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ایـٗ ٚغـی ت زا ثـسای     دز لسٕت اَٚ ایٗ ٘بٔٝ ثحج وسدیٓ وٝ ٔٛال ػّـی 

٘ٛیسد ٚ ثٝ ربی آ٘ىٝ ٘بْ ٘ٛیسٙدٜ ٚ اسٓ ٌیس٘دٜ ٘بٔٝ  ٔی ٗفسش٘دش أبْ حس

زا ذوس وٙد اٚغبف پدز وٝ ٘ٛیسٙدٜ ٚ اٚغبف پسـس وـٝ ٔطبقـت اسـت زا ثیـبٖ      

زا  سوٙد دز ثحج لجّی اٚغبف پدز زا ٔكسح وسدیٓ ٚ دز ایٗ رصٜٚ اٚغبف پس ٔی

 ِ.لَُدَوٓالْ إلَی٘ٛیسٓ وٝ  فسٔبید ایٗ ٘بٔٝ زا ثسای فسش٘دی ٔی وٙیٓ ٔی اضبزٜ ٔی

 نٔرٓلَایٔدٕ لِ هاؤؤهِّاَلْ .1

یؼٙی فسش٘دی وٝ دز ش٘دٌی آزشٚٞبی فساٚاٖ دازد ِٚی ایٙكٛز ٘یسـت وـٝ ثـٝ    

فسٔٛد٘د آزشٚٞبی ا٘سبٖ ا٘تٟب ٚ پبیـبٖ   تٕبْ آزشٚٞبی خٛد ثتٛا٘د ثسسد ػّی

٘دازد اش ثس وٝ شیبد است ٚ ػزیت ایٙىٝ حؿست فسٔٛد ٞسٌص ثٝ آزشٚٞبی خٛد 

 «، ٔٛال ػّیوتبة غسزاِحىٓ» ی.وٙ ٞٓ دست پیدا ٕ٘ی

 یٝ ضـٛد ٚ ٘تیزـ   آزشٚٞبی ثبقُ وٝ ٌبٞی دز ٚرٛد آدٔی پیـدا ٔـی   خػٛغبً

 ا٘د. اضبزٜ وسدٜ ٞب ست وٝ دز زٚایبت ثٝ آٖا آزشٚٞبی ثبقُ ایٗ

ٓ  دٞد ٔخُ سساة ٔی آزشٚٞبی ثبقُ ا٘سبٖ زا فسیت ٔی ٞـب زا وـٛز    ٔب٘د. چطـ

ثٙدد، آزشٚٞب دز لّت ا٘سبٖ غبفـُ ٔخـُ    وٙد. اِجتٝ چطٓ ثبقٗ ٚ ثػیست زا ٔی ٔی

ضـٛد ٚ ػٕـُ    ٙد ٚ ثبػج فسبد ػٕـُ ٔـی  و وسی است وٝ ثس ضیبقیٗ سّكٙت ٔی

ٌیـسد   آزشٚ رّٛی ػُٕ خیس زا ٔـی  ضٛد، وٙد، ثبػج حسست ٔی آدٔی زا تجبٜ ٔی
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ٝ   ،ضٛد ا٘سبٖ آخست زا فسأٛش وٙد آزشٚٞب ثبػج ٔی  دز زٚایت ایٙكٛز آٔـدٜ وـ

آید ثـب تٕـبْ    رُ چٍٛ٘ٝ ثٝ سسػت ثٝ قسف اٚ ٔیأوسد وٝ  ا٘سبٖ ٔطبٞدٜ ٔی اٌس

ضٛد وٝ ا٘سبٖ ٔـسي زا فسأـٛش    آزشٚٞب ثبػج ٔی ،ضد آزشٚٞبی خٛد دضٕٗ ٔی

 س است.تسیٗ خك وٙد ٚ ایٗ ثصزي

ضـٛد دز پبیـبٖ    ضٛد ٚ ا٘سبٖ ػبضك د٘یـب ٔـی   آزشٚٞب ثبػج لسبٚت لّت ٔی

   أبٔبٖ ٔب فسٔٛد٘د آزشٚٞب زا وٓ ٚ وٛتبٜ وٙیـد ِٚـی اػٕـبَ خـٛد زا قـٛال٘ی ٚ      

 شیبد وٙید.

 ّٓلَهٓ دهِ سٓثیلَ هٓي لَ. السّال2ِ

وٙد وٝ ایٗ ٔسیس زا افسادی وـٝ لجـُ اش تـٛ     فسش٘دی وٝ دز ٔسیسی حسوت ٔی

سـت  ا ثٛد٘د ٚ اآلٖ ٞالن ضد٘د ٚ اش د٘یب زفتٙد، قی وسد٘د. ٔؼٙبی ایٗ رّٕٝ ایٗ

ُ :وٝ پسسْ ثٝ حىٓ لسآٖ وٝ فسٔٛد ُک  ُن ُُل  ُُفس  ُذائق  ُالَ ُة  یؼٙی ٕٞٝ ٘فٛس ػبلجت  1وت 

طٙد تٛ ٞٓ زٚشی ثٝ چٍٙبَ ٔسي ٌسفتبز خٛاٞی ضد ٚ ٞیچ چ زا ٔی يی ٔس ٔصٜ

ربِت ایٙىٝ ٞیچ اسـتخٙبیی ٞـٓ دز ایـٗ     زاٜ فسازی اش ایٗ داستبٖ ٚرٛد ٘دازد ٚ

ٝ   لبٖ٘ٛ ٔسي ٚرٛد ٘دازد. دز لسآٖ ٔزید ٔی ُ ؛خـٛا٘یٓ وـ ک     َ
اُی  َو   و  ُاَتُک  ُأیَا  م  ک 

ُ ُال و  ُُت   
ََّد   ش  ُا  وج 

ر  ُیفُب  ُت  ن  ُک  و  ُل  وزبی ایٗ ػبِٓ وٝ ثبضید ٔسي ثٝ سـساؽ ضـٕب    ٞس» 2و 

 «ٞبی ػظیٓ پٙبٞٙدٜ ثطٛید. چٝ دز ثسد آید اٌس ٔی

                                                 
 185سٛزٜ آَ ػٕساٖ  1

 78سٛزٜ ٘سبء آیٝ  2
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 «تَعٕدٓدٕتٔاسٕاخِرَ أهٕری الوَٕٓت فَعٓلِوتٔ أىَّ »: دز ثیب٘ی فسٔٛد غبدق ْأب 

ٔٗ ثبٚز وسدْ وٝ پبیبٖ ش٘دٌی ٔٗ دز د٘یب ٔسي است، زٚی ایٗ رٟت خـٛدْ زا  »

 «زلِالْٓ   دّ الجِ  لْلَِ ًَّ  أ ٍٓ» :فسٔٛد٘ـد  ػّـی  «ثسای ایٗ ٔسبفست آٔبدٜ وسدْ.

ـ   «.ٔسي یه ٚالؼٝ رد ی است ٚ ضٛخی ٘یست» ب زا ٔٛػظـٝ  ِىٗ دز زٚایـبت ٔ

 وٗ.افتد آٔبدٜ  دا٘ی ثسایت اتّفبق ٔی ای وٝ ٕ٘ی زا ثسای حبدحٝوسد٘د ٚ فسٔٛد٘د خٛدت 

ن کُ  اهلل تِش ا   إىًَح يُ  ك ٍ ساتِ طٌرَفَ ٌان لًَتُأ» ؛دز شیبزت اُٞ لجٛز آٔدٜ وٝ

ٌٛیٙد ضٕب دز ٔسي ثس ٔب سجمت ٌسفتید ٚ لجـُ اش   ٞب ثٝ أٛات ٔی ش٘دٜ «َىَمُالحِ

آئـیٓ   ٔب فٛت وسدید ِٚی ٔب ثٝ وبزٚاٖ ضٕب ّٔحك خٛاٞیٓ ضد ٚ ٔب ثؼد اش ضٕب ٔی

 آئیٓ. ِٚی حتٕبً ٔی

 مامِسٕألاْغَرَضِ  .3

ٌیسد ٚ ایٗ  ٞبی د٘یٛی لساز ٔی د٘یب ٞدف أساؼ ٚ ثیٕبزیفسش٘دی وٝ دز ایٗ 

د٘یب  ضٛد ٚ فّصّ ٝ ٔسؼ ٚ ثیٕبزی ٔیحتٕی است وٝ ٌبٞی ا٘سبٖ ٔجتال ث ٔسئّٝ ٞٓ

ی ٞستٙد حتّی ائٕٝ ٔب ٞٓ ٞب دز ٔؼسؼ حبدحٝ ثیٕبز ی ا٘سبٖ ایٍٙٛ٘ٝ است وٝ ٕٞٝ

         رـدا اش ش٘ـدٌی  ضـدٖ ثـٝ ثیٕـبزی     ٔجـتال  ٛاثید٘ـد، خ ثستس ثیٕبزی ٔیٌبٞی دز 

 ثطس ٘یست.

 ٞب ٞٓ سساسس حىٕت ٚ ٔػّحت است اٌس ا٘سبٖاِجتٝ ٚرٛد ثیٕبزی دز ش٘دٌی 

اش ثبة ٕ٘ٛ٘ٝ دز زٚایت ایٙكٛز آٔدٜ است وٝ یب ثجسیٓ چٝ ٔب ثٝ اسساز آٖ پی ٘جسیٓ 
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حبدحٝ دز ش٘دٌی فسش٘د آدْ ٘جٛد ٞیچ ػبّٔی لدزت ٘داضت وٝ سس تىج س اٚ  3اٌس 

ٖ ضـٛد ا٘سـب   ٔسي. ٌبٞی ثیٕبزی ثبػج ٔـی  .3ٔسؼ  .2فمس  .1زا پبئیٗ ثیٙداشد، 

 س ثیسٖٚ ثیبید.ٔتٛاؾغ ثطٛد ٚ اش حبَ ٚ ٞٛای تىج 

ضٛد وٝ ٌٙبٞبٖ ا٘سبٖ دز د٘یب پبن ضٛد. خدا ا٘سبٖ زا  ٌبٞی ثیٕبزی سجت ٔی

ضٛد وٝ آیب ٚلتی  پبن وٙد ٚ خبن وٙد ٚ ٌبٞی ثیٕبزی سجت أتحبٖ دادٖ ثطس ٔی

زی وٙد یب ٘ـٝ ٚ ٌـبٞی ثیٕـب    وٙد یب ٘ٝ غجس ٔی ضٛد اػتساؼ ثٝ خدا ٔی ٔسیؽ ٔی

 ضٛد دزربت ٔؼٙٛی ا٘سبٖ ثبال ثسٚد. سجت ٔی

ضـٛد ٚ ٌـبٞی    اِؼالد است ثـٝ آسـب٘ی دزٔـبٖ ٔـی     ٔٙتٟی ٌبٞی ثیٕبزی سُٟ

ضٛد ٚ ٌبٞی ثیٕبزی غیسلبثُ ػالد  اِؼالد است ثٝ سطتی دزٔبٖ ٔی ثیٕبزی غؼت

 وطب٘د. یٔضٛد ٚ ا٘سبٖ ثیٕبز زا ثٝ خب٘ٝ لجس  است اغالً دزٔبٖ ٕ٘ی

یؼٙـی فسش٘ـدْ    «امِمساأل ضِرَغَ»فسٔبید:  ِت است ٔیرب تؼجیس ٔٛال ػّی

 ٞب تٛ زا ٞدف ٌسفتٙد. ثیٕبزی

   ِیّاماأل ۀِیٌَّرٓ .4

وٙد دز دست زٚشٞب اسیس است ٔؼٙبی ایٗ  فسش٘دی وٝ ٚلتی دز د٘یب ش٘دٌی ٔی

ٌیسد ٚ  ٌرزد ا٘سبٖ زا ثٝ ٌسٌٚبٖ ٔی ا٘سبٖ ٔی ست وٝ زٚشٞبیی وٝ ثسا رّٕٝ ایٗ

زٚد  وزب وٝ شٔبٖ ٔـی  دازد ٚ ٞس سبشد ٚ دست اش سس اٚ ثس ٕ٘ی ٔیاٚ زا اسیس خٛد 

خسٜ ٚلتی ػٕس ا٘سبٖ پبیبٖ ٌسفت شٔبٖ، ا٘سـبٖ زا  ثسد تب ثبأل ا٘سبٖ زا ثب خٛد ٔی
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تٛا٘د فساز وٙـد چـٝ    دٞد ٚ ا٘سبٖ اش چٍٙبَ ایٗ شٔبٖ ٕ٘ی ثٝ خب٘ٝ لجس تحٛیُ ٔی

ٞب، ثٝ قٛزی  زٚشٞب ٚ ضتثطٛاٞد ٚ چٝ ٘طٛاٞد ٔب اسیس شٔبٖ ٞستیٓ ٚ ذِیُ ایٗ 

آٚزد ٚ ٔـب لـدزت ٔمبثّـٝ ٚ     وٝ ٌسدش ضت ٚ زٚش آزاْ آزاْ ٔب زا اش پبی دز ٔی

ی ثب شٔبٖ زا ٞٓ ٘دازیٓ تب ثٝ وبْ ٔـسي فـسٚ ثـسٚیٓ. لـسآٖ دز ایـٗ ثـبزٜ       ٜ شٔجبز

وٙـیٓ ٚ   ا اش اٚ سـّت ٔـی  فسٔبید: ٞس وسی ػٕسش زا قٛال٘ی وٙیٓ تٕبْ لـٛا ز  ٔی

 سی ٞٓ، ٔسي است.ٔسئّٝ، ؾؼف ٚ پیپبیبٖ 

  وٓصائةِالْ ۀِیَّهرٓ .5

ی ٝ ثٝ ٔؼٙبی ٌٔیسد. ز فسش٘دی وٝ دز ش٘دٌی د٘یب ٞدف تیسٞبی ٔػیجت لساز ٔی

وٙٙـد ٚ ثـٝ    ٌیسی ٔی ٌیس٘د ٚ ٘طب٘ٝ ٞدف است یؼٙی تیسا٘داشاٖ ٔىب٘ی زا ٞدف ٔی

ٞـبی   فسٔبید پسسْ ٔػـیجت  ٔی وٙٙد حؿست أیس قسف اٚ تیسٞب زا پستبة ٔی

د٘یٛی ٕٞب٘ٙد تیسٞبیی ٞستٙد وٝ تٛ زا ٘طب٘ٝ ٌسفتٙد ٚ خٛاٜ ٘بخٛاٜ دز د٘یب ٌسفتبز 

دز ثیـبٖ   ٔػبئت ٚ ثالٞبیی خٛاٞی ضد ٚ زاٜ فساز ٞٓ ٚرٛد ٘دازد. ٔٛال ػّی

ٞـب   ٞـب ٚ ٔػـیجت   الی ثالٞب ٚ ٌسفتبزی ای است دز الثٝ فسٔبید د٘یب خب٘ٝ دیٍس ٔی

ٚفبیی ٚ فسیت دادٖ اٞـُ د٘یـب ٔؼـسٚف ٚ ٔطـٟٛز      ٜ است ٚ د٘یب ثٝ ثیپیچیدٜ ضد

دا٘د وٝ ایٗ تیس ٔػـیجت اش قـسف    ست وٝ غبِجبً ا٘سبٖ ٕ٘یا است. ٘ىتٝ ربِت ایٗ

چٝ وسی ٚ دز چٝ شٔب٘ی ٚ اش وزب ٚ چٍٛ٘ٝ ثٝ قسف اٚ پستبة ضدٜ است ٚ ایـٗ  

 تٛا٘د ثجیٙد. تیسٞب زا ٞٓ ٕ٘ی

ٞب ٚ  الی ایٗ سطتی سبش است ٚ ا٘سبٖ دز الثٝ بٖٞب ا٘س اِجتٝ ٌبٞی ایٗ ٔػیجت
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ضٛد ٚ ٌبٞی غبحت تزسثٝ فساٚاٖ  ٞب سبختٝ ٚ پسداختٝ ٔی ٞب ٚ ٔػیجت ٌسفتبزی

 ٌیسد. آٖ ٔػبئت زا یبد ٔیآٔدٖ ثب ضٛد ٚ زاٜ ٚ زسٓ وٙبز  ٔی

 ٗ سـت وـٝ ٔجـتال ثـٝ     ا اِجتٝ ٌبٞی ثسٚش ٔػیجت دز ش٘دٌی ا٘سبٖ ثٝ خبقس ایـ

ضدٜ وٝ اآلٖ ثبید ٔزبشات ثطٛد دز زٚایت ایٙكـٛز آٔـدٜ    ٞبیی ٌٙبٞبٖ ٚ ٔؼػیت

خداٚ٘ـد یـه ثالٞـب ٚ     دْ یه ٌٙبٞبٖ تـبشٜ زا ا٘زـبْ دٞٙـد،   است وٝ ٞسٌبٜ ٔس

فسستد ٚ دز زٚایت دازیٓ ٕٞـب٘كٛزی وـٝ ٔـسؼ     ٞب ٔی ٞبی تبشٜ ثسای آٖ ٔػیجت

زا  ٞب بزٜ ٌٙبٞبٖ ٚ تكٟیس اش ٔؼػیتفٞب ٞٓ و وفّبزٜ ٌٙبٞبٖ است. ٕٞیٙكٛز ٔػیجت

ٞب غـجس وـسد ٚ تسـّیٓ     ثٝ د٘جبَ دازد ِٚی دز ٞس حبَ ثبید دز ٔمبثُ ٕٞٝ ٔػیجت

ٔمد زات خداٚ٘د ٔتؼبَ ثٛد ٚ شثبٖ ثٝ ا٘تمبد ٚ اػتساؼ ثبش ٘ىسد. د٘یب تب ثٛدٜ ٕٞیٗ 

ٞب  تس اش خٖٛ ا٘جیبء ٚ اِٚیبء ٚ ائٕٝ ٞدی وٝ ٘یست، ش٘دٌی آٖ ثٛدٜ خٖٛ ٔب زٍ٘یٗ

ٞب زا فسا ٌسفتٝ ثٛد  ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ش٘دٌی آٖ دز ٔػیجتزا ٔكبِؼٝ وٙید ٚ ثجیٙید چم

 ٞب غجس وسد٘د. ِٚی آٖ

 ًیاالدُّ دِعٓثٕ .6

ػجد استفبدٜ  یٝ ی د٘یبست ٕٞب٘كٛزی وٝ اش وّٕ فسش٘دی وٝ دز د٘یب ػجد ٚ ثٙدٜ

ضٛد ٚ ٕٞب٘كٛزی وٝ ػجد دز چٍٙبَ ٔٛالی خٛد ٌسفتبز است ٚ ٔٛالی اٚ ثـس   ٔی

ی ایـٗ   ی ٔٛال ٚ ا٘سبٖ ٞٓ ثٙدٜ ٞبی آٖ ثٝ ٔٙصِٝ اٚ حبوٓ است د٘یب ٚ شزق ٚ ثسق

وطٙد. ٕٞیٗ تؼجیس  ٔٛالست ٚ ایٗ ٔظبٞس د٘یٛی ثٝ ٞسسٛ وٝ ثطٛاٞٙد ا٘سبٖ زا ٔی
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 61سشٔیٗ وـسثال ضـد زٚش دْٚ ٔحـسْ سـبَ     ٍٞٙبٔی وٝ ٚازد س حسیٗ ْأب

      ی  ٔـسدْ ثٙـدٜ  » «الٌّ اس عثی د ال دًّیا   » :ٞزسی دز سطٙسا٘ی خٛد ٔكسح وسد٘د

 (.دز تٕبْ وتت ٔمبتُ ٔؼسٚف ٘مُ ضدٜ است )ایٗ سطٗ أبْ حسیٗ«د٘یب ٞستٙد.

 ،حت  ٔبَ ،حت  اٚالد ،ٞب شٖ حت  ،فسٔبید ثسای ٔسدْ حت  ضٟٛات لسآٖ ٞٓ ٔی

قال ٚ ٘مسٜ ٚ غیس ذِه شیٙت دادٜ ضدٜ اسـت ٚ ایـٗ ٔـسدْ پطـت ایـٗ پـسدٜ زا       

دز  .ثیٙٙد وٝ ٌسفتبز ضدٖ ثٝ ایٗ د٘یب چٝ ػٛالت خكس٘ـبوی زا ثـٝ د٘جـبَ دازد    ٕ٘ی

لّجـی وـٝ    .2 .لّجی وٝ ٔطغَٛ ثٝ د٘یبست .1ٞب سٝ لسٓ است:  زٚایت دازیٓ لّت

أ ب لّجی وـٝ ٔطـغَٛ ثـٝ     .لّجی وٝ ٔطغَٛ ثٝ خداست .3 .ٔطغَٛ ثٝ آخست است

ٚ لّجـی وـٝ    .آٚزد اٚ ٞٓ ٕٞیٗ د٘یبست ٚ فمف د٘یب زا ثٝ دست ٔی ی ثٟسٜد٘یبست 

ٚ  .ٞٓ آخست اٚ آثبد اسـت ٚ ضٛد  ٔطغَٛ ثٝ آخست است ٞٓ د٘یبی اٚ تأٔیٗ ٔی

دز پبیبٖ  دازد. ٞٓ آخست ٞٓ خداٚ٘د زاطغَٛ ثٝ خداٚ٘د است ٞٓ د٘یب لّجی وٝ ٔ

وٝ ثٝ ضطػی ثٝ ٘بْ رٙبدٜ فسٔٛد تٛ د٘جـبَ   ٗبْ حساضبزٜ وٙیٓ ثٝ ٘ػیحت أ

زسی ِٚی ػصزائیـُ   إِٛت ثٝ د٘جبَ تٛ، تٛ وٝ ٞسٌص ثٝ د٘یب ٕ٘ی د٘یب ٞستی ٚ ّٔه

 «ٔٙتٟی اآلٔبَ ٔسحْٛ ٔحد ث لٕی» ٌیسد. زسد ٚ تٛ زا ٔی ثٝ تٛ ٔی

   رِالغُرٍُ رِتاجِ .7

 ٞـبدی ثسای تٛؾیح ایٗ رّٕٝ ثبید ضسح ٔطتػسی زا ثٙٛیسیٓ. حؿـست  

فسٔٛد٘د ایٗ د٘یب ثبشازی است ٚ ٕٞٝ ٔطغَٛ تزبزت ٞستٙد ِٚـی دز ایـٗ ثـبشاز    
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ثیٙٙـد. اِجتـٝ    وٙٙد ٚ خسبزت ٔی ای ؾسز ٔیٜ ٚ ػد  ،وٙٙد ٚ ٔٙفؼت ای سٛد ٔیٜ ػد 

ای است دز دست ٚ اختیبز  ست وٝ ػٕس ا٘سبٖ سسٔبیٝا ایٗ ٔمػٛد أبْ ٞبدی

وسد ٚ تٛضٝ ثسداضـت   ٝ ثٝ ٘فغ آخست وبزا٘سبٖ اٌس ثب ایٗ سسٔبیٝ ٚ اش ایٗ سسٔبی

ٚ ػُٕ غبِح ا٘زبْ داد تبرسی است وٝ سٛد وسدٜ ِٚی اٌس ػٕس ثـب ازشش زا ثـٝ   

ۀُ إضاعٓ» :فسٔٛد بیغ وسد ایٗ تبرس ؾسز وسدٜ است وٝ ٔٛال ػّیؾٞدز داد ٚ 

ـ      بیغ وسدٖ فسغـت ؾ»«ۀٌغُصَّ رصٓۀِلفُاْ ٝ ٚ حسـست  ٞـبی ػٕـس ثؼـداً ثبػـج غػ 

 ٌٛید: ضبػس ٔی «ضٛد. ٔی

 ی ٘طسیدیٓحسست ٚ ا٘دٜٚ ٔتبػرص  سسٔبیٝ ش وف زفت ٚ تزبزت ٕ٘ٙٛدیٓ

فسٔبید ا٘سبٖ دز ایٗ د٘یب ثٝ ربی ایٙىـٝ تـبرس ػٕـُ غـبِح      ِٚی حؿست ٔی

ـ   ٝ ثبضد ٚ اش ػٕس خٛد ثسای سفس ٔسي سسٔبیٝ وست وٙد ٚ تٛضٝ ایٗ سـفس زا تٟی 

أٛاَ ا٘سبٖ زا  ضٛد وٝ ایٗ ٞب ٔی أٛاَ ٚ دازاییٝ اش سسٔبیٝ ػٕس ٔطغَٛ تٟی وٙد، 

ُُجیس لسآٖ ش٘د ٚ ثٝ تؼ ٌَٛ ٔی ُی  ُحس  ُأُُب  ُُاتُند خ  ُا  ه  ُل  د   وٙد وٝ أٛاَ  ا٘سبٖ ٌٕبٖ ٔی» 1ل 

دز حبِی وٝ اٌس ایٗ أٛاَ دز  .«ضٛد ا٘سبٖ ربٚدا٘ٝ دز ایٗ د٘یب ثٕب٘د اٚ سجت ٔی

خـٛزد دز لیبٔـت ٔسـئِٛیت     زاٜ خدا خسد ٘طدٜ ثبضد ؾٕٗ ایٙىٝ ثٝ دزد اٚ ٕ٘ی

سٍٙیٗ ایٗ ٔسئّٝ زا ٞٓ ثبید ثٝ دٚش ثىطد. تزبزت وسدٜ ٚ أٛاِی زا ثـٝ دسـت   

آٚزدٜ وٝ چطٓ ٕٞٝ ٔسدْ خػٛغبً ٚازث ثٝ آٖ دٚختٝ ضدٜ است ٚ ایٗ أٛاَ تـب  

                                                 
 3سٛزٜ ٕٞصٜ آیٝ  1
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َ   اٚست پس ی ربٖ دادٖ ثب ا ِحظٝ ٞـب ٘ػـیت ٚازث    ش ربٖ دادٖ تٕـبْ ایـٗ پـٛ

ٜ است ٚ اش تٕـبْ أـٛاَ   فٟٕد وٝ دز ایٗ تزبزت فسیت خٛزد ضٛد ٚ ا٘سبٖ ٔی ٔی

 تٛا٘د ثجسد. یه وفٗ ٔی  ی تٟی ٝ خٛد فمف ثٝ ا٘داشٜ

 ٌایا  الوٓ نِ. غَری8

، ٚ وٙد ثٝ ضطػـی ثـدٞىبز   ا٘سبٖ زا تطجیٝ ٔی دز ایٗ ػجبزات ٔٛال ػّی

 «َتِوٓ  الْ س یرِ أ»اٚ ٔسي ٚ ّٔه إِٛت است ٚ رّٕٝ ثؼد ٞٓ وٝ فسٔٛد  قّجىبز

فٟٕب٘د ا٘سبٖ دز دست ٔسي اسیس است دز زٚایبت ایٙكٛز آٔدٜ  ٕٞیٗ ٔكّت زا ٔی

    خٛاٞٙـد.   قّجىـبز دازد وـٝ ٞـس زٚش قّـت خـٛد زا اش ا٘سـبٖ ٔـی        8وٝ ا٘سـبٖ  

دازد، قّجىـبز دْٚ  قّجىبز اَٚ خداٚ٘د است وٝ ٚارجـبت دیٙـی زا اش ٔـب قّـت     

ٞب ٚ دستٛزات خٛدش زا قّت دازد، قّجىـبز   تاست اش ٔب سّٙ زسَٛ اوسْ

قّجىبز چٟبزْ ٘فس خٛاٞٙد،  اش ا٘سبٖ خسری ٚ ٘فمٝ ٔی سْٛ شٖ ٚ فسش٘د است وٝ

وٙد، قّجىبز پٙزٓ ضیكبٖ است وـٝ اش   أ بزٜ است وٝ اش ا٘سبٖ ضٟٛات زا قّت ٔی

إِٛت است وٝ اش ا٘سـبٖ زٚح   بز ضطٓ ّٔهوٙد، قّجى ا٘سبٖ ٔؼػی ت زا قّت ٔی

دٚ ّٔه ٞستٙد ثٝ ٘بْ زلیت ٚ ػتیـد وـٝ اش ٔـب     وٙد، قّجىبز ٞفتٓ ٔب زا قّت ٔی

خب٘ٝ لجس است وٝ اش ا٘سـبٖ رسـٓ ٔـب زا     ػُٕ غبِح قّت داز٘د، قّجىبز ٞطتٓ

 1خٛاٞد. ٔی

                                                 
 15ظ  76ثحبزاأل٘ٛاز رّد  1
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ای خٛا٘د ٚ دز آٖ  ػبشْ ػساق ثٛد خكجٝٝ ٍٞٙبٔی وٝ اش ٔىّ حسیٗ ْٚ أب

وٙد  ٝ فسٔٛد٘د: ٔسي زا ثسای فسش٘د آدْ ٘ٛضتٙد یؼٙی حتٕی است ٚ تطجیٝ ٔیخكج

   ٖ ا٘داش٘ـد   ٛاٖ ٔـی رـ ٞـبی   ٔسي زا ثٝ ٌسد٘جٙدی وٝ ثـٝ دٚز ٌـسدٖ دختسٞـب ٚ ش

ٌسدٖ شٖ زا احبقٝ وسدٜ است ٚ ٞس وزب ایٗ  ،ثٙد ٕٞب٘كٛزی وٝ ایٗ لالّدٜ ٚ ٌسدٖ

زٚد ٔسي ٕٞساٜ اٚست  سبٖ ٔیوزب ا٘ زٚد ایٗ لالّدٜ ثب اٚست. ٕٞیٙكٛز ٞس شٖ ٔی

 ٚ ٔخُ یه لالّدٜ ٚرٛد اٚ زا احبقٝ وسدٜ است.ٚ دز تؼمیت اٚست 

ثبضد ٚ اش ایـٗ   ٘ٛیسٓ وٝ ذِیُ ٔسي ٚ اسیس زفتٗ ٔی ٘بٔٝ زا ثسای فسش٘دی ٔی

 تٛا٘د فساز وٙد. ٔبرسا ٕ٘ی

 .ْٔؤَمِلیفِ الْحٓ .9

 .زاىِحاأل لَریيِ .11

ایـٗ   ،ٞبست ٞبست ٚ ٕٞٙطیٗ ثب آٖ غػ ٝ لسٓ غٓ ٚ پیٕبٖ ٚ ٞٓ فسش٘دی وٝ ٞٓ

دٞد ٚ اش ٘ظس ٔفْٟٛ ٘صدیـه ثـٝ یىـدیٍس     ػجبزت چٖٛ تمسیجبً یه ٔؼٙب زا ٔی دٚ

خٛاٞـد ثفسٔبیـد سساسـس ش٘ـدٌی      وٙیٓ. حؿست ٔی زا یىزب ٔؼٙب ٔی دٚاست ٞس 

خـٛزد   ٞب ٌبٞی غٓ زٚشی ٔی ا٘سبٖ آٔیطتٝ ثب ا٘ٛاع غٓ ٚ ا٘دٜٚ است. ا٘ٛاع غػ ٝ

ثـب   خـٛزد  اٚ٘د ؾبٔٗ زٚشی ضدٜ است ٌبٞی غٓ ثیٕبزی خٛد زا ٔـی ثب ایٙىٝ خد

دا٘ـد   ایٙىٝ ٕٔىٗ است ایٗ ثیٕبزی ثسای اٚ خیس ٚ ٔػّحت ثبضد ٚ خٛدش ٕ٘ـی 

خٛزد وٝ اِجتـٝ   ٞبی قالیی ٚ سسٔبیٝ ػٕس زا ٔی ٝ اش دست دادٖ فسغتٌبٞی غػ 
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ثـسآٖ   فسٔـٛد  ای ثٝ حبَ اٚ ٘دازد. حؿست أیس ایٗ غػ ٝ خٛزدٖ، ٞیچ فبیدٜ

ف ضٕب ٘ؼٕت اش دست چٖٛ تأس  1چیصی وٝ اش دست دادید غػ ٝ ٚ تأس ف ٘طٛزید.

ٌسدا٘د ٌبٞی غػ ٝ ٚ غٓ اش دست دادٖ ٘صدیىبٖ سججی ٚ ٘سجی خٛد  زفتٝ زا ثس ٕ٘ی

ٔخُ شٖ ٚ فسش٘د، ثسادز ٚ خٛاٞس، پدز ٚ ٔبدز، ٚ دیٍساٖ حتّی دٚسـتبٖ خـٛة ٚ   

ٞبی  ٕ٘ب، غٓ ٚ غػ ٝ تٛقئٝ ٚ ٘مطٝ ست٘بش٘یٗ، غٓ ٚ غػ ٝ خیب٘ت وسدٖ دضٕٙبٖ دٚ

ٞـبی ٔـسدْ ٚ    خجساٖ، ٌبٞی ٞٓ غػ ـٝ ثـسای ٌسفتـبزی    ضْٛ دضٕٙبٖ ٚ اش خدا ثی

ثیٙید  سٛشد ٚ ٌبٞی غػ ٝ ٚ غٓ ثسای ایٗ است وٝ ٔی دیٍساٖ است ٚ دَ ا٘سبٖ ٔی

ٞـب،   ٞـب، ٌٕساٞـی   ٔسدْ ٔٙحسف ضد٘د اش ٔسیس دیـٗ ٚ غـساـ ٔسـتمیٓ، ؾـالِت    

ثسای  ٞب، دٚزی ٔسدْ اش احىبْ لسآٖ ٚ اُٞ ثیت تجٟىبزیٞب، فسبدٞب،  ٔؼػیت

ٝ  آٚزد. دز حدیج دازیٓ لّت ٔؤٔٗ ذٚة ٔی ٝ ٔیاٚ غػ  ٞـبی شیـبد    ضٛد اش غػ ـ

ـ ضـٛد. خالغـٝ غػ ـٝ ٚ     ٕٞب٘كٛزی وٝ ٕ٘ه دز آة حُ ٔی       ٓ دٚ ٘ـٛع اسـت:   غ

خٛزد ٚ ٌبٞی ثسای آخست وٝ سس٘ٛضت ٔـٗ دز زٚش   ٌبٞی ثسای د٘یب غػٝ  ٔی .1

وٙد، اُٞ ػراة ٞسـتٓ یـب اٞـُ ثٟطـت      ضٛد. خدا ثب ٔٗ چٝ ٔی زستبخیص چٝ ٔی

ػ ٝ ثسای د٘یب ثبضد ٔرْٔٛ است ٚ ٟ٘ی غٞستٓ، ایٗ سفس ٔسي زا چٍٛ٘ٝ ثسْٚ. اٌٝ 

ثبضد ثسیبز ٕٔدٚح است  ضدٜ است، د٘یب وٝ غػ ٝ ٘دازد أ ب اٌس غػ ٝ ثسای آخست

ٞبی اٚ زا ثسای آخست شیبد وٙد. اِجتّٝ  خداٚ٘د غػ ٝ ،ٚ ػبِی ٚ ا٘سبٖ ثبید دػب وٙد

                                                 
 دز ضت ضٟبدت خكبة ثٝ أبْ حسٗ ٚ أبْ حسیٗ اش ٚغبیبی ٔٛال ػّی 1
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غػ ٝ خٛزدٖ تٟٙب ٞٓ وبفی ٘یست ثّىٝ ثبید حسوت ٞٓ ثىٙد ٚ ثسای ػـبِٓ دیٍـس   

 رد اً وبز وٙد وٝ سس اٚ والٜ ٘سٚد.

  فاتِآلا ًُصٔةِ .11

   ٚ ٔىـب٘ی زا وـٝ تیسا٘ـداشاٖ آ٘زـب زا     ثٝ ٔؼٙبی ٞدف تیسا٘ـداشاٖ اسـت    تُ٘ػُ

 ٌیس٘د. ٘طب٘ٝ ٔی

ٔؿٕٖٛ ایٗ رّٕٝ زا دز رٕالت لجّی ثحج وسدیٓ وٝ آفبت ٚ ثّی ـبت د٘یـٛی   

وٙـد. فسش٘ـدی    ٌیسد ٚ ثٝ سٕت ا٘سبٖ تیس حٛادث زا پستبة ٔی ا٘سبٖ زا ٞدف ٔی

ٚ   ٞـس  ٌیس٘ـد ٚ اش   وٝ حٛادث تّخ زٚشٌبز اٚ زا ٞـدف ٔـی         قـسف حـٛادث ثـٝ ا

 .زدزٚی ٔی آٚ

   َاتِْٓالشَّ ریعِصٓ .12

ضـٛد ٚ ضىسـت    ٌٛیٙد وٝ دز ٔجبزشٜ ٚ رًٙ ٔغّـٛة ٔـی   غسیغ ثٝ وسی ٔی

افتد ٚ ضٟٛات رٕغ ضـٟٛت اسـت، ضـٟٛت ثـٝ خٛاسـتٝ       خٛزد ٚ ثٝ شٔیٗ ٔی ٔی

ٌٛیٙد ضٟٛت آٖ زا دازد ٚ ایٗ ٔسئّٝ  چٝ زا وٝ دَ ا٘سبٖ ثطٛاٞد ٔی ٌٛیٙد ٞس ٔی

است چٖٛ دز زٚایت آٔدٜ است وٝ خداٚ٘د ضٟٛت رصء تسویجی ٚرٛد ٞس ا٘سب٘ی 

ٞب ػمُ زا لساز داد، حیٛا٘بت زا آفسید ٚ دز  ید ٚ دز ٚرٛد آٖسٔتؼبَ ٔالئىٝ زا آف

ٖ   ٞب ٚ ثٙی ٞب ضٟٛت زا لساز داد ٚ ا٘سبٖ ٚرٛد آٖ ٞـب   آدْ زا آفسیـد ٚ دز ٚرـٛد آ

ا٘د وـٝ ػمـُ ٘ـٛزی اسـت دز      ػمُ ٚ ضٟٛت زا لساز داد. دز تؼسیف ػمُ ٞٓ ٌفتٝ
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دٞد. ٕٞب٘كٛزی وٝ ا٘سـبٖ   وبز خٛة زا اش ثد تططیع ٔیا٘سبٖ رٛد ا٘سبٖ وٝ ٚ

ـ ی ػمـُ وـبز شیجـب اش شضـت زا تٕی     ثیٙد، ثٝ ٚسیّٝ ی ٘ٛز اضیبء زا ٔی ثٝ ٚسیّٝ ص ی

دٞد، دز ادأٝ آٖ حدیج آٔدٜ است وٝ اٌس ػمُ آدٔی ثس ضٟٛت اٚ غّجٝ وـسد   ٔی

ت اٚ ثـس ػمـُ اٚ غّجـٝ وٙـد اش     ضٛد ٚ اٌس خدای ٘بوسدٜ ضٟٛ اش ٔالئىٝ ثبالتس ٔی

ٝ    تس ٔی حیٛا٘بت پست ای اش  ضٛد. پس ایٗ احتٕبَ ٚرٛد دازد وـٝ دز یـه غـحٙ

ٞبی ش٘دٌی ػمُ ا٘سبٖ ٚ خٛد ا٘سبٖ دز رًٙ ثب ضٟٛت ضىست ثطٛزد ٚ  غحٙٝ

زً٘ ثبضد ٚ یمـیٗ ٔـب    ثٝ خبن ثیفتد وٝ اٌس ػمُ ٔب ؾؼیف ثبضد ٚ یب ایٕبٖ ٔب وٓ

ب لكؼی است، اش ایٙزبست وٝ دز ایٗ ٔٛازد وٝ ا٘سبٖ ت ثسای ٔوٓ ثبضد، ایٗ ضىس

ٞب ثبید  وٙد ثبید پٙبٜ ثٝ خدای ٔتؼبَ ٚ چٟبزدٜ ٔؼػْٛ ثجسد ٚ آٖ احسبس خكس ٔی

ٞـب ٞسـتیٓ وـٝ ثتـٛا٘یٓ ٔمبثـُ       تس اش ایٗ حـسف  وٕه ا٘سبٖ ثىٙٙد ٚاالّ ٔب ؾؼیف

زا اش حد  ٚ حػس ا٘سـبٖ ثـبالخسٜ ٔـب     ٞبی ثی ضٟٛات خٛد ٔمبٚٔت وٙیٓ. خٛاستٝ

ت ٘فسب٘ی ا٘سـبٖ یـه ٔػـسع    اضٟٛ وٙتسَ آٚزد. ضبػسی دز ٔٛؾٛع پبی دز ٔی

 ضؼسی زا سسٚد ٚ دز ٔػسع ثؼدی ٔب٘د ٚ ٘تٛا٘ست ٔػسع ثؼد زا ثٍٛید ػّـی 

 زا دز خٛاة دید حؿست ٔػسع ثؼدی زا ثٝ اٚ تؼّیٓ داد.

ؼٙـی اٌـس وسـی دز ٔمبثـُ     یی ضیس ضٛد آة ش پبدازی دَ(  ٞسٜضبػس ٌفت )شَ

ی ضیس دز رٍُٙ، اش تـسس ایـٗ دَ، آة    ٞبی دَ خٛد ٔمبٚٔت وٙد شٞسٜ خٛاستٝ

ضٛد. حؿست دز خٛاة ثٝ اٚ فسٔٛد )اسداهلل ٌس آید ثٝ ٞٛادازی دَ( سطٗ تٛ  ٔی

 هلل.ثیبید ثٝ وٕه ایٗ دَ. ا٘طبءا دزست است أ ب اٌس اسداهلل یؼٙی ػّی ٔستؿی
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سـت  ا ضٛد، ٔؼٙبیص ایٗ ی فسش٘دی وٝ رب٘طیٗ أٛات ٔی٘ٛیسٓ ثسا ٘بٔٝ زا ٔی

  ٖ ٞـب ّٔحـك    وٝ پسسْ فسأٛش ٘ىٗ تٛ رب٘طیٗ ٔسدٌبٖ ٞستی ٚ دز آیٙـدٜ ثـٝ آ

ضٛ٘د ٚ ایٗ ثحج زا ثب یه حدیج ثٝ پبیبٖ  ضٛی ٚ وسبٖ دیٍس رب٘طیٗ تٛ ٔی ٔی

ٚازد لجسستبٖ ضد ٚ خكبة ثٝ ٔسدٌبٖ وسد ٚ فسٔٛد ٔـب سـٝ    زسب٘یٓ. ػّی ٔی

ٞبی ضٕب اشدٚاد وسد٘ـد   شٖ .2أٛاَ ضٕب تمسیٓ ضد  .1خجس اش د٘یبی ضٕب دازیٓ: 

ٖ    خب٘ٝ .3 ٞـب   ٞبیتبٖ زا دیٍساٖ دز اٚ ٘طستٙد. حؿست فسٔٛد اٌـس خداٚ٘ـد ثـٝ آ

ٔمـبْ تٟی ـٝ    دز ،ٌٛیٙد ٞب ٔی ی سطٗ ٌفتٗ ثدٞد فمف یه والْ ثٝ ضٕب ش٘دٜ اربشٜ

 ثٟتسیٗ شاد ٚ زاحّٝ ثسای سفس آخست تمٛاست. ی آخست ثبضید، تٛضٝ

 پایاى

 


