَضاًذُ ٍ ستش ضَد. پس هشتثِ عَست

حكّ هتعال پٌْاى ضَد تا « یا غفّاسِ»تا ًام  ٍحك هتعال پَضاًذُ « سِیا ستّا»ّا تایذ تحت ًام  صضتی

 .حاضش ضَد دس هحضش حكّ هتعال تتَاًذ اًساى

ی غفات ٍ خلمیّات اًساى است؛  الیِتش اص  ی عویكا است وِ دس الیِ یعَساتپَضاًذى ی تعذ،  هشتثِ

دیذى تعیٌّات ٍ وثشات ٍ تَجِّ تِ غیش خذا است. ایي ّن تایذ پَضاًذُ ضَد. لثاس ًواصگضاس  ،آى ٍ

غیشی دس  ،ّا ایي است وِ وسی صضتی تشیيِ ذ. چَى صضتتاضتایذ ساتش ایي عَست ّن دس ٍجَد اٍ 

  لائل ضَد. تشای غیش خذا ًمص ٍ ضأًی دس ّستی لائل ضَد. تشاتش ٍ دس وٌاس خذا

اص فشد هحتشهی وِ ًاظش ّای تذى است؛  ّن داسای هشاتثی است. ستش عاهِّ ستش صضتیتٌاتشایي ستش 

 ،ی دٍّم ست. ستش الیِا ًیضوِ دس ًواص ًاظش ظاّش ًواصگضاس  ؛خذای هتعالاص خػَغاً  اًساى است؛

است. ستش لثاس عفاف ٍ پاوذاهٌی  تا اعوال ضخعّا ٍ هماتح  ستش ًضد خَاظ است وِ ستش صضتی

تا لثاس تایذ سفتاسّای ًاضایستی وِ  ٍ هماتح اعوال است؛ یعٌی هعاغی، اعوال صضت خَاظ، ستش
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ی آًات ٍ حاالت ٍ چِ خػَغاً دس ٌّگام ًواص وِ اًساى تِ عَس ٍیژُ  د. چِ دس ّوَِض تمَا پَضاًذُ 

 اش تایذ تا لثاس تمَا پَضاًذُ ضَد وِ لشآى ّای عولی صضتی ؛است دس هحضش حك حضَس پیذا وشدُ

ّای  یعٌی صضتی ،. اخعّ خَاظ تایذ هماتح ًفَس4فشهَد: لثاس تمَا تْتشیي لثاس است نوشی

اّل ایواًٌذ وِ تایذ  ،ی چْاسم دس هشتثِ .خَد سا تِ لثاس عفاف تپَضاًٌذ اخاللی ٍ سٍحیّات صضت

 ،آى لثاس خَاٌّذ ٍ تش لثائح ٍ هماتح للَب هیسااّل ایواى سا تپَضاًٌذ؛ خَد ّای للة  صضتی

همام  خذای هتعال ٍ ثثات دس همام تَحیذ ٍاعتواد ٍ اعویٌاى تِ  ؛ی تِ حكّ هتعال است یٌِعوأً

ساتش تاضذ. آًْا تایذ  تشای اّل هعشفت ٍ وطفتایذ ی پٌجن لثاسی است وِ  . هشتثِاست اعویٌاى

ّل ا ٍاٍلیاء اهلل  هشتَط تِی تعذ  تپَضاًٌذ. هشتثِلثاس ضَْد تا سا  ّای سشّ خَد هماتح ٍ صضتی

 تپَضاًٌذ.تا لثاس توىیي ٍ ثثات دس هٌضل تَحیذ هماتح سشّ سشّ خَد سا تایذ آًْا  ؛ٍالیت است

 هشاتة هشاتة است؛ ّن ًواص ری ّن ٍجَد اًساى ریوِ ین اُ تىشاس وشدتاسّا  ،ًواص تحث اتتذایاص 

ی  عیاس، ًواصی است وِ ّوِ توام آٍسد ٍ ًواصِ جا هی ًواص سا تِای اص  اص ٍجَد، هشتثِ  است. ّش هشتثِ

ی ایي  ّوِ ًیضلثاس ًواصگضاس  ی لثاس ٍ ستّاسیّتِ تٌاتشایي دس هشتثِ اسد.ًواص تگض تة ٍجَد اًساىهشا

 هشاتة تایذ هشاعات ضَد. 

ّای خلك سا پَضاًذ.  صضتی ،تا وشاهت ًوَدى لثاس تِ تطشاست. خذا است وِ  ًٍذاسالعیَب خذاستّ

ی لثل اضاسُ وشدین وِ ایي  پَضاًذ. جلسِ ّا ٍ عَسات ظاّشی سا هی صضتی ،ّویي لثاس ظاّشی

ی هَجَدات  تمیِّ آدم وشد ٍ خذای هتعال فمظ ًػیة تٌیای است وِ  ًعوت ٍیژُ ٍ وشاهت خاغِّ
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پَضاًذ ٍ  ّای ظاّش تذى سا هی ی ظاّشی، صضتی الثسِخذاًٍذ تا پس  .طاى ًذاسًذلثاسی تش جسو

 ّای اعوال ها، ایي ّن پَضاًذُ ضذُ عَس وِ گفتین؛ اعوال صضت ها، صضتی ىوٌذ. اهّا ّوا ستش هی

چطن ّن ًگاُ  دستَاًستین دس وٌاس ّن تٌطیٌین ٍ  اهشٍص ها ًویًثَد؛  ایي پَضصاالّ اگش ٍ  است؛

 یىذیگشآلَدُ ٍ صضت ها سا اص ی سفتاسّا ٍ اعوال ّا ٍ لغضشوٌین. ستّاسیت حكّ هتعال است وِ 

حكّ هتعال تاعث « یا ستّاس»اسن  پَضاًذُ است.تش ها ایي لثاسی است وِ خذا . است پَضاًذُ

ّن  ی تعذ، ّویي تذًی وِ خذا تِ ها دادُ ّای اعوال ها ضذُ است. دس هشتثِ پَضاًذُ ضذى صضتی

دس لمیّات ٍ سٍحیّات صضت اًساى، غَست تسیاس پلیذی دس تاعي داسد. چَى خُ .لثاس ٍ ساتش است

ضًَذ وِ غَست خَواى ٍ  ای هحطَس هی لیاهت تِ گًَِ دسّا  تعضی اص اًساى وِ ُ استآهذسٍایات 

دس دسٍى ّن اوٌَى ًیض غَست  ایي. 5آیذ تسیاس صیثا تِ ًظش هی ،دس تشاتش غَست آًْا ،تَصیٌگاى

لثاسی است وِ  ؛. تذًی وِ تِ هي ٍ ضوا دادُاست پَضاًذُآى سا خذا  ٰ؛ هٌتْیٍجَد داسدّا  اًساى

ستّاسیّت خذای هتعال است. تا ایي ًاضی اص ایي ّن  است. پَضاًذُ یىذیگشی تاعٌی ها سا اص  چْشُ

ی صضت تاعٌی سا  وِ خذای هتعال تِ ها عٌایت وشدُ؛ آى چْشُ صیثاییهَصٍى ٍ تذى ظاّشی 

ایذ ایي وِ ض ضًَذ؛ ّا تِ غَست ٍحَش هحطَس هی ىلیاهت تعضی اص اًسادس . ُ استهخفی وشد

صهاًی وِ حیَاًات ٍحطی  :«6ذَا الَْٔحَٔشٔ حٔشِّرَتٕاِ ٍٓ» ی تىَیش اضاسُ تِ آًْا است: ی سَسُ آیِ

خَیی ّستٌذ وِ  ّای دسًّذُ اًساى ،اًذ همػَد اص ایي آیِ ضًَذ. تشخی اص اّل تفسیش لائل هحطَس هی

 است. ًُذغَست حیَاًاتِ دس ،غَست تاعٌی آًْا ،فشدای لیاهت
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 گشي تشخیضی اص ایي خَاب گشاى                  ای دسیذُ پَستیيِ یَسفاى     

اص چطن ها پَضاًذُ. ایي تذى سا تش ها پَضاًذُ آى چْشُ سا خذاًٍذ  ٰهٌتْی ؛آى چْشُ اآلى ٍجَد داسد

ی تاعٌی آضىاس  آى چْشٍُ افتذ  تش هیسِایي آضىاس ًطَد. فشدای لیاهت ها ی تاعٌی  چْشُتا 

تذ ٍ تاعي اف ّا هی ّا ٍ پشدُ ی ستش است. سٍصی است وِ ّوِ «7ّرَائِّرُیَٕٓمٓ تُبٕلَى السَ» لیاهت ضَد. هی

دس ایي صهیٌِ االّ ایي تاعي لثالً ّن تَد. ّویي اآلى ّن ٍجَد داسد. ٍ  ضَد؛ ّا هىطَف هی اًساى

صدگی عشؼ  تا حالت رٍقالساّلم  علیِخذهت اهام الحشام  دس هسجذ ی. ضخػصیادی ٍجَد داسدسٍایات 

 ٍٓ دِیحٔهب اَکْثَّرَ الَضََ»اهلل چمذس حاجی صیاد است. حضشت فشهَد:  ضاء اهلل، اهسال ها سسَلِ يَاتِوشد: یَ

شام ّا چِ تسیاس، اهّا حاجی چِ اًذن! هسجذ الح صًٌذُ ّا ٍ ضجِّ آُ ٍ ًالِ وٌٌذُ« الْحٓدیِحٔ اَقَّلََ

لزا تشای ایي غحاتِ خیلی ثمیل آهذ. حضشت فْویذًذ وِ اٍ  وٌٌذگاى تَد؛ عَافهاالهال اص 

خَاّی تثیٌی؟ عشؼ وشد: تلِ، یاتي سسَل اهلل.  ّضن وٌذ. فشهَدًذ: هیسخٌطاى سا ًتَاًست 

تَاًذ  الحشام ًگاُ وي. ٍلیّ خذا هی ی دٍ اًگطت هي تِ حیاط هسجذ حضشت فشهَدًذ: تیا اص فاغلِ

چطن تاعي اٍ سا تاص  ٍالئی، تاعي اضخاظ سا تاص وٌذ. حضشت تا یه تػشّف تػشّف وٌذ ٍ چطن

ّا، ًِ تِ واصیٌَّا، ًِ تِ تاصاسّای  . اٍ تِ وجا ًگاُ وشد؟ تِ حیاط هسجذالحشام، ًِ تِ واتاسًُذوشد

الوال،  ی تیت سحواًِ ّای تی ٍ غاستگشیفاسذ ّای سیاسی  ّای سلاتت داد ٍ ستذ حشام، ًِ تِ عشغِ

الحشام هاالهال اص حیَاًات  داد! حیاط هسجذ ٍ دیذ ای داد تیًگاُ وشد الحشام  اط هسجذتِ حی
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 8حاال فْویذی چِ گفتن؟ :حضشت تِ اٍ فشهَدًذ هختلف است. ته ٍ تَن ٍسظ ایٌْا اًساى است.

 پَضاًذ. هی ،ها سا وِ اآلى ٍجَد داسدتاعٌی ی  چْشُایي لثاس تذى وِ خذای هتعال تش ها پَضاًذُ 

ّستٌذ وِ صیثایی ّن ِ وساًی ای ٍجَد داسد. الثتُّ چْشداًذ دس تاعي ّش وذام اص ها چِ  خذا هی

دس تشاتش آًْا سًٍك تاصاس . آى لذس تاعٌطاى صیثا است وِ وٌذ هسحَس هی ّای تاعٌی سا آًْا اّل دیذُ

ّای  ى صضتیّن ّست؛ پٌاُ تش خذا. چِ وسی آهماتل آى ضَد. اهّا عشف  واستِ هیّا  َسفجوال ی

هاى ضثیِ تِ ّن  تاعي سا پَضاًذ؟ ستّاسیّت خذای هتعال. تا ّویي تذًی وِ تِ ها عٌایت وشدُ ٍ ّوِ

 ی ستّاسیّت خذا است. . ایي ّن یه هشتثِاست ی تاعٌی هخفی ضذُ ّستین؛ آى چْشُ

َضاًذُ خَد پخذا تا ستّاسیّت  ًیض،للَب ها ٍ سشّ ها سا یعٌی تش ٍجَد ها،  ّای عویك ّای الیِ صضتی

وِ هشاتة است ی خذا  ی خذا ٍ ستّاسیت راتیِّ ِ ٍ اسوائیِّغفاتیّستّشیت ، ی است. ستّاسیّت افعالیِّ

ّا سا  اٍ است وِ صضتی ،ی هشاتة . پس ستّاس خذا است. دس ّوِاست تش هماتح خلك سا پَضاًذُ عویك

لزا ساله الی اهلل تایذ تا تَسّل ٍ توسّه تِ همام غفّاسیت ٍ ستّاسیت خذای هتعال، ستش  پَضاًذ؛ هی

ّای تاعٌی خَد ٍ سشّ ٍجَد خَد سا اص خذا تغلثذ ٍ دس پَضص ستّاسیت ٍ غفّاسیت  عَسات ٍ صضتی

سٍی  تا ٍ آهادگی ٍسٍد تِ هحضش الْی سا پیذا وٌذ ،خَد سا تپَضاًذ ٍ تا تحمّك تِ حمیمت تَتِ ،خذا

ّای خَد سا تپَضاًذ ٍ ستش وٌذ. چٌیي ًواصگضاسی  ی دس دسگاُ حك، آلَدگی آٍسدى تِ اًاتِ

  ضایستگی ٍسٍد تِ هحضش حكّ هتعال سا داسد.
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ستّاسیت ظاّشی ٍ تاعٌی، ّش دٍ سا هذّ ًظش لشاس دّذ. چِ ًواصگضاس تایذ  ،ی ستّاسیت پس دس هشتثِ

تمَای  ؛ی هشاتثی وِ تمَا داسد ا لثاس تمَا، تا ّوِستش ظاّشش تا لثاس ظاّش، چِ ستش تاعٌص ت

ی هشاتة  ّوِ ،ٰ، تمَای خفیّ ٍ تمَای اخفیعولی، اخاللی، للثی، فىشی، سٍحی، عملی، تمَای سشّ

ٍ آى  ،ّای ظاّشی است تش اص صضتی ّای تاعي تِ هشاتة صضت تمَا دس ٍجَد اًساى. چَى صضتی

خَاّین دس  هعٌا ًذاسد. ها هی اٍ غیةتشای تیٌذ؛  هیی تاعي داسد ٍ تاعي ّوِ سا  وسی وِ دیذُ

است تشٌِّ وِ تذًتاى  ا تِ ّیچ ٍجِ حاضش ًیستیذ دس حالیهحضش اٍ حاضش ضَین. چگًَِ ضو

هتَجِّ  ٍ تشٌِّ تاضیذجایی اگش تایستیذ؟  ،وَچه وِ تِ لذست تویض سسیذُ ی تچِجلَی یه 

وٌیذ ٍ  وٌیذ؛ فشاس هی حیا هیٍاسد ضذ؛ یه وَدن دٍ سِ سالِ وِ تِ سيّ تطخیع سسیذُ  ضَیذ

خَاّین دس  هی ؛تیٌذ آى ٍلت خذایی وِ سشّ ٍ علي ها ّشدٍ سا یىساى هی. ضَیذ هی پٌْاىجایی 

؛ ّن تپَضینی عثَدیّت تش تي  هحضش اٍ حاضش ضَین. ایٌجا تایذ ّن لثاس ظاّش سا تشای ادای ٍظیفِ

 .ینشیگتتْشُ  تایذ اص لثاس تاعي ،ضذُ تاضذ تشای ایي وِ ادب حضَس دس هحضش حكّ هتعال هشاعات

ًثایذ ها سا  ،یی ّن اضاسُ وشدین وِ لثاس چِ دس ظاّش، چِ دس تاعي ّای ولّی ًىتِی لثل تِ  جلسِ

ی فخش فشٍختي تش دیگشاى  هایِضَد؛ دس ها تیٌی ٍ وثش  تضسي ی خَدِ ًثایذ های اص خذا غافل وٌذ.

تا ٍ تش وٌذ. حال اگش خذا تِ وسی تَفیك داد  ضَد. تلىِ تایذ لثاسی تاضذ وِ یاد خذا سا دس ها عویك

لیوتِ ضیهِ آخشیي  گشاى لثاس تمَا تاعي خَد سا پَضاًذ؛ هشالة ایي ًىتِ ّن تاضذ وِ فمظ لثاسِ

، خَدًوایی ،تیٌی خَدتضسي ،سا تِ غشٍس ها وٌین ًیست وِ هوىي است هذلی وِ اص پاسچِ تش تي هی

ًىٌذ  !وٌذسرائل ها سا هثتالی تِ ایي  ،ّای تاعٌی لثاسًىٌذ تىثّش ٍ غفلت اص خذا تىطاًذ.  تفاخش،

ٍ   تیٌی ها سا تِ خَدتضسي ،گٌاُ تَدى ٍ هشتىة هعاغی ًطذى جة تیجة عاعت ٍ عثادت، عُعُ
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ای تشای هؤهي، آى ّن تشای  س اغالً لثاس ضایستِوِ اگش ایي گًَِ ضَد؛ ایي لثا !تفاخش تىطاًذ

عَس وِ ظاّش سا تا ستش عاعت  ّواىهؤهي تایذ دس هحضش حكّ هتعال ًیست. تِ ّش حال اٍ حضَس 

 حضَس تش اٍ حاون ضَد؛، تا ادب تپَضاًذ ّثت اص حكّ هتعالتش خَف ٍ سَتاعي سا تا سِ پَضاًذ؛ هی

عَس وِ تا عاعت پیطِ وشدى، ظاّش  خَف ٍ ّیثت است. ّواى ؛وٌذ چَى آًچِ ادب ایجاد هی

 ضَد. ّثت ٍ خَف الْی پیطِ وشدى، تاعي اًساى پَضیذُ ٍ ستش هیضَد؛ تا سَ اًساى پَضیذُ هی

ٍ دیگشی  ،ی ًجاسات ضذ؛ یىی عْاست ٍ اصالِ دس لثاس ًواصگضاس هشاعات هیتایذ وِ  ای دٍ ًىتِپس 

وِ گاّی اٍلات  ،دس ظاّش ٍالعاً ایي حذٍد دسست هشاعات ضَد ّن تَد. هشالة تاضینستش ٍ پَضص 

تِ ضایستگی   پَضص ،عثك لَاعذ ضشعیتایذ  یعٌی ضَد. ضَد ٍ دسست هشاعات ًوی تَجّْی هی تی

 یحضَس دس هحضش حك ٍ تِ جا صًذگی، چِ تشای خػَظِّای  عشغِضَد؛ چِ تشای عوَم  هشاعات

، عْاست ٍ ساتشیّت سا تِ عٌَاى دٍ ضشط استدُ اًتخاب وشضخع لثاسی وِ . دس آٍسدى ًواص

 داضتِ تاضذ.تایذ دس ظاّش ٍ تاعي  ،ضشٍسی لثاس ًواصگضاس

 هاًذُ تَد.تالی   ی گزضتِ جلسِ اصتَد وِ لثاس ًواصگضاس ی تحث  یي تىولِا

 أللّهُمّ صَلِی عَلی مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَّجِل فَرَجَهُم

 


