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 ةضا٪ خداضصد ه٬ه ٫ِهس ٫ِهس َضزش

 )دزغ اض٦: )اةاٖل ضالید، ح٬ا٪ زػا٧د

 ؿسضْ ةحس

ا٧ؼال٪، ض ٣ؼث اجاشٮ ض  هیحوسج ا٫یسا٬٧ع٫ضیط، ٨ٓ ی ةا اػخٔاصد اش خداضصد ٫خٔا٦ ض ةه ٫دد حطٛی٠اج ا٧هی ض ٓضایاج خاكه

، خالٛد ض ی٫طهطٓاج ا٫ا٫د ض ا٫ا٪، ضالید ض ض٧ ی هایی دزةازٮ ا٨ّ٧ه، ازضاحضا ٛداٮ، ةحس ، ة٠یةا٫ا٪ ش٫اش ی حطؿیح ٨٫طکاصه

ط چهاز ٫طهطْ، ٣ه اك٩ یپیسا٫طش ا ییها ا٨ّ٧ه صکخه  ٭ ٣سد ض ةاذشیازائه خطاه ٗدیس ی ةهاخٌ دز یٜه ض ضكاید ض ضكیخ٨

 .هؼخضد ًسح خطاهی٭ ص٬طد ی ٗدیس خٌاةه ر٩٠

 :ٛس٫ایضد ه ض آ٧ه، ٫ییا٨ّ٧ه ٨ٓ یا٫تس، ك٨یپ ٗدیس ی خٌاةه دز ةخف دض٪

٨ى َٓ سُّ ٧َُه 
ِٟ ُتطدِ   َض اُ ُٔ ْٜؼى ِةا٧ْ ةطةیصَ ََٛخِح٩َّ یِة َض اَْؿَهُد ٧َُه ِةا٧سُّ  ٩َ َٔ ْٛ ٌة ال  ِة، َض اَُظّدى ٫ا اَْضحى ِةِه ِا٧َىَّ َحَرزاً ٫ِْط اَْش الاَ َٓ ّضى یةى ٫ِْضُه ٟاِز َٓ ها  ُٔ َٛ ْد

٬َُِْد ح َٓ ٬َ٨َضى اَصّى ِاْش ٧َ٭ْ یاََحٌد َض ِاْش  ْٓ َْٟداَ ْد ُخ٨َُّخُه، الِإالَٮ ِإالَُّهَط، الصَُّه  َٜ ُد ِزػا٧ََخُه، َض  ٨َُخُه َض َك ْ٘ ٬َٛاَة٨َّ  ) ٨ِىٍّ َٓ ْٙ ٫ا اَصَْص٦َ ِا٧َىَّ )ٛى َح١ِّ  اَُة٨ِّ

ِٛى ا٤َْ٧س  َْٟدَه٬َِط ٧ى َحتاَز٢َ ضَ  ْل٬ََة )٫َِط ا٧ّضاِغ( َض ُهَط ا٨٧َُّه ا٤ْ٧ا ِٔ : یَحٔا٧َى ا٧ْ َٛأَْضحى ِا٧َىَّ ْح٬ِط ا٧سَّح»ُ٭.  ْٙ یا اَ یِ٭، یِةْؼِ٭ ا٨٧َِّه ا٧سَّ ُػط٦ُ َة٨ِّ َها ا٧سَّ

، ی٫ا اُصْص٦َِ ِإ٧َ  ٨ِىٍّ َٓ ٨ِىِّ اْةِط أَةی٥َ ٫ِْط َزة٥َِّ )ٛى  َٔ ِٛى ا٧ِْخاَلَِٛة ٧ِ ضى  َد ِزػا٧ََخُه َض ا٨٧َُّه  َض ِاْش ٧َ٭ْ  ًا٧ِث( یْٔ ْ٘ ٬َٛاَة٨َّ  ٩ْ َٔ ْٜ ِل٥َ٬ُ ٫َِط ا٧ّضاِغ یَح ْٔ» 

ا٪ کطحاهی کضی دزح٠ی٠د  چه ایضک ةس حط ٛسض ٛسػخادٮ صیؼد ٫ٔتطدی جص اض که دػخطز٪ دادٮ ض آال٪ کسدٮ که اگس دز اةالٖ آش

دازی ٫سا دزةساةس ٫خا٧ٜاش حٔهد ض  حتازک ض حٔا٧ی، حّٜ ض صگهاض،  ای. ض ه٭ یک اش ضُایٝ زػا٧د ض اةالٖ ٫ط ٩٬ٓ صکسدٮ ةه هیچ

 : ای ةصزگطاز اػد. ض ایضک ایط اػد آش پیا٪ که ةس ٫ط صاش٦ ٛس٫طدٮ کضضدٮ حو٬یط کسدٮ ض اض ٫سا کٜاید

٨ٍی( ض ِإش ٧َ٭ َٓ ٬َٛا َة٨ََّ٘د زِػا٧ََخک ض ا٨ّ٧ُه َیِٔل٬َُک ٫َِط حَ  ِةؼِ٭ ا٨٧ِه ا٧سَّح٬ِط ا٧سَّحی٭، یا أیُّها ا٧سَّػط٦ُ َة٨ِّٙ ٫ا أصص٦َ إ٧َیَک ٫ِط زةک )ٛی   ٩ َٔ ٜ

 .ا٧ّضاِغ 

 :ةا ج٬الج ػخد ححریسی خٌاةه ؿسضْ

چه زا ٣ه  ٛس٫ایضد که ٫ط آش حوسج زػط٦ ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧ه ض ػ٨٭ ةٔد اش اٟساز ةه ٓتطدید خطدؿاش ض زةطةید خداضصد ٫ی

 ییهایی ةس ٫ط صاش٦ ةـطد که کؼی زا حطاصا ط ص٤ض٭ ٓرابی٣ه اگس چطص طیحسػ٭ اش ا ی٣ض٭ ض ٫ ی٣سدٮ اػد ادا ٫  یخدا ةه ٫ط ضح

 .اؾ ةا ٫ط شیاد ةاؿد اض ةصزگ ض دضػخی ی ٨هیدٕٛ آش ةالها اش ٫ط صتاؿد؛ گسچه اصدیـه ض ٫کس ض ح

ج٬الج ػخد ض ححریسی اصجا٪ ؿدٮ اػد. ححریسی؛ حخا ةسای خطد  یػس  ةا یک ٗدیس ی خٌته آال٪ ا٫س ضالید دز یاةخدا

 .ا٫تس ا٣س٪ ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧هیپ
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ََٛخِح٩َّ ةَحَرزاً ٫ِْط اَْش ال یِةِه ِا٧َ  ی٫ا اَْضح یَض اَُظدّ  :ٛس٫ایضد چطش ٫ی  ٩َ َٔ ْٛ ٌة ال  یاَ َٓ ضّ ی٫ِْضُه ٟاِز َٓ ها  ُٔ َٛ اؾ  اش ه٬اش اض٦ ... اََحدٌ  یْد

ٛس٫ایضد که ٫ط ةاید ایط ضُیٜه زا اصجا٪ ةده٭ چطش اگس  کضضد. پیا٫تس اکس٪ ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧ه ٫ی ض ػخد كحتد ٫ی یس یححر

د زا صداؿخه ةاؿد، اگسچه حی٨ه ض یا٧ٜد ض ٠٫اة٨ه ةا آش ة٨ةس ٫ط ضازد ؿطد که کؼی یازای ٫خ ییط ص٤ض٭ ٬٫کط اػد ةالیچطص طیا

٫طال ض ٛس٫اصدٮ ض خدا ٠ٍٛ اضػد ض ٗیس اض  یٔضی ال ِاالَٮ ِاالَّ ُهَط،: ضدیٛس٫ا ی٫کس اض ةصزگ ض دضػخی اض ةا ٫ط شال٦ ةاؿد. ةٔد ٫

اػد حاب  ی٠یاضػد ٣ه خدای ح٠ ه٭ حطاصد دز ٠٫اة٩ هط که ٫ُؼخزضا اش ح٬ا٪ خدایاش اػد ض  کؽ ص٬ی که هیچ صیؼد. یٔضی ایط

 .دْٛا ةیاضزد

 :ا٫س ةه اةالٖ زػا٧د اش ًٚس خداضصد ٫خٔا٦

ْٙ ٫ا اَصَْص٦َ ِا٧َ  ِاْش ٧َ٭ْ  یاَصّ  کضضد که خدا ةه ٫ط گٜخه اػد ةٔد حوسج ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧ه آال٪ ٫ی ٨ ی)ٛ یاَُة٨ِّ َٓ ُد یَح١ِّ  ْ٘ ٬َٛاَة٨َّ  )

ٛسِن ٓد٪ اةاٖل  ا٪. یٔضی ةه صکسدٮ حت٨یٙ دز ح١ ٨ٓی ةس ٫ط صاش٦ کسدٮ اػد اةالٖ ص٤ض٭ زػا٧د اض زاچه زا که خدا  اگس آش: ِزػا٧ََخهُ 

ػخد ایط ٫ؼأ٧ه زا آال٪ ًطز ٟإً، ححریسی ض  زضد. پؽ حوسج اش ه٬اش اةخدا ةه س ػعا٦ ٫ییا٫س خداضصد ح٬ا٪ زػا٧د ٫ط ش 

خدا هؼخضد ض خدا ه٭ زب ض پسضزدگاز  ی کضضد ایـاش ةضدٮ که اض٦ آال٪ ٫ی طیکضضد. اش ٫ضِس زضاصی ه٭ جا٧ث حطجه اػد ا ٫ی

 .ایـاش اػد

َْٟدَه٬َِط ٧ ٛس٫ایضد که س ض ػخخی ٫ییةٔد ایط ححر ْل٬ََة ٫َِط ا٧ّضاِغ َض ُهَط ا٨٧َّ ی، َحتاَز٢َ َضَحٔا٧َ یَض  ِٔ ِٛ ، ا٧ْ خداضصد ه٭  .٭ُ یا٤َْ٧س  یُه ا٤ْ٧ا

ـاش حّٜ ةکضد. ا٧تخه ٣ه خداضصد کاٛی، کسی٭، ةصزگطاز ض ةخـضدٮ اػد. ض ةٔد یها٫ط ؿدٮ اػد حا ٫ط زا اش ؿس ٫سد٪ ض آشاز ا

٣ضضد. دز ه٬ط آیه حٜؼیسؾ زا ه٭  ی٫ائدٮ زا حالضج ٫ ی ػطزٮ 67 ی هیآ یٔضی، ٨یٙحت ی حوسج ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧ه آیه

 .٣ضضد یؿسضْ ٫ ٭یةؼ٭ ا٨ّ٧ه ا٧سح٬ط ا٧سح ٛس٫ایضد ض جا٧ث اػد ٣ه آیه زا ةا ٫ی

دض٪ دز  ی هیاصد ٣ه ایط آیه اض٧یط آصها اػد. آ آٗاش ؿدٮ ةؼ٭ ا٨ّ٧ه ه ةایاصد ٠ٍٛ ػه آ ذکس ؿدٮ سیٗد ی خٌاةه اش ةیط آیاحی که دز

ه٭ اه٬ید آٗاش ض ٫حخطا   اؾ ٓلس. ایط ٫ؼأ٧ه صکخه دازد ض صکخه ی دز ػطزٮ یح٬د اػد که دز ةخف هٜخ٭ آ٫دٮ ض ػط٫ ی ػطزٮ

ْٙ ٫ا اُصْص٦َِ یاَ  ایٛس٫ایضد:  ایط آیه زا دز دض ک٬٨ه ٫یض گٜخاز ایط آیه اػد. حوسج زػط٦ ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧ه حٜؼیس  ُػط٦ُ َة٨ِّ َها ا٧سَّ

٨ِ  یِٛ  یٔضی ،ی٨ٓ یػد؟ ٛ چی آش ٫ا اَصَص٦َ ِا٧یَک ٫ِط َزةِّک .٥َ ٫ِْط َزة٥ِّیِإ٧َ  َٔ َِٛة ٧ِ  .ًا٧ِث یاْةِط أَة یا٧ِْخالَ

 .ًا٧ث ٨ٓی اػد؛ یٔضی خالٛد ض جاصـیضِی ٨ٓی اةط اةی ی دزةازٮ

َد زِػا٧ََخُه َض ا٨٧َُّه  ْش ٧َ٭ْ َض اِ  ْ٘ ٬َٛاَة٨َّ  ٩ْ َٔ ْٜ ِل٥َ٬ُ ٫َِط ا٧ّضاغیَح د خطدؿاش ض ی٫تحس ا٫ا٫د زا دز ةخف دض٪ ةٔد اش اٟساز ةه ٓتطد .ْٔ

کضضد ض اض٧یط ٫سحته  حسػ٭ ض خدا ٫ط زا ةسحرز داؿخه اػد ؿسضْ ٫ی ححریسی که ٫ط اش خدا ٫ی ی د خداضصد ةا یک ج٨٬هیزةطة
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خطاصضد ض آش زا ةه ا٫یسا٬٧ع٫ضیط، ٨ٓی اةط  زا که ه٬اصا آالِش آش ٫أ٫طزید پیا٫تس ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧ه ةطدٮ ٫یاةالٖ  ی آیه

 .کضضد ـاش حٜؼیس ٫ییًا٧ث ٨ٓیه ا٧ؼال٪ ض خالٛد ا اةی

٣ه  آش ی٤یدهضد:  ی٫ ط ٨ٓیه ا٧ؼال٪ حطأ٫اش دض ٣از اصجا٪یسا٬٧ع٫ضیةه ا٫ ه زاجٕیط آیس ایا٫تس ا٣س٪ ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧ه دز حٜؼیپ

اج ٟسآش ةا ٫ط اػد. یٔضی ه٭ ی٩ آیس ض حأض یضد حٜؼیخطاهضد ةٜس٫ا ی٫ ی٧حاَ حئطز  ٣ه ةه طی٣ضضد ض دیگس ا یس ٫یه زا ٬ٓاًل حٜؼیآ

ضی ضدیٛس٫ا یجا ٣ه ٫ ؛ دز آشیكطزج ٨٬ٓ ٛس٫ایضد ح١ حٜؼیس آیاج ةا ٫ا اػد ض ه٭ ةه ٫ی یًطز صِس  ةه ٨ِ  یِٛ  یْٔ َٔ اْةِط  یا٧ِْخاَلَِٛة ٧ِ

 .ه ةا ٫ط اػدیِس آیٛس٫ایضد که حٜؼ کضضد ض ٫ی ه زا حٜؼیس ٫ییآ ًا٧ِث یأَة

ٛس٫ایضد ا٧تخه  ط ٣از زا حخ٬اً ٫ط ةاید اصجا٪ ةده٭ ٫ییکضضد که ا دٟد ض ٫ح٤٭ ةیاش ٫ی از ةهیؿ٩٤ ححریسی ض ةؼ که ةه ةٔد اش ایط

ِل٥َ٬ُ یَض ا٨٧َُّه  خداضصد ٫سا حو٬یط کسدٮ اػد ض ٛس٫طدٮ که  .دازد؛ حط حسػاش صتاؾ خدا حط زا اش ؿس ٫سد٪ صگاٮ ٫ی یٔضی .٫َِط ا٧ّضاغ ْٔ

 :ةخف دض٪ آ٫دٮ اػد ی دز ادا٫ه

ْسُج ٛى َحْت٨ َٟلَّ ، َض اَصَا اُةَ ی٫َٔاِؿَس ا٧ّضاِغ، ٫ا ٍَ ِا٧َىَّ یِة: ِاشَّ َجْتسئیُط ٤َُ٧ْ٭ َػَتَث هِرِٮ اْل یِٙ ٫ا اَصَْص٦َ ا٨٧َُّه َحٔا٧ى ِا٧َىَّ ِط ی٫ِسازاً رَالراً ٩َ َهَت َٓ ا٫ُُْسصى 

٨َِ٭ ٩٣َُّ اَةْ  ْٓ َٛاُ َهِد  ـْ ُٟطَ٪ ٛى هَرا ا٬َْ٧ الُ٪، اَْش اَ الِ٪ َزّةى، َض ُهط ا٧ؼَّ ٨ِىَّ اْةَط أَةىیا٧ؼَّ َٓ ٨ىیى َض َخ٨یًا٧ٍِث اَخى َض َضِك  َى َض اَْػَطَد: اَشَّ  َٓ خى ) َٜ  

دى، ا٧َّرى ٫ََح٨ُّهُ  ْٔ خى( َض اْْل٫ِاُ٪ ٫ِْط َة دى َض ُهَط َض٧ِ   ٫ِّضى ٫ََح٩ُّ هاُزضَش ٫ِْط ٫ُطػى أ٫َُّ ْٔ َْٟداَصَْص٦َ ا٨٧َُّه یِاالَّ اَصَُّه ال صَِتىَّ َة َد ا٨٧َِّه َض َزُػط٧ِِه، َض  ْٔ ٤ُْ٭ َة

٨َىَّ ِةرا٥َِ٧ آ  َحتاَز٢َ َض َحٔا٧ى الَة ض ی٠یَط یَط آ٫َُضطا ا٧َّریرا٨ّ٧ُه َض َزُػط٧ُُه َض ا٧َّ  ٤ُُ٭ یِاص٬َّا َض٧ِ »ًة ٫ِْط ٣ِخاِةِه )ِهَى(: یَٓ ْعحطَش ا٧ص٣َّاَة َض ُهْ٭ ی٬ُطَش ا٧لَّ

طشَ  ُٔ ٨ِىُّ اْةُط أَة«زا٣ِ َٓ الَة َض آَحى ی، َض  ٌٕ   ًا٧ٍِث ا٧َّرى أَٟاَ٪ ا٧لَّ صَّ َض َج٩َّ ٛى ٩٣ُِّ حا٦ٍ یس یا٧ص٣َّاَة َض ُهَط زا٣ِ َٓ  .ُد ا٨٧ََّه 

حاش ةاش  اکضطش ػتث صصض٦ آش آیه زا ةسای ا٪ ض ه٭ ض ٛسػخادٮ اػد کطحاهی صکسدٮ٫ط ٛس چه که ح١ ةس  ای ٫سد٪! ٫ط دز اةالٖ آش

حٔا٧ی، پسضزدگاز٪، ٛس٫اش داد حا دز ایط ٫کاش  ضحی خدا، جتسئی٩، ػه ةاز ةس ٫ط ٛسضد آ٫دٮ ض اش ػطی ح١ ی خطاه٭ گٜد: ٛسؿخه

ةسادز ض ضكی ض جاصـیط ٫ط ض ا٫ا٪ پؽ اش ٫ط اػد ًا٧ث  ةه پا خیص٪ ض ػپید ض ػیاٮ ٫سد٪ زا زػ٬اً آگاهی ده٭ که ٨ٓی اةط اةی

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  که صؼتد

اش٦ ای دیگس اش ٟسآش زا ص اخخیاز ؿ٬ا اػد ض پیف اش ایط ه٭ خداضصد دز ایط ٫طزد آیه اؾ ٨ٓی ض٧ی ض كاحث خداضصد ض زػط٦

الَة ض ی٠یَط یَط آ٫َُضطا ا٧َّریا٨ّ٧ُه َض َزُػط٧ُُه َض ا٧َّر ٤ُُ٭ یِاص٬َّا َض٧ِ  :ٛس٫طدٮ طشَ ی٬ُطَش ا٧لَّ ُٔ ًا٧ث ه٬اش کؼی  ٨ٓی اةط اةی .ْعحطَش ا٧ص٣َّاَة َض ُهْ٭ زا٣ِ

 .جطید زا ٫یحا٦ زهای خدا  اػد که ص٬اش ةه پای داؿد ض دز حا٦ زکطْ ةه صیاش٫ضد كدٟه دادٮ اػد ض اض دز ه٬ه

 :حت٨یٙ کطحاهی صکسدش دز

ْسُج ٛ :ٛس٫ایضد ض ٫ی َٟلَّ چه زا که خداضصد ٫خٔا٦ ةه ٫ط ا٫س ٛس٫طدٮ اصجا٪  ٫ط آش .یِا٧َ  یِٙ ٫ا اَصَْص٦َ ا٨٧َُّه َحٔا٧یَحْت٨ ی٫َٔاِؿَس ا٧ّضاِغ، ٫ا

ا٪؟  ٛس٫ایضد کطحاهی صکسدٮ ا٪. چسا حوسج ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧ه ةه ٫سد٪ ٫ی ا٪ ض کاػخی صکسدٮ ا٪ ض دز آش ٛسض صگراؿخه دادٮ
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حاش زا اصجا٪ ةدهید ض کطحاهی صکضید! ٫ط که زهتس  د ضُیٜهدازید ةای حت٨یٙ ی ها حأکید کضضد که اگس ؿ٬ا ضُیٜه خطاهضد ةه آش ٫ی

 .دیحس اش ٓراب خداضصد ةهساػ د ةیفیحسػ٭، حا چه ةسػد ةه ؿ٬ا که ةا یا٪ اش ٓراب خدا ٫ ض پی٬٘تس ؿ٬ا هؼخ٭ ض کطحاهی صکسدٮ

تسئی٩ ػه ةاز ةس ٫ط حتطي کسدٮ ض ٛس٫ایضد که ج ٫ی (... یا ایها ا٧سػط٦) جا حوسج ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧ه دز حطهیح ایط آیه طیدز ا

ال٪ ال٪ُ  :٫سا اش ًٚس خدای ا٧ؼَّ ال٪ ایطیةه اصجا٪ ایط ٫ا٫طزید ض آالش ا َض ُهط ا٧ؼَّ ٩ دازد  یجا د٧ ط زػا٧د ا٫س کسدٮ اػد. صا٪ ا٧ؼَّ

خه ؿدٮ اػد. ةه ٣ه ةه ال٪ های خداضصد ٫خٔا٦ خطاق ض ارس ٫خٜاضحی دازد ض خاًس آش اػد که هسکدا٪ اش اػ٭ ٣از گٛس صا٫ی   ا٧ؼَّ

 .دهد اػد که اصؼاش ض ح٬ا٪ ٫طجطداج ٫خاًث زا دز ػ٨٭ ض آزا٫ف ض زٛاٮ ٟساز ٫ی

ال٪ُ  پؽ  .خدا ػال٪ اػد؛ یٔضی ػالِ٪ ١٨ٌ٫ خدا اػد :ُهط ا٧ؼَّ

آزا٫ف دزضاٟٕ اػ٭ ػ٨٭ ض  یٔضیکضضد  زػضد ػال٪ ٫ی گس ٫یید ها ةه ه٭ اصؼاش ی٭ ٣ه ضٟخی٫اش داز  یضی٣ه ٫ا ه٭ دز آداب د طیا

 .ةسصد خدا زا ٫ی

کضد.  یٔضی ػ٨٭ ض آزا٫ف ض زٛاٮ اش جاصث ٫ط ةس ؿ٬ا ةاد. یٔضی خٌسی اش جاصث ٫ط ؿ٬ا زا حهدید ص٬ی ٨ٓیک٭ ا ػال٪ٌ ی٨ٓیک  ػال٪ٌ 

، ؿ٬ا اش جاصث اةآتدا٨٧ه یٔضی ای ا٧ؼال٪ ٨ٓیک یا اةآتدا٨٧ه .ػد که دز اجخ٬ْا ٬ٔ٫ط٦ هؼد ه٭ ه٬یط  دادصی ٫ٔضی ػال٪

 .اٮ ض آػایف هؼخید ض هسزی اش ًٚس ٫ط ةه ؿ٬ا ص٬ی زػد٫ط دز زٛ

جا حوسج ك٨ی ا٨٧ه  ٣ه اش ًٚس خدا ػ٨٭ ض آػایف ض آزا٫ف ض زٛاٮ ةس ؿ٬ا ةاؿد. ایط یک ٫ٔضای ػال٪ ایط اػد ض ٫ٔضای دیگس آش

ال٪ُ  ٛس٫ایضد ض آضزصد ض ه٭ ٫ی ٨ٓیه ض آ٧ه ه٭ اػِ٭ ػال٪ خدا زا ٫ی  .ا اػدػال٪ ض ػ٨٭ ١٨ٌ٫ اش خد :ُهطا٧ؼَّ

ا٬ٓا٦ خطد٫اش  ی زػد دزصخیجه ها اش جاصث خداضصد دز ػ٨٭، آػایف ض آزا٫ف هؼخی٭ ض اگس گاهی هسزی ةه ٫ا ٫ی ٫ا اصؼاش

ُػط٦ُ یا اَ ی :جا ةایؼخ٭ ض ةه ه٬ه، ػٜید ض ػیاٮ، آال٪ ةکض٭ ٩ اش ًٚس خداضصِد ػال٪ ةس ٫ط صاش٦ ؿدٮ ض گٜخه حا ایطیاػد.جتسئ َها ا٧سَّ

ْٙ ٫ا اُصْ  ٨ِ  ی٥َ ٫ِْط َزة٥ِّ ٛیص٦َِ ِإ٧َ َة٨ِّ ضی، یَٓ ٨ِ  یِٛ  یْٔ َٔ  .٨ٓیه ا٧ؼال٪ یخالٛد حوسج ٨ٓ ی دزةازٮ یآال٫ .ًا٧ِث یاْةِط أَة یا٧ِْخاَلَِٛة ٧ِ

ی اجصای خالٛد ا٫یس ا٬٧ط٫ضیط ٨ٓیه ا٧ؼال٪  :٫ٔٛس

٨ِ  :اصد ٛس٫طدٮ ی، دز ج٬الج ةٔد ه ض آ٧هیا٨ّ٧ه ٨ٓ یا٫تس، ك٨ّ یا٧ؼال٪، كٜاحی اػد که پ خالٛد ا٫یسا٬٧ع٫ضیط، ٨ٓیه یاجصا َٓ  یاَشَّ 

خیَض َخ٨ ییَض َضِك  یًا٧ٍِث اَخ یاْةَط اَة ٨ یَٜ خ  یَٓ د  یا٫َُّ ْٔ ًا٧ث ةسادز ٫ط اػد. چسا زػط٦ اکس٪ ك٨ی  ٨ٓی اةط اةی .یَض اْْل٫ِاُ٪ ٫ِْط َة

ػٌحی،  ٫ٔضای ٫ؼاضاج، ه٭ ةه یادز اؾ آش اػد که ةس  ٩یةسصد ؟ د٧ ٓضطاش ةسادز صا٪ ٫ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧ه اش ا٫یسا٬٧ع٫ضیط ةه

کضی٭ ٫ٔضاؾ ایط اػد که ٫ا یک پدز ض یک  ُةسدش اػد. ضٟخی کؼی زا ةسادز خٌاب ٫ی ساذیکازی ض ٫اصضد ه٭ ٫ ٛکسی، ه٭ ه٭

 ی٫ا ه٭ یکی اػد. ضٟخی کؼی ةا ٣ؼ ی ٫ا یکی اػد، ٫ضـأ ٫ا یکی اػد. گطیا که ٟد ض ٟطازٮ ض اصداشٮ ی ٫ادز دازی٭؛ ػسچـ٬ه

ه(  یٔضی٣ضد )که  یا ٫عاخاج ٫یةـس ٛسهضگ ةطدٮ اػد(  یةضدد )که ایط ا٫س اش ٟدی٭ دز اةضا ةسادزی ٫ی ی كی٘ه ةسادزی دضًٛس
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کضی٭ ض  خطاهد 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 ٫ی ٫ی

 .ؿ٬ا صؼتد ةه ٫ط کضی٭؛ ه٭ ٫ط صؼتد ةه ؿ٬ا ض ه٭ ٫طاػاج ٫ی

جا ه٭ اض٧یط آال٪ ه٬ساٮ ةا ضكٝ اخطج آ٫دٮ اػد. چسا؟  اخ، اخی ض اخط آضزدٮ ؿدٮ ض ایط ی ضاژٮ ٗدیس ی خٌته دز چضد جای

جا پی٬٘تس  ٫طاػاج داؿخه ةاؿضد اخطج ض ةسادزی اػد. ٧را دز ایطحسیط صؼتد ةیط دض صٜس که ٫ؼاضاج ض  که ًتیٔی ةسای ایط

٨ِ  :ةسصد اخطج اػد کاز ٫ی ای که ةه ا٣س٪ ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧ه ه٭ اض٧یط ضاژٮ َٓ ًتیٔی اػد.  یط ا٫س یض ا یًا٧ٍِث أَخ یاْةَط أَة یاَشَّ 

 .٫اصد یص٬ یهیچ ػعا٧ یگس جایؿطد ض د آراز ةس آش ٫خسحث ٫ی ی گطیید کؼی ةسادز ٫ط اػد ة٠یه چطش ضٟخی ٫ی

چسا «. ةسادز٪ اػد»ٟدز رسضج دادی؟  ؿطد. چسا ةه اض ایط جطاب دادٮ ٫ی« ةسادز٪ اػد»٭ یی٣ه ةگط  طیها ةا ا خی٨ی اش ػعا٦

ٟدز  چسا اض صؼتد ةه حط ایط«. ةسادز٪ اػد»کضد؟  جطز ةا ؿ٬ا شصدگی ٫ی چسا ایط«. ةسادز٪ اػد»ًطز ةا اض زٛخاز کسدی؟  ایط

٣ؽ  ؿ٬ا ةا آش ی زاةٌه یچگطصگ ی ضٟخی ةه کؼی ةسادز ةگطیید خی٨ی اش ػعاالج دزةازٮ«. ةسادز ٫ط اػد»اػد؟ ایـاش  صصدیک

ةسادزی یٔضی حٔهد ةسادزی. ایط ٫ؼأ٧ه  ی ض كی٘ه ی٫جاش  یهای ٫خخ٨ٝ ةسادز  ؿطد. حخا دز جطا٫ٕ ا٫سضشی ض دز ٛسهضگ ح٩ ٫ی

 .کضد ةسادزی زا ةس اٛساد ٫خسحث ٫یدهد ض آراز  ها زا جطاب ٫ی ةؼیازی اش ػعا٦

ٓضطاش اض٧یط كٜد ةسای حوسج ا٫یسا٬٧ع٫ضیط ٨ٓیه  ةه« ةسادز٪»اخی:  ی جا اش ضاژٮ ٧را پی٬٘تس اکس٪ ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض آ٧ه ایط

ز ةه ٣ه دض ةساد آش یه٬ه ةسا طیاصد؛ گطیی که پدز ض ٫ادز ٫ا یکی اػد ض ح٬ا٪ ح٠طٞ ٫ا ٫ؼاضی اػد. ض ا ا٧ؼال٪ اػخٜادٮ کسدٮ

ػا٧ه ةاؿد ض  های ح٠طٟی ض ٫ا٧ی حٜاضحی ةا ه٭ صدازصد. حخا اگس یک ةسادز یک ةسصد ض دز جضته اصداشٮ اش پدز ض ٫ادز ازذ ٫ی یک

 .ؿاش ةساةس اػد دض ح٠طٞ ض ازذ ا پضجاٮ ػا٦ ػط داؿخه ةاؿد ایطیدیگسی چه٩ 

ػاش اػد. ٧را پیا٫تس اکس٪ ك٨ی ا٨٧ه ٨ٓیه ض  ٥یةسصد  یآصها ٫خٜاضج ةاؿد ض٧ی ازری که اش پدز ض ٫ادز ٫ ی٬٫کط اػد که کازآ٫د 

حسیط  ؿاش اػد. ضكی ه٭ ةٔد اش ةسادز صصدیک یـاش اػد ض ضكیًا٧ث ةسادز ا آ٧ه ٛس٫طدصد که ةاید آال٪ ة٤ضضد ٨ٓی اةط اةی

ضد ض ٛسجا٪ ٣ ی٫ یس یگ یکه ضكی کؼی اػد ٣ه ةٔد اش ٫ُسدش یک ؿخم ح٠طٞ اض زا پ صؼتد ًتیٔی اػد ةه هس٣ؽ. ةسای ایط

هدٮ ح٬ا٪ ؿخم ٛطج ٬هیکازهای ص  .ی اضػد ؿدٮ ةٓس

 :خالكه دزغ اض٦

 یؿطد. ةخف ةا آخساٚ ةه ةضدگ یا٫تس آٗاش ٫یخداضصد ةه پ یاز ػخد ض جد یةؼ یسهای، ةا ححرخٌاةه ةحس ا٫ا٫د دز. 1

 .اةدی یاش ٫یپا (ال ا٧ه اال هط) ؼدیگاصه صی یجص خدا یی٣ه خدا طید ةس ایخداضصد آٗاش ض ةا حأ٣

خطاصضد ض  یػضگ ةا ٩٣ اةالٖ زػا٧د ٫ ا٫تس صاش٦ ٣سدٮ اػد زا ه٭یس٫ع٫ضاش ةه پیچه زا خداضصد دز ح١ ا٫ ا٫تس اةالٖ آشیپ. 2

 !ا٪ خدا زا اة٨ٙ ص٤سدٮ ط اػد ٣ه زػا٧دیزا اةالٖ ص٤ض٭ ٫اصضد ا ضد اگس آشیٛس٫ا ی٫
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 .ث ؿ٬ا حّٜ ٣ضدیضد خداضصد ها٫ط ؿدٮ ٫سا اش ؿس ض آػیٛس٫ا یػپؽ ٫ .3

 .ضدیٛس٫ا یاش ٫یص ةیزا ص س آشیش٫اش حٜؼ خطاصضد ض ه٭ ی٫ ةؼ٭ ا٨٧ه اةالٖ اش ػطزٮ ٫ائدٮ زا ه٬ساٮ ةا ی هیآ .4

ط ٣از ه٭ یا٪. ةا ا ص٤سدٮ یا٪ ٟلطز ض ٣طحاهیط پیز اةالٖ ااش ؿ٬ا هؼخضد[ دیا٫تس خداضصد دز ٫یضد ٫ط ]٣ه پیٛس٫ا یدز ادا٫ه ٫. 5

 ا٪یط پی٭ ةه هسضزج اةالٖ ایؿط  یؿطد ه٭ ٫خر٣س ٫ یحجد ةس ٫ا ح٬ا٪ ٫

ف اش جاصث خداػد( ػه ةاز ةس ٫ط صاش٦ ؿد حا یط اػد ٣ه ػ٨٭ ض آزا٫ف ض آػایگس ا خداضصد ػال٪ )٣ه صـاش ی٩ اش ػط یجتسئ. 6

 .ا٧ؼال٪ زا اةالٖ ٣ض٭ هی٨ٓ ید ٨ٓاٮ( خالٛید ض ػیةه ه٬گاش )ػٜ

ط یحس  ٥یخطاصضد )٣ه صصد یـاش زا ةسادز خطد ٫یط گا٪ ایؿ٬ازصد. دز اض٧ یس٫ع٫ضاش ٨ٓیه ا٧ؼال٪ زا ةس٫یا٫تس كٜاج ا٫یػپؽ پ. 7

 .خطاصضد یخطد ٫ یٛسد ةه اصؼاش اػد( ض ػپؽ اض زا ضك


