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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                                                

 و معینتعین اهن خیرُ انصرو هب نس 

ئهم اجمعین                                                                                                                                                         اللّهم صل علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدا
  :ّطتویي فزاس اس خطبِ ضزیف ضؿببًیِ حبهل سِ پیبم بسیبر بشرگ اخالقی بزای هبست 

  "الٌَّػَزُ إلَیِِ أبصبرٓکُن ، ٍؾٓوّب ال یٓحِلُّ االِستِوبؼٔ إلَیِِ أسوبؾٓکُنٍٓاحفَػَا ألسٌَِتَکُن ، ٍغُضَّا ؾٓوّب ال یٓحِلُّ "

اس آًچِ کِ ًگبُ بِ آى ّب حزام است  .سببى ّبی خَدتبى را حفع کٌیذ ،رهضبىهی فزهبیٌذ کِ در ایي هبُ هببرک 

اس آى ّب گَش خَد را دٍر  ،دیذگبى خَد را بپَضبًیذ ٍ اس آًچِ کِ ضٌیذى آى ّب هَرد رضبی خذا ًیست ٍ تحزین ضذُ

 کٌیذ.

چطن ٍ گَش ٍ سببى هسئَلیت بسیبر خطیز ٍ سٌگیٌی را بز ؾْذُ در ٍاقؽ سِ ؾضَ بسیبر هْن ٍاسبسی ٍجَد اًسبى، 

ضبیذ حذٍد چْل ًَؼ اس گٌبّبى ؾػیوی کِ اًسبى در  کزدُ اًذ.، آٍریکِ در کتب اخالقی بشرگبى هب جوؽ  آًچِ .دارًذ

اس کبًبل سببى اًسبى اًجبم هی ضَد : درٍـ   بسَی آى گٌبّبى هی کٌذهؿزض خطز آى است ٍ ضیطبى اًسبى را ٍسَسِ 

ًی سخي چیٌی کزدى ٍ بسیبری اس گٌبّب ،دىآبزٍی کسی رٍ بز ،هسخزُ کزدى هَهي، تْوت سدىغیبت کزدى، ، گفتي

لذا اٍلیي کالم ایي است کِ سببى ّبی  .ریطِ در سببى آدهیشاد دارد ،اًسبى استکبیزُ ٍ خطزًبک کِ اس گٌبّبى 

 " ٍٓاحفَػَا ألسٌَِتَکُن" :خَدتبى را حفع کٌیذ

درًذُ ای،  بِ یک سگ ّبر خطزًبک در بؿضی اس رٍایبت ضزیفِ سببى را  تطبیِ کزدُ اًذ  .بلی هب حذیث فزاٍاى دارین 

گبّی اٍقبت  .داًستِ اًذسببى هحبَسص کزد ٍ درٍاقؽ دّبى را هحل حبس  کِ چَى ّبر ضذُ ٍ خطزًبک ضذُ ببیستی

تؿببیز خیلی . کزدُ اًذ هبر تطبیِ اٍقبت سببى را بِ ًیصگبّی . تؿبیز ضذُ است کِ هزاقب ببضیذ سببًتبى گشًذُ ًببضذ

جبری هی ضَد هوکي است خبًَادُ بسب ٍ بذٍى رضبی خذا کِ بز سببى ًبهٌ ، کِ گبّی اٍقبت یک کلوِسٌگیي است

 .ّشار بذبختی بزای جبهؿِ فزا بیبٍرد ّشاراىرا اس ّن جذا کٌذ ٍ ، هوکي است یک فبهیل ّبیی را درّن بزیشد

قِ چطن بب ایي غزافت ٍ  بپَضبًیذ. خب ایي حذبى را اس آًچِ کِ خذا ًوی پسٌذد تبؿذ هی فزهبیٌذ کِ چطن ّبی 

آیب آًچِ کِ در ًػبم خلقت ّست را ببیذ دیذ؟ آیب ٍاجب  .بشرگی را اًجبم هی دّذ کَچکی ای کِ دارد کبرّبی خیلی
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است کِ بِ ّز کجب کِ دلوبى است ّز صحٌِ ای را هب ببیٌین ٍ اس آى فیلن بزداری کٌین ؟ آیب خذا ایي چطن را دادُ 

طزیقِ  ،ٍ سببًی را کِ خذا ؾطب  کزدُ استًؿوت چطن ٍ گَش  ،خَاست ًگبُ کٌین ؟ یب ًؿوتی را کِ خذا ؾطب هی کٌذ

. لذا اًسبى ؾبقل چطن خَدش را بِ ّزجبیی ًوی اًذاسد خب هسلوبً .هؿیي کٌذوت را خذا ببیذ استفبدُ اس ایي سِ ًؿ

 چطن پَضی اس گٌبُ است : خلقت را ببیٌٌذ یکی اس راُ ّبیص ق ؾبلن خَاٌّذ حقبیکسبًی کِ هی 

ا اَبٕصبرٓکُن تَزٍَٕىَ الْؿٓجبئِبٓ"  "غُضَُّ

 .ؾجبیب ؾبلن خلقت را دریبفت کٌیذ ٍ اس آى ّب بْزُ هٌذ ضَیذگٌبُ بپَضبًیذ تب ایٌکِ بتَاًیذ چطن ّبی خَدتبى را اس 

آیب ایي گَش را بزای ّز کبری هی ضَد بِ کبر گزفت بب ًِ؟ یؿٌی هی ضَد بب گَش . گَش استٍ بؿذ ًکتِ سَم بحث  

 هی پسٌذد : بِ ّز صذایی تَجِ کزد ؟ یب ایٌکِ گَش را در آى جبیی ببیذ بِ کبر گزفت کِ خذا ،بِ ّز ًَایی

 "هٓيْ أَصٕغی إِلی ًبطِق فَقَذٕ ؾٓبٓذُٓٔ،" 

 حبل اگز آى .گَش بِ یک گَیٌذُ ای فزا دّذ اًگبر دارد ؾببدت ٍ ؾبَدیت آى گَیٌذُ را اًجبم هی دّذکسی کِ 

سخي بگَیذ ایي ضًٌَذُ ؾببدت خذا را کزدُ ٍ اگز خذای ًبخَاستِ  پسٌذ ذُ اس ًبحیِ حزف ّبی خذایی ٍ خذاگَیٌ

 بِ ؾٌَاى درس قسوت ّطتن اس خطبِ ضؿببًیِپس  .کلوبت ًب هزبَط بِ سببى بیبٍرد ایي ؾببدت ضیطبى را اًجبم دادُ

 سِ ًکتِ بسیبر اسبسی دارین بِ طَر خالصِ : در رٍس ّطتن اس هبُ هببرک رهضبى

طبهلل ّوِ هب را بب ایي کبر هَفق بذارد ٍ یکی اس راُ ّبی پیطگیزی اس ایي . خذای هتؿبل اًسببى حفع چطن ٍ گَش ٍ 

ت  ایٌکِ هب ایي ابشار چطن ٍ گَش ٍسببى را در راُ رضبیت  ٍلی خذا ٍ خطزاتی کِ در گٌبّبى چطن ٍ گَش ٍ سببى اس

بزکت  ِخذهت بِ اٍلیبی پزٍردگبر بِ کبر بگیزین کِ اگز تَفیق ایي کبر را پیذا کٌین خَد ایي کبر اهیذی است کِ ب

بِ حَل ٍ  قَُ الْی  .اهلل اى ضب .بطًَذ ٍ اس گٌبّبى هصَى ٍ هحفَظ  بوبًٌذٍ گَش ٍ سببى هبى بیوِ  اٍلیب اهلل هب چطن 

هٍ بب کوک صبحب الشهبى   .ارواحنا فدا
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