
 18/1/11هَسخِ :

 هَضَع : اًفاق)ووه تِ دیگشاى(

 َّ خیش الشاصلیي یخلفِ ٍ فَْ اًفمتن هي ضیء ها هي عثادُ ٍ یمذس لِ ٍ الشصق لوي یطاء یثسط لل اى ستی

َ خذای هي ّشوِ اصتٌذگاى ساخَاّذسثاء(هعٌی: 91) ُ سضای حك ای سسَل ها؛تگ ٍ ضوا ّشچِ دس سا ٍسیع سٍصی یا تٌگ سٍصی هیگشداًذ

 اًفاق وٌیذ تِ ضوا عَض هی تخطذ ٍاٍ تْتشیي سٍصی دٌّذُ است.

 هحسَسا هلَها فتمعذ لثسط ا ٍ التثسطْاول التجعل یذن هغلَلِ الی عٌمه ٍ

ِ ّشگض دست خَد دس احساى تستِ داس ًٍِ تسیاس تاص ٍ گطادُ داس وِ ّشوذام وٌی تِ ًىَّص خَاّی ًطستاسشاء(هعٌی:91) ً 

 تعزاب الین ٍالیٌفمًَْا فی سثیل اهلل فثطشّن الفضِالزّة ٍ یىٌضٍى ٍالزیي

ُ خذا اًفاق ًوی وٌٌذتِ عزاب دسدًان تطاست دُتَتِ(هعٌی:93) ُ سا گٌجیٌِ ٍرخیشُ هی وٌٌذٍ اصحة دًیادس سا ِ طالًٍمش  ٍوساًی و

 فضال ٍ اهلل ٍسع علین هغفشُ هٌِ ٍ تالفحطاء ٍاهلل یعذون الفمش ٍیاهشون یعذون لطیطاىا

ُ آهشصش ٍ احساى دّذتمشُ(هعٌی:968 ِ ضوا ٍعذ ُ فمش ٍتی چیضی ضوا سا تِ واسّای صضت ٍ تخیلی ٍاداس وٌذٍ خذاًٍذت ِ ٍعذ  ٍ ضیطاى ت

ِ ّوِ اهَس داًاست. ٍ سحوت تی هٌتْاست خذا سا فضل ٍ  ت
 

 *اهام صادق)ع(: ّشوس تِ هَهٌی احساى وٌذ پس اص آى اٍ سا تا سخي ًاٌّجاس خَد تشًجاًذ

 اٍ هٌت گزاسد صذلِ خَد سا تاطل وشدُ است.* ٍ یا تش

 *فَائذ اًفاق وشدى دس لشاى وشین:

فاق هاًع ّالکت اجتواع است)تمزُ ساى ایجاد هی کٌذ)تمزُ  -(165سثة سیادی هال هی ضَد)تمزُ -(591ًا رٍح فذاکاری در ًا

ساًْا  (168تاعث آهزسش گٌاّاى ٍفشًٍی هال است)تمزُ -(171 فاق ًا تاعث تمزب تِ  (91آگاُ است)آل عوزاىخذاًٍذ تِ ًا

 (99خذاًٍذ است)تَتِ

ُ کِ چَى حضزت رسَل)ظ( اس سفزی هزاجعت هی هاًذ ٍ تعذ اس آى  تزد ٍ هذتی هی فزهَد، اٍل تِ خاًِ حضزت فاطوِ)س( تطزیف هی ًمل ضذ

ُ ٍ  رفت. در یکی اس سفزّای پیاهثز)ظ(، حضزت سّزا)س( تزای خَد دستثٌذ ٍ تِ هٌشل سًاى خَد هی گلَتٌذ ٍ گَضَارُ اس جٌس ًمزُ تْیِ کزد

ای تز در خاًِ خَد آٍیختِ تَد. ٌّگاهی کِ رسَل خذا)ظ( اس سفز هزاجعت کزد ٍ تِ خاًِ فاطوِ سّزا)س( ٍارد ضذ، چَى چطوص تِ  پزدُ

ِ تیزٍى رفت ٍ تِ هسجذ ٍارد ضذ ٍ در کٌار سیٌت ُ فاطوِ)س( افتاد، تا ًاراحتی اس خاً هٌثز ًطست. حضزت فاطوِ)س( تا  ّای هَرد استفاد

ّا را تِ ًشد پذر فزستاد ٍ پیغام داد کِ دختزت سالم  فْویذى علت ایي رفتار پذر تزای جلة خطٌَدی ٍ رضایت رسَل اکزم)ظ( ّوِ آى سیٌت

ِ  آًچِ را کِ هی»هَد: گَیذ: ایٌْا را در راُ خذا اًفاق کٌیذ! ٍ چَى آًْا را تِ ًشد پیاهثز )ظ( آٍردًذ، سِ هزتثِ فز رساًذ ٍ هی هی خَاستن، فاطو

ٍ تاد! ل تیت)ع(  هَاسات در رٍایات ائوِ اطْار)ع( اس ًطاًِ«اًجام داد. پذرش تِ فذای ا ّای هؤهي حمیمی ٍ اس عالین ضیعیاى ٍ پیزٍاى راستیي ّا



ُ است؛ اها تا توام ارسضی کِ ایي هزتثِ اس اًفاق )هَاسات( دارد، تِ پایِ ارسش ٍ ّا ِ هزتثِ تعذی اًفاق است، « ایثار»ویت تِ ضوار آهذ ک

 .رسذ ًوی

ِ آى حضزت در جَاب اتاى تي تغلة کِ اس حك هؤهي تز هؤهي سؤال کزدُ تَد، فزهَد:  در حذیثی اس اهام صادق)ع( هی ای اتاى! هالت »خَاًین ک

آگاُ ًیستی کِ خذای تشرگ درتارُ کساًی کِ ایثار ٍ ای اتاى! آیا اس آى »ٍ ٍلتی اتاى اس ایي سخي اهام هتعجة ضذ، فزهَد: « را تا اٍ ًصف کي!

ُ است؟ اس خَد گذضتگی هی ِ داد: « کٌٌذ، چِ فزهَد ُ ّستن. آى گاُ اهام اداه  کٌی اهی کِ هالت را تا اٍ ًصف هیٌّگ»اتاى پاسخ داد کِ چزا، آگا

ٍ تِ هَاسات رفتار کزدُ ایثار ًکزدُ  «ای کِ اس ًصف هال خَد ًیش تِ اٍ تثخطی. ٌّگاهی ایثار کزدُایذ[.  ای؛ تلکِ تَ ٍ اٍ تا یکذیگز تزاتزیذ ]

چِ اتي عثاس ًمل ًوَدُ کِ اهام حسي)ع( ٍ اهام حسیي)ع( تیوار ضذًذ. پیاهثز)ظ( تا جوعی اس یاراى تِ عیادتطاى آهذًذ ٍ تِ علی)ع( گفتٌذ: 

ٍ کٌ – خَب است کِ تزای تْثَدی فزسًذاًت ًذری کٌی. علی)ع( ٍ فاطوِ)س( ٍ فضِ ًذر کزدًذ کِ اگز کَدکاى تْثَدی یافتٌذ، سِ  –یش آى د

 .ّا تْثَدی یافتٌذ ٍ اثزی اس کسالت تالی ًواًذ تچِ .رٍس رٍسُ تذارًذ

حضزت علی)ع( سِ هي جَ لزض گزفت ٍ فاطوِ)س( یک هي آى را آرد کزدُ، اس آى ًاى درست کزد ٍ سْن ّز کسی را جلَیص گذاضت تا 

ِ آهذ ٍ گفتافطار کٌذ. در ّویي حال س ل تیت هحوذ)ظ(. هي هسکیٌن :ائلی تِ در خاً آى  ، هزا طعام دّیذ! خاًذاى پیاهثزسالم تز ضوا ّا

 .سائل را تز خَد همذم ضوزدُ، افطار خَد را تِ اٍ دادًذ ٍ آى ضة چیشی جش آب ًخَردًذ ٍ تا ضکن گزسٌِ دٍتارُ ًیت رٍسُ کزدًذ

ٍ  ٍ غذا خَاست ٍ آًْا غذای ٌّگام افطار رٍس دٍم یتیوی تز در خاًِ آهذ ضاى را تِ اٍ دادًذ. در ضة سَم اسیزی آهذ ٍ ّواى عول را ًسثت تِ ا

ّا را دیذ کِ اس  کزدًذ. صثح رٍس چْارم علی)ع( دست اهام حسي)ع( ٍ اهام حسیي)ع( را گزفت ٍ ًشد رسَل خذا)ظ( آهذ. آى حضزت ٍلتی تچِ

 ٌگام جثزئیل تا سَرُ دّز تز آى حضزت ًاسل ضذ.اًذ، گزیِ کزد. در ایي ّ ضذت گزسٌگی ضعیف ضذُ


