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 حقیقت عبودیت 
 (براساس حدیث عنوان بصری)

م جعفر صادق  خاطب تٍ عىًان ( علیٍ السلام)اما
حقیقت عثًدیت ي تىدگی : تصری فرمًدود
 :سٍ چیس است 

ایىکٍ تىدٌ ی خدا در مًرد آوچٍ کٍ . 1
ي سپردٌ ترای خًد ملکیتی  پريردگا ر تٍ ا

ي مالک )وثیىد چراکٍ تىدگان ملکی ودارود 
ي َمٍ .( حقثقی خدايود تثارک ي تعالی است

ی امًال را از آن خدا می تیىد ي در جایی 
ي امر کردٌ است  .مصرف می کىد کٍ ا

تیشتر مشکلات ما از َمیه جا ... دقت که
.... پًل مه ... ؟ اتاق مه..شريع ومی شٍ

ًَش ي ... َمسر ي فرزود مه....يسایل مه
 !...گًشی مه...استعداد مه

 
وت َای خداست کٍ تٍ  دستان تً  َمٍ اما

 ...سپردٌ شدٌ
تاش  ُا اماوتداری...مراقة  .تً تى .. 

 
 ...ادامٍ دارد

ً ٌ اساش معلم از عشق است  ...پای
تا رري رري ی ٌجٍدت ماالمال از محبت 

وباشذ ، سختی ها تٍ را از ایه راي کىار می 
ٍاهی بٍد ٌ قادر بً دادن چیسی وخ  ...زوذ 

آوچً امرٌز مرا زا جهل دٌر می کىذ ، رري 
جٍدت بً مه  های محبتی است کً ازٌ 

 ...رسیذي

 ...از اینجا تا آسمان بو اندازه ی گام هایی است کو بر می داری
 تٍ مىاسثت َفتٍ ی کارگر

 چگٍوً از کارگران حمایت کىیم؟
ا رتمصرف   اسر ری ترى رارد تررویرت و یکیازارکانتقىیت  .کىىده

جىربهتى ادکشىرکمککىرد یباوجدانهمماتىاودهماهکىىدهمصرف
ایهحرفیکهحاالمرّتبتکرار- وبالا مور موروود، وبالِبَرودوروود

:مرراررکررىررىررد ِبرَرورد -ِبَرود،

مرار   وربرال وبال وروود 

مص  ت.بروودمصررر ررر رررت
ترى راردکشرررررررررررىر، مصرف

کارگر اس یا ت، به کمک

هرررابررر ررر ررری.ایراویا رت

حاضرودبهوفعهستىدحّتی
کارگرهمش اربدهىد،رگگر نراهم رشتکىىدوش اربدهىد،اّما ر

 گدز نبهکارگرایراویایها تکهاوسان.عملبهکارگرایراوی گدبسوىد

جىسمصىىعایهکارگررامىر ا تفا هقرارودهدوبرو مشابهایهرااز

 !ترسارجبگار  گاهیهمبهقامتهایگران
مریایهرامهفقطبراییکعّده یساصومیگىیم سبب ه،وقتیمرا

گىشمیکىىدحرفرا،پاغامهممی هىد
ً
گىیام،یکعّدهمتدّیىاهفىرا

بررای فالنچاسراکهسارجیا تبخریم؟فالنچاسراوخریم؟مرهفرقرط
متدّیىاهوافرا یکهبرایحرفماحّجّاتشرعیقائ ىد،ایهراومیگىیم 

یمىدا ت،بهآیىدهمهایهحرفرابرایهرکسیمیگىیمکهبهایرانعالقه

هایسى شا تکهبىاا تفر ا رایهمىدا ت،بهفکربّچهکشىرعالقه

شمامصىىعاتسارجیراکهمصرفمیکىاد، رواقع.کشىرزودگیکىىد
آن سرارجری، کمکمیکىادبهایىکهحجمآنبىگاهسارجی،آنکارگر

 ارسارجی،مدامباشتربشى وتى اد اس یضربهبخىر ،شکست رمایه

هرمره.بخىر  یایهرابه

برررخرررصرررىص مرررر م،
مصررارفکسرراورریآن کرره

  [میگىیم]زیا ی ارود


