
 2662�ماره ثبت:                                                                                                   

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
بحث قمار را به رض کنیم و به فضل الهی اگر بشود چند نکته و فرع دیگري که در باب قمار باقی مانده است ع

  .ببریم یانپا

 بررسی ادله مس آالت قمار
احکام دیگري مثل دست زدن به ابزار و . در باب قمار در روایت سرائر و یک روایت دیگر که هر دو ضعیفه هستند

شود و می حتی موجب تنجیس دست بزنند و گاهیشده از اینکه به ابزار رو ادوات قمار  و نهیادوات قمار هم آمده 

  .باید دست را شست

را پذیرفت و به  کدامچیهشود نمی منجسیت هم در یکی دو روایت آمده که قطعاً وابزار و ادوات  مسحرمت 

این دو حکم گرچه  .موجب تنجیس شود کهنیایا حرام است ابزار و ادوات قمار  دست زدن به تحریمی بگوییمصورت 

 است. آمده 104در یکی دو روایت در باب 

 قرائن عدم حرمت مس
 :که به این دلیلنیست  قبولقابل این دو حکم مطمئناً

ارتکاز متشرعه مانع از این  ،در تنجیس خصوصبههستند و از طرف دیگر اي هروایات ضعیف دو سه روایت، :اوالً

این  ،باشد هااینکه منجسیت وجود دارد حکم وضعی  در خصوصبهیعنی ارتکاز واضحی  ،را بپذیریم هاایناست که 

 مثالًپذیرفته شود که آالت قمار  هدر ذهن متشرعتواند نمی و شودمی مانع از پذیرش این حکم قويارتکاز واضح و 

 ؛ضعیف است :اوالًاین روایات  .استیا خنزیر  یا کلبمثل دم 

از ابتدا تا امروز  هااینی مطابق ایهم این است که هیچ فتو د و شاهدوجود دار هاحکمارتکاز قوي بر نفی این  :اًیثان

کم قائل شویم ح دو به این بتوانیم ما کهنیاشود از می دهد که این دو سه وجه مانعمی نشان هااین است. وجود نداشته

 .شود پذیرفتنمی ضعیفه است مو لذا این دو حکم احکا

 ؟ؤال: س

 فتوي نداده باشد. کسچیهاشد ولی هم ب موردتوجهروایت هم داشته باشد  يطورنیایک موضوعی باشد اگر : جواب

این که ید آنمی کسیبه ذهن دارد که  وجود يتريقویعنی ارتکاز  ،یک چیزي فراتر از این است ،اگر این بحث هم نبود

 .، به آن فتوي ندادندگوییم شهرت نیستمی منجس باشد نه اینکه
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این  .است هانیااست و لذا فراتر از بحث شهرت و  متشرعهخالف این در ارتکاز  بلکهل شد ئشود به این قانمی پس

 .بکنیماي هاشار موضوع دیگري که بد نبود به آنهم 

 بررسی ادله حضور در مجلس قمار
هم قاعده  ،گفتیم حضور در مجلس قمار اشکال دارد کهنیا ؛این است که بحث کنیم،موضوع دیگري که خوب است 

هم وارد شده اي هخاص در قمار دلیل ویژ طوربهکلیه داریم که حضور در مجلس معصیت مشکل دارد و حرام است و 

  .واحد عرفی باشدگفتیم باید مجلس  ،کردمی تحریم را بود که حضور در مجلس قمار

 حضور در مجلس قمار(به صورت مجازي)
 است؛ هانیاال دیگر حضور در مجلس قمار از طریق ابزار و ادوات آي تی و ویدیو کنفرانس و امثال سؤ

این  ،جدید کسی مطلع شود یا تماشا کند يهارسانهاز طریق ابزار و ادوات جدید و  کهنیاآید صرف می به نظر

که به صورت ویدیو کنفرانس باشد که  است ییآنجار نیست اما در شرایطی جاي شبهه هست و مشمول مجلس قما

گویا در این  لومتریکهزاران  مسافت مثالً رغمبهمطلع است و  و به شکل مجازي ناظرو کسی کنند می بازي هاآن درواقع

که به صورت  ییهامصاحبهمثل  ،شودمی انجام بو تفهیم و فهم و تخاطکند می تعاطیبا اهل مجلس  ومجلس است 

 .شودمی ویدیو کنفرانس انجام

 ؟چطورسؤال: پخش مستقیم 

هست که  یوقتکی میرمستقیغدر پخش مستقیم چه  چه باالتر از آن است ولی نه میرمستقیغ: پخش مستقیم و جواب

متقابلی رابطه  ،یک وقتی به صورت ویدیو کنفرانس ؛طرف تفهیم و تفهم و رابطه متقابلی نیست کند ولی از اینمی تماشا

حقیقت رابطه متقابل بین تماشاچی اما اگر تفهیم و تفهم و در  ،فرقی در این بحث نکند شاید میرمستقیغاست مستقیم و 

مالك آن مجلس این است که  کهنیابراي یبعد که گفته شود مجلس واحد است،  ال ،کنند باشدمی که بازي ییهاآنو 

بعید  ؛هست جاي احتیاطحداقل  ،کنند و تعاطی دارند و به شکل ویدیو کنفرانسیگفتگو می و اندنشستههمه در کنار هم 

اصل برائت است و عدم اشکال است ولی الیبعد که قائل به  ،البته اگر کسی تردید کند ،نیست صدق مجلس واحد کند

 .کندمی حضور در مجلس قمار واین شویم که صدق مجلس واحد 

صادق است  این خواهیم ببینیممی 1»أَهْلِهِ إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا لِمَجْلِسٍ وَ لَکَ مَا«حضور در مجلس است  بحث ما فعالً

 ؟یا نه
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 کهنیاخصوص این بعید نیست صدق کند به» أَهْلِهِ إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا«یعنی چرا حضور پیدا کردید در مجلسی که 

چون واژه حضور در » أَهْلِهِ إَِلى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا لِمَجْلِسٍ  وَ لَکَ مَا« :گویدمی ؛حضور در مجلس در متن روایت نیامده است

 .جا ندارد ال یبعد که شامل این نوع تعاطی با یک مجلس این شکلی بشودنای

 ،هرسد روح آن قصمی ولی به نظر ،هر دو باشند اینکهمجالست و  گوییم یعنی جلوس ومی حضور در مجلس که

اگر هم از داند، می ري است که مفهوم را صادقارتکاز عرفی طو ،خصوصیت بحث بعدي است الغاء ؛اینجا هم هست

گوید می عرفخصوصیت را بپذیریم که ولو  الغاء، ال یبعد که در این نوع موارد استدالل شمول ظاهر دلیل هم بگذریم

 کسی بگوید شامل این نوع حضور به صورت ویدیو کنفرانسی» أَهْلِهِ إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا لِمَجْلِسٍ وَ لَکَ مَا« این عنوان

 شود.نمی ل اینبگوییم شام و جمود بر لفظ کنیم ،دوشنمی

. این از نظر عرف اینجا فرقی ندارد مالك آنشود ولی نمی لفظ شامل این وجه دوم این است که بگوییم ولو اینکه 

 .اشکال داشته باشد این نوع مواردگفت بعید نیست  شودمی وجهی است که هم

 بررسی ادله تماشاگري قمار(از فاصله دور)
 ،حضور در مجلس باشد ومجالست  کهنیامطلب دیگر در ذیل بحث قمار تماشاگري است که آیا تماشا کردن بدون 

نیست و  کند که در آن مجلسحالت ویدیو کنفرانسی ندارد یا اینکه از یک فاصله دوري از پنجره خانه آن را نگاه می

 کندمی تماشا میرمستقیغرسانه مستقیم یا  از طریق کند یا اینکهمی تماشااز دور ولی  ،داردنمشارکت  ومجالست 

و به شکل ویدیو نرفته است این تماشاگري که در باشگاه قمار  ؛است ترواضح حکم قیم باشدستکه م جایی مخصوصاً

 د،که مستقیم باش جایی ژهیوبهو بلکه از طریق رسانه و از مسافت بعیده  ،حضور هم باشد ینوعبهکه  نیست کنفرانسی

  چه حکمی دارد؟

 وقتآنقائل باشیم  -ت بودکه در دو سه روای- »إلیها النظر« براياستقالل و موضوعیتی پاسخ این است که اگر ما 

 .شودمی تماممسئله اگر این را بپذیریم  ؛کندمی نظربه آالت شطرنج  چون گیردمی را هااین

مفهوم نظر در یکی دو روایت  واژه و کهنیاوجه دوم است تمام نیست و اشکالی ندارد براي  نجایاوجهی که در  این

 امام» إلیها النظر« :گویدمی پذیردنمی آن عنوان راآمده که یک روایت باشد، امام  روایات معتبري و درآمده بود 

در را امام » إلیها النظر«و لذا گذارند می یعنی امام موضوع را همان حضور در مجلس ؛»لِمَجْلِسٍ وَ لَکَ مَا« :فرمایدمی

 وَ بِهَا أَلْعَبُ لَسْتُ«گوید که می سائل کهنیا رغمبهو دهد نمی موضوع حرمت قرار ،مقام پاسخ در 104روایت اول باب 

 إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا لِمَجْلِسٍ« ،که موضوع» أَهْلِهِ  إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا لِمَجْلِسٍ  وَ لَکَ مَا« :فرمایدمی امام 2»إِلَیْهَا أَنْظُرُ لَکِنْ

 .62: ص ،6-ج السالم، علیهم األئمۀ أحکام إلى األمۀ هدایۀ - 2
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البته در مجلس باید طوري باشد که آن هم مطلع باش و ببیند و مرتبط باشد که یک اندازه نظر در آنجا شده » أَهْلِهِ

 است. نظر به عنوان تمام موضوع پذیرفته نشدهدر روایات معتبر جزئیت موضوع دارد اما 

 بررسی سندي ادله
اما  ؛بود هم در مستدرك در ذیل آنکی دو روایت ی ،وسایل بود 104چند روایت دیگري که یکی دو تا در متن باب 

اشکال گفت صرف تماشاگري شود نمی معتبر نیست و لذا ،دارد نظر مستقل طوربهایات معتبر نبود دو روایتی که آن رو

 .دارد

 نگاه به خود آالت در غیر حالت بازي
حالت بازي در غیر حال معلوم شد و آن اینکه نگاه به خود ادوات و آالت در غیر یک فرع دیگري  جانیهماز 

 یعنی یک احتمال» إلیها النظر«گوید می ؛گیردمی این را هم و بعضی روایات اطالق دارد ،نگاه کند طورنیهم که بازي

این این فرع  جوابگیرد می این را هم هااینممکن است کسی بگوید اطالق  ادوات،یعنی  »الشطرنج الی«این است که 

انصراف  ،بعید نیست که اگر هم معتبر بود :معتبر نیست و ثانیاً، آمده »الناظر الیها یا النظر الیه«ه روایاتی ک :است که اوالً

بعید است که آن را  ،شود و به عنوان وسیله گذاشته شدهنمی بازي ه در حال بازي است ولی وقتی با آنکدارد  جاییبه 

 .ولی مهم این است که دلیل معتبر نیست این هم فرع دیگر یکه در اینجا وجود دارد ،بگیرد

 سؤال: ؟

مناط بعید نبود قائل به  حیتنقبه  گرفت یامی داشت یا اطالق آن رااي ه: فقط در همه این فرض جایی که شبهجواب

چطور در مجلس که باشند  ،مجلس است دربا ابزار و ادواتی گویا از راه دور جایی است که این شخص  ،مت شویمرح

حضور در ؛ مالك کند یک نوع حضور در مجلس باید باشدمی اینکه تماشاگري عالوه بر ،شنودمی او ،گویدمی او

ارتباط بین  البیتغاین  ؛ارتباط برقرار بشود هانیاشود بین می و یت تخاطب وجود داردالبمجلس این است که غ

 در اتاقی ماگوییم که طرفینی است می را جایی. ما شودمی از طریق ویدیو کنفرانس انجام قماربازانو  کارانگناه

گوید نظر می ،کندمی مشارکت وشنود می زنیم اومی رفحما  ؛در فالن کشور در جلسه حضور دارد و نماینده ما نشستیم

بیند ولی می ببیند یا مستقیم میرمستقیغم یا مستقی اال غیر از این از راه دور م ویگویمی این صورت را ،من این است

 .تنقیح مناط هم قائل شدشود نمی و گیردنمی اطالقآن را  شود،نمی طرفینی رابطه برقرار

 ؛خاص دلیل داریم که حضور در مجلس معصیت اشکال دارد طوربهقاعده کلیه داریم در باب قمار هم در باب قمار 

 را ناظر بر آن هست دوراز راه شخص حضور در مجلس معصیت یک مورد از مواردي که بعید نیست گوییم می منتهی

 میرمستقیغمستقیم یا  دور واما اگر از راه  ،جایی که حالت ویدیو کنفرانسی است یعنی ارتباط متقابل وجود داردبگیرد. 
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این را توانیم نمی ،رتباط مستقیم استااز طریق است که  طرفهکیمرتبط است ولی این ارتباط  بینید یا حتی اگرمی فقط

 .در یک مجلس هستند هااینگوید می نیت تخاطب که باشد عرفء خصوصیت کنیم. شأاالغ

 سؤال: ؟

 قابلیت تشویق و اگرگوید که می گوییم عرفمی گوید حضور در مجلس گناه مامی است وقتی اتارتکازجواب: 

بعید نیست  ،کندمی وگوگفت هست واینجا  نیست ولی واقعاً وقتی فیزیکییک ؛ گویند هستمی ،ارتباط و تواصل باشد

این است که بتواند تعامل  »لِمَجِْلسٍ وَ لَکَ مَا« خصوصیت این بعید نیست یعنی روح ، اگر هم نگیرد الغاءکه اطالق بگیرد

 یا مستقیم میرمستقیغ به صورتدور و جایی که از راه  .هست آنجاگوید می تواصل و تعامل که بود عرف ،برقرار کند

 ،توانیم خیلی مطمئن باشیمنمی گوییم حتی اگر یک طرفه هم باشدنمی را هااین ؛اتصال مستقیم یک طرفه هست ،بیندمی

گوید بعید نیست می الزم نیست بالفعل هم بشود ؛نیت آن را داردشأ ،شنودمی وبیند می اگر ارتباط متقابل است اوالً:

این  »لِمَجْلِسٍ وَ لَکَ مَا«دارد حضور در مجلس، گوییم اینجا می از این بگذریم :ثانیاً ؛مجلس این را بگیردحضور در 

دوات جدید، با ابزار و ا دور واز را  يهايتماشاگرنگوییم از میان  را هااین کدامچیه :ثالثاً ؛بیشتري دارد اطالقیک 

در همه  این البته ؛گیردمی را آنجاحکم  گفت تنقیح مناط کرد وشود می نیت تعامل را داردقسمی که تواصل دارد و شأ

 .جاهایی است که موضوع حضور در مجلس معصیت داریم

 :گوییممی یک فرض ،حضور در مجلس معصیتاز بین این فروض، 

 ؛گیردمی اطالق دلیل آن را :اوالً -

 .بعید نیست ء خصوصیتاق هم نگیرد الغاطال :اًیثان -

 سؤال: ؟

 شود.می و عنوان دیگر مینکیم تشویق را بعد صحبتجواب: 

این هم یک فرع من  .را، چخصوصیت در آن حد شویم ولی حالت ویدیو کنفرانسی باشد ءاتوانیم مطمئن به الغنمی ما

 .کنیم تمام شاءاهللاندیگر فروعات ریزي است که  هااین. شودمی فرع 20نگفتم حدود  را هااینشماره 

 و ترغیب به قمارتشویق 
دهیم چون این هم مثل حضور در مجلس و می پاسخ اجماالً به آنکه بحث دیگري است تشویق و ترغیب به قمار 

  .بحث شود اهان مطرح است و باید در جاي خوداست که در همه گناي همجالست از قواعد کلی

 امسال بتوانیم چاپ هم آماده شده امیدواریم که االن- .بیب بحث کردیمی و تشویق و ترغیب را در قاعده تسراهنمای

و یکی از انواع و اقسام تسبیب را ترغیب و  میاکردهرا به صورت بسیار مفصل و مبسوط بحث  قاعده تسبیب -کنیم 
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م این است که بنا بر اینکه ما قاعده اعانه بر اث شده گفتهدانستیم و یکی از وجوهی که در آنجا ها میاینتشویق و امثال 

 ،کف زدن ،ترغیب و تشویق طورقطعبهآقاي خویی و تبریزي این قاعده را پذیرفتیم  مرحوم برخالفرا بپذیریم که 

این کار را کند که می یک فرد فنی مربی قهاري راهنمایی ،راهنمایی کردن ،همراهی کردن و یا باالتر از این ،صوت زدن

 که ترغیب و تشویق جاییآید که مربی راهنما و حتی می به نظر ؛کندمی راهنمایی آن طرفآن هم از  ؛ببري بکن تا

شبهه حرمت  هااین ،و اگر کسی کلیت این قاعده را بپذیرد است همه مصداق قاعده تسبیب و قاعده اعانه بر اثم ،کنندمی

ید که ترویج ضالل اگر هم کسی این قاعده را نپذیرد ممکن است کسی بگو ؛کسی این قاعده را نپذیرد دارند، مگر اینکه

 از این باب اشکال پیدا و است از قبیل اشاعه فحشا و ترویج ضاللیعنی غیر از عنوان اعانه بر اثم عناوینی  ؛است

 .کندمی

  بنديجمع
 بنابراین:

 ؛ت استاثم مصداق حرم وجه اول اینکه ترغیب و تشویق یا از باب قاعده اعانه بر -

وجه دوم باب  در ولی ،وجه اول محل اختالف است .از باب اشاعه فحشا و ترویج ضالل است وجه دوم اینکه -

 .نیستچندانی  اختالف

 رضاي به معصیت هم بحث کردیم که آن هم معصیت است.

 شود چه کسانی متصل هستند و این رامی که معلوماینترنت  مثالً  ترغیب و تشویق به شکلی باشدممکن است 

 ،ترویج ضالل ترغیب معصیت و وده دارد این یعنی تشویق نبین ونیلیمکی شود مثالًمی مکشوف کهنیهم یعنی ؛بینندمی

ولی از یک راهی  ،یک طرفه هست بلکه طرفینی هم نیستو رابطه این غیر از بحث حضور در مجلس است تعاطی 

نظر و تماشاگري بدون  روایات آن تام نبود،و حد نفسه اشکال ندارد  دارد که گفتیم فی چیتماشا چقدرمعلوم است که 

 .کندمی یک عنوان دیگر پیدا وقتآنشد ولی اگر مصداق ترغیب و تشویق  ،اینکه حضور در مجلس باشد اشکال ندارد

ه این هم اگر شرط تنجز قائل بودیم که علم بود و یکی هم تحقق معصیت بود واالشرط فعلیت، یک در اعانه بر اثم 

 .تجري را حرام بداندکسی مگر اینکه  ،معصیت شود اشکالی ندارد ام دهد وکارها را انج

 سؤال: ؟

در راهنما و مربی غیر از این  یتماشاچ و : مطلع در هیچ روایت معتبري نبود مطلع یعنی مشرف و ناظرجواب

ریم که کسی که دال بر خوبی در روایات معتبر دا »دال علی الشروال الدال علی الخیر« :عناوین یک عنوان دیگر دادیم
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فقه  يهابحثداریم که در اي هداللت و راهنمایی به معصیت ادلدر  ؛واب دارد و دال بر سیئه و معصیت گناه داردباشد ث

 آن را مالحظه کردید.ادله  هانیا والتربیه 

 بندي کلی بحث قمارجمع
 ايحرام است بازي آنچهکه ما قائل شدیم که کنیم این است می یادآورينکته دیگري که شود می فرع 20حدود 

 .کندنمی هیچ فرقی ،طرف 5باشد که دو طرف یا سه طرف چهار طرف  بردوباختاست که بین طرفین 

 .بشودحرام باشد تا  هاآنبیاید بین  بردوباختگفتیم که قمار متقوم به طرفین و اکثر است و 

 براي برنده جایزهاز بیرون کسی  و نیست یبردوباخت هااینالی که اینجا وجود دارد این است که اگر بین سؤ

و شود می تشویق به معصیت ،دهدمی هست و کسی هم از بیرون جایزه هااینبین  بردوباختبنا بر نظري که گذارد؛ می

 که کسیي اهبا ابزار و ادوات اشکال دارد باز جایز بردوباختکسی گفت بدون  یا اگر ؛عناوینی که گفتیم اشکال دارد

 ؛اشکال دارد است و جایزه بر حرام ،گذاردمی

گفت می بود روي نظري بود که هم یا اگر با ابزار و ادوات ؛نبود و با ابزار و ادوات قمار نبود بردوباختاما اگر 

 و کنند يقماربازبا غیر ابزار و ادوات اي هاینجا کسی جایزه بگذارد که عد .صرف بازي با ابزار و ادوات اشکال ندارد

این  ما نبود و مبناي هاآنبین  بردوباختیا اینکه با ابزار و ادوات بود و  .اشکال ندارددهم، می جایزه دربگوید هر کس ب

قمار  ،هست هاآنبین  بردوباختیاما در جایی که  ؛جایزه گذاشتن از بیرون مانعی ندارد وقتآن ،بود که اشکال ندارد

 .گفتیممی عناوینی کهو بگذارد اعانه بر اثم است اي هجایزرون کسی از بی شود ومی حرام

 سؤال: ؟

دهد اشکال می کسی جداي از این و غیر از این گرددبرنمیکند اگر این می اشکال پیدا گرددبرمیهمین  : اگرجواب

 .گوید اشکال داردمی ندارد این فقط در غیر االت است اما در آالت مطلقاً 

ذیل مقامات رابعه  و چند فرع 20فروعاتی بود و این  6و  5و ذیل مقام  بود نجایابحث قمار تمام شد شش مبحث 

 .اولی است که باید تنظیم شود

 البالغهنهج 130خطبه 
هست که شاید اینجا یا جاي دیگر خواندیم ولی  البالغهنهج 130خطبه البالغه بخوانیم اي را از نهجیک جمله

وقت تبعید اباذر به  )هیعلاهللاسالمهمان فرمایشی است که حضرت امیر ( هم مفید است این است که تکرار آن ايهجمل

شرایطی است که بسیار دشوار است در است  جابههایی است که همیشه هم در ذهن انسان باشد جمله ازربذه فرمودند و 
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ت کسی جرأ شود ومی شرایطی که اباذر به خاطر اعتراضی که کرده تبعید ؛میت استوغربت و مظل تیدرنهاحق  و

و جمع محدودي آمدند به  ین)، (صلوات اهللا علیهم اجمعامام حسین ،امام حسن ،منینندارد که امیرالمؤمشایعت او را 

صحابی  .اباذر رفتندشد و حضرت با عتاب و خطاب او را کنار زدند و به مشایعت با  وگوگفت مشایعت که با مروان هم

آمدند در شرایطی که از سر و بدرقه او منین رود و امیرالمؤمی نه بیرونکه از مدیي اهانحال غریب در بزرگی مثل ابوذر و

معنوي و اخالقی به  العادهفوقنورانی و منین با کلمات بسیار بارد امیرالمؤمی ی و ناراحت و غمرو افسردگی و پژمردگ

 »لَهُ  غَضِبْتَ  مَنْ فَارْجُ لِلَّهِ غَضِبْتَ إِنَّکَ ذَرٍّ  أَبَا یَا« ؛تعابیر حضرت این استدهد می رامش و اطمیناناین صحابی بزرگ آ

این  .امیدوار باشی ،اگر براي خدا خشم کردي باید به همان خدایی که براي او خشم کردي ،تو براي خدا خشم کردي

 إِنَّ «ثر و منفعل کند و متأپیدا شده است نباید ما را اندوهگین  )السالمهمیعل( تیباهلکه براي تو و پیروان  یسختشرایط 

امید تو به همان خدایی باشد که  ،غضب کردي وتو براي خدا خشم  »دِینِکَ عَلَى خِفْتَهُمْ وَ دُنْیَاهُمْ عَلَى خَافُوكَ الْقَوْمَ

ترسیدید اما این می هر دو »دِینِکَ عَلَى خِفْتَهُمْ وَ دُنْیَاهُمْ عَلَى خَافُوكَ الْقَوْمَ إِنَّ« :فرمایندمی بعد ،براي آن غضب کردي

 هاآن .مذموم باشد یااست که ممکن است بسیار مقدس  یشناختروانترس یک پدیده  .خیلی فاصله دارد باهمدو ترس 

بین این دو خوف  ؛و فریاد زدي ستیتو براي حمایت از دین بر خوابراي خوف از دنیاي خود ترسیدند و اقدام کردند و 

 مَا أَیْدِیهِمْ فِی فَاتْرُكْ« ؛جهینت در »دِینِکَ عَلَى خِفْتَهُمْ وَ دُنْیَاهُمْ عَلَى خَافُوكَ الْقَوْمَ إِنَّ« استخیلی فرق و دو عمل 

 یکس آنبه  ،نگران نباش اصالً ،تو دنبال آن بودي خیلی فاصله دارد آنچهاصل بود با  هاآنآنچه براي  »عَلَیْهِ خَافُوكَ

آن از تو ترسیدند یعنی  خاطر به آنچه »أَیْدِیهِمْ  فِی فَاتْرُكْ« که امر دوم این است .که براي آن غضب کرديامید ببیند 

و  رتو هم دینت را بردا »عَلَیْهِ خِفْتَهُمْ  بِمَا مِنْهُمْ اهْرُبْ وَ عَلَیْهِ خَافُوكَ  مَا أَیْدِیهِمْ فِی فَاتْرُكْ« بگذار، هاآنرا براي  آن ،دنیا

و  کن واگذار هاآنزدند به می براي آن سر و سینه هاآندنیاي ناقابلی که  .بگریز و حفظ کن چیزي تو از دست ندادي

اگر خوب  »مَنَعُوكَ  عَمَّا نَاكَأَغْ مَا وَ مَنَعْتَهُمْ مَا إِلَى أَحْوَجَهُمْ فَمَا«بگریز.  اپرستانیدنبردار و از این  خود رادین ارزشمند 

از  ازینیبن محروم هستند و چقدر تو نیازمند به آخرت و دین تو هستند که از آ هاآنشود که چقدر می معلوم نگاه کنی،

از  دي،تو از دست دا کهنیاخیلی نیاز دارند و  هاآنآنچه تو از دست دادي  .هستند مندبهرهاز آن  هاآنکه  ی هستیدنیای

 فَمَا« ؛حق و باطل این اندازه فاصله هست جبهه وفرق است بین حق و باطل  هاآنخیلی بین تو و  هستی. ازینیبآن 

به زودي خواهی  »حُسَّداً] حَسَداً[ الْأَکْثَرُ وَ غَداً الرَّابِحُ مَنِ سَتَعْلَمُ وَ « »مَنَعُوكَ  عَمَّا أَغْنَاكَ مَا وَ مَنَعْتَهُمْ مَا إِلَى أَحْوَجَهُمْ

و  شودمی در قیامت که حقایق عالم روشن .ورزندمی چه کسی بیشتر بر آن حسادت فهمید که برنده این دعوا کیست و

ن جنگ و نزاع و دعوا چه کسی برد و چه کسی شکست شود که در آمی وز پیدا کند، معلومبر افقهاي آخرت که ظهور و

دین که ارزش اصلی بود براي تو حفظ شد  .خورندمی ه دیگران به آن غبطهگیرد کمی چه کسی مورد حسد قرار ،خورد

 لَجَعَلَ  اللَّهَ اتَّقَى ثُمَّ  رَتْقاً  عَبْدٍ  عَلَى کَانَتَا الْأَرَضِینَ وَ السَّمَاوَاتِ أَنَّ لَوْ وَ« :فرمایندمی و سود نهایی هم براي تو است و بعد
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اهل  اولی وزمین و آسمان بر کسی بسته شود  درهاي اگر -طور که در آیات قرآن آمده همان- »مَخْرَجاً مِنْهُمَا لَهُ اللَّهُ

بر شخصی تیره شود و راه خالصی براي او  هاافقهمه  اگر ؛او ایجاد خواهد کرد تقوي باشد خداوند گشایشی در کار

تو از آن  ؛کندمی راي او ایجادکند و گشایشی بمی ولی داراي تقوي باشد خدا درهاي رحمت را به روي او باز ،نباشد

سختی هم  تیدرنها و قرار بگیرياي هدر یک گوش ،متصف هستی هاآسمانکه در ربذه هم به ی برخوردار هستی ایتقو

 لَا«کنم نمی وحشت ،گر قرآنماگر همه عالم با من قطع رابطه کنند  :فرمودند ع)( سجادامام  .آزاد و راحت هستی ،باشی

انس نورز مگر با حق و وحشت  188: ص ،)صالح للصبحی( البالغۀ نهج» الْبَاطِلُ إِلَّا یُوحِشَنَّکَ لَا وَ الْحَقُّ إِلَّا یُؤْنِسَنَّکَ

که بسیار  کلماتاین  .و عمق بینش و ایمان شخص دارد که به این قله برسد ینیبجهاناین نیاز به  ،نکن مگر از باطل

نهات  گوید که آن سوابق را دارد و درمی منین به ابوذري، امیرالمؤدندهمی شاننو اوج ایمان و تقوي را  ندستبلند ه

از دست نده و بعد  وقتچیهاول فرمود امیدوار باش امید و اطمینان خود را  است. مظلومیت و غربت قرار گرفته

تو با حق باشد و وحشت تو از  انس :فرمودند آخرت را حفظ کن و نهایتاًبگذار؛  هاآنبراي  و دنیا نگاه نکنبه فرمودند 

 .االطهار علی محمد و آله اهللایصل و ؛باطل
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