ةضا ٪خداضصد ه٬ه ِ٫هس ِ٫هس َضزش
دزغ اض( :٦اةالٖ ضالید ،ح٬ا ٪زػا٧د(
ؿسضْ ةحس
ةا اػخٔاصد اش خداضصد ٫خٔا ٦ض ةه ٫دد حطٛی٠اج ا٧هی ض ٓضایاج خاكهی حوسج ا٫یسا٬٧ع٫ضیط٨ٓ ،یها٧ؼال ،٪ض ٣ؼث اجاشٮ ض
حطؿیح ٨٫طکاصهی ا٫ا ٪ش٫اش ،ة٠یةاّ٨٧ه ،ازضاحضا ٛداٮ ،ةحسهایی دزةازٮی ٫طهطٓاج ا٫ا٫د ض ا٫ا ،٪ضالید ض ض٧ی ،خالٛد ض
خ٨یٜه ض ضكاید ض ضكی دز خٌاةهی ٗدیس ازائه خطاهی٭ ٣سد ض ةاذش اّ٨٧ه صکخههایی پیسا٫طش ایط چهاز ٫طهطْ٣ ،ه اك٩
ر ٩٠خٌاةهی ٗدیس هؼخضد ًسح خطاهی٭ ص٬طد.
دز ةخف دض ٪خٌاةهی ٗدیس پیا٫تس ،ك٨ی اّ٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه٫ ،یٛس٫ایضد:
ِ
ِ ِ
ا٧سةطةی ِةَ ،ض اُ َظ ّدى ٫ا ا َْضحى ِة ِه ِاََّ ٧ى َحرَ زاً ِْ ٫ط ا َْش الاََ َٛ ٩َ َْٔ ٛخ ِح َّ ٩ةى ِْ ٫ض ُه ٟا ِز َٓةٌ الی ْدَُٔ ٛها َٓ ّضى
َض اُُّ ٟس َُ ٧ه َٓ٨ى َص ْٜؼى ِةاُ ُْٔ ٧تطدیة َض ا َْؿ َه ُد َُ ٧ه ِة ُّ
د زِػاَ َ٧خ ُهَ ،ض
َ٬اة َُّ ْ٘ ٨
د حی َُ ٨خ ُه َض َك َْ ٜ
ا ََح ٌد َض ِا ْش َِٓ َُْ ٬
د ُخ َُّ ٨خ ُه ،ال ِإ َ
الٮ ِإالَّ ُه َط ،الصَّ ُه َْ ٟداَ ْٓ٬ََ ٨ضى اَصّى ِا ْش َْ ٧٭ا َُة٫ ِّْٙ ٨ا اَصْ َص َِ ٦اََّ ٧ى (ٛى َح ٍِّّ ٨ِ َٓ ١ى) َ ٛ
ِ
َ
ِ
ِ
ا٧س ُػ ُ
تاز ََ ٢ض َحٔاَ٧ى اْ ِٔ ْ٧ل َ٬ةَ ( َِ ٫ط اّ ٧ض ِ
طَ ٦ةِّْٙ ٨
َْ ٟد َه َِ ٬ط ٧ى َح َ
ا٧سحی ِ٭ ،یا اَی َها َّ
ا٧س ْح٬طِ َّ
اغ) َض ُه َط اَُّ ٨٧ه ا٤ْ٧اٛى اَ٤ْ٧سی ُ٭َٛ .أ ْضحى اََّ ٧ىِ « :ة ْؼ ِ٭ اَّ٨٧ه َّ
د زِػاَ َ٧خ ُه َض اَُّ ٨٧ه ی ْٔ ِل َُ ٫ِ ٥َ ٬ط اّ ٧ض ِ
اغ»
٫ا اُصْص َِِ ٦إَ٧ی َْ ٫ِ ٥ط َز ِّة َٛ( ٥ى َٓ ٍِّ ٨ى ،ی ْٔضى ِٛى اِْ ٧خ َ
َ٬اة ََّ ْ٘ ٨
الَِ ٛة ِّ ٨ِ َٔ ِ٧ى ْاةطِ أَةیًاِ٧ث) َض ِا ْش َْ ٧٭ َح َْ ٛ ٩ْ َٔ ٜ
صیؼد ٔ٫تطدی جص اض که دػخطز ٪دادٮ ض آال ٪کسدٮ که اگس دز اةالٖ آشچه ایضک ةس حط ٛسض ٛسػخادٮا ٪کطحاهی کضی دزح٠ی٠د
ةه هیچیک اش ضُای ٝزػا٧د ض اةالٖ ٫ط ٓ ٩٬صکسدٮای .ض ه٭اض ،حتازک ض حٔا٧ی ،ح ّٜض صگهدازی ٫سا دزةساةس ٫خاٜ٧اش حٔهد ض
حو٬یط کسدٮ ض اض ٫سا کٜایدکضضدٮای ةصزگطاز اػد .ض ایضک ایط اػد آش پیا ٪که ةس ٫ط صاشٛ ٦س٫طدٮ:
َّ٘د زِػاَ َ٧خک ض اُّ ٨٧ه َی ِ
ِ
ػطَ ٦ة٫ ِّٙ٨ا َ
ا٧س ُ
ک َِ ٫ط
ٔل َُ ٬
أصص ٦إَ ٧
٬َٛ ٩ٜٔا َةَ ٨
َیک ِ٫ط زةک (ٛی َٓ٨یٍ ) ض ِإش َ٧٭ َح َ
ا٧سحی٭ ،یا ُّأیها َّ
ا٧سح٬طِ َّ
ِةؼ ِ٭ ا٨٧ه َّ
اّ ٧ض ِ
اغ.
ؿسضْ خٌاةه ةا ج٬الج ػخد ححریسی:
حوسج زػط ٦ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه ض ػ٨٭ ةٔد اش اٟساز ةه ٓتطدید خطدؿاش ض زةطةید خداضصد ٫یٛس٫ایضد که ٫ط آشچه زا ٣ه
خدا ةه ٫ط ضحی ٣سدٮ اػد ادا ٫ی٣ض٭ ض ٫یحسػ٭ اش ایط٣ه اگس چطصیط ص٤ض٭ ٓرابهایی ةس ٫ط صاش ٦ةـطد که کؼی زا حطاصایی
د ٕٛآش ةالها اش ٫ط صتاؿد؛ گسچه اصدیـه ض ٫کس ض حی٨هی اض ةصزگ ض دضػخیاؾ ةا ٫ط شیاد ةاؿد.
اةخدای آال ٪ا٫س ضالید دز خٌتهی ٗدیس ةا یکػسی ج٬الج ػخد ض ححریسی اصجا ٪ؿدٮ اػد .ححریسی؛ حخا ةسای خطد
پیا٫تس ا٣س ٪ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه.
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چطش ٫یٛس٫ایضد َ :ض اُ َظ ّدی ٫ا ا َْضحی ِة ِه ِاَ٧ی َحرَ زاً ِْ ٫ط ا َْش الاََ َٛ ٩َ َْٔ ٛخ ِح َّ ٩ةی ِْ ٫ض ُه ٟا ِز َٓةٌ الی ْدَُٔ ٛها َٓ ّضی ا ََح ٌد  ...اش ه٬اش اض٦اؾ
ححریسی ض ػخد كحتد ٫یکضضد .پیا٫تس اکس ٪ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه ٫یٛس٫ایضد که ٫ط ةاید ایط ضُیٜه زا اصجا ٪ةده٭ چطش اگس
ایطچطصیط ص٤ض٭ ٬٫کط اػد ةالیی ةس ٫ط ضازد ؿطد که کؼی یازای ٫خاٜ٧د ض ٠٫اة٨ه ةا آش ة٨ید زا صداؿخه ةاؿد ،اگسچه حی٨ه ض
الٮ ِاالَّ ُه َط ،یٔضی ٫طال ض ٛس٫اصدٮ ض خدا  ٍ٠ٛاضػد ض ٗیس اض
٫کس اض ةصزگ ض دضػخی اض ةا ٫ط شال ٦ةاؿد .ةٔد ٫یٛس٫ایضد :ال ِا َ
صیؼد .یٔضی ایطکه هیچکؽ ص٬یحطاصد دز ٠٫اة ٩هط که ُ٫ؼخزضا اش ح٬ا ٪خدایاش اػد ض ه٭اضػد ٣ه خدای ح٠ی٠ی اػد حاب
دٛاْ ةیاضزد.
ا٫س ةه اةالٖ زػا٧د اش ًس ٚخداضصد ٫خٔا:٦
د
َ٬اة َُّ ْ٘ ٨
ةٔد حوسج ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه آال٫ ٪یکضضد که خدا ةه ٫ط گٜخه اػد اَصّی ِا ْش َْ ٧٭ا َُة٫ ِّْٙ ٨ا اَصْ َص َِ ٦اَ٧ی (ٛی َح ِّ٨َٓ ١ی) َ ٛ
زِػاَ َ٧خ ُه :اگس آشچه زا که خدا دز ح٨ٓ ١ی ةس ٫ط صاش ٦کسدٮ اػد اةالٖ ص٤ض٭ زػا٧د اض زا حت٨ی ٙصکسدٮا .٪یٔضی ةه ِ
ٛسن ٓد ٪اةالٖ
ا٫س خداضصد ح٬ا ٪زػا٧د ٫ط ش یس ػعا٫ ٦یزضد .پؽ حوسج اش ه٬اش اةخدا ةهًطز ٟإً ،ححریسی ض ػخد ایط ٫ؼأ٧ه زا آال٪
٫یکضضد .اش ٫ضِس زضاصی ه٭ جا٧ث حطجه اػد ایطکه اض ٦آال٫ ٪یکضضد ایـاش ةضدٮی خدا هؼخضد ض خدا ه٭ زب ض پسضزدگاز
ایـاش اػد.
تاز ََ ٢ض َحٔاَ٧ی ،اْ ِٔ ْ٧ل َ٬ةَ َِ ٫ط اّ ٧ض ِ
اغ َض ُه َط اُ ٨َّ ٧ه ا٤ْ٧ا ِٛی اَ٤ْ٧سی ُ٭ .خداضصد ه٭
ةٔد ایط ححریس ض ػخخی ٫یٛس٫ایضد که َض َْ ٟد َه َِ ٬ط ٧یَ ،ح َ
ها٫ط ؿدٮ اػد حا ٫ط زا اش ؿس ٫سد ٪ض آشاز ایـاش ح ّٜةکضد .ا٧تخه ٣ه خداضصد کاٛی ،کسی٭ ،ةصزگطاز ض ةخـضدٮ اػد .ض ةٔد
حوسج ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه آیهی حت٨ی ،ٙیٔضی آیهی  67ػطزٮی ٫ائدٮ زا حالضج ٫ی٣ضضد .دز ه٬ط آیه حٜؼیسؾ زا ه٭
٫یٛس٫ایضد ض جا٧ث اػد ٣ه آیه زا ةا ةؼ٭ اّ٨٧ه ا٧سح٬ط ا٧سحی٭ ؿسضْ ٫ی٣ضضد.
اش ةیط آیاحی که دز خٌاةهی ٗدیس ذکس ؿدٮاصد  ٍ٠ٛػه آیه ةا ةؼ٭ اّ٨٧ه آٗاش ؿدٮاصد ٣ه ایط آیه اض٧یط آصها اػد .آیهی دض ٪دز
ػطزٮی ح٬د اػد که دز ةخف هٜخ٭ آ٫دٮ ض ػط٫ی دز ػطزٮی ٓلس .ایط ٫ؼأ٧ه صکخه دازد ض صکخهاؾ ه٭ اه٬ید آٗاش ض ٫حخطا
ا٧س ُػ ُ
طَ ٦ة٫ ِّْٙ ٨ا اُصْص َِ٦
ض گٜخاز ایط آیه اػد .حوسج زػط ٦ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه حٜؼیس ایط آیه زا دز دض ک٬٨ه ٫یٛس٫ایضد :یا اَی َها َّ
٧یک ِ٫ط َز ِّةک چیػد؟ ٛی ٓ٨ی ،یٔضی ِٛی اِْ ٧خالََِ ٛة ٨ِ َٔ ِ٧ی ْاةطِ أَةیًاِ٧ث.
ِإَ٧ی َْ ٫ِ ٥ط َز ِّة. ٥آش ٫ا ا ََصص َِ ٦ا َ
دزةازٮی ٓ٨ی اػد؛ یٔضی خالٛد ض جاصـیضیِ ٓ٨ی اةط اةیًا٧ث.
د زِػاَ َ٧خ ُه َض اَُّ ٨٧ه ی ْٔ ِل َُ ٫ِ ٥َ ٬ط اّ ٧ضاغ ٫.تحس ا٫ا٫د زا دز ةخف دض ٪ةٔد اش اٟساز ةه ٓتطدید خطدؿاش ض
َ٬اة ََّ ْ٘ ٨
َض ِا ْش َْ ٧٭ َح َْ ٛ ٩ْ َٔ ٜ
زةطةید خداضصد ةا یک ج٨٬هی ححریسی که ٫ط اش خدا ٫یحسػ٭ ض خدا ٫ط زا ةسحرز داؿخه اػد ؿسضْ ٫یکضضد ض اض٧یط ٫سحته
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آیهی اةالٖ زا که ه٬اصا آالشِ آش ٫أ٫طزید پیا٫تس ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه ةطدٮ ٫یخطاصضد ض آش زا ةه ا٫یسا٬٧ع٫ضیط٨ٓ ،ی اةط
اةیًا٧ث ٓ٨یه ا٧ؼال ٪ض خالٛد ایـاش حٜؼیس ٫یکضضد.
پیا٫تس ا٣س ٪ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه دز حٜؼیس ایط آیه زاجٕةه ا٫یسا٬٧ع٫ضیط ٓ٨یه ا٧ؼال ٪حطأ٫اش دض ٣از اصجا٫ ٪یدهضد :ی٤ی آش٣ه
ال حٜؼیس ٫ی٣ضضد ض دیگس ایط٣ه ةه٧حاَ حئطزی ٫یخطاهضد ةٜس٫ایضد حٜؼیس ض حأض ی ٩آیاج ٟسآش ةا ٫ط اػد .یٔضی ه٭
آیه زا ًٓ ٬
الَِ ٛة ٨ِ َٔ ِ٧ی ْاةطِ
ةهًطز صِسی ٫یٛس٫ایضد ح ١حٜؼیس آیاج ةا ٫ا اػد ض ه٭ ةهكطزج ٓ٨٬ی؛ دز آشجا ٣ه ٫یٛس٫ایضد ی ْٔضی ِٛی اِْ ٧خ َ
أَةیًاِ٧ث آیه زا حٜؼیس ٫یکضضد ض ٫یٛس٫ایضد که حٜؼی ِس آیه ةا ٫ط اػد.
ةٔد اش ایطکه ةهؿ ٩٤ححریسی ض ةؼیاز ةهدٟد ض ٫ح٤٭ ةیاش ٫یکضضد که ایط ٣از زا حخ٬اً ٫ط ةاید اصجا ٪ةده٭ ٫یٛس٫ایضد ا٧تخه
خداضصد ٫سا حو٬یط کسدٮ اػد ض ٛس٫طدٮ که َض اَُّ ٨٧ه ی ْٔ ِل َُ ٫ِ ٥َ ٬ط اّ ٧ضاغ .یٔضی خدا حط زا اش ؿس ٫سد ٪صگاٮ ٫یدازد؛ حط حسػاش صتاؾ.
دز ادا٫هی ةخف دض ٪آ٫دٮ اػد:
ج ٛى َح ْت٨ی ِ٫ ٙا اَصْ َص َ ٦اَُّ ٨٧ه َحٔا٧ى ِاَ٧ىَ ،ض اَصَا ا َُةی ُط ُ٤َ٧٭ َػ َت َث ِ
َِ ٫
هر ِٮ ْالی ِةِ :ا َّش َج ْتسئی ََ ٩ه َت ٍَ ِاََّ ٧ى ِ٫سازاً رَالراً یا ُُْ ٫سصى َٓطِ
ٔاؿ َس اّ ٧ض ِ
اغ٫ ،اََّ ٟل ْس ُ
ْ
َّ
ُطٛ ٪ى هرَ ا اْ ٬َْ ٧ـ َه ِد َٛاُ ْٓ َِ ٨٭  ٩َُّ ٣ا َْةی َى َض ا َْػ َط َد :ا ََّش َٓ َِّ ٨ى ْاة َط أَةىًاٍ ِ٧
ث اَخى َض َض ِكیى َض َخ٨ی َٜخى ( َٓ٨ى
ال ،٪ا َْش اََ ٟ
ا٧ؼ ُ
ا٧ؼال َِ ٪ز ّةىَ ،ض ُهط َّ
َّ
أُ َّ٫خى) َض ْ ِ
ضش ِْ ٫ط ُ٫طػى ِاالَّ اَصَّ ُه ال صَ ِت َّى َة ْٔدى َض ُه َط َضِ٧یُْ ٤٭ َة ْٔ َد اَِّ ٨٧ه َض َز ُػطِ ِ٧هَ ،ض َْ ٟداَصْ َص َ ٦اَُّ ٨٧ه
هاز َ
٫اْ ٫ِ ٪ط َة ْٔدى ،اَّ٧رى ََ ٫حُُّ ٨ه ِّ ٫ضى ََ ٫ح ُُّ ٩
اْل ُ
تاز ََ ٢ض َحٔا٧ى ََٓ٨ى ِةرا ٥َ ِ٧آیةً ِْ ٫ط ِ٣خا ِة ِه ِ
ا٧ص٣ا َة َض ُه ْ٭
ا٧لال َة ض ی ْع َ
(ه َى)ِ « :اصَّ٬ا َضِ٧یُُ ٤٭ اُّ ٨٧ه َض َز ُػطُُ ٧ه َض اَّ٧ری َط َآُ ٫ضطا اَّ٧ری َط ی٠ی َُ ٬
طش َّ
حطش َّ
َح َ
َّ
ا٧ص٣ا َة َض ُه َط زا ِ ٌٕ ٣یسی ُد اََّ ٨٧ه َٓ َّص َض َج َّٛ ٩ى ٍ ٩ُِّ ٣
طش»َ ،ض َٓ ُِّ ٨ى ْاة ُط أَةیًاٍ ِ٧
حا.٦
زا َِ ُٔ ٣
ٟاَّ ٪
ا٧لال َة َض آ َحى َّ
ث اَّ٧رى أَ َ
ای ٫سد٫ !٪ط دز اةالٖ آشچه که ح ١ةس ٫ط ٛسض ٛسػخادٮ اػد کطحاهی صکسدٮا ٪ض ه٭اکضطش ػتث صصض ٦آش آیه زا ةسایحاش ةاش
خطاه٭ گٜدٛ :سؿخهی ضحی خدا ،جتسئی ،٩ػه ةاز ةس ٫ط ٛسضد آ٫دٮ ض اش ػطی ح١حٔا٧ی ،پسضزدگازٛ ،٪س٫اش داد حا دز ایط ٫کاش
ةه پا خیص ٪ض ػپید ض ػیاٮ ٫سد ٪زا زػ٬اً آگاهی ده٭ که ٓ٨ی اةط اةیًا٧ث ةسادز ض ضكی ض جاصـیط ٫ط ض ا٫ا ٪پؽ اش ٫ط اػد
که صؼتد اؾ ةه ٫ط ه٬اش صؼتد اػد که هازضش ةه ٫طػی داؿد ةا ایط حٜاضج که زػا٧د ةه ٫ط خاح٬ه یاٛخه اػد ض ةٔد اش
خداضصد ض زػط٦اؾ ٓ٨ی ض٧ی ض كاحثاخخیاز ؿ٬ا اػد ض پیف اش ایط ه٭ خداضصد دز ایط ٫طزد آیهای دیگس اش ٟسآش زا صاش٦
طش ٨ٓ.ی اةط اةیًا٧ث ه٬اش کؼی
ا٧ص٣ا َة َض ُه ْ٭ زا َِ ُٔ ٣
ا٧لال َة ض ی ْع َ
ٛس٫طدٮ ِ :اصَّ٬ا َضِ٧یُُ ٤٭ اُّ ٨٧ه َض َز ُػطُُ ٧ه َض اَّ٧ری َط َآُ ٫ضطا اَّ٧ری َط ی٠ی َُ ٬
طش َّ
حطش َّ
اػد که ص٬اش ةه پای داؿد ض دز حا ٦زکطْ ةه صیاش٫ضد كدٟه دادٮ اػد ض اض دز ه٬هحا ٦زهای خدا زا ٫یجطید.
کطحاهی صکسدش دز حت٨ی:ٙ
ض ٫یٛس٫ایضد ِ ٫َ :
ٔاؿ َس اّ ٧ض ِ
ج ٛی َح ْت٨ی ِ٫ ٙا اَصْ َص َ ٦اَُّ ٨٧ه َحٔا٧ی ِاَ٧ی ٫.ط آشچه زا که خداضصد ٫خٔا ٦ةه ٫ط ا٫س ٛس٫طدٮ اصجا٪
اغ٫ ،اََّ ٟل ْس ُ
دادٮا ٪ض دز آش ٛسض صگراؿخها ٪ض کاػخی صکسدٮا .٪چسا حوسج ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه ةه ٫سد٫ ٪یٛس٫ایضد کطحاهی صکسدٮا٪؟
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٫یخطاهضد ةه آشها حأکید کضضد که اگس ؿ٬ا ضُیٜهی حت٨ی ٙدازید ةاید ضُیٜهحاش زا اصجا ٪ةدهید ض کطحاهی صکضید! ٫ط که زهتس
ض پی٘٬تس ؿ٬ا هؼخ٭ ض کطحاهی صکسدٮا ٪اش ٓراب خدا ٫یحسػ٭ ،حا چه ةسػد ةه ؿ٬ا که ةاید ةیفحس اش ٓراب خداضصد ةهساػید.
دز ایطجا حوسج ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه دز حطهیح ایط آیه( یا ایها ا٧سػط٫ ...) ٦یٛس٫ایضد که جتسئی ٩ػه ةاز ةس ٫ط حتطي کسدٮ ض
ا٧ؼال ٪ایطجا د٧ی ٩دازد
ال ٪ةه اصجا ٪ایط ٫ا٫طزید ض آالش ایط زػا٧د ا٫س کسدٮ اػد .صاَّ ٪
ا٧ؼ ُ
ا٧ؼالَ : ٪ض ُهط َّ
٫سا اش ًس ٚخدای َّ
ا٧ؼال ٪صا٫ی
٣ه ةه٣از گسٛخه ؿدٮ اػد .ةهخاًس آش اػد که هسکدا ٪اش اػ٭های خداضصد ٫خٔا ٦خطاق ض ارس ٫خٜاضحی دازد ض َّ
اػد که اصؼاش ض ح٬ا٫ ٪طجطداج ٫خاًث زا دز ػ٨٭ ض آزا٫ف ض زٛاٮ ٟساز ٫یدهد.
ال: ٪خدا ػال ٪اػد؛ یٔضی ػال ِ ١٨ٌ٫ ٪خدا اػد.
ا٧ؼ ُ
پؽ ُهط َّ
ایط٣ه ٫ا ه٭ دز آداب دیضی٫اش داز ی٭ ٣ه ضٟخی اصؼاشها ةه ه٭دیگس ٫یزػضد ػال٫ ٪یکضضد یٔضی دزضا ٕٟاػ٭ ػ٨٭ ض آزا٫ف
خدا زا ٫یةسصد.
ػال٨ٓ٪یک٭ یٔضی ػ٨٭ ض آزا٫ف ض زٛاٮ اش جاصث ٫ط ةس ؿ٬ا ةاد .یٔضی خٌسی اش جاصث ٫ط ؿ٬ا زا حهدید ص٬یکضد.
ػال٨ٓ٪یک یا
ٌ
ٌ
ٔ٫ضی ػال٪دادصی که دز اجخ٬اْ ٬ٔ٫ط ٦هؼد ه٭ ه٬یطػد .ا٧ؼال٨ٓ ٪یک یا اةآتدا٨٧ه یٔضی ای اةآتدا٨٧ه ،ؿ٬ا اش جاصث
٫ط دز زٛاٮ ض آػایف هؼخید ض هسزی اش ًس٫ ٚط ةه ؿ٬ا ص٬ی زػد.
یک ٔ٫ضای ػال ٪ایط اػد ض ٔ٫ضای دیگس آش٣ه اش ًس ٚخدا ػ٨٭ ض آػایف ض آزا٫ف ض زٛاٮ ةس ؿ٬ا ةاؿد .ایطجا حوسج ك٨ی ا٨٧ه
ال: ٪ػال ٪ض ػ٨٭  ١٨ٌ٫اش خدا اػد.
طا٧ؼ ُ
ٓ٨یه ض آ٧ه ه٭ اػ ِ٭ ػال ٪خدا زا ٫یآضزصد ض ه٭ ٫یٛس٫ایضد ض ُه َّ
٫ا اصؼاشها اش جاصث خداضصد دز ػ٨٭ ،آػایف ض آزا٫ف هؼخی٭ ض اگس گاهی هسزی ةه ٫ا ٫یزػد دزصخیجهی آ٬ا ٦خطد٫اش
ِ
ا٧س ُػ ُ
ط٦
اػد.جتسئی ٩اش ًس ٚخداضصد ػال ٪ةس ٫ط صاش ٦ؿدٮ ض گٜخه حا ایطجا ةایؼخ٭ ض ةه ه٬ه ،ػٜید ض ػیاٮ ،آال ٪ةکض٭ :یا َای َها َّ
الَِ ٛة ٨ِ َٔ ِ٧ی ْاةطِ أَةیًاِ٧ث .آال٫ی دزةازٮی خالٛد حوسج ٓ٨ی ٓ٨یه ا٧ؼال.٪
َة٫ ِّْٙ ٨ا اُصْص َِِ ٦إَ٧ی َْ ٫ِ ٥ط َز ِّةٛ ٥ی َٓ ِ٨ی ،ی ْٔضی ِٛی اِْ ٧خ َ
ٔ٫سٛی اجصای خالٛد ا٫یس ا٬٧ط٫ضیط ٓ٨یه ا٧ؼال:٪
اجصای خالٛد ا٫یسا٬٧ع٫ضیط٨ٓ ،یها٧ؼال ،٪كٜاحی اػد که پیا٫تس ،ك ّ٨ی اّ٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه ،دز ج٬الج ةٔدی ٛس٫طدٮاصد :ا ََّش َٓ ِ٨ی
ث اَخی َض َض ِكیی َض َخ٨ی َٜخی َٓ٨ی ا َُّ٫خی َض ْ ِ
ْاة َط اَةیًاٍ ِ٧
٫اْ ٫ِ ٪ط َة ْٔدی ٨ٓ.ی اةط اةیًا٧ث ةسادز ٫ط اػد .چسا زػط ٦اکس ٪ك٨ی
اْل ُ
ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه اش ا٫یسا٬٧ع٫ضیط ةهٓضطاش ةسادز صا٫ ٪یةسصد ؟ د٧ی٩اؾ آش اػد که ةسادزی ةهٔ٫ضای ٫ؼاضاج ،ه٭ػٌحی،
ه٭ٛکسی ،ه٭کازی ض ٫اصضد ه٭ ٫یساذ ُةسدش اػد .ضٟخی کؼی زا ةسادز خٌاب ٫یکضی٭ ٔ٫ضاؾ ایط اػد که ٫ا یک پدز ض یک
٫ادز دازی٭؛ ػسچـ٬هی ٫ا یکی اػد٫ ،ضـأ ٫ا یکی اػد .گطیا که ٟد ض ٟطازٮ ض اصداشٮی ٫ا ه٭ یکی اػد .ضٟخی کؼی ةا ٣ؼی
كی٘هی ةسادزی ٫یةضدد (که ایط ا٫س اش ٟدی٭ دز اةضای ةـس ٛسهضگ ةطدٮ اػد) یا ٫عاخاج ٫ی٣ضد (که یٔضی ةسادزی دضًسٛه)
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٫یخطاهد ةگطید که ٫ط صؼتد ةه حط دز هس ػضی که هؼخ٭ ض حط صؼتد ةه ٫ط دز هس ػضی که هؼخی ةا ه٭ ةساةس زٛخاز ٫یکضی٭ ض
٫طاػاج ٫یکضی٭؛ ه٭ ٫ط صؼتد ةه ؿ٬ا ض ه٭ ؿ٬ا صؼتد ةه ٫ط.
دز چضد جای خٌتهی ٗدیس ضاژٮی اخ ،اخی ض اخط آضزدٮ ؿدٮ ض ایطجا ه٭ اض٧یط آال ٪ه٬ساٮ ةا ضك ٝاخطج آ٫دٮ اػد .چسا؟
ةسای ایطکه ًتیٔیحسیط صؼتد ةیط دض صٜس که ٫ؼاضاج ض ٫طاػاج داؿخه ةاؿضد اخطج ض ةسادزی اػد٧ .را دز ایطجا پی٘٬تس
ا٣س ٪ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه ه٭ اض٧یط ضاژٮای که ةهکاز ٫یةسصد اخطج اػد :ا ََّش َٓ ِ٨ی ْاة َط أَةیًاٍ ِ٧
ث أَخی ض ایط ا٫سی ًتیٔی اػد.
چطش ضٟخی ٫یگطیید کؼی ةسادز ٫ط اػد ة٠یهی آراز ةس آش ٫خسحث ٫یؿطد ض دیگس جای هیچ ػعا٧ی ص٬ی٫اصد.
خی٨ی اش ػعا٦ها ةا ایط٣ه ةگط یی٭ «ةسادز ٪اػد» جطاب دادٮ ٫یؿطد .چسا ةه اض ایطٟدز رسضج دادی؟ «ةسادز ٪اػد» .چسا
ایطًطز ةا اض زٛخاز کسدی؟ «ةسادز ٪اػد» .چسا ایطجطز ةا ؿ٬ا شصدگی ٫یکضد؟ «ةسادز ٪اػد» .چسا اض صؼتد ةه حط ایطٟدز
صصدیک اػد؟ ایـاش «ةسادز ٫ط اػد» .ضٟخی ةه کؼی ةسادز ةگطیید خی٨ی اش ػعاالج دزةازٮی چگطصگی زاةٌهی ؿ٬ا ةا آش٣ؽ
ح٫ ٩یؿطد .حخا دز جطا ٕ٫ا٫سضشی ض دز ٛسهضگهای ٫خخ ٝ٨ةسادزی ٫جاشی ض كی٘هی ةسادزی یٔضی حٔهد ةسادزی .ایط ٫ؼأ٧ه
ةؼیازی اش ػعا٦ها زا جطاب ٫یدهد ض آراز ةسادزی زا ةس اٛساد ٫خسحث ٫یکضد.
٧را پی٘٬تس اکس ٪ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض آ٧ه ایطجا اش ضاژٮی اخی« :ةسادز »٪ةهٓضطاش اض٧یط كٜد ةسای حوسج ا٫یسا٬٧ع٫ضیط ٓ٨یه
ا٧ؼال ٪اػخٜادٮ کسدٮاصد؛ گطیی که پدز ض ٫ادز ٫ا یکی اػد ض ح٬ا ٪ح٠ط٫ ٞا ٫ؼاضی اػد .ض ایطه٬ه ةسای آش٣ه دض ةسادز ةه
یکاصداشٮ اش پدز ض ٫ادز ازذ ٫یةسصد ض دز جضتههای ح٠طٟی ض ٫ا٧ی حٜاضحی ةا ه٭ صدازصد .حخا اگس یک ةسادز یکػا٧ه ةاؿد ض
دیگسی چه ٩یا پضجاٮ ػا ٦ػط داؿخه ةاؿد ایطدض ح٠ط ٞض ازذؿاش ةساةس اػد.
٬٫کط اػد که کازآ٫دی آصها ٫خٜاضج ةاؿد ض٧ی ازری که اش پدز ض ٫ادز ٫یةسصد ی٥ػاش اػد٧ .را پیا٫تس اکس ٪ك٨ی ا٨٧ه ٓ٨یه ض
آ٧ه ٛس٫طدصد که ةاید آال ٪ة٤ضضد ٓ٨ی اةط اةیًا٧ث ةسادز ایـاش اػد ض ضكیؿاش اػد .ضكی ه٭ ةٔد اش ةسادز صصدیکحسیط
صؼتد ًتیٔی اػد ةه هس٣ؽ .ةسای ایطکه ضكی کؼی اػد ٣ه ةٔد اش ُ٫سدش یک ؿخم ح٠ط ٞاض زا پیگیسی ٫ی٣ضد ض ٛسجا٪
کازهای صی٬هح٬ا ٪ؿخم ٛطجؿدٮ ةسٓهدٮی اضػد.
خالكه دزغ اض:٦
 .1ةحس ا٫ا٫د دز خٌاةه ،ةا ححریسهای ةؼیاز ػخد ض جدی خداضصد ةه پیا٫تس آٗاش ٫یؿطد .ةخف ةا آخسا ٚةه ةضدگی
خداضصد آٗاش ض ةا حأ٣ید ةس ایط٣ه خدایی جص خدای یگاصه صیؼد (ال ا٧ه اال هط) پایاش ٫ییاةد.
 .2پیا٫تس اةالٖ آشچه زا خداضصد دز ح ١ا٫یس٫ع٫ضاش ةه پیا٫تس صاش٣ ٦سدٮ اػد زا ه٭ػضگ ةا  ٩٣اةالٖ زػا٧د ٫یخطاصضد ض
٫یٛس٫ایضد اگس آشزا اةالٖ ص٤ض٭ ٫اصضد ایط اػد ٣ه زػا٧د خدا زا اة ٙ٨ص٤سدٮا!٪
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 .3ػپؽ ٫یٛس٫ایضد خداضصد ها٫ط ؿدٮ ٫سا اش ؿس ض آػیث ؿ٬ا ح٣ ّٜضد.
 .4آیهی اةالٖ اش ػطزٮ ٫ائدٮ زا ه٬ساٮ ةا ةؼ٭ ا٨٧ه ٫یخطاصضد ض ه٭ش٫اش حٜؼیس آشزا صیص ةیاش ٫یٛس٫ایضد.
 .5دز ادا٫ه ٫یٛس٫ایضد ٫ط [٣ه پیا٫تس خداضصد دز ٫یاش ؿ٬ا هؼخضد] دز اةالٖ ایط پیاٟ ٪لطز ض ٣طحاهی ص٤سدٮا .٪ةا ایط ٣از ه٭
حجد ةس ٫ا ح٬ا٫ ٪یؿطد ه٭ ٫خر٣س ٫یؿطی٭ ةه هسضزج اةالٖ ایط پیا٪
 .6جتسئی ٩اش ػطی خداضصد ػال٣( ٪ه صـاشگس ایط اػد ٣ه ػ٨٭ ض آزا٫ف ض آػایف اش جاصث خداػد) ػه ةاز ةس ٫ط صاش ٦ؿد حا
ةه ه٬گاش (ػٜید ض ػیاٮ) خالٛد ٓ٨ی ٓ٨یها٧ؼال ٪زا اةالٖ ٣ض٭.
 .7ػپؽ پیا٫تس كٜاج ا٫یس٫ع٫ضاش ٓ٨یه ا٧ؼال ٪زا ةس٫یؿ٬ازصد .دز اض٧یط گا ٪ایـاش زا ةسادز خطد ٫یخطاصضد (٣ه صصدی٥حسیط
ٛسد ةه اصؼاش اػد) ض ػپؽ اض زا ضكی خطد ٫یخطاصضد.
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