ةه صاو خداضصد هيه ِىهس ِىهس َضزش

دزس صضً :عنی عنیه امسالو ،ضازذ جيیع عنطو پیاىتس عنی امنه عنیه ض آمه

ةسزسی صخغید پیاىتس عنی امنه عنیه ضآ مه ض ائيه عنیهً امسالو
َى ِ
عاص َس ام ّض ِ
ىط
غاٌ امن َُّه ِف َّىََّ ،ض ُ عُىه ِعنْى ًٍ ُعن ِّْي ُ
ُطٌ ).ىا ِى ْط ِع ْن ًٍ ِاالَّ َض ق َْدا َْح ُ
اس( ،ف َِّضن ُ
ىد َف َا ْدا َْح َغىی ُخ ُه فىی ِاىىا ِو ام ُْي َّخاىی َطَ ،ض ىىا ِى ْ
ِ
ِ ِ
ضاٌ فَّ ِاىا ٍو ُىتیطٍ ).
طز ِة یسَ :ض ُ َُّه َص َّْ ٍء ا َْح َغی ُ
ىاو ام ُْيتی ُط (امَّرى َذُ ََس ٌُ امن َُّه فَّ ُس َ
ع ْن ًٍ االّ َض ق َْد َعن َّْي ُخ ُه َع ِنیاًَ ،ض ُه َط ْاال ُ
آشچه دز جاصضیضی پیؼيتس اسالو عنی امنه عنیه ض آمه ض امتخه صی ِ
اةد هس ُس دیگس ىعاطل اسد ض عاه فطسی هً ةه آش
حكً ىیدهد صتاهد هسچه ةیطحس صائث ةا ىضطبعضه اسد .صخغید پیاىتس عنی امنه عنیىه ض آمىه ض ائيىهی طىاهسیط
عنیه امسىالو زا اش سىه ىض ىس ىیحىطاش ةسزسىی ُىسد :اخىال( (صىاىه اخىال( فىسدی ض اخىال( اجخيىاعی) ،عنىً ض قىدزج .ةىه
عتىىازج دیگىىس ایطسىىه ىفم ىىههایی هسىىخضد ُىىه دز ىطامعىىهی صخغ ىید حضىىسج زسىىطل ض ائيىىهی اطهىىاز ،عنیهًامسىىالو،
ىیحطاش سساغ گسفد.
اخال( ض زفخازهای فسدی صىاىه زفخىاز اصسىاش ةىا خىطد ،حعاىىه ةىا ىاىی اطىساب ،زفخىاز ةىا اجخيىاا ض ازحتىا ةىا خداضصىد یىا
عتادج اسد ض اخال( اجخياعی چگطصگی زفخاز اصساش ةا ىسدو اسد ض زضاة اجخياعی ،ادازی ض ىامی .هً ُچضیط اخىال(
دز ىعاىالج ض عتاداج صیص ضجطد دازد که اخال( دز عتاداج صاىه عتادجهای فسدی ض جيعی ىیصطد .پیؼيتىس اکىسو
عنی امنه عنیه ض آمه ةسای حتییط اىس ضمی ض ضالید ،ضعىاید ض ضعىی ،خالفىد ض خنی ىه ،اىاىىد ض اىىاو ض ضزارىد ض ضازذ
ال ىضخغههای اعخاادی ،زفخازی ض عينی حضسج اىیساميفىضیط عنیه امسالو زا ةیاش کسدٌاصد .دز ایط ىیاش عنىً ض
ىغ ً
قدزج ض یژگیهای عيدٌای هسخضد ض ىهًحس ةیط ایط دض هياصا عنً اسد؛ چسا ُه عنً دز عنطو ضهتی عیط قدزج اسد
ض حفاىاش قدزج زا ةا خطدش هيساٌ ىیدازد .ةه هيیط خاطس حأکید پیىاىتس اکىسو عىنی امنىه عنیىه ض آمىه ةىس ىسىأمهی عنىً
خینىی ةیطحىىس اسىىد ض دز خطاةىىه ی زضش ػىىدیس ىخغطعىاً پیساىىىطش عنىىً اىیساميىىفىضیط عنیىىه امسىىالو عىىاتد ُسدٌاصىىد ض
دزةازٌی سه گطصهی عنطو ایضاش سخط گ خهاصد؛ یكی عنً ةه صكه عاو ض آشچه ىىا ىعيىطالً داصىط ىیگىط ییً ،دضو عنىً
ح سیس قسآش ض سطو عنً حالل ض حساو.
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پیاىتس اکسو عنی امنه عنیه ض آمه اىاواميخایط زا ىاه صصضل اجالل عنً ةیپایاش ضمی ض صتی ىیداصضد .جایگاٌ دیگسی ُه
ایضاش ةسای عنً کاىه ض هيهجاصته ةسىیصيسصد االىاواميتیط اسد که دز حایاىد حسجيىهی دیگىسی اسىد ةىسای هيىاش
اىاواميخایط؛ ةا ایط ح اضج ُه اىاواميخایط حسُیث اضافی اسد ض دز آش اىاو ةه ىخایط اضافه صدٌ ض ىخایط ةىه دصتىال
اميتیط حسُیث ضع ی اسد ض ىتیط ع د ةسای اىاو آىدٌ اسد.
اىاو هسخضد اىا االىاو ُ
اميتیط دض کنيه ع د ض ىطعطب هسخضد ض هسدض امفضالو دازصد.
دز عتازج االىاو ُ

اىاو ىتیط
اميتیط یعضی ىاه فىسضد عنىً کنىی امهىی کىه ضهتىی اسىد ؛ عنيىی
ایطجا صکخهی خینی ظسیف ض ىهً آش اسد که االىاو ُ
ُه اش پیؼيتس اکسو عنی امنه عنیه ض آمه ةه اىیساميفىضیط عنیىه امسىالو زسىیدٌ اسىد .االىىاو ةىه ىعضىای پیضىطای خىاظ
اسد ض ع داش اميتیط ُه اسً فاعه اسد.
اميتیط یعضی اىاىی که هً خطدش صطز اسد ض هً صَیس ض صطزدهضدٌ اسد  .ضقخی چیىصی صَیىس اسىد ةىه طسیىو اضمىی
االىاو ُ
ِ
ةاید خطدش هً صطز ةاصد .صطزُ ،چضاشُه حعسیىفاش ُسدٌاصىد ،ام ّ ِ
امي ه ُِىس مِؼیىسٌ اسىد  .یعضىی خىطدش ذاحىاً
ىاه ُس ِةراحىه ض ُ
زضصط اسد ض ػیس خىطدش زا صیىص زضصىط ىیکضىد .اىىاو هىًاض اسىد ُىه ةىه ػیىس خىطدش صىطز ىیحاةاصىد ض ػیىس خىطدش زا
زضصط ىیکضد .ایط زضصطکسدش ض صطز حاةاصدش هً ةهمااظ حکطیضی اسد ض هً ةهمااظ حضسیعی ض حتنیؼی.
جضتىهی حکىىطیضی دز ُىضیىس ةىىطدش اىىىاو یعضىی ایطُىىه صطزاصیىد ضجىىطد دیگىساش ةهضسىىینهی صطزاصیىىد ضجىىطد اىىىاو اسىىد .دز
زضایىىاج هىىً ةىىه ایىىط ىسىىأمه اصىىازٌ صىىدٌ ض آىىىدٌ اسىىد کىىه خداضصىىد ىخعىىال اش صىىطز ع يىىد خىىطدش دز ىاىىاو ىضى ّىید صىىطز
زسطلامنّه عنی امنه عنیىه ض آمىه زا ىضىخو کىسد ض سىرس صىطز اىیساميىفىضیط عنیىه امسىالو ض ةعىد صىطز حسىضیط زا حىا ةایىهی
ىعغىىىىىىطىیط ،عنیهًامسىىىىىىالو ،ض ةعىىىىىىد امتىىىىىىاقی ىساحىىىىىىث خناىىىىىىد .پىىىىىىس ضقخىىىىىىی ىیگىىىىىىط ییً اىیساميىىىىىىفىضیط عنیىىىىىىه
اميتیط اسد یعضی اش ضجطد صطزاصیاش ض صطزی که دز ضجطد ض هسخی خطدش دازد ةىه دیگىساش دادٌ اسىد.
امسالو االىاو ُ
یکی اش ىتاحس پایهای فنس ه ض عسفاش هيیط اسد که آشها زا ُه ىعسفی ىیُضضد صطز ضجطدصاش ُى َ ِّیض صىطز ةىس ةایىهی
ىخنطقاج اسد .ایضاش دز سه جصء صطز ،زضح ض جسً ضاسطهی فیض ةیط خداضصد ض ىسدو هسخضد ض صىطزی ُىه دز عيىطو
ىخنطقاج هسد هياش صطزی اسد که اش پیؼيتس عىنی امنىه عنیىه ض آمىه ض اىاىىاش عنیىه امسىالو سسچضىيه گسفخىه اسىد.
هً ُچضیط دز ُخابهای حدیس فغههای گسخسدٌای پیساىطش خناد صطزاصی پیاىتس اُسو عنی امنه عنیه ض آمىه ض ائيىهی
اطهاز عنیه امسالو آىدٌ اسد ض ایطکه حخی صطز ضجطد فسصخگاش ،ةهضد ،شىىیط ض آسىياش اش ضجىطد صىطزاصی آش ةصزگىطازاش
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اميتیط صطز اسد ض صطز ىیحاةاصد ض ایط حاةضدگیاش ةهخاطس اصخاا( دز آفسیضط اسد .زضایاحی
آفسیدٌ صدٌ اسد .االىاو ُ
ُه ةه ایط ىعضا اصازٌ ُسدٌاصد دز قسيد سياء ض امعامً ض دز قسيد خناد صىطزی پیىاىتس عىنی امنىه عنیىه ض آمىه ض ائيىه
عنیه امسالو دز ُخث حدیس ض ىضاةع زضایی آىدٌاصد.
ضیة .خداضصىد اصىیا زا
تیک ض زضاید دیگسی ُه َخن ََو امنّه ا َ
امي َّ
زضایخی هسد که ىیفسىاید ا ََّض ُل َىط َخن ََو امنّه صطز َص ِّ
َصیاء ِة َ
ةىىه صىىطز ىضى ّىید آفسیىىدٌ اسىىد ض ىضى ّىید ضجىىطد صىىطزاصی خاحًاالصتیىىا عىىنی امنىىه عنیىىه ض آمىىه اسىىد .اىىىا جضتىىهی حضىىسیعی ض
اُخساةی صطز عنيی اسد که اىاو ةه ىسدو یاد ىیدهد.
چضداشُه اىىاو عنىطو حىالل ض حىساو ض احكىاو ض ىسىائه فاىه زا ةىه ىىسدو ىیآىىطشد ض دزةىازٌی عنىطو فیصیىک ،طتیعیىاج،
اميتیط .پىىس اىىىاو ةىىهخاطس صطزاصیىد ض حاةضىىاُیاش
پصصىىکی ض صمىىطو ض هیىىأج ةىىه ایضىىاش آىىىطشش ىیدهىىد ىیصىىطد االىىىاو ُ
اميتیط ض صطزی ُه ىیحاةاصد ض زضصضی ىیُضد یکی صىطز حکىطیضی اسىد ض یکىی صىطز حضىسیعی .صىطز حكىطیضی
ىیصطد االىاو ُ
ةهضاسطهی ىساحث آفسیضط اسد ض صطز حضسیعی هياش اسد که اىاو دز ارس ةیاش ض آىطشش ض گ خاز ض آرىازی ُىه دز ىیىاش
ىسدو دازد ةه آشها ىیحاةاصد.
اميتیط اسد ظسفید گیسایی هيهی عنطو زا
اميتیط اسد ض ضقخیکه االىاو ُ
مرا حضسج اىیساميفىضیط عنیه امسالو االىاو ُ
دازد.
ِ
ِ ِ
ِ
تیط امَّری ذ ََک َىس ٌُ امنّىه ِفىی
َض ُک عه ِعن ًٍ ُعن ُ
مي ُ
ِّيد َف َادا َ
امي َّخایط َض ىا ِىط عن ًٍ ا ّال َض قَد َعنَّي ُخ ُه َع ّنیا َض ُه َط اال ُ
ىاو ا ُ
َحغی ُخ ُه فی اىا ِو ُ
یضاٌ فی اىا ٍو ُىتیط .
َحغ ُ
طز ِة یسَ :ض ُک َّه َصی ٍء ا َ
ُس َ
اميتیط دازای حيىاو عنىطو اسىد
ایط ُىتیط هً ع د اىاو اسد ض هً ع د هسچیص که دز اىاو احغا صدٌ اسد .االىاو ُ
ض ةس دیگساش فضیند دازد.
اض حو اسد ض سطای اض ةایه ةاطهاصد .زاةطهی ةیط حو ض ةاطىه ىض غىنهی حایایىه اسىد؛ ىزىه ایطکىه یىك عىدد یىاشض
اسد یا فسد.
یعضی اگس عىددی شض ةاصىد فىسد صیسىد ض اگىس فىسد ةاصىد شض صیسىد .اىیساميىفىضیط عنیىه امسىالو حىو اسىد ض ػیىس اش
ایضاش هيه حو صیسخضد ض ةاطهاصد.
اما ِّىو ِامىی ام ىالل .ػیىس اش حىو ةىهجص
هسچیص اگس حو صتاصد پس ةاطه اسد ض اگس ةاطه صتاصد پس حو اسد؛ فَياذا َة َ
عد َ
صد ِى َط ام َؼىی ،ض ةایىه ةاطىه هسىخضد ض امتخىه ُىه
امس ُ
گيساهی چیسد؟ پس اىیساميفىضیط عنیه امسالو حو اسد؛ قَد َح َت َّی َط ُ
جيع ةیط حو ض ةاطه هسگص ىيکط صیسد.
3

ض امسالو.

خالعه دزس صضً:
 .1عاه فطسی ةس صتاهد هس چه ةیطحس صائث ض ىضطبعضه حكً ىیُضد.
 .2صخغىىىید پیضىىىطایاش ض امگطهىىىای دیضىىىی ىىىىا (پیىىىاىتس ض ائيىىىه) زا سىىىه پایىىىه اعىىىنی حضىىىكیه ىیدهضىىىد:اخال( (فىىىسدی ض
اجخياعی) ،عنً ض قدزج
 .3دز دزضس قته صضاش دادیً عنطو ضهتی عیط قدزج اسد .دزصخیمه عنً اش اخال( ض عغىيد ىهًحىس اسىد ض ةیطحىس
ىطزد حأُید پیاىتس -دز خطاةه -قساز گسفخه اسىد .پیىاىتس ،ةاىس عنىً اىیسىفىضىاش زا ذیىه سىه عضىطاش «عنىً ض داصىط»،
«ح سیس قسآش» ض «عنً حالل ض حساو» ىطسح ىیُضضد.
 .4عنً ض داصط :پیاىتس اُسو ،اىیسىفىضاش زا ةا عضاض یط ىخخن ی ىعسفی ىیُضضىد« :اىىاو اميخاىیط »زا ىاىه صىصضل عنىً
ةیپایاش ضمی ض صتی ىیخطاصضىد؛ اىیىس ىفىضىاش زا« اإلىىاو اميتىیط »ىیصاىضىد ُىه ةىه ىعضىی ىاىه فىسضد عنىطو ُنىی امهىی
اسد.
 .5االىىىاو اميت ىیط یعضىىی اىىىاىی ُىىه هىىً خىىطدش صىىطز اسىىد ض هىىً صىىطز سىىاطع ىیُضىىد؛ چىىه حكىىطیضی ،چىىه حضىىسیعی ض
ِ
امي َّخاىیط َض ىىا ِىىط
حتنیؼی .االىاو اميتیط ،ظسفید گیسایی حياو عنطو زا دازد" َ .ض ُک عه ِعن ًٍ ُعن ُ
ِّيد َف َاد ا َ
َحغی ُخ ُه فىی اىىا ِو ُ
ِ
ِ ِ
اميتیط}"
َحغ ُ
طز ٌِ یس َ{ض ُک َّه َصیٍ ا َ
اميتی ُِط امَّریِ ذ ََک َس ٌُ امنه ِفی ُس َ
عن ًٍ ا ّال َض قَد َعنَّي ُخ ُه َع ّنیا َض ُه َط اال ُ
یضاٌ فی االىا ٍو ُ
ىاو ُ
صطزاصید پیؼيتىس ض ائيىه عنىیهً امسىالو ض
 .6حكطیضی یعضی صطزاصید ضجطد دیگساش ةه ضاسطه اىاو اسد .پیساىطش خناد
ّ
ایضکه ح ّخی صطز ضجطد ةهضد ،فسصخگاش ،شىیط ض آسياش اش صطز ضجطد آصها آفسیدٌ صدٌ اسد فغىطل ى غىنی دز کخاةهىای
ضىی ِه ».خداضصىد اصىیاء زا ةىه صىطز
تیىک »ض زضایىد دیگىس « َخن ََىو امنىه ا َ
امي َّ
حدیزی دازیىً« .ا ََّض ُل َىىط َخن ََىو امنىه صىط ِز َص ِّ
َصىیاء ِة َ
ىضید ضجطد صطزاصی خاحً االصتیاء عنی امنه عنیه ض امه ض سنً اسد.
ىضید آفسیدٌ اسد ،ض ّ
ّ
 .7صطز حضسیعی صطزی اسد که اىاو ةا ةیاش ض گ خاز ةه ىسدو آىطشش ىیدهد .حكطیضی ةه خناد ض آفسیضط ةسىیگىسدد؛
اىا حضسیعی ةه زاهضياییها ض حیطهی اخخیاز ةضدگاش ةسای زٌزضی
 .8اىاو حاىه هيهی عنطو اسد ض دزصخیمه ةس دیگساش زجاىاش دازد ض حىو اسىد .صسىتد ةىیط حىو ض ةاطىه ىاصضىد عىدد
شض ض فسد اسد؛ اگس عددی شض ةاصد ،فسد صیسد ض ةامعكس .اىاو حو اسد ض هيه ػیس اش اىیس ىفىضاش ػیىس حواصىد ض
ةامختع ةاطه.
4

