
 آیٌ هالیت

 «ِاّىها َهلّیکم اللٌ ه رشُلٌ هاّلذیو آنيُا اّلذیو یلیهُن الّػلُة ه یؤتُن الّزکاة ه ٍم راکػُن»

 اىد؛ طها تيَا خدا ه رشُل اه ه کصاىی کٌ ایهان آهردً هلّی»

 (55نائدً، آیٌ )شُرً « ةاطيد. پردازىد، نی دارىد ه در حال رکُع ىهاز زکات نی ٍهان کصاىی کٌ ىهاز را ةر پا نی

  

ةر طتق ةیيض اشالنی ه ةر پایٌ حکم غلالىی، آدنی نأنُر ةٌ تتػیت ه اطاغت ٍهٌ جاىتٌ از خالق خُیض ه 

پرهردگار جَان اشت؛ چرا کٌ اىصان از شاغات ه یا حتی دكایق ةػدی غهر خُیض آگاً ىیصت ه در 

اه را خلق ىهُدً، حتی ةر کُچکتریو اشرار  تریو انُر، ىیازنيد خداهىد اشت؛ انا در نلاةل، خداهىدی کٌ جزئی

داىد. لذاشت کٌ غلل ةظر، اه را ةٌ   هجُدی نخلُق خُد هاكف اشت ه نلػد ه نيتَای حرکت اه را ىیز نی

ىیاز نطلق ه غيی در تهام انُر اشت ه ةٌ  شازد؛ چرا کٌ غالهً ةر ایو نطالب، اه ةی  درگاً اه رٍيهُن نی

خُاٍد. انا ایو اطاغت در دیدگاً اشالم ه كرآن   دارد، لذا جز خیر آدنی را ىهینخلُكات خُد کهتریو ىیازی ى

طُد. ةلکٌ ةٌ انر الَی ه فرنان خداهىد، یک نصلهان ةاید از هجُد نلدس   کریم، تيَا ةٌ خداهىد نيحػر ىهی

تتػیت ىهاید. ةيا ةر ىیز پیرهی ه  )غلیَم الصالم( ه انانان نػػُم )غلی اللٌ غلیٌ ه آلٌ ه شلم( رشُل اکرم

ایو ىگرش، تتػیت ةٌ طُر نطلق ه ةدهن كید ه طرط تيَا نختع خداهىد اشت ه ةر طتق فرنان اهشت کٌ نا 

ةاطیم. رفتار ه گفتار آىان ٍم در  نأنُر ةٌ اطاغت ه پیرهی از رشُل اکرم ه انانان نػػُم در تهانی انُر نی

ىهاید. ةٌ ایو   طُد، نظخع نی  ػادت اةدی اىصان نيتَی نیتهانی انُر، راٍی را کٌ ةٌ رضایت پرهردگار ه ش

دلیل کٌ در اغهال ه رفتار آىان، ٍُا ه ٍُس راٍی ىدارد ه آىان ةٌ لطف خداهىد ه غيایت اه، نػػُم از ٍر خطا 

ٍای اشالنی، ةٌ جز خداهىد ه ةٌ هاشطٌ اه رشُل اکرم ه انانان نػػُم،  ةاطيد. ةر طتق آنُزً ه اطتتاً نی

ىتاید در ةراةر ٍیچکس ه یا ٍیچ چیز دیگر ةٌ طُر نطلق ه ةدهن كید ه طرط، نطیع ه فرناىتردار ةاطد.  آدنی

نيظأ آغازیو اطاغت از خداهىد ه نػػُنیو )ٍهان گُىٌ کٌ ذکر گردید(، غلل ةظری اشت؛ انا در ادانٌ ه 

کيد. آن ٍيگام کٌ   هیل نیٍهراً ةا غلالىیت آدنی، ایو راةطٌ نحتت ىصتت ةٌ پرهردگار اشت کٌ آىرا تک

یاةد ٍر چٌ کٌ  ةیيد. اه نی  اىدیظد، خُد را در دریای لطف ه ىػهتَای الَی غرق نی  اىصان كدری ةیظتر نی

ٍای فراهان آدنی، ىٌ تيَا لطف ه نَرةاىی اه كطع ىگظتٌ ةلکٌ  دارد ٍهٌ از خداهىد اشت ه غلیرغم ىاشپاشی

ىهاید تا در نصیر اطاغت چيیو پرهردگار   ایو ٍر چٌ ةیظتر شػی نیلحظٌ ةٌ لحظٌ ىیز ادانٌ دارد. ةيا ةر 

 گردد.  نَرةاىی، گام ةر دارد. نصیری کٌ جز ةٌ کهال ه شػادت اه، ةٌ چیز دیگری ختم ىهی

 

 

 

طُد، چیزی خارج از اطاغت ه پیرهی از  حلیلت ه نفَُم کلی هالیت ىیز کٌ در دیدگاً اشالنی تتییو نی

ةاطد. از شُی دیگر راةطٌ نیان نصلهاىان ه طیػیان ةا ىتی اکرم ه تک تک ائهٌ  هیخداهىد ه نػػُنیو ى

گردد.  ای ةصیار غهیق ه ده طرفٌ اشت. طرف اهل ایو راةطٌ از پیانتر اکرم ه ائهٌ آغاز نی نػػُنیو، راةطٌ

یک نصلهان، آىان چيان نَرةاىی ه طفلتی ىصتت ةٌ فرد فرد نصلهیو دارىد کٌ کُچکتریو ىاراحتی ه اىدهً 

ةاطد.( انا در طرف   گردد. )کٌ طُاٍد ةصیاری از آن در نتُن اشالنی نُجُد نی ةاغث رىجض خاطر آىان نی



دیگر، نصلهاىان ىیز ةٌ خاطر جهع ةُدن نکارم اخالكی ه کهاالت رهحاىی در هجُد نػػُنیو، از غهیم جان 

زىد کٌ نصلهاىان ىٌ تيَا در ةراةر کالم ه   كم نیهرزىد. ایو راةطٌ غهیق آىچيان تتػیتی را ر  ةٌ آىان غظق نی

رفتار انام ه هلی خُیض نطیع ه فرناىتردار ٍصتيد، ةلکٌ حتی در ذٍو خُیض ىصتت ةٌ آن کُچکتریو 

 ىهایيد.  ای احصاس ىهی دغدغٌ

 


