
  حجه االسالم عبدالمجید فلسفیاناستاد 

 (ز شاگردان استاد علی صفایی حائری)ا 

 !!!  مینباش قاتل و مینشو کیشر یکس قتل در       

 " بسم اهلل الرحمن الرحیم" 
 دیبا .میهست یاله یابتال  ای دشمنان فتنه  گرفتار که روزها نیا در   

   یفاوتت یب ای و یانگار ساده ای و یتوجه یب  ای و  یکوتاه کی که میبدان

 و میکن مبتال را یکس اگر نکرده یخدا ،اطیاحت جوانب مراعات عدم و

 با ما ایآ و !! م؟یهست کیشر او مرگ در ایآ بدهد دست از را جانش او

 یبرا که است بهتر  !!؟ میا نداده کشتن به را او میهست سالم خود نکهیا

 از یشتریب مراقبت تا میکن توجه استاد شاتیفرما نیا به شتریب هتنبّ

 :  میباش داشته برخوردها و حاالت و رفتار و گفتار در خود

 سهیم فالنى خون در تو،است نوشته آن در که بیندمى دهند،مى او به را آدمى عمل ۀنام وقتى ،قیامت فرداى: است آمده روایت در                  

 :گویدمى او. توست سهم او، خون از مقدار این و َمحجَمه این. هستى شریک و

 اینکه مگر نیامدم، بیرون دنیا از من دانىمى خود تو که نیست، من براى حساب صورت این. نیست من اعمال   ۀنام این ! پروردگارا       

 !! ! نبود کسى خون من گردن بر

 خون شدن  ریخته موجب که زدى حرفى آنجا در و بودى مجلس فالن در تو. توست خود  به متعلق اعمال، نامه این که رسدمى ندا       

 !!!اوست خون از تو سهم  این و شد ریخته فالنى خون و کردى سکوتى یا و شد فالنى

 خواهم را حق رحمت وصال !بود؟ خواهم عالَم مرحومین از من آیا بمیرد، امکانىبى از فالنى و باشم داشته امکانى من که جایى در        

 2.   1«َیحْکُمُونَ ما ساءَ » :امکرده حساب جور بد که! نیست طور این! داشت؟
 

  فرمود که کندمى روایت )علیه السالم(باقر امام از مسلم بن محمد صحیح در و: 

 انَّکَ  رَبِّ یا فَیَقُولُ ُفالنٍ، دَم م نْ  سَهْمُکَ هذا لَهُ فَیُقالُ  ذل کَ فَوْقَ اوْ الْمُحَْجمَۀُ شبْهُ الَیْه  فَیُدْفَعُ  دَماً مانَدا وَ  الْق یامَۀ   ی ْومَ الْعَبْدُ یُْحشَرُ »   

 الى صارَتْ حَتَّى عَلَیْه   فَثَق لْتَ  عَلَی ه َفرَوْیَتَها کَذا وَ  کَذا روایَۀ فُالٍن م نْ  سَم ْعتَ لک نَّکَ وَ  بلى فَیَقُولُ  دَماً  سَفَکْتُ  ما وَ قَبَضْتَنى انَّکَ  تَعْلَمُ 

 3«دَم ه  م نْ  سَهْمُکَ هذا وَ عَلَیْها فَقَتَلهُ  الْجَبّار  فُالن 

                   ؛گویندمى و دهندمى بیشتر یا و حجامت خون ىاندازه به را خونى او به و نکرده قتل هیچ که است مردى تصویر روایت این در   

 خونى که حالى در آمدم بیرون دنیا از من که دهدمى توضیح مرد آن و. هستى او خون شریک تو و است فالنى خون از تو سهم این

 به را مرد آن و. رسید ستمگر آن به که آنجا تا کردى نقل و شنیدى فالنى از روایتى تو ولى است درست که شنودمى و بودم نریخته

 4. توست خون سهم این و کشت روایت آن خاطر
 

 خانه یک. نشاندمى سیاه خاك به را اىعده کالم، یک امضا، یک نگاه، یک.هستند متفاوت دارند، عالم در که اثرى به توجه با هاجرم       

 انسان، اىیجب توجه یک انسان، توجهىىب یک. کشاندمى فحشا و فساد به هم را خانواده هزار خانه آن. بردمى بین از را آن جمع و

 انکار او و اىکشته را آدمى تو ؛گویندمى فالنى به قیامت روز سىرحساب هنگام در که است روایت در. آوردمى بار به فساد همه این

               5. شد فردى قتل باعث گفتى جمعى در که را کالمى فالن گویندمى او به. کندمى
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