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 ذًبًٍجیٌبالحوذ اهلل سة الؼبلویي ٍ غل اهلل ػلی سی

 هحوذ ٍ الِ الطیجیي  الطبّشیي

لبل اهلل تؼبلی فی وتبثِ: اػَر ثب هلل هي الطیطبى 

الشخین: اى ّزُ اهتىن اهِ ٍاحذُ ٍ اًب سثىن 

 فبػجذٍى.

ثحثی سا وِ ثشای طشح دس ایي خلسِ دس ًظش 

گشفتِ ام ثب تَخِ ثِ ػٌَاًی وِ پیطٌْبد ضذ وِ دس 

هجبًی ٍحذت اسالهی است یه ًگبُ وَتبّی 

است ثِ ٍحذت اسالهی اص ًظش ػلن االختوبع 

اسالهی. هجبًی ٍحذت اسالهی اص ًظش ػلن 

االختوبع اسالهی. ّن ػٌَاى سا تَضیح خَاّین 

ث سا. ٍ ٍلتی ثحث سا ثِ داد ٍ ّن اغل ثح

سشاًدبم سسبًذم دس هَسد ساّىبسّبی ػلوی ٍحذت 

اسالهی ٍ تدشثِ ای وِ دس ایي ػشغِ ثذست 

اهذُ ٍ ّن ًتبیح ثذست اهذُ ّن هطبلجی سا ػشؼ 

خَاّن وشد. هب هی گَیین ػلن االختوبع اسالهی 

هب هتؼمذ ین وِ دس هٌبثغ دیٌی هبى تجیٌی اص َّیت 

ثش خبهؼِ ٍ سٌت ّبی حبون  خبهؼِ ٍ لَاًیي حبون

ثش حشوت ٍ تىبهل خَاهغ ٍخَد داسد. هب دس لشاى 

وشین ٍ سٍایبت هشٍیِ ی ایوِ هؼوػَهیي )ع( 

یه دستگبُ ػلوی تجیي ضذُ ای اص لَاًیي حبون 

ثش خَاهغ ٍ یه تحلیلی اص خَاهغ ثطشی داسین. وِ 

ثشخی اص لَاًیي ػلن االختوبع اسالهی هب دس اثبس 

اوٌذُ  هثل هشحَم ػالهِ ی ثضسگبى ثطَس پش

طجبطجبیی ٍ هشحَم هطْشی ٍ هشحَم ضْیذغذس ٍ 

ایت اهلل هػجبح هطشح ضذُ. ٍ ّوچٌبى خبی 

ثحث فشاٍاى داسد. هب دس ایي خلسِ ثِ سِ پشسص 

پبسخ هی دّین ٍ دس پی اى سؼی هی وٌین وِ 

ولیبتی سا پیشاهَى هجبًی ٍحذت اص ًظش ػلن 

 االختوبع اسالهی هطشح وٌین .

 پشسص ایي است:  سِ

ایب خَاهغ ثطشی داسای یه ٍحذت حمیمی  -1

ّستٌذ؟ یب ًِ؟ ثِ صثبى دیگش ایٌىِ ایب ٍحذت 

خَاهغ حمیمی است یب اػتجبسی؟) هب ثِ ّش حبل 
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ثشای خَاهغ یه ٍحذت هی ثیٌین. گفتِ هی ضَد 

خبهؼِ ی  -خبهؼِ ی اسٍپب -خبهؼِ ی  ایشاى

  هسیحی...

ی اسالهی  ایي ًَع ولوِ ّب دس فشٌّگ ػبهِ

هشدم دس ّوِ ی خَاهغ ٍخَد داسد وِ ًطبى هی 

دّذوِ ًَػی ٍحذت دس خبهؼِ ٍخَد داسد.  حبال 

ایب ایي ٍحذت حمیمی است یب اػتجبسی 

)فشضی(؟اگش هب دس پبسخ ثِ سَال اٍل ثِ ایي 

ًتیدِ سسیذین وِ ٍحذت ثیي خَاهغ حمیمی است 

ٍ خَاهؼی سا وِ حمیمتب ٍاحذًذ سا ضٌبسبیی وٌین 

 الجتِ خَاهغ اػتجبسی ّن داسین. پس

هالن ٍحذت حمیمی یه خبهؼِ چیست؟ ثِ  -2

ػٌَاى دیگش هالن ٍحذت حمیمی دس خبهؼِ 

 اسالهی چِ هی تَاًذ ثبضذ؟

ٍحذت حمیمی دس خبهؼِ داسین ٍ اى ّن هالن 

 داسد. 

ٍحذت حمیمی یه خبهؼِ ی اسالهی ٍاحذ  -3

چیست؟ٍحذت حمیمی دسخَاهغ داسین ٍاى ّن 

داسد حبال هالن ٍحذت حمیمی یه خبهؼِ  هالن

 اسالهی چیست؟

ثِ ًظشم ایي ثحث اسبسی تشیي ثحث دس هجبًی یب 

هالن ٍحذت خبهؼِ اسالهی است: ثحث  خبهؼِ 

ضٌبسی است اهب ًِ اص ًَع خبهؼِ ضٌبسی خذا 

گشیضاًِ ٍ خذا ستیضاًِ ثلىِ خبهؼِ ضٌبسی اص 

شسص دیذگبُ لشاى ٍ سٍایبت ٍ هجبًی دیٌی هب. اهب پ

اٍل وِ ایب دس خَاهغ ٍحذت حمیمی هی تَاًذ  

ٍخَد داضتِ ثبضذ یب خیش؟ ایب ٍحذت حمیمی دس 

خبهؼِ ا ی ٍ یب خَاهؼی داسین یب ًِ اػتجبسی است؟ 

پبسخ پشسص ثش هجٌبی لشاى وشین ایي است وِ هب 

خَاهغ ٍاحذ حمیمی داسین ٍ ّویطِ دس طَل 

صًذگبًی ثطش داضتین وِ خبهؼِ ٍاحذ حمیمی 

ضتین. ثِ چِ دلیل هب هذػی ّستین وِ اص دیذگبُ دا

لشاى هب خبهؼِ ی ٍاحذ حمیمی داسین ٍ هٌظَس هب 
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اص خبهؼِ ی حمیمتب ٍاحذ چیست؟ هٌظَس هب اص 

خبهؼِ ی ٍاحذ حمیمی ایي است وِ َّیت ٍاحذ ٍ 

اى یؼٌی سشًَضت ٍاحذ ٍ سًََضت ٍاحذ یؼٌی ّش 

 خبهؼِ ای سا هب خبهؼِ ی هتحشن هی داًین خبهؼِ

سیبل است ٍ دس حبل تغییش است همَلِ ای سیبل 

است ٍ ایي همَلِ ی سیبل هالن حشوت ّویطِ 

داسد ٍ یه ػٌػش ٍاحذ ایي حلمبت دگشگًَی سا ثِ 

ّن پیًَذ هی صًذ ٍیه هَخَد  ٍاحذ دس حبل تغییش 

هی سبصد ) هثل خسن هب وِ سلَل ّبی هب دس 

 حبل تغییشًذ اهب هب یه ٍاحذ حمیمی ّیستین.

ثِ ًَخَاًی ٍ ثِ پیشی هی سسذ ٍلی  وَدوی

اضخبظ هی گَیٌذ ایي ّوبى اًسبى دس خَاًی ٍ 

وَدوی اش است( ایي ػٌػش حلمِ ّبی پشاوٌذُ ٍ 

هتغیش سا پیًَذ هی صًذ ٍ ثه هَخَد ثِ ّن پیَستِ 

ی سیبل هی سبصد حبال ثحث هی وٌین وِ ایي 

ٍخَد فشد هالن ٍحذت اش چیست؟ َّیت 

ت؟ اى َّیت ٍاحذ ٍ ضخع ٍاحذ اًسبًی ثِ چیس

اى ساثطِ است وِ حلمِ ّب سا ثِ ّن پیًَذ هی صًذ. 

حبال ایي ضخع سیبل سشًَضتی داسد ٍ دس ًتیدِ 

ی ایي سشًَضت ًتبیدی سا ّوبى ضخع هتحول 

هی ضَد.)ضخع پیش ًتبیح   دس دٍساى خَاًی اش 

سا هتحول هی ضَد. خَاهغ ثطشی ّن ایي 

ذ ٍ ثبثت ضخػیت   سا داسًذ چَى ایي خبهؼِ خبه

ًیست ثلىِ هتغیش ٍ سیبل است( خبهؼِ ی اهشٍص 

سٍص پیص   تفبٍت داسد. ػذُ ای اص  22ایشاًی ثب 

دًیب سفتٌذ ٍػذُ ای ٍاسد ایي خبهؼِ ضذًذ ٍلی 

َّیت ایي خبهؼِ ٍ سشًَضت ٍاحذ ٍ هسَلیت 

ّبی ایي خبهؼِ تفبٍتی ًىشدُ. ٍ ًتبیح هسیَلیت 

اضت ّبی خبهؼِ ی لجل سا خبهؼِ ی ثؼذی ثشد

هی وٌذ ٍ اثش هی پزیشد. ٍ ایي سا دس لشاى وشین هب 

هی ثیٌین. حبال هالن ایي ٍحذت ٍ ًطبًِ ی 

-2سشًَضت ٍاحذ    -1ٍحذت  دٍ چیض است؟ 

هسیَلیت ّبی ٍاحذ) ّش دٍ دس لشاى است( هثال 

دس لشاى ثش سٍی ایي هؼٌب تىیِ ضذُ وِ ثسیبسی اص 
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ٍ  خَاهغ داسای ٍحذت اًذ ٍ هسیَلیت ّبی داسًذ

سشًَضتی ٍاحذ ثش سٍی ّوِ ی خَاهغ حىن 

فشهبست.هثال دس هَسد خبهؼِ فشػَى هیفشهبیذ: 

یمذم  لَهِ یَم المیبهِ. فبلیْن الٌبس فیئس یَم 

الوَلَد سٍص لیبهت فشػَى پیطبپیص لَم خَد ساُ 

ثشد)چِ ثخَاٌّذ ٍچِ   یهیشٍد ٍلَم ساداخل خٌْن ه

دس لشاى وشین  است ٍاحذ سشًَضت ًخَاٌّذ

دسچٌذخبگفتگَیی سادسخٌْن ثیي هستضؼفیي 

ٍهستىجشیي داسای سشًَضت ٍاحذ روش هی وٌذ 

ٍاحذست ٍ یه خبهؼِ ی ٍاحذ وِ َّیت ضبى 

وِ هستضؼفبى هالهت هی وٌٌذ هستىجشاى  داسًذ.

سا  . هستضؼفبى ثِ هستىشاى خَاهغ هی گَیٌذ وِ 

هب چَى اص ضوب پیشٍی هیىشدین ثیبیذ پس 

بل هب سا ضوب هتحول هسئَلیت ٍ ًتبیح اػو

ثطَیذ.وفش هب سا ضوب ثبیذ هتحول ضَیذ) سشًَضت 

ٍاحذ ( اًْب هی گَیذ ثِ) اًب ول فیْب(  ضوب ّن 

هثل هب دس ایي هسئَلیت ضشیه ّستیذ هثل هب 

هسئَلیت ٍاحذ داسیذ. ػَالت سفتبس سا ّوِ هتحول 

 هی ضًَذ.

دس لشاى خبلت است وِ ثِ یَْدیبى دٍساى سسَل 

ی وٌذ وِ لل لذ خبئىن.... ثِ ثٌی اوشم  خطبة ه

اسشائیل دٍساى سسَل اوشم هی گَیذ وِ اًجیبئ 

پیطیي ثشای ضوب هدؼضُ اٍسدًذ چشا اًْب سا وطتیذٍ 

حبال اص هي هؼدضُ هی خَاّیذ. چَى َّیت 

هطتشن است پیبهجش وطتي پیبهجشاى دس چٌذ غذ 

سبل پیص سا ثِ یَْدیبى هٌتست وشد؟ چَى 

ِ ٍاحذ است دس هسئَلیت َّیت ٍاحذ است ٍ خبهؼ

ضشیه است. تَ دس خبهؼِ االى هسئَلی دس ثشاثش 

سبل  ییص 322 222سفتبسی وِ ّویي خبهؼِ دس 

اًدبم دادُ ثِ ضشطی وِ تَ َّیت اى خبهؼِ سا 

پزیشفتِ ثبضی پس دس هسئَلیت ّب ٍ ػَالت 

دس ایبت ٍ سٍایبت فشاٍاى ثِ ایي ضشیه ّستی. )

)ع( دس فشهبیطبتطبى  پشداختِ است(. اهیش الوَهٌیي

هی فشهَدًذ : اص خطجِ ی ًْح الجالغِ  ایْب الٌبس 
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اًوب یدوغ الٌبس الشضب ٍ السغت: اًچِ خبهؼِ ٍاحذ 

سا ایدبد هی وٌذ خطٌَدی ٍ ًبخطٌَدی است. ) 

 فؼمشٍّب فبغجح ًبدهیي( 

خبهؼِ َّیت داسد ٍ ٍلتی َّیت داضتِ ّوِ افشاد 

لَم غبلح ًسجت ثِ سفتبس اختوبػی هسئَل اًذ. 

ّوِ وِ ًشفتٌذ ًبلِ ی غبلح سا پی وٌٌذ ٍلی 

 "خذاًٍذ فشهَد: فؼمشٍّب هشدم  پی وشدًذ ًبلش سا 

 "ٍحذت دس سشًَضت حمیمی یه خبهؼِ است

پس هب تب وٌَى ثِ ایي سَال پبسخ دادین وِ 

خَاهغ ٍحذت حمیمی داسًذ دهؼٌبی ٍحذت حمیمی 

ٍ ٍحذت دس سشًَضت ٍاحذ ثشای ّوِ ای افشاد 

ؼِ است ٍ ٍحذت دس هسئَلیت ّبی ًبضی اص خبه

سفتبس ّبی اختوبػی ( . ایي ًسجت ثِ پشسص اٍل 

ثَد وِ اص دیذگبُ  اسالم خَاهغ ٍحذت حمیمی 

داسًذ. ) ایي ایِ ضشیفِ وِ ایي گشٍُ هتوسه ثِ 

اًٌذ : اى ّزُ اهِ ٍاحذُ ّویي هؼٌب سا هی 

سسبًذوِ دس لشاى سَسُ ی اًجیبء: ضذُ اًذ یؼٌی 

هَهٌیي اص اثتذا تب اهشٍص ّوِ داسای اهِ  سلسلِ ی

ٍاحذ ّستٌذ. ) سَال ایب هٌدش ثِ خجش اختوبػی 

ًوی ضًَذ؟ خَاة: خجش اختوبػی یؼٌی چِ؟ لَاًیي 

خجشی    حبون است ثش خبهؼِ  ٍلی  ًِ ثِ هؼٌبی 

اخجبس اًسبًْب ثلىِ ثِ هؼٌبی هختبس ثَدى گضیٌص 

وِ ساُ خجشی . ثش خْبى هب خجش ٍالغ است ٍلتی 

ثبساى هی ایذ ثی ػلت وِ ًیست. ػلت ثبساى  

ثبساى است . ػلت صلضلِ  صلضلِ است. لَاػذ هَاد 

تطیىل دٌّذُ یه سبختوبى ثبػث سیضش اى 

است. اگش دس گضیٌص لَاػذ حبون ثِ هَاد 

سبختوبهی ثی دلت وشدی  ًتیدِ ی اى سیضش 

سبختوبى است ٍ ثلؼىس اگش دس گضیٌص ایي 

ج دادی پبیذاسی لَاػذ خجشی دلت ثِ خش

سبختوبى سا دس پی خَاّذ داضت. لَاًیي خجشی 

اًسبى  "اص "اًسبى ًیست ثلىِ  "ثش "اختوبع ّن 

االًسبى ًیست ثلىِ ثؼذ  "خجش لجل"است . 

االًسبى است یؼٌی اًسبى حبون ثش لَاًیي خجشی 
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است دس ّش خْتی اًسبى هی تَاًذ ایي لَاػذ سا ثِ 

تبس وٌٌذ ثِ ػَالجی وبس گیشد اگش خبهؼِ ایٌگًَِ سف

هٌدش هی ضَد چِ خَة ٍ چِ ثذ. ػبلجت خَة ٍ 

اًسبى ًیست ثلىِ  "ثش  "ػبلجت ثذ. پس لَاًیي 

 اًسبى ثشخبستِ هی ضَد. "اص  "لَاًجي 

ٍ اًسبى حبون ثش ایي لَاًیي است. پس ایي 

لَاًیي ثؼذ االًسبًی ّستٌذ  ًٍِ لجل اًسبًی . ٍ 

: هالن هحىَم اسادُ اًسبى ّستٌذ. پشسص دٍم

ٍحذت حمیمی خَاهغ چیست؟ چِ ػٌػشی خبهؼِ 

 سا تجذیل ثِ یه خبهؼِ ی وٌذ؟

دس اًسبى ، سٍح اش است. وَدن، ًَخَاى ضذ ٍ  

پیش ضذ ٍ اًچِ وِ ضخػیت ایي وَدن سا ٍاحذ 

ًگِ هی داسد ٍ دس دگشگًَی ّب ثبثت است، اص اى 

ثِ َّیت، ضخػیت، خبى ٍ سٍح ٍ.. تؼججش هی 

است ٍ هالن ٍحذت  ضَد وِ هَخَدی ٍاحذ

اًسبى است. دس خَاهغ ّن َّیت اختوبػی ٍخَد 

داسد. ٍّش اًسبًی وِ اص خبًَادُ ثِ خبهؼِ پب هی 

گزاسد  ثب ضخػیت خذیذ هَاخؼِ هی ضَد. اًسبى 

دس خبًَادُ ضخػیت داسد وِ اص اسصش خبًَادُ 

ًطبت هی گیشد ٍ اگش ّوبى اسصش ّب دسخبهؼِ 

حىن سشیبى داضتِ ثبضذ اى ضخػیت هست

هیطَدٍاگش اسصضْبی خبهؼِ ثبَّیت ضخع 

دستضبد ثبضذٍ لػذ دگشگًَی اى ضخػیت ثبضذ 

ثِ ّوشاّی ثب اى َّیت دس خبهؼِ هی پشداصد ٍ یب 

ثب ًفبق ضخػیت دچبس هی ضَد وِ گبّی 

ضخػیت سا ثشٍص هی  دّذ  ٍ ٍلت دیگش 

ضخػیتی هتفبٍت اص ضخػیت اٍل. پس  خَاى 

ب ایي سِ حبلت وِ اص خبًَادُ ثیشٍى هی ایذ ث

ثشخَسد هی وٌٌذ وِ یبّوبى ضخػیت سا اداهِ هی 

دّذ ٍ هستحىن هی وٌذ ٍ یب اگش ّوبًگ ثبضذ 

ضخػیت اختوبػی اٍ سا هٌملت هی وٌذ ٍ یب ثِ 

ػىس ضخػیت فشدی اٍ سا دس همبثل َّیت 

خبهؼِ لشاس هی دّذ وِ ػلن االختوبع اسالهی هی 

س گَیذ وِ اگش خبهؼِ ضذ الْی ثبضذ دٍ ساّىب
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ٍخَد داسد  یب ایي وِ دس اى خبهؼِ ثوبًذ اػتشاؼ 

وٌذ ٍلَ اػتشاؼ للجی ثبضذ ٍ غیبًت ضخػیت 

دسًٍی ثبضذ ٍ اى لن یستطغ    فتطجِ: اگش هٌىش 

داضت خبهؼِ ای ٍ هَضغ ًگیشد دس ّیچ یه اص 

ایي سِ سدُ یؼٌی دست) تغییش خبهؼِ( صثبى )صهیٌِ 

دچبس سبصی تغییش( ٍ یب لجلی )خَد سا ًگْذاسد( 

ًفبق هی ضَد ٍ یب ساُ دٍم ایي است ّدشت وٌذ. 

ایي ًطبًذُ ی ایي است وِ خبهؼِ َّیت داسد وِ 

ضىل دٌّذُ ی ضخػیت ٍاحذ خبهؼِ است. 

دسهجٌبثغ دیٌی هب ٍ لشاى، ػطك ٍ ًفشت هالن 

ایي َّیت ٍاحذ ثیبى ضذُ است. ّوبى چیذ ی وِ 

هب ثِ اى تَلی ٍ تجشی تؼججش هی وٌین. تَلی ٍ 

وِ ػطك ٍ ًفشت است هالن ٍحذت تجشی 

 اختوبػی است.

اهبم ػلی هی فشهبیذ: ایْبالٌبس اًوب یدوغ الٌبس  

الشضب ٍ السخت   اى چیض وِ هشدم سا گشد هی اٍسد 

ٍ هدتوغ هی وٌذ سضبیتوٌذی ٍ ًب سضبیتوٌذی 

 است.

ایي ّوبى تَلی) خطٌَدی( ٍ تجشی ) ًب  

خطٌَدی( است. سَسُ هوتحٌِ ایي حمیمت صیجب 

لَُ گش ضذُ وِ خذاًٍذ تبویذ فشاٍاى وشدُ وِ:  خ

یب ایْب الزیي اهٌَ ال تتخزٍاػشٍ ٍ ػذٍٍٍا اٍلیب      

تلمَى الیْن  ای وسبًی وِ ایوبى اٍسدیذ ًسجت 

ثِ وبفشاى دٍستی ًَسصیذ. دٍستی ثب وبفشاى ، 

َّیت دیٌی ضوب سا رٍة ٍ هضوحل هی وٌذ. تب 

ن اسَُ ایِ ی چْبسم. وِ هی فشهبیذ: لذوبى لى

حسٌِ فی ایشاّین.             اًی ثش     ثشای ضوب 

اسَُ ایت ثشای اثشاّین. چشا سشهطك است؟ چَى 

ثٌیبًگزاس خبهؼِ ی ٍاحذ اسالهی است. ثٌیبى گزاس 

خبهؼِ اسالهی وًٌَی ، اثشاّین است، ٍ هب خؼلىن 

 فی الذیي حشج هلِ اثیىن اثشاّین ٍ ضوب ّن...

اٍ ضوب سا ثِ اهت ٍاحذ ًبم ًْبد. اثشاّین)ع( پذس 

اختوبػی است. ایي خبهؼِ تَحیذی هب، پذسش 
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اثشاّین)ع(است  اغبص گشش اٍست . ایي خبهؼِ ی 

ٍاحذی حمیمی اٍلص اثشاّین است ٍ اسَُ ی 

هبست چشا؟ چَى هَضغ اش سا هطخع وشد وِ 

هب اص خذایبى ضوب ای وبفشاى ثی صاسین ٍ ثیي هب ٍ 

وٌی اثذی است هبداهیىِ  َّیت تبى سا ضوبدض

حفظ وٌیذ ثؼذ دس سَسُ ی هدبدلِ اخشیي ایِ هی 

سسذ   یَهٌَى ثب لیَم اخش یَادٍى     اٍػطیشتن           

 اٍل حضة ا...  ایٌدب سسوب خذاًٍذ 

خبهؼِ اسالهی ٍاحذ سا هطخع هی وٌذ وِ دس 

اى حضة است یؼٌی خبهؼِ ی ٍاحذ. ٍ هالن 

ة الطیطبى ٍ ثب حضة ا.. است سا خبهؼِ ای وِ حض

هطخع هی وٌذ ٍ  اى ّن دٍستی ثب دٍستبى خذا 

ٍ دضوٌی ثب دضوي خذا ٍ سسَل. پس هالن 

ٍحذت یه خبهؼِ ی ٍاحذ ٍ سٍح ٍاحذ اختوبػی، 

دٍستی ٍ ًفشت است. اًْب وِ دس دٍستی ٍ ًفشت 

ضبى یه خْت اًذ، خبهؼِ ی ٍاحذ ّستٌذ ٍ 

طی اص خبهؼِ ًطبًِ اش خَضٌَدی اص خطٌَدی ثخ

است ٍ ّوچٌیي ًب خطٌَدی اص دسد یه ػذُ ای 

 دیگش. فشهبیص سسَل خذا:

 الوَهي وبلدسذ الَاحذ...  

یؼٌی ، افشاد یه خبهؼِ  احسبس دسد هی وٌٌذ اص 

دسدوسی ٍ احسبس سضبیت هی وٌٌذ اص خطٌَدی 

وسی. ایي ًطبًِ ی سٍح ٍاحذ اختوبػی است وِ 

ایي پبسخ  پشسص دس وبلجِ ایي پیىش سشیبى داسد.  

دٍم ثَد. اهب تىولِ ی اى ایي است وِ ػطك ٍ 

ًفشت خبستگبُ داسد ٍ اى ّن اسصش ّبی هثجت ٍ 

هٌفی است. دٍستی دس خبهؼِ ی ثطشی سٍی َّا 

ثِ ٍخَد ًوی ایذ. سیطِ داسد ٍ  اى ّن ثبٍس ّبی 

اسصضی است. ثش هجٌبی اًدِ وِ خَة ٍ ثذهی 

خَة ٍ  ضوبسیذ دٍستی ٍ دضوٌی هی ٍسصیذ. ایي

ثذّب سا لشاى هی فشهبیذ وِ ایي خَة ٍ ثذّب دس 

اًسبى ّبیی خلَُ گش هی ضَد. خبهؼِ سّجشاى خَد 

سا ثش ایي هجٌب  اًتخبة هی وٌٌذ چَى دٍستص 

داسًذ ٍ اٍ سا خَثتش اص ّوِ هی داًٌذ ٍ ایٌْب 
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سّجشای حمیمی خبهؼِ اًذ یؼٌی خلَُ گش اسصضْبی 

ت ػلن هحجَة یه خبهؼِ اًذ ٍ ایي یه حمیم

االختوبع است وِ لبًَى ٍ لشاسدادٍ حالل ٍ حشام 

ًیست. یؼٌی ٍالؼیتی دس خبهؼِ است وِ دس لشاى 

تشسین هی وٌٌذ. اگش خبهؼِ دس دٍستی ٍ ًفشت 

اش هطتشن ثبضذ ٍ فشدی سا خلَُ گش ایي اسصضْب 

ثجیٌذ وِ اسصضْبی هثجت دس اٍ تجلَس داسد. ٍ ًفی 

ى حمیمی اسصضْبی هٌفی دس اٍست ٍ لزا سّجشا

خَاهغ طجك یه ًظبم تىَیٌی ضٌبختِ هی ضًَذ. 

هثال ػلی)ع( اگش سّجش خبهؼِ ای ثبضذ ثِ غشف 

گفتي صثبًی سّجش ًوی ضَد. ثلىِ ثشاسبس یه 

ًظبم تىَیٌی ػلی) ع( سّجش هی ضَد. ثِ ایٌىِ 

دیذ چِ وس اسصضْبی ػلی)ع( سا دٍست داسد ٍ 

اٍ ًسجت ثِ اسصضْبی  ػلی)ع( اص اًْب هتٌفش است، 

ّن هتٌفش است، پس اٍ هی ضَد ضیؼِ ی ػلی)ع(. 

پیشٍاى حمیمی طجك یه سبختبس حمیمی ٍ تىَیٌی 

ضىل هی گیشًذ ٍ ًِ ثب لشاس داد ٍ ٍضغ ٍ اًطبئ 

ایمبع. وسی ثگَیذ هي ضیؼِ ی ػلی ام ٍلی 

اسصضْبی هحجَة اٍ ثبلذ ٍ لَاسُ هؼبٍیِ هسبٍی 

است، فبیذُ ًذاسد. ایٌىِ هی ثجیٌیذ ػلی)ع( دس 

اػوبل سیبسی ٍ اختوبػی اش ثش اسصش ّب تىیِ 

داسدٍ حتی خالفت سا داد ٍلی اص اسصش ّب دست 

ثش ًذاضت ایي ػلی)ع( سا اهبم الوتمیي ٍ اهیش 

الوَهٌیي وشد ٍ ایٌىِ هحجت ػلی)ع( هالن ٍسٍد 

ثِ ثْطت هی ضَد. حبل ثب خَاة ایي دٍ پشسص 

سشاؽ سَال سَم هی سٍین وِ هالن ٍحذت دس 

سالهی چیست؟  هٌبثغ دیي ثشای ایدبد خبهؼِ ی ا

ٍحذت دس خبهؼِ ی اسالهی  ٍ ٍاحذ حمیمی چِ 

هحَس ٍحذتی پیطٌْبد هی وٌٌذ. ٍلتی ثِ لشاى 

هحجت ری المشثی،  "هشاخؼِ هی وٌین هی ثجیٌین 

ثِ ػٌَاى  "ٍ هَدت ال هحوذ غلَات ا... اخوؼیي

اخش هحوذی هطشح ضذُ گفت اى اخشی اال ػلی 

ن ػلیِ اخشا اال الوَدُ فی المشثی. اهلل لل ال اسئلى

ایي ّن سثطی ثِ ضیؼِ ًذاسد ثحث لشاًی ػوَهی 
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است هخػَظ ثِ یه گشٍُ ًیست)ثحث والهی 

یه گشٍّی ًیست( ًع غشیح لشاى است هَدُ 

ری المشثی،هحجت ال هحوذ اخش سسبلت ثیبى ضذُ. 

اخش دٍ گًَِ است. یه اخش ٍ یب پبداش لشاس دادی، 

ی ایٌمذس ثِ وسی حمَق هی سبػتی ٍ سٍصی ٍ هبّ

دّی ثبثت وبسی . حبل اخش ٍ هض دحمیمی چیست؟ 

وطبٍسص صحوت هی وطذ ٍ ثؼذ اص ًگْذاسی ٍ 

اثیبسی داًِ هَسن ثشداضت هی سسذ ٍ هضد حمیمی 

اش سا ثشداضت هی وٌذ، ایي لشاسداد ی ًیست. 

هضد حمیمی است. دس لشاى وشین اگش هَدت ری 

ضذُ ثِ ایي دلیل  المشثی ثؼٌَاى اخش سسبلت هطشح

است وِ پبداش حمیمی صحوبت سسَل خذا ٍ ًتبیح 

سًح سسَل خذا سا هی فشهبیذ: وٌتن خیش اهِ 

اخشخت الٌبس تبهشٍى ثب لوؼشٍف ٍ تٌَْى ػي 

هٌىش  ػدیت ًتیدِ ای داضتِ است. وبس ثِ ًتبیح 

اخشٍی ًذاسین. ًتبیح صحوبت سسَل خذا چِ ثَد؟ 

هِ ثَد. چَى پیًَذ ثٌیبى گزاس خیش اهِ ضذ چشا خیشا

ایي اهت ثَد. ػطك ثِ ثْتشیي ّب داضت ٍ ًفشت 

 اص ثذی ّب ٍ ثذتشیي ّب داضت  وٌتن خیش    

ثؼذ تبهشٍى ثب لوؼشٍف ٍ تٌَْى ػي الوٌىش. سًح 

سسَل خذا چِ تَلیذ وشد؟خیش اهِ سا.حبل ثبیذ 

گفت تذاٍم ایي خیشاهِ پبداش سسَل خذاست.لزا 

ساثیبى هیىٌذ)چَى  دس ایِ دیگش وِ اخش سسَل خذا

.ٍهباسئلىن ػلیِ هي اخشا ٍهباًب 1سِ ًَع آیِ داسین

.دسسَسُ ی 2هي الوتىلفیي.پبداضی ًویخَاّن.

فشلبى:ٍهباسءلىن ػلیِ هي اخشاال هي ضبءاى 

یتخز الی سثِ سجیال.هي اص ضوباخشی ًویخَاّن 

هگش ایٌىِ ساُ خذا سادس پیص ثگیشیذ.یؼٌی ساُ هي 

اهلل ػلی ثػیشُ ٍػلی  لل ّزُ سجیلی ادػَا الی

هي اتجؼي.ایي خبهؼِ اسالهی ٍایي ساُ هي 

است.آیِ سَم:لل ال اسءلىن ػلیِ هي اخش اال 

ٍهبسءلتىن هي اخش فَْ 4الوَدُ فی المشثی.

لىن.دس لشاى وِ تضبد ًیست،ّوبٌّگی هیبى ایبت 

چِ هیطَد؟.ثِ تػشیح خَد لشآى است.ثلِ ایٌْب 
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خَد ضوب  ّوبٌّگ است. ّوِ ی ایي اخشّب ثشای

هشدم است ثِ هي ًفؼی ًوی سسذ. حبال ایي چْبس 

ایِ سا وٌبس ّن ثگزاسیذ. ثب تَخِ ثِ تَضیحبت حبل 

ثِ ایي هی سسین وِ هَدُ المشثی ًتیدِ ی سًح 

سسَل خذا سا ثیوِ هی وٌذ ٍ خبهؼِ ی اسالهی سا 

تذاٍم هی دّذ  وِ خیش اهِ للٌبس  است تب ایي 

ثِ اى خبهؼِ ی تالش تذٍام پیذا وٌذ تب ثشسذ 

خْبًی ٍ ایي اخش، اخش حمیمی است. ثٌبثشایي دس 

لشاى وشین ، هؼیبس، ػطك ٍ ًفشت ال هحوذ )ظ( 

هؼشفی ضذُ. خبهؼِ ی اسالهی وِ هالن ٍحذتص 

ػطك ٍسصیذى ثِ اًچِ الْی است ٍ ًفشت اص اًچِ 

ضذ الْی است هی ثبضذ اًچِ هالن ػیٌی ایي 

ست ٍ  ػطك ٍ ًفشت هؼشفی ضذُ است ال هحوذ ا

هؼٌی اى ایي است وِ ال هحوذ خلَُ گبُ 

اسصضْبی ثشتشی ّستٌذ وِ ػطك ٍ ًفشت دیٌی ٍ 

اسالهی هب اص اى ثشخبستِ است ٍ ثش اى هتىی 

است ٍ ایي هحَس حمیمی خبهؼِ اسالهی است. ٍ 

ٍالؼب اگش خَاهغ اسالهی ثخَاٌّذ هتحذ ضًَذ ٍ 

هی تَاًٌذ ٍحذت حمیمی ثیي خَدضبى ایدبد وٌٌذ 

جت ال هحوذ)ظ( است ٍ هحجت اسصضْبی اى هح

ثش خبستِ ضذُ اص اًبى است ٍ ایي سا ضیؼِ ًوی 

گَیذ ٍ  ّضاساى سٍایت اص پیبهجش )ظ( است وِ دس 

هٌبثغ ضیؼِ ٍ سٌی هَخَد است ٍ ثیبى ضذُ است. 

اهیذٍاسم وِ خذاًٍذ هتؼبل ثِ هب تَفیك دّذ وِ 

ثتَاًین هؼبسف اسالهی لشاى وشین ٍ سٌت پیبهجش 

ٍ هؼػَهیي)ظ( سا خَة ثطٌبسین ٍ فشا  اوشم

ثگیشین ٍ ػول وٌین ثِ اًْب ٍ اص اًْب پیشٍی 

     وٌین.ٍاسالم ػلیىن ٍسحوِ اهلل ٍثشوبتِ
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