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 ٘نِويِ الشَحِنِ اهللِ الشَحٕتِسٕ

 مسجد

 

سَّهیي دٍّم هثاح تَدى هىاى ًواص سا گفتین.  اٍّل ولّیات ٍ سشّ هىاى سا گفتین. ،دس تحث هىاى

اسوص  است وِ تشای ًواص ٍجَد داسد ٍهىاى خاغّی  دس هَسدخَاّین تگَیین  ای وِ هی ًىتِ

است ٍ دس السّالم  ػلیِجوالتی سا وِ هٌسَب تِ اهام غادق  دس آغاص ٍسٍد تا ایي تحث، هسجذ است.

 است. ولیذِ هغالة تضسي ٍ اسصضوٌذیخیلی خَاًین.  هیتا ّن است سا آهذُ « مصباح الشّریعة»

 ها تِ تحث هسجذ است.  ٍسٍدِ

 اهام غادق «لَظٓذٕتٓ تٓابٓ هٓلِهٍ عٓظِ٘نٍرَا تٓلَغْتٓ تٓابٓ الْوٓسٕجِذِ فَاعٕلَنٕ أًََهٓ لَذٕ اِ :لَالَ الظَادِقُ علِ٘ السالم

؛ ٌَّص تیشًٍی؛ تذاى وِ ٍسٍد تِ تاسگاُ فشهاًشٍای سسیذی فشهَدًذ: ٍلتی تِ دس هسجذ السّالم ػلیِ

یه لحظِ ػالن ٍجَد است.  ی فشهاًشٍای ػظینِ ٍ خاًِ ٍ هحلّ . ایٌجا همشّای سا لػذ وشدُ ػظیوی

 وجا ٍاسد ضَی.خَاّی تِ  هی؛ تذاى یسسیذ دس هسجذ غثش وي. ٍلتی تِ دس وٌاس

ٌذ؛ تِ عَس هغلك هغّْش ٍ پاوفشهاًشٍای ػظیوی وِ جض وساًی وِ « ّالَ الْؤطََْشٍُىَاِاطَِٔ تِس ألَوا ٗٓطَ»

 گزاسد. ی اٍ ًوی ی خاًِ وسی گام تش فشش ٍ ػشغِ
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ی هشاتة ٍجَدضاى سا غذق دستش گشفتِ؛  ٍ جض وساًی وِ ّوِ «ّالَ الظِذِٗمَُىَاِالَسٓتِِِ ّالَ ٗٔؤْرَىُ لِؤج ٍٓ»

 ای! ایي خاًِ سا ًذاسد. تذاى وجا آهذُ ًطیٌی تا غاحةِ هجالست ٍ ّن وسی ارىِ

پس تا حالت ّیثت ٍ تشس  «ىْ غَفَلْتٓاِخَطَشٍ عٓظِ٘نٍ  ًَٰٖهٓ عٓلاِاطِِِ ّٕٓ٘ثَٓٔ الْوٓلِهِ فَتِس ٰٖلاِفَْٓةِ الْمُذٍٔمٓ »

تَجّْی تاضی؛ دس  . تذاى اگش دس غفلت ٍ تیگزاسی ػظین ت هاله ایي خاًِ خذهتِ تساطِلذم تش 

اگش دس  ای، دس حضَس آى فشهاًشٍا حاضش ضذُ ٌّگاهی وِخغش تسیاس ػظیوی لشاس داسی.  هؼشؼ

 خغشًان ٍ سٌگیٌی داسد.تسیاس هحضش اٍ دست اص پا خغا وٌی؛ پیاهذّای 

خَاّی  وِ هی  تذاى غاحة ایي خاًِ «اءٔ هِيَ الْعٓذٕلِ ٍٓ الْفَضْلِ هٓعٓهٓ ٍٓ تِهٓها ٗٓش ًَِٰٖٔ لادِسٌ عٓلاَفَاعٕلَنٕ »

تَاًذ ّش گًَِ  اش لذم تگزاسی؛ ایي فشهاًشٍای ػالن ٍجَد، غاحة اختیاس است؛ هی دسٍى خاًِ تِ

داٍسی تِ دس هَسد تَ سیضتیٌاًِ  چِ تا ػذالت، هَ سا اص هاست تىطذ ٍ تخَاّذ تا تَ سفتاس وٌذ.

ایي  خَد لشاس دّذ. غاحةِ لغفتَ سا پزیشا ضَد ٍ هَسد  ،ٍ چِ تا فضل ٍ وشم ٍ ػٌایت ؛تپشداصد

 غاحة اختیاس است. ،خاًِ

اگش خذا تِ  «اتاً وَثِ٘شاًجٕزَلَ لَهٓ عٓلَْٕ٘ا ثََاَاعِٓٔ ٍٓ لِِِ لَثِلَ هٌِْهٓ ٗٓسِ٘شَ الطّىْ عٓطَفٓ عٓلَٕ٘هٓ تِشَحٕوٓتِِِ ٍٓ فَضْاِفَ»

ضَی سفتاس وٌذ؛ عاػت اًذن تَ  وِ ٍاسد هسجذ هی صد ٍ تا سحوت ٍ فضل خَد تا تَغَفت تَستَ ػ

 وٌذ.  ثَاب تسیاس تضسگی تِ تَ ػٌایت ٍ ػغا هی لثال آىضَد ٍ دس  وٌذ ٍ پزیشا هی سا لثَل هی

اهّا تذاى؛  «ىْ وَثُشَتٕاِاعٓتَهٓ ٍٓ ط ذّٕالً تِهٓ حٓجٓثٓهٓ ٍٓ سٓدَصِ عٓخْالّالِتِاسٕتِحٕمَاقِ الظِذٕقِ ٍٓ اْ الَثٓهٓىْ طآٍِ »

افىٌذ؛  ی غذق ٍ اخالظ وٌذ؛ پشدُ هی ػذل تا تَ ٍاسد ضَد ٍ اص تَ هغالثِ اگش خذا تخَاّذ اص دسِ
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عاػت ّش چِ ّن  وٌذ ٍ ساًذ؛ عاػت تَ سا سد هی هیضَد؛ تَ سا اص دس خَد تیشٍى  هاًغ ٍسٍد تَ هی

ػذالت  . اگش اص دسًِوایذ هشدٍد اػالم هی ، آى ساخَاًذُ تاضیٍسدُ تاضی ٍ ًواص صیاد صیاد تِ جای آ

لزا تَ دس هحلّی   خَاّذ. وَ غذق؟! خَاّذ. وَ اخالظ؟! غذق هی تیشٍى تیایذ؛ اص تَ اخالظ هی

ت خغش تسیاس ػظیوی ّستی. اگش تا فضل ٍ سحوت تا تَ سفتاس وٌذ؛ واسَ ی وِ دس هؼشؼِاُ ٍالغ ضذ

 ا اگش تا ػذل تا تَ سفتاس وٌذ؛ چِ خَاّی وشد؟! اهّ وٌذ؛ خیلی سًٍك پیذا هی

 

ٍ خذا آًچِ اسادُ وٌذ؛ چِ ػذل، چِ فضل، تی ّیچ لیذ ٍ ضشعی ػولی  «ٍٓ َّٔٓ فَعَالٌ لِوٓا ٗٔشِٗذٔ»

 ضَی. ٍاسد هیای. تذاى وجا  خَاّذ وشد. تَ دس هَلؼیّت خغشًاوی لشاس گشفتِ

 ضىٌذ دیَاسش تا خثش تاش وِ سش هی   گزسی          ی ها هی ی هؼطَلِ ای وِ اص وَچِ

  !ًطَ ًیٌذاص ٍ داخلپاییي عَس سشت سا  یه دلیمِ وٌاس دسِ هسجذ تایست. ّویي

تیٌی دستت خالی است؛ غذق  هی «اسِنٓ ٍٓ فَمْشِنٓ تٕٓ٘يَ ٗٓذِِٕٓٗجٕزِنٓ ٍٓ تَمْظِ٘شِنٓ ٍٓ اًْىِسٍٓ اعٕتَشِفٕ تِعٓ»

 وٌاسِوجا داسم؟! وذام اخالظ؟! خذایا اگش تا ػذالت تا هي سفتاس وٌی؛ چِ وٌن؟ ایي است وِ ّواًجا 

اػتشاف تِ ػجض ٍ ًاتَاًی خَد، اػتشاف تِ ضىستگی خَد، اػتشاف تِ فمش ٍ  ،ی خذا خاًِ دسِ

 وذام غذق؟! وي. تگَ خذایا ّیچ چیض ًذاسم. وذام اخالظ؟! دستی خَد تْی

 ای تِ ػثادت ٍ اًس گشفتي تا خذای هتؼال. آٍسدُ یتَ سٍ «اًَسِٓٔ تًَِِِهٓ لَذٕ تََٓجَْٕتٓ لِلْعِثادِٓٓ ٍٓ الْؤؤاِفَ»
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خالی تَدًت سا، سٍ  سا دس هحضش اٍ ػشضِ وي. دست پس سشّ ٍجَد خَد «ٍٓ اعٕشِعٕ أَسٕشَاسٓنٓ عٓلَِِٕ٘»

 .تپَضاًی ایٌْا سا تَاًی سیاُ تَدًت سا. ًوی

ٍ ایي خاًِ، ًِ سشّ  تایذ تذاًی غاحةِ «ًِ٘ٓتُْٔنٕجٕوٓعِ٘يَ ٍٓ عٓالاَاسٔ الْخَلْكِ سٕشاَعٓلَِِٕ٘  ًَِٰٖٔ ّال ٗٓخْفآٍَ لْتَعٕلَنٕ »

خاًِ اػتشاف  دسِ وٌاسخلك تش اٍ هخفی است؛ ًِ آضىاسضاى. دستت آًجا سٍ است. پس خَدت پٌْاى 

 ام. خذایا هي سٍ سیاّن. تا سٍ سیاّی آهذُ :وي. اػتشاف وي

تٌذگاى خذا دس پیص  چیضتشیيِ تشیي ٍ تی دست هثل فمیشتشیي ٍ تْی «ادُِِ تٕٓ٘يَ ٗٓذِِٕٓٗفْمَشِ عِثآٍَ وُيْ وَ»

وِ تِ هي  اسم. ّیچ چیضخذایا هي اص خَدم ّیچ ًذ :خالی تَدًت سا ػشضِ وي. تگَ خذا تاش. دست

تاال دس پیطگاُ تَ ضَم ًذاسم. ّیچ چیض وِ سٍ داضتِ تاضن؛ سشم سا ی تَ  خاًٍِاسد تا دّذ ضایستگی 

 ًذاسم. ،وٌن

ضَی؛ للة خَد سا اص  ذا هیی خ ٍاسد خاًِوِ حال  «اغِلٍ ٗٓحٕجٔثٔهٓ عٓيْ سٓتِهٍٓٓ أخْلِ لَلْثٓهٓ عٓيْ وُلِ ش»

 خالی وي.  ؛وٌذ هطغَل ٍ اص خذا غافل هیتِ خَد وِ تَ سا  ّش چیض

تشیي  ضائثِ تشیي ٍ تی خالع ،تشیي پان ،تذاى خذا جض عاّشتشیي «خْلَضّٓالَََطْْٓشَ ٍٓ اّْالَّالَ اْاِٗٓمْثٓلُ  ًَِٔ ّالاِفَ»

هي « 1شُ شَشٗهٍاًََا خَٕ٘» پزیشد. فشهَد: ًویسا ػولی وِ دس آى خلَظ ًیست خذا پزیشد.  ػول سا ًوی

وٌی؛ ضشیه تا هي وسی سا  ،ی ػول اًگیضُدس  ،دّی دس ػولی وِ اًجام هیدس تْتشیي ضشیىن. اگش 
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پزیشم. تذاى داسی دس هحضش  ن ٍ ػول سا اص تَ ًویدّ ی سْن خَد سا ّن تِ آى ضشیه هی هي ّوِ

 وٌذ. سا لثَل ًوی ّا، ّیچ چیض تشیي تشیي ٍ خالع انضَی وِ جض پ وسی ٍاسد هی

آیذ.  ٍ ًگاُ وي تثیي ًام تَ اص وذام لیست ٍ دفتش تیشٍى هی «ِٕ دَِٗٓاىٍ ٗٔخْشَجٔ اسٕؤهٓآٍَ اًْظُشْ هِيْ »

 ؟وذام گشٍّی جضءِ

الِِِ عٓلَٕ٘هٓ لْثاِاتِِِ هِيْ حٔسٕيِ ىْ رُلْتٓ حٓالٍَٓٓ هٌٔاجاتِِِ ٍٓ لَزِٗزَ هٔخاطَثاتِِِ ٍٓ شَشِتٕتٓ تِىَأسِ سٓحٕوٓتِِِ ٍٓ وَشاهاِفَ»

ًگاُ  ؛ضَی خَاّی ٍاسد  هیوِ  ،ی خذا خاًِ دسِ وٌاسِجا  ّویي «فَادٕخُلْ ؛اتٓتِِِ فَمَذٕ طٓلَحٕتٓ لِخِذٕهٓتِِِجآٍِ 

 ضیشیٌی ٍ حالٍتِثال اٍ تِ تَ ٍ اجاتت ٍ پزیشش تَ، سي تَجِّ خذا تش تَ ٍ الاص سّگزس حُوي. اگش 

تا خذا سا دس ٍجَدت چطیذی  وام جاًت احساس وشدی؛ لزّت گفتگَهٌاجات ٍ ًجَای تا خذا سا دس 

ی حضَس  ؛ تذاى ضایستٍِ تا جام سحوت خذا هست ضذی حوت ٍ وشاهات خذا ًَضیذیٍ اص جام س

سا احساس   یيی. خَضحال تاش. اگش ااُ ضذ ،ٍسدىال ٍ ادب خذهت سا تِ جا آدس خذهت حكّ هتؼ

 تگزاس. یپاداخل هسجذ تِ  وشدی؛ ٍاسد خاًِ ضَ ٍ

ارى ٍسٍد داد؛ ّن دس اهاًی. ایي ػالهت خذا تِ تَ وِ دس ایي غَست ّن  «اىُهّالَرْىُ ٍٓ اّْالِفَلَهٓ اْ»

دس حشم وٌاس  :گفت هیاضاسُ وشدین وِ سٍایاتی  تِ «ی دیذاس سُ تَضِ»است. دس تحث صیاست ّن دس 

اضىی تش دیذگاًت جاسی ضذ؛ ایي  ٍ سفتداخل حشم ضذ وِ اٍّل للثت  ای گًَِ تِتایست؛ اگش حالت 

ایٌجا ّن  2 دّذ. گَیذ ٍاسد ضَ. ارى دخَلی است وِ تِ تَ هی هضاس است وِ تِ تَ هی پیام غاحةِ
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لزّت  اص سّگزس لغف ٍ ػٌایت الْی، ی خذا است. اگش حالت هٌملة ضذ؛ اگش خاًِ ارى دخَلِ

هٌاجات تا خذا ٍ ضیشیٌی ٍ حالٍت گفتگَی تا خذا سا دس وام جاًت احساس وشدی؛ اص ضشاب 

ی ٍسٍدی. خذا تِ تَ ارى ٍسٍد داد؛  تذاى وِ ضایستِ ؛ًَضیذی ٍ هست ضذی سحوت ٍ وشاهت الْی

 ٍاسد ضَ. اهّا... ی خذا  تِ خاًِتَ دس اهاًی؛ 

 جا تیشٍى دس تایست. االّ اگش دیذی ایي اًمالب ایجاد ًطذ؛ ّواىٍ  «ّالَ فَمِفٕآٍِ »

حالت  تایست؛ تا حالت اضغشاس «جٓلُّالَعٓلَِِٕ٘ اْ ٰٖهٓلُ ٍٓ لَضّالٍَٔلَُفٓ هٓيِ اًْمَطَعٓ عٌِْٓٔ الْحِ٘ٓلُ ٍٓ لَظٓشَ عٌِْٓٔ اْ»

تِ  اهیذ ؛ ایستادى ٍ دسهاًذىِ وسی وِ دیگشاست ّای چاسُ تش اٍ تستِ ضذُ ی ساُ وسی وِ ّوِ

جا تیشٍى دس  ّواى ،ٍ دسهاًذُ هضغشّ ،. هثل چٌیي فشدیاست ّیچ چیض ًذاسد ٍ اجلص سش آهذُ

 هسجذ تایست.

اگش  «فَِٔ ٍٓ الشَحٕوِٓٔ ٍٓ اللُطْفِلَٕ٘هٓ تِعٕٓ٘يِ الشَأاِلَِِٕ٘ ًَظَشَ اِاءِ لْتِجّالِلَلْثِهٓ طِذٕقَ اْ اهللُ عٓزَ ٍٓ جٓلَ هِيْ ىْ عٓلِنٓاِفَ»

ی؛ تا تیچاسگی اُ هلتجی ٍ پٌاٌّذُ ضذتِ خذا ساستی  تِ ؼال اص للة تَ هتَجِّ ضذ ٍ دیذخذای هت

تَاًی  ًِ هی تَاًی لذم داخل تگزاسی؛ ًِ هی ؛داسی، ًِ دلِ تشگطتيای؛ ًِ سٍیِ آهذى  توام ایستادُ

ی خَدش دیذ؛ تا ًظش  خاًِ دسِخذای هتؼال ایي حالت اضغشاس تَ سا اگش  تشگشدی ٍ هٌػشف ضَی؛

 ًگشد. سأفت ٍ سحوت ٍ لغف تِ تَ هی

هحثّت ٍ سضایت اٍ است سا  آًچِ هَسدتتَاًی دّذ  ٍ تِ تَ تَفیك هی «ا ٗٔحِةُ ٍٓ ٗٓشْضٍَٖٓ ٍٓفَمَهٓ لِو»

 اًجام دّی.
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چشا  «اتِِِتاتِِِ لِطَلَةِ هٓشْض ٰٖعٓل ذِلِ٘يَ(ؤحٕلْ)ا لَِِٕ٘ الْؤحٕتَشِلِ٘يَاِٗيَ ادُِِ الْؤضْطَشِِٔ وَشِٗنٌ ٗٔحِةُ الْىَشاهَٓٔ لِعِثًَاِفَ»

است؛ غاحة  وٌذ؟ چَى خذا وشین ایي لغف سا دس حمّت هیتیٌذ  ٍلتی حالِ هضغشّ تَ سا هیخذا 

داسد. ًسثت تِ  ٍ وشاهت وشدى سا دٍست هی عَس وِ ػظین است؛ وشین ّن ّست اىّو ،ایي خاًِ

اهیذی دیگش ی اٍ ًذاسًذ؛  ای ًذاسًذ؛ ّیچ دسی جض دس خاًِ تٌذگاى هضغشّ خَدش وِ ّیچ ساُ چاسُ

آتص للثطاى  ،ی اٍ خاًِ دسِ؛ تٌذگاًی وِ است تِ ّیچ جا ًذاسًذ؛ اهیذضاى اص ّوِ جا لغغ ضذُ

ی  ی اٍ سا هثل حلمِ اًذ ٍ خاًِ ی اٍ گشد آهذُ دسِ خاًِ سَصد؛ یا تٌذگاًی وِ ٍ داسد هیگشفتِ 

اًذ وِ سضایت اٍ سا  اش ایستادُ خاًِ اًذ؛ اهّا سٍی آهذى ًذاسًذ؛ هضغشًّذ؛ دسِ اًگطتشی دستش گشفتِ

 وٌذ. وٌذ؛ تِ آًْا لغف هی اهت هیوش آًْاخاًِ ضذى ّن ًذاسًذ؛ خذا تِ  حاغل وٌٌذ؛ اهّا سٍیِ ٍاسدِ

فشهایذ: آیا چِ وسی  ٍ خذای هتؼال هی« 3را دٓعأُ ٍٓ ٗٓىْشِفٔ السَُءٓاِهَيْ ٗٔجِ٘ةٔ الْؤضْطَشَ اَ ٰٖتَعاللَالَ »

اٍ سا تشعشف  دّذ ٍ حالت تذِ خَاًذ؛ پاسخ اٍ سا هی تِ اضغشاس اٍ سا هی ،هضغش یاست وِ ٍلتی فشد

ی خذا تایستی؛ تذاى وِ خذا  خاًِ جلَی دسِ ،وٌذ؟ خذا چٌیي خذایی است. اگش تا حال اضغشاس هی

 4 ی خذا ضَی؛ ٍاسد هسجذ ضَی. تَاًی ٍاسد خاًِ دّذ ٍ هی ارى ٍسٍد هی

تِ داًن چمذس  ی خذا است. ًوی اًساى وِ تِ هسجذ ٍاسد ضذ؛ دس هحضش خذای هتؼال است؛ دس خاًِ

 ... ی هؼطَق ی هحثَب، خاًِ خاًِ ی خذا، خاًِ تَجِّ داسین. ،گَیین وِ هی ّاُ ایي ٍاطهؼٌای 

 چِ ون داسد؟!دیگش اًذ؛  ی ّستی سا تِ اٍ دادُ ضَد؛ ّوِ لزا ٍلتی اًساى ٍاسد ایي خاًِ هی

                                                           
.
 .62ٕ  ٕ ًول، آِٗ سَسُ 3

.
 .هفتاح الحم٘مٔ، الثاب الثاًٖ عشش فٖ دخَل الوسجذالسّالم، هظثاح الشّشٗعٔ ٍ  اهام طادق علِ٘ 4
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 تاًػافی اس دس دیاسی وِ تَیی؛ تَدًن آًجا وافی است                آسصٍی دگشم غایت تی

 دٍلتِ غحثتِ آى هًَس جاى، ها سا تسیاس تا هاست چِ حاجت وِ صیادت علثین                

ی هؼطَلت  ی تِ خاًِاُ هَفّك ضذ .ی هؼطَق است ی هحثَب است؛ خاًِ خاًِ ی خذا است؛ خاًِ

 ٍاسد ضَی.

. تِ ایي ساحتی ٍاسد است خیلی ساحت دس دستشس ها لشاس دادُاش سا  خذا خاًِتذاى وجایی. 

 فىش وٌین. ػثاستساجغ تِ ایي  اًذوی... "ی خذا خاًِ"ضَین.  وجا ٍاسد هیتِ ضَین؛ اهّا تذاًین  هی

خَاّی ًضد یه همام تطشیِ رلیلِ  ٍلتی هیچِ دس جاللص، چِ دس جوالص. دس جاللص ًگاُ وي. 

ٍلتی دس حضَس اٍ  تثیي چِ حالی داسی! ٍ ؛تشٍی یه پست ٍ همامِ حىَهتی داسد، ضؼیف وِ

فشهاًشٍای ی  ایٌجا خاًٍِلت  آى ت ّستی!ٍجَدی  ّوٍِسصی ٍ چگًَِ هشالة  ی هیّستی؛ چِ ادت

وِ تِ جالل ٍ  ،ای. ایي اص ًظش تأدّب دس حضَس اٍ حاضش ضذُتَ ست؛ ا ست؛ هحضش اٍاػالن ٍجَد 

خَاّی تا سّثش  هی فشؼ ويی ایي هحضش است. اآلى  ػظوت اٍ ًگاُ وي. تثیي چِ ادتی ضایستِ

هخلَق هحتاجِ فمیشِ خذا  ٍ ی رلیلِ ضؼیفِ خذا یه تٌذُاٍ هاللات وٌی؛ تثیي چِ حالی داسی! 

ّن جوال حك ی  جٌثِدس  .. ایي دس جالل حكای آهذُ هحضش خذای فشهاًشٍای ػالن تِاست. حاال 

، اٍ وِ است ی ػالن ٍجَد هؼطَق ّوِ ی ّستی ٍ ٍ هحثَب ّوِی جوال اٍ است  هؼذى ّوِوِ 

ی ّستی تِ  ای. هؼطَق ٍ هحثَبِ ّوِ ی اٍ است؛ تِ هحضش اٍ ساُ پیذا وشدُ ی هحثّت ضایستِ ّوِ

هسجذ  سٍی. ی اٍ ّستی. لزا تَجِّ وي تِ وجا هی تَ ارى دادُ ٍ اآلى دس هحضش اٍ ّستی؛ دس خاًِ

؛ چِ است ُداًین خذا چِ تِ ها داد تضسي است. خذا ضاّذ است ها خیلی غافلین. ًویخیلی 
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 هَلؼیّت ػظین حضَس دس هسجذ سا ،سایگاى تَجِّ ٍ تِ ػظوتی دس دستشس ها لشاس دادُ ٍ ها چمذس تی

این تشای ػثادت ٍ ایٌجا  آیذ؟ ها خلك ضذُ ی اص هسجذ تیشٍى هیگفتن؛ هؼتىف وِتشایتاى . تاصین هی

ٍایاتی وِ دس تاب احادیث ٍ س هسجذ است؛ هحلّ سجذُ است. تِ ها ارى دادُ ٍاسد ایٌجا ضَین.

اص ًواص جواػت دس تیشٍى اص  ،دس هسجذ ٰشادیسجذ ٍ فضیلت هسجذ است سا تخَاًیذ؛ وِ ًواص فُه

 ی خذا، تِ ػطك خذا تِ دس ٍ دیَاسِ فضای خاًِ س وشدىِتٌفّ . ًطستي دس هسجذ،افضل است هسجذ

... آى دٍتیتی وِ  هي است ی هؼطَق ٍ هحثَبِ . ایٌجا خاًِچمذس فضیلت داسد ی اٍ ًگاُ وشدى خاًِ

 :5ام ًَضتِ« ی دیذاس سُ تَضِ»ست؛ دس وتاب حال هجٌَى ًسثت تِ لیلی ا دس صتاىِ

 اُلَثّلُ رَا الجِذاس ٍَ رَا الجِذاسِی ٰ                               یلییاس دیاس لَی الذِلَػَ شُهُاَ

 ٍَ لىِي حُةُ هَي سَىَيَ الذِیاسِ                               ٍَ ها حُةُ الذِیاسِ ضَغَفيَ َللثِی

آى  تِ ایي دیَاس ٍ هؼطَق هي است. ،ی لیال وٌن؛ ایٌجا سشصهیي ٍ خاًِ هي اص ایي سشصهیي ػثَس هی

 است. گًَِ هشا ٍالِ ٍ ضیذای خَد وشدُ ایي ػطك ایي دس ٍ دیَاس ًیست وِ ایي صًن. دیَاس تَسِ هی

 ی اٍ است. ػطك وسی است وِ دس ایي دیاس ساوي است ٍ ایٌجا خاًٍِلىي ایي 

تَسِ  ،جا ًذاسد تِ دس ٍ دیَاسش، تِ وف ٍ هحشاتصآیا هحثَب هي است.  ٍی هؼطَق  هسجذ خاًِ

ی خَدتاى ّن جایی سا تِ ػٌَاى  دس خاًِ سٍایت داسین وِتضًن؟! هسجذ خیلی ػظین است. لزا 

داضتِ تاضذ؛ ٍلَ یه اتاق ّن  یّای هختلف ی اًساى اتاق خاًِهوىي است . 6هسجذ هؼیّي وٌیذ

                                                           
.
 .56دٗذاس، ص   تَشِ هْذٕ طّ٘ة، سُ 5

.
 .445، ص 43ٍ تشلٖ، هحاسي، ج  122، ص 76هجلسٖ، تحاس، ج  6
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هسجذ است ٍ ادب هسجذ سا ًسثت تِ ّواى ایٌجا ی آى اتاق سا تگَیذ  یه گَضِتَاًذ  هیداسد؛ 

صهاى  ،تخَاّین ٍاسدش ضَین اگشًمغِ هشاػات وٌذ. آداب هسجذ خَد تحث تسیاس هفػّلی است؛ 

ی خَدضاى هسجذضاى است.  ّا ایي لیذ سا ػشؼ وشدم وِ خاًِ ِ دس هَسد خاًنتشد. الثتّ هیصیادی 

ي هَ»سا اص  ّا ثمیل تاضذ. سٍایت ذ تشای تؼضیوِ گفتن؛ ضای سا ایي چَىخَاًن  سٍایتص سا تشایتاى هی

 . سٍایت ایي است: وٌن ػشؼ هی ستا یىی اص چْاس وتاب تضسي فمْی هاوِ « میِشُ الفَحضَال یَ

الُٓ الْوٓشأِٓ ٍٓ طٓ»ّای خَدضاى است. ّا، خاًِ تْتشیي هسجذّای خاًن «َتٔ٘ٔالثٔ ساءٌِِهٓساجِذٓ الخ٘شُ »

صى دس اتاق خَدش، اص ًواص خَاًذى اٍ دس  ٍ ًواص خَاًذىِ «ْاطٔفَتِ فِٖفْضَلُ هِيْ طٓالتِْا اَٖ تٕٓ٘تِْا فِ

ٖ فْضَلُ هِيْ طآلتِْا فِاَ ْاتِٖ طٔفَالتُْا فٍِٓ طٓ».افضل ٍ تشتش است ،اش، دس ساّشٍاش داالى ٍسٍدی خاًِ

افضل  ، ٍ ًواص خَاًذًص دس داالى خاًِ، اص ًواص خَاًذًص دس غحي ٍ حیاط خاًِ «طٓحٕيِ داسِّا

،  ٍ ًواص خَاًذًص دس حیاط خاًِ «ٖ سٓطْحِ تٕٓ٘تِْافْضَلُ هِيْ طآلتِْا فِاَٖ طٓحٕيِ داسِّا التُْا فٍِٓ طٓ».است

 »فشهَدًذ: ػلیْا  اهلل سالمی عاّشُ  لزا حضشت غذّیمِ 7 .افضل است اش خاًِ اص ًواص خَاًذًص  تش تامِ

  ٍلی ّواى 8است.اش  دس ػوك خاًِ ؛«تِْاتٕٓ٘ شَعٕلَ» داسد،خذا  هَلؼیّت سا تاتشیي  ًضدیهجایی وِ صى 

تگَیذ ایٌجا سا ی خَدش  خاًِ اص. یه جایی لشاسداد وٌذتَاًذ هسجذ  سا خاًن هی ی خاًِ ًمغِ

 وٌذ.سفتاس دس داخل خاًِ عَس دیگشی  ًمغِتا ایي  داسم. هسجذ سا ًگِ هی. ایٌجا حشهت است هسجذ

تاضذ. صهیٌی وِ ضوا  یاٍ  ثاضذًجایض ضایذ شّایی ّست وِ افطائص هسجذ خیلی ػظین است. سِ

                                                           
  .374، ص 1طذٍق، هي ّال ٗحضشُ الفمِ٘، ج  .7

 .92، ص 43هجلسٖ، تحاس، ج  «تِْاشَ تٕٓ٘زَمٓ لَعٕتَلْ سٓتِْا اَىْ ًٖ ها تَىَُىُ هِيْاَدٕ» .8
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ضَد. صهیي هشدُ داسین؛  دهذ ٍ صهیي صًذُ هی ی ضوا تِ آى سٍح هی وٌیذ؛ سجذُ تش آى سجذُ هی

گاُ ٍ  وٌذ. صهیٌی وِ سجذُ ًَساًی هی ٍ. سجذُ صهیي سا صًذُ استوِ صًذُ ّن داسین صهیٌی 

دسخطذ؛  ّا هی اّل آسواىایي صهیي تشای سٍایت داسین  صًذُ ٍ ًَساًی است. لزاهسجذ است؛ 

 .9ّای آسواى، تشای صهیٌیاى دسخطٌذگی ٍ سٍضٌایی داسًذ گًَِ وِ ستاسُ ّواى

ی تذ،  ی تذ. تٌذُ ی خَب، یه تٌذُ یه تٌذٍُ ًَع تٌذُ ٍ خادم داسین. دصسخشیذ تَد.  ّا غالمِ لذین

خَاّذ  اسد؛ هی. یه واسی دسٍد ی هَال ٍ سیّذ خَد هی تِ خاًِای است وِ فمظ ٍلتی واس داسد  تٌذُ

ای است وِ فمظ ٍلتی یه  تٌذُغذق،  ی تذ است. ٍلی ػثذِ . ایي تٌذُسٍد اًجام دّذ؛ تِ آًجا هی

تِ ضشٍست ٍ  آیذ ٍ تاصُ ٍلتی ی سیّذ ٍ هَالی خَد تیشٍى هی آیذ اص خاًِ هیواس ضشٍسی پیص 

ٍ تِ سَی آى پش  ی هَال ٍ سیّذ خَدش است خاًِ دلص تواهاً دس یادِ ،اص خاًِ تیشٍى آهذ ًاچاسی

وٌذ وِ ضشٍست تشعشف ضَد ٍ تتَاًذ  ضواسی هی آسصٍی حضَس دس آًجا سا داسد ٍ لحظِ وطذ ٍ هی

ی  ی هؼطَق ها است. خاًِ حضَس پیذا وٌذ. هسجذ خاًِ ی هحثَب ٍ هؼطَق خَد خاًِاسُ دس دٍت

 ًشٍین. ایي حالتِتِ هسجذ خَاّین ًواص تخَاًین؛  است. فمظ ٍلتی واس داسین ٍ هیا سیّذ ٍ هَالی ه

واسش سا سٍد ٍ  هیی آلایص  خاًِ تِاست وِ فمظ ٍلتی تایذ واسی اًجام دّذ  ی تذ ٍ تٌذُػثذ 

غذق ػثذی است وِ الاهتگاّص  . ػثذِسٍد ّای خَدش هی دًثال ٍلگشدی تِتؼذ  دّذ ٍ یاًجام ه

ضشٍست ٍ ًاچاسی ٍ اضغشاس ٍ تا  شِی هَال ٍ سیّذش است ٍ جض اص سَ ی هحثَتص است؛ خاًِ خاًِ

جثَس ضذ تیشٍى ضَد ٍ ٍلتی تِ اضغشاس ٍ ًاچاسی ه ی هحثَتص خاسج ًوی اص خاًِ هیلی، ٍ تی وشاُاِ

ی هَال ٍ سیّذش است ٍ  خاًِدس ی هحثَتص است؛ دس دل  ٍ دلص دس خاًِ ی حَاس ّوِ تیایذ؛

                                                           
  .153، ص 84ٍ ج  14، ص 71ٍ ج  326، ص 23هجلسٖ، تحاس، ج  .9
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ی هَال ٍ  تشگشدد. هسجذ خاًِی هَالیص  خاًِ تِ وٌذ واسش توام ضَد ٍ دٍتاسُ ضواسی هی لحظِ

  سیّذ ها است.

 أللّهُمّ صَلِی عَلی مُحَّمَدٍ وَ آلِ مُحَّمَدٍ وَ عَجِل فَرَجَهُم

 


