بِسمِ اهلل الّرَحمَن الّرَحِیم
آثار عمل صالح
دس خلسات لثل تِ هشٍس ٍ تشسسی آیات لشآى دس هَسد آثاس ػول غالح پشداختِ ضذ وِ دس ایي
خلسِ آیات سا پی خَاّین گشفت:
 سَسُ سثأ -آیِ :4
«ّلِيٓجٕضِىٓ اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَلِحٓبتِ إٍُّٔلَئهٓ ّلهُٓن هَغْفِشَةٌ ٍٓ سِصٕقٌ وَشِين»
دس ایي آیِ دٍ پاداش تشای افشاد هؤهٌی وِ ػول غالح اًدام هیدٌّذ روش ضذُ است:
 )1هغفشت :گاّی « هغفشت» تِ هؼٌی تخطص اص گٌاّاى هی تاضذ ٍلی هفَْم آى هٌحػش دس ایي
ًویتاضذ .تلىِ « هغفشت» یه ًَع همام هؼٌَی است وِ دس ٍالغ سشپَش گزاضتي سٍی همام پاییيتش ٍ
استماء تِ هماهی تاالتش هیتاضذ.
 )2سصق وشین :تِ ّش ًَع سٍصی هادی ٍ هؼٌَی هثل لشب الی اهلل« ،سصق » گفتِ هیضَد.
 سَسُ سثأ -آیِ :37
«ٍٓ هٓب أَهَٕٓاّلُىنٔ ٍٓ ّلَب إٍَّٔلَبدٔونٔ ثِبّلَتىِ تُمَشِثٔىنٔ عٌِذًَٓب صّٔلْفَى إِّلَب هٓيْ ءٓاهٓيَ ٍٓ عٓوِلَ صٓبّلِحٖب فَإٍُّٔلَئهٓ ّلهُٓنٕ جٓضَاءٔ
اّلّضِعٕفِ ثِوٓب عٓوِلَُاْ ٍٓ هٔنٕ فىِ اّلْغُشُفَبتِ ءٓاهٌَُِى»
دس ایي آیِ ،خذاًٍذ سِ پاداش ٍیژُ تشای وساًی وِ هؤهي ّستٌذ ٍ ػول غالح اًدام هیدٌّذ ،دس
ًظش گشفتِ است:
 )1خٓضَاءٔ الّضِؼٕفِ :دس اثش ػولی وِ اًدام دادُاًذ ،پاداش دٍ تشاتش هیگیشًذ .گاّی چطن اهیذ اًساى تِ
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ػولی است وِ اًدام دادٍُ ،لی گاّی اًساى توام اػوالی سا وِ اًدام دادُ دس هماتل خذاًٍذّ ،یچ
هیداًذ ٍ فمط چطن اهیذ تِ فّضل الْی داسد تا اص سٍی لطف ٍ تفّضّل خَد ،اػوال ًاچیض اٍ سا لثَل وٌذ.
ایٌداست وِ خذاًٍذ ،پاداش هّضاػف تِ اٍ هیدّذ.
ػاسف تضسگی هثل اهام خویٌی (سُ) هیگَیذ هي تا تِ حال دٍ سوؼت ًواص ّن تشای خذاًٍذ ًخَاًذُام.
ایي تیاى ،تؼاسف ٍ حشف ًیست ،تلىِ ٍالؼاً توام اػوال خَد سا تِ حساب ًویآٍسد ٍ اهیذٍاس است تِ
فّضل الْیً .گاُ اهام (سُ) چٌیي دیذگاّی است.
اًساًی وِ تِ ػول خَدش چطن دٍختِ ،دس هماتل ،تِ ّواى اًذاصُ پاداش هیگیشدٍ ،لی اًساًی وِ
ػولص سا دس هماتل خذاًٍذ ّیچ هیداًذ ٍ فمط تِ فّضل الْی اهیذ داسد ،خذاًٍذ تِ اٍ پاداش هّضاػف
هیدّذ ،اخش اٍ سا ّضاساى تشاتش هیوٌذ ،تِ اًذاصُی تضسگی خَدش وِ تی اًذاصُ ٍ تی ًْایت است ،پاداش
هیدّذ ًِ ،تِ اًذاصُی ػول فشد وِ هحذٍد است.
تشخی تِ اًدام ػول غالح اّویت ًویدٌّذ ٍ تا خولِ ی هؼشٍف « دّلت پبن ثبشذ!» خَدضاى سا
تَخیِ هیوٌٌذ وِ دس خلسات لثل تِ طَس هفػّل ،تیاًاتی دس سدّ آى اسائِ ضذ .ایي آیِ ًیض دس دٍ خا تش
اًدام ػول تاویذ هیوٌذ « :عٓوِلَ صبّلحبً » ٍ « ثِوب عٓوِلَا » یؼٌی ایي پاداش دس هماتل اًدام ػول ،دادُ
هیضَد ٍ تذٍى ػول ٍ تذٍى غالح ضذىً ،ویتَاى هستحكّ تْطت ضذ ٍ .تِ ػثاستی ّواى خولِی
هؼشٍف ضْیذ تْطتی(سُ) هػذاق پیذا هیوٌذ وِ  « :ثهشت سا ثه ثهب دهٌذً ،ه ثه ثهبًه »
ٍلی اگش اًساى ػولص سا ّیچ تذاًذ ٍ چطن تِ فّضل خذا داضتِ تاضذ آًداست وِ تِ لَل آى ػاسف
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تایذ گفت « :ثهشت سا ثه ثهبًه دهٌذً ،ه ثه ثهب » چشا وِ ها اص خَدهاى تْایی ًذاسین وِ دس هماتل
خذاًٍذ ػشضِ وٌین .ایي وِ ػشفا هیگَیٌذ ،تىیِ تش ػلن ،ػول ٍ فّضل خَد دس طشیمت وافشیست ،تِ
ّویي هؼٌاست .تٌاتشایي دٍ سخي وِ «ثهشت سا ثه ثهب دهٌذ ًه ثه ثهبًه » ٍ«ثهشت سا ثه ثهبًه دهٌذ ًه ثه
ثهب» لاتل خوغ است.
تش ایي اساس ها تایذ تش ػول غالح اّتوام خذّی داضتِ تاضینٍ ،لی تا ایي ٍخَد ،تا دست خالی تِ
دسگاُ الْی پا تگزاسین.
گاّی اًساى ،خَد سا دس همایسِ تا دیگشاى ،غاحة ػول هی ضوشد ٍ هستحك تْطت هی داًذ ( .اگش
ها تْطت ًشٍین ،پس چِ وسی تشٍد؟!) چٌیي فشدی اگش ّن تِ تْطت تشٍد ،تِ ّواى اًذاصُی ػولص
پاداش خَاّذ گشفتٍ .لی فشد دیگشی تا ٍخَد خذیّت دس ػول غالح ،وَتاّی ػول دیگشاى سا تِ
حساب ًمػاى ٍ ًا آگاّی هیگزاسد ٍ خَدش سا اص ّوِ پاییيتش ٍ همػّش هیضواسد ٍ ،دس هماتل ػول
ًاچیضی وِ اًدام دادُ ،فمط تِ فّضل خذاًٍذ اهیذٍاس است ،ایٌداست وِ خذاًٍذ پاداش اٍ سا هّضاػف
هیوٌذ.
« )2فی اّلغُشُفبت»  :هٌظَس اص غشفِ دس ایي آیِ ،طثمات تاالی تْطت هیتاضذ.
 « )3آهٌَِىَ»  :ایوٌی هطلك ،هؤهٌاًی است وِ ػول غالح اًدام هیدٌّذ .تحث« اهي» ٍ « سالم» تا
تحث « عّصوت» ًضدیه است ،چشا وِ حذ ًْایت ایوي تَدىّ ،واى ػػوت است .همام «

اهي » یؼٌی

هػًَیت هطلك اص ّش خْتّ .یچ ػول ٍ یا فىشی « آهٌَى» سا تْذیذ ًویوٌذ ٍ للة آًْا دس آساهص
هطلك تِ سش هیتشد.
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 سَسُ فاطش-آیِ :7
« ٍٓ ...اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ ّلهُٓن هَغْفِشَةٌ ٍٓ أَجٕشٌ وَجِيش »
اص آًدایی وِ اًدام ػول غالح ،واس آساًی ًیست ،لزا خذاًٍذ تشای آى « اجشٌ وجيشٌ » دس ًظش گشفتِ
است .تضسگی فشد ٍ پاداش تِ اصای سختی ػول هیتاضذ.
 سَسُ فاطش-آیِ :10
« ...إِّلَيٕهِ يّٓصٕعٓذٔ اّلْىلَِنٔ اّلّطَيِتٔ ٍٓ اّلْعٓوٓلُ اّلّصَلِحٔ يٓشْفَعٔهٔ»...
ایي آیِ اص غشس آیات لشآى هی تاضذ وِ دس تیي آیات هیدسخطذ « .وَلِن» اسن خٌس خوؼی ولوِ ،گاّی
تِ هؼٌی سخي ٍ گاّی تِ هؼٌای اػتماد هیتاضذ .لفظ «لَل» ّن تِ هؼٌای گفتاس ٍ سخي هی تاضذ ٍلی دس
لشآى ،دس تسیاسی اص آیات تِ هؼٌای اػتماد هیتاضذ؛ چِ تش صتاى خاسی ضَد ،چِ ًطَد.
دس ایي آیِ « وَلِن» تِ هؼٌی اػتماد ٍ « وَلِن طَيِت» یؼٌی اػتمادات پان.
اگش تِ ػثاست « إِّلَيٕهِ يّٓصٕعٓذٔ اّلْىلَِنٔ اّلّطَيِتٔ » تَخِ وٌین « ،إِّلَيٕهِ» وِ خاس ٍ هدشٍس ٍ تایذ تؼذ اص فؼل
تیایذ ،لثل اص آى ٍ دس اتتذای ػثاست آهذُ است .تمذم « إِّلَيٕهِ» دس ػثاست ،افادُی حػش هیتاضذ ،یؼٌی
هٌحػشاً اػتماد پان است وِ تِ سَی اٍ غؼَد هیوٌذ .یؼٌی آًچِ وِ حمیمتاً اًساى سا تاال تشدُ ٍ هَخة
غؼَد اًساى هیضَد ،اػتماد پان است.
ضایذ تشخی ایي ػثاست سا تأییذی تِ ًظش « دلت پان تاضِ! » تذاًٌذ ،دس حالی وِ اداهِی آیِ
هیفشهایذ ٍٓ « :اّلْعٓوٓلُ اّلّصَلِحٔ يٓشْفَعٔهٔ » ػول غالح است وِ آى اػتماد پان سا تاال هیتشد.
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چِ ػاهلی تاػث استماء یمیي ٍ اػتمادات دس اًساى هیضَد؟ فمط ػول غالح .تا صهاًی وِ اًساى
اػّضاء ٍ خَاسح خَد سا وٌتشل ًىٌذ ،فىش ٍ رّي سا دس اختیاس ًگیشدً ،ویتَاًذ تِ یمیي دست یاتذ ،تِ
حیات هؼٌَی تشسذ ٍ تِ ضَْد ٍ لماء اهلل تشسذ ،ساُ سسیذى تِ ّوِی ایٌْا فمط ػول غالح است.
تشخی آیِ سا ایي گًَِ هؼٌا وشدُاًذ وِ اػتماد پان ،ػول غالح سا تاال هیتشدٍ .لی ًظش ػالهِ
طثاطثایی(سُ) ٍ تشخی هفسشّاى دیگش خالف ایي است :ػول غالح است وِ اػتماد پان سا تاال هیتشد.
الثتِ غؼَد تِ ایي هؼٌا ًیست وِ خذاًٍذ دس استفاع لشاس داسد ٍ ایٌْا هثل پشًذُ تِ سَی تاال
پشٍاص ٍ غؼَد هیوٌٌذ ،تلىِ هٌظَس ،غؼَد هؼٌَی است .هثالً اگش هیگَیین افك فىشی ضخػی تاالست،
ایي تِ هؼٌای تاال تَدى خسوی ًیست .اگش هیگَیین خذاًٍذ تاالست ،یؼٌی خذاًٍذ تاالتشیي هشتثِی
ٍخَدی است ٍ غؼَد تِ سَی خذاًٍذ ،دس ٍالغ ًضدیه ضذى تِ ایي هشاتة است؛ ٍ ایي هوىي ًویضَد
هگش تا اغالح توام اػواق ٍخَد اًساى وِ سا آى ،ػول غالح است.
اگش تخَاّین اص دیذ فلسفی تِ هَضَع ًگاُ وٌین ،چَى ػالل ٍ هؼمَل یىی است ( اتحاد ػالل ٍ
هؼمَل) ٍ اػتماد پان تا سٍح اًساى ّوشاُ است ،فشق ًویوٌذ تگَیین سٍح اًساى تاال هیسٍد ٍ یا ایي
اػتماد پان است وِ غؼَد هیوٌذ.
دس ّش حال ،سٍح اًساى تا ولن طیّة تاال هی سٍد ٍ ایي ػول غالح است وِ تاػث ایي غؼَد
هیضَد.
 سَسُ غافش-آیِ :8
«سٓثٌََب ٍٓ أَدٕخِلْهٔنٕ جٌَٓبتِ عٓذٕىٍ اّلَتىِ ٍٓعٓذتَهٔنٕ ٍٓ هٓي صٓلَحٓ هِيْ ءٓاثٓبئهِنٕ ٍٓ أَصٍٕٓاجِهِنٕ ٍٓ رُسِيَتِهِن »...
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یىی اص ًتایح ػول غالح ایي است وِ اًساى هَسد ضفاػت لشاس هیگیشد .اًساًی وِ حذ ًػاب
ػول غالح سا داضتِ تاضذ هیتَاًذ هَسد حذالل ضفاػت لشاس گیشد .ضفاػت وٌٌذُ ٍ ضفاػت ضًَذُ داسای
ضشایطی ّستٌذ وِ یىی اص ضشایط الصم تشای هَسد ضفاػت لشاس گشفتي ،ایي است وِ اًساى حذ ًػاب
اػتماد پان ٍ ػول غالح سا داضتِ تاضذ.
ایي آیِ اص صتاى هؤهٌیي ٍ غالحیي هشاتة تاال هیتاضذ وِ اص خذاًٍذ هیخَاٌّذ ،آًْا سا تِ تْطت
ػذًی وِ ٍػذُ فشهَدی داخل وي ٍ تِ ّوشاُ آًْا پذساًطاىّ ،وسشاًطاى ٍ ًسل ٍ فشصًذاًطاى سا تِ
ضشطی وِ « هٓيْ صٓلَحٓ» غالح تاضٌذ ٍ هلتضم تِ ػول غالح.
اص آیِ هیتَاى فْویذ وِ ایي گشٍُ داسای حذ ًػاب ػول غالح ّستٌذ ٍلی ًِ تِ اًذاصُای وِ
تتَاًٌذ ٍاسد خٌات ػذى ضًَذ ،لزا تایذ ّوشاُ غالحیي حمیمی ضذُ ٍ تِ ٍاسطِی آًْا ٍاسد تْطت ضًَذ.
ًٍتیدِ ایي وِ ضفاػتً ،ػیة ّش وسی ًویضَد ،تلىِ ضفاػت ضًَذُ تایذ حذ ًػاب ػول غالح
ٍ اػتماد پان سا داضتِ تاضذ.
 سَسُ غافش-آیِ :40
« ٍٓ ...هٓيْ عٓوِلَ صٓلِحٖب هِي رَوَشٍ إٍَٔ أًُثىٓ ٍٓ هَٔٓ هٔؤْهِيٌ فَإٍُّٔلَئهٓ يٓذٕخُلَُىَ اّلجٌََٕةَ ئشْصٓلَُىَ فِيهٓب ثِغَيشِْ حِسٓبةٍ»
وساًی وِ ػول غالح اًدام دٌّذٍ ،اسد تْطت خَاٌّذ ضذ ،تِ ضشط آى وِ هؤهي تاضٌذ ( دس ایي
آیِ ّن « حسي فعلی» تأویذ ضذُ ٍ ّن « حسي فبعلی») ٍ دس تْطت تِ آًْا « سٍصی» دادُ هی ضَد.
«سصق» ٍ «سٍصی» تِ آى چیضی گفتِ هیضَد وِ هَخة اداهِی حیات دس اًساى هیضَد.
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ّواًطَس وِ خَسدى ٍ خَاتیذى ،دیذى ٍ ضٌیذى ٍ  ...تشای اداهِی حیات دًیَی اًساى الصم ّستٌذ
ٍ سصق ٍ سٍصی دًیَی هی تاضٌذ .اًساى تشای اداهِی حیات هؼٌَی خَد ًیض ًیاص تِ سٍصی دًیَی
هیتاضٌذ.
اًساى تشای اداهِی حیات هؼٌَی خَد ًیض ًیاص تِ سٍصی هؼٌَی داسد .لزا خذاًٍذ تِ وساًی وِ
هؤهي ّستٌذ ٍ ػول غالح اًدام هیدٌّذّ ،وِ گًَِ سٍصی ػٌایت هیوٌذّ .ن سٍصی هادی ٍ ّن سٍصی
هؼٌَی.
ٍلی تِ چِ اًذاصُ؟ «ثِغَيٕشِ حسبة» ( .اگش وسی تِ اػوال خَدش چطن داضتِ تاضذ ،تِ ّواى اًذاصُ
پاداش هیگیشدٍ ،لی اگش ػول خَد سا ّیچ تذاًذ ٍ چطن اهیذش فمط تِ فّضل الْی تاضذ ،تذٍى اًذاصُ ٍ
تی حساب پاداش خَاّذ گشفت.
«ثغيش حسبة » سا تِ گًَِی دیگش ًیض هیتَاى تفسیش وشد .ػول غالح تا تثذیل سیءات تِ
حسٌات هَخة غالحیّت ٍخَدی اًساى هیگشدد ٍ چَى اًساى غالح دس اثش ػول غالح ،پان هیضَد،
لزا خذاًٍذ اساساً اص اٍ حساب ّن ًویوطذ.
 سَسُ فػلت-آیِ :46
« هَيْ عٓوِلَ صٓبّلِحٖب فَلٌَِفْسِهِ ٍٓ هٓيْ أَسٓبءٓ فَعٓلَيٕهٓب ٍٓ هٓب سٓثُهٓ ثِظَلَنٍ ّلِلْعٓجِيذ»
اًساى چِ ػول غالح اًدام دّذ ٍ چِ واس صضت ٍ ًاپسٌذ ،دس حك خَدش اًدام دادُ است .تٌا
تشایي تضسگتشیي اثش ػول غالح ،اغالح ًفس ٍ سٍح استّ .ش وس ػول غالح اًدام دّذ ،سٍح خَدش
سا اغالح وشدُ ٍ ّش وس واس ًاپسٌذ وٌذ ،تِ ضشس ًفس ٍ سٍحص ػول وشدُ است ٍ خذاًٍذ تِ وسی
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ظلن ًویوٌذ .تٌا تِ تؼثیش ػالهِ حسي صادُآهلی تِ ًمل اص ػالهِ طثاطثایی (سُ) سٍح اًساى  ،تػَیش ػول
اٍست ،اًساى تا ػول غالح ،سٍح خَیص سا تػَیش هی وٌذ .غَست ظاّشی ٍ خسوی ها خذادادی ٍ
اوتساتی است ٍ ها دس ضىل گیشی اى ًمص ًذاسینٍ .لی غَست سٍحاًی ها تِ دست خَدهاى دادُ ضذُ تا
تا اهىاًاتی وِ خذاًٍذ دس اختیاس ها گزاضتِّ ،ش گًَِ تخَاّین تا ػول آى سا تساصین ٍ تػَیش وٌین.
هؼواسی سٍح ها تِ دست خَدهاى است.
آیات هطاتِ دیگشی دس لشآى ٍخَد داسد وِ ّویي هؼٌا سا تأویذ هیوٌذ.
 سَسُ ضَسی-آیِ :22
« ٍٓ ...اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ فىِ سٍٕٓضَبتِ اّلْجٌَٓبتِ ّلهُٓن هَب يٓشَبءٍٔىَ عٌِذٓ سٓثِهِنٕ رَاّلِهٓ هَٔٓ اّلْفَّضْلُ
اّلْىَجِيش »
«سٍضبت» خوغ « سٍضه» ٍ تِ هؼٌی تاؽ ٍ دس ایٌدا همػَد تْطت هیتاضذ وِ پاداش هؤهٌاًی
است وِ ػول غالح اًدام هیدٌّذ.
« ّلهُٓن هَب يٓشَبءٍٔىَ عٌِذٓ سٓثِهِنٕ »  :ایي یه ًؼوت فَق الؼادُای است وِ خذاًٍذ تشای غالحیي دس
ًظش گشفتِ ٍ ّش چِ تخَاٌّذ ٍ اسادُ وٌٌذ ،دس ًضد خذاًٍذ تشایطاى آهادُ ٍ هْیّا خَاّذ ضذ .ایي پاداش
فَق الؼادُ تشای ػوَم غالحیي هیتاضذ ٍ تاالتش اص ایي تشای غالحیي خاظ دس ًظش گشفتِ ضذُ است وِ
دس سَسُ ق آیِ  35 ٍ 34هیفشهایذ:
« ادٕخُلَُهٓب ثِسٓلَبمٍ رَاّلِهٓ يَٕٓمٔ اّلخُْلَُدِ ّلهُٓن هَب يٓشَبءٍٔىَ فِيهٓب ٍٓ ّلَذٓيٌَٕب هٓضِيذ».
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ّش چِ تخَاٌّذ ٍ دس تػَّس آًْا تگٌدذ تشایطاى هْیّاست ٍ ػالٍُ تشآى تِ تسیاسی اص ًؼوتْای
الْی وِ دس تػَسّضاى ّن ًویگٌدذ ،دست هییاتٌذ.
« هبيشبء» یؼٌی ّش چِ تخَاّذ ٍ اسادُ وٌذّ ،ش چِ فىش ٍ رٌّص تشسذٍ .لی تسیاسی چیضّا دس
افك فىشی ها ًویگٌدذ ،هثل یه وَدن وِ هثالً تاالتشیي تؼذاد سا ّضاس هیداًذ ٍ تیص اصآى دس تػَسّش
ًویگٌدذ ٍ تاصُ هؼٌای ٍالؼی ّواى ّضاس سا ّن ًویداًذ.
لزا دس سٍایات داسین وِ خذاًٍذ دس تْطت ًؼوتْایی سا تِ تْطتیاى هیدّذ وِ دس فىشضاى ّن
ًویگٌدذ ٍ تِ للة ّیچ تطشی ّن خطَس ًىشدُ است.
دس تْطت خذاًٍذ افكّای تاصُای تشای تْطتیاى هیگطایذ ٍ ًؼوتْایی هی دّذ وِ دس تػَّس آًْا
ًویگٌدذٍّ( :لذيٌب هضيذ)
 سَسُ ضَسی-آیِ :26
« ٍٓ يٓسٕتَجِيتٔ اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ ٍٓ يٓضِيذٔهٔن هِي فَّضْلِهِ ٍٓ اّلْىَبفِشٍُىَ ّلهُٓنٕ عٓزَاةٗ شَذِيذ »
ایي آیِ ًیض هطاتِ ػثاست ( ٍلذیٌا هضیذ) هیتاضذ وِ تَضیح دادُ ضذ.
خذاًٍذ هؤهٌیٌی سا وِ ػول غالح اًدام هی دٌّذ ،اخاتت هیوٌذ ٍ هیپزیشد ٍ .اص سٍی فّضل
خَد ،تش ًؼوتْا ٍ پاداش غالحیي هیافضایذ.
لزا تضسگاى ّوَاسُ تاویذ هیوٌٌذ اًساى تِ فّضل الْی اهیذ تثٌذد ًِ ػول خَدش ،تا خذٍاًذ ّن تا
فّضلص تا اٍ تشخَسد وٌذ وِ «:الْی! ػاهِلٌْا تِفَّضْلِهٕ ٍٓال تُؼاهِلٌْا تِؼٓذٕلِه» هػذاق ّویي دسخَاست است .

.البته دعایی با این عبارت از ائمه (ع) روایت نشده است ،بلکه مضمونی است برگرفته از کالم ائمه(ع).
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 سَسُ خاثیِ-آیِ :15
« هٓيْ عٓوِلَ صٓبّلِحٖب فَلٌَِفْسِهِ ٍٓ هٓيْ أَسٓبءٓ فَعٓلَيهَٕب ثنٔ إِّلىٓ سٓثِىنٔ تُشْجٓعَٔى »
هطاتِ سَسُ فػلت ـأیِ  46هی تاضذ وِ تَضیح دادُ ضذ.
هر چه کنی به خود کنی

گر همه نیک وبد کنی

 سَسُ خاثیِ-آیِ :30
« فَأَهَب اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ فَئذٕخِلُهٔنٕ سٓثهُنٕ فىِ سٓحٕوٓتِهِ رَاّلِهٓ هَٔٓ اّلْفََٕصٔ اّلْؤجِيي »
یىی اص ًتایح هؼٌَی ػول غالح،سحوت الْی است .غالحیي هطوَل سحوت خاظ خذٍاًذ
هیضًَذ ٍ غالحیي خاظ تِ سحوت اخعّ الْی ًائل هیضًَذ.
گاّی ها اص خذٍاًذ سحوت اٍ سا طلة هیوٌین  « :سٓثٌٓب آتٌِبهِيْ ّلَذًْٔهٓ سٓحٕوٓةً

(سَسُ وْف –آیِ »)10

ٍلی گاّی خذاًٍذ تِ اصای ػول غالح ،اًساى سا دسسحوت خَدش غَطِ ٍس هیوٌذ.ایي دٍ تا ّن خیلی
هتفاٍتٌذ :سحوتی اص خذا ٍ غَطٍِس ضذى دس سحوت خذا.
رلِهٓ َّٔٓ اَلْفََٕصِ الْؤثیيُ « :فَص» یؼٌی واهیاتی ٍ سستگاسی ٍ سسیذى تِ چیضی وِ وسی تِ آى
ًشسیذُ است.
ساُ سسیذى تِ ایي سحوت خاظ ٍ سستگاسی آضىاس،ػول غالح است.
 سَسُ هحوذ(ظ)-آیِ :2
« ٍٓ اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ ٍٓ ءٓاهٌَُٓاْ ثِوٓب ًُضِلَ عٓلىٓ هحَٔوَذٍ ٍٓ هَٔٓ اّلحَٕكُ هِي سَثهِنٕ وَفَشَ عٌٓهُٕنٕ سٓيَِبتهِنٕ
ٍٓ أَصٕلَحٓ ثٓبّلهُٓن»
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«وَفَشَ»یؼٌی پَضاًذ « .وبفش» اًساًی است وِ حك سا هیپَضاًذ ٍ وطاٍسصاى ّن اص ایي خْت وِ
سٍی تزس سا هیپَضاًٌذ«وفّبس » ًاهیذُ ضذُ اًذ.
خذٍاًذ تِ اصای ػول غالح« وَفَشَ عٌْٓهٔنٕ سيِئبتِهِنٕ » سٍی گٌاّاى آًْا سا هیپَضاًذ ،گٌاّاى سا
ًادیذُ هیاًگاسد ٍ هی صدایذ .ایي ًادیذُ گشفتي تىَیٌی است یؼٌی گٌاُ سا تِ طَس ولی اص ٍخَد آًْا
هیصدایذ ٍ هحَ هی وٌذ ٍ تِ خای آًْا ،حسٌِ هیگزاسد.
ٍپاداش تاالتش ٍ« :اصلح ثبّلهن» حال ایطاى سا اغالح ٍ تِ ساهاى هی وٌذ « .ثبل» تِ هؼٌی اهش ٍ
ضأى ٍ حال هی تاضذ ٍ ػالهِ طثاطثائی(سُ) دس ایي آیِ آى سا حال هؼٌی هی وٌذ یؼٌی خذٍاًذ حال هؼٌَی
آًْا سا اغالح ٍ تِ ساهاى هی وٌذ.
اًساى دس اثش گٌاُ ،حال هؼٌَیاش خشاب هی ضَد ٍ هذام هیپشسذ چِ وٌن وِ حال هؼٌَیام
دٍتاسُ خَب ضَد .اص ایي آیِ هیتَاى فْویذ ساُ چاسُ ػول غالح است .اًساى تایذ هدذداً ػول خَد سا
غالح وٌذ تا حال هؼٌَی اش ّن اغالح ضَد.
چشا دس آیِ اص لفظ هفشد استفادُ ضذُ (تالْن) ٍ خوغ تِ واس ًشفتِ است؟ هؼلَم هیضَد ایي حال،
یه حالی است دس خاهغ توام حالّا ٍ ضؤٍى دیگش ٍ آى «

تَحيذ» است .دس لشآى هطالة تَحیذی

هؼوَالً هفشد هیآیذ .تٌاتشایي یىی اص ًتایح هؼٌَی ػول غالح ،اغالح حال تَحیذی اًساى ،تَخِ تِ
ٍحذت ٍ تَخِ تِ حك هیتاضذ.
الثتِ هٌافاتی ًذاسد وِ اغالح اهَس هادی ٍ دًیَی ساّن اص ًتایح ػول غالح تذاًین .خذاًٍذ اهَس
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هادی غالحیي سا ًیض تِ ساهاى هیوٌذ ٍ آًْا سا اص گشفتاسیّای هادی ٍدًیَی ،صى ٍ فشصًذ،
ًگشاًی اص آیٌذُ ٍ...سّایی هی تخطذ.
ٍلی هؼٌای تاالتش آى ،اغالح اهَس تَحیذی اًساى هی تاضذ؛ ّواى وِ تاالتشیي ٍ اغلیتشیي واس
اًساى است وِ توام ػوشش سا تایذ دس آى غشف وٌذ ٍ دسسایِ اغالح آى ،تمیِ اهَس اٍ ًیض ساهاى
هی گیشد.
 سَسُ هحوذ(ظ)-آیِ : 5
« سٓيهْٓذِيهِنٕ ٍٓ ئّصٕلِحٔ ثٓبّلهُٓن »
خذٍاًذ آًْا سا هطوَل ّذایت هؼٌَی هی وٌذ ٍ حالطاى سا اغالح هی وٌذ.


سَسُ هحوذ(ظ)-آیِ :12

« إِىَ اّللَهٓ ئذٕخِلُ اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ جٌَٓبتٍ تجْٓشِى هِي تحْٓتهَِب اّلْأًَهَٕبسٔ » ...
دس آیات هطاتِ تَضیح دادُ ضذ.


سَسُ فتح-آیِ :29

« ٍٓ ...عٓذٓ اّللَهٔ اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ هٌِهُٕن هَغْفِشَةً ٍٓ أَجٕشًا عٓظِيوٓب »
پاداش غالحیي دس ایي آیِ ،اخش ػظین ٍ تضسي روش ضذُ است .اگش دلت وٌین تیاى هَاسدی هثل
«اجشاً عظيوبً » « ،اجشٌ وجيشٌ » « ،جضاء اّلّضّعف » ٍ ...دس آیات لشآى دس پاداش غالحیي ،هثیّي سختی اًدام
ػول غالح هی تاضذ.
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 سَسُ تغاتي-آیِ :9
« ٍٓ ...هٓي ئؤْهِي ثِبّللَهِ ٍٓ يٓعٕوٓلْ صٓبّلِحٖب ئىَفِشْ عٌْٓهٔ سٓيَِبتِهِ ٍٓ ئذٕخِلْهٔ جٌَٓبتٍ تجْٓشِى هِي تحْٓتهَِب اّلْأًَْهٓبسٔ
خَلِذِييَ فِيهٓب أَثٓذٖا رَاّلِهٓ اّلْفََٕصٔ اّلْعٓظِينٔ »
دس هَسد « ئىَفِشْ عٌْٓهٔ سٓيَِبتِهِ » « ،ئذٕخِلْهٔ جٌَٓبتٍ » ٍ « اّلْفََٕصٔ اّلْعٓظِينٔ» وِ اص آثاس ػول غالح هیتاضذ
ٍ دس ایي آیِ روش ضذُ است دسآیات هطاتِ لثلی تَضیح دادُ ضذ.
 سَسُ طالق-آیِ :11
« ّلِئخْشِجٓ اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ هِيَ اّلظُلُوٓبتِ إِّلىٓ اّلٌَُسِ ٍٓ هٓي ئؤْهِي ثِبّللَهِ ٍٓ يٓعٕوٓلْ
صٓبّلِحٖب ئذٕخِلْهٔ جٌَٓبتٍ تجْٓشِى هِي تحْٓتِهٓب اّلْأًَهَٕبسٔ خَبّلِذِييَ فِيهٓب أَثٓذٖا لَذٕ أَحٕسٓيَ اّللَهٔ ّلَهٔ سِصٕلًب »
ػول غالح هَخة هی ضَد تا اًساى اص ظلوات ٍ تاسیىی هؼٌَی تِ ًَسّ ،ذایت ٍ تَحیذ ساُ
پیذا وٌذ ٍ تا تِ ایي ٍسیلِ هؤهٌیٌی وِ ػول غالح اًدام هیدٌّذٍ ،اسد تْطت هیضًَذ.
دس لشآى « ظلوبت» خوغ تِ واس سفتِ وِ ًطاى اص تىثّش ٍ تاسیىیّا است  ،دس هماتل « ًَس» وِ
هفشد آهذُ ٍ هثیّي ٍحذت ٍ تَحیذ است.
سصق هَسد اضاسُ دس آیِّ ،ن سصق هادی سا ضاهل هی ضَد ٍ ّن سصق هؼٌَی.
 سَسُ اًطماق-آیِ :25
« إِّلَب اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ ّلهُٓنٕ أَجٕشٌ غَيشُْ هٓوٌَُٕى »
 سَسُ تشٍج-آیِ :11
« إِىَ اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ ّلهُٓنٕ جٌَٓبتٗ تجْٓشِى هِي تحْٓتهَِب اّلْأًَهَٕبسٔ رَاّلِهٓ اّلْفََٕصٔ اّلْىَجِيش »
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 سَسُ تیي-آیِ :6
« إِّلَب اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ فَلَهٔنٕ أَجٕشٌ غَيشُْ هوٌَُْٓى »
( دس هَسد ایي آیِ لثالً تَضیح دادُ ضذ)
 سَسُ تیٌِ-آیِ :7
« إِىَ اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ إٍُّٔلَئهٓ هٔنٕ خَيشُْ اّلْجشَِيَة »
اص ایي آیِ تشهیآیذ وِ ػول غالح تستش خیش الثشیِّ یؼٌی اص خولِ تْتشیي هَخَدات ضذى اًساى
است.
 سَسُی ػػش:
« ٍٓ اّلْعّٓصٕشِ()1
إِىَ اّلْبًسٓبىَ ّلَفِى خُسٕشٍ()2

إِّلَب اّلَزِييَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓوِلَُاْ اّلّصَبّلِحٓبتِ ٍٓ تََٓاصَٕٓاْ ثِبّلْحٓكّ ٍٓ تََٓاصَٕٓاْ ثِبّلّصَجشِْ(» )3
«خسش» ٍ صیاًىاسی دس ایي آیِ یؼٌی وِ اًساى ًِ تٌْا سَد ٍ ًفؼی ًویتشد ،تلىِ اغل سشهایِ سا
ًیض هی تاصد ٍ اص دست هیدّذ .سشهایِ اًساى چیست؟ سٍح ٍ ٍخَد اًساى سشهایِ اغلی اٍست.
ایي آیات تیاًگش آى است وِ ّوِ اًساًْا صیاًىاسًذ ،هگش یه گشٍُ .گشٍّی وِ ایواى تیاٍسًذ ٍ
ػول غالح اًدام تذٌّذ .تٌاتشایي ایواى ٍ ػول غالح ساُ سّایی اص خسشاى ٍ صیاًىاسی هی تاضذ.
سپس دس اداهِ تِ ػٌَاى روش خاظ تؼذ اص ػام ،دٍ ًوًَِ اص اػوال غالح سا تیاى هی وٌذ« :

ٍٓ

تََٓاصَٕٓاْ ثِبّلْحٓكّ ٍٓ تََٓاصَٕٓاْ ثِبّلّصَجشِْ» تَغیِ ٍ سفاسش وشدى یىذیگش تِ اًدام حك ٍ ثاتت لذم تَدى دس ایي
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ساُ یىی اص اػوال غالح استّ( .ویي خلسات ػلوی ٍ دیٌی ،یىی اص هػادیك تَاغی تِ حك هی تاضذ)
ٍػول غالح دیگش سفاسش ٍ تطَیك یىذیگش تِ غثش « .صجش» هؼٌای گستشدُ ای داسد :ضىیثایی دس تشاتش
هطىالت سٍصگاس ،ایستادگی دس تشاتش َّای ًفس غثش تش اًدام حالل ،غثش تش دٍسی اص حشام ٍهؼػیت،
ّوگی اص هػادیك« صجش» ّستٌذ ٍ تَغیِ یىذیگش تِ ایستادگی دس هماتل َّای ًفس ٍ گٌاُ ،خضء اػوال
غالح هی تاضذ .الثتِ دس سٍایات ها هشاتة تاالتشی اص غثش ّن اضاسُ ضذُ است .هثل غثش دس ساُ حك،
غثش دس تشیذى اص غیش حك ٍ ،سسیذى تِ خَد حّضشت حك.
دس ّش حال ،ایي آیات گَیای آى است وِ اًساى تا ػول غالح هی تَاًذ خَد سا اص صیاًىاسی
دٍس وٌذ.

تا ایي تحث ،هَضَع «ػول غالح» دس لشآى وشین پایاى هی یاتذ ٍ دس اداهِ ایي تحث سا دس
ًْح الثالغِ ،پی خَاّین گشفت .اى ضاءاهلل

خذایا تِ هحوذ ٍآل هحوذ (ظ)ّوِ ها سا خضء ػاهالى تِ غالح ٍ اص تاالتشیي هشاتة غالحیي لشاس
تذُ.
آهیي!
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