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اَلُم َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْيِن عن   :َقاَل  َعَلْيِه َالسَّ

  اس  َما ف َجج   یَلْو َیْعَلم  َالنَّ َهج  َو َخْوض  َاللُّ َسْفك  َاْلم  وه  َو َلْو ب  ْلم  َلَطَلب   َطَلب  َاْلع 
 35 صفحه ،1 جلد الکافی،

 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
ئفی وظا          های انقالبی، درس خواندن و تهذیب اخالق و هوشیاری سیاسی همراه با تالش

 24/9/1398 هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها را هرگز فراموش نکنند.   
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 حجاب معنوی، ارزش مؤمن
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 «1الحساب عليه وجب ُخدم فاذا ُیخدم لم ما منه هو و الله من العبُد  یزال ال»

ست لکن  صدر آن یعنی اگرچه روایت فوق عامی ا صال مؤمن به خداوند از آیات و روایات مفاد  شدت ات

 هالل في أخا استتافاد نم»آوریم: یک خبر را داللت پررنگی دارد، میعنوان نمونه معلوم استتت و به کامالا 

ضاة طلبا بإخائه وفاء و بالله إیمان علی سافاد فقد الله لمر   و هالل عذاب من أمانا و الله نور من شعاعا ا

صول ال جل و عز الله من المؤمن ألن ناميا ذکرا و باقيا عزا و القيامة یوم بها یفلج حجة صول ال و مو  مف

و نيز  «2غيره من أنه منه مفصول ال و هو أنه به موصول ال قال موصول ال و مفصول ال معنی ما ع له قيل

  الذین یعرض یوم و»از ستتتوره مبارکه احقاه که می فرماید:  02مفاد ذیل آن و اکافا می شتتتود به ذکر آیه 

 .«3بها اساماعام و الدنيا حياتکم في طيباتکم أذهبام النار علی کفروا

شبه ست فعل عام، بنابر تعلق جار و مجرور به فعل و    معنایبه «منه هو» و «الله من» در ِمْن  کهمحامل ا

ضيه شد بع ست به تأویل زد 4با شود د صف تبعض می  شکال تنزه حق تعالی از و ه و گفت ک و در توجيه ا

و این با ذیل خبرسازگارتر است چرا که می فرماید قبل از تنعم  همان شدت اتصال است مراد از بعضيت،

 دور خواهد بودگزاری دیگران، غلبه توحيد بر فرد چنان است که از حساب الهی بهانسان از نعمت خدمت

                                                           

 11411/ص1الجامع الکبير للسيوطي/ج -1

 015: ص العقول، تحف -2

گفاه نشود که موضوع آیه شریفه اهل کفر اند بلکه این آیه در مراتب خودش برای همه مانعمين از دنيا جاری است چنانچه در  -3
 (421: ص ،0ج المحاسن، وع شود بهجاحاجاجات علوی وارد است. )ر

دهد و هيچ اولی، نشویه باشد ضعيف است زیرا در دومی معنا نمی« ِمْن »احامال اینکه با فرض تقدیر ماعلق از افعال عموم،  -4
در دو اساعمال است شبيه دو روایت منقول از رسول  «ِمْن »و ظاهر تنسيق، اتحاد نيست موجودی مبدأ برای ذات الهی سبحانه و تعالی 

 - ط) األنوار بحار )رجوع شود به «منه أنا و مني حسين»و « منه أنا و مني حسن»الله صلی الله عليه و آله که می فرماید 
 .(34: ص ،33ج و 323، ص:43ج،(بيروت
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اما بعد از تنعم مزبور، عبد از حق  معنا استتت.چرا که بين یک حقيقت و بعض او حستتاب کشتتيدن، بی

شند سقوطش در کثرات می با شود مانند همه تنعمات دنيوی که موجب تلون نفس و   1تعالی محاجب می 

ست و باید عدل الهی،  ست چرا که حق یک فرد دیگر )یعنی خادم( در ميان ا سبه وی واجب ا و لذا محا

 این بدون محاسبه ممکن نيست. پشت خادم باشد تا مبادا حقی از وی ضایع شده باشد و

ال من الله و ماص ال یزال العبد ومحامل است که ماعلق، فعل خاص تقدیر شود با توجه به قيام قرینه یعنی

صل منه و بنابر این تقدیر، معنای  ست که در  «ِمْن »هو ما صال نيز همان ا ست و مراد از ات ابادای غایت ا

 است و الله اعلم. خبر دوم ذکر شده

 

                                                           

ن اشاغال به دنيا در حد ضرورت و همراه زهد حقيقی در دنيا توحيدی باشد که در آعميق داری در فضای تربيت اینکه بردهمگر  -1
کليد داری در اسالم و نيز بررسی حقيقت زهد که شاهاست و چنين اشاغالی برای فرد و دیگران، مثمر کمال است و بررسی ابعاد برده

 طلبد.امثال این خبر است، مجال دیگری می


