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تؼؼاػی اف ػاٗو آٓٞفإ ٝ ثبى٘ؼگبٕ ىٜـ چـچـإ ثبثتکبؿربٓؼٚ ٓؼٗی، ٓی             

یک ؿاٙ پیٔبئی، عٞامتبؿ آْبی پیٔبٕ امتـاتیژیک آ٘یتی ثب ایبالت ٓتضؼۀ آٓـیکب ٝ 

تٞىیش هبٕٗٞ اٗتغبثبت ىؼٗؼ،ایٖ ؿاٛپیٔبیی افٗقػیکی ػكتـٓوـ اؿگبٕ ِٓی رٞاٗبٕ ٝ 

ٓزتٔغ ربٓؼٚ ٓؼٗی آؿبف ٝ ثبتَٞیت هطؼ٘بٓٚ مٚ ٓبػٙ ای، ػؿ پیيـٝی ىٞؿی ٝالیتی 

ؿٞؿ عبتٔٚ یبكت.   ػؿ ایٖ ؿاٙ پیٔبیی ىؼبؿٛبیی ٓج٘ی ثـ آْبء پیٔبٕ آ٘یتی ثب ایبالت 

ٓتضؼٙ آـیکبٙ ٝ تٞىیش هبٕٗٞ اٗتغبثبت کيٞؿ، تٞمٔ اىتـاک ک٘٘ؼگبٕ مـػاػٙ ٓیيؼ. ایٖ 

ؿاٙ پیٔبیی ػؿ صبُی اف مٞی ٜٗبػٛبی ٓؼٗی ػؿ ٝالیت ؿٞؿ ؿاٙ اٗؼافی ٓیگـػػ کٚ چ٘ؼی 

هجَ، ٓؾاکـٙ ٝگلتگٞ ثـای آْبی پیٔبٕ آ٘یتی ثب ایبالت ٓتضؼۀ آٓـیکب، ثؼُیَ گيبیو 

ػكتـ ٓبُجبٕ ػؿ هطـ، اف مٞی ػُٝت اكـبٗنتبٕ ثٚ تؼٞین اكتبػٙ ثٞػ. ؿاٙ پیٔبیبٕ ثؼؼ 

افتَٞیت ٝعٞاٗو هطؼ٘بٓٚ مٚ ٓبػۀ ، ٓتؼبهجبً ىٞؿای ٝالیتی ٗیق ػیؼگبٙ عٞیو ؿا ػؿایٖ 

 ؿاثطٚ ثب ٜٗبػ ٛبی ٓؼٗی ىـیک مبعت.

م٘گ تٜؼاة ٍ٘ٞف ػؿمی اُضبهیٚ ُینٚ مِطبٕ ىٜبة اُؼیٖ ؿٞؿی، تٞمٔ            

 ٝاُی ؿٞؿ ٓضتـّ "ؿصٔتی"  ٝٛیؤت ؿٛجـی ؿیبمت ٓؼبؿف ایٖ ٝالیت، گؾاىتٚ ىؼ.

اكـبٗی ثٚ کٔک کيٞؿ ربپبٕ اف ٓـین یٞٗینق  19573259ایٖ پـٝژۀ اُضبهیٚ ثٚ ٛقی٘ٚ 

ػكتـثـای  8ٍ٘ق ػؿمی،  16ٓتـٓـثغ اػٔبؿ ٓیگـػػ، کٚ ػاؿای  657ػؿ مبصٚ 

ٓتـ کٚ ػؿ  60اػاؿات ُینٚ، ٛٔـاٙ ثب کبٗبٍ ٛبی ٓؼی٘ٚ ، یک صِوٚ چبٙ ثـٓٞی ثٚ ػٔن 

 ػٝ ٓ٘قٍ اػٔبؿ ٓیگـػػ.

ٓضتـّ میؼ اٗٞؿ "ؿصٔتی" ٝاُی ؿٞؿ ٝ ٓضتـّ ٍجـت هللا "اکجـی" صیٖ              

اكتتبس ایٖ اُضبهیٚ ػؿؿاثطٚ مغ٘ـاٗی ٗٔٞػٙ ٝػؿٜٗبیت ٓضتـّ اکجـی ثضیج ؿئیل ٓؼبؿف 

ایٖ ٝالیت ّٖٔ هؼؿ ػاٗی افکٔک ٛبئی ثی ىبیجٚ کيٞؿػٝمت ربپبٕ، افصْٞؿیبثی 

ٓضتـّ ٝاُی ٍبصت ٝالیت اظٜبؿ تيکـٗٔٞػٙ ٝایٖ کبؿ ػٔـاٗی ؿا ػؿٓبٙ ٓجبؿک 

ؿْٓبٕ یک ػ٘بیت عؼاٝٗؼی ػاٗنت کٚ ثـای ػاٗو آٓٞفاٗی ٝالیت ؿٞؿٓجؾٍٝ ٓیگـػػ. 

ٛیؤت ؿٛجـی ػؿ تٜؼاة گؾاؿی آیؼ ثـػ کٚ ػؿ مبیٚ ػ٘بیت پـٝػگبؿ ػؿ ٓبٙ ٓجبؿک  

 ؿْٓبٕ ایٖ ث٘ب تؼِیٔی  ثٚ ٗلغ ٓـػّ ٝ اٝالػ ایٖ عطٚ تٔبّ ىٞػ.

 ىٜـ چـچـإ گؾاىتٚ ىؼ. -م٘گ تٜؼاة ػؿٝافۀ  ػعُٞی ىـهی کبثَ           

ػكتـ ٓطجٞػبتی ٓوبّ ٝالیت عجـ ػاػ کٚ ایٖ ث٘ب ثٚ ٛقی٘ۀ ػِٝٓیٕٞ ٝ یکَؼٛقاؿ اكـبٗی اف 

ثٞػیزٚ تٞمؼٞی ؿیبمت ىٜـػاؿی اػٔبؿ ٓیگـػػ کٚ م٘گ تٜؼاة إٓ تٞمٔ ٓضتـّ 

میؼاٗٞؿ "ؿصٔتی" ٝاُی ٝالیت ؿٞؿ گؾاىتٚ ىؼ. ٝٝی ػؿفٓی٘ٚ چ٘یٖ گلت: "ػؿ تٔبٓی 

ىٜـٛب، ػـف چ٘یٖ امت کٚ صیٖ ٝؿٝػ ٜٓٔبٕ ٝ ٓنبكـ ػؿیک ىٜـرؼیؼ، ثبیؼ ایيبٕ 

ثؼاٗ٘ؼ کٚ ثٚ مبصٚ ىٜـرؼیؼی ػاعَ ٓیيٞٗؼ ٝثبیؼ ثب ٗظْ ٝؿػبیت ٓوـؿات عٞػؿا آٓبػٙ 

مبفٗؼٝٓبٗیق عٞىضبُیْ کٚ ؿیبمت ىٜـػاؿی تٞاٗنتٚ امت ثبتغبؽ چ٘یٖ اهؼاّ ٗیکٞیی 

 ػمت یبفیؼٙ ٝچ٘یٖ ػـف ؿا پیبػٙ ک٘ؼ.

ثٚ تؤمی اف یک ٓ٘جغ عجـگقاؿی  ػیگـی ، ٝاُی ٝالیت ؿٞؿ، افپبؿک ػٔٞٓی           

ىٜـی ٓـکقٝالیت ثبفػیؼ ٗٔٞػٙ ٝاف ٗضٞۀ کبؿ ٝچگٞٗگی پیيـكت إٓ ٓؼِٞٓبت صبٍَ 

ٗٔٞػ. دمحم امضبم "ٛٔـاف"  ىٜـػاؿ ٓـکقٝالیت ثب اؿایٚ ٓؼِٞٓبت ٓلََ ػؿفٓی٘ٚ چ٘یٖ 

گلت: "ایٖ پبؿک یگبٗٚ پبؿک تلـیضی ٓطبثن ٓؼیبؿ ٛب ػؿ ؿٞؿ ثٞػٙ کٚ ٛٔيٜـیبٕ ایٖ 

ىٜـٓیتٞاٗ٘ؼ اف ایٖ پبؿک امتلبػٙ اػظٔی ٗٔبی٘ؼ. ػؿ اعیـ ٓضتـّ ٝاُی ٝالیت ؿٞؿ اف 

تاله ٛبی عنتگی ٗبپؾیـ ىٜـػاؿی ثغبٓـ ؿىؼ، صلع ، ٗگٜؼاؿی ٝمتـٙ گی ىٜـ تؤکیؼ 

 ٝؿفیؼٙ ٝ ٝافکبؿٛبی اٗزبّ ىؼٙ هؼؿ ػاٗی ٗٔٞػ.

عِوت کبی٘بت ٝحوِیٖ )اٗل ٝرٖ( ٓؼـكت ٝتؼجؼ ، افاثتؼای  امالّػیٖ ٓجیٖ ّاصلی  ئیُذف ًِا ،ٛٞیؼا امتثـای ٛٔگبٕ هنٔیکٚ 

ّجلْگیری ازگسترش ُرگًَْ    ٛٔبٗب اػٔبؿ ػٗیبامت ، کَ بذّش اًساًِا ًِادٍ ضذٍ  م٘گی٘ی  ظیلۀعؼاٝٗؼ )د( ثٞػٙ ٝٝٗنجت ثٚ 

 امت.ٝػبُٔیبٕ ػالن  ٛٔۀثـهـاؿی صکٞٓت ٓطِن عؼاٝٗؼ یگبٗٚ ثـػؿٜٗبیت فٗؼگی ثيـی ٝگٞٗبگٕٞ كنبػ ػؿػـٍٚ ٛبی 

برای دست یافتي بَ ایي  ،ربٓؼٚ ؿا تيکیَ ٓیؼٛ٘ؼاٗنبٗی ٗیـٝی ؿٝثـىؼ ٝثبُ٘ؼۀ رٞاٗبٕ کٚ متٕٞ كوـات هيـبْیژٍ  ،ٓنِٔبٗبٕ

 ثبیؼ افٛیچ گٞٗٚ كؼاکبؿی ٝربٕ كيبٗی ػؿیؾ ٗ٘ٔبی٘ؼ.عٞػ ، درحذ تْاى  ،ٛؼف

فٗؼگی ٗٔبیؼ ٝفٗؼگی آٗطٞؿئیکٚ الفّ امت ، ٗٔیتٞاٗؼ عٞػ کٚ ثٚ تٜ٘بیی امت اجتواػی ّسیاسی  ٓٞرٞػاٗنبٕ یک        

 ػبُیٚ یک هؼؿت ثٚ ٓجبیغ ٝتٔبیالت مِطٚ عٞاٛی ٝٓیَ ػاىتٖ ثٚ رجالت ٝٓظبُْ ػؿاعتالف ٓٞرٞػیت ػؿارتٔبع ث٘ب ثـ

ثيـی امتٔـاؿصیبت ضرّریات  رِٔۀ اف، صکٞٓت ٝٓٞرٞػیت بْدى  ،اساش ٛٔیًٖظام هصلح ضرّرت دارد. رّی  امتوـاؿٝ

كنبػ ٝتجبٛی اٗٞاع   ٓیتوا ،ػؿػَـ ک٘ٞٗیکٚ مق تؤاها با  ،ٝاثنتٚ امتإٓ ٍالس ٝكالس یک ربٓؼٚ ثٚ صکٞٓت ّٝٔ٘بً  ٓیجبىؼ

 ئیهؼؿت حـٝت ٝػاؿا، ثؼُیَ ای٘کٚ حکْهت ُا است  ػؿػمتگبٙ كنبػٓٞرٞػیت ًاضی از ،ٕ ٓيبٛؼ ٙ ٓی٘ٔبییؼرٜبؿا کٚ ػؿئی ٛب

پیيجی٘ی ىؼۀ اعتیبؿات ٛٔۀ   ۀک٘٘ؼء ارـاٝ  ٓیک٘٘ؼامت کٚ هٞاٗیٖ ٝٓوـؿات ؿا ّٝغ ٛبایٖ صکٞٓت ٝت ٓیجبىؼ ٓبػؿػمت صکٞ

ٝاػاؿۀ ٗیـٝی پُٞیل ٝاؿتو ٗیق تضت ک٘تـٍٝ افربٗت ػیگـ،   .اػاؿی صکٞٓت ٓیجبىؼػؿهٞاٗیٖ ٗبكؾۀ کيٞؿٝهؼؿت ػبُیۀ 

میِۀ یب ثٞٝآى است  ۀیا خْد حکْهت ضایغ کٌٌذ ،کَ درزًذگی اجتواػی ضیْع پیذا هیکٌذ یكنبػإٓ ا ٛـ ُٜؾ  ٗؼ،صکٞٓت هـاؿ ػاؿ

الفّ ایٖ ٗٞع كنبػربٗجبفاٗٚ کبؿ ک٘ؼ ػمتگبٙ صکٞٓت امت ٝػؿایٖ چ٘یٖ ؿٝاُی ، کٚ ثـ ای اٗتيبؿ ئی ًیرّ ث٘بءً   .ضایغ هیطْد ،إٓ

ثی صؼ ٛبئی خْى ریسی  ،ضوا هی بیٌیذ کَ درسراسر جِاى ىتٚ ثبىؼ، ٓخالً ػؿاعتیبؿ صکٞٓت هـاؿ ػاهؼؿت کبَٓ كؤ تب امت 

چ٘یٖ ؿٝٗؼی، ٓیتٞاٗؼ ثطٞؿ برای ًابْدی  ،ػاٗو ٝثی٘و اٗنبٕػؿای٘زب کيتبؿ ػمت رٔؼی ٝهبچبم اٗنبٕ رـیبٕ ػاؿػ. ٝصَـ، 

ثی گ٘بٙ ثؼٕٝ ػكبع اًساًِای  .مپـػٙ ٓیيٞػمٞفٗؼٙ، آتو ُٔجۀ ثٚ چ٘یٖ اٗنبٗی حٔـات ؿٗذ ٝٓض٘ت آب ػؿػَٔ،    ثکبؿ ؿٝػٓؤحـ 

پبمظ ای٘کٚ ایٖ ٛٔگبٕ  ؟ چیثـای ٝػؿٜٗبیت ایٖ پـمو ثٔیبٕ ٓیآیؼکٚ اٗزبّ ایٖ ٛٔٚ ٗؼ ػٙ ٓیيٞعقف پبؿٙ ٛب اف ثیٖ ثـثۀ ثٔخب

ً ضرّرتر ّبذ باطي تر ازُوَ  ،ازفرزًذاى آدم کَ یاكـاػامت تب  كؤ ثـای ایٖ ثضیج جِاى  صکٞٓبتؿٛجـإ ٛنت٘ؼ ّٝٔ٘ب

کَ ػٌاى جِاى را  كیآٜٗب ثٚ ٛـ ٓـتب ثـای ٛٔیٖ امت ٝایٖ ٛٔٚ امت ٓتٔـکقٝهؼؿت ػؿػمت آٜٗب  ٍبصجبٕ اعتیبؿ ٝاهتؼاؿ اٗؼ

ٓجن کٚ ثبىؼ، ثـ  ّیؿـثٚ ٛـ  ،ٓض٘ت ربٕٝ ثرّت ،داًص ٙ ىٞػ،مـامـ رٜبٕ ثٚ ٛٔبٕ ٓـف ؿٝی آٝؿػػؿثـ ٓیتبث٘ؼ 

کَ درسراسر جِاى بازار ظلن ّستن گرم  ئیؼٗٔبٓی ىٔب ٓالصظٚ ػؿٜٗبیت   ٙ ٝٓیيٞػ.صرف ضذ ،کردٍ اًذ هِٔؼاػکَ آًِا  كیَٓـ

فٗؼگی کـػٕ ثـای صبرتٔ٘ؼإ ٝٓنتٔ٘ؼإ مغت ، برای هستضؼفیي ّجْد ًذارد ،ػٗیباف  ئیاَٗبف ػؿ ٛیچ ربٝامت 

كؤ ثب ػٝؿاٗؼاعتٚ اٗؼ ٝػؼٍ ٝاَٗبف ؿا ٗیقافآٗزب ٝثبؿ كـٝىی ٛب ػؿآٓؼٙ امت عٞاؿٝبصْرت  ،دادگاٍ ُا ،ػىٞاؿامت

ػُٝت ػاؿإ ٛ٘گلت اٗضَبؿی صوٞم ، ثببرای ساختي ساختواًِای بلٌذ ّباال  ؿا  ٛبی َِٓهیتْاى ثرّت  ،پـػاعتٖ پٍٞ

 ثٚ ثبػ ػاػٙ ٓیيٞػ.ایٖ حـٝت ٝعقی٘ٚ  یٝٛٔی٘گٞٗٚ ثٚ ُٝغـچی ٛبی ػیگـ

صـٓت ٝػاؿایی ، ػست  ٛنت٘ؼ،ىغبٍیکٚ ػؿَٓ٘ت هؼؿت ا  ،ُّویٌطْر ٗبٕهٞٓبٗؼا،ٕ ، ؿئینبفٓی٘ؼاؿإ، مٞػ عٞاؿإ          

ػلت ایي ُوَ  .فیـػمت ؿا تجبٙ ٓینبفٗؼ ٝکنی ْٛ ٗینت کٚ رِٞآٜٗبؿا گـكتٚ ٝػمت آٜٗبؿا کٞتبٙ مبفػٝهردهاى هظلْم  هیاعال

 .افکبؿاكتبػٙ امتػؿچ٘یٖ رٞآؼی، کٚ ػمتگبٙ صکٞٓت امت  چینت؟ كؤ ایٖ

ؿاؿىؼ ػاػٙ اٍِی اٗٞاع كنبػ یيۀ فساد حکْهت است کَ ر ،دراصل ،آضکار هیگردد ،مطٞؿ كٞمٓضتٞی از  ئیکٚ ٓٞؿ           

رخٌَ کردى اػوال  ،ػؿؿاٙ ٛبی ٗب ٓيـٝعٜٗب اٗنب ٝامتؼؼاػ صرف ضذى ًیرّ ،هٌحرف ضذى ّفاسذ گردیذى اخالق هردم امت.

ىیٞع پیؼا ، آٞاؿثؼ ػؿفٗؼگی ارتٔبػی ػٝٓٞٓؼبٓالت ػٗیٞی ؿاٙ یبكتٖ اٗزبّ  ،کنت ٝکبؿثـای ثؼمت آٝؿػٕ ٗبػؿمت صـکبت ٝ

بذیِی آى است کَ کلیذ ُای اختیار ّاقتذار  ٗتیزۀ ُوَ  ،عِن عؼاآثـٝی ثـثبػ ؿكتٖ اٗزبّ کبؿٛب ِٓٞث ،   ،کـػٕ ظِْ ٝمتْ

 هـاؿ گـكتٚ امت.، ٝؿیـ ىبینتٚ كبهؼ ُیبهت ػؿػمت اكـاػ 

ًَ  ی ثبىؼ، چ٘یٖ اكـاػیتَـف اكـاػ كبمؼ ٝؿفم عِن عؼا ػؿػمت ایٖ هجیَ اكـاػػؿقذرت  چئۀ مـکٚ ّقتی  امت، پیؼا     

 ٛٔۀ  ،ٓبٗیکٚفگنتـه ٓیبثؼ ٝتب تـٝیذ ٝبَ کوک ّیاری آًِا  ػیگـی بلکَ ُر گًَْ فساد ،فسادرا اًتطار هیذٌُذ ،كؤ ای٘کٚ

است کَ  یچٌاًچَ هقْلَ هطِْر ؿكت،رّباصالح ًخْاُذ  ی،ُیچ چیس ،ٕ فٗؼگیىئٞافیکی ػؿػمت آٜٗب ثبىؼ ػؿٛیچ ؿآٞ

 ٝای ثـ إٓ ؿٝف کٚ ثگ٘ؼػ ٗٔک –ه ٓیقٗ٘ؼ ا ٓیگٞی٘ؼ: ٛـچی ثگ٘ؼػ ٗٔک

مٞم ػاػٕ آٜٗب ثٚ ٝتجبٙ ک٘٘ؼٙ ، ٗبثٞػی كتٖ ثـاٙ ٛبی ٗزبت ػاػٕ آٜٗب اف ؿ ،اصٞاٍ عِن عؼا س صبٍ ٝثـای اٍالػؿای٘زب         

 ،ٛب ػُٝت ٓبتصکٞٛبی ػمتگبٙ ٓٞرٞػ ػؿػِٔی ثـای ٗبثٞػی كنبػ ٓبت اهؼااتغبؽ رق ، كالس ٝآمبیو ،آ٘یتٍالس ، ىبٛـاٙ 

. امت ربٓؼٚ کٚ رٞاٗبٕ تضَیَ کـػٙ ٝػمت اٗؼؿکبؿإ إٓ مـفٓیٖٗنَ ثبُ٘ؼۀ اساسی  ٝظیلۀْٛ ثـٓیگـػػ ثٚ ٝایٖٗینت 

اٗضطبٓ ٝیبػکل إٓ ترقی  ،رضذ ،تضٍٞ، تـییـایزبػ ایٖ صویوت ؿا ثـای ٓب حبثت ٓیک٘ؼ کٚ ، تبؿیظ امالّ ٗۀ ٓطبُؼٚ ٝاهغ ثی٘ب

 ُوَ بَ ًسل جْاى ّابستگی دارد. ٗؼگی ٝػوت ٓب

اَٛ برای اصالح  ایيبٕ،کردى ًیرّ ّاستؼذاد  ٍـفجْاًاى خْاُاى  ٛٔۀاف ایٖ ٝظیلٚ ٝػیٖ، ثغبٓـی اػای ث٘بًء       

 .  ی٘ؼرٞاٗبٕ ػ٘بیت كـٓبٛٔۀ تٞكین ثی ٗظیـ َٗیت تبػاؿّ ٓنئِت افعؼاٝٗؼ )د( ػؿایٖ ؿاٙ ثٞػٙ ٝعٞیو مـفٓیٖ ؿٝ ثٚ ثضـإ 

 !ٝػٝؿافٛـٗٞع كنبػ با سؼادت ۀثٚ آیؼ آی٘ؼ

 اخببر هبٍ گذضتَ درغْر ریشۀ های تباهی بار فسادحکومت     
“فیصل”عبذالقذیر   
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اٗنبٕ ٛبی ٓنِٔبٕ آـٝفٙ، ٝهتی ثب ٓتجبهی 
ٓنِٔبٗبٕ رٜبٕ ، ثب تؤَٓ ٓی٘گـٗؼ، ایٖ آؿفٝثـای 
ایيبٕ ػمت ٓیؼٛؼ کٚ ای کبه، مـفٓی٘ی کٚ ٓب 
ػؿإٓ فٗؼگی ٓیک٘یْ، ربٓؼۀ امالٓی ثبىؼٓبٗ٘ؼ 
مبیـیٖ، ٝػؿآـاف ٓـفٛبی إٓ ٗیق ػُٝت ٛبئی 
امالٓی هـاؿػاىتٚ ثبى٘ؼکٚ اٍَ ٛٔنبیگی ٗیک 
ؿا ؿػبیت ٗٔبی٘ؼ. ثـامتی آیبآـٝف، ربٓؼٚ ٝیب 
صکٞٓت امالٓی ؿا ٓی یبثیؼ کٚ ٛیچ صبکٔی ثٚ 
ثبَٓ صکْ ٗک٘ؼ، ٝٛیذ هبٕٗٞ ٝمغ٘ی، ؿیـ 
افىـیؼت  اُٜی ػؿ إٓ ربؿی ٗجبىؼ؟ آیب ٗظبّ 
صبکٔی ؿآی یبثیؼ، کٚ ػؿٜٓ٘ذ، مِٞک 
ٝصکٞٓت، پیـٝامبمبت امالّ ثبىؼ؟ کٚ ػؿایٖ 
فٓی٘ٚ هللا ٓتؼبٍ چ٘یٖ كـٓٞػٙ اٗؼ: تـرٔٚ: 

ک٘٘ؼ، آٗچی ؿا کٚ عؼاٝٗؼ  کنبٗیکٚ کتٔبٕ ٓی
ػؿکتبة عٞػ ٗبفٍ کـػٙ، ٝ آٗـا ثٚ ٛؼیۀ کٔی 
ٓیلـٝى٘ؼ، آٜٗب رقآتو، چیقی ٗٔی عٞؿٗؼ؛ 

آٝؿٗؼ،  ) ٛؼایب ٝ آٞاُیکٚ افایٖ ؿٛگؾؿ ثؼمت ٓی
ػؿ صویوت، آتو مٞفاٗی امت.( ٝ عؼاٝٗؼ، ػؿ 

گٞیؼ؛ ٝ آٗبٕ ؿا  ؿٝف هیبٓت، ثب آٜٗب مغٖ ٗٔی
ک٘ؼ؛ ٝایٖ ثـای آٜٗب ػؾاة ػؿػٗبکی  ٓجـا ٗٔی

 ( 174امت. )مٞؿٙ ثوـٙ آیٚ 

آـٝف ٝهتی اٗنبٕ ػؿربٓؼٚ، ٗگبٙ ٓی ک٘ؼ، ثزق 
ػؿٓتٕٞ ٝکتبثٜب، ٛیچ احـی افآحبؿ یک ربٓؼۀ 
امالٓی ػؿػَٔ ػیؼٙ ٗٔی ىٞػ، صکٞٓت ٝاهؼی 
امالٓی ػؿچ٘یٖ ربٓؼۀ ٝاهؼبً ىکَ ٗگـكتٚ امت، 
ٛ٘ٞف ثـای امالّ مـف ٓی٘ی ٝرٞػ ٗؼاؿػ تب ای٘کٚ 
ػؿإٓ، صؼٝػاُٜی ؿػبیت ٝػِٔی ىٞػ، مغٖ 
ٝهبٕٗٞ عؼاٝٗؼی ٓضتـّ ى٘بعتٚ ىؼٙ، ثٚ ٗظبّ 
ٝاٝآـصکٞٓت إٓ پبی ث٘ؼ ثبى٘ؼ، ثِی! ػؿػٗیبی 
آـٝفی، رق اػػبی ٝاٛی ٝىؼبؿٛبی ػؿٝؽ، 
چیقػیگـی ػیؼٙ ٝى٘یؼٙ ٗٔی ىٞػ. آب عؼاٝٗؼ)د( 

آیب ”ػؿایٖ ؿاثطٚ چ٘یٖ كـٓٞػٙ اٗؼ:  تـرٔٚ: 
ٗؼیؼیؼ کنبٗی ؿا کٚ ٗؼٔت عؼا ؿا ثٚ کلـإ تجؼیَ 
کـػٗؼ،  هّٞ عٞػ ؿا ثٚ مـای ٗینتی ٝ ٗبثٞػی 
کيبٗیؼٗؼ؟ )مـای ٗینتی ٝ ٗبثٞػی، ٛٔبٕ( رْٜ٘ 

ىٞٗؼ؛ ٝثؼ  امت کٚ آٜٗب ػؿ آتو إٓ ٝاؿػ  ٓی
 ( 29-28هـاؿگبٛی امت!  )مٞؿٙ اثـٛیْ آیٚ 

امالّ ْٛ ٗبظْ ػیٖ ْٝٛ ٗبظْ ػُٝت امت ، ٓجیؼت 
ٝعَِت ایٖ ػیٖ چ٘یٖ امت کٚ ثبیؼ صکٞٓت 
امالٓی ػؿآٗؼؼٙ کيٞؿٛبی کٚ ٓنِٔبٗبٕ ىکَ 
فٗؼگی عٞػ ؿا ػؿپیو ٓیگیـٗؼ. ْٝٛ کنبٗیکٚ 
ٓیگٞی٘ؼ، کٚ ػیٖ یک ٓوُٞٚ اُٜی امت ٝثٚ 
صکٞٓت مـٝکبؿی ٗؼاؿػ، یک رٜبُت ٝثیغجـی 
ٓضِ امت ٝیب ٓی گٞی٘ؼ کٚ ػجبػت ک٘٘ؼگبٕ 
عبئ٘یٖ ٖٝٓ اٗؼ ٝ ىیطبٕ ٛبئی ٛنت٘ؼ کٚ مزؼٙ 
ٛبی ایيبٕ ثٚ پیيگبٙ پبػىبٛبٕ ٝثقؿگبٕ ایيبٕ 
امت. هللا ٓتؼبٍ ػؿایٖ ٓٞؿػ ٓیلـٓبی٘ؼ ػؿثبؿۀ 

پـٝؿػگبؿا! ٓب اف «کنبٗیکٚ ٓیگٞی٘ؼ: تـرٔٚ: 
مـإ ٝ ثقؿگبٕ عٞػ آبػت کـػیْ ٝ ٓب ؿا 
گٔـاٙ مبعت٘ؼ! پـٝؿػگبؿا! آٗبٕ ؿا ػؾاة، ػٝ 
چ٘ؼإ ػٙ ٝ آٜٗب ؿا ُؼٖ ثقؿگی كـٓب!  )مٞؿٙ 

 (68-67اصقاة آیبت  

اٍٍٞ ػیٖ ثـای ٛٔۀ ٓنِٔبٗبٕ رٜبٕ           
ٓـتت امت ثٚ كْٜ )الاُٚ اال هللا دمحمػجؼٙ ٝؿمُٞٚ ( 
ً آت ٓنِٔٚ ثـ ایٖ اػتوبػ ٝثبٝؿ اٗؼ کٚ  ٝػٔٞٓب
ایٖ صکْ ٓغًَٞ عؼاٝٗؼ)د( امت. ْٛ چ٘یٖ 
ثبیٖ اهـاؿ ٝیویٖ ػاؿٗؼ کٚ امالّ یؼ٘ی تؼٜؼ 
ٝپبیج٘ؼی ثٚ تٔبّ آٗچیکٚ  هـإٓ تؼیٖ کـػٙ، ٝم٘ت 
إٓ ؿا ثیبٕ  ٗٔٞػٙ امت ٝاگـ اٗنبٜٗبی ؿٝی فٓیٖ 
امالّ ؿاػٔیوبً ٓطبُؼٚ ک٘٘ؼ، ایٖ ؿا ػؿٓی یبث٘ؼ کٚ 

صکٞٓت امالٓی ػجبؿت اف صکٞٓتی امت کٚ ػؿ 
إٓ عجبئج، كنبػ ربٙ ٗؼاؿػ، ر٘گ ثب هٞاٗیٖ 
عؼاٝٗؼی ٝػ٘بػ ػؿإٓ ٝرٞػٗؼاؿػ. كؤ ٛؼف 
افصکٞٓت، اػتالی صکْ، هبٕٗٞ،اهبٓۀ صؼٝػاُٜی 
ٝصٔبیت اُٝیبی عؼاٝٗؼامت. كـفٗؼإ امالّ 
ثبعٕٞ، ٓبٍ، ٝربٕ عٞیو آٗـا صلع ٓیک٘٘ؼ، 
ثغبٓـ ایٖ ثٞػٙ کٚ عؼاٝٗؼ رٜبػ ؿا ثـای صٔبیت 
ػیٖ ٝارت گـػاٗیؼٙ امت. ایٖ گـٝٙ ٝیبإٓ گـٝٛی 
افٓنِٔبٗبٕ، افمٞی عؼاٝٗؼ، ٓکِق ثٚ مؼی 
ٝػَٔ رٜبػ ػؿؿاٙ عؼاٛنت٘ؼ، تبفٓبٗیکٚ مـفٓیٖ 
اىـبٍ ىؼۀ امالّ ٝصـٓتٜبی پبیٔبٍ ىؼٙ ٝصؼٝػ 
كـآٞه ىؼۀ إٓ ثإٓ ثبف گـػػ تب ثٚ  ربٓؼۀ 
ٓنِٔبٗبٕ ، ٗظْ ، ٗظبّ ٝمِط٘تی کٚ عؼاٝٗؼ ثـای 
ایيبٕ ٓوـؿ كـٓٞػٙ ، ثبفگـػاٗیؼٙ ىٞػ،ٝصکٞٓت 
ٓنِٔیٖ ثٚ آـ عؼاٝٗؼ ػؿمـفٓیٖ ٛبی ایيبٕ 
ثـپب ىٞػ ، ثـای تٔبٓی ٓـػّ، صن ؿا آىکبؿ 
مبفٗؼ، تبپل افإٓ ٛیچ ػُیِی، ثـای ٓـػّ ثبهی 
ٗٔبٗؼ ٝیک ٗبظـ ػبهَ ٝصکیْ، ٝهتی ثّٞؼیت 
رٞآغ آـٝفیٖ رٜبٕ امالّ ٗظـٓی ک٘ؼ، ىبٛؼ 
اٗضطبٓ اعالهی ػؿؿكتبؿی ٝهبصت ػؿگلتبؿ 
ٝفىتی ػؿػَٔ امت ٓخَ ؿهَیؼٕ ٝچ٘ؼ ؿٗگ 
ثٞػٕ ، ٗلبم ، گ٘بٙ ٝعالٍٚ اكتیؼٕ ػؿٓ٘زالة إٓ 
ٛؼكٜبی اٍِی ىیطبٕ ٝػؿؿِطیؼٗؼ ػؿپی ٗٞىیؼٕ 
ٓی، ػٗجبُٚ گيت عبٜٗٔب، صْٞؿ ػؿ ٓـاکق ُٜٞ 
ُٝؼت ٝاٗزبّ کبؿٛبی فٗبٕ ؿهبٍٚ کٚ ٛٔٚ ٝٛٔٚ 
تَبٝیـ گٞٗبگٕٞ امت کٚ صتی تَٞیـی 
کٞچکی افامالّ ػؿإٓ ػیؼٙ ٗٔی ىٞػ ٝكؤ تؼؼاػ 
کٔی تٜ٘ب ػؿ ٛ٘گبّ آؽإ ثٚ مزؼٙ ٓی ؿٝٗؼ ٝٗٔبف 
ٓیغٞاٗ٘ؼ. گبٛی اٝهبت ْٛ ٓنبرؼ، ٓـکق 
امتـاصت ٝالٗٚ ٛبی ٓؼتبػإ ٝیب ٓضَ ثٞػ ثبه 
كبمؼإ هـاؿ ٓی گیـٗؼ. چ٘یٖ تَٞیـی اف ایٖ 
چ٘یٖ رٞآغ ، تَٞیـی امت ػٝؿاف ؿاٙ عؼا، 
آْٜٗ ٝهتی کٚ یک اٗنبٕ ثبػهت ثٚ ک٘ٚ ایٖ ربٓؼٚ 
ثجی٘ؼ، ایٖ ؿآیؼاٗؼ کٚ ای٘گٞٗٚ رٞآؼبٍالً رٞآغ 
ػؿمت، ٍضیش ٝامالٓی ٗٔیجبى٘ؼ. اگـ 
تَٞیـربٓؼٚ، ٓ٘ضـف ثبىؼ، ىیٞ، ػُٝت 
ػؿمیبمت ٛبیو ؿِٔ امت ، پل تکِیق اكـاػ 
چینت؟ آیب اكـاػیکٚ ػؿای٘گٞٗٚ  رٞآغ فٗؼگی 
ٓی ک٘٘ؼ، ٓنِٔبٕ ٛنت٘ؼ ٝیبٗٚ؟  ثِی ٓنِٔبٕ 
ٛنت٘ؼ ٝآب ٓٔکٖ امت کٚ ػؿمـفٓیٖ امالٓی، 
ؿبُت اكـاػ ؿیـٓنِٔبٕ ثبى٘ؼ، ٓخالً ثؼؼ افكتش 
َٓـ ثؼمت ػٔـٝ ثٖ ػبً)ؿّی هللا ػ٘ٚ( ثال 
كبٍِٚ َٓـ،ػاؿای صکٞٓت امالٓی ىؼ، ُٝی 
اکخـ ٓـػّ إٓ ٓنیضی ثٞػٗؼ. ایٖ ؿاثبیؼ ثؼاٗیؼکٚ 
ػاؿاالمالّ ثٚ إٓ مـفٓی٘ی گلتٚ ٓی ىٞػ کٚ ػؿإٓ 
اصکبّ ، صؼٝػ،هبٕٗٞ ٝآ٘یت إٓ ثؼمت ٓنِٔبٗبٕ 
پیبػٙ ىٞػ اگـچٚ اكـاػ ٓنِٔبٕ ػؿچ٘یٖ کيٞؿی 
اٗؼک ْٛ ثبى٘ؼ ٝاگـکيٞؿی کٚ ػؿإٓ اصکبّ، 
هبٕٗٞ ٝصؼٝػ اُٜی ؿػبیت ٝػِٔی ارـا ٗگـػػ، 

صویوی امالٓی ث٘بٓیْ  ٓبٗٔی تٞاٗیْ آٗـا مـفٓیٖ 
 ، اگـ اکخـیت  ٓـػّ إٓ ٓنِٔبٕ ْٛ ثبى٘ؼ.

ؿْٓبٕ ػیگـی كـا ؿمیؼ ٝػؿػٛۀ اعیـؿمیؼ. ٓبٛي ثٚ ٜٓٔابٗای آٓاؼ ًاٚ ػاؿای !ای٘ک  ٕثـاػؿ ٝ عٞاٛـ ٓنِٔب
 ٝیژگی ٛب ٝثـتـی ٛبی عٞػ امت، ثطٞؿ فیـیٖ:

اٝالً ایٖ ٓبٙ توٞي امت ًٚ ػؿٜٗبیت ؿاٙ مؼبػت ، عٞىجغتي ، ٓبٙ ٍجـ ٝ ىٌیجبئي ث٘ؼگی ػؿػجبػت ،   
ٓبٙ تٞثٚ ، امتـالابؿ،   تـى گ٘بٙ اف ر٘جٚ ٛبی ىیـیٖ فٗؼگی، ُؾت ثـػٕ افایٔبٕ ؿا ثٚ  ٛٔـاٙ ٓي آٝؿػ،ّٔ٘بً ایٖ

 ٓبٙ ؿصٔت ثي ًـإ اُٜي ثـ ث٘ؼگبٗو،ٓبٙ كـاْٛ ىؼٕ ٓٞرجبت ؿلـإ ٝ ثغيو ٛبی عؼاٝٗؼی امت .

ٓبٙ هیبّ ، ىت عیقی ، ؿاف ٝ ٗیبف ثب صن تؼبُي ،ٓبٙ رِٞۀ  ىٌٞٙ ث٘ؼگي ،ٓبٙ ػزق ػؿ ػؿگبٙ اصؼیت عؼاٝٗؼ، ػؿ 
فیجبتـیٖ ٍٞؿاه، ثٚ ٗٔبیو گؾاىتٚ ٓیيٞػ، آْٜٗ ٓبٛی ًٚ ث٘ؼۀ ٓوَـ ٝ گٌٜ٘بؿ، ػؿ اٝد تنِیٔی ثا٘اؼگاي، ُات 
اف ٛٔٚ چیق ٓی ث٘ؼػ ٝثـػکل إٓ فثبٕ ثٚ  اػتـاف ٓي گيبیؼ ،اػالّ تٞثٚ ٓیؼاؿػ ، اصنبك ىاـٓنابؿي ػایابٕ 

 .ٓیؼاؿػ ٓبُت ػلٞ ٝ ثغيو، تٞكین، ٛؼایت هجُٞی ،ػجبػت ٝ امتوبٓت اف ثبؿگبٙ آكـیؼ گبؿی یکتب ٓیيٞػ

ػٝٓبً ٓبٙ ٍؼهبت ٝ اٗلبم ػؿ ؿاٙ عؼاامت ًٚ ٛـ تٞاٗٔ٘ؼي، ثبینتی،ثب ثؾٍ ٓبٍ اه ػؿ ؿاٙ عاؼا، ٗالال  
عٞیو ؿا تقًیٚ ،اعالم ٝ ؿكتبؿاه ؿا تٜؾیت ٗٔبیؼ ٝ اف ٗؼٔبت ٓزبفی ًٚ عؼاٝٗؼ ثـ اٝ اؿفاٗي ٝؿٝا ػاىاتاٚ، 

 .تٞىۀ ثـاي آعـت اه ثی٘ؼٝفػ

مٞٓبً ٓبٙ عٞػ ػاؿي صتی اف صالٍ ٝ ٓجبس امت تبثبىؼ کٚ ػؿؿاٙ صٍَٞ ؿّبي عؼاٝٗؼ یک ٓناِأابٕ  
 .ثتٞاٗؼ، عٞػ ؿا ػؿ رٜبت تـى گ٘بٛبٕ ٝعٞػػاؿی اف ُؾایؾ صالٍ ثٚ ػالٝۀ ػبػات فىت ٝ ٗبپن٘ؼ، تـثیت ً٘ؼ

چٜبؿٓبً ،ٓبٙ رٜبػ اکجـ ٝ ٓجبؿفٙ ثب ٛـ ٗٞع ٓیَ ؿیـٓزبف ػؿٝٗی ٝ ثیـٝٗي امت ًٚ امجابة اعاالً  
ثٚ ػیٖ، ٍلبي هِت، ٝ تنِیٔی اػْبی ثؼٕ ثٚ كـٓبٕ ثبؿگبٙ اصؼیت امات.ٝ ثابالعاـٙ ایاٖ ٓابٛاي امات ًاٚ ثاب 
ً ، صْاٞؿ  ػیؼعٞؿػ ٝیب ػیؼ ؿٝفٙ) یؼ٘ی ػیؼ كطـ( ثب ريٖ ٝىبػي، ػجبػت ایٖ ٓبٙ عبتأاٚ ٓاي یابثاؼ ّٝأا٘اب
ٓنِٔبٗبٕ ػؿ یک َٓالي ثقؿگ ، پـ ِٝٓٔٞاف ٍلٞف ػٙ ٛب ٍٝؼ ٛب ٗٔبف گؾاؿ ایٖ ػیؼ، ىبٗٚ ثيابٗاٚ ، ثاـای 
اػای ٗٔبف ػیؼ ،ثگٞٗۀ یک ٗیبفٝٗیبیيی  امت ًٚ پل اف كـاؿت اف ٗٔبفُضظۀ ٓجبؿک ثبػ ػیؼ ٓایابٕ ٓناِأابٗابٕ 

 اؿبف ٓی یبثؼ. ث٘بًء ایٖ مٚ تٍٞیٚ ػؿفٓی٘ٚ  ْٜٓ امت

اعالً. اعالً ٝیباٗزبّ  ٛٔبٕ ػجبػت عؼایي امت کٚ ٓي ثبینت عیِي عٞة ػِٔی ىٞػ،آٗاٜاْ ػٝؿ  
ٝ ػماتاٞؿ ػاػٙ «  اف ٛـ گٞٗٚ ؿیب ، عٞػٗٔبئي ، ًنت ىٜـت ػٗیٞی، آٗطٞؿیکٚ عؼاٝٗؼ ٓتاؼابٍ ٓاي كاـٓابیا٘اؼ: 

 (/۵/ ، آیۀ اُجی٘ٚ)مٞؿۀ  «ٗيؼٗؼ، ٓگـ ایٌ٘ٚ ػجبػت ً٘٘ؼ، عؼائیـا ثب اعالً، ػؿ تٔبٓي ػمتٞؿات ػیٖ

ٝ اگاـ  « آٗطٞؿیکٚ عٞػٗیق ٓي كـٓابیا٘اؼ:   تٔبٓي ػجبػات، كؤ ثـاي صٍَٞ ؿّبی عؼاٝٗؼ تؼبُي اٗزبّ ىٞػ، 
پل ٗایات عاٞػ ؿا ػؿ ایاٖ   (.  ۸۸/، آیۀ االٗؼبّمٞؿۀ «)،ىـى ٝؿفٗؼ، اُجتٚ ثبَٓ ٓي ىؼ، آٗچی اٗزبّ ػاػٙ ثٞػٗؼ

ػجبػت ثنیبؿ اؿفىٔ٘ؼ امالٓي ،ٛٔبٗ٘ؼ مبیـ ػجبػات ، ثـاي تـاّی ؿّبی عؼاي ػقٝرَ، عبٌُ گاـػاٗایاؼٙ، 
تب ثبىؼ ًٚ ثٚ صٍَٞ ؿّبي صن تؼبُي ٗبئَ گيتٚ ٝ اف ارـ ثیٌـإ ثاٜاـٙ ٓا٘اؼ گاـػیاؼٙ ًاٚ ػؿ صاؼیاج هاؼماي 

 :ىـیق آٓؼٙ امت

ٛٔٚ ًبؿٛبي ثا٘اي آػّ ثاـاي اٝامات، ٓاگاـ «  تـرٔٚ : «  ًَ ػَٔ اثٖ آػّ ُٚ إال اَُیبّ كئٗٚ ُي ٝ أٗب أرقي ثٚ 
 «.ؿٝفٙ ًٚ عبً ٖٓ امت ٝ ٖٓ پبػاه آٗـا عٞاْٛ ػاػ

 «ػمت ػاػٕ اصنبك ٗؼآت ،پـٛیق اف گ٘بٙ ،اتغبؽ تَٔیاْ ثاٚ ػاؼّ ثابفگيات ثاٚ إٓ«ًٚ ٛٔبٕ  :تٞثٚ 
امت، کٚ ثبؿ ػیگـ ػؿ ایٖ ؿٝفٛبي ٓجبؿى، تزؼیؼ ً٘یْ، فیـا ػجبػت ٛٔـاٙ ثب گ٘ابٙ، ُاؾت ثا٘اؼگاي ٗاؼاؿػ ٝ ُاؾا 
ٍبصت اه، عٞػ عنتٚ ٝ ٍِٓٞ گـػیؼٙ ٝٗٔیتٞاٗؼ ، ؿاٙ ػجبػت ؿا اػآٚ ػٛؼ ٝ إٓ ٝهت امت ،اصنبك ٓاي ًا٘اؼ 
کٚ ػجبػت اه عيي ٝ ثي ؿٝس امت، صبٍ آٌٗٚ اٝ امجبة امتلبػٙ اف ػجبػت ؿا ًٚ ٛأابٕ ٍالابي هاِات ٝ پابى 

 .ًـػٕ آٗـا اف ٛـ ٗٞع ٜٓـ ٝ ػالهٚ ٗنجت ثٚ گ٘بٙ امت،كـاْٛ ٝ ٜٓیب ٌٗـػٙ امت

 

 

 ربٓؼۀ امالٓی ٝٓنئُٞیت اكـاػ  رهضبى را گزاى ّبب عشت بطوبرين؟   چزا 
 “موحذ”عبذ الظاهر 

 برادر مسلمان! قرآن کریم علت های ضاللت وگمراهی انسان را در سه عامل می داند:

 یکی اینکه ازدستور هللا چشم پوشی کرده،تابع و بندۀ خواهشات نفسانی خود گردد.  

 رسم ورواج خانواده وشیوۀ زندگی نیاکان خودراترجیح بدهد.“ ج“دوم، اینکه در  مقابل  قانون هللا

سوم. اینکه راهی که هللا ورسو ل هلل نشان داده انرا ترک کرده ازاوامرانسانها پیروی کند، ولواینکه ازبزرگان قوم 

 خودش ویا ازاقوام بیگانه باشند.

: مسلمان واقعی کسی است که ازاین سه بیماری منزه ومبراباشد. فقط مسلمان همان کسی رامی تعریف مسلمان واقعی 

بندۀ هیچ کسی نبوده، غیراز دستورات رسول هللا)ص( پیروی نکند.   عالمات نفاق به قرار “  ج“گویند که بجز هللا

 زیرین اند:

باشد، قلبم آنرا قبول نمی  بندگی نفس: مثال کسی می گوید، درست است که این ارشاد پیا مبر)ص(است وچنین هم  -1 

کند ودرقبول آن ضرر میبینم، لذامن ازدستور هللا و رسول هللا )ص(چشم پوشیده وبمیل خودم رفتارمی کنم.قلب چنین 

 انسانی، خالی ازایمان است ، بناًء مؤمن نیست، بلکه منافق است.  

تقلید ازملل دیگر: مثال کسی به کتاب هللا ورسول هللا) ص( بی اعتنائی نموده،می گوید که: فالن کار فقط برای آن  -2 

کرده شود بخاطر اینکه درمیان انگلیس ها رایج است وفالن روش فقط به خاطر آن اختیار کرده شود که فالن قوم به 

خاطر آن،راه پیش رفت وترقی می پییماید. فالن حرف فقط به علتی قبول شود که فالن بزرگ چنین می گوید. چنین 

شخص نیز باید ازایمان داری دست بشوید. همۀ این مزخرفات، نمیتواند با ایمان یکجاجمع شوند. اگرکسی میخواهد 

مسلمان باقی بماند ، باید به هر چیزی که بر عکس کالم هللا وحدیث نبوی است، پشت پابزنید. اگرنمی تواند اینطورکار 

کند، ادعای مسلمان بودن اش  دروغ است.فقط بازبان گفتن که به هللا ورسول هللا ایمان دارم، ولی درجملۀ امور، متکی 

به طرز زندگی خود،همیشه درمقابل شخصیت دیگران به قول هللا ورسول هللا )ص( بی اعتناء بو دن، دوراز کمال 

ایمان واسالم است، بلکه اصل اش، نفاق ودوروئی است. چنانچه هللا متعال دراین زمینه چنین میفرمایند: ترجمه:ما آیات 

به خدا و پیامبر «گویند: کند! آنها می روشنگری را نازل کردیم؛ و خدا هر کی را بخواهد به صراط المستقیم هدایت می

شوند؛ آنها )در حقیقت( مؤمن  ولی بعد از این ادّعا، گروهی از آنان رویگردان می کنیم ایمان داریم وآنانرا اطاعت می

نیستند! هنگامیکه از آنان دعوت شود که بسوی خدا و پیامبراش بیائید تا در میان ایشان داوری کنید، ناگهان گروهی از 

شوند! ولی اگر حق داشته باشند )و داوری به نفع آنان شود( با سرعت  تسلیم گردیده وبسوی او  آنان رویگردان می

ترسندکه خدا و رسول اش بر آنان ستم میکنند؟!  آیند! آیا در دل های آنان بیماری است، یا شّک ، تردید دارند!، یا می می

 ».نه، بلکه آنها خودایشان ستمگرانند!

گویند:  سخن مؤمنان، هنگامی که بسوی خدا و رسول اش دعوت شوند تا میان آنان داوری کنند، تنها این است که می

و اینها همان رستگاران واقعی هستند. هر کس خدا وند وپیامبراش را اطاعت کند، از »  شنیدیم و اطاعت کردیم!«

 ( 22-64سورۀالنور،آیات( -»خداوند بترسد و از مخالفت بافرمان اش بپرهیزد، چنین کسی همان پیروزمند واقعی است

تعریفی که درخالل این آیات ازایمان بعمل آمده است،اینک بآن دقت کنید. ایمان وا قعی این است که شخص  خود را به 

ورسول اش کامالً بسپارد و هردستوری که ازآنان کسب می کند بآن تسلیم باشد، گوش به حرف “  ج“ارشاد وهدایت هللا

هیچ کسی ندهد، به حرف های  قلب خود، اعضای خوانوادۀ خود و جهانیان ندهد. کسی که این کیفیت در قلب اش 

بوجود آید، آنکس مؤمن ومسلمان است وهرکسی که قل ابش عاری ازاین ها باشد، حیثیت اش بیشتر ازیکنفرمنافق وآدم 

 دوروی نیست. 

 چنین است: “ ج“مثال های اطاعت ازهللا

اعتراف به گناه: یعنی شخصی مسلمان میداند که  مسؤولیت ومجازات زنا چقدر سخت است؟ صد شالق برپشت  -1

برهنۀ غیرمحصنه، محصن ویارجم )یعنی سنگسار( محصن )زندار( ومحصنه )شوهردار( درنظرگرفته شده که هرآدم 

بمحض شنیدن نام اش بخود می لرزد، ولی اگر فعل زنا ازا شخاص طوری سرمیزند که نه شاهدی است ونه پولیس 

است که ایشان را گرفتار نموده وسلسلتاً به  دادگاه تسلیم نماید ،دراین حالت قلب های چنین اشخاصی، خالی از ایمان 

حاالکه برخالف دستورهللا )ج( نفس خودتانرا راضی ساختید،  «نیست، همین ایمان است که به آن اشخاص می گوید:

باید برای قبولی مسؤولیت وتحمل مجازات آن نیز آمده شوید که هللا تعالی برای آن، مقررکر ده است( لذا چنین اشخاص 

ای پیغمبرهللا! ما  مرتکب زنا شده ایم،  «خود بخود دربارگاه خداوند و نبی آن حاضر می شوند وعرض می کنند که:

 ».مجازات مان کنید

قطع روابط: شما می دانید که هیچ کسی، درجهان دوست داشتنی تر ازخویشاوندان نمی باشند،آنهم بخاطرهللا،  -2.

درغیرآن تفاوتی بادشمن ندارند،مانند اینکه درجنگهای بدرواحداتفاق افتاد،طورئیکه پدردرصف ارتش اسالم بود 

 وپسردرصف ارتش کفر ویا برعکس آن، درراه هللا ورسول آن. 

اما حال مسلمانان امروزین چنین است که فقط آنچی که دراسالم آسان به نظرمی رسد، آنرا باخوشحالی تمام تری ، 

قبول می کنند، ولی درجائیکه معرکه ، میان کفرواسالم رخ می دهد، ازهمان جا رو بر میگردانند وحتی مدعیان بزر 

 گی در اسالم، نیزاین ضعف ها را دارا، اند.

 محک ایمان 
محصل صنف سوم دانشکذۀ شرعیات دانشگاه کابل “ برهانی”امرالذین   

 البیرونی هاگنری دانشیدانشجوی دانشکده انج «فایق سروری»دمحمحسین 
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 ًیبيص رّس ٌُگبم

 عؼایب!

 ثبؿجبٕ ایٖ ِٓک ، ػؿمبیۀ ثیؼاػ،عٞاثیؼٙ امت!

 ثقٛٔنبیٚ، ثـگ آمبیو ٓبٕ ؿا ، ٓی رٞػ!

کالؿبٕ ٜٓٔبٕ ، عٞىاٚ ٛابی اؿفه ؿا ، ػاٗاٚ ػاٗاٚ ٓای 
 تکبٗ٘ؼ!

ػیٞاؿر٘ٞة ىـهی ثبؽ ٓبٕ، كـٝؿیغتٚ امت ٝتاُٞاٚ ماگ 
 ؿٝمتبیی ػٝؿ، ؿٝی ٓقاؿّ ، ثؼٓنتی ٓیک٘ؼ،

 عؼایب!

 مجقٙ ٛبی ىٜبٓت ثبؽ ، فیـپبی صبػحٚ ، ىؼٙ اٗؼ.

پیچک آؿٞه مپیؼاؿ، افٓالؿیبی ػاك ، ٓیِـفػ! ٝت٘ۀ یاظ 
 فػۀ ػؼاُت ، ػؿٓوبّ تجـتّٞصو، ثقاٗٞ ٓی اكتؼ!

 عؼایب!

ػطو توٞی، افػؿف ثنتۀ ُت ٛبی ایٔبٕ ، كاـٝٓای چاکاؼ؛ 
آة ٓوؼك فٛؼ، ػیگـ ػؿرٞی ، ػٝإ ٓبٕ ، ربؿی ٗینت؛ 

 ٝهَـیبٕ مبُٞك ، ثب کِٞط تقٝیـ، تیْٔ ، ٓیقٗ٘ؼ!

 ٍٞكی ! ربٓۀ ثی ٗٔبفه ؿا ، ثٚ کلبؿٙ ػاػٙ امت.

 عؼایب!

چـاؽ کِجٚ ٛبی ىٜـ، افثغيو ٗٞؿ، ىبٗٚ عبُی کـػٙ اٗؼ، 
ّزۀ ػؿػ صویوت ، ػؿتبؿیکی ّٔیـٓبٕ، ى٘ایاؼٗای امات! 
ٝصبکٔبٕ ، ا ِٛیت ؿا ) یؼ٘ی ىبیناتاگای ؿا ( ثاب مایابمات 
ٓؼبّٝٚ ٓی ک٘٘ؼ؛ ٝای٘زب ىٜـ ػاؿی ٗایانات ، ما٘اگایا٘ای 
افػصبّ كنبػ ، تـاكیاک ٓاٜابؿت ؿا ٓناؼٝػ کاـػٙ امات! 

 ٝهبّیبٕ ثـملـۀ ػؿثبؿ ، ىـاة " کـٗو" ٓی ٗٞى٘ؼ.

 کـیٔب!

کٞػکبٕ ٓبٕ ، "اػة" ؿا ثٚ ما٘اگ ٓایاقٗا٘اؼ! ػٝىایاقگابٕ، 
صـاّ ؿا ػؿربػٙ ٛب ، ثٚ صـاد گؾاىتٚ اٗؼ؛ ای٘زب ، ٓؼ٘ٞیات 

 ثب ٗب مالٓتی ؿٝس ، ػؿحوال امت.

عؼایب! ىؼجۀ ؿمیؼ صبربت ات ، ٛٔیيٚ ثبف امت! ُٝی ٛیچ 
 کنی ٓیَ توٞی ؿا ٗٔی پـػافػ.

 لغذ ًبهَ!!!؟؟؟

ثٞه: ثٞتٚ، ٗجبت کٞتبتٚ ٝآثای ؿٗاگ ، ػاؿای فثابٕ  (1
ػؿاف ٝپـ ٓٔطـام ، ُٝی ایٖ ُـت ػؿآـیکب ػٔاٞٓابً 
ثٚ کنی گلتٚ ٓیيٞػ کٚ ىت ٛب ، ثبٓیؼ عاٞاة ٗاؼیاؼٕ 
امبٓٚ ، ثٚ ثنتـ ٗٔی ؿٝػ ٝٗابّ كاـفٗاؼ اؿىاؼ ؿئایال 

 رٜٔٞؿ آـیکب ، ػؿفٓبٕ ر٘گ ٗلت.

هٞٓبٗؼإ: ػٝای تبؿیظ گؾىاتاٚ کاٚ ٗاظاـ ثاٚ تاٍٞایاۀ  (2
ػاکتـ عِیِقاػ ، ثؼؼ افایٖ امتؼٔبٍ عٞػ مـاٗاٚ اه ، 

 ػٞاؿُ ربٗجی ػاؿػ.

ٝاُاای: ػؿاٍااطااالس ظاابٛااـی ، ىااغااٌ ثااب اؿاػٙ  (3
ٍٝالصیت ػاؿ، ٓخَ ٍبصت عبٗٚ ف آب ػؿٓاؼا٘ایاق 

 یک آػّ ثی ؿـُ ٝتٔبىبچی ، ٓخَ ٜٓٔبٕ.

پُٞیل: ٝاژۀ اٗگِینی امت کٚ ػؿىت ٝؿٝف، ٓؼابٗای  (4
 ٓتلبٝت ػاؿػ.

ؿئیل رٔاٜاٞؿ: پاـیاقیاؼٗات، ؿئایال اُاؼُٝاٚ، ٝاؿث  (5
آمٔبٕ ، ثبالی عیٔاۀ  52كـاىٞتی ِٓٔکت کٚ افٓجوۀ 

 ُٞیٚ رـگٚ ، ٓی اكتؼ.

ر٘گ مبالؿ: ثٚ کنبٗی گلتٚ ٓیياٞػ کاٚ ػمات ٝپابی  (6
عٞػ ىبٗـا ثزا٘اگ ٓای اٗاؼافٗاؼ، ٓاِاِای ٛاب ، افایاٖ 
اٍطالس ٓی تـم٘ؼ، ایٖ ُـت افمگ ىاٞئای ٗالاـت 

 ػاؿػ!

آینبف: افٓضَٞالت رؼیؼ ىـکات ػٝامابفی آُأابٕ  (7
کٚ پقىکبٕ آـیکبئی ٓوؼاؿ کٔی آٗـا ، ٗٞع ٓؼبكایات 
پؾیـی پـافیت ٛبی هبػؼٝی ٓیؼاٗا٘اؼ، ُٝای ػاکاتاـإ 
اكـبٗی ، ػٝف ثبال ٝامتؼٔبٍ ثیو افصاؼ، ایاٖ ػٝاؿا ، 
تزٞیق ٗٔی ک٘٘ؼ. ثؼویؼۀ ٓتغََیٖ اكـبٗای ، ثابٝاؿػ 
ىؼٕ ٓوؼاؿ فیبػ ایٖ ٝاکنیٖ فٛـی ثٚ مینتْ ػكابػای 
ثؼٕ ، افٓؤحـیت ٝهابثاِایات کاـٝیابت مالایاؼ عإٞ " 

 ؿیـت" کبمتٚ عٞاٛؼ ىؼ.

ثٚ كتش ت ف اكیإٞ ، ٓابػۀ فٛاـی ٝتاِاغای امات ،  (8
ػؿٍٞؿتی کٚ ٓنتویٔبً عٞؿػٙ ٗيٞػ، ىایاـیاٖ امات. 
ػؿثؼْی ُـت ٗبٓٚ ٛبی اؿٝپبئی ، ٗٞع صياـٙ کيای 
ْٛ عٞاٗؼٙ ىؼٙ امت کٚ ٓؼٔٞالً ثٚ ػاُـ عاـیاؼٙ ىاؼٙ، 
ػؿؽٖٛ ٝٓـق ػٝٓجوٚ پبىیؼٙ ٓیياٞػ. ایاٖ ػٝٓاجاواٚ ، 
افربٕ ثیاقاؿإ ٛأایاٖ ػٗایابی ٓاؼؿٕ ٛناتا٘اؼ. اُٝای 
ٓـػٓبٕ ؿـثی اٗؼ کٚ مـٍٝؼای ٓبىیٖ ؿا ٓیغٞاٛ٘ؼ 
ثب ایٖ صيـٙ کو ، افثیٖ ثجـٗؼٝػٝٓی ٓـػٓبٕ ىـهی 
ٛنت٘ؼ کٚ ثب امتؼٔبٍ تـیبک ، ٓیغاٞاٛا٘اؼ ، ُاضاظاۀ ، 
ػؿصبُت ٗياٚ ، ثاٚ ثایاتالابٝتای ، هاؼؿتأا٘اؼإ ػاعاِای 
 ٝعبؿری ىبٕ، ٗنجت ثٚ مـٗٞىت عٞیو ع٘ؼٙ ک٘٘ؼ.

ا           ا اا  ا ام خطبه های ....، چ برگرفته شده ازگسینۀ طنس دهساد بدخشانی، زیرن
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یِی ػؿ تضَایٖ ٗٞىتٚ ثبیٖ آیؼ تٜیٚ گـػیؼٙ امت تب، ٓؼِٞٓبت اؿائٚ ىؼٙ ػؿٓجضج ى٘بعت ػِْ ٓت ٝتـٗـی، ٓ٘ضیج یکی اف اؿفٗؼٙ تـیٖ ؿىتٚ ٛبی ػِٔی 

عٞیو، آی٘ؼۀ تغٌَ ؿىتٞی عٞػ  رٞاٗبٕ ػقیقٓب ؿا کٔک ٝیبؿی ؿمبٗیؼٙ ، تب ای٘کٚ ػؿٛ٘گبّ گقی٘و ٝاٗتغبة ؿىتۀ اعتَبٍی ٓنِکی تضَیِی کيٞؿ،

ی اٗتغبة ٗٔبی٘ؼ. تب ثؼی٘گٞٗٚ افىُٔٞیت اتلبهی، مٜٔیٚ ث٘ؼي ٛبی ؿیـٓؼوٍٞ ٝ ٝؿٝػ ارجبؿي ػاٗيزٞیبٕ ثٚ ػاٗيکؼٙ ٛبي ٝتـٗـی کيٞؿ رِٞگیـ آگبٛبٗٚ ؿا

 گـػػ.

کٜٖ تـیٖ ؿىتٚ ٛبي ػِٔی امت کٚ ٗکتۀ  یکی اف ( یبثٚ كـٛ٘گ مبػٙ ٓت ٓبُؼاؿی صیٞإ پـٝؿی امت، کVeterinary Scienceٚػاٗو ٝتـٗـی)          

ػاٗو تزـثٞی امت کٚ ثٚ  اٗنبٗی ؿا ػؿؿاثطٚ ثب ثیٔبؿی ٛبٝ ٗبرٞؿی ٛبی گٞٗبگٕٞ صیٞاٗبت، ثٚ ٗٔبیو ٓي گؾاؿػ. یب ثٚ ػجبؿۀ ػیگـ، ایٖ یک ىؼٞؿ اٝد

ٛو پـػافػ. ػؿ ایٖ ؿىتٚ ٛٔچ٘ی٘بٕ ثٚ ثـؿمی ، تؼهین ٝپژٝ ى٘بعت، ػؿٓبٕ ٝ پیيگیـی ثیٔبؿیٜبی صیٞاٗبت اِٛی ٝ ػؿٓبٕ مبیـػمتٚ ٛبی صیٞاٗبت ٓی

 ىٞػ. ٗبرٞؿی ٛبی ٓيتـک ٓیبٕ اٗنبٜٗب ٝصیٞاٗبت پـػاعتٚ ٓی

تٞمٔ تٞٓبك ثـإٝ ( ثٚ ىکَ یک امْ عبً التی٘ی ثٚ یک ؿىتۀ ٓنِکي ٓت صیٞاٗبت اعتَبً یبكتٚ امت کٚ ثـای اُٝیٖ ثبؿ،Veterinaryٝاژۀ ٝتـٗـی)  

ثٚ فثبٕ التیٖ ٝ ثـعی ٛب ْٛ ثٚ فثبٕ  آٗـا ٓـثٞٓ ثٚ  ػؿ تؼؼاػی اف ٓ٘بثغ ، ٓ٘يبء اٍِی ٝاژۀ ٝتـٗـی تبصؼ ٓؼِّٞ امت، آب ّ، ثٚ کبؿ گـكتٚ ىؼ.۶۱۶۱ػؿ مبٍ 

 ثطٞؿی فیـیٖ امت:کٚ اٗگِینی ػاٗنتٚ اٗؼ، 

( اؿتجبٓ ٗقػیک ٝت٘گب ت٘گی ػاؿػ  کٚ ثب گؾىت Oldثٚ ٓؼ٘ي کٜٖ ) "Inveterate" ثب ٓ٘يبء ُـت ػیـی٘ٚ یؼ٘ی Vetus ؿیيۀ اٍِی التی٘ی ٝتـٗـی ثب ٝاژۀ

ٓـػ کبؿآفٓٞػٙ ؿا اكبػٙ ٓی٘ٔبیؼ، ٓـٝد گـػیؼٙ امت. چ٘بٗچٚ ػؿ  کٜٖ ٝػیـی٘ٚ ٝ یب کٚ ػؿفثبٕ التیٖ ثٚ ٓؼ٘ي "Veteran " ثٚ ٝاژۀ "Vetus" فٓبٕ افٝاژۀ

 ثٚ ٓؼ٘ی گبٝکٚ ٓؼبػٍ إٓ ػؿاٗگِنی  "Wet- in Veterina"ٝاژۀ ٛٔچ٘بٕ، ػؿفثبٕ التیٖ فثبٕ اٗگِینی ایٖ ٝاژٙ ٗیق ثٚ ػیٖ ٓؼ٘ی امتؼٔبٍ ٝامتلبػٙ ٓیگـػػ.

"Cattle"  یؼ٘ی ٓؼ٘ی إٓ ٗیقٛٔبٕ گبٝ آٓؼٙ امت ٓٔکٖ امت ایٖ ٝاژٙ اف ٛٔیٖ ُـت Veterinary    ٍٓ٘يبء گـكتٚ ٝثٚ ٓیبٕ آٓؼٙ ثبىؼ.اف ربٗت ػیگـاصتٔب

ثٚ ٓؼ٘ی ثـؿمی ٝیب آفٓبیو امتؼٔبٍ "Vetting"ثٚ كؼَ ٓؼبی٘ٚ کـػٕ    "Vet"ٓ٘يبء اٗگِینی ثٞػٕ ٝتـٗـی ػؿإٓ امت کٚ ػؿ فثبٕ هؼیٔی اٗگِینی ، کِٔۀ

 ٝامتلبػٙ ٓي گـػیؼ.

  هعلْهبت ّداضتي داًص ضٌبخت طب ّتزًزی ّاُویت آى درافغبًستبى :

كکـ عیِی ٛب ؿا ػؿتضویوبت ػِٔی، َٓـٝف ٝ ٓيـٍٞ ٓیک٘ؼ، آْٜٗ  ٛ٘ٞف پبمظ ثٚ پـمو ٛبی ٓـثٞٓ ثٚ ػاٗو ٓت ٝتـٗـی، ػاػٕ ػؿکيٞؿٓب، 

ػبُی ػُٝتی  کٚ ػؿ آمتب ٗۀ مپـی کـػٕ آفٕٓٞ مـٗٞىت مبف کبٗکٞؿٝؿٝػ ثٚ ػاٗيگبٙ ٛب ٝٓؤمنبت تضَیالت رٞاٗبٕ ػقیق ٓیٜٖ ؿا ثیيتـافٛٔٚ، آٗؼؼٙ

  .ٝعٍَٞی اٗؼ، كـا ٓیگیـػ

پٌُْځی علْم ) فیـ ٗبّ ػؿٛ٘گبّ مپـی کـػٕ آفٕٓٞ کبٗکٞؿ ثب اٗتغبة ؿىتۀ ٗب آى٘ب، ٛٔٚ مبُٚ کٚ هبثَ تؤکیؼ امت، تب ٛ٘ٞفعیِی ٛب افػمتٚ ٛبی رٞاٗبٕ ٛنت٘ؼ

، آى٘ب اٗؼٝ ػالٝتبً ایٖ ْٛ  ٓٔکٖ امت کٚ ٛـگق ػؿٓٞؿػ  هجَ اف هجَ  ٝاژٙ ثـعی افػقیقإ رٞاٗبٗی ْٛ ٛنت٘ؼ کٚ ثب ٓلّٜٞ ایٖ  ؿٝثـٝٓیيٞٗؼ. (…ّتزًزی

ْ تب فٓبٕ ی ٛٓٞهق ٝٓوبّ ػِّٞ ٝتـٗـی ػؿمبعتبؿ ، احـگؾاؿی اهتَبػی، ٍضی ٝ ارتٔبػی ربٓؼۀ عٞیو چیقی ؿا ٗٔیؼاٗ٘ؼ. آب ای٘کٚ، چـا رٞاٗبٕ، صتی گبٛ

ثب  ٗؼاؿػ،  ُٝی ایٖ ػمتٚ رٞاٗبٕ ٛـگقٓالٓت ٗینت٘ؼ، فیـا ٓؼِٞٓبت کبكی ٗينتٖ ػؿ چٞکی مپـی کـػٕ آفٕٓٞ کبٗکٞؿ، ػؿ ٓٞؿػ ؿىتۀ ػِْ ٓت ٝتـٗـی

صنبك بؿاٝرٞػ ای٘کٚ اَٛ کبؿ ػؿ ٝفؿات ٓؼبؿف، ثغٞثی آگبٛی ػاؿٗؼ کٚ، اكـبٗنتبٕ کيٞؿ ػاؿای اهتَبػ ثـفگـی، کيتبٓ٘ؼی ٝ ٓبُؼاؿی امت، کٚ ػؿ ک٘

ؼ ـچ٘ٗیبفٓ٘ؼی ثٚ كـاگیـی مبیـ ؿىتٚ ٛبی اعتَبٍی ٓنِکی، ػاٗو ٓت ٝتـٗـی، اف امبمی تـیٖ ؿىتٚ ٛب ثضنبة ٓیآیؼ، افمٞی ػیگـ ثب آٗکٚ مـاف ٛ

ػؿ رٜت كی مبُی، یکجبؿ، َٗبة تؼِیٔی ٓکبتت کيٞؿ، ثبفٗگـی ىؼٙ فیـ ٝ ؿٝ ٓیيٞػ، آب هـاؿٗتبیذ صبٍِٚ ٝٓؼِٞٓبت الفٓٚ، ٛیچگبٛی ٓطِجی ٝیب صتی صـ

ؿٛیچ ، ػٓؼـكی کـػٕ ایٖ ؿىتۀ ػِٔی ٝ یب صتی ٓوبُۀ فیـٗبّ اٛٔیت ٍضت صیٞاٗبت ٝیب اف ػیؼ عطـات ٗبىی اف آـاُ صیٞاٗی ٝمـایت إٓ ثـای اٗنبٜٗب

ٝ ٗٚ ْٛ  ىتٚثغيی اف ثـٗبٓٚ ٛبی آٓٞفىی تؼِیٔی ٓکبتت ٝ صتی ثبالتـ افإٓ، اؿایۀ آالػبت ػٔٞٓی پیـإٓٞ ٗوو ٓبُؼاؿی ػؿکيٞؿ، ٗٚ ػؿ گؾىتٚ ٝرٞػ ػا

عیِی ٛب ٛنت٘ؼ آٗؼؼۀ افٛٔٞٓ٘بٕ ٓب کٚ ػؿٓٞؿػ اٛٔیت ػاٗو ٓت ٝتـٗـی اٗؼکی ْٛ آگبٛی ٗؼاؿٗؼ، ٝٗیق اف ٗوو ٝاؿفه ایٖ  ٛ٘ٞفکٚ ٛ٘ٞف امت ،

ٗٚ ػؿ تؼاٝی پـٓضتٞی، فی اٛٔیت ػؿصلع مالٓت عٞػ اٗنبٕ ، کٔتـیٖ ػاٗو ٝثی٘يی ٗؼاؿٗؼ. ثـعی ػقیقاٗی کٚ ىبیؼ ثب ٗبّ ایٖ ؿىتٚ آى٘ب اٗؼ، ٓتؤملب ؿىتۀ 

ٗو، صتی ثٚ إٓ، یک ؿٝه ٝٓـفاُؼِٔی ؿا کٚ ٓؼٍٔٞ ٝٓتؼاٍٝ ٓیؼاؿٗؼ ٝ گبٛی عیِی ٛب ْٛ ٛنت٘ؼ کٚ ٓضتٞی ػا ٝػؿٓبٕ صیٞاٗبت ٗبرٞؿٝػؿثبؿۀ ػِّٞ ٓـثٞٓ 

كبؿّ)ثـفگبٙ ٝکيتقاؿ ٛٔـاٙ ثب پـٝؿه صیٞاٗبت(  کلو ٛبی مبم ثِ٘ؼ کبؿ ػؿ اٍٝ ٝ آعـ ایٖ ؿىتٚ ؿا، تٜ٘بٝتٜ٘ب ػؿصؼ پٞىیؼٕ ُجبك کبؿثٚ ىکَ رٞٓۀ ملیؼ ٝ

ٓلّٜٞ  ٝ ثقؿگ امت کٚ، صتی ػاٗنتٖ پـٓضتٞی ٓی پ٘ؼاؿٗؼ ٝ ثل؛ ػؿصبُیکٚ پٜ٘بي ایٖ ػاٗو ٓنِکی اعتَبٍی ٝؿىتٚ ٛب ٝ ىؼت ػِّٞ ٝتـٗـی، ثإٓ پیٔبٗٚ 

هـاؿ ػاػٕ ایٖ ؿىتٚ، ثٞیژٙ  ػؿعیِی ٛب اف ٓٞاؿػ، اف هِْ اٗؼاعتٖ ٝ ػؿ صبىیٚ  .ٛـیکی اف ثغيٜبي گٞٗبگٞٗی إٓ، عٞػ ثٚ ػاىتٖ ػاٗو ثیيتـی ٗیبف ػاؿػ

احـات پـثبؿ ی ٝػؿاكـبٗنتبٕ،ایٖ کبؿٝای٘گٞٗٚ ثـعٞؿػ، ثبػج إٓ گـػیؼٙ امت تب عیِی ٛب اف رٞاٗبٕ، ؿبكَ ٝٗب آگبٙ ػؿٓٞؿػ اٛٔیت، ٝیژگی ٛبی ػاٗو ٝتـٗـ

ْ ثبٗتغبة ایٖ ؿىتۀ ػبُی، ٓ٘ضیج اٗتغبة ٝگقی٘و ػؿرٚ یک إٓ ػؿ فٗؼگی ىبٕ، ػؿٛ٘گبّ اٗتغبة تؼیٖ ک٘٘ؼٙ ٝمـٗٞىت مبفؿىتۀ ٓنِکی اعتَبٍی عٞیو

ایٖ ٓٞؿػ ػُنـػی ٛٔـاٙ ثب مبیـٓيکالت ٝٓؼْالت، ٛٔگبٕ ثبػج گـػیؼٙ اٗؼ تب ای٘کٚ ػاٗو ٓت ٝتـٗـی ٗتٞاٗؼ ربیگبٙ ىبینتۀ .ٝاٍٝ، ػٍ عٞه ٗٔی ک٘٘ؼ

ٗنتبٕ ثیبثؼ. ایٖ ؿٝٗؼ ػؿصبُی تضون ٓی یبثؼ کٚ ٗنجت ثٚ ٛـ ثغو ٓنِکی ػیگـی، ٗیبفثٚ كـاگیـی ایٖ ؿىتٚ ػؿاكـب آٗگٞٗۀ اه ؿا ػؿ مـامـاكـبٗنتبٕ

ً ثب صیٞاٗبت ٝكـآٝؿػٛبی صیٞاٗبت، مـٝ کبؿ ػاؿٗؼ. ٗو ٓت پل ػا ثیيتـامت، فیـا ٗقػیک ثٚ کَ ٝ تٔبٓی ٓغبٓجبٕ صویوی ایٖ ؿىتٚ، ثطٞؿٓنتویْ ػایٔب

ٝتـٗـی یکی ٝیبػاٗو  تٜ٘ب گقی٘ۀ امت کٚ ػاٗو ثيـؿا ثيکَ ػِٔی إٓ ػؿ عؼٓت مبیـ ٓغِٞهبت ؿٝی فٓیٖ ثیيتـصیٞاٗبت ٝتب اٗؼافۀ اٗنبٜٗب هـاؿػاػٙ ٝتـٗـی

رٞػات ٝ هؼؿت ثی ٓخبٍ عالهیت كکـی اٗنبٕ ؿا ثب ثیبٕ ِٓٔٞ افُطبكت، ٜٓـثبٗی ٝ ثؼٕٝ کْ ٝکبمت، ػؿعؼٓت مبیـٓٞ اف پیيتبف تـیٖ ثغيٜبي ػِٔی امت کٚ

ب آگبٙ هـاؿ ػاػٙ امت،ُٜؾا،آٗؼؼٙ گـإ ػقیقاٗی کٚ ىبیؼ کْ ٝثیو، ػؿٓٞؿػ ثغيي افعطـات ٗبىی اف آـاُ صیٞاٗبت ٝمـایت إٓ، ثـای اٗنبٜٗ ٓغِٞهبت 

بت ػؿاؿتجبٓ ٓيتـک، ٓیبٕ اٗنبٜٗب ٝصیٞاٗبت، عبٍۀ اكـاػی امت کٚ ثیيتـ ثب صیٞاٗ ػؿعیِی افٓٞاؿػ چ٘یٖ تَٞؿٓیک٘٘ؼ کٚ عطـ اثتالء ثٚ ثیٔبؿی ٛبی اٗؼ، 

  ؿٝمتبیی امت. اٗؼ ٝػالٝتبً ٓت صیٞاٗبت ػؿىٜـٛب ثب ایٖ ٓٞاؿػ کٔتـ مـٝکبؿ ػاؿػ.کٚ ػؿ اٍَ، ثیٔبؿی ٛبی ٓيتـک ، ٓغتٌ ثٚ رٞآغ 

ػٔٞٓی ٓنِکی ٝتـٗـی ٓی پ٘زنبٍ تضَیِی ػؿػٙ مٔنتـ تؼؿیل ٓیگـػػٝٛٔٚ مبُٚ ٍؼٛب تٖ افرٞاٗبٕ ثب كـاگیـی  هبثَ یبػ آٝؿی امت کٚ ْٓبٓیٖ        

ػؿصؼ ٗیبف  ربٓؼٚ ٝکيٞؿافایٖ ػاٗيکؼٙ ٛبی ٓـثٞٓ ثٚ ػاٗيگبٙ ٛب ٝٓؤمنبت  "DVM" ػاٗو ٓنِکی ػؿصؼ ٗیبف ربٓؼٚ، ثٚ مٞیٚ ػاکتـػاٗو ٓت صیٞاٗبت

  تضَیالت ػبُی ػُٝتی ٝعٍَٞی كبؿؽ اُتضَیَ گـػیؼٙ ٝ ثٚ ربٓؼٚ ثگٞٗۀ اكـاػ ٓنِکی کيٞؿ، توؼیْ ٓی گـػٗؼ.

ػؿٓٞؿػکبؿیبثی ٛبی ىـِی، ثیيتـ ػاکتـإ ؿىتۀ ٝتـٗـی ثٚ مطش ػاعَ کيٞؿ، ػؿگنتـٙ ٛبی ٓغتِق ٝگٞٗبگٕٞ، افآٗزِٔٚ ػؿاػاؿات،ثـفگبٙ ٛب  

( كؼب ُیت ک٘٘ؼٙ  ػؿ ثغو اٗزبّ عؼٓبت ٝتـٗـی، کِی٘یک ٛبی I.N.G.O)كبؿّ ٛب( ، ٓؤمنبت ػُٝتی،عٍَٞی ٝػؿٗٔبی٘ؼگی ٛبی ثیٖ أُِِی  ؿیـصکٞٓتی )

ٍضت ثٚ ٝفاؿت ٛبی فؿاػت ،  صیٞاٗبت)یؼ٘ی ػؿٓبٗگبٙ ٛبی صیٞاٗبت(، ػؿ ثغو ٛبی تيغیٌ،  ٗظبؿت ، تُٞیؼات، ایزبػ، اػاؿۀ كبؿّ ٛب ٝىؼجبت ٓـثٞٓ 

پل ىٔب إٓ ػمتٚ  رٞاٗبٕ ػقیقی کٚ تبفٙ ػؿٓنیـتؼیٖ  .ػبٓٚ ، اػاؿات ؽیـثٔ ٝٛٔکبؿ ثب ٝفاؿت مٞػاگـی ٝتزبؿت، كؼبُیت ٛبی اؿفٗؼۀ ؿا اٗزبّ ٓی ػٛ٘ؼ

ٝ تبربیئکٚ ٖٓ ٓیؼاْٗ، ٗوو ! كکـىک ٝ تـػیؼ ؿا ثغٞػ ؿاٙ ٗؼٛیؼ ٓت ٝتـٗـی ٛیچگبٛی ، ؿىتۀ مـٗٞىت مبف ٓنِکی عٞیو هـاؿ ػاؿیؼ، ػؿ اٗتغبة ؿىتۀ 

ػاٗو ٓت ٝتـٗـی ػؿثغو ٛبی ػِٔی تضویوبتی ٓجی، اهتَبػی، ارتٔبػی ، صتی كـٛ٘گی ٝ میبمی، ػؿٓٔبُک رٜبٕ، چئگیـامت ٝػؿػَـ صبّـ ، 

ّٝٔ٘بً ٞػ رٞاٗبٕ مبیـ کيٞؿٛب ٗیقثٚ آؿفٝی پیـٝفىؼٕ ثٚ ػاٗيکؼٙ ٛبی ٝتـٗـی ُضظٚ ىٔبؿی ٓی ک٘٘ؼ، ٝاگـثغت ثب ایٖ رٞاٗبٕ ٓٔبُک عبؿری یبؿٝیبٝؿى

کٔبٍ ثب تٞإ پـػاعت ٛقی٘ٚ ٛبی م٘گیٖ تضَیِی ػاٗو ٓت ٝتـٗـی ؿا کٚ ػؿىٔبؿ ثِ٘ؼ تـیٖ ٛقی٘ٚ ٛبی تضَیِی ػٗیب امت، ػاىتٚ ثبى٘ؼ، ایٖ ؿىتٚ ؿا 

ػؿٍؼ اف ػاٗيزٞیبٕ كـاگیـ ؿىتۀ ػاٗيٜبی ٝتـٗـی ؿا، ػعتـإ   60ػؿ ػٗیبی آـٝفکيٞؿٛبی عبؿری ػؿصؼٝػ  اكتغبؿكـآیگیـٗؼ. افٛٔٚ ربُت تـای٘کٚ ،

ٗوو ٜٓٔی ؿا ػؿ ثٜؼاىت ٝمالٓت ػٔٞٓی ربٓؼٚ ػؿیٖ کيٞؿٛب ػاىتٚ، ثٜؼاىت ٓٞاػ ؿؾائی ٝعٞؿاکی، صلبظت ٓضیٔ فینت ٝت٘ٞع  ٝتـٗـیتيکیَ ٓیؼٛ٘ؼ ٝ

تيکیَ  ٗبتفینت ٓٞرٞػات فٗؼٙ افىٔبؿ ٓٞاؿػی امت کٚ ثبیؼ ػؿ ربٓؼٚ، تٞرٚ ثیيتـی هـاؿ گیـػ ٝهنٔت اػظْ ٓٞاػ عٞؿاکی ؿا تُٞیؼات كـآٝؿػ ٛبی صیٞا

ٔـاٙ ثب ْ ٛٓی ػٛؼ ، ٗیقٗگٜؼاؿی ٝ رٞؿی ایٖ ٍضت ٝمالٓتی ثؼٜؼٙ ربٓؼۀ ٓنِکی ٝتـٗـإ امت ٝ ثٚ ٛٔیٖ ػُیَ ایٖ ىؼبؿکٚ: صیٞإ مبُْ،ؿؾا ٝعٞؿاک مبُ

 اٗنبٕ مبُْ، ٓطـس ٓیيٞػ. ػؿٜٗبیت:

 داًص ّتزًزی، ضبهي جبًجْری، تٌذرستی، صحت ّسالهت حیْاًبت ًّیش جْهع بطزی است. 

 داًطِبی طب ّتزًزی ّاُویت آى
“فخرزاد” احمذ طاهر   
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 حکبيت ًخستیي

ٛ٘گبٓی کٚ صْـت ٗٞس )ع(، ثٚ کيتی مٞاؿىؼ ، پل افإٓ ایيبٕ 

ىغٌ ٗبى٘بمی ؿا ػؿآٗزب ػیؼٗؼ ٝػؿصبٍ كٜٔیؼٗؼکٚ ایٖ ىیطبٕ امت. 

إٓ ٛ٘گبّ ٗٞس )ع( كـٓٞػٗؼ ٝافىیطبٕ پـمیؼٗؼ کٚ ػؿای٘زب چی 

آٓؼٙ اّ تبػؿػٍ یبؿإ تٞ، ربی «ٓیک٘ؼ، مپل ىیطبٕ ػؿپبمظ گلت: 

آب  .«گیـّ، ٓٞؿئیکٚ ػٍ ٛبی آٜٗب، ٛٔـاٙ ٖٓ ٝرنْ ایيبٕ ، ثبتٞثبىؼ

ای ػىٖٔ عؼاٝٗؼ «صْـت ٗٞس )ع( ػؿپبمظ ثٚ ىیطبٕ كـٓٞػٗؼ: 

ر٘بة پ٘ذ  «، آب ىیطبٕ ػؿٓوبثَ گلت: «)د( ، افایٖ رب ثیـٕٝ ىٞ

، ٛالک ٓیکْ٘، افایٖ پ٘ذ چیق، مٚ  ٛنت کٚ ٛٔـاٙ اه، ٖٓ ٓـػّ ؿا 

آب  .«چیقآٗـا ثـایت ٗٔیگٞیْ ٝكؤ ػٝچیق آٗـا ثـایت ثیبٕ ٓیکْ٘

ثـای صْـت ٗٞس )ع( ٝصی آٓؼ کٚ ثـای ىیطبٕ اربفٙ ثؼٛؼ تب إٓ 

ػٝچیقؿا ثـای صْـت ٗٞس )ع( ثگٞیؼ، ثل امت ّٝـٝؿت ثٚ 

گلتٖ مٚ چیقػیگـٗینت. ثؼؼ افإٓ ثـای ىیطبٕ ٓزبٍ ػاػٙ ىؼ تب ثیبٕ 

ٛٔـاٙ ایٖ ػٝچیق کٚ ٖٓ  «إٓ ػٝچیق ؿا ث٘ٔبیؼ، کٚ چ٘یٖ ثیبٕ ػاىت: 

ٓیتٞاْٗ اٗنبٕ ٛبؿا ٛالک کْ٘، یکی إٓ صنؼامت  ٝثؼُیَ ٛٔیٖ صنؼ 

ثٞػٙ کٚ ٖٓ ِٓؼٕٞ ٝٓـػٝػ ىؼّ. ػٝٓیٖ إٓ صـً امت کٚ ثـای آػّ 

، عؼاٝٗؼ )د( ر٘ت ؿا ٓجبس کـػ ٝآب ٖٓ آٜٗبؿا صـً ػاػٙ ، ػؿپبیبٕ 

  .«آـ، کبؿعٞػؿا کـػّ

 حکبيت دّهیي

عؼاٝٗؼ )د( ثٚ صْـت آػّ )ع( ٝصْـت صٞا ػِیٜب اُنالّ، كـٓٞػٗؼ 

ىٔب! ٛـػٝ ػؿر٘ت ٛٔبٕ چیقی کٚ ٓیغٞاٛیؼ ثغٞؿیؼ ، ٓگـ  «کٚ: 

ؿیـاف ثبؿیک ؿٝئیؼٗی ) یؼ٘ی ثبٍطالس ٓؼٍٔٞ یک ػؿعت( ٝصتی ثٚ 

ٗقػیک إٓ ٗـٝیؼ. ُٝی ٛ٘گبٓی کٚ صْـت آػّ )ع( ٝصْـت صٞا ػِیٜب 

اُنالّ، ػؿر٘ت تيـیق ثـػٗؼ، ىیطبٕ ػؿػٍ آٜٗب ، ٝمٞمٚ پیؼاکـػ کٚ 

ثيکَ پـمو ٛب ػؿؽٖٛ إٓ صْـات ثٔیبٕ ٓی آٓؼ، ٓٞؿئیکٚ إٓ 

صْـات افعٞػ ٓی پـمیؼٗؼ کٚ ػُیَ چی ثٞػٙ ٝچینت کٚ عؼٝاٗؼ )د( 

آٜٗب ؿا ثغبٓـ پیو ؿكتٖ ، ثطـف ثٞتۀ ایٖ ؿٝئیؼٗی ؿا ٓ٘غ كـٓٞػٗؼ، آیب 

ػُیَ ایٖ عٞاٛؼ ثٞػ تب ایٖ صْـات ، ٓبٗ٘ؼ كـىتگبٕ افکبؿ عٞؿػٕ 

ٝٗٞىیؼٕ ثی ٗیبف ىٞٗؼ. پل افپیؼا ىؼٕ ایٖ ػٝػُی ٝٝمٞمٚ ػؿٝرٞػ آػّ 

ٖٓ عیـ عٞاٙ ىٔب ٛنتْ، ىٔب  «ٝصٞا ىیطبٕ مٞگ٘ؼ عٞؿػٙ ثٚ آٜٗب گلت: 

آٗگبٙ صْـت آػّ )ع(،  .«اف ایٖ ػؿعت ٓٔ٘ٞػٚ یک اٗؼافٙ ثغٞؿیؼ

اففثبٕ ىیطبٕ ، یبػکـػٕ هنْ ثؾات اهؼك عؼاٝٗؼ)د( ؿاى٘یؼ ، ثٚ چ٘یٖ 

مٞگ٘ؼی یویٖ کـػ ٝچ٘یٖ پ٘ؼاىت٘ؼ کٚ پیـٝی افتيٞین ىیطبٕ ثٔ٘ظٞؿ 

ٗقػیک ىؼٕ ٝعٞؿػٕ افثٜـۀ ٛٔبٕ ؿٝئیؼٗی ٓٔ٘ٞػٚ، ثٚ عیـآٜٗب 

ٝىیطبٕ ، عیـعٞاٙ آٜٗب امت، ُٝی ٛیچگبٙ ثؼیٖ گٔبٕ ٗجٞػٗؼ ، إٓ کنی 

کٚ ثؾات عبٝٗؼگبؿ ػبُْ مٞگ٘ؼ ٓیغٞؿػ،افگٞٗذ ٝػمتۀ ػؿٝؽ گٞیبٕ امت 

ٝهنْ عٞؿػ ثغبٓـ پٜ٘بٕ مبعتٖ کؾة عٞػ، مٞگ٘ؼ ثٚ ٓوؼمبت ؿا ثضیج 

پـػۀ پٜ٘بٕ مبعتٖ الف ٝػؿٝؽ عٞیو ٓٞؿػ امتلبػٙ ٝثٜـٙ گیـی 

هـاؿٓیؼٛؼ. ػؿپبیبٕ پل اففػٕ ُچـت ٝكکـ فیبػ، ثٚ گپ ىیطبٕ اػتجبؿ 

ػاػٙ ، ثنٞی إٓ ؿٝئیؼٗی ٗقػیک گـػیؼٙ، افثبؿ إٓ عٞؿػٗؼٝآب ثٔزـػ 

عٞؿػٕ ثٜـۀ إٓ ، كٞؿاً ، ُجبك ٛبی رّ٘ت افتٖ إٓ ٛب ثیـٕٝ کيیؼٙ 

ىؼ،إٓ ٛ٘گبّ ٓیؼإ ثيکِی آٓبػٙ ىؼ کٚ ٛـیکی افإٓ ػٝتٖ گـإ ٓـتجت 

، تاله ٓیؼاىت تب رنْ عٞػؿا یکی ٗنجت ثؼیگـی پٜ٘بٕ کـػٙ ٝتبثـگ 

ٛب ٛـثغيی افهنٔت ٛبی تٖ ٝثؼٕ عٞػؿا پٞىیؼٙ ٝمتـثؼاؿٗؼ ٝػؿٛٔیٖ 

ػَّ، افمٞی عبٝٗؼگبؿ ػبُْ ، ثگٞٗۀ پـمو گٞٗٚ ، كـٓٞػٙ ىؼ ٝچ٘یٖ 

ٖٓ ىٔب ؿا ، افعٞؿػٕ ثبؿ ایٖ ػؿعت ٓ٘غ کـػٙ  «پـمو ثؼَٔ آٓؼ کٚ: 

 .«ثٞػّ ٖٝٓ ٗگلتٚ ثٞػّ کٚ ىیطبٕ ػىٖٔ ىٔبامت؟

ای  «آب صْـت آػّ )ع( ٝصْـت صٞا ػِیٜب اُنالّ ػؿثـاثـ گلت٘ؼ کٚ: 

عؼاٝٗؼ ! عٞػ ٓب ، ثغٞػ ، ثؼکـػیْ ، صبال اگـ تٞ ثـمـٓب ؿصْ ٗک٘ی 

ٝمپل صْـت آػّ  «ٝٓبؿا ٗٚ ثغيبئی ، ٓب افرِٔۀ فیبٗکبؿإ ٓیجبىیْ

ِٙ دمحمٍََُّ  «)ع( ثب ایٖ اُلبظ ، افعؼٝاٗؼ)د( ػػب عٞامت:  َّْ اَمئََُِک ثِزب ُٜ اَُِّ

ُِی َعِطئیتیِ  ـَ  ِٚ َػَِیَک إَ تَـِل تِ َٓ ا ـَ َٝ َک    .«َػجِؼَک 

ای عؼاٝٗؼ)د( ، ٖٓ افتٞ ، ثـٝی ث٘ؼۀ عبً تٞ صْـت دمحم «تـرٔٚ: 

)ً( ٝ ثَؼهٚ ، ٓـتجبت ٝ کـآبتی کٚ اف ػؿثبؿ، ىٔب ، صبٍَ کـػٙ ، 

ٓـلـت ٓیغٞاْٛ ، ػؿکـػٕ ٛٔیٖ ػػب ثٞػ کٚ عؼاٝٗؼ)د( ، آٗـا ٓـلـت 

 ػاػٝ ثغيیؼ آب ىیطبٕ ؽُیَ ىؼ.

 فسونگری های ش یطان

ِٕ متاـگ  افٛ٘گبّ ِٓٞع آكتبِة ٗزبت ثغو امالّ ، تب کٕ٘ٞ، ػػٞتگـا
ٛبی ػبُی اٗنبٗی ٝ امالٓی ػؿ ایٖ پاٜا٘اۀ گایاتای ٝ  ٝ ٝاؿمتۀ ثباٗؼیيٚ

رٜبٕ امالّ گؾىتٚ اٗؼ، یؼ٘ی اف ٗجی ؿصٔت، دمحمّ ثٖ ػجؼهللا گاـكاتاٚ تاب 
ِٕ ثقؿگ ٝ ٍبصت اٗؼیيٚ ٝػػٞتگـاٗی ثٞػٗؼ کٚ ثب ػػٞت  کٕ٘ٞ ٓـػا

ٛبی فیبػی ؿا اف اكتبػٕ ػؿ ٓا٘ازاالة ثاؼثاغاتای ٝمایابٙ  عٞیو، اٗنبٕ
عؼائی، ثنٞی تٞصیؼ، یکتبپـمتی ، ٗازابت، ثناٞی  ٛبی کلـ ٝ ثی چبٍ 

ٛبی ثقؿگ اٗنابٗای  ٛب ٝ گـٝٙ فٗؼگی ػؿمت اٗنبٗی كـاعٞاٗؼٗؼ، ِّٓت
ِٖ ٗزبت -ٓـِف امالّ ػقیق  ؿا ثٚ آالیو اُٜای ، كاـا  ثغو ٝ ثی ایٖ ػی

عٞاٗؼٗؼ ٝ ثـای ایيبٕ ایٖ پیبّ ػُ٘ٞاف اُٜای ؿا هاـائات كاـٓاٞػٗاؼ کاٚ 
 چ٘یٖ صبکی امت:

ـَ  َٞ كِاي ا ِعا ُٛا َٝ اُٚ  ْ٘ ا ِٓ  ََ ِّ ِػیاً٘اب كَاَِاٖ یُاْواجَا ـَ اإِلْماالَ ٖ یَْجتَؾِ َؿْی َٓ َٝ َٖ ِة ﴿ ا ِٓ
﴾  ]آٍ ػٔـإ/  َٖ ی ـِ َُْغبِم  [85ا

تـرٔٚ: )ٛـ ًی، راق اماالّ، ػیاٖ ػیاگاـی ؿاراٞیاؼ، ٛاـگاق اف اٝ 
 پؾیـكتٚ ٗيٞػ ٝ ٟٝ ػؿ آعـت، اف فیبٌٗبؿإ امت.(

ِٕ امالّ ػقیق ثؼ٘ٞإ یک ػیٖ کبَٓ ٝ ىبَٓ، ػؿ        یؼ٘ی ثؼؼ اف آٓؼ
ٛٔۀ اثؼبػ فٗؼگی، کؼاّ کنی، ػیٖ ػیگـی ؿاثـگقی٘ؼ، ثبُواطاغ کاٚ ثاٚ 

امات، ایاٖ اماالّ ػاقیاق امات کاٚ  عطب ؿكتٚ ٝ ؿاٙ عٞػ ؿا گْ کاـػٙ
تاٞاٗا٘اؼ  ٛب ٗیق، ػاؿای ػقت، ىـف، هؼؿت ٛناتا٘اؼ ٝ ٛاْ ٓای ٓنِٔبٕ

 فٗؼگی عٞیو ؿا مـٝمبٓبٕ ثٚ ثغي٘ؼ.

ػؿ تبؿیظ امالّ ػػٞتگـإ ٝ هِْ ثؼمتبٗی ثٞػٗؼ کٚ ثب هِْ، كاکاـ ٝ      
ٛبی ٓجبؿفٙ ، اماپ كاکاـٝهاِاْ عاٞیاو ؿا  اٗؼیيۀ ٗبة عٞػ، ػؿ ٓیؼإ

رٞالٗیؼٙ ٝ رٞآغ عٞیو ؿا اف ٓ٘زالة ثؼثغتی ٝ اكنبؿگنایاغاتاگای، 
ثنٞی ؿٝى٘گـی، ثیؼاؿی ػی٘ی كـاعٞاٗاؼٗاؼ ٝ اف اكاتابػٕ ػؿپاـتاگابٙ 

 ٗبثٞػی ٗزبت ػاػٗؼ. 

آـٝف ٓب ٓؼیٕٞ ٛٔبٕ ػػٞتگـاٗی ٛنتیْ کٚ ٛأاۀ ٓياکاالت ،        
كـمب ؿا پیٔٞػٙ اٗؼ ٝتٞاٗنتٚ اٗؼ تاب ػؿ  ٗيیت ٝ كـافٛبی فٗؼگی ٓبهت

تبؿیظ فؿیٖ امالّ، اكتغبؿ ثیبكـی٘٘ؼ ٝ ٗبّ عٞیو ؿا ثاب اكاتاغابؿ حاجات 
 ک٘٘ؼ.

اَ،  ػؿ ای٘زب ثگٞٗۀ گؾؿا، ىٔب ؿا كـا ٓی      ّٔ عٞاْٗ ثٚ گاٞىاۀ اف تاضا
ٍجـ ٝ امتوبٓت ػػٞتگـ ٝاهؼی امالّ، صْـت دمحم ثٖ ػجؼهللا  ٓؼاِاْ 
ٝ ٓ٘زی ؿامتیٖ ثيـیت کٚ ثؼ٘ٞإ یک ػػٞتگـ ؿامتایاٖ، ػؿ ٓاوابثاَ 
تٔبٓی ٓيکالت، ٛٔبٗ٘ؼ یک کٞٙ امتٞاؿ ٝٓضاکاْ ثابهای ٓابٗاؼ ٝ پایابّ 

 ثغو اُٜی ؿا ثگٞه ٛٔۀ رٜبٗیبٕ ؿمبٗیؼ. ؿٝس

ػابُایاواؼؿ   آب پـمو ػؿای٘زبایٖ امت کٚ چگٞٗٚ ػػٞت ایٖ ىغَیت
 امالّ، تؤحیـ عٞػ ؿا ثبالی رٞآغ اٗنبٗی گؾاىت؟

پبمظ: ػؿ یک کالّ، اعالً، ثبٝؿ ٝ یویٖ ػاىتٖ ثٚ ػػٞت، گؾىت ٝ 
َ ػؿ ٓوبثَ پِياتای ّٔ تاـ، ٍاجاـٝ  ػاؿی ٝ اف ٛأاٚ ٓاٜاْ ٛاب، آابٗات تض

یؼ ثیو اف صؼ ثٚ پیـٝفی ػػٞت عٞیو،  ّٓ پبیؼاؿی، ٍؼم ٝ ؿامتی، ا
ضجّت ثٚ ٗٞع ثيـ مـػؿگْ ٝ ؿٛب مبعتٖ ایٖ ٓٞرٞػ ) اٗنبٕ( ربٛاَ  َٓ

ٛبی ٓبؿٞتی ٝ ىیطبٗی، اثٞرِٜی ٝ ثُٜٞجی  ٝؽُیَ اف فیـ ظِْ تبفیبٗٚ
ٝ ٓجبؿفٙ ثب ٛـٗٞع ثیؼاػگـی، ٛٔٚ ٝ ٛٔٚ ،ػٞآَ ثاٞػٗاؼ کاٚ اف دمحمّ 

ثاؼیاَ ػؿتابؿیاظ  ٓبٕ ىغَیت تؤحیـگؾاؿ ٝ یک ػػٞتگـ ٝاهاؼای ، ثای
صیبت ثيـی مبعت ٝ چ٘بٕ ىغَیت ؿمٍٞ گـآی امالّ، صْاـت 

تاـیاٖ ٓاٞاٗاؼای، ثاـ ماـ ؿاٙ ػػاٞت  دمحمّ ؿا آثؼیؼٙ مبعت کاٚ ثاقؿگ
 ایيبٕ، تؤحیـی ٗکـػ.

ػؿ ایٖ ٓوبٍ کٞچک، ٖٓ هَۀ ؿا اف کتبة میـت ٗجاٞی فیاـٗابّ       
ٛب ٝ اٗؼؿفٛب(  ٗجيتۀ ػػٞتگـ ثقؿگ ٝ ٓتلّکـ امالّ، ٓاـصاّٞ  )ػؿك

کٚ تٞمُّٔ ٗٞین٘ؼۀ فثاـػمات ٝ تاٞاٗابی «  � ػکتٞؿ َٓطلی مجبػی «
اف ػـثی ثٚ پبؿمی ثـگاـػإ ىاؼٙ،  «كَْ اُـصٖٔ كبَّ «کيٞؿٓب 

 كـا ٓیغٞاْٗ.

صویت ایٖ امت، پل افای٘کٚ اٛبُی ّٓکٚ ،اف پؾیـه ػػٞت ثٚ اماالّ  
آت٘بع ٝؿفیؼٗؼ، ثٜتـیٖ ػُیَ ثـتَٔیْ هبٓغ پایاـأاجاـاکاـّ)ً(  ػؿ 
یؼی ػؿ كکـ ایيابٕ  ّٓ امتٔـاؿ ٝ اػآۀ ػػٞت، ػؼّ ؿاٙ یبكتٖ یؤك ٝ ٗبا
 –ٓج٘ی ثـ ٗپؾیـكتٖ ػػٞتو اف مٞی ٓـػّ ثٞػ. پیبٓجـ ثـگقیؼۀ امالّ 

ٍ ػػٞت اٛاَ  )ص(،صْـت دمحمّ ّٝ پل اف آٗکٚ ٓٞاٗؼی ؿا ػؿ مبصۀ ا
)ّٓکۀ ٓکـٓٚ( ٓيبٛؼٙ کـػٗؼ، ػؿ تاله تيغیٌ مبصۀ رؼیؼی ثـآٓؼ؛ 

کاـػٕ اٛاَ حاوایاق،  تب ػػٞتو ؿا ثٚ ٓـػّ آٗزب ثـمبٗؼ. ٓخالً : تياٞیان
کٞػکبٕ ٝٗبثغـػإ ؿا ثـای اؽیت پیبٓجـاکـّ ، ثٜاتاـیاٖ ػُایاِای امات 

ـّ ٝ ثؼی ػؿ ٛٔٚ گاٞٗاٚ، ماـىات ػاؿػ ٝ آٗاٜاْ   رب، ثٚ یاک ثـای٘کٚ ى

اػتٔبػ  ٝ اتکب ثٚ ٗابثاغاـػإ ػؿ اؽیات ػػاٞتاگاـإ ؿاٙ عایاـٝكاالس. 
ػؿٜٗبیت ثؼُیَ اٍبثت م٘گ ٛبی ٓلالٕ ثـمـٓاجابؿک اه، راـیابٕ 

ِٕ عٕٞ اف هؼّ ٛبی ٓجبؿک ؿمٍٞ گـآی، صْـت دمحمّ)ً(  ٗیق  میال
اَ عاؼاػاػ ٝهاجاُٞای ٍاجاٞؿاٗاۀ ػػاٞتاگاـ،  ثقؿگ ّٔ تـیٖ ٓخبُی، اف تضا

ٛب ػؿؿاٙ صٍَٞ ؿّابء  هللا امات ٝ  ٛب ٝ پؾیـكتٖ ؿٗذ ٓزٔٞع اؽیت
صْـت  ػؿ  ػػبٛبئی پیبٓجـاکـّ  ػؿ إٓ ثبؽ، تؤئیؼ ثٚ ؿامت ثٞػٕ إٓ

ٛاب ٝ  ک٘ؼ ٝاٝ کٚ ػؿ ثـاثـاه ماغاتای آـ ػػٞت ٝاػآۀ ؿاٙ امالّ ٓی
چیقی  ٓيکالت هؼ ػِْ کـػ، ثـای اٝ رق ؿّبی هللا تؼبُی، ػیگـ ٛیچ

اؿفىی ٗؼاىت، اٝ ثٚ ؿّبٓ٘ؼی ثقؿگبٕ، فٓبٓؼاؿإ، ػبٓۀ ٓاـػٓابٕ  
 گٞیؼ: ػٛؼ؛ فیـا اٝ ٓی ٝ ؿیـٙ... ؿا اٛٔیت ٗٔی

ُِي﴿ ٌت َػَِيَّ كاَلَ أُثَب َْ ْٖ ثَِي َؿ ٌُ ْْ یَ َُ ْٕ  ﴾ إِ

اٛٔیاتای ثاٚ ایاٖ ّٝاغ  تـرٔٚ: )اگـ تٞ ثـ ٖٓ عيْ گـكتٚ ثبىی، ٛیچ
 ػْٛ.( ٗٔی

 'ؿمبٗؼ کٚ ػػٞتگـ تٜ٘اب اف عاؼاٝٗاؼ ٛٔچ٘بٕ ایٖ ػػب ثٚ ٓب ٓی          
عاٞاٛاؼ  ثـػ ٝ اف اٝ اماتاؼابٗات ٓای امتٔؼاػ رنتٚ ٝ تٜ٘ب ثٚ اٝ پ٘بٙ ٓی

تٞإ ثـػاىت کـػ کٚ تاـك ػػاٞتاگاـ ٛأایاياٚ اف  ٝٗیقافایٖ ػػب ٓی
امت ٝ ثٚ ؿْت ٝ عياْ ػیاگاـإ اٛأایاتای  مغٔ ٝ ؿْت عؼاٝٗؼی

امت ثـای إٓ ػؼٙ رٞاٗبٗی کٚ تي٘اۀ  هبیَ ٗینت. ثٚ ػؿمت، ایٖ ػؿمی
ٝاؿػٓایاؼإ  )ج(،عٞاٛ٘ؼ ثؼ٘اٞإ ػػاٞتاگاـإ ػیاٖ هللا اٗؼ ٝ ٓی ػػٞت

 ٓجبؿفٙ ىٞٗؼ.

ٛابئای ٓاٞراٞػ امات کاٚ  ٛب ٝ ٍؼٛب ٓخابٍ ٝػؿك ػؿایٖ ؿٝاٍ ػٙ      
ٍلضبِت تبؿیظ امالّ ؿا ؿٗگیٖ مبعتٚ ٝٛٔٚ ٓجایّاٖ تااله ٝ کاٞىاو 

ٛابئای اٗاؼ ثاـای   ٛب ٛٔٚ ػؿمی ثیؼؿیؾ ػػٞتگـإ ٓنِٔبٕ امت ٝ ایٖ
کا٘اؼ؛ تاب  ٗنَ ٛبی آی٘ؼٙ کٚ گؾىتۀ ثقؿگابٕ ػػاٞتاگاـ ؿا ثابف گاٞ ٓای

ػؿمت ثیبٓٞفٗؼ، صنبة ىؼٙ ٝ ػهین گبّ ثـػاؿٗؼ، عٞػ ؿا ػؿ ٓاوابثاَ 
گـػػ مپـ هاـاؿ ثاؼٛا٘اؼ ٝٓاـػاٗاٚ  ٓی  ٛـگٞٗٚ ٓيکِی کٚ ٓبٗغ ػػٞت

ایيابٕ هاـاؿ  ثـفٓ٘ؼٝ ػؿ ٓوبثَ ٓيکَ اٗؼکی کاٚ ثاـ ماـ ؿاٙ ػػاٞت
گیـػ، عٞػ ؿا ٗجبعتٚ؛ ثَ، ٛٔبٗ٘ؼ کٞٙ ، ثـ ربی عٞیو اماتاٞاؿ ٝ  ٓی

ٓضکْ ثٞػٙ ٝ ثب تٞکَ ثـ هللا )د( ، ؿاٙ عٞیو ؿا پایأاٞػٙ ٝؿٛاـٝؿاٙ 
 عؼا ثبى٘ؼ. ٝٓب ؽُي ػِي اَّللَّ ثؼقیق.
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