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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 لهو و لعب

 نگاهي به مطالب پيشين
 يزندگ در كه چه هر به كه است نيا يفقه بحث كي كه شد عرض و بود هايسرگرم و هايباز و لعب و لهو در بحث

 هايباز و هايسرگرم بحث نجايا در است. تهفگر تعلق ييهاينه دارد باز فيتكال انجام از را ما و كند فايا را يمله نقش
 نيا. يهيتنز ينه چه يميتحر ينه چه .است تهفگر قرار ينه مورد باشد اهللا ذكر از مانع كه چه هر ستين خاص يمعنا به
 از تيمبغوض نيا .كنديم دايپ تيمبغوض ،شود فيتكال از بازدارنده كه يامر هر كه است ليدل نيا به و است يطبع ينه

 بعد مقوله .است گرفته قرار تيمبغوض مورد ،است فيتكال مانجا ضد هانيا چون و است ضد از ينه ءيش به رما هيناح
 و يباز و يسرگرم عرفاً كه ييزهايچ يعني، ينسب ريغ نه خاص و مطلق يمعنا به هايسرگرم و هايباز در كه است نيا

 گرفته قرار ينه مورد قمار و غنا مثل ديشد نيعناو با هانيا از يبخش كه شد گفته هم نجايا در ،نديآيم شمار به لهو
. دارد وجود يهيتنز ينه البته ،ميريبپذ را يميتحر ينه ميتوانينمو  نيست گونهنيا لهو مطلق در اما ،است حرام و است

 .شد بحث نيا حاصل نيا

  لغو
 معلوم هم آن و است حرام مطلقاً كه است شده تمسك ياادله به نآ در و اندكرده يااشاره خيش مرحوم هم لغو در
 هيقطع نهيقر ،باشد تمام هم سند و باشند هم درست اگر اي و است فيضع اي و ستين شتريب ييتا چند ادله نيا .است
 كه دارد وجود يقطع قرائن ،دارد وجود هيقطع رهيس و است حرام لعب و لهو ،لغو مطلق گفت توانينم كه دارد وجود

 . دارد وجود موارد نيا در يهيتنز منع البته. كرد اطالق به يميتحر منع هانيا در شودينم

 نكات تكميلي بحث
 .كنميم عرض بحث ليتكم در را نكته چند ددار وجود يهيتنز ينه نجايا در نكهيا به توجه با
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 هايباز: احكام اوليه و ثانويه نكته اول
 عام شكل به را موارد همه كه يمطلق حكم واقع در ،دارد يهيتنز ينه ياول ناعنو به لهو و لعب گرچه نكهيا اول نكته
 هيثانو نيعناو و ديمق نيعناو با هايسرگرم و لعب و لهو اما شوديم مطلق و عام نيا ،است كراهت شوديم شامل

 بر كه هياول قاعده. شود متصف خمسه احكام به توانديم يباز و يسرگرم يعني. شود متصف خمسه احكام به توانديم
  .است خورده دييتق ييجاها مطلق كراهت اما است لهو مطلق از هيتنز و كراهت است آمده لعب و لهو عنوان يرو

 و هيرما و سبق مانند است شده شمرده ممدوح و مستحب و است خورده دييتق هايسرگرم و هايباز گروه كي
 كراهت مطلق عام .است شده مستحبات جزء و است شده خارج كراهت حالت از گروه كي پس. آن امثال و شنا اناً ياح
 ،هست هم گريد يجاها در مستحب موارد .است مستحب موارد نيا كه شوديم گفته و خورديم صيتخص موارد نيا در
 به ،است ممدوح يحت ،سفر در خصوص به ميبدان لهو و بلع هم را آن اگر شده نييتع آن در كه يحدود با يشوخ مثالً

 خواهمينم و كنم ميترس را مسئله راه نقشه خواهميم امروز(. شود گرانيد قلب در سرور ادخال موجب يوقت خصوص
 كراهت حالت از كه دارد وجود يجد ريغ امور و هايسرگرم و هايباز از گروه كي پس .)ميبگو را مباحث نيا ليتفاص

 . است شده مستحب و است شده خارج هيتنز و
 و لهوها. است شده مبدل حرمت به و است شده خارج كراهت عام از كه است ييهايباز و هايسرگرم دوم گروه
 و خوردند دييتق خاص نيعناو با اول گروه. است شده حرام و است خورده دييتق خاص نيعناو به كه ييهايسرگرم

. نآ مانند و قمار و غنا مثل ت،اس كرده حرام را هاآن و است آمده خاصه داتيمق دوم گروه ،شد مستحب هاآن راهتك
 . شد حرام گروه كي و شد مستحب گروه كي ،است رفته رونيب كراهت از خاص نيعناو با گروه دو نيا

 كي ،است مطلق كراهت هياول حكم. دارد وجود خاص نيعناو با حكم سه نيا گفت توانيم يباز و يسرگرم در
 با تا سه نيا. است شده حرام خاص نيعناو با هم ييجاها كي و است شده مستحب و است خورده ديق ييجاها
 يسر كي. كرد دايپ مصداق هم وجوب يبرا يحت توانيم هيثانو نيعناو با حال نيع در اما است خاص و هياول نيعناو
 ممكن كه دارد وجود ينيعناو اي. اورديب را كراهت ريغ گريد نيعناو ،يباز يبرا توانديم كه دارد وجود هم نيعناو از

 هايباز كه ييجا مثالً ،شود واجب يباز و يسرگرم ييجا در است ممكن. كند واجب ييجاها كي در را هايباز است
 كه است ييهايسرگرم اي است جامعه الزمه كه يحد در كنديم جاديا يرزم يمادگآ كه دارد وجود ييهايسرگرم و

  .شود واجب است ممكن كه است مترتب آن بر ياژهيو يتيترب آثار
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 هم ياعامه نياونع كه طورهمان. كنديم واجب امر به مبدل را يباز اناًياح كه دارد وجود ياعامه نيعناو نيبنابرا
 با بلكه ،باشد قمار و غنا كه شد گفته كه يخاص عنوان به نه البته ،كند حرام را هايسرگرم است ممكن كه دارد وجود
 . كند حرام عامه نيعناو

 حرام نفس به اضرار كه يحد در باشد جان و جسم به مضر يباز و يسرگرم كي مثالً كه است ييآنجا عامه نيعناو
 حرام كه در اينجا هم شود است آن در ياخالق رذائل كه ياهيروح اي يشهوان هيروح جاديا موجب كه ييجاها يا .است

 كنندگان يباز نيب كه ييجا هر ،ندارد قمار به اختصاص باخت و برد كه شد گفته و باشد باخت و برد نكهيا اي .شوديم
 هم قمار نكهيا ولو باشد باخت و برد با كه يباز كه است عام نيعناو از يكي هم نيا. باشد اختب و برد گرانيباز و

 . است حرام ،شود فيتكل انجام از مانع كه ييهايباز اي است حرام نباشد
 معالجه شوديم هايسرگرم از يبعض با را يروح امراض از يبعض نديگويم اساننروانش از يبعض كه طور همان اي
 حالت كه ييهاورزش از يبعض. دارد وجود يوجه من خصوص و عموم حالت كي باًيتقر ورزش و يباز نيب ،كرد

 اضطرابات معالجه مقدمه هانيا اگر .كنديم يروح اضطرابات و امراض معالجه يگاه كه شوديم گفته دارد يسرگرم
  .باشد واجب مقدمه حد در است ممكن يگاه و است مستحب يگاه باشد يروح

 ديمق نيعناو با اما است كراهت آن مطلق و يطبع حكم يباز و يسرگرم كه است نيا مسئله يكل نقشه نيبنابرا
 و هايباز بر كه هاحالت نيا يمنته. كند دايپ استحباب اي ميتحر اي جباو احكام توانديم عام ديمق نيعناو با اي خاص
 اي است مستحب هيرما و سبق شوديم گفته اتيروا در يعني ،است خاص هياول عنوان با يبعض شوديم دايپ هايسرگرم
 زنديم دييتق را هياول حالت كه ياعامه قواعد يعني يفقه عامه نيعناو با موارد از يليخ اما ،است حرام قمار و غنا مثالً
 باشد.مي

 هايباز: تبدّل موضوعي بعضي نكته دوم
 هايباز از يانواع موضوع اي هايباز از يبعضموضوع  كه دارد وجود ياحتمال كههست  نجايا در گريد نكته كي

 گذشته در دارد وجود اآلن كه ييهايباز از يليخ. كند مطرح يكس است ممكن كه است ييادعا نيا .است شده متحول
 يهايباز اي ميقد يهايباز همان از يليخ اآلن يول است بوده يتفرج و حيتفر كي يبرا يعني يسرگرم يبرا فقط
 و كنديم بيتعق را يهدف يسرگرم و يباز نيا قاً يدق و شوديم ادهيپ نقشه آن يرو و شوديم يطراح آن يرو ديجد
 صورت به او در يلتيرذ اي لتيفض ينوع اي كنديم دايپ ياضير فكر نوع كي تاً ينها دهديم انجام را يباز كه يكس
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 در ،هست لعب و لهو به عراج كه يمطلقات كه بكند را ادعا نيا واقع در يكس است ممكن. شوديم تيتقو ملموس
  .باشد نشده منظور ياژهيو يهاهدف يباز در كه است يصورت
 آنجا به بخواهند يباز نيا با و باشد شده انجام مطالعات آن يرو قاًيدقو  شود يريگيپ ينيمع يهاهدف يباز در اگر

 در يمهم اريبس نقشه و طرح كه دارد وجود يدوويهال يهالميف در هك ييكارها مثل كند.حكم ديگري پيدا مي دنرسب
 يزندگ سبكاين است كه  نديگويم خودشان كه طورهمان هم آن نقشه نيترمهم و دارد وجود هالميف نيا سر پشت
 يليخ هدف است يسرگرم نكهيا ضمن يهنر يكارها همه واقعاً  .دهند ميتعم و دهند تيسرا جهان همه در را يغرب
 هم آن و است يهنر كار كي كه بود لميف در نيا .رسنديم هم اهداف آن از يليخ به و كنديم دنبال را يجهان كالن
  .است هايباز در آن رينظ ،است يسرگرم ينوع

 است علم كي خودش هايباز انواع ،است مفصل دانش كي خودش كه دارد وجود عالم در هايباز از يمختلف انواع
 كه دهديم نشان نيا ،است رشته و فن كي خودش هايباز يطراح ،دارد وجود ايدن در شيگرا و رشته كي حد در و
 نيا نكهيا ضمن) ندارد را الزم آن نباشد اگر چون هست يسرگرم همچنان البته. (است شده ياهداف يبرا يابزار هانيا

 گونه به هايسرگرم و بازها از يبعض چون ،ياقتصاد اهداف صرف نه حاال ،كنديم بيتعق را ياهداف خودش يسرگرم
 صادرات تمام برابر دشانيتول كشورها از يبعض در يگاه دارد وجود هاآن با رابطه در كه يبازار و عيصنا كه است يا

 آنچه اما ،ستين ما منظور ناآلمطلب  نيا و خود يجا سر آن ياقتصاد بحث ،است گريد ياسالم كشور كي اي ما نفت
 ،ستين محض يسرگرم نآلا يسرگرم و يباز خود .است شده دايپ ياديبن تحول يباز خود در كه است نيا است مهم
 . است نبوده شكل نيا به ميقد يايدن در و است يديجد مطلب نيا .شوديم محقق آن با يجد اريبس هدف واقعاً

 است بوده يخستگ رفع يبرا هايسرگرم از يليخ و است بوده طور نيا يحد تا هيرما و سبق در كه است درست
 قاً يدق يباز .است گريد امور و يموزآ زبان يبرا ،است حافظه و هوش تيتقو يبرا كهوجود دارد  ييهايباز اآلن يول
 شكل به و است يديجد دهيپد نيا .است شده يفرهنگ ابزار كي و يغيتبل ابزار كي ،است شده يآموزش ابزار كي

 نيا هم و است شده شتريب يليخ هايباز تنوع هم عصر نيا در لذا ،است نبوده ميقد عصر در آن دار دامنه و گسترده
  .است شده ميتنظ خاص اهداف بيتعق و خاص فلسفه كي يرو تنوع

 در مسئله احتماالت
 از يكي و خواهديم شتريب جرئت مقدار كي هاآن از يكي. ميبزن را حرف دو نيا از يكي است ممكن شكل نيا به
 .است ترراحت هاآن
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 اول احتمال
 قبل مثل آن شكل موضوع نيا .است ديجد موضوع ديبگو يكس كه است نيا خواهديم شتريب جرئت كه يحرف آن
 نيا از منصرف هست اتيروا در هك يلعب و لهو اي ستين لعب لهو اي مثالً  و است شده عوض يليخ آن تيواقع يول است
 اگر .ستيچ آن هدف و فلسفه ديد ديبا ،است بد اي است خوب يسرگرم و يباز نيا ايآ نكهيا و است لعب و لهو
 نجايا در لعب و لهو مذمت اطالقات آن االّ و است بد ،است بد يزهايچ اگر و است خوب هم آن ،است خوب يزهايچ

 . الموضوع لتبدل شودينم يجار
 و است نداشته يامحلله منفعت يزمان هانيا ،است بوده خون اي فضوالت و عذره در معامله در كه يزيچ همان مثل

 داد قرار يشهر كي در هاشركت كه دارد يمنفعت فاضالب امروز يايدن در يول است بوده حرام هاآن فروش و ديخر
 در اي و كنند جاديا صنعت آن قيطر از و رنديبگ را آنجا فاضالب ازيامت تا دهنديم دولت به اردهايليم و بندنديم

 دارد محلله منفعت اآلن نوچ اما است يكي هم آن ظاهر و بود هم قبالً  نيا. رنديگيم كار به موارد ريسا و يكشاورز
 نيا موارد يبعض اما مييگوينم را موارد همه داقلح كه است احتمال كي نيا. شوديم عوض موضوع و ابدييم فرق
 شود گفته فوتبال مثل در است ممكن .است واضح دارد موزشآ حالت كه ييهايباز مثل هايباز يبعض در .است طور
 است نشده موضوع تبدل اي ساز فرهنگ يليخ فوتبال يباز خود شود گفته است ممكن ،ستين طور نيا هم هنوز كه
 كه شود گفته است ممكن هانيا در ،هست يآموزش كه ييهايباز ،يهوش يهايباز مثل هايباز اقسام از يبعض يول

 . ستين يقبل يمعنا به يسرگرم
 قبل يهايباز ،امروز يايدن در هايباز ديبگو و باشد داشته جرئت يكس مطلق طور به كه است احتمال كي نيا

 گفته و ميده ليتفص مييگوينم هم را نيا اگر يحت اي رديگينم را هانيا انصرافاً  حداقل اي مفهوماً اي يقبل ادله و ستين
 يتيترب و يميتعل و يآموزش جنبه كه هست ييهايباز ،ندارند را سابق يقبل مفهوم شكل هايباز انواع از يبعض كه شود
 از يبعض در اي مطلقاً كه است بحث كي نيا. است برجسته آن در جهات نيا يعني ،دارد را آن امثال و يساز فرهنگ و

 دشوار يكم آن مطلق البته ،دانمينم ديبع قيمصاد از يبعض حد در را آن من و است شده عوض موضوع مييبگو موارد
 هم اگر و شونديم خوب ،دارند خوب جهات اگر ،است منصرف هانيا از لعب و لهو لهدا كه شوديم گفته وقت آن. است
 .شوديم مباح ،نباشد كدام چيه هم گر اي شونديم بد ندارند
 است نبوده فاضالب كه يا عذره به دارد انصراف دليل نيا مييگويم ،سحت ةالعذر ثمن ديگويم ليدل كه ييجا مثل  

 داشته يعاد يسرگرم حالت كه است ييهايباز به منصرف مييگويم هم را لعبو  لهو .است نداشته محلله منفعت و
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 موارد نيا از نصرفم ليتفص نحو به اي مطلقاً ادله كه شود گفته ،آورديم فكر تيتقو و است آموزش كه يباز اما ،است
 .است

  احتمال دوم
 نيا يثانو عنوان صورت به يآموزش نيعناو شود گفته كه است نيا است ترراحت يفقه نظر از كه دوم احتمال

 ارتقاء راه در كه يسرگرم اي ابزار يول شوديم شامل را موارد نيا همه و است هتكرا ليدل يعني ،زنديم دييتق را موارد
  .است ترراحت البته نظر نيا و كنديم جدا را آن يثانو عنوان نيا ،روديم كار به يدفاع يآمادگ يبرا اي لتيفض كي

 به اي اول شكل هب كنم عرض الجملهيف يول داشت وجود نجايا در كه بود يگريد مطلب هم احتمال دو نيا وجود
 كنار آن كراهت حكم كه هست هايباز از يانواع ،هيثانو نيعناو بروز شكل به اي نصرافا شكل به يعني دوم شكل

 ما اول نكته .دهديم رييتغ را آن يثانو عنوان نكهيا اي شودينم آن شامل كراهت ادله كه است صورت نيا به اي روديم
 از هايسرگرم و هايباز از يبعض الجملهيف و بود موضوع ريتغ و تبدل دوم نكته در و بود ديمق و يثانو نيعناو بحث
 يثانو عنوان نكهيا اي موارد، نيا ريغ به ادله انصراف خاطر به يكل نيعناو نيهم با ، ياشوديم خارج اطالقات شمول
  .كنديم عوض را حكم

 هنر فقه و ورزش فقه كنار در و شود مطرح هايباز و يسرگرم فقه عنوان به توانديم شود ليتكم مباحث نيا اگر
 يطراح كي كه است نيا .است شده امروز بشر يزندگ جزء امروز يايدن در هم سه هر .باشد يمرتبط مجموعه كي

 آن يهاهيپا و هانخ سر البته .ميده انجام را كار نيا ميبتوان ميدواريام كه است ضرورت كيدر اين مسئله  يفقه خوب
 .رساند ييجا به و داد بسط را آن شوديم و است شده ختهير يتيترب فقه در

  : زواياي مسئلهنكته سوم
 نيا نظر از حكمش مكلف خود كه ميكنيم نيا از بحث بار كي .شودمي عرض نجايا در هم يگريد مطلب
 كامحا از يحكم او فعل با ارتباط در فقه نجايا در كند استفاده يسرگرم از و كند يباز خواهديم ،ستيچ هايسرگرم
 كسان اي دولت و حكومت و تيحاكم آن كه دارد وجود يدوم هيزاو كي. است نگاه و كرديرو كي نيا ،دهدمي خمسه

 يزهايچ حكم ،كرديرو نيا با .هستند مردم يزندگ سبك و كشور كي يكل زير برنامه و گذار استيس كه يگريد
 و گذاران استيس و تيحاكم و دولت فهيوظ شود گفته نكهيا يعني .كنميم طرح را آن فقط من و كنديم دايپ يمتفاوت
 اول. گريد يايزوا و ارهايمع با خواهديم يگريد نگاه كي هم نيا .ستيچ هايباز و هايسرگرم حوزه در زانير برنامه
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 ديبا چه دولت و تيحاكم كه مينيبب آن از بعد و بشود فيتكل نييتع هايباز و هايسرگرم انواع و لعب لهو به نسبت ديبا
  .دارد يفيوظا كي هم آن. بكند

 يعني ،پردازنديم مسئله نيا به شيكماب امر نيا متكفل مراكز ،نظام يگذار استيس موضع از كه ديمستحضر هم اآلن
 برنامه نكهيا هم و مجلس اي يفرهنگ البانق يعال يشورا اي قيطر از ،است شده سيتأس نيا يبرا ييساختارها هم
 در دولت و تيحاكم فهيوظ كي .است گريد داستان كي خودش هم آن .است شده انجام نيا به راجع ييهايزير

 يتيترب مباحث و دولت فيوظا بحث در اگر كه است يگريد مقوله كي هايسرگرم و هايباز تيهدا و هايباز يطراح
 فهيوظ يگاه است ممكن. كرد غفلت آن از شودينم كه ستا يمهم امر و شود پرداخته هم نيا به ديبا ميانگفته را آن

 نيا برابر در ياسالم نظام و تيحاكم قطعاً . كند دايپ تفاوت نظام و تيحاكم فهيوظ با است يسرگرم مشغول كه يشخص
 و بشر يزندگ در كه ينقش و است كرده دايپ هايسرگرم كه يتحوالت ليدل به ،كند يخال بار ريز از شانه تواندينم امر

 . دارد تيمسئول او قبال در جهت نيا از دارد بشر يزندگ سبك
 ستحقي ال من مدح يبعد بحث .ميندار اآلن را يبعد بحث فرصت. كردم عرض بود نجايا در كه يمسائل نيترمهم
 جمله دو يكي عاشورا دهه آستانه در و است درس آخر روز فقط من و ميكنيم عرض التيتعط از بعد كه است المدح
 .ميكن شروع را يبعد بحث التيتعط از بعد انشاهللا و كنميم عرض كوتاه

 بياناتي پيرامون دهه عاشورا و امام حسين (عليه السالم)
 )السالم هيعل( اهللا عبد ابا از ييبايز جمله يليخ نكهيا يبرا كنميم رتكرا را جمله نيا و امگفته هم گريد بار كي
 صادر شانيا از عاشورا سفر در كه )السالم هيعل( نيالحس اباعبداهللا يهانامه در .ميريگيم قرار عاشورا آستانه در .هست
 و است آن در نيمضام نيتريعال مضمون نظر از و است تر كوتاه همه از كه است يانامه كي هانامه همه از ه است،شد
 عدبُ  هم كه است ييهانامه از يكي. است آمده كربال تا نهيمد از حضرت ماهه شش پنج سفر در كه است يا نامه آن

 :است نيا است نوشته حضرت كه نامه آن. دارد يجهاد و يحماس عدبُ هم و دارد يمعرفت
مُحَمَّدِ ْبنِ عَلِيٍّ وَ مَنْ قِبَلَُه مِْن بَِني َهاشِمٍ أَمَّا َبعْدُ َفكَأَنَّ الدُّْنيَا َلْم  إِلَى عَِليٍ بْنِ الْحُسَيِْن مِنَ بِْسمِ اللَِّه الرَّحْمنِ الرَِّحيمِ

 .)87، ص: 45)، جبيروت -ط ((بحار األنوار  تَكُنْ وَ كََأنَّ اْلĤخِرَةَ لَمْ تَزَلْ وَ السَّلَام
 يمعرفت و يعرفان هيپا كي نامه نيا اصل هيپا .ستين حضرت جمله در هم يگريد زيچ چيه و السالم و بود نيهم
 كه است نيا آن شكل كي .گفت شوديم شكل دو به را نامه نيا يمعرفت عدبُ .دهديم هم يجهاد و يحماس اميپ و است
 يوقت يعني. تكن لم كان كه است يزيناچ هعقط و است كوچك يابد و دانيجاو اتيح برابر در ايدن اتيح نيا قدر آن
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 لم كان ».فَكَأَنَّ الدُّْنيَا لَمْ تَكُنْ« كه است بوده كوچك و كوتاه ايدن يزندگ مقطع قدر نيا برود عالم سمت ان به انسان
 قدر آن ،شود گرفته نظر در آن كل هم و شود گرفته نظر در نفر كي يبرا يفرد لحاظ به هم ايدن. مذكوراً ئاًيش كني

 به نديآيم ملك هزار هفتاد روز هر كه باشد يمعتبر ديشا تيروا ».فَكَأَنَّ الدُّنْيَا َلمْ تَكُنْ« كه است بزرگ خرتآ عالم
 حجم .شوديم تكرار نيا هم روز هر .گردندينم بر هانيا و دهنديم سالم حرمشان در (عليه السالم) نيالحس اباعبداهللا
 پس .است زيناچ يليخ آن مقابل اشيبزرگ و عظمت همه با ايدن ،نديبب تيروا در كه ار مالئكه انيپا يب يايدن و مالئكه
  ».فَكََأنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ« كه است قدر آن آنجا با اسيق در ايدن يكوچك
 آخرت كه كرد دايپ شودينم وقت چيه ايگو ،دارد عظمت و است بزرگ آخرت هم قدر آن ،»وَ كَأَنَّ الĤْخِرَةَ لَمْ تَزَلْ«
 كوچك قدر نيا ايدن ،ميكن لحاظ را ايدن يكل نگاه به چه و يفرد نگاه به چه ،است گرفته را عالم همه خرتآ .ستيچ

 عمق است ممكن البته ،است هيتشب نوع كي نيا. »وَ كَأَنَّ الĤْخِرَةَ لَمْ تَزَلْ« كه طور همان ،»فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَْم تَُكنْ« كه است
 نگاه نيا .ندارد عالم نيااز  يمستقل يواقع يهست و ستين اصالً  عالم قتيحق در كه ميريبگ يوجود فقر هينظر را آن

 همه ،»لَمْ تَزَلْفَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَُكنْ وَ كَأَنَّ الĤِْخرَةَ « كه ميبرس يمعرفت نقطه نيا به ما اگر .است ايدن همه اساس عارفانه
 ما نگاه و گذاردينم اثر ما وجود در حوادث هم ،ميكنيم دايپ روح ظمتع ،ميكنيم دايپ روح يغنا هم .است حل زيچ
 نيا اگر. ديحم يغن اهللا و اهللا يال الفقراء انتم كه است نيهم هم نيد اساس .است ياله فهيوظ و فيتكل نكته كي به هم
  .شوديم حل زيچ همه توق آن بدواند شهير ما جان در باور

 ناب قتيحق كي هم فرمودنديم يعاشورائ و يعرفان و يحماس سفر نيا در را مطلب نيا كه نيالحس اباعبداهللا
 يعاشورائ جهينت آن كنار در هم .نديفرمايم منتقل شنونديم و ننديبيم را هنام خيتار در كه يكسان همه و او به را يمعرفت

 است نيا خاطر به ،ميبگذر وجودمان همه از تا ميشد آماده يلها فيتكل يبرا ما نكهيا يعني .رديگيم را خود يحماس و
 انجام از مانع ما يبرا دينبا ،»كََأنَّ الدُّْنيَا لَمْ تَكُنْ « كه ييايدن .شود ياله فهيوظ انجام از مانع كه ندارد يارزش ايدن و

 با معامله .كنديم معامله خدا اب ،داشت را باور نيا يكس اگر و است ترمهم هانيا همه از ياله فيتكل و شود ياله فيتكل
 معامله خدا با زيچ همه كه است نيا به عاشورا عظمت و ديرس خودش اوج به عاشورا در كه است ياساس نكته خدا
 كه شد عاشورا عظمت نيا و شد يقربان باره كي زيچ همه ،نشد حفظ يويدن امعطم و تيفرد و تيانان از زيچ چيه ،شد
 .است كرده دايپ يتجل ثاريا و صاخال اوج آن در

 ،ميكن رها آن حداقل در ولو را غيتبل دينبا يروحان و طلبه عنوان به ما كه كنم ضعر دوستان خدمت هم را نكته نيا
 .گردديم بر )السالم هيعل( نيحس امام به كه آنچه و عاشورا با ارتباط در خصوص به

 .        نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و
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