ثِ ًبم خذاًٍذ سجحبى
تىزین ارثبة رجَع ٍ هحزٍهبى اس دیذگبُ لزآى ٍ اسالم
تىشیٓ ٌ ٚشأی داضتٗ ٔشدْ دس تٕبٔی ادیبٖ  ٚفشٞ ًٙٞب جبیٍبٚ ٜاالیی داسد  ٚتٕبٔی ثضسٌبٖ دیٗ ٚ
غبحجبٖ ا٘ذیط ٝثشآٖ تأویذ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ  .سفبیت حشٔت ا٘سبٖ ٞب ثٙیبدی تشیٗ اسصش ٘ؾبْ اسالٔی
است.ثیٗ سضبیت ٔشدْ  ٚسضبیت خذ ا٘ٚذ  ٚثیٗ تىشیٓ ا٘سبٖ ٞب  ٚتىشیٓ خذا٘ٚذ ،استجبط ٔستمیٓ
ٚجٛد داسد .دس جٟبٖ ثیٙی اسالٔی سا ٜخذا اص ٔیبٖ خّك ٔی ٌزسد یقٙی ثذ ٖٚتىشیٓ ا٘سبٖ ٞب ٚ
جّت سضبیت آٟ٘ب ،سضبیت  ٚثٙذٌی خذا٘ٚذ أىبٖ پزیش ٘یست.
ثحث تىشیٓ  ٚجّت سضبیت اسثبة سجٛؿ یىی اص ٔجبحث ٕٟٔی است و ٝد س دستٍبٞ ٜبی دِٚتی
ٔغشح است .دس ٚالـ عشح تىشیٓ ٔشدْ  ٚجّت سضبیت اسثبة سجٛؿ یىی اص ٞفت ثش٘بٔ ٝتح َٛوطٛس
است و ٝثٙٔ ٝؾٛس ایجبد تح َٛدس ٘ؾبْ اداسی وطٛس ث ٝتػٛیة ضٛسای فبِی اداسی سسیذ ٚ ٜدس حاَ
اجشاست.
اسبسبً احتشاْ  ٚتىشیٓ اسثبة سجٛؿ  ٚث ٝدست آٚسدٖ سضبیتٕٙذی ٔشدْ دس سیستٓ اداسی ٘ؾبْ
اسالٔی ایشاٖٞ ،ذف ٟ٘بیی عشح تىشیٓ است  ٚآٖ٘ ،یبص ٟ٘فت ٝای ٔیبٖ دستٍبٟٞبی اجشایی ثٛد وٝ
سبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی وطٛس ایٗ ٘یبص سا ث ٕٝٞ ٝدستٍبٟٞب اثالك ٕ٘ٛد.
ثخبعش
ثشای یه وبسٔٙذ ٚوبسضٙبس ٔ ٚذیش ٔسّٕبٖ ٔطتشی ٔذاسی  ٚتىشیٓ اسثبة سجٛؿ ٘ٝ
دستٛساِقُٕ  ٚثخطٙبٔ ،ٝثّى ٝیه ٚؽیف ٝا٘سب٘ی  ٚدیٙی است  ٝ٘ :یه ٚؽیف ٝاضبفی دس وٙبس سبیش
ٚؽبیف ،ثّى ٝثبیذ دس دَ أٛس لشاس ٌیشد.
ٞشٌ ٝ٘ٛخذٔت  ٚتالش دس جٟت جّت سضبیت اسثبة سجٛؿ ،سضبیت  ٚخطٛٙدی خذا٘ٚذ سا فشأ ٓٞی
وٙذ .ثشای یه فشد ٔسّٕبٖ تىشیٓ ٔشدْ  ،فجبدت ث ٝضٕبس ٔی سٚد  ٚثٟتشیٗ سٚش ثشای ٘ضدیىی ثٝ
خذا٘ٚذ است.ثخػٛظ اٌش اسثبة سجٛؿ اص ٔحشٔٚبٖ جبٔق ٝثبضذ.دس ٔمبِ ٝصیش ث ٝثشسسی إٞیت تىشیٓ
اسثبة سجٛؿ ٘ ٚیبصٔٙذاٖ اص ٔٙؾش لشآٖ ،احبدیث  ٚسٚایبت ٔی پشداصیٓ.
اغٛالً عشح تىشیٓ اسثبة سجٛؿ سا ٔی تٛاٖ دس أٛس صیش خالغ ٝوشد:
 .1پبیجٌذی ثِ اخالق اسالهی:
ٞتشیٗ ٔخّٛلبت فبِٓ» یبد ٔی وٙذ ٚ
لشآٖ وشیٓ اص ا٘سبٖ ٞبی ثب ایٕبٖ ٘ ٚیىٛوبس ث« ٝة

ٔی

فشٔبیذ( :اى الذیيَ امًَٓ ٍ عٓ هلَا الصبلحبت اٍلئهٓ ّن خیز الْةٓریِ )
دس ٚالـ اسصش ٚجٛدی یب وٕبَ ٞستی ا٘سبٖ دس سٙجص ٔ ٚمبیس ٝثب ٔٛجٛدات ٔطخع ٔی
ٌشدد  ٚاٌش ا٘سبٖ ٞب ث ٝوٕبَ ٚالقی خٛد دسسبی ٝاخالق  ٚسفتبس سسیذ٘ذ ،دس آٖ ٍٙٞبْ است وٝ
داسای اسصش ضذ ٚ ٜاص ٔٛجٛدات دیٍش ثشتش ٚ ٚاالتش خٛاٙٞذ ثٛد.
س َٛاوشْ (ظ)است .
ٕٞب٘غٛس ؤ ٝی دا٘یٓ اضشف ٔخّٛلبت خذا٘ٚذٚ ،جٛد ٔمذس س
ٚجٛدٔجبسوص اص٘ؾش«حسٗ خّك»دس چٙبٖ دسج ٝافالیی لشاس داسدو ٝلشآٖ وشیٓ دسثبس ٜاش ٔی
فشٔبیذ( :اًهٓ لَعٓلی خٌ لك ػظین)  ٚدس جبی دیٍش ٚی سا ث ٝفٛٙاٖ اٍِٛی تٕبْ ٔٙٔٛبٖ ٔقشفی
ٔی ٕ٘بیذ ٔ ٚی فشٔبیذ( :لَقَدٕ وبىَ لَون فی رٓ سَلِ اهللِ اُسَٓﱢُحٓسٌٌِ ).
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ِزا ثشای وسب٘ی و ٝدس سا ٜخذٔت ثٔ ٝشدْ ثٛدٕٛٞ ٚ ٜا س ٜثب آ٘بٖ دس استجبط ٞستٙذ ،سضاٚاس است
ن ث ٝآٖ ثضسٌٛاس ٘ ٚیض ٔقػٔٛبٖ (ؿِی ْ ٜاِسالْ ) ،اص ٘ؾش وشداس  ٚسىٙبت التذا وشد ٜتب ٓٞ
ٜ
خطٛٙدی خذا٘ٚذ سا جّت  ٓٞ ٚسضبیت ٔشدْ سا فشا ٓٞآٚس٘ذ.
الف) هتصف ثَدى ثِ صفت تمَا ٍ خذاتزسی
تٔ ثِ مٔؤ مًَٓى )
خذا٘ٚذ دس لشآٖ وشیٓ ٔی فشٔبیذ (ٍٓاتٓقٍَا اهلل الذی أً م
اسبسبً ٞش پست ٙٔ ٚػجی دس اسالْ ،فٛٙاٖ ٔسئِٛیتٚ ،ؽیف ٚ ٝاْ ا ٘ت سا دس ثش داسد  .وسب٘ی وٝ
ٔٙػجی ٔ ٚسئِٛیتی سا دس جبٔق ٝث ٝفٟذ ٜداس٘ذ ثبیذ افشادی أب٘تذاس ثبضٙذ ٞ ٚیچ ٌب ٜاص
ٔسئِٛیت خٛد سٛء استفبدٓٙ٘ ٜایٙذ  ٚحمٛق دیٍشاٖ سا ضبیـ ٘ىٗ٘ذ ٕٞ .چٙیٗ آ٘بٖ ثبیذ ثب ٘بؽش
دا٘ستٗ خذا٘ٚذ ٔتقبَ ةسافٕبَ خٛد اص الذاْ یب سفتبس ٚفّٕی و ٝثبفث س٘جص یب ثی احتشأی
٘سجت ث ٝدیٍشاٖ ضٛد پشٞیض وٙٙذ ٕٞ ٚیط ٝخذا٘ٚذ  ٚسضبیت ٔشدْ سا ٔذ ٘ؾش داضت ٝثبضٙذ ٚ.
ایٗ  ٕٝٞحبغُ ٕ٘ی ضٛد جض ثب خغیػ« ٝتمٛا  ٚخذاتشسی »ٕٞ .ب٘غٛس و ٝأیشٔٙٔٛبٖ (فّیٝ
اِسالْ) ثٔ ٝبِه اضتش ٔی فشٔبیذ« :افشادی سا و ٝپبن تسیٗ ٞستٙذ ثشٌضیٗ ».
اص ایٗ س ٚاص ٕٟٔتشیٗ ٚیژٌی ٞبی اخاللی و ٝوبسوٙبٖ اداسات  ٚسبصٔبٟ٘ب ثبیذ ثذاٖ آساستٝ
ثبضٙذ ،داضتٗ تمٛاست  .چشاو ٝدس سبی ٝآٖ ،افٕبَ ٌٚفتبس  ٚسفتبسضبٖ سا تحت تأثیش لشاس ٔی
د٘ ٜذ و ٝثبفث س٘جص ٘ ٚبسضبیتی اسثبة سجٛؿ ٘ط٘ٛذ یب ثب ثی احتشأی ،تٙذخٛیی ثب آٟ٘ب سفتبس
ٕ٘ی وٙٙذ ٕٛٞ ٚاس ٜسقی دس جّت سضبیت اِٟی  ٚخطٛٙد وشدٖ آٟ٘ب داس٘ذ.
ة) خلَص ًیت در اًجبم ٍظیفِ
ٕٞب٘غٛس ؤ ٝی دا٘یٓ ،دیٗ ضبُٔ ٞش فجبدت  ٚفُٕ غبِحی ٔی ضٛد .ثشایٗ اسبس خذا٘ٚذ د س
سٛس ٜصٔش ،پیبٔجشش سا ث ٝاخالظ دس دیٗ فشٔبٖ ٔی دٞذ:
فٓعٕةٔدِ اهللَ مٔخلِصب لَُٔ الذیيَ)
ىْلًْب إ لَیٕنٓ الْنِتبةٓ ثبلْحٓق أ
(اِ اىّأ سٓ
ثٙبثشایٗ ٔخّػیٗ ٞذف اص خذٔت ثٔ ٝشدْ  ٚجبٔق ٝاسالٔی سا خطٛٙدی خذا٘ٚذ ٔی دا٘ٙذ  .دس
٘تیج ٝوبس ٚ ٚؽیف ٝضبٖ ،اسصش ٔقٛٙی ث ٝخٛد ٔی ٌیشد چشاو ٝصیجبیی اسصش ٔقٛٙی آٖ است ٚ
اسصش ٔقٛٙی ٘یض دس ٌش ٚاعبفت خذا  ٚوبس سا ث ٝخبعش خذا ا٘جبْ دادٖ.
أبْ خٕیٙی (س )ٜدس فشاصی اص ٚغیت ٘بٔ ٝخٛیص ثٔ ٝسئٛالٖ ٔی فشٔبیذ « :ضٕب لػذ خٛد سا
ثشای خذا خبِع وٙیذ و ٝایٗ فجبدت است».
ج) خَش رفتبری ثب ارثبة رجَع
أیشٔٙٔٛبٖ(فّی ٝاِسالْ) دس ٘بٔ ٝخٛیص ثٔ ٝبِه اضتش ٔی ٘ٛیسذ« :پس ٘یىٛتشیٗ خٛد سا وشداس
ضبیست(ٝخٛش سفتبسی)ثذاٖ ».
یىی اصاغٔ َٛشدْ داسی و ٝائٕ ٝاعٟبس(فّی ٟٓاِسالْ)تأویذخبغی ثشآٖ داس٘ذ «حسٗ خّك »
است .خذا٘ٚذ ٘یض اخالق ٘یىٛی سسِٛص سا ثبفث استحىبْ حك  ٚجزة ٔشدْ داٖستٔ ٚ ٝی
فشٔبیذ:
قَتِ الىْفٓضٍّا مِىْ حٍٓلِنٓ ).
لَ نٔىْتٓ فٓظّا ؽَلیظَ الْل
لَ م ٍٓ ٍٕ
(فیوب رٓحٕمٍُٓ مِىَ اهللِ لِىْتٓ ُٔ
اص آ٘جبیی و ٝاسثبة سجٛفبٖ یىسبٖ ٘جٛد ٚ ٜاص لطش خبغی ٘یض ٘یستٙذ ،ثّى ٝخػبیع ا٘سب٘ی ٚ
اخاللی ثب یىذیٍش ٔتفبٚتٙذ ،ثٕٞ ٝیٗ ِحبػ وبسوٙبٖ ادا ست ٘یض ثبیذ اص سق ٝغذس ،حّٓ ٚ
ثشدثبسی ،فغٛفت ٟٔ ٚشثب٘ی  ... ٚثشخٛسداس ثبضٙذ تب ثب اسثبة سجٛؿ ثشخٛسد تٛأْ ثب احتشاْ ٚ
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فغٛفت  ٚدس خٛس ضأٖ ٔ ٚمبْ آ٘بٖ ٕ٘بیٙذٕٛٞ .اس ٜثبیذ ث ٝتٛلقبت لب٘٘ٛی  ٚضشفی ضبٖ ٘یض تٛجٝ
ثٕٙبیٙذ.
د) داشتي صجز ٍ ثزدثبری
صٓزُ ٍا اِى اهلل مٓعٓ الصّاثزیي )
خذا٘ٚذ دس وتبة آسٕب٘ی خٛیص ٔی فشٔبیذٍ( :ا ث
«غجش» ٕٞیط ٝدس ٚجٛد ا٘سبٖ ،ثیٗ اٍ٘یض ٜدیٗ  ٚاٍ٘یضٛٞ ٜس،آتص ج ًٙثش ٔی اٍ٘یضد .جٍٙی
دس ٟ٘بیت ضذت ٔ ٚیذاٖ ایٗ ٔقشو ٝلّت آدٔی است.
ؽشف ٚجٛد وبسٔٙذاٖ اداسات  ٚسبصٔبٟ٘ب دس ٞیچ حبِی ٘جبیذ اص غجش تٟی ثبضذ .لصسٞبی صیبدی اص
ٔشدْ  ٕٝٞسٚص ٜثب ا٘ٛاؿ سفتبسٞبی ٔتفبٚت ث ٝآ٘بٖ ٔشاجقٔ ٝی وٙٙذ ،اٌش ثب وٛچىتشیٗ ثشخٛسد
٘بدسستی اص عشف اسثبة سجٛؿ ،خٛد ٘یض ثشخٛسد ٘بٔقم َٛاخاللی ن٘ٙذ ٝ٘،تٟٙبٔٛججبت سخظ
 ٚثی
اِٟی سافشأ ْ ٜی آٚس٘ذ ثّى ٝوسب٘ی ٘یضو ٝدس ایٗ ٔیبٖ ثی تمػیش ٞستٙذ ٔٛسد اٞب٘ت
احتشأی لشاس ٔی ٌیش٘ذ .دس٘تیج ٝثب ایٗ وبس خٛدٔ ،شدْ سا ث٘ ٝؾبْ اسالٔی ثذثیٗ ٔی وٙٙذ.
آ٘بٖ ثب ایٕبٖ داضتٗ ثٚ ٝفذٞ ٜبی اِٟی و( ٝاٍُلئِنٓ یٔؤتَىَ أجٕرٓ ُٔ م مٓر تٓیٕى ثوب صٓةٓرٍ ) غجش سا
سشِٛح ٝافٕبَ خٛیص لشاس دٙٞذ.
ُ) ثزخَرد تَأم ثب تَاضغ ٍ احتزام ثب ارثبة رجَع
أبْ ٔٛسی ثٗ جقفش فشٔٛد « :تٛاضـ ،آٖ است و ٝثب ٔشدْ چٙبٖ سفتبس وٙی و ٝدٚست داسی
سفتبس وٙٙذ».
تٛاضـ  ٚفشٚتٙی ث ٝصیشدستبٖ ،یىی اص اٚغبف پسٙذیذ ٜای است و ٝوسب٘ی و ٝدس سا ٜخذٔت ثٝ
ٔشدْ ٞستٙذ،ثبیذ ث ٝآٖ ٔضیٗ ثبضٙذ .وبسوٙبٖ ٘ؾبْ اداسی ٘یض و ٝدائٕبً ثب ٔشدْ دس استجبعٙذ ثبیذ
ث ٝآٖ تٛج ٝالصْ سا ٔجز َٚداس٘ذ ٞ ٚیچ ٌب ٜثب اسثبة سجٛؿ ثشخٛسد تٛأْ ثب غشٚس ٘ذاضت ٝثبضٙذ.
ثی
اسبسبً دس ضشیقت اسالْٞ ،ش فشد ٔسّٕبٖ داسای احتشاْ ثٛدٞ ٚ ٜیچ وس ،حك تٞٛیٗ یب
افتٙبیی ث ٝاٚسا ٘ذاسد ٕٝٞ .ثبیذ ٘سجت ث ٝیىذیٍش ثب احتشاْ ثشخٛسد وٙٙذ ٞ ٚشٌض ٘جبیذ پست ٚ
ٔمبْ ،ثبفث خٛدپسٙذی یب ثی احتشأی ٘سجت ث ٝدیٍشٖ ضٛد .خذا٘ٚذ خغبة ث ٝپیبٔجشش ٔی
فشٔبیذٍ( :احٕفِضٕ جًٓبحٓ نٓ لِمٓى اتّةٓعٓنٓ مِىَ النٍٕٔ مًِیي )
اص ایٗ س ٚوبسٔٙذ ٔ ٚسئٛالٖ اداسات ثبیذ ٕٛٞاس ٜثب وٕبَ تٛاضـ  ٚاحتشاْ ثب صیشدستبٖ  ٚاسثبة
سجٛؿ ثشخٚسد وٙٙذ ،خػٛغبً اٌش اسثبة سجٛؿ اص ٔحشٔٚبٖ جبٔق ٝثبضٙذ .
ر) هْز ٍ هحجت ًسجت ثِ ارثبة رجَع
سس َٛخذا(غّی اهلل فّی ٚآِ )ٝفشٔٛد« :ثب ٔشدْ دٚستی وٗ تب ٔشدْ تٛسا دٚست ثذاس٘ذ»
ا٘سبٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٔٛجٛد راتبً اجتٕبفی ،دس سٚاثظ اجتٕبفی خٛیص ٘بٌضیش است و ٝث ٝدیٍشاٖ
ٔحتت ثٛسصد تب دس پش ت ٛایٗ ٔحجت  ٚاستجبط ،ص٘ذٌی خٛضی سا ثب  ٓٞسپشی وٙٙذ ٛٔ .ال فّی
(فّی ٝاِسالْ) ٘یض ثٔ ٝبِه فشٔبٖ ٔی دٞذ و« : ٝاحسبس ٟٔش ٔٚحجت ثٔ ٝشدْ ٔ ٚالعفت ثب آٟ٘ب
سا دس دِت ثیذاس وٗ ٚ ...اص ٌزضت ث ٝآ٘بٖ ثٟش ٜای ثذ.»ٜ
یىی اص غفبت ثشجست ٚ ٝپسٙذیذ ٜای ؤ ٝسئٚالٖ دس اداسات  ٚاسٌبٖ ٞب ثبیذ ٔضیٗ ث ٝآٖ ثبضٙذ،
ٟٔش ٔٚحجت داضتٗ ث ٝاسثبة سجٛؿ است تب ٔشدْ ٘یض آٟ٘ب سا دٚست داضت ٚ ٝثذیٗ ٚسیّ،ٝ
سضبیت لّجی آ٘بٖ حبغُ ضٛد  .چشاو ٝوبسوٙبٖ دس اداسات ثیضتشیٗ استجبط سا ثب ٔشدْ داس٘ذ ٞ ٚش
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سٚص افشاد صیبدی ثشای ثشعشف وشدٖ ٔطىالت خٛد ث ٝآٟ٘ب سجٛؿ ٔی وٙٙذ  ٚاص آ٘بٖ ثشای سفـ
٘یبصٞبیطبٖ استٕذاد ٔی عّجٙذ.
 .2ثزخَرداری اس تَاًوٌذی ٍ تخصص
اسبسبً حىٔٛت ٞب صٔب٘ی اص استحىبْ ثیطتشی ثشخٛسداس خٛاٙٞذ ثٛد و ٝدس ثخص سیبست ٌزاسی
 ٚاجشا ،افشاد ٔتخػع ٔ ٚجشة حضٛس داضت ٝثبضٙذ  .دس ٚاٌزاسی وبسٞب اص سٚی تقٟذ  ٚایٕبٖ،
داضتٗ دا٘ص  ٚتخػع ٘یض ضشط است ،چشا و ٝاٌش وسی ثذ ٖٚداضتٗ تخػع الذاْ ث ٝا٘جبْ
وبسی وٙذ ٘ ٝتٟٙب فّٕص سجت ثبصدٞی ٘خٛاٞذ ضذ ،ثّىٛٔ ٝجت وبستی  ٚآسیت سسب٘ی ٘یض
ثطٛد .اص دیذٌب ٜأیشٔٙٔٛبٖ (فّی ٝاِسالْ) اسصش ٞشوس ث ٝتٛا٘بیی ا٘جبْ أٛسی است و ٝث ٝاٚ
ٔحْ َٛی ضٛد:
«اسصش ٞشوس ٕٞس ًٙوبسی است و ٝا٘جبْ آٖ سا ث٘ ٝیىٛیی تٛا٘ذ».
ثش ٕٞیٗ اسبس آٖ حضشت (فّی ٝاِسالْ) ثٔ ٝبِه سفبسش ٔی وٙذ تب دس وبسٌضاساٖ خٛد،
اصٔتخػػبٖ ٚافشاد ثبتجشث ٝاستفبد ٜوٙذ «:دسوبسٞبی وبسٌضاسا٘ت دلت وٗ ٚ...افشاد ثب تجشث ٚ ٝثب
حیبء سا اص ٔیبٖ آ٘بٖ ثشٌضیٗ».
ثٙبثشایٗ ،وسب٘ی و ٝدس اداسات خذٔت ٔی وٙٙذ ثبیذ ٘سجت ث ٝوبس خٛد آٌبٞی  ٚتجحش داضتٝ
ثبضٙذ  ٚصٔب٘ی و ٝاسثبة سجٛؿ  ،ثشای أٛس خٛد ث ٝآٟ٘ب ٔشاجقٔ ٝی وٙذ ،ثذسفتبسی ٘ىٙٙذ ٚ
ثذا٘ٙذ چٚ ٝؽیف ٝای ثشفٟذ ٜضبٖ است تب ثذیٗ سبٖ سضبیت اسثبة سجٛؿ سا فشإ٘ ٓٞبیٙذ.
 .3رػبیت ػذل ٍ اًصبف
فذاِت أش ٘یى ٚ ٛپسٙذیذ ٜای است و ٝدیٗ آٖ سا ٔحتشْ  ٚاسصضٕٙذ داضت ٝاست  ٚاسسبَ
سسَت سا تحمك فذاِت  ٚلسظ دس جبٔقٔ ٝی دا٘ذ.خذا٘ٚذ دس لشآٖ،یىی اص غفبت ٚاالی پیبٔجشاٖ
ا
اِٟی سا ثشلشاسی لسظ  ٚفذَ دس جبٔقٔ ٝقشفی فشٔٛد ٜاست:
يّسٔ ثبلْقِسط )
ىْلًْب مٓ عُٓٔ مٔ الْنِتبةٓ ٍٓ الْهیشاىَ لِیٓلَمٓ ال ا
(لَقَد أ رٕسٓلًْب رٔ سٔلٌب ثبلْةٓیٌبتِ ٍٓ أ سٓ
أیشٔٙٔٛبٖ (فّی ٝاِسالْ) ثٔ ٝبِه ٔی فشٔبیذ :
«ا٘ػبف سا دس ساثغ ٝثب خذا ٔ ٚشدْ  ٚدس ٔٛسد خٛد ٘ ٚضدیىبٖ ،سفبیت وٗ و ٝاٌش فبدَ ٘جبضی
ستٓ وشد ٜای».
خذٔت وٙٙذٌبٖ دس سبصٔبٟ٘ب ٔ ٚؤسسبت ثبیذ ثب وٕبَ فذَ  ٚا٘ػبف ثب اسثبة سجٛؿ ثشخٛسد
وٙٙذ ٞ ٚیچ ٌب٘ ٜجبیذ –خذای ٘بوشد -ٜثب ٌشفتٗ سض ٜٛیب ث ٝغشف آضٙبیی عشف ٔمبثُ ،اص ٔمبْ
خغیش خٛد سٛء استفبد ٜوشد ٚ ٜحك دیٍشاٖ سا صیش پب ثٍزاس٘ذ ،چ ٝدس آخشت دس پیطٍب ٜخذا٘ٚذ
ضشٔٙذ ٜخٛاٙٞذ ثٛد.
ٌستشش
اص دیٍش سٔ ،ٛسئٛالٖ ثب سفبیت فذَ  ٚا٘ػبف دس ٔحیظ ٞبی وبسی ٘ ٝتٟٙب سجت
فذاِت دس وُ جبٔقٔ ٝی ض٘ٛذ ،ثّى ٝثٚ ٝؽیف ٝثضسي  ٚاِٟی خٛیص ث ٝدسستی فُٕ وشدٚ ٜ
ٞذف خذا٘ٚذ  ٚا٘جیبء اِٟی سا و ٝثشلشاسی لسظ دس ٔیبٖ تٛدٔ ٜشدْ ٔسّٕبٖ ّٕٔٚىت اسالٔی
است ،تحمك ٔی ثخطٙذ.
 .4داشتى ًظن ٍ اىضجبط در وبرّب
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أیشٔٙٔٛبٖ (فّی ٝاِسالْ) ٔی فشٔبیذ« :ث ٝضٕب د ٚتٗ «حسٗ  ٚحسیٗ » سفبسش ٔی و ٓٙوٝ
تمٛا پیط ٝسبصیذ  ٚث ٝوبس ٞبی خٛد ٘ؾٓ دٞیذ».
اسالْ ثب تطٛیك ث٘ ٝؾٓ دس أٛس ص٘ذٌیٔ ،سّٕب٘بٖ سا ث ٝسشفت ثخطیذٖ د س سسیذٖ ثٞ ٝذف
خٛیص تطٛیك وشد ٜاست  .ث ٝعٛس وّی ،دیٙذاسی ثب ثی ٘ؾٕی تضبد داسد ٘« .ؾٓ» ،جبٔق ٝسا ثٝ
غٛست یه سیستٓ ثب اجضای ثٔ ٓٞ ٝشتجظ ،ساصٔبٖ ٔی دٞذ ٚ ٚؽبیف ٞش فٙػش سا ٔقیٗ ٔی
وٙذ .اٌش ٘ؾٓ  ٚا٘ضجبط دس ٞش اجتٕبفی ثش تٕبْ افشاد ٔ ٚؤسسبت آٖ حبوٓ ثبضذ ،آسأص ٚ
أٙیت  ٚسضبیت ٔٙذی تٕبْ ٔشدْ سا ث ٝد٘جبَ خٛاٞذ داضت  .اص ایٗ س ٚثشای ثشلشاسی ٘ؾٓ دس
جبٔق ،ٝثبیذ  ٕٝٞوبسوٙبٖ دس اداسات ٚسبصٔبٟ٘ب ث ٝایٗ ٔم ِٝٛتٛج ٝالصْ سا ٔجز َٚداس٘ذ  ٚچٙبٖ
٘جبضذ صٔب٘ی و ٝاسثبة سجٛؿ ث ٝآٟ٘ب سجٛؿ ٔی وٙذٔ ،طغ َٛوبسٞبی ضخػی خٛد یب وبسٞبیی وٝ
ٔشثٛط ث ٝآٟ٘ب ٘یست ثبضٙذ .دس چٙیٗ ٚضقیتی ثی ٌٕبٖ اسثبة سجٛؿ سا خست ٚ ٝسشٌشداٖ وشدٜ
ٛٔ ٚججبت ٘بسضبیتی فشأ ٓٞی آٚسد  .ثّى ٝآ٘بٖ ثبیذ دس وبسٞبی خٛیص ٘ؾٓ سا سفبیت وٙٙذ ٚ
صٔبٖ فقبِیت دساداس ٜسا فمظ ثٔ ٝشدْ  ٚاسثبة سجٛؿ اختػبظ دٙٞذ  .چشا و ٝثشلشاسی ٘ؾٓ ٚ
ا٘ضجبط دس جبٔق ،ٝثبیذ اص ٔؤسسبت  ٚاسٌبٟ٘ب ضشٚؿ وشد  ٚثشلشاسی ٘ؾٓ دس ٕٞیٗ ٚادی وٛچه
ّٕٔىتی ،ثبفث آسأص سٚا٘ی وُ جبٔق ٝضذ ٚ ٜفذْ سفبیت آٖ ،أٙیت  ٚآسأص سا ٔختُ ٔی
سبصد.
الف) ثزًبهِ ریشی در وبرّب
ثش٘بٔ ٝسیضی دس اداسات ٔ ٚؤسسبت ثبیذ ثب ٘یبصٞبی ٔشدْ ٕٞب ًٙٞثبضذ  ٚداسای ثش٘بٔ ٝصٔب٘ی
ثٛدٔ ٚ ٜشحّ ٝثٔ ٝشحّ ٝپیص ثشٚد تب ٘تیجٔ ٝغّٛة حبغُ ضٛد ،چشاو ٝثش٘بٔ ٝخٛة ثش ٔجٙبی
ٚالقیتٟب  ٚأىب٘بت ٔٛجٛد ،سجت ٔی ضٛد و ٝوبسوٙبٖ ٘ؾبْ اداسی ث ٝخٛاستٞ ٝبی ٚالقی اسثبة
ایت،
سجٛؿ ٞب پی ثشد٘ ٚ ٜیبصٞبی آ٘بٖ سا سشیـ تش  ٚثب دلت ثیطتشی ثشعشف وشد ٚ ٜدس ٘ٝ
ٔٛججبت خطٛٙدی  ٚسضبیت آ٘بٖ سا حبغُ ٕ٘بیٙذ .أیشٔٙٔٛبٖ (فّی ٝاِسالْ) ٔی فشٔبیذ« :دلت
دس ثش٘بٔ ٝسیضی اص ٚسیّ ٚ ٝأىب٘بت ٟٓٔ ،تش است».
ة) رػبیت اٍلَیتْب
حضشت أیشٔٙٔٛبٖ (فّی ٝاِسالْ) ٔی فشٔبیذ«:آ٘ى ٝث ٝچیض غیش ٔٔ ٟٓطغ َٛداسد ،وبس ٔ ٟٓتش سا
اصدست ٔی دٞذ».
ٌٗٞبْ تشانْ وبسٞب ثبیذ آٟ٘ب سا اِٛٚیت ثٙذی ٕ٘ٛد  ٚاثتذا وبسٞبی ٔ ٟٓتش سا ا٘جبْ داد  ٚوبسٞبی
وٓ إٞیت تش سا ث ٝفشغت ٞبی ثقذ ٔٛو َٛوشد  .اِٛٚیت ثٙذی وبسٞب ثبفث ٔتح یس ٔب٘ذٖ دس
ٍٙٞبْ تشاوٓ وبسٞب ضذ ٚ ٜثبفت اص دست سفتٗ فشغت ٞب دس ا٘جبْ وبسٞبی ثب إٞیت ٔی ضٛد.
تىزین هزدم (جلت رضبیت ارثبة رجَع) در آییًِ ٍحی ٍ گفتبر
جبٔقٔ ٝب جبٔق ٝای سبصٔب٘ی است و ٝفقبِیت ٞبی اص لجیُ تِٛیذ ،تحػیالت ،وبس ،تفشیح ،سضذ
ٔقٛٙی ،سفبیت حشٔت ا٘سبٖ ،ثٙیبدی تشیٗ اسصش ٘ؾبْ تىشیٓ اسثبة سجٛؿ است  .حىٔٛت اسالٔی دس
تقییٗ ٘ؾبْ اسصضی خٛد ،ث ٝتػٛیشی خبظ اص ا٘سبٖ ٔتىی است  .ثش عجك ایٗ تػٛیشٞ ،ش فشد حشٔت
ا٘سب٘ی داسد.حبوٕیت اسالٔی ثب ث ٝسسٕیت ضٙبختٗ حشٔت ا٘سبٖ ثٔ ٝطبث ٝپبی ٝای تشیٗ اسصش ،ایٗ
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ٞذف سا د٘جبَ وٙذ و ٝثشای ٞش ضٟش٘ٚذ خٛد ،ث ٝضی ٜٛای یىسبٖ آصادی  ٚضىٛفبیی ضخػیتی سا
ثشای تحمك ٔسئٛال٘ ٝص٘ذٌی ٔیسش  ٚپیص ضشط ٞبی اجتٕبفی آٖ سا فشا ٓٞوٙذ.
ثٙبثشایٗ ،دستٍب ٜایشاٖ سبالسی دس ٘ؾبْ اسالٔی ٚؽیف ٝای ثس خغیش داسد  ٚآٖ حفؼ حشٔت
ضٟش٘ٚذاٖ دس تٕبٔی اثقبد آٖ است  .یىی اص ٔػبدیك ایٗ ٔ ،ٟٓتىشیٓ ا٘سبٖ دس ٔمبْ اسثبة سجٛؿ
است.
دس والْ ٚحی ،سس َٛاوشْ ،ائٕ ٝاعٟبس ،أبْ خٕیٙی  ٚس ٞجش ٔقؾٓ ٔی تٛاٖ جٕالت ثسیبس صیبدی دس
ثحث تىشیٓ ٔشدْ ،خذٔت ثٔ ٝشدْ  ... ٚجٟت افضایص سضبیتٕٙذی آ٘بٖ پیذا ٕ٘ٛد.
تىشیٓ دس والْ ٚحی:
ت ٛخٛد حمٛق خٛیطبٖٚداٖ  ٚاسحبْ خٛد سا ادا وٗ ٘ ٚیض فمیشاٖ  ٚسٍٞزساٖ ثیچبس ٜسا ث ٝحك
خٛدضبٖ ثشسبٖ ٞ ٚشٌض اسشاف سٔٚذاسٞ ٝ٘ -شٌض دست خٛد ٔحىٓ ثست ٝداس  ٝ٘ ٚثسیبس ثبص ٌ ٚطبدٜ
(اسشاء)29 ٚ 26 :
وٞ ٝشوذاْ ث٘ ٝىٞٛص  ٚخضاٖ خٛاٞذ ٘طست.
ٔ ٚب فشص٘ذاٖ آدْ سا ثسیبس ٌشأی داضتیٓ (سٛس 17 ٜآی)70 ٝ
*
ٔب ا٘سبٖ سا ث ٝثٟتشیٗ ضىُ آفشیذیٓ (سٛس 95 ٜآی)4 ٝ
*
ٍٙٞبٔی و ٝآٖ سا ٘ؾبْ ثخطیذْ ٚاص سٚح خٛد دسآٖ دٔیذ ْ،ثشای اٚسجذ ٜوٙبٖ دس افتبد٘ذ (سٛس38 ٜ
آی)72ٝ
*
ٔٗ دس صٔیٗ جب٘طیٙی خٛا ٓٞآفشیذ( .سٛس 2 ٜآی)30 ٝ
*
پس ثضسي است خذایی و٘ ٝیىٛتشیٗ آفشیٙٙذٌبٖ است( .سٛس 23 ٜآی)14 ٝ
*
ٚاٌشفف ٛوٙیذ ٚچطٓ ثپٛضیذ ٚثجخطیذٕٞ،ب٘ب خذا٘ٚذ ثخطٙذٟٔٚ ٜشثبٖ است( .سٛس 64 ٜآی)14 ٝ
*
 ٚثب ٔشدْ ث ٝصثبٖ خٛش سخٗ ثٍٛییذ( .سٛس 2 ٜآی)83 ٝ
*
 ٚصٔیٗ سا ثشای ٔشدْ ٟ٘بد( .سٛس 55 ٜآی)10 ٝ
*
ٔٙٔٛبٖ ثشادس یىذیٍش٘ذ پس ٔیبٖ ثشادسا٘تبٖ سا سبصش دٞیذ  ٚتمٛای اِٟی پیط ٝوٙیذ ،ثبضذ وٝ
ٔطٕ َٛسحٕت ا ٚضٛیذ(.سٛس 49 ٜآی)10 ٝ

تىشیٓ دس والْ سس َٛاوشْ(ظ)
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 ٜس وسی ثشادس ٔسّٕبٖ خٛد سا ثب وّٕ ٝای ِغف آٔیض تىشیٓ وٙذ  ٚغٓ ا ٚسا ثضدایذ ٕٛٞاس ٜدس سّسّٝ
جبٚداٖ ِغف اِٟی خٛاٞذ ثٛد.
ثٟتشیٗ ٔشدْ وسی است و ٝثشای ٔشدْ سٛدٔٙذتش است.
ثٟتشیٗ وبسٞب پس اص ایٕبٖ ث ٝخذا ،دِٚتی ثب ٔشدْ است.
ٔذاسا وشدٖ ثب ٔشدْ ٘یٕی اص ایٕبٖ است.
پیاْ تىشیٓ دس والْ حضشت فّی (ؿ)
ثب ٔشدْ فشٚتٗ ثبش ،ثب ٟٔ ٕٝٞشثبٖ ثبشٌ ،طبد ٜس ٚ ٚخٙذاٖ ثبش.
وٕبَ سقبدت ،تالش ثشای اغالح أٛس ٔشدْ است.
دس دیذٌب ٜحضشت فّی فّی ٝاِسالْ ) خط٘ٛت  ٚثذسفتبسی ثب ٔشدْ  ٚستٓ ثش ثٙذي اٖ خذا ،جًٙ
ٔی ٘ٛیسذ:
ثبخذا تّمی ٔی ضٛد .حضشت دس ایٗ خػٛظ دس ٘بٔٔ ٝقشٚف خٛد ثٔ ٝبِه اضتش
"ثب خط٘ٛت ٘سجت ثٔ ٝشدْ ،خٛد سا دس ٔٛضـ ج ًٙثب خذا لشاس ٔذ ٜو ٝت ٛسا ٘یشٚی ٔمبٔٚت دس ثشاثش
٘مٕت  ٚلٟش ا٘ ٚیست  .اص ثخطبیص ٟٔ ٚشثب٘ی ا(ٚخبِك یىتب ) ثی ٘یبص ٘یستی ٞ .شٌض اص ٌزضت ٚ
ثخطبیص ٘سجت ث ٝسفیت پطیٕبٖ ٔجبش  ٚاص ویفس دادٖ ،احسبس ضبدی ث ٝخٛد سأ ٜذ ٚ ٜثٞ ٝیچ
ٚج ٝدس ٍٙٞبْ غضت (و ٝثبفث سفتبس خطٗ ٚغیشٔٙغمی ٔی ضٛد) ضتبة ٔىٗ "
یب دس جبی دیٍش ٔبِه سا ث ٝا٘ػبف ثب ٔشدْ دفٛت ٔی وٙذ .ا٘ػبف دس ساثغ ٝثب ٔشدْ یقٙی ایٙى ٝحك
ٞشوسی سا ث ٝدسستی ادا ٕ٘بیی  ٚحمٛق ا٘سبٖ ٞب ث ٝعٛس وبُٔ ٜ ٚة ٌ ٝ٘ٛای ٔسبٚی سفبیت ضٛد .
اص ٘ؾش حضشت فّی ،جبٔق ٝث ٝدٌٚش ٜٚاوثشیت  ٚالّیت تمسیٓ ٔی ضٛد.اوثشیت جبٔق ٝسا ٔشدْ فبدی
اجتٕبؿ  ٚث ٝاغغالح ٕٞبٖ تٛدٔ ٜشدْ تطىیُ ٔی دٙٞذ و ٝاص أىب٘بت سفبٞی  ٚلذست ٙٔ ٚضِت
وٕتشی ثشخٛسداس٘ذ .دس ٔمبثٌُ ،ش ٜٚوٛچه دیٍشی ٞستٙذ و ٝاص أها٘بت ٔبدی فشاٚا٘ی ثشخٛسداس٘ذ
 ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ خٛد سا ثشٌضیذٌبٖ  ٚخٛاظ جبٔقٔ ٝی پٙذاس٘ذ  ٚثشای خٛد أتیبصی ثیص اص فبٔٝ
ٔشدْ لبئّٙذ.
پیبْ تىشیٓ دس والْ أبْ حسیٗ (ؿ)
ث ٝدسستی و٘ ٝیبصٞبی ٔشدْ ثش ضٕب ،اص جّٕ٘ ٝقٕت ٞبی خذاست ثش ضٕب  .اص ٘قٕت ٞبی خذا َّٔٛ
٘طٛیذ.
حیبْ تىشیٓ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی
سلبثت غحیحٔ ،طشٚؿ ٔ ٚمج ،َٛسلبثت خذٔبت سسب٘ی ثٔ ٝشدْ است.
ٔسئِٛیٗ اداسی ثبیذ سضبیت خذا  ٚفٕٔ ْٛشدْ ٔسّٕبٖ سا دس ٚؽبیف ٔ ٚسئِٛیتٟب ٔذ ٘ؾش داضتٝ
ثبضٙذ ٘ ٝایٙى ٝسضبیت خٛد سا ثش خطٓ فبٔٔ ٝشدْ وٛچ ٚ ٝثبصاس تشجیح دٙٞذ.
پیبْ تىشیٓ دس والْ أبْ خٕیٙی (س)ٜ
ٔب ٔی خٛاٞیٓ اداسات سا ٔتح َٛوٙیٓٔ .شدْ ٔحك ا٘ذ ٔ ٚسئِٛیٗ ٔىّف.
أبْ خٕیٙی دس إٞیت لذسدا٘ی  ٚخذٔت ثٔ ٝشدْ (ِٚی ٘قٕت) ٔی فشٔبیٙذ :ضٕب ثبیذ تٛج ٜث ٝایٗ
ٔقٙب وٙیذ ؤ ٝب سا ایٗجب آٚسد ٜا٘ذ ٚ ٚویُ وشد ٜا٘ذ ٚ ٚصیش وشد ٜا٘ذ ،سئیس جٕٟٛس وشد ٜا٘ذ  .ایٟٙب
ِٚی ٘قٕت ٔب ٞستٙذ ٔ ٚب ثبیذ اص ِٚی ٘قٕت خٛدٔبٖ لذسدا٘ی وٙیٓ.
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ایطبٖ دس ثبة حسٗ سفتب س ثب ٔشدْ ٔی فشٔبیٙذ  :ثبیذ اخالق اسالٔی ،آداة اسالٔی دسست ٔشافبت
ثطٛدٕٞ.ب٘غٛسی و ٝضی ٜٛائٕٔ ٝب  ٚاِٚیبی خذا  ٚا٘جیبء خذا ثٛد ٜاست و ٝخٛدضبٖ سا خذٔت ٌزاس
ٔشدْ ٔی دیذ٘ذ ٚثب چٙیٗ ٔقبضشت  ٚثب سفتبس ا٘سب٘ی ،ثب سفتبس اِٟی سفتبس ٔی وشد ٜا٘ذ  ٚوبسٞبیی سا
و ٝثبیذ ا٘جبْ ثذٙٞذ ثب ٕٞیٗ حسٗ سفتبس ا٘جبْ ٔی دٙٞذ  ٚضٕب  ٓٞثٙذٌبٖ ٕٞبٖ خذا  ٚأت ٕٞبٖ
پیبٔجش  ٚضیقٕٞ ٝبٖ أیشإِٙٔٛیٗ ٞستیذ  ٚضیٞ ٜٛبی ضٕب ثبیذ ثٕٞ ٝبٖ عٛس ثبضذ.
)
ایطبٖ دس جبٞبی دیٍش (خذٔت ثٔ ٝشدْ سا خذٔت ث ٝاسالْ )(ٞذف سا ،خذٔت ٘ ٝپست ٔ ٚمبْ
(خذٔت اص ٔشحّ ٝضقبس ثٔ ٝشحّ ٝفُٕ ثبیذ ثشسذ) ٔی دا٘ٙذ.
سفتبس أبْ سضب (فّی ٝاِسالْ) ثب ٔشدْ
أبٔبٖ ثب ٔشدْ ٘طست  ٚثشخبست داضتٙذ  ٚدس تقبٔالت اجتٕبفی ث٘ ٝیىٛتشیٗ غٛست ثب آ٘بٖ ثشخٛسد
ٔی ٕ٘ٛد٘ذ .ایٗ سیش ٜچٙبٖ ٘یى ٛثٛدو ٝثب اٍِ ٛلشاس دادٖ آ٘بٖٔ ،ب ٔی تٛا٘یٓ سٚش غحیح ثشخٛسد
اسالٔی ثب افشاد ٌ٘ٛبٌ ٖٛسا ثیبٔٛصیٓ.
ثب ثشسسی آیبت دسٔی یبثیٓ ثشخٛسد ثب ا٘سبٖ ٞبی ٔختّف ثبیذ ٕٞبٔ ٚ ًٙٞتٙبست ثب سٚحی ٝآٟ٘ب
ثبضذ.خذا٘ٚذ فضٚجُ دس لشآٖ فشٔٛد ٜاست:
(هحوذ رسَل ا هلل ٍ الذیي هؼِ اشذاء ػلی الىفبر رحوبء ثیٌْن

«ٔ– )»38حٕذ فشستبدٜ

خذاست  ٚوسب٘ی و ٝثب اٞ ٚستٙذ دس ثشاثش وفبس سخت  ٚضذیذ  ٚدس ٔیبٖ خٛد ٟٔشثب٘ٙذ.
دس آی ٝدیٍشی چٙیٗ فشٔٛد ٜاست ( :یب ایْب الٌجی جبّذ الىفبر ٍ الوٌبفمیي ٍ اغلظ ػلیْن ) –
ای پیبٔجش ثب وبفشاٖ ٔ ٚجبٞذاٖ جٟبد وٗ  ٚثش آٟ٘ب سخت ثٍیش.
اص ایٗ آیبت چٙیٗ ٘تیجٌ ٝیشی ٔی ضٛد و ٝثشخٛسد لشآٖ  ٚاسالْ ثب ا٘سبٖ ٞبی ٔختّف فشق ٔی
وٙذ .دس ثقضی جبٞب دستٛس ث ٝثشخٛسد ٘یه  ٚپش ٔحجت ٔی دٞذ« ،ثب ٔشدْ سخٗ ٘یه ثٍٛییذ»()40
 ٚدس جبی دیٍش دستٛس ث ٝثشخٛسد ٔیب٘ٔ ٝی دٞذ «ٔحٕذ فشستبد ٜخداست  ٚوسب٘ی و ٝثب اٞ ٚستٙذ
دس ثشاثش وفبس سشسخت  ٚضذیذ  ٚدس ٔیبٖ خٛد ٟٔشثب٘ٙذ »()41
أبْ سضب (فّی ٝاِسالْ) ث ٝفٛٙاٖ اس ٜٛوبٟ٘ٔ ٖٛش ٚفبعف٘ ٝسجت ث ٝثٙذٌبٖ خذا ثٛد  .دس صیبست آٔذٜ
است ( :السالم ػلی االهبم رئَف) –سالْ ثش أبْ  ٚپیطٛای ثب سأفت ٟٔ ٚشثبٖ .ایٗ ِمجی است و ٝاص
عشف خذا٘ٚذ ث ٝایطبٖ داد ٜضذ ٜاست  .ایطبٖ ثیطتشیٖ ٔحجت ٟٔ ٚشثب٘ی سا ٘سجت ثٔ ٝشدْ  ٚاُٞ
خب٘ ٚ ٝخذٔت ٌضاسا٘طبٖ داضتٙذ  .دس سٚصی و ٝایطبٖ ٔسٕ ْٛضذ٘ذ ٚدس آٖ سٚص ث ٝضٟبدت سسیذ٘ذ،
ثقذ اص آ٘ىٕ٘ ٝبص ؽٟش سا خٛا٘ذ٘ذث ٝفشدی و٘ ٝضدیىطبٖ ثٛد فشٔٛد٘ذ ٔ :شدْ (ٔٙؾ ٛس ا ُٞخب٘ٚ ٝ
وبسوٙبٖ  ٚخذٔتٍضاسا٘طبٖ ثٛد٘ذ) غزا خٛسد ٜا٘ذ؟ آٖ فشد جٛاة داد  :آلبی ٔٗ دس چٙیٗ ٚضقیتی
وسی ٔی تٛا٘ذ غزا ثخٛسد؟دس ایٗ ِحؾ ٝو ٝأبْ (فّی ٝاِسالْ) ٔتٛجٔ ٝی ض٘ٛذ وسی غزا ٘خٛسد،ٜ
ٔی ٘طیٙٙذ  ٚدستٛس آٚسدٖ سفش ٜسا ٔی دٙٞذ  ٕٝٞ .سا سش سفش ٜدفٛت ٔی وٙٙذ  ٚآٟ٘ب سا یىی یىی
ٔٛسد ٔحجت لشاس ٔی دٙٞذ.
ایطبٖ دس جبیی ؤ ٝشثٛط ث ٝضخع خٛدضبٖ ثٛد ثضسٌتشیٗ ٌزضت ٞب ،فبِی تشیٗ ایثبسٞب ٚ
ثیطتشیٗ ٔحجت سا ٘سجت ث ٝدیٍشاٖ داضتٙذ .سفتبس فّٕی أبْ سضب (فّی ٝاِسالْ ) ٘طب٘ ٝضخػیت
ا٘سب٘ی وبُٔ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚاست وٞ ٝیچ فالل ٝای ث ٝد٘یب  ٚػٚاٞش آٖ ٘ذاسد .
اٌشفشدی حتی وٛچىتشیٗ خذٔتی ثشای أبْ سضب (فّی ٝاِسالْ) ا٘جبْ ٔی داد ،ایطبٖ ٟ٘بیت تطىش ٚ
لذسدا٘ی سا ث ٝجب ٔی آسٚد٘ذ ٚحتٕبً خذٔت آٖ فشد سا ججشاٖ ٔی ٕ٘ٛد٘ذ .آٖ حضشت ثٔ ٝستضقفبٖ ٚ
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ٌشفتبساٖ تٛج ٝخبغی ٔی وشد٘ذ  .اٌش آٟ٘ب يسفتبسی ٘ ٚبساحتی داضتٙذ ،سفی ٔی وشد٘ذ ٔطىُ آ٘بٖ
سا حُ وٙٙذ.صیبد ثٛد٘ذ افشادی و ٝدس سبی ٝیبسی سسب٘ی ٞبی أبْ (فّی ٝاِسالْ ) ث ٝخیشی دست
یبفتٙذ.
دس پٙب ٜخذا٘ٚذ سحیٓ ثبضیذ
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