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 ینِويِ الشَحِنِ اهللِ الشَحٕبِسٕ

 هجبح ثَدى

دس هکبى غػجی ًوبص تَاى  ًوی ضذ.هکبى ًوبص یک ضشط هْن داسد ٍ آى ایي است کِ ثبیذ هجبح ثب

ًوبص  ،ی هبلکص دس آى ًوبص ثخَاًیذ؛ آى ًوبص خَاًذ. اگش ضوب صهیٌی سا غػت کٌیذ ٍ ثذٍى اجبصُ

هحلّ ًوبص یکی اص ضشٍط ضشٍسی است. ثبیذ دس هکبًی ًوبص  ثبعل است. لزا هجبح ثَدىِ ٍ ًیست

 هجبح ثبضذ. ،دس آىضخع ًوبص خَاًذى خَاًذ کِ 

فتین. یذ تب هشتجِ ثِ هشتجِ ثبالتش کِ گخَاً هکبى سا گفتین یؼٌی چِ؛ اص صهیٌی کِ سٍیص ًوبص هی

دس ایي هِلک خذای هتؼبل است. اگش  هِلکِ ،اًسبى ی ًطئبت ٍجَدِ ایي هکبى ثبیذ هجبح ثبضذ؛ ّوِ

تػشّف غبغجبًِ است. پس ضخع  لک است؛ثذٍى ارى هبلک دس هِ تػشّف ضیغبًی ضَد؛ تػشّفِ

عَس کِ  ًوبص ًیست. ّوبىهجبص ثشای  هکبىِ ،ایي هکبى ،غبغت ایي ضخعِثشای ضَد ٍ  غبغت هی

 ًوبص ًیست ٍ ثبعل است.یذ دس آى ًوبص ثخَاًیذ؛ آًچِ ضوب خَاًذاگش ضوب ثذٍى ارى غبحت صهیي، 

تػشّف غبغجبًِ ٍ  ،ًوبص ضذ ٍ دس تػشّف ًفس ٍ ضیغبى قشاس گشفت؛ ایي تػشّف اگش ثذى هي هحلّ

تػشّف غبغجبًِ است.  ،ایي تػشّف چَى ثذى هي هِلک خذای هتؼبل است؛ هبلکص است. ثذٍى ارىِ

ذ دست ضیغبى سا اص هحلّ ضَد. لزا اٍّل ثبی ًوبصی هحقّق ًوی ؛ًوبص هؼٌی ًذاسد ،دس هلک غػجی

هي هحلّ  ثذىِ ،اٍّلیي قذم ،ن ظبّشل ثَد. ثؼذ اص ػبلَی اٍّ عجیؼت اًسبى، هشتجِ ًوبص کَتبُ کشد. هُلکِ

اگش ایي هسجذ دس تػشّف ضیغبى گزاضتٌذ.  دس ایي هسجذ ًوبص هی  ًوبص ضذ. قَای هُلکیِّ ٍ هلکَتیِّ
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 آىذ؛ ایي هکبى غػجی است ٍ ًوبصی دس ثبضذ؛ یؼٌی ثذى هي تحت تسخیش ٍ تػشّف ضیغبى ثبض

کِ ضیغبى است سا اص ایي هؼجذ  ،ًوبص ضَد؛ ثبیذ دست غبغت ،ضَد. اگش ثخَاّن ًوبص هحقّق ًوی

اٍّل است ثشای ایي کِ  ٍسم. ایي قذمِت ٍ هسجذ سا اص تػشّف غبغت ثیشٍى آػجبد کَتبُ کٌن. هحلّ

ػجبدات ٍ ثٌذگی ٍ  غَست ظبّشیِ ساّص ایي است کِ تؼجّذ پیطِ کٌن ٍ هحلّ ًوبص هجبح ثبضذ.

ٍقتی ثشای ایي کِ ثذى دس تػشّف ضیغبى ًجبضذ.  ؛ػول ثِ احکبم ٍ اٍاهش الْی سا دس پیص ثگیشم

خَسد؛ دس تػشّف ضیغبى است. ٍقتی  دس تػشّف ضیغبى است. ٍقتی هبل حشام هی ؛کٌذ ثذى ظلن هی

آٍسد؛ دس تػشّف  گطبیذ؛ دس تػشّف ضیغبى است. ّش هؼػیتی ثِ جب هی ى ثِ غیجت ٍ تْوت هیصثب

هجبح  تػشّفِ ،سا اٍّل اص غبغت پس گشفت تب تػشّف ثبیذ آىضیغبى است. ایي هِلکِ غػجی است؛ 

  ی اٍّل است. ثبضذ. ایي هشتجِ

َاًٌذ هبل خ ای کِ دس آى ًوبص هی ی خلق کِ ثبیذ هشاقت ثبضٌذ صهیي یب خبًِ لزا ثؼذ اص حذّ ػبهِّ

دس آى اجبصُ دادُ ثبضذ کِ ثِ اٍ ساضی ثبضذ ٍ  ضخعیب اگش هبل دیگشی است؛ آى  ؛ثبضذ بىخَدض

سا اص تػشّف است خذا  هِلکِثذى کِ ظبّشی، خَاظ ثبیذ هسجذ  هجبح ثَدىِ ؛ ثؼذ اصًوبص ثخَاًذ

. چَى ضیغبى خبسج کٌٌذ. چگًَِ؟ ثب تؼذّی ًکشدى اص حذٍد الْیِّ ٍ هشتکت ًطذى خالف ضشع

ثب  ضوبایي ثذى کِ هبل خذا ثَد ٍ خذا ساضی ًجَد  ؛ذکِ ضوب ثب ایي ثذى خالف ضشع کشدیّویي 

؛ تػشّف ذای کشدُ تػشّف ،خالف ًظش هبلکص کِ خذا است ،ػوالً دس ایي ثذى ؛ذخالف ضشع کٌیى آ

حذٍد ضشع سا هشاػبت کٌٌذ.  اقجٌذ اص احکبم اهلل تؼذّی ًکٌٌذ ٍهش ِخبغّ پس .ذای غبغجبًِ کشدُ

ارى دادُ اًجبم دٌّذ. هبلک حقیقی کِ خذا است ای کِ  تػشّف دس ثذًطبى سا دس ّوبى هحذٍدُ

  گٌبُ ًکٌٌذ؛ هؼػیت ًکٌٌذ؛ خالف ضشع هشتکت ًطًَذ.
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ثذى  ، هسجذ،ی قلجیِّ است ی غیجیِّ دس ػجبدتی کِ هشثَط ثِ ًطئِ ،ثؼذ اص ثذىدس هشتجِ گفتین 

ٍجَد اًسبى، ثبیذ هکبىِ  توبم هشاتتًکٌذ دس تػشّف ضیغبى ثبضذ! دس  ثشصخی است. ایي ثذى ثشصخی

  ًوبصگضاس هجبح ثبضذ تب ًوبص دس آى هحقّق ضَد.

تػشّف ثذٍى ارى  ،اّل هؼشفت هشاقجٌذ کِ ًفس تػشّف ًکٌذ؛ چَى تػشّف ًفس دس ٍجَد اًسبى ّن

 ،ذقبئل ضذی بىای ثشای خَدت َل ٍ قَُّحَ ،ذٌی قبئل ضذیخذا  است. ّویي کِ ضوب ه ، یؼٌیهبلک

حبل ٍ  ذای ثشای خَد قبئل ضذی ٍ فْن ٍ سلیقِ ذقبئل ضذی بىیی ثشای خَدت ٌّش ٍ تَاًوٌذی

ثِ هیذاى  ضوب، هيِ ضوب؛ ًفس ذٍ ػجبدت کٌی ذًوبص ثخَاًی بتی خَدت ثِ حَل ٍ قَُّ ذخَاّی هی

لزا ایٌجب ّن تػشّف غبغجبًِ است. لزا دس ایي هشتجِ، اّل ًیست.  ضوبهبل هيِ  ،. ایي هِلکآیذ هی

 ،ًوبصدس  ثِ ّویي خبعش است کِای ثشای خَدضبى ًجیٌٌذ.  اًذ کِ حَل ٍ قَُّ ایي س پیهؼشفت د

بِحَٕٓلِ اهللِ » گَییذ: اص صهیي ثلٌذ ضَیذ؛ هی ،ی دٍّم ثؼذ اص سجذُ خَاّیذ ثؼذ اص ًطستيِ ٍقتی هی

خَاًن؛ حَل ٍ قَُّ ّش دٍ هبل  ایي ًوبصی کِ هیدس ی خَدم،  ؛ ًِ ثب حَل ٍ قَُّ«1ٍٓاَقْعٔذٍٔٓقَُّٓتِِِ اَقَُمٔ 

ًطیٌن؛ دس ّش دٍ  کٌن؛ ّن هَقؼی کِ ثب اًکسبس ثِ صهیي هی ی کِ ثِ ادة قیبم هیٍقتخذا است. ّن 

ّیئت  ،َلحَ :گفتین« ٰالْذیهػجبح »ضَد. دس هجبحث تَحیذ  ی اٍ اًجبم هی کبس ثِ حَل ٍ قَُّ ،حبل

اًشطی ٍ ًیشٍی دسًٍی است. پس ّن پیکش ظبّشی، ّن ًیشٍیی کِ دس دسٍى  ،قَُّ است ٍ ظبّشی

کٌٌذُ ٍ  اگش خَدت سا دس ًوبص قیبمپیکش است؛ دس ایستبدى ٍ ًطستي دس ًوبص، هبل خذا است. 

دس هِلک خذا کٌٌذُ ٍ حبهذ ٍ هسجّح ٍ هکجّش ٍ هْلّل دیذی؛ ػوالً  کٌٌذُ ٍ سجَد کٌٌذُ ٍ سکَع قؼَد

                                                           
 .465 ص ،5حشّ عاهلی، ٍسائل الشّیعِ، ج  ٍ 338، ص 3. کلیٌی، کافی، ج 1



4 

 

 چِآً ضَد ٍ هحقَق ًویدس آى  بصای. ایي هِلک غػجی است؛ هجبح ًیست ٍ ًو کشدُ  تػشّف غبغجبًِ

 اًذ.  جب سسیذًُوبص ًیست. اّل هؼشفت ثِ ایٌ ؛ضَد دس آى اًجبم هی

غبغجبًِ  تػشّف دس رات ٍ اسوبء ٍ غفبت الْی سا تػشّفِ ثِ حقیقت، هغلقِ ٍاغالىِاهلل ٍ  اٍلیبء

ٌذ. ثٌبثشایي تب ٍقتی کِ اػضبی اًسبى، ّویي اػضبی ظبّشی، یب قلت اًسبى ٍ دسٍى اًسبى دس داً هی

ثیٌذ ٍ حَل ٍ  کٌذ؛ دس تػشّف ًفس است ٍ خَدی هی تػشّف ضیغبى است ٍ ثذًص هؼػیت هی

ی ًفس  خذای هتؼبل ٍ جٌَد الْیِّ هَسد تجبٍص ٍ تػشّف غبغجبًِ ای ثشای خَد قبئل است؛ هؼجذِ قَُّ

ضَد. کبسی کِ ایٌجب اًجبم  هحقّق ًوی آىغبى قشاس گشفتِ است. لزا ػجبدت حقّ هتؼبل دس ٍ ضی

 ؛کٌی ثشای ًفست سجذُ هیخَاًی؛  ثشای ضیغبى ًوبص هی .ًیستٍ ػجبدت خذا ؛ ًوبص ضَد هی

يٕتٓ هٓيِ اََفَشَا« »2الشَّیٕطَاىَ ى ال تَعٕبٔذٍٔااَلَیٕكُنٕ يٓا بٌِٓی آدٓمٓ اِعْٕٓذٕ اَلَنٕ اَ»کٌی.  هیسا ػجبدت ضیغبى ٍ ًفس 

قذس کِ تَاًستی چِ ظبّش ٍجَدت سا، کٌی. ّش  ػجبدت هیضیغبى ٍ ًفس سا تَ « 3لَِْٓٔ َّٓٓأُاِاتَّخَزَ 

 ات َل ٍ قٍَُّسی؛ ٍ تحت اهش خذا قشاس دّی ٍ حَا اص تػشّف ضیغبى ٍ ًفس ثیشٍى آچِ قلت ٍ دلت س

لزا ثِ ّوبى هشتجِ ثِ  ِ است؛جٌَد سحوبًیِّ قشاس گشفتتحت تػشّف ٍجَدت سا ّن اص خذا ثجیٌی؛ 

ثیشٍى ساًذى ًفس ٍ اگش . ُ استهجبح ضذ ،دس ّش هشتجِهکبى  دس آى حبل،ی. چَى اُ ًوبص ًبئل ضذ

. است ثِ فتح هٌتْی ضذ؛ هِلکِ تحت غػت ٍ تػشّف غبغجبًِ، آصاد ضذُ ،ضیغبى دس یک هػبف

. ایي ذاٍ سا ثیشٍى ساًذی ٍ ذضوب حولِ کشدی است ٍ هثل دضوي هتجبٍصی کِ جبیی سا تػشّف کشدُ

. است شدُیبد ک "فتح" اص ضَد؛ لزا قشآى کشین ثب سِ تؼجیش فتح ٍ پیشٍصی دس سِ هشتجِ هحقّق هی
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ی فتح است.  ایي یک هشتجِ «4قَشِيبٗ ٍٓفَتْحٗ ًَصٕشٌ هِّيَ اهللِ»است. فشهَد:  "فتح قشیت"یک هشتجِ، 

ای ثبالتش است.  ایي هشتجِ« 5ًَِّا فَتَحٌَٕا لَكٓ فَتْحٖا هٔبِیًٌاا»است. فشهَد:  "فتح هجیي"ی دٍم  هشتجِ

ایي  ّیچ قیذی ًذاسد. فتحایي  «6 ٍٓالْفَتْحٔ اهللِ ًَصٕشُ ِرَا جٓاءٓا»هغلق است. فشهَد:  "فتح"ی سَّم  هشتجِ

ضیغبى، ثشای آصادسبصیِ هِلک ًفس ٍ  دس هػبف ثب تَاًیذ  سِ هشتجِ اص هشاتجی است کِ ضوب هی

فتح "ی  ی اٍّل کِ هشتجِ ثِ فتح ٍ پیشٍصی ثشسیذ. دس هشتجِ آًْب،ی حقّ هتؼبل، تَسّظ  غػت ضذُ

هَفّق ضذیذ اگش  .ذکٌی لطکشیبى ضیغبى آصاد هی است اقبلین ٍجَد خَد سا ثب ثیشٍى ساًذىِ "قشیت

ت حق دس کٌذ. فبػلیّ تجلّی هی بىلی ثشایتاش ایي است کِ تَحیذ افؼب ؛ ًتیجِاًجبم دّیذایي کبس سا 

فتح  "ی ایي هیَُ ای ًیست. غیش خذا دس ػبلن کبسُ ذثیٌی . هیذثیٌی چیض سا هثل سٍص سٍضي هی ّوِ

اص قبلت ثیشٍى دضوي سا ی اٍّل  دس هشتجِ. است "فتح هجیي"ی  ی ثؼذ، هشتجِ است. هشتجِ "قشیت

قلجت سا اص خَاّی  هیی دٍم  کشدی. دس هشتجِکشدی؛ سشصهیي ٍجَدت سا اص تػشّف ضیغبى آصاد 

ضیغبى « 7الٌّاسِ ٍسِذٔی صٔفِ سَِٔسَٕٓئ»تػشّف ضیغبى خبسج کٌی. ضیغبًی کِ ثِ تؼجیش قشآى: 

 "فتح هجیي"سی کِ دس ٍجَد اًسبى است؛ دس قلت اًسبى است؛ ایي سا ٍقتی ثیشٍى کشدی؛ سَََِهُ

 ی سَّمِ آصادسبصی است. هشتجِ ی دٍّمِ ایي هشتجِ «فَتْحٖا هٔبِیًٌاًَِّا فَتَحٌَٕا لَكٓ ا»ضَد؛  هحقّق هی

تشک  ی تؼیٌّبت ّستی سا لقیِّ ٍ ّوِهغلق است کِ توبم سسَم خَ "فتح"ی  هشتجِ ،آصادسبصی
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حقّ  ،ٍقت کٌی ٍ آى ّوِ سا فبًی هیػبلن غیت، چِ تؼیٌّبت ػبلن ضْبدت، چِ تؼیٌّبت  کٌی؛ هی

ِ غَست گشفتٍ کبهل ٌجب است کِ آصادسبصی ثِ عَس هغلق ایثیٌی.  هی هَجَد هتؼبل سا تٌْب ّستیِ

ی فتح هحقّق ضَد؛ دیگش ّش  . اگش ایي سِ هشتجِ«ٍٓالْفَتْحٔ اهللِ ًَصٕشُ ِرَا جٓاءٓا»فشهَد: قشآى کِ  است

ثیٌذ؛ دس ٍاقغ خذا است کِ ثب چطن تَ  تػشّفی دس ٍجَد تَ، تػشّف خذایی است. چطوت کِ هی

صًذ؛ خذا است  ضٌَد. صثبًت کِ حشف هی ضٌَد؛ خذا است کِ ثب گَش تَ هی ت کِ هیگَضَثیٌذ.  هی

ی ٍجَدت  یشد. ّوِگ گیشد؛ خذا است کِ ثب دست تَ هی صًذ. دستت کِ هی کِ ثب صثبى تَ حشف هی

 :فشهَد کِ خذاًٍذحذیث قشة ًَافل است دس کٌذ.  خذا دس هِلکِ خَد تػشّف هی خذایی است. حبال

هيِ خذا گَش آى ثٌذُ  ثیٌذ؛ ضَم کِ ثب آى هی آى ثٌذُ هی سسذ کِ هي چطنِ بیی هیکبس ثِ ج

؛ است خذا خَدِ ،هتػشّفِ دس ایي ٍجَدحبال  ٍاست  هب هِلک حق . ٍجَد8ِضٌَد ضَم کِ ثب آى هی هی

جبیض ؛ تػشّف غبغجبًِ ًیست. ایي هِلک هجبحی است کِ ح استهجب تػشّف حقّ ٍ ،پس ایي تػشّف

 پب داضتِ ضَد. ثِ آى دسًوبص است 

 أللّهُمّ صَلِی عَلی مُحَّمَدٍ وَ آلِ مُحَّمَدٍ وَ عَّجِل فَرَجَهُم
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