
 غفح الْی سا هی ضٌبسی؟

 

پشٍسدگبس هب ّیچ چیض سا فشاهَش ًوی کٌذ، اهب ثِ گًَِ ای ػول هی ًوبیذ تب هب ًبفشهبًی 

ایي ّوبى . خَیص سا فشاهَش کٌین ٍ دس دسگبُ اٍ حتی احسبس ضشم ٍ خجبلت ًیض ًٌوبئین

  .هفَْم غفح الْی است

 

کلوبتی ًظیش . ػجبسات ٍ کلوبت هتؼذدی ثِ سحوت فشاگیش الْی اضبسُ ضذُ استّوبًگًَِ کِ هی داًیذ دس آیبت قشآى کشین، ثب 

ّوِ ٍ ... ، اسحن الشاحویي، سئَف، ٍدٍد ٍ(کِ سحوت خبظ خذا سا ًطبى هی دّذ)سحین  ،(کِ اضبسُ ثِ سحوت ػبم الْی داسد)سحوي 

  .ّوِ اص ایي دستِ ثِ ضوبس هی آیٌذ

ّوبًگًَِ کِ هی داًیذ، ػٌَاى . هفبّین یک هکتت سا اص ضؼبس ٍ ػٌَاى آى دسیبفت ًوَدهؼوَال هی تَاى هْوتشیي ٍ ثشجستِ تشیي 

است کِ دس صٍایبی گًَبگَى صًذگی هسلوبًبى سسَخ داسد ٍ  "ثسن اهلل الشحوي الشحین  "توبهی کبسّبی هسلویي، ػجبست ضشیف 

  .سَسُ ّبی هختلف قشآى کشین ًیض ثب آى آغبص هی گشدد

ًبم آًْب دس دػبی  1000کِ )ات هتؼذدی داسد، اهب ضگفت اًگیض است کِ اص هیبى توبهی ایي اسبهی ٍ غفبت خذاًٍذ اسبهی ٍ غف

 "سحوبى ٍ سحین  "، ٌّگبهی کِ دس ایي جولِ ضشیفِ، هی خَاّین اص پشٍسدگبس خَیص یبد کٌین، اٍ سا ثب دٍ ًبم (جَضي کجیش آهذُ

 .هی ستبئین

یک هسلوبى دقت کٌین، هی یبثین کِ یک هسلویي الاقل دس طَل ضجبًِ سٍص ٍ دس ًوبص خَیص  اگش ثِ خَثی دس ثشًبهِ سٍصاًِ صًذگی

 .ثبس اص سحوت الْی یبد هی کٌذ ٍ پشٍسدگبس خَیص سا ثب ایي ٍغف هی ستبیذ 60

  

 قشآى ٍ سحوت پشٍسدگبس

ست ٍ کلوِ سحین ًیض ثِ جض دفؼبتی کِ دس ثبس دس قشآى آهذُ ا 41ثِ کبس سفتِ، حذٍد  "ثسن اهلل  "کلوِ سحوي ثِ جض هَاسدی کِ دس 

  .ثبس دیگش دس قشآى هجیذ ثکبس سفتِ است 80تکشاس گطتِ، حذٍد  "ثسن اهلل  "

  .اهب اگش آیبت هختلف قشآى کشین سا ثشسسی کٌین، ثب حقبئقی ػویق اص سحوت الْی هَاجِ هی گشدین

: خذاًٍذ سحوت سا ثش خَیص الصم ٍ ٍاجت سبختِ است ٍ هی فشهبیذقشآى کشین غشاحتبً اص جبًت پشٍسدگبس هتؼبل اػالم هی داسد کِ 

، اهب ّیچ کجبی قشآى کشین، ّشگض دس خػَظ ((54سَسُ اًؼبم، فشاصی اص آیِ )) "... پشٍسدگبستبى، سحوت سا ثش خَد فشؼ کشدُ... "

ی گًَبگًَی سا ثشهی ضوشد کِ خذاًٍذ حتی دس ًقطِ هقبثل، قشآى کشین ًوًَِ ّب. ػقبة پشٍسدگبس چٌیي سخٌی ثِ هیبى ًیبهذُ است

لزا دس خػَظ گٌبّبًی ثِ غیش اص . حتی ثذٍى آًکِ ثٌذگبًص تَثِ کٌٌذ، ثب سحوت گستشدُ خَیص،اص ػقبة آًبى چطن هی پَضذ



 ...ثخطذ هى( ثخَاّذ ٍ ضبیستِ ثذاًذ)تش اص آى سا ثشاى ّش کس  ٍ پبییي! ثخطذ ضشک سا ًوى( ّشگض)خذاًٍذ  ": ضشک هی فشهبیذ

، هطخع است کِ دس ایي آیِ سخي اص ثخطص پس تَثِ اًسبًْب ًیست، چشا کِ دس آى حبلت خذاًٍذ (48سَسُ ًسبء، آیِ ))"

 (.ّشکسی سا کِ تَثِ کٌذ، حتی اگش هطشک ًیض ثبضذ، ثبص ًیض هی آهشصد

ص سحوت پشٍسدگبسش هأیَس ًوی قشآى ایي سحوت الْی سا آًقذس ٍسیغ هی داًذ کِ آضکبسا اػالم هی داسد ثجض گوشاّبى، ّیچ کس ا

جض گوشاّبى، چِ کسى اص سحوت پشٍسدگبسش هبیَس : گفت( اٍ) " :هی فشهبیذ( ػلیِ السالم)گشدد ٍ ثِ ًقل اص حضشت اثشاّین 

  !ضَد؟ هى

 سحوت الْی ٍ آغبص ٍ اًجبم خلقت

ًطأ خلقت سا سحوت خذاًٍذ هی ٌّگبهی کِ قشآى کشین اصآغبص خلقت اًسبى سخي هی گَیذ، سخي اص سحوت پشٍسدگبس است ٍ م

سَسُ َّد، آیِ )‘) "!... آًْب سا آفشیذ( پزیشش سحوت)ٍ ثشاى ّویي ! هگش کسى سا کِ پشٍسدگبست سحن کٌذ... "داًذ ٍ هی فشهبیذ 

 ": ٍ هَقؼی ًیض کِ ثِ پبیبى صًذگبًی دًیَی ٍ ثشپبئی قیبهت هی سسذ، ثبص ّن اص سحوت الْی سخي هی گَیذ ٍ هی فشهبیذ(( 119

ٍ ثِ ّویي )سا ثش خَد، حتن کشدُ؛ ( ٍ ثخطص)اص آى خذاست؛ سحوت »: ثگَ« آًچِ دس آسوبًْب ٍ صهیي است، اص آى کیست؟»: ثگَ

  ((12سَسُ اًؼبم، آیِ )) "... ، ثطَس قطغ ّوِ ضوب سا دس سٍص قیبهت، کِ دس آى ضک ٍ تشدیذى ًیست، گشد خَاّذ آٍسد(دلیل

ّن کِ آیبت قشآى کشین خذاًٍذ هتؼبل سا ثشای تکزیت کٌٌذگبى هؼشفی هی کٌذ، پیص اص ّش  ثٌبثش ایي طجیؼی است حتی ٌّگبهی

چیض اص سحوت پشٍسدگبس سخي ثِ هیبى هی آٍسد ٍ اٍ سا غبحت سحوت گستشدُ ای تَغیف هی ًوبیذ کِ سحوت اٍ ثش ّوِ چیض سبیِ 

سَسُ .))"... اى داسد پشٍسدگبس ضوب، سحوت گستشدُ»: آًْب ثگَ، ثِ (ٍ ایي حقبیق سا ًپزیشًذ)اگش تَ سا تکزیت کٌٌذ  " :افکٌذُ است

  ((147اًؼبم، آیِ 

  

  !یأس ّشگض

ثِ جض گوشاّبى، ّیچ کس اص سحوت پشٍسدگبسش هأیَس  :قشآى ایي سحوت الْی سا آى قذس ٍسیغ هی داًذ کِ آضکبسا اػالم هی داسد 

جض گوشاّبى، چِ کسى اص سحوت پشٍسدگبسش هبیَس : گفت( اٍ) ": ایذهی فشم( ػلیِ السالم)ًوی گشدد ٍ ثِ ًقل اص حضشت اثشاّین 

  ((.56سَسُ حجش، آیِ )) "! ضَد؟ هى

آى ٌّگبم کِ دسیبی سحوت الْی ثِ تالطن هی افتذ، خطبة آیِ تغییش هی کٌذ ٍ خذاًٍذ خَد هستقیوبً ثب ثٌذگبى سٍی ثشتبفتِ 

ئی کِ آًبى اًجبم دادُ اًذ، ثبص آًبى سا ثٌذُ خَیص هی خَاًذ ٍ ثِ آًبى هی اٍ ثب توبهی گٌبّبى ٍ ًبفشهبًی ّب. خَیص سخي هی گَیذ

اى ثٌذگبى هي کِ ثش خَد اسشاف ٍ ستن » :ثگَ ": گَیذ کِ اص سحوت هي هأیَس ًطَیذ، هي توبهی گٌبّبى ضوب سا خَاّن آهشصیذ

سَسُ صهش،آیِ ) ". اٍ ثسیبس آهشصًذُ ٍ هْشثبى است آهشصد، صیشا اص سحوت خذاًٍذ ًَهیذ ًطَیذ کِ خذا ّوِ گٌبّبى سا هى! ایذ کشدُ 

53) 

 ًوًَِ ّبئی اص سحوت الْی



  .حتی قشآى کشین ثِ ایي هیضاى ًیض ثسٌذُ ًوی کٌذ ٍ ًوًَِ ّبئی اص سحوت پشٍسدگبس سا ًیض ثِ هب ًطبى هی دّذ

ٍجَد داسد سا اص جبًت پشٍسدگبس ٍ ًطبًِ ای اص ، هحجت ٍ هَدتی کِ ثیي صى ٍ ضَّش ((21سَسُ سٍم، آیِ ))سَسُ سٍم  21قشآى دس آیِ 

ایي ثذاى هؼٌی است کِ ایي ػطق ٍ ػالقِ سشضبس سا ًیض خذاًٍذ قشاس دادُ است، ٍ غذ الجتِ کِ سحوت . هی ضوشد  ًطبًِ ّبی اٍ ثش

 .خَد اٍ ثسیبس فشاتش اص ایٌْبست

ًبفشهبًی ٍ سشپیچی هی کٌذ، ٍ غذ الجتِ طجیؼی است  هب ثبسّب دس طَل صًذگی هطبّذُ کشدُ این کِ ضخػی اص فشهبى فشدی دیگش

اگش ٍاقؼب آى ضخػی کِ ًبفشهبًی اٍ غَست پزیشفتِ است، اًسبًی . کِ ثِ هَجت ّویي ػػیبى، سضاٍاس تٌجیِ ٍ هجبصات اٍ هی ضَد

اهب آیب . ش خَیص قشاس هی دّذکشین ٍ غجَس ٍ هْشثبى ثبضذ، ًْبیتبً اص ًبفشهبًی اًجبم ضذُ هی گزسد ٍ فشد هقبثل سا هَسد ػفَ ٍ ثخص

تبکٌَى دیذُ این کِ ایي ًبفشهبًی سا کسی فشهبًجشداسی تلقی کٌذ ٍ آًشا پبداش ًیض ثذّذ؟ پشٍسدگبس هْشثبى هب دس قشآى کشین، دس 

حسٌبت خػَظ ػذُ ای کِ ایوبى هی آٍسًذ ٍ تَثِ هی ًوبیٌذ ٍ اغالح هی کٌٌذ، هی فشهبیذ کِ سیئبت ٍ ًبفشهبًی ّبی آًبى سا ثِ 

 (70سَسُ فشقبى، آیِ ...)هجذل هی کٌن

  

 غفح الْی، سحوتی ثی ّوبًٌذ

آیب هفَْم غفح الْی سا کِ دس هتَى اسالهی اص غفبت پشٍسدگبس ثش ضوشدُ ضذُ است، هی داًیذ؟ هب اًسبًْب هوکي است دس طَل 

پَضی کٌذ ٍ هب سا هَسد لطف خَیص قشاس داد،  اگش اٍ اص ایي ًبفشهبًی هب چطن .صًذگی خَیص ًبفشهبًی فشدی سا اًجبم دادُ ثبضین

طجیؼی است کِ ّش هَقغ اٍ سا هی ثیٌین، ثِ یبد ًبفشهبًی خَیص هی افتین ٍ لطف اٍ سا ثِ خبطش آٍسدُ ٍ دس دسٍى خَیص ضشهٌذُ 

  .هی ضَین

ٍد، اهب ًوی تَاًذ ایي اگش آى فشد دس ًْبیت هحجت ثبضذ، هوکي است کبسی کٌذ کِ ًبفشهبًی ٍ سشپیچی هب اص رٌّص فشاهَش ش

ٍلی دسثبسُ خذاًٍذ ثشػکس است؛ پشٍسدگبس هب ّیچ چیض سا . هسألِ سا اص یبد هب ثجشد ٍ ضشهٌذگی هب دس ثشاثش خَیص سا چبسُ کٌذ

فشاهَش ًوی کٌذ، اهب ثِ گًَِ ای ػول هی ًوبیذ تب هب ًبفشهبًی خَیص سا فشاهَش کٌین ٍ دس دسگبُ اٍ حتی احسبس ضشم ٍ خجبلت 

  ...ایي ّوبى هفَْم غفح الْی است. ًٌوبئین ًیض

ّوبًگًَِ کِ هی داًیذ، ػٌَاى  .هؼوَال هی تَاى هْوتشیي ٍ ثشجستِ تشیي هفبّین یک هکتت سا اص ضؼبس ٍ ػٌَاى آى دسیبفت ًوَد

سسَخ داسد ٍ است کِ دس صٍایبی گًَبگَى صًذگی هسلوبًبى  "ثسن اهلل الشحوي الشحین  "توبهی کبسّبی هسلویي، ػجبست ضشیف 

 سَسُ ّبی هختلف قشآى کشین ًیض ثب آى آغبص هی گشدد 

 اًزاس الْی، جلَُ ای اص سحوت

اهب خذاًٍذ تٌْب ثِ غشف فشٍ فشستبدى ایي دستَسات ٍ فشاهیي ًیض اکتفب ًٌوَد ٍ ثش طجق سحوت خَیص دس قجبل ػول ثِ ایي 

  .فشهبًجشداسی هب ًیض ٍػیذ ػزاثی دسدًبک سا ثِ هب سسبًیذدستَسات، ثشای هب پبداضی سا هقشس ًوَد ٍ ثشای ػذم 



ثش ایي اسبس هطخع هی ضَد کِ ػقَثت پشٍسدگبس غیش اص ػقَثت ثٌذگبى است کِ ثشای دلخَضی ٍ اًتقبم ثبضذ، ثلکِ حتی آفشیذى 

  .جٌْن ٍ سخي گفتي اص آى دس آیبت گًَبگَى قشآى کشین ًیض ثشخبستِ اص سحوت الْی است

ثَد ٍ اص ػزاة آى دس دل اًسبًْب ّشاس ٍجَد ًذاضت، ثسیبسی اص اًسبًْب اًگیضُ ای ثشای گبم گزاسدى دس هسیش کوبل اگش جٌْن ى

  .ًذاضتٌذ ٍ اص تجبّی خَیص سٍیگشداى ًجَدًذ ٍ دس ًتیجِ ثِ کوبل ٍ سؼبدت خَد ًیض دست ًوی یبفتٌذ

است کِ اگش پشٍسدگبسهبى جٌْن سا ًوی آفشیذ ٍ یب اگش  حتی سخي اص جٌْن گفتي ًیض تجلی سحوت الْی است ٍ هطخعثٌبثشایي 

هطوئي ثَدین کِ ّشگض ػزاة آخشت ثِ ٍقَع ًوی پیًَذد، دیگش ایي اًزاس اسصش ٍ اثشی ًخَاّذ داضت ٍ ثسیبسی اص هشدم ثذٍى ّیچ 

  .دغذغِ ای هسیش ثیشاِّ سا خَاٌّذ پیوَد

پذسی سا دس ًظش ثگیشیذ کِ پضضک است ٍ پسشی داسد کِ داسای . کٌین ثشای سٍضي تش ضذى ثحث، هثبلی سا ثِ ّوشاُ ّن ثشسسی هی

چٌیي پذسی کِ دست ثِ چبقَ هی ثشد ٍ ثذى پسش خَد سا هی ضکبفذ آیب غضت ٍ  .غذُ ای خطشًبک دس دسٍى ثذى خَیص هی ثبضذ

هت اٍ ًسجت ثِ پسشش اٍ سا سجت ایي کبس اٍ هی ضَد ٍ یب هحجت ٍ سح... خطن اٍ ٍ یب حتی اًگیضُ ثذست آٍسدى پَل ٍ ضْشت ٍ

 ٍاداس ثِ اًجبم چٌیي ػولی هی کٌذ؟

دس خػَظ پشٍسدگبسهبى ًیض دقیقب ثِ ّویي غَست است، خذائی کِ ّیچ ًیبصی ثِ طبػت هب ًذاسد ٍ ًبفشهبًی هب ًیض گضًذی ثِ اٍ 

 ًکٌٌذ؟ ًوی صًذ، آیب جض ایٌست کِ سحوت اٍ هٌطأ خلقت جٌْن هی گشدد تب ثٌذگبى اٍ ساُ تجبّی سا طی

    ثخص قشآى تجیبى

 

 :هٌبثغ

 پشسوبى

 سبیت پبسخگَ

 


