
 !!در ضة لذر( علیِن السالم)تزکات دّستی تا اُل تیت

 
ضة لذر، ضة ًشّل تزکات الِی است اس ایي رّ ُز کسی دّست دارد ًِایت استفادٍ را اس تزکات ایي ضة تزدٍ ّ ارتثاط 

گزفتَ ّ جِت ارتثاط تزلزار کزدى تا خذا در ایي ضة اعوالی هْرد تْجَ لزار  .عویك تزی تا خذای خْیص داضتَ تاضذ

ادعیَ ّ سیاراتی ًیش سفارش ضذٍ است، اها پیطٌِاد ها تزای ارتثاط تِتز تا خذا اس جٌس ّ رًگ ادعیَ ًیست پیطٌِاد ها 

  .ایي ضة را تا تِتزیي دّست ّ ّالعی تزیي یار ّ ُوزاٍ سز کٌیذ. پیذا کزدى یک دّست ّالعی است

 

 تِتزیي دّست کیست

تطیار يتفأت از پیع اضت، دٔضتی ايرٔز تّ پطت جُص ٔ رَگ دٔضتی ْا ايرٔزِ 

تریٍ درجّ خٕد افٕل کردِ ٔ دٔضت ٔالعی تّ گْٕری َایاب ٔ یا کًیاب تثذیم گػتّ ، 

عالِٔ . ًْیٍ يٕضٕع کار را ترای یافتٍ یک دٔضت خٕب در ایٍ غة دغٕار يی ضازد

دِ ٔ ارزظ تر ایٍ چگَّٕ اطًیُاٌ حاؾم خٕاْی کرد دٔضتی کّ یافتّ ایی تٓتریٍ تٕ

دٔضتی را دارد، چرا کّ يا تّ دَثال یک دٔضتی ضادِ ٔ يعًٕنی َیطتیى تهکّ دٔضتی 

 .يتعانی را خٕاْاَیى ٔ فمظ تا ایٍ َٕع دٔضتی اضت کّ کارياٌ ترای کطة تیػتریٍ فیض از ایٍ غثٓا آضاَتر يی گردد

َٓا ایٍ تسرگٕارَُذ کّ در دٔضتی تا آَاٌ يی تٕاٌ تٓتریٍ دٔضت در ایٍ غثٓا خاَذاٌ اْم تیت عهیٓى انطالو ْطتُذ چرا کّ ت

  .يذعی غذ کّ َّ تُٓا ضرری َذاغتّ تهکّ نثریس از تٕفیك ٔ فیٕضات ْطتُذ

 ًتایج دّستی تا خاًذاى اُل تیت علیَ السالم در ضة لذر

ت آَاٌ ٔ دٔضتی کردٌ تا خاَذاٌ اْم تیت عهیٓى انطالو تٓتریٍ تُذگاٌ خذا تر رٔی زيیٍ ْطتُذ از ایٍ رٔ تّ دل داغتٍ يحة

آَاٌ َیس َتایج ضٕديُذی در تر خٕاْذ داغت چرا کّ رضانت ایٍ تسرگٕاراٌ رضاَذٌ آديی تّ ضر يُسل يمؿٕد تٕدِ ٔ الجرو 

در دٔضتی تا ایػاٌ ایٍ ْذف يحمك خٕاْذ غذ از ایٍ رٔ اگر يراد از غة زَذِ داری در غثٓای لذر ارتثاط ؾًیًاَّ تا خذا 

آَاٌ را ٔاضطّ لرار دادٌ در ایٍ غثٓا خانی  ت انغایات تٕدِ تاغذ، چُگ زدٌ تّ ریطًاٌ دٔضتی اْم تیت ٔ ٔ رضیذٌ تّ غای

 .از فایذِ َیطت

تٕجّ تّ رٔایات در ایٍ زيیُّ در پی تردٌ تّ َتایج دٔضتی خاَذاٌ اْم تیت ٔ ارتثاط تا اَاٌ در غة لذر خانی از فایذِ 

  .َیطت

ًْطرظ فاطًّ، ضرٔر .عهٗ، ٔؾٗ يٍ ٔ جاَػیٍ يٍ اضت: ؾهٗ َّللاه عهیّ ٔ آنّ ٔ ضهى فريٕدپیغًثر : ارتثاط تا خذا (1

ْر كص ایػاٌ را دٔضت .حطٍ ٔ حطیٍ، دٔ ضرٔر جٕاَاٌ اْم تٓػت دٔ فرزَذ يٍ ْطتُذ.زَاٌ جٓاَیاٌ دختر يٍ اضت

گهچیٍ . )یع را تا أ يتؿم ضازدتذارد، يرا دٔضت داغتّ اضت،ْر كص كّ تا ایػاٌ ارتثاط ترلرار كُذ، خذا رغتّ دٔضت

ارتثاط تا ایٍ تسرگٕاراٌ یعُی ارتثاط تا خذا چرا کّ ایٍ عسیساٌ ًَایُذگاٌ   (86 /2 ج( /گسیذِ يٍ ال یحضرِ انفمیّ)ؾذٔق 

 .خذا تر رٔی زيیٍ ْطتُذ ٔ دٔضتی تا آَاٌ یعُی دٔضتی تا خذا

راستٔ كَ دّستٔ ها خاًذاى اُل تیت گٌاُاى را ُواى طْرٓ تَ :اهام صادق علیَ الّسالم فزهْد : پاک ضذى اس گٌاُاى (2

هگز در ایي ضثِا (  417/تزجوَ غفارٓ / ثْاب األعوال . )كَ تزگ اس درخت فزّ هیزیشد اس تٌذگاى خذا فزّ خْاُذ ریخت

تا آًاى پاک تَ دًثال پاک ضذى اس گٌاُاى ًیستی، یکی اس ًتایج دّستی ایي تشرگْاراى ّ ارتثاط صویواًَ تزلزار کزدى 

  .ضذى اس گٌاُاى است

اگر تا غریثّ ایى تیایى ٔ در ایٍ غثٓا تاب آغُایی را تاز کُیى، اگر از أ يی ترضیى ایٍ تأر غهظ را دٔر اَذاختّ ، يٓرتاَیع 

،از  را تأر کُیى، ترای آيذَع خذا خذا کُیى ٔ ترای جهة تٕجٓع ْر چّ در تٕاٌ داریى اَجاو دْیى از انتًاش ،از خٕاْع

 .عثادتی پیػکع یا عًهی اياو پطُذ

ْر كص كّ خذأَذ يحثت اياياٌ از خاَذاٌ يرا تّ أ : فريٕد( ؾهی َّللا عهیّ)پیايثر خذا  :ضة سًذٍ داری تا ًطاط (3

رٔزٖ كردِ تاغذ، تّ خیر دَیا ٔ آخرت رضیذِ اضت ٔ كطٗ غک َكُذ كّ أ در تٓػت خٕاْذ تٕد، چٌٕ يحثّت اْم تیت يٍ 

دَیاضت عثارت اضت از زْذ ٔ حرؼ در عًم تیطت خؿهت دارد، دِ تا از آٌ در دَیا ٔ دِ تا در آخرت اضت، ايا آَچّ در 

ٔ پرْیسگارٖ در دیٍ ٔ رغثت در عثادت ٔ تٕتّ پیع از يرگ ٔ غاداتٗ در غة زَذِ دارٖ ٔ َٕيیذٖ از آَچّ دضت يردو 



اگر يایهیذ  ( 2/283 ج/ترجًّ جعفرٖ/ انخؿال . )اضت ٔ يراعات اير ٔ َٓٗ انٓٗ، ٔ ًَٓٗ دغًُٗ تا دَیا، ٔ دًْٗ ضخأت

داریتاٌ در غثٓای لذر تا غادی ٔ َػاط تیػتری ًْراِ تاغذ يحثت خاَذاٌ اْم تیت عهیٓى انطالو را تّ دل داغتّ  غة زَذِ

 .تاغیذ

ْر كّ يایم اضت تیٍ أ ٔ خذا حجاتٗ َثاغذ تا تّ ضٕٖ خذا تًاغا : حضرت تالر عهیّ انّطالو فريٕدِ اضت : رفع حجاتِا (4

ذ را ٔ از دغًُاٌ آٌكُذ ٔ خذا تّ أ تٕجّ ًَایذ، دٔضت تذ ًّ ذ تاغذ ٔلتٗ  ارد آل يح ًّ ْا تیسارٖ جٕیذ ٔ پیرٔ ائًّ از آل يح

   (  42/   5 ج(/ترجًّ جهذ ْفتى تحار األَٕار) تخع ايايت ) .چُیٍ تٕد تٕجّ تخذا ًَٕدِ ٔ خذا َیس يتٕجّ أضت

در ًشد خذا ّ : تخطذ هحل سْد هٔ دّستٔ تا ها اُل تیت در ُفت:حضزت صادق علیَ الّسالم فزهْد : استجاتت دعا (5

ًشد خذا یعٌٔ در دًیا تا تمزب یافتي ًشد ).  ٌُگام هزگ ّ در لثز ّ رّس هحطز ّ در كٌار حْض ّ در هیشاى ّ در صزاط

 (ُواى .() خذا یا تاستجاتت دعا ّ لثْل اعوال یا در درجات تِطت ّ یا ٌُگام حاضز ضذى تزآ حساب

دٔضتی ٔ ارتثاط ترلرار کردٌ تا خاَذاٌ رضٕل خذا ؾهی َّللا عهیّ ٔ آنّ يی تٕاٌ تّ َٓایت  ًْاَگَّٕ کّ اغارِ داغتیى، تا

یکی از ایٍ دٔضتی ْا، دٔضتی کردٌ تا عسیسی اضت کّ در آٌ غة أ َیس  .يمؿٕد ٔ يُظٕر احیاء ٔ غة تیذاری ْا رضیذ

يی دْذ، حجتی کّ زيیٍ از ٔجٕد أ َفص غة زَذِ دار اضت ٔ تٓتریٍ َجٕا ْا را از يیاٌ َجٕاْا تا خذای خٕیع ضر 

  .کػذ يی

چّ دٔضتی تٓتر ٔ َیکٕتر از يحثت ٔ دٔضتی اياو زياٌ عهیّ انطالو کّ ٔجٕدغاٌ جس 

خیر ٔ ترکت َیطت ٔ يػتالاَّ در اَتظار غُیذٌ ؾذای دٔضتذاراَع اضت ٔ تی تردیذ 

تی آٌ حضرت ضاليػاٌ را پاضخ خٕاْذ گفت چّ َیکٕضت در ایٍ غثٓا تّ يحثت ٔ دٔش

ضعی کٍ در يیاٌ ایٍ غة . يتٕضم گػتّ ٔ أ را ٔاضطّ ارتثاط تا خذای خٕیع ضازی

  .زَذِ داری ْا دٔضت گى غذِ ات را پیذا کُی

اگر تا أ غریثّ ایى تیایى ٔ در ایٍ غثٓا تاب آغُایی را تاز کُیى، اگر از أ يی ترضیى ایٍ 

کُیى، ترای آيذَع خذا خذا کُیى ٔ ترای تأر غهظ را دٔر اَذاختّ ، يٓرتاَیع را تأر 

جهة تٕجٓع ْر چّ در تٕاٌ داریى اَجاو دْیى از انتًاش ،از خٕاْع ،از عثادتی 

 .پیػکع یا عًهی اياو پطُذ

يا کّ اگر تٕیی تثریى فالٌ غخؽ يًکٍ اضت از کار يا گرْی تاز کُذ در يماتهع 

يی غٕد کّ ضر ضهطهّ گرِ گػایی را فرايٕظ کردِ در درد غرتت خضٕع ْا يی کُیى ٔ تحفّ ْا پیػکع يی کُیى، يا را چّ 

ٔ تی کطی يی ضٕزیى، تایذ تٕجّ آلایًاٌ را تّ خٕدياٌ جهة کُیى،يػکالت يعُٕی ٔ يادی خٕد را تّ يحضرظ تثریى تا در 

زَذگی يا ایُمذر  پیػگاِ یگاَّ خذای يٓرتاًَاٌ ترایًاٌ يیاَّ داری کُذ، أ ٔاضطّ لذرت يطهك عانى اضت ،ٔالعا چرا در

  !حضٕر تا ترکتع تایذ کًرَگ تاغذ؟

تیاین ّ ایي ضة ُا گْضَ ای در خلْت خْد یْاضکی صذایص تشًین،آلا حتوا تْجَ هی کٌٌذ، تگْیین کَ دّستطاى دارین ّ 

ى تَ درگاٍ هایلین اهام سهاًی تاضین، هایلین دّستی کٌین ،ّ در راٍ فزجطاى لذم تزدارین ،ایطاى تا ُوَ عظوت ّ آتزّیطا

خذاًّذ هتعال ،صذای تک تک ها را در آى ُوَ ًجْا خْاٌُذ ضٌیذ ّ تَ ها رّ خْاٌُذ کزد ،پس ایي فزصت ُا را اس دست 

ًذُین کَ تَ سزعت تزق ّ تاد خْاُذ گذضت ّ چَ کسی هی داًذ کَ آیا ضة لذر تعذ ُن در ایي سزای خاکی خْاُین تْد یا 

 !ًَ؟

 غیذاياٌ كُی تٕ در آٌ پردِ كّ تیع از پیع

 يا در ایُجا گى، كّ تا غایذ تٕ پیذاياٌ كُی

 يا در ایُجا غایثیى ٔ ایٍ ًّْ راز ٔ َیاز

 يی رٔد تا آضًاٌ تا تٕ ْٕیذاياٌ كُی 

 


