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 الْوِلَايَاتُ مَضَامِيرُ الرِجَال

 

441قصار   

 

. دارد يیقصار سه کلمه است اما کلمات پر معنا نيا  

. سوار کالم بودند  شاني)ع( غلبه نکرده و انيالمومن ري گاه کالم بر ام چيه  

.است نيمضام یگري و د   اتيوال ی کيقصار دو مفرد دارد که  نيا  

د  کمرانی می شو در آن ح ه  يات : جمع واليت ، جايی کوال  



 

همحل نگه داشتن قبل از مسابق : نيمضام  

ميداشته باش یتيجنس ک يتفک دينبا نجاي و ا انسان ها  :  رجال  

مَضَامِيرُ الرِجَال الْوِلَايَاتُ  

. است یمحل ارائه آدم  یزندگ یها  داني:مترجمه  

مار  ض است از ا یپنهان  ینهفته شده است که به معنا يیمعنا ر يکلمه مضام در

  انيو عر داياست که پ   يیها داني م ر يمضام نيو پنهان است و ا ديآ یم

. ستين  

  ت يها که وال رهي در دا ميهست يیها  ی است و ما ول تيتول ت يدر وال  یول کار

. است تي ها تول تيوال نيماست و کار ما در ا یها  

که ما با   يیجا  یعني که ما در آن جا حق اب و گل دارم  يی جا یعني  تيوال

.م يخورد وندي آن جا پ   

  گرانيد یزندگ تيوال تيمشغول تول یاوقات ما در زندگ یگاه متاسفانه

:ميهست   

نکن  گانهيخانه مکن کار خود کن کار ب  گرانيد  نيزم در  

.است ی جار  تميري است که من نسبت به او مد ی کس ايمحل  تيوال   

.است فهيو بعد انجام وظ فهيشناخت وظ  تيتول*   



 

کند؟  یرا مشخص م  تيتول یچه کس -  

که تمام جوانب را   ی ا رهي و کار دا  حيصح تيعبارت است از مدر تيتول

.دهد یپوشش م   

د. رزی در مديريت شفقت نام دادلسو  

.هست  یکند که سوال کننده ا یم  دايمعنا پ  يیجا تيمسئول  

. هستند  ی مشخص رهيهستند محدود به دا یما اعتبار یها تيمسئول  

سائل   ک يدر عالم  شانياست که ا ن ي)ع( ا نيالمومن ري سخن ام نجايا  در

.خدا همه مسئول هستند  نياز ا  ريکنند که او خدا است و غ یم یمعرف    

انهم مسئولون وقفوهم  

.متفاوت استبا واليت  رياست  

. کسى که خودش هم اين راه را می رود ی عني یرهبر  

؟ ستيهرکدام از ما چ  نهيآ  

.هرکدام از ما آدم ها عملکرد ما است نهيآ  

حرف کامال غلط    نيمادران است ا یپا  ر يبهشت ز مييگو  یکه ما م نيا مانند

.از مادران را جهنم احاطه کرده است  یبعض ري است ز  

.کرده باشد ی مادر است که آن مادر، مادر ک ي یپا   ريز  یزمان بهشت  



 

. است نيريش   یسخت نيبودن دشوار است اما ا آدم  

. فرزندان خود هستند یول ن يو مادر واال تر  پدر  

عمل کرده   ی خود به درست تيتول است که در  یا یهر ول   یپا  ريز بهشت

. است  

  سرنوشت  ميکردن بلد باش  یما مادر نکهيمهم است ، ا  اريکردن بس یمادر

.ميفرزندانمان هست ندهيکند و ما مسئول آ یم نييفرزند ما را تع ندهيآ  

:نديفرما ی)ع( م نيالمومن ريام   

تَسْتَقِيمُ بِاْلُعمَّال الْاَعْمَالُ   

.سر آن باشد  یشود که کارگزار درست باال یکار م ی :کار زمانترجمه  

ما درست   تي ه والزکه حو ميده ی انجام م يیها یجاها ما کوتاه  یبعض در

. رود  ینم شيپ  

. یو پدران کاف  یمادران کاف  یعني  یو پدر  یمادر  

:المومنين)ع( می فرمايند امير  

يَتََغيَّرُ فِي ثَلَاثٍ الْمَرْءُ  

.: انسان ها سه جا رنگ عوض می کنند ترجمه   



 

.يکی از آن ها در واليات ها است که   

. های جديد در ما تغيير ايجاد می کنند نقش  

 


