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 ٕمِمهِ الشَحِمِ اهللِ الشَحٕتِسٕ

 لباس نمازگسار

وٙیٓ.  ٔی سا ختٓتحج  ایٗ ٞایی وٝ اضاسٜ وشدیٓتا ٘ىتٝی ٕ٘اص تحج طٟاست تٛد.  ٔمذّٔٝ اِّٚیٗ

ٞای فشاٚا٘ی دا٘ذ تحج طٟاست چٝ اػٕالی داسد ٚ دس آٖ صٔیٙٝ تٝ چٝ ٘ىتٝٔی چٝ خذاٌش

ی ػضیضاٖ خاسد تاضذ وٝ ٚاسد آٖ ٚ ضایذ حٛغّٝی ٔا ضٛد پشداخت. أّا اص ُٚسغِ رّسٝ ٔی

 ضٛیٓ. ٞا  تحج

دس  اس تایذ تش تٗ تپٛضذ.اصٌضٕ٘وٝ اس است. ِثاسی ٔمذّٔات ٕ٘اص، ِثاس ٕ٘اصٌضدّٚٔیٗ ٔمذّٔٝ اص 

پشداصیٓ؛ سپس دٚ ٚیژٌی الصْ دس ِثاس  ٘ىات وّّی دس تاب ِثاس ٔی اتتذا تٝ ،تحج ِثاس

 دٞیٓ. ست سا تٛضیح ٔیٕ٘اصٌضاس، وٝ طاٞش ٚ ساتش تٛدٖ ا

 «مِصباحُ الّشَریعِة»اص وتاب وٝ اِسّالْ ّیٝػرٕالتی اص أاْ غادق  تاسا وّّی دس ٔٛسد ِثاس  تحج

ٞا ساتطٝ تشلشاس وٙیٓ. أاْ غادق تا دَ، تا ایٗ ػثاست أیذٚاسیٓ .1وٙیٓ آغاص ٔی ؛خٛا٘یٓ ٔی

ٞا تشای ٔؤٔٙاٖ، تشیٗ ِثاسصیثا ٚ ُٔضَیَٗ ٰ«ىلِّلْمٔؤْمِىِٕهَ لِثاسٔ الّتَمًْ  اسِالّلِث  صٕٔٓهُأ»فشٔٛد٘ذ:  الْاِسّ ػّیٝ

ای اص ٚرٛد ی ٔشاتة آٖ. چٖٛ ٚرٛد ٔا یه ِثاس ٘ذاسد؛ ٞش ٔشتثٝتمٛا دس ٕٞٝ ست؛ا ِثاس تمٛا

، تمٛای آٖ ٔشتثٝ است. تذٖ ٔا ِثاسی داسد؛ اػٕاَ تشیٗ ِثاسٚ دس آٖ ٔشتثٝ، صیثا داسد یٔا ِثاس

ِثاسی داسد؛ اخالق ٔا ِثاسی داسد؛ لّة ٔا ِثاسی داسد؛ سٚح ٔا ِثاسی داسد؛ سشّ ٔا ِثاسی ٔا 

ی ٔشتثٝ ٞشتشیٗ ِثاس ٚ صیثا تثٝ اص ٔشاتة ٚرٛد ٔا ِثاسی داسدداسد؛ خفیّ ٔا ِثاسی داسد؛ ٞش ٔش

 ،تمٛای لّة است. صیثاتشیٗ ِثاس سٚح ،تشیٗ ِثاس لّةٚرٛد ٔا، تمٛای آٖ ٔشتثٝ است. صیثا

تمٛای ػُٕ  ،تشیٗ ِثاس ػُٕتمٛایِ ٘فس است. صیثا ،تشیٗ ِثاس ٘فستمٛای سٚح است. صیثا

-ٔضیّٗ ٰ«ىلِّلْمٔؤْمِىِٕهَ لِثاسٔ الّتَمًْ  الّلِثاسِ  صٕٔٓهُاَ»ای، تمٛایی داسد. حضشت فشٔٛد٘ذ: است. ٞش ٔشتثٝ
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ٞا تشیٗ ِثاس٘شْتشیٗ ٚ ِطیف ٚ «انُٔميٓ اَوْعٓمٍٔٔ االِ»ٞا تشای ٔؤٔٙاٖ ِثاس تمٛاست. تشیٗ ِثاس

لُ دٜ الاایٕاٖ ٞٓ داسای ٔشاتثی است. تٙا تٝ یه ٘مُ، ایٕاٖ س ایٕاٖ است. ِثا ،تشای ٔؤٔٙاٖ

ٞای یه ِثاس . یىی اص خٛتیٔطشح استای اص ایٕاٖ ٔشتثٝ ،ٞش ٔشتثٝ اص ٚرٛد ٔادس ٔشتثٝ داسد. 

تشیٗ ٚ : ٘شْ٘ذ. حضشت فشٔٛدضذِثاس ٘شٔی تا ؛تذٖ سا آصاس ٘ذٞذ ؛ایٗ است وٝ خطٗ ٘ثاضذ

حضشت  «2رلِهٓ خَٕٕشٌ ٰ يٓ لِثاسٔ الّتَمًْى  ٰىلَالَ اهللُ تَعال»ِثاسِ ایٕاٖ است.  ،ٞاتشیٗ ِثاسِطیف

ِثاس تمٛا تٟتش ٚ ٘یىٛتش است. تٟتشیٗ  است: رُّ دس لشآٖ وشیٓ فشٔٛدٜ ٚ فشٔٛد٘ذ: خذای ػضّ

٘ؼٕتی اص  «فَىِعٕمٌّٓ مِهَ اهللِ» ،أّا ِثاس ظاٞشی «اَِشُالّلِثاسٔ الظّا مَيٓ اَ»ست. ا ٞا ِثاس تمٛاِثاس

پٛضا٘ذ. آدْ سا ٔیٞای پیىش رسٕا٘ی تٙیصضتی «اتٔ تٓىِٓ آدٓمٓتُسّٕتَشُ تُِا عًٕٓس»وٝ  را٘ة خذا است

ٚ ِثاس ظاٞشی وشأتی است وٝ  « ا عِثادٌٓٔ رُسََِّٔ آدٓمٓ لَمٕ ٔٔىْشِمٕ غَٕٕشََٔمٕوْشَمٓ اهللُ تُِامٌّٓ اَيٓ َِٓٓ وَش»

خذاٚ٘ذ چٙیٗ وشأتی سا  صیشافشص٘ذاٖ آدْ سٚا داضتٝ است.  ی آدْ ٚخذای ٔتؼاَ ٘سثت تٝ رسیّٝ

ای است ا٘ذ. ایٗ وشأت ٚیژٜٝٙ. حیٛا٘ات ِثاس ٘ذاس٘ذ ٚ تشٞاست تٝ سایش ٔٛرٛدات ػآِ ٘ىشدٜ

رای ضىش ٚ سپاس ٞٓ  ،٘ؼٕت تضسي . اِثتّٝ ایٗاست آدْ فشٔٛدٜوٝ خذای ٔتؼاَ دس حكّ تٙی

ٚ ایٗ ِثاس وٝ تشای دیٍشاٖ فمط  « عّٓلَُِٕٕمٕداءِ مٓا افّْتَشَضٓ اهللُيٓ َِٓٓ لِّلْمٔؤْمِىِٕهَ آلٌَّ الَ»داسد. 

است ٚ ٘مص ستش ٚ پٛضص داسد؛ تشای ٔؤٔٙاٖ واسوشد  طاٖای رسٕیٞای ی صضتیپٛضا٘ٙذٜ

تشی اص خذای ػثادت ٚ تٙذٌی ٚ طاػت ٚ فشٔاٖتشای  است ایاتضاس ٚ ٚسیّٝ دیٍشی ٞٓ داسد؛

ٕ٘اص تخٛا٘ذ؛ یا طٛاف دس حاِت تشٞٙٝ تٛا٘ذ . وسی ٕ٘یاست ٔتؼاَ وٝ خذا تش آٟ٘ا ٚارة وشدٜ

خذای  .ٌطتٙذضذ٘ذ ٚ دٚس وؼثٝ ٔیوٙذ. تؼضی اص ٔطشویٗ لثُ اص اسالْ تشٞٙٝ ٔیی خذا خا٘ٝ

ٞای تٝ را آٚسدٖ آٖ یىی اص اتضاس ؛شدٔتؼاَ دس ػثاداتی وٝ تش تٙذٌاٖ خٛد فشؼ ٚ ٚارة و

 ا اليٓ خَٕٕشُ لِثاسِهٓ م»: ٘ذػثادت سا ِثاسی لشاس داد وٝ تٝ آٟ٘ا ػٙایت فشٔٛد. تؼذ حضشت فشٔٛد

تٟتشیٗ ِثاس تشای تٛ ِثاسی است وٝ حٛاس تٛ سا اص خذا پشت ٘ىٙذ.  « عٓضَ يٓ لََٓٔٓشْغَّلُهٓ عٓهِ اهللِ

ِثاس خٛتی  ؛تٝ ِثاست تشٚد ٚ تٛرّٟت تٝ خذا اص تیٗ تشٚدحٛاست تا پٛضیذٖ آٖ، ِثاسی وٝ 

 ْفُش ٚ ، دٚخت، لیٕت، سً٘، ضىُرٙس پاسچٝ ،ٞای ٔختّف آٖ٘یست. تٟتشیٗ ِثاس دس رٙثٝ
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تٛرّٝ تٛ سا اص خذا  « عٓضَ يٓ لََٓ ٔٓشْغَّلُهٓ عٓهِ اهللِال»ِثاسی است وٝ  دیٍش، یٔطخّػٝٞش  ٚ

تَْٓ ٔٔمَشِتٔهٓ مِهْ »ضٛی. تٛرّٝ تیوٙذ وٝ تٝ خذا ٔتٕشوض ٕ٘ید، حٛاس تٛ سا تٝ خٛدش تُشَ ٕ٘ی

ای است وٝ تّىٝ ِثاس ٚسیّٝ ؛وٙذ ٘ٝ تٟٙا تٛرّٝ تٛ سا اص خذا لطغ ٕ٘ی «اعّٓتٍِِيٓط شُىْشٌِِ يٓ رِوْشٌِِ

تٝ یاد خذای ٔتؼاَ ٚ طاػت ٚ تٛ سا وٙذ.  اسی ٚ سپاس خذای ٔتؼاَ ٘ضدیه ٔیضتٛ سا تٝ ضىشٌ

 اص خذا ثشیطاػت ٚ فشٔا٘ ا٘ذاصد وٝ ایٗ ِثاسِ ا٘ذاصد. تٝ یاد ایٗ ٔیٔی پشٚسدٌاس تشی اصفشٔاٖ

وٙذ. ِثاسی است وٝ ا٘ساٖ سا تٝ ضىش ست؛ ِثاس ٔؼػیت ٘یست؛ ا٘ساٖ سا اص خذا غافُ ٕ٘یا

-وٙذ. تٟتشیٗ ِثاسی وٝ تش تٗ ٔیداسد. ا٘ساٖ سا اُٞ وفشاٖ ٚ ٘اسپاسی دس تشاتش خذا ٕ٘یٔیٚ ا

وٙذ؛ تّىٝ سی است وٝ چٙیٗ خاغیّتی داسد. حٛاست سا اص خذا تٝ خٛدش رّة ٕ٘یپٛضی، ِثا

تٛاَْ وٝ دس  ِٕٖٔٙٛ ،وٝ خذای ٔٗ ،ضٛداسی ٔیٌضتش ضذٖ تٛ تٝ ضىشسثة ٘ضدیه ،تٝ ػىس

ی یِثاس تپٛضٓ. فشًٞٙ تشٍٞٙیوٝ ٞای خٛدت تٝ ٔٗ ایٗ افتخاس سا دادی ی آفشیذٜتیٗ ٕٞٝ

ی ٔماتُ ایٗ ٘ؼٕت تضسي اِٟی است. یؼٙی سفتٗ تٝ سٕت ٘مطٝوٝ دس د٘یای أشٚص است؛ 

سا  اٚآدْ داد ٚ حیٛا٘یّت است؛ ٔحشْٚ وشدٖ خٛد اص افتخاس تضسٌی است وٝ خذاٚ٘ذ تٝ تٙی

اءِ يٓ الّتَضَُٔهِ يٓ ّلُهٓ عّٓلَى الْعٔجٕةِ يٓ الشِٔ ٔٓحٕمِيٓ ال»: ٘ذٔفتخش تٝ داضتٗ ِثاس وشد. تؼذ حضشت فشٔٛد

وطا٘ذ. پسٙذی ٕ٘یتٟتشیٗ ِثاس، ِثاسی است وٝ تٛ سا تٝ ػُزِةِ ٚ خٛد «ءِيٓ الْخُٕٓال المٔفاخَشَِِ

 لیٕتِ خیّیوطا٘ذ. چٖٛ ٌاٞی اٚلات ِثاس ٌشاِٖثاسی است وٝ تٛ سا تٝ سٕت سیاواسی ٕ٘ی

ٔخػٛغاً ِثاس  ا٘ساٖٞا وٙذ. أّا تؼضی ٚلتسا اص خذا پشت ٔی ا٘ساٌٖیش، حٛاس چطٓ ضیهِ

ٕ٘ایی ٔمذّس ٚتا ایٗ واس خٛدٕ٘ایی  لػذش ایٗ است وٝ ٚ پٛضذٔی یسٜ ٚ ٔٙذسسوٟٙٝ ٚ پا

ِثاس، تٟتشیٗ  ٘ذوٙذ. فشٔٛدذ؛ سیاواسی دٞا٘ساٖ صاٞذی رّٜٛ  سا وٙذ؛ صاٞذٕ٘ایی وٙذ ٚ خٛد

ی ّٞٓ ٚ غّٓ تٛ سا تٝ صیٙت ٚ ٘ثاضذ وٝ ٕٞٝٞٓ سیا ٞٓ ٘ثاضذ. ِثاسی  ی ی است وٝ رأِٝثاس

، تٝ دیٍشاٖ فخش تفشٚضی ٚ اضذ وٝ تٝ خاطش آِٖثاسی ٘ث« يٓ المٔفاخَشَِِ»تزّٕالت ٔتٕشوض وٙذ. 

أّا دس دِت  ؛تٝ صتاٖ ٞٓ ٘یاٚسی ٞشچٙذ !ذ٘ذاسی ضٕاِٚی  ؛ٔٗ چٙیٗ ِثاسی داسْ یذتٍٛیی تثیٙ

تشیٗ ٔٗ است؛ ٌشاٖ ك تٝتؼّّتشیٗ ِثاس ٔضیه ،ٟٕا٘ییچٙیٗ احساسی داسی وٝ دس ایٗ ٔ

ِثاسی ٘ثاضذ وٝ دس تٛ احساس  ٚ «ءِيٓ الْخُٕٓال»ٔٗ است. چٙیٗ ِثاسی ٘ثاضذ.  ٔتؼّّك تِٝثاس 
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سا تاالتش اص دیٍشاٖ  ؛ خٛدٛسی ٘ثاضذ وٝ تٝ خاطش ِثاسی وٝ تش تٗ داسیط. ٚرٛد آٚسد تٝ وِثش

 تیٙی ٘ثاضذ.  ِثاس خٛدتضسي ؛تثیٙی

ی ٞا سا تىٙٓ؛ تذ ٘یست. ٚظیفٝادتیِٚی تٍزاسیذ ایٗ تی ؛وٙٓادتی ٔیدسست است وٝ ٔٗ تی

ٞا ایٗ است وٝ تٝ آٖ فشد احتشاْ تٍزاس٘ذ. أّا غاحثاٖ ٘سثت تٝ غاحثاٖ تؼضی اص ِثاس ،دیٍشاٖ

حك ٘ذاس٘ذ تٝ خاطش آٖ ِثاس، خٛد سا تاالتش اص دیٍشاٖ تػّٛس وٙٙذ. خذا تٝ تٛ افتخاس  ٞاآٖ ِثاس

ی ؛ ٚظیفٝاست تش تََٙت وشدٜ ت؛ ِثاس سٚحا٘یّاست ای دادٜ؛ ػّٕأٝاست ٜ؛ ػثایی داداست دادٜ

ایٗ است وٝ تٝ تٛ تٝ خاطش ایٗ ِثاس، وٝ ِثاس دیا٘ت ٚ تشٚیذ  ؛دیٍشاٖ وٝ سٚحا٘ی ٘یستٙذ

وشدٜ تٛ خٛدت سا تٝ خاطش ایٗ ِثاس تاالتش ا ٘ىٙذ خذای ٘اأّ احتشاْ تٍزاس٘ذ؛ ؛ٔؼاسف اِٟی است

تشیٗ ا٘ساٖ، ا٘سا٘ی است وٝ ا٘تظاس غَذس ٔزّس ٘طستٗ داضتٝ تاضی. تضسي ٚ اص دیٍشاٖ تثیٙی

تشیٗ ٘طیٙذ. اٚ تضسيٚسٚدی ٔزّس ٔی تشیٗ ٘مطٝ تٝ دسِ٘ضدیه ؛ضٛدٚلتی ٚاسد ٔزّسی ٔی

؟ چمذس سٚایت ٙذ٘طست٘طیٙذ. پیغٕثش چٍٛ٘ٝ ٔیغَذس ٔزّس ٔی دسا٘ساٖ است؛ ٘ٝ وسی وٝ 

ای وٝ ٚلتی غشیثٝ ٘طستٙذ. طٛسیٚاس ٔیٖٛ تضسٌٛاس وٝ حّمٝیضٙیذیٓ اص صتاٖ خٛد ایٗ سٚحا٘

 پیغٕثش وذاْ ،«مٔحٓمَذٌ  ُٔىُمٕاَ»پشسیذ ٔیتٛا٘ست تطخیع تذٞذ وٝ پیغٕثش ویست؟ ٕ٘یآٔذ، ٔی

ٌزاضتٙذ وٝ پیأثش تاالی غٙذِی تٙطیٙٙذ ٚ تمیّٝ سٚی صٔیٗ غٙذِی ٕ٘ی ؟ستا ٞایه اص ضٕا

تؼضی اص ٔسارذ  تٝضٛد. ٔٗ ٔا احیا ٔیی  رأؼٝراّٞی است وٝ دس  ٞای تٙطیٙٙذ. ایٟٙا سّٙت

وٝ ٕ٘اصش سا آلای أاْ رٕاػت تؼذ اص ایٗ ؛ا٘ذتیٙٓ یه غٙذِی ٌزاضتٝٔی ؛سْٚٞٓ وٝ ٔی

سٚی  ا٘ذ٘طستٝ حّٛای ایطاٖ ٔخُ تچّٝ ؛ا٘ذ سٚی صٔیٗی آدْ ٘طستٝتمیّٝ ٔخُ تچّٝ ؛خٛا٘ذ

٘طیٗ تٛد ٚ افتخاس ٞٓ تٙطیٗ. پیغٕثش خان غٙذِی. ایٗ یؼٙی چٝ؟ تٛ ٞٓ ٔخُ تمیّٝ سٚی صٔیٗ

 ِثاس غٙفی، یٛ٘یفشْ ی،ٞا، ِثاسِ ٔمأِثاس تشخی٘طیٙذ. ٘ىٙذ وشد وٝ سٚی خان ٔیٔی

تش تٗ  ِثاسی وٝ اٌش «اتِ الذِٔهِوَُا مِهْ آفاِفَ» !وٙذدس ٔا ایزاد خُیَالء ٚ وِثش أخاَ آٖ، ٘ظأی ٚ 

يٓ مًٔسِثَُّ »وٙذ. ٞای دیٗ است. دیِٗ تٛ سا ٘اتٛد ٔیایٗ اص آفت ؛داضتٝ تاضذ اسس وٙی وٝ ایٗ آحا

 ؛ضٛداِمّة ٔی . ا٘ساٖ لسیّزاسدٌتٝ اسث ٔی سا دس لّةلساٚت   ٚ ایٗ ِثاس « الْمَسًِِٕٓ فِٓ الْمَّلْةِ

 سٚد.ِطافت ٚ سلّت لّثص اص تیٗ ٔی
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اِسّالْ ػّیٝأاْ غادق  سپس «عّٓلَٕٕهٓ رُوًُتٓهٓ تِشَحٕمّٓتٍِِ ٰالٓثًَٕتٓهٓ فَارْوُشْ سّٓتْشَاهللِ تَع ا لَثِسٕتٓراِفَ»

تیٙی وٝ تذ٘ت سا پٛضا٘ذ؛ تٝ ٔی پٛضی ٚوٙی؛ ِثاس ظاٞش سا ٔیٔی تش تٗ: ٚلتی ِثاس ٘ذفشٔٛد

وٝ تا سحٕت ست ا آٖ ستّاسیت خذا تٛ پٛضا٘ذٜ است ٚوٝ خذا ِثاس دیٍشی ٞٓ تش  یاد تیاٚس

ضٛ٘ذ. ایٗ ّك ٔطّّغ خَ است ٍ٘زاضتٝٚ  است پٛضا٘ذٜ ،یاٜ ٘ی سا وٝ تٛ ٔشتىة ضذٌٙاٞا ،خٛد

يٓ ». تٝ یاد تیاٚس است، وٝ خذا تش تٛ پٛضا٘ذٜسا تشی ِثاس سِ ؛پٛضیِثاس ظاٞشی سا وٝ ٔی

تاطٗ  ؛پٛضا٘یپطٕیٙٝ ٔی یاای طٛس وٝ تذ٘ت سا تا ِثاس پاسچٝٚ ٕٞاٖ «اطِىَهٓ تِالصِذٕقِلْثِسٕ تاَ

وٝ غِذق دس ؛ خٛد سا ٞٓ تا ِثاس غذالت تپٛضاٖ. اُٞ غِذق تاش؛ یىشً٘ تاش؛ غادق تاش

  َزا ًٕٔٓمٔ»: ٌٛیذی وأیاتی است. لشآٖ ٞٓ ٔیٔایٝدس فشدای لیأت  ٚی ٘زات  ٔایٝ د٘یا ٚ آخشت

-است وٝ تٟٙا چیضی وٝ سٛد ٔیأشٚص وٝ سٚص لیأت است؛ سٚصی  «3ٔٓىْفَعٔ الصَادِلٕهَ صِذٕلُُٔم

 .س وٝ اخالظ تٝ پیطا٘ی ٘یستآ غذق پیص . غذقِ غادلاٖ استتخطذ 

ای طٛس وٝ ظاٞشت سا تا ِثاس پاسچٕٝٞاٖ «لْثٓسٕتٓ ظَاَِشَنٓ تِثًَٕتِهٓمٓا اَلْثِسٕ تٓاطِىَهٓ تِالصِذٕقِ وَيٓ اَ»

تاطٙت سا ٞٓ تا ِثاس غذالت تپٛضاٖ. دس تاطٙت اُٞ غذق تاش. اُٞ  ؛پٛضا٘یٚ پطٕی ٔی

ٞٓ ِثاس غذق  پٛضا٘ی؛ تاطٙت سا ٔی رأٝظاٞشت تش طٛس وٝ دٚسٚیی ٚ سً٘ ٚ سیا ٘ثاش. ٕٞاٖ

تاطٙت  :٘ذحضشت فشٔٛد «اَِشُنٓ فِٓ سِّتْشِ الطَاعِّٓهٓ فِٓ سِّتْشِ الشََٕثِّٓ يٓ ظاطِىُيٓ لْٕٓىُهْ ت»تپٛضاٖ. 

طٛس وٝ ظاٞشت ٚ ػیٛب ظاٞشیت سا تا سِتشِ طاػت ٚ ساتش ػٛست داضتٝ تاضذ. ٕٞاٖ تایذ

ٚ خذاتشسی تپٛضاٖ.  ترَهبَٞای تاطٙت سا تا سِتشِ پٛضا٘ی؛ ػٛست ٚ صضتیتشی اص خذا ٔی فشٔاٖ

 تهبرَات سا ٞٓ تا ٚ ػیٛب تاطٙی تشی اص خذا تپٛضاٖات سا تا ستش طاػت ٚ فشٔاٖػیٛب ظاٞشی

 ٚ خذاتشسی تپٛضاٖ. 

اَِشََِ يٓ فَّتَحٓ اَتًٕٓابٓ الّتًَٕتِّٓ ساتِ الظّاسِ لِّتَسّٕتُشَ الْعًٕٓعٓضَ يٓ لََٓ حٕٕٓثُ خَّلَكَ أسٕثابٓ الّلِث يٓ اعّٕتَثِشْ تِفَضَِْ اهللِ»

فضُ خذای  : اص٘ذحضشت فشٔٛد «قِ السًَٕءِطِىََّ مِهَ الزُوًُبِ يٓ اَخْالاواتِّٓ لِّتَسّٕتُشَ تُِٓا الْعًٕٓساتِ الْثيٓ االِ

                                                           
 . 119ْ ْ مائذٌ، آٍٔسًسٌ .3
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سا  تٞای تذ٘وٝ صضتیدسس تٍیش وٝ چٍٛ٘ٝ خذای ٔتؼاَ تشای ایٗ رُّ اػتثاس تٍیش؛ ٚ ػضّ

ٞای ظاٞشی سا خّك وشد ٚ تٛرّٝ وٗ وٝ چٍٛ٘ٝ ِثاس ؛تپٛضا٘ی ٚ ستشِ ػُٛستِ ظاٞشی وٙی

اخالق ٚ وٝ ٌٙاٞاٖ ا س ات ٞای تاطٙیخذای ٔتؼاَ دسٞای تٛتٝ ٚ اِ٘اتٝ سا ٌطٛد تا ػٛسات ٚ صضتی

ِثاس  ، تٝپٛضیاص ایٗ ِثاس ظاٞشی وٝ ٔی سٛء تٛ ٞستٙذ، تا تٛتٝ ٚ اِ٘اتٝ ستش وٙی ٚ تپٛضا٘ی؛

حٓذاً اَ تَفْضَحٕ يٓ ال» ٔٙتمُ ضٛ. ؛ٞای ٌٙاٜ ٚ اخالق سٛء استی صضتیپٛضا٘ٙذٜ وٝتٛتٝ ٚ اِ٘اتٝ 

پٛضیذی؛ یاد ستّاسیّت خذا ٍٞٙأی وٝ ِثاس  حضشت فشٔٛد٘ذ: «عٕظَمٔ مِىٍْٔحٕٕٓثُ سّٓتَشَ اهللُ عّٓلَٕٕهٓ أ

تٛا٘ستی دس رأؼٝ سش ٕ٘ی ؛ضذٞایی داسی وٝ اٌش ایٟٙا تَشَٔال ٔیافتادی؛ یادت افتاد چٝ ػیة

ت خذا وٝ افتادی؛ تٛ ٞٓ ستّاس ییاد ستّاس ؛تّٙذ وٙی ٚ تٝ چطٓ اَحَذی اص افشاد رأؼٝ ٍ٘اٜ وٙی

طٛس وٝ خذا ٌٙاٞاٖ ٚ ٘ىٗ؛ سسٛا ٘ىٗ؛ ػیٛتص سا تش ٔال ٘ىٗ. ٕٞاٖ ذی سا ٔفتضححَخّك تطٛ. اَ

 پٛضا٘ذ ٚ ستش وشد؛ تٛ ٞٓ ستّاس ػیٛب خّك تاش. سا تش تٛ ػیٛب تضسي

حضشت  «مٕشٌُٔاَحٓالٍُٔ يٓ  ( ٔٔعِٕىُهٓال - ال ٔٔغْىِهٓفَحٕ عٓمَا ال ٔٓعٕىِٕهٓ )يٓ اصٕ يٓ اشّْتَغَِْ تِعٕٕٓةِ وَفْسِهٓ»

ٌیشی ٚ ت خذا دسس ٔییاص ستّاس ؛سٚیوٝ تٝ د٘ثاَ سسٛاوشدٖ خّك ٕ٘یایٗ ػالٜٚ تشفشٔٛد٘ذ: 

حٛاست تٝ ػیة دیٍشاٖ  تٝ ػیٛب ٘فسِ خٛدت تاضذ؛حٛاست  ؛ضٛیستّاس ػیٛب ٔشدْ ٔی

ٔطغَٛ پیذاوشدٖ ٚ تشطشف وشدٖ ػیٛب خٛدت تاش ٚ اص  «يٓ اشّْتَغَِْ تِعٕٕٓةِ وَفْسِهٓ»٘ثاضذ. 

تٝ تؼاِی ٚ پاوی ٚ خٛتی  دس ٔسیش سضذ ٚوٕىی وٙذ؛ اص چیضی وٝ یاص ٕ٘ی٘چیضی وٝ تٛ سا تی

دس  وٝ ػٕش خٛد ساٚ اص ایٗ «نْ تُفْىِىٓ عٔمٕشَنٓ لِعٓمَِٓ غَٕٕشِنٓيٓ احٕزَسٕ اَ»تشٌشداٖ. سٚ  ؛دٞذتٛ ٕ٘ی

واس وشد؟  وٝ فال٘ی چٝایٗ . ٞذس دٞی؛ پشٞیض وٗ ٚ تٝ فا٘ی ٚ تثاٜ وٙی پشداختٗ تٝ واس دیٍشاٖ

تخٛاٞی ػیة ایٗ ٚ آٖ سا وطف ٚ اظٟاس وٙی. تٝ رای ایٗ، ػٕشت سا غشف اغالح ٘فس  دائٕاً

الِهٓ يٓ ّٔٓتَجِشَ تِشَأسِ م» خٛدت وٗ. ٔطغَِٛ پیذا وشدٖ ػیٛب خٛد ٚ تشطشف وشدٖ آٟ٘ا تاش.

وٙٙذ ٚ سٛد تثش٘ذ  استی تٛ تزوٝ دیٍشاٖ تا سشٔایٝپشٞیض وٗ اص ایٗٚ  «غَٕٕشُنٓ يٓ تَُّٕلِهٓ وَفْسٔهٓ

تٝ  ؛ستا ی تٛػُٕ خٛتت وٝ سشٔایٝ ؛وٙیضٛی. چٖٛ ٚلتی تٛ اص دیٍشی غیثت ٔیٚ تٛ ٞالن 

٘ٛیسٙذ. ی ػُٕ تٛ ٔیسٚد. اٌش ٞٓ ػُٕ خٛتی ٘ذاسی؛ ٌٙاٞاٖ اٚ سا دس ٘أٝٔی ی ػُٕ اٚ٘أٝ

پس دس وٙٙذ. ٔیواس سا تا تٛ ٕٞیٗ ؛رٛیی وشدیوٙٙذ. ػیةٕٞیٗ واس سا تا تٛ ٔی ؛تٟٕت صدی
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وٙی. ٘اتٛد ٔی خٛد سا ،تا ایٗ واستشد ٚ تٛ وٙذ ٚ سٛد ٔیی تٛ تزاست ٔیٚالغ دیٍشی تا سشٔایٝ

تذاٖ وٝ ٞش آیٙٝ  «فِٓ الْعٓالَِِ ٰىانَ الزُوًُبِ مِهْ أعٕظَمِ عٔمًُتِّٓ اهللِ تَعالنَ وِسٕٕٓاِفَ»  !تپشٞیض اص ایٗ واس

چٖٛ  ؛استدس ٕٞیٗ د٘یا ٞای اِٟی تشیٗ ػمٛتتسيفشأٛش وشدٖ ٌٙاٞاٖ خٛیطتٗ، اص تض

ٞایص سا وٝ ػیة ا٘سا٘ی .سٚدتٝ د٘ثاَ تٛتٝ ٕ٘ی ؛است ی وٝ ٌٙاٞا٘ص سا فشأٛش وشدٜا٘سا٘

تشیٗ ػمٛتت است. ایٗ ا٘ساٖ ایٗ تضسي ؛سٚدٕ٘ی تٝ د٘ثاَ اغالح خٛد ؛است فشأٛش وشدٜ

ٞا تشیٗ ػمٛتتدس د٘یا، اص تضسي خٛیطتٗوٙذ. پس فشأٛش وشدٖ ٌٙاٞاٖ خٛدش سا تذتخت ٔی

تشیٗ ٚسایُِ اص تٕاْ ػیاس ،دس لیأت ٚ «لَِِٓ اٖسٕثٓابِ الْعٔمًُتِّٓ فِاَيٕفَشِ يٓ اَ» ؛ٞای اِٟی استٚ ویفش

حٛاس  ْوٝ تٕاایٗ ،ٞای اخشٚی است. فشأٛش وشدٖ ٌٙاٞاٖ خٛدْٔثتال ضذٖ ا٘ساٖ تٝ ػمٛتت

داسْ. اغالً تٛرّٟی ٘ذاسْ. ٘شفتٓ  ػیٛتیچٝ  ٔٗ خٛدیادْ ٘یست است؛  ػَٕشٚٔٗ تٝ ػیٛب صِیذ ٚ 

تشْٚ تٛتٝ وٙٓ ٚ  تااْ ٜ ْ وٝ چٝ ٌٙاٞا٘ی ٔشتىة ضذاٜ ٞایٓ سا پیذا وٙٓ. فشأٛش وشدتٍشدْ ػیة

 ی آٖ ٔؼاغی ٚ ٌٙاٞاٖ ٘یفتٓ. سا اغالح وٙٓ؛ تا دٚتاسٜ تٝ ََّٟٔىٝ خٛد

يٓ مٓعٕشِفَِّ عًٕٔٔبِ وَفْسٍِِ يٓ  ٰىتِطاعِّٓ اهللِ تَعال امٓ الْعٓثٕذٔ مٔشّْتَغِالًد ما يٓ»فشٔٛد٘ذ: اِسّالْ ػّیٝتؼذ أاْ غادق 

ََ فًَُٔٓ تِمٓعٕضِلٍ عٓهِ اٖفاتِ خائِطٌ فِٓ تٓحٕشِ سٓحٕمِّٓ اهللِ عٓضَ يٓ لََٓ  عٓضَ يٓ لٓشْنِ مٓا ٔٔشِٕهُ فِٓ دِٔهِ اهللِتَ

ایٗ است وٝ طاػات ی اضتغاَ ػثذ ٕٞٝتا صٔا٘ی وٝ  «  انِمِّٓ يٓ الْثٕٓئِذِ مِهَ الْحِىْاالْفًَاَِشِ ٔٓفًُصٔ تِجًٓ

ی تٛرّٝ ٚ ٔطغِٛیّتص تٝ ایٗ ٞای ٘فس خٛدش سا پیذا وٙذ؛ ٚ ٕٞٝػیة ؛را تیاٚسد اِٟی سا تٝ

ای تٝ ایٗ سٝ واس سا تشن وٙذ؛ تا ٚلتی وٝ تٙذٜ دس دیٗ خذا صضت ضٕشدٜ ضذٜ چٝاست وٝ آ٘

ٞای خٛیص، سّْٛ تشن آ٘چٝ دس دیٗ خذا صضت یىی طاػت خذا، دّْٚ وطف ػیة :ٔطغَٛ است

ٚ دس  ی آفات تشوٙاس ٚ ٔػٖٛ استٌٛ٘ٝ است؛ اص ٕٞٝفشد ایٗ تا ٚلتی وٝ است؛ ضٕشدٜ ضذٜ

ی وٝ دس تحش سحٕت یٚسی ٚغّٛاغیٚ تا غٛطٝ ؛ٚس استدسیای سحٕت خذای ػضّ ٚ رُّ غٛطٝ

ٚسد. وسی وٝ دست آٝ ذ ٌٛٞشٞای فشاٚا٘ی اص حىٕت ٚ تیاٖ سا توٙتٛفیك پیذا ٔی ؛وٙذٔی اِٟی

طاػت خذا، ضٙاخت ػیٛب ٘فس ٚ تشن آ٘چٝ دس دیٗ  ؛ی ٔطغِٛیّتص دس ایٗ سٝ أش است ٕٞٝ

دس سحٕت خذا  ،سٛی دیٍشاص آفات تشوٙاس است ٚ اص  سٛاص یه ؛است خذا صضت ضٕشدٜ ضذٜ

ص حىٕت ٚ تیاٖ سا اص ایٗ دسیای سحٕت اِٟی تٟایی اٞای ٌشاٖتٛا٘ذ ٌٛٞشٚس است ٚ ٔیغٛطٝ
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 حًٕٓلٍِِ يٓ لًَُتٍِِ ال ٰىلاِ الِعاًلِعًٕٔٔتٍِِ س اَِالًيٓ ما دامٓ واسِٕاً لِزُوًُتٍِِ ل» ی ٔماتّصٚسد. أّا ٘مطٝآدست ٝ ت

ٚ  است سا فشأٛش وشدٜ ٔا٘ی وٝ تٙذٜ ٌٙاٞاٖ خٛدص : أّا تا٘ذحضشت فشٔٛد «تٓذاًاِراً أَٔفّْلِحٔ 

ص تٝ حَٛ ٚ لّٛت خٛدش است؛ یی اتّىاضٙاسذ؛ ٚ ٕٞٝست سا ٕ٘یاٞایی وٝ دس ٚرٛدش  ػیة

ٞای خٛدش، ٔتّىی تٝ ٞا ٚ صیشوییصسٍ٘ٞای خٛدش، تٝ ٞای خٛدش، تٝ ٞٙشٔٙذیتٝ تٛا٘ایی

ٞایص  ، ػیةضذٜ خٛدش است؛ ٚلتی وٝ تٙذٜ ایٗ سٝ خػٛغیّت سا داسد وٝ ٌٙاٞا٘ص فشأٛش

ای تٝ فالح ٚ سستٍاسی اتذاً چٙیٗ تٙذٜ ؛است ی خٛدشایص تٝ حَٛ ٚ لّٜٛاتّى ٚ ٘اضٙاختٝ

 ٘خٛاٞذ سسیذ ٚ ساٜ پیذا ٘خٛاٞذ وشد. 

وٝ  ٙذت خذا تٝ ٔا آٔٛختیاص ِثاس ظاٞشی ٚ ستّاساِسّالْ ػّیٝأاْ غادق  ٞایی تٛد وٝدسسایٗ 

ٞای أاْ غادق رّٕٝٞای لاتُ تأّّٔی اص دسس٘ىات ٚ تٝ ٔزذّداً تٍیشیٓ.  ػثشتتیأٛصیٓ ٚ 

 پٛضص تاضیٓ وٝ خذا تٝ ٔا دادٜ ی اَّٚ ایٗ است وٝ ضاوش ٘ؼٕتِ٘ىتٝ ؛وٙٓ ٔی اضاسٜ اِسّالْ  ػّیٝ

وٝ ٔٛسد  است تٝ واس تستٗ ٘ؼٕت دس ٔسیشی ،؛ ٕٞیٗ پٛضص ظاٞشی. ٚ ضىش ٘ؼٕتاست

 ؛است ِثاس دادٜ. خذا تٝ ٔا است سضایت ُٔٙؼِٓ است. ُٔٙؼِٓ یؼٙی وسی وٝ تٝ ا٘ساٖ ٘ؼٕت دادٜ

ای ِثاس تپٛضیٓ تٝ ٌٛ٘ٝی ٔا اص ٔشد ٚ صٖ، ٕٞٝایٗ ٘ؼٕت است. ضىش ایٗ ِثاس ایٗ است وٝ 

تحج تسیاس ػٕیمی  ایٗ خٛد پسٙذد.، ٔیاست وٝ خذایی وٝ ایٗ وشأت سا ٘ػیة ٔا وشدٜ

ذا خ پٛضیٓ؛ ٍ٘اٜ وٙیٓ تثیٙیٓ آیأیدٚصیٓ؛ ِثاسی ٔیخشیٓ؛ ِثاسی ٔیٞش ٚلت ِثاسی است. 

ضٛد؟ تاػج خشسٙذی ٚ خٛضحاِی ٚ سضایت خذا ٔیپٛضیذٖ آٖ آیا داسد؟ آٖ ِثاس سا دٚست 

ٞای ّٙاصیطٞا ٚ تٝ یاد خٛضٍّیٔشا ست وٝ ٔشا تٝ یاد خذا تیا٘ذاصد؟ یا اآیا ایٗ ِثاس، ِثاسی 

تیطتش تٝ یاد رّة تٛرّٝ دیٍشاٖ ٘سثت تٝ خٛدْ  وٙٓ؛تٗ ٔی شتا٘ذاصد؟ تا ِثاسی وٝ  خٛدْ ٔی

؛ ِثاسٓ، ِثاس غفّت است یا ِثاس روش است؟ ِثاس افتادٌی ٚ تٛاضغ ٚ فشٚتٙی است افتٓ؟ ٔی

طٛس وٝ  ٕٞاُٖ وٙیٓ. چٖٛ ّٔ؟ سٚی ٕٞیٗ ِثاس ظاٞشی تأاست یا ِثاس تىثّش ٚ تفاخش ٚ وِثش

 اس است. ضیىی اص ٔمذّٔات ٕ٘اص، ِثاس ٕ٘اصٌٌفتٓ؛ 

وٙذ؛ یادش ٔی ٚلت ا٘ساٖ ِثاس تش تٗ ٞش تٛد وٝضذٜ  اضاسٜ اِسّالْ ػّیٝدس فشٔایطات أاْ غادق 

ػیٛب خّك وٝ است تش ٔا پٛضا٘ذٜ  یدیٍش ٔتؼاَ تا سحٕت ٚ ستّاسیّتص ِثاس تیایذ وٝ خذای
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 ستا دس تاطٗ ضٕا ٝاٌش آٖ چ «4  افَىّْتُمٕمٓا تَذ  لًَٕ تَىاشَفّْتُمٕ»ٓ: یتیٙٙذ. حذیج داستاطٙی ٔا سا ٕ٘ی

ذیٍش سا دفٗ وٙیذ. ٚ چٝ ِطفی است یىٞای حاضش ٘ثٛدیذ رٙاصٜحتّی  ضذ؛ٔىطٛف ٚ ظاٞش ٔی

ا است وٝ تش ٔا پٛضا٘ذٜ وٝ ػیٛب تاطٙی ٔا س است! ایٗ چٝ ِثاس ٌشا٘ثٟایی وٝ خذا تٝ ٔا وشدٜ

 ٞا دس وٙاس ٞٓضذ ا٘ساٖاٌش ستّاسیّت خذا ٘ثٛد، ٍٔش ٔی االّ ! ٚاست ذیٍش ٔخفی وشدٜیىاص دیذ 

  ؟!ص٘ذٌی وٙٙذ

است؛ ستّاس خّك تٛدٖ است. حاَ وٝ خذا تٛ سا پٛضا٘ذ؛  تسیاس ّٟٕٔیی ٘ىتٝوٝ ٘یض  ی سّْٛ٘ىتٝ

اص ػیة وسی  ،تٛرّٝ ٚ تذٖٚ لػذتٛ ٞٓ خّك سا تپٛضاٖ. پشدٜ دسی ٘ىٗ. اٌش یه ٚلت ٞٓ تی

ستّاس ػیٛب خّك  ؛تٝ ٞش وسی وٝ سسیذی ٍ٘ٛ ؛وٛچٝ راس ٘ضٖ تاصاس یا سشِ سشِ ؛خثشداس ضذی

اغالً تاٚس  ؛ٌفتیٓ اٌش وسی ػیثی اص وسی ٌفت ؛تشایتاٖ وشدیٓوٝ دیٍشی ٞای تاش. دس تحج

خطٛس وشد وٝ تشادس یا خٛاٞش ٔؤٔٙت ػیثی داسد؛ ایٗ خطٛس رٞٙی  ٘ىٗ ٚ اٌش دس رٞٗ خٛدت

وٗ ٚ  تٛریٟی پیذا وٗ؛ ا٘ىاس ٘پزیش؛ ؛تٗ ٘ذٜ آٖاغالً تاٚس ٘ىٗ ٚ تٝ  خٛدت سا تىزیة وٗ.

سٗ حُات وٗ. تٝ تشادس ٚ خٛاٞش ایٕا٘ی تٝ رٞٙت تذ آٔذٜ، پیذأؼٙای خٛتی تشای آٖ چیضی وٝ 

ٞای دیٍشی است. ِٚی ایٙزا چٖٛ دس تحج ِثاس ٞستیٓ فمط تحجِ داضتٝ تاش. آٟ٘ا تحج ظٗ

ٞش ٌٛ٘ٝ تٛ تا  «5انُتُذ  ذِٔهُا تُوَم»تٛ ٞٓ خّك سا تپٛضاٖ.  ؛ستش ٚ پٛضا٘ذٖ است. خذا تٛ سا پٛضا٘ذ

اٌش تٛ طشف سفتاس وٙیٓ. وٙذ. الّّص اص آٖتا تٛ سفتاس ٔی ٌٕٛ٘ٝاٖخذا ٞٓ ٞ ؛خّك سفتاس وٙی

تٛ ٞٓ تا خّك سفتاس  ؛است ٌٛ٘ٝ وٝ خذا تا تٛ سفتاس وشدٜٕٞاٖ الالُ یستی؛ی ػُٕ ٘وٙٙذٜضشٚع

وٗ. خذا تٛ سا پٛضا٘ذ؛ تٛ ٞٓ خّك سا تپٛضاٖ. خذا آتشٚی تٛ سا حفظ وشد؛ تٛ ٞٓ آتشٚی دیٍشاٖ 

 ایٗ تٛرّٝ سا ؛وٙذ تٝ تٗخٛاٞذ ِثاس ا٘ساٖ ٚلتی ٔی أیذٚاسیّٓك سا حفظ وٗ. سا َ٘ثَش؛ آتشٚی خ

 تٝ ٔؼٙا دلّت داس٘ذ ٚفٟٓ ٚ اُٞدِسایَت ٚ اُٞ. ٌفتیٓ اُٞتٝ یاد تیاٚسدٞٓ سا داضتٝ تاضذ. ایٟٙا 

 آٔٛص٘ذ.  یه دسس تاطٙی ٔی ٚ ٌیش٘ذػثشت ٔی ؛وٙٙذٍ٘اٜ ٔی ظاٞش ٞش چیض

 مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَّجِل فَرَجَهُمأللّهُمّ صَلِی عَلی 
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