
 

 1 

 

 

 

 

ِحیِ  ْْحـِٰن امرَّ  ِبْسِم هللِا امرَّ

َُ َخْْیُ انِِصٍ َو ُمِؼنیٍ  َّ خَِؼنُی؛ ِاه َِ وَس ْ  َو ِب

رِینَ  ُِ ٍد َو آِِلِ امّطا ا ُمَحمَّ ٌِّ یِِّدان َو هَبی  َو َضَّلَّ هللُا ػََّٰل س َ
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 ی پیشارٍ ٍقایع ّفتِ

 زّرا ی فاطوِ اعطای فدک بِ حضرت

ٓای  رظغاد ،ؿثای کْ پیكاروی ٍا یٌ. در ٓمحْاهیغاالوّل رؿ ی ٍاه رةیؽ ةْ ؿٍٕیُ دْٓ

 ٓمحٌؿال االوّل  دوم ٍاه رةیؽ و ز ةیـثروٍحؿغّدی در مغر اؿالم واهؽ قغه اؿث. 

ةْ اٍؼ  اکؼم کْ پیاٍتؼ ةؼای روزیاؿث ى جاریط ٍضحَیکی از ؿْ هَؼی  ٓسؼی

 .ةعكیغِغ زٓؼا ی ا ةْ لاظٍَْحؿال، لغك ر ظغای

ای  کْ لغك هؼیْ ایٌ جٕضیضاجی داده و ظغٍححان هةارٓا ةْ ایُ ٍّاؿتث ةؼظٕرد

 رفٌ ؾًی از زّگ ظیتؼ و قکـث یٕٔد ظیتؼ پؾ .ةٕد ظیتؼ  ِكیُ در ِؽدیکی یٕٔدی

داقث، یٕٔدیان  ایُ ٍّعوْ کْ  ةاروی اؿحٕاری و یٕٔدیان ظیتؼ و دژ ث لؼاوانزَؿیّ

ٔا ةْ ِْ جؿغاد آِچٕن دَؼ ظٕآغ ةٕد؛  ٓؼگِْٕ ٍواوٍحی در ةؼاةؼ ؿپاه اؿالم ةیغ لغك دیغِ

 .غِدار یٓای اؿحٕار و دژٓای ٍـحضکَ ن هًؿْزیادی یٕٔد ظیتؼ اؿث و ِْ چّا

ظتن صکٌ  .و اؾالم جـًیٌ کؼدِغآٍغِغ  اهلل ٍضضؼ رؿٕلةْ انظٕدقديیى  َٓیُ ةْ

آیغ، فّیَث اؿث و  دؿث ٍی رزم و ِتؼد از دقَُ ةْةا  ،ط ؿپاه اؿالمجٕؿّ  کؼیٌ آِچْ هؼآن

در آن ٓؼ یک  و اِغ کؼدهی رزٍّغگاِی اؿث کْ در آن کارزار جالش  فّیَث ؿٌٔ َْٓ

 ،لحغادؿث اؿالم ٍی ةغون زّگ از دقَُ ةْکْ  را آِچْهؼآن اٍّا  ای دارِغ؛ ؿٌٔ و ةٔؼه

 ةْ پیاٍتؼك ٍحؿًّنلغ يػااؿث.  داِـحْ اهلل ةْ رؿٕل ٍحؿًّن ه وغیِاٍ  "ءلی"

دؿحٕر  اهلل ٍحؿال ةْ رؿٕل ظغای و گؼدیغمادر ائی لؼٍان  ،یزٍاِ ةؿغ از اِغك .قغ
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َُ   آِت َذا امُْلْربٰ »داد:  در ث ٌٓ ؿّّ ةغه. ؾًَای ةؽرگ آى ةْ او راصنّ ظٕیكاوِغ ِؽدیکث  1«َحلَّ

ازؼای لؼٍان ایُ کْ در اِغ  ِوى کؼده ذیى َٓیُ آیْ قان ٓای صغیذی و ٍسَٕؾْ جماؿیؼ

ةعكیغِغ. از آن پؾ ٍتاقؼان صضؼت  زٓؼا ی لغك را ةْ لاظَْ پیاٍتؼاکؼم ،آیْ

 ةٕدِغ.  ی لغك ٍـحوؼّ در هؼیْ زٓؼا

ٍؽد ِیَی از درآٍغ آن  جٕالن قغ ؛ةـحّغ ةا پیاٍتؼ لغك کْ یٕٔدیان یظتن هؼارداد

 ؾّٕان ِیٌ دیگؼ ةْ و غکّّ و کار کكاورزی ٍی ّغةاقغ کْ در لغک یجالش و کار یٕٔدیاِ

قغن لغك ةْ صضؼت   از ةعكیغه پؾ .داده قٕد اهلل ؿٌٔ ٍايکاِْ ةْ رؿٕل

مؼف  گؼلث و آن ةؽرگٕار ٌٓ هؼار ٍی صضؼت زٓؼاایُ درآٍغ در اظحیار ، زٓؼا

 2کؼدِغ. قان ٍیِؼؼ ٍٕرد ٍنارف

ان ، کٕدجاچیدر کٕدجای ؿویمْ اٍّا ؛ةٕد زٓؼا ی رؿَی لاظَْ و لغك ًٍک هعؿی

را از لغك ةیؼون  زٓؼا را ةؼِحالحّغ و جَام ٍتاقؼان صضؼت زٓؼا ٍايکیث صضؼت

 ،آن جٕزّْ کْ ِگؼان ةٕدِغ درآٍغ ِـتحاً هاةى چؼا ؛دِغَِٕکؼدِغ و آن هؼیْ را فنب 

از صکٍٕث اداره  را ٍـحوىّ انظٕد و یاراِكةحٕاِّغ  اٍیؼای قٕد کْ صضؼت  ٍایْ دؿث

ةؼای آِٔا ایُ  غ وق ِؼؼ آِٔا دويث در درون دويث ٍیاز در آن مٕرت چٕن  .غّکّ

  .جضَّى ِتٕد؛ يػا لغك را فنب کؼدِغ هاةى

                                                 

 .62 ٕ آِٗ اسشاء، ٕ سَسُ .1

 ٍ 1) خ٘ثشفتحّإتشن ،پ٘اهثشاوشمصًذگٍٖتاشخص٘تآشٌاٖٗ س٘شُ،دسس٘شٕهثاحج استاد،سخٌاى ٍالء،اّلساٗتدسلٌ٘ه آدسس .6

 .صّشاحضشتتِفذنتخش٘ذى ٍ (6
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ةا  زٓؼا ی صضؼت ی لغکیْ ظعتْ .ظاظؼ داریغ ٌٓ ةْرا ٍازؼآای ةؿغ از فنب لغك 

از  پؾ ٓای ؿّگیّی کْ داغی زؼاصات و  رفٌ َْٓ ای کْ صضؼت ؾًی ی کٕةّغه ٍّاػؼه

 ظیّ آن و ّغی اوّل داقح در ٍـسغ ةا ظًیمْ ِغ،ضَّى قغه ةٕدٍح رصًث پیاٍتؼاکؼم

ؿویمْ یٕرش  یجایدکٕصکٍٕث چّان ةؼ دؿحگاه  ٍواوٍحیِضٕ فیؼهاةىةْ زٓؼا ی لاظَْ

 جَامرفٌ  ظؼج داد و ؾًی ی قواوجی کْ ةْ رفٌ َْٓ ی اّول ؾًی کْ ظًیمْ ِغآورد

 و ظحؼ پیاٍتؼظغادر ٍـسغ ةْ د یوگٕ گمثَٓان ٓای ٕٓيّاکی کْ در  زـارت

 اوٍث کّغ و صکٌ ةازگؼداِغن لغك راالظؼه ِحٕاِـث ٍواة 3کؼد؛ ايؿايَیُ ی ِـاء غهؿیّ

ی راه،  ، در ٍیاِْدر ةازگكث از ٍـسغ .داد دؿث صضؼت زٓؼااٍضا کؼد و ةْ ؛ِٕقث

 قغ کافػی کْ در دؿث آن ةؽرگٕار وهحی ٍّعًؽ و ةؼظٕرد دوٍی ةْ صضؼت زٓؼا

ةؼای گؼلحُ و از کْ اةاةکؼ اٍضا کؼده،  اؿث ایكانِغه قغن لغك ةْ ؿّغ ةؼگؼدا ،ؿثا

 زـارت ٕٓيّاك را ةْ آن ةؽرگٕار روا داقث.  ی ظًیمْ، آن ِٕقحْةیُ ةؼدن 

َّْلغك  َِادی ةؼای ٍتارزه ؾًیْ دؿحگاه ػًٌ  پؼچٌ و در ظٕل جاریط دوران صضٕر ائ

 . قغ اؿیؾًیْ دؿحگاه ؿحٌ ؾتّ ،إٍی و ةؿغ از آن

دوم  و روز ةیـث ةعكیغه قغن لغك ةْ صضؼت زٓؼاِوى قغه ةؼای از ؿْ جاریط یکی 

لغك  اهلل ؿْ ؿال هتى از رصًث رؿٕل 4هَؼی ِوى قغه اؿث.  ٓمحٌاالوّل ؿال  رةیؽ

ةٕد.  ایكانهؼار گؼلث و ؿْ ؿال جَام ایُ ًٍک ٍٕرد جنؼّف  در اظحیار صضؼت زٓؼا

را اِکار کؼدِغ و وهحی  صضؼت زٓؼا ٍايکیث ،ةا وهاصث جَامکٕدجاچیان ؿویمْ 

                                                 

 .939 ص ،العسىشٕاالهامالٖالتّفس٘شالوٌسَب ،عسىشٕ اهام ٍ 66 ص ،8 د تحاس، هزلسٖ، ٍ 959 ص ،1 د وافٖ، ولٌٖ٘، .3

 است. الحزِّ رٕ هاُ چْاسدّن ٍ سرة هاُ ٍچْاسم ت٘ست دٗگش تاسٗخ دٍ .9
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آن را ةْ جٕ ةعكیغه  گمحّغ قآغ ةیاور کْ پیاٍتؼةْ ایكان  ؛صضؼت امؼار کؼدِغ

 کّیثًدر ٍ لغك ِغ وِتعكیغه ةٕد لغك را ةْ صضؼت زٓؼا پیاٍتؼ اگؼ !اؿث

کْ  کؼدِغ ٍیدر لغك چْ ؿْ ؿال  ٍإٍٔریُ صضؼت زٓؼا ِتٕد؛  صضؼت زٓؼا

ةْ ٔا را آِدوةاره ظٕآٌ  َِی .ظاظؼجان ٓـث)ٍازؼآا  ؟ةیؼون کؼدیغ آِسا قَا آِٔا را از

قآغ  (.کّیغ ٍؼازؿْ  ٓا مضتث  ةْ لایى اٍیغوارمیٌ و ا ههتالً ؾؼض کؼد .جکؼار کٌّ ىجمنی

یؿّی قَا در ٓیچ ِؼام  ؛ؾايٌ اؿث صوٕهی ی ٍتاِی ُ ظالف َْٓکْ ای صايی در ؛ظٕاؿحّغ

ّغ ةؼای ةعٕآ ًکی ةاقغ و از لؼد ٍحنؼّف قآغف ٍِحنؼّةیّیغ کْ لؼدی ٍ صوٕهی َِی

 قآغ ةیاور ةگٕیغ ةْ ةّغه ٍذالً اآلن کـی .ؿثوا ک ٍحؿًّن ةًْآن ٍ ادتات کّغ ایّکْ

قآغ ةؼ  و ٍارهاَ جنؼّف ةٔحؼیُ ٍال ظٕدت اؿث! ظٕد ةؼ جُ داری،حی کْ ایُ کُکٔ

اگؼ  .ؼ ایُ اؿث کْ ٍال ٍُ اؿثقآغ ة ،ماهکؼد ةؼجُث را کْ ٍُ ایُ کٍُايکیث اؿث. ایّ

ظالف ایُ امى اٍّا  .او ةایغ ديیى ةیاورد ،ٍال ٍُ ِیـث ثکُ ایُ کْ کـی ٍغّؾی اؿث 

قآغ  از صضؼت زٓؼای ؿویمْ یصکٍٕث کٕدجای ؾايٌ،  صوٕهی ٍٕرد اجّمّاق َْٓ

گمث قآغ ةیاور کْ  ،ةٕد ایّکْ لغك در جنؼّف صضؼت زٓؼاوزٕد ةا  و ظٕاؿث

 را ةْ جٕ داده اؿث.  لغك پیاٍتؼ

صحّی  ؛ِٔادِغ را صؼٍث َِی چیؽکْ ٓیچ ؛در قؼایط اظحّاق و ظموان ٍعًوی کْ صاکٌ ةٕد

 ٓسٕم،گِْٕ ٍٕرد  را آن دظحؼ پیاٍتؼ ؛را ةْ آجف کكیغِغ ظغا ی رؿٕل ظاِْ

ؾًیْ کؼد  کـی زؼأت َِیرا کكحّغ،  ی پیاٍتؼ و آؿیب هؼار دادِغ و ِٕهمغٍْ 

ی  قایغ جک و جٕك ةؿضی از مضاةْ .دٓغقٔادت  زٓؼا مؽ صضؼتةْ ِکٕدجاچیان، 

چٕن  ؛ِیاٍغِغ ٍّیُؤايَ آِٔا ةْ اٍؼ اٍیؼ ةْ اصحَال هٕی ؛ اٍّاّغداقحزؼأت  ظاص
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وهحی ةا صضؼت  زیؼا؛ ِغاةاذر و ٍوغاد ةٕد ،ِگؼان زان اٍذال ؿًَان صضؼت اٍیؼ

 کٕدجاچیان ةؼای ظغا ٓای ةؽرگ رؿٕل ن کار را ةکّّغ، کكحُ مضاةْآ زٓؼا

 ی کْ صضؼت زٓؼاِیاٍغِغ؛ يػا جّٔا قآغاِ واٍّا دیگؼان جؼؿیغِغ  !کاری ِغاقث

ث آن َْٓ ؿّّ کْ آى اٍیؼايَؤٍّیّی .ِغةٕد ُیََاَ و امّ اٍیؼايَؤٍّیُ ،آوردِغ

اِغ و هؼآن ایُ َْٓ آیْ در جتییُ ؾؼَث زایگاه  ِوى کؼده یكانصغیخ در زاليث هغر ا

 :گمثدر ٍٕرد قٔادت آن صضؼت ؿویمْ  یصکٍٕث کٕدجای 5!ٍحؿال دارد ایِؽد ظغ ایكان

اگؼ لغك در  ؛ٓـحی او جٕ زن !دٓغ ةْ ِمؽ جٕ قٔادت دروغ ٍی ٍؿًٕم اؿث ؾًی

گٕیی  جَٔث دروغ ٍّیُؤايَ ةْ اٍیؼ !دةٕاو ٌٓ ٍّحمؽ ظٕآغ  ،هؼار ةگیؼد جٕ اظحیار

از ٍؼگ  کْ پؾةٕد  ٍادر پیاٍتؼاکؼم ایَُ کّیؽ امّ. ایَُ ةٕد قآغ دوم ٌٓ امّ !زدِغ

 ٓا ةْ پیاٍتؼ ایُ زن ةـیار ٍٔؼةان و ظغوم ؿال .رؿیغ ةْ پیاٍتؼ آٍّْ

ةٕد. اهلل ی رؿٕل پیؼزِی قغه ةٕد و ٍٕرد ؾالهْظغا  در اواظؼ ؾَؼ رؿٕل ؛َِٕدظغٍث 

 اِغ کْ پیاٍتؼ ث ِوى کؼدهؿّّ ظٕد آى .ِغةكارت ةٔكث داد ةْ او پیاٍتؼ

در زٍان  ایَُ قٔادت داد کْ پیاٍتؼ وهحی امّ .ایَُ از آى ةٔكث اؿث غ: امّلؼٍٕدِ

یک زن کالی قٔادت  !زِی جٕ ؛گمحّغ ِْ ؛ِغةعكیغ زٓؼا ی لغك را ةْ لاظَْ انصیاجك

ادتات  ٍايکیث لاظَْ :را ٌٓ رد کؼدِغ و گمحّغ واقٔادت  !دو جا زن ةایغ ةاقغ ؛ِیـث

ی فیؼؾادالِْ ةٕدن ؿیـحٌ  رفٌ َْٓ ؾًیؼٍٕدِغ: ل آِسا ةٕد کْ صضؼت زٓؼاِكغ. 

                                                 

 شأى دس لشآى آٗات چْاسمٗه دٗگشٕ ًمل تِتٌا ٍ آِٗ س٘صذ اص ت٘ش  تسٌّي، اّل ٍ ش٘عِ هحذّحاى اص شذُ ًمل سٍاٗات تِ تَرِّ تا .5

 .است شذُ ًاصل اه٘شالوؤهٌ٘ي

 



 

 7 

هتٕل ِغاریغ؟ هتٕل داریغ ٍُ دظحؼ ٍايکیث ٍؼا  ،یغاههضاوجی کْ قَا ةؼپا کؼد

ةْ  او دارایی ،اگؼ کـی از دِیا ةؼودٍگؼ صکٌ هؼآن ِیـث کْ  ٓـحٌ! پیاٍتؼ

 کْ ةٕد ایّساگٕییغ؟  دیگؼ چْ ٍی ؛اؿث ی ٍُ رؿغ؟ لغك اردیْ ةازٍاِغگاِف ةْ ارث ٍی

ُ »اةاةکؼ آن صغیخ زؿًی را ظًن کؼد کْ  ٍا پیاٍتؼان چیؽی از  6«ة  كَ دَ ضَ  وَ ُِيا فَ نْ رَ ، ما حَ ْث رِّ وَ ال ه

رفٌ  ؾًی ی زٓؼا لاظَْ .مغهْ اؿث ،ٓؼچْ از ٍا ةاهی ةَاِغ .گػاریٌ ظٕد ةْ ارث َِی

غ آن در ٍـس ،صغیخ زؿًی اةاةکؼدر پاؿط  ،ٓا ٓای ؿّگیُ، زؼاصات و آؿیب ی داغ َْٓ

ٓای ةـیار  از واهؿْ ٍازؼاایُ  کؼدِغ و او را ٍمحضش کؼدِغ! ةا اةاةکؼ ةؼپای آجكیُ را  ٍّاػؼه

  7 جؼدیغ کٕدجای ؿویمْ اؿث.اِگیؽ و یکی از اؿّاد رؿٕایی فیؼهاةى ؾتؼت

 بِ شْر قن ٍرٍد حضرت هعصَهِ

حؼ ؿؼقار دظ ٍؿنٍْٕ ی ورود لاظَْ، اؿث هی دیگؼی کْ در ایُ ٓمحْ واهؽ قغ صاددْ

ةْ هَؼی  ٓسؼی 201ؿال  ، دراالوّل ؿٕم ٍاه رةیؽ و در روز ةیـث، از لضیًث اٍام کاػٌ

  .یٌا هقٔؼ هٌ اؿث. ایُ ٍازؼا را ٌٓ ةْ جمنیى ظغٍححان ؾؼض کؼد

                                                 

 ،36 )د1759 ص ، صح٘ح ً٘شاتَسٕ، هسلن ؛181 ص ،19 د الثشاعٔ، هٌْاد َئٖ،خ ؛ 578 ص ،11 د العلَم، عَالن اًٖ،اصفْ تحشاًٖ .2

 الىثشٕ،السٌّي ٖ،تْ٘م ؛9198 ٍ 9113 حذٗج الصّغشٕ،الٌّسائٖسٌي الٌّسائٖ، ؛ 335 العضٍ ٍ 369 افك ،هسٌذ حٌثل،احوذتي ؛(21حذٗج

 .915 ،396 الوحوّذّٗٔ،الشّوائل تشهزٕ، ٍ 2:697 ،11793 حذٗج

 ّإتشن ،صّشإفاطوِحضشتصًذگٍٖتاشخص٘تآشٌاٖٗ س٘شُ،دسس٘شٕهثاحج استاد،سخٌاى ٍالء،اّلساٗتدسلٌ٘ه آدسس .7

 سٌذفذن،فذنغصة ٍصّشاحضشتهٌضلتِّزَماصتعذٍحَادثصّشإفاطوِهٌضلتِّزَمٍاوشمپ٘اهشسحلتاصتعذحَادث

 عوشساعاتخشٗيآ هذٌِٗ،صًاىشإتٍسخٌشاًٖصّشاحضشتّإگشِٗ (،1ٍ6) صّشاحضشتٕفذوِٕ٘خطثِ سم٘فِ،ّإوَدتاچٖ

 اص تعذ خشًَت غَْس ّإتشن ،اه٘شالوؤهٌ٘ي صًذگٖ ٍ شخص٘ت تا آشٌاٖٗ ٍ  (1ٍ6) صّشاحضشتشْادت ٍصّشاحضشت

 .اه٘ش حضشت هَسد دس پ٘اهثشاوشم سحلت اص تعذ صّشا حضشت اص سخٌٖ ٍ سم٘فِ
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َٓؼاه ةؼادراِكان و زَؿی از ارادجَّغان  ٍؿنٍْٕ ی در ؿمؼی کْ صضؼت لاظَْ

در ةیُ راه ٍٕرد صًَْ هؼار  ،داقحّغ ضاايؼّ ٍٕؿی ةُ  ّةؼای دیغار ؾًی ةیث آى

ةْ ِوًی در آن صًَْ و یٕرش فیؼ از ایّکْ جؿغادی از ةؼادران صضؼت  ةّا .گؼلحّغ

ةْ ؿاوه کْ  .صضؼت ٌٓ ٍـَٕم قغِغآن ظٕد  ،ةْ قٔادت رؿیغِغ ٍؿنٍْٕ ی لاظَْ

ةؽرگ وهحی  .صضؼت ؿؼاغ هٌ را گؼلحّغ و ةْ هٌ آٍغِغ .ةیَاری قغیغ قغ ،رؿیغِغ

ةا پای پیاده ةْ  ،را ةْ هٌ ٍعًّؽ قغ ٍؿنٍْٕ ی ِؽدیکی صضؼت لاظَْ هٌ، ظؽرزیان

ؿٕار ةؼ قحؼی  ةؽرگٕارةإِی ن آ کْ آٍغ و درصايی ٍؿنٍْٕ ی اؿحوتال صضؼت لاظَْ

صضؼت را وارد قٔؼ هٌ کؼد و ٍٕرد  ؛دؿث گؼلثزٍام قحؼ را ةْ آن پیؼٍؼد ِٕراِی، ؛ِغةٕد

در هٌ اهاٍث ٍّغت اِغکی  ٍؿنٍْٕ ی صضؼت لاظَْ .ِغاؿحوتال قیؿیان هٌ واهؽ قغ

ٍغلُ آن ةؽرگٕار ٍتغأ ظیؼات  .دو ٓمحْ ایُ ؾايٌ را جؼك کؼدِغ،  از یکی و پؾ داقحّغ

در کّار ٍضسؽ  ةیث اٍؼوز ةؽرگحؼیُ کإِن ٍؿارف آى .ؾؼیَی ةؼای زٔان جكیّؽ قغ

در  ةیث ٍؿارف آى ی إِار هؼار دارد و ایُ َْٓ جٕؿؿْ ٍؿنٍْٕ ی قؼیك لاظَْ

 8ؿث.ا ةْ ةؼکث ِٕر آن ةؽرگٕار زٔان اٍؼوز

 ریکعس هیالد اهام حسي

االوّل ؿال  چٔارم رةیؽ و در روز ةیـث ،در ایُ ٓمحْاز صٕادث مغر اؿالم  ؿٍٕیُ صاددْ

ةؼای والدت ؿؼقار از  یکی از ؿْ جاریط ٍضحَى روزایُ  .هَؼی رخ داده اؿث ٓسؼی  232

                                                 

 حضشته٘الدّإتشن ،صادگاىاهامصًذگٍٖتاشخص٘تآشٌاٖٗ س٘شُ،دسس٘شٕهثاحج استاد،سخٌاى ٍالء،اّلساٗتدسلٌ٘ه آدسس .8

 لن.شْشٕتسوٍِ٘رِ ٍهعصَهِحضشتسحلت ،هعصَهِ
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اٍاٍی کْ ةیف از ده  9اؿث. ؼیکؾـ اٍام صـُ ،یُ اٍام قیؿیانِٕر و ةؼکث یازدَٓ

 ةیث ةؼ ؿؼ ظٕان ٍؿارف آىآى والء  ،ن ةؽرگٕاردر روز ٍحؿًّن ةْ آؿال اؿث 

ی  َْٓ قّتْ روزٓای پّراؿث و  ؼیکةْ اٍام ؾـروز ٍحؿًّن ،قّتْ روز پّر .اِغ ِكـحْ

 آن ةؽرگٕاریٌ. کؼم و ؾّایات  ،ظٕار ظٕان لضى ریؽهدر ایُ زًـْ  ٍا

و ٍضنٕر  اسؾتّ ی ةّی اظحّاق کكّغه رفٌ ؾًی كانجاریط ِٕراِی صیاجدر  ؼیکؾـاٍام 

رف اظغٍات ؾؼیَی در جتییُ ٍؿ ،در یک قٔؼ ِؼاٍی و در یک پادگان ِؼاٍیةٕدِكان 

ةیف از مغ  ،جمـیؼ ةـیار ؾؼیَی کْ صضؼت جأيیك کؼدِغ .داقحّغ ةیث هؼآن و آى

آن ٓایی کْ  ٍواةًْ .دؿث ٍا ِؼؿیغةْجمـیؼ ماِْ زؽ اِغکی از آن ٍحأؿّ ويی ؛زًغ ةٕد

ٓای  و إٍٓزهدر دلاع از ٍؼزٓای ةاورٓا  ،ٓای ٍّضؼف ٓای لکؼی و لؼهْ ةا زؼیانصضؼت 

ٍان ارزاع  ٓای گػقحْ ْ ؾؽیؽان را ةْ مضتث، ظٕد ةضخ ٍمنًّی اؿث کدیّی داقحّغ

  10 .دٌٓ ٍی

و  ةْ صضٕر  لغاهاروصّااهللبقیةصضؼت  ،ایكانلؼزِغ ةؽرگٕار  ٍیالد ایُ اٍام ةؽرگٕار را ةْ ٍضضؼ

ظنٕمًا ؾؽیؽاِی کْ در ، ؼیکی ديغادگان و ؿؼؿپؼدگان آؿحان اٍام ؾـ َْٓ

مٕرت  ةْ "والء آى"در ٍّاظن دیگؼ، از ظؼین ؿایث ٍضضؼقان ٓـحیٌ و دوؿحاِی کْ 

 کّیٌ. یقِٕغ، جتؼیک ؾؼض ٍ ٍّحمؽ ٍیٓای ٍا  از مضتثٍـحویٌ و زِغه 

 

                                                 

 است. شذُ ًمل الخّاًٖ ست٘ع هاُ دّن ٗا ّشتن ّن دٗگش تاسٗخ دٍ .9

 ٍ گفتاس(6) ،عسىشٕحسياهامصًذگٍٖ٘تتاشخصآشٌاٖٗ س٘شُ،دسس٘شٕهثاحج استاد،سخٌاى ٍالء،اّلساٗتدسلٌ٘ه آدسس .11

 گفتاس(.2) ،عسىشٕحسياهام ،ت٘تٍاّلپ٘اهثشاوشمٍهعاسفهَاععٕاصگٌزٌِّ٘اٖٗتحفِ
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 رحلت حاج اسواعیل دٍالبی

ٍان  ایُ ٍوغٍّْ را ظحٌ کٌّ و ؿؼاغ ةضخ زاری زًـْ ةْ آن،اقاره ةا ای کْ  آظؼیُ صاددْ

و رخ داد  1381در روز ٌِٔ ةَُٔ ٍاه ؿال  ،ای اؿث کْ در جاریط ٍؿامؼ ٍا صاددْةؼویٌ، 

ةؽرگٕاری کْ صّن ةؽرگی ةْ اؿث.  دوالةی ؿَاؾیىا ٍضَّغ ی درگػقث صاج آن صاددْ

ٓای آن ةؽرگٕار  از إٍٓزه در ایُ زًـْ ٓاؿث کْ ی ٍا ؿال َْٓ .ی ٍا دارد گؼدن َْٓ

ی ؾؽیؽاِی  قٕیٌ و صحًَا جٕزّْ ٍؿّٕی و روصاِی آن ةؽرگٕار ٌٓ قاٍى صال َْٓ ٍّحمؽ ٍی

غ قای در دِیای اٍؼوز قعنیث ؾؼیَی کْ .إٍٓزِغ درس ٍی ایكانٓای  اؿث کْ از إٍٓزه

کَاالت و ؾؼَحی در  ،کْ آن ةؽرگٕار را درك کؼدِغکـاِی .لؼد ةٕد ةْ ٍّضنؼ در ِٕع ظٕد

 در کَحؼ کـیقایغ ٍكآغه کؼدِغ کْ ایكان در  ییآن ةؽرگٕار دیغِغ و ِٕر و واالیی

  11ائی ٓـحّغ. ؿًٕك و وادی ٍؿؼلث ةؽرگاِی کْ آى صّحی جٕان آِٔا را یالث؛ ٍی

ةؼای روح آن  ،ٓایی کْ از آِٔا ٍّحمؽ ٓـحیٌ ؼ و هغرداِی از إٍٓزهجكکّ یٍّؽيْ ؾؽیؽان ةْ

 ٓغیْ ةمؼٍاییغ. یمًٕاج ةؽرگٕار

مْ  اَنلّـٰـُِمَّ َضلِّ ػََّلٰ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

 

 

 

                                                 

 دٍالتٖ؛احوذخاىاسواع٘لهحوّذحادهشحَم ٍالء،ٍهحثّتتضمآفشٗيشَسٗادتِ هماالت: استاد،تأل٘فات ٍالء،اّلدسساٗتلٌ٘هآدسس .11

  دٍالتٖ.هحوّذاسواع٘ل ش٘عِ،عاسفاىتخش ًَس؛ٕرشعِ ٍ الْذٕهصثاح ّا:وتاب
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 بحث هٌافیات ًواز

ی  در زٍیّْ در ٍتضخ ریا ةٕد. و ٍّالیات َِاز در ،ی َِاز ٍان در زٍیّْ ةضخ زاری زًـْ

را  آن ٓای هتش و ریكْ ،ظعؼ ؾؼیٌ ریامضتث کؼدیٌ.  ظغٍححان ای ریا دو زًـْ

در قاءاهلل  انیک ِکحْ ةاهی ٍاِغ کْ  .ةؼقَؼدیٌ و إِاع و اهـام ریا را جٕضیش دادیٌ

دیگؼی ظٕآیٌ  وارد ةضخ ،اگؼ لؼمحی ةاهی ٍاِغ ؿپؾ .ی اٍؼوز ةیان ظٕآیٌ کؼد زًـْ

ةْ آِچْ در  ةّاةیَاری ًٍٔکی کْ  ؛ َٓانؿثی ریا درٍان و ٍؿايسْ ِغهی ةاهیَا قغ. ِکحْ

فغر و  آى ،اِـان را در قَار کالؼان، لازؼانیٌ، یخ آٍغه اؿث و ظغٍححان ؾؼض کؼداصاد

کّغ و از  قؼك ِاٍضـٕؿی کْ اِـان را از جٕصیغ ٍضؼوم ٍی 12؛دٓغ ظـؼان هؼار ٍی آى

در ادؼ آن،  کْ ییةیَاریری را درٍان کؼد؟ ایُ ةیَاچگِْٕ ةایغ ٍنادین ِماق اؿث. 

ادات یا اؾَال ی ؾت دیگؼان را ظیؼه ًییَايضِ ةا يعایكِضٕی و  ةْآیغ  قعل درمغد ةؼٍی

ایُ  جٕان چگِْٕ ٍی .َِایغّغ و جضـیُ آِٔا را ةْ ظٕد زًب کظیؼ و اصـان ظٕیف 

 دیگؼیٍؿؼلحی و  ی یکی صٕزه ؛درٍان ةیَاری ریا دو صٕزه دارد ةیَاری را درٍان کؼد؟

 ی ؾًَی. صٕزه

 ی هعرفتی درهاى ریا در حَزُ

ی ٍؿؼلث و ریا  اظالص ٍیٕه کْاؿث اٍؼ ٍغاوای ٍؿؼلحی ریا ِاػؼ ةؼ ایُ  .ی اٍّل ًکتِ

كَْدِر َضفاِء   ػََّلٰ   امْلَلِْب   ميِّیَُّة ثَْبُدو ِمنَ اَ » لؼٍٕدِغ: ٍؿؼلحی و فمًث اؿث. اٍام مادق ی ةی ِحیسْ

خَِلُف ػََّلٰ  امَْمْؼرِفَةِ  َِ  اِلمياِن ِف َحَسِب اْخِذالِف اْ  َو ََتْ َِ َو َضْؼِف ِث گیؼد  از هًب ؿؼچكَْ ٍی ثِیّ 13«َمْؼىٰن كُوَّ

                                                 

 .586 ص اهالٖ، صذٍق، ٍ 695 ص ،29 د تحاس، هزلسٖ، ٍ 29 ص ،1 د الشّ٘عٔ،ٍسائل حشّعاهلٖ، .16

 . 611 ص ،27 د تحاس، هزلسٖ، دس ٍ  59 ص الششٗعٔ، هصثاح ،صادق اهام تِ هٌسَب .13
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ٓؼچْ ٍؿؼلث  .ث جاةؿی اؿث از ٍیؽان ٍؿؼلث و زاليی ٍؿؼلحی کْ قعل داردو ظًٕص ِیّ

ضؿیك ٓا  ثِیّ ،ٓا انجّاؿب ٍؼاجب ایَاِی اِـةْ .جؼ جؼ و پاك ث ظايلِیّ ،جؼ جؼ و زالل ؾَین

 ٓا زؽم یا ؿـث ظٕآغ ةٕد.  ؾؽم و هٕییا 

اگؼ ةعٕآیٌ از  و ؿَث اظالص ةؼویٌةْ ةعٕآیٌ رؿاِغ اگؼ ٍی ؾتارت اٍام مادق ایُ

ایّکْ اِـان  ؛ؼ اؿثی جمکّ ایُ ٍؿؼلث ٍیٕه .ٍضحاج ٍؿؼلحیٌ ،ریا ِسات پیغا کّیٌ

ایّکْ ریا مالح و  و کّغ ٍحٕزّْ او ٍیلکؼ کّغ کْ ریا چْ ضؼرٓای ًٍٔکی را  و ةیّغیكغ

ةؼای لؼد  و هًب ؿًیَی ِغارد ،ؿثا ریا کْ آى کّغ. کـی را ِاةٕد ٍی ِـانؿالٍث هًب ا

گیؼد. قعل  جٕلین ؾتادات را از اِـان ٍیریا جنّٕر ِیـث.  ؿالٍث هًب هاةىریاکار 

ی ِغارد و دؿحؼؿ ،ایَان اؿث ٓای ةًّغ اظؼوی کْ در دؿحؼس آى ریا ةْ ٍّؽيث آى

ؿؼ ظٕدش ةؼ ةالیی ٍضؼوٍیث و ةیّغیكغ کْ ةا ریا کؼدن چْ  یٍوغار ٍضؼوم از آن اؿث. 

 !ریا ظٕآغ ةٕد ٍحٕزّْ آىدر آظؼت ٓای ؿعث و دقٕاری  آورد و ٍحواةالً چْ ؾػاب ٍی

ظٕر کْ اقاره کؼدم یک  َٓان !ریا ظٕآغ ةٕد قاٍى آى ییچْ رؿٕاییلؼدای هیاٍث 

او را فادر، ظاؿؼ، لازؼ، ٍكؼك و اٍذال ایّٔا  قٕد؛ ٍؤٍّان ظعاب َِیردیك ریاکار در 

لکؼ و جٕزّْ ةْ ایُ  .آورد ؿؼ ظٕد ٍیةؼ ِاٍّغ. اِـان لکؼ کّغ کْ ةا ریاکؼدن چْ ةالیی  ٍی

قٕد و آن ریا ِنیب اِـان  از رٓگػر صحَاالً لَٔاِغ کْ چیؽی کْ ا صواین ةْ او ٍی

 جا ؟ؿثا ٓای ؾؼیٌ ٓا و ظـارت ةا ایُ زیانایـْ ٍوامالً هاةىآیا  ،جضـیُ ظًن اؿث

اگؼ اِغکی  !زًب کّغ ظًن را ةْ ظٕدةْ ایُ ةٔای ؿّگیُ جضـیُ ةعٕآغ اِـان 

ؿَث چّیُ اؿث و ٓیچ لؼد ؾاهًی ةْ یی ؿؼقار از زیاِ لَٔغ ٍؿاًٍْ ٍی ،ةیّغیكغ

 اوؾػاب  و رضایث ظغا را ةمؼوقغ جضـیُ ظًن،زًب ظاظؼ  ةْ ای ِعٕآغ رلث کْ ٍؿاًٍْ
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ؿالٍث و  رؿٕایی هیاٍث را ةؼ ظٕد ةعؼد! ،ظاظؼ آةؼوٍّغی ةیُ ظًن ةْ ا ةؼ زان ةعؼد!ر

از  ! ایُی جضـیُ ةْ او ةّگؼد ایّکْ کـی ةْ دیغه ةؼایمالح هًب ظٕد را ةمؼوقغ 

  .ٓای ٍؿّٕی زّتْ

 ؛دارد یریا روح پؼیكاِ آى قعلکْ م؛ ؾؼض کؼدٓای دِیٕی ٌٓ ظغٍححان  از زّتْ

ی ظًن ةا  ظٕآغ جضـیُ َْٓ را زًب کّغ و ؿًیوْ چٕن ٍی ؛ریا آراٍف ِغارد آى اِـان

 جضـیُاو را آیغ و  ایُ گؼوه ظٕقكان ٍی ،کار را اِسام دٓغ لالناگؼ  .ٌٓ ٍحّّٕع اؿث

 ،اگؼ ةعٕآغ جضـیُ گؼوه ٍواةى را زًب کّغ .کّّغ اٍّا گؼوه ٍواةى ٍػٍّحف ٍی ؛کّّغ ٍی

ٍّث ٍ يضؼْ ةایغ ِوكی  ٓؼ .ٍاِغ در ةالجکًیمی و جضیّؼ ةاهی ٍی .کّّغ یگؼوه اوّل او را ٍػ

و  ؿَث ظٕد زًب کّغ. ایُ جكٕیف ةازی کّغ جا ةًکْ ةحٕاِغ رضایث َْٓ را ةْ

غ وهث ةتیّ آورد؟! آن ةتیّغ ةا ریا چْ ةؼ ؿؼ ظٕد ٍی .ی ریاکاری اؿث ظاظؼی ٍیٕه پؼیكان

دِیا آراٍف دارد و ِْ در آظؼت چیؽی  در ِْ ؟!کّّغظًن جؿؼیمف  ارزد کْ چٔار ِمؼ از ٍی

ِْ در ةاظُ ؿالٍث و  و ةؼد ٍیِمؿی  از ایُ رٓگػرِْ در ػآؼ  .ٍاِغ ةؼایف ةاهی ٍی

 یُ کاریّچو  ای یُ ٍؿاًٍّْةتیّغ چ ،. اِـان ةیّغیكغگػارد ٍیمالصی ةؼای ظٕد ةاهی 

ؼا ا اگؼ ٍؼدم ٍآی !؟چْ آداری دارد؟ زؽ یک ادؼ ظیايی ٍغح و ذمّ ظًنٍگؼ ؟ ٍّعوی اؿث

قٕد؟ رزق ٍُ  رزهٌ کٌ ٍی ،ؼا ٍػٍّث کّّغقٕد؟ یا اگؼ ٍ رزهٌ ةیكحؼ ٍی ،جضـیُ کّّغ

 ،ِغظكّٕد قغ از ٍُ کْ اگؼ ؛ّغًوپـّغ ظًن اؿث؟! رزّاق ٍُ ظَ ةْ ظٕقایّغ و ؾغم واةـحْ

؟! آیا ؾؽّت گؼددکاؿحْ و رزق ٍُ اِغك  ،ِاظكّٕد قغِغاز ٍُ اگؼ و  رزق ٍُ زیاد قٕد

آیا  ،اگؼ ٍُ ظايب ؾؽّجٌ؟ «ثُِؼزُّ َمْن جَشاءُ »ؿث کْ یی ادؿث ظغا یا ةْ ؛ًن اؿثدؿث ظَ ٍُ ةْ

 مکٌّ ِؼؼ ٍذتث آِٔا را ةْ ظٕد کْ ٍُ ایُ َْٓ جوالّ ٍی ؛کّّغ جٕاِّغ ٍؼا ؾؽیؽ ًن ٍیظَ
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ًن از ظَاِغ؟ لؼدای هیاٍث  کارهًن چْظَ ٍگؼ 14؛«ثُِؼزُّ َمْن جَشاُء َو ثُِذلُّ َمْن جَشاءُ » ؟زًب کٌّ

از  ؟کّّغجٕاِّغ ة کار ٍیةؼای ٍُ چًْن ظَ  ،ٓای ؾؼیٌ هیاٍث در ةؼاةؼ ٕٓل ؟آیغ کاری ةؼٍی

ؿايٕس  ،را ةا ریاکاری آِٔاکٌّ ِؼؼ ٍذتث  کْ ٍُ ایُ َْٓ جوالّ ٍی ؛آیغ دؿحكان چْ ةؼٍی

آِچْ ةْ چؼا  ؟رلث ًنِؼؼ ظَچؼا ةایغ دِتال زًب ،گِْٕ اؿث اگؼ ایُ ؟زًب کٌّ و دفى

 !؟زًب قٕد ٍُؿَث  ةْ ظًَن ةؼایٌ ٌٍّٔ ةاقغ کْ پـّغایُ پـّغد ؾَى ِکٌّ و  ٍیظغا 

کْ  ییاٍکاِات دِیٕی یا ٍٕهؿیّث ،پٕلٍذاًل  ،اگؼ ةْ ظَؽ چیؽی کْ در دؿث ظًن اؿث

از آِچْ در  ؿپؾ ؛ةْ ٍُ زًب قٕد آِٔا ةیّی ظٕش جاکٌّ  ریا ٍیآِٔا ةْ ظَؽ  ؛دارِغ

ةتیٌّ واهؿاً ٍُ  اوّالً  ؛لکؼ کٌّ کَی ؟ةْ ٍُ ةغّٓغ و ّغؼا ٌٓ ؿٔیٌ کٍّ ،ؿثااظحیارقان 

ؿَث ظٕدم  ةْرا ٓای ٍؼدم  دل ؟ًن را ةْ ظٕدم زًب کٌّجٕاٌِ ِؼؼ ٍذتث ظَ ةا ریا ٍی

ٓا را ٍحٕزّْ کـی  ایُ ظغاؿث کْ اگؼ ةعٕآغ دل ؛ايوًٕب ظغاؿث زػب کٌّ؟ ٍوًّب

ؿَث او زًب ِعٕآغ  ٓا ةْ هًب ،لؼد ةا ٓؼ جؼلّغی ِوف ةازی کّغ ،کّغ و اگؼ ِعٕآغ ٍی

ی ظًن در جـعیؼ  ٓای َْٓ دل ؛ايوًٕب ظغاؿث ایُ را لَٔیغم کْ ٍوًّبٍُ اگؼ  .قغ

پؾ  ؛جٕاِغ قعنی را ٍٕرد ؾالهْ و ٍضتٕب ٍؼدم کّغ اوؿث کْ ٍی ؛ٍحؿال اؿث ظغای

 .ایُ ةْ یک يضاظ .؟ ْٓای ٍُ یؿّی چ ةازیگؼی

 کٌّ کْ ٍُ ِوف ةازی ٍی ّغدّٓغ، ٍـحوًّ ٍین در کاری کْ  اِسام ةْ يضاظ دیگؼ ٍگؼ ظً

ی ظًن در یغ هغرت  َْٓ !ةْ ٍُ ةغّٓغکْ دارِغ را چیؽی و  ِؼؼ آِٔا ةْ ٍُ زًب قٕد جا

 ةؼای دیگؼی کاریجؼیُ  کٕچکةغون اذن ظغا ٍضال اؿث کـی ةحٕاِغ  و ظغا ٓـحّغ

                                                 

 .62 ِٕ آٗ عوشاى، آل ٕ سَسُ .19
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هغرت ایُ  ؛ؼوِغی ٍُ ٌٓ ة مغهْو   نای ظًن هؼة َْٓ ،ائی ِتاقغ ثاگؼ ٍكیّ  .اِسام دٓغ

ی  زٍام َْٓ. ِْ دؿث ظًن ؛اؾعا و ٍّؽ دؿث ظغاؿث .را ِغارِغ کْ چیؽی ةْ ٍُ ةغّٓغ

؟ ٍگؼ آِٔا هغرت قٕد ٍُ ِوف ةازی کٌّ کْ چْپؾ  .ائی اؿث ثإٍر ٓـحی جضث ٍكیّ

 ؟ ةْ ٍُ ةغّٓغدارِغ ةغون ظٕاؿث ظغا چیؽی 

ایُ  ةغون ؛رزق ٍُ اؿث ،حٌرزّاق ظغاؿث. اگؼ چیؽی را کْ در پی آن ٓـ از ظؼف دیگؼ

ٓا ظغا آن را ةْ ٍُ ظٕآغ رؿاِغ و اگؼ رزق  کاری ٓا و ریا کاری دفى ،ٓا ِوف ةازی کؼدن

ریاکاری یؿّی چْ؟  ،اگؼ ةاور داریٌ رزّاق ظغاؿث .ٍضال اؿث ةْ ٍُ ةؼؿغ ،ٍُ ِیـث

اِماق  اصـان و ٍؿّٕیث،  ؾتادت، ؾؼلان،  ظٕد را آى ،ظًن در پیفگؼی  ظٕدَِایی و زًٕه

ایُ  ةغون ،ةؼؿغ؟ اگؼ روزی جٕ ةاقغ ظٕآی چیؽی از ظًن ةْ جٕ چْ؟ ٍی ةؼایزًٕه دادن 

ٍضال اؿث ةْ جٕ ةا ٓؼ ةازیگؼی ٌٓ  ،رؿاِغ و اگؼ روزی جٕ ِتاقغ ٓا ظغا ةْ جٕ ٍی ةازیگؼی

 ةْ جٕ ةؼؿاِّغ.  رزّاق جٕ ظًن ِیـحّغ کْ چیؽی .ةؼؿغ

ًن ةاقغ کْ ظًن چیؽی ةْ او ةغّٓغ، ایُ دؿث ظ کْ اِـان چكَف ةْاز ظؼف دیگؼ ایّ

ةؼای کّغ  کْ ِوف ةازی ٍی چْ ِغّٓغ! َٓیُ ،چْ ةْ او ةغّٓغ ؛ظٕاری اؿث وؾیُ ذيّث 

ؼد ؛ ظٕد را ظُغ کْ چیؽی ةْ او ةغّٓغَِایرافب آِٔا را کّغ و  ایّکْ دیگؼان را ٍحّٕزْ ظٕد

چْ ذيّث و  و قٕد ٍی داِغ چْ ظمّحی ٍحضَّى در درون ظٕدش کْ ٍی .قکّغ کّغ و ٍی ٍی

؛ ةتیّغ ِگاه ةْ دؿث ظًن لکؼ کّغ ةْ ایّٔا یکَ  اِـانکّغ.  ةؼ ظٕد جضَیى ٍی ییظٕاری

چْ  ،ٍّغ قغن چكٌ ةْ ؾعای ظًن دوظحُ و ةازیگؼی ةؼای از ؾعای ظًن ةٔؼهداقحُ، 

 يٕازٍی دارد؟ و  پیاٍغٓا
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ةاهلل  یْ دِواگؼ ؛ ةْ ظغا ةغٓغ راظٕد  اگؼ اجّکایاؾحَاد کّغ؛ ةتیّغ اگؼ ةْ ظغا  دیگؼ ظؼفاز 

َُ »چگِْٕ اؿث؟  ،اهلل داقحْ ةاقغ یًَؾَ  اگؼ جٕکّى و ةاقغ داقحْ ُب ْ ػَََّل هللِا فََُِو َحس ْ  15«َو َمْن يَخََوَّكَّ

کمایث او را  ؛ّغک ظغا او را ةی ِیاز ٍی ،اجّکال ةْ ظغا دارد و کّغ ٍیجکیْ ةْ ظغا  کْکـی

جضَیُ ةْ ایُ ٍضکَی  .کّغ او را ةیُ ظًن ؾؽیؽ ٍی و اقثِیاز ةْ فیؼ ِعٕآغ د ؛غَایِ ٍی

ٍَکُ اؿث یؿّی  !ٍضحَى اؿث آن رم کْ واهؽ قغنورو ةیا ةْ چیؽی و ظغا را رٓا کٌّ

 يیو ؛اِسام دٌٓ ،چیؽی ةْ ٍُ ةغّٓغ ةْ ظَؽ ایّکْ ظًنٓا را  ی ایُ ةازیگؼی ٍَُْٓ 

، کٌّ یک اٍؼ هعؿی را رٓا ٍی ؟!كٕدِةْ ٍُ داده  یچیؽ ،ٓا ایُ ةازیگؼیی  َْٓرفٌ  ؾًی

ةؼای  ٓا داقث! آن ٌٓ آن ٌٓ اٍؼ ٍضحًَی کْ َٓؼاه ظٕد چْ روم! ؿَث اٍؼ ٍضحَى ٍی ةْ

 16.اؿث ٍحاع هًیى کؼیٌ دِیایی کْ ةْ جؿتیؼ هؼآن !از دِیا ةْ ٍُ ةغّٓغ؟ یٍوغار ایّکْ 

حاع تال ٍدر ه ؛لؼوقٌؾؽّت ظٕدم را ٍی وؿالٍث روح و زان  و ةٔكث ظغا ،ائی رضٕان

. چیؽ اِغك پایغاری ٌٓ ِیـث و ٌٓ ٓـث ىیزا وکْ لاِی  هًیى دِیا؟ ٍحاع هًیى و اِغکی

 چیؽیْچدر دِیا  .ؿثاماًل در ذات دِیا لّا .ِیـث پایغارٌٓ  ٌٓ چیؽ اِغکی اؿث و

م و صواین اْقغِی را گؼلحىایز و رلحّیةیُپایغار و ٍاِغگار اؿث؟ یک ٍحاع هًیى از

اِسام دٓغ چّیُ کاری را  ازازه ٍیاِـان م! ؾوى ةْ اهدؿث داد کؼاِْ را از ٍاِغگار و ةی

ٍػّيث و  و جضَیى کّغ. ایُ َْٓ ظٕاری ةْ ظٕد ةیّغیكغ ةاب ریااِـان در  کَی؟ دٓغ

  رلحّی دِیا؟ةیٍُحاع هًیى از ظاظؼ ةْ ،ث ظًن را ةؼ ظٕد ةعؼدٍّّ

                                                 

 .3 ٕ آِٗ طالق، ٕ سَسُ .15

  .117 ٕ آِٗ الٌحل، ٕ سَسُ ٍ 197 ٕ آِٗ عوشاى، آل ٕ سَسُ .12
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ِکٕٓف ظًن ِسات  وض ٍػٍّث کّی کْ ظٕدت را از ٍؿؼ ریاکاری ٍی دیگؼ، ظؼفاز 

ای  در زِغگی ٍُ کارهٍگؼ  ؛ظًن ةْ ٍُ ةغةیُ قِٕغاگؼ  :کٌّ ٍُ ؿؤال ٍی ؟دٓی

ِّ ؤَ ال مُ »اگؼ ةاور دارم کْ  ؟!ٓـحّغ ی ظًن ةْ ٍُ ةغةیُ  ةگػار َْٓ 17؛«هللاُ  الَّ اِ  ودِ جُ وُ امْ  ِف  رَ ث

ضاّر و ِالؽ  جٕاِّغ ةْ ٍُ ةؼؿاِّغ؟ ٍی چْ ضؼری ظًن ؟دارد ٍُ چْ ادؼی ةؼ ؛قِٕغ

ِِ ِزاي   ِبَیِد ََْْیِكَ ال  ِبَیِدكَ »ٍحؿال اؿث.  ظغای ةگػار ظًن ةْ ٍُ ةغةیُ  18.«یَو ُضِّ  یَو هَْفؼِ  َو هَْلِص  َد

ةْ  ضؼری جٕاِغ ٍی ٔاآِِْ ةغةیّی  ،ةْ ٍُ ةؼؿاِغ ِمؿی جٕاِغ ةیّی ظًن ٍی ِْ ظٕش .ةاقّغ

، رزهی کْ ظغا داده اؿث ،ّغ از رزق ٍُجٕاِ ٍی ،اگؼ ظًن ةْ ٍُ ةغةیُ قِٕغ ٍُ وارد کّغ.

ؾَؼی کْ ٍوغّر  ،از ؾَؼ ٍُ؟ ؛ ةکآّغؾؽّجی کْ ظغا داده اؿث ،از ؾؽّت ٍُ؟ کٌ کّّغ

ی ظًن از ةؽرگ و  کّّغ؟ َْٓکار ةا ٍُ چْجٕاِّغ  ظًن  ٍی ؟کٌ کّّغ ؛ائی اؿث

ِگؼان ایُ کْ ٍُ  اِغ کارهچْ ،قان قؼیك و وضیؽاز  و غ و ضؿیمكانّاز جٕاَِ ،کٕچکكان

ٍّث  و ٓـحٌ کْ ِکّغ ةْ ٍُ ةغةیُ قِٕغ ایُ  ؟ؼمهؼار ةگی آِٔاٍُ ٍٕرد ِکٕٓف و ٍػ

  ؟جؼؿٌ ٍی ـث کْ از آنیچ

 و ٌٓ ؿحایف ظًن آِٔا؛ ٌٓ ظٕقایّغ ظًن، ٌٓ ِاظؼؿّغی کْ ما هؾؼض کؼدظغٍححان 

ِچْ آ .أدیؼ واهؿی ِغارددر ایُ ؾايٌ ٓیچ ج و یک اٍؼ وَٓی و ظیايی اؿث ،كانٌٓ ِکٕٓك

رضایث  ،چیؽی کْ ارزقَّغ و ظٕاؿحّی اؿث و ائی اؿث اراده و ٍكیّث ،ؿثا ؼکْ ٍؤدّ

ٍحؿال  و فضب ظغای ةْ هیَث ؿعط ةعٕآغ رضایث ظًوی کْ .ِْ رضایث ظًن ؛صّن اؿث

اؿث کْ جسؼةْ ِكان یک ؿٕ. از ؿٕی دیگؼ زايب از  ؟ ایُچْ ارزقی دارد ،دؿث ةیایغ ةْ

                                                 

 .97 ص الحك،ًْذ هطّْش،تيَٗسفتيحسي حلّى، ٍ 28 ص تَح٘ذ، صذٍق، ٍ 123 ص ،5 د وافٖ، ولٌٖ٘، .17

 شعثاًِ٘.هٌارات الزٌاى، هفات٘ح لوٖ، هحذّث ٍ 692 ص ،3 د الحسٌٔ، تاالعوال االلثال طاٍٍس، تي سّ٘ذ ٍ 97 ص ،91 د تحاس، هزلسٖ، .18
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قَا جسؼةْ ظٕد  .کّغ ةیُ ظًن ٌٓ ؾؽیؽ ٍیظغا عًل واهؿی را ٍ ٓای اِـان داده اجّماهاً

ؿؼ و  ةی ،گؼی زًٕه و  ظٕدَِایی غونة ،ریا ةیّیغ لؼدی ظیًی ةی ٍی کّْٓگاٍی ؛یغا هکؼد

ٕر عچ ،ظغٍث ةْ ظًن اؿث وؾتادت ، ٍؿّٕیث آى و کّغ کارٓای ظیؼ ٍی مغا و ٍعمیاِْ

ةیُ  صحّی ،ٍؤٍّیُ ِْ لوط ةیُ !قٕد ٕر در چكَحان ؾؽیؽ ٍیچع و داریغ دوؿحف ٍی

 یةیّّغ لؼد وهحی ٍی !چّیُ قعنی ؾؽیؽ و ٍضتٕب اؿث اقلـّ و راکمّ ،ٍؼدم فیؼٍؤٍُ

اِسام  مايضیؾَى  یا ظايناِْ کار ظیؼ ،ظٕدَِایی، ؿايٕس و دفى ،ةغون ةازیگؼی

ظًن را ٌٓ ةیّی  ظٕش اگؼ .قِٕغ ةیُ ٍی اق ٌٓ ةْ او ظٕشـّار و لُ دٓغ، صحّی کمّ ٍی

اگؼ ظًن ٍحٕزّْ  ،کّغ لؼدی کْ ریاکاری ٍی .ِْ ریا ،رآف اظالص اؿث  ،ظٕآی ٍی

آةؼو  ی ظًن رؿٕا و ةی ةیُ َْٓ و قِٕغ ٍیٍحّمّؼ از او  ،ِغقٕریاکاری و ةازیگؼی او 

مايش را  اِـان ٍؤٍُ ظغا ِْ ریا. ؛اظالص اؿث ٌٓةیُ ظًن  صحّی راه آةؼوٍّغی .قٕد ٍی

َیْجَؼُل »هؼآن لؼٍٕد:  .دٓغ ٍیزا  اوٓا ةْ  دل درو  کّغ ٍی ؾؽیؽ یَن آَمٌُوا َو ََعِلُوا امّطاِمحاِت س َ ِانَّ اَّلَّ

ْْح  اـٰمَُُِم امرَّ ت و ٍضتّث ظًن را دّظغا ٍّٕ ،ٓـحّغکْ آى ایَان و ؾَى مايش  کـاِی 19«ُن ُودًّ

 ةؼای ،راه ٍضتٕةیث ةیُ ظًن ٌٓ .دٓغ زا ٍی آِٔادل ٍؼدم ةْ  در و کّغ ٍی آِٔاٍحٕزّْ 

  .ظايل ةٕدن و اظالص ورزیغن اؿث، ظغا کار کؼدن

 ٓا، ی َِاز ظٕاِغن کْ َْٓ ةؼٍال ِكٕد و يٕ ِؼود ،ةؼد کار ٍی ی کْ او ةْیریا ْلؼض ک ةْ

 ؛ظاظؼ ظٕدَِایی اؿثٓایف ةْ و اِماق ٓاکؼدن پٕل ظؼج ،ٓا َِایی ؾؼلان ،ٓا گؼلحُ روزه

ةیّیكان چْ ِمؿی دارد؟!  ظٕش ؛ِغقٕةیُ  و ٍؼدم ةْ او ظٕش صحّی اگؼ ایُ ٌٓ يٕ ِؼود

                                                 

 .92 ٕ آِٗ هشٗن، ٕ سَسُ .19
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ی  اٍّا ِوعْ چْ ارزقی دارد؟ ةیُ ةاقّغ؛ ٍؼدم ةْ او ظٕش ،کْ ظغا فضتّاك ةْ اوؿث وهحی

ظغا او را دوؿث ةغارد؛ ٍٕرد ٍغح و جؿؼیك ظغا  ؛اگؼ لؼدی ٍٕرد جٕزّْ ظغا ةاقغ ،ٍواةى

ضؼری کؼده اؿث؟  چْ ،ظغا او را ةؽرگ ةكَارد؛ ويٕ ظًن ٌٓ ةْ او ةغةیُ ةاقّغ و ةاقغ

چْ زیاِی کؼده اؿث؟ ٍغح  ،ظًن ةْ او ةغةیُ ةاقّغ ؛رضٕان ةاقغ و  ث زّّ اگؼ کـی آى

ظاظؼ  کْ اِـان آِٔا را ةْ ؟ٍؼدم در ٍوایـْ ةا ایُ چیؽٓای ةؽرگ چْ ارزقی دارد

ى دِیا در ةؼاةؼ ِؿٌ ؾؼیٌ اظؼوی کْ یزا و ٍحاع هًیى !از دؿث ةغٓغ جٕزّْ ٍؼدم زًب

  ٍوایـْ اؿث؟! ، اماًل هاةىثزاوودان اؿ

 20«یا دار  ِِبمَْبالِء َمْحُفوفَة  هِ لُّ اَ » .ٌٓ در دِیا ِؿَث ظايل وزٕد ِغارد و ى اؿثیٌٓ زا ِؿَث دِیا

وزٕد  ؾايٌجٕ پیچیغه قغه اؿث؛ یؿّی يّػت ظايل در ایُ درای اؿث کْ ةا ةال جٕ دِیا ظاِْ

ِؿٌ  ،ییدِیاچّیُ ظاظؼ  ةْ ارزد کْ ٍُ چْ ٍی .ٌٓ آٍیعحْ اؿث ةْرِر و يػّجف  و ِغارد

 ؟!ؾؼیٌ اظؼوی را از دؿث ةغٌٓ

إِار ائی  ،در ادؼ ایُ اظالص ؛لوط ةؼای ظغا کار کٌّ و جٕزٌّٔ را از ظًن ةؼدارم اگؼ

، زةان، چكٌ ؛قٕد ی وزٕد اِـان ِٕراِی ٍی َْٓدر ادؼ اظالص  .ٍحٕزّْ ٍُ ظٕآغ قغ

زٕقغ  ٍی او ٓای ؾؼیٌ صکَث از هًب چكَْ و ِٕراِی اؿث او ی وزٕد َْٓ ودل ، دؿث

ٓا ٌٓ ةؼایحان  در کحاب ؛ام اصادیذف را ٍمنّى ةؼایحان ظٕاِغه .قٕد و ةؼ زةاِف زاری ٍی

ِ   اَْخلََص   َمنْ »کْ  ؛ـثٓ ظٕٔر ٌٓ در قؼاب وصن  ٌٓ در ؿؼّ ؛ام ِٕقحْ َر هللاُ  َضباحاً   اَْربَِؼنیَ   ِِلّ  فَجَّ

                                                 

 .398 ص ،1 د الثالغِ، ًْذ سضٖ، ششٗف ٍ 86 ص ،71 د تحاس، هزلسٖ، ٍ 119 ص دسسالىلن،ٍ  غشسالحىن آهذٕ، تو٘وٖ .61



 

 20 

َ  22[َظََِرْت ] 21[َجَرْت ] َِ ي َِ ػََّٰل ِمساِه کـی چٔى روز ظٕدش را ةؼای  23« ياِبیُع امِْحْْكَِة ِمْن كَلِْب

کّغ.  زاری ٍی فٓای صکَث را از هًب او ةْ زةاِ ٍحؿال ظايل کّغ، ظغا چكَْ ظغای

  ؟!ظاظؼ چٔارجا جؿؼیك ٍؼدم ایُ را از دؿث ةغٌٓ ةْ

جٕاِغ  ةاز ٌٓ ٍی یّغةت وةیّغیكغ ةْ آن  اِـانٌ یی ٍؿؼلحی کْ گمحٓا ِکحْاز یکی ایُ 

 ؟!راضی کّغ ریاکاری ظٕدش را ةْ

ن ی آ کْ هیَحی دارد و ظٕد دارِغه ؛کاالیی دارد و ٍحاعلؼض کّیغ کـی  .ی دٍم ًکتِ

ارزد،  ٍیجٍٕان  ن کاال مغٍذاًل اگؼ آ آن ةْ پٕل ِیاز دارد.ٍحاع و کاال ةْ چّغ ةؼاةؼ هیَث 

ی  ؛ َْٓلؼوظث ده جٍٕانةْ را کاال ن او آاگؼ  .دارد ِیازپاِنغ جٍٕان ةْ ظٕدش  آنماصب 

آن کاال اصَوی ةٕد؟! و ایُ در قؼایعی اؿث کْ اجّماهًا  لؼدب سَ گٕیّغ ؾَ َِی ظًن ةْ او

کاالی مغ  آن ةعؼد؛ یؿّیآن ةْ چّغ ةؼاةؼ هیَث  را آن صاضؼ اؿث ظؼیغاری دارد کْ

ٕد ٍُ ةْ پاِنغ جٍٕان ظ .ةعؼدٓؽار جٍٕان آن را ؿث ا صاضؼ ظؼیغاری دارد کْجٍٕاِی 

اصَوی ةٕد؟!  لؼدب سَ گٕیّغ ؾَ ی ؾايٌ َِی َْٓرا ده جٍٕان ةمؼوقٌ!  آن گؼا ؛پٕل ِیاز دارم

ِیاز  ٍحؿالةْ ظغای جا چْ صغ کـی اؿث. اِـان در دِیا و آظؼت چّیُریاکار  اِـان

 و ٌٓ یٌٓـح  اهلل یا لویؼ ايیِدٌٓ در  24«اَهُُْتُ امُْفلَراُء ِاََل هللاِ » :ؿثی وزٕد ٍا لوؼ ا َْٓ !؟دارد

کار ظیؼی و یا  ای داریٌ روزه یاَِاز لؼض کّیغ  .ی وزٕدٍان ِیاز اؿث َْٓدر آظؼت؛ 

                                                 

  .692 ص ،6 د سفٌ٘ٔالثحاس، لوٖ،هحذّث ٍ 29 ص ،6 د ،الشضااخثاسعَ٘ى صذٍق، .61

  .11 ص ،1 د ٍافٖ، واشاًٖ،ف٘ض ٍ 99 ص االخثاس، راهع شع٘شٕ، ٍ 362 ص ،53 د تحاس، هزلسٖ، .66

 .228 ص ،6 د سفٌ٘ٔالثحاس، لوٖ،هحذّث ٍ 636 ص عذّٓالذاعٖ، حلّٖ، فْذ اتي ٍ ٍ 699 ص ،27 د تحاس، هزلسٖ، .63
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از جٕ ارزش آن چّغیُ ةؼاةؼ آن ؾَى را ٍُ  :گٕیغ ظغا ٍی .ارزد ٍتًقی ٍی کْ ایٌ هکؼد

در چّیُ  .ٌٓ ظؼیغار ةْ چّغ ةؼاةؼ ُای ،ایُ ِیاز ٍُ .ظؼیغاری ٌٓ داریٌ چّیُ .ظؼم ٍی

 وصَاهث ِیـث؟! جؿؼیك  ،را ةْ ظًن ةمؼوقٌ ةؼای جؿؼیك ظًن ؾًٌٍَُ قؼایعی اگؼ 

 راٍكحؼی ةْ آن ؾؼَث ةؼای دؿحیاةی ةْ آن، کْ  چیـثایُ جضـیُ ٍؼدم ةاد ٕٓاؿث! 

ةْ قَا ٍضاؾك  ةْ اضؿاف وصـاب  فیؼ ةْ ؾَى مايش اِسام دٓیغ؛ واگؼ کار ظیؼ  کْ گمث

 !لؼوظحٌ جَسیغ ٍؼدم وةْ چٔارجا صؼف  را ؾًٌَو  را رٓا کؼدم آن ظؼیغار؛ دٌٓ ازؼ ٍی

ك ، اٍؼوز جُجؿؼیك کؼدِغاز او ْ دیؼوز ایُ َْٓ دی کالؼا .جؿؼیك ٍؼدم ٌٓ کْ پایغار ِیـث

 کّّغ.  و يؿّحف ٍی

 ،ٍغح ظیايی ظًن را ةگیؼداِـان ؟! ةؼود ؿَث ریادٓغ ةْ ؾوى ةْ اِـان ازازه ٍی آیا

ظؼیغاری ٍذى ظغا را از دؿث ةغٓغ  !؟را از دؿث ةغٓغ ئیا یاحٍّٔ رضایث و پاداش ةی

ُُِم امَْجيَّةَ    اْتَر ٰ ِانَّ هللاَ »کْ  َ ُِْم ِِبَنَّ م َ  ؛را از دؿث ةغٓغ ییُ ظؼیغارچّ 25«ِمَن امُْمْؤِمٌنَی اَهُْفَسُِْم َو اَْموام

ْ صؼلی کْ چٔار کًَ در هتال، ظاؾث، ؾتادت، اِماق و ؾَى مايضف را  َِاز، روزه ؿپؾ

 ؟ةمؼوقغةْ ظًن  ،ؿَث دیگؼیوزد و لؼدا ةْ ةاد ٕٓاؿث و اٍؼوز ةْ ایُ ؿَث ٍی

 ؛کّغ ٍـاؾغت ٍی و دِیا ٌٓ ةا او َٓؼآی ؛ةیاوردرو ظغا  وةْ آظؼت اِـان کْ اگؼ  صايی در

 ،غاِْ کْ ةْ ظؼف آظؼت رلحٌّٓ آظؼت را. کـاِی ،ٌ دِیا را ظٕآغ داقثدر ِحیسْ ٓ

ةا  یؿّی ؛غ داقثّظٕآٌٓ ٍضّتث ظغاوِغ را  وائی  رضایث ،ؼ از دِیا و آظؼتو ةاالج ِغِغرِ

آظؼت کْ یویًّا ةْ او کّغ،  دِیا را ظًب ٍی کْکْ کـی صايی . دراِغ هیک جیؼ ؿْ ِكان زد

                                                 

 .111 ٕ آِٗ تَتِ، ٕ سَسُ .65
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ایُ دو جا را کْ هعؿاً  .رضٕان و رضایث ائی ٌٓ قاٍى صال او ِعٕآغ قغ ؛ِعٕآغ رؿیغ

 ،جوالّ کؼده اؿث کْ ةؼای آنیؿّی دِیایی  ،ٌٓ یکی ةْ آن رؿیغن .از دؿث داده اؿث

آغاف و  ، ةْ افؼاض يیةـا الؼادی کْ ؾَؼی را جواّل و جالش کؼدِغ وچْ .مغ ِیـث در مغ

هْیاَمْن اكَن ُیِر »هؼآن لؼٍٕد:  .ِؼؿیغِغ ،کْ داقحّغ ییٍحاٍؽ دِیٕی هْیا فَِؼْيَد هللاِ  يُد ثَواَب الُّ  ثَواُب الُّ

 دِیا، لؼٍٕد ٍّمؿث .ظٕآغ را ٍی کِیك دِیا وِمؽ  يػّت، یؿّیدٕاب دِیا،  کؾ ٓؼ 26«ِخَرِِ َو اْل 

 ةحٕاِغایّکْ اٍّا  ؛ةؼایف ِمؽ ِغاقحْ ةاقغ اٍّا ؛چٕن ٍَکُ اؿث کـی دِیا داقحْ ةاقغ

 ظٕآغ، لؼٍٕد کـی کْ ٍّمؿث دِیا را ٍی .ةٔؼه ةتؼد و يػّت ةتؼد؛ قٕدٍّحمؽ  دِیااز  واهؿاً

ةؼوی، ؿؼاغ ظغا اگؼ ٌٓ دٕاب آظؼت ِؽد ظغاؿث.  و چٕن ٌٓ دٕاب دِیا ةؼود؛ ظغا ؿؼاغ

 دٓغ. ٍی ٕج دِیا را ٌٓ ةْ ؛دٓغ ٍی جٕ ةْٓؼدو را 

ظًب  کْ دِیا کـیظًتان، دِیای قیؼیّی ٌٓ ِغارِغ.  دِیا کْ یٌا هکؼد ةیانةؼایحان ٍمنّى 

چیؽ را در هايب دِیا َْٓ  ؛آظؼت را لؼإٍش کؼده اؿث وظغا  ظٕد در زِغگی ؛اؿث

ويٕ  .ِگؼاِی دارد وصـؼت ، فنّْ ؛کّغ جؿؼیك کؼده اؿث و ةؼای جناصب دِیا جواّل ٍی

ٍُ يَْوَم  یَشًة َضْيكً فَِانَّ َِلُ َمؼِ  یرِ َو َمْن اَْغَرَض َغْن ِذنْ » .آراٍف ِغارد اٍّا ؛دؼوت اِتٕٓی دارد ُُشُ َو ََنْ

ويٕ در اوج  .ةار و جًعی داردزِغگی ِکتث ،یاد ظغا رویگؼدان قغاز  ٓؼکؾ 27 «امِْلياَمِة اََْعىٰ 

 ةؼو ؿؼاغ ظغا ،ظٕآی ٍی کیك دِیا را ؛ظٕآی دِیا را ٍیاگؼ  .اٍّا آراٍف ِغارد دؼوت اؿث؛

هْی  یيُْؼطِ   هللاَ  نَّ اِ »لؼٍٕدِغ:  پیقَتؼاکؼم .آظؼت و ِِ َو ال االُّ َِ ِبؼَ  ی يُْؼطِ ِبَؼَمِل اْلِخَر َمِل اْلِخَر

                                                 

 .139 ٕ آِٗ ًساء، ٕ سَسُ .62
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هْی لؼد ظاؾث و اگؼ یؿّی  ؛دٓغ ٍحؿال دِیا را در هتال ؾَى آظؼت ةْ کـی ٍی ظغای 28«االُّ

ظاظؼ ایُ  ةْ ظغا ؛کؼدظغٍث ظايناِْ ةْ ظًن  و ؾَى مايش اِسام داد ؛زا آورد ؾتادت ةْ

، ةْ ظًتاِْ ظاظؼ ؾَى دِیا کّغ؛ اٍّا ٍضال اؿث ةْ دِیای او را ٌٓ آةاد ٍی ،ؾَى اظؼوی

 .را ةغٓغ تکـی آظؼ

لؼدی  ؛ةیّی کـی ریا ةٕرزیغ ظٕش یاِاکؼده ةؼای زًب ِؼؼ  یقَا ظغااگؼ   .سَمی  ًکتِ

ی ایُ کارٓایی کْ  پی ةتؼد کْ َْٓاگؼ  ،یغکّ ٍیةازی ِوف  او کْ ایُ َْٓ ةؼای

ؾنتاِی و  ،ؼٍحّمّ  ،ٍّؽزؼِـتث ةْ قَا یویّاً  ؿث؛ةؼای زًب ِؼؼ او وةازی  ،کّیغ ٍی

و  چیؽی زغاو ایُ  .قٕیغ ظمیك و ظٕار ٍی و قکّیغ در ِؼؼ او ٍی ؛قٕد فضتّاك ٍی

ةؼای کْ لؼدی صحّییؿّی  ؿث.ریا اؿث کْ داٍّگیؼ آى فضب و ظكٌ ائی ؾالوه ةؼ

ائی  فضب و رضایث ظغا چكٌ پٕقیغی واز آظؼت  ؛ایُ َْٓ ةازیگؼی کؼدی او زًب ِؼؼ

َٔغ کْ جٕ ةؼای زًب ِؼؼ او ایُ را ةؼ ظٕد ظؼیغی، اگؼ ةم ی ًٍٔک ریای پیاٍغٓا و َْٓ

اهلل کار را  اٍّا اگؼ واهؿًا ظاينًا يٕزْ قٕد. فضتّاك ٍی وؼ او ٌٓ از جٕ ٍحّمّ ،یاهکارٓا را کؼد

 کّغ.  ٌٓ ظغا جٕ را ِؽد ظًن ٍضتٕب ٍی و ٌٓ ِؽد ظغا ٍضتٕةی ،اِسام دادی

و لؼدی ةؼای  أِی وزٕد داردايكّ لؼٍاِؼوای ؾؼیٌ یا لؼض کّیغ ؿًعان .چْارمی  ًکتِ

کّغ. اگؼ آن ؿًعان را جؼك رضایث  ،پایْ ـث و دونزًب رضایث قعنی لؼوٍایْ، پَ

ظالف  ،ؿًعان آةغارچی درةار ٍذالً  ةؼای راضی کؼدن آن قعلؿًعان ظتؼدار قٕد کْ 

لؼض کّیغ  صحّی ؟قٕد فضتّاك َِی قعلن آةْ  ،ؾَى کؼده اؿث ؿًعانرضایث 
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ایُ کار ؿمیٔاِْ ِیـث کْ رضایث ظٕد  ؛ِكغاك فضتّن لؼد ةْ آ ِـتثؿًعان امالً 

ایُ  ؟دؿث ةیاورد پایْ را ةْ لؼد دون رضایث یک ةؼای ایّکْ ه اؿثؿًعان را رٓا کؼد

رضایث او را  .ٍحؿال اؿث ظغای ،ايًَٕك ٍايک و الظیُ ٓـحیـّاي؟! ؿًعاناؿثؾاهالِْ 

 ؟ یاهرٓا کؼد ةؼای رضایث ظًن

ةیّغیكغ کْ ریا یؿّی چْ  و ؼ ةاقغجمکّ اگؼ اِـان آى ؾؼض کؼدیٌ .مزَؽ ةتّغضٌ را ایؾؼ

ؿَث ریا  ةْ  ؛دٓغ ةْ او ازازه َِیصحّی ؾوى صـاةگؼ،  ،ؾوى ؛يٕازٍی داردو  و چْ پیاٍغٓا

 درٍان ٍؿؼلحی ةیَاری ریا. از ایُ  .ةؼود

 درهاى عولی بیواری ریا

ا اِـان ظٕدش ر ایّکْو آن  کار ةـثجٕان ةْ یک جغةیؼ ؾًَی ٌٓ ٍیةؼای درٍان ریا 

 و مغا اِسام دٓغ و ؿؼ ةی وکارٓای ظیؼش را در ظًٕت  ةعكی از ؾتادات و ؾادت دٓغ کْ

یا  ،ؾايٌ ٌٓ ةمَّٔغ ی آى اظالص اگؼ َْٓ ٓای آى ْ اِـانايتحّ .ِگػارد اصغی ةمَٔغ

ؿؼ  ؛َِایّغی ؾايٌ ِکٕٓف  یا َْٓ و ی ؾايٌ جضـیُ کّّغ َْٓ ؛ؾايٌ ِمَّٔغ ی آى َْٓ

ایّکْ ظًن ؿحایف یا  یا ،ایّکْ ظًن دیغِغ یا ِغیغِغ. کّغ ةؼایكان لؼق َِیؿٕزِی 

ِیـث؛ اٍّا اوّل راه ةؼای ایّکْ اِـان  ٌٍّٔ اظالص اِـان آى ةؼای امالً  ،ِکٕٓف کؼدِغ

ٍوغاری از  کْ ظٕد را ؾادت دٓغالزم اؿث  ،یغآن یةحٕاِغ ةؼ ایُ ةیَاری ًٍٔک لا

 ،ؾیغیُ و زَؿْ ،از َِاز زَاؾثظٕد را گٕیٌ  َِی .غاِسام دٓدر ظًٕت ٓایف را  ؾتادت

آِچْ کْ وػیمْ اؿث ةْ قکى زَؿی  .قؼکث در ٍّاؿک صرّ و اٍذال ایّٔا ٍضؼوم کّغ

ةغون ایّکْ  ،ی ٌٓ وهث ةگػارد کْ در ظًٕتجٕزّٔويی ٍوغار هاةى ؛زا ةیاورد ةْ ،غزا ةیای ةْ

ایُ  .کار ظیؼ اِسام دٓغ ،ًؽ قٕدةغون ایّکْ اصغی ٍعّ و ؾتادت کّغ ،ةْ اصغّی ظتؼ دٓغ
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اش را  ةغون ایّکْ اؿٌ واهؿی ؛کّّغ کْ ةؼای ِیازٍّغان ٓؽیّْ ٍی ٓـث ٓایی َْٓ مّغوق

 و ةیَاران ،لویؼان ،ظؼج ایحامجا  صٕايْ کّغ پٕل ٓا آن مّغوق ةْ صـاب ،ةّٕیـغ

سام دٓغ جا ٍعنٕمًا ایُ کار را اِ یٍغّج .ويی اؿَی از او در ٍیان ِتاقغقٕد؛ ِیازٍّغان 

کاری کْ  ازؾادت کّغ کْ ةـّغه کّغ ةْ ایّکْ  .ؾادت کّغ ايناِْ کار کؼدنجغریر ةْ ظ ةْ

ى ْ اوایايتحّ .ی اظالص در او قکى ةگیؼد کٌ روصیْ کٌ جا ؛لوط ظغا آگاه اؿثٍُ کؼدم، 

ةعٕآغ  ،ده اؿثةٕ ٍتحالریا و ؿايٕس  ،یةْ ظٕدَِایٓا  لؼدی کْ ٍغّت .ؿعث اؿث

 ؿعث او ةؼایى اوای ؛کْ اصغّی ظتؼدار ِكٕد اِسام دٓغ کار ظیؼ و کّغ ادتگِْٕ ؾت ایُ

ظغا ٌٓ کَک  .قٕد جغریر آؿان ٍی ةْ ؛ایُ ؿعحی را جضَّى کّغ .ٌٍٔ ِیـث؛ ويی اؿث

ِ »لؼٍٕد:  ٍحؿالیظغا .کّغ ٍی ُدوا فِ َو اَّلَّ َُ ُبلَيایَن جا ُْم س ُ  29«نیَ يِ َو ِانَّ هللَا مََمَع امُْمْحس ِ  ييا مَيَِِْديَيَِّ

ٍحؿال ٓادی، رآتؼ، دؿحگیؼ و َٓؼاه کـی اؿث کْ در ٍـیؼ اظالص و اصـان هغم  ظغای

گػارد؛  جّٔا َِی  دقٕاریآن ى اٍؼ دقٕار ةاقغ؛ اٍّا ظغا او را در . ٍَکُ اؿث اوایدارد ةؼٍی

ٍعًن کار  اؿٌ و رؿٌِ ةی یاز ٍغّج پؾ .اِسام دٓغ را کّغ کْ ةحٕاِغ ایُ کار کَکف ٍی

اؿث و  او ٕزّٔف ةْ ایُ ةاقغ کْ ظغا ِاػؼ کارةْ ایّکْ لوط ج کّغ کٌ ؾادت ٍی کٌ ،کؼدن

 .کْ دیغِغ یا ِغیغِغ ؛امالً جٕزّٔی ةْ ظًن ِغاقحْ ةاقغ

 جب ٍ ریاهحبّت هصَى از عُ اّل

 آِچْ در ةضخ ٍّالیات َِاز ظغٍححانؾؼض کٌّ. ی پایاِی ظغٍححان  یک ِکحْدر ةضخ ریا 

ی ریا و ؾؼضْ  ؾَى و چْ در زٍیّْةْ سب و ظٕدقیمحگی ی ؾُْ چْ در زٍیّ ،ؾؼض کؼدیٌ

ی  زٍیّْامالً ٍضتّث  ٓؼدوی ایّٔا در آى ،ل، ؾتادات و ظاؾات ظٕیف ةْ ظًناؾَاکؼدن 
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قغ، از ظعؼ  اواويیای  وظغا ةْ ٍضتّث  راؿحی آى یؿّی اگؼ کـی ةْ ؛پغیغآٍغن ِغارد

ٓای قؼح  ظٕٔر و ةضخ بٓای کحاب قؼا سب و ظعؼ ریا ٍنٕن اؿث. در ةضخؾُ

 ؛جام ةاقغ ،ٍضّتث اِـان آى اگؼ ٍضتّث کْ 30یٌا هٍمنّى ظغٍححان ؾؼض کؼد ائغی ٍنتاح

نیَ » :ظٕاِیغ ی کتیؼه ٍی یارت زاٍؿَْٓان جؿتیؼی کْ در ز ةْ اگؼ کـی  31؛« َمَحبَِّة هللاِ   ِف   امخّامِّ

يػا اگؼ در زَؿی  ؛ةیّغ چیؽ َِی زؽ ٍضتٕب ٓیچ چٕن ٍضب ؛ؾیار ةاقغ ٍضتّحف جَام

امالً دیگؼان را  ؛ةْ ٍؿكٕهف اؿث او داِگ صٕاسقف ؛ٍؿكٕهف صضٕر داقحْ ةاقغ

 کـیچْ و آٍغ کـیچْ ؛ِیـث کـیچْ ؛ٓـث کـیچْکْ  و جّٕزْ ِغارد ةیّغ َِی

ٍضتّث جٕ  32« مَّ طِ يُ  وَ   ىمِ ؼْ يُ   ءِ یْ امشَّ   مَ بُّ حُ » :ٍضتٕةف اؿث و ی صٕاؿف ةْ ٍؿكٕق َْٓ .ِیاٍغ

 ،زؽ آِچْ از زاِب ٍضتٕب اؿث و ةیّی زؽ ٍضتٕب َِی .کّغ جٕ را کٕر و کؼ ٍی ،یْ چیؽة

ظًن را  ةیّغ و ِْ ظٕدش را. ِْ ظًن را ٍی ،اگؼ کـی ٍضبّ واهؿی قغ .قّٕی َِی

دچار  آنظاظؼ  کْ ةْ ؛ةیّغ َِیٌٓ ظٕدش و ؾَى ظٕدش را  ؛ةؼای آِٔا ریا کّغ جاةیّغ  َِی

 حگی قٕد. قیم ظٕدپـّغی و ظٕد ،سبؾُ

سب و ی ؾُ در زٍیّْ ،در ةاب ٍّالیات َِاز  ٍنِّٕغ؛ يػا جَام آِچْاز ؾسب و ریا ٍضتّث  آى

ٍحؿال جٕلین ةغٓغ اِـان ةا  اگؼ ظغای .ٍضّتث اؿثآىٍال فیؼ ،گمحیٌریا ظغٍححان 

را دوؿث  او و اويیای ٍحؿال ظٕد ظغای و زان ػؼلیث دل  جَام ةا و ی ػؼلیث وزٕد َْٓ
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امالً  ؛«صبّ ظغاؿث ،صّب ظٕةان ظغا» ؛کْ ٍضّتث آِٔا ٌٓ ؾیُ ٍضتّث ظغاؿث ؛ةغارد

ػا اماًل ي ؛قٕد او ِمٕذِاپػیؼ ٍی و جٕاِغ در او ِمٕذ کّغ سب َِیویؼوس ریا و ویؼوس ؾُ

  غ.ٍآ ِعٕآغ پیف  ةؼوز ؾسب و ریاِگؼاِی 

ٓایف ِغارد. در ظاظؼ کارزؽ قؼٍّغگی ةْچیؽی  اِـان ؛روزی کّغظغا ایُ ٍضتّث را  گؼا

 ؛قؼٍّغه اؿث کّغ از کاری کْ ٍی ؿايک یٌ کْا هسب ٍمنّى ظغٍححان ؾؼض کؼدةضخ ؾُ

 قیمحْ.  ِْ ظٕد

سب و ریا ٍّالیات َِاز ٍضغود ةْ ؾُ .کٌّ ٍی ةضخ ٍّالیات َِاز را زَؽةا ایُ زًَْ 

 کْ کـی .ٌیةٕد کْ ظغٍححان ؾؼض کؼد سب و ریاؾُ ،حؼیُ ٍّالیات َِازويی ٍَٔ ؛ِیـث

ةا يٕازم ةاظّی  ْٓؼچ در ایُ زٍیّْ ةؼرؿی و ٍعايؿْ کّغ.جؼ  جٕاِغ ٍمنّى ٍی ،ؾالهَّغ ةاقغ

جٕان ٍّالیات زیادی را  ن ٍییظؼ ایُاز  اؿث. ٍّالی َِاز ،َِاز هًتی ٍقایؼت داقحْ ةاقغ

 کْ ةْ ِؼؼم رؿیغ ظغٍححان ؾؼض کٌّ. ؛جؼیّف ةٕد ٍّحٔی ایُ دوجا ًٍٔک ؛قّاظث

مْ  ػََّلٰ  اَنلّـٰـُِمَّ َضلِّ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
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داٍُ ةضخ کٌ  کٌ ٍحؿال جٕلین دٓغ، اگؼ ظغایةؿغ از ةضخ ٍّالیات َِاز ةْ ذٌّٓ رؿیغ 

  .را زَؽ کّیٌ زَِا

ٓای  ةعكی ٌٓ قایغ ِکحْ كی ٍؼور و یادآوری اؿث وةعکْ َِاز را  ةابدر  یی یِکات کًّ

را کْ در ظٕل ایُ ٍغّت  القایغ یکی دو ؿؤ در پایان کّیٌ؛ ن ٍیةیا ،غزغیغی در آن ةاق

وزٕد داقحْ دٌٓ در ذُٓ دوؿحان دیگؼ ٌٓ  ِغ و اصحَال ٍیاهةؿضی از دوؿحان پؼؿیغ

ای ةضخ َِاز را ةْ پایان ةتؼیٌ و اگؼ  ػؼف قایغ چّغ زًـْایّگِْٕ دٓیٌ و ، زٕاب ةاقغ

و زَالت ةؼگؼدیٌ ائغی  ٍنتاح کحاب ةْ ،ٍحؿال ؾَؼ و جٕلیوی ؾّایث کؼد ظغای

ٓایی کْ در ظٕل ایُ  ی لٌٔ آِٔا ةا ةضخ ائغی را در ةاب َِاز ةعٕاِیٌ کْ زٍیّْ ٍنتاح

ه کاٍالً لؼآٌ قغ ،یٌاْداقح ححانظغٍی َِاز  در زٍیّْ ،قایغ ٌٓ ةیكحؼ ،یک ؿال و ِیٌ

ةپؼدازیٌ.  ٍغّت ةْ ایُ ةضخ کْ ٍغد کؼد و جٕاِـحیٌ در ظٕل ایُ يعك ظغا ةٕد .اؿث

تضخ ٍٍؼوری روی ِکات کًّی  ،ةؼای زَؽ کؼدن داٍُ ایُ ةضخَٓان ظٕر کْ ؾؼض قغ 

 .کّیٌ ٍیَِاز 

مْ  اَنلّـٰـُِمَّ َضلِّ ػََّلٰ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

 آثار ٍ ثورات ًواز

ی پؼوردگار  غهةٔحؼیُ صکٌ وضؽ ق وی ائی  َِاز ةؽرگحؼیُ لؼیضْ یٌ کْا هاقاره کؼد

و در زِغگی  یاد ظغا در وزٕد یاصیا ،در َِازجؼیُ دَؼه  اؿث. ةؽرگحؼیُ دؿحاورد و ؾؼیٌ

یکی از پیاٍغٓای یاد  ،دارد کْ َِاز اِـان را از لضكا و ٍّکؼ ةاز ٍیٌٓ  اِـان اؿث. ایُ

را  ایُ اؿث کْ صضٕر ظغا ،کّغ کْ ٍی ییکار امًی و و ااّل امى َِاز ؛ظغا در زِغگی اؿث

فتار فمًث را از دل  و کّغ دٓغ؛ جّٕزْ ةْ ظغا را پؼرِگ ٍی ِكان ٍی ودر زِغگی اِـان ةْ ا
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ْنر»لؼٍٕد: ظغاوِغ  .زدایغ اِـان ٍی َِ َِّلِ ال ؼا ةؼای ایّکْ یاد ٍپا ةغار،  َِاز را ةْ 33« یاَِكِم امطَّ

ای ةؼای ٍُ  هکّّغ ؼ و جؿییُصضٕر ٍؤدّات در زِغگی و ؼا لؼإٍش ِکّیٍاصیا کؼده ةاقی؛ 

دِیٕی فتار  زؼیان زِغگی. ؿثزا فمًث یزؼیاِ ،دِیٕی چٕن زؼیان زِغگی .جؿؼیك کّی

ایُ اؿث کْ اِـان  .کّغ ِغ و اِـان را از جٕزّْ ةْ ظغا ٍضؼوم ٍیِكا فمًث ةؼ دل ٍی

 "َِاز" را دل جؼیُ ؾاٍى فتارروةی ٌٍٍٔحؿال  ظغایِیازٍّغ فتارروةی از دل ظٕد اؿث و 

ْنر»لؼٍٕد: از ایُ رو  اؿث.ه هؼار داد َِ َِّلِ ال ةؼای ایّکْ یاد ٍُ  ،پا دار َِاز را ةْ « یاَِكِم امطَّ

، ت ؾیُ جًعی و ضیـازِغگی ،ٍؼا لؼإٍش کّیاگؼ چٕن  ؛ؼا لؼإٍش ِکّیٍ و ةاقی

ةْ درون ُ اٍّا اگؼ یاد ٍ ؛ظٕآغ ةٕدجًعی و دقٕاری  وصـؼت و فنّْ ، اضعؼاب و ِگؼاِی

اَِكِم »ٌٓ کْ لؼٍٕد:  آِسا ظٕآغ قغ. آراٍف، قادی و اٍیغغگی ؿؼقار از زِ ،ةیایغزِغگی 

َِ ثَْيِىىٰ ال َِ ِانَّ امطَّ ال ةاز  کْ َِاز جٕ را از لضكا و ٍّکؼدار؛  َِاز را ةْ پا «َغِن امَْفْحشاِء َو امُْمْيَكرِ  امطَّ

ْنُر هللِا اَْنَبُ » :لؼٍٕد پؾ از آن ؛دارد ٍی کْ جٕ را از لضكا و ٍّکؼ ایّ یؿّی ةؽرگحؼ از 34«َو ََّلِ

  .ایُ دؿحاورد ةؽرگحؼ َِاز اؿث .ؿثویاد او  ایُ اؿث کْ َِاز ذکؼ ظغا ،دارد ةاز ٍی

 ر شدى ًواز در حدیثی از اهام رضاعلّت هقرّ

اَلِِ اِ »روایث اؿث:  از اٍام رضا َ امطَّ ایُ ، ر کؼدٍحؿال َِاز را ٍوؼّ ؾًّث ایّکْ ظغای «نَّ ِػَّلَّ

بُوِبیَِّة ِ ا ِاْكرار  اَّنَّ » اؿث کْ . اؿث وزىّ اوّاًل َِاز اهؼار ةْ رةٕةیث ظغای ؾؽّ «... َغزَّ َو َجلَّ هلِل ِِبمرُّ

ی در ایُ ؾايٌ ِیـحٌ؛ ظغا  رٓا قغهجّٔا و  ؛ی دارمکٌّ رةّ اهؼار ٍیدر هايب َِاز یؿّی 

ی  رٓا قغهو  یصاٍ الحاده، ةیجک ،کؾ ٍغالؽ دارم؛ ةیو رزّاق ، ٍؼةّی، صاٍی، ماصبدارم؛ 

                                                 

 .19 ٕ آِٗ طِ، ٕ سَسُ .33

 .95 ٕ آِٗ عٌىثَت، ٕ سَسُ .39
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زِغگی ٍُ ةغون ٍّعن  و آیغ رظغادٓای ایُ ؾايٌ جنادلی پیف َِی در ایُ ؾايٌ ِیـحٌ.

ی ائی صٕادث و  جٕأم ةا رصَث واؿؿْ وِغی ظغا ٍكیّث صکیَاِْ زؼیان ِغارد. و هإِن

ٍُ در یک دِیای  .آورد ٓا را ةؼای ٍُ رهٌ زده و پیف ٍی قؼایط و ٍٕهؿیّث و رظغادٓا

اؿث  یَُِاز ةؼای ا .ٍُ رّب دارم .کٌّ دِیای جنادلات کٕر زِغگی َِیدر  و ةغون ٍّعن

اؿث؛ اهؼار ةْ ایُ اؿث  وزىّ رةٕةیث ظغای ؾؽّةْ اهؼار  لؼٍٕد: َِاز .کْ اِـان یاد ظغا ةاقغ

ةْ هٕل  .ی ٍُ اؿث ٌٓ پؼوراِّغه وماصب ٍُ  در دؿث رةٌّ ٓـحٌ؛ ربّ ٍُ ٌٓکْ ٍُ 

 .«رویٌ وردم ٍیپؼ از آن دؿث کْ ٍی» قاؾؼ:

ارِ  وَ  َو امُْمداَوَمِة ػََّٰل ِذْنِر هللِا َغزّ ... » َّْیِل َو اميَِّ و ٍوّؼر کؼدن َِاز  صالةدوٍیُ ؾًّث وضؽ  «َجلَّ ِِبنل

اش  يضؼْ یک و اؿحَؼار ةتعكغ ظٕد روز ی قتاِْ اِـان یاد ظغا را در َْٓ ایُ اؿث کْ

زؼیان گؼدش ظٕن ٍحٕهّك  یا ؽ قٕدظٕر کْ اگؼ ٕٓا هع َٓان .ةغون یاد ظغا ظی ِكٕد

اگؼ ذکؼ ظغا هعؽ قٕد، روح و زان اِـان  دٓغ؛ی صیات  جٕاِغ اداٍْ د، ةغن َِیگؼد

اِـان دچار  و قٕد جٕاِغ ةْ صیات ظٕد اداٍْ دٓغ؛ صیات روصاِی اِـان ٍحٕهّك ٍی َِی

 ،قغزِغه ةا فةؼای ایّکْ دل و زاِ اِـان پؾ .دقٕ دل ٍی ٍؼده و دگؼد ٍؼگ روصی ٍی

زِغگی در ؾايٌ ظتیؿث و دِیا جؼیُ ؾٕارض  یکی از ًٍٔکِیاز ةْ ٍغاوٍث ذکؼ ظغا دارد و 

 کّغ.  کْ اِـان را از یاد ظغا ٍضؼوم ٍی ؛فمًث اؿث

َُ فَيَْبَطَر َو يَْطىىٰ ِمئاَّل » ٍُ َو خاِملَ ٍُ َو ُمَدَِِّّر یَِّد ََ امَْؼْبُد س َ ْ ؿٍٕیُ ؾًّحی کْ  ِغلؼٍٕد اٍام رضا « يًَ

ی ظٕد را لؼإٍش  ٍغةّؼ و آلؼیّّغه، آها ،ایُ اؿث کْ ؾتغ ،ٍحؿال َِاز را ٍوؼّر کؼد ظغای

کكان  ی گؼدن َْٓ .ظقیان ظٕآغ کؼد وکكی  گؼدن ،ِکّغ؛ چٕن اگؼ او را لؼإٍش کّغ
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 35«اَاَن َرُُُِّّكُ ْااَلػَّْلٰ » لؼیاد ؛؛ ظغا را لؼإٍش کؼدِغکْ ظافٕت قغِغی کـاِی َْٓ وجاریط 

 و کـی ةاالجؼ از ظٕدقان ِغیغِغ؛ يػا ظافٕت قغِغ و رةٕةیث کؼدِغدؾٕی ؛ دِغؿؼدا

ی پؼوردگار  ی ٍعًوْ اراده و داِغ ائی ٍی کٌصُاِـاِی کْ ظٕد را جضث  .کكی کؼدِغ گؼدن

چعٕر  ؟کكی کّغ چگِْٕ گؼدن  ؛ةتیّغ ی ذرّات ٓـحی ظٕد ٍی را صاکٌ ةؼ َْٓ

لؼٍٕدِغ: ديیى  يػا اٍام رضا ؟ت قٕدظافٕچگِْٕ  و ؟ةیّی داقحْ ةاقغ ةؽرگ ظٕد

جؼ از او  کـی ةؽرگکْ ةاقغ  اِـان یاددر ایُ اؿث کْ  ،ٍوؼّر کؼدَِاز را دیگؼی کْ ظغا 

اگؼ »ةْ هٕل قاؾؼ:  و در دؿث اوؿث ی ؿؼِٕقث اِـان ؛ کـی کْ َْٓوزٕد داردٌٓ 

 .«ٓا غ هايبِِازی کّغ در ٌٓ لؼو ریؽ

 ؼعحُتَجکتّؼ و جَدچار ظٕدش را گٌ ِکّغ؛  ،اٍی رؿیغـث و ٍوجا ةْ پُ ؛اِـان یادش ةاقغ

ایُ ٌٓ یک ديیى  .غَّایکكی ِ ِكٕد؛ ةا ظًن ظغا ػايَاِْ رلحار ِکّغ؛ ؿؼکكی و گؼدن

ظٕدقان را ٓا ظاين، ٍغةّؼ، ؿؼور و آهای  کْ اِـانایّ ر کؼد؛ایّکْ ظغا َِاز را ٍوؼّ ةؼای 

 لؼإٍش ِکّّغ.

َِ بنَْیَ يََديْ  َذَنِرٍِ  وَن ٰذِِلَ ِف َو یَكُ » َِ َجلَّ َو َغزَّ َو ِكياِم ِّ ِمْن اَهْواعِ  [َِلُ ]َو ماِهؼاً  َِ زاِجراً َِلُ َغِن امَْمؼاِص ِمَرب

در  ایُ اؿث کْ یاد ظغا ةٕدن و ٍحؿال َِاز را ٍوؼّر کؼد ؾًّث دیگؼ ایّکْ ظغای 36«امَْفسادِ 

از  ای دارِغه ؾاٍى ةاز ،پیكگاه ائی ةْ ادب ایـحادن و در ٍضضؼ پؼوردگار صاضؼ قغن

 ی در ٍّسالب آيٕدهاو را  ؿايٌ ِگْ دارد؛یؿّی اِـان را  .ةاقغ و إِاع و اهـام لـادگّآان 

                                                 

 .69 ٕ آِٗ ًاصعات، ٕ سَسُ .35

   .626 ص ،79 د تحاس، هزلسٖ، ٍ 9 ص ،9 د ٘عٔ،شّال ٍسائل عاهلٖ، حشّ ٍ 615 ص ،1 د الفمِ٘، ٗحضشُ ال هي صذٍق، .32
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در  وةْ او ةتعكغ هغرت ایـحادگی  ،ٓای جّغ و پؼقیب گّاه در يقؽقگاه ؛صمغ کّغدِیا 

ٓای  ٕل یا ٍوامٓای ِسٍٕی پٌ جا ره ؛غغٓی لـاد، هغرت پایغاری ةْ او ة ٓای لؼیتّغه ؾؼمْ

ازؼایی و اٍذال ایّٔا چكٌ او را کٕر ِکّغ؛ ةْ  ،وّیّیجَ ،هضایی ،ازحَاؾی ،ؿیاؿی ةاالی

ی ةْ گّاه  ِْ آيٕده .غَّایلـاد ِ و ػًٌ ةْ ظًن ِکّغ ؛ظَؽ آِٔا پا روی صوٕق ٍؼدم ِگػارد

  ةْ لـاد. یِْ ٍتحال و قٕد

ًّث ٍوؼّر اٍام رضا گِْٕ اصادیخ در  داِیغ ایُ يتحّْ ٍیقغن َِاز ایُ اؿث. ا لؼٍٕدِغ: ؾ

ت دیگؼی اکْ ةگٕییٌ ؾًّث دیگؼی ِغارد؛ چٕن روای ؛جَام ٍنادین ِیـحّغ ٍوام اصناء

کّّغه یا  ٍحّاؿب ةا ؿؤال رضا اٍام .ِغا هٓای دیگؼی را ٌٓ ذکؼ کؼد داریٌ کْ ؾًّث

ةٕد،  ةْ ٍٕاردی کْ ةؼای ٍعاظب ةیكحؼ ضؼوری ،کؼدِغ مضتث ٍی انٍعاظتی کْ ةؼایك

 اقاره لؼٍٕدِغ.

 رٍز علّت تکرار ًواز در شباًِ

 ءؾكا وٍقؼب یؿّی َِاز متش، ػٔؼ، ؾنؼ،  ؛قٕد َِازٓا ٍحؿّغد ظٕاِغه ٍی ديیى ایّکْ

 پّر جا َِاز پكث ؿؼ ٌٓ ةعٕان ةاره یکب ِغاِْگمح و ؛ و در جَام اوهات ٍحَؼکؽ اؿثداریٌ

روز  ی یٍٕیْ را در قتاِْ ٓای لؼیضْ َِاز ةًکْ !ةاش چٔار ؿاؾحث رٓا و ی وهث ةیـث ةویّْ و

، در ٓؼ ؿال َِاز ؾیغ لعؼ و ؾیغ هؼةان، در کّار ِغ؛ در ٓؼ ٓمحْ َِاز زَؿْاهپعف کؼد

کْ  و کـٕف، ، ظـٕف ةؼق جؼؿاِّغه و ، رؾغ، ؿیى زيؽيْ ٍاِّغ ،ی ٌٍّٔ ؾايٌ جکٕیُ ٓؼ صاددْ

ایُ جّّٕع و جؿغّد َِازٓا و پعف ِغ؛  اهَِاز آیات را ٍوؼّر کؼد ،ی ؾالئٌ هیاٍث اؿث َْٓ

ی يضؼات زِغگی اِـان  ظٕآغ یاد ظغا را در َْٓ ٔا در جَام زِغگی اِـان ٍیآِقغن 

  ذاِنراً ػََّلٰ هلِل َو ُنْن ِ»لؼٍٕدِغ:  کْ اٍیؼايؤٍّیُ ؛دوام یاد ظغا را جضَیُ کّغ و غَِایزِغه 
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اِسام ایُ کار را  اؿث َِاز آٍغه .ةاش اویاد  ةْی صاالجث ذاکؼ ظغا و  در َْٓ 37«الٍ ح  َُّكِّ 

در  ،38چْ ةا جؿاةیؼ ؾًَی و چْ ةا جؿاةیؼ يمؼی کْ ٓای دیُ را غ و إٍٓزهغ. َِاز ؾوایدٓ

  دٓغ. ِمٕذ ٍی زان اِـانؾَن ةْ قٕد؛  جکؼار ٍی روز، در َِازٓای یٍٕیْ قتاِْ ظٕل

 یک ذکؼ را اِـان و قٕد ایّکْ اذکار ٍحؿغّد گمحْ ٍیديیى یٌ کْ ا هدر ةضخ ذکؼ ؾؼض کؼد

واهك قغه و  آن درؿحیةْ ٍّعویایُ اؿث کْ اٍؼی را کْ اِـان از يضاظ  ،کّغ جکؼار ٍی

 د،جتغیى قٕ ةؼای ایّکْ ةْ یویُ و ةاور هًتی ،رؿیغه اؿث آنةْ  ةْ جنغین ؾوًی ِـتث

ر ةْ جًویُ ٍکؼّ جکؼار ذکؼ َٓیُ .ر ةْ ظٕیكحُ اؿثجًویُ ٍکؼّ وٍکاِیؽٍف جکؼار 

 جکؼار ةا زةان ةؼای ظٕد ٍغامرا  یٍعًتکْ اِـان  ،يمؼی اؿث گآیؿث. جًویُ ا ظٕیكحُ

کْ ةا صؼکات و اؾَايی َٓان ٍضحٕا  ؛جًویُ ؾًَی اؿث غ و گآیکّ و ةْ ظٕد جًویُ ٍی

صؼکاجف، َٓچّیُ َِاز در هايب ايماظ و  .کّغ ةْ ظٕد جًویُ ٍی ،ٍّحٔی ةْ زةان رلحار ،را

 ٓای دیُ در وزٕد اِـان غ و إٍٓزهی ؾوای دّٓغه رؿٕخ کّّغه و ذتیثج ،کّّغه جًویُ

 ؿث. ا َِازگؽار

 دٓغ، رؿٕخ ٍی کّغ و در وزٕد اِـان و جذتیث ٍی یکی از چیؽٓایی کْ صؼکات َِاز جًویُ

ِ اَ »کؼیٌ لؼٍٕد:  هؼآن اؿث. ٍحؿال ی آِٔا ایَان ةْ ظغای ایَان ةْ فیب و در رأس َْٓ یَن َّلَّ

الَِ  يُْؤِمٌُوَن ِِبمْىَْیِب وَ  آورده قغه  صالةی  کّار اهاٍْدر ایَان ةْ فیب در ایُ آیْ . 39«يُلميُوَن امطَّ

                                                 

 .8 ص اهالٖ، طَسٖ، ٍ 657 ص ،1 د الَسائل، هستذسن ًَسٕ، هحذّث ٍ 156 ص ،91 د تحاس، هزلسٖ، .37

 .إ اص الفاظ ٍ حشوات است چَى ًواص هزوَعِ .38

 .3 ٕ آِٗ تمشُ، ٕ سَسُ .39
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در وزٕد را ایَان ةْ ظغا  ،در رأس آنو َِاز اةؽاری اؿث کْ ایَان ةْ فیب  یؿّی؛ اؿث

 .ةعكغ اِـان رؿٕخ ٍی

ا اداٍْ ةا قٔادت ةْ وصغاِیث ظغ ؛کّیغ ةا ِام ظغا قؼوع ٍی (اةحغای اذان) در َِاز از آفاز

ؿعُ از  و گٕییغ ةا ظغا ؿعُ ٍی؛ گٕییغ ظٕل َِاز ؿعُ از ظغا ٍی جَام دٓیغ و در ٍی

خَؼِ » .یغگٕی زـحُ ٍیجّٔا از ظغا ٍغد  وؾتادت ظغا  وهحی  40؛ «نیُ ِااّيَك هَْؼُبُد َو ِااّيَك وَس ْ

َِ اَُكوُم َو اَْكُؼدُ   هللاِ   ِِبَْولِ » ،ظٕآیغ ةؼظیؽیغ ٍی ِث ی  ؿٕره ،ی ةؿغ از صَغ ؿٕرهیغ. گٕی ٍی ؛«َو ُكوَّ

ظٕاِغن آن را جؼك  َِازٓاغ قغه اؿث اِـان در جأکی لؼاوانکْ  ظٕاِیغ؛ ٍی ،جٕصیغ را

؛ َو مَْم یَُكْن َِلُ » :ؿعُ از ظغاؿث ی آن َْٓ ِکّغ و َمُد؛ مَْم يَِِلْ َو مَْم يُوَلْ ؛ هللُا امطَّ َو هللُا اََحد  ُُ ُكْل 

ْبحانَ » :رویغ ةْ رکٕع ٍی .«ُنُفواً اََحد   ْمِدٍِ   َرّبَ   س ُ ْبَحانَ » :لحیغاةْ ؿسغه ٍی ؛« امَْؼِظِی َو ِِبَ َ   س ُ   َربِّ

ْمِدٍِ  ػَّْلٰ ْاالَ  ْبحانَ » ؛« َو ِِبَ ْبحانَ  ؛ هللاِ   س ُ ْبحانَ   ؛هللاِ   س ُ ی  . ؿٕرهاؿث ؿعُ ازاش  ةتیّیغ َْٓ .«هللاِ   س ُ

ْْح  ِبْسمِ » :ٍحؿال اؿث اش جًویُ ةاور ةْ ظغای َْٓ صَغ حیِ ـٰهللِا امرَّ ِ  امَْحْمدُ  ِن امرَّ  ...نیَ  َربِّ امْؼامَمِ ِِلّ

خَلِ  اَط امُْمس ْ ِداَن امِّصِّ ُْ ِ ِا ِّنیَ َی؛ ِِصاَط اَّلَّ   « یَن اَهَْؼْمَت ػَلَْیِِْم ََْْیِ امَْمْىُضوِب ػَلَْیِِْم َو اَل امّضام

در  ٓای وازبَِازاؿث،  هللا تاء ِاَٰل مافیؼ از ِٕالى و َِازٓای ٍـحضتّی کْ ةّاةؼایُ ایّکْ 

ٍذى ایّکْ  ؛دوزٕد دارو در ٓؼ َِاز ٌٓ جکؼار  قٕد؛ جکؼار ٍی ةار پّر صغّاهىروز  ٓؼ قتاِْ

ْ اَ  هللُ اَ » ٓاةار در ٓؼ َِاز رکٕع و دو  الاهى و ظٕاِیغ ی صَغ را ٍی دو ةار ؿٕره؛ گٕییغ ٍی «َب ک

 قٕد جکؼار ٍی در َِاز ایُ ذکؼٓا .(َِاز دو رکؿحی ةاقغ اگؼ) ٍوؼّر قغه اؿث ؿسغه  چٔار

  اؿث. در هايب ايماظ ر ةْ ظٕیفجکؼار َٓان جًویُ ٍکؼّ ایُ و
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ِ » در .ایَان ةْ والیث و ایَان ةْ رؿايث ِِمْ ِِصاَط اَّلَّ والیث  ؿعُ از آى «یَن اَهَْؼْمَت ػَلَْی

 در جكّٔغ ةْ ؾتٕدیث و و دٓیٌ ٍیقٔادت  در اذان ةْ رؿايث پیاٍتؼ ؛گٕییٌ ٍی

 .لؼؿحیٌ ٍیمًٕات  ایكانةؼ پیاٍتؼ و ظاِغان  و دٓیٌ ٍیقٔادت  اهلل رؿايث رؿٕل

  .ت و والیث اؿثایَان ةْ ِتّٕ ی ی إٍٓزه کّّغه ایّٔا جًویُ ی َْٓ

اَلمُ » :کّیٌ مايضان را ةْ ظٕد جًویُ ٍی و پیِٕغ ةا ظٕةاندر َِاز    ِغباِد هللاِ   ػَلَْیيا َو ػََّلٰ   امسَّ

  .ةعكغ ٓایی اؿث کْ َِاز در وزٕد اِـان رؿٕخ ٍی إٍٓزهةؼظی از ایّٔا  « امّطاِمِحنیَ 

اقاره  .عؼاب و فّنْ اؿثضا ،از جالظَات زِغگیرٓا قغن ِٔایث و َِاز ومى قغن ةْ ةی

ْنر» . لؼٍٕد:یاد ظغاؿث َِازِوف امًی م ا هکؼد َِ َِّلِ ال ةْ زا ةیاور کْ  َِاز را ةْ 41.« یاَِكِم امطَّ

ِ »ٌٓ لؼٍٕد: دیگؼ از ظؼف  .یاد ٍُ ةیمحی ْم ِبِذْنِر هللِا ااَل ِبِذْنِر هللِا ثَْطَمِِئُّ اَّلَّ یَن آَمٌُوا َو ثَْطَمِِئُّ ُكلُوُُبُ

ٓا آراٍف  ةا یاد ظغا دل .رؿغ ةْ آراٍف ٍی ،وزٕدش ةاقغ درکـی کْ ذکؼ ظغا  42«امُْللُوُب 

ی آراٍف دل  َِاز ٍایْپؾ  ؛ظیؽد ةؼٍی اِـان ٓا از وزٕد ی اضعؼاب َْٓ و کّغ پیغا ٍی

 ََل اِ  عَ ِز فَ  ء  َشْ  اَِلُ ُذا اِ  َِّلی ػَ  اكنَ » :روایث داریٌ ايَؤٍّیُ يػا درٍٕرد اٍیؼ اِـان اؿث.

«الِِ امطَّ 
 یكانؿٕی اکْ ٓؼوهث اٍؼی ٕٓيّاك ةْ ِغگِْٕ ةٕد ایُ ايَؤٍّیُ اٍیؼ 43

 ٓای زِغگی ا و ٕٓلٓ ی جؼس َْٓاز  َِاز پّاگاه ٍؤٍُ .ّغزـح پّاه ٍی ةْ َِاز، آٍغ ٍی

اَ »لؼٍٕدِغ:اؿث کْ  ايَؤٍّیُ از اٍیؼ اؿث. هْیا اَْن يَخََوضَّ وِم الُّ َِ ََغی ِمْن ُُغُ ما يَْميَُع اََحَدُُكْ ِاذا َدَخَل ػَلَْی

َنعَ   يَْدُخلَ   ُثَّ  ِِامرَ   امَْمْسِجَد فََْیْ ای از  نّْف کْیٍّٓگاقٕد  چْ چیؽی ٍاِؽ ٍی«ْنَؼخنَْیِ يَْدُغو هللَا ِفي
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دو  ؛داظى ٍـسغی قٕد ؛وضٕیی ةگیؼد ،آیغ ٍی یکی از قَا ٓای دِیٕی ةْ ؿؼاغ فنّْ

ْؼَت هللَا اَ م» لؼٍٕدِغ: ؿپؾ دؾا کّغ؟! زا ةیاورد و در آن دو رکؿث َِاز رکؿث َِاز ةْ ا ََسِ

الِِ   يَُلولُ  ْبِ َو امطَّ خَِؼیُيوا ِِبمطَّ از متؼ و َِاز اؿحؿاِث ْ ک ایِكّیغه آیا ایُ ؿعُ ظغا را 44 «َو اس ْ

 ای ةْ ؿؼافف فّنْ یا اِـاِی کْ فَی .روزه اؿث در ایُ آیْ متؼیکی از ٍؿاِی  ؟ةسٕییغ

  .رود ٍی یف از ةیُٓا فٌ و فّنْ و رؿغ ةا َِاز ةْ آراٍف ٍی آٍغه اؿث،

و آيٕده قغه  ةْ گّآان و ٍؿامی ،دگیاار ؿـثیا  و جٕزّٔی اِـاِی را کْ ةْ ديیى ةی

دوةاره  و کّغ پاك ٍیَِاز  ؛ؽٓث ِعـحیّف ٍضؼوم کؼده اؿثاز پاکی و ُِ  او راگّآان 

کْ گّآان ٍذى ةّغی ةْ پای او ةـحْ  لؼدی .گؼداِغ الیث روح را ةْ او ةاز ٍیزاليی و قمّ

ةا َِاز  ،ٓای ةًّغ ٍؿّٕیث و کَال را از او ؿًب کؼده اؿث قغه اؿث و اٍکان پؼواز ةْ الن

  .گـًغ ٍیروح و زان ظٕد  ایُ ةّغٓا را از پای

ُ َوْكُذَِا ِااّل انما ِمْن َضاَل »لؼٍٕدِغ:  اکؼم پیقَتؼ ُُ ْ ََ َا اميّ   اميّاِس   یِ يَدَ   بنَْیَ   َمَل    د ٰ ٍِ  وُموا اُس كُ اَُّيُّ

َِّت  ا ِبَطالِحُُكْ اَْوكَْدثُُمُو ِاَٰل ِهْیاِىُُكُ ام ٍگؼ  ،ث کْ وهحف ةؼؿغٓیچ َِازی ِیـ 45«ا ػََّٰل ُظُِوِرُُكْ فَاَْطِفئُُو

ؿَث  ةْ و : ای ٍؼدٍان! ةؼظیؽیغدٓغ ِغا ٍی آِٔاپیكاروی  و در ةیُ ٍؼدم ای  ایّکْ لؼقحْ

آن  و یغاهور کؼد قؿًْٓا  وزٕدجان را ةا آن آجف ،یغاْن اِغاظحٓایی کْ ةْ زان ظٕدجا آجف

ٓا را ظإٍش  آجفآن  ظٕد ةا َِازٓایو  ةؼویغ ایغ،ی ظٕدجان ةار کؼده ٓا را ةؼ گُؼدهآجف

 .قٕد ةا َِاز ظإٍش ٍی ،لؼوزدآا ٍی آجكی کْ گّاه ةؼ زان و روح اِـان .کّیغ
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َُ ]َّنَر  فَاَْدََسَل   اََحِدُكُْ  دارِ   ِبِب    ػََّلٰ   مَْو اكنَ »لؼٍٕدِغ:  دیگؼی صغیخ در اکؼم پیقَتؼ َُّكَّ  [ِمٌْ

لْ  َُ َس َمّراٍت  َرِن َشْ اكَن يَْبلٰى ػََّٰل جَ  ]اَ[ يَْوٍم ََخْ ٍِ ِمَن الَّ  کْ اگؼ درِ یغ؛اهقّیغ رصغیخ را ٍکؼّ . «ء   َسِد

ن ِٔؼ در آةار ظٕد را  پّر ل در ٓؼ روزن قعآی یکی از قَا ِٔؼی ةاقغ و  ظاِْ

 ٍا ؾؼض کؼدیٌ «ا الُكلْي» :گٕیغ ٍاِغ؟ راوی ٍی ةاهی ٍیةؼ جُ او چؼکی  آیا ،قٕ دٓغ و قـث

چؼك ةؼایف کسا  ،؟ روزی پّر ةار صَام ةؼوددیگؼ چْ چؼکی !اهلل ِْ یا رؿٕل

َِر امْجارِ » !؟ٍاِغ ٍی ِِ ََكَثَِل اميَِّ ال هُوِب َضال ُُكَّام َضَّّلٰ  یكاَل فَِانَّ َمثََل امطَّ صضؼت  46 «ًِ َنفََّرْت ما بَیٌََُِْما ِمَن اَّلُّ

ٓای صؼف ،کٌّ را ةازةعٕآٌ ایُ جَذیى  اگؼ) .لؼٍٕدِغ: ٍذال َِاز ٍذال ِٔؼ زاری اؿث

  ؟ٓـثکْ در َِاز ٌٓ  ؛وزٕد دارد ٓای چْ ِکحْ در ِٔؼ زاری کْایّ ؛در آن اؿث زیادی

ٓؼةار کْ اِـان َِاز  (؛ٍذال َِاز ٍذال یک ِٔؼ زاری اؿث ِغ:لؼٍٕد پتاٍتؼچٕن 

ٍؼجکب  ،شاا َِاز هتًیة ،ظٕاِغ ٍی اکّٕن کْ ةیُ َِازی کْرا  گّآاِیَِاز  ؛آورد زا ٍی ةْ

ایُ ٌٓ یکی از  .کّغ وقٕ ٍی اِـان َِازگؽار در ِٔؼ َِاز قـث .کّغ یپاك ٍ ،قغه اؿث

 ؿث.ادَؼات َِاز 

کّغ و او را ٍكَٕل  صال ةّغه ٍی ٍحؿال را قاٍى يعك ظغایِؼؼ َِاز  :ی دیگؼ دَؼه

َِ َضال  ِف   امَْؼْبُد امُْمْؤِمنُ   ِاذا كامَ » :اؿث ِوى قغه اکؼم از پیقَتؼ .دٓغهؼار ٍیائی  رصَث  « ِث

ةْ صال هیام و ادب  در پیكگاه پؼوردگار ،ظٕاِغ ی ٍؤٍُ در َِازی کْ ٍی وهحی ةّغه

َِ اِ   َغزَّ َو َجلَ   هََظَر هللاُ »، ایـحغ ٍی َُ اَ َو » .کّغ ٍی ِؼؼاِغازد و  ٍیاو ِگاه ةْ  زىّ ظغای ؾؽّو «مَْی َّْخ َظل

ُة ِمْن فَْوِق رَ  ْْحَ َِ أامرَّ امءِ اُ  َلٰ اِ ِس  .الکّغ ةؼ او ؿایْ ٍی ،جا الن آؿَان او از ةاالی ؿؼث رصَو  «فُِق امسَّ

                                                 

 .632 ص ،79 د تحاس، هزلسٖ، ٍ 16 ص ،9 د ٘عٔ،الشّ ٍسائل حشّعاهلٖ، ٍ 637 ص ،6 د االحىام، تْزٗة طَسٖ، .92



 

 38 

َِ َملَكً كائاِمً ػََّلٰ » !گیؼد گِْٕ رصَث او را درةؼٍی ایُ َ هللُا ِب َِ يَُلوُل َِلُ َرأ َو َوَّكَّ َا امُْمَطَّلِّ اَ ايِس مَْو ثَْؼََلُ  ُّيُّ

ةؼ ةاالی  را ًٍََکی ٍحؿال ظغایو  47 «ْن َمْوِضِؼَم اَبَداً  ِزمَْت مِ َما امْخََفتَّ َو ال اِج مَْیَم َو َمْن ثُياِ َمْن يَْيُظُر 

اکّٕن داِـحی  ای َِازگؽار! اگؼ ٍی :گٕیغ ٍیاو ةْ  کّغ کْ ٍیٍٕکّى و ٍإٍٔر َِازگؽار ؿؼ 

ٓؼگؽ  ،کّی ِسٕا و ٍّازات ٍی کـیچْکّغ و ةا  ةْ جٕ ِگاه ٍی کـیچْ ظٕاِی، کْ َِاز ٍی

 ،َِاز !دادی  جقییؼ ٍکان َِی ،زایی کْ ٓـحیو ٓؼگؽ از گؼداِغی  َِاز ةؼَِیث را از جٕزّٔ

 . َِایغاو ٍیکّغ و رصَث ائی را قاٍى صال  ؾتغ را ِؼؼگاه پؼوردگار ٍی

ی آیّغه  قاءاهلل زًـْ ان ،اگؼ ظغا ؾَؼی داد کّیٌ. هعؽزا ةضخ را ازازه دٓیغ َٓیُ

و کّیٌ  حان ؾؼض ٍیظغٍح ،ی ةضخ را در جأدیؼات ؾَین و ؾؼیَی کْ َِاز دارد دِتايْ

 48ظغٍححان ظٕآیٌ گمث. اؿث را در پی آنکْ  دیگؼی ٓای ةضخ

مْ  اَنلّـٰـُِمَّ َضلِّ ػََّلٰ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
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