
 او با همه فرق می کند!

ساس  ست. تعلّما معموالً کارهایی که انجام می دهیم بر ا ساً ا ا سا سان عاقل کارهایش را ا  نیت و هدفی بان

شان دو علّت عمده دارد انجام می دهد. ست  ،نوع افراد کارهای شهویه ا سته از قوه ی  سته از ییا برخوا ا برخوا

ئره ای قوه ی غضبیه! قوه ی شهویه کل آن چیزی است که در دایره ی لذت های ماست و وقوه ی غضبیه دا

سطه ی آن  ست که ما منفورات را به وا ست که فکر می ازا سائلی ا کنیم  خود دفع می کنیم. یکی حاوی م

ست و یکی حاوی  ست. برای ما لذیذ ا ست که فکر می کنیم برای ما مضر ا شان مردم کار اکثرآن چیزی ا های

 همین است، یا به دنبال لذت هستند یا دفع و رفع اَلم!بر 

 و ریشه ی اند اینها عقالی عالم .هستند که عقل را بر غضب و شهوت حاکم کرده انداز انسانها عده ی قلیلی 

ست.  شان عکارهای این عقال عقل ا ست علت کارهای شان ا شوقل ست عقل محجوب واقع  د اما چون ممکن ا

شانده اند ن عمل آچه به عقلشان رسید مؤیدی از طرف شرع داشت به  اگر آن ،عقل را هم در خدمت شرع ن

 می کنند و اال نه! 

صومین علیه صومین از جمله ی این گروه مع ستند. مع سالم ه شیّتِ ی1وعیهام ال ستند. م آنها مطابق  الهی ه

هیچ فعلی از آنها ترک نمی شود مگر آنکه دریافته اند که رضای خدای و روردگارشان عمل می کنند رضایت پ

ین دارند رضای الهی در انجام آن است. اما یقکه  متعال در آن نیست و هیچ فعلی از آنها سر نمی زند مگر آن

نمی گوید جز سخن پدر این فرد که سخن  !فرق داردنیز ی هست که کارش با همه ی اینها شخصیک 

ضب او  ،پروردگار شود و با غ ضی می  ضایت این فاطمه را درباره ی این یک نفر می گوید: خدای متعال به ر

غضبناک می شود. ما این تعبیر را راجع به هیچ کس نداریم. عقال، عقل را بر شهوت و غضب برتری داده اند. 

شان را  سترضای خدا  برمعصومین کارهای ست که درباره ی او کار برعکس در اما  منطبق ا این میان کسی ا
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یَا فَاطِمَةُ، إِنَّ اللََّه  !خدای متعال رضددایت و غضددب خود را منو  به رضددایت و غضددب او کرده اسددت ،شددده

  2.لَیَغْضَبُ لِغَضَبِکَ، وَ یَرْضَى لِرِضَاكَ

خارج ما و فهم  از دایره ی عقلفرمودند نمی فهمیم.  صددلی اع علیه و آله و سددلم ما این جمله را که پیامبر

ایشان است. چه توضیحی دهیم؟ نمی دانیم! ما نهایت فهممان این است که می فهمیم کسانی هستند کاره

صدیقه علیها  ضرت  ست!  اما این جمله را راجع به ح ضای خدا سالمتماماً مطابق ر گر پیامبر انمی فهمیم!  ال

س ندخاتم این جمله را نمی فرمود سی به کار بریم. خدما نمی توان ا در خلقت، در تیم این جمله را راجع به ک

ساب ویژه ای  ست. یک ح سالم را از همه جدا کرده ا صدیقه علیها ال ضرت  ساب ح ارد ددنیا، در آخرت، ح

 فوق نهایت فهم ما!سالم اع علیها  حضرت صدیقه

ستگاه دارند، در روز قیامت انبیا و ائمه علیه سالم یک منبر و د ضم ال صدیقه علیهح سال ارت  م یک منبر و ال

ستگاه صدیقه علیها  !د ضرت  شفاعت ح صالً  شوهر و فرزندانالا ارد. یک ند شانسالم ربطی به کارهای پدر و 

 شکل و بسا  دیگری دارد! 
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