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 همذهِ
٠الوه بك ٤یكهكؾهی بىؾو، ظؿا٬ّل هٙالبات هكؾم قا اشابث يکكؾ و ياکاقآهؿی ٨اظٍی قا بكول ؾاؾ ولی با پیكولی لىی قژین  په 

وكکاق آهؿ که ٠لی ق٤ن وشىؾ شًگ  ، يٝاهی با پٍحیبايی هكؾم و قهبكی ؾ٬ی٫ اهام ؼمیًی٧ۿ۽ۻاي٭الب اوالهی ؾق وال 

های ٨كهًگی، اق يمىؾ و به ذمك يٍىث و ؾوحاوقؾهای لیاؾی قا ظىلههای ؼىؾ قا هىحعکن و اوحى جعمیلی، به وك٠ث پایه

ه المللی، ایصاؾ کكؾ، ال شمله؛ گىحكي ٨كهًگ  ی ؾاؼلی و بیىویاوی، اشحما٠ی، ا٬حّاؾی، ٠لمی و ١ًِحی و يٝاهی ؾق ٠ِك

هی، اوح٭الل، جع٭٫ اوالهی، اظیای هىیث اوالهی، جبلىق هًك ؾیًی، پیٍك٨ث های ٠ٝین ٠لمی، ِؿوق ٨كهًگ اي٭الب اوال

واالقی ؾیًی، آلاؾی ايؿیٍه و بیاو، ایصاؾ يهاؾ های اي٭البی، گىحكي بیؿاقی اوالهی، گىحكي ٠ؿالث اشحما٠ی،  هكؾم

 ؼىؾک٩ایی ا٬حّاؾی و... به اقه٥او آوقؾ.

ىق ها اوحبؿاؾ همیٍه ؾق کٍ«:ايؿال١الی ؾق بیاياجی به جىِی٧ و١ٔیث پیً ال اي٭الب اوالهی پكؾاؼحهٜلهه٭ام ه١ٝن قهبكی هؿ

گّك ؼاقشی هْحکی بىؾه اوث. اوحبؿاؾ و ؾیکحاجىقی و ؼىؾکاهگی ظکىهث پهلىی و ٬بل ال آو به  های ولٙه به پٍحیبايی ٬ؿقت

ا، اْول هْحکی به  ٌکل ؾیگكی ظکىهث ٬اشاق، به ؼا٘ك اْجکای آيها به ٬ؿقت اؼاو، هْحکی به ايگلیه؛ هعمؿٔق های بیگايه بىؾ. ٔق

کكؾيؿ و هك  کكؾ؛ آيها هن ال او ظمایث هی ؿ هْحکی به آهكیکا بىؾ. او هًا٨ٟ و ي٩ىـ آهكیکا قا بك ٘ب٫ هیل آيها جؤهیى هیايگلیه و ب١

ؾاٌحًؿ و پیٍك٨ث ٠لمی و کكؾيؿ. پًصاه وال ایى هلث قا لیك ٨ٍاق اؼحًا٪ يگه ؼىاوحًؿ، با ایى کٍىق و ایى هلث هی کاقی هی

٧ کكؾيؿ  جكیى ؾوقاو ؾق ؾوقايی که ال لعاٚ شهايی بهحكیى و آهاؾه١ًِحی و ٨كهًگی و اؼال٬ی او قا 
ْ
ها بكای ایى پیٍك٨ث بىؾ، هحى٬

 ۻ»ؾاؾو به اقباباو ؼاقشی بىؾ. کكؾو ذكوت و ؼؿهث ؾاٌحًؿ. هْمث آيها ٠یً و يىي، شمٟو ایى هلث و ایى کٍىق قا ٠٭ب يگه

پیٍك٨ث کكؾ اها ؾٌمًاو اوالم و ایكاو هكگم ال پای يًٍىحًؿ و اها با وشىؾ ایى ٌكایٗ، اي٭الب اوالهی به پیكولی قویؿه و 

همىاقه بك وك قاه ایى اي٭الب هكؾهی هىايٟ ایصاؾ کكؾيؿ، اها بعىل ٬ىه الهی و هؿیكیث اي٭البی اهاَهیى اي٭الب و بّیكت هلث 

 ايؿ.ٌكی٧ ایكاو، هكگم به اهؿا٦ ٌىم ؼىیً يكویؿه

های يٝاهی و  ها و یىقي ی جى٘ئه ؾٌمًاو اوالم و ایكاو با همه«:اٌاقه ٨كهىؾيؿ ایٍاو ؾق بیايات ؾیگكی به ایصاؾ هىايٟ

ؿ و جکاهل بالؾاقيؿ، و هلث ایكاو با پیٍحالی ٌهیؿاو و ایراقگكاو و  ا٬حّاؾی و ٨كهًگی يحىايىحًؿ ایى کلمه ی ٘یبه قا ال ٌق

ی  وحاوقؾ گكايبهای ؼىؾ قا پاوؿاقی کًؿ و به ي٭ٙهقلهًؿگاو ؼىؾ، با جمىٯ به اوالم و ایماو ِاؾ٬ايه و هىٌمًؿايه جىايىث ؾ

ی ؼىؾ بكای  گكی، ال جالي ؼّمايه ی ک٩ك و ٜلن و اوحکباق و هاؾی ذبات و اوحعکام بكوايؿ. هكگم يبایؿ گماو کكؾ که شبهه

يبایؿ کكؾ که شمهىقی اوالهی هحبلىق اوث ؾوث بكؾاٌحه اوث؛ ولی ٌٯ يیم   آویب قوايؿو به اي٭الب که اهكول ؾق ٬الب يٝام

٘لباو، و همث بلًؿ هلث ایكاو و ؾق پیٍاپیً همه، هصاهؿت و ایراق هؽلّاو و ال شاو  ی ظ٫ اهكول و همیٍه، جالي هؽلّايه

ای قا ؼًری ؼىاهؿ کكؾ و يیكوی ٠ٝین ایماو و  يهاؾ، بك هك ؾٌمًی پیكول ؼىاهؿ ٌؿ و هك جى٘ئه گفٌحگاو و شىاياو هئهى و پاٮ

 ۼ»های ؼٙیك، وؽى اول و آؼك قا ؼىاهؿ گ٩ث. وی هیؿا ایراق ؾق همه

آوقؾو چًیى ؾوحاوقؾهایی ؾق يٝام اوالهی، جمام کاق يیىث بلکه ظ٩ٛ و١ٔیث هىشىؾ و جك٬ی به هؿاقز باالجك  بًابكایى، بؿوث

ًیى ای هؿٜله ال١الی ؾق لهیًه ظكاوث ال ایى ؾوحاوقؾها چ شايبه اوث، لفا اهام ؼاهًه يیالهًؿ جالي و هىٌمًؿی همه

جىايؿ بکًؿ،  ؾٌمى ال بؿگىیی يىبث به اي٭الب و کٍىق و يٝام اوالهی، بال يؽىاهؿ يٍىث. کاقی که ؾٌمى هی« ٨كهایًؿ:  هی

ق٤ن ایى ٠مل ؾٌمى، ٌما ؾوحاوقؾ بمقگ اي٭البحاو قا ٬ؿق بؿايیؿ و اوالم و يٝام اوالهی و  جبلی٣ ٠لیه اوالم و اي٭الب اوث. ٠لی

ٌؿو، واؼحى ليؿگی به ٌکلی   لیىحى، کاهل  ام ؾق ه٭ابل هلث ها جكوین کكؾيؿ، ظ٩ٛ کًیؿ. اهام، قاه آلاؾاي٭البی و قاهی قا که اه
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ای ؼؿا و ؾوحىق اوالم اوث، واليؿگی ظ٭ی٭ی ليؿگی و ٠ؿم والي با ٬ؿقجهای ٔؿ اوالهی قا به ها يٍاو ؾاؾ.  که هىقؾ ٔق

 ۻ»های بیىث و ؾوم بهمى اوث. ها، بكای ها ؾقن ایى

چهل وال ایىحاؾگی ؾق هىیك «ی پیٍك٨ث و ٠ؿالث، کحاب ای و ؾق پایاو ؾههات اهام ؼاهًهيچه بیاو ٌؿ و ؾق قاوحای هًىیْ بًابكآ

ن له ؾقباقه» پیٍك٨ث و ٠ؿالث
ْ

-ی پیٍك٨ث و گىحكي ٠ؿالث ؾق ٘ىل چهل وال ال ٠مك اي٭الب اوالهی شمٟظاوی بیايات ه١ٝ

 ٌؿه اوث. ٠كٔه آوقی و جبىیب

 يمائین. ؾايی هی٬ؿق ٨كهًگی ٨صك جٍکك و  ه١اويث آهىلي و پژوهً وحاؾ  ولظمات ا٠ٕای هعحكم ٌىقای ٠لمی ؾق پایاو ال 

 

 

وحاؾ ٨كهًگی ٨صك اي٭الب اوالهی 
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 فلل اٍل: هفبّین ٍ کلیبت

 مفهوم ایستادگی
ها ِعبث کًؿ.  ی ایماو بكای آو ؛ ال ظٕكت ج٭أا کكؾيؿ ؾق باقه»وئل ٠ى اإلیماو«ام يهس البال٤ه آهؿه اوث:  ؾق ظکمث وی

ها هعکن بىؾ،  ؛ ایماو قوی چهاق پایه اوحىاق اوث. هًٝىق ال چهاق پایه ایى اوث که اگك پایه»اإلیماو ٠لی اقبٟ ؾ٠ائن«٨كهىؾ: 

اها به  ٌىؾ، ٘ىق کاهل وا٬ٗ يمی قیمؾ. به ها وىث ٌؿ یا ٨كوقیؽث، ایماو به هماو يىبث ٨كوهی هايؿ؛ اها اگك پایه ایماو قو هی

بك و الی٭یى و ال١ؿل و الصهاؾ«قیمؾ. ظٕكت ایى چهاق پایه قا بیاو ٨كهىؾيؿ:  هماو يىبث ٨كوهی ّْ و   ایىحاؾگیاول، ». ٠لی ال

ؼىاهیؿ کاقی قا ايصام  ای قا ؾيبال کًیؿ؛ جا آؼك پای آو بكياهه بایىحیؿ. هی ؼىاهیؿ بكياهه هاوث. هی ی لهیًه اوح٭اهث ؾق همه

آیؿ، ؾق ه٭ابل آو هّیبث ؼىؾجاو قا ال ؾوث يؿهیؿ. واشبی بك ٌما ه٭كق  جمام کًیؿ. اگك هّیبحی پیً هی ؾهیؿ؛ آو کاق قا

گیكیؿ،  ظىِله و ال پا ا٨حاؾه يٍىیؿ. اگك ؾق ه٭ابل گًاهی ٬كاق هی ٌىؾ؛ بكای ايصام ؾاؾو واشب جعمل ؾاٌحه باٌیؿ و بی هی

ایىحاؾگی، ؾق همه شا یکی اوث؛ ی١ًی   ه١ًایشایی يمىؾی ؾاقؾ. البحه ایىحاؾگی کًیؿ و جىلین گًاه يٍىیؿ. ایىحاؾگی ؾق هك

ؾهؿ: ِبك ؾق ه٭ابل ا٘ا٠ث، ِبك ؾق  هماو ٬ىت ايىايی و اوح٭اهث و پا٨ٍاقی؛ هًحها هكشایی یٯ ٘ىق ؼىؾي قا يٍاو هی

 ۻه٭ابل ه١ّیث، ِبك ؾق ه٭ابل هّیبث.

 مفهوم پیشرفت
 ی همه ال. اوث شايبه همه ٍك٨ثیپ ٍك٨ث،یپ ال ه٭ّىؾ. ىثیي هعٓ ّث شه کی ؾق ٍك٨ثیپ ىث؟یچ ٍك٨ثیپ ال ها ه٭ّىؾ

 ؾق ٍك٨ثیپ ،ی٨ًاوق و ؾايً ؾق ٍك٨ثیپ ،یهل ذكوت ؿیجىل ؾق ٍك٨ثیپ: اوث ٍك٨ثیپ وماواق و ىحهیٌا هلث، ىیا کٍىق، ؾق اب١اؾ

 ثیاهً هن ،یاشحما٠ ثیاهً نه - کٍىق ثیاهً ؾق ٍك٨ثیپ ث،یه١ًى ؾق و اؼال٪ ؾق ٍك٨ثیپ ،یالملل ىیب ٠مت و یهل ا٬حؿاق

 .یوق بهكه یاقج٭ا ؾق ٍك٨ثیپ - هكؾم یبكا یاؼال٬

 هكؾم ٠مل و ـهى بك یٌکً ٬ايىو بٍىؾ، ی٬ايىي یب ؾچاق یهلح اگك که ؛یاشحما٠ ايٕباٖ و یگكائ ٬ايىو ؾق ٍك٨ثیپ ىیهمچً

 که یمیچ ؛یهل ايىصام و وظؿت ؾق ٍك٨ثیپ. ٌؿ يؽىاهؿ کٍىق و هلث آو بیيّ یؾقوح و ه١٭ىل ٍك٨ثیپ چیه بٍىؾ، ظاکن

 که یهائ ًهیله ی همه با قا ؼىؾ ايىصام و اجعاؾ ها هلث ؼىٌبؽحايه اها بميًؿ؛ هن به قا آو ايؿ کكؾه یو١ اي٭الب اول ال ؾٌمًاو

 ٍك٨ثیپ. نیببؽٍ اقج٭اء و نیکً ٍحكیب هكچه ؿیبا ها قا ىیا اوث؛ کكؾه ظ٩ٛ كؾ،یبگ ٬كاق اوح٩اؾه وىء هىقؾ ج٩ك٬ه یبكا بىؾ همکى

ؿ ؾق ٍك٨ثیپ. ٌىيؿ بكؼىقؾاق ق٨اه ال بحىايًؿ ٘ب٭ات ی همه ؛ی٠مىه ق٨اه ؾق ؿ ،یاویو ؾقک که ؛یاویو ٌق  ٬ؿقت ،یاویو ٌق

 اوث؛ ؾٌمًاو یهایبؿؼىاه ه٭ابل ؾق ىیپىالؾ ظّاق کی هرل ها، هلث ثیشم١ هايًؿ یمی٠ٝ ثیشم١ یبكا یاویو لیجعل

ؿ ؿیبا ها لفا ؿ لعاٚ ال ها هكؾم. نیكبب باال قا ؼىؾ یاویو ٌق  ىیا ؾق بال اها ًؿ؛یشلى هاهلث ال یاقیبى ال هن اهكول ،یاویو ٌق

 ظك٦ با البحه. بٍىؾ ٍك٨ثیپ ؿیبا ها ًهیله ىیا ی همه ؾق ؛یهل ی اقاؾه و ٠مم ،یكیپف ثیهىئىل. نیکً ٍك٨ثیپ ؿیبا هن شهث

 .ؾاقؾ اللم یمیق بكياهه و جعكک يؿاقؾ؛ یاذك کا٤ف یوق  مهایچ ىیا يىٌحى ؾاؾ، ايصام یکاق جىاویيم ال٩اٚ با ٌىؾ،یيم

                                                           
 .۽٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۺۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هیئث ؾولث، ۻ



 ۼ

 

اگك ؾ٬ث کًین، پیٍك٨ث، هن قاه و هىیك اوث، .ها ٠كْ کكؾین که هؿ٦، پیٍك٨ث اوث. پیٍك٨ث به ه١ًای جعكٮ ؾائمی اوث

جىايؿ   ٘ىق ظكکث به شلى هی  هکه پیٍك٨ث ی١ًی ظكکث به شلى. چ  ظالی گىئین هؿ٦، پیٍك٨ث اوث؛ ؾق  هن هؿ٦ اوث. ها هی

چًاو آ٨كیؿه   ٌىؾ. ی١ًی ؼؿای هح١ال ايىاو قا آو  هؿ٦ ٬كاق بگیكؾ؟ جىٔیعً ایى اوث که پیٍك٨ث ايىاو هكگم هحى٧٬ يمی

چه ؾق هكاظل   -ای که ٌما بكویؿ  قوؿ. به هك هكظله  های هؽحل٧، هیچ و٬ث به ظؿ ی٭٧ يمی  اوث که ظكکث او به شلى ؾق هیؿاو

   -هاؾی و چه ه١ًىی 
 
هًؿ به پیٍك٨ث، ه١ًا يؿاقؾ. بًابكایى پیٍك٨ث، هن قاه اوث،  جى٧٬ ؾق آو هكظله، بكای ايىاو ٠ال٬ه هٙمئًا

 ۻهن هؿ٦ اوث. بایؿ ؾائن به ظكکث اؾاهه ؾاؾ و پیً ق٨ث.

 ـشفتیپّبی ٍ هؤلفِؿشایي 

 تغایش پیؾشفت َ تُعؼٍ. 1
 يؽىاوحین کلمه» پیٍك٨ث«  کلمه

 
جىو١ه، یٯ   قا به کاق ببكین. ٠لث ایى اوث که کلمه» جىو١ه«  قا ها با ؾ٬ث ايحؽاب کكؾین؛ ج١مؿا

ی و ه١ًا  ها با آو الحماهات همكاه يیىحین، هىا٫٨ يیىحین. ها یباق اقٌل
 
ی ؾاقؾ؛ الحماهاجی با ؼىؾي همكاه ؾاقؾ که اظیايا

کاق ؼىؾهاو   قین ؾاؼل هصمى٠ه٨همًؿ، بیاو هح١اق٦ شهايی قا که ه١ًای ؼاِی قا ال آو هی  ؼىاهین یٯ اِٙالض شاا٨حاؾه يمی

 ها ایى وام ».پیٍك٨ث«کًین؛ ایى ه٩هىم ٠باقت اوث ال  بکًین. ها ه٩هىهی قا که هىقؾ يٝك ؼىؾهاو اوث، هٙكض و ٠كٔه هی

قؾین. قا آو» اوحکباق»  اوح٩اؾه يکكؾین؛ کلمه» اهپكیالیىن«  این. ها ال کلمه يگك٨حى ه٩اهین قا ؾق هىاقؾ ؾیگكی هن ؾق اي٭الب ؾاٌحه 

ی ؾق ه١ًای اهپكیالیىن وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که هىقؾ يٝك ها يیىث. ظىاویث ها بك قوی آو لوایا يیىث؛ یهمکى اوث یٯ لوایا

آیؿ. لفا ایى قا هٙكض کكؾین، ؾق اي٭الب شا ا٨حاؾ؛ ؾيیا هن  به ؾوث هی» اوحکباق«  ی اوث که ال کلمهیظىاویث ها بك قوی آو ه١ًا

 ۼهمؿ.٨ اهكول هًٝىق ها قا هی

 همشاٌ با ػذالت ؾشفتیپ.2
 ی٠مىه ؾقآهؿ قا، یهل ياؼالُ ؿیجىل ها که یًیا. ىثیي اوالم يٝك هىقؾ ٍك٨ّث یپ يباٌؿ، همكاه ٠ؿالث با اگك ٍك٨ثیپ. ٠ؿالث اها

 ؾاٌحه ؼىؾٌاو یبكا الى٦ و آال٦ یا ٠ؿه باٌؿ، یيابكابك باٌؿ، ٓیجب١ کٍىق ؾاؼل ؾق اها ن،یبكواي یباالئ ق٬ن کی به قا کٍىق

 يٝك هىقؾ که ىثیي یٍك٨حیپ آو ىیا ؽىاهؿ؛یه اوالم که ىثیي یمیچ آو ىیا کًًؿ، یليؿگ ثیهعكوه و ٨٭ك ؾق یا ٠ؿه باًٌؿ،

 ۽.بٍىؾ ىیجؤه ٠ؿالث ؿیبا. باٌؿ اوالم

 خُییپیؾشفت هًهای فشدهسُسی َ لزت.3
 یایؾي. ىثیي ٍك٨ثیپ باٌؿ، یهبحً اقؾ،ؾیه ؾووث هٙل٫ ٘ىق به ايىاو که یلفاج ی اباظه و ی٨كؾهعىق بك که یٍك٨حیپ

 هك. يباٌؿ یگكیؾ به یج١ؿ که اوث ىیا ٨٭ٗ ٌكً٘ که یلفج هك لفات؛ یاباظه: اوث اوحىاق هیپا ىیا بك اهكول ٤كب ی١ًِح

 .کى ییشى لفت اوث؛ هباض ،یؾاقیه ؾووث که یمیچ

 ی٘ب٭ه کی ؼؿهث ؾق که یجعىل و ٍك٨ثیپ باٌؿ، گكیؾ یهاهلث پىك٨ث یبها به و گكیؾ یهاهلث به ٜلن بك یهبحً که یا٬حؿاق

 ؼؿهث ؾق که یٍك٨حیپ .ىثیي ها يٝك هىقؾ اوث، ٘ىق ىیا ی٤كب یکٍىقها ؾق اهكول که باٌؿ، - ؾاقهیوكها ی ٘ب٭ه - ؼاَ

 ۾.اوث پىك٨ث باٌؿ، ؾاقها هیوكها ی٘ب٭ه

 پیؾشفت با زفظ هُیت دیًی َ هّلی.4
 و ٌؿوسیقا ؿ،یج٭ل .ىثیي ٍك٨ثیپ بؿهؿ، ؾوث ال قا ؼىؾي ايىاو و باٌؿ همكاه یله هىح٭ل ثیهى باؼحى با که یٍك٨حیپ 

 .ىثیي ٍك٨ثیپ ؿ،یج٭ل ٍك٨ثیپ
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 یکٍىقها و ی٤كب یهكلها ها،هكل ٘ك٦ آو که چه هك که ؾايٍگاه؛ ؾق ییگكاجكشمه ٠لن، کكؾو یؿیج٭ل ا٬حّاؾ، کكؾووابىحه

 قا ىیا ها و ىثیي ٍك٨ثیپ ليؿ؛یه ظك٦ ٠لن هؽال٧ ًؿیبگى لؾ، ظك٦ یکى كاگ و نیکً جكشمه قا هماو ها ايؿ، گ٩حه ،ییاقوپا

 ٍك٨ثیپ ،یوال هؿل یشا به یبال هؿل و کكؾو ولب قا یهل یاواله ثیهى کكؾو، ه٥ٍىي قا یهل و لباو .نیؾاي یيم ٍك٨ثیپ

 ۻ.نیؾايیيم ٍك٨ثیپ قا ٌؿو ی٤كب و ٌؿو وابىحه ها. ىثیي

 ی آوبکاسگیشَ  هاپیؾشفت دس دايؼ.5
 به قا ؾايً ىیا ن؛یكیبگ٨كا قا الهاویي هىقؾ یهاؾايً ی همه شىق، هك و که هك ال ها که اوث ىیا هىث، ٍك٨ثیپ که آيچه

 یاؾیبً ٭اتیجع٭ ن،یبؿه جىو١ه قا ٠لن ی ؾاهًه ًکهیا یبكا ن،یبؿه ايصام گىياگىو ٭اتیجع٭ ن،یبكواي کاقبكؾ و ٠مل ی هكظله

 ی٨ًاوق ای نیاوقیب وشىؾ به قا یؿیشؿ ی٨ًاوق ای نیآوق وشىؾ به قا ی٨ًاوق جا ن،یؾه ايصام یجصكب و یکاقبكؾ ٭اتیجع٭ ن،یبؿه ايصام

 ىیب قا آو ن،یكیبگ٨كا ایؾي یهاٍك٨ثیپ ال یحیكیهؿ یهاآهىلي ی ًهیله ؾق ن؛یبؿه ايصام و نیکً طیجّع ن؛یکً لیجکم قا

 یاشحما٠ هٍکالت ی ؾقباقه ن؛یکً ٫یجٙب هاوشاه١ه با و نیکً هن٨ و لیجعل ؼىؾهاو ٨كهًگ و ٠ك٦ و الهایي ٘ب٫ بك ؼىؾهاو

 ۼ.اوث لی٬ب ىیا ال و ًهاوثیا ٍك٨ثیپ ال یبؽٍ.  نیکً ؿایپ قا ًهایا کكؾو ٍهیق قاه و نیکً ٫یجع٭ ؾاقؾ، وشىؾ کٍىق ؾق که یا

 اعتمبال اص تسُل َ هذیشیت آو.6

 یؾٌمً ؿیيبا جعىل با ٨٭ٗ يه وه؛. کكؾ اوح٭بال ؿیبا جعىل ال ؾو؛. ٌؿ ًهیو به ًهیو ؿیيبا جعىل با ک؛ی: اوث ىیا ها ظك٦

 يٝك ؾق ؿیبا قا یج١ال و ٍك٨ثیپ ومث به ؾگكگىيّی  جعىل، ؾق کكؾ؛ ثیكیهؿ ؿیبا قا جعىل چهاق؛. کكؾ اوح٭بال آو ال ؿیبا که کكؾ،

کًواؼح و ىنیآياٌق با قا جعىل پًس؛. اوث یبؿ جعىل بٍىؾ، پىك٨ث هىشب که یجعىل. گك٨ث  اٌحباه ؿیيبا هكز و هكز و یاٌق

 قا ا٤لبً که - ٌىؾ یه هعىىب ایؾي ؾق ٍك٨ثیپ یاقهایه١ اهكول که یمیچ آو ال كی٤ یىحیبا قا جعىل یهیپا باالؼكه و. گك٨ث

 ايىاو ،یاله ه١ك٨ث ث،یه١ًى اؼال٪، یها ًهیله ؾق اوالم يىّ  ظك٦ و یاواله یشمهىق ی ژهیو یاقهایه١ ؾايىث؛و - نیٌمكؾ

 ۽.ؾايىث ٍك٨ثیپ یاقهایه١ شمو یىحیبا هن قا ًهایا و گك٨ث يٝك ؾق قا یبٍك ٠ىا٧٘ و اقجبا٘ات و یوحؾو

 مفهوم عدالت

 ػذالت ثِ هؼٌبی ػذم تجؼین دس حمَق ٍ حذٍد.1

جب١یٓ ؾق ظ٭ى٪ و ظؿوؾ و اظکام اوث. ٠ؿالث، ی١ًی کمٯ به هكؾم هعكوم و ١ٔی٧. ٠ؿالث، ی١ًی   ٠ؿالث، به ه١ًای ٠ؿّم 

ها و ظكکث کلی کٍىق، ؾق شهث جؤهیى ليؿگی هىح٩١ٕاو باٌؿ. ٠ؿالث، به ه١ًای ایى اوث که کىايی که ؾق لیك  ه بكياههایًک

ؼاِی بكای ؼىؾٌاو   وًگیى يٝام ٘ا٤ىجی، ال ظ٭ى٪ ؼىؾ هعكوم هايؿيؿ، به ظ٭ى٬ٍاو بكوًؿ. ٠ؿالث، ی١ًی ایًکه ٠ؿه  وایه

ظ٭ى٪ ايىايی و اشحما٠ی و ٠مىهی و ظؿوؾ الهی، یکىاو بك هكؾم اشكا ٌىؾ. اگك  ای ٬ائل يباًٌؿ. ٠ؿالث، ی١ًی ایًکه ظ٫ ویژه

های هاْؾی و هًعك٦ ال ه١ًىیث، جىايىحًؿ  شلىی کىايی که با جکیه بك ٨كیب و لوق و یا بك اوان کاقهای ياِعیط و هبحًی بك ٠٭ل

حی  به چیمهایی که ظ٫ آو کاق ؼىؾ پیؿا يکًًؿ، ٠ؿالث جع٭٫ پیؿا   بكای اؾاههها يبىؾه اوث، ؾوث پیؿا کًًؿ، گك٨حه ٌىؾ جا ٨ِك

 ۾کكؾه اوث.

کًؿ. ؾق شاه١ه يابكابك،  کاقها بكای ا٬اهه ٠ؿل، اقلي پیؿا هی  ؼىاهین. همه هؿ٦ ها، اوح٭كاق ٠ؿل ؾق شاه١ه اوث. ها ایى قا هی

بكی و ٠ؿالث شكیاو ؾاٌحه باٌؿ، به وىؾ ای که بكا اگك ذكوت هن لیاؾ ٌؿ، به وىؾ یٯ ٬ٍك و یٯ گكوه ال هكؾم اوث اها ؾق شاه١ه

 ۿهمه اوث.

                                                           
 .ۿ٨۽ۻ/٨/٨ۻبیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍگاهیاو ومًاو، .  ۻ

 .ۿ٨۽ۻ/٨/٨ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍگاهیاو ومًاو،  ۼ

 .ۿ٨۽ۻ/٨/٨ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍگاهیاو ومًاو،  ۽

 .٦٨۽ۻ/ۼۻ/ۼۼالٍكی٧ٔ، ٨كشهج١الیاللههاو٠ٕصل. وؽًكايی ؾق ؾیؿاق با هىئىالو ؾق والكول والؾت اهام ل۾

 .ۻ٧۽ۻ/ۺۻ/٧ۻبیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو يٝام، .  ۿ
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 گشفتي ّشچیضی دس خبی خَدؽػذالت ثِ هؼٌبی لشاس.2

يیىث. اٌحباه يٍىؾ. ٠ؿالث ی١ًی هك چیمی قا ؾق شای ؼىؾ ٬كاق ؾاؾو. ایى ه١ًای » بكابكی«شا به ه١ًای  البحه ٠ؿالث، همه 

٠م٫ وشىؾ ؾاقؾ. ٌایؿ ظاال هن ؼیال  های کن ايؿیٍاو و آؾم ؾه٠ؿل اوث. ٠ؿالث آو ه١ًایی يیىث که ؾق ـهى ب١ٕی ال وا

کًؿ، یکی اوح١ؿاؾ بیٍحكی ؾاقؾ، یکی اقلي  شاه١ه بایؿ بكؾاٌّث یکىاو ؾاٌحه باًٌؿ. ؼیكٖ یکی کاق بیٍحكی هی  کًًؿ که همه

 ۻبیٍحكی بكای پیٍك٨ث کٍىق ؾاقؾ.

گك٨حى. ه١ًای ل٥ىی ٠ؿل هن  . ٠ؿل ی١ًی هك چیمی ؾق شای ؼىؾ ٬كاق اوث  ٠ؿل ۼوىّم ایماو  البال٤ه[، پایه ]بًا بك ج١بیك يهس

قوی و بؿوو  گىیًؿ، ال ایى واژه اوث؛ ی١ًی ؾق شای ؼىؾ، بؿوو ا٨كاٖ و بؿوو ج٩كیٗ؛ بؿوو چپ ی١ًی هیايه. ا٠حؿال هن که هی

ث. ی١ًی و٬حی هك چیم ؾق شای ؼا٘ك همیى او ٠ؿل ی١ًی ٬كاق ؾاؾو هك چیمی ؾق شای ؼىؾ، به گىیًؿ که هیقوی. ایى هن  قاوث

  ۽آیؿ. ؼىؾ ٬كاق گك٨ث، هماو ج١اؾلی که ؾق يٝام ٘بی١ث بك هبًای ٠ؿل و ظ٫ آ٨كیؿه ٌؿه، به وشىؾ هی

 ػذالت ثِ هؼٌبی ػول کشدى ثِ حك.3

به  کًًؿ؛ هًحها ؾق هّؿا٪ و ؾق ٠مل، قویؿو گىیًؿ و آو قا جکكاق هی ای اوث و همه هی ظىب ٜاهك، ه٩هىم واؾه ٠ؿالث به

َع٫ُّ «ظ٫ ٨كهىؾه اوث:  ٕٞٔ ؾقباقهای که اهیكالمئهًیى ٠ؿالث ؼیلی ؾٌىاق اوث؛ هماو يکحه
ٓ
 ال

َ
 أ

َ ٓ
ُٟ ال ٧ّ، َو ٓوَو ُِ ىا َیاّء ٨ّي الحَّ

ٓ
ٌ

 
َ
َیُ٭ها ٨ّيأ ٓٔ

  ٧ّ ُِ ًا  همیى ۾»الحَّ
 
 ال هن شؿا يیىحًؿ. به یٯ ه١ًا،  ؾق هىقؾ ٠ؿل هن ٠یًا

 
٘ىق اوث؛ چىو ٠ؿل هن ظ٫ اوث و اِال

ماو ٠ؿل اوث؛ ٠ؿل هماو ظ٫ اوث؛ جىا٩ًِ آواو اوث، اها ؾق ٠مل، قویؿو به ٠ؿالث هٍکل اوث؛ ظحی ًٌاؼحى ظ٫ ه

هك چیم و هكکىی قا  ٠ؿالث ی١ًی بك٘ب٫ ظ٫ ٠مل کكؾو، و ظ٫ّ  ۿ هىاقؾ ٠ؿالث و هّاؾی٫ ٠ؿالث هن گاهی ؼیلی هٍکل اوث.

و٬ث اگك شاه١ه ذكوجمًؿ  هؿ٦ ایى اوث که ٠ؿالث ظاکن ٌىؾ. آوبه او ؾاؾو. ایى ه١ًای ٠ؿالث اوث و بكای شاه١ه اللم اوث. 

  ؼىاهًؿ با ٠ًىاو ]لکى[ ب١ٕی هی ٦هن بٍىؾ، ایى ذكوت ؾقوث ج٭ىین ؼىاهؿ ٌؿ. ه٭ّىّؾ ظكکث اوالهی همیى اوث.

لىگیكی ال گكایی اوث؛ جىشه به ظ٭ى٪ آظاؾ هكؾم اوث؛ ش ، ٠ؿالث قا هحهن و هعکىم کًًؿ. ٠ؿالث، جًؿقوی يیىث؛ ظ٫ جًؿقوی

 ٧ؼىاقی اوث؛ شلىگیكی ال جصاول و ج١ؿی به ظ٭ى٪ هٝلىهاو اوث. ویژه

 ّبػذالت ثِ هؼٌبی یکؼبى ثَدى فشكت.4

بىؾو   ها يیىث؛ به ه١ًای یکىاو بكؼىقؾاقی  بىؾّو همه  ؾق آو شاه١ه بایؿ ٠ؿالث اشحما٠ی باٌؿ. ٠ؿالث به ه١ًای یکىاو

ث ٠ؿالث   هًؿ ٌىيؿ. بایؿ وكپًصه های ظكکث و پیٍك٨ث بهكه یؿ بحىايًؿ ال ٨كِثبىؾو ظ٭ى٪ اوث. همه با هاوث؛ یکىاو ٨ِك

 ٨.گكیباو وحمگكاو و هحصاولاّو ال ظؿوؾ قا بگیكؾ و هكؾم به ایى، ا٘میًاو پیؿا کًًؿ

 ی ًجمبتیػذالت ثِ هؼٌبی کبّؾ فبكلِ.5

ىحصى و پیؿا کكؾ. به يٝك ها ٠ؿالث، کاهً ی بىیاق ٠می٫ و ووی١ی اوث که بایىحی ؼٙىٖ اِلی آو قا ش ٠ؿالث هن یٯ واژه

شىق يباٌؿ که اگك یٯ هكکمی، یٯ اوحايی، یٯ ٌهكی، یٯ  های ش٥كا٨یائی اوث. ایى های ٘ب٭اجی اوث، کاهً ٨اِله ٨اِله

ٯ ی ؾوق ش٥كا٨یائی کٍىق ٬كاق گك٨حه اوث، ؾچاق هعكوهیث باٌؿ؛ اها آيصایی که يمؾی کىقه ؾهی ال هكکم ؾوق اوث، ؾق یٯ ي٭ٙه

های ش٥كا٨یائی بایؿ بكؾاٌحه ٌىؾ،  های ٘ب٭اجی بایؿ بكؾاٌحه ٌىؾ، ٨اِله اوث، بكؼىقؾاق باٌؿ؛ ایى ٠ؿالث يیىث. هن ٨اِله

                                                           
 . ۻ٧۽ۻ/ۺۻ/٧ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو يٝام،  ۻ

 ام يهس البال٤هٔ. ایماو ٠باقجًؿ ال: ِبك، ی٭یى، ٠ؿل و شهاؾ ٕبكگك٨حه ال ظکمث وی  . چهاق پایهۼ

 .۽٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۺۼ  ا٠ٕای هیئث ؾولث،. بیايات ؾق ؾیؿاق ۽

 .٧ۺۼ. يهس البال٤ه، ؼٙبه۾

 .۾٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ٨ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هیئث ؾولث، ۿ

 .ۻ٧۽ۻ/ۺۻ/٧ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو يٝام، ٦

 .۾٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۼۻيژاؾ،  . بیايات ؾق هكاون ج٩ًیف ظکن قیاوث شمهىقی ؾکحك هعمىؾ اظمؿی٧

 .ۿ٨۽ۻ/٨ۺ/ۺۼ، بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم ٌاهكوؾ .٨
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ث هن بكابكی ؾق اوح٩اؾه ی آظاؾ کٍىق، آو کىايی که اوح١ؿاؾ ؾاقيؿ، آو کىايی  ها بایؿ به وشىؾ بیایؿ. همهی ال اهکايات و ٨ِك

ها ه٭ؿم باًٌؿ و ا٨كاؾ هح٭لب و  شىق يباٌؿ که يىقچٍمی ل اهکايات ٠مىهی کٍىق اوح٩اؾه کًًؿ. ایىکه اهکاو ؾاقيؿ، بحىايًؿ ا

ث بكابك اوح٩اؾه کًًؿ.  ؼؿ٠ه گك شلى بی٩حًؿ. کاقی کًین که ا٨كاؾ گىياگىو کٍىق، همه بحىايًؿ ؾق بكابك اهکايات کٍىق، ال ٨ِك

جىايین به آو  يیا٨حًی يیىث. اگك جالي کًین و کاق کًین، هی ث؛ ؾوثیا٨حًی او ها آقلوهای بمقگی اوث، لیکى ؾوث البحه ایى

 ۻبكوین. وؽث اوث، اها ٌؿيی اوث.

 لَام خبهؼِ ثِ لؼي ثِ هؼٌبیػذالت . 6

٘ىق يیىث که هكکه ٨٭ٗ ؾق  پیام ٌؽّی يیىث؛ بلکه یٯ يٝام اشحما٠ی اوث. ایى  یٯ  ]بًابكایى[ ؾق شمهىقی اوالهی، ٠ؿل 

اُن «که بایؿ شاه١ه ٬ائن به ٬ىٗ باٌؿ. ق٨حاق کًؿ. ایى کا٨ی يیىث. ٠ؿل ه١ًایً ایى اوث  ؾ، ٠اؾاليهىهعیٗ ؼ ًَّ ّلَیُ٭ىَم ال

 ّٗ ّ٭ٓى
ٓ
يٝك و   ، ی١ًی اشحما٠ی  ٠ؿالث ۽٬ايىو، ٠اؾاليه؛ اشكا، ٠اؾاليه؛ يٝاقت، ٠اؾاليه؛ ٬ٕاوت، ٠اؾاليه؛ ج٭ىین، ٠اؾاليه. ۼ»ّبال

آظاؾ هكؾم یکىاو باٌؿ. ؾق ه٭ابل ٬ايىو، اهحیالات و بكؼىقؾها یکىاو باٌؿ ... ه١ًای يگاّه ؾوحگاه ٬ؿقت و ظکىهث، يىبث به 

بؿوو ؾلیل   ای ا٨كاؾ شاه١ه یکىاو باٌؿ و کىی اهحیال ویژه  ٠ؿل اشحما٠ی ایى اوث که ٬ايىو، ه٭كقات و ق٨حاقها يىبث به همه

های بؽً پیٍك٨حه  ما٠ی ایى يیىث که ها ال پیٍك٨ثالبحه ه١ًای ٠ؿالث اشح ۾يؿاٌحه باٌؿ. ایى ه١ًای ٠ؿل اشحما٠ی اوث.

  ۿا٨حاؾه بیٍحك کًین جا بحىايؿ پیٍك٨ث کًؿ. های ؼىؾ قا به بؽً ٠٭ب کن کًین؛ يه، بایؿ کمٯ

 تؼشیف هلذالی ػذالت.7

یى قا ها پیً هن ای با ٨ىاؾ هالی و ا٬حّاؾی اوث که بایىحی شؿی گك٨حه ٌىؾ. هى وال های ٠ؿالث، هباقلهیکی ال هّؿا٪

ی با ٨ىاؾ، کاق ؾٌىاقی  گیكؾ؛ اها هباقله های ؼىبی هن ايصام گك٨حه اوث و ؾاقؾ ايصام هیام، جالي ام، باقها هن جؤکیؿ کكؾه گ٩حه

گىیًؿ و آو کىی که ؾق ایى هیؿاو شلىجك ال  کًًؿ، ؾقو٢ هی کًؿ. ٌای١ه ؾقوث هی اوث؛ کاقی اوث که ايىاو، هؽال٧ پیؿا هی

 ٦.هن اللم اوث و بایؿ ايصام بگیكؾ گیكؾ. ایى هباقله یٍحك ال همه هىقؾ جهاشن ٬كاق هیؾیگكاو ظكکث کًؿ، ب

 جایگاه پیشرفت و عدالت

 ی هْن ًظبم ًجَیّ  دٍ ؿبخلِ ،پیـشفتِ دائوىػذالت ٍ .1

ث... اوجك   جك و بكشىحه  ال همه ههن ٧ها ه٩ث ٌاؼُ  های گىياگىيی ؾاقؾ که ؾق بیى آو  يٝاهی که پی٥مبك واؼث، ٌاؼُ

.. اوث. –بؿوو هیچ هالظٝه   -ؾاق   ٌاؼُ ؾوم، ٬ىٗ و ٠ؿل اوث. اوان کاق بك ٠ؿالث و ٬ىٗ و قوايؿو هك ظْ٭ی به ظ٫

٧ ؾق يٝام يبىی وشىؾ يؿاقؾ؛ به ٘ىق هكْجب، ظكکث، کاق و پیٍك٨ث اوث. 
ْ
ٌاؼُ ه٩حن، کاق و ظكکث و پیٍك٨ّث ؾائمی اوث. جى٬

تا٨حؿ که یٯ لهاو بگىیًؿ اج٩ا٪ يمی
ْ

آوق و  : ؾیگك جمام ٌؿ؛ ظال بًٍیًین اوحكاظث کًینٖ ایى وشىؾ يؿاقؾ. البحه ایى کاق، کاّق لف

ای يیىث؛ کاقی اوث که به ايىاو يٍاٖ و يیكو و  آوقيؿه کًًؿه و به ج١ب کًًؿه و هلىل آوق و کىل بؽٍی اوث؛ کاق ؼىحگی ٌاؾی

 ٨ؾهؿ. ٌى٪ هی

                                                           
 .٨٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت ٠لی بى هىوی الكٔإٞٔ،  ۻ

 .ۿۼ. وىقه هباقکه ظؿیؿ، آیه ۼ

 .ۻ٧۽ۻ/ ۺۻ/ ٧ۻ  ،ٕٞٔ الؾت ظٕكت اهیك المئهًیى. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو و ٬ٍكهای هؽحل٧ هكؾم، ؾق قول و ۽

 .ۿ٧۽ۻ/ ٩ۺ/ۿۺ، ٕٞٔ . بیايات ؾق ؾیؿاق با ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم به هًاوبث هیالؾ هى١ىؾ هىالی هح٭یاو ٠لی۾

 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۻۻ  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم کكهاو،ۿ

 .٨٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺٕٞٔ، . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت ٠لی بى هىوی الكٔا٦

. ایى ه٩ث ٌاؼُ ٠باقجًؿ ال: ایماو و ه١ًىیث، ٬ىٗ و ٠ؿل، ٠لن و ه١ك٨ث، ٩ِا و اؼْىت، ِالض اؼال٬ی و ق٨حاقی، ا٬حؿاق و ٠ْمت، کاق و ٧

 ظكکث و پیٍك٨ّث ؾائمی.

 .ۺ٨۽ۻ/ۼ/٨ۼ  ی جهكاو، های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبه٨



٦ 

 

 هؼٌَیپیـشفت هبدی ٍ هحلَل ؛ اػالهی حیبت ًیجِ.2

ًْ ی٨لًع« ٨كهایؿ:  اي٭الب اوالهی به وشىؾ آهؿ جا به هلث ایكاو، ظیات ٘یبه بؿهؿ. ظیات ٘یبه، ی١ًی آو چیمی که ٬كآو هی ه ی

ایى ذمكه و هؿ٦ يهایی ایى اي٭الب اوث. ظیات ٘یبه، ی١ًی یٯ هلث، هن ال لعاٚ هاْؾی و ليؿگی قولهْكه و ق٨اه و  .ۻ»ظیاة ٘یبه

و ٠ْمت ویاوی و اوح٭الل ا٬حّاؾی و قوي٫ هالی و ا٬حّاؾی بكؼىقؾاق باٌؿ و هن ال شهث ه١ًىی، اهًیث و ؾايً و وىاؾ 

 ۼهای هئهى و ؼؿاًٌان و پكهیمکاق و بكؼىقؾاق ال اؼال٪ واالی الهی ؾق آو ليؿگی کًًؿ. ایى ظیات ٘یبه اوث.  ايىاو

 ّهٓى «٨كهایؿ:  ی ٬كآو هی ؾهؿ. آیه یی ٬كآو کكین، هكؾم قا به ومث ظیات ٘یبه ظكکث ه يٝام اوالهی به و٠ؿه
 
 ِاّلعا

َ
َهٓى ٠َّمل

ٓيری
ُ
ٓو أ

َ
َکٍك أ

َ
َبة    ـ یِّ َ٘ ُه َظیاة   ًَّ ٓعّیَی ًُ َ

ل
َ
. ظیات ٘یبه ی١ًی ليؿگی گىاقا. یٯ هلث آو و٬حی ليؿگی گىاقا ؾاقؾ که اظىان ۽»َو ُهَى ُهٓئّهِى ٨

کًؿ؛ ایى ليؿگّی گىاقاوث؛  های او ظكکث هیؾ و به ومث هؿ٦قو کًؿ و ببیًؿ که ؾيیا و آؼكت او بك٘ب٫ هّلعث او به پیً هی

ايؿ که ليؿگی ؾيیىی قا به  ايؿ و هى٫٨ ٌؿه هایی که به ليؿگی ؾيیا چىبیؿهيیىث. آو هلث» آؼكت«يیىث، ٨٭ٗ هن » ؾيیا«٨٭ٗ 

 ليؿگی گىاقا يؿاقيؿ. ليؿگّی گىاقا و٬حی اوث که ق٨ هكاجب پیٍك٨حه
 
، ه١ًىیث و اؼال٪  اه هاؾی با ٠ؿالثای ال کمال بكوايًؿ، لموها

اقا ٨٭ٗ آؼكت هن جىايًؿ بكای بٍك جؤهیى کًًؿ. ال ٘ك٦ ؾیگك، ظیات ٘یبه و ليؿگی گى همكاه ٌىؾ. و ایى قا ٨٭ٗ اؾیاو الهی هی

٫ًٙ ها هك شىق ٌؿ، ٌؿ؛ ایى ه ؼىاهن ليؿگی اؼكوّی ب١ؿ ال هكگ هكؾم قا آباؾ کًن، ؾيیای آو گىیؿ هى هیيیىث. اوالم يمی

اق ٌىؾ و بٍك با بهكه اوالم يیىث. ه٫ًٙ اوالم ایى اوث که ليؿگی شاه١ه های هاؾی  هًؿی ی اوالهی بایؿ ال هىاهب الهی وٌك

٠ؿالحی و  ؾق ليؿگی ؼىؾ، قاه ه١ًىیث قا گن يکًؿ و ؾقوث ظكکث کًؿ. اگك آو ليؿگی به وشىؾ آهؿ، آو و٬ث ؾق شاه١ه ٜلن و بی

ها ؾق ليؿگی  قوؾ؛ يااهًی ها ال بیى هی ها و بكاؾقکٍیٌىؾ؛ شًگ کى هی ها قیٍهبه ظ٭ى٪ ايىاو ٌىؾ؛ جصاول کى هی جب١یٓ قیٍه

 4ی ؼؿاويؿ ؾق جاقیػ بٍك، بكای ایى شاو ؾاؾيؿ. قوؿ. ايبیاء بكای ایى کاق و هصاهؿت کكؾيؿ؛ بمقگاو بكگمیؿه بٍك به ٩ِك هی

 

 یالهاػی خوَْسٍاالی  آسهبى ؛اختوبػیػذالت پیـشفت هبدی ٍ.3

های ه١ك٨ث   ی هیؿاو  های شمهىقی اوالهی، ج١الی ايىاو، پیٍك٨ث ايىاو، ق٨اه ايىاو، ا٬حؿاق شاه١ه، پیٍك٨ث ؾق همه  آقهاو

هایی اوث که و٬حی   ها آقهاو  ٘لباو اوث. ایى  ايىايی، ظمایث ال ٠ؿل ؾق وكاوك شهاو و ه٭ابله با لوقگىیاو و جصاولگكاو و لیاؾه

ی آظاؾ ايىايیث ؾق   ها ه١ح٭ؿ و هلحمم بؿايؿ، هن ؾق پیٍگاه ؼؿاويؿ و ؾق هلکىت ا٠لی ، و هن ؾق پیٍگاه همه  ویٯ هلث ؼىؾ قا به آ

های واالی ؼىؾ ؾق هعیٗ   وكاوك شهاو اقز و ٬ؿق ؼىاهؿ یا٨ث. به همیى ؾلیل اوث که يٝام شمهىقی اوالهی با ٘كض آقهاو

ها هى١٬یث بىیاق واالیی پیؿا   ؾق چٍن هلث  -اقی ٌؿ و به گىي همه قویؿ شای شهاو ش  که هرل يىین بهاقی ؾق همه  -شهايی 

های شهاو، هلث ایكاو   کكؾ. اهكول ؾق وكجاوك شهاو هك شا که اذك هؽكب جبلی٥ات ُپكظصن ؾٌمًاو قاه قا هىؿوؾ يکكؾه باٌؿ، هلث

هایی اوث که ؾق   های شمهىقی اوالهی آقهاو  آقهاو ... ًٌاوًؿ  کًًؿ و بكای ٌما ٬ؿق هی  قا به چٍن ٠ٝمث و بمقگی يگاه هی

٘لب شهايی قا ٘البًؿ.   ی لوقگىیاّو ٬ؿقت  ها اوح٭الل و آلاؾی و قهایی ال چمبكه  ی هلث  ها وشىؾ ؾاقؾ. همه  ی هلث  ٠م٫ شاّو همه

با کمٯ ٨ٕای ه١ًىی و قوض ايؿ، که شم   ها ٘الب ق٨اه و ٠لن و ليؿگی و١اؾجمًؿايه و بكؼىقؾاق ال اهًیث و آقاهً  ی هلث  همه

های واالی شمهىقی اوالهی اوث. ها   ها همه ؾق ٌماق آقهاو  وشه بكای ايىاو ٬ابل ؾوحكوی يیىث؛ ایى  لٙی٧ ؾیًی به هیچ

لبی، ق٨اه قا يه همكاه با ٌکا٦ اشحما٠ی، پیٍك٨ث ٠لمی قا يه با ٩٤لث ال آقهاو های   بكای هلّث ؼىؾ ا٬حؿاق قا يه بكای جصاو٘ل

ی   ؛ بلکه ق٨اه قا با ٠ؿالث، پیٍك٨ث ٠لمی قا همكاه با اهًیث قوايی و قوظی، و ا٬حؿاق قا همكاه با يگاه بكاؾقايه به همهه١ًىی

 ۿاوث. های شمهىقی اوالهی  ها آقهاو  های شهاو ٘البین؛ ایى  هلث

                                                           
 . ٩٧وىقه هباقکه يعل، آیه  . ۻ

 .۾٧۽ۻ/٧/ۼۼت ؾق ؾیؿاق هكؾم واقی، . بیاياۼ

 .٩٧. وىقه هباقکه يعل، آیه  ۽

 .۽٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۼۺ. بیايات ؾق ِعى شاهٟ قٔىی هٍهؿ ه٭ؿن، ۾

 .۽٨۽ۻ/ۺۻ/ۼ. بیايات ؾق ؾايٍگاه ا٨ىكی اهام ٠لیٕٞٔ، ۿ



٧ 

 

 پیـشفت ٍ ػذالتًبهتٌبّی ثَدى .4

ايؿ. هك شا ٬یاهی ال ٘ك٦ هكؾم  ها به ؾيبال ٠ؿالث بىؾه  ٍك جا اهكول، ايىاوٌىؾ. ال اول جاقیػ ب  ی ٠ؿالث هكگم هًىىغ يمی هٙالبه

 بك ٔؿ بی
 
های ٌما پیٍك٨ث اوث. پیٍك٨ث يهایث يؿاقؾ، آؼك   ٠ؿالحی اوث، بك ٔؿ جب١یٓ اوث... یکی ال آقهاو هىث، ٤البا

ه، یٯ ٠كِههكچه ٌما ؾايً ؾاٌحه باٌیؿ، باالجك ال آو، ؾاي ؛ۻ»٨ى٪ کل ـی ٠لن ٠لین«يؿاقؾ.  ی  ٍی هحّىق اوث. ی١ًی ٠ِك

 ۼٌىؾ.  ها کهًه يمی  ٌؿيی يیىث. په ایى جمام

 یاػاله ًظبم یؿؼبسّب یاكل هحَس ػذالت، اػتمشاس.5

ها به آو يیالهًؿيؿ. پیٍك٨ث، ی١ًی ال لعاٚ ٠لن و ٠مل و آيچه که ؾق ؾيیا ای اوث که ايىاو ؾو ؼىاوحه» ٠ؿالث«و » پیٍك٨ث«

٠ؿالحی يباٌؿ،  ها جب١یٓ وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ، بیم اوث، به يحائس هٙلىب بكوؿ. ٠ؿالث هن ی١ًی هیاو ايىاوبكای یٯ شاه١ه الل 

های اواوی و اِلی و ؾیكیى بٍكیث اوث، که جا جاقیػ بٍك وشىؾ ؾاٌحه اوث، ایى ؾو  ٜلن يباٌؿ. هك ؾو ؼىاوحه، شمو ؼىاوحه

ٌىؾ به  ٌىؾ ؾاؾ؛ ههن ایى اوث که ّکی هی و ٠ؿالث. ایى ١ٌاقها قا هیها بىؾه اوث: پیٍك٨ث ی اِلی ايىاو ؼىاوحه، ؼىاوحه

شهث قویؿو به ایى ؾو ی چهاقم قا هًگام هًاوب بكای ٠مل ؾق  ایى ١ٌاقها ٠مل کكؾ. ها ؾق يٝام شمهىقی اوالهی، ایى ؾهه

 ۽.١ٌاق یا٨حین

يهٕث به وشىؾ آهؿ، هرل يهٕث اظماب يبىؾ، هرل ایى اي٭الب، اي٭البی بىؾ بكای ؼؿا. آو قولی که ایى اي٭الب آ٤ال ٌؿ، ایى 

های ؾيیا يبىؾ که به ٬ّؿ کىب ٬ؿقت باٌؿ؛ ظكکحی بىؾ ؾق ٠یى هٝلىهیث، بكای اشكای اظکام الهی، بكای  ظكکث ویاوی ظمب

قی اوالهی ی کاقهائی که ؾق شمهى واالقی و ب٭یه ال ظ٩ٛ هكؾم]لکى[  ۾. ی اوالهی، بكای اوح٭كاق ٠ؿالث ؾق شاه١ه ایصاؾ شاه١ه

گىین هن که ها جا اهكول جىايىحین به ٘ىق  جكی اوث؛ بىیاق کاق ؾٌىاقی اوث. يمی ٌؿه اوث، اوح٭كاق ٠ؿالث اشحما٠ی کاق وؽث

کاهل ٠ؿالث اشحما٠ی قا هىح٭ك کًین؛ يه، هًىل ؼیلی ٨اِله ؾاقین. آو ٠ؿالحی که اوالم ال ها ؼىاوحه اوث، با آيچه که اهكول ؾق 

قول ٌؿیؿجك ٌؿه  ی لیاؾی ؾاقؾ؛ اها ظكکث به ومث ٠ؿالث اشحما٠ی هحى٧٬ يٍؿ و اؾاهه پیؿا کكؾ و قولبه اِلهی هاوث، ٨ شاه١ه

های ٬بل هن بیٍحك اوث. یکی ال  های ٬بل هن بیٍحك اوث، ال ؾوقهاوث. اهكول ظكکث به ومث ٠ؿالث اشحما٠ی ال وال

ث يمىيه  ۿ .های کٍىق اوثهای ههن ٠ؿالث اشحما٠ی، ج٭ىین و جىلیٟ هحًاوب ٨ِك

 ّذف ثضسگ اًمالة  ،ػذالت.6

ی ايبیا و هّلعاو بمقگ جاقیػ اوث.  ی کاق همه جكیى اِّل یٯ ظكکث الهی اوث؛ اؾاهه جكیى و هعىقی ی بك ٠ؿالث، اواوی جکیه

با ٬لؿقی و ی کىايی که  ايؿ. همه ٠ؿالحی اوث، با ٠ؿالث ؾٌمى ی کىايی که يايٍاو ؾق بی البحه ٠ؿالث ؾٌمًايی ؾاقؾ. همه

ٌىيؿ، با ٠ؿالث هؽال٩ًؿ. ٠ؿالث، ١ٌاق اِلی و هؿ٦  ج٥فیه هی -المللی ی بیى ی هلی، چه ؾق ِعًه چه ؾق ِعًه -لوقگىیی

 بمقگ اي٭الب اوالهی و يٝام شمهىقی اوالهی بىؾه و هىث.

ایی اوث؛ جىشه به ظ٭ى٪ گك  ؼىاهًؿ با ٠ًىاو جًؿقوی، ٠ؿالث قا هحهن و هعکىم کًًؿ. ٠ؿالث، جًؿقوی يیىث؛ ظ٫ ب١ٕی هی

ؼىاقی اوث؛ شلىگیكی ال جصاول و ج١ؿی به ظ٭ى٪ هٝلىهاو اوث. ؾق یٯ کٍىق کىاو لیاؾی  آظاؾ هكؾم اوث؛ شلىگیكی ال ویژه

ی  ٌىيؿ. وٜی٩ه های گىياگىو لگؿهال هی ها يٍحابؿ، ؾق اهىاز ؾقگیكی ٌىيؿ که اگك ؾوحگاه هىئىّل ٬ايىيی به هؿؾ آو پیؿا هی

های ٠لمی ؾايىث. با اوح٩اؾه ال  هؿاق، جىشه ویژه به ٬ٍك هعكوهیى اوث. ٠ؿالث قا يبایؿ جًؿقوی و هؽال٩ث با ٌیىه ؾولّث ٠ؿالث

 ٦جىاو ٠ؿالث قا ؾق شاه١ه هىح٭ك کكؾ. های ٠المايه و با جؿبیك هی ی ٌیىه همه

                                                           
 .٧٦   یىو٧، آیه   . وىقه هباقکهۻ

 .ۺ٩۽ۻ/ ٧/ ۾ۼ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو کكهايٍاهۼ

 .٨٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، . بی۽

 .٨٨۽ۻ/ ۻۻ/ ٩ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ٨كهايؿه و پكوًل يیكوی هىائی اقجً شمهىقی اوالهی ایكاو، ۾

 .٨٩۽ۻ/ ۻۻ/ ۿۻهای يمال شم١ه جهكاو ؾق والكول ٌهاؾت ظٕكت ٠لی بى هىوی الكٔا ٕٞٔ،  . ؼٙبهۿ

 .۾٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۼۻيژاؾ،  یف ظکن قیاوث شمهىقی ؾکحك هعمىؾ اظمؿی. بیايات ؾق هكاون ج٦٩ً
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ها و ایى همه جالٌی که ايبیاء و پیكواو ی ايبیاء الهی اوث، که ٨كهىؾ اقوال قول و ٨كوحاؾو کحاب اوح٭كاق ٠ؿالث، ؾوحىق همه

ّٗ « ايبیاء ايصام ؾاؾيؿ، بكای ایى اوث که: ّ٭ٓى
ٓ
اُن ّبال ًَّ  ۼليؿگی هكؾم، ليؿگی همكاه با ٬ىٗ باٌؿ. ۻ»ّلَیُ٭ىَم ال

  اػالهى خوَْسى همذع ًظبم اكلى ّذف ػذالت،.7

ؾاؾه؛ ٠ؿالث با ج١كی٧ اوالهی؛ ٠ؿالث،  ی ٠اؾاليه ٬كاق يٝام ه٭ؿن شمهىقی اوالهی هؿ٦ اِلی ؼىؾ قا ایصاؾ شاه١ه

 گىيه که اوالم ه١ك٨ی کكؾه اوث؛ بؿوو ايعكا٦ به چپ و قاوث؛ ی١ًی ِكاٖ هىح٭ین الهی. هماو

جكیى  ی اوالهی هًىل بایؿ جالي ٌىؾ. ههن این؛ اها بكای اوح٭كاق يٝام ٠اؾاليه های ٬ابل جىشهی کكؾه ؾق ایى قاه، ها پیٍك٨ث

ایى اوث که ؾق شاه١ه ٠ؿالث قا ه١ًا ببؽًٍؿ جا هكؾم ٠ؿالث قا اظىان کًًؿ؛ ٠ؿالث ؾق ٬ايىو، ٠ؿالث  ی هىئىالو کٍىق وٜی٩ه

ی ا٨كاؾ به اهکايات کٍىق. کٍىق ها  های همه ها و ؾوحكوی ؾق ٬ٕا، ٠ؿالث ؾق ج٭ىین هًابٟ ظیاجی کٍىق، ٠ؿالث ؾق بكؼىقؾاقی

یا٨حه قا بكای هلث ایكاو ایصاؾ کًؿ؛ هًحها ٌكٖ  ی هك٨ه و پیٍك٨حه و جىو١ه جىايؿ یٯ شاه١ه اهکايات لیاؾی ؾاقؾ؛ ایى اهکايات هی

ی ال ایى هًابٟ، ٠ؿالث ق٠ایث ٌىؾ. يٝام شمهىقی اوالهی پكچن ٠ؿالث قا بلًؿ کكؾه اوث؛  اِلی ایى اوث که ؾق اوح٩اؾه

ی هكاظل ٠ؿالث قا  ؾق همههكؾم هن هصفوب همیى ١ٌاّق بىیاق ههن و اواوی هىحًؿ. يٝام شمهىقی اوالهی هى٧ٜ اوث 

ی اواوی  جؤهیى کًؿ و هكؾم ي٭اٖ هؽحل٧ کٍىق و ٬ٍكهای گىياگىو شاه١ه قا ال هًابٟ ظیاجی کٍىق بكؼىقؾاق والؾ. ایى، وٜی٩ه

 ۽اوث.

 یشرفت و عدالتالسامات پ

 الضاهبت پیـشفت.1

 پیؾشفت َ ایماو.1.1
  بؿووبه آو ایماو پیؿا کًین.  -هؿ٦ ليؿگی قا -ایؿ جكوین کًینی اِلی وشىؾ ؾاقؾ و آو، ایماو اوث. یٯ هؿ٨ی قا ب یٯ ي٭ٙه

جىايؿ  گیكؾ. ظاال آو چیمی که به آو ایماو ؾاقین، هی پفیك يیىث؛ کاّق ؾقوث ايصام يمی ؾق ایى بؽٍها اهکاو  ، پیٍك٨ث ایماو

جىايؿ هن جىظیؿ ياب باٌؿ؛  باٌؿ، هیجىايؿ ٨اٌیىن  جىايؿ کمىيیىن باٌؿ، هی جىايؿ کاپیحالیىن باٌؿ، هی لیبكالیىن باٌؿ، هی

ی ایماو، ههن اوث. ایماو  باالؼكه به یٯ چیمی بایؿ ایماو ؾاٌث، ا٠ح٭اؾ ؾاٌث، به ؾيبال ایى ایماو و ا٠ح٭اؾ پیً ق٨ث. هىئله

 4.به یٯ اِل، ایماو به یٯ لًگكگاه اِلی ا٠ح٭اؾ؛ یٯ چًیى ایمايی بایؿ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ

 تت َ ػماليیّ ، هؼًُیّ ػذالتشفت، پیؾ.1.2
 هن ٠كْ کكؾه جع٭٫ پیؿا يمی  ، ٠ؿالث و بؿوو ٠٭اليیث  بؿیهی اوث که بؿوو ه١ًىیث

 
يٍؿ،   این. اگك ه١ًىیث کًؿ؛ ایى قا ٬بال

 جع٭٫ پیؿا يمی  يٍؿ، ٠ؿالث  ٌىؾ به ٜاهكوالی و قیاکاقی؛ اگك ٠٭اليیث جبؿیل هی  ٠ؿالث
 

کًؿ و آو چیمی که ايىاو جّىق  اِال

ؾق جع٭٫ ٠ؿالث ٌٖك اوث.  و ٠٭اليیث  گیكؾ. بًابكایى ه١ًىیث آیؿ و شای ٠ؿالث وا١٬ی قا هی لث اوث، هیکًؿ ٠ؿا هی

کًؿ؛ بایؿ هن پیٍك٨ث باٌؿ و هن  اها بؿوو ٠ؿالث، پیٍك٨ث ه٩هىهی يؿاقؾ و بؿوو پیٍك٨ث هن ٠ؿالث ه٩هىم ؾقوحی پیؿا يمی

های اوالهی الگى بٍىؾ، بایىحی گ٩حماو ظ٭ی٭ی و هؿ٦ واالیی که همه ٠ؿالث. اگك بؽىاهیؿ الگى بٍىیؿ و ایى کٍىق بكای کٍىق 

ۿکًًؿ، ایى باٌؿ. بكای او کاق هی


                                                           
 .ۿۼ. وىقه هباقکه ظؿیؿ، آیه ۻ

 .٨٦۽ۻ/ ۿۺ/ ۺۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام و ٬ٍكهای هؽحل٧ هكؾم، ۼ

 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۻ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم ق٨ىًصاو، ۽

 .ۻ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۽ۼ، . بیايات ؾق ؾیؿاق شىاياو اوحاو ؼكاواو ٌمالی۾

 .٨٧۽ۻ/ ٦ۺ/ ۼۺشمهىقی و ا٠ٕای هیئث ؾولث،  . ؾیؿاق قئیهۿ
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 الضاهبت ػذالت.2

 زکُهت اعالهی هؼیاس  ػذالت.2.1
هاوث. اگك ظکىهث جٍکیل ٌؿ،  ی اواوی ایًصاوث. جٍکیل ظکىهث بكای جع٭٫ آقهاو جٍکیل ظکىهث، هؿ٦ يیىث. يکحه

ی کلی اوث؛ ایى ه١یاق اوث. همکى اوث  ها پیً يك٨ث، ظکىهث هًعك٦ اوث. ایى یٯ ٬ا٠ؿه قهاوولی ؾق شهث جع٭٫ آ

گیكی  شهث و ومث -هایی ٘ىل بکٍؿ؛ هىايٟ و هٍکالجی بك وك قاه وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ؛ اها شهث ظکىهث  ها وال جع٭٫ آقهاو

 بایؿ به ومث آو هؿ٦ -ایى ٬ؿقجی که جٍکیل ٌؿه اوث
 
ا و آقلوهایی باٌؿ که ١ٌاق آو ؾاؾه ٌؿه اوث و ؾاؾه ه ها و آقهاو  ظحما

هًعك٦ اوث. ه١یاق، ایى اوث که   ظکىهث  ٌىؾ و ؾق هحى ٬كآو و اظکام اوالهی وشىؾ ؾاقؾ. اگك ؾق آو شهث يبىؾ، بالٌٯ هی

 ۻ٠ؿالث اشحما٠ی و يٝن هحکی بك ٬ايىو به وشىؾ آیؿ و ه٭كقات الهی همه شا هىح٭ك ٌىؾ.

 حکَهت اػالهیثشثبیی ػذالت تَػي 

جىايًؿ به  ی هىلمايايی که ظحی ؾق ا٬لیث هن باًٌؿ، هی اشحما٠ی با ه٫ًٙ ایى اوث که ه٫ًٙ و اوحؿالل قا همه  ٠ؿالث  ٨ك٪

 ٨كْ ب٩كهاییؿ، اگك یٯ ؾايٍمًؿ اوالهی ؾق کٍىقی ليؿگی کًؿ که  کىايی که ؾق باقه
 

ی اوالم ؾچاق جكؾیؿيؿ، اقائه ؾهًؿ. هرال

جىايؿ ٠٭ایؿ اوالهی و اوحؿالل و ه٫ًٙ اوالم قا اقائه کًؿ. اها ٠ؿالث  ٍىق، ؾق ا٬لیث ٬كاق ؾاٌحه باًٌؿ، هیهىلماياو ؾق آو ک

اشحما٠ی چه؟ ٠ؿالث اشحما٠ّی اوالم، ٨٭ٗ ؾق هًگاهی ٬ابل اقائه و ٠كٔه کكؾو اوث که یٯ ظکىهث اوالهی بكپا ٌىؾ. ٠ؿل 

هی ؾق کٍىقی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ؛ و اال ٠ؿالث اوالهی چگىيه ٬ابل اوالم ؾق هًگاهی اوث که ظکىهث اوالهی و يٝام اوال

 ۼاشكاوث؟

 ت حکَهت اػالهی ثب ػذالتهمجَلیّ

اي قیؽحًؿ جا  اهیكالمئهًیى ٠لیه الّاله و الىالم اهام ؾاؾگكاو ٠الن و هٝهك ج٭ىا و ٠ؿالث اوث. و٬حی ب١ؿ ال ٬حل ٠رماو ؾق ؼايه

هایی ؾاقؾ که بعد بىیاق ههن و پكه١ًایی   البحه ؾلیل -کكؾ آهؿ و ٬بىل يمی ت يمیی ؼال٨ث بیاوقيؿ، ظٕك ایٍاو قا به ِعًه

لى ال ظٕىق العأك و ٬یام العصه بىشىؾ الًاِك و ها اؼف الله ٠لی ال١لماء او ال ی٭اقوا ٠لی کٝه «ب١ؿ ال ٬بىل هن ٨كهىؾ:  -اوث

جىشه، ٬بىل، بی١ث و ؼىاوث هكؾم بك هى هىصل و هًصم  ی هى با ؛ اگك وٜی٩ه۽»ٜالن و و٥ب هٝلىم لل٭یث ظبلها ٠لی ٤اقبها

گىیؿ  کكؾم. ی١ًی اهیكالمئهًیى هی ٌؿ که ؾق ه٭ابل ٜلن بایىحن و با جب١یٓ هباقله و ال هٝلىم ؾ٨اٞ کًن، بالهن ٬بىل يمی يمی

ا به ؾوث بگیكینٖ ٬ؿقت قا بكای کًًؿ: ها بایؿ بكوین، جا ٬ؿقت ق  ها ا٨حؽاق هی  ؼىاهن. ظاال ب١ٕي ؼا٘ك ٬ؿقت يمی قا به  ٬ؿقت  هى

 -ی اب١اؾ ٜلن و وحن ؼىاهین؟ اگك ٬ؿقت بكای ؼىّؾ ٬ؿقت اوث، ّولق و وبال اوث؛ اگك ٬ؿقت بكای هباقله با ٜالن ؾق همه چه هی

ی هٍكو٠یث ظکىهث ٨٭ٗ قأی هكؾم  باٌؿ، ؼىب اوث. بًابكایى، پایه هی -ؾاؼلی، اشحما٠ی و ا٬حّاؾی که ظاؾجكیًً اوث

ی اِلی ج٭ىا و ٠ؿالث اوث؛ هًحها ج٭ىا و ٠ؿالث هن بؿوو قأی و ه٭بىلیث هكؾم کاقایی يؿاقؾ. لفا قأی هكؾم هن اللم  ایهيیىث؛ پ

کًین،  واالقی ؾیًی که ها هٙكض هی اوث. اوالم بكای قأی هكؾم اهمیث ٬ائل اوث. ٨ك٪ بیى ؾهکكاوی ٤كبی و هكؾم

 ۾شاوث. همیى

 هؼًُیت َ ػذالت.2.2

 َی ٍ ػذالتسفبُ هبدی ٍهؼٌ

و ق٨اه هاؾی جا ظؿوؾی ؾاقيؿ؛ اها ه١ًىیث يؿاقيؿ. و٬حی ه١ًىیث ؾق شاه١ه وشىؾ يؿاقؾ، ق٨اه   ا٬حّاؾی  ب١ٕی شاهای ؾيیا قوي٫

کى  آوقؾ، گكوًگی قا قیٍه کًؿ، ٠ؿالث اشحما٠ی به وشىؾ يمی بؽٍؿ؛ جب١یٓ قا بك٘ك٦ يمی ای يمی ا٬حّاؾی هن ٨ایؿه

                                                           
 .ۿ٧۽ۻ/ ٩ۺ/ ٩ۻ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو به هًاوبث ٠یؿ و١یؿ هب١دۻ

ىی، ۼ  .٧٦۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ  .بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم ؾق ِعى اهام ؼمیًی ٕقهٔ هٍهؿ ه٭ؿن ٔق

 .۽. يهس البال٤ه، ؼٙبه۽

 .ۼ٨۽ۻ/ ٩ۺ/ ٦ۼ  .بیايات ؾق ؾیؿاق اوحاؾاو و ؾايٍصىیاو ٬مویى، ۾
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ای پىل ؾاٌحه باٌؿ، اها لو و ٌىهك  بكؾ. قوي٫ ا٬حّاؾی که همه چیم یٯ کٍىق يیىث. اگك ؼايىاؾه يمیکًؿ و ٨ىاؾ قا ال بیى  يمی

 ؾ٠ىا کًًؿ، ليؿگی ؾق آو ؼايىاؾه جلػ اوث. یا ؼايىاؾه
 
ای پىل ؾاٌحه باٌؿ، اها اهًیث ؾق ؾقوو ؼايه  ؾق ؾقوو ؼايىاؾه، باهن ؾائما

 ۻبكؾ. ؾاقی قا يمی باٌؿ، ایى ؼايىاؾه لفت پىليباٌؿ، یا شىاو آو ؼايىاؾه ه١حاؾ به هكوئیى 

 تتالصم ػذالت ٍ هؼٌَیّ

ایى هن ٠ؿالث يؽىاهؿ بىؾ. ٠ؿالحی که همكاه با  -ی١ًی ٠ؿالحی که با ه١ًىیث همكاه يباٌؿ -قا ال ه١ًىیث شؿا کًین  اگك ٠ؿالث

و ايعكا٦ و ٜاهكوالی و جًّٟ جبؿیل ؼىاهؿ ٌؿ؛ يباٌؿ، به قیاکاقی و ؾقو٢   ه١ًىیث و جىشه به آ٨ا٪ ه١ًىّی ٠الن وشىؾ و کائًات

او ٠ؿالث بىؾ. ها هی  شمو ١ٌاقهای آو هرل يٝاههای کمىيیىحی که ١ٌاٌق
 

ها يبىؾ. ؾق  گ٩حین ٠ؿالث و آلاؾی؛ اها آلاؾی اِال

هعىق » ث٠ؿال«جع٭٫ پیؿا کكؾه بىؾ،  -اي٭الب یا کىؾجا -ی کٍىقهایی که ظكکث کمىيیىحی ؾق آيصا به ٌکلی ال اٌکال همه

 يٍاو ها بىؾ؛ اها وا١٬یث ليؿگی آو ١ٌاقهای آو
 
ای به اون کاقگك وك  ی ٠ؿالث يبىؾ؛ ؾقوث ٔؿ ٠ؿالث بىؾ. ٠ؿه ؾهًؿه ها هٙل٭ا

ها يؿاٌحًؿ. ليؿگی وكاو کٍىقهای  های ٘ا٤ىجی بىؾيؿ و هیچ ج٩اوجی با آو ی اٌكا٨ّی قژین کاق آهؿيؿ، که هماو ٘ب٭ه

ه لهاو هىئىلیث قیاوث شمهىقی و١ٔیث ا٬ٍاق پاییى ب١ٕی ال کٍىقهای وىویالیىحی قا ؾیؿه ٘ىق بىؾ. بًؿ هاقکىیىحی ایى

 ؾق آيصاها وشىؾ يؿاٌث. ٘ب٭ه
 
ی اٌكا٦ شؿیؿی  بىؾم؛ آو چیمی که اومً ٠ؿالث اوث و آو ه٩هىهی که ٠ؿالث ؾاقؾ، هٙل٭ا

ی اهکايات بكؼىقؾاق بىؾ؛ هكؾم  ؿه بىؾ و ال همهؾق آيصا وشىؾ ؾاٌث که با ه١یاقهای ظمبی و ویاوّی ؼاَ ؼىؾٌاو قوی کاق آه

ٌؿ.  ی یکٍاو هن ؾیؿه هی کكؾيؿ. ایى و١ٔیث ظحی ؾق ب١ٕی ال کٍىقهای ؾقشه ؾوحی و بؿبؽحی ليؿگی هی هن ؾق ٨٭ك و جهی

 ؾ.ؾوام ؼىاهؿ بىؾ و ال ٘كی٫ ؾقوّث ؼىؾي هًعك٦ و قیاکاقايه و ؾقو٤یى ؼىاهؿ بى ٘لبی بی گىيه ٠ؿالث بًابكایى، ایى

جىايیؿ با  ٠ؿالث بایؿ با ه١ًىیث همكاه باٌؿ؛ ی١ًی بایؿ ٌما بكای ؼؿا و اشك الهی ؾيبال ٠ؿالث باٌیؿ؛ ؾق ایى ِىقت هی

ها اهل ه١ًایًؿ، اها هیچ  ُب١ؿی اوث. ب١ٕی ؾٌمًاو ٠ؿالث هىاشهه و ه٭ابله کًیؿ. البحه ه١ًىیث هن بؿوو گكایً به ٠ؿالث، یٯ

هى اِبط ال «ها يؿاقؾ؛   ٌىؾ. اوالم، ه١ًىیّث بؿوو يگاه به هىائل اشحما٠ی و وكيىٌث ايىاو يمیيگاهی به ٠ؿالث يؿاقيؿ؛ ایى 

والؾ،  والؾ، با يٝام ٜالمايه و ولٙه هی والؾ، با ٘ا٤ىت هی ای که با ٜلن هی . آؾم ه١ًىیۼ»یهحن باهىق المىلمیى ٨لیه بمىلن

 ۽يین ب٩همین. بًابكایى ه١ًىیث و ٠ؿالث ؾق هن جًیؿه اوث.جىا گىيه ه١ًىیث قا ها يمی ایى چٙىق ه١ًىیحی اوث؟ ایى

 تیّ هؼًُ َت یّ ػمالي ،لتػذا.2.3

 ت یؼٌی؟ ػمالًیّ

 به ـهى يیایؿ که ٠٭اليیث و هعاوبه به ه١ًای هعا٨ٝه ٠٭اليیث و هعاوبه که هی
 
گكایی و جابٟ ٠٭ل بىؾو  کاقی، ٠٭ل گىیین، ٨ىقا

ؾاق ؤٟ هىشىؾ اوث؛ ال هك جعىلی  کاق، ٘ك٦ کاقی ٨ك٪ ؾاقؾ. هعا٨ٝه هعا٨ٝه اوث. ٠ا٬ل بىؾو و ؼكؾ قا به کاق گك٨حى با

ی  ٘ىق يیىث؛ هعاوبه جكوؿ؛ اها ٠٭اليیث ایى جابؿ و ال جعىل و ؾگكگىيی هی بیمًاٮ اوث؛ هكگىيه ج٥ییك و جعىلی قا بكيمی

٘ىق يبىؾ که  ال یٯ ٠٭اليیث بىؾ. ایى ٌىؾ. اي٭الب ٠ٝین اوالهی ها ياٌی ٠٭اليی گاهی او٬ات ؼىؾي هًٍؤ جعىالت ٠ٝیمی هی

چًايی قا وا٬ٗ کًًؿ؛ هعاوبات ٠٭اليی و کاق ٠٭اليی و  ظىاب و کحاب به ؼیاباو بیایًؿ و بحىايًؿ یٯ قژیّن آو ٘ىق بی هكؾم همیى

ؼىاهی ؾق  ؼىاهی و آلاؾی ٘لبی، ٠ؿالث یٯ گ٩حماو ظ٫ -به ج١بیك قایس اهكول -های هحماؾی  کاق ٨کكی ٌؿه بىؾ. ؾق ٘ىل وال

بیى هكؾم به وشىؾ آهؿه بىؾ و هًحهی ٌؿ به ایًکه يیكوهای هكؾم قا اوحؽؿام کًؿ و به هیؿاو شهاؾ ٠ٝین بیاوقؾ و ؾق ه٭ابل آو 

٘ىق  آقایی کًؿ و بك آو ؾٌمى پیكول کًؿ. بًابكایى ٠٭اليیث گاهی هًٍؤ چًیى جعىالت ٠ٝیمی اوث. اآلو هن همیى ؾٌمى ٧ِ

ی به ؤٟ هىشىؾ و ؤٟ  ی یٯ يگاه ٠٭اليی و ؾ٬ی٫ و هىٌکا٨ايه كؼی ال جعىالت هىث که ُهًحصهاوث. اآلو ؾق يٝام ها ب

ق٨حگی و جى ؾاؾو به آيچه ؾق شكیاو ٠مىهّی  کًن. ظالث ؼىاب ی هىائل گىياگىو ایى قا ؾاقم هٍاهؿه هی ؾيیاوث. هى ؾق لهیًه

ی هاوث و اگك کىی ؾقوث ب٩همؿ و بیًؿیٍؿ،  مقگ شاه١هگفقؾ و جىلین ٌؿو به آو، ؼٙك ب ویاوی و ا٬حّاؾی ؾيیا ؾاقؾ هی

                                                           
 .۾٧۽ۻ/ ٧ۺ/ ۼۼ.بیايات ؾق اولیى قول وقوؾ به واقی،  ۻ

 .٧۽۽، َۻ٧.بعاق االيىاق، ز ۼ

 .۾٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ٨ۺ  .بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هیئث ؾولث، ۽



 ۻۻ

 

ی هىائل  ی هىائل ا٬حّاؾی، هن ؾق لهیًه ٨همؿ که بایؿ با یٯ جعكٮ و جعىل، ایى ؤٟ قا ؾگكگىو کكؾ؛ هن ؾق لهیًه هی

وشه هؽلىٖ يکًیؿ؛  هیچ کاقايه به ی هعا٨ٝه ی ٠٭اليی قا با هعاوبه کاقی ٨ك٪ ؾاقؾ. هعاوبه ویاوی. بًابكایى ٠٭اليیث با هعا٨ٝه

 ها ؾو چیم اوث. ایى

 تهؼٌَیّت ٍ ػذالت ثب ػمالًیّتالصم 

ؼیمؾ،  ُب١ؿ ٠ؿالث هن ؾق هکحب اهام بىیاق بكشىحه اوث. اگكچه به یٯ ه١ًا ٠ؿالث هن ال هماو ٠٭اليیث و يیم ال ه١ًىیث بكهی

ؾهؿ. ال اول پیكولی اي٭الب، اهام  ٭ابل ها ٬كاق هیجكی ؾق ه اها بكشىحگی ُب١ؿ ٠ؿالث ؾق هًٝك اهام بمقگىاق، آو قا به ٘ىق هٍؽُ

شمو ج١بیكاجی بىؾ که ؾق » يٍیًاو کىغ«و » پابكهًگاو«ی بك ٘ب٭ات ٩١ٔا قا اِكاق کكؾيؿ، جکكاق کكؾيؿ، جىِیه کكؾيؿ. ج١بیك  جکیه

ىلیى اِكاق ؾاٌحًؿ که ال کالم اهام باقها و باقها جکكاق ٌؿ. به هىئىلیى اِكاق ؾاٌحًؿ که به ٘ب٭ات هعكوم بكویؿ. به هىئ

کًین. آ٨ث هىئىلیث ؾق یٯ يٝاهی  های ههن اهام بمقگىاق بىؾ. ها يبایؿ ایًها قا ٨كاهىي اٌكا٨یگكی پكهیم کًًؿ. ایى، یکی ال جىِیه

 آوقی بكای که هحکی به آقاء هكؾم و هحکی به ایماو هكؾم اوث، ایى اوث که هىئىلیى به ٨کك ق٨اه ٌؽّی بی٩حًؿ؛ به ٨کك شمٟ

ؼىؾي ال ایى آ٨ث   ؼىؾٌاو بی٩حًؿ؛ ؾق هىن ليؿگی اٌكا٨یگكی، به ایى ؾق و آو ؾق بميًؿ؛ ایى آ٨ث بىیاق بمقگی اوث. اهام

يٍیًی و به اٌكا٨یگكی جمایل پیؿا يکًًؿ، وكگكم  کكؾ که به کاغ بکلی بكکًاق هايؿ و هىئىلیى کٍىق قا هن باقها جىِیه هی

ؾاٌث که با هكؾم  يمؾیٯ ؾاٌحه باًٌؿ. هاها که آو قول شمو هىئىلیى بىؾین، اهام ؾووث هی ايؿولی يٍىيؿ، با هكؾم اقجباٖ هال

اقجباٖ ؾاٌحه باٌین، هؤيىن باٌین؛ اِكاق ؾاٌث که ؼؿهات به ا٬ّا ي٭اٖ کٍىق بكؾه ٌىؾ؛ هكؾم ي٭اٖ ؾوق، ال ؼؿهات ٠مىهی 

ىؾ. اهام اِكاق ؾاٌث که هىئىلیى ال هیاو هكؾم ايحؽاب ٌىيؿ، ال هًؿ ٌىيؿ. ایًها ياٜك به آو ُب١ؿ ٠ؿالث اهام بمقگىاق ب کٍىق بهكه

ها هالٮ ٬بىل هىئىلیحها يباٌؿ. وابىحگی به ٌؽّیحها، به ٨اهیلها، بالی هماق ٨اهیلی که ؾق ؾوقاو  ؼىؾ هكؾم باًٌؿ، وابىحگی

کكؾه بىؾ. گاهی ؾق ه٭ام ج١كی٧ ال یٯ ٬اشاق و ؾوقاو پهلىی بك وك ایى کٍىق آهؿ، اهام بمقگىاق ها قا يىبث به ایى ٬ٕیه ظىان 

ی به  ی به ذكوت و جکیه ؾايىحًؿ. ال يٝك اهام بمقگىاق، جکیه گ٩حًؿ: ایى ال ؾل هكؾم بكؼاوحه اوث. هالٮ قا ایى هی هىئىلی هی

 ۻ٬ؿقت بكای گك٨حى هىئىلیث، شمو ؼٙكهای بمقگ بكای کٍىق و بكای اي٭الب بىؾ. ؼب، ایًها اب١اؾ ؼٗ اهام اوث.

ؼىاهن ایى يکحه قا هن ٠كْ کًن که اگك بؽىاهین ٠ؿالث به ه١ًای ظ٭ی٭ّی ؼىؾي ؾق شاه١ه جع٭٫ پیؿا کًؿ، با ؾو ه٩هىم  یهى ه

و ه١ًىیث شؿا ٌؿ، ؾیگك   ال ٠٭اليیث  ٌؿت ؾق هن جًیؿه اوث؛ یکی ه٩هىم ٠٭اليیث اوث؛ ؾیگك ه١ًىیث. اگك ٠ؿالث ؾیگك به

 ٠ؿالث يؽىاهؿ بىؾ. ٠٭اليیث به٠ؿالحی که ٌما ؾيبالً هىحیؿ، يؽىاهؿ بى
 

ؼا٘ك ایى اوث که اگك ٠٭ل و ؼكؾ ؾق  ؾ؛ اِال

کًؿ چیمهایی ٠ؿالث اوث،  ٌىؾ؛ ؼیال هی جٍؽیُ هّاؾی٫ ٠ؿالث به کاق گك٨حه يٍىؾ، ايىاو به گمكاهی و اٌحباه ؾچاق هی

و هعاوبه، یکی ال ٌكایٗ اللّم قویؿو به بیًؿ. بًابكایى ٠٭اليیث  که يیىث؛ و چیمهایی قا هن که ٠ؿالث اوث، گاهی يمی ؾقظالی

 ٠ؿالث اوث.

 ی ػمالًیتحمك ػذالت ثب هحبػجِ

گىیًؿ هىاٜب باٌیؿ، ؾوث ال پا ؼٙا يکًیؿ، ٠٭ل قا ق٠ایث کًیؿ؛ يباؾا یٯ ظك٦ّ  ای هی  گىیین هعاوبه و ٠٭اليیث، ٠ؿه جا هی

کاقايه  ها ٠٭اليیّث هعا٨ٝه آقایی کًؿ. ایى بکًیؿ که ؾيیا ٧ِچًايی  ٘ىقی بٍىؾ؛ يباؾا یٯ کاّق آو چًايی بميیؿ که ؾق ؾيیا آو آو

 ا٠ح٭اؾ يؿاقم. بًابكایى اگك بؽىاهیؿ ٠ؿالث قا به
 

ی ٠٭اليی و به  ؾقوحی اشكا کًیؿ، اظحیاز ؾاقیؿ به هعاوبه اوث؛ هى به ایى اِال

٬كاق کًؿ و ا٠حؿالی قا که ها بًای لهیى و جىايؿ ٠ؿالث قا بك  های هؽحل٧، جا ب٩همیؿ چه چیمی هی کاق گك٨حى ؼكؾ و ٠لن ؾق بؽً

 ۼؾايین و هٝهكي ؾق ليؿگی ها ٠ؿالث اشحما٠ی اوث، جؤهیى کًؿ. لهاو قا بك اوان آو ا٠حؿاّل ؼؿاؾاؾی هی

 ػذالتتضکیٍ َ .2.4
ث. همه چیم ی ايىاو او آیؿ، ٠باقت ال جمکیه آهؿ و هی ی اواوی که ؾق اي٭الب اوالهی هؿ٦ ا٠لی و واال به ظىاب هی آو هىؤله

و يیم ظکىهث اوالهی ؾق هیاو اشحما٠ات بٍكی هن باایًکه هؿ٦ بمقگی   ی جمکیه و ٘هاقت آؾهی اوث. ٠ؿالث ؾق شاه١ه ه٭ؿهه

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻٕقهٔ، . بیايات ؾق بیىث و ؾوهیى والگكؾ اهام ؼمیًیۻ
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 ۼۻ

 

ؿ ايىاو اوث که ؾق جمکیه هعىىب هی ی آؾهی يه٩حه اوث. هن ليؿگی ؾق ایى ٠الن  ٌىؾ، ولی ؼىؾ آو یٯ ه٭ؿهه بكای ج١الی و ٌق

ؿ هعحاز جمکیه اوث، و هن ؾقشات اؼكوی و ه١ًىی، هحى٧٬ بك جمکیه اوث. ٨الض ايىاو ی١ًی ؾوث اگك بؽىاهؿ به و١اؾت بكو

. آو کىی که جمکیه بکًؿ، ٨الض ۻ»٬ؿ ا٨لط هى جمکی. و ـکك اون قبه ٨ّلی«ی به جمکیه اوث؛  یا٨حى ايىاو به ه٭ّؿ ا٠لی وابىحه

 ۼو قوحگاقی قا به ؾوث آوقؾه اوث.

يیالهای اشكای ٠ؿالث اوث. اول، بایؿ ؼىؾهاو قا ؾقوث کًین و یٯ ؾوحی به وك   ها و پیً  ٌٖك ً }ؼىؾوالی و جهفیب{ شمو پی

 ۽و ِىقت ؼىؾهاو بکٍین، جا بحىايین ٠ؿالث قا اشكا کًین. 

 فلر َ ػذالت.2.5
حه و ٨کكی به وكا٢ او آهؿه، و ايىاو ٕی١ًی ال آو لهايی که ايىآو ج١٭لی یا٨  جاقیػ  بمقگحكیى آقلوی بٍك، بمقگحكیى آقهاو بٍك ال اول

کًًؿ. البحه  به ليؿگی ؼىؾ، يٝن و جكجیبی ؾاؾه اوثٔ جا اهكول، آقلوی جع٭٫ ٠ؿالث اوث. اکًىو، ب١ٕی ١ٌاق ِلط قا هٙكض هی

ِلط، چیم بىیاق ؼىبی اوث؛ لکى ِلٓط آو لهاو ؼىب اوث که ٠اؾاليه باٌؿ. بىیاقی بكای قویؿو به ٠ؿالث، شًگ قا ايحؽاب 

 ۾جك اوث. ظ٭ی٭ث هن، همیى اوث. شًگًؿ. په، پیؿاوث که ٠ؿالث ال ِلط باالجك و ههن ًؿ و ؾق قاه ٠ؿالث، هیکً هی

هؿاقاو ٠الن باٌؿ. جعمیل وکىت و جىلین بك  بایؿ بك هبًای ٠ؿالث و با ه١ك٨ث به کكاهث ايىاو و به ؾوق ال ا٤كاْ ٬ؿقت  ِلط

 ۿايؿ. آوقاو ِلط آومايی به آو ؾ٠ىت کكؾه ايؿ آو ِلعی يیىث که پیام وحهی ؼىؾ بكؼا ٌؿه هكؾهی که به ؾ٨اٞ ال ظ٫ پایمال

 ههذَیت َ ػذالت.2.6
کًؿ که ؾيیا قا ال ٠ؿل، ال  ؾق هىقؾ هاشكای ا٠ح٭اؾ به ههؿی هى٠ىؾ ی١ًی ایًکه ؾق آؼكالمهاو ال ؼايؿاو پیاهبك، ٌؽّی ٜهىق هی

ؼیلی کاق بكؾ يیم  های ٘ب٭اجی قا ال بیى هی ها و ٨اِله وىءاوح٩اؾه ها،  ها، ٜلن  والؾ و جب١یٓ ؾاؾگىحكی و ال يیکی ُپك هی

ی هىلماياو هن به آو ه١ح٭ؿيؿ، هؽّىَ ٌی١ه يیىث. البحه ؾق ؼّىِیات و شمئیاجً، ب١ٕی  همه  که  ٠٭یؿه  ايؿ. ایى کكؾه

يؿاو پیاهبك چًیى ظكکث ٠ٝین الهی های ؾیگكی ؾاقيؿ؛ اها اِل ایًکه چًیى ؾوقايی پیً ؼىاهؿ آهؿ و یٯ ي٩ك ال ؼا  ٨َّك٪، ظك٦

 «قا ايصام ؼىاهؿ ؾاؾ و 
 
 و ٜلما

 
 کما هلئث شىقا

 
 و ٠ؿال

 
هىلماياو هحىاجك اوث. همه، ایى قا ٬بىل  ، بیى ٦»یمأل الله به االقْ ٬ىٙا

که  ؾاقيؿ. ؼىب؛ ایى ٠٭یؿه ال آو ٠٭ایؿ بىیاق کاقگٍاوث که هى هؽحّكی قاشٟ به آو ٠كْ ؼىاهن کكؾ. به ؾلیل همیى

جاليؿ. گاهی ؾووحاو ياؾاو، ال قوی ياؾايی و  کاقگٍاوث، ؾٌمًاو ال یٯ ٘ك٦ و البحه ؾووحاو ياؾاو هن ال ٘ك٦ ؾیگك بك آو هی

 ٧جىايؿ ٔكبه بميؿٖ کًًؿ که هیچ ؾٌمى ؾايایی به آو ؼىبی يمی جىشهی، کاقی هی بك اذك بی

٬ؿم به  اقی يميؿ... هك ا٬ؿاهی ؾق شهث اوح٭كاق ٠ؿالث، یٯايحٝاق ٨كز ه١ًایً ایى يیىث که ايىاو بًٍیًؿ، ؾوث به هیچ ک

ومث آو هؿ٦ واالوث. آو اي٭الب بمقگ جاقیؽی بكای آو هؿ٦ ايصام ؼىاهؿ گك٨ث. و او ٠باقت اوث ال ایصاؾ ٠ؿل و ؾاؾ، ليؿگی 

 ٨ايىايی، ليؿگی الهی، ٠بىؾیث ؼؿا؛ ایى ه١ًای ايحٝاق ٨كز اوث.
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 ۽ۻ

 

 پیـشفت ٍ ػذالتتالصم .3

ؾو ٌاؼُ ٠مؿه وشىؾ ؾاقؾ که بایؿ ایى ؾو قا  -بكای ایى ؾه والی که پیً قوی هاوث -ی چهاقم کًین، بكای ؾهه ه هیو٬حی يگا

 بؿوث بیاوقین: یکی پیٍك٨ث اوث، یکی ٠ؿالث. ها هرل ب١ٕی ال کٍىقها و يٝام
 
های ؾيیا ٨٭ٗ به پیٍك٨ث ٨کك ظحما

ايؿ و به آهاقها و  ؼیلی ال کٍىقها هىحًؿ که ال لعاٚ ٠لمی پیٍك٨ث کكؾهؼىاهین.  کًین؛ ها پیٍك٨ث قا همكاه با ٠ؿالث هی يمی

 ؾقآهؿ وكايه کًین، هالظٝه هی ها که يگاه هی های ا٬حّاؾی آوٌاؼُ
 

ی  ها ؼیلی هن باالوث؛ اها هىئله ی آو کًین که هرال

های های ٤یك الهی و يٝامی اوث که يٝاما ٌىؾ؛ ایى آو يکحه ههن ایى اوث که ایى ؾقآهؿ وكايه ؾق هیاو هلث چه شىق ج٭ىین هی

ؼىاهین کٍىقهاو ال  جىايین جىشه يکًین؛ ها هی کًًؿ.ها يمی های اوحکباقی، ؾیگك به آو جىشه يمی ی ال يىؽه کكؾه قويىٌث

پیؿا به پیٍك٨ث بكوؿ، هكؾم به ق٨اه ؾوث  -ال لعاٚ ٠لمی، ال لعاٚ ا٬حّاؾی، ال لعاٚ ٨ًاوقی، ال لعاٚ ویاوی -ی شهات همه

ؼىاهین کٍىق ٠اؾاليه و با ٠ؿالث اؾاقه بٍىؾ؛ ایى ههن اوث. يه ٠ؿالّث بؿوو پیٍك٨ث هٙلىب  کًًؿ؛ اها ؾق کًاق پیٍك٨ث، هی

ؼىاهین. پیٍك٨ث  هايؿگی، بكابكی ؾق ٨٭ك؛ ایى قا يمی اوث، يه پیٍك٨ّث بؿوو ٠ؿالث. ٠ؿالث بؿوو پیٍك٨ث ی١ًی بكابكی ؾق ٠٭ب

کًین؛ پیٍك٨ث، همكاه با ٠ؿالث. بایؿ ٨ىاِل ٘ب٭اجی کن بٍىؾ. بایؿ آو کىايی که بكای  البه يمیبؿوو ٠ؿالث قا هن هكگم هٙ

ث شىق باٌؿ که ؾق  اي به گكؾو ؼىؾي. يبایؿ ایى های بكابك ؾقیا٨ث کًًؿ؛ اگك کىی جًبلی کكؾ، جًبلیجعكٮ اوح١ؿاؾ ؾاقيؿ، ٨ِك

ها ال هًابٟ و ال اهکايات کٍىق به ٘ىق ؾی يباٌؿ، اها ب١ٕيبكؼی ال هًا٫ّ٘ کٍىق هصال بكای جالي ٠لمی یا جالي ا٬حّا

ی  ؾقپی ٌىقای اوالهی، ال ٬ىه ها، ال هصاله پیی هلث ال ؾولث يهایث بحىايًؿ اوح٩اؾه کًًؿ؛ يه، هًك ایى اوث. هٙالبه بی

پیٍك٨ث ؾق جىلیؿ ذكوت،  ها:ی بؽً ی هىئىالو بایؿ ایى باٌؿ. کٍىق بایؿ پیٍك٨ث کًؿ؛ پیٍك٨ّث ؾق همه ٬ٕائیه و ال همه

ی هلی، پیٍك٨ث ؾق اجعاؾ هلی و يمؾیکی ٬ٍكهای هؽحل٧ به یکؿیگك،  وقی، پیٍك٨ث ؾق ٠مم و اقاؾه پیٍك٨ث ؾق ا٨مایً بهكه

ی ٘ب٭اجی، ؾق ق٨اه  پیٍك٨ث ؾق ؾوحاوقؾهای ٠لن و ٨ًاوقی، پیٍك٨ث ؾق اؼال٪ و ؾق ه١ًىیث، پیٍك٨ث ؾق کن کكؾو ٨اِله

ؾق   اؼال٬ی، پیٍك٨ث  شحما٠ی، ؾق بىشىؾ آهؿو وشؿاو کاقی ؾق یکایٯ آظاؾ ها هكؾم، پیٍك٨ث ؾق اهًیث٠مىهی، ؾق ايٕباٖ ا

ؿ ویاوی، پیٍك٨ث ؾق ا٠حماؾبه ي٩ه هلی قا ا٠الم کكؾم؛ هلث  ی ا٠حماؾبه که هى چًؿ هاه ٬بل هىئله -ي٩ه هلی آگاهی و ٌق

های ی ه٭ابل آو چیمی که ؾٌمًاو ایى هلث ؾق ٘ىل وال قوث ي٭ٙهجىايًؿ؛ ؾ بایؿ به ؼىؾ ا٠حماؾ ؾاٌحه باًٌؿ و بؿايًؿ که هی

ی  ها اللم اوث؛ اها همه ی ایى لهیًه پیٍك٨ث ؾق همه -جىايیؿ هحماؾی ؼىاوحًؿ به ها جل٭یى کًًؿ و بگىیًؿ و ذابث کًًؿ که يمی

 ی ٠ؿالث و ؾق کًاق جؤهیى ٠ؿالث باٌؿ. ها بایؿ ؾق وایهایى پیٍك٨ث

ٌىؾ؛ اگك بؽىاهیؿ به پیٍك٨ث  های ا٬حّاؾی بگىیًؿ: آ٬ا يمی اظبًٝكاو و به اِٙالض جئىقیىیىهمکى اوث ب١ٕی ال ِ

يبایؿ ». يىآوقی«کًین  ی ٘ب٭اجی قا ٬بىل کًیؿ و بپفیكیؿٖ ایًصاوث که ها ٠كْ هی ا٬حّاؾی ؾوث پیؿا کًیؿ، ياچاق بایؿ ٨اِله

ای اوث، ؾوقه ای ؾاقؾ؛ آو  اوث؛ يه، ایى هن یٯ يىؽه های ا٬حّاؾی ٤كب، آؼكیى ظؿ ؾوحاوقؾ بٍكی ؼیال کًین که يىؽه

 ۻپیؿا کًیؿ؛ ٌاؼُ بایؿ ایى باٌؿ. ٌىؾ؛ بگكؾیؿ آو ٨کك يى قا ٌىؾ و ٨کك جاله و ٨کك يىیی به هیؿاو واقؾ هی ؾوقه ٘ی هی

 با يه ٠مت، قوض ایاظی اوث؛ هلث ؾقويی واؼث قوی بك اِلی ی جکیه بیًیؿ هی کًیؿ، هی هالظٝه قا اهام اي٭البی اؾبیات و٬حی

 کاقّ  یک ایى که اوث ایى کًین، جىشه آو به بایؿ ها که آيچه. ؾقويی واؼث اوحعکام با بلکه ؼىؾبىحى، به با يه ٤كوق، با يه ج٩اؼك،

 وشىؾ ٠ىاهلی. کًؿ ه٭ابله ایىحایی و قکىؾ ٠ىاهل با بایؿ هلث. اوث ؾاق اؾاهه کاقّ  یک اوث، هىحمك کاقّ  یک ایى يیىث؛ ه٭١ٙی

 ٠ىاهل، ایى ال ب١ٕی هاوث؛ ؼىؾ ؾقوو ؾق ٠ىاهل ایى ال ب١ٕی. کًؿ هی هحى٧٬ قا پیٍكو هلث یک قا، پیٍكو ايىاو یک که قؾؾا

 هٍاهؿ ؾاقیؿ اهكول ٤كب، ی پكشلىه جمْؿو ال ٌما که ؾاؾ ؼىاهؿ قا ای يحیصه هماو ٠ؿالث بؿوو پیٍك٨ث. اوث ؾٌمى جمهیؿات

 ؾاقيؿ، قا ظْؿاکرك ایًها ٌؿه؛ يمی جّْىق ؾوقه ایى بكای ؾاقيؿ ایًها که چیمی آو ال بیٍحك ی،٨ًاوق و ٠لن و ٬ؿقت و ذكوت. کًیؿ  هی

 و ؾاوحايی و ویًمایی جبلی٥ات ؾق ٬ٕایی، ٠ؿالث ی لهیًه ؾق ظاال. يؿاقؾ وشىؾ ٠ؿالث آيصا کًیؿ هالظٝه ٌما ظال ٠یى ؾق اْها
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، که - ليًؿ هی لیاؾ ظك٦ ایًها، هايًؿ
 
ال٠اجی اوث؛ ؾقو٢ ٍحاؾ،ه ِؿی ی١ًی ٤البا ْ٘ ]  هن ؾاقؾ ٬ٕایی های لهیًه ؾق ايىاو که ا

  1اوث. وأط کاهال   که ا٬حّاؾی ی لهیًه ؾق اْها - ٤كب ؾق يیىث ؼبكها ایى[  که ؾهؿ هی يحیصه

 هیًهل ایى ؾق ها که اوث ایى بًؿه اؾ٠ای. اوث ٠ؿالث ههن، ٌاؼّهای ال یکی اول، ی ؾقشه ؾق کًین، پیٍك٨ث بؽىاهین اگك

 اگك این؛ کكؾه پیٍك٨ث کًین، ه٭ایىه اي٭الب ال ٬بل ؤٟ با قا ؼىؾهاو اگك. ؼىاهین هی که ٬ؿقی به يه البحه این؛ کكؾه پیٍك٨ث

 اگك اها این؛ کكؾه پیٍك٨ث بله کًین، ه٭ایىه کًًؿ، هی ليؿگی گىياگىو يٝاههای با که ؾیگك کٍىقهای ال بىیاقی با قا ؼىؾهاو

. کًین جالي بایؿ و ؾاقین ٨اِله ؼیلی هًىل ها يه، اوث، ؼىاوحه ها ال و اوث گ٩حه ها به اوالم که آيچه با ینکً ه٭ایىه قا ؼىؾهاو

 2اوث. هن با هكؾم و هىئىالو ی ٠هؿه به جالي ایى کیىث؟ ی ٠هؿه به جالي ایى

 یک - ٠ام ه١ًای به - پیٍك٨ث مثو به کٍىق ظكکث ؼىٌبؽحايه. اوث وا١٬یحی یک ایى اوث؛ شهٍی پیٍك٨حهای هىیك ؾق کٍىق اهكول

  ٬بل وال بیىث با اهكول. اوث وكی١ی ظكکث
 
 یک که هى١٬یحی ؾق. اوث شهٍی ها پیٍك٨ث به قو ظكکّث  اهكول. يیىث ه٭ایىه ٬ابل ظ٭ا

 اگك ،ؼب. بگیكؾ ايصام بمقگی های گیكی جّمین بایؿ اوث؛ بمقگ های گیكی جّمین به اظحیاز آیؿ، هی وشىؾ به شهٍی ظكکحهای چًیى

  ٠ؿالث ٠ًّك بمقگ، های گیكی جّمین ایى ؾق چًايچه
ِ

. بىؾ ؼىاهؿ هعاوبه ٬ابل ٤یك ٔای١اجً و ٔكقها و٬ث آو بمايؿ، با٬ی ٠ًه ه٩٥ىل

 3ٌىؾ. هٍؽُ ٠ؿالث و پیٍك٨ث ی قابٙه بؽّىَ باٌؿ؛ لیاؾ ٠ؿالث به جىشه بایؿ بؽّىَ اهكول لفا

 ؾق هلی ياؼالُ ؾقآهؿ ا٨مایً ههن،  ٌاؼّهای ال یکی ب٩كهاییؿ ٨كْ. اوث ه١ًاؾاق ؼیلی ایى ٠ؿالث؛ و پیٍك٨ث گ٩حین ها

 کٍىق آو په اووث؛ ؾهن یک کٍىق ٨الو اوث، هیلیاقؾ هماق چًؿیى هرال   اي، هلی ياؼالُ ؾقآهؿ کٍىق ٨الو. کٍىقهاوث

 جًهایی به - کٍىق یک ٠مىهی ؾقآهؿ ی١ًی - هلی ياؼالُ ؾقآهؿ ا٨مایً. يیىث ؾقوحی ه٫ًٙ ه٫ًٙ، ایىٖ اوث پیٍك٨حه اولی

 کٍىق همیى جىی اها باالوث، بىیاق هلی ؾقآهؿ اگك. ٌىؾ هی ج٭ىین چگىيه ؾقآهؿ ایى ؾیؿ بایؿ باٌؿ؛ پیٍك٨ث ی يٍايه جىايؿ يمی

 ٌما. يیىث پیٍك٨ث ایى هیكيؿ، هی لیاؾیٍاو ی ٠ؿه هىا ی ؾقشه ؾو و چهل گكهای با و ؼىابًؿ هی ؼیاباو جىی ٌب آؾههایی

 ٨الو و قویؿ ؾقشه ؾو و چهل به هىا ظكاقت - ؾیگك شای یا آهكیکا ؾق هرال   - ٤كبی بمقگ ه١كو٦ ٌهك ٨الو ؾق ؼبكها جىی ببیًیؿ

 ای، شاه١ه ؾق اگك. يؿاقيؿ شا و وكپًاه ایًها که اوث ایى ه١ًایً ایى بمیكيؿ؟ ظكاقت ؾقشه ؾو و چهل با چكاٖ هكؾيؿ آؾم ج١ؿاؾ

 ؾقآهؿ کًًؿ، پیؿا يمیك و بؽىق ياو جا کًًؿ کاق قول ؾق وا٠ث چهاقؾه بایؿ یا کًًؿ هی ليؿگی وكپًاه بی که ؾاقيؿ وشىؾ ايىايهایی

 پىىيؿ بًابكایى. يیىث پیٍك٨ث ایى اوالهی ه٫ًٙ ؾق. يیىث پیٍك٨ث ایى باٌؿ، هىث اهكول که هن ایًی بكابك ؾه هلی ياؼالُ

 ایى ی پایه بك پیٍك٨ث، به اوالهی يگاه اوان. هىث بیٍحكی ظك٨های ٠ؿالث پىىيؿ ی ؾقباقه البحه. ؾاقؾ اهمیث ایً٭ؿق ٠ؿالث

 ؾق که اوث هٙالبی ی همه ی پایه ایى آؼكت؛ و ؾيیا ؾاقای ؾايؿ؛ هی ؾوواظحی هىشىؾ یک قا ايىاو اوالم: اوث ايىاو به يگاه

 یک و ٨كهًگی کی جمؿيی، یک اگك. اوث ایى ٠مؿه ٨اقّ٪  اوث؛ ایى ٠مؿه ٌاؼُ بٍىؾ؛ گك٨حه يٝك ؾق بایؿ پیٍك٨ث باب

  آوقؾ، ظىاب به ؾيیایی هاؾّی  ليؿگی ؾق ٨٭ٗ قا ايىاو ؼىٌبؽحی و ؾايىث واظحی جک قا ايىاو آییًی،
 
 ه٫ًٙ ؾق پیٍك٨ث ٘ب١ا

 آو اوالهی ی شاه١ه و ها کٍىق. بىؾ ؼىاهؿ هح٩اوت بکلی - ؾايؿ هی ؾوواظحی قا ايىاو که - اوالم ه٫ًٙ ؾق پیٍك٨ث با او،

 و ؾيیا: ؼىاهًؿ هی قا ایى پی٥مبكاو. کًؿ آباؾ هن قا هكؾم آؼكت بلکه کًؿ، آباؾ قا هكؾم ؾيیای ٨٭ٗ يه که اوث پیٍك٨حه و٬حی

 بؽا٘ك بٍىؾ وا٬ٟ ٠ًه ه٩٥ىل بایؿ آؼكت يه آؼكت، ال ؾيبالگیكی جىهن به بٍىؾ وا٬ٟ ٠ًه ه٩٥ىل بایؿ ايىاو ؾيیای يه. آؼكت

 اوث، يٝك هىقؾ اوالهی ی شاه١ه ؾق که پیٍك٨حی آو. اوث ایى ان،او. اوث ههمی ی يکحه بىیاق ایى. ؾيیا ال ؾيبالگیكی

  4اوث. پیٍك٨حی ایًچًیى

پیٍك٨ث اگك با ٠ؿالث همكاه يباٌؿ، پیٍك٨ّث هىقؾ يٝك اوالم يیىث. ایًی که ها جىلیؿ ياؼالُ هلی قا، ؾقآهؿ ٠مىهی کٍىق قا به 

ای  والى٦ بكای ؼىؾٌاو ؾاٌحه باًٌؿ، ٠ؿه ای آال٦ بكی باٌؿ، ٠ؿهیٯ ق٬ن باالئی بكوايین، اها ؾق ؾاؼل کٍىق جب١یٓ باٌؿ، يابكا
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ؼىاهؿ؛ ایى آو پیٍك٨حی يیىث که هىقؾ يٝك اوالم باٌؿ.  ؾق ٨٭ك و هعكوهیث ليؿگی کًًؿ، ایى آو چیمی يیىث که اوالم هی

 1بایؿ ٠ؿالث جؤهیى بٍىؾ.

ايؿ و به آهاقها و  ىحًؿ که ال لعاٚ ٠لمی پیٍك٨ث کكؾهؼىاهین. ؼیلی ال کٍىقها ه هی  قا همكاه با ٠ؿالث  ها پیٍك٨ث ]لفا[

 ؾقآهؿ وكايه کًین، هالظٝه هی ها که يگاه هی های ا٬حّاؾی آوٌاؼُ
 

ههن ایى   ها ؼیلی هن باالوث؛ اها هىئله آو  کًین که هرال

های الهی و يٝام ٤یكهای ای اوث که يٝام ٌىؾ؛ ایى آو يکحه اوث که ایى ؾقآهؿ وكايه ؾق هیاو هلث چه شىق ج٭ىین هی

  ؼىاهین کٍىقهاو ال همه جىايین جىشه يکًین؛ ها هی کًًؿ. ها يمی های اوحکباقی، ؾیگك به آو جىشه يمی ال يىؽه  کكؾه قويىٌث

به پیٍك٨ث بكوؿ، هكؾم به ق٨اه ؾوث پیؿا کًًؿ؛  - ال لعاٚ ٠لمی، ال لعاٚ ا٬حّاؾی، ال لعاٚ ٨ًاوقی، ال لعاٚ ویاوی -شهات

،  ٠اؾل، بكؼىقؾاق ال ٠ؿالث  ]لیكا[ شاه١ه ۼ اؾاقه بٍىؾ؛ ایى ههن اوث.  ؼىاهین کٍىق ٠اؾاليه و با ٠ؿالث کًاق پیٍك٨ث، هی اها ؾق

ای  ؼىؾ ؾاقای ي٭ًٍؿ، ؾاقای جؤذیكيؿ، شاه١ه  ؼىؾ، ؾق پیٍك٨ث  کٍىق، ؾق آیًؿه  ای که هكؾم ؾق آو، ؾق اؾاقه آلاؾ، شاه١ه  شاه١ه

 -شايبه های همهای ؾاقای پیٍك٨ث ای بكؼىقؾاق ال ق٨اه و هبكای ال ٨٭ك و گكوًگی، شاه١ه ًای هلی، شاه١هؾاقای ٠مت هلی و اوح٥

ای بؿوو وکىو، بؿوو قکىؾ، بؿوو جى٧٬ و ؾق ظال  و باالؼكه شاه١ه - پیٍك٨ث ٠لمی، پیٍك٨ث ا٬حّاؾی، پیٍك٨ث ویاوی

بحه ایى شاه١ه جع٭٫ پیؿا يکكؾه، ولی ها ؾيبال ایى هىحین که ایى ای اوث که ها ؾيبالً هىحین. ال پیٍكوی ؾائن؛ ایى آو شاه١ه

 ۽ها.  شاه١ه جع٭٫ پیؿا کًؿ. په ایى ٌؿ هؿ٦ اِلی و ههّن هیايه

 هن قا ٠ؿالث بؿوو پیٍك٨ث. ؼىاهین يمی قا ایى ٨٭ك؛ ؾق بكابكی هايؿگی، ٠٭ب ؾق بكابكی ی١ًی پیٍك٨ث بؿوو ]ؾق يحیصه[ ٠ؿالث

      ۾٠ؿالث. با همكاه پیٍك٨ث، کًین؛ يمی هٙالبه هكگم

 خصوصیات پیشرفت مطلوب

 ّب چبسچَة اسصؽ پیـشفت، دس.1

٨کكاو هفهبی ال ٠لما، قوظايیىو، ٨ٕال و ؾايٍگاهیاو کاقهای لیاؾی کكؾه بىؾيؿ. بكای هكؾم یٯ  های اؼیك، قوٌى ؾق ایى ؾهه

ها ؼبكی يبىؾ.   کكؾيؿ، ال ایى اقلي ٌحه هكچه يگاه هیها بىؾيؿ. ؾق هعیٗ قژین گف ها شاا٨حاؾه بىؾ و ؾيبال آو  ولىله اقلي

گىیین، ی١ًی ؾیى، ایماو، اوح٭الل ویاوی، اوح٭الل ا٬حّاؾی،  ها که هی  اقليها بىؾ. ...   اي٭الب بكای ؾوحیابی به آو اقلي

ال ؾیى و ج٭ىا ؾق قأن  های بكؼىقؾاق  اوح٭الل ٨كهًگی، آلاؾی ٨کك، قواز اؼال٪ ٨أله، ظکىهث هكؾهی، ظکىهث ِالط و ايىاو

های شؿیؿ، کاقهای   قول قوي بیى، قولبه های با ٨کك و ٌصاٞ و قوٌى  بایىحی ايىاو ؛ ...بایؿ ظكکث کكؾ و به شلى ق٨ث؛ ...کاقها

ها پیً بكويؿ و   هاوث. ؾق چاقچىب هماو اقلي  های شؿیؿ قا ؾيبال کًًؿ. اوان، هماو اقلي  شؿیؿ، ٨کكهای شؿیؿ و آقهاو

ٌىؾ و جمام ٌؿيی هن يیىث. ایى جکاهل، جمام ٌؿيی  قول هی وشىؾ آوقيؿ. آو و٬ث اي٭الب، یٯ اي٭الب کاهل و قولبه ت قا بهجعْىال 

های هؽحل٧، پیٍك٨ث و   باق، اگك ايىاو به کٍىق يگاه کًؿ، ؼىاهؿ ؾیؿ که ؾق بؽً هن يیىث؛ ی١ًی هك ؾه وال، بیىث وال یٯ

ی ایصاؾ ٌؿه اوث.
ْ
 ۿجك٬

 ّب ٍى تکیِ ثش لذستپیـشفت، ثذ.2
ها ؾقو٢   گىین ایى  ای ؼٙك ؾاقؾٖ هى هی ای ؾم هیميًؿ؛ که ایكاو هىحه ای ؾيیا ال ؼٙك ایكاو هىحه هعا٨ل ویاوی و قوايه 

ای يیىث؛ ایكاّو اوالهی اوث.  جكوًؿ و بایؿ هن بحكوًؿ، ایكاّو هىحه  ها ال آو هی  آيچه آو.کًًؿ  گكی هی  ها ٨كیب  گىیًؿ، ایى  هی

ی به آهكیکا، بؿوو  ایكاو اوالهی اوث که ؾق اقکاو ٬ؿقت اوحکباقی للمله ايؿاؼحه اوث. هلث ایكاو اذبات کكؾيؿ که بؿوو جکیه

جىايؿ به پیٍك٨ث وا١٬ی ؾوث پیؿا   های هؿ٠ی ؾيیا، یٯ هلث هی  های آهكیکا و ٬ؿقت های هؿ٠ی، بلکه با ؾٌمًی  ی به ٬ؿقت جکیه

                                                           
 .٨٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت ٠لی بى هىوی الكٔإٞٔ،  ۻ

 .٨٧۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ۼ

 .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۾ۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو کكهايٍاه، ۽

 .٨٧۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ۾

 . ٧٩۽ۻ/ۼ/۽ۼهای يمالشم١ه جهكاو،  . بیايات ؾق ؼٙبهۿ
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ها بباوقايًؿ، به لبؿگاو و يؽبگاو ویاوی بباوقايًؿ   ؼىاهًؿ به هلث  ها هی  جكوًؿ. آو  ال ایى ؾقن هیها   کًؿ. ایى ؾقن اوث؛ آو

ٌىؾ پیٍك٨ث کكؾ. هلث ایكاو اذبات کكؾه اوث که بؿوو آهكیکا، بلکه با   ی ي٩ىـ آهكیکا يمی که بؿوو کمٯ آهكیکا و بیكوو ال ظىله

 ۻجكوًؿ.  ها ال ایى هی  ا کًؿ. ایى ؾقن بمقگی اوث؛ آوجىايؿ به پیٍك٨ث ؾوث پیؿ  ؾٌمًی آهكیکا هی

 خبًجِ ّوِپیـشفت .3

بایؿ هىقؾ جىشه   -ای قا بگفقايین  بكای ایًکه ؾيبال کًین که هكظله  -آيچه که به ٠ًىاو یٯ هؿ٦ و ١ٌاق  ؾهه، ایى ؾق که گ٩حین ها

ث و ٠ؿالث. پیٍك٨ث قا ٠كْ کكؾم؛ ه٭ّىؾ، پیٍك٨ّث اوث. ایى قا ١ٌاق ٬كاق بؿهین: پیٍك٨» پیٍك٨ث و ٠ؿالث«٬كاق بگیكؾ، 

 هىؤله  شايبه اوث؛ ی١ًی پیٍك٨ث هاؾی و پیٍك٨ث ه١ًىی. پیٍك٨ث هاؾی قا هن ي٩ی يمی همه
 
ی ه١یٍث  کًین. ی١ًی هٙل٭ا

 ؾوث کن يمی  ی پیٍك٨ث ی اٌح٥ال هكؾم، هىؤله هكؾم، هىؤله
 
ههن اوث و بایؿ  ها کاهال    گیكین. ایى  های ٠لمی و ٨ًاوقی قا هٙل٭ا

ها يباٌؿ؛ ؾق ایى جكؾیؿی يیىث. اها ؾق کًاقي، به   کاقی يباٌؿ، گكايی و جىقم ٬یمث  ها ٨٭ك يباٌؿ، بی ؾيبال ٌىؾ، جا ؾق ایى لهیًه

کًاق ی قولا٨موو و شىٌاو و اؼال٪ ايىايی و واالی اوالهی ؾق  کًین، بلکه بایؿ ٨کك قوٌى، ا٠ح٭اؾ ٠می٫، ايگیمه  ایى اکح٩ا هن يمی

 ۼها گىحكي پیؿا کًؿ.  ایى

وشىؾ بیایؿ و ایى ظكکث به شلى  گىیین بایؿ به ها ؾق کصاوث؟ ایى جعْىلی که هی  و اها ایى پیٍك٨ث؛ بایؿ ظكکث کكؾ و به شلى ق٨ث

ؾق ٨كهًگ و قول بهحك و کاهلحك ٌىؾ.  کًؿ و بایؿ قولبه ؾق کصاوث؟ ؾق همه هًا٫٘ هكبىٖ به ليؿگی شاه١ه. ٬ىايیى، جعْىل پیؿا هی

ی کٍىق، ؾق  قول بایىحی جعْىل ِىقت گیكؾ و پیٍك٨ث ظاِل گكؾؾ. ؾق اؼال٪ ٠مىهی هكؾم، قولبه ؾق يٝام ٠لمی و آهىٌل

های با ٨کك و ٌصاٞ و   های ٠لمیه، بایىحی ايىاو های ا٬حّاؾی، ؾق هًك، ؾق اهىق ظکىهث و اؾاقه کٍىق، ظحی ؾق ظىله  ١٨الیث

 ۽.های شؿیؿ قا ؾيبال کًًؿ  ی شؿیؿ، کاقهای شؿیؿ، ٨کكهای شؿیؿ و آقهاوها قول قوي بیى، قولبه قوٌى

 یخْـپیـشفت .4

ای که ها ؾق پیً قو ؾاقین،  ایى اوث که ایى ؾهه  -ها  ؾق اؾاهه ایى جىِیه  -ؼىاهن ٠كْ بکًن   هٙلب بىیاق ههمی که بال هی

این، يه  که جا ظاال پیٍك٨ث يکكؾه  پیٍك٨ث، ٠ؿالث. يه ایى ی آیًؿه اوث: ی پیٍك٨ث و ٠ؿالث اوث. ایى ؾو ١ٌاق، ١ٌاق ؾهه ؾهه

شايبه و یٯ  ا٠حًائی ٌؿه باٌؿ؛ يه، ها هیؽىاهین ؾق ایى ؾهه یٯ پیٍك٨ث شهٍّی همه ایًکه جا ظاال بکلی به ٠ؿالث بی

ّٟ همه ٠ؿالث  ۾هایً هن ٨كاهن اوث. شايبه اج٩ا٪ بی٩حؿ. ؼىٌبؽحايه لهیًه گىحكی ووی

  ثذٍى تَلفى ثِ للِ؛ پیـشفت تب سػیذ.5
شىئی  گكی همًىٞ اوث؛ لفت  ؾق قاه پیٍك٨ث، جى٧٬ همًىٞ اوث؛ ؼىؾٌگ٩حی همًىٞ اوث؛ ٩٤لث همًىٞ اوث؛ اٌكا٨ی 

جىايین به ٬له   هاوث که هی  همًىٞ اوث؛ به ٨کك شمٟ کكؾو لؼاق٦ ؾيیا ا٨حاؾو، بكای هىئىلیى همًىٞ اوث. با ایى همًى٠یث

این؛ با آو ٨اِله ؾاقین. آو قولی که هلث ایكاو به ٬له بكوؿ،  کًین. ها هًىل به ٬له يكویؿه  ه ظكکث هیبكوین. ها ؾاقین ؾق ؾاهً

ه ؾٌمًی آلىؾ به پایاو ؼىاهؿ قویؿ. ها جا آو قول  های ؼباذث ها جمام ؼىاهؿ ٌؿ. آو قولی که هلث ایكاو به ٬له بكوؿ، ه١أق

ها، به هىئىلیى، به ؾايٍصىیاو، به ٠لمای بمقگىاق، به کىايی که   هى به شىاو و٩٬ه اؾاهه ؾهین. ٨اِله ؾاقین. ظكکث قا بایؿ بی

کًن: ها بایىحی ایى ظكکث به  جىايائی وؽى گ٩حى با هكؾم ؾاقيؿ، به کىايی که جؤذیكگفاقی بك قوی اـهاو هكؾم ؾاقيؿ، ٠كْ هی

ی اؼال٪ و  ٠لن و ٨ًاوقی، هن بؽّىَ ؾق لهیًهی  ی ویاوث، هن ؾق لهیًه و٩٬ه اؾاهه ؾهین؛ هن ؾق لهیًه ومث پیٍك٨ث قا بی

ؿؾ ق٨ٟ آو ٠یىب بكبیائین. اگك ایى  ه١ًىیث. ؼىؾهاو قا جهفیب کًین، ؼىؾهاو قا اِالض کًین، ٠یىب ؼىؾهاو قا بًٍاوین و ؾِق

جىايؿ   جعكین يمی کًًؿ، اذك يؽىاهؿ گفاٌث. جعكین اذكی يؿاقؾ. کاق قا بکًین، ایى هىاي١ی که ؾٌمًاو ها بك وك قاه ها ایصاؾ هی

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/۷۳/۾۱بیايات ؾق هكاون والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی ٕقهٔ،   .ۻ
 .٨٧۽ۻ/٧/٧، بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو .ۼ
 . ٧٩۽ۻ/ۼ/۽ۼه جهكاو، های يمالشم١ . بیايات ؾق ؼٙبه۽
 .٨٧۽ۻ/٦/ۼ، شمهىقی و ا٠ٕای هیئث ؾولث بیايات ؾق ؾیؿاق قییه .۾

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19996
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3895
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3661
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گفاقؾ، ایى اوث  شايبه و چًؿشايبه بك قوی هلث ایكاو هی  های یٯ  هلث ایكاو قا ال ظكکث به شلى بال بؿاقؾ. جًها اذكی که ایى جعكین

 ۻٌىؾ.  جك هی که ي٩كت و ؾٌمًی ال ٤كب ؾق ؾل هكؾم ها ٠می٫

 فلل دٍم: هشٍست ایؼتبدگی دس هؼیش پیـشفت ٍ ػذالت

 ایستادگی و اهمیت ضرورت

 ایوبى ثِ خذا، ساص ایؼتبدگی ًظبم .1

 بكشىحگی اي٭الب ها به همیى يکحه اوث. يٝاهی که همه و١ی همه
 

ی  ی ها بایؿ ایى باٌؿ که ؼؿا قا ال ؼىؾ قأی کًین. اِال

کًی کكؾه بىؾيؿ و ٬ّؿ يابىؾیً قا ؾا های بمقگ ؾيیا و ياجى و هكجص١او هًٙ٭ه ٠لیه او ٬٧ِؿقت ٌحًؿ، اهكول بعمؿ آقایی و کاٌق

ه ٬ىی
ْ
ؾاقجك ال گفٌحه، پابكشا هايؿه و ؾٌمًايً قا به ا٠حكا٦ واؾاٌحه اوث. هك يٝام ؾیگكی به شای شمهىقی  جك و قیٍه الل

 اوالهی بىؾ، با ایى همه ؾٌمًی و ؾقگیكی، یا ال بیى ق٨حه بىؾ، و یا ؾق جاقیػ ٨كاهىي ٌؿه بىؾ.

ی ؼىيی ؾق  ظ٫ ٬ىی قا که قول اول لؾین، جا آؼك لؾین و به ٨ٕل پكوقؾگاق جا ٬ٙكه ها ال اِىل ؼىؾ ؾوث يکٍیؿین و هماو ظك٦

ی ٬لبی و  و ا٬حؿاق ایى يٝام ایى اوث که آظاؾ آو با ؼؿا قابٙه  ها و ي٩ىی ؾق کالبؿ ؾاقین، آو قا ؼىاهین گ٩ث. قال ایىحاؾگیقگ

ها ٘مٟ وقلؾ؛ ٠لحً همیى ایماو به ؼؿا و کاق  جىايؿ به آو يمیا٠ح٭اؾی و پیىيؿ والیحی ؾاقيؿ. هكؾم ایكاو ذابث کكؾيؿ که ؾٌمى 

ای اووث.  ۼبكای ٔق

 لضٍم اػتمبهت دس ساُ خذا.2

ها قا ال قوی ؼىؾجاو بك٘ك٦ و یا کن کًیؿ ؼىاهیؿ ٨ٍاق اهكیکا و وایك ٬ؿقت ؼىاهیؿ ؾق پیكولی اوالم هى٫٨ ٌىیؿ؛ اگك هی اگك هی

کلمه اوث؛  الت ؾوث ویاوحمؿاقاو ٬لؿق ٠الن هّىو بمايیؿ، ٠الز ایى همه ؾق یٯی ابماقها و آ  ؼىاهیؿ ال ولٙه و اگك هی

ی ایكاو اوالهی و هیكاخ اهام بكای هىلماياو ٠الن اوث و آو، جىلین يٍؿو ؾق ه٭ابل اهكیکاوث. اگك بحىايیؿ  ای که جصكبه کلمه

ها بایىحیؿ، پیكولی ٌما جٕمیى ٌؿه و  ی آو ل همهها قا بًٍاویؿ و ؾق ه٭اب های ٨ٍاق آوقا پیؿا کًیؿ و قوي  ایى ایىحاؾگی

۽.ظحمی اوث

 ّبی اػالهیتتذاٍم ایؼتبدگی، ػٌلش اػبػی هلّ .3

 ايؿ: پاؼاوحه، يیالهًؿ ؾو ٠ًّك اواوی های بهی اهث اوالهی و بىیژه هلث اهكول همه

نٔ ؾق و پكهیم ٌؿیؿ ال وىث ٌؿو ٠مم قاوػ. ٨كهاو الهی به پیاه  يؽىث: جؿاوم ایىحاؾگی
ْ
ه ٠لیه و اله و ول

َّ
ی الل

ْ
بك ا٠ٝن ِٕل

٥َٓىا«٬كآو چًیى اوث:  ٓٙ ّهٓكَت َو َهٓى جاَب َه١ََٯ َو ال َج
ُ
آوَحّ٭ٓن َکما أ

َ
ّهٓكَت «و  ۾»٨

ُ
ُٞ َو آوَحّ٭ٓن َکما أ آؾ

َ
ّلفّلَٯ ٨

َ
و يیم ال لباو ظٕكت  ۿ،»٨

 ُهىوی«الْىالمٔ:  هىوی ٠ٕلیه
َ

   ٬ال
َّ
ىا ّبالل ًُ ّ٭یَى ّلَ٭ٓىّهّه آوَح١ّی ُمحَّ

ٓ
١ا٬َّبُة ّلل

ٓ
ها َهٓى َیٍاُء ّهٓى ٠ّباّؾّه َو ال

ُ
ّه ُیىّقذ

َّ
َْ ّلل ٓق

َ ٓ
ّبُكوا ّاوَّ ال ِٓ  ٦».ّه َو ا

پاؼاوحه آو اوث که ظكکث هباقٮ ؼىؾ قا هحى٧٬ يىاليؿ و ؼىؾ قا وكگكم  های بههّؿا٪ بمقگ ج٭ىا ؾق ایى ؾوقه بكای هلث

 ايؿ. وكا٨كال گٍحه» ٠ا٬بّث يیٯ«ی  ً ههن ال ج٭ىائی که ؾاقيؿگاو آو، به و٠ؿهؾوحاوقؾهای ایى ه٭ٟٙ يکًًؿ. ایى اوث بؽ

-ايؿ. آيها بیکاق يمی ها لٙمه ؾیؿهها و اي٭البهائی که ال ایى ٬یامالمللی و ٬ؿقت های هىحکبكاو بیى ؾوم: هٍیاقی ؾق بكابك ظیله

آیًؿ. ابماق  ی ي٩ىـ و ٬ؿقت ؼىؾ ؾق ایى کٍىقها، به هیؿاو هی باقهی جىاو ویاوی و اهًیحی و هالی، بكای بك٬كاقّی ؾو هايًؿ و با همه

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/۽/۾ۻ، بیايات ؾق هكاون والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی ٕقهٔ  .ۻ

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۺ. بیايات ؾق هكاون بی١ث هماقاو ي٩ك ال يمایًؿگاو کاقگكاو وكاوك کٍىق،ۼ

 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۽ۻکًًؿه ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهامٕقهٔ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ههماياو ؼاقشی ٌكکث ۽

  .ۼۻۻهباقکه هىؾ، آیه  . وىقه ۾

 .ۿۻهباقکه ٌىقی، آیه  . وىقه ۿ

 ٨ۼۻهباقکه ا٠كا٦، آیه  . وىقه ٦
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که ایى ابماقها ؾق آياو کاقگك  ها يٍاو ؾاؾه اوث که ؾقهیاو ؼىاَ، هىحًؿ کىايی آياو، جٙمیٟ و جهؿیؿ و ٨كیب اوث. جصكبه

یؿاق شىاياو و قو٩ًٌکكاو و ٠الماو آوقؾ. چٍن ب ٌىؾ و جكن و ٘مٟ و ٩٤لث، آياو قا ؾايىحه یا يؿايىحه به ؼؿهث ؾٌمى ؾقهیهی

 ۻؾیًی بایؿ بؿ٬ث هكا٬بث کًؿ.

و ِبك   هاو به یکؿیگك بایؿ ایىحاؾگی ها بایؿ بكظ٫ پا٨ٍاقی کًین. هیچ گكایٍی به ٘ك٦ با٘ل يبایؿ پیؿا بٍىؾ. وِیث همه

ه ؼؿای هح١ال به بكکث ایى ِبكها و هصاهؿت
ْ
ی  های هٝلىّم بیچاقه قا که ؾق جىؾه های ٌما، ایى يکبث و ـلحیباٌؿ، جا او ٌاء الل

ها، ٨٭ٗ ؼىؾهاو قا هؿ٦ ٬كاق بؿهین؛ ٘ىق يباٌؿ که ها بكای ایى هصاهؿت ؾيیا گىحكؾه ٌؿه اوث، بكچیًؿ و ال بیى ببكؾ. ایى

 ۼها کىجاه کكؾ.ی اوحکباق قا ؾق وٙط شهايی کًؿ و ٌكي قا ال وك هلث بلکه بایىحی قیٍه

 ذاف ػبلی اػالهیاػتمبهت الصهِ سػیذى ثِ اّ.4

٬ؿقی  ٨همیؿ که ؾق ه٭ابل او، ؾيیای ٌك٪ و ٤كب و همه اوحکباق ایىحاؾه اوث؛ اها يحكویؿ. البحه ها ٌهؿای گكاو هلث ها هی

ها ٌاو قا ال ؾوث ؾاؾيؿ و شايبال ٌؿيؿ. ٠میمايی، چًؿ وال قا ؾق ليؿاو ؾاقین. ٠میمايی قا ال ؾوث ؾاؾین. ٠میمايی ال ها، والهحی

ها به اوز ٠ْمت و ٠ٝمث قویؿه اوث؛ اوالم ٠میم یها هىحًؿ. اها هلث با ایى ٨ؿاکاقیای هًىل هن ؾق ليؿاو ب١ر ؿ. ٠ْؿهگفقايؿي

 ۽اوث.  ٌؿه اوث؛ پكچن اوالم بك ا٨كاٌحه ٌؿه اوث. ایى، به بكکث آو ایىحاؾگی

 ایؼتبدگی تٌْب ساُ دفبع اص اػالم ٍ اًمالة.5

ی هلث، بكکات لیاؾی ؾاقؾ.  و اي٭الب، ایىحاؾگی و ه٭اوهث اوث. ایىحاؾگی، بكای ظال و آیًؿه جًها قاه ها بكای ؾ٨اٞ ال اوالم

ه 
َّ
ه هٍکالت قا یکی په ال ؾیگكی بك٘ك٦ ؼىاهؿ کكؾ. اذك ایىحاؾگی ٌما، بعمؿ الل

َّ
همیى ه٭اوهث و ایىحاؾگی ٌما، او ٌاء الل

ی ٬ٕائیه و  شمهىق، هصله، ٬ىه اهام اوث. ؾولث، قئیه ی ٠ٝین قظلث ظٕكت جربیث اقکاو شمهىقی اوالهی ب١ؿ ال ٔای١ه

های هؽحل٧، اهكول بك اذك ایىحاؾگی و آگاهی ٌما، ؾق شای ؼىؾ ٬كاق گك٨حه و به ؾيبال ظل هٍکالت هىحًؿ و البحه بایؿ  ؾوحگاه

 ایى جالي به همث هىئىالو هٕا٧٠ ٌىؾ.

 به ؾيبال ظل هٍک بیًن و هی هى هی
 
الجًؿ و هیچ هٍکلی يیىث که با جالي شم١ی کاقآهؿ و ؾلىىل و ؾاين که هىئىالو، ظ٭ی٭حا

١٨ال ظل يٍىؾ. ظال، بكؼی لوؾجك و بكؼی ؾیكجك ظل ؼىاهؿ ٌؿ. باالؼكه به ٨ٕل الهی و جؤییؿ پكوقؾگاق و با جىشهات و ٠ًایات 

ه  ؼاَ ظٕكت ولْی 
َّ
ه ٨كشهٔ و با پٍحیبايی هكؾم، او ٌاء الل

َّ
 ۾ی هٍکالت ظل ؼىاهؿ ٌؿ. همه٠ّك ٕاقواظًا ٨ؿاه و ٠ْصل الل

ه و شم١ه ی شًگ، ؾق ظاؾذه ؾق آو ظىاؾخ جلػ ؾق ظاؾذه
ْ
ی ؼىيیى و ؾق ظىاؾخ گىياگىو ؾیگك، هلث ها  ی ه٩حن جیك، ؾق ظاؾذه هک

يٍاو ؾاؾ که ؾق ه٭ابل ظاؾذه، ـلیل يٍؿه اوث؛ بلکه بك ظاؾذه وىاق ٌؿ، ال ظاؾذه به ٠ًىاو یٯ ؾقن اوح٩اؾه کكؾ، ؾٌمًً قا 

اؼث و ٨همیؿ که اوحکباق شهايی و ي٩ا٪ ؼبید، جا کصا با اوالم و ٬كآو و ظاکمیث اوالهی، ه١اقْ و هؽال٧ اوث. هلث ها، ًٌ

 ۿو هكؾايگی کكؾ، آگاهی يٍاو ؾاؾ و ظاؾذه قا به وىؾ ؼىؾ ج٥ییك ؾاؾ.  ؾق ظىاؾخ گىياگىّو ایى یالؾه وال، بؿوو اوحرًا ایىحاؾگی

 ت اهبم )سُ( ى حشک ایؼتبدگی اٍلیي هـخلِ.6

ی ظكکث اهام  ها. ایى، اولیى هٍؽّههای ؼاقشی و يؿاٌحى وك والي با ایى ٬ؿقتؾق بكابك جعمیل و ي٩ىـ ٬ؿقت  ایىحاؾگی

 ٦بمقگىاق هاوث.

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ۾ۻی ٠ٝین ظس،  . پیام به کًگكه ۻ

 .٦٩۽ۻ/ ٩ۺ/ ۽ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق با گكوه کریكی ال آلاؾگاو،  ۼ

 .ۻ٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ۺۻ. بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق ؾیؿاق ٬ٍكهای هؽحل٧ هكؾم به هًاوبث ٨كاقویؿو هاه هعكم،۽

 .٦٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۼۼٍاق هؽحل٧ هكؾم، . بیايات ؾق ؾیؿاق با ا٬۾

ی ٬ٕائیه و والهاو  ی هکكهه، ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم، هىئىالو و کاقکًاو ٬ىه های ٌهؿای ه٩حن جیك و هکه . بیايات ؾق ؾیؿاق با ؼايىاؾهۿ

 .٦٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٦ۺجبلی٥ات اوالهی، 

 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهامٕقهٔ، ٦
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ی ٨یٕیه و آو ظىاؾخ کفایی، اوّل  هرل همیى ظاال ؾق ه٭ابل چٍمن ٬كاق ؾاقؾ. ب١ؿ ال ٬ٕایای هؿقوه ۼ۾قول ؾوم ٨كوقؾیى وال 

هاو قا با ؾووحاو به ایًصا قوايؿین چىو همه ال ایى ؼايه يگكاو بىؾيؿ که چه ؼىاهؿ ٌؿ ال آو ؾّق ظیاٖ کىچٯ واقؾ ٌب ؼىؾ

ی يمال ه٥كب و ٠ٍا هىحًؿ و شم١ی هن با ایٍاو ه٥ٍىل  ايؿ و ه٥ٍىل ا٬اهه ی ظیاٖ ایىحاؾه ٌؿین و ؾیؿین که ایٍاو آو گىٌه

 کؤيه هیچ ظاؾذه او بىؾ که هك أٙكابی قا جمام هییی ؾق وشىؾ ایٍ چًاو ٘مؤيیًه يماليؿ. آو
 

یی اج٩ا٪ يی٩حاؾه اوث؛  کكؾ؛ اِال

 هرل کىه اوحىاق ایىحاؾه بىؾيؿ و ه٥ٍىل يمال بىؾيؿ؛ ب١ؿ هن ال آو پله
 
ها باال آهؿيؿ و به اجا٪ ؾوث چپ جٍكی٧ بكؾيؿ و  وا١٬ا

های ایٍاو ؾق آو قول که ٠یى ٌؿت اؼحًا٪ و جىلٗ ی ظك٦ لهها هن قیؽحًؿ که بیايات ایٍاو قا بًٍىيؿ. ال شم يٍىحًؿ؛ ٘لبه

این؛ جعمل و  جكي قا هن ؾیؿه ها ؼىاهًؿ ق٨ث و ٌماها ؼىاهیؿ هايؿ و ها ال ایى وؽث ؾوحگاه وحمگك بىؾ ایى بىؾ که گ٩حًؿ ایى

 اوح٭اهث ایٍاو ؾق ه٭ابل ٌؿایؿ و اهیؿٌا  ایىحاؾگی
 
و به آیًؿه ایى بىؾ؛ و همیى کًیؿ. ایى بكای ها ؾقن اهیؿ اوث. ظ٭ی٭حا

ؾق ه٭ابل هٍکالت. ایٍاو ؾقن ٠ملی و ٠یًّی   جىايؿ هلث ها قا پیً ببكؾ؛ ی١ًی اهیؿ به آیًؿه و ایىحاؾگی اوث که اهكول هن هی

 ۻایى قا ؾاؾيؿ و قاهٍاو ایى قاه بىؾ.

 ایؼتبدگی ساُ اهبم ٍ اًمالة.7

ؼالِه بایؿ بگىیین که قاه هلث ایكاو ؾق آیًؿه، هماو قاه اهام و اي٭الب و ٘ىق  قاه هلث ایكاو ؾق آیًؿه چیىث؟ ؾق یٯ شمله، به

ها و ؾ٨اٞ ال هىح٩١ٕیى و هٝلىهیى و ؾ٨اٞ ال اوالم و ٬كآو و بكا٨كاٌحى پكچن  و ه٭اوهث ؾق ه٭ابل جعمیل ابك٬ؿقت  ایىحاؾگی

 اوالم و ٬كآو ؾق وٙط ٠الن اوث.

ایىحین. ها ؾق ه٭ابل  ها هؽال٩ین و ؾق ه٭ابل آو هی ٩ین. با جعمیل و لوقگىیی ابك٬ؿقتها، هؽالها با ٜلن و اوحکباق و ٨ٍاق بك هلث

کًین. ال هلث لبًاو که لیك ٨ٍاق  ی اهکاو، ؾ٨اٞ هی ایىحین. ها ال هلث هٝلىم ٨لىٙیى، با همه والي با اوكائیل هی

به هىیث اوالهی بكگٍحه، ؾق هكشای ؾيیا باًٌؿ،  هایکًین. ها ال اوالم، ال اوالم بیؿاق ٌؿه و هلث هاوث، ؾ٨اٞ هیِهیىيیىث

 ۼ کًین. ؾ٨اٞ و ظمایث هی

ُه َهٓى «کًؿ. ها کمٯ هی کًًؿ، ؼؿا به آو  ها ایىحاؾگیيؿاقيؿ. اگك هلث  های ؾیگك هن، قاهی شم ایىحاؾگیهلث
َّ
َكوَّ الل ُّ ًٓ َی

َ
َو ل

ُكُه  ُّ ًٓ  ۾کًؿ. ؼؿا هن ٌما قا يّكت هی ی ؼؿا ایى اوث که اگك ٌما ؼؿا قا يّكت کكؾیؿ، و٠ؿه ۽» َی

 اسصؽ ایؼتبدگی دس دٍساى اًمالة اػالهی.8

ها واق ٬ؿقت ایؿ ؾق ه٭ابل ایى ي٩كت و ؼٍن و ٠ؿاوّت ؾیىايه ی ؾوم ایى اوث که ٌما هىلماياو هئهى و ه٭اوم جىايىحه يکحه

يّی ِؿ وال و پًصاه وال پیً اوث. ایى و هىلمايی و هىلماو هايؿو، بیٍحك ال هىلما  بکًیؿ. اقلي ایى ایىحاؾگی  ایىحاؾگی

هىلمايی، هرل هىلمايّی ؾوقاو ِؿق اوالم اوث؛ هن ٨ٕیلث و هن ؾقؾوكي بیٍحك اوث. آو اوالهی که ايىاو، پًصاه وال یا 

ٌؿ و به قوی ؾٌمًاو  باق با ؾٌمًاو ؼؿا هىاشه يمی ؾق جمام ایى هْؿت، یٯ کكؾ و ٌّث وال یا ه٩حاؾ وال ؾق ؾيیا ليؿگی هی

ؼىقؾ، اومً اوالم بىؾ. ایى هىلمايی، با هىلمايّی شىاو  کكؾ و ظْحی ال ٘ك٦ ؾٌمًاو ؼؿا جلًگكی يمی ؼؿا اؼن يمی

ی ها که بیىث وال یا بیىث و پًس وال وى ؾاقؾ و ال ابحؿای بلى٢ که به ٌك٦ جکلی٧ هٍْك٦ ٌؿه، ؾق هیؿاو شهاؾ با  يىقویؿه

وهث و هصاهؿت کكؾه، یا به ٌهاؾت قویؿه و یا شايبال و اویك ٌؿه اوث، ال لهیى ؾٌمًاو ؼؿا ٬كاق گك٨حه و ؾق هیؿاو شًگ ه٭ا

 ۿجا آوماو ٨ك٪ ؾاقؾ.

ـق ٩٤اقی و های ابیکًًؿ، هرل هىلمايّی شىايی هی  هىلمايّی شىاياو اهكول ها که ؾق قاه ؼؿا ه٭اوهث و هصاهؿت و ایىحاؾگی

که  -مايّی گفٌحگاو ها يیىث که ٠مكی هىلماّو ؼىب هن بىؾيؿی ٤ىیل المالئکه و ه١ّب بى ٠میك اوث. هرل هىل ظًٝله

                                                           
 .ۺ٧۽ۻ/ ۼۻ/ ۻۺهًگام بالؾیؿ ال هًمل ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ ؾق ٬ن، . بیايات بهۻ

 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهامٕقهٔ، ۼ

 .ۺ۾. وىقه هباقکه ظس، آیه  ۽

 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهامٕقهٔ، ۾

های ه١ٝن ٌهؿا، اوكا، ه٩٭ىؾاو و هىئىالو بًیاؾ ٌهیؿ، شم١ی ال قوظايیىو و  و، ؼايىاؾه. بیايات ؾق ؾیؿاق با شمٟ کریكی ال شايبالاۿ

 .٦٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۾ۼی شم١ه و هىئىالو،  ائمه
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او قا هن ؼىاهؿ ؾاؾ  اشٌك
 
کكؾيؿ و ؾيبال کاق ؼىؾٌاو  یی هی کكؾيؿ، کاوبی ؼىايؿيؿ، ٠باؾجی هی يمالی هی -ؼؿای هح١ال ی٭یًا

کصا و آو کصا؟ ایى ؾو ظالث با بىؾيؿ؛ يه اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکكی بىؾ، يه شهاؾی بىؾ و يه هىاشهه با ؾٌمًاو ؼؿا. ایى 

 یکؿیگك ؼیلی ٨ك٪ ؾاقؾ.

ی  واله ٬ؿق هىلمايّی ؾوقاو شهاؾ قا بایؿ ؾايىث. البحه، ه٭ؿاقی هن وؽحی ؾاقؾ، اها ایى وؽحی اول کاق اوث. ٌما ال ؾوقاو ؾه

ؾايیؿ که ال اول جا آؼك آو،  یها ليؿگی کكؾيؿ، آگاهیؿ و هليؿگی پكبكکث قوىل گكاهی اوالم َٕٔ که ؾق هؿیًه و ؾق هیاو هىلماو

ی پیاهبك بىؾ که پًصاه  واله شًگ و وؽحی و کمبىؾ بىؾ؛ اها اگك ؾق ش٥كا٨یای ؾيیا بًگكیؿ، ؼىاهیؿ ؾیؿ که هماو هصاهؿات ؾه

ؼا٘ك هماو  ها، ظکىهث پیاهبك ي٧ّ بیٍحك ؾيیای آباؾ آو قول قا ٨كاگك٨ث. ایى، هماو ؾه وال بىؾ که بهوال ب١ؿ ال آو شًگ

 ۻگىيه ٌؿ. ها ایىصاهؿته

ای  واب٭ه -این این و ؾیؿه شا که ها ؼىايؿه جا آو -ی اؾواق جاقیػ ایى کٍىق آو چیمی که ؾق کٍىق ایكاو وا٬ٟ ٌؿ و بالٌٯ ؾق همه

ی هكؾم ؾق قاه ؼؿا بىؾ که ؾق ه٭ابل جصاول و ياهكؾهی ؾٌمًاو ِىقت گك٨ث.  و ٨ؿاکاقی ٠مىهی و یکپاقچه  يؿاقؾ، ایىحاؾگی

ی١ًی همیى  -يٝیك، هماو ظكکث ؾقؼٍايی بىؾ که ال وحاقگاو آوماو ايىايیث لهاو ها ی اوحرًایی و بی ی اوز ایى ظاؾذه هي٭ٙ

که به آقلوها و ٌهىات شىايی کمحكیى ا٠حًایی بکًًؿ،  ٘ىق با ٌىق و ٌى٪، بؿوو ایى وك لؾ. ایى شىايايی که ایى -ٌهیؿاو ٠میم ها

 با به شبهه
 
يٝك بًؿه ایى بكشىحگاو لهاو ها، ال ِؿق اوالم به ب١ؿ، ؾق  ٫ٍ٠ و هعبث الهی شاو ؾاؾيؿ؛ به ها ق٨حًؿ و ظ٭ی٭حا

 ۼها، ال لعاٚ کمیث و کی٩یث يٝیك يؿاقيؿ هیچیٯ ال ؾوقه

 ثش هجٌبی ًظبمدس ثشاثش دؿوٌبى ؿبخق هدلغ، ایؼتبدگی .9

ؾق يٝام اوالهی بكشىحه و ٌاؼُ اوث، بایؿ  چه ی آو هصله ٌىقای اوالهی یٯ قکى اواوی کٍىق و يٝام اوالهی اوث. همه

ؾق بكابك ؾٌمًاو، قولآهؿی و   بك هبايی يٝام، ایىحاؾگی  ؾق هصله جبلىق و اي١کان یابؿ؛ ایماو، ٌصا٠ث، پیٍگاهی، ایىحاؾگی

ی اوث که های های ٨كؾی و شم١ی، يٍايه ی ٜك٨یث يىآوقی، وظؿت و ايىصام هلی، کاق و جالي ٨ؿاکاقايه، به هیؿاو آوقؾو همه

 ۽جىاو یٯ هصله هى٫٨ قا با آو ًٌاوایی کكؾ. هی

 یؼتبدگی ثش هَاهغ حك ػبهل خلَهت آهشیکب.ا11

ث ِاظب
ْ
ن و ا٨کاق ٠مىهی بىیاقی ال هل

َ
 يٍؿيی ؤىض جٍؽیُ هیؿهًؿ که ٠اهل ایى ؼّىهث جمام ها، بهيٝكاو ویاوی ٠ال

بك هىأٟ   اوث که بكؼاوحه ال اي٭الب اوالهی اوث. ایىحاؾگی ، هاهیث و هىیث شمهىقی اوالهی ایكاو ]ؾولث ایاالت آهكیکا[

ث ٘لبی و ؾوث ؾق بكابك لیاؾه  بك ظ٫ْ اوالهی ؾق هؽال٩ث با يٝام ولٙه و اوحکباق، ایىحاؾگی
ْ
های ١ٔی٧، ا٨ٍای ايؿالی به هل

ث ظمایث آهكیکا ال ؾیکحاجىقی
ْ
  های هىح٭ل، ؾ٨اٞ بیهای ٬كوو ووٙائی و وكکىب هل

ْ
های ه٭اوهث  ث ٨لىٙیى و گكوهو٩٬ه ال هل

ای قا جٍکیل هیؿهًؿ که ؾٌمًی قژین ایاالت  های ٠مؿههیهًی، ٨كیاؾ هًٙ٭ی و ؾيیاپىًؿ بك وك قژین ٤اِب ِهیىيیىث، ٬لن

ياپفیك کكؾه اوث؛ و ایى ؾٌمًی جا هًگاهی که شمهىقی اوالهی  ی آهكیکا قا بك ْٔؿ شمهىقی اوالهی، بكای آياو اشحًاب هْحعؿه

 ۾قت ؾقويی و پایؿاق ؼىؾ، آياو قا هؤیىن کًؿ اؾاهه ؼىاهؿ ؾاٌث.با ٬ؿ

ه ایى اوح٭الل، ایى ٌصا٠ث و ایى ایىحاؾگی
ْ
ؾق ه٭ابل لوقگىیی اوحکباق شهايی، هؽّىَ ایى هلث و ایى کٍىق   اهكول بعمؿ الل

ها هى ایى قا ٠كْ کًن؛ ایى هن اوث و همیى اوث که اوحکباق قا يىبث به ایى کٍىق و ایى هلث، ؾچاق ظ٭ؿ و ب٥ٓ کكؾه اوث. ا

یَى « ی الهی اوث که ظ٭ؿ و ب٥ٓ اوحکباق، هیچ کاقی يؽىاهؿ جىايىث بکًؿ؛ ياٌی ال و٠ؿه ًّ ُحٓن ُهٓئّه ًٓ ٓىَو ّآو ُک
َ
٠ٓل

َ ٓ
ٓيُحُن ال

َ
. ٬كآو ۿ»أ

                                                           
های ه١ٝن ٌهؿا، اوكا، ه٩٭ىؾاو و هىئىالو بًیاؾ ٌهیؿ، شم١ی ال قوظايیىو و  . بیايات ؾق ؾیؿاق با شمٟ کریكی ال شايبالاو، ؼايىاؾهۻ

 .٦٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۾ۼىئىالو،ی شم١ه و ه ائمه

 .ۺ٧۽ۻ/ ۻۻ/ ۺ۽های ٌهؿای ٬ن، . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؼايىاؾهۼ

 .ۻ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ٧ۺی هصله ٌىقای اوالهی،  . پیام به هًاوبث آ٤ال به کاق يهمیى ؾوقه۽

 .۾٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٩ۼشمهىق ؾقباقه الماهات اشكای بكشام،  . ياهه قهبك اي٭الب به قئیه۾

 .٩۽ۻكاو، آیه ٠م . وىقه هباقکه آل ۿ



 ۻۼ

 

ًُ «٨كهایؿ:  کكین ؾق ؾو شا هی ی «، ۻ»ىا َو ال َجٓعَمُيىاَو ال َجّه
َ
ىا َو َجٓؿ٠ُىا ّال ًُ ال َجّه

َ
ّن ٨

ٓ
ل هكگم ال هىأٟ ؼىؾجاو پاییى يیاییؿ و ؾق  ۼ».الىَّ

ه٭ابل ؾٌمى اظىان ٧١ٔ يکًیؿ. او که بًای کاق قا بك ؾقو٢ و ٨كیب و لوقگىیی گفاٌحه، ١ٔی٧ اوث؛ اها ٌما که به ؼؿا هحکی 

  ۽هىحیؿ، ٬ىی هىحیؿ.

 ًمؾ ػلوب دس افضایؾ ایؼتبدگی هلت.11

 ٬ؿقجٍاو ال اهكیکای ١٨لی به هكاجب بیٍحك بىؾ و هك ؾو ٠لیه ها همؿوث و هحعؿ اهكیکا و ٌىقوی ؾو ابك٬ؿقت بىؾيؿ که هص
 
مى٠ا

جك ٌؿو و ُپكقوي٫ ٌؿو ایماو هكؾم  ، به ٠می٫ ایىحین؛ اها ایى ایىحاؾگی ها ایىحاؾین و بالهن هی بىؾيؿ؛ ولی ها ؾق ه٭ابل آو

٠مّل ؼىؾجاو آو قا هع٭٫ کًیؿ. ٠مل هن ؾق کًاق ٬ىل اوث. اظحیاز ؾاقؾ؛ و ایى ال شمله ؾق ؾوث ٌما ٠لماوث که بایؿ با ٬ىل و 

ا٠حًائیماو به ؾيیا، با وابىحه يٍؿيماو به ایى لؼاق٦ ٜاهكی ؾيیىی که  ها بایىحی با ٠ملماو، با ج٭ىایماو، با پاقواییماو، با بی

اؾ و هؿایث هكؾم، به ایى ایماو هاو و  ليؿ و با ٨کك کكؾو و با وؽّى وًصیؿه کًؿ و گىل هی اهل ؾيیا قا به ؼىؾ هصفوب هی يیم اٌق

 ۾٠م٫ بؿهین.

ه ایىحاؾههلث بعمؿ
ْ
ها، ایى شىاياو بىیصی ٞ و ٨ؿاکاقی هىحًؿ. ایى بچهايؿ. هلث ها، هلث ؼىب و ٬ىی و ه٭اوم و ٌصا الل

ٌحه ایى همه اهحعاو ی گف واله های ٌهؿا، ایى ٬ٍكهایی که ؾق ؾوقاو ویمؾه ٨ؿاکاق، ایى پؿقاو و هاؾقاو ٨ؿاکاق، ایى ؼايىاؾه

٘ىق يیىث.  وشه ایى هیچ ايؿ، ؼٙاوث؛ به ايؿ یا قو بكگكؾايؿه ها هؤیىن ٌؿه ؾاؾيؿ، بالهن هىحًؿ. اگك کىی ؼیال کًؿ که ایى

ايؿ. قوظايیث هن  ی هكاون ؾیؿیؿ و هكشا هن اللم باٌؿ، ؼىاهیؿ ؾیؿ که ایى هلث ایىحاؾه ٌما ؾق بیىث و ؾوم بهمى و ؾق همه

های کاق و جالي و بؽّىَ ؼٙك، پیٍاپیً هكؾم باٌؿ؛ اهیؿواقین که ؼؿاويؿ به ی ؼىؾي قا بؿايؿ که ؾق هیؿاو ٩هبایىحی وٜی

 ۿی ها ایى جى٨ی٫ قا ٠ًایث کًؿ. همه

 ایؼتبدگی ایشاى، الگَی هشدم دًیب.12

هلث ایكاو، ظىاؾخ   ایىحاؾگی ؼىؾ، ظ٭ايیث ؾ٠ىت اوالهی قا اذبات کًیؿ.  ایؿ با هصاهؿت و ایىحاؾگی ٌما هلث ایكاو جىايىحه

 ٦های ؾیگك، یٯ ؾقن و الگى و يمىيه اوث؛ ایى قا بایؿ ٬ؿق بؿايین.کًؿ؛ و ایى بكای هلث ِؿق اوالم قا یاؾآوقی هی

جپًؿ.  های او، هیها ؾل، ؾق هىای ایى هلث و هؿ٦اهكول چٍن شهايی، يگكاو هى و جىوث. ؾيیایی هحىشه ایى هلث اوث. هیلیىو

اّن « ٌؿیؿ. ٌماٌما الگى  ًَّ ی ال
َ
َهؿاَء ٠َل

ُ
های ٜالن و هىحکبك ؾق ه٭ابل جعمیّل ٬ؿقت  ؾاق آلاؾی و ایىحاؾگی ٌؿیؿ. ٌما پكچن ٧»ٌ

های بمقگ يباًٌؿ. قولی بىؾ که ایى شكأت، ؼىاهًؿ لیك باق ٬ؿقت کًًؿ اٜهاق کًًؿ که هی ها شكأت هیشهايی ٌؿیؿ. اهكول، هلث

 ٌؿ. ٌما ایى قاه قا بال کكؾیؿ. ها اشاله ؾاؾه يمی آو ها گك٨حه ٌؿه بىؾ و بهال هلث

يٝیك، قاه قا بال  ایى هلث، به ؾيیا ٌصا٠ث ؾاؾ. ق٨حاق ایى هلث بىؾ که همكاه با ٬ا١٘یث و هؿایث ٬ىّی آو اهام هلکىجی و قهبك بی

ؾاقای ٬ؿقجًؿ.  ها،ايىايها و هلثها قا جٍصیٟ يمىؾ؛ اوحکباق قا کىچٯ کكؾ؛ به او اظىان ظ٭اقت ؾاؾ و ه١لىم ٌؿ که کكؾ؛ هلث

های شهايی هایی ؾق ؾوث ٬ؿقتهای پىٌالی کٍىقها که ٠كووٯها قا به ؾوث ٬ؿقت کكؾيؿ و آو ها قا ايکاق هی٬ؿقت ـاجی هلث

ه ظىب ايؿ. البحه ب ها بیؿاق ٌؿهها ٬ؿقت ـاجی ؼىؾٌاو قا ي٩همًؿ. اهكول، هلث٘ىق يیىث که هلث بىؾيؿ وپكؾه بىؾيؿ. اهكول، آو

ث ٌؿه؛ اها به همیى يىبث، آویب پفیكجك،  ٬ؿقت ٜاهكی، اهكول اوحکباق ؾق هیؿاو ویاوث و ا٬حّاؾ، ؼیلی ٬ىی و ؾٌق

 ٨جك اوث. ها جكواوجك و ؾق وا٬ٟ، ال ٬ؿقت هلث جىؼالی

                                                           
 .٩۽ۻ٠مكاو، آیه  . وىقه هباقکه آل ۻ

 .ۿ۽. وىقه هباقکه هعْمؿ، آیه  ۼ

 .ۺ٧۽ۻ/ ۻۻ/ ۺ۽. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم ٬ن، ؾق والكول هیالؾ ظٕكت ههؿی٠ٕصل الله ج١الی ٨كشهٔ، ۽

 .ۺ٧۽ۻ/ ۼۻ/ ۾ۻی هاه هباقٮ قهٕاو،  آوحايهی شما٠ات و و٠اٚ ي٭اٖ هؽحل٧ کٍىق ؾق  . بیايات ؾق ؾیؿاق با شم١ی ال قوظايیىو، ائمه۾

 .ۺ٧۽ۻ/ ۼۻ/ ۾ۻی هاه هباقٮ قهٕاو،  ی شما٠ات و و٠اٚ ي٭اٖ هؽحل٧ کٍىق ؾق آوحايه . بیايات ؾق ؾیؿاق با شم١ی ال قوظايیىو، ائمهۿ

 .ۺ٧۽ۻ/ ۺۻ/ ۻۻ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم بىٌهك، ٦

 .۽۾ۻ. وىقه هباقکه ب٭كه، آیه ٧

 .٦٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺی هاه هباقٮ قهٕاو،  ؿاق با هىئىالو کٍىقی و لٍکكی ؾق يؽىحیى قول ال وال يى و ؾق آوحايه. بیايات ؾق ؾی٨



 ۼۼ

 

ی  ایى اوث که چهكهآيچه که اهكول ؾوحگاه اوح١ماقی اهكیکا و اـياب او و وایك ؾٌمًاو اوالم و اي٭الب به ؾيبال آو هىحًؿ، 

کكؾیؿ   ه٭اوهث هلث ایكاو قا ؾق وٙط شهاو هؽؿوي کًًؿ. هكؾم ؾيیا ال ه٭اوهث ٌما اهیؿواق ٌؿيؿ؛ چىو ؾیؿيؿ ٌما ایىحاؾگی

کاق بایؿ کًؿ؟ بایؿ به هكؾم ؾيیا وايمىؾ کًؿ که هلث  و ؾق ه٭ابل ٨ٍاق لايى يمؾیؿ. اگك ؾٌمى بؽىاهؿ اهیؿ قا ال هكؾم ؾيیا بگیكؾ، چه

ها
ْ
اهكیکا و جبلی٥ات ٤كب و اوحکباق بحىايًؿ ایى ظك٦ قا ؾق ؾيیا   یكاو يحىايىحًؿ پایؿاقی کًًؿ و ه٭اوهحٍاو جمام ٌؿ. اگكال١یاـ بالل

لايى ؾقآهؿ، ؾق ایى ِىقت به  همه اؾ٠ا و هیاهى، باالؼكه يحىايىث ٘ا٬ث بیاوقؾ و به به کكوی بًٍايًؿ که هلث ایكاو هن با ایى

وشىؾ آهؿه بىؾ، به یؤن هبْؿل  ها و هىح٩١ٕاو بهها و هلثهای هىلماوايؿ و ؾق يحیصه هماو اهیؿی که ؾق ؾل هه٭ّىؾ ؼىؾ قویؿ

 ۻؼىاهؿ ٌؿ.

های ؾیگك اهیؿ هاوث و به هلثهلث ایكاو ؾق ه٭ابل ٬ؿقت  ی ه٭اوهث و اهیؿ و ایىحاؾگی ؾهًؿه به ٘ىق کلی، هك چیمی که يٍاو

کًًؿٖ  ٌىؾ، آو قا هًحٍك هی کًًؿ؛ اها ب١که، اگك چیمی هىشب يااهیؿی هی قيؿ و پؽً يمیؾا ؾهؿ، آو قا هکحىم يگه هی هی

بیًیؿ  ٨كْ کًیؿ يا٘٭ی ؾق یٯ شا ظك٨ی بميؿ و آهاقی به قاوث یا ؾقو٢ بؿهؿ که ظکایث ال یٯ ياقوایی و يابىاهايی کًؿ، هی

ال٦ و ج٩ك٬ه هىث، یا ظك٨ی بميؿ که بىی اؼحال٦ و ج٩ك٬ه کًًؿٖ اگك کىی اؾ٠ا کًؿ که اؼح جمام قاؾیىهای بیگايه آو قا پؽً هی

 ۼکًًؿ جا يٍاو ؾهًؿ که ؾق ایكاو اؼحال٦ و ج٩ك٬ه وشىؾ ؾاقؾٖ ؾق آو باٌؿ، ایى ظك٦ و اؾ٠ا قا با ِؿها لباو ه١ًکه هی

ؾق ه٭ابل ٬لؿقها و ی ٠ؿالحًؿ؛ و اگك ببیًًؿ هلحی پكچن ٠ؿالث قا ؾق ؾوث گك٨حه اوث و  ها ٠ؿالث قا ؾووث ؾاقيؿ. جًٍههلث

ٌىيؿ. و ایى، اج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث. ال ب١ؿ ال پیكولی  کًؿ، ؾلگكم و اهیؿواق هی هی  لوقگىهای ٠الن و ؾق قاه ٠ؿل، ٨ؿاکاقی و ایىحاؾگی

ه ايؿ که هلث ایكاو هىحیؿ. به ٨ؿاکاقی ٌما، به ِبك ٌما، به و٨اؾاقی ٌما، ب ها ؾائن به ٌما يگاه کكؾهاي٭الب جا اهكول، هلث

ی ٌما به پیمىؾو ایى قاه، به ایماو ٌما، به ایًکه  اوالم و ٬كآو، به ٫ٍ٠ ٌما به ٬كآو و اوالم و ه٭ام والیث ٠ٝمی، به ٠ال٬ه

ايؿ. و همیى هن هىث. ق٨اه، و١اؾت، ؼىٌی، ِلط و  ٌىؾ و ال٤یك، يگاه کكؾه ی ایماو اوالهی جؤهیى هی ليؿگی ؼىب ؾق وایه

 ۽ايؿ. ٌىؾ و ال٤یك. ایى قا، ؾق هلث ها ٨همیؿه های الهی جؤهیى هیی ایماو به ؼؿا و ظاکمیث اقلي اهًیث بكای یٯ هلث، ؾق وایه

 اًمالة ایؼتبدگی ٍ كذٍس.13

های ؾيیا ببیًًؿ یٯ هلث، با ٬ؿقت ؼىؾ و با اجکاء به اقاؾه و ٠مم ؼىیً و با جىکل به ؼؿا ه١ًای ِؿوق اي٭الب ایى اوث که هلث

ها ایى پایؿاقی قا ؾیؿيؿ، باوق ؼىاهًؿ کكؾ و جٍىی٫ ؼىاهًؿ ٌؿ که ؼىؾٌاو قا ال و جىلین يٍىؾ. اگك هلث کًؿ  جىايؿ ایىحاؾگی هی

های آيصا های هحماؾی هىلماوبیًیؿ که وال جكیى ظكکات هىلمیى قا ؾق شاهایی هی لیك باق ٜلن يصات بؿهًؿ. اهكول ٌما وأط

ايؿ. البحه، بك ایًها ٨ٍاق ؼىاهًؿ آوقؾ و ٨ٍاق  ها وك بلًؿ کكؾهاهكول هىلماولیك ٨ٍاق بىؾيؿ؛ هرل کٍمیك و وایك کٍىقهایی که 

ی کاق يیىث. ٨ٍاق ٬اؾق يیىث که یٯ ظكکث هىحمك و هحىکل بك ؼؿا قا  يحیصه  آوقؾيؿ و ٜلن کكؾيؿ؛ اها ٨ٍاق به ه١ًای ال بیى بكؾو

 ۾جك هن ؼىاهؿ کكؾ. هحى٧٬ بکًؿ؛ بلکه گاهی ٨ٍاق، آو ظكکث قا وویٟ

 ّبتایؼتبدگی، ٍظیفِ هلّ.14

ها بایىحًؿ.  ها بایؿ ؾق ه٭ابل ایى لوقگىییگیكی کًًؿ. هلث ها بایؿ ؾق ایى لهیًه جّمینها قا بؿايؿ. هلث هلث اوالم بایؿ ایى

اٞ ال ها ؾق ؾيیا، به ؼا٘ك اي٭ٙکًًؿ. هحؤو٩ايه بىیاقی ال ؾولث  جىايًؿ ایىحاؾگی ها يمیکًًؿ. ؾولث يمی  ها ایىحاؾگیؾولث

ها جىايؿ با او پًصه ؾق پًصه بیًؿالؾ، هلث يؿاقيؿ. آيکه بایؿ بایىحؿ؛ آيکه اگك ایىحاؾ هیچ ٬ؿقجی يمی  هكؾم، ٬ؿقت ایىحاؾگی

 ۿها ایى چیمها قا ؾق کصا بایؿ ب٩همًؿ شم ؾق ظسٖ؟ها بایؿ بایىحًؿ. هلثهىحًؿ. هلث

 اهکاو ایىحاؾگی ٩ًٌکكاو يمیاالو ؾق کٍىق ؼىؾهاو بىیاقی ال ظ٭ای٫ هىث که ؼیلی ال قو
 
های ؾق ه٭ابل ٬ؿقت  ٨همًؿ ٨كٔا

ٌىؾ ؾق ه٭ابل آهكیکا ایىحاؾ؟ٖ ٌما اگك به  گىیًؿ هگك هی ٨همًؿ و هی گكاو ویاوی يمی هىحکبك و هىلٗ اهكول ٠الن قا جعلیل
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 ۽ۼ

 

جا چهاقجاوث، آيها پىل ؾاقيؿ، گىیًؿ ؾوؾو کًًؿ، هی گكاو ویاوی يگاه کًیؿ هكشا که باًٌؿ و٬حی هعاوبه هی های جعلیلجعلیل

های ٠لمی ؾاقيؿ، ه٥مهای ١٨ال ؾاقيؿ، ٬ؿقت جبلی٥اجی ؾاقيؿ، ٬ؿقت ویاوی ؾاقيؿ، ٬ؿقت لٍگكکٍی جکًىلىژی ؾاقيؿ، پیٍك٨ث

ٌىؾ ؾق ه٭ابل آهكیکا ایىحاؾ؟  ؾاقيؿ، ببیًیؿ با کىیث چه کكؾيؿ؟ با ٠كا٪ چه کكؾيؿ؟ و ؾق شاهای ؾیگك چه کكؾيؿ؟ چگىيه هی

 کاق ؾوث جعلیله به
 
ًاواو باٌؿ همه بایؿ بكويؿ ؾق ه٭ابل  كظال اگك وا١٬ا گكها و ظىابگكهای قو٩ًٌکك و هحؽّّیى و کاٌق

ٌىؾ ایىحاؾ؟ ی١ًی یٯ  گىیًؿ چكا يمی ی هكؾم هی ٨كهائیؿ هماو اوث، اها جىؾه آهكیکا وكؼن کًًؿ و بگىیًؿ: هك چه ٌما هی

ی و جعلیلی که هؽّىَ قو٩ًٌکكاو اوث قا يؿاقيؿ اها اظىان قوٌى اظىان قوًٌی ؾاقيؿ و اگك چه آو اظىان ٠لم

 هی کًین هی ٌىؾ ایىحاؾ، ب١ؿ هن ؾق ٠مل که يگاه هی گىیًؿ چكا يمی ٤یك٠لمی و اؾقاکی ؾاقيؿ و هی
 
ٌىؾ ایىحاؾٖ چىو  بیًین وا١٬ا

 ۻایىحؿ. و٬حی یٯ هلحی جّمین گك٨ث، هی

 ّبی ػبلنایؼتبدگی دس همبثل صٍسگَیی.15

که ال  -هاها و ٬لؿقی ی که ؾق ه٭ابل لوقگىییل، ایى يمىيه، ایكاو اوالهی اوث. ؾق هكشای ؾيیا که ٌما يگاه کًیؿ، آو ؾولحاهكو

ٌصا٠ايه و ٬اٟ٘ ایىحاؾه اوث، شمهىقی اوالهی اوث. ٤یك ال شمهىقی اوالهی و هلث  -قوؿ ٘ك٦ ٬ؿقجمًؿاو به ٜهىق هی

های ٬لؿقهای ٠الن، یکپاقچه ایىحاؾه باٌؿ. البحه، ایى به بكکث اوالم اوث؛  لوقگىیی ایكاو، هلحی قا وكا٢ يؿاقین که ؾق ه٭ابل

ه جا ظؿوؾ لیاؾی به آو ٠مل  ايؿ و بؿاو ایماو آوقؾه ی وشىؾٌاو لمه کكؾه اوالم يابی که هكؾم ها، آو قا با همه
ْ
ايؿ و بعمؿ الل

 ۼها بایىحیؿ. هىئىاليحاو ؾاؾه که ؾق ه٭ابل لوقگىییايؿ. اوالم، ایى ٬ؿقت و ٌصا٠ث و شكأت قا به ٌما هكؾم و  کكؾه

ّٗ لوقگىی ٜالّن پكقوی گىحاغ، کاق بىیاق بمقگ و با٠ٝمحی اوث. ایى، هماو کاقی اوث   ایىحاؾگی ؾق ه٭ابل ؾٌمًاو ه٭حؿّق هىل

 ۽ؼا٘ك همیى ٌهاؾت شىاياو ٌما و ٌصا٠ث ٨كليؿايحاو بىؾ. که هكؾم ها کكؾيؿ و ٠ٝمث هلث ها به

هایً بىاليؿ، همکى يیىث یى ظٕىق قا اؾاهه بؿهًؿ و با وؽحیها ؾوث به ؾوث هن بؿهًؿ، ظٕىق ؾاٌحه باًٌؿ، اثهكشا هل

ها پیكوليؿ. ها ايصام بؿهًؿ. هلث ؼىاهًؿ، ؾق ه٭ابل ایى المللی اهكیکا و اهرال اهكیکا بحىايًؿ آو کاقی قا که هی های بیى٬ؿقت

 ۾هث، ظٕىق و وظؿت، ال ٌكایًٙ اوث.، ه٭او ایى، یٯ وا١٬یث اوث. ایىحاؾگی

ها با ها  و ه٭اوهث ؾق ه٭ابل ٬لؿقهای شهايی يیىث. هك کاقی که آو  کىی گماو يبكؾ که اهكول اهث اوالهی هعحاز ایىحاؾگی

ها بایؿ وكپا کًًؿ. ها بایؿ بیؿاق باٌین.  ها ٠لیه اهث اوالهی بكبیایؿ، ؾقی٣ يمی ايؿ بکًًؿ. هك کاقی ال آو جىايىحه ايؿ، يمی يکكؾه

های پاٮ قا ال یاؾ يبكین. ها بایؿ وِیث اهام ؼىاهؿ. ها بایؿ پیام ایى ؼىو باٌین. ها بایؿ ٨كاهىي يکًین که ٬كآو ال ها چه هی

ها هىحًؿ که اهام ها ی گىي ؾاٌحه باٌین. او ؾٌمًاو اوالم قا ؼىب ًٌاؼحه بىؾ. ؾٌمًاو، هماو بمقگىاقهاو قا همىاقه آویمه

 ۿگ٩ث.

 فضایؾ سٍحیِ ایؼتبدگی ثؼذ اص سحلت  اهبم خویٌی)سُ(ا.16

چیم کن يؿاقین.  ی همیٍگی، هیچ ٌؿه های ا٠الم قوی اِىلماو و ظكکث ؾق ؼٗ هماو اِىل و به ومث آقهاو  ها بكای ایىحاؾگی

او قا ال ؾوث ؾاؾيؿ، ٬ؿقت ه٭اوهحٍاو قا هن ال    ؾوث ؾاؾهؾٌمًاو ؼیال يکًًؿ که چىو هلث ایكاو اهام و قهبك کبیٌك
 

ايؿ؛ اِال

کًین که چىو ٠ًّك ٠ٝیّن يیكوهًّؿ ه٭حؿّق ٠میمی قا  ی ها اظىان هی جك ال گفٌحه هىحًؿ. همه ٘ىق يیىث. هكؾم، اهكول ه٭اوم ایى

این، بایؿ شای ؼالی او قا با اظىاوات و ٨کك و جالي و همبىحگی و کاقهاو ُپك کًین. هلث ایكاو يٍاو ؾاؾ که بایؿ  ال ؾوث ؾاؾه
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 ۾ۼ

 

ی  هایی که يىبث به هىائل ایكاو و آیًؿه های ؼىؾ جصؿیؿ يٝك کًًؿ. آوهای اوحکباق، ؾق جعلیل گكهای ویاوی ؾوحگاه لیلجع

 ۻ.های ؼىؾٌاو قا بكگكؾايًؿ و ظك٨های ؼىؾ قا په بگیكيؿ آو و ؾوقاو ب١ؿ ال اهام ٕقهٔ اٜهاق يٝك کكؾيؿ، بایؿ با٨حه

 ی ػذم ایؼتبدگیتؼلین ًتیدِ.17

ؼىاهؿ  ، اهكول هن واشب و اللم اوث. اهكول ٬ؿقت اوحکباقی اهكیکا هی ایىحاؾگی ؼىاهن ٠كْ کًن ایى اوث: آو که هیای  يکحه

های هباقل هىلماو قا ؾق همه ؾيیا، ال وٙىت و بًٙ ؼىؾ بحكوايؿ. ب١ؿ ال آيکه بلىٮ ٌك٪ ال بیى ق٨ث، بىیاقی هلث ایكاو و هلث

٩ه، ؾق بىیاقی ال  های ١ٔی٩٧ه، شفب و جىلین ؾٌمى ؾیكول ؼىؾٌاو ٌؿيؿ و ؾولثپاقه آو، ال قوی ٧١ٔ ي ال اشمای پاقه ًْ ال

کًؿ، ایى اوث که هك  کٍىقها لیك باق جعمیل ؾولث اهكیکا ق٨حًؿ. اهكول ویاوحی که اهكیکا به ؾووحاو و ؾوحیاقاو ؼىؾي اهال هی

ٗ هٙل٫ اوحکباق قا بایؿ ال بیى ببكيؿ. هی
ْ
ايؿ،  ها ؾق ه٭ابل ها جىلین ٌؿهاکًىو که بىیاقی ال ؾولث: «گىیًؿ ه٭اوهحی ؾق قاه جىل

» ٌىؾ؟ٖ ایكاو جىلین يمیٌىيؿ؟ٖ چكا هلث  اوالهی جىلین يمیهای ٌىيؿ؟ٖ چكا هلث ؾاقاو اوالم جىلین يمی چكا ٘ك٦

هًؿايه  ٬ؿقتهای اوالهی يبایؿ ؾق ه٭ابل ٜاهك های هىلماو قا بحكوايًؿ. اهكول، آو قولی اوث که هلثؼىاهًؿ هلث هی

 ۼاوحکباق، ؾچاق جكن و جكؾیؿ ٌىيؿ.

 ّبی ًظبم، ثوشُ ایؼتبدگیدػتبٍسد.18

ی ها  به ؾوث آهؿه اوث؛ ایى قا بایؿ همه  ی اوحکباق و لوقگى، بك اذك ه٭اوهث و ایىحاؾگی همیى ايؿاله ؾوحاوقؾ يیم ؾق بكابك شبهه

 ۽يین.ی ٬ٕایا و ظىاؾخ ؾق شمهىقی اوالهی بؿا ؾقوی بمقگ بكای همه

 ؽذو اهذافبشآَسدٌ.18.1
ه ایى هٍکالت قا جعمل کكؾههمچًاو که جا اهكول بعمؿ

ْ
ایؿ، اگك همیى اجعاؾ و ایماو و  ایؿ و ال ؼٙكهای بمقگ گفٌحه الل

ّٗ شهاو های اي٭الب و همیى و٨اؾاقی به ؼٗ اهام ٠ٝینؾق هیؿاو  ایىحاؾگی ؤو و همیى يحكویؿّو ال اوحکباّق هىل
ْ

ؼىاق قا  الٍ

ها، يابىؾ ٌؿو و ال هن های ؾیگك ٌما هن بكآوقؾه ؼىاهؿ ٌؿ؛ که یکی ال ایى هؿ٦ی هؿ٦ ؾاهه بؿهیؿ، به ٨ٕل پكوقؾگاق همها

ی الهی بالٌٯ ٠مل ؼىاهؿ کكؾ؛ اگكچه بىیاقی ؾق  ی الهی اوث و و٠ؿه ی اوحکباق شهايی اوث؛ ایى و٠ؿه پاٌیؿه ٌؿو پیکكه

ؾهؿ؛ و ایى هماو اهیؿی اوث که ؾق شكیاو ايحٝاق  ايؿالی اوث که به ها اهیؿ هی ماو چٍنؾيیا آو قا يپىًؿيؿ و يؽىاهًؿ؛ ایى ه

ه ا٫٨ ٨كز، آهىلي
ْ
های قوٌى، یکی په ال ؾیگكی، ؾق ه٭ابل آو هلحی اوث که ؾق های اوالهی به ها یاؾ ؾاؾه اوث. او ٌاء الل

 ۾ظال قاه ق٨حى و ظكکث اوث.

 تػّض .18.2
ای الهی ؾق آؼكت، قاه اي٭الب و قاه ایىحاؾگیقاه ٠مت، قاه کكاهث، قاه وك ؾق ه٭ابل ؾٌمًاو ؼؿاوث.   بلًؿی ؾق ؾيیا و کىب ٔق

ؼىاهؿ هلث ایكاو قا ؼىحه کًؿ؛ ٤ا٨ل ال ایًکه ایى هلث با ایى ٠ٝمث و با ایى همه ؼىو قیؽحه ٌؿه ؾق قاه ؼؿا، هكگم  ؾٌمى هی

ؼىاهؿ وايمىؾ کًؿ که  های هىلماو بگیكؾ؛ هیوكه٫ٍ قا ال هلث ؼىاهؿ ایى ی قاه ؼؿا ؼىحه يؽىاهؿ ٌؿ. ؾٌمى هی ال اؾاهه

ایؿ که ؾٌمى ؾقو٢ گ٩حه اوث؛ بالهن بایؿ يٍاو  ایى هلث ؼىحه ٌؿه و ؾق قاه ؼىؾ هحململ گكؾیؿه اوث. ٌما همیٍه يٍاو ؾاؾه

 ۿهای اي٭الب اوث. بؿهیؿ؛ بالهن بایؿ اؾ٠ای ؾقو٢ ؾٌمى قا جؽٙئه کًیؿ؛ و ایى با ظٕىق ؾق ِعًه
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 ۿۼ

 

و ه٭اوهث اي٭البی   که هٝهك ایىحاؾگی -و ه٭اوهث ؾق ٌما هكؾم و و٨اؾاقی يىبث به اهام ٠میم و بمقگىاقهاو  ی ایىحاؾگی قوظیه

ها ؾق ؾيیا و ؾق چٍن هلحها به وشىؾ آهؿه، هىاقؾ ياؾقی اوث که ها و ه٭اوهث و ٠مجی که ال ٘كی٫ همیى ایىحاؾگی -هلث ها بىؾ

  ۻآیؿ. ً يمیبكای یٯ هلث به آوايی پی

ه هلث ایكاو، با ٨ؿاکاقی
ْ
ؾق ایى هیؿاو، آذاق و ذمكات ٌیكیى آو قا، ؼىؾٌاو ؾیؿه اوث. اهكول   هایی که کكؾه و ایىحاؾگیبعمؿ الل

هلث ها ٠میم اوث، وكبلًؿ اوث، هىح٭ل اوث و جعث ي٩ىـ هیچ ویاوحی يیىث. يیكوهای هلث، آهاؾه بكای کاق و جالي کكؾو و 

ها بك یٯ کٍىق و بك یٯ هلث هىلٗ باًٌؿ،  که ابك٬ؿقت ها بكای یٯ هلث اقلي اوث. و٬حی كای پیٍك٨ث کٍىقيؿ. ایىقیمی ب بكياهه

ث  ۼهای ویاه ظکىهث ٘ىا٤یث ال ها گك٨حه بىؾيؿ.گیكيؿ؛ همچًاو که ؾق ٘ىل وال ها قا ال آو هلث هیایى اهکايات و ایى ٨ِك

 پیشَصی .18.3

و ٬ؿقت ايىايّی هحکی به ایماو اوث که باالؼكه پیكول ؼىاهؿ ٌؿ؛ همچًاو که اهكول هٍاهؿه  پفیك يیىث، ايىاو آيچه که آویب

ؾهًؿ که ایكاو  ی ؾيیا ٌهاؾت هی و ِبّك بك هٍ٭ات، پیكول ٌؿه اوث. اهكول همه  کًیؿ، هلث ایكاو ب١ؿ ال جعمل و ایىحاؾگی هی

ى و اقجصاٞ ٠كب، ؾق ه٭ابل  ها، همه آو پیكول ٌؿه اوث. هك ؾو ابك٬ؿقت ؾق ه٭ابل ها ایىحاؾيؿ. پٍث وك ی اقوپا و ياجى و وٌق

کكؾین،   شمهىقی اوالهی ایىحاؾيؿ، ٠كا٪ قا جصهیم کكؾيؿ، شًگ قا ٠لیه ها ؾا٢ يمىؾيؿ، ها قا هعاِكه کكؾيؿ؛ ولی ها ایىحاؾگی

جىکل کاهل به ؼؿا ایىحاؾ، يحكویؿ و  ی وشىؾ و با که ؾوث يیال ؾقال يکكؾین و ٨٭ٗ به ؼؿا اجکا يمىؾین. هلث ها با همه پیً هیچ

 ۽هك٠ىب يٍؿ.

ؤو ها  يمىؾ. جمام يیكوهای ٠الن، ؾق ه٭ابل اهام قاظل ٠ٝین  ٌىؾ ظكکث کكؾ و ایىحاؾگی شمهىقی اوالهی يٍاو ؾاؾ که هی
ْ

الٍ

ؿهؿ و يام اوالم و اي٭الب ی ایى يیكوها قا ٌکىث ب جًه همه ایىحاؾيؿ و او با اجکا و جىکل به ؼؿا و با پٍحیبايی هلحً جىايىث، یٯ

ی  جىايًؿ پیً بكويؿ. ایى، اهكول هىئىلیث و وٜی٩ه جىايًؿ. اوالم و هىلمیى هی ها هیاوالهی قا ؾق ٠الن بلًؿآواله کًؿ. هلث

آهیم ها،  ايگیم و هى٨٭یث های ٌیكیى و هیصاو هاوث و شمهىقی اوالهی، ایى قاه قا اؾاهه ؾاؾه اوث و اؾاهه ؼىاهؿ ؾاؾ. جصكبه

 ۾هٍى٪ ایى هلث اوث، بكای ایًکه قاه ؼؿا و اوالم و ٬كآو قا همچًاو اؾاهه بؿهؿ.

های هىلماو اوث. همکى اوث ال هایی هیاو هلثها، ٨اق٪ ها و شایگاه ش٥كا٨یایی و جاقیؽی و اهرال ایىبؿیهی اوث که هى١٬یث

لکى اِل و قوض هٙلب؛ آو چیمی که ؾق ایكاو لعاٚ کی٩یث اشكایی، هك کٍىق ا٬حٕایی ٤یك ال کٍىقهای ؾیگك ؾاٌحه باٌؿ. 

ها قا بك قوی هلث ایكاو  ی پیكولی و گىحكي ایى ٨کك ؾق وكاوك ٠الن ٌؿ؛ آو چیمی که جىايىث ٌمٍیك جیم ابك٬ؿقت اوالهی هایه

چیمهاوث و آو ی  ؼىاهًؿ ؾق ایى کٍىق ايصام ؾهًؿ، ؾق یٯ شمله هىححك اوث که قوض همه کًؿ کًؿ و آياو يحىايًؿ آيچه قا که هی

ی شهايی و اهكیکا  ياپفیكی و اي١ٙا٦ يٍاو يؿاؾو ؾق ه٭ابل ٬ؿقت و ولٙه و جىلین يٍؿو و والي  ٠باقت اوث ال قوض ایىحاؾگی

 ۿو اهرال اهكیکا. ایى، هماو قوض ٬ٕیه اوث.

 پیؾشفت.18.4
کاق و ابحکاق و ؼال٬یث ؾق وكجاوك ليؿگی قاظث و هك٨ه، ق٨ٟ هٍکالت، قویؿو به ؼىؾک٩ایی، هٍح١ل ٌؿو ١ًِث و کٍاوقلی و 

ها ؾق قاه جىو١ه  های هكؾه، ليؿه ٌؿو اوح١ؿاؾهای هكؾه، ليؿه ٌؿو هًابٟ و ه١اؾو هكؾه و ؼكز ٌؿو آوکٍىق، ليؿه ٌؿو لهیى

 ٦و هماو ٨ؿاکاقی اوث.  و ليؿگی ؼىب بكای هكؾم، ؾق گكو هماو ایىحاؾگی

                                                           
م١ی ال هكؾم های ٌهؿای ه٩حن جیك، ا٠ٕای ٌىقای ٠الی ٬ٕائی، ٬ٕات و هىئىالو ؾاؾگىحكی و ش . بیايات ؾق هكاون بی١ث ؼايىاؾهۻ

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺلكوحاو،

 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۺ۽. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام، به هًاوبث ٠یؿ ٤ؿیك ؼن،ۼ

 .٦٩۽ۻ/٦ۺ/ ۻۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق با ٨كليؿاو همحال ٌاهؿ، شايبالاو ٌهكهای هٍهؿ و جهكاو و اوحاو کكؾوحاو و.. ، ۽

 .٦٩۽ۻ/ۻۻ/٧ۻی ٨صك، کًًؿه ؾق هكاون ؾهه ٌكکث . بیايات ؾق ؾیؿاق با هیهماياو ؼاقشی۾

 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۽ۻکًًؿه ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهامٕقهٔ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ههماياو ؼاقشی ٌكکثۿ

ئث . بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو ؾ٨اجك يهٕث وىاؾ آهىلی، قئیه و شم١ی ال هىئىالو اؾاقات ٌهكبايی، شم١ی ال ياٜكاو و ا٠ٕای هی٦

 .٦٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۾ۺيٝاقت ٌىقای يگهباو و..، 



 ٦ۼ

 

ياپفیكی ؾق ه٭ابل ٬ؿقت  و اي١ٙا٦  اوالم هن باٌؿ؛ اها اگك قوض ایىحاؾگیهمکى اوث کٍىقی ؾق ٨کك پیاؾه کكؾو و ليؿه کكؾو 

جكیى  جكیى و بكا٪ هىلٗ اهكیکا ؾق آو يباٌؿ، بحؿقیس ال اوالم هن شؿایً ؼىاهًؿ کكؾٖ یٯ يٝام همکى اوث ؾق آ٤ال کاق، ٌیكیى

ياپفیكی ؾق ه٭ابل ٨ٍاق  قوض جىلین١ٌاقها قا هن هٙكض والؾ و بك اوان آو ١ٌاقها ظحی ظكکث قا ٌكوٞ کًؿ. اها اگك 

ها ؼىاهًؿ  یکی ال ؾوث آو های اوحکباقی، ؾق آو هلث، آو قهبكی و آو کٍىق يباٌؿ، ایى ١ٌاقها قا، یکیی ٬ؿقت شايبه همه

های ٌىؾ؟ٖ قهم اواوی کاق و پیٍك٨ث اهام و هى٨٭یث ای هحى٧٬ هی ًٌاوؿ؟ٖ هگك اوحکباق ؾق ي٭ٙه گك٨ثٖ هگك اوحکباق ظؿ هی

ی ٬ؿقت و اوح٭اهث، بؿوو کمحكیى ا٠حماؾ به او و  هی آو هكؾ بمقگىاق و قهبك اوحرًایی، ؾق ایى بىؾ که ؾٌمى قا ًٌاؼث و با همهال

 ۻجىلین ؾق ه٭ابل او، ایىحاؾ.

 دؽمىاهیذی َ يایأط .18.5
ه ال اول اي٭الب جا اهكول، ٠لی

ْ
که قاه ظاکمیث اوالم و ٠مل به  -قاق٤ن بكؼىقؾ با هٍکالت ٨كاواو، هلث ها قاه هىح٭ین  بعمؿ الل

های وؽحی قا پٍث وك گفاٌحه اوث. ها ؾٌمًاو لیاؾی قا يىبث به ٘ی کكؾه و هٍکالت لیاؾ و گفقگاه -اظکام اوالهی اوث

 ۼاین. های ها اذكی بگفاقيؿ، ٬ٟٙ کكؾهها قا ال ایًکه بحىايًؿ ؾق ظكکث و هؿ٦ این و اهیؿ آو ؼىؾهاو هؤیىن کكؾه

ی اهكیکا، ِؿ بكابك ال هّیبث شًگ  ٌؿ. البحه هّیبث ولٙه ٌؿ، شًگ لوؾ جمام هی ق ه٭ابل اهكیکا جىلین هیاگك ایكاو ؾ

جك اوث. اهكول  جك و وؽث جك اوث. هّیبث جىلٗ بیگايه، ال هّیبث هكگىيه شًگی با هك ؼىاقجی، بكای یٯ هلث وًگیى وؽث

لٗ ٌؿيؿ، همیى که ؾق ه٭ابلٍاو جىلین ايصام گك٨ث، اوحکباق ؾیگك کًًؿ. همیى که هى ببیًیؿ با قژین ٠كا٪ چگىيه بكؼىقؾ هی

جكیى  بكيؿ و هصبىقيؿ ظكین بگیكيؿ. هك هلحی که کىچٯ ها ظىاب هی هكؾم اوث که ایى  ًٌاوؿ. ال ایىحاؾگی هیچ ظؿی يمی

که شمهىقی اوالهی قا  ی جىلیمی ال ؼىؾ ؾق ه٭ابل اوحکباق يٍاو ؾاؾ، باؼث؛ باؼحی بىیاق وًگیى. هؿ٨ٍاو ایى بىؾ يٍايه

 ۽واؾاق به جىلین کًًؿ؛ ولی يحىايىحًؿ.

 يؾیًی دؽمى ػمب.18.6
 ياٌی ال ٨ٍاقهایی اوث که ؾٌمى ال چًؿ ٘ك٦ بك هلث ها واقؾ کكؾه اوث. بًابكایى، وشىؾ کمبىؾها ؾق ؾوقاو 

 
کمبىؾها ٤البا

کكؾ و   و ایى بىؾ که ؾق ه٭ابل ایى ٨ٍاقها ایىحاؾگیشًگ و ظْحی ؾق ؾوقاو بالوالی، جا ظؿوؾی ٬هكی اوث. هًك هلث بمقگ ایكا

 ۾يٍیًی کكؾ. اوحعکام ؼىؾي قا يٍاو ؾاؾ و ؾٌمى قا هصبىق به ٠٭ب

و و٨اؾاقی و اٜهاق ظمایث ال هىئىالو و وظؿت کلمه و همیى قویه قا که   هى ؾق ایى ٌٯ يؿاقم که اگك هلث ایكاو، همیى ایىحاؾگی

های ؾیگك و يه اقجصاٞ و يه هایً و يه ؾولث ی ٌاؼه هه ؾهًؿ، يه اهكیکا و يه اوحکباق شهايی با همهايؿ، اؾا جا اهكول ؾق پیً گك٨حه

 ۿجكیى ٔكبحی به ایى اي٭الب و يٝام ه٭ؿن واقؾ کًًؿ. ٠ىاهل ي٩ىـی و يه ي٩ا٪ و ک٩ك ؾق ٠الن، يؽىاهًؿ جىايىث کىچٯ

 پیشرفتهای ضرورت و بایسته

 ػذم پیـشفت ثِ هؼٌبی ػمجگشد.1

 بایؿ يٍىین، اي٭الب ال ٬بل ؾولؼّی  و١ٔیث هماو ؾچاق يٍىین، ٠٭بگكؾ ؾچاق يٍىین، ـلث ؾچاق يٍىین، قکىؾ ؾچاق بؽىاهین گكا 

 هلی، ٠مت ایى. کًین پیٍك٨ث ؾائن بایؿ. ٌىین هی قو قوبه »پیٍك٨ث« يام به ه٩هىهی یک با که ایًصاوث. يٍىؾ هحى٧٬ ظكکحماو

 ی ؾهه« به ؾهه ایى. بكوايؿ پیٍك٨ث به قا ها و باٌؿ ق٨حى شلى ظال ؾق ؾائن بایىحی عکن،هىح واؼث ایى ؾقويی، اوحعکام ایى

 ؾق يیىث؛ هاؾی هٝاهك ؾق پیٍك٨ث ٨٭ٗ پیٍك٨ث،. اوث پیٍك٨ث ؾل ؾق هن ٠ؿالث. اوث ٌؿه ياهگفاقی »٠ؿالث و پیٍك٨ث

                                                           
 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۽ۻکًًؿه ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهامٕقهٔ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ههماياو ؼاقشی ٌكکثۻ

های ٌهؿای ه٩حن جیك، ا٠ٕای ٌىقای ٠الی ٬ٕائی، ٬ٕات و هىئىالو ؾاؾگىحكی و شم١ی ال هكؾم  . بیايات ؾق هكاون بی١ث ؼايىاؾهۼ

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺاو، لكوح

 .ۺ٧۽ۻ/ ٧ۺ/ ۿۺی جهكاو،  های يمال شم١ه . ؼٙبه۽

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق هكاون بی١ث گكوه کریكی ال بالاقیاو، اًِا٦ و قووحاییاو کٍىق، ۾

 .٦٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۻۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق با گكوهی ال قوظايیىو و هكؾم ق٨ىًصاو، ۿ



 ٧ۼ

 

 ایًها هىث؛ هن ه١ًىی و اؼال٬ی یا٠حال هىث، هن ٠ؿالث هىث، هن آلاؾی ؾقويً که اوث؛ ايىاو وشىؾی اب١اؾ ی همه

 آو با اهام. ؾاقؾ وشىؾ هن ٠لمی پیٍك٨ث ليؿگی، هٝاهك پیٍك٨ث هاؾی، پیٍك٨ث آو، ؾق البحه. هىث پیٍك٨ث ه٩هىم ؾق همه

 1.قوايؿ هی ٠٭بگكؾ به قا ها شاؾه، ایى ؾق جى٧٬ هكگىيه. بكوین پیً شاؾه ایى ؾق بایؿ که ؾاؾ ٬كاق ای شاؾه ؾق قا ها ؼىؾ، ظكکث

 ػذم پیـشفت ثِ هؼٌبی کفشاى ًؼوت.2

یّ٭یَى « -ؼؿای هح١ال، هن به ايبیا و اولیا و ٌهؿا و ِالعیى ي١مث ؾاؾه اوث ّؿْ ْ
ّّ یَى َوال ّبّیْ ًَّ َى ال ٓیّهن ّهْ

َ
ُه ٠َل

َّ
ٓي١ََن الل

َ
ّفیَى أ

َّ
َٟ ال ّئَٯ َه

ََٰ
ول

ُ
ؤ
َ
٨

اّلّعیَى  َّّ َهَؿاّء َوال
ُّ

ٓن «؛ هن به بًی اوكائیل ي١مث ؾاؾه اوث -ۼ»َوالٍ
ُ
ٓیک

َ
ٓي١َٓمُث ٠َل

َ
ّحي أ

َّ
ُکُكوا ّي١َٓمّحَي ال

ٓ
ی ب٭كه وه هكجبه  . ؾق وىقه۽»اـ

ی وبؤ  هح١ال ؾق وىقه ها ي١مث قا ک٩كاو کكؾيؿ. ؼؿای ایى ج١بیك جکكاق ٌؿه اوث. ؼؿا به بًی اوكائیل هن ي١مث ؾاؾ، هًحها آو

 ُيَصالّ «٨كهایؿ: هی
ٓ

اُهن ّبَما َک٩َُكوا َوَهل ًَ ّلَٯ َشَمٓی
ََٰ

٩ُىَق ـ
َ
ک

ٓ
 ال

َّ
کًؿ. په بایؿ  کًًؿگاو ي١مث قا جًبیه و هصالات هی ؼؿاويؿ ک٩كاو .۾»ي ّاال

ي١مث قا يگه ؾاٌث. ايبیا و ٌهؿا و ِالعیى و ِؿی٭یى کىايی هىحًؿ که ي١مث ؼؿا قا يگه ؾاٌحًؿ. ي١مث ؼؿا قا بایؿ يگه 

ایى کاق بمقگی  -ٌىؾ ي٭ایُ هن بال ال ٠مل ها ياٌی هیکه ایى  -اي قا بك٘ك٦ والیؿ ؾاقیؿ، پكوقي ؾهیؿ، کاهل کًیؿ و ي٭ایُ

ایؿ و ؾق ا٫٨ آیًؿه، ايىاو ٌماها قا  ها و بؽّىَ شىاياو ؾايٍصىوث، که اهیؿهای آیًؿهی ٌما شىاو اوث که بك ٠هؿه

ی ا٨حؽاق و  وز ٬لهجىايیؿ ایى کٍىق قا به ا والاو کٍىق ؾق آیًؿه ٌماها هىحیؿ؛ هن هی گیكاو و جّمین بیًؿ. هؿیكاو و جّمین هی

جىايیؿ ؼؿای يکكؾه ي١مّث به ؾوث آهؿه قا ال ؾوث  هن هی -٘ىق که آقلوی يٝام شمهىقی اوالهی اوث هماو -جك٬ی بكوايیؿ

 5هایی که ؾق ه٭ابل هاوث، چیىث. بؿهیؿ. لفا به ا٫٨ ؾوقؾوث يگاه کًیؿ و ببیًیؿ چه بایؿ کكؾ و چالً

  یهؼٌَ ٍ یهبد ـشفتیپی ثوشُ؛ یاػاله جِیً بتیح.3

جٍاو هی ها هیاهكول ؼىؾ آهكیکایی
ْ

ؾقايًؿ و  کًٍؿ، ویاوحمؿقايٍاو ی٭ه هی ٨کكايٍاو ٨كیاؾ هی يىیىًؿ، قوٌى گىیًؿ: هصال

ی اهكیکایی گك٨حه ٌؿه اوث. چكا؟ به ؼا٘ك ایًکه ؾق آو ؾیى و ایماو يیىث. بله؛ ق٨اه ا٬حّاؾی جا  گىیًؿ ه١ًىیث ال شاه١ه هی

ای اوث و ب٭یه ال آو  هماو ق٨اه ا٬حّاؾی هن بكای همه يیىث. ؾقآهؿ کالو آو کٍىق هؽّىَ ٠ْؿه ظؿوؾی هىث؛ اها بال

 ای يؿاقيؿ. بهكه

ؼىاهؿ هن  ای ؾقوث کًؿ. اوالم هی ٘ىق شاه١ه ؼىاهؿ ایى ای اوث که هاؾْیث ؾاقؾ؛ اها ه١ًىیث يؿاقؾ. اوالم يمی ایى، آو شاه١ه

ا٬حّاؾی و هن ٌکى٨ایی اؼال٬ی و ه١ًىی ؾق شاه١ه باٌؿ. ایى   ماو و ه١ًىیث، هن پیٍك٨ثهاْؾه و هن ه١ًا، هن پىل و ق٨اه، هن ای

َبة  «اوالم اوث؛   ٘یبه  ظیات یِّ َ٘ ُه َظیاة   ًَّ ٓعّیَی ًُ َ
ل

َ
٦».٨  

و يٍؿيی اوث. آهؿ ی جلػ ایى قول، ٨كاهىي ی ؾقؾياٮ قظلث اهام بمقگىاق هاوث. بكای هلث ایكاو ؼا٘كه اهكول، قول جصؿیؿ ؼا٘كه

ی اهام بمقگىاقهاو، ؼٙاب به قوض هٙهك و هلکىجی او  ؼىاهین ؾق کًاق شىن آقهیؿه ها به ایى هکاو، بكای جصؿیؿ ٠هؿ اوث. هی

فی ٨اق٬ًاٮ ٠لیه«بگىیین: 
ْ
ی قاه  ؛ ی١ًی ها بك وك ٠هؿ، پایؿاقین. ٠هؿی که با اهام بمقگىاقهاو ؾاقین، پیماو اؾاهه»اْيا ٠لی ال١هؿ ال

ؼىاهین؛ اهام قا ٨٭ٗ  های اووث. ها اهام قا ٨٭ٗ بكای ا٨حؽاق کكؾّو به يام او و کاق او يمیبكای قویؿو به هؿ٦ او و و١ی و جالي

هایی قا بكای ها ایى اوث که اهام ها قا به قاهی هؿایث کكؾ، هؿ٦ جك ال ایى ؾايین. باالجك و ههن ی لیًث شمهىقی اوالهی يمی هایه

ی قاه به ها ه١ك٨ی کكؾ جا قاه قا گن يکًین. ٨٭ٗ ؾق ِىقت پیمىؾو ایى قاه اوث که ها  هیايههایی قا ؾق  ها ج١كی٧ کكؾ، ٌاؼُ

ا٨حاؾگی قا ال شاه١ه و هلّث ؼىؾهاو ؾوق  جىايین کابىن ٨٭ك و ٠٭ب بكوین و ١٘ن آو قا بچٍین؛ ی١ًی هی  ٘یبه  جىايین به ظیات هی

های هىلماو ؼاجمه ؾهین؛ جىايین به جع٭یك ٌؿو هلث ببؽٍین؛ هی قا جع٭٫ -ی١ًی ٠ؿالث -جىايین آقلوی ؾیكیى بٍك کًین؛ هی

جىايین اؼال٪ و ج٭ىا و  ال ؼىؾهاو ٬ٟٙ کًین؛ هی -يه با جمل٫ و اٜهاق ـلث -هًؿايه های اوحکباقی قا ٬ؿقتجىايین ٘مٟ ٬ؿقت هی
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ن آلاؾی قا که ي١مث بمقگ ؼؿاوث، با جىايی های کالو کٍىق ظاکن کًین؛ هی ایماو قا، هن ؾق ق٨حاق ٨كؾی ؼىؾ، و هن ؾق بكياهه

های اهام اوث. ظكکث اهام و اي٭الب اهام و يٝاهی که او ه١ماق آو ها هؿ٦ ؾوث بیاوقین؛ ایى ی بكکاجی که ؾق آو هىث، به همه

 ۻاوث. هاؾی و قاه ٠مت  ها به وشىؾ آهؿه اوث. په قاه اهام، قاه ایماو و قاه ٠ؿالث و قاه پیٍك٨ثبىؾ، بكای جع٭٫ ایى هؿ٦

 یاختوبػ ػذالت ی دػتیبثی ثِالصهِ یهبد ـشفتیپ.4

 و٩اقي هی آيچه که هى به بكياهه
 
کًن، ایى اوث که ؾق ایى بكياهه جىْشه کًًؿ که هؿ٦ اِلی،  قیماو و هىئىلیى ؾولحی هئْکؿا

هؿ٦ اِلی ؾق کٍىق ها و  کًؿ. يمؾیٯ هی»  اشحما٠ی  ٠ؿالث«کمٯ به ٘ب٭ات هعكوم شاه١ه باٌؿ. ایى، چیمی اوث که ها قا به 

ؼىاهین  ی آو اوث. ها يمی ؾق يٝام شمهىقی اوالهی، ٠باقت ال جؤهیى ٠ؿالث اوث و قوي٫ ا٬حّاؾی و جالي واليؿگی، ه٭ْؿهه

ى بیٍحكی بكؼىقؾاق ٌىيؿ و  ی قوي٫ ا٬حّاؾی، ایى باٌؿ که ٠ْؿه ی ایى واليؿگی یا يحیصه واليؿگی کًین که يحیصه
ْ
ای ال جمک

ای اوالم و هىقؾ ٬بىل ها يیىث. ها هی هیچ كجك ٌىيؿ. ایى، بهای ٨٭ی ٠ؿه ای الهی و ٔق ؼىاهین واليؿگی ٌىؾ و  وشه هىقؾ ٔق

ؿ کًؿ، جا بحىايؿ به ٠ؿالث اشحما٠ی يمؾیٯ ٌىؾ و ٨٭یك   هاْؾی  کٍىق قوي٫ ا٬حّاؾی و پیٍك٨ث پیؿا کًؿ و ال لعاٚ ا٬حّاؾی ٌق

ی هعكوم ؾق کٍىق  اه١ه، اظىان هعكوهیث يکًًؿ و هعكوم يباًٌؿ؛ جا هًٙ٭هيؿاٌحه باٌین؛ جا ؾیگك، ٘ب٭ات هعكوم ؾق ش

ی بیى ٨٭یك و ٤ًی، قول به قول کمحك ٌىؾ. ایى، هؿ٦ اِلی اوث. بایؿ ایى قا ؾق بكياهه هىقؾ يٝك ٬كاق ؾهًؿ.  يؿاٌحه باٌین و ٨اِله

حی بكای ظكکث هلث و ؾولث به وم های پًس ایى بكياهه ث اهؿا٦ اي٭الب اوث. بایؿ ایى شهث قا، که واله، هكکؿام ق٬ن ؾٌق

ۼجك، ؾق آو ق٠ایث کًًؿ و آو قا ظ٩ٛ يمایًؿ. جمام گیكی اي٭البی اوث، با جؤکیؿ و اِكاق هكچه شهث


ی  کًًؿه ی اواوی يه٩حه بىؾ که اوالم قا جٕمیى های هىلماو ؾق وكاوك ؾيیا ؾق همیى يکحهی يٝام اوالهی بكای هلث شاـبه

ؾق   پًؿاٌحًؿ يام ٠ؿالث های هىلماو جا ٬بل ال آيکه اي٭الب اوالهی به ِعًه بیایؿ، هیالهی ؾايىث. هلثو١اؾت شىاهٟ او

٬كاق ؾاقؾ. اوالم به ِعًه  -ؾاقی ی١ًی يٝام وكهایه -ؾق اقؾوگاه قاوث  هاؾی  اقؾوگاه چپ و وىویالیىحی اوث، و ق٨اه و پیٍك٨ث

ها هصفوب ایى ١ٌاق و ایى ظكکث ٠ٝین ٌؿيؿ؛ لفا  قا به هكؾم ؾاؾ و آو  لث اشحما٠یی ليؿگی همكاه با ق٨اه هاؾی و ٠ؿا آهؿ؛ و٠ؿه

یؿ ؾقؼٍاو و یٯ ي٭ٙه ی ُپكشاـبه  ؾق جمام ؾيیای اوالم، يام اي٭الب اوالهی و يام اهاّم ایى اي٭الب بكای هكؾم به ِىقت یٯ ؼىٌق

ؾيیای اوالم يؿاٌحین؛ اها هكکه ال يٝام شمهىقی  های يؽىحیى اي٭الب جبلی٥ات ووی١ی هن ؾقؾقآهؿ. باایًکه ها ؾق وال

کكؾيؿ، و٩ك کكؾ، ؾیؿ يام اهام، يام اي٭الب، يام يٝام شمهىقی  اوالهی به ي٭اٖ ؾوقؾوث ؾيیا که هىلماياو ؾق آيصا ليؿگی هی

و به ؼا٘ك ایى ١ٌاق های ٤یك هىلمااوالهی و ایى پكچّن بكا٨كاٌحه، ؾق ا٠ما٪ ٬لب هكؾم هىلماو شا ؾاقؾ. ظْحی بىیاقی ال هلث

ها جىاو ؾلؽىي بىؾ که به آو هؿ٦ به اوالم شفب ٌؿيؿ. ها بایؿ به ایى ١ٌاقها ٠مل کًین. به ِك٦ّ گ٩حى و جکكاق کكؾو، يمی

ی هیؿايی و وا١٬ی پیاؾه کًین؛ ایى هىئىلیث بمقگ هىئىالو شمهىقی اوالهی  ها قا ؾق ٠مل و ؾق جصكبه ؼىاهین قویؿ؛ بایؿ ایى

کًًؿ؛ ولی بایؿ جالي و کاق کًًؿ جا ایى اهؿا٦ و  ايؿ و هىحًؿ و آو قا ؾيبال هی هىئىالو به ایى ه١ًا ه١ح٭ؿ بىؾه ی اوث. همه

۽.ها جع٭٫ پیؿا کًؿ آقهاو


  عدالتهای و بایستهضرورت 

 !ػذالت؟ گفتوبى چشا.1

ٌث و ؾاقؾ. ؾق ١ٌاقهای هكؾهی، ؾق ؾق اي٭الب اوالهی ها که یٯ ظكکث ؾیًی بىؾ،  به ٘ىق ٘بی١ی ٠ؿالث شایگاه همحالی ؾا

های هؽحل٧ که شمهىقی  های هؽحل٧ و به هًاوبث های هى١ٔی و ؾق لهاو ٬ايىو اواوی، ؾق بیايات اهام قاظلٕقهٔ، ؾق گ٩حماو

آوقؾيؿ و ١ٌاق  آهؿيؿ ٨ٍاق هی ٌىؾ. ٨كْ کًیؿ ؾق ؾوقاو ؾ٨اٞ ه٭ؿن که هی هی اوالهی هٙكض کكؾه، ایى شایگاّه همحال ؾیؿه هی

قا » ِلط ٠اؾاليه«شا شمهىقی اوالهی ١ٌاق  کكؾيؿ بكای ایًکه شمهىقی اوالهی قا ال هیؿاو ؼاقز کًًؿ، آو ِلط قا هٙكض هی

هٙكض کكؾ. ؼب، ِلط یٯ اقلي هٙل٫ يیىث، یٯ اقلي يىبی اوث؛ یٯ شایی ِلط ؼىب اوث، یٯ شایی ِلط بؿ اوث، اها 
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شا يؿاقین که ٠ؿالث بؿ باٌؿ. ؼب، ؾق شمهىقی اوالهی ایى  ١ًی هیچشىق يیىث؛ ٠ؿالث یٯ اقلي هٙل٫ اوث؛ ی ٠ؿالث ایى

 کاقهای لیاؾی هن ايصام  ؾ٤ؿ٤ه  و١ٔیث وشىؾ ؾاٌحه، وكلىظه
 
های يٝام ال اول اي٭الب بىؾه؛ ؾق بؽً اشكای ٠ؿالث، ايّا٨ا

  آهاقهای ؼىبی ؾاؾيؿ؛ ؾق لهیًهکًًؿه يیىث. ب١ٕی ال ؾووحاو ؾق جىِی٧ آيچه که ايصام گك٨حه، ا٘ال٠ات و  گك٨حه؛ لیکى قأی

  کاقهایی که ايصام گك٨حه، ٌایؿ ا٘ال٠ات هى بیٍحك باٌؿ؛ هی
 
ؾاين کاقهای ووی١ی ال اول اي٭الب ايصام گك٨حه؛ لیکى هٙل٭ا

 ؾق یٯ ظؿ  قأی
 
کًًؿه يیىث. آو چیمی که ها يیال ؾاقین، آو چیمی که ها ؾيبالً هىحین، ٠ؿالث ظؿاکركی اوث؛ يه ِك٨ا

ؼىاهین ٜلن ؾق شاه١ه يباٌؿ. جا ایى هكظله ؼیلی ٨اِله ؾاقین.  بىل؛ يه، ها ؾيبال ٠ؿالث ظؿاکركی هىحین؛ ها هی٬ابل ٬

ایى ه١ًا  اواوی اوث؛ به  هماو ؾ٤ؿ٤ه  ، ایى ؾيباله پكؾالین بًابكایى بكای ایى بایؿ جالي کكؾ. اهكول که ها به بعد ٠ؿالث هی

 ج١كی٩ی ال ٠ؿالث يؿاٌحه و ظكکحی های هحماؾی، ها ٠ يیىث که ؾق ٘ىل وال
 
ؿالث قا يًٍاؼحین یا يٝام شمهىقی اوالهی هٙل٭ا

ها آًٌا بىؾيؿ، کاقهای لیاؾی هن  هایی همیٍه وشىؾ ؾاٌحه؛ همه هن با آو يکكؾه؛ يه، یٯ ج١اقی٧ اشمالی و کلی و یٯ ٬ؿق هحی٭ى

ؼىاهین گ٩حماو ٠ؿالث، یٯ گ٩حماو ليؿه و  ؾلیل اوث که هی کًین، به ایى ايصام گك٨حه. لیکى اهكول که ها ایى قا ؾاقین هٙكض هی

های جاله، بایؿ ٠ًىاو  همىاقه ظأك ؾق ِعًه باٌؿ. ؾق هیاو يؽبگاو، ؾق هیاو هىئىالو، ؾق هیاو هكؾم، بؽّىَ ؾق بیى يىل

و ٘كض هىٔىٞ ٠ؿالث  اِلی، به ٘ىق ؾائن هٙكض باٌؿ. یکی ال اهؿا٦ ایى يٍىث  ٠ؿالث، به ٠ًىاو یٯ هىؤله  ٠ؿالث و هىؤله

 ۻؾق ایى يٍىث، ایى اوث.

 ػذالت هجٌبی تلویوبت اخشایی.2

ی اِلی ج٭ىا و ٠ؿالث اوث؛ هًحها ج٭ىا و ٠ؿالث هن بؿوو قأی و ه٭بىلیث  ٨٭ٗ قأی هكؾم يیىث؛ پایه  ی هٍكو٠یث ظکىهث پایه

 ۽بؿايیؿ. ایى اِىل، اِىل بًیايی اوث. گفاقی بك اوان ظ٫ قا یٯ اِل جب١یٓ و اقلي  و ٠ؿم  ٠ؿالث ۼهكؾم کاقایی يؿاقؾ.

ی هىئىالو يٝام، ال يمایًؿگاو هعحكم هصله  های اشكایی اوث و همه گیكی ی جّمین همه  هبًای  ، ٠ؿالث اوالهی  ؾق يٝام

ًاوی، و جا ٬ٕات و اشمای  های ویاوث های هؽحل٧ اشكایی، بؽّىَ قؾهٌىقای اوالهی، جا هىئىالو بؽً گفاقی و کاٌق

ؿؾ اشكای ٠ؿالث ؾق شاه١ه باًٌؿ. ٬ٕائی، بایؿ به شؿ و شهؿ و با همه ؾوحگاه  ۾ی اؼالَ، ؾِق

 تاػتمشاس ػذالت ثب سفغ هحشٍهیّ.3

   ؾقآهؿ اوث که ؾوث و کن ی ها، بكجكیى گام ؾق قاه اوح٭كاق ٠ؿل، ق٨ٟ هعكوهیث ال ٘ب٭ات هعكوم و جهی اهكول ؾق شاه١ه 
 
٤البا

ايؿ.  ايؿ و ؾاقيؿ و همىاقه با اؼالَ و ِمیمیث، ال اي٭الب و اوالم ؾ٨اٞ کكؾه كاظل بك ؾوي ؾاٌحهی ه بیٍحكیى باق يٝام قا ؾق همه

 ی جعكکات ا٬حّاؾی های کٍىق و هعىق کلیه قیمی ی بكياهه ؾ٨اٞ ال ٬ٍكهای هعكوم که ِاظباو وا١٬ی اي٭البًؿ بایؿ ؾق قأن همه

ی پیٍك٨ث ؾق ایى هؿ٦، ؾق  ا٬حّاؾی، با چگىيگی و ايؿالهی  های هؽحل٧ آو باٌؿ و ِعث هك ویاوث و بكياههؾق بؽً

ۿهؿت یا بلًؿهؿت، وًصیؿه ٌىؾ. کىجاه


 اختوبػی   ػذالت هْوتشیي ػٌلش دس حَصُ حیبت.4

 یکی ال ٌاؼُ  ی اشحما٠ی، جىو١ه بایؿ با هكؾم گكه بؽىقؾ؛ هكؾم بایؿ هعىق جىو١ه باًٌؿ. ٠ؿالث ؾق ٠كِه
 
های اِلی ظحما

ايؿال هىقؾ يٝك  جىايؿ چٍن ی ذكوت قا ؾق شاه١ه يؿیؿه بگیكؾ، يمی و جىلیٟ ٠اؾاليه  ای که ٠ؿالث گفاقی می و ویاوثقی اوث. بكياهه

ًاواو و بكياهه ها قا جؤهیى کًؿ و بكياهه قیماو ایًصا هىحًؿ، ایى هٙلب قا  ی هٙلىب ها يیىث. چىو بكاؾقاو والهاو هؿیكْیث و کاٌق

 ٠ً هی
 
گىیین همه ؾقآهؿ بكابك  ی ذكوت ق٠ایث ٌىؾ. يمی ّك ٠ؿالث اشحما٠ی و ا٬حّاؾی و جىلیٟ ٠اؾاليهگىین: جىْشه کًیؿ ظحما

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبا هىٔىٞ ٠ؿالث،   های قاهبكؾی بیايات ؾق ؾوهیى يٍىث ايؿیٍه .ۻ

 .ۼ٨۽ۻ/ ٩ۺ/ ٦ۼ  . بیايات ؾق ؾیؿاق اوحاؾاو و ؾايٍصىیاو ٬مویى،ۼ

 .٦٩۽ۻ/ ۻۻ/ ٩ۻول يیكوی هىایی، . بیايات ؾق ؾیؿاق با شم١ی ال پكوًل يیكوی هىایی اقجً شمهىقی اوالهی، به هًاوبث ق ۽

 . ۺ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۽ۻ. پیام به هًاوبث ؾوهیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۾

 .ۺ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۽ۻ. پیام به هًاوبث ؾوهیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۿ
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 ۺ۽

 

جكیى ٠ًاِك ؾق يٝام شمهىقی اوالهی  جىايین ال ٠ًّك ٠ؿالث که یکی ال اواوی اها يمی -ایًکه هىقؾ بعد يیىث -ؾاٌحه باًٌؿ

 ق٠ایث ٌىؾ. اوث، ِك٦
 
 ۻيٝك کًین؛ بایؿ ظحما

ی ٠ؿل و ٬ىٗ  ی ٠ؿل بىؾ. پی٥مبكاو که آهؿيؿ، بكای ا٬اهه ؾق ایكاو، بكای ا٬اهه  اوالهی  ی ٠ؿل اوث. ٬یام اههپیام اوالم، ا٬ 

كی٧ٔ اوث و هی
ْ

ؼىاهؿ ههؿی هى٠ىؾ بیایؿ و چٍن  آهؿيؿ. بٍكیث که با ٠ًٙ جمام هًحٝك اهام لهاو ٠ْٕصل الله ج١الی ٨كشه الٍ

یایؿ جا ؾيیا قا ال ٠ؿل و ؾاؾ پك کًؿ. ایى اوث آو پیاهی که اي٭الب اوالهی بكای ؾيیا ايحٝاق آو ظٕكت اوث، بكای ایى اوث که او ب

ؾاقؾ و ؼىؾي هن هح١هؿ و هحک٩ل آو اوث. اِل ٬ٕیه ایى اوث که اگك ها کن ؾاٌحه باٌین، اها ٠اؾاليه ٠مل کًین، به هكاجب 

  ۼجكشیط ؾاقؾ بك ایًکه لیاؾ ؾاٌحه باٌین و ٤یك ٠اؾاليه ٠مل کًین.

ها بكای ایى   ها و هصاهؿت  ی جالي ؼىاهین ٠ؿالث اشكا ٌىؾ. همه جكیى ظك٦ يٝام اوالهی ٠ؿالث اوث. اهكول ها هی هكول ههنا

ها به   ٌىؾ و ايىاو ٌؿ، ظ٭ى٪ ايىاو و کكاهث بٍكی هن جؤهیى هی  جؤهیى  اوث که ؾق شاه١ه ٠ؿالث جؤهیى ٌىؾ؛ که اگك ٠ؿالث

 ۽ًابكایى ٠ؿالث هعىق همه چیم اوث.قوًؿ. ب ظ٭ى٪ و آلاؾی ؼىؾ هن هی

 -يه هّالط ٨كؾی و يه هّالط ظکىهث و کٍىق اوالهی -یٯ ال هّالط گىياگىو اْ و ٬ابل ه١اهله يیىث و هیچما٤  ٬ابل  ٠ؿالث

٠ؿالث  ها به ؾيبالٌىؾ. ال اول جاقیػ بٍك جا اهكول، ايىاو  ی ٠ؿالث هكگم هًىىغ يمي هٙالبه ۾جىايؿ با ٠ؿالث ه١اهله ٌىؾ. يمی

بكای   جالي  ه١ح٭ؿم  هى]لفا[ ۿ٠ؿالحی اوث، بك ٔؿ جب١یٓ اوث. ايؿ. هك شا ٬یاهی ال ٘ك٦ هكؾم هىث، ٤البا بك ٔؿ بی بىؾه

 ٦٘ب٭اجی، بمقگحكیى هىئىلیث هاوث. ٠ؿالث اشحما٠ی و ُپك کكؾو ٌکا٦

  ثش اػبع پیـشفت ٍ ػذالت سیضیثشًبهِهشٍست .5

ها و اهرال   ها و ٠مل  قیمی ایى ههن بایؿ ؾق جمام بكياهه٠ملی، بایؿ جؤهیى ٠ؿالث اشحما٠ی باٌؿ.  ؾق يٝام ها ال لعاٚ  اقلي  اولیى

ؿی که ؾق شاه١ه پیٍك٨ث قا هی ٧آو، هىقؾ جىشه ٬كاق گیكؾ. ی ها  ٌىؾ به ه١ًای ظ٭ی٭ی کلمه به ؾوث آوقؾ؛ ٠ؿالث قا هن با ٌق

ه پیؿهىث، با آگاهی و بّیكجی که هكؾم ها بعمؿ
َّ
ايؿ، ؾووث و ؾٌمى  ايؿ، اهؿا٦ قا جٍؽیُ ؾاؾه ايؿ، هىايٟ قا ًٌاؼحه ا کكؾهالل

ی ها ه٭ؿهات اوح٭كاق ٠ؿالث کاهل  جىايؿ ؾق شاه١ه ؾهًؿ، اگك هىئىلی ؾق پی ٠ؿالث باٌؿ، هی های ها جٍؽیُ هیقا اهكول شىاو

ی پیٍك٨ث و ٠ؿالث ؾق يٝك  ایى ؾهه قا، ؾهههؿت يیىث، کاّق بلًؿهؿت اوث. بًابكایى  قا ٨كاهن کًؿ. البحه ایى کاّق کىجاه

ٌىؾ، بایؿ ایى ؾو ٠ًّك ؾق آو هلعىٚ باٌؿ؛ هن ؾق شهث پیٍك٨ث  ای که هی قیمی ٌىؾ، هك بكياهه گیكین. هك ا٬ؿاهی که هی هی

  ٨شاه١ه باٌؿ، هن ؾق شهث ٠ؿالث باٌؿ.

 ثـش کوبل هبًغ ظبلوبًِ، ٍ غلي اختوبػى ًظبم.6

 ظکىهث یٯ يىٞ هىايٟ هن، ؼاقز ال
 

ايؿ.  ها بىؾههای ٜالن و ؾیکحاجىق، ؾق ٘ىل جاقیػ هايٟ جکاهل ايىاووشىؾ ايىاو اوث. هرال

ايؿ که ؼىؾ به يىایی بكوًؿ، ؾیگكاو قا بكای قویؿو به  کكؾه ی جالي ؼىؾ قا ِك٦ ایى هی ؾاقاو بمقگ و لقايؿول که همه وكهایه

٪  ها، پىل آو ها، ٬ؿقت آو ها، ٜلن آو و هىايٟ کمال بٍكيؿ. ٨ىاؾ آوها شم  کكؾيؿ. ایى ه٭اِؿ ؼىؾ اوحؽؿام و اوحرماق هی
ْ

ها، ٌال

ها،  های جبلی٥اجی آو ها، جى٘ئه ی آو های پیچیؿهها، ویاوث های بالىحیٯ آوها، هىٌٯ ها، اهكول بمب اجن آو ها، ٌمٍیك آو آو

قاه کمال بالبمايًؿ. ؾق کٍىقهایی هن که وال٘یى ٌىؾ که هیلیاقؾها ايىاو، ال  ها، همه و همه، هىشب هی يیكوهای يٝاهی آو

جىايًؿ قاه  ها يمیها لهام اهىق قا ؾق ؾوث ؾاقيؿ، ايىاوکًًؿ، یا ظکام وابىحه به اشايب و ٬ؿقت ها ظکىهث هیهىحبؿ بك ايىاو

                                                           
 .ۼ٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۿۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو،  ۻ

 .ۻ٧۽ۻ/ ۺۻ/ ٧ۻٔ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو و ٬ٍكهای هؽحل٧ هكؾم، ؾق قول والؾت ظٕكت اهیك المئهًیىٕٞ ۼ

 .ۼ٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۽ۼی جهكاو،  های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبه ۽

 .ۼ٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۽ۼ  ی جهكاو، های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبه ۾

 .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۾ۼ  .  بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو کكهايٍاه،ۿ

 .ۼ٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۼۼ  های اوحاو ليصاو،. بیايات ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ٦

 .٦٨۽ۻ/ ۻۻ/ ٩ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی،  ٧

 .٨٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ٨



 ۻ۽

 

ها ال ظکىهث او، ٤لٗ و ٜالمايه اوث و بكاوان ِعیعی اوحىاق يیىث؛ و٬حی ايى اشحما٠ی  کمال قا بپیمایًؿ. و٬حی يٝام

 ۻجىايؿ به جکاهل بكوؿ. والن، ٬ايىو ؾقوث و قشال هئهى و ؾلىىل بكؼىقؾاق يباًٌؿ، ؾق چًیى ٌكایٙی ايىاو يمی

کٍايًؿ به یٯ هی قا هیلؾم که گاهی ؾق هیاو ؼىؾ هماقاو ها٠ی قا به جىقهای هاهیگیكی هرال هیهای اشحماهى همیٍه يٝام

٨همًؿ که ٌىيؿ و يمیث جىق، ؾاقيؿ به یٯ ٘ك٨ی کٍیؿه هیحىشه يیىحًؿ که با هماو ظكکومث ؼاِی و آو هاهیاو ؼىؾٌاو ه

-قويؿ، هیچ اظىان اواقت هن يمیکًًؿ آلاؾيؿ و ؾاقيؿ قاه هیهیکًؿ ؾق ؾاؼل جىق، آيها ؼیال هی یٯ کىی ؾاقؾ آيها قا هؿایث

٘ىق اوث، اگك چه او ؾیگك اواقت يیىث  ه١ًا همیىايؿ، ظحی يٝام ِعیط هن به یٯ  های اشحما٠ی هن ایى چًیىکًًؿ. يٝام

ایى   اشحما٠ی  چىو ؾق او آگاهی و بیًایی هىث، وايگهی يٝام هىحًؿ به ؼؿا و بًؿگی باالؼكه بًؿگی ؼؿاوث؛ اها هك يٝام

گك چًايچه ها ؾق يٝام اشحما٠ی ؾاؼل یٯ جىق ياهكئی هىحًؿ و ؾاقيؿ کٍايؿه هیٍىيؿ به یٯ ٘ك٨ی؛ اؼّىِیث قا ؾاقؾ، ايىاو

ها ؾاقيؿ به ٘ك٦ شهًن قويؿ، و اگك به ٘ك٦ شهًن ببكيؿ، ايىاوها قا به ٘ك٦ بهٍث هیآيها قا به ٘ك٦ بهٍث ببكيؿ، ايىاو

 «٨كهایؿ: ٌىيؿ. ٬كآو هیکٍايؿه هی
َ
َبىاقّ أ

ٓ
ٓىَهُهٓن ؾاَق ال

َ
ىا ٬

ُّ
َظل

َ
 َو أ

 
ّه ُک٩ٓكا

َّ
ىا ّي١َٓمَث الل

ُ
ل ّفیَى َبؿَّ

َّ
ی ال

َ
ٓن َجَك ّال

َ
ٓىَيها َو ّبٓئَه ل

َ
ل ّٓ َن َی ًَّ ، َشَه

َ٭كاُق 
ٓ
کٍايًؿ کًًؿ هیها ؾاقيؿ ليؿگی هیهایی قا که ؾق وایه ایى يٝامهای با٘ل و ٘ا٤ىجی و ک٩كآهیم، ايىاو. وكؾهؿاقاو يٝامۼ»ال

قا گك٨حًؿ و  ه ا٘كا٦ جىقبه ومث شهًن و اگك ایى يٝام یٯ يٝام ٤یك ؼؿایی اوث کٍايًؿگاو ایى يٝام هماو کىايی هىحًؿ ک

بكيؿ به یٯ ٘ك٨ی. په ا٘ا٠ث ال هك يٝام اشحما٠ی با٘ل و ٤لٗ و ٤یكالهی ٠باؾت ٤یك ؼؿاوث ولى اومً هن ؾاقيؿ هی

 ۽هىلماو باٌؿ و يمالي قا هن بؽىايؿ.

  ّب یًبکبه اص یبسیثؼ ػلت ػذالت، ثِ ییاػتٌب کن.7

ی هٙلىب کٍىق،  های اي٭الب و اؾاقهی قویؿو به هؿ٦ ؾق ٠كِه های اهكول هااوث که بىیاقی ال ياکاهی ا٠ح٭اؾ شْؿی بًؿه ایى

آوقین و به آو جعكیٓ  کًین. اون ٠ؿالث قا هی به ٠ؿالث اوث. هكکؿام ال ها يىبث به ؼىؾهاو ا٤ماْ هی  ا٠حًایی  ؼا٘ك کن به

ها، کىچٯ ىؾ، بك اذك ي٭ُيمایین. ظاال ٬ؿقی ا٤ماْ يىبث به ؼ کًین؛ اها ؾق ه٭ام ٠مل يىبث به ؼىؾهاو ا٤ماْ هی هن هی

ها ًین. ؼیلی ال اهکايات و بكؼىقؾاقیک های ٘بی١ی ها ٬ابل ٬بىل اوث؛ اها ها يىبث به ؼىؾهاو لیاؾ ا٤ماْ هیبىؾو و کىجاهی

ؾاقین. ها ایى ٨كهًگ ظاکن بك ـهى ؼىؾهاو قا بایؿ ٠ىْ کًین و هكؾم هن  ؾاقین که بكای ؾیگكاو قوا يمی قا بكای ؼىؾ قوا هی

گیكؾ و  ها قا يمی ی ليؿگی اظىان کًًؿ که هیچ هكل و هاي١ی به يام ٠ؿالث، شلّى آو ٘ىق يباٌؿ که هكؾم ؾق هىاب٭ه ٘ىق. ایى ىهمی

بیًیؿ یٯ ي٩ك ذكوت ياهٍكوٞ و ظكاهی قا ال یٯ قاه ٤یك ٠اؾاليه به ؾوث  ها جا هكشا که بحىايًؿ بكويؿ، هاي١ی يؿاقيؿ. لفا ٌما هی آو

 ؾق -آوقؾه
 

بیًین گاهی ؾقآهؿ بًؿه و ٌما ؾق ٘ىل  که اگك جىلیٟ کًین، هی -گیكي آهؿهك٦ ؾه وال چًؿیى هیلیاقؾ جىهاو ٜ هرال

ٌىؾ، ب١ؿ هن ٘لبکاق اوثٖ ٘لبکاق اوث که هى به هملکث  هْؿت ؼؿهحماو هن به ٬ؿق ذكوت یٯ قول یا یٯ ه٩حه یا یٯ هاه او يمی

 ي٭ٍی يؿاقؾ و اهمیحی به هىؤله ٬ؿق جىلیؿ ایصاؾ يمىؾم. ؾق ـهى ؼؿهث کكؾم و ایى
 

ؾهؿ که  ی ٠ؿالث يمی او اِل ٠ؿالث اِال

٧ ال ٬ايىو ٌؿه و ایى ؾقآهؿ و ؾوحاوقؾ ياٌی ال آو اوث. ها بایؿ ایى  ایًصا ٠ؿالحی پایمال ٌؿه، بی
ْ
٠ؿالحی به وشىؾ آهؿه و جؽل

 ۾٨كهًگ قا ؾق ـهى ؼىؾ و ؾق ـهى شاه١ه هًحٍك کًین.

  ّب حکَهت بًلث ٍ حك بسیهؼ ػذالت؛.8

ٓن «های ؼىبی کكؾیؿ. ی ا٬حّاؾ، آ٬ایاو بعد ؾق ؼّىَ هىئله
ُ
ک ًٓ یاّء ّه ًّ

ٓ
٤

َ ٓ
ة  َبٓیَى ال

َ
ىَو ُؾول

ُ
یٯ ه١یاق ههمی اوث.  ۿ»َکٓي ال َیک

 هىئله ی ٠ؿالث هىئله
 
 ٠ؿالث ه١یاق ظ٫ ، بىیاق ههن اوث. یکی ال اقکاو اِلی ایى الگى بایؿ ظحما

 
٘ل و با  ی ٠ؿالث باٌؿ. اِال

 ٦.، ظ٭ايیث و هٍكو٠یث لیك وئال اوثهاوث. ی١ًی ؾق اوالم اگك چًايچه ٌاؼُ ٠ؿالث وشىؾ يؿاٌثظکىهث

                                                           
 .ۻ٧۽ۻ/ ۻۺ/ ۿۻهكؾم هٍهؿ ه٭ؿن و لائكاو ظٕكت ذاهى العصس، ٠لی بى هىوی الكٔإٞٔ، . بیايات ؾق اشحماٞۻ

 .٩ۼو  ٨ۼ. وىقه هباقکه ابكاهین، آیه ۼ

 .ۻ٧۽ۻ/ ۻۺ/ ٦ۼ. بیايات ؾق شلىه بیىث و ؾوم ج٩ىیك وىقه ب٭كه، ۽

 .ۻ٨۽ۻ/ ۻۻ/ ۿۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هؿیكاو ِؿا و ویما،  ۾

 .٧. وىقه هباقکه ظٍك، آیه ۿ

 .٨٩۽ۻ/ ٩ۺ/ ۺۻایكايی پیٍك٨ث، -های قاهبكؾی الگىی اوالهی  های قاهبكؾی، بكقوی ايؿیٍه بیايات ؾق يؽىحیى يٍىث ايؿیٍه .٦



 ۼ۽

 

  ثش هذاس ػذالت  تَػؼِ یالگَهشٍست اكالح .9

که ال يٝك ایى هصمى٠ه، ا٨مایً وكايه، ا٨مایً آهىلي و ا٨مایً والهث هؿ  - جىو١ه  الگىیبىیاق بصاوث که ؾق ٠ًاِك اِلی 

هایی قا که ؾق کٍىقهای  ها و پكوژهها و ا٬ؿام هاوث، ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ و بكياهه ی ایى اوح٭كاق ٠ؿالث هن که قوض همه -يٝك اوث

ؾهین، با جىشه به اوح٭كاق ٠ؿالث اشحما٠ی باٌؿ؛ ایى یکی ال ج١الین بمقگ اوالم اوث، که ها ؾق هك ظكکث  اوالهی ايصام هی

 ۻا٬حّاؾی بایؿ به آو جىشه کًین.

های کٍىق چه ها که با قویکكؾ هبًایی پیٍك٨ث و ٠ؿالث جًٝین ٌؿه، بحىايؿ ؾق شای شای کلیه ١٨الیثقوؾ ایى ویاوث حٝاق هیاي

٠الی و هیئث هعحكم ؾولث و هصله هعحكم ٌىقای  گماو اهحمام و ؾ٬ث يٝك شًاب ؾق ُب١ؿ ج٭ًیى و چه ؾق ُب١ؿ اشكا ٜاهك گكؾؾ. بی

واله آیًؿه  ی پًس کًًؿه ای٩ا کًؿ. ايحٝاق ؾاقم ؾق ؾوقه جىايؿ ؾق ایى باقه ي٭ً ج١ییى ىی يٝام هیهای قئی اوالهی و وایك ؾوحگاه

ؿ و بالًؿگی ايىاو -ایكايی  جىو١ه  الگىیا٬ؿاهات اواوی بكای جؿویى  ها بك هؿاق ظ٫ و ٠ؿالث و ؾوحیابی به اوالهی که ٌق

های ٠ؿالث اشحما٠ی و ا٬حّاؾی ؾق گكو آيىث، جىوٗ ٬ىای ؼُهای اوالهی و اي٭البی و جع٭٫ ٌاشاه١ه ای هحکی بك اقلي

ی ٠ؿالث و ا٬حٕائات آو  وقاو ظىله و ؾايٍگاه ؾق جبییى ه٭ىله هٍاقکث شؿی ايؿیٍه]ال ٘ك٨ی[ ی کٍىق ِىقت گیكؾ. گايه وه

 ۼکًًؿه ؾق ایى اهك ؾاقؾ. ي٭ٍی ج١ییى

 ّبی پیـشفت ٍ ػذالت  تفلل ػَم: ظشفیّ

 های معنوی   تظرفیّ
های يژاؾی و  ها با وشىؾ ياهمگىيی اوالم به ها آهىؼحه اوث که ايىاو بٍكیث  پیٍك٨ث و ٠ؿالث بكای همه  كت، پایه و پٍحىايه٨ٙ

ؼىايؿ و همیى  ها قا به پاکی و ٠ؿالث و يیکىکاقی و همؿقؾی و همکاقی ٨كا هی لبايی و ٨كهًگی، ٨ٙكت همىايی ؾاقيؿ که آو

ث همگايی اوث که اگك ال ايگی ها قا به جىظیؿ و ه١ك٨ث ـات هح١الی ؼؿاويؿ  کًًؿه به والهث ٠بىق کًؿ، ايىاو های گمكاه مهوٌك

جٍکیل شىاهٟ آلاؾ و وكا٨كال و   گكؾؾ. ایى ظ٭ی٭ث جابًاٮ ؾاقای چًاو ٜك٨یحی اوث که ٬اؾق اوث پایه و پٍحىايه قهًمىو هی

ها ي٩ىـ ؾهؿ و بهٍحی  های هاْؾی و ؾيیایی ايىاو ١٨الیث  بك همه گكؾؾ و ١ٌاٞ ه١ًىیث قا  -جىأهاو -بكؼىقؾاق ال پیٍك٨ث و ٠ؿالث 

بكای آياو ٨كاهن آوقؾ. و يیم همیى ظ٭ی٭ث هٍحكٮ و همگايی اوث که  -پیً ال بهٍث اؼكوّی هى٠ىؾ اؾیاو الهی -ؾيیایی 

ش٥كا٨یایی، ٌباهحی   ؽی و هًٙ٭هجاقی  هایی باٌؿ که ال يٝك ٌکل ٜاهكی و واب٭ه هلث  های بكاؾقايه قیم همکاقی جىايؿ ٌالىؾه هی

ها اقجبا٘ات هیاو ؼىؾ قا يه بك اوان  ای اوحىاق باٌؿ، ؾولث المللی هكگاه بك چًیى ٌالىؾه های بیى به یکؿیگك يؿاقيؿ. همکاقی

حكٮ، و بكجك ال هًا٨ٟ والن و هٍ  گكّی ا٨كاؾ ؼائى و ؼىؾ٨كوي، بلکه بك پایه شايبه یا واوٙه  ٘لبی و هًا٨ٟ یٯ جكن و جهؿیؿ یا ا٨موو

واليؿ.ایى يٝن آقهايی ؾق  ها آوىؾه هی های ؼىؾ قا ال ؾ٤ؿ٤ه کًًؿ و وشؿاو بیؿاق ؼىؾ و ؼا٘ك هلث آو، هًا٨ٟ ايىايیث بًا هی

گك ٤كبی، و اهكول ؾولث لوقگى و هحصاول آهكیکا، هؿ٠ی و  های ولٙه های اؼیك ٬ؿقت ه٭ابل يٝام ولٙه ٬كاق ؾاقؾ، که ؾق ٬كو  ي٭ٙه

٣ و 
ْ
 ۽و هىحًؿ.  پیٍ٭كاول آو بىؾههبل

 اًغ ثب لشآى .1

که با ٬كآو هؤيىن ٌؿيؿ، و١ٔیث ؼیلی ٨ك٪ کكؾ. ها ؾق ٘ىل هٍث وال شًگ، لیك آجً جىپ و ج٩ًگ،  ایى شىاياو ها ال و٬حی

 ۾.کكؾيؿ هی کكؾيؿ، ٬كآيٍاو قا بال يٍىحًؿ و ايؿٮ ٨كا٤حی پیؿا هی ها ؾاٌحین که به هصكؾی که بك لهیى هی شىايايی قا ؾق شبهه

اي ؼىب  با ٬كآو بایؿ ٠صیى ٌؿ؛ ه٩اهین ٬كآيی ه٩اهیمی اوث بكای ليؿگی؛ ٨٭ٗ ه١لىهات يیىث. گاهی ايىاو ه١لىهات ٬كآيی

ها هن ؾق ایًصا اٌاقه کكؾيؿ، گ٩حًؿ. ها بایؿ جالٌماو ایى باٌؿ که اوث، اها ال ٬كآو ؾق ليؿگی او هیچ اذكی يیىثٖ ب١ٕی ال ؼاين

                                                           
 .۽٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۿۼی اوالهی،  کًًؿه ؾق اشالن بايٯ جىو١ه . بیايات ؾق ؾیؿاق با ا٬حّاؾؾاياو ٌكکثۻ

 .٨٧۽ۻ/ ۺۻ/ ۻۼاي٭الب، های کلی بكياهه پًصن جىو١ه جىوٗ قهبك ه١ٝن  . ابال٢ ویاوثۼ

  .ۻ٩۽ۻ/٦ۺ/٩ۺ، ج١هؿ بیايات ؾق ٌايمؾهمیى اشالن وكاو شًبً ٠ؿم ۽.

 .ۺ٧۽ۻ/ۻۻ/۽. بیايات ؾق ؾیؿاق با ٬اقیاو هّكی: ٌعات هعمؿ ايىق و ویؿ هحىلی ٠بؿ ال١ال،۾
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ی اؼال٪ پی٥مبك پكویؿيؿ،  ی پی٥مبك اکكم و٬حی ؾق باقه ا جصىن پیؿا کًؿ. هماو ٘ىق که ال یکی ال لوشات هکكهه٬كآو ؾق ليؿگی ه

ی ها جع٭٫ پیؿا  ؛ اؼال٪ او ٬كآو بىؾ؛ ی١ًی ٬كآو هصىن بىؾ. ایى بایؿ ؾق شاه١ه»کاو ؼل٭ه ال٭كآو«ایٍاو ؾق شىاب گ٩حًؿ که: 

.کًؿ
 ۻ

يه با ٬كآو ق ٌما شىاو
ُ
قول بیٍحك کًیؿ؛ جالوت ٬كآو قا ٨كاهىي يکًیؿ، جؿْبك ؾق ٬كآو قا ٨كاهىي  ا و جؿْبك ؾق ٬كآو قا قولبههای ٠میم، ا

 ٬اَم ٠ًَُه «ؾق ایًصا ؼىايؿه ٌؿ، ٨كهىؾ:) الْىالم ای که ال اهیكالمئهًیى ٠ٕلیه يکًیؿ. ؾق ایى ؼٙبه
ْ

ا الُ٭كآَو ّاال
َ

َظِؿ هف
َ
َه ا

َ
ها شال

و ُي٭ّاٍو لیاَؾٍة 
َ
یّبمیاَؾٍة ا ی َو ُي٭ّاٍو ٠َى ٠َم  گیكی ال آو بكؼاوحین،  ؛ و٬حی پای ٬كآو يٍىحین و ال کًاق ٬كآو ب١ؿ ال بهكه»٨ی ُهؿ 

يه ها با ه١اق٦ ظْ٭ه 
ُ
بایؿ هؿایث ها ا٨مایً پیؿا کكؾه باٌؿ و کىقؾلی ها کاهً پیؿا کكؾه باٌؿ؛ ه١ك٨ث ها بایؿ بیٍحك بٍىؾ، ا

كب ها به ؼؿای هح١ال بیٍح
ُ
 ۼ.جك بٍىؾ ك بٍىؾ، ٌى٪ ها به ٠باؾت ا٨مووبیٍحك بٍىؾ، ٬

 تایوبى ٍ هؼٌَیّ.2

و ٠مم و شهاؾ،   ؾايؿ، ال آقاوحه ٌؿو به ایماو های ؼىؾ هیی هؿ٦ ، ٠مت و اوح٥ًاء قا وكلىظه ای که ٠ؿالث، ه١ًىیث شاه١ه

اوث که یٯ قول هىلماياو قا  ی بٍكیث اوث و همیى ی اوالم به پیكواو ؼىؾ و به همه ياگمیك اوث. ایى هماو وه ؾقن شاوؾايه

قايهای بك کكوی جعکن يٍىحه، يصات  های ؼىاقکًًؿه و هىنی ا٨حؽاقات جاقیؽی يٍايیؿ و اهكول آياو قا ال اواقت هىن بك ٬له

 ؼىاهؿ ؾاؾ.

وه ٠ًّك  جكیى ٜك٨یث بكای آو ٌائبه و قوٌى، و شىن والن و جىايمًؿ ٌما شىاياو، ؾاقای ٌایىحه ؾل پاٮ و اهیؿواق، و ـهى بی

٠ملی ؾق ایى ٜك٦ گكايبها شای بگیكؾ، و يگفاقیؿ ؾٌمًاو ٠ؿالث و يابیًایاو  ایمايی و جكؾیؿ و بی هعىقی اوث. يگفاقیؿ بی

او بكای ظ٩ٛ لق و لوق ياظ٫  ها، ؾق شًگ ٌكاقتالمللی ظ٭ى٪ ايىاو ها و ٤اِباو بیىه١ًىیث و به ليصیكکٍايًؿگاو هلث آهیٌم

 3ؼىؾ، پیكول ٌىيؿ.

 اوالهی که يیٯ ًىل جا یٯ شاه١هها ه
 

قوی و ٜلن و  ٘ىق کاهل جؤهیى کًؿ و جباهی و کس بؽحی ؾيیا و آؼكت هكؾم قا به ی کاهال

ی لیاؾی ؾاقین. ایى ٨اِله، بایؿ با همث هكؾم و جالي هىئىالو ٘ی ٌىؾ و پیمىؾو آو، با  کى والؾ، ٨اِله ايعٙاٖ قا قیٍه

جك و  و جمکیه و هؿایث، قول به قول گكم  های ه١ًىیثًکك آواو گكؾؾ. هىاشؿ به ٠ًىاو پایگاههمگايی ٌؿو اهك به ه١كو٦ و يهی ال ه

ها، و ٠مل و اؼال٪ اوالهی، ؾق گىٌه و کًاق شاه١ه، ال شمله ؾق هكاکم ؾولحی و اؾاقات و ؾايٍگاه  جك ٌىؾ و يٍاو ایماو ُپكقوي٫

کحاب ؼؿا ؾق هیاو هكؾم ظٕىق وا١٬ی بیابؿ و آهىؼحى و جؿبك و ج١م٫ ؾق آو، همه قا به پیكوی ال ج١الین يىقايی ٬كآو جٍىی٫ يمایؿ. 

بكای همه بؽّىَ شىاياو و يىشىاياو، اهكی قایس و ؾایك گكؾؾ. ؾق ایى هىقؾ، هىئىلیث ٠لما و آگاهاو و يىیىًؿگاو و گىیًؿگاو و 

 ۾ .های ٠مىهی، بىی ههن و ؼٙیك اوث قوايه

ی ؾق ٨ٕای ٠لمّی ؾيیا وك بلًؿ کًؿ که ؾيیا قا ال شهالث و ٔاللحی که به آو ؾچاق اوث يصات ای و کٍىق ؼىاهین یٯ شاه١هها هی

ي٩ه، ال  های ٠میمٖ ایى ٌؿيی اوث. اگك ٌما بحىايیؿ کٍىقجاو قا پیٍك٨حه کًیؿ ال لعاٚ ٠لمی، ال لعاٚ ا٠حماؾبهبؿهؿ. شىاو

اق ال شهالث  -و ٔاللث، یٯ کٍىقی وك بك ؼىاهؿ آوقؾ که ال لعاٚ ٌاؼُلعاٚ ابحکاقات، ال لعاٚ جالي، ؾق ایى ؾيیای وٌك

اوقی، ٌاؼُ ذكوت، ٌاؼُ هاْؾْیات و ٌاؼُ -های هىقؾ ٬بىل ؾيیا ًْ و  -های ايىايیٌاؼُ ٠لن، ٌاؼُ پیٍك٨ث ٨

اگكچًايچه  گیكؾ. ایىماؾ به ؼؿا ؾق وٙط ٠الی ٬كاق هیو ا٠ح  و ٌكا٨ث و جىْشه به ؼؿا و ایماو  ظال بكؼىقؾاق ال ه١ًىْیث ؾق٠یى

ك و جؤذیكگفاقيؿه وشىؾ بیایؿ، ههن به
ْ
جىايیؿ ٌما يصات های هكؾم ؼىاهؿ بىؾ؛ بٍكْیث قا هیها و ؾلی ؾق شلب ایماو جكیى هئذ

بؿهیؿ. ایًکه ها بكوین یکی یکی بًٍیًین کًاق ا٨كاؾ، اوحؿالل کًین بكای ایًکه ـهى ایًها قا به ومث ایماو به ؼؿا و اوالم شلب 

چًیى ظكکحی، هرل یٯ ا٠ٍاقّی یٯ ِؿم و یٯ هماقم و یٯ هیلیىيیىم ؾق ه٭ابل یٯ ٠ؿؾ کالّو بمقگ  ي ؾق ٬بال یٯکًین، اذك

                                                           
 .٨٨۽ۻ/٧ۺ/٨ۼ  ،پژوه کٍىق ل بايىاو ٬كآوبیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ا .ۻ

 .٩٧۽ۻ/ۼۺ/٧ۼ. بیايات ؾق هع٩ل ايه با ٬كآو کكین،  ۼ

 .ۿ٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۽ۼهای اوالهی ؾايٍصىیاو،. پیام قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی به اجعاؾیه ايصمى۽

 .٦٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۺۻ. پیام به هًاوبث اولیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۾
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ای اْج٩ا٪ بی٩حؿ. هكؾم ٠الن، بٍكْیث، بایؿ ال ایى ٔاللث،  ؼىاهین یٯ چًیى ظاؾذهای ؾق ه٭ابل ؾقیا اوث؛ ها هی ٬ٙكهاوث؛ هرل 

 ۻجىايیؿ ايصام بؿهیؿ.ا هیلث يصات پیؿا کًًؿ؛ ایى قا ٌمال ایى شها

، ٘ب٫ ه٫ًٙ  و ایماو  ٌىؾ. ه١ًىْیثهن کن هی  ا به وشىؾ آهؿ، ه١ًىْیثهو٬حی آ٩ٌحگی به هیاو آهؿ، و٬حی ؾقگیكی هیاو هىلماو

یَى ّلَیٓمؾاُؾ «٬كآو جا ظؿوؾ لیاؾی به آقاهً اظحیاز ؾاقؾ؛  ًّ ُمٓئّه
ٓ
ىّب ال

ُ
ل

ُ
َة ٨ّي ٬ ًَ ّکی  الىَّ

َ
ٓيَمل

َ
ّفي أ

َّ
َٟ ّایماّيّهٓن ُهَى ال  َه

 
و٬حی  2» وا ّایمايا

ها بك ایماو ؼىؾ بی٩مایًؿ؛ با ٠مل ِالط، با جىْشه، با قوؿ به ایًکه ايىاوهً بىؾ، و٬حی اهًْیث بىؾ، يىبث هیوکیًه بىؾ، و٬حی آقا

 ۽ بین ؾاقيؿ و هؤهىوی اوالهی، هكؾم بك شاو ؼىؾ، بك هال ؼىؾ، بك اهًْیث ؼىؾ  ـکك. و٬حی ؾق یٯ کٍىق اوالهی و ؾق یٯ هصمى٠ه

ها ؾچاق ایى يیىحًؿ، اهًْیث يؿاقيؿ، آيصا وکیًه هن وشىؾ يؿاقؾ؛ وکیًه که يبىؾ، ایى الؾیاؾ ایماو هن وشىؾ يؿاقؾ؛ اهكول هىلماو

 ۾و١ْٔیحًؿ.

هًؿ بكای ؾ هایی که ايصام هیهن اللم اوث؛ ؾق ایى هیچ ٌبهه يکًیؿ. ظكکث  ؾق کًاق ٠لن، ٨كهًگ و جمکیه و اؼال٪ و ه١ًىیث

ه١ًىیحی کًًؿ، به يٝك هى گكچه یٯ ه٭ؿاقي ال قوی ٩٤لث اوث، اها یٯ  ؾیًی و بی ایًکه هعیٗ ؾايٍگاه و ؾايٍصى قا هعیٗ بی

های  ها ه٭ّك وشىؾ ؾاقؾ، هن ؾق ؼىؾ ؾوحگاه ها ه٭ّكيؿ؛ هن ؾق ؾايٍگاه ه٭ؿاقي هن ظىاب ٌؿه اوث. ؾق ایى ٬ٕیه ؼیلی

ؿ  -های ؾايٍصىیی و ؾايٍگاه قاؼىاهًؿ هعیٗ ؿه هییی ظىاب ٌ ولاقجی و ؾولحی. ٠ؿه که هعیٗ ٠لن و گىحكي ٠لمی و ٌق

و ج٭ىا و ه١ًىیث و ؼؿا و ج١هؿ ؾیًی   ال ه١ًىیث جهی کًًؿ جا ؾق آو، ایماو -ی ٠لمی کٍىق اوث ٠لمی و پكوقي ٠لمی و آیًؿه

 ظكکحی اوث به ٔكق هّالط کٍىق.
 
 ۿوشىؾ يؿاٌحه باٌؿ؛ ایى ١ٙ٬ا

، يٍاٖ و وشؿاو کاق و آگاهی و  بكای یٯ هلث، هًگاهی اوث که آظاؾ هلث بحىايًؿ ؾقوو ؼىؾٌاو قا با اهیؿ، ایماو٠یؿ کاهل 

ی  ؾق ؾقوو، به وویله  ی ؼىؾ با ؼؿاويؿ هح١ال و جعکین ه١ًىیث ه١ك٨ث بىاليؿ. همچًیى بحىايًؿ با اوحعکام بؽٍیؿو به قابٙه

و ٠باؾت، شاو و ؾل ؼىؾ قا قوٌى کًًؿ و به آو اهیؿ و ا٘میًاو و آقاهٍی که بكای ؾ٠ا و با اوح١ايث ال ؼؿا، با جىکل، ؼٕىٞ 

پفیك  وشه آویب هیچ و١اؾت ايىاو اللم اوث، بكوًؿ. ؾق چًیى و١ٔیحی اوث که یٯ هلث ؾق ه٭ابل ظىاؾخ لهايه، ؾیگك به

 ٦.يؽىاهؿ بىؾ

٘ىق ٘بی١ی،  ٨ی که ها بكای ليؿگی ه١یى و جكوین کًین، بهق٨حاق اشحما٠ی و وبک ليؿگی، جابٟ ج٩ىیك ها ال ليؿگی اوث. هك هؿ« 

اِلی وشىؾ ؾاقؾ و آو، ایماو اوث. بایؿ به آو هؿ٦ ليؿگی،   ٌىؾ. یک ي٭ٙه هحًاوب با ؼىؾ، یک وبک ليؿگی به ها پیًٍهاؾ هی

جىايؿ  به آو ایماو ؾاقین، هی گیكؾ. آو چیمی که پفیك يیىث؛ کاّق ؾقوث ايصام يمی ایماو پیؿا کًین. بؿوو ایماو، پیٍك٨ث، اهکاو

جىايؿ هن جىظیؿ ياب باٌؿ. باالؼكه به یک چیمی بایؿ ایماو و ا٠ح٭اؾ  لیبكالیىن، کاپیحالیىن، کمىيیىن یا ٨اٌیىن باٌؿ، هی

ایماو، ههن اوث. ایماو به یک لًگكگاه اِلی ا٠ح٭اؾی؛ یک چًیى   ؾاٌث و به ؾيبال ایى ایماو و ا٠ح٭اؾ، پیً ق٨ث. هىئله

ايی بایؿ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. بك اوان ایى ایماو، وبک ليؿگی ايحؽاب ؼىاهؿ ٌؿ ... هیچ هلحی بؿوو یک ٨کك، ایؿئىلىژی و ایم

ايؿ، با ایؿئىلىژی واقؾ ٌؿيؿ؛ ِكیط  هایی که اهكول ؾق ؾيیا جمؿو هاؾی قا به وشىؾ آوقؾه والی کًؿ. همیى  جىايؿ جمؿو هکحب يمی

ؾاقی ا٠ح٭اؾ ؾاقین؛ هٙكض کكؾيؿ، به آو ا٠ح٭اؾ وقلیؿيؿ،  حین، کاپیحالیىحین، به ا٬حّاؾ وكهایههن گ٩حًؿ؛ گ٩حًؿ ها به کمىيیى

ها گفاٌحه ٌؿ. بؿوو ؾاٌحى یک هکحب، ٨کك و  ای هن بك ؾوي آو ؾيبالً کاق کكؾيؿ؛ البحه لظماجی هن هحعمل ٌؿيؿ، همیًه

والی ؾاقؾ، بؿوو  ی اهکاو يؿاقؾ ... هیچ هلحی که ؾا٠یه جمؿووال های آو، جمؿو ایماو، و بؿوو جالي بكای آو و پكؾاؼحى همیًه

جىاو یک جمؿو قا به وشىؾ آوقؾ؛ به  جىايؿ ظكکث کًؿ و جا اهكول ظكکث يکكؾه اوث... بؿوو هکحب و ایؿئىلىژی يمی ایؿئىلىژی يمی

                                                           
 .ۿ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٨ۼق ؾیؿاق يؽبگاو ٠لمی شىاو، . بیايات ؾۻ

 ...»اووث آو که که ؾق ؾلهای هئهًاو آقاهً قا ٨كو ٨كوحاؾ جا ایمايی بك ایماو ؼىؾ بی٩مایًؿ « ؛۾  هباقکه ٨حط، بؽٍی ال آیه  . وىقهۼ

 .. ایمى، ؾق اهاو۽

 .ۿ٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٦ۻی اهام ؼمیًیٕقهٔ،  ٨ٙك ؾق ظىیًیه . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام و و٩كای کٍىقهای اوالهی به هًاوبث ٠یؿ و١یؿ۾

 .۽٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۺۻبیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو ؾق هاه هباقٮ قهٕاو، ۿ. 

 .ۻ٧۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ، ۻ٧۽ۻپیام يىقولی به هًاوبث ظلىل وال   ٦.
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ها ؼىاهؿ  همه ایى  ه کًًؿهایماو اظحیاز اوث. جمؿو ؾاقای ٠لن، ١ًِث و پیٍك٨ث اوث و ایى هکحب، هؿایث کًًؿه و اؾاق 

  ۻبىؾ.

حی قا که ؼؿای هح١ال ؾق اؼحیاق گفاٌحه، ٬ؿق بؿايؿ ها به وىی ؼؿا و ه١ًىیث و  ایى ا٬بالی که ؾل.هلث ٠میم ها ... بایؿ ایى ٨ِك

ؾ ٤كیب به ایى، هماو ٠اهل اوث که یک قول اوالم قا ال یک شمٟ هعؿو. ـکك و ؼٍىٞ و جىْشه و جْٕكٞ ؾاقؾ، بىیاق با اقلي اوث

جىْشه به .ها ؾيیا قا اؾاقه کكؾ و اهكول هن ؾيیا، هؿیىو جمْؿو اوالهی اوث یک جمْؿو ٠ٝین شهايی جبؿیل کكؾ و ایى جمْؿو، ٬كو

 با ايگیمه
ْ

ۼ.آهؿ های هاْؾی، چًیى جمْؿو هايؿگاقی به وشىؾ يمی ها و جالي ؼؿا و ه١ًىیث، با٠د جکىیّى چًیى جمْؿيی ٌؿ، و اال


 ؿْبدتایثبس ٍ .3

ی هكؾم؛ که البْحه ؾق  گفاقی ال ؼىؾ بكای اهؿا٦ بلًؿهْؿت هٍحكٮ بیى همه ی١ًی ٨كهًگ جالي کكؾو با وكهایه  ٨كهًگ ٌهاؾت

ث ایكاو هن يیىث، بكای ؾيیای اوالم بلکه بكای شهاو بٍكیث اوث. ایى ٨كهًگ ؾق شاه١ه
ْ
ای  هىقؾ ها آو اهؿا٦، هؽّىَ هل

ی ٌؽّی  چیم قا بكای ؼىؾ و با هعاوبه [ که همه بل ٨كهًگ ٨كؾگكایی ٤كبی اهكول ]اوثی ه٭ا اگك شا ا٨حاؾ، ؾقوث ي٭ٙه

ی ه٭ابل آو  چیم یٯ ٬یمث اوکًاوی و پىلی ٬ائلًؿ و آو، به ؾوث آوقؾو آو پىل اوث؛ ایى ؾقوث ي٭ٙه وًصًؿ؛ بكای همه هی

ٓي٩ُّىّهٓن   َو ُیٓئّذُكوَو ٠َلی«  ٨كهًگ اوث؛ ی١ًی
َ
کًًؿ؛ ٨كهًگ ایراق، ٨كهًگ گفٌث، ٨كهًگ  حًؿ که ایراق هیایًها کىايی هى 3؛»أ

ای که ایى  هایه گفاٌحى ال ؼىؾ بكای وكيىٌث شاه١ه و بكای وكيىٌث هكؾم. ایى ٨كهًگ اگك ٠مىهی ٌؿ، ایى کٍىق و هك شاه١ه

٧ يؽىاهؿ ٌؿ؛ به ٠٭ب بك يؽىاهؿ گٍث و پیً ؼىاهؿ ق٨ث
ْ
 ۾. ٨كهًگ قا ؾاٌحه باٌؿ، هكگم هحى٬

و اهمیث آو قا بیاو کًین، بایؿ بگىئین ا٠ح٭اؾ به ٌهاؾت، باوق به ٠ٝمث ٌهیؿاو   ی ٌهاؾت ٯ شمله بؽىاهین هىئلهاگك ؾق ی

ٌىؾ که یٯ هلث ؾق چٍن هكؾم ؾيیا با ٠ٝمث ًٌاؼحه  بكای یٯ هلث، ٠م٫ ه١ًىی ٌؽّیث و هىیث آو هلث اوث. چٙىق هی

ی ظىاؾخ ؾيیا اذك  ىياگىو ویاوی ؾيیا جؤذیك بپفیكؾ، بك قوی همهٌىؾ که یٯ هلث به شای ایًکه ال ٠ىاهل گ ٌىؾ؟ چٙىق هی

ی  ٌىؾ که یٯ هلث بؿوو ایًکه ابماقهای پیچیؿه کًؿ؟ چٙىق هی گفاقؾ؟ چٙىق یٯ هلحی به چًیى ه٭اهی ؾوث پیؿا هی هی

-گفاقؾ که هلث ها اذك هیهلثچًاو ؾق ؾيیا و ؾق هیاو  يٝاهی ؾاٌحه باٌؿ و بؿوو ایًکه اهکايات جبلی٥اجی ووی١ی ؾاٌحه باٌؿ، آو

ٌىيؿ؟ ٌما يگاه کًیؿ به همیى اوح٭بالی که هكؾم لبًاو ال قئیه شمهىق هلث ایكاو ايصام ؾاؾيؿ. ایًها چیم  ها هصفوب او هی

ٌىؾ که قئیه شمهىق یٯ هلحی ؾق یٯ کٍىق ؾیگك، ؾق  کىچکی يیىث؛ ایًها ؾقؼىق هٙال١ه اوث، ؾقؼىق جعلیل اوث. چٙىق هی

گیكؾ؟ ٠ٝمث ایى هلث ال کصا به ؾوث  شىق هىقؾ جىشه ٬كاق هی لث ؾیگك که با او هیچ يىبث ؼىیٍاويؿی يؿاقيؿ، ایىهیاو یٯ ه

هایً، پؿق ی ٌهاؾت اوث. و٬حی یٯ هلحی آظاؾي، شىاو ی ایى وئاالت، جىشه به اهمیث هىئله آهؿ؟ پاوػ به همه

٠ًىاو یٯ ایماو پفیك٨حًؿ، ایى هلث یٯ ٠م٫ ٠ٝین ٬ؿقت  هی قا بههاؾقهایً، ایراق ؾق قاه ؼؿا، ٨ؿا کكؾو ؼىؾ ؾق قاه هؿ٦ ال

ٌىؾ یٯ هلث وكآهؿ؛ بؿوو ایًکه والض ؾاٌحه باٌؿ،  ٌىؾ ٬ىی، هی ٌىؾ ه٭حؿق، هی کًؿ؛ به ٘ىق ٘بی١ی ایى هلث هی پیؿا هی

 ۿی ي٭ؿی ؾق اؼحیاقي باٌؿ. ال١اؾه بؿوو ایًکه ذكوت ٨ى٪

کًًؿ. ایى که  ها ال ایى يکحه ٩٤لث هی يیىث؛ ایى، هىجىق ظكکث شاه١ه اوث؛ ب١ٕیٌؿيی  ، کهًه ی ٌهیؿ و ایراقگكی هىؤله

ايؿاليؿ که آو يگاه ه٩ًی و ياوپاوايه اوث، بك اذك  بیًیؿ ب١ٕی با وؽى، ٬لن و ظكکات ؼىؾ، يگاهی به ایراق و ٌهاؾت هی هی

، يام شهاؾ، يام ٌهاؾت، يام ِبك و  ایراقگكی کًًؿ يام کًؿ؛ آو کىايی که و١ی هی ٨همؿ چه کاق هی ؾٌمى هی٦هاوث. ٩٤لث آو

کًًؿ. آو کىايی که یاؾ ٌهیؿاو قا گكاهی  ها به ؾٌمى هلث ایكاو ؼؿهث هی ها ببكيؿ، ایىپایؿاقی قا ؾق کٍىق ها ال ـهى

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۽ۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق شىاياو اوحاو ؼكاواو ٌمالی، ۻ

 .ۿ٧۽ۻ/ۻۻ/ۻۼام، . بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو يٝۼ

 ....»آيها قا بك ؼىؾٌاو ه٭ْؿم هیؿاقيؿ « ... ٩هباقکه ظٍك، بؽٍی ال آیه   . وىقه۽

 .۽٩۽ۻ/ ۻۻ/ ٧ۼ، »کًگكه ٌهؿای هًكهًؿ«، و»کًگكه ٌهؿای ؾايٍصى«،»کًگكه ٌهؿای اهىق جكبیحی«. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای وحاؾهای۾

 .٨٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٨ۼو ٬ن، های ٌهؿا و شايبالا بیايات ؾق ؾیؿاق ؼايىاؾه ۿ.

 .۽٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٦ۻبیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق ؼايىاؾه ه١ٝن ٌهؿا، شايبالاو و آلاؾگاو اوحاو همؿاو،   ٦
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ایى ی ِبك ٌهیؿاو ٠میم ٌماوث که جىايىحه اوث  کًًؿ. همیى قوظیه ها هىحًؿ که به هلث ایكاو ؼؿهث هی ؾاقيؿ، ایى هی

 ۻهلث قا پیً ببكؾ.

بیًی  گكی پیً ؾق اي٭الب، بًؿگاو هئهى ؼؿا که ایى ایراق و گفٌث قا کكؾيؿ، اي٭الب پیكول ٌؿ. کاقی ٌؿ که هیچ جعلیل

کكؾ؟ چه کىی  ی ٠الن. چه کىی ٨کك هی ی ظکىهث اوالم، ظکىهث ؾیى؛ آو هن ؾق ایى ي٭ٙه کكؾ که بٍىؾ؛ ی١ًی ا٬اهه يمی

بكکث ایى ظكکث ٌهیؿاو و هئهًاو و ایراقگكاو، ایى کاّق يٍؿيی ايصام ٌؿ؛ چىو شمٟ بكگمیؿه و گكوه ٬ابل کكؾ؟ اها به  باوق هی

٫ به  جىْشهی ال هئهًاو، يمی
ْ
گىیین همه، ؼىؾ قا ياؾیؿه گك٨حًؿ. همه بایؿ و١ی کًًؿ که شمو ایى گكوه باًٌؿ، جا ایى ا٨حؽاق هح١ل

 ۼها باٌؿ. آو

٨ی  الْكشل ی٭حل ظحی بك   ،بْك  ـی کل ٨ى٪«های ه١ًىی اوث. ؾق قوایث واقؾ اوث:  ق اقليٌهاؾت باالجكیى اقلي ؾق ه١یا

ه وبیل
َْ
ی و ه١ًىیحی، اقلي ؾیگكی وشىؾ ؾاقؾ، جا و٬حی که ٨كؾ به ٌهاؾت هی۽»الل قوؿ، که باالجكیى  ؛ باالجك ال هك ٨ٕیلحی، اقٌل

ها، ٌهاؾت اوث. باالجكیى اشكها بكای  بهحكیى هكؾوفا[ ]ل  ۾.هاوث. آو ه١ًای شهاؾ اوث و ایى ه١ًای ٌهاؾت اوث اقلي

کًؿ، يىٌیؿو ٌكبث گىاقای ٌهاؾت اوث. ؼىٌا به ظال آو ٠میماو، و گىاقا باؾ بك آيها ایى  ايىايی که ؾق قاه ؼؿا هباقله هی

او قا گك٨حًؿ. ٌهاؾت، ی١ًی واقؾ   ٌؿو بك وك و٩كه هماوٌؿو ؾق ظكین ؼلىت الهی و هی ي١مث بمقگ الهیٖ آيها با ٌهاؾت، اشٌك

كی اوث که شم ؾوّث بكگمیؿگاو  ۿ.ٔیا٨ث الهی؛ ایى کن چیمی يیىث؛ ایى ؼیلی با٠ٝمث اوث ْٙ ٌهاؾت، گل ؼىٌبى و ه١

ٌهاؾت ؾق قاه   هلحی که اهل ٌهاؾت اوث، هىؤله ٦کًؿ. ها آو قا بى يمی قوؿ و شم هٍاّم آو ها، به آو يمی ؼؿاويؿ ؾق هیاو ايىاو

اي بؽىاهًؿ هكؾم بكويؿ و کٍحه ٌىيؿ؛ يه، بلکه به ایى ه١ًا که اگك یٯ و٬ث اللم ٌؿ و  که همه ه اوث. يه ایىؼؿا بكایً ظل ٌؿ

ٌؿّو ه١ًای  ایى ه١ًای ظل ،ای بكويؿ و شاي٩ٍايی کًًؿ کٍىق و جاقیػ آو کٍىق و ٠ْمت و هًا٨ٟ آو هلث، اظحیاز ؾاٌث که ٠ْؿه

  ٧اوث؛ ٌهاؾت بكایٍاو ظل ٌؿه اوث.» ٌهاؾت«

 های مادی  تظرفیّ

 ّبی اًؼبًی  تظشفیّ.1

 و ؾقوث قیمی بكياهه با اللم، گفاقّی  وكهایه با. ؾاقؾ هن ٨كاوايی هاؾی های وكهایه ؾاقؾ؛ ٨كاوايی ايىايی های وكهایه کٍىق ایى 

 ا٬حّاؾی ی ِه٠ك  ؾق کٍىق ؾیگك که بکًین کاقی هٍؽّی، ی بكياهه یک هؿت ؾق جىايىث ؼىاهین ها شؿیث، و پٍحکاق با و هحیى

 هكکىی. بؿهین ايصام بایؿ هاوث، هلی ی وٜی٩ه ایى. باٌؿ يؿاٌحه باکی هیچ ا٬حّاؾی، ی هعاِكه و ا٬حّاؾی جعكین ال ؾيیا

  ٨ؾاقین. هن ٨كاوايی اهکايات و وویٟ وكلهیى. باٌؿ ؾاٌحه ي٭ً جىايؿ هی

 تیهُج خمؼیّ .1.1
شم١ْیث کٍىق چكا بایؿ ایى «گىیًؿ ها هی ها هؽال٩ًؿ. ب١ٕی که ب١ٕیهای ههن، هىز شم١ْیحی اوث یکی ال اهکايات و ٜك٨ْیث 

؛ ایى ؼٙا اوث. هٍحاؾ هیلیىو شم١ْیث ؾق یک کٍىق، آبكو بكای ایى کٍىق اوث؛ ایى کٍىق »ج١ؿاؾ باٌؿ و چكا بایؿ بیٍحك بٍىؾ؟

[ ویاوث جعؿیؿ يىل، اهكول گكیباو ]ی١ًی -که هى ب١ؿ اٌاقه ؼىاهن کكؾ-ها  هٍحاؾ هیلیىو ]شم١ْیث ؾاقؾ[. ایى ویاوث ٤كبی

های ١ْ٨ال و های لیاؾ و شىاوؼىاهًؿ کٍىقهای اوالهی ال شم١ْیثکًؿ؛ هیٌاو هی ؼىؾ آيها قا گك٨حه اوث و ؾاقؾ بیچاقه

                                                           
 .۽٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٦ۻبیايات ؾق ؾیؿاق ؼايىاؾه ه١ٝن ٌهؿا، شايبالاو و آلاؾگاو اوحاو همؿاو،  ۻ

 .٧٦۽ۻ/ۼ/٧ۻ، وحاو جهكاوهای وكؾاقاو ٌهیؿ ا ؾیؿاق ؼايىاؾهبیايات ؾق . ۼ

 .۳۱ض۱َ۹؛ الؽّال، ٌیػ ِؿو٪، ز۴ض۱۲۲َ ۶؛ جهفیب االظکام،ٌیػ ٘ىوی،ز۴ض۲َ۳۴۸. الکا٨ی،ذ٭ة االوالم کلیًی ز۽

 .۾٨۽ۻ/٦ۺ/ۼۺبیايات ؾق هیؿاو ِبعگاه وحاؾ يیكوی ه٭اوهث بىیس، ۾.

 .ۺ٧۽ۻ/ۺۻ/ۻۻوحاو بىٌهك، های ٌهؿا، ه٩٭ىؾاو، آلاؾگاو و شايبالاو ا بیايات ؾق شمٟ گكوهی ال ؼايىاؾه ۿ.

 .ۺ٨۽ۻ/٧ۺ/۾ۺهای ٌهؿای يیكوهای هىلط، بیايات ؾق ؾیؿاق ؼايىاؾه ٦.

  .٧٧۽ۻ/٧ۺ/ۿۺهای ٌهؿای يیكوهای هىلط و شهاؾ واليؿگی، بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؼايىاؾه ٧.

 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/ۿۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم و ٠ٍایك ٌهكوحاو يىقآباؾ همىًی، ٨



 ٧۽

 

 بایىحی جکریك يىل بٍىؾ، ؼايىاؾههای کاقآهؿ بكؼىقؾاق يباًٌؿ. ایًکه هى اِكاق هیايىاو
 
-بٍىيؿ ها بایؿ ٨كليؿؾاق  کًن که ظحما

ها اظحیاز ؾاقؾ و شىاو و يیكوی ايىايی چیمی يیىث که بكای ایى اوث که ٨كؾای ایى کٍىق به همیى شىاو -٨كليؿهای بیٍحكی

 ۻ.ايىاو بحىايؿ ال ؼاقز واقؾ کًؿ؛ بایىحی ؼىؾ کٍىق آو قا جؤهیى بکًؿ. ایى هىز شم١ْیحی یکی ال اهکايات اوث

 ذَ هتؼهّ  يیشَی ايغايی دلغُص.1.2

 يیكوی کكؾ؟ ؼىاهؿ جٕمیى کٍىق یٯ ؾق قا پیٍك٨ث ايىايی يیكوی کؿام. اوث  پیٍك٨ث اوان کٍىقی، هك ؾق ايىايی یيیكو

  و ؾلىىل؛ و کاق به ه١ح٭ؿ باوشؿاو، هئهى، ايىايی
ْ

 و يٝام و کٍىق بكای و يؿاقؾ ؾلىىلی و کاق به ا٠ح٭اؾ که ای ايىايی يیكوی آو اال

 اواوی يکات ها ایى بکًؿ؟ کٍىق پیٍك٨ث به جىايؿ هی کمکی چه يیىث، ٬ائل ا٠حًایی يهگى هیچ هكؾم ؼىؾ و هكؾم هایاقلي

 ؾلىىل و هئهى ايىايّی  يیكوی ها.بگیكؾ ٬كاق جىشه هىقؾ ها ؾوحگاه ی ٠مؿه هایبؽً ال بىیاقی گفاقی ویاوث ؾق بایؿ که اوث

 و ه٩یؿ هیهًٍاو بكای که بؽىاهؿ ؾلٍاو الا٬ل اقيؿ،يؿ ا٠ح٭اؾ هن اوالهی هایاقلي به اگك يؿاقيؿ، هن ؾیى اگك. ؼىاهین هی

 ۼ.اوث ایى هىئله يؿهًؿ؛ وى٪ اؼال٪ ٨ىاؾ وىی به قا او بٍىؾ؛ جكبیث ِعیط اؼال٪ با ؾايٍصى ایى بؽىاهًؿ باًٌؿ؛ هئذك

 ٨ّىل ىای وویٟ، وكلهیى ایى و٬ث آو اوث؛ کٍىق یک بكای پیٍك٨ث هًبٟ باالجكیى ایى يیىث؛ کمی چیم ايىايی يیكوی ایى

 اوث اهکاياجی همه ایًها ؾاقؾ، وشىؾ کٍىق ایى ؾق که ٠ٝیمی هًابٟ ایى کٍىق، هؽحل٧ شاهای ؾق هؽحل٧ هایا٬لین هؽحل٧،

 کكؾیؿ، ه٭اوم ؾقوو ؾق قا ؼىؾجاو ا٬حّاؾ ٌما و٬حی. کًین ه٭اوم ا٬حّاؾ قا ؼىؾهاو ا٬حّاؾ که بؽٍؿهی قا ٬ؿقت ایى ها به که

ث آیًؿ هی کًًؿ، جعكین اق  ٌما ایًکه شای به ؾیگكاو ًْ  ا٬حّاؾی جعكین ال ا٬حّاؾی، ٨ٍاق ال ٌما ؾیؿيؿ و٬حی کًٍؿ؛ هی قا ٌما ه

 کًًؿ؛ جعكین کًًؿ هی ٤لٗ ؾیگك و٬ث آو ٌىیؿ، يمی ٌکىث ٬بىل به هصبىق کًیؿ، يمی يٍیًی ٠٭ب آوقیؿ، يمی ابكو به ؼن

 ۽.اوث کاق اوان ایى. اوث ای ٨ایؿه بی کاق که ٨همًؿ هی

های ؼىؾ قا ٬ؿق بؿايؿ و آيها قا بًٍاوؿ؛ آيچه قا که ؼؿاويؿ هح١ال ال  کاق ایى اوث که يیكوی ايىايی ها ؼىؾ قا و جىايائیوان ا

 ۾.ی ٠مل واقؾ کًؿ و ال ٠ٝمث و بمقگی کاقها يهكاوؿ اوح١ؿاؾ و يیكو ؾق وشىؾ او به وؾی١ث گفاٌحه، به ٠كِه

کًؿ، بایؿ بیٍحكیى جکیه و بیٍحكیى يگاه و جىْشهً، به ايىاو و يیكوی ايىايی  ؼىاهؿ به ه١ًای وا١٬ی بالوالی یک کٍىق اگك هی

 ٦.بكای یک کٍىق، يیكوی ايىايی همه چیم اوث. ها اگك يیكوی ايىايی يؿاٌحه باٌین، هیچ چیمی يؿاقین ۿ.باٌؿ

 کاسآهذ َـ يیشَی هتخّق .1.3
ه ٨كاوايًؿاهكول يیكوهای اوالهی و هئهى کن يیىحًؿ؛ بعمؿ

ْ
جىايین اهكول قا با اْوّل اي٭الب ه٭ایىه کًین. اهكول چًؿ بكابك  . ها يمیالل

ّی اِیل ؾاقین. آو قول ؼیلی  اْوّل اي٭الب، يیكوی ها به يام يٝام اوالهی و شمهىقی اوالهی واقؾ هیؿاو ٌؿه  کاقآهّؿ هئهّى اقٌل

ال٠ات ٠می٭ی ؾاٌحًؿ. اهكول ها چ٭ؿق شىاياو  ْ٘ هًؿ ؾق  هئهى، هؿیكاو ؼىب و يیكوهای هؽلُ و ٠ال٬هبىؾيؿ که يه جصكبه و يه ا

ها قا  ها هن يیكوی ٠ٝین هكؾم اوث. ٌما ایى يیكوی ٠ٝین هكؾهی و جٝاهكات هفهبی آو وكجاوك يٝام ؾاقین؛ پٍث وك ایى

یًیؿ شىاياو به ب ٌىؾ، هی ببیًیؿ؛ ا٬بال شىاياو به هصاله ؾیًی و جبلی٥ات ؾیًی قا ببیًیؿ. هكشا یٯ پكچن جبییى ؾیًی بلًؿ هی

يٍیًًؿ.  آیًؿ و هی بیًیؿ شىاياو هی ٌىؾ، هی آوقيؿ. هكشا ايىاو ٨كلايه و ؾايٍمًؿی واقؾ هیؿاو بعد و ِعبث هی آيصا هصىم هی

ه پٍحیباو ایى يٝام هىحًؿ. اهكول ؾق کٍىقهایی که ها واقيؿ. بًابكایى يیكو لیاؾ اوث؛ هكؾم هن بعمؿ شىاياو پاٮ، هئهى و آیًه
ْ
الل

                                                           
 .٩٧۽ۻ/ۻ/ۻاٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، . بیايات ؾق اشحمۻ

، ی هؿاقن ٌاهؿ به همكاه هىئىالو بًیاؾ ٌهیؿ اي٭الب اوالهی .بیايات ؾق ؾیؿاق با ٨كليؿاو همحال ٌاهؿ و هؿیكاو و ه١لماو يمىيهۼ

 .ۺ٧۽ۻ/٦/۽ۻ

  .۱۳۹۳/ۺۻ/ ۱۷ بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم ٬ن به هًاوبث والكول ٬یام يىلؾهن ؾی، . ۽

 .٨٨۽ۻ/ۻۻ/ۺ۽،ايؿقکاقاو واؼث ياوٌکى شماقاو بیايات ؾق ؾیؿاق ؾوث .۾

 .ۿ٧۽ۻ/ۼۻ/ۺۼ،یايات ؾق اشحماٞ لياو ؼىلوحاو. بۿ

 .٦٨۽ۻ/٩/ۻۼ، بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای ٌىقای ٠الی اي٭الب ٨كهًگی. ٦

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8906
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8906
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7284
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2231
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 یا بی هی
 
ث بایؿ  يٝیك اوث یا کن ًٌاوین، شمهىقی اوالهی ال لعاٚ پٍحیبايی هكؾم ال يٝام و هىئىالو، ايّا٨ا يٝیك. ال ایى ٨ِك

 ۻی ٠مل، هْمث و جالي کًین. ها و جعکیّن يٝكْیه و هن ؾق لهیًهیپكؾال ی يٝكْیه اوح٩اؾه کكؾ. هن ؾق لهیًه

واله قا شبكاو يمایًؿ.  های ِؿواله و ؾویىثهايؿگی ٍىق بایؿ همث کًًؿ، جا ٠٭بشىاياو و ؾايٍمًؿاو و ا٨كاؾ هىح١ؿ ؾق ایى ک

جىايىحًؿ بکًًؿ، ٌما بایؿ آو قا ايصام ؾهیؿ؛ و آو همیى اوث که ؾق هیاو ایى هلث وابىحه يمی هایقژینآيچه که وال٘یى شباق و 

ها قا بك٘ك٦ کًًؿ. بایؿ ا٨كاؾ ٌایىحه و ٠الن واؼحه بٍىيؿ، یو ایى کٍىق جالي کًًؿ، جا اوح١ؿاؾها قا ليؿه، کٍىق قا آباؾ و ویكاي

ی بىیاقی ال هًا٫٘ کٍىق ها يٍايؿه  ها يیكوی هحؽُّ وقلیؿه جكبیث کًؿ، جا ایى ٤باق اوح١ٕا٨ی قا که ؾٌمى بك چهكهؾايٍگاه

 ۼ.اوث، بك٘ك٦ کًًؿ

 کشدٌخُاياو تسقیل.1.4
 ی١ًی اوث؛ ايىايی ی وكهایه یکی ؛[ شمله ال] ٨كاواو ی يٍؿه اوح٩اؾه هایٜك٨ْیث ؾاقین، کاق ایى بكای ها که هاییٜك٨ْیث

ُ ؾاقای ی کكؾه جعّیل شىاو ّْ  البْحه. اوث اوالهی اي٭الب بكکات ال ایى و اوث ٨كاواو ها کٍىق ؾق ي٩ه به ا٠حماؾ ؾاقای و جؽ

 ال باالیی جىْشه ٬ابل ق٬ن یک ١٨ال   اوث؛ ًصىقای ١٨ال  . بكوؾ پیً پیكی ومث به ها ی شاه١ه که يٍىؾ هىشب ٤لٗ هایویاوث اگك

 با باال، ی قوظیه با ٨کكی، و ـهًی ؼىب های آهاؾگی با ؼىب، جعّیالت با والًؿ؛ چهل و وال بیىث بیى کٍىق کاق يیكوی

 که ؾاقین جعّیل ظال ؾق ؾايٍصىی هیلیىو چهاق ال بیً ؾاقین، ؾايٍگاهی الْحعّیل ٨اق٢ هیلیىو ؾه اهكول ها. ي٩ه به ا٠حماؾ

 ٌؿه بكابك ۲۵ ؾايٍصى شم١ْیث و ٌؿه بكابك ؾو کٍىق شم١ْیث ظاال، جا اي٭الب اْول ال. اوث اي٭الب اْول بكابكّ  ۲۵ ظؿوؾ ایى،

 ایى هن اوث؛ ٠ٝیمی ی ظاؾذه ؼیلی اوث، ههمی چیم ایى و ِؿهماق؛ چهاق هیلیىو  به این قویؿه هماق  بیىث و ِؿ ال ها ی١ًی

ؿ  ٠ٕى هماق وپًس ٌّث ؾاقین؛ ها ؾايٍگاه ی آهىؼحه ؾايً هیلیىو ؾه - اوث ههن ؾاقین ١٨ال   که ای ؾاقایی ایى نه اوث، ههن ٌق

 االو که ؾاقین بًیاو ؾايً ٌكکث هماق پًس ؾاٌث؛ وشىؾ اي٭الب اول ؾق که اوث چیمی آو بكابك ؾه ال بیً که ؾاقین ٠لمی هیئث

 ٘ب٫ که ٌؿه ایى يحیصه اوث؛ ههن چ٭ؿق هاٜك٨یث ایى ببیًیؿ کاقيؿ، ىله٥ٍ هاٌكکث ایى ؾق ١٨ال و هحؽُّ هماق ه٩ؿه

 ی قجبه پایگاه یک ؾق - هىحین ؾيیا پايمؾهن ی قجبه ؾق ها کًًؿ، هی هٍؽُ قا کٍىقها ٠لمی ی قجبه که هایی پایگاه گماقي

 ؾق ها. اوث ههمی چیم ایى. اوث ۽ۻۺۼ یهیالؾ وال هال البحه ایًها که - ظؿوؾ ایى ؾق پايمؾهن، ی قجبه پایگاه یک ؾق ٌايمؾهن،

حه ال ب١ٕی حه ال ب١ٕی ؾق اوث؛ باالجك ایى ال هاو قجبه ٠لمی، های ٌق  ؾق و ؾيیا[ اول] کٍىق هٍث ه٩ث شمو ٠لمی های ٌق

 ۾.ايىايی يیكوی: اوث اواوی لیكواؼث آو ایى. ؾاقین ٬كاق ؾيیا اول کٍىق پًس چهاق شمو شاها ب١ٕی

ٍاو ال پايمؾه وال جا چهل وال اوث. البْحه آو هیلیى ٠۳۳كْ کكؾین که  ًْ و ]ي٩ك[ ال شم١ْیث کٍىق ؾق وًیى کاقيؿ؛ ی١ًی و

هیلیىو ]ي٩ك[ شم١ْیحًؿ اْها آو که شىاو  ۵۵]که ظؿوؾ[  ،وال ۶۵کىايی که جىايایی کاق ؾاقيؿ بیٍحكيؿ، ی١ًی ال پايمؾه وال جا 

  کكؾه ؾه هیلیىو جعّیل]بیً ال[ ها  هیلیىو يیكوی کاقيؿ. ۳۳کًؿ، الا٬ل جىايؿ ؾق هیؿاّو کاق ١ْ٨الْیث   ٌىؾ و هی  هعىىب هی

الٞ ؾاؾيؿ  ْ٘ لٟ بىؾيؿ، به ها ا ْٙ ؾايٍگاهی ؾاقین، يمؾیک به پًس هیلیىو ؾايٍصى ؾاقین؛ ایًها ذكوت اوث بكای کٍىق. کىايی که ه

ّیى ههًؿوی ؾق کٍىق ها شمو اْولیى قؾی٧ ّْ ق کٍىقهای ؾيیا ظْحی ؾق کٍىقهای پیٍك٨حه های ج١ؿاؾ ههًؿویى ؾکه ج١ؿاؾ هحؽ

 ۿ٬ؿق بىیاق اوث. و بمقگ اوث؛ ی١ًی اهکايات ال لعاٚ ايىايی، ایى

 .٦های ؾٌىاق ٠بىق کًینذكوت يیكوی ايىايی که اهكول ؼىٌبؽحايه کٍىق ها ال آو بكؼىقؾاق اوث، ؼىاهین جىايىث ال جمام گكؾيه

 الْحعّیل ٨اق٢ شىاياو کٍىق ؾق[ ي٩ك] هیلیىو ؾه ها. اوث ههن ؼیلی یىا اوث؛ ها ی آهىؼحه ؾايً شىاياو ٜك٨ْیث یکی

 یا ۱۷۷ ها اي٭الب اْول. اي٭الب اْول بكابك ۲۳ ی١ًی ؾاقین؛ جعّیل به ه٥ٍىل ؾايٍصىی هیلیىو چهاق ال بیً ؾاقین؛ ؾايٍگاهی

                                                           
 .ۺ٨۽ۻ/٦ۺ/ۿۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هصله ؼبكگاو، ۻ

 .ۺ٧۽ۻ/۽/٨ۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم و هىئىالو شهاؾ واليؿگی، ۼ

 .۾٩۽ۻ/۾ۺ/ۼۺو يٝام، . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىال۽

 .۽٩۽ۻ/ ۼۻ/ۺۼهای ا٬حّاؾ ه٭اوهحی،  . بیايات ؾق شلىه جبییى ویاوث۾

 .٩٦۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی،ۿ

 .ۻ٩۽ۻ/٧ۺ/ۼۻکًًؿگاو ؾق ٌٍمیى همایً هلی يؽبگاو شىاو،  .بیايات ؾق ؾیؿاق ٌكکث٦



 ٩۽

 

 ٜك٨ْیث یک ایى هىحًؿ؛ ؾايٍصى قول آو بكابك ۲۳ ی١ًی ؾاقین؛ ؾايٍصى هیلیىو چهاق ال بیً اهكول ؾاٌحین؛ ؾايٍصى هماق ۱۸۷

 ؾق که شىايايی یا جعّیلًؿ ه٥ٍىل ٠لمْیه های ظىله ؾق که شىايايی ؾايٍصى، شىاياو ال ٤یك. کٍىق بكای اوث ههْمی بىیاق

 ١ث،ًِ ؾق ٠لن، ؾق جىايًؿهی و ؾاقيؿ لیاؾی های جىايایی ایًها اوث؛ لیاؾ بىیاق ج١ؿاؾٌاو هىحًؿ کاق ه٥ٍىل ٠ملی هایهیؿاو

 ؾقوحی ی اوح٩اؾه هحؤْو٩ايه هن اهكول این؛ يکكؾه ؾقوحی ی اوح٩اؾه ایًها ال ها. کًًؿ آ٨كیًی ي٭ً جكبیث ؾق و جصكبی اهىق ؾق

 ابحکاق کًًؿ، جؤویه کًًؿ، ا٬ؿام کًًؿ، کاق ؼىؾٌاو قوؿهی ؾوحٍاو که شایی هك هاشىاو که ؾاقم اِكاق بًؿه ایًکه. کًینيمی

 ؾق ها که شىايی ی هصمى٠ه ایى ال  اوح٩اؾه بكای بگیكؾ ايصام کٍىق ؾق اوث اللم شاه١ی قیمّی  بكياهه یک. اوث ایى ؼا٘ك به کًًؿ

 پیٍك٨ث بكای که هایی لهیًه ی همه ؾق يیىث، ٨كهًگی کاقهای هؽّىَ ٨٭ٗ ،»اؼحیاق به آجً« گ٩حین ها ایًکه. ؾاقین کٍىق

ك کٍىق
ْ
 ۻ.اوث ها اهکايات ال یکی ایى .کًًؿ آ٨كیًی ي٭ً جىايًؿهی هاشىاو اوث هئذ

ث و یٯ کٍىق. همه -ها، بؽّىَ شىاياو يؽبهشىاو
ْ
ی کٍىقها ال چًیى هؿایایی، با ایى  هؿایای ي٩یه الهی هىحًؿ به یٯ هل

ظصن، با ایى گىحكؾگی، با ایى ٠ؿؾ ٨كاواو بكؼىقؾاق يیىحًؿ. ایى یکی ال ؼّىِْیات کٍىق ها اوث که ؾق آو اوح١ؿاؾهای 

ی الهی اوث،  يٝیك کٍىق ها اوث؛ ایى یٯ هؿیه ا کی٩ْیث ؼىب و کْمْیث ٨كاواو وشىؾ ؾاقؾ؛ ایى شمو ؼّىِْیات کنايىايی، ب

ی اوث. يحیصه ایى اوث که هىئىالو کٍىق بایىحی ایى اهايث ی بىیاق ي٩یه و با هؿیه ها قا گكاهی بؿاقيؿ، ظ٩ٛ کًًؿ، اقٌل

 ۼ .چىو ایى هؿیه اهايحی اوث ؾق ؾوث هىئىالو

ث کی ال بمقگی و٨ىق و ٨كاوايی،   ٌىؾ به يیكوی ايىايی کاقاهؿ و هبحکك که ؾق کٍىق ها بعمؿالله بههای ها هكبىٖ هیجكیى ٨ِك

 شىاو و ؾاقای ابحکاق و قوظْیه وشىؾ ؾاقؾ.  يیكوی
 
 ۽کاقآهؿ و ٠مؿجا

ؿّ  وی ال بیً ها، هیلیىيّی  هٍحاؾ ظؿوؾ شم١ْیث ال او شم١ْیث ایى ؾِق  ٩ً٠ىاو ؾق ی١ًی اوث؛ وال ۳۵ جا لوا ۲۷ بیى ٠مٌك

 ها،شىاو ایى بیى ؾق ؾاقین؛ کٍىق ؾق شىاو همه ایى ها. اوث يٍاٖ هٝهك اوث، جعْكک هٝهك شىايی ؛[هىحًؿ] شىايی

ُ و باوىاؾ و کكؾه جعّیل ي٩ك ها هیلیىو ّْ  اهکايات وال ۳۷ ایى ٘ىل ؾق ها لیكواؼحی اهکايات. ؾاقيؿ وشىؾ ابحکاق ؾاقای و هحؽ

ك ال١اؾه ٨ى٪ های لیكواؼث هؽحل٧، های لهیًه ؾق ها اوث؛ ٨كاوايی بىیاق
ْ
 که »ها« - این آوقؾه وشىؾ به کٍىق ؾق قا کاقآهؿی و هئذ

 پیٍك٨ث کكؾو، ظكکث بكای اوث آهاؾه چیم همه -يیىحن ای کاقه که بًؿه آوقؾيؿ؛ وشىؾ به کٍىق هىئىلیى ی١ًی کًن هی ٠كْ

 ۾.کكؾو

کكؾه، هن ٌصا٠ث ؾاقؾ،   کكؾه اوث. يىل شىاو جعّیل   اقلي ها، همیى يىل شىاّو جعّیل با های یکی ال ههمحكیى هىشىؾی

 کٍىق پیك ؼىاهؿ ٌؿ. ،هن اهیؿ ؾاقؾ، هن يٍاٖ و جعكٮ ؾاقؾ. يىل شىاو قا بایؿ ظ٩ٛ کكؾ. با ایى قويؿ کًىيی اگك ها پیً بكوین

ها، به ایى ٌکلی که  ٨مایً ؾهًؿ. ایى هعؿوؾکكؾو ٨كليؿاو ؾق ؼايهها بایؿ جىلیؿ هرل قا لیاؾ کًًؿ؛ يىل قا ا ها، شىاو ؼايىاؾه

های  ها و هكظله اهكول هىث، ؼٙاوث. ایى يىل شىايی که اهكول ها ؾاقین، اگك ؾق ؾه وال آیًؿه، بیىث وال آیًؿه و ؾق ؾوقه

و آهاؾگی، با آو يٍاٖ، با آو ٌى٬ی که کًًؿ؛ با آ ها ظل هی هٍکالت کٍىق قا ایى  ایى کٍىق بحىايین آو قا ظ٩ٛ کًین، همه  آیًؿه

 ۿؾق يىل شىاو هىث، و با اوح١ؿاؾی که ؾق ایكايی وشىؾ ؾاقؾ. په ها هٍکل اواوی بكای پیٍك٨ث يؿاقین.

واليؿگاو آیًؿه کٍىق و .آیًؿه هح١ل٫ به ٌما اوث.های ههن و اواوی و اِلی ؾق ایصاؾ ایى جمؿو هىحیؿ ٌما شىاياو، هىحه

ؿ قویً قوبه  بؽٍی ال هصمى٠ه.های اهكولیؿ شهاو، ٌما شىاو  ٬ٟ آیًؿهایى جمؿو و ؾق وا ها ؾق يٝام شمهىقی اوالهی ؾق ایى  ٌق

  هىحًؿ، و چه همه  هایی که ؾق ایى ؾايٍگاه ؾق هكشا هىحیؿ؛ چه آو.کًؿ جع٭٫ پیؿا هی ٕٞٔظىیى بؽً ی١ًی ؾق ؾايٍگاه اهام

٦.آ٨كیى باًٌؿ جىايًؿ ي٭ً کًًؿ، هی هی ای ال کٍىق که اظىان ج١هؿ ها ؾق هك ي٭ٙه شىاو

                                                           
 .٩٧۽ۻ/ۻ/ۻو ظكم هٙهك قٔىی، . بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاۻ

 .ۿ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٨ۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق يؽبگاو ٠لمی شىاو، ۼ

 . ۾٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ، ۾٩۽ۻ. بیايات ؾق ظكم هٙهك قٔىی ؾق اولیى قول وال۽

 .ۿ٩۽ۻ//ۿ/ۻۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم، ۼ

 .ۻ٩۽ۻ/٧ۺ/٩ۻبیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم بصًىقؾ،  .ۿ

 ۽٩۽ۻ/ۼ/ۻ۽الىالم  . بیايات ؾق ؾايٍگاه ا٨ىكی و جكبیث پاوؿاقی اهام ظىیى ٠لیه٦

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126


 ۺ۾

 

 خغشافیبیی ّبی تظشفیّ.2

 ت خغشافیایی ههن.هُلؼیّ 2.1
های ش٥كا٨یایی ؼىب کٍىقهای ؾيیا اوث. اگك  کٍىق ها کٍىقی اوث با ش٥كا٨یای ههن. هى١٬یث ش٥كا٨یایی ها یکی ال هى١٬یث

 ایكاو ؾق ؾقشات باال یا ؾق باالجكیى ؾقشه ٬كاق کٍىقهای ؾيیا قا ال لعاٚ هى١٬یث ش٥كا٨یایی به چًؿ ؾقشه ج٭ىین 
 
کًین، ی٭یًا

های آلاؾ، هى١٬یث چهاققاهی ٌمال و   ؾوحكوی به آب]لیكا[  ۻ.ؼىاهؿ گك٨ث. ال لعاٚ هى١٬یث ش٥كا٨یایی، ایى یٯ اهحیال اوث

[ ايكژی آب و  های پاٮ ]هرل ايكژی  ؾهؿ، جًىٞ ا٬لیمی، ٜك٨یث جكايمیث قا بكای ها جىٔیط هی  شًىب و ٌك٪ و ٤كب که هىئله

یؿ، ايكژی هىحه ]بال هن[ ایى قا به ٌما ٠كْ بکًن: وو١ث ها، شم١ْیث ها،  ۼها ؾق کٍىق وشىؾ ؾاقؾ. ای. ایى ٜك٨یث ؼىٌق

ای که  ؼىاهن قشمؼىايی کًن؛ ؾق همیى بیايْیه  های ؾيیا اوث. هى يمی اهکايات بٍكی ها، اهکايات لیكلهیًی ها شمو بكشىحه

 شا
 
کًًؿ و جعلیلی که ال ایكاو   قاشٟ به اقجبا٘ات با ایكاو که ِعبث هی -که ؾوث ها هن قویؿ-اقوپا هًحٍك کكؾيؿ   ه١هاؼیكا

ای ال اهکايات کٍىق قا به ٌما گ٩حن، آيصا آهؿه که ایكاو یک چًیى کٍىقی اوث با یک  ایى ظك٨هایی که هى گىٌه  کًًؿ، همه  هی

ای، با یک  با یک چًیى هكؾهی، با یک چًیى اوح١ؿاؾهایی، با یک چًیى هًابٟ لیكلهیًی چًیى اهکاياجی، با یک چًیى بالاقی،

]لفا[ ها ؼیلی اهکايات ؾق ایى کٍىق ؾاقین. ها یٯ  ۽گىیًؿ.  ای، ایًها قا ؾیگكاو ؾاقيؿ هی ال١اؾه الصیٍی ٨ى٪ چًیى هى١٬ْیث وى٪

اگكچه ال لعاٚ  ۾ایؿ ظه کًًؿ؛ ال ایى ٤ًا بایؿ اوح٩اؾه کًًؿ.قا هكؾم ب» ٤ًا«کٍىّق به ه١ًای ظ٭ی٭ی کلمه ٤ًی هىحین و ایى 

شىیی، همیى يموالت آومايی که اهكول ؾق کٍىق ها وشىؾ ؾاقؾ، به  های ٠لمی، با پیگیكی و با ِك٨هآب کمبىؾ ؾاقین، اها با قوي

ال ؾیگكاو کًؿ. کٍىقی با ایى  يیال ٨ٕل الهی کا٨ی اوث چهاق بكابك شم١یث کًىيی اهكول ایكاو قا ال لعاٚ هىاؾ ٤فایی بی

ىق و باهىي و بااوح١ؿاؾ، ٠الوه بك ایى  شىاو  اوح١ؿاؾهای ٘بی١ی، با ایى اوح١ؿاؾهای ايىايی، با ایى يىل ها ؾاقای یٯ  ُپٌك

 ۿ بىیاق ٬ىی ه١ًىی هن هىث. ایى آؼكی بىیاق ههن اوث.  ايگیمه

 کؾُس پايضدٌ.همغایگی با 2.2
ث ال یکی جكايمیث ي٭ل و ظمل. ؾاقيؿ وآهؿ ق٨ث ایًها که حینهى همىایه کٍىق پايمؾه با ها  بكای ایى اوث؛ کٍىقها بمقگ های٨ِك

 ۳۷۷ ظؿوؾ ؾق ها، های همىایه ایى ؾق. ٌىؾ هی هًحهی هعؿوؾ هایآب به ٌمال ؾق و آلاؾ ؾقیای به شًىب ؾق و هىث ها کٍىق

ث یک کٍىق یک ا٬حّاؾی قوي٫ بكای ها، ههمىای و اقجبا٘ات ه٭ؿاق ایى که کًًؿ هی ليؿگی شم١ْیث هیلیىو  بمقگی بىیاق ٨ِك

 ٦.اوث ههْمی بالاق بالاقی چًیى یک ا٬حّاؾی، هك بكای که هیلیىيی ۷۵ بالاق یک اوث؛ ها ؼىؾ ؾاؼلی بالاق بك ٠الوه ایى. اوث

ٍىقهای ؾيیا اوث. اگك های ش٥كا٨یائی ؼىب ک ههن. هى١٬یث ش٥كا٨یائی ها یکی ال هى١٬یث  کٍىق ها کٍىقی اوث با ش٥كا٨یای

 ایكاو ؾق ؾقشات باال یا ؾق باالجكیى ؾقشه ٬كاق 
 
کٍىقهای ؾيیا قا ال لعاٚ هى١٬یث ش٥كا٨یائی به چًؿ ؾقشه ج٭ىین کًین، ی٭یًا

 ٧ؼىاهؿ گك٨ث. ال لعاٚ هى١٬یث ش٥كا٨یائی، ایى یٯ اهحیال اوث؛ ایى قا ها ؾاقین، ایى ؼؿاؾاؾ اوث.

  ٍ خًُب َ ؽشق بٍ غشبایشاو يمغٍ اتقال ؽمال ب.2.3
 به ٌك٪ و شًىب به ٌمال اْجّال ی ي٭ٙه ها شهاو، و هًٙ٭ه ش٥كا٨یای ؾق اوث؛ کٍىق همحال ش٥كا٨یایی هى١٬ْیث ؾیگك، ٜك٨ْیث

 ٨اوث. ای ال١اؾه ٨ى٪ بىیاق اهْمْیث ؾاقای ٤یكه و کاال و ايكژی وي٭ل ظمل بكای جكايمیث، ی هىئله بكای ایى که ٤كبین

                                                           
 . ۼ٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ۺ۽، ۾۽۾ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام ؾق قول ؾوالؾهن هاه هباقٮ قهٕاو ۻ

 .ۼ٩۽ۻ/ ۼۻ/ ۺۼی، های ا٬حّاؾ ه٭اوهح. بیايات ؾق شلىه جبییى ویاوثۼ

 .ۿ٩۽ۻ/٧ۺ/٨ۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق يؽبگاو ٠لمی، ۽

 .۾٨۽ۻ/ ۺۻ/ ۾ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کٍاوقلاو، ۾

 .٧٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ۾ۼ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم اقاک، ۿ

 .۽٩۽ۻ/ۻ/ۻ. بیايات ؾق ظكم هٝهك قٔىی، ٦

 .ۼ٩۽ۻ/ ۾ۺ/   ۺ۽، ۾۽۾ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام ؾق قول ؾوالؾهن هاه هباقٮ قهٕاو ٧

 .۾٩۽ۻ/۾ۺ/ۼۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام، ٨



 ۻ۾

 

 - قا جكايمیث ی هىئله که ٤كب و ٌك٪ و شًىب و ٌمال چهاققاهی هى١٬یث آلاؾ، هایآب به ؾوحكوی ٥كا٨یایی؛ش همیث و ٜك٨یث

یؿ، و آب ايكژی[ هرل] پاک های ايكژی ٜك٨یث ا٬لیمی، جًىٞ. ؾهؿ هی جىٔیط ها بكای - اوث ههمی بىیاق ی هىئله که  ؼىٌق

 هؿلی یک ؾيبال به که ايگیمؾ بكهی قا ها که يکاجی ال اول ی يکحه ایى كایىبًاب. ؾاقؾ وشىؾ کٍىق ؾق هاٜك٨یث ایى. ای هىحه ايكژی

 ۻ.اوث ه٭اوهحی ا٬حّاؾ آو اون که باٌین ا٬حّاؾ ال الگىیی یک و

 ّبی ًجیؼی   تظشفیّ.3

٫ ؾيیا ا٬حّاؾ ؾق بیىحن ی قجبه شهايی، قومی آهاقهای ٘ب٫. اوث ها کٍىق ا٬حّاؾی شایگاه ؾیگك، ٜك٨ْیث
ْ
 هىقیشم به هح١ل

 هایٜك٨ْیث هًىل چىو ؾاقین؛ هن قا ؾوالؾهن ی قجبه به قویؿو بكای اللم ٜك٨ْیث و ؾاقین ٬كاق بیىحن ی قجبه ؾق ها اوث؛ اوالهی

 ال ها گال و ي٩ث هصمىٞ شهايین؛ اْول ی قجبه گال، و ي٩ث ؾق ؾاقین، ي٩ث ؾاقین، ٘بی١ی هًابٟ اوث؛ لیاؾ کٍىق ؾق يٍؿه اوح٩اؾه

 ۼ.ؾاقین هن ؾیگكی ٨كاواو ه١اؾو اوث؛ بیٍحك اوشه کٍىقهای ی همه

 يفت َ گاص.3.1

 ٠الن ٤كب و ٌك٪ ــ ؾيیا کٍىقهای ی همه ال ها گال و ي٩ث هصمىٞ. يؿاقؾ گال و ي٩ث هن قوی بك ایكاو، ٬ؿق به ؾيیا ؾق کٍىقی هیچ

 که ه٭ؿاقی آو ال که ؾهؿ هی يٍاو هک اوث ٌؿه گال ؾق هىقؾ ک٩ٍْیاجی لين، هی ظك٦ ٌما با ؾاقم هى که اهىال. اوث بیٍحك ــ

 و ي٩ث ؤٟ ایى اوث؛ کكؾه پیؿا ا٨مایً ها گالی های ـؼیكه و ها گالی هًابٟ هن ه٭ؿاق آو ال بىؾ، ها آهاقهای ؾق گفٌحه وال

 ؾاقؾ، ايكژی ال قا ؼىؾ قوي٫ ؼىؾ، ١ًِث ؼىؾ، گكهای ؼىؾ، قوًٌی ؾيیا ی همه که ــ ايكژی هًابٟ ی ـؼیكه بیٍحكیى. اوث ها گال

 ۽.اوث ها کٍىق ؾق ــ ؾاقؾ گال و ي٩ث ال

های ٨كاوايی اوث: ها بیً ال یٯ هیلیاقؾ شم١یث هىحین؛ يمؾیٯ به  ؾيیای اوالم ؾيیای بمقگی اوث و ؾاقای اهکايات و ٜك٨یث

ؿ ـؼایك گال ؾيیا هح١ل٫ به ؾيی يیمی ال ـؼایك ي٩ث ؾيیا هح١ل٫ به ؾيیای اوالم اوث؛ ؾق ظؿوؾ بیىث  ۾.ای اوالم اوثوپًس ؾِق

ل هًٙ٭ه اوث؛ ال لعاٚ شایگاه قاهبكؾی و  -٤كب آویا  هًٙ٭ه -کًین   ای که ها ليؿگی هی ؾق ایى هًٙ٭ه
ُ
کٍىق ٠میم ٌما ایكاو، گ

ایى هًٙ٭ه و با یک يگاه ال   يٝیك اوث؛ ال لعاٚ هًابٟ ٨كاواو ي٩ث و گال ؾق همه به ج١بیك قایٓس هى١٬یث اوحكاجژیکی، یک کٍىق بی

 ۿ.ؾيیا اهحیال ؾاقؾ  همه

 هؼادو .3.2
 ا٬ىام و ايىاٞ ٬یمحی، هایوًگ آهى، وًگ. ؾاقؾ وشىؾ و اوث پكاکًؿه کٍىق ایى وكجاوك ؾق کمیاب ٨لْمات ه١اؾو و ٘ال ه١اؾو

 ٦.اوث بمقگی ٜك٨ْیث یک هن ایى ؾاقؾ؛ وشىؾ کٍىق ؾق ــ ٌىيؿ هی هعىىب ًِایٟ هاؾق که ــ اواوی و اللم ٨لمهای

ی ها ؾاقین. ؾق اوحاو کكهاو یا ؾق شًىب ؼكاواو، وًگ ٌْؿت پكهیم کًین. ه١اؾو با ٨كوٌی ه١اؾو به ؼامبایىحی ال  های اقٌل

ی وشىؾ ؾاقؾ. ]ایًکه ال١اؾه با ٨ى٪ ًین، ب٩كوحین ایحالیا که آيها ب١ؿ جبؿیل کًًؿ و  ٘ىق یٯ ؾ١٨ه [ ها ایى وًگ قا همیى اقٌل
َ
ای ّبک

 گاهی بكای ؼىؾ ها هن آيها قا ب٩كوحًؿ و ِاؾق کًًؿ ؾاؼل کٍىق ها، آؾم ؼیلی اي قا چًؿ ؾه بكا اقلي ا٨موؾه
 
بك ببكيؿ، اظیايا

ی بؽً  هن هىئله  ی ه١ؿو يٝك هى ؾق ٬ْٕیه آیؿ که یٯ چًیى چیمی بٍىؾ. بًابكایى، ایى هن یٯ هىئله اوث. و به لوقي هی

 ٧.ؼّىِی ههن اوث

                                                           
 .۽٩۽ۻ/ ۼۻ/ۺۼهای ا٬حّاؾ ه٭اوهحی، . بیايات ؾق شلىه جبییى ویاوثۻ
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 ۼ۾

 

 یٯ
 
 یٯ اٮِؿم شم١یث ؾيیا قا ؾاقین؛ ؼ ها ج٭كیبا

 
های ؾيیاوث؛ اها وهن ها ال هًابٟ ٘بی١ی، ِؿم وٙط ؼٍکی ها هن ج٭كیبا

ؿ ه١اؾو  ِؿم هاوث بىیاق بیٍحك ال ه١ْؿل وهن یٯ هه ها پًس   آهى ؾيیا ؾق کٍىق هاوث، که ؾو بكابك وهن هاوث. ه١اؾو  ؾو ؾِق

ّؿ همه ؿ اوث، که چًؿ بكابك وهن ٘بی١ی قوی و وكب ها وه   ی هه ؾيیاوث؛ ی١ًی پًس بكابك وهن هاوث. ه١اؾو ؾِق و يین ؾِق

ل١یّى ایى کاق گ٩حه ها ؾق ؾيیاوث. ؼیلی ال کٍىقها ایى ْٙ ّیى و ه ّْ  -ی بىیاق شالبی اوث به يٝك هى يکحه -ايؿ ها قا يؿاقيؿ. هحؽ

کايی ؾیگك   ه١اؾوٌىؾ که ا٤لب  قا ؾاٌحه باٌؿ، هٍْؽُ هی  که وكب و قوی و هه، ٨لمهای پایه يام ؾاقيؿ. هك کٍىقی ایى ه١اؾو

ی١ًی هه و قوی و  -ی ؾیگكی هن ؾاٌحه باٌین که وشىؾ ایى وه ٠ًّك يٍؿه ٨لْمّی ک٧ٍ  قا هن ؾاقؾ. همکى اوث ها ه١اؾو

 ۻهن هىث.  ی وشىؾ آو ه١اؾو ؾهًؿه هن به هیماو لیاؾ، يٍاو ؾق کٍىق ها، آو -وكب

 هًابغ عبیؼی.3.3

ها اوث. ی و اوح٩اؾه ٤لٗ ال ٘بی١ث و یکی ال ٠ىاهل جٕییٟ ظ٭ى٪ ايىاوهای اشحما٠لیىث ه١لىل يابكابكیجؽكیب هعیٗ

کًًؿ ولی اکركیث  بكؾاقی هی ی اهکايات و هىاهب ٘بی١ی و والن بهكه هحؤو٩ايه ؾق شهاو اهكول ا٬لیحی هك٨ه و ذكوجمًؿ ال همه

ها و پفیك٨حى بال و ىء و ايىاٞ بیماقیؾاؾو به ٠ىاقْ وها هعکىم به ليؿگی ؾق ٌكائٗ هعیٙی آلىؾه و ٤یك بهؿاٌحی و جى هلث

 وهیكايؿ. هّیبث و هكگ

ايؿ و ؾق اذك  لیىث واقؾ واؼحه و به ظ٭ى٪ وایك کٍىقها جصاول يمىؾهکٍىقهای ١ًِحی بیٍحكیى آویب قا به ٘بی١ث و هعیٗ

 ايؿ. ها جعمیل کكؾههای ؼىؾ، بیماقی و ٨٭ك و ویكايی قا بك بىیاقی ال ايىاو ویاوث

های ؾهًؿه ٨٭ؿاو آگاهی ق کٍىقهاو يٍاولیىث ؾِعیط و ٤یك ٠اؾاليه ؾق ج١اهل با ٘بی١ث و آلىؾه واؼحى هعیٗهای يا ٌیىه

لیىث و شلىگیكی ال آلىؾه واؼحى آيىث. بكای ال بیى بكؾيؿ ایى وال و کاقهای ٬ايىيی ؾق ِیايث ال هعیٗ لیىث هعیٙی و ٧١ٔ

های کالو ؾق ایصاؾ واؼحاق  هىائل لیىث هعیٙی ا٨مایً یابؿ و هؿیكیث ی بمقگ و اواوی بایؿ آگاهی ا٨كاؾ يىبث به ي٭یّه

ها باال  ها قا بكای ه٭ابله با آالیًؿه ها و ظىاویث هًاوب همكاه با الماهات ٬ايىيی بكای ق٠ایث ظ٭ى٪ ٠مىهی جالي کًًؿ و ايگیمه

ؼؿاويؿ، شهاو  لیىث بیاو گكؾیؿه اوث.یٗی ج١اهل با ٘بی١ث و هع جكیى ٌیىه جكیى ؾیؿگاه و ِعیط ؾق اوالم، شاهٟ ببكيؿ.

ها جّعیط کًین و با جّك٨ات ياؾقوث ؼىؾ آو  ی ؼىؾ قا با آو ها قا لیبا، هح٭ى و هىلوو آ٨كیؿه و ها بایؿ قابٙه ی پؿیؿه هىحی و همه

 قا ویكاو و آلىؾه و شاه١ه قا با بال و هّیبث هىاشه يىالین.

گكايه اوث و بكؼىقؾاقی ال هىاهب  ٠ا٩٘ی، اؼال٬ی، ه١ًىی و هؿایث -شاو اق و بیا٠ن ال شايؿ -يگاه اوالم به ٘بی١ث و هعیٗ

ی اِىلی هحیى، ٠اؾاليه، ظکیمايه، هحىالو و واليؿه اوحىاق گكؾیؿه اوث. هؿ٦ هح١الی اوالم بكؼىقؾاق  ٘بی١ی يیم بك پایه

ؿ و ٌکى٨ائی اوث  های والن و بؿوق ال ٨اِل های الهی و ایصاؾ شاه١هها ال ي١مثی يىل واؼحى همه ی ٘ب٭اجی و هىح١ؿ بكای ٌق

قوی و ه٭ْیؿ به ٠ؿم أكاق به ٤یك ٨كاهن  و المهات ٌك٠ی بكای ظ٩ٛ ج١اؾل و جىالو ؾق اوح٩اؾه ال هىاهب ٘بی١ی با پكهیم ال لیاؾه

 آوقؾه اوث.

ىهی جل٭ی گكؾیؿه و هكگىيه ای ٠م ها وٜی٩هی يىل ؾق ٬ايىو اواوی شمهىقی اوالهی ایكاو، ظ٩اٜث ال هعیٗ لیىث بكای همه

ی بك جؤهیى هعیٗ لیىث جؽكیب آو ؾق ١٨الیث
ْ
های ا٬حّاؾی همًىٞ ا٠الم ٌؿه اوث. ایًٯ هماهًگی ٬ىا که ظاکی ال ٠مم هل

 ۼای بكؼىقؾاق اوث. اوث ال اهمیث ویژه  ٘بی١ی  والن و شلىگیكی ال جؽكیب هًابٟ

 كٌؼتی ٍکـبٍسصیّبی تظشفیّ.4

. ١ًِث به ؾاقؾ بىحگی اوث، ها کٍىق ظیات و ٬ىام اواوّی  قکى یک هى يٝك ال و ؾاقؾ اهمیث ؼیلی ها بكای که هن کٍاوقلی

 به يبایؿ کٍاوقلی بؽً ي٩ی ایى کًن،هی جکیه ١ًِث قو که هى ی١ًی. يیىث همکى ١ًِحی پیٍك٨ث با شم کٍاوقلی پیٍك٨ث

 ؾاقم اِكاق. هىث آو ؾق هن کٍاوقلی بؽً شمله ال که اوث کٍىق هصمى٠ّی  پیٍك٨ث کمک و جؤییؿ وا٬ٟ ؾق ایى. بیایؿ ظىاب

                                                           
 .ۼ٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۿۻ.بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو، ۻ

 .ۼ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۺۼپیام به هًاوبث بكگماقی همایً ظ٭ى٪ هعیٗ لیىث ایكاو،ۼ. 



 ۽۾

 

ه که وكٌاقی هىي و ٨کك ايؿاؼحى کاق به با جع٭ی٫، با هن پیٍك٨ث ایى و بکًؿ پیٍك٨ث ١ًِث بؽً ایًکه بك
َّ
 ٌما ؾق بعمؿالل

 ۻ.اوث پفیك اهکاو ایكايی، هاهك وكايگٍحاو و هىث، ٠میم شىاياو

شای ؾيیا  های ؾولحی به بؽً کٍاوقلی، يگاه ظمایث باٌؿ؛ همهاه ؾولث و ویاوثکٍاوقلی اهْمْیث ظیاجی ؾاقؾ. اللم اوث يگ

و٬ث بایؿ هٍکالت هىشىؾ ؾق بؽً کٍاوقلی  ها ظمایث هیٍىؾ. آوی ؾولث وویله شىق اوث؛ ال بؽً کٍاوقلی به هن همیى

بكؾ ال ب١ٕی و ايىاو قيس هی - هایی هن به ها هیٍىؾکه گاهی ٌکایث -بك٘ك٦ بٍىؾ؛ هٍکالت کٍاوقلاو، هٍکالت ؾاهؿاقاو 

 ۼال هٍکالجی که بكای ایًها وشىؾ ؾاقؾ.

کًین،   کكؾو کٍاوقلی اوث؛ کٍاوقلی و با٤ؿاقی قا ١ًِحی  ی ا٬حّاؾ، وه هعىق اِلی وشىؾ ؾاقؾ: یکی ١ًِحی بكای هىئله

صا اگك ؾق کًاق ؾوث ؼىؾي ًِایٟ ی ًِایٟ جبؿیلی و جکمیلی و وكؾؼايه و ایى چیمهاوث. با٤ؿاّق ایً هؿقو کًین. یکی هىئله

 ۽.شىق کًؿ؛ وكؾؼايه باٌؿ، همیى جبؿیلّی هىقؾ ؾوحكن ؾاٌحه باٌؿ، و١ًٔ به کلی ج٩اوت پیؿا هی

 افضاسی افضاسی ٍ ػخت ًشم ّبیتظشفیّ.5

های ثا٨ماقی هرل ایى ویاو ا٨ماقی اوث؛ يكم ا٨ماقی و وؽث های يكم یک ٜك٨ْیث ؾیگكی که ؾق کٍىق وشىؾ ؾاقؾ، لیكواؼث

ا٨ماقی[ گىياگىو  های ]وؽث ايؿال و ایى کاقهایی که ؾق ایى چًؿ وال ايصام گك٨حه و همچًیى لیكواؼث ، وًؿ چٍن۴۴اِل 

های های بىیاق ؼىبی بكای پیٍك٨ث ا٬حّاؾ کٍىق اوث، ایًها ٜك٨ْیث هرل شاؾه و وْؿ و پل و کاقؼايه و اهرال ایًها؛ ایًها لهیًه

 ۾یک کٍىق اوث.

ای و هىایی، ؾق اقجبا٘ات، ؾق هكاکم بالقگايی، ؾق  وي٭ل قیلی و شاْؾه های اواوی اوث ؾق ايكژی، ؾق ظمل یكواؼث]همچًیى[ ل

وشىؾ آهؿه  ها و هْمث هكؾم و کمک هكؾم بهها با هْمث ؾولثهایی اوث که ؾق ٘ىل ایى وال ها، ؾق وؿ؛ ایًها لیكواؼث يیكوگاه

 ۿاوث و اهكول ؾق اؼحیاق ها اوث.

 سم: هَاًغ پیـشفت ٍ ػذالتفلل چْب

 موانع داخلی

 هَاًغ فشٌّگی.1

 هؾکالت اخاللی.1.1

های واالی ب١رث پیاهبك ؾوث پیؿا کًؿ. آيچه ٨كؾ و شاه١ه قا به جىايؿ به هؿ٦ شاه١ه بؿوو بكؼىقؾاقی ا٨كاؾ ال ؼل٭یات يیکى، يمی

ال٬ی با هكؾم يیىث؛ بلکه به ه١ًای پكوقايؿو قوايؿ، اؼال٪ يیکىوث. اؼال٪ يیکى هن ٨٭ٗ ؼىي اؼ ه٭اهات ٠الی ايىايی هی

ها ؾق ٠مل ؼىؾ اوث. هكؾهی که ؾق بیى ؼىؾ ؾچاق ظىؿ باًٌؿ،  ٩ِات يیکى و ؼل٭یات ٨أله ؾق ؾل و شاو ؼىؾ و اي١کان آو

و ؾچاق گكّی با یکؿیگك باًٌؿ، ؾچاق ظكَ به ؾيیا و بؽل يىبث به هال ؾيیا باًٌؿ  ؾچاق بؿؼىاهّی یکؿیگك باًٌؿ، ؾچاق ظیله

وقلی با یکؿیگك باًٌؿ، ؾق ایى شاه١ه ظْحی اگك ٬ايىو هن به ٘ىق ؾ٬ی٫ ٠مل ٌىؾ، و١اؾت ؾق ایى شاه١ه يیىث. اگك ٠لن هن  کیًه

ها ؾق ای که ايىاو ی بٍكی هٙلىب يیىث. شاه١ه پیٍك٨ث کًؿ و جمؿو ٜاهكی هن به هًحهای ٌکىه بكوؿ، ایى شاه١ه، شاه١ه

وقليؿ، يىبث به او بؿؾلی ؾاقيؿ، يىبث به او  کًًؿ، هك ايىايی اظىان کًؿ که به او ظىؿ هیآو ال یکؿیگك اظىان يااهًی 

وقليؿ، قاظحی ؾق ایى شاه١ه يیىث. اها اگك ؾق  اي ظكَ هی چیًًؿ و يىبث به او و ؾاقایی کًًؿ، بكای او جى٘ئه هی وقلی هی کیًه
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يىبث به یکؿیگك ههكباو باًٌؿ، يىبث به یکؿیگك گفٌث و ٩٠ى و ای ٨ٕایل اؼال٬ی بك ؾل و شاو هكؾم ظاکن باٌؿ، هكؾم  شاه١ه

ا٤ماْ ؾاٌحه باًٌؿ، يىبث به هال ؾيیا ظكَ يىقليؿ، يىبث به آيچه ؾاقيؿ بؽل يىقليؿ، به یکؿیگك ظىؿ يىقليؿ، ؾق ه٭ابل قاه 

ه ظْحی اگك ال لعاٚ هاؾی هن جكاٌی يکًًؿ و هكؾّم آو ؾاقای ِبك و ظىِله و بكؾباقی باًٌؿ، ایى شاه١ پیٍك٨ث یکؿیگك هايٟ

کًًؿ؛ اؼال٪، ایى اوث. ها به ایى  های لیاؾی يؿاٌحه باٌؿ، بال هكؾم ؾق آو اظىان آقاهً و آوایً و و١اؾت هیپیٍك٨ث

اظحیاز ؾاقین. ها بایؿ ؾق ؾل ؼىؾ، ؼل٭یات اوالهی قا قول به قول پكوقي ؾهین. ٬ايىو ٨كؾی و اشحما٠ی اوالم ؾق شای ؼىؾ، 

 ۻ.اظحیاز به اؼال٪ ؼىب ؾاقؾهن ی بكای و١اؾت بٍكيؿ ٕؾق ایى جكؾیؿی يیىثٔ؛ اها اشكای ؾقوث همیى ٬ىايیى های وویله

 علبی هغئُلیىلذست  َعُعٍ.1.2
کًن ٬ؿق ؼؿهحگماقی به ایى هلث بمقگ و ایى کٍىق  گايه و يیكوهای هىلط ٠كْ هی به ؾولحمكؾاو و هىئىالو کٍىق ؾق ٬ىای وه

ث کن يٝیكی اوث که ِالعاو و ِؿی٭او ؾق   ؿهث ِاؾ٬ايههباقٮ قا بؿايیؿ. ؼ ٌما ؼؿهث به اوالم و بٍكیث اوث. ایى ٨ِك

ای الهی و ج٭كب به ؼؿاويؿ بهكه گیكیؿ و با اؼالَ و پاقوایی و   ايؿ. با همه آقلوی آو بىؾه جىاو ال ایى ٨كِث بكای کىب ٔق

٠ؿالحی و جب١یٓ، و ٬ٟٙ وابىحگی  باؾ و پیٍك٨حه، و ق٨ٟ کاهل بیهصاهؿت، ؾق قاه ق٨ٟ هٍکالت کٍىق و هلث، و واؼحى ایكايی آ

های بلًؿی قا با جىکل به ؼؿاويؿ  ا٬حّاؾی و ٨كهًگی، و بكیؿو ٘مٟ ٤اقجگكاو بیگايه و وىءاوح٩اؾه کًًؿگاو ؾاؼلی، گام

ای که ها  جاقیؽی  بال ؾاقؾ. لعٝه٬ؿقت ٘لبی یا شمٟ لؼاق٦ هاؾی، ٌما قا ال کاق بمقگی که بك ٠هؿه ؾاقیؿ   بكؾاقیؿ. هباؾا ووىوه

ٌؿو به شمٟ  ؾق آو ٬كاق ؾاقین بىی ههمحك و ظىاوحك ال آو اوث که ال ها ؼؿهحگماقاو کىی ظ٫ ؾاٌحه باٌؿ آو قا با وكگكم

 ۼذكوت بكای ؼىؾ یا ٨كليؿاو و کىاو ؼىؾ، ٔایٟ کًؿ و ل١ًث ؼؿا و ؼل٫ قا هحىشه ؼىؾ والؾ.

 ػذم اهًیت.1.3
ها و اقکاو اِلی پیٍك٨ث و ٬ىام و  یکی ال پایه -چه اهًیث اشحما٠ی و هؿيی، چه اهًیث قوايی و اؼال٬ی -اهًیث ؾق یٯ کٍىق 

ؿ و پیٍك٨ث واقؾ آوقؾ، ولب اهًیث اوث. و٬حی اهًیث  ی که هییوكبلًؿی کٍىق اوث. بؿجكیى بال جىاو بك وك یٯ هلّث قو به ٌق

ها،  ی بك ایى ن وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث و پیٍك٨ث هیىك يؽىاهؿ ٌؿ. ٠الوهوشىؾ يؿاٌث، ٨کك هًحٝن و به ؾيبال آو، ٠مل هًحٝن ه

فی ا١٘مهن هى شىٞ و «هاوث.  اهًیث یٯ يیال اواوی بكای ايىاو
ْ
؛ به ٠ًىاو ؾو ي١مث بمقگ الهی، ؼؿای ۽»هًهن هى ؼى٦آال

ها اهمیث اهًیث قا يٍاو  یىکٍؿ: يصات ال گكوًگی و يصات ال يااهًی. ا ٌكی٩ه هی  هح١ال ایى قا به قغ هؽا٘باو ایى آیه

 ۾.ؾهؿ هی

 فبشی بی.1.4
ٌىؾ که بمصْكؾ ایًکه آجً لیّك ٤فا قا قوٌى کكؾیؿ، بًا کًیؿ پا به ِبكی؛ باباشاوٖ ایى ٤فا قا و٬حی ٌما وّك باق گفاٌحیؿ، يمی بی

هایی که بكاؾقها و ل ١ْ٨الْیثشىقی اوث؛ ب١ٕی ا ؼىاهنٖ ؼب بایؿ ِبك کًیؿ جا بپمؾ. گاهی او٬ات ایىهن کى٨حى که هى ٤فا هی

-ؾهًؿ، ياٌی ال ِبىق يبىؾو اوث؛ ِبىقی اللم اوث؛ ِبك هن یکی ال ؼّلثؼىاهكهای ؼىب اي٭البی یک شاهایی ايصام هی

اوث ؾیگك،  ٕٞٔ های اي٭البی اوث. بله، ؼٍن اي٭البی ؾاقین اْها ِبك اي٭البی هن ؾاقین. هٝهك اجْن و اکمل ٠ؿالث، اهیكالمئهًیى

بیًیؿ ؾیگك. یک  قا هی  ٕٞٔ هن یک شاهایی ِبك کكؾ؛ جاقیػ ليؿگی اهیكالمئهًیى ٕٞٔ جك که يؿاقین، اْها اهیكالمئهًیى و ٠اؾلال ا

صا«شا هیگىیؿ: 
َ

ی َو ٨ّی الَعل٫ّ ٌ
 

ف
َ
َبكُت َو ٨ّی ال١َیّى ٬ َّ َ

؛یک شا هن ؾق ه٭ابل ٨ٍاق ؼىاقز و هايًؿ ایًها ؾق شًگ ٩ِْیى ِبك ۿ»٨

                                                           
 .ۿ٨۽ۻ/ۻۺ/٦ۺ،  بیايات ؾق ؾیؿاق بىیصیاو. ۻ

 . ٧٧۽ۻ/ۻۻ/ۻۼپیام به هلث ایكاو به هًاوبث والگكؾ اي٭الب اوالهی، . ۼ

 .۾  آیه ٬كیً،  . وىقه هباقکه۽

 .ۺ٩۽ۻ/٦ۺ/٩ۼآهىؼحگی ؾايٍصىیاو،  ؾق هكاون ؾايً بیايات ؾق ؾايٍگاه ٠لىم ايحٝاهی  .۾

که همايًؿ کىی بىؾم که ؼاٌاک ؾق چٍمً ق٨حه و اوحؽىاو ؾق گلىیً  هى قاه ٌکیبایی قا بكگمیؿم، ؾقظالی«؛ ۽به البال٤ه، ؼٙ. يهسۿ

 »هايؿه.
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 ۿ۾

 

ياچاقی اوث، یک  [ث جى هیؿهؿ؛ په یک شاهایی ِبك ٔكوقی اوث، اللم اوث؛ یک شاهایی ِبك، ]ال قویهیکًؿ و به ظکمیْ 

.شاهایی هن يه، ياچاقی يیىث اها اللم اوث که ايىاو ایى ِبك قا ايصام بؿهؿ
 ۻ

 های ايمالبػذم اهتمام بشخی اص هغئُلیى بٍ آسهاو.1.5
 البال٤ه يهس وكجاپای ؾق بیًیؿهی کًیؿ،هی يگاه که قا البال٤ه يهس ٌما. کكؾ ٨كاهىي قا آو يبایؿ که اوث چیمهایی ال ٠ؿالث،

 و اي٭الب هایهؿ٦ به قویؿو ی ٠كِه ؾق ها اهكول هایياکاهی ال بىیاقی که اوث ایى  بًؿه شْؿی ا٠ح٭اؾ. ؾاقؾ وشىؾ ٠ؿالث

-هی قا ٠ؿالث اون. کًینهی ا٤ماْ ؼىؾهاو به يىبث ها ال هكکؿام. اوث ٠ؿالث به ا٠حًایی کن ؼا٘ك به کٍىق، هٙلىب ی اؾاقه

 بك ؼىؾ، به يىبث ا٤ماْ ٬ؿقی ظاال. يمایینهی ا٤ماْ ؼىؾهاو به يىبث ٠مل ه٭ام ؾق اها کًین؛هی هن جعكیٓ آو به و آوقین

 ال یلیؼ. کًینهی ا٤ماْ لیاؾ ؼىؾهاو به يىبث ها اها اوث؛ ٬بىل ٬ابل ها ٘بی١ی هایکىجاهی و بىؾو کىچک ها،ي٭ُ اذك

 بایؿ قا ؼىؾهاو ـهى بك ظاکن ٨كهًگ ایى ها. ؾاقینيمی قوا ؾیگكاو بكای که ؾاقینهی قوا ؼىؾ بكای قا هابكؼىقؾاقی و اهکايات

 ٠ؿالث، يام به هاي١ی و هكل هیچ که کًًؿ اظىان ليؿگی ی هىاب٭ه ؾق هكؾم که يباٌؿ ٘ىق ایى. ٘ىق همیى هن هكؾم و کًین ٠ىْ

 شاه١ه ـهى ؾق و ؼىؾ ـهى ؾق قا ٨كهًگ ایى بایؿ ها... يؿاقيؿ هاي١ی بكويؿ، بحىايًؿ که هكشا جا ها آو و گیكؾيمی قا ها آو شلىّ 

 ۼ.هاوث پیام آو ال یکی ایى. کًین هًحٍك

 ػذم فهن دسعت هغائل کؾُس.1.6
٧ هىیاو قا و ٠ًاِك ٨کی اي٭الب؛ ایى، ٌما ؾايٍص ی کٍىق، هىئله ٠ؿم ٨هن ؾقوث هىائل کٍىق و هىئله ْٜ کًؿ که یكی قا هى

 »و٩اقي کًیؿ ٠ًاِك ٨کكی با ؾايٍصىها کاق کًًؿ«قوی ایى هىئله کاق کًیؿ. یکی ال بكاؾقاو ٠میم به هى گ٩حًؿ که 
 
؛ بله، ظحما

اللم اوث ایى کاق ايصام بگیكؾ؛ چه ال ظىله، چه ال ؾايٍگاه، ٠ًاِك هئهّى اي٭البّی ِاظب ٨کك؛ و ؼىؾ ٌماها ؾيبالً بكویؿ و 

 ۽.[ال هىايٟ اوث]ٌماها ٨کك کًیؿ؛ بًابكایى ؾقوث ي٩همیؿو هىئله یکی  ؼىؾ

 دسعت يؾًاختى هسیظ.1.7
ًٌاوًؿ؛ و٬حی ها هعیٗ قا يًٍاؼحین، اظحمال ؼٙا و اٌحباه بكایماو لیاؾ اوث؛ و٬حی که  ها هىحًؿ هعیٗ قا ؾقوث يمی ب١ٕی

اي قا به ٘ك٦ ؾووث  کصا اوث، همکى اوث وك اولعه آوق يؿايىث کصا ٬كاق ؾاقؾ، ؾٌمى کصا اوث، ؾووث شًگاوق و قلم

یک هبگیكؾ، به 
ْ
ها قا بایؿ ؾیؿ، بایؿ ًٌاؼث. ب١ٕی ال  بًؿی کًؿ؛ هعیٗ قا بایؿ ًٌاؼث، شبههیؼیال ایًکه ؾاقؾ به ؾٌمى ٌل

ًؿ ِؿای بیکًًؿ، هرل همیى ٌؽّی اوث که گ٩حن ؾق وًگك ؼىابً بكؾه، ظاال بیؿاق ٌؿه و هیها هی کاقهایی که ب١ٕی

هىا جىپؽايه قا یا ؼمپاقه قا یا ج٩ًگ قا  ٘ىق بی ؾايؿ ؾٌمى کؿام ٘ك٦ اوث، ؾووث کؿام ٘ك٦ اوث، همیىآیؿ، يمی وجى٪ هی َج٫ْ 

یک هیآجً هی
ْ
 به ومث ؾووث ٌل

 
او ایى ٌىؾ. ب١ٕیکًؿ به یک ومحی؛ اْج٩ا٬ا ٨همًؿ با چه کىی شىقی اوث؛ يمی ها کاٌق

 ۾.بكایى ًٌاؼث هعیٗ ؼیلی اللم اوثکًًؿ؛ بًاؾاقيؿ هباقله هی

 ی بیگايگاواػتماد بٍ يغخٍ.1.8
ی ؾاؼلیٖ و ایى هن ؼٙای  ی بیگايگاو ا٠حماؾ بیٍحكی ؾاقيؿ جا به يىؽه وکًاق کٍىق به يىؽه ال هىئىلیّى ها ؾق گىٌه  ب١ٕی

، ویاوث اقوپایی اوث، ویاوث »٨كليؿ کمحك، ليؿگی بهحك«ها که  بمقگی اوث. ٌما هالظٝه کًیؿ همیى ویاوث شم١ْیحی ٤كبی

ؼىاهًؿ ها ٨كليؿؾاق بٍىيؿ؛ هی ؾهًؿ که ؼايىاؾه٤كبی اوث؛ ؼىؾٌاو هن ٠مل کكؾيؿ و اهكول ؾچاق هٍکلًؿ؛ ؾاقيؿ شایمه هی

ها[ ٬بىل کكؾيؿ. ها چًؿ وال ٬بل اِكاق  ی ٤كبی قا ]ب١ٕی هايؿگی قا، ٨ایؿه هن يؿاقؾ. ایى ویاوث قا، يىؽه شبكاو کًًؿ ٠٭ب

که هىايٟ جىلیؿ يىل قا بكؾاقیؿ؛ هىئىلیى هن ٬بىل کكؾيؿ،  -ؾق وؽًكايی، ؾق شلىات ؼّىِی با هىئىلیى-ین، گ٩حین کكؾ

                                                           
 .٩٧۽ۻ/۽ۺ/٧ۺی اهام ؼمیًی ٕقهٔ،  بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؾايٍصىیاو، ؾق قول ؾوالؾهن هاه هباقک قهٕاو؛ ؾق ظىیًیه .ۻ

 

 .ۻ٨۽ۻ/ۻۻ/ۿۻِؿا و ویما، . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو والهاو  ۼ

 .٩٧۽ۻ/۽ۺ/٧ۺی اهام ؼمیًی ٕقهٔ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؾايٍصىیاو، ؾق قول ؾوالؾهن هاه هباقک قهٕاو؛ ؾق ظىیًیه۽

 .٩٧۽ۻ/۽ۺ/٧ۺی اهام ؼمیًیٕقهٔ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؾايٍصىیاو، ؾق قول ؾوالؾهن هاه هباقک قهٕاو؛ ؾق ظىیًیه۾



 ٦۾

 

ی  چًاو که بایؿ و ٌایؿ به ایى يىؽه های هیايی هحؤْو٩ايه هىاي١ی وشىؾ ؾاقؾ؛ آوجّؿی٫ کكؾيؿ ظك٦ ها قا، هًحها ؾق هؿیكْیث

اَکعىا َجًاَولىا َجکرُ «اوالهی که  ًَ َهَن َیىَم الّ٭یاَهةَج
ُ
ُن اال

ُ
باهی ّبک

ُ
ّاْيی ا

َ
کًًؿٖ ی ٤كبی ٠مل هی کًًؿ، ]اْها[ به يىؽه٠مل يمی ۻ»كوا ٨

.ایى یکی ال هىايٟ پیٍك٨ث ها اوث
 ۼ

 گشی هغئُالو اؽشافی.1.9
ا٨یگكی، ی اٌكا٨یگكی اوث؛ بالی اٌك  ی کٍىق اوث، هىئله ی ٌما يیىث، و هىئله ی ههْن ؾیگكی که ٨٭ٗ هىئله یک هىئله

ای واؼحه ٌؿه اوث آوقؾيؿ، هى ظیكت  المال ؾق یک ي٭ٙه بالی بمقگی اوث. بكای بًؿه جّىیك یک واؼحمايی قا که با پىل بیث

 که چٙىق شكئث ٌؿه اوث، چٙىق ؾوث و ؾل کىی به او اشاله ؾاؾه اوث که پىل بیث
 
چًیى  المال قا ِك٦ یک کكؾم وا١٬ا

هایی که به وشىؾ چًايچه قایس ٌؿ، شمو وبک ليؿگی ها ٌؿ، آذاق و جب١ات آو و قیمي ی اٌكا٨یگكی اگك چیمی بکًؿ. هىئله

.آیؿ، ؾیگك ايحهائی يؿاقؾ، ؼیلی هٍکل اوث، ؼیلی کاق قا هٍکل ؼىاهؿ کكؾ؛ ایى قا بایىث ]ؾق يٝك[ ؾاٌحه باٌیؿ هی
 ۽

هكبىٖ به ؼىؾ ها و ٌما آظاؾ هكؾم اوث.  ٠یىب اواوی ؾق وبک ليؿگی ها اوث؛ ایى ؾیگك هكبىٖ به هىئىلیى يیىث،]یکی ال[ 

قوی و لیاؾ  گكایی اوث؛ یکی ال هٍکالت ها، اوكا٦ و لیاؾه ها ؾق وبک ليؿگی هٍکالجی ؾاقین: یکی ال هٍکالت ها، هّك٦

٘لبّی ا٨كا٘ی اوث؛ یکی ال هٍکالت ها اٌكا٨یگكی اوث. اٌكا٨یگكی هحؤْو٩ايه ال  ؼكز کكؾو اوث؛ یکی ال هٍکالت ها ق٨اه

ؼىاهؿ هیهمايی بگیكؾ، هن و٬حی هی -]ی١ًی[ ال ٬ٍكهای هحىْوٗ-ٌىؾ به ٘ب٭ات پاییى؛ آؾم هحىْوٗ ب٭ات باال وكقیم هی٘

ليؿ. لیاؾ ی به کٍىق هی گیكؾ. ایى ٠یب اوث، ایى ؼٙا اوث، ایى ٔكبهؼىاهؿ ٠كووی بگیكؾ، هرل اٌكا٦ ٠كووی هیو٬حی هی

 ۾.هاو لیاؾی ؼكز کكؾو، شمو ٠یىب ههْن ها اوث ؾق وبک ليؿگیهّك٦ کكؾو، لیاؾی ؼىاوحى، لیاؾی ؼىقؾو، 

 ایًها يه، جىْوالجًؿ؛ و ؾ٠ا و قوله و يمال ه٥ٍىل ٨٭ٗ هكؾم ی همه کٍىق ایى ؾق که يیىث ایى ه١ًای به هن اوالهی کٍىق الگىی

ؿ هىث، هاْؾی پیٍك٨ث ه١ًىْیث، ایى کًاق ؾق اْها اوث ه١ًىْیث ایًها هىث،  ٌؿو کن هىث، ٠ؿالث ی ١هجىو هىث، ٠لمی ٌق

ه و ها يمىيه ٌؿو بكؾاٌحه هىث، ٘ب٭اجی های ٨اِله
ْ
. اوث ایًها اوالهی ی شاه١ه ؼّىِْیث هىث؛ گكی اٌكا٨ی های ٬ل

 ی ٠الیه اهؿا٦ ومث به کًًؿ،هی آقاهً اظىان هیکًًؿ، اهًْیث اظىان ؼىٌبؽحًؿ، هكؾم ای، شاه١ه چًیى یک ؾق و٬ث آو

ث ٌىؾ؛هی آيها يّیب هن ؾيیىی پیٍك٨ث کًًؿ،هی هن ٠باؾت قا ؼؿا قويؿ،هی پیً ؼىؾ
ْ
 ای شاه١ه چًیى یک ؾيبال ایكاو هل

ی و ٌی١ه ؼىاهًؿ؛هی قا ایى همه اوث؛ ًْ  ٌىؾهی ایى ؼب،. هىحًؿ ایى ؾيبال همه يؿاقؾ، جكک و ٨اقن و بلىچ و ُکكؾ يؿاقؾ، و

ث و٬ث آو ٌؿ، والی يمىيه و٬حی ٌؿ، الگى و٬حی الگى؛ یک
ْ
 ۿ.کًًؿهی پیؿا قا قاه[  هن] هىلماو ؾیگك هایهل

 تفاخش بٍ کاالی خاسخی.1.11
ای اِكاق ؾاقيؿ پىلٍاو قا بكیميؿ ؾق شیب کمپايی ؼاقشی؟ ایى چه هكٔی اوث که شًه ؼاقشی بایؿ هّك٦  چكا یک ٠ْؿه

لیؿي ؾق ؾاؼل هًٙب٫ با و٬ث شًّه ایكايّی هٍابه يؿاقین، ؼب بله، بعری يیىث؛ ب١ٕی ال اشًان هىث که جى بٍىؾ؟ یک

ِك٨ه يیىث، ِك٨ه يؿاقؾ؛ ؼیلی ؼبٖ ؾق ؾاؼل، شًه هٍابه آو قا يؿاقین. ]اْها و٬حی[ هٍابه شًىی ؾق ؾاؼل هىث، جىلیؿ 

ٌىؾ و ؾق کی٩ْیث هن ب١ٕی هرل کی٩ْیث هٍابه ؼاقشی اوث، ب١ٕی باالجك ال کی٩ْیث هٍابه ؼاقشی اوث، چكا بایىحی یک هی

 بكويؿ شًه ؼاقشی و ٨الو هاقک ؼاقشی و هايًؿ ایًها قا هّك٦ کًًؿ؟ ایى چه هكٔی  ای اِكاق ؾاٌحه ٠ْؿه
 
باًٌؿ که ظحما

 ٦ای اوث که ب١ٕی ؾاقيؿ؟ ٨همی اوث؟ ایى چه بؿ٨همی و کس

ام، یک هٍکل ـهًی يىبث به کاالی ؼاقشی اوث که هحؤْو٩ايه ؾق یک ٬ٍك ووی١ی  ای که بًؿه با آو بكؼىقؾ کكؾه هٍکل ٠مؿه

ىق وشىؾ ؾاقؾ که ال هىاقید يعه و يصّه قژیّن ٘ا٤ىّت گفٌحه اوث؛ چٍن به هعّىالت ؼاقشی بىؾ و هك چیمی، ؾق کٍ

                                                           
 .۱۷۱ؼباق، َ اال  . شاهٟۻ

 .٩٧۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ۼ

  .٩٧۽ۻ/۽ۺ/۽بیايات ؾق ؾیؿاق يمایًؿگاو و کاقکًاو هصله ٌىقای اوالهی،   ۽.

 .٩٧۽ۻ/ۻۺ/ۻۺبیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی،   ۾.

 .ۿ٩۽ۻ/ۿۺ/ۻۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم، ۿ

 .٩٧۽ۻ/ۼۺ/ۺۻبیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو، ٦.



 ٧۾

 

اي بهحك بىؾ؛ البْحه کاّق ؾاؼلّی ٬ابّل ـکكی هن آو قول يبىؾ؛ ایى هًىل با٬ی هايؿه. ایى هٍکل، هٍکل ٨کكی اوث؛ یک  ؼاقشی

شًه ؼاقشی بهحك «ها. هرال  اگك چًايچه ها بحىايین ایى ٨کك قا که ایى اظىانظكکث ٠مىهّی ٨کكی به وشىؾ بیایؿ بكای جعْىل ؾق 

قويؿ ؾيبال کاالی ؾاؼلی و بكکات و ؼیكات ایى کاق همه جعْ٭٫ ٘بی١ی هی ٘ىق و٬ث ؼىؾ هكؾم به  ها پاک بکًین، آوال ـهى» اوث

.پیؿا ؼىاهؿ کكؾ
 ۻ

ها قا به ؼىؾي های ٨كيگی چٍنایى ه١ًایً ایى اوث که لق٪ و بك٪ يام ی ایكايی. ها گ٩حین: جىلیؿ ؾاؼلی؛ کاق ایكايی، وكهایه

جىايؿ او قا هعكوم کًؿ، ؼكيؿ، هیحىايؿ یک کاقگك ایكايی قا بكؼىقؾاق کًؿ؛ هیشلب يکًؿ. همه بؿايًؿ که ایى هعّىلی که ؾاقيؿ هی

ؼب کاقگك ایكايی ؾاقؾ بكای وكبلًؿی ایى کٍىق  ی بٍكیث قا ؾووث ؾاقین، اها یک کاقگك ؼاقشی قا بكؼىقؾاق کًؿ. البحه ها همه

٨همًؿ و ها ایى قا يمی ی ایى هلث اوث؛ او قا بایؿ جؤییؿ کكؾ، او قا بایؿ ج٭ىیث کكؾ. ب١ٕی کًؿ؛ شمو ه٥حًن و ٠میم پیکكهجالي هی

ی جىلیؿ  شای ایًکه ؾيبال يٍايهکًؿ؛ یا ظْحی ب١که، به ی جىلیؿ ایكايی و جىلیؿ ؼاقشی ٨ك٪ يمی کًًؿ، یا بكایٍاو يٍايهؾقک يمی

.ی هكؾم هؽا٘ب ایى بیايًؿ گكؾيؿ؛ ایى ايعكا٦ اوث، ایى ؼٙا اوث. همههای جىلیؿ ؼاقشی هی ایكايی بگكؾيؿ، ؾيبال يٍايه
 ۼ

 پشعتی تدمل صدگی، هقشف.1.11
 قاه ؾق اوث ؼٙك ایى کًن؛هی ٠كْ هن بال ام، کكؾه ٠كْ قا ایى باقها هى. هىحین لؾگی هّك٦ و اوكا٦ ؾچاق هحؤو٩ايه اهكول ها

 کن چیم ٨الو که ٌىؾهی ؾقوث ای ٌای١ه یک جا. کًین کن بایؿ قا ؾيیا کاالی و هحاٞ به ظكَ کًین، کن بایؿ قا لؾگی هّك٦. ها

 اوث همکى ء ٌی آو که ظالی ؾق ٌىيؿ؛ آو کمبىؾ ؾچاق يباؾا که کًًؿ، شمٟ قا آو بیٍحك ایًکه بكای آوقيؿ هی هصىم هكؾم اوث،

 هىئله ایى به ها. کًؿهی کن قا آو هكؾم هصىم همیى يیىث، هن کن شًه آو اگك ؼب،. يباٌؿ هن ليؿگی اللم چیمهای شمو

 ۽.کًین بك٘ك٦ بایؿ قا ٧١ٔ ایى ها هاوث؛ های٧١ٔ ال یکی ایى. کًینيمی جىشه

 های آویمه و هالیًث ؾق ليؿگی، جصْمالت ؾق ؼىقاک، ؾق لبان، ؾق اوكا٦... این ٌؿه قوی لیاؾه و اوكا٦ گك٨حاق هحؤْو٩ايه ها

 که اوث هاهمیى يهایث ؾق و آوقؾ، هی وشىؾ به ٠ؿالحی بی شاه١ه ؾق و کًؿهی ؼكاب قا ليؿگی که اوث هاهمیى... گىياگىو

 ۾.کًؿهی يابىؾ قا ا٬حّاؾ

 عُاليی آسصَهای َ پشعتی هُی خغش.1.12
اْو اؼى٦ ها اؼا٦ ٠لیکن اذًاو اْجباٞ الهىی و «ؼىاين. ٨كهىؾ:  قوایث هیهى ؾق پاوػ به ایى وئال یٯ چیىث؟ جكیى ؼٙك ٠مؿه

ؼٙكها باالجك، هماو   پكوحی اوث. ج١ْصب يکًیؿ؛ ال همه پكوحی و هىی ؼٙك ٠مؿه ؾو چیم اوث: اْول، هىن ۿ».٘ىل الهل

حی بیى شًبیٯ«هىای ي٩ىی اوث که ؾق ؾل هاوث؛ 
ْ
جك، هماو ي٩ه،  ها ؾٌمى ؛ ال همه ؾٌمى٦»اْو ا٠ؿی ٠ؿْوٮ ي٩ىٯ ال

شا هن ال لباو  ؼىاهؿ. ایى و هماو ؼىؾی اوث که ؾق وشىؾ جىوث؛ آو هًیحی که همه چیم قا بكای ؼىؾ هی» هى«هماو 

اْو اؼى٦ ها اؼا٦ ٠لیکن اذًاو اْجباٞ الهىی و ٘ىل الهل ٨ؤْها اْجباٞ الهىی «٨كهایؿ:  پی٥مبكِٕلی الله ٠لیه و آلهٔ  همیى قا هی

ها به ؼا٘ك هىای ي٩ه  کًؿ. ٤الب ایى گمكاهی ؛ ی١ًی پیكوی ال هىای ي٩ه، ٌما قا ال قاه ؼؿا گمكاه هی٧»الع٨٫یّْؿ ٠ى 

که ال قاه ؼؿا هًعك٦ ٌىین و ظك٦ و ٠ملماو ٤یك ال آو  کًین، بكای ایى اوث. البحه ها بكای ؼىؾهاو هماق ق٬ن جىشیه ؾقوث هی

ه  وث. هىای ي٩ه ؼّىِیحً ایى اوث که ٌما قا ال وبیلچیمی باٌؿ که ٌكٞ و ؾیى بكای ها ه١یى کكؾه ا
َّ
که شهاؾ ؾق   -الل

ه اللم اوث  وبیل
َّ
جالي  ؛٘ىل اهل، ی١ًی آقلوهای ؾوق و ؾقال ٌؽّی ٨»هو اْها ٘ىل الهل ٨یًىی الؼك «کًؿ.  گمكاه هی  -الل

                                                           
 .٩٧۽ۻ/۽ۺ/٧ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؾايٍصىیاو،  ۻ

 .ۼ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو و ١٨االو بؽً جىلیؿ کٍىق،  ۼ

 .ۺ٩۽ۻ/ۻۻ/۾ۻهای يمال شم١ه جهكاو،  . ؼٙبه ۽

 .ۿ٩۽ۻ/٦ۺ/ۺ۽یك،. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم به هًاوبث ٠یؿ ٤ؿ ۾

 .٩ۻ۾، َ۾٧. بعاقااليىاق، زۿ

 .۾٦، ٦٧َ. بعاقااليىاق، ز٦

 .ۼ۾البال٤ه، ؼٙبه  . يهس٧

 .ۼ۾البال٤ه، ؼٙبه  . يهس٨
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که به ٨الو ه٭ام بكوی؛  اهن کى، بكای ایىکه ٨الو ٘ىق ؼايه بكای ؼىؾت ؾقوث کًی؛ جالي کى و ه٭ْؿهات قا ٨ك  کى، بكای ایى

٨الو وكهایه قا بكای ؼىؾت ٨كاهن آوقی و ٨الو ١٨الیث ًکه جالي کى، لیؿ و ٠مكو قا ببیى و هماق يىٞ هٍکل قا پٍث وك بگفاق جا ای

چٍن  یشلى -ايؿ يٍؿيی آیًؿ و جمام ی١ًی آقلوهایی که یکی په ال ؾیگكی هی -الهل  ا٬حّاؾی قا ؾق هٍث بگیكی. ایى ٘ىل

ها  ٌىؾ. ؼاِیث ایى هؿ٦ های ظ٭یك ؾق يٝك ايىاو ٠مؿه هی کًًؿ و هؿ٦ کًٍؿ؛ بكای ايىاو هؿ٦ ؾقوث هی ايىاو ٧ِ هی

 ه٥ٍىل هؿ٦ اوث؛ آؼكت قا ال یاؾ ايىاو هی »یًىی الؼكة«
 
ٌىؾ؛ بكای ايىاو و٬حی با٬ی  های ظ٭یك هی بكيؿ؛ ايىاو ؾائما

 ۻگفاقيؿ. ًؿ؛ هیل به ؾ٠ا، هیل به ايابه، هیل به جْٕكٞ و هیل به جىْشه قا بكای ايىاو با٬ی يمیهیكاي هايؿ؛ ؾّل ايىاو قا هی يمی

 اػتًایی بٍ کاس پشَسی، بی تًبلی، تى.1.13
هىقؾ، هؿق ؾاؾو يیكوی شىايی، يیكوی ٨کكی، يیكوی بؿيی هفهىم اوث، ْٔؿ اقلي  های بیصا، بی گفقايی ، و٬ث بیکاقی، جًبلی

آ٨كیًؿ. اگك با يْیث  والم اوث. هكکىی ؾق هكشایی که ؾاقؾ یٯ کاقی قا ايصام هیؿهؿ، ؾاقؾ یٯ اقلي هیاوث؛ ایى ه٫ًٙ ا

 ۼؼؿایی همكاه باٌؿ، ٠باؾت اوث، ذىاب اوث.

کًین؛ ی١ًی بیکاقگی بایؿ هىهىو  ۽ ا٠حًائی به کاق قا ؾق چٍن هكؾم به ٌکل ؾقوحی هىهىو قا، بیکاقگی قا، بی  و١ی کًین جًبلی

کاق بایؿ اقلي بٍىؾ. ؾق قوایث ؾاقین که پی٥مبك اکكم یٯ شىايی قا ؾیؿيؿ، ال ایى شىاو ؼىٌٍاو آهؿ؛ ِؿایً کكؾيؿ، بٍىؾ؛ 

 اومً قا پكویؿيؿ، ب١ؿ گ٩حًؿ ٥ٌلث چیىث؟ گ٩ث هى بیکاقم، هى ٥ٌل يؿاقم؛ ظٕكت ٨كهىؾيؿ:
 

َٗ ّهى ٠َیًی«هرال ال 4؛»َوَ٭

ی بٍىؾ. البْحه ؾو ٘ك٦ ٘لبکاقی شىق ك که با کىی قوؾقبایىحی يؿاقؾ. بایؿ ایىچٍمن ا٨حاؾ؛ ی١ًی کاق ایى ]٘ىق[ اوث. پی٥مب

کًؿ و کًؿ، ٘لبکاقی هیی کاق هی ه هٙالبهک گىیؿ به هى کاق بؿهیؿ؛ آوکًؿ و هیکه بیکاق اوث، ٘لبکاقی هی هن؛ آو کًًؿ الهی

ها اٌاقه بکًن. بایؿ باالؼكه جٍىی٫ به کاق، جٍىی٫ گىیؿ کاق پیؿا کى؛ یٯ قاه ووٙی وشىؾ ؾاقؾ که هى ٌایؿ ؾق ؼالل ِعبثهی

ت، ؾق قولياهه آ٨كیًی قا ؾق کٍىق جبلی٣ بکًین؛ هن ؾولحی آ٨كیًی و ذكوت به اقلي
ْ

ها و هايًؿ ایًها  ها بگىیًؿ، هن کىايی که ؾق هصال

 ۿی کاق ایى اوث. یٯ يکحه ؾق هىئله هًبكهای گ٩حًی و يىٌحًی ؾاقيؿ، اوح٩اؾه کًًؿ ال ایى هى١٬ْیث و بیاو کًًؿ ایى هٙالب قا.

ها قا، هن های ٠الن یا ؾق جاقیػ پیؿا کًؿ. آيچه که هلثای قا ؾق هیاو هلث جىايؿ ه٭ام ٌایىحه آوایی، هیچ هلحی يمی و جى  با جًبلی

-البحه ٌکل کًؿ، هصاهؿت اوث، جالي اوث. ایى جالي، های ٠الن وكبلًؿ هیؾق جاقیػ و هن ؾق ؾوقاو ؼىؾٌاو، ؾق هیاو هلث

  ٦های گىياگىيی ؾاقؾ؛ هن جالي ٠لمی، هن جالي ا٬حّاؾی، هن جالي به ه١ًای ج١اوو اشحما٠ی هیاو ا٨كاؾ، همه اللم اوث.

  ی کاق و جالي قا ال ؾوث بؿهؿ، ؾچاق جًبلی ؼٙك وا١٬ی ایى اوث که هلث ایى والوبكگ اِلی قا ال ؾوث بؿهؿ؛ ی١ًی قوظیه

قیمی قا  ث بؿهؿ، ؾچاق یؤن ٌىؾ؛ ِبك و ه٭اوهث قا ال ؾوث بؿهؿ، ؾچاق ٌحابمؾگی ٌىؾ؛ بكياههی اهیؿ قا ال ؾو ٌىؾ؛ قوظیه

ی ؼىؾ قا که  ی بكشىحه بكياهگی و وكؾقگمی ٌىؾ؛ ایًها ؼٙك اوث. اگك یٯ هلحی جىايىث ایى قوظیه ٨كاهىي کًؿ، ؾچاق بی

 ٧هٍکلی ؾق ه٭ابل او هٍکل يیىث. ای ال اهیؿ و ٠مم و ایماو و جالي و ظكکث اوث، ظ٩ٛ کًؿ، هیچ آهیؽحه

 کاسیکن.1.14
ايؿ و  کاقی بىؾه های هؽحل٧ هىئىلًؿ، هحؤْو٩ايه ؾچاق جًبلی و کنها اوث. ب١ٕی ال ا٨كاؾی که ؾق بؽً کاقی یک هايٟ ؾیگك کن

جالي قا ا٨مایً کًؿ کاق ُپكجىاو و ُپكجالي قا؛ هىئىلیى و هؿیكاو ؾق هكشا که هىحًؿ، بایىحی هىحًؿ. ؤٟ کٍىق ا٬حٕا هی

 ٨ؾهًؿ.

                                                           
 .٧٩۽ۻ/٩ۺ/ۼۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو يٝام، ۻ

 .ۿ٩۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۺهًاوبث قول شهايی کاقگك،  بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال کاقگكاو وكاوك کٍىق به ۼ.

 ٭یك، پىث.. ظ۽

 .٩، َ ۺۺۻ. بعاقااليىاق، ز ۾

 .۾٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ۾ۺی ؾولث،  هًاوبث ه٩حه شمهىق و ا٠ٕای هیؤت ؾولث به . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیهۿ

 .۽٩۽ۻ/ۻۺ/٦ۺ. بیايات ؾقیاؾهاو ٌهؿای ٌك٪ کاقوو،  ٦

 .ۻ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٩ۻ. بیايات ؾق اشحماٞ هكؾم بصًىقؾ، ٧

 .٩٧۽ۻ/ۻۺ/ۻۺصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، . بیايات بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و ه٨



 ٩۾

 

کاق بایؿ ؾق کٍىق یٯ شىقی باٌؿ که هكؾم کاق قا ٠باؾت بؿايًؿ؛ هك یٯ وا٠ث کاق قا با ٌى٪ بی٩مایًؿ ؾق هؿت و ه٭ؿاق   ٨كهًگ

 ۻهیلی به کاق و جًبلی و واؾاؾگی، کٍىق پیً يؽىاهؿ ق٨ث. ؾهًؿ. بایؿ کاق کكؾ. با بیکاقی و بیکاقی که ايصام هی

 دس هغیش پیؾشفت فتیخُدؽگخغش .1.15

ها قکىقؾ لؾین، ها پیٍك٨ث کكؾین؛ اها اگك ؾلماو قا به آيچه که جاکًىو به ؾوث آوقؾین، ؼىي کًین، ٌکىث ؼىاهین ؼىقؾ؛ اگك 

جى٧٬ کًین، به ٠٭ب پكجاب ؼىاهین ٌؿ؛ اگك ؾچاق ٤كوق ٌىین، ؾچاق ٠ُصب و ؼىؾٌگ٩حی ٌىین، به لهیى ؼىاهین ؼىقؾ؛ اگك ها 

شىق اوث،  ؾچاق ؼىؾهعىقی ٌىین، ؾچاق جکبك ٌىین، ؾچاق ؼىؾٌگ٩حی ٌىین، جىؾهًی ؼىاهین ؼىقؾ. ؾيیا ایى هىئىالو کٍىق

گكی و جصمالت  کىب هعبىبیث يباٌین، ؾيبال جمح١ات ؾيیىی يباٌین، ؾيبال پكؾاؼحى به اٌكا٨ی وًث الهی ایى اوث. ؾق پّی 

شا ؾچاق اٌحباه  ؼىؾ قا ظ٩ٛ کكؾ. اگك ها ایى ]اهام ٕقهٔ[ هكؾ بمقگ که ایى يباٌین. ها هىئىلیى، ؼىؾهاو قا ظ٩ٛ کًین؛ همچًاو

ىا : «ٌكی٩ه ؼىاهین ٌؿ که  ٌىین، هّؿا٪ هماو آیه
ُّ
َظل

َ
ٓىَهُهٓن  َوأ

َ
َبَىاقّ  َؾاَق  ٬

ٓ
َ٭َكاُق .ال

ٓ
ٓىَيَها َوّبٓئَه ال

َ
ل ّٓ َن َی ًَّ  ۽.ۼ»َشَه

 تُهن ايسقاس هغیش پیؾشفت دس گذایی اص غشب.1.16
بكؾ. اآلو ببیًیؿ؛ کٍىقهایی که با آهكیکا اقجباٖ  اٖ با ؾولحی که اهؿا٦ اوحکباقی ؾاقؾ، هیچ ؼیك و وىؾی يمییٯ هلث، با اقجب

ؾاقيؿ کٍىقهای گىياگىيی که ؾق آویا و آ٨كی٭ا و وایك شاها هىحًؿ بىحه به ٬ؿقت ؼىؾٌاو؛ اگك ٬ؿقت ٠لمی باالیی ؾاٌحًؿ، اگك 

جىايًؿ ه٭اوهث کًًؿ. اگك ؾق ؾقوو  ح٭الل وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، به هماو ايؿاله هیها ٬ؿقت پیٍك٨ث ؾايً و ٨ًاوقی و او ؾق آو

قوايؿ، بلکه ال  ها وىؾی يمی ؼىؾٌاو يحىايىحه باًٌؿ یٯ بًای ٌاهػ به وشىؾ آوقيؿ، آو ٬ؿقت اوحکباقّی آهكیکا يه ٨٭ٗ به آو

عّىالت ؼىؾ چه هعّىالت يٝاهی و چه هعّىالت ها قا به بالاق ٨كوي ه ليؿ؛ آو ها ٔكبه هن هی بكؾ، به آو ها بهكه هی آو

 ۾کًؿ. ایى، هؿ٦ اوحکباق اوث. ها هن ؾؼالث هی اهىق آو  پكؾالؾ و ؾق همه ها هی کًؿ؛ به ٤اقت هًابٟ آو اقلي ؾیگك بؿل هی بی

ٌاو ؾق ايصام  اییايؿ. اگك هن به ب١ٕی ال کاقها ؾوث يمؾيؿ، به ؾلیل ٨٭ؿاو جىاي ؾٌمًاو ها، هك کاقی که همکى بىؾه اوث کكؾه

ی کكؾ و یا با هٍکالت ا٨کاق ٠مىهی و جكن هىاشه بىؾيؿ. با ایى ظال، هك کاق های شهايی ایصاب يمی ها بىؾ. یا ٔكوقت آو

ه ها ؾق هیؿاو واليؿگی و ؾق هیؿاو ویاوث  کكؾيؿ. اهكول که يگاه کًیؿ، هیجىايىحًؿ با ایى هلث بکًًؿ،  هی
ْ
بیًیؿ بعمؿالل

ها ؾق لهايی ظاِل ٌؿ که آهكیکا به ؼىو ها جًٍه بىؾ. ؼیلی ال ایى کاقهای واليؿه،   ایى پیٍك٨ث  ىحین. همهالمللی شلى ه بیى

ها گاه ال  ٠لیه ها ؼًصك کٍیؿه بىؾيؿ. آو -ب١ٕی ؾق اقوپا، ب١ٕی ؾق آویا و ب١ٕی ؾق آ٨كی٭ا -لهايی ايصام ٌؿ که هْحعؿیى آهكیکا 

همه کاق واليؿه کكؾین. په، بؿايًؿ و ٠بكت بگیكيؿ. ؼیال يکًًؿ که  ظال، ایى لؾيؿ. ؾق٠یىقو و گاه ال پٍث، به ها ؼًصك هن  قوبه

٧ به ایى اوث که ها به ؾّق ؼايه  واؼحى ایى کٍىق و پیٍك٨ث
ْ
بكوین؛ يه. اگك به ؾّق   -آهكیکا و ٤یكآهكیکا -ؾٌمًاو ؼؿا  آو، هحى٬

ىؾ. کماایًکه ؾق ؾوقاو قژین ٌاه، ؾیؿیؿ که ایى کٍىق، آيی قا هن که ؾاٌث ها ق٨حه بىؾین، ایى ه٭ؿاق پیٍك٨ث ٠ایؿ يٍؿه ب آو  ؼايه

ال ؾوث ؾاؾٖ کٍاوقلی ؾاٌث، ال ؾوث ؾاؾٖ ١ًِث يؿاٌث، به ؾوث هن يیاوقؾٖ یٯ هىيحاژ ؾقو٤یى ٤لٙی قا ؾق ایى کٍىق به 

واقؾ  قا   ىاٞ و ا٬ىام ٨ىاؾ و ٨عٍا و هًکكگفاٌحًؿ که ؾق وا٬ٟ ١ًِث يبىؾ. ؾق آو لهاو، البحه اي» ١ًِث«وشىؾ آوقؾيؿ و ياهً قا 

 ۿهای ياوالن قا واقؾ کكؾيؿ. ها و ايىاٞ و ا٬ىام ج٩كیط کكؾيؿ. ايىاٞ و ا٬ىام هٍكوبات الکلی و ايىاٞ و ا٬ىام کاباقه

 افکًیؽبهٍ.1.17
  شای ٠مم قاوػ ؾهًؿ ایى اوث که بهیگاو ٨كهًگ ايصام ه کًًؿ که جؽكیبؾق جؽكیب ٨كهًگی، کاقی 

ْ
ی، جكؾیؿ قا ؾق هكؾم هل

 یجكویس ه
ْ
ث قا ؾق هىائل ههْن یشا بكوؿ؛ و١ی ه جىايؿ به هیچیباٌؿ، يم  ث جا ٠مم قاوػ يؿاٌحهکًًؿ. یک هل

ْ
کًًؿ ٠مم قاوػ هل

ی، اظىا هكبىٖ به وكيىٌث کٍىق به هن بميًؿ، ؾق آيها جكؾیؿ ایصاؾ کًًؿ؛ شای اظىان ٠ْمت و ا٠حماؾبه
ْ
ی ي٩ه هل

ْ
ن ظ٭اقت هل

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ ۿۺ/ ٦ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو، ۻ

آیا يؿیؿی کىايی قا که ي١مث ؼؿا قا به ک٩ك جبؿیل کكؾيؿ و ٬ىم ؼىؾ قا به وكای هالکث و يابىؾی ؾق « ، ٨ۼو ٩ۼابكاهین، آیات   . وىقه هباقکهۼ

 »ٌىيؿ و بؿ ٬كاقگاهی اوث. ه واقؾ آو هی[ شهًمی ک آوقؾيؿ، ]هماو

 .ۻ٩۽ۻ/۽ۺ/۾ۻقهٔ، (بیايات ؾق هكاون والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی .۽

 .٧٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۼۻآهىلاو،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو و ؾايً۾

٥اۿ
ْ
 .ۿ٧۽ۻ/ ۼۺ/ ٦ۼو، . بیايات ؾق ؾیؿاق قوظايیىو و هبل
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 ۺۿ

 

ت ا٨کًی و بی کًًؿ؛ شای ایماو قاوػ، ٌبههیه آيها جمقی٫ هقا ب
ْ

قايی و  شىیی و ٌهىت ا٠ح٭اؾی؛ شای کاق و جالي و هْمث بلًؿ، لف

های قومی ٨كهًگی کٍىق بایىحی وٜای٧ ؼىؾٌاو قا ؾق  گیكؾ. ؾوحگاهال ایى ٬بیل؛ ایى کاقها کاقهایی اوث که ايصام هی

.ه٭ابل ایًها ايصام بؿهًؿ
 ۻ

 فالزیت دس هشاکض التقادی َ فشهًگی با تابلُی پیؾشفتيفُر افشاد فالذ  خغش.1.18

کًؿ: ال  جك ؼّٙك ي٩ىـ اوث. ال هك ؾو ٘ك٦ همکى اوث ا٨كاؾی ي٩ىـ کًًؿ. گاهی یٯ ؾٌمى ال هك ؾو ٘ك٦ ي٩ىـ هی ؼٙك بمقگ

ؼىاهؿ  کًؿ و هی ای ق٨حه هن هؽال٩ث هیه کًؿ؛ ظحی با قاه آیؿ و با هكگىيه جعْىلی هؽال٩ث هی گكایی هی ٘ك٦ به ٠ًىاو اقلي آو

جك، ایى ٘ك٦ ٬ٕیه اوث؛ به ٠ًىاو ج٥ییك و جعْىل و پیٍك٨ث، کىايی بیایًؿ که با  ظكکث اي٭البی قا بكگكؾايؿ. ال ایى ؼٙكياٮ

ايؿ؛  یواالقی ٤كب ها و با اِل اوالم و با اِل جؿیى هكؾم و با اِل ٠ؿالث اشحما٠ی هؽال٩ًؿ؛ ؾچاق هماو وكهایه اوان اقلي

ها به يام جعْىل، به  ايؿ؛ با اِل ق٨ٟ جب١یٓ ٘ب٭اجی هؽال٩ًؿ؛ با يام ؾیى هن هؽال٩ًؿ، ولى به لباو يیاوقيؿٖ ایى ؾوؼحى ؾيبال کیىه

ها همکى اوث ؾق بؿيه ا٬حّاؾی شاه١ه  ایىؿ. ؾاقی کًً يام ج٥ییك، به يام پیٍك٨ث، به يام اِالض، بیایًؿ واقؾ هیؿاو ٌىيؿ و هیؿاو

های بیگايه و ٤كیبه ؾق بؿيه ا٬حّاؾی شاه١ه ي٩ىـ کًًؿ، البحه ؼٙكياٮ اوث؛ چىو ا٬حّاؾ و هال و  گىيه آؾم ًًؿ. اگك ایىي٩ىـ ک

جك ایى اوث که بیایًؿ ؾق هكاکم ٨كهًگی ي٩ىـ  های اهیى باٌؿ. اها ال آو ؼٙكياٮ ذكوت ؾق شاه١ه ههن اوث و بایؿ ؾوث ايىاو

های هكؾم، ؼٗ ویك ِعیط هكؾم قا ٬بٕه کًًؿ و ؾق اؼحیاق بگیكيؿ.هماو چیمی اج٩ا٪ بی٩حؿ کًًؿ؛ ـهى هكؾم، ایماو هكؾم، باوق 

های  که قاؾیىها و جلىیمیىو واالقی. همچًاو ا٨حؿ؛ ی١ًی وكهایه که ؾق ِعًه هٙبى٠ات و ِؿا و ویمای ؾيیای ٤كب اج٩ا٪ هی

ؾاؼل کٍىق ها بیایًؿ و هكاکم ٨كهًگی قا هن جّك٦ کًًؿ و ها به  ؾاقهاوث، ایى ىقی ؼبكی ؾيیا ؾق ؾوث وكهایهجكاپالمللی اه بیى

های آو قا ؾق گىٌه و کًاق  ال ٘كی٫ ٨كهًگی بؽىاهًؿ اذك بگفاقيؿ. ایى هماو چیمی اوث که بًؿه چًؿ وال ٬بل ال ایى، يٍايه

ِال  جهاشن ٨كهًگی وشىؾ قا گ٩حن. ب١ٕی پفیك٨حًؿ، ب١ٕی هن اِلً قا ايکاق کكؾيؿ و گ٩حًؿ ا» جهاشن ٨كهًگی«هٍاهؿه کكؾم و 

ها چیىثٖ جعْىل  ها، ؾم ال جعْىل بميًؿ؛ ه١لىم اوث که جعْىل هىقؾ يٝك آو اگك کىايی بیایًؿ با ٠ؿم ا٠ح٭اؾ به اوان اقليٖ يؿاقؾ

الم ها، ی١ًی ظف٦ يام اوالم، ظف٦ ظ٭ی٭ث او  ها، ی١ًی جعْىل يٝام اوالهی به يٝام ٤یكاوالهیٖ جعْىل هىقؾ يٝك آو هىقؾ يٝك آو

 ها ب١ٕی ال ایى
 
ايؿ که ؾق  های قژین گفٌحه هايؿه ها و په ظاال ب١ٕی که ال ج٩اله ًٌاوین. ها قا هن هی و ظف٦ ٨٭ه اوالهیٖ اج٩ا٬ا

آو قژین ؼىقؾيؿ و چكیؿيؿ و گىٌث ظكام باال آوقؾيؿ؛ ب١ؿ هن جىايىحًؿ ؼىؾٌاو قا ؾق البالی شما٠ث هكؾم شا بميًؿ و ظاال بحىايًؿ 

ٜلن و شىق ؾوحگاهی   واالقی و ؾهکكاوی کًًؿ؛ هماو کىايی که ٠مله کًًؿ و وك بلًؿ کًًؿ و اْؾ٠ای آلاؾی و هكؾمي٩ىی جاله 

وال يبىؾ؛ ظاال همیى کىايی که با  واالقی ؾق آو پًصاه وال بك ایى هملکث ظکىهث کكؾيؿ و یٯ ـقه هكؾم بىؾيؿ که بیً ال پًصاه

ایى اِالظات، ی١ًی هماو ٖ یًؿ ١ٌاق اِالظات بؿهًؿٖ ایى اِالظات ه١ًایً چیىث؟وشىؾ بكای آو قژین کاق کكؾيؿ، بیا  همه

اِالظات آهكیکاییٖ ی١ًی ظاال که ٌما هلث ایكاو ؾوث آهكیکا قا ٬ٟٙ کكؾیؿ، بیاییؿ بكگكؾیؿ و قوٌحاو قا اِالض کًیؿ؛ اشاله 

 ۼ.٨كهًگ و اؾاقه اهىق کٍىق قا به ؾوث گیكيؿبؿهیؿ اقباباو آهكیکایی به ؾاؼل جٍكی٧ بیاوقيؿ و بال هن لهام ا٬حّاؾ و 

 هَاًغ ػیبػی.2

 تفشلٍ.2.1
-ای هی های ایصاؾ ج٩ك٬ه بیٍحك ٌؿ؛ ایًها ج٩ك٬ه قا یک وویلههای بیؿاقی اوالهی ؾیؿه ٌؿ، ١ْ٨الْیث ال و٬حی ؾق ایى هًٙ٭ه يٍايه

ث
ْ
ٗ بٍىيؿ. ال لهايی که اظىان ٌؿ ؾق ایى ؾايىحًؿ بكای ایًکه بك هل

ْ
 ایىحاؾگی يى، اوالهی های يى، ا٨کاقهًٙ٭ه ظك٦ها هىل

ث
ْ
ث ليؿه ها،هل

ْ
که يٝام اوالهی ؾق  آهیم ؾٌمًاو بیٍحك ٌؿ؛ و٬حی ها ؾاقؾ وشىؾ پیؿا هیکًؿ، ظكکث ج٩ك٬هٌؿو و وكپا ٌؿو هل

کًین و ٬ؿقت و الم ٠مل هیایكاو وكپا آهؿ، که پكچن اوالم قا بكا٨كاٌحه کكؾ، ٬كآو قا وّك ؾوث گك٨ث و با ا٨حؽاق گ٩ث که ها به او

ط و همه چیم قا با ؼىؾ همكاه ؾاٌث و ال آيها اوح٩اؾه کكؾ و قولبه
ْ
قول آيها قا ج٭ىْیث کكؾ،  ویاوث و اهکايات و اقجً و يیكوی هىل

                                                           
 .۽٩۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ. بیايات ؾق ظكم هٙهك قٔىی، ۻ

 . ٧٩۽ۻ/ۼۺ/۽ۼهای يمالشم١ه جهكاو،  . بیايات ؾق ؼٙبهۼ



 ۻۿ

 

یى ٠ْمت ی با ایى ٬یام اوالهی و با ا آهیم قا جٍؿیؿ کكؾيؿ بكای ه٭ابله آهیم بیٍحك ٌؿه اوث. ایى ظكکث ج٩ك٬ه ایى ظكکث ج٩ك٬ه

.اوالهی
 ۻ

 ؽکاف دس زاکمیت.2.2

ای پیً يؽىاهؿ ق٨ث؛ هك کاقی که شم١ی ايصام ؾهًؿ،  ٠میماو هىٖ بؿايیؿ که اگك ؾق ظاکمیث ٌکا٦ ا٨حاؾ، هیچ کاق اواوی

ٝه هایً قا هالظ ٌىيؿ، که ٌما ؾق هىاقؾ هح١ْؿؾی يمىيه گفاقيؿ و هايٟ ال پیٍك٨ث کاق هی یٯ شمٟ ؾیگك قوی آو ٠الهث وئال هی

ای ؾق ه٭ابل  بیًیؿ که ٠ْؿه ؾهؿ؛ ولی هًىل هیچ چیم ه١لىم يٍؿه، ياگهاو هی ایؿ. ؾوحگاهی ا٬ؿاّم هربّث ؼىبی قا ايصام هی کكؾه

قوؾ. و٬حی یٯ ١ٌاق و یٯ ظك٦ّ ؼىب ال  ٘ىقی، کاقی پیً يمی کًًؿٖ ایى گیكی و ٠لیه آو ايح٭اؾ و به آو ظمله هی آو هىٟٔ

ؾوحگی ؾق هكاکم  ؾو گفاقيؿ ایى ١ٌاق به يحیصه بكوؿ. کًًؿ و يمی ه ؾیگك ال آو ٘ك٦ به او ظمله هیٌىؾ، یٯ ٠ْؿ  ؾهايی ؼاقز هی

 اؼحال٦ ٨کكی اٌکالی يؿاقؾ. ٌکا٦ و ؾوئیث و ؾٌمًی و جؽاِّن به ي٩ٟ  اِلی ظاکمیث، ایى اٌکاالت بمقگ قا ؾاقؾ؛ و
ْ

اال

  ۼؾٌمى اوث که اٌکال ؾاقؾ.

 یاعیگشایی عگشایی َ لبیلٍخًاذ.2.3
ایى کاق قا اگك چًايچه ٌما بکًیؿ ؼىب اوث، اگك «گكایی ویاوی یا شًاظی اوث؛ ]ی١ًی[  یکی ال هىايٟ پیٍك٨ث ها، ٬بیله 

گكایّی ویاوی هىحین؛ ایى قا بایؿ کًاق  گكایی و ٬بیله ؛ ایى ّاٌکال کاق ها اوث. گك٨حاق شًاض»شًاض ه٭ابل ٌما بکًؿ بؿ اوث

گیكی با ٌما  ی ايصام ؾاؾه اوث که ؾٌمى ٌما هن هىث، و٬حی هؿیكْیث ؾوث ٌما اوث، جّمینبگفاقین. کاق ؼىب قا اگك کى

کًین؛ چىو شًاض ه٭ابل چىو ٨اليی کكؾه اوث، په ها يمی«اوث، آو کاق ؼىب قا بایؿ جكویس کًیؿ، بایؿ ؾيبال بکًیؿ؛ ]ایًکه[ 

 ۽».اوث ایى اه هٍکالت ال یکی. اوث ٤لٗ ایى اوث؛ ؼٙا ، ایىکًینکكؾه اوث، يمی

 اَ اػتماد بٍغفلت اص دؽمى َ .2.4
  کًؿ. ايىاو ؾق وًگك یککًؿ؛ ؾق هًگاهی که شًگ يیىث، شىق ؾیگكی ليؿگی هیشىق ليؿگی هی ايىاو ؾق هیؿاو شًگ یک 

ؼىابؿ و شىق ؾیگكی هی  ی ؼىؾ یک ؼىابؿ؛ ؾق اجاّ٪ قاظّث ؾاؼّل ؼايهشىق هی  کًؿ، یکشىق اوحكاظث هی  يٍیًؿ، یک شىق هی

ی با  ی ها بایؿ بؿايین. ج٭ىا به ایى ه١ًا اوث: هكا٬بث ال ؼىؾ ؾق ه٭ابله کًؿ. بؿايیؿ ؾق ه٭ابل ؾٌمًیؿ؛ ایى قا همهليؿگی هی

ج٭ىا به ایى ه١ًا اوث؛ به ه١ًای هكا٬بث ال ظیله و هکك ؾٌمى  -به ؾٌمى ا٠حماؾ يکًیؿ -ؾٌمى، پكهیم ال ا٠حماؾ به ؾٌمى 

ای به کاق هیميؿ؛ آهاؾه  ٠حماؾ يکًیؿ بلکه ظْحی جك٨ًؿ او قا هن ب٩همیؿ، بؿايیؿ چه کاق ؾاقؾ هیکًؿ، چه ظیلهاوث؛ يه ٨٭ٗ به او ا

 ۾.ی يٝاهی يیىث های ؾٌمى هن ٨٭ٗ ظیله باٌیؿ، هكا٬ب باٌیؿ؛ ظیله

٘ىق ویژه بایؿ پیٍكواو  ه بههای آيها ا٨حاؾو يیم آویب بمقگ ؾیگكی اوث کها و ظمایث و ؾق ؾام لبؽًؿها و و٠ؿه  ؾٌمى  ا٠حماؾ به

و يؽبگاو ال آو بك ظفق باًٌؿ. ؾٌمى قا با ٠الهاجً ؾق هك لبان بایؿ ًٌاؼث و ال کیؿ او که ؾق هىاقؾی ؾق پّه ٜاهّك ؾووحی و 

 5 قوی ؾیگك ایى ٩ِعه، ه٥كوق ٌؿو و ؾٌمى قا ٤ا٨ل ؾايىحى اوث. ٌىؾ، بایؿ هلث و اي٭الب قا هّىو واؼث. کمٯ پًهاو هی

ؿو و ٩٤لثبه ؼى کكؾو ال کیؿ و هکك ؾٌمى، ؼٙكات بمقگی ؾاقؾ. يبایؿ ه٥كوق ٌؿ. بًؿه به هىئىلیى همیٍه جىِیه  ؾ ه٥كوٌق

-های هؽحل٧ واقؾ هیگىین ٬ىی باٌیؿ، اها ؾٌمى قا هن ١ٔی٧ يیًگاقیؿ. يبایؿ ال ؾٌمى ٩٤لث کكؾ. ؾٌمى ال قاهکًن، هیهی

١كْ يٝاهی اوث، یک قول ِعبث شًگ يكم اوث، یک قول ِعبث جهاشن ٌىؾ؛ یک قول ِعبث جعكین اوث، یک قول ِعبث ج

 ٦.ٌىؾ؛ بایؿ هٍیاق بىؾهای هؽحل٩ی واقؾ هی٨كهًگی و ياجىی ٨كهًگی اوث. ؾٌمى ال قاه

                                                           
 .ۿ٩۽ۻ/٩ۺ/٧ۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام و هیهماياو ک٩ًكايه وظؿت اوالهی، ۻ

 .٧٩۽ۻ/ۼۻ/٦ۼ،  های يمال شم١ه جهكاو . بیايات ؾق ؼٙبهۼ

 .٩٧۽ۻ/ۻۺ/ۻۺلائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، بیايات ؾق اشحماٞ  .۽

 .٩٧۽ۻ/۾ۺ/٩آهىؼحگی ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه اهام ظىیى ٕٞٔ،  . بیايات ؾق هكاون ؾايً۾

 .ۺ٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ٦ۼالمللی بیؿاقی اوالهی،  . بیايات ؾق اشالن بیىۿ
 ۻ٩۽ۻ/٧ۺ/ۼۼ.  .بیايات ؾق اشحماٞ هكؾم او٩كایى٦



 ۼۿ

 

 هَاًغ التلبدی.3

 يفت بٍ کؾُس بُدو هّتکی.3.1
 ها، ا٬حّاؾ ایًکه اْها ها، ظ٫ْ  ؾق اوث ؼؿا ي١مث ي٩ث، ایى. اوث ي٩ث به کٍىق بىؾو هْحکی ها، هٍکالت ال یکیٖ هى ٠میماو

  قا ي٩ث که بکًین جالٌی کًین، کاقی بایؿ. اوث ها کٍىق هٍکالت جكیى بمقگ ال یکی ایى اوث، ي٩ث به هْحکی
ْ

 ا٬حّاؾ ال هىح٭ل

 قا ي٩ث ٬یمث[ چىو]- ٌؿ ي٩ث ؾوث اگك ها اؼحیاق. باٌؿ ها ؾوث ي٩ث اؼحیاق يباٌؿ، ي٩ث ؾوث ها اؼحیاق بکًین؛ کٍىق

 کٍىق ایى ال بؽكین، ٨اليی ال يبایؿ گىیًؿهی گاهی ؼكيؿ،هی گاهی کًًؿ،هی جعكین گاهی کًًؿ،هی ه١ْیى که ؾیگكيؿ های٬ؿقت

 اْها هىث؛ هن ؾٌىاقی بىیاق کاق البْحه که کًین ؼالَ ي٩حی ا٬حّاؾ ال قا ؼىؾهاو بایؿ ها. ؾاقؾ وشىؾ هٍکالت ایى -بؽكین

  بایؿ باالؼكه
 
 ۻ.بگیكؾ ايصام کٍىق ؾق کاق ایى ظحما

 هغئلٍ يمذیًگی.3.2
 ليًؿ. ... ؾق يٝام بايکی و هٍکل٘ىق شْؿی بایؿ قویؿگی بٍىؾ؛ ایى ظك٨ی اوث که همه هی به هٍکل يٝام بايکی به 

ؿ، به کاقهای واليؿه و ه٩ی ي٭ؿیًگی جىايىحین با هًّك هؿایث ایىای که االو ؾق کٍىق وشىؾ ؾاقؾ، اگك چًايچه ها هی ي٭ؿیًگی

 یک چیم ؼیلی ؼٙكياکی اوث ي٭ؿیًگی بكؾین، ایىکٍىق قا پیً هی
 
 ۼ.ي١مث بمقگی بىؾ؛ االو یک بالی بمقگی اوث؛ وا١٬ا

  خُاسی سايت.3.4
ان هى ي٩ىٯ و هى ؼاِة اهلٯ و هى لٯ ٨یه هىی هى ق٠یحٯ« ًْ ی  ی ؼىؾت، ؾق باقه ؛ ی١ًی ؾق باقه۽»اي٧ّ الله و اي٧ّ ال

ها يؿه؛ ی١ًی  ٨٭ای ؼىؾت، ق٠ایث ايّا٦ قا ؾق ٬بال هكؾم و ؼؿا بکى؛ ی١ًی اؼحّاَ و اهحیال به آوؾووحاو و ؼىیٍاويؿاو و ق 

گىیًؿ؛ ی١ًی اهحیال ویژه. اهکايات اوح٩اؾه ال یٯ ٌكکث و  هی » ؼىاقی قايث«آو هآب ها به  همیى چیمی که ؾووحاو ٠میم ٨كيگی

ها ؾووث یا ؼىیٍاويؿ یا ق٨ی٫ ها هىحًؿ. ایى کاق شمو  اوبث ایًکه ایىیٯ هًبٟ هالی قا ؾق اؼحیاق شمٟ ؼاِی ٬كاق ؾاؾو، به هً

ی کاقگماقاو  واالقی اوث. بایؿ با ایى ٨ىاؾها هباقله ٌىؾ. بكاؾقاو و ؼىاهكاو ٠میمٖ جا ایى ٨ىاؾها ؾق هصمى٠ه کاقهای ْٔؿ هكؾم

؛ هك کاق هن بکًیؿ، اهکاو يؽىاهؿ ؾاٌث. يؿاقؾ اهکاو  پیٍك٨ثکٍىق وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، جىايایی کاق وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث و 

ها قا ُپك  هایی اوث که و٬حی به وشىؾ آهؿ، هكچه ٌما ؾوحاوقؾ ؾاٌحه باٌیؿ و ؾق آو بكیمیؿ، آو ها و ظ٩كه ها و ؾقهها ٌکا٦ ایى

هى لٯ ٨یه هىی «وث: ا ٕٔٞالمئهًیى ها قا ٠الز کكؾ. ایى ٨كهایً اهیك قوؾ. لفا اْول بایؿ ایى کًؿ؛ ؾوحاوقؾ هن ال بیى هی يمی

هایی که ؾووحٍاو ؾاقی، يبایؿ اهحیال ویژه بؿهی؛ همه بایؿ یکىاو اهحیال ببكيؿ. اهحیالی که  ؛ به ق٨٭ا و يمؾیکاو و آؾم»هى ق٠یحٯ

ظال يبایؿ بكای کىی اهحیالی  کٍی ٌىؾ، اگك بًاوث و٭٧ باٌؿ، ؾق٠یى هىث، بایؿ ؾق اؼحیاق همه ٬كاق گیكؾ. اگك بًاوث ٬ك٠ه

 ۾ؾاٌحه باٌؿ. وشىؾ

 يااهیذی.3.5
جىايین. ظ٭ی٭ث ٬ٕیه هن ایى  کكؾو اوث؛ بایؿ گ٩ث ها هی  جىايین، بمقگحكیى هايٟ ؾق قاّه جىايىحى و پیٍك٨ث ایًکه بگىیین يمی

های هحماؾی اوث که هىائل کٍىق ال لهاو قیاوث شمهىقی جا این. چىو وال اهكول ؼیلی کاقها کكؾه جىايین. اوث که ها هی

بیًن چه کاقهایی بىؾه که یٯ قول بكای ها ا٨ىايه بىؾ؛ اها اهكول بكای ها شمو کاقهای ٠اؾی اوث.  ٌىؾ، هی به هى گماقي هی اهكول

بكای ایًکه  -ی ؾیگك هن آيصا بىؾيؿ قإوای ؾو ٬ىه -یٯ ٌب لهاو قیاوث شمهىقی، چًؿ ي٩ك ال هىئىالو کٍىق به ؾ٨حك ها آهؿيؿ

جىايین بىالین. ها لیك باق يك٨حین؛  کاقه قها ٌؿه بىؾ، يمی اه بؽاقی قا که ال ٬بل ال اي٭الب ي٩ّهبه ها ذابث کًًؿ که ٨الو يیكوگ

اي  جىايًؿ، بیایًؿ بىاليؿ. آو يیكوگاه واؼحه ٌؿ، هعّىلً قا به کٍىق ؾاؾ و اوح٩اؾه جىايیؿ، ؾیگكايی که هی گ٩حین اگك ٌما يمی

  .قا کكؾيؿ؛ و البحه يٝایك آو هن هح١ؿؾ واؼحه ٌؿ

                                                           
 .٩٧۽ۻ/ۻ/ۻوقاو ظكم هٙهك قٔىی، . بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاۻ

 .٩٧۽ۻ/ۻ/ۻ. بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ۼ

 .۽ۿالبال٤ه، ياهه  . يهس۽

 .٧٩۽ۻ/ ٩ۺ/ ۼۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو، ۾



 ۽ۿ

 

ی هىحیؿ؛ کىايی  یؤن پكاکًی، ؼیلی بؿ اوث. هؽا٘باو ظ٭ی٭ی ایى وؽى، اواجیؿيؿ و ٌما آ٬ایايی که هؿیكاو هكاکم آهىٌل

جىايًؿ؛ و ٨كاؼىق ایى  ها هی ها اهکايات بؿهیؿ؛ باوق کًیؿ که ایى هىحیؿ که بایؿ اواجیؿ قا بكای ایى کاق بىیس و ١٨ال کًیؿ؛ به آو

 ۻقیمی کًیؿ، بىحكوالی کًیؿ. بكياهه باوق، بكایٍاو کاق کًیؿ،

 اؽتباٌ هغئُالو َ يخبگاو دسؽًاخت هؾکالت هشدم.3.6
ّٟ  ههمحكیى ال یکی  ؾق بگفاقيؿ، اذك ؾیگكاو هایـهى قوی جىايًؿهی که ٬ٍكهایی و يؽبگاو و هىئوالو که اوث ایى پیٍك٨ث هىاي

 با اقجباٖ بی و اقلي کن ي٭اٖ به قا هكؾم های ؼىاوحه یا همًؿي٩ ؾقوث قا هكؾم های ؼىاوحه و کًًؿ اٌحباه هكؾم هٍکالت ًٌاؼث

 ا٨کاق قوی جىايًؿهی کىايیکه و بكشىحگاو هىئوالو، يؽبگاو، بایؿ. اوث بؿی بىیاق چیم ایى ؾهًؿ؛ قبٗ هكؾم وا١٬ی ليؿگی

 ۼ.کًًؿ جىْشه يکحه ایى به بگفاقيؿ، اذك قاظحی به هكؾم

 لتقادا صایی   دسَو عیاعت بٍ تُّخٍ ػذم.3.7
 ی وویله به ذكوت جىلیؿ ی١ًی لایی ؾقوو اوث؛ لایی ؾقوو ه٭اوهحی، ا٬حّاؾ ؼّىِْیات و ه٭اوهحی ا٬حّاؾ هایویاوث شمو

 هایؾولث ؾق گفٌحه، هایوال ٘ىل ؾق. يباٌؿ بیكوو به يگاهماو يباٌؿ، بیكوو به چٍن بگیكؾ؛ ايصام کٍىق ؾقويی ١ْ٨الْیث

 ه٭ْؿهات گك٨حن؛ قا شلىیً يگفاٌحن؛ بًؿه بگیكيؿ، وام پىل، المللی بیى ًِؿو٪ یا شهايی کباي ال ؼىاوحًؿهی چًؿباق هؽحل٧،

 بمقگی ؼٙای ایى بٍىین، بیگايه ه٭ابل ؾق هح١ْهؿّ  و بکًین ٘لب بیگايه ال ها ایًکه. بؿهًؿ ايصام قا کاق ایى که بىؾيؿ کكؾه ٨كاهن قا

 و لا ؾقوو« این گ٩حه ها يه، ببًؿین؛ قا کٍىق ؾقهای که يیىث ایى ا٬حّاؾ بىؾّو  لا ؾقوو ه١ًای البْحه. باٌؿ لا ؾقوو ا٬حّاؾ بایؿ اوث؛

 ویاوث به جىْشه ٠ؿم هن هىايٟ ال یکی. کكؾ ؼىاهن ٠كْ قا ایى »ایكايی کاالی ال ظمایث« جىٔیط ؾق ب١ؿ ظاال که »گكا بكوو

 ۽.اوث بىؾه کٍىق ؾق ا٬حّاؾ لایّی  ؾقوو

 ُست کؾػذم ؽًاخت ثشَت َ ظشفیّ .3.8
ؾايًؿ چ٭ؿق ذكوت ؾق اؼحیاق کٍىق که ا٨کاق ٠مىهی يمی  جكیى چالً کٍىق ها یک چالً ـهًی اوث، ی١ًی همیى ه يٝك هى ههنب

ؾق اؼحیاق کٍىق هىث؛ ؾٌمى  -ذكوت ايىايی و ذكوت ٘بی١ی-ؾايًؿ چ٭ؿق ذكوت هىث؛ ب١ٕی ال هىئىلیى ها هن هحؤْو٩ايه يمی

جىايیؿ یا يؿاقیؿ؛ بًؿه اِكاق ؾاقم به هكؾم بگىین که ها ؼىاهؿ بگىیؿ که ٌما يمیٌمى هیکًؿ. ؾهن ال همیى ؾاقؾ اوح٩اؾه هی

جىايین و ها ؾاقا هىحین و اهکاياجماو ٨كاواو اوث. هىئىلیى ها بایؿ به ٬ؿقت شىاياو و به جىايایی شىاياو ایماو بیاوقيؿ و اهْمْیث هی

ها ها ؾلىكؾ يٍىيؿ. ب١ٕی شىاو ابحکاق ؼىحه يٍىيؿ، ال ب١ٕی ال ٬ؿقيًٍاوی بؿهًؿ؛ شىاياو ها هن بایؿ ال کاق ؼىحه يٍىيؿ، ال

؛ ؼیلی »ٌىؾجىايین بکًین؛ ]اْها[ به ها ا٠حًائی يمیجىايىحین بکًین یا هیها ایى کاق قا کكؾین یا هی«کًًؿ که به ها ٌکایث هی

ن وٜی٩ه ؾاقؾ، ؼىؾ شىاو هن وٜی٩ه ؾاقؾ؛ ایى یکی ال ؼب، ؾلىكؾ يبایؿ بٍىيؿ؛ بایؿ ؾيبال کًًؿ کاق قا، ابحکاق قا؛ هىئىل ه

 ۾.هىايٟ

 باَس يذاؽتى بؼضی اص هغئُلیى.3.9
 وشىؾ. ؾهًؿيمی اهْمْیث ایًها به یا يؿاقيؿ باوق یا اوث؛ هاٜك٨ْیث همیى به ها هىئىلیى ال ب١ٕی يؿاٌحى باوق هىايٟ ایى ال یکی

 ها ب١ٕی ؾاؾيؿ؛يمی اهْمْیحی ایى به ها،لهاو ٘ىل ؾق ها، هىئىلیى ال یب١ٕ اوث؛ ههْمی ٜك٨ْیث یک کٍىق، ؾق شىاو همه ایى

. يؿاٌحًؿ باوق يؿاٌحًؿ، ٬بىل ها ب١ٕی ،»آیؿ بكهی کاق هاشىاو ایى ؾوث ال« که قا ایى ؾاؾيؿ؛يمی اهْمْیث يؿاٌحًؿ، باوق قا ایى

 ال ب١ٕی ظْحی- بىؾيؿ ها ب١ٕی قویؿ، ؾايیؿهی مهه که اوشی آو به و کكؾ ١ْ٨الْیث به ٌكوٞ کٍىق ای هىحه ١ًِث که قولی آو

 به ها ب١ٕی ؛»جىايیؿيمی ٌىؾ،يمی يؿاقؾ، ای ٨ایؿه يکًیؿ، آ٬ا« گ٩حًؿهی ها به که -ها ٬ؿیمی هایيىل ال ب١ٕی ها، ؾايٍمًؿاو

 ج٭ همه بىؾيؿ، ايؿقکاق ؾوث که کىايی آو چىو چكا؟. جىايیؿيمی گ٩حًؿهی و يىٌحًؿهی ياهه هى ؼىؾ
 
 آيها اکرك بىؾيؿ؛ شىاو كیبا

                                                           
 .۽٨۽ۻ/ ۺۻ/ ٧ۻها،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ولیك ٠لىم و قإوای ؾايٍگاهۻ

 .ۼ٨۽ۻ/٧ۺ/ۻۼ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم ليصاوۼ

 .٩٧۽ۻ/ۻ/ۻ. بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ۽

 .٩٧۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ۾



 ۾ۿ

 

  بىؾيؿ، هًکك که کىايی هماو. جىايىحًؿ ایًها بىؾيؿ؛ وال وی ال کمحك و وال وی ظؿوؾ وًیى ؾق
 
 بله،« که کكؾيؿ ا٠حكا٦ ب١ؿا

  ایًها
 
 به- كجكب ًِایٟ ؾق گىياگىو، ًِایٟ ؾق يايىجکًىلىژی، ؾق هؽحل٧، ًِایٟ ؾق اهكول. »بؿهًؿ ايصام قا کاق ایى جىايىحًؿ وا١٬ا

 ها هایشىاو جىايًؿ؛هی و کًًؿهی جالي ؾاقيؿ کاقيؿ، ه٥ٍىل هىحًؿ؛ هاشىاو ٠مؿه کٍىق، -»ّجک های« ها هآب ٨كيگی ٬ىل

-يمی اهْمْیث آو به یا يؿاٌحًؿ باوق قا اهکاو ایى لهاو، ٘ىل ؾق ها هىئىلیّى  ال ب١ٕی. هىحًؿ بمقگ کاقهای ال ؼیلی به ٬اؾق

 ۻ.ؾاؾيؿ

 یبٍ التقاد هلّ ػذم تؼقب .3.11
ب  ّْ ب ؾاٌحه باٌین؛ هّك٦ شًه ؼاقشی یکی ال ٠یىب ههْن ها اوث؛ ها بایىحی ج١ ّْ ّی ؼىؾهاو بایؿ ج١

ْ
ها يىبث به ا٬حّاؾ هل

ی
ْ
ب ؾاقيؿ يىبث به ٨الو جین ٨ىجبال؛ هاو. شىاو ؾاٌحه باٌین يىبث به هّك٦ ؾاؼلی و شًه ؾاؼلی و ا٬حّاؾ هل ّْ های ها ج١

ب به[ جین م اوث، یکی ٘ك٦ؾاق جین ٬كه یکی ٘ك٦ ّْ ب؛ و ظْحی ]ج١ ّْ های ؼاقشی؛ یکی  ؾاق جین آبی اوث، ]آو هن[ با ج١

ب يىبث به ایى جین ؾاق جین قئال اوث، یکی ٘ك٦ ٘ك٦ ّْ ها ؾاقيؿ؛ اگك همیى ه٭ؿاق و همیى ايؿاله  ؾاق جین ]ؾیگك[؛ ایًها ج١

ی و جىلیؿ ؾاؼلی ؾاٌحه باٌین، 
ْ
ب قا يىبث به ا٬حّاؾ هل ّْ بىیاقی ال کاقهای ها اِالض ؼىاهؿ ٌؿ؛ ایى هن یکی ؾیگك ال ج١

 ۼ.هىايٟ

 هقشف کاالی خاسخی.3.11
ی١ًی ٌما و٬حی کاالی ». ی ایكايی ظمایث ال کاق و وكهایه«اي جىٔیط ؾاؾه ٌؿه:  ؛ ؾيباله»جىلیؿ هلی«١ٌاق اهىال قا ٬كاق ؾاؾین 

ی ایكايی هن ؾاقیؿ کمٯ  کًیؿ، به وكهایه ًیؿ، اٌح٥ال ایصاؾ هیک کًیؿ، به کاقگك ایكايی ؾاقیؿ کمٯ هی ؾاؼلی قا هّك٦ هی

ؿ و يمى ایصاؾ هی هی که هًّى٠ات  -هائی ال ها ظاکن اوثکه هحؤو٩ايه ؾق بؽً -کًیؿ. ایى ٨كهًگ ٤لٙی اوث کًیؿ، ٌق

لیث ؾاقيؿ؛ ؾولث ی هاوث. همه هىئى ؼاقشی قا هّك٦ کًین؛ ایى به ٔكق ؾيیای هاوث، به ٔكق پیٍك٨ث هاوث، به ٔكق آیًؿه

 ۽هن هىئىلیث ؾاقؾ، بایؿ ال جىلیؿ هلی ظمایث کًؿ، جىلیؿ هلی قا ج٭ىیث کًؿ.

 های فغادگلُگاٌ َخُد.3.12
ٌْؿت بایؿ ال آو جكویؿ و با آو ه٭ابله و هباقله کكؾ.  های ٨ىاؾ اوث که بهیکی ال هىايٟ پیٍك٨ث ا٬حّاؾی کٍىق، وشىؾ گلىگاه

ای که يىٌحن، هن به قئیه شمهىق هعحكم، هن به قئیه هعحكم ٬ْىه  ق شكیاو آو ياهه هٍث هاؾهالبحه کاق وؽحی هن هىث. هى ؾ

٬ٕاْییه و هن به قئیه هعحكم هصله گ٩حن که بؿايیؿ هباقله با ٨ىاؾ، یک هباقله شْؿی و وا١٬ی اوث. ه٩ىؿیى جهاشن ؼىاهًؿ 

 ۾.٨ىاؾ ا٬حّاؾی و هالی، بایؿ لبان هباقله به جى کكؾ بكای ه٭ابله با ٌیىٞ .کكؾ و ٨ٍاق ؼىاهًؿ آوقؾ؛ لفا کاق وؽحی اوث

ٌىؾ؛ يبایؿ به کىی اهحیالی ؾاؾه بیًیؿ شًىی يبایؿ واقؾ ٌىؾ، اها واقؾ هی٨ىاؾ بایؿ گك٨حه ٌىؾ. ایى که ٌما هیهای   گلىگاه

اوؿی باٌؿ. بًابكایى ؾق ی ٨ قوؿ، بایؿ گماو وشىؾ ٨ىاؾ و اقاؾهٌىؾ؛ اولیى چیمی که به ـهى ايىاو هیٌىؾ، اها ؾاؾه هی

ها و ال لیّك ؾوث هىئوالو ؾولحی قؾ ٌؿ، آو و٬ث ها گك٨حه ٌىؾ. اگك هىقؾی بىؾ که ال ایى ِا٨ی های ؾولحی بایؿ گلىگاه ؾوحگاه

ی ٬ٕاییه و هن هىئوالو ؾولحّی ـیكبٗ بایؿ ؾوث ؼىؾٌاو قا کاهال  پاک يگه ؾاقيؿ. هى  ی ٬ٕاییه اوث. البحه هن ٬ىه يىبث ٬ىه

 ۿ.قول گ٩حن؛ بایؿ ؾوحمال قا جمیم کكؾ جا بٍىؾ ٌیٍه قا با آو جمیم کكؾ وآ

  وویٟ هباقله ایى ؾق که هىائلی شمله ال
 
 که ٨ىاؾی و کكؾه ٨ىاؾ که کىی با جًها که اوث ایى گیكؾ، ٬كاق جىْشه هىقؾ بایؿ ظحما

 جؤکیؿ ٬ٕایی و اشكایی هایؾوحگاه هىئوالو به بًؿه. يیایؿ وشىؾ به ٨ىاؾ باًٌؿ هىاٜب يٍىؾ؛ بكؼىقؾ اوث، کكؾه پیؿا جعْ٭٫

                                                           
 .٩٧۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ۻ

 .٩٧۽ۻ/ۻۺ/ۻۺلائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی،  . بیايات ؾق اشحماٞۼ

 .ۻ٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ، ۻ٩۽ۻ. بیايات ؾق ظكم قٔىی ؾق آ٤ال وال ۽

 .ۺ٨۽ۻ/ۿۺ/ۻۻ، ۸۷وال   شمهىقی .بیايات ؾق هكاون ج٩ًیف قیاوث۾

 .۽٨۽ۻ/۾ۺ/٩ۻ،  .بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال هىئىالو و يؽبگاو اوحاو همؿاوۿ



 ۿۿ

 

 وشىؾ به ٨ىاؾی اْول ال يگفاقيؿ و ؾهًؿ ٬كاق يٝاقت جعث قا شا آو کصاوث؛ اوث، ٨ىاؾ گلىگاه که شاهایی ببیًًؿ بگكؾيؿ ام، کكؾه

 ۻ.بیایؿ

 لاچاق فغاد التقادی َ.3.13
ال ٬ؿقت بكای به   قواز ؾاٌحه باٌؿ، و٬حی وىءاوح٩اؾه ؼىاقی و٬حی هًاوبات ٤لٗ ا٬حّاؾی ؾق شاه١ه ظاکن باٌؿ، و٬حی قايث

ٌىؾ. کٍاوقلی که  های باؾآوقؾه قواز ؾاٌحه باٌؿ، کىی که جىلیؿکًًؿه و لظمحکً وا١٬ی اوث، يااهیؿ هی ؾوث آوقؾو ذكوت

یمؾ، ه١لمی که ق کاقی که ٠ك٪ هیکًؿ، ه١ؿو گفاقی هی ؾاقی که وكهایه کًؿ، وكهایه کٍؿ، ١ًِحکاقی که جىلیؿ هی لظمث هی

ؼىؾ قا به کاق ِعیط ِك٦   و ا٠ّاب  ای که و٬ث کًؿ، ٬أی گىیؿ، اوحاؾی که ؾق ؾايٍگاه جؿقیه هی ؾق هؿقوه ؾقن هی

ٌىيؿ. ایى که ها  ٌىؾ، هؤیىن هی کًؿ، و٬حی ببیًًؿ قاه بكای هًاوبات ٤لٗ ا٬حّاؾی ؾق شاه١ه بال اوث و با آو بكؼىقؾ يمی هی

ها اوان پیٍك٨ث کٍىق قا  ؼا٘ك ایى اوث که ایى پؿیؿه بایؿ با ه٩اوؿ ا٬حّاؾی و ٬اچا٪ هباقله ٌىؾ، به گ٩حین و جؤکیؿ کكؾین که

جكیى ٬ىمث ٠ؿل ٠باقت اوث ال آيصایی که ٘ك٦ ه٭ابّل ٠ؿل، ا٬ىیا هىحًؿ؛ لیك باق  وؽث ۼکًًؿ. های شؿی هی ؾچاق آویب

کكؾ. هًك ٬أی ایى اوث، اوح٭الل ٬أی ایى اوث که ؾق یٯ چًیى گىیًؿ، هحى١٬ًؿ. ایًصا بایىحی ایىحاؾگی  قويؿ، لوق هی يمی

اگك ٬ايىو هالٮ ٠مل  -٬ٕایای ٨كؾی، ٬ٕایای اشحما٠ی -٬ٕایا  هىا١٬ی، ٨٭ٗ و ٨٭ٗ ؼؿا و ُهك ٬ايىو قا ؾق يٝك بگیكؾ. ؾق همه

 ۽ٌىؾ. باٌؿ، ٠ؿالث جؤهیى هی

 فغاد  ػذم هباسصٌ خذی با.3.14
ی ٨ىاؾ ؾق کٍىق ی١ًی ٌهكّت  ی شْؿی با ٨ىاؾ اوث. هى ایًصا ٠كْ بکًن که اهكول هىئله هیکی ال هٍکالت ها، ٠ؿم هباقل  

ی ؼیلی قایصی ؾقآهؿه؛ يه، ایى ؼبكها يیىث. البْحه ٨ىاؾ کمً هن بؿ اوث، کمً هن  ٨ىاؾ و ُه٩ىؿ ؾق کٍىق، به یک هىئله

های ِالط، شىقی يیىث. آؾم وشه ایى هیچ ، يؽیك، به»حهشا قا ٨ىاؾ گك٨ ظاال همه«کًًؿ که هٕك اوث؛ اْها ایًکه ب١ٕی جبلی٣ هی

های کٍىق کن يیىحًؿ، لیاؾيؿ؛ اکرك آيها هىحًؿ؛ ی هؿیكْیث ؾوث ؾق هصمى٠ه های پاکهای ؾقوحکاق، آؾمهای هئهى، آؾمآؾم

یگیك کكؾ؛ ایًکه ها بگىیین، یک ی پ ی شْؿی کكؾ، بایؿ هباقله ظاال یک ج١ؿاؾی هن البْحه ٨اوؿيؿ. البْحه با ایى ٨اوؿها بایؿ هباقله

وكوِؿایی قاه بی٩حؿ و ب١ؿ ال چًؿ و٬حی هن ؼاهىي بٍىؾ، ایى آو کاقی يیىث که بكای کٍىق، ؾق يهایث ه٩یؿ باٌؿ. په یکی 

.ی شْؿی با ٨ىاؾ اوث ال هٍکالت، ٠ؿم هباقله
 ۾

 موانع خارجی

 هَاًغ فشٌّگی.1

 تملیذ اص غشب.1.1
های يىیى اوالهی، به ٌؿت بایؿ ال ج٭لیؿ پكهیم کًین؛ ج٭لیؿ ال آو کىايی که و١ی ؾاقيؿ قوي ها بكای واؼحى ایى بؽً ال جمؿو

ها جعمیل کًًؿ. اهكول هٝهك کاهل و جًها هٝهك ایى لوقگىئی و جعمیل، جمؿو ٤كبی اوث. ليؿگی و وبٯ و ولىٮ ليؿگی قا به هلث

گكی و ؾٌمًّی  وحیمه -ایى ظك٦، ياٌی ال بكقوی اوث -اٌینگكی با ٤كب ؾاٌحه ب يه ایًکه ها بًای ؾٌمًی با ٤كب و وحیمه

آیؿ، ظمل  ی ٤كب و ؾٌمًی ٤كب هی های ٤كب و جى٘ئه اظىاواجی يیىث. ب١ٕی به هصكؾ ایًکه اون ٤كب و جمؿو ٤كب و ٌیىه

٤كْ  -کٍحگی ؾاقینٖالبحه پؿق  -وحیمی: آ٬ا، ٌماها با ٤كب ؾٌمًیؿ. يه، ها با ٤كب پؿقکٍحگّی آيچًايی يؿاقین کًًؿ بك ٤كب هی

کٍىقهائی که ایى ج٭لیؿ قا بكای ؼىؾٌاو قوا ؾايىحًؿ و ٠مل کكؾيؿ، شم  بكای  ج٭لیؿ ال ٤كبٌؿه اوث.  يؿاقین. ایى ظك٦، بكقوی

                                                           
 .ۺ٨۽ۻ/ۻۻ/۽ۺو هىئىالو بكگماقکًًؿه هكاون ؾهه ٨صك،  .بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو ظسۻ

 .۽٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۻ  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم همؿاو،ۼ

 .٨٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺ،  ٬ٕاییه  . بیايات ؾق ؾیؿاق قییه و هىئىالو ٬ىه۽

 .٩٧۽ۻ/ۻ/ۻ. بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ۾



 ٦ۿ

 

ٔكق و ٨اش١ه به باق يیاوقؾه؛ ظْحی آو کٍىقهائی که به ٜاهك به ١ًِحی و اؼحكا٠ی و ذكوجی هن قویؿيؿ، اها ه٭لؿ بىؾيؿ. ٠لث ایى 

 ها واقؾ ٌؿيؿ، هاوث. هكشا ٤كبیی ٨كهًگ که ٨كهًگ ٤كب، یٯ ٨كهًگ ههاشن اوث. ٨كهًگ ٤كب، ٨كهًگ يابىؾکًًؿهاوث 

ها قا ج٥ییك های اواوّی اشحما٠ی قا ال بیى بكؾيؿ؛ جا آيصائی که جىايىحًؿ، جاقیػ هلثهای بىهی قا يابىؾ کكؾيؿ، بًیاو٨كهًگ

 1ها قا ج٥ییك ؾاؾيؿ.ؾاؾيؿ، لباو آيها قا ج٥ییك ؾاؾيؿ، ؼٗ آي

 خًگ سَايی دؽمى.1.2
کكؾو، بكای  ليؿ؛ بكای هؤیىن ٠مل يحىايؿ کاقی ال پیً ببكؾ، ؾوث به شًگ قوايی هی  و٬حی که ؾق هیؿاو، ؾق ِعًه  ؾٌمى آو

لی کًًؿ. ایى های ه٭ابلٍاو هیؿاو قا ؼا  کًًؿ هلث ها. با شًگ قوايی و با جهؿیؿ و١ی هی کكؾو ؾل هلث  کكؾو، بكای ؼالی يااهیؿ

ايؿ. ایى شًگ قوايی ال اولیى قولهای اي٭الب جا  ه١ًایً ایى اوث که ؾق هیؿاو ٠ملی ٬ؿقت ه٭اوهث ؾق ه٭ابل ایى هلث قا يؿاٌحه

گ٩حًؿ جا ؾو وال ؾیگك بیٍحك  هايؿ، گاهی هی گ٩حًؿ ایى اي٭الب جا ؾو هاه ؾیگك بیٍحك يمی اهكول ، همچًاو اؾاهه ؾاقؾ. گاهی هی

جك،  قول هلث ایكاو قا هًىصن وال اوث که ایى اي٭الب با ٬ؿقت جمام به پیً ق٨حه اوث و قولبه]و چًؿ[ اهكول وی هايؿ. يمی

ؼىاهًؿ به هلث ایكاو  ؾهًؿ. هی های هؽحل٩ی ايصام هی اهكول شًگ وكؾ و شًگ قوايی قا با ٌکل جك کكؾه اوث. پكاهیؿجك، پكايكژی

ی بكویؿ. ایى ؼٙك بمقگی اوث یگك به شا های ولٙه جىايیؿ بؿوو اقجباٖ و اجّال با ٬ؿقت و به شىاو ایكايی بباوقايًؿ که ٌما يمی

 ۼ.کًًؿ  های ٠ٝین هلث قا ايکاق هی ها پیٍك٨ث ايؿ. آو که اهام به آو جىشه ؾاؾه

 به هى اوث؛ مهكؾ کكؾو يااهیؿ ایكاو، هلث ؾٌمًاو قوايی شًگ ٌگكؾهای ال یکی اهكول که باٌین ؾاٌحه جىشه قا ایى ها ی همه

 که - قا کٍىق ایى هعكک ٠ًاِك و ها ١٨ال يىل و ها شىاو يىل ؼىاهًؿهی. ؾاقم اِكاق هىئله ایى قوی هى ؾاقم، جىشه يکحه ایى

 
 
 آ٬ا بگىیًؿ کًًؿ، هؤیىن که اوث همیى هایً قاه ال یکی بیًؿاليؿ؛ کاق ال - ؾاقيؿ ؾيیا ی همه به يىبث هیايگیًی اهحیال یک ی٭یًا

 ۽.ٌىؾيمی کاقی يٍؿه، کاقی ؿاقؾ،ي ٨ایؿه

 و شًاظی ج١ل٭ات ظاکمیث بؿوو کًًؿ؛ قوٌى ج١ّب بؿوو قا ظ٭ائ٫ اوث؛ جبییى ؼىاَ، و يؽبگاو ههن کاقهای ال یکی

 ال یکی ٩ِیى شًگ ؾق. ٨همیؿ قا ظ٭ی٭ث بایؿ گفاٌث، کًاق بایؿ قا ایًها و شًاض. اوث هٕك ایًها. گىیًؿه آو ؾل بك و گكوهی

 همیًی. ؾاٌحًؿ گىياگىيی جبلی٥ات بىؾ، ه١اویه شًاض که ه٭ابل شًاض آو چىو. بىؾ ظ٭ی٭ث جبییى یاوك ٠ماق شًاب ههن کاقهای

 هن ؼیلی. بىؾه اول ال ایى کكؾه؛ ٨ك٪ هاي ٌیىه يیىث، شؿیؿ اؼحكا٠ات شمو ایى گىیًؿ،هی قوايی شًگ آو به اهكول ظاال که

 هن ـهى جؽكیب. بىؾيؿ هاهك قوايی شًگ ؾق که بیًؿهی قا، کاقهایٍاو هیکًؿ هيگا آؾم. ؼیلی قوايی؛ شًگ ایى ؾق بىؾيؿ هاهك

 اوث، آواو ـهى به ٜى وىء ٌؿو واقؾ کًیؿ، پیؿا شا یک وىءًٜی بگىیًؿ، چیمی ٌما به و٬حی. اوث ـهى ج١میك ال آوايحك

 ایى ال که کىی ایى. بىؾ آوايی کاق ؿ؛کكؾيهی واقؾ قا ٜى وىء کكؾيؿ،هی ا٨کًی ٌبهه آيها لفا. اوث وؽث ـهى ال کكؾيً پاک

 ٬ٕایای ؾق که بىؾ، یاوك ٠ماق شًاب کًؿ، ه٭اوهث و بایىحؿ قوايی شًگ ایى ه٭ابل ؾق که بىؾ ؾايىحه هى٧ٜ قا ؼىؾي ٘ك٦،

 - که قا هائی گكوه ایى ٘ىق همیى و ق٨ثهی ؼىؾی ٩ِى٦ و شبهه ٘ك٦ آو به شبهه، ٘ك٦ ایى ال اوب با که ؾاقؾ ٩ِیى شًگ

 آيها بكای هبال٥ی و ایىحاؾهی آيها ه٭ابل ؾق قویؿ،هی کؿام هك به بىؾيؿ، - هن ال شؿای شؿا هایجیپ یا هاگكؾاو اهكول، ج١بیكّ  به

 ؾچاق ای ٠ؿه یک ٌؿه، پیؿا اؼحال٦ ؾیؿهی شا یک. گفاٌثهی جؤذیك و کكؾهی قوٌى آيها بكای قا ظ٭ائ٭ی کكؾ؛هی ِعبث

 کكؾ؛هی جبییى کكؾ،هی ِعبث لؾ،هی ظك٦ بكایٍاو و قوايؿهی آيصا بىك٠ث قا ؼىؾي هىث، اآيه جىی هگى بگى ٌؿيؿ، جكؾیؿ

 ۾.کكؾهی بال قا ها گكه ایى

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۽ۼ، و ؼكاواو ٌمالیبیايات ؾق ؾیؿاق شىاياو اوحا. ۻ

 .٨٧۽ۻ/۽ۺ/۾ۻ ٕقهٔ،  بیايات ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًی .ۼ

 .ۺ٩۽ۻ/ۿۺ/٦ۼهای ا٬حّاؾی کٍىق،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ١٨االو بؽً۽

 .٨٨۽ۻ/ۿۺ/ۿۺو وپاه ظ٩اٜث ولی اهك،  .بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای ؾ٨حك قهبكی۾
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 تهاخن فشهًگی.1.3
  گىین،هی ؾاقم هى که ظاال ٌما ی١ًی يٍؿه؛ ا٠الم ویاوّی  و ا٠ح٭اؾی و ٨كهًگی ی شايبه همه ی ظمله یک با هىاشهین ها

 
 ٬ا٠ؿجا

الٞ لکى کًیؿهی ٬بىل هى ال ْ٘ الٞ بًؿه ا٨حؿ؛ هی اْج٩ا٪ ؾاقؾ آيچه ال يؿاقیؿ ا ْ٘  بیًنهی ؾاقم هى ا٨حؿ؛ هی اْج٩ا٪ ؾاقؾ آيچه ال ؾاقم ا

 ايؿ کكؾه ظمله بىؾه، همکى بكایٍاو که ابماقهایی ی همه با ؾٌمى ویاوی لٍکك و ؾٌمى ٨كهًگی لٍکك ا٨حؿ؛ هی اْج٩ا٪ ؾاقؾ چه

ایی ج٭ىیث ها، ویاوی ا٠ح٭اؾات کكؾو وىث ها، ؾیًی تا٠ح٭اؾا کكؾو وىث بكای ها به  هاشىاو شفب کٍىق، ؾاؼل ؾق ها يأق

 کاقهایی ایًها ه٭ابل ؾق ؼب،. کًًؿهی کاق ؾاقيؿ ؼىؾٌاو؛ ه٭اِؿ بكای هؽحل٧ وٙىض ؾق اذكگفاق و ١ْ٨ال هایشىاو بؽّىَ

هی، ظمب های بْچه گیكؾ؛هی ايصام ؾاقؾ
ْ
 ایًها ال بیً لکى ؾهًؿهی ايصام ؾاقيؿ ؼىبی کاقهای ج١ْهؿبا هىئىالو هئهى، هكؾهاو الل

 ه٩هىم ٌهاؾت، ه٩هىم شهاؾ، ه٩هىم هرل بااقلي ه٩اهین ایى که اوث همیى ههن، های٬لن ال یکی. بٍىؾ کاق کٍىق ؾق بایؿ

 ۻ.بمايؿ ليؿه بایؿ لله اظحىاب ؼؿا، بكای ِبك ه٩هىم ٌهیؿ، ی ؼايىاؾه ه٩هىم ٌهیؿ،

 یؽبیخُو فشهًگ.1.4
ی جىاو ؼىؾ ؾقِؿؾ ایى اوث که اي٭الب  ای قا هالظٝه هیکًؿ که با همه ی گىحكؾه اهكول هلث ها ؾق ه٭ابل ؼىؾ یک شبهه

اي ایى بىؾ که يگفاقؾ شمهىقی  اوالهی قا ال ؼاِیث و اذك ٔؿ اوحکباقی بیًؿالؾ. ال اول پیكولی اي٭الب، هماو شبهه و١ی

ؿ کًؿ، و  همه اوالهی که هىلىؾ اي٭الب اوث، پا بگیكؾ؛ ی جالي ؼىؾٌاو قا کكؾيؿ که شمهىقی اوالهی قا ال بًیاو يگفاقيؿ ٌق

ی ا٬حّاؾی کكؾيؿ، شًگ جعمیلی قا هٍث وال بك ایى هلث جعمیل کكؾيؿ،  البحه يحىايىحًؿ. ا٬ؿام ویاوی کكؾيؿ، هعاِكه

ىقی اوالهی ايؿاؼحًؿ، يحىايىحًؿ. به ایى های ؾقويی قا به شاو اي٭الب و يٝام شمه ؾٌمًاو ایى هلث قا جصهیم کكؾيؿ، ووىوه

ی هكؾم هئهى  های وپكکكؾه ٌىؾ وا٬ٗ کكؾ؛ چىو هؿا٨ٟ آو، ظاهی آو، ویًهيحیصه قویؿيؿ که يٝام شمهىقی اوالهی قا يمی

به  ايؿ. بعد هىئىلیى و ؾولث و بعد ایًها يیىث. یک و٬ث یک يٝام ٬ائن ها ايىاو هئهى ایى يٝام قا يگه ؾاٌحهاوث؛ هیلیىو

های هكؾم ی یک يٝاهًؿ؛ آو يٝام بكای اوحکباق ؼٙكی يؿاقؾ. یک و٬ث یک يٝام هحکی به ایماو چًؿ ي٩ك اوث و یک ٠ؿه هكجم٬ه

ایى قا اوحکباق ٨همیؿه اوث.  .ٌىؾ جکاو ؾاؾهای هكؾم، به پٍحیبايّی ٠می٫ هكؾم اوث، ایى يٝام قا يمیاوث، هحکی به ؾل

های ٠لمی، مى اهىاّل ٌما هكؾم، ایى یک يمایً بىیاق باٌکىه و پك٠ٝمث بىؾ. پیٍك٨ثبه ۲۲ها، همیى  همیى قاهپیمائی

کىی ال هىئىلیى با  -جك ال پیً ٌؿه اوث  های هؽحل٧، ١ٌاقهای اي٭الب که ؼىٌبؽحايه ليؿه ها ؾق ِعًهظٕىق شىاو

آلاؾی، به اوالم، به ایى ٬ايىو اواوی کًًؿ به اوح٭الل، به ٌىؾ؛ ا٨حؽاق هیٌكهًؿگی يىبث به ١ٌاقهای اي٭الب هىاشه يمی

ايؿ که بایؿ ال هعحىای يٝام هك چه  ٌىؾ جکاو ؾاؾ. آيها به ایى يحیصه قویؿهؾهؿ که يٝام قا يمیيٍاو هی -ه١حبك و پكه٥م و پكه١ًا 

ای هؽحل٧ هجىايًؿ کن کًًؿ. ایى جهاشن ٨كهًگی که بًؿه چًؿ وال ٬بل گ٩حن، ایى ٌبیؽىو ٨كهًگی که ايىاو ؾق بؽًهی

بیًؿ، به ایى يیث اوث؛ با ایى ٬ّؿ اوث؛ اي٭الب  های هؽحل٩ی هیکكؾ و اهكول هن ايىاو آو قا ؾق بؽ٠ًالئن آو قا هٍاهؿه هی

قا ال هعحىای ؼىؾ، ال هٕمىو اوالهی و ؾیًی ؼىؾ، ال قوض اي٭البی ؼىؾ جهی کًًؿ و شؿا کًًؿ. ایى، ال هماو ي٭اٖ ظىاوی 

ها اهمیث بیىث و يه بهمى قا  ی بیىث و يه بهمى اوث. ؼیلی ٘لبؿ. ایى هن هرل هماو ٬ٕیههی اوث که هىٌیاقی هكؾم قا

ی ه٭اٟ٘ همیى شىق  ی ٠مل هن، ایى ٨هن ؼىؾجاو قا به کاق بىحیؿ؛ ؾق همه ها ایى قا ٨همیؿیؿ، ؾق هكظله ي٩همیؿيؿ، ٌما جبكیمی

کًًؿ؛ هلث کاهال  هىٌیاقيؿ. ؼىؾ ایى هن یکی ال كول ؾقک هیاوث. اهمیّث ظىاؾخ قا بایؿ هلث ها ؾقک کًؿ؛ و ؼىٌبؽحايه اه

 ۼ.ايؿ، ٬ؿقت جعلیل پیؿا کكؾيؿ بكکات اي٭الب و يٝام شمهىقی اوالهی بىؾه اوث. هكؾم بیؿاق ٌؿه

ث ـهى بكقوی ؼىاهًؿهی ؾاقؾ؛ وشىؾ که اوث ظ٭ی٭حی یک ٨كهًگی جهاشن
ْ
ث ق٨حاق بكقوی و ها هل

ْ
 ظْحی يىشىاو، شىاو، - ها هل

 ی شمله ال ٌىؾهی کٍىق واقؾ که هایی بالی اوباب ایى اوث؛ همیى ی شمله ال ایًحكيحی هایبالی ایى. کًًؿ اذكگفاقی - کىؾک

اب و ؾاق ه١ًی ؾاؼلّی  بالی اوباب جىلیؿ ی ٬ْٕیه وك چ٭ؿق هى که اوث همیى
ْ

 که کاق ایى هىئىلیى ال ب١ٕی با ؼىقؾم ظكَ شف

  بعمؿالله البْحه بکًًؿ؛ ؾيبال قا کاق ایى
 
 هن قا جّمین هماو ٌاءالله او ظاال ٌؿ، گك٨حه لهیًه ایى ؾق جّمیمی یک ایًصا ٜاهكا

 کكؾيؿ؛ ؾقوث ؼىبی های٠كووک هىئىل، و ١ْ٨ال های ؾوحگاه ال یکی ؾق آهؿيؿ ها ؾووحاو ؼب،. بٍىؾ اشكایی که کًیؿ ؾيبال

                                                           
 .۾٩۽ۻ/٧ۺ/۽ۻٌهؿای اوحاو چهاقهعال و بؽحیاقی،   .بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای وحاؾ کًگكهۻ

 .٨٧۽ۻ/ۻۻ/٨ۼ ٌك٬ی،   بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال هكؾم آـقبایصاو ۼ.



 ٨ۿ

 

 و باقبی ه٭ابل ؾق آهؿيؿ ایًها که بكايگیؽث - قا ها ؼاقشی قا، هؽال٩یى ی١ًی - قا ه٭ابل ٘ك٦ ظْىاوْیث هن اْول بىؾ؛ هن ؼىب

 ٨الو به آهؿیؿ ٌما که اوث ایى ٌما کاق اٌکال که گ٩حن ایًها به هى. يگك٨ث ولی کكؾيؿ؛ ؾقوث قا[ ها٠كووک] ایى ایًها، هايًؿ

 که ٨كهًگی پیىوث ببیًیؿ، - ًٌاوؿ میي اِال   ها ی بْچه قا ٌما ٠كووک ایى بالاق، ؾق آوقؾیؿ قا ؾؼحكی یک قا، پىكی یک يام،

-هی ها ی بْچه قا بحمى ًٌاوؿ،هی ها ی بْچه قا ٠ًکبىجی هكؾ که ظالی ؾق ٨٭ٗ، اوث ٠كووک یک ؼب، - اوث ایًها گىیینهی

 ؾق ،کكؾهی کاق ؾاٌث ٨یلن ؾق که ٠كووکی هماو بیًؿهی که ب١ؿ ؾیؿه، آيصا قا ٨یلن ایى ايؿ، کكؾه ؾقوث ٨یلن بیىث ؾه. ًٌاوؿ

 بایىحی ٌما[.  اوث] ٨كهًگی پیىوث ایى ًٌاوؿ؛ هی قا ٠كووک بؽكیؿ؛ هى بكای قا ایى گىیؿهی هاؾقي و پؿق به هىث، ه٥اله

 ه١ْك٨ی ٠كووک ایى ایًکه بكای کكؾیؿهی ؾقوث کىؾک ٨یلن بیىث ؾه ٠كووک، واؼث کًاق ؾق واؼحیؿ، که قا ٠كووک ایى

کىث و يؿاقؾ بالاق يٍؿ، ه١ْك٨ی و٬حی[  ولی] ؼكيؿ،هی ؼىؾٌاو و٬ث آو ٌؿ، ه١ْك٨ی که ب١ؿ ها؛ بْچه پیً بٍىؾ  و ٌىؾ؛هی وٌق

کىث ث چًیى یک ی١ًی. ٌؿ وٌق
ْ
 ۻ.اوث وا١٬ْیحی یک ٌکل ایى به ٨كهًگی جهاشن ایى هكظال به. کكؾ بایىث قا هاییؾ٬

 ياتُی فشهًگی.1.5
ی ال جٍکیّل  -٭اله اي قا ؾیؿه بىؾم البحه وه، چهاق هاه ٬بل ال ایى، هى ه -هى پكیكول ؾق قولياهه  قا  «ياجىی ٨كهًگی» گماٌق

ی با ٌىقوی واب٫ یک هصمى٠ه ی ه٭حؿق يٝاهی به ها ؾق اقوپا به ٠ًىاو ه٭ابلهؼىايؿم. ی١ًی ؾق ه٭ابل پیماو ياجى که اهكیکایی

کكؾيؿ، ظاال یكه ال آو اوح٩اؾه هیوشىؾ آوقؾيؿ؛ اها بكای وكکىب هك ِؿای ه١اقْ با ؼىؾٌاو ؾق هًٙ٭ه ؼاوق هیايه و آویا و ٤

هاوث که ایى اج٩ا٪ ا٨حاؾه یک ياجىی ٨كهًگی هن به وشىؾ آوقؾه ايؿ. ایى، بىیاق چیم ؼٙكياکی اوث. البحه ظاال هن يیىث؛ وال

ها و که ظاال ایًحكيث هن ؾاؼلً ٌؿه اوث و هاهىاقه -های گىياگىو اوث. هصمى٠ه ی ليصیكه ی به هن پیىوحه ی قوايه

ؾق شهث هٍؽّی ظكکث هی کًًؿ جا وكقٌحه ی جعىالت شىاهٟ قا به ٠هؿه بگیكيؿ؛ ظاال که ؾیگك ؼیلی  -ها و قاؾیىها ىیمیىوجل

.هن آواو و قو قاوث ٌؿه اوث
 ۼ

 گشاییهقشف.1.6
هرل ؼىقه که ٤كب   گكایی هّك٦کًن: وكا٢ ایى  ؾاق ٠كْ هی های ؼايههای شىاو و به ؼاينهای هىلماو، به ؼاينهى به ؼاين

به شاو شىاهٟ ؾيیا و ال شمله شىاهٟ کٍىقهای ؾق ظال جىو١ه و کٍىقهای قو به پیٍك٨ث و ال شمله کٍىق ها ايؿاؼحه اوث، 

-هایی ؾق بؽًهای کىايی که همىكايٍاو یا ؼىؾٌاو هىئىلیثيكویؿ. هّك٦ بایؿ ؾق ظؿ اللم باٌؿ، يه ؾق ظؿ اوكا٦. ؼاين

لعاٚ ؾوقی ال اوكا٦، يىبث به ؾیگكاو الگى باًٌؿ. بایؿ بكای ؾیگكاو ؾقن باًٌؿ و يٍاو های هؽحل٧ کٍىق ؾاقيؿ، بایؿ ال 

ها  ؼىاهین بگىیین ایى هاوث که اویك لقولیىق و شىاهك آالت و ال ایى ٬بیل ٌىؾ. يمیؾهًؿ که ٌؤو لو هىلماو باالجك ال ایى ظك٦

ی ها هعحاز کمکًؿ،  ث که ؾق ؾوقايی که بىیاقی ال هكؾم شاه١هؼىاهین بگىیین ٌؤو لو هىلماو باالجك ال ایى او ظكام اوث؛ هی

های ها و هًًآالت بؽكيؿ، ووایل ليؿگی قيگاقيگ بؽكيؿ و ؾق ايىاٞ و ا٬ىام قوي کىايی بكويؿ پىل بؿهًؿ ٘ال بؽكيؿ، لیًث

 ۽ليؿگی، اوكا٦ کًًؿ. اوكا٦، الگىی لو هىلماو يیىث.

قا کًاق بگفاقؾ و ؼىؾي قا ال آو   گكایی هّك٦ی  ی ها بایؿ قوظیه ىیین که شاه١هگ ؾهین و هی ؼىاهین و ١ٌاق هی ها اگك هی

ٌىؾ، قها کًؿ، ٠مل به آو، هحى٧٬ به ٠مل هاوث. ها هىحین که بایؿ ایى قا به هكؾم  های ٤كبی جكویس هیچیمهایی که ؾق ٨كهًگ

ظال ال هكؾم جى٬ٟ ؾاٌحه باٌین  مکى باٌین، اها ؾق٠یىٌىؾ ؼىؾ ها ؾچاق ايىاٞ و ا٬ىام جٍكی٩ات و جصمالّت ه یاؾ بؿهین. هگك هی

 ۾ؾهًؿ، ها بایؿ ٠مل کًین. که جصمالجی يباًٌؿ؟ٖ اگك ؾق شاهای ؾیگك ١ٌاقي قا هی
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 خًگ يشم، فضای هداصی.1.7
 بكاؾقاو ٌما به هى. اوث بمقگىاق اهام و يٝام هایهؿ٦ و يٝام با ها هایشىاو و ها هكؾم همكاهی ها های٨كِث جكیى بمقگ ال یکی

 ایى هىحًؿ؛ هاشىاو ٠مؿه بهمى، وؾْوم بیىث یا ٬ؿن قول های قاهپیمایی ایى ؾق کًیؿ يگاه که ؾهنهی جىْشه ٠میم ؼىاهكاو و

 ٬كاق جؽكیب بمباقاو لیك ؾق ایًحكيحی، و جّىیكی و ِىجی های قوايه ی وویله به قول ٌبايه که هىحًؿ هاییشىاو هماو هاشىاو

 هماقها ا٠حباق یک با و قوايه، ِؿها جّىیكی، و ِىجی های قوايه ؾيیای ؾق. هصالی ؾيیای ؾق ؾيیا؛ ؾق وثا ٤ى٤ایی ؾاقيؿ؛

-هی و١ی ب١ٕی بكگكؾايًؿ، ؾیى ال قا هاشىاو کًًؿهی و١ی آيها ال  ب١ٕی هىحًؿ؛ ها هایشىاو ا٨کاق بمباقاو ظال ؾق قوايه،

 قا آيها کًًؿهی و١ی ب١ٕی کًًؿ، واؾاق اؼحال٦ ایصاؾ به قا آيها کًًؿهی ١یو ب١ٕی کًًؿ، هًّك٦ اوالهی يٝام ال قا آيها کًًؿ

 ٘ىق به بمباقاو ایى بؿهًؿ؛ وى٪ بیکاقگی و ولًگاقی به قا آيها کًًؿهی و١ی ب١ٕی بگیكيؿ، ؼىؾ ؼبید هایهؿ٦ ؼؿهث ؾق

 اوث؛ ايصام ظال ؾق ایًحكيحی و ّىیكیج و ِىجی های قوايه و ها ؾوحگاه همیى ی وویله به و ها هایشىاو وك قوی بك ؾائن

 ١ٌاق و آیًؿ هی بهمى ؾْوم و بیىث قول ؾق کٍىق وكجاوك ؾق هاشىاو همیى ال هیلیىو ها ؾه بیًیؿ هی کًیؿهی يگاه ٌما ظال ؾق٠یى

 چیم ایى ؛کًًؿهی اقاؾت ابكال اوالهی يٝام به يىبث اوالم، به يىبث اهام، به يىبث و کًًؿهی اظىاوات ابكال و ؾهًؿهی

ث ایى يیىث، کىچکی  ۻ.اوث بمقگی بىیاق ٨ِك

 

 هَاًغ ػیبػی.2

 المللیها َ بشخی هؼاهذات بیىکشدو بٍ عیاعتػمل.2.1
المللی،  های هكبىٖ به ب١ٕی ال ه١اهؿات بیى  های بايک شهايی، ویاوث ج١ؿیل، ویاوث  ]٠مل کكؾو به[ ویاوثیکی ؾیگك، 

 .ها قا ٠مل کكؾو، شمو هىايٟ پیٍك٨ث ؾق کٍىق اوث  یاوثها؛ ایى و به ٬ىل ؼىؾٌاو کًىايىیىو

 اعتکباس يفُر َ تغلظ.2.2

 ٠٭ب يگه ؾاٌحه هی
 
ٌؿ. آو قول ویاوث ؾيیای  ٌؿ و اوح١ؿاؾها وكکىب و به ليصیك کٍیؿه هی کٍىق ها ؾق ؾوقاو ٘ا٤ىت ٠مؿا

ی قا بكای ؼىؾٌاو يگه ا ى بىؾ که گاو ٌیكؾهای -اوحکباق يىبث به کٍىقها  ۀهرل ویاوث همیٍ -اوحکباقی يىبث به کٍىق ها 

ؼىاوحًؿ ال ي٩ث، ه١اؾو، هًابٟ و بالاق هّك٦ کٍىق اوح٩اؾه کًًؿ.  هی پىًؿیؿيؿ؛ فا پیٍك٨ث کٍىق قا يمیؾاقيؿ؛ ل

ؼىاّق ؼىاو ؼىؾ قا  کًًؿه و قیمه ها هّك٦ ها ٌىؾ؛ آو جىايىحًؿ ببیًًؿ کٍىقی ال لعاٚ ٠لمی پیٍك٨ث کًؿ و ق٬یب آو يمی

 ۼ.ها بىؾ ها و بكياهه ها هن هماو ویاوث ها و بكياهه ها بىؾ؛ ویاوث به آو  ٘لبیؿيؿ؛ ظکىهث هن وابىحه یه

 هاتدشبگیاعتفادٌ دؽمى اص بی.2.3
کًؿ، ایى ؼّىِیات  یی که ليؿگی هی یکی ال ههمحكیى آقلوهای هك شىايی، چه پىك، چه ؾؼحك، ایى اوث که ؾق هعیٗ و شاه١ه

پیٍك٨حه ال لعاٚ ٠لن و هؿيیث باٌؿ؛ ال ٠ؿالث و قوابٗ اشحما٠ّی ايىايی و اؼال٬ی ايىايی   او، یٯ شاه١ه  اه١هقا هٍاهؿه کًؿ؛ ش

ا ؾق ]چًؿ[ وال پیً وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. کاق بمقگی که هلث ه  -بؽّىَ شىاياو   -ا٨كاؾ   بكؼىقؾاق باٌؿ و ا٫٨ قوًٌی بكای همه

آقهايی   اگك پًصاه وال و یا ظْحی وی وال لوؾجك ايصام گك٨حه بىؾ، اهكول ایى شاه١ه  -هی ی١ًی پؿیؿآوقؾو اي٭الب اوال -ايصام ؾاؾ 

های ب١ؿ ال هٍكو٘یث، اگك هلث ایكاو جىايىحه بىؾ  وشىؾ آهؿ، یا وال ؼىؾهاو ؾاٌحین. و٬حی هٍكو٘یث به  قا ؾق کٍىق و ؼايه

ای باٌین که هن  جىايىحین ٌاهؿ شاه١ه ٌؿ و ها اهكول هی كوٞ هیهماو کاقی قا بکًؿ که ؾق اي٭الب اوالهی کكؾ، قاه ال آو لهاو ٌ

بكؼىقؾاق ال اظىان ه١ًىیث و   بكؼىقؾاق ال ٠ؿالث اوث، هن یٯ شاه١ه  ال لعاٚ ٠لمی و ١ًِحی پیٍك٨حه اوث، هن یٯ شاه١ه

بىؾ، يگفاٌحًؿ ایى جعىل چًاو جعىلی   ها ؼیلی ههن اوث، ولی و٬حی هلث ایكاو، جًٍه ایماو ه١ًىی اوث که ایى بكای شىاو

ؼىاوث یا ظأك به  که هلث ایكاو يمی کاهال  ؾ٬ی٫ و ٠لمی ؾاقؾ؛ يه ایى  گىین يگفاٌحًؿ، یٯ هعاوبه که هی ِىقت بگیكؾ. ایى

جصكبگی هلث و قهبكاو آو اوح٩اؾه کكؾيؿ و ظكکث ٠ٝیمی که ؾق ایى کٍىق  هٍكو٘یث ال بی  ٨ؿاکاقی يبىؾ؛ چكا، لیکى ؾق ؾوقه
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وشىؾ آهؿه بىؾ، به بیكاهه کٍايؿيؿ و ال ؾقوو آو قا پىچ  به  -ها بىؾ  بؿبؽحی  همه  که وكچٍمه -هؿت پاؾٌاهاو  حبؿاّؾ ؾقال٠لیه او

و هًهؿم کكؾيؿ. هاشكای هٍكو٘یث یکی ال هاشكاهای جلػ جاقیػ اؼیك هاوث. هلث ایكاو واقؾ هیؿاو ٌؿيؿ؛ قهبكاو قوظايی، 

کاقی   ؾاؼل کٍىق هكؾم قا بىیس کكؾيؿ؛ هلث هن ؼىب ٨ؿاکاقی کكؾيؿ؛ اها چىو جصكبه٠لمای بمقگ و هكاشٟ ال يص٧ و ال 

قول  گكاو بیگايه جىايىحًؿ ایى ظكکث قا ال ؾقوو هًهؿم و ؼًری کًًؿ و ال بیى ببكيؿ. البحه آو ها و ولٙه يؿاٌحًؿ، ؾٌمًاو، ي٩ىـی

ها ولٙه،  کًؿ. هؿ٦ آو کكؾ که اهكول آهكیکا ای٩ا هی ا هی٘ىق هٍؽُ ؾولث ايگلیه بىؾ و ؾق ؾيیا هماو ي٭ٍی قا ای٩ ؾٌمى به

های آویا و آ٨كی٭ا و هك  ؾاٌحى هلث های هلی و ٠٭ب يگه  ها بكای هکیؿو ذكوت گٍایی، ؾؼالث ؾق اهىق هلث ايؿالی، شهاو ؾوث

که هلث بكای آو ظكکث کكؾه های پیچیؿه، هٍكو٘ه قا به ٤یك آو قاهی  های اول با اوح٩اؾه ال قوي شای ؾیگك بىؾ. ؾق هماو ٬ؿم

هًعك٦ کكؾيؿ؛ ب١ٕی ال قهبكاو هٍكو٘ه قا هحهن کكؾيؿ، ب١ٕی قا ا٠ؿام   -اوالم   ی١ًی قاه اوح٭الل و آلاؾی ؾق لیك وایه -بىؾ

 ی ایاؾی ؼىؾٌاو، ٨ٕا قا جعث ي٩ىـ گك٨حًؿ. ؾه وویله يٍیى کكؾيؿ و با ٤ى٤اگكی به کكؾيؿ، ب١ٕی قا جكوق کكؾيؿ، ب١ٕی قا ؼايه

اؼاو پهلىی قا وكکاق  پايمؾه والی هن که گفٌث، ايگلیىی ها بؿل ٨ى هٍكو٘ه و ظكکث ٠ٝین هلث ایكاو قا لؾيؿ؛ ی١ًی ٔق

آوقؾيؿ. هلث جصكبه يؿاٌث؛ ظْحی قهبكاو هن جصكبه يؿاٌحًؿ؛ بًابكایى ؾٌمى جىايىث کاق ؼىؾي قا بکًؿ؛ لفا آ٤ال ایى ظكکث 

ها قا وك  ٘ىل ایى هؿت هك کاق جىايىحًؿ، با ایى هلث هٝلىم و با ایى کٍىق کكؾيؿ. پهلىی بمقگ، هٍحاؾ يىؾ وال جؤؼیك ا٨حاؾ و ؾق

بك هلث جعمیل کًًؿ؛ و   -که هکمل وكيىٌث ویاه هلث په ال اوحبؿاؾ ؾاؼلی بىؾ   -بیگايه قا   که ولٙه کاق آوقؾيؿ، بكای ایى

اٌحهای بىیاق ِاؾ٬ايه هلث به پیٍك٨ث قا ٨كو بؽىابايًؿ، با که  های ؾيیا آًٌاوث، بكای ایى ؾايىحًؿ هلث با پیٍك٨ث چىو هی

ال او ؾقی٣ کكؾيؿ و هلث قا به   -که ٠لن و پیٍك٨ث بىؾ  -ابماقهای لق٪ و بك٪ جمؿو، وك هلث قا گكم کكؾيؿ و ظ٭ی٭ّث جمؿو ٤كبی قا 

ؾاؾو ٤فای ؾاقای پكوجئیى و   یشا ای که گكوًه اوث و همکى اوث وكا٢ ٤فا بكوؾ؛ اها به ٜىاهك وكگكم واؼحًؿ؛ هرل بچه

های  ها ایى هلث ؾق وؽحی ویحاهیى، با پ٩ٯ يمکی اٌحهایً قا ال بیى ببكيؿ جا ؾیگك هیلی پیؿا يکًؿ؛ ایى کاق قا با هلث کكؾيؿ. وال

مم قاوػ و يا٨ف که لهیًه بكای اي٭الب اوالهی آهاؾه ٌؿ. قهبكی ظکین، ُپك٬ؿقت، با اقاؾه و ٠ بیگايه گفقايؿ جا ایى  ياٌی ال ولٙه

وشىؾ آهؿ و واقؾ هیؿاو ٌؿ؛ هلث هن جصكبه پیؿا کكؾه بىؾيؿ؛ لفا اي٭الب اوالهی ٌکل گك٨ث و  ها، ؾق هیاو هكؾم به ؾل  ؾق همه

هٍكو٘ه، قهبكاو و   اذك هايؿ؛ چىو هلث و قهبكاو ؾق اي٭الب اوالهی جصكبه پیؿا کكؾه بىؾيؿ. ؾق ؾوقه ایى ؾ١٨ه جك٨ًؿ ؾٌمى بی

های ٬بلی چ٭ؿق ؼٙكياٮ اوث؛ لفا ظّاقهای ؼىؾٌاو قا بكچیؿيؿ و ههیای ٬بىل  ؾايىحًؿ کمیى بیگايگاو با آهاؾگی هكؾم يمی

  ال جصكبه  ؾٌمى ٌؿيؿ؛ ؾٌمى هن آهؿ و هك کاق ؼىاوث، ؾق ایى کٍىق کكؾ. ایى ؾ١٨ه ؾق اي٭الب اوالهی، با اوح٩اؾه  ظمله

قو٩ًٌکكاو ِاؾ٪ ها ٨همیؿيؿ که بایؿ ظّاق ه١ًىی ی١ًی ظّاق ایماو،  هٍكو٘یث، هن هلث ها، هن قهبكاو قوظايی ها و هن

قا » هكگ بك آهكیکا«بیًیؿ هلث ها  که هی های ؾٌمى هعکن يگه ؾاقيؿ. ایى های اي٭البی و ظّاق بیؿاقی قا ؾق ه٭ابل جى٘ئه اقلي

هكگ بك «جى٘ئه ٌؿو هماو. ؾق وا٬ٟ  اوحکباق شهايی هماو، و اویكّ   ؼا٘ك ایى اوث که ٩٤لث ال جى٘ئه کًؿ، به ٨كاهىي يمی

یٙاو الْكشین«گىیًؿ، هرل هماو  یی که هكؾم ها هی»آهكیکا
ْ

ه هى الٍ
َْ
بىن الله «٬كآو ٬بل ال   اوث که اول هك وىقه» ا٠ىـ بالل

ظٕىق به ؼؿا ال ٌیٙاو قشین بكای چیىث؟ بكای ایى اوث که ايىاو هئهى یٯ لعٝه   ٌىؾ. اوح١اـه گ٩حه هی» الْكظمى الْكظین

هكگ بك « هؿام ظّاق ه١ًىی و ایمايّی اووث.ظمله به او و اي  ٌیٙاو قا ٨كاهىي يکًؿ؛ یٯ لعٝه ال یاؾ يبكؾ که ٌیٙاو آهاؾه

اقی که ؾق ایى کٍىق ؾاٌحه هن بكای ایى اوث که هلث ٨كاهىي يکًؿ ولٙه» آهكیکا ها  ايؿ و ؾوث آو گكاو شهايی هًا٨ٟ وٌك

ها همیٍه ؾيبال ایى هىحًؿ که هماو هًا٨ٟ قا بال ؾق ؾاؼل ایى کٍىق بكای ؼىؾٌاو جؤهیى کًًؿ و  آوايؿ.  کىجاه ٌؿه، ال یاؾ يبكؾه

ایى کٍىق، بك ذكوت و ٠لن و ٨ًاوقی ؼىؾ بی٩مایًؿ. په هلث ایكاو ؾیك ٌكوٞ کكؾ؛ ال   به ٬یمث يابىؾی اوح١ؿاؾ شىاياو و آیًؿه

هلث پیً آهؿه بىؾ، به و١ٔیث هٙلىبی که اول ٌكض ؾاؾم، یٯ وال و  اي٭الب اوالهی ٌكوٞ کكؾ. بكای جبؿیل و١ٔیحی که بكای

وشىؾ بیایؿ. ها اهكول هبال٣ لیاؾی  ؾو وال و ؾه وال کا٨ی يیىث؛ ایى ج٥ییكاّت ٠ٝیّن ٠می٫ّ اشحما٠ی بایؿ ؾق ٘ىل چًؿ يىل به

اي٭الب اوالهی ظٕىق ؾاٌحًؿ و شايايه کاق  این. کىايی که ؾق وًیى ٌما یا ايؿکی ال وًیى ٌما بیٍحك، ؾق ال ایى قاه قا پیً ق٨حه

 ۻهای ؼىبی کكؾيؿ. ها هن ؾق ٘ىّل ]ایى چًؿ[ واّل گفٌحه جالي قول ؼىب ايصام ؾاؾيؿ؛ يىل ب١ؿ ال آو ؼىؾ قا آو  کكؾيؿ، وٜی٩ه

                                                           
 .۽٨۽ۻ/ۼۻ/۾ۼ  آهىلاو، های اوالهی ؾايً  . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ا٠ٕای ايصمىۻ



 ۻ٦

 

 ت ایشاوتالػ بشای هشػُب َ هأیُط کشدو هلّ .2.4

جىاو   -جىاو   ؼىؾ ها، با همه  ها ؾق هًٙ٭ه قیمهای ایى ؼكؾهؾهًؿگاو بك هىًؿهای لق و لوق و همچًیى  وكاو اوحکباق، جکیه

کًًؿ هلث ایكاو قا هك٠ىب کًًؿ، هلث ایكاو قا هؤیىن کًًؿ. هك کىی  و١ی هی -ٌاو  ٌاو، جىاو ویاوی جبلی٥اجیٌاو، جىاو  هالی

های ا٬حّاؾی،  ٠ملی، جاليهای  یابؿ که جالي هی جبلی٥ات ویاوی بؿؼىاهاو هلث ایكاو قا ؾيبال کكؾه باٌؿ، ایى قا ؾق

های ویاوی، جهؿیؿهای اهًیحی و يٝاهی، همه بكای ایى اوث که ایى هىشىؾ ١٨ال، ليؿه، پكيٍاٖ و پكهمّث جىايا، ی١ًی  جالي

هلث ایكاو قا که ؾق ووٗ هیؿاو با ٌصا٠ّث جمام ایىحاؾه اوث و ؾق ظال ظكکث به شلى اوث، ال پیٍكوی بال بؿاقيؿ، او قا يااهیؿ 

که اهام بمقگىاق ایى ١ٌاق قا به ها ج١لین ؾاؾ، » جىايین ها هی«، او قا ال ظٕىق ؾق ایى ٠كِه بحكوايًؿ. ؾق ظ٭ی٭ث ؾق ه٭ابل ١ٌاق کًًؿ

جىاو ؾق پی ایى   جىايیؿ؛ با همه ؼىاهًؿ به هلث ایكاو ب٭بىاليًؿ که ٌما يمی ، هی»جىايین هی«ین یاي٭الب به ها شكأت ؾاؾ که بگى

ق٤ن  ؼىاهن بك قوی ایى يکحه جکیه کًن که ٠لی ها بىؾ. و هى هی های آو اوز ١٨الیث ۺ٦٩ قا ؾيبال کًًؿ. وال هىحًؿ که ایى هؿ

ؾيیا، ال   های ؼىؾ، به همه گیكی با ظكکات ؼىؾ، با پیٍك٨ث ؼىؾ، با جّمین ۺ٩ها، هلث ایكاو ؾق وال  ها، به کىقی چٍن آو آو

 ۻ».جىايین ها هی«که  ٘ىق هکكق ٨همايؿ شمله به ؾٌمًاو، بال هن به

 تسشیف زمایك تاسیخی.2.5
ای ٌكوٞ ٌؿه ؾق جٙهیك قژین ٘ا٤ىت، قژین پهلىی. ظاال ای کاي یک چیمی بىؾ که ٬ابل  چًؿ وال اوث یک ظكکث هىـیايه

-هیهای آيها، با ایًکه ؼب ؼیلی و١ی  به ٌؽّْیث يىیىًؿ قاشٟ یهایی هن که چیم هجٙهیك بىؾ، ٬ابل جٙهیك هن يیىثٖ هماي

کًًؿ. یک قژیمی که هن ٨اوؿ بىؾ، هن ١ٔی٧ بىؾ، ظال ياچاق به یک چیمهایی ا٠حكا٦ هی کًًؿ ا٘كا٨ً قا شمٟ بکًًؿ، ؾق٠یى

هن وابىحه بىؾ، هن هًعك٦ بىؾ، هن بٍْؿت ٤یك هكؾهی بىؾ، هن بٍْؿت ا٨كاؾي و اٌؽاًِ وىؾ٘لّب ٌؽّی بىؾيؿ، ٬ابل 

ا  ایؿ؛ یک ظكکحی ؾق ایى لهیًه  ٬ابل ؾ٨اٞ اوث؟ ؼب، ٌما آو ؾوقه قا که يؿیؿهؾ٨اٞ اوث؟ هىیؿا ٬ابل ؾ٨اٞ اوث؟ هعْمؿٔق

های بؿی يبىؾيؿ، اؤاٞ بؿی يبىؾ؛ په چكا ایًها آؾم !٠صب«گیكؾ و هؿ٨ً ایى اوث که یک شىاّو اهكول بگىیؿ ؾاقؾ ايصام هی

 ۼ.گیكؾها ال ؼاقز ؾاقؾ ايصام هیی لیك وئال بكؾو اي٭الب؛ ایً گكؾؾ به هىئلهبكهی  ؛ اِال  همه»اي٭الب کكؾیؿ؟

 ؾٌمى، ههْن  اهؿا٦ ال یکی اي٭الب، اوایل ال. کًؿهی کاق اوالهی اواوّی  ي٭ٙه ایى ه٭ابل هىٟٔ ؾق ؾقوث ؾٌمى، اهكول

 قا اوالم و اي٭الب و شًگ ظ٭ای٫ که ٌؿهی پیؿا همؾوقی ٬لن یا ظًصكه کٍىق ؾاؼل ؾق و٬ث یک اگك. بىؾ جاقیػ و ظ٭ای٫ جعكی٧

 کٍىق ؾاؼل ؾق اگك هن اهكول. اوث ٘ىق همیى يیم اهكول. ٌىؾهی بلًؿ ؾيیا ا٘كا٦ ال جٍىی٫ ٨كیاؾهای ؾیؿیؿهی کكؾ،هی ٧جعكی

 آو ؾق که بًىیىًؿ و بگىیًؿ چیمی کٍىق ایى و هلث ایى و اوالم ؾٌمًاو کكؾو قأی و اوحکباق ؾل کكؾو ؼىي ؼا٘ك به کىايی

 هىقا او بكای اوحکباق جبلی٥اجی هایؾوحگاه ٘ك٦ ال ؾيیا ؾق که بیًیؿهی باٌؿ، اي٭الب های چهكه و اي٭الب جاقیػ و اوالم جعكی٧

 کىی اگك. هىحًؿ ؼىؾٌاو ؾیؿ و بیًً جابٟ هاايىاو. اوث ههْمی بىیاق هىٔىٞ جبییى،ٖ کًًؿهی جٍىی٫ قا او و کًٍؿهی

 هماو ایى. اوث کٍايؿه گمكاهی ومث به قا هكؾم اقاؾه و بالو و ٠مل وا٬ٟ ؾق ی١ًی کًؿ، جعكی٧ هكؾم چٍن ؾق قا ظ٭ای٫ بحىايؿ

 چیمی و کًًؿ ٨كوایی ٬لن هلث ایى هایهصاهؿت و ه٭ؿوات و اوالم ٠لیه کىايی اگك اهكول. ؼىاهؿهی ؾٌمى که اوث چیمی

 قیٍی و ؿکًً اٜهاقيٝكی - ؼؿا قاه هصاهؿاو و ها ٌهیؿاو ی١ًی - کٍىق ایى ٨كليؿاو بهحكیى ٠لیه کىايی اگك بًىیىًؿ؛

 ویاوحمؿاقاو و قاؾیىها جٍىی٫ هىقؾ بیًیؿهی بًىیىًؿ؛ چیمی و بميًؿ ظك٨ی ٌهاؾت و شهاؾ و بىیس ٠لیه کىايی اگك بصًبايًؿ؛

 که کىايی چه ؾاقؾ، کاقُبكؾ وویٟ های ظىله ؾق بیاياجٍاو که کىايی چه - ا٨كاؾ همه اهكول. گیكيؿهی ٬كاق ؼاقشی يىیىًؿگاو و

ك وؽًايٍاو كکىچکح های ظىله ؾق
ْ
 و هىئولًؿ - ٤یكه و کاقگكی هایهعیٗ و ؾايٍگاه و کالن و هؿقوه هرل ٌىؾ؛هی وا٬ٟ هئذ

 ایى به اهام. کًًؿ وکىت يبایؿ کًًؿ؛ جبییى ؾاقيؿ وٜی٩ه گیكؾ،هی ٬كاق جعكی٧ هىقؾ اي٭الب و اوالم هعکمات و ظ٭ای٫ ؾیؿيؿ اگك

 ۽.اوث هًؿقز آو ؾق يٝام پایؿاقی و هايؿگاقی و اوحعکام قال که اوث چیمهایی ال یکی ایى و. کكؾهی جىشه بىیاق يکحه

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ، ۹۱۽ۻ. بیايات ؾق ظكم هٙهك قٔىی ؾق آ٤ال وال ۻ

 .٩٧۽ۻ/۽ۺ/٧ۺشم١ی ال ؾايٍصىیاو، . بیايات ؾق ؾیؿاق ۻ

 .ۺ٨۽ۻ/۽ۺ/۾ۻبیايات ؾق هكاون ؾوالؾهمیى والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی ٕقهٔ،  ۽.
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 فُست دیکتاتُسی  بٍ زمیمی عاالسیهؼشفی هشدم.2.6
 االو به يٝك هى 

 
واالقی ها وا١٬ی  ای هرل هكؾم واالقی ؾق ؾيیای اهكول هیچ هكؾم -ای که ظاال هى ؾاقم ی١ًی با آًٌایی-ی١ًی وا١٬ا

يىٍاو با هكؾم، ايحؽابٍاو بههىئىالو ک يیىث. اقجباٖ 
ُ
جك اوث؛ جا آو ظْؿی  شای ؾيیا وا١٬ی ی هكؾم ال همه وویله ٍىق با هكؾم، ا

ّن ؾائمّی ؾٌمى به
ْ
الٞ ؾاقم. ایى قا االو ؾق کاقهای جبلی٥ّی هىل ْ٘ ؾهًؿ که ایى ؼب کاق ِىقت یک ؾیکحاجىقی شلىه هی که هى ا

 ۻ.ایًها کاقهایی اوث که هىايٟ بیكويی اوث که ؾٌمًاو ها همکى اوث ايصام بؿهًؿ کًًؿ. بًابكایىوايمىؾ هی  شىق آيها اوث؛ ایى

 اعالهی بٍ يظامآو  َ ايتغابهای هذیشیتی  ضؼفتؼمین .2.7
اوقی جعكین هن هىاؾ، جعكین هن- جعكین هرل ها؛آقهاو ومث به ظكکث بكای ٠ملی هىايٟ ایصاؾ ًْ کًی -٨  گىياگىو، های کاٌق

 ٨الو. کكؾو يٝام به هًحىب قا هؿیكْیحی های٧١ٔ ؾاؾو، شلىه بمقگ قا کىچک های٧١ٔ کكؾو، ١ْك٨یه ٌکىث قا ها پیكولی

  قا ٤لٙی کاق یک ؾهؿ،هی يٍاو ٩١ٔی یک جٍکیالت ٨الو هؿیكّ 
 
 يٝام ایًکه بكای کًًؿهی ٠َلن قا ایى ؾهؿ،هی ايصام ٨كٔا

 ؾاٌحه جىْشه آو به بٍْؿت بایؿ کًؿ؛هی ؾاقؾ ؾٌمى که اوث قیکا ایىٖ ببكيؿ وئال لیك قا اي٭البی يٝام قا، اوالهی شمهىقی

 .باٌیؿ

 ایى ٌىؾ؛هی ج١ٙیل کًىكت پًس که کًیؿ ٨كْ هرال   کًىكت، هماق چًؿ ؾق. گ٩حًؿ قا ها کًىكت ی ٬ْٕیه ایًصا ؾووحاو، ال یکی

 ِؿ چًؿ یا کًىكت هماق چًؿ هرال   االظٖ »ٌىؾهی ج١ٙیل ؾاقؾ ها کًىكت« که ٬بیل ایى ال و ٨كیاؾ هیاهى، ؾهًؿ،هی ج١مین قا

 ی هصمى٠ه ؾق هؿیك ٨الو و هؿیك ٨الو و هؿیك ٨الوٖ ايؿ کكؾه ج١ٙیل قا کًىكت چًؿ[ آيصا] يٍؿه؛ هن ج١ٙیل ٌؿه، اشكا کًىكت

 ياؾقوحی همٍای یک ايؿ، کكؾه ٤لٙی یک ايؿ، کكؾه ؼٙائی یک -هرال باب ّهى ي٩ك بیىث ي٩ك، پايمؾه ي٩ك، ؾه- هؿیكاو

 کاقهای ایًهاٖ اوالهی شمهىقی يٝام ی هصمى٠ه به بلکه کٍىق هؿیكْیحی ی هصمى٠ه به ٨٭ٗ يه ؾهًؿهی ج١مین قا ایى ،[ايؿ ٌحهؾا]

 ۼ.گیكؾهی ايصام ؾاقؾ قیمی بكياهه با که اوث ؾٌمى

 های کُچکبضسگ خلٌُ دادو هؾکالت َ ضؼف.2.8
  ؾاؾو  شلىه  با بمقگکًؿ، جا  الل به وشىؾ آیؿ. ؾٌمى ؼیلی کاق هیجكیى وىحی و اؼح ها و ایمايحاو، کىچٯ يگفاقیؿ ؾق ايگیمه

ی هكؾم قا کن کًؿ. البحه ٘بی١ی اوث هلحی که ؾه وال اوث اي٭الب کكؾه و ؾق ٘ىل ایى هؿت  هٍکالت، ایماو و ظكاقت و ايگیمه

 با ؾٌمى ؾقگیك بىؾه اوث، ه٭ؿاقی ال هٍکالت قا جعمل کًؿ. هلحی که هٍث وال ؾقگ
 
های یك شًگ بىؾه و ؾق جمام والؾائما

ظال جىاو قلهً هن پاییى  های ؾیگك ه٭كوْ يکكؾه و ؾق٠یىآو، با جالي و جؿبیكی که به کاق بىحه، ؼىؾي قا ؾق ه٭ابل ؾولث

 ۽ياچاق جا ظؿوؾی ؾق هٕی٭ه و جًگًا ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث. يیاهؿه اوث، به

  شلىه  و بمقگؿو ه٥مها و بكؾو اوح١ؿاؾها و جبلی٥ات وىء ؾق وكاوك ٠الن ؾٌمًاو ایى اي٭الب، ال شمله جؿابیكی که ؾق کًاق ؾلؾی

ايؿ، یکی هن ایى اوث که ؾق هعیٗ ٠لن و  ها ايؿیٍیؿه های کىچٯ و پىٌايؿو هعاوى بمقگ و ؾقؼًٍؿگی ٠یب  ؾاؾو

 ۾ب و با اوالم اوث.ایمايی بپاًٌؿ و آو قا جكویس بکًًؿ. ایى، ؾٌمًی با اي٭ال ٨کكی و آگاهی و ه١ك٨ث، بفق بی قوٌى

 تتبلیغات عُء ػلیٍ يظام َ هلّ .2.9
ها ایى ؾٌمًی  ايؿ. آو ٨کك گماو يکًًؿ که ؾٌمًاو اوالم ال ؾٌمًی با يٝام اوالهی و هلث هىلماو ؾوث بكؾاٌحه های کىجه آؾم

ايؿ يٍاو  لمیى و اوالم پك کكؾهاهكول ؾيیا قا ال جبلی٥ات ٠لیه يٝام اوالهی و هى وىء که  ٌکل جبلی٥اتهای هؽحل٧، ؾق قا ؾق ٌکل

ه جبلی٥اجٍاو بیؾهًؿ. البحه بعمؿ هی
ْ
 ۿکًًؿ؛ و لى اذكی يبؽٍؿ. ها کاق ؼىؾٌاو قا هی اذك اوث. آو اذك یا کن الل

                                                           
 .٩٧۽ۻ/۽ۺ/٧ۺی اهام ؼمیًیٕقهٔ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؾايٍصىیاو، ؾق قول ؾوالؾهن هاه هباقک قهٕاو؛ ؾق ظىیًیهۻ

 .٩٧۽ۻ/۽ۺ/٧ۺی اهام ؼمیًی ٕقهٔ ،  ؾوالؾهن هاه هباقک قهٕاو؛ ؾق ظىیًیه . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؾايٍصىیاو، ؾق قول۽

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٨ۺهای ٌهكی ؼكاواو و..، . وؽًكايی ؾق هكاون بی١ث اًِا٦ هٍهؿ و ج١اويی۽

/ ۽ۻي٭الب اوالهی، ی هؿاقن ٌاهؿ به همكاه هىئىالو بًیاؾ ٌهیؿ ا . وؽًكايی ؾق ؾیؿاق با ٨كليؿاو همحال ٌاهؿ و هؿیكاو و ه١لماو يمىيه۾

 .ۺ٧۽ۻ/ ٦ۺ

 .ۻ٧۽ۻ/ ٧ۺ/ ٩ۼ. بیايات ؾق هكاون ؾیؿاق ٬ٍكهای هؽحل٧ هكؾم، ۿ
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ه ها هحىْشه ب پكاکًی آو ها ایى اوث که هلث قا يىبث به يٝام اوالهی ؾلىكؾ و يااهیؿ کًًؿ؛ بیٍحّك جبلی٥ات و ٌای١ه اْولیى هؿ٦ آو

ها ؾق  ايؿ، ایى اوث که بحىايًؿ ا٠ح٭اؾات و ایماو هكؾم قا که هىجىق ظكکث آو ی ؾوهی که به آو اهیؿ بىحه ایى هؿ٦ اوث. ي٭ٙه

جىايًؿ، کاقی کًًؿ که  های وؽث بىؾه اوث، ؼاهىي کًًؿ و ال هكؾم بگیكيؿ. هؿ٦ وىم ایى اوث جا آيصایی که هی گكؾيه

ظل يٍىؾ. ال  -ها قا بك٘ك٦ کًًؿ کًًؿ آو ی اشكایی و هىئىالو ؾولحی و ٤یكه جالي هیها که ؾوحگاه -هٍکالت ه١یٍحی هكؾم

های اي٭البی، هكؾم قا بؿبیى و يااهیؿ کًًؿ؛ ال ٘ك٦ ٠لیه يٝام و اي٭الب و اهام و اقلي وىء  پكاکًی و جبلی٥ات یٯ ٘ك٦ با ٌای١ه

فاقيؿ هٍکالت هكؾم بك٘ك٦ گكؾؾ؛ ال یٯ ٘ك٦ هن هك ٩١ٔی که های گىياگىو هايٟ ال اِالض اهىق هكؾم ٌىيؿ و يگؾیگك با جالي

 ۻآو قا به يٝام اوالهی يىبث ؾهًؿ. -ها ؾاقيؿهایی که هؿیكاو اشكایی و ؾولثو لى ٧١ٔ -ؾق کٍىق وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ

ها بكای ق٨حى به ی ٠ٝیمی شلىی قاه هلث های پیٍك٨ث و ٠لن و جك٬ی بكوايؿ، یٯ ؾقواله اگك ایى هلث بحىايؿ ؼىؾي قا به ٬له

کًی هی ومث ه١ًىیث بال هی کًًؿ؛ ال ٨ٍاقهای  ؛ جع٭یك هیکًًؿ وىء هی  جبلی٥اتکًًؿ؛  کًًؿ؛ هؽال٩ث هی ٌىؾ. لفا کاٌق

کًًؿ، بكای ایًکه ایى هلث يحىايؿ به ایى ه٭ّىؾ بكوؿ؛ اها ٠مم ها و ٠مم ایى هلث، ٠مم قاوؽی  ویاوی و ا٬حّاؾی اوح٩اؾه هی

 ۼؾهؿ؛ ه هیاوث و قاه قا اؾاه

 ت َ اعتمالليؾیًی اص ػّض فؾاسی دؽمى بش ػمبپا.2.11
پكؾالؾ. هك ايىايی که  آو قا هن بایؿ بپكؾالؾ و هی  آوقؾ؛ اها همیًه هلث ایكاو اوح٭الل و آلاؾی قا با و١ی و جالي ؼىؾ بؿوث هی

گیكؾ، هكگم به آو هؿ٦ يؽىاهؿ قویؿ. با ای يپكؾالؾ و لظمحی قا بك ؾوي ي بؽىاهؿ بكای آو چیمی که به ؾيبال آو هىث همیًه

شىقيؿ. آو هلحی به  ها هن همیىقوؿ. هلث ٘لبی و به ؾيبال جالي و ؼٙك يك٨حى، هكگم ايىاو به آقلوهایً يمی يٍىحى و ٠ا٨یث

اؾت  کًؿ که با ٌصا٠ث واقؾ هیؿاو بٍىؾ، کاق قا ج١٭یب کًؿ و همیًه ٠مت و وكبلًؿی ؾوث پیؿا هی جمام های آو قا هن با ٌق

ؾاقی و اوح١ماقی با همه جىاو ویاوی ؼىؾ، با همه ٬ؿقت هالی و ا٬حّاؾی  بپكؾالؾ و هلث ایكاو ایى کاق قا کكؾ. اقؾوگاه وكهایه

يٍیًی و جىلین بکًؿ؛ يه ٨٭ٗ  آوقؾ جا ٌایؿ بحىايؿ هلث ایكاو قا واؾاق به ٠٭ب های جبلی٥اجی ؼىؾ، ؾاقؾ ٨ٍاق هی ٌبکه  ؼىؾ و با همه

گیكیً و ال ظ٫ پیٍك٨ث  ؼىاهًؿ هلث ایكاو قا ال ظ٫ ٠مجً، ال ظ٫ اوح٭اللً، ال ظ٫ ٬ؿقت جّمین ای بلکه هی ال ظ٫ هىحه

ؼىاهؿ ؾو ٬كو  پیٍك٨ث ٠لمی و پیٍك٨ث ٨ًاوقی ا٨حاؾه و هی  يٍیًی کًًؿ. هلث ایكاو اهكول ؾق شاؾه ٠لمیً، واؾاق به ٠٭ب

ؼىاهًؿ هلث ایكاو به ایى جى٨ی٭ات ؾوث  ايؿ و يمی ها ؾوحپاچه ٌؿه ایى ها، شبكاو کًؿ.٘ا٤ىت  ا٨حاؾگی ؼىؾ قا ؾق ؾوقاو ٠٭ب

 ۽آوقيؿ. اها هلث ایكاو ایىحاؾه اوث. پیؿا کًؿ؛ لفا ٨ٍاق هی

 هَاًغ التلبدی.3

 تسشین التقادی.3.1
های ؾيیا ی ؾٌمى ٠ًىؾی ؾق ه٭ابل يٝام شمهىقی اوالهی ؾق هیاو ٬ؿقت چیمی که بایؿ ؾق يٝك باٌؿ، ایى اوث که یٯ شبهه

؛ آیا هٍحمل  وشىؾ ؾاقؾ. آیا ایى شبهه
 
ی ٠ًىؾ و لصىز ؾق ؾٌمًی با شمهىقی اوالهی، هٍحمل بك اکرك کٍىقهای ؾيیا اوث؟ ابؿا

؛ ایى هكبىٖ به چًؿ کٍىق ٬ؿقجمًؿی اوث که به ؼا٘ك ؾالئل ؼاِی با يٝام شمهىقی 
 
بك اکرك کٍىقهای ٤كبی اوث؟ ابؿا

کًیقی اوالهی هؽال٩ًؿ و اوالهی و با ا٬حؿاق يٝام شمهى کًی هی  کاٌق کًی ؾق لهیًه کًًؿ؛ یکی ال کاٌق ی  ها، همیى کاٌق

؛ بًؿه هن ا٠ح٭اؾ به ایى ؾاقم، جٍىی٫ هن »ؾیپلماوی ؾايٍگاهی«، »ؾیپلماوی ٠لمی«٠لمی اوث. ب١ٕی ال ؾووحاو گ٩حًؿ 

کًًؿ. بك قوی  قیمی هی ؾاقؾ، قوی ایى يکحه بكياههؼّىَ جىشه  ام؛ اها جىشه ؾاٌحه باٌیؿ که ٘ك٦ ه٭ابل قوی ایى يکحه به کكؾه

کًًؿ. اگك با جىشه، با آگاهی، با بّیكت،  کًًؿ و اهؿا٦ ؼىؾٌاو قا ؾيبال هی قیمی هی بكياهه» ؾیپلماوی ٠لمی«ی  همیى ي٭ٙه

 هىا٫٨ هىحین. ال پیٍك٨ث ٠لمی ها هن قأی يیىحًؿ. بؽٍی ال ایى کاقهائی ک
 

ی  ه اهكول ؾق لهیًهکاق ايصام بگیكؾ، ها کاهال

                                                           
 .ۻ٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۿۺی وكاوك کٍىق،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای وحاؾهای يمال شم١هۻ

 .٨٦۽ۻ/ ۼۺ/ ٩ۻآهىلاو وكاوك کٍىق،  های اوالهی ؾايً. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب ؾق ؾیؿاق با ايصمىۼ

 .٨٧۽ۻ/ ۼۺ/ ۻۻايات ؾق ؾیؿاق با هكؾم ٌیكال، . بی۽
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ی ایكايی به ایى ا٬حؿاق ؾقويما ؾوث پیؿا  ؼىاهًؿ شاه١ه کًیؿ، هكبىٖ به همیى اوث که يمی اهرال ایًها هٍاهؿه هی و  جعكین

 ۻکًؿ؛ که ا٬حؿاق ٠لمی، یٯ ا٬حؿاق ؾقويما اوث. بًابكایى، ایى پیٍك٨ث بایؿ اؾاهه پیؿا کًؿ.

، جبلی٥ات ا٤ىاگك و اهرال ایًها. ایًها کاقهایی  ا٬حّاؾی  جعكینه هٍاهؿه کكؾیؿ: ی يكم یٯ يى٠ً همیى چیمهایی اوث ک ظمله

ای قا يىبث به شمهىقی اوالهی  کًًؿه های ٨لساوث که ؾٌمى ال قول اْول ٌكوٞ کكؾ و اؾاهه ؾاؾ؛ به ؼیال ؼىؾٌاو جعكین

ی  ها و با ایى هعاِكهوالهی قا با ایى جعكینؼىاوحًؿ شمهىقی اهن يحىايىث؛ آيها هیا٠مال کكؾيؿ؛ ایى هن اذك يکكؾ؛ ایى 

ی  ا٬حّاؾی ٨لس کًًؿ، ]ولی [ شمهىقی اوالهی ٨لس يٍؿ. ؾق هماو ؾوقاو جعكین، کاقهای بمقگی ايصام گك٨ث؛ بًؿه ؾق یٯ گماٌق

ت ؼاقشی هًحٍك ٌؿه بىؾ؛ گ٩حه بىؾ ه
ْ

ى با ایكاو ؼىايؿم ال ٬ىل یٯ ژيكال وابىحه به قژین ِهیىيیىحی که هماو و٬ث ؾق هصال

و٬ث جاله  یٯ هىٌکی آو -کًن؛ ایًها جىايىحًؿ ؾق ٠یى جعكین ٨الو هىٌٯ قااو قا ؾووث يمیؿاقم اْها جعىیى هیؾٌمًن، ایك 

کًنٖ ؾق ىیى هیبه وشىؾ بیاوقيؿ؛ هى جع -آلهایً ٌؿه بىؾ و ایًها با هاهىاقه و اهرال آو قؾگیكی کكؾه بىؾيؿ و ٨همیؿه بىؾيؿ

 ۼجعكین، بؿوو کمٯ ؾیگكاو و با ٨ٍاقهای ا٬حّاؾی ]ایى کاقها ٌؿ[.٠یى جعكین، ؾق ظال 

 هاتسشین بايک.3.2
کًؿ؟ ؾٌمًاو ها ؾقوث هی  کًًؿ. چه کىی هىايٟؾقوث هی  هؿام ؾق ه٭ابل ها هىايٟ کًین؛ی آو٩الحه ظكکث يمی ا ؾق یٯ شاْؾهه

یى ؼؿ٠ه قا؛ ؼىاهؿ ها ي٩همین اًًؿ، ؾلٍاو هن هیککًًؿ، ؼؿ٠ه هیو ها آهكیکا و ِهیىيیىن؛ اؼالل هیو ؾق قأن ؾٌمًا

ٌىؾ چٍن هایی قا که بایؿ بؿبیى باٌین؛ يمیبیًین چیم  کًًؿ که چكا يىبث به ها بؿبیًیؿ. ؼب هیگاهی ال ؾوق گالیه هی

ًؿ. اقجبا٘ات و گىیی هىئىلیى ؾاقيؿ هی که ایى قا همهؼىؾهاو قا ببًؿین. االو ؾق ه١اهالت بايکی کٍىق ها اؼحالل وشىؾ ؾاقؾ 

٧ به هباؾالت بايکی، االو 
ْ
های بمقگ ؾيیا ظأك  گىیًؿ بايٯگیكؾ؛ چكا؟ هیایًصا با کًؿی و با لظمث ايصام هیه١اهالّت هحى٬

يیىحًؿ. ؼب چكا ظأك يیىحًؿ؟ هگك هكْ ؾاقيؿ؟ بايٯ بكای ایى به وشىؾ آهؿه که ج١اهل ایصاؾ کًؿ. ٨الو بايٯ ه١كو٦ و بمقگ 

همه ذكوت ه١اهله کًؿ؟ یٯ هاي١ی وشىؾ ؾاقؾ؛ ایى هايٟ کیىث؟  اهؿ با بالاق هٍحاؾ هیلیىيّی یٯ کٍىقی با ایىؾيیا چكا يؽى

 قوٌى هیٌىؾ ا٠حمام که به آهكیکا يمی ِؿ باق گ٩حه لیاؾي، بًؿه و  آهكیکا. با کن
 

-ی کا٤ف هیٌىؾ. قواؾ کكؾ؛ ظاال ؾاقؾ کاهال

ی يؿاقؾ -له کًًؿها با ایكاو ه١اه يىیىًؿ که بكويؿ بايٯ ها هكان  اْها ؾق ٠مل شىقی ؾق ؾل بايٯ -که ایى قوی کا٤ف اوث و اقٌل

 بههكاوی. هی ها يمؾیٯ يیایًؿ؛ ایكاوايؿاليؿ که آي هی
 

-ؼا٘ك قوي گىیؿ که ایكاو یٯ کٍىق جكوقیىث اوث و ها همکى اوث هرال

ها اوث که ظىاوحاو شمٟ باٌؿ؛  چیىث؟ ایى پیام به بايٯ کًین؛ ؼب، ه١ًای ایى  [ کٍىق، ایكاو قا جعكین های جكوقیىحی ]ایى

کًًؿ اْها ؾق ویؿ ه١اهله کًیؿ، بؽًٍاهه ِاؾق هیها بك  يىیىًؿ: بايٯبٍىؾ؛ شلى يكویؿ. قوی کا٤ف هی  ینایكاو همکى اوث جعك

 ؾاقيؿ ایى کاق قگفا ؾاق ؼاقشی شكئث يکًؿ بیایؿ وكهایه کًًؿ که بايٯ شكئث يکًؿ شلى بیایؿ، وكهایه٠مل کاقی هی
 

ی کًؿ؛ ٠مال

هن ٘ب٫  ؾاق کمٯ کكؾيؿ، هًىل يٍاو و  های يام ها بؿجكيؿ؛ ؼىؾٌاو به جكوقیىث ی جكوقیىث کًًؿ. ظاال ؼىؾٌاو ال همهقا هی

ال٠ات ها ؾاقيؿ کمٯ هی ْ٘  ۽گىیًؿ جكوقیىثٖو٬ث به ایكاو هی کًًؿ؛ آوا

                                                           
 .ۼ٩۽ۻ/ ۿۺ/ ۿۻ، ۾۽۾ۻها ؾق قول بیىث و هٍحن هاه قهٕاو  . بیايات ؾق ؾیؿاق اواجیؿ ؾايٍگاهۻ

 .ۿ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ٦ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و ا٠ٕای هصله ؼبكگاو قهبكی، ۼ

 .ۿ٩۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۺايی کاقگك، هًاوبث قول شه . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال کاقگكاو وكاوك کٍىق به۽
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  ّب  ساّجشدّب ٍ ساّکبس ،پیـشفت ٍ ػذالتفلل پٌدن: 

 تحقق راهکارهای راهبردها و

 ی ػوَهی تحمك پیـشفت ٍ ػذالت  ٍ ساّکبسّب  .ساّجشدّب1

 پیؾشفت يظشی الگُی تؼییى.1.1

  "پیـشفت دسػت ًؼخِ" هَسد دس ًظشى ثحث لضٍم.1.1.1

اوث که ٌماها  ایى، یکی ال آو کاقهایی. ؾقوث پیٍك٨ث قا پیؿا کًین، چه اللم ؾاقین؟ بعد يٝكی  بكای ایًکه ها بحىايین يىؽه

٘ىق ؼىؾهاو قا  بی٩حین و همیى ،های ـهًی و بال بایؿ بکًیؿ. پیٍك٨ّث یٯ کٍىق چیىث؟ البحه ه٭ّىؾم ایى يیىث که ؾق بعد

ؼىاهن، ایى ٤لٗ اوث. هرل  ها قا يمی ه١ٙل هباظد ـهًی بکًین؛ هباظد جئىقیّٯ بؿوو جىشه به ؼاقز و وا١٬یات؛ يه، ایى

ؼىاوحًؿ که جهاشن ٨كهًگی  گیكؾ. اگك ال هى هی گی ها یٯ قولی گ٩حین ؾاقؾ جهاشن ٨كهًگی ايصام هیکه ؾق باب جهاشن ٨كهً ایى

جىايىحن هىاقؾ قا يٍاو بؿهن. ؾق چًؿیى وؽًكايی  بیًن، هی قا يٍاو بؿهن، هى که با چٍن ؼىؾم کؤْيه ؾاقم جهاشن ٨كهًگی قا هی

ب١ٕی ٖ ... ن ٨كهًگیٖ و گ٩حًؿ: يه آ٬ا، چًیى چیمی وشىؾ يؿاقؾها ٌكوٞ کكؾيؿ به ايکاق جهاش يٍاو هن ؾاؾم؛ اها ب١ٕی

گفاقيؿ؛ گ٩حًؿ جهاشن ٨كهًگی يیىث. ب١ؿ که ٬بىل کكؾيؿ جهاشن ٨كهًگی هىث، به  ايؿ؛ چٍمٍاو قا قوی هن هی ٘ىقی ایى

ٌىؾ و چه  ٨كهًگی چه چیمهایی قا ٌاهل هی«، »٨كهًگ ی١ًی چه؟«، »جهاشن ی١ًی چه؟«های ـهًی ق٨حًؿٖ  ؾيبال بعد

ها که ؾق یٯ ٌهكی، یٯ ویًما ؾقوث کكؾه بىؾيؿ؛  کًًؿ ٬ؿین  ها چه کاق ؾاقین؟ٖ ي٭ل هی ها به ایى» ٌىؾ؟ چیمهایی قا ٌاهل يمی

گیكی بىؾ جا واؾاقي کًًؿ که با ایى ویًما هؽال٩ث کًؿ. گ٩حًؿ: آ٬اٖ ؾق ایى ٌهك  ای ق٨حًؿ پیً ٠اّلن ٌهك که آؾم گىٌه یٯ ٠ؿه

ّيماوثٖ  َيماوث یا وی ُيماوث یا وی ؿ، ٌما یٯ ا٬ؿاهی بکًیؿ. ٠اّلن یٯ ٨کكی کكؾ، گ٩ث: ظاال ببیًین ایى ویاي ویًما واؼحه

٘ىقی  های يٝكّی ایى کؿام ؾقوث اوث؟ٖ بًا کكؾيؿ بعد يٝكی کكؾو که ٔبٗ ل٩ٛ ویًما قا پیؿا کًًؿٖ بًؿه ٘ك٨ؿاق بعد

 ۻ؟های يٝكی ايصام بگیكؾ جا ه١لىم ٌىؾ که پیٍك٨ث به چیىث بایؿ بعدها ٤ك٪ بٍىین؛ اها به هك ظال  يیىحن که بكوین ؾق آو

 !پیـشفت؟ ایشاًی – اػالهی الگَی.1.1.2

ٗ ٨كهًگی، یی، ٌكایٗ ش٥كا٨یایٗ جاقیؽی، ٌكایبىؾو الگى، ٠الوه بك آيچه که ؾووحاو گ٩حًؿ؛ که ؼب، ٌكا  ؾق ؼّىَ ایكايی

 ایى  -گفاقؾ  یى الگى جؤذیك هیٗ ش٥كا٨یای ویاوی ؾق جٍکیل ایٗ ا٬لیمی، ٌكایٌكا
 
ایى يکحه هن   -ها ؾقوث اوث  که ١ٙ٬ا

ؼىاهین ایى  هٙكض اوث که ٘كاظاو آو، هح٩کكاو ایكايی هىحًؿ؛ ایى کاهال  وشه هًاوبی اوث بكای ٠ًىاو ایكايی؛ ی١ًی ها يمی

جىايین با آو  هاو قا هی ؾايین، آیًؿه هاو هیؾايین، هّلعث کٍىق ؼىاهین آيچه قا که ؼىؾهاو اللم هی قا ال ؾیگكاو بگیكین؛ ها هی

که  ال ٘ك٦ ؾیگك، اوالهی اوث؛ به ؼا٘ك ایى جّىیك و جكوین کًین، ایى قا ؾق یٯ ٬البی بكیمین. بًابكایى، ایى الگى ایكايی اوث.

هی و ه١اق٦ اوالهی ها به ه٩اهین اوال  های کاق، همه ال اوالم هایه ؼىاهؿ گك٨ث؛ ی١ًی جکیه ها و ٌیىه ٤ایات، اهؿا٦، اقلي

جىايین ال هًبٟ اوالم اوح٩اؾه  اوالهی هىحین، یٯ ظکىهث اوالهی هىحین و ا٨حؽاق ها به ایى اوث که هی  ها یٯ شاه١ه اوث.

کًین. ؼىٌبؽحايه هًابٟ اوالهی هن ؾق اؼحیاق ها وشىؾ ؾاقؾ؛ ٬كآو هىث، وًث هىث و ه٩اهین بىیاق ٤ًی و همحالی که ؾق 

 ۼهن به ایى هًاوبث اوث.» اوالهی«م ها و ؾق ٨٭ه ها و ؾق ظ٭ى٪ ها وشىؾ ؾاقؾ. بًابكایى ها و ؾق کال  ٨لى٩ه

شاهٟ، ؾچاق وكؾقگمی   شاهٟ. بؿوو ي٭ٍه  اوالهی، ی١ًی یٯ ي٭ٍه  -ین الگىی ایكايی یگى  شاهٟ اوث. و٬حی هی  الگى هن ي٭ٍه

هؿ٦ و لیگماگ هبحال بىؾین و به ایى ؾق و آو  حی، بیهای ه٩ث و هٍ که ؾق ٘ىل ایى وی وال، به ظكکث ؼىاهین ٌؿ؛ همچًاو

  هن ؾق لهیًه ٨كهًگ، هن ؾق لهیًه  -ؾق لؾین. گاهی یٯ ظكکحی قا ايصام ؾاؾین، ب١ؿ گاهی ٔؿ آو ظكکث و هحًا٬ٓ با آو قا 

  ث. ایى الگى، ي٭ٍهشاهٟ وشىؾ يؿاٌحه او  ايصام ؾاؾینٖ ایى به ؼا٘ك ایى اوث که یٯ ي٭ٍه -های گىياگىو ا٬حّاؾ و ؾق لهیًه

 همیى ٘ىق که  گىیؿ که به کؿام ٘ك٦، به کؿام ومث، بكای کؿام هؿ٦ ؾاقین ظكکث هی شاهٟ اوث؛ به ها هی
 
کًین. ٘ب١ا

                                                           
 .ۿ٨۽ۻ/٨ۺ/٨ۻ، بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍگاهیاو ومًاو .ۻ

 .٨٩۽ۻ/٩ۺ/ۺۻایكايّی پیٍك٨ث، -الگىی اوالهیهای قاهبكؾی، با هىٔىٞ  بیايات ؾق يؽىحیى يٍىث ايؿیٍه .ۼ
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٦٦ 

 

ؾووحاو گ٩حًؿ، و١ٔیث هٙلىب بایؿ جّىیك ٌىؾ و چگىيگی قویؿو ال ؤٟ هىشىؾ به آو ؤٟ هٙلىب هن بایىحی بیاو ٌىؾ. 

 وئاالت لیاؾی هٙكض ؼى
 
شا گ٩حًؿ چهاق هماق وئال وشىؾ  اهؿ ٌؿ؛ ایى وئاالت بایىحی ؾايىحه ٌىؾ. یکی ال آ٬ایاو ایىی٭یًا

يؽبگايی ها به وشىؾ بیایؿ.   ها ًٌاؼحه ٌىؾ، ؾايىحه ٌىؾ. ایى ظكکث بایىث ؾق هصمى٠ه ؾاقؾ؛ ایى ؼیلی ؼىب اوث. ایى وئال

 .هؿت اوث اليیها پاوػ ؾاؾه ٌىؾ؛ ایى ظكکث ٘ى  ها هٙكض ٌىؾ، به ایى وئال وئال

 به ایى ه١ًا يیىث که ها ال ؾوحاوقؾهای ؾیگكاو اوح٩اؾه يؽىاهین کكؾ؛ يه، ها یگى که ها هی البحه ایى
 
ین ایكايی یا اوالهی، هٙل٭ا

ی که ٠لن وشىؾ ؾاقؾ، ه١ك٨ّث ؾقوث وشىؾ ؾاقؾ، یبكای به ؾوث آوقؾو ٠لن، هیچ هعؿوؾیحی بكای ؼىؾهاو ٬ائل يیىحین. هك شا

آيچه   ی يؽىاهین گك٨ث. ال همهیبىحه و کىقکىقايه چیمی قا ال شا ط وشىؾ ؾاقؾ، به وكا٢ آو ؼىاهین ق٨ث؛ هًحها چٍنِعی  جصكبه

 .ٌىؾ ال آو اوح٩اؾه کكؾ، اوح٩اؾه ؼىاهین کكؾ که ؾق ؾيیای ه١ك٨ث وشىؾ ؾاقؾ و هی

های کٍىق،  یى قا ٬بىل کًین. ٜك٨یثجىايین ا ی ٨کكی يؿاقین. يمییی، ها جىايای٩حه ٌؿ که بكای جؿویى یٯ چًیى الگىگ

ٌؿه بىیاق ؼىبی وشىؾ ؾاقؾ؛ هن  های بال١٩ل کًن، به يٝكم ٜك٨یث های لیاؾی اوث. جا آو ظؿی که بًؿه ا٘الٞ پیؿا هی ٜك٨یث

ایى، ی بك  آیًؿ ؾیگك. ٠الوه های باقها به بكاؾقاو ؾايٍگاهی که هی ٬ن و ب١ٕی ظىله  ٠لمیه  ؾايٍگاهی، هن ؾق ظىله  ؾق ظىله

ها قا ووٗ هیؿاو آوقؾ. ها اگك اهكول ایى کاق قا  ها قا با هٙالبه بال١٩ل کكؾ؛ ایى ٌىؾ ایى هایی وشىؾ ؾاقؾ که هی اوح١ؿاؾها و ٜك٨یث

 ایى ظكکث که ایى
 
 ٠٭ب ؼىاهین هايؿ و ٔكق ؼىاهین کكؾ؛ لفاوث که بایىحی ظحما

 
شىق  ٌكوٞ يکًین و ؾيبال يکًین، هٙمئًا

 ۻ.كوؾ٘كاظی ٌؿه، پیً ب

 پیـشفت دس ؿشق ٍ غشة اص الگَثشداسی ػذم.1.1.3

ٌىؾ. آيچه ؾق کٍىق ها وا٬ٟ ٌؿ،  هاوث و یٯ ظكکث به شلى هعىىب هی اي٭الب، یٯ جعىل بًیاؾیى بكاوان یٯ ولىله اقلي

به ومث  اي٭الب اوالهی اوث که جعْىل ٠ٝیمی ؾق اقکاو ویاوی و ا٬حّاؾی و ٨كهًگی شاه١ه و یٯ ظكکث به شلى و یٯ ا٬ؿام

پیٍك٨ث ایى کٍىق و ایى هلث بىؾ. البحه ؾق يٝاهی که بكاوان اي٭الب به وشىؾ آهؿ، ها ال ٌك٪ و ٤كب الگى يگك٨حین. ایى ي٭ٙه 

ؾايىحین.  ها قا ٤لٗ و بكؼال٦ هّالط بٍكیث هی های آو جىايىحین ال کىايی الگى بگیكین که يٝام بىیاق ههمی اوث. ها يمی

ب هفهبی و ؾیًی ّْ ها  های ٌك٬ی کمىيیىحّی آو قول بك آو هایی که يٝام و ش٥كا٨یایی هٙكض يبىؾ؛ بعد ایى بىؾ که پایه بعد ج١

ها بًا ٌؿه بىؾ،  های ٤كبی بك آو هایی که يٝام همچًیى پایه  -که اهكول ؾق ؾيیا ؾیگك چًیى هىیحی وشىؾ يؿاقؾ  -بًا ٌؿه بىؾ

ؾو  اها چكا ال آو. های ؾیگكی بىؾ ها الگى بگیكین. الگىی ها اقلي وحین ال آوؼىا جىايىحین و يمی های ٤لٙی بىؾ؛ لفا ها يمی پایه

په، ها الگى قا يه  های با٘لی بىؾيؿ. الگى يگك٨حین؟ چىو قژین  -ؾاقی  قژین ٌك٬ّی کمىيیىحی و قژین ٤كبّی وكهایه  -قژین شهايی 

اذك آًٌایی با اوالم، يٝام اوالهی قا  الم گك٨حین و هكؾم ها بكهای ٤كبی گك٨حین؛ ها الگى قا ال او های ٌك٬ی و يه ال قژین ال قژین

 ۼايحؽاب کكؾيؿ.

اػالم هجبًى اػبع ثش کـَس پیـشفت خبهغ  ًمـِتٌظین.1.1.4

يؽبگاو کٍىق ها هن ظىله و ؾايٍگاه، یکی ال بمقگحكیى کاقهاٌاو   ؾايٍگاهی کٍىق ها، هصمى٠ه  ؼىاهن بگىین هصمى٠ه هى هی

های ٤كبی  والی شاهٟ پیٍك٨ث کٍىق قا بك اوان هبايی اوالم جًٝین کًًؿ؛ ؾل به الگىی ٤كبی و هؿل  ي٭ٍه  هبایؿ ایى باٌؿ ک

قیمی یا ؾق  جىايؿ پیٍك٨ث کٍىق ها قا جًٝین کًؿ. کىايی که ؾق هكاکم بكياهه جىايؿ کٍىق قا يصات بؿهؿ؛ او يمی يىپكيؿ. او يمی

المللی و قاشٟ به هىائل ظیاجی ؾیگك  اؾ، قاشٟ به ویاوث، قاشٟ به ویاوث بیىهكاکم ٠لمی و جع٭ی٭ی هىحًؿ و قاشٟ به ا٬حّ

های بايٯ شهايی یا  های ا٬حّاؾی ٤كب، ٨كهىل های ٤كبی قا؛ ٨كهىل کًًؿ، ؾيبال ایى يباًٌؿ که ٨كهىل کٍىق کاق و ٨کك هی

ی ه٩یؿ بكای ها يیىث. البحه ال ٠ّلمٍاو ها ها، يٝكیه المللی پىل قا با هىائل کٍىق جٙبی٫ کًًؿ؛ يه، آو يٝكیه ًِؿو٪ بیى

کًین؛  کًین. ال هّالط اوح٩اؾه هی کًین؛ ها ج١ّب يؿاقین. هكشا پیٍك٨ث ٠لمی، جصكبه ٠لمی باٌؿ، اوح٩اؾه هی اوح٩اؾه هی

ب٫ يیال ؼىؾهاو بایىحی بكیمین.  ۽اها ي٭ٍه قا بك٘ب٫ ٨کك ؼىؾهاو، ب٘ك

                                                           
 .٨٩۽ۻ/٩ۺ/ۺۻایكايّی پیٍك٨ث، -های قاهبكؾی، با هىٔىٞ الگىی اوالهی بیايات ؾق يؽىحیى يٍىث ايؿیٍه .ۻ

 .٧٩۽ۻ/ۼۺ/۽ۼ،  جهكاو  های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبهۼ

 .٨٦۽ۻ/ۼۺ/ۿۼبیايات ؾق ؾیؿاق با ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ٨كؾووی هٍهؿ، . ۽
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٦٧ 

 

 داخلی ؿشایي ثب پیـشفت ثَهی هذل تٌبػت.1.1.5

 - ٗ گىياگىویٌكا پیٍك٨ث یٯ ه١ًای هٙل٫ يؿاقؾ؛ شىاهٟ ٠الن، یٯ الگىی واظؿ يؿاقؾ.  کٍىقها و همه  پیٍك٨ث بكای همه

ؾق ایصاؾ  -ٗ لهايی و هکايییٗ ايىايی و ٌكایٗ ٘بی١ی، ٌكایٗ ش٥كا٨یای ویاوی، ٌكایی، ٌكایٗ ش٥كا٨یایٗ جاقیؽی، ٌكایٌكا

 هماو هؿل بكای گفاقؾ. همکى او های پیٍك٨ث، اذك هی هؿل
 
ث یٯ هؿل پیٍك٨ث بكای ٨الو کٍىق یٯ هؿل هٙلىب باٌؿ؛ ٠یًا

  یٯ کٍىق ؾیگك ياهٙلىب باٌؿ. بًابكایى یٯ هؿل واظؿی بكای پیٍك٨ث وشىؾ يؿاقؾ که ها آو قا پیؿا کًین، وكا٢ آو بكوین و همه

ٗ جاقیؽی یبا ٌكا -می يیىث. پیٍك٨ث ؾق کٍىق هاآو الگى قا ؾق ؼىؾهاو ایصاؾ کًین و ؾق کٍىقهاو پیاؾه کًین؛ چًیى چی یاشما

ؼىؾ قا   الگىی ویژه  -ی ها، با اؤاٞ وكلهیًی ها، با ؤٟ هلث ها، با آؾاب ها، با ٨كهًگ ها و با هیكاخ ها یٗ ش٥كا٨یایها، با ٌكا

ؼىقؾ؛ چه  ای ؾیگك به ؾقؾ ها يمیه ؾاقؾ؛ بایؿ شىحصى کًین و آو الگى قا پیؿا کًین. آو الگى ها قا به پیٍك٨ث ؼىاهؿ قوايؿ؛ يىؽه

  -ی ال يىٞ اقوپای ٌمالی یی ال يىٞ اقوپای ٤كبی، چه يىؽه پیٍك٨ث اقوپایپیٍك٨ث اقوپا  ی، چه يىؽهیپیٍك٨ث آهكیکا  يىؽه

جىايؿ هؿل هٙلىب  ها، بكای پیٍك٨ث کٍىق ها يمی هیچ کؿام ال ایى -ها یٯ يىٞ ؾیگكی هىحًؿ کٍىقهای اوکايؿیًاوی، که آو

ٗ یٌؿ. ها بایؿ ؾيبال هؿل بىهی ؼىؾهاو بگكؾین. هًك ها ایى ؼىاهؿ بىؾ که بحىايین هؿل بىهی پیٍك٨ث قا هحًاوب با ٌكابا

کًن؛ ه١ًایً ایى اوث که ایى جع٭ی٫ و ایى پیگیكی و ایى  ؼىؾهاو پیؿا کًین. هى ایى بعد قا ؾق هعیٗ ؾايٍگاه ؾاقم هی

ه ؼىاهیؿ جىايىث ك ؾايٍگاهی، با شؿیث بایؿ ايصام بؿهیؿ؛ و اوج٩عُ قا ٌما ؾايٍصى، ٌما اوحاؾ و ٌما ٠ًّ
َّ
 ۻ.ٌاءالل

 اػالهی -ایشاًی غشثی؛ ًِ ؿشلی، ًِ پیـشفت؛ الگَی.1.1.6

هًؿ به وىویالیىن  ٌّث، ی١ًی الگىی گكایً  ، پیٍك٨ث قا بىیاقی ال اي٭البیىو ؾق الگىی چپ؛ چپ ؾهه]اي٭الب[ اول  ؾق ؾهه

ای ال هىئىلیى،  کكؾيؿ. یٯ ٠ؿه ای، چیمی هحىشهً هی کكؾ، یٯ جهمحی، لکه ل٩ث هیؾیؿيؿ. هك که هن هؽا هی

کاق ؾق شمهىقی اوالهی، يگاهٍاو يگاه ظاکمیث ؾولث و هالکیث ؾولث بىؾ؛ ؼب، ایى يگاه، يگاه   ايؿقکاقاو، ١٨الیى ٠كِه ؾوث

بىؾو  ٌؿ؛ ایى ٤لٗ بىؾ. البحه ٤لٗ هعىىب هی ؾیؿ ج٩کك ٌك٬ّی وىویالیىحّی چپ  ٤لٙی بىؾ. يگاه به پیٍك٨ث کٍىق ال لاویه

ایى ؼیلی لوؾ ٨همیؿه ٌؿ، ظْحی آو کىايی که آو قول هكوز همیى ؾیؿگاه بىؾيؿ، ياگهاو ِؿ و هٍحاؾ ؾقشه بكگٍحًؿٖ آو ا٨كاٖ 

ها هن  ق٨حًؿ، ایى ها ای ال لهاو، يگاه به پیٍك٨ث، يگاه ٤كبی بىؾ؛ ی١ًی هماو قاهی که آو یٯ بكهه. به یٯ ج٩كیٗ ظاال جبؿیل ٌؿ

او ایى بىؾ. ؼىؾٌاو قا ؾق ظّؿ ايگلیه و ٨كايىه و آلماو هن يمی   ی هرل کكهیؾیؿيؿ؛ ؾق ظؿ همیى کٍىقها بایؿ بكويؿ؛ جّىٌق

ؾیؿيؿ. ایى هن قؾ ٌؿ. اهكول ؾق ـهى و ٨کك هىئىالو و به ِىقت یٯ گ٩حماو ٠مىهی ؾق ـهى يؽبگاو و ٨كلايگاو،  شًىبی هی

  کٍىق قؾٌؿه اوث؛ ٤لٗ ال آب ؾقآهؿه اوث. ٠لحً هن ایى اوث که ايح٭اؾ ال ي٭ٍه پیٍك٨ث به ٌیىه ي٭ٍه پیٍك٨ث ٤كبی

های ٌك٪ يیىث، هؽّىَ ها يیىث؛ ؼىّؾ ايؿیٍمًؿاو ٤كبی، ؼىّؾ ٨كلايگاو ٤كبی، لباو به ايح٭اؾ  ٤كبی، اهكول هؽّىَ هلث

های ویاوی. هماو چیمی که به آو ا٨حؽاق  هن ؾق لهیًه های اؼال٬ی، های ا٬حّاؾی، هن ؾق لهیًه ايؿ؛ هن ؾق لهیًه گٍىؾه

ؾايین.  ها قا هی پیٍك٨ث يیىث. اهكول ها ایى  کكؾيؿ به ٠ًىاو لیبكال ؾهىکكاوی، اهكول هىقؾ ايح٭اؾ اوث؛ په ایى هن ي٭ٍه هی

کاق  ایایً هٍؽُ ٌىؾ؛ ایىایكايی چیىث؟ ایى بایؿ جؿویى ٌىؾ، بایؿ قوٌى ٌىؾ، بایؿ اب١اؾ و لو  -پیٍك٨ث اوالهی  البحه ي٭ٍه

ایكايی، ایى ؼىؾي  -اوالهی  این که بایؿ بكگكؾین به ي٭ٍه به ٘ىق کاهل ايصام يگك٨حه اوث و بایؿ بٍىؾ. اها همیًی که ها ٨همیؿه

ؼب، ایى هىیك پیٍك٨ث اوث. هىیّك پیٍك٨ث، هىیك ٤كبی يیىث، هىیك  هى٨٭یث بمقگی اوث. ایى هى٨٭یث قا اهكول ؾاقین.

ؾايین که  هایی که ؾق ٤كب اج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث، همه پیً قوی هاوث، هی اقؾوگاه ٌكّ٪ ٬ؿین هن يیىث. بعكاو  بكا٨حاؾههًىىغ و 

ُّ ایكايی ها گكیباو ایى بعكاو اوالهی  -گیك هك کٍىقی ؼىاهؿ ٌؿ که ال آو هىیك ظكکث کًؿ. په ها بایىحی هىیّك هٍؽ

 ۼ.ث کًین؛ با وك٠ث هًاوبؼىؾهاو قا ؾق پیً بگیكین و ایى قا با وك٠ث ظكک

 پیـشفت ایشاًی -اػالهی الگَی پزیشیاًؼٌبف.1.1.7

 ٌكا چه که به ایى الگى، یٯ الگىی ٤یك٬ابل اي١ٙا٦ يیىث. آو
 
يىی قولگاق، ایصاؾ  ٗ يىبهیؾوث ؼىاهؿ آهؿ، ظك٦ آؼك يیىث؛ ی٭یًا

گى، یٯ الگىی ه٧ٙ١ً اوث؛ ی١ًی ٬ابل اي١ٙا٦ اوث. کًؿ؛ ایى ج٥ییكات بایؿ ايصام بگیكؾ. بًابكایى ال ج٥ییكاجی قا ایصاب هی

                                                           
 .٨٨۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبیايات ؾق ؾیؿاق اوحاؾاو و ؾايٍصىیاو کكؾوحاو،  .ۻ

 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ، های ٌیكال ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه  اتبیاي .ۼ
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ٗ گىياگىو ج٥ییك پیؿا کًؿ و ظٯ و اِالض ٌىؾ. بًابكایى ها ؾق ایى یها هٍؽُ اوث؛ قاهبكؾها همکى اوث به ظىب ٌكا هؿ٦

ه  اولؾه يؽىاهین ٌؿ و  لؾگی يؽىاهین ٌؿ. البحه ٌحاب ه١٭ىل بایؿ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ؛ لیکى ٌحاب ٬ٕیه هیچ ؾچاق ٌحاب
َّ
ٌاءالل

 ۻ.با ظكکث ِعیط و هحیًی پیً ؼىاهین ق٨ث

 الگَ تذٍیي پـتیجبًی ٍ ّوبٌّگی ثشای هشکضی ایدبد.1.1.8

ی باٌؿ که ایى ظكکث قا ؾق ايعّاق یاللم اوث که ایى هىؤله قا ؾيبال کًؿ. بایؿ شا ]ج١ییى الگى[یٯ هكکمی هن بكای ایى کاق

ه ایى کاق قا او ايصام ؾهؿ؛ بلکه جى٬ٟ ؼىاهین کكؾ که او ایى ظكکث ٠ٝین يؽبگايی ؾق يگیكؾ. ها ال آو هكکم جى٬ٟ يؽىاهین کكؾ ک

های گىياگىو بکًؿ؛ شىقی باٌؿ که ایى ظكکث هحى٧٬  ها کمٯ کًؿ، پٍحیبايی ها ؼبك بگیكؾ، به آو کٍىق قا لیك يٝك بگیكؾ، ال آو

 ۼيٍىؾ.

 پیـشفت ایشاًی -الهیاػ خبهغ ًمـِ ثبالدػتی خبیگبُ ٍ ثٌذیصهبى ثِ تَخِ.1.1.9

، لوؾبالؾه يیىث. ها با جىشه به ایى يکحه، واقؾ [ایكايّی پیٍك٨ث -اوالهی  الگىی جىو١هشاهٟ و   ي٭ٍه  ]ی١ًی جهیههعّىل ایى کاق

ها و پیًٍهاؾهایی بكای هعّىل لوؾ هن هٙكض کكؾيؿ، ایكاؾی هن يؿاقؾ؛ لیکى آو  ایى ٬ٕیه ٌؿین. البحه ب١ٕی ال آ٬ایاو ٘كض

هؿت، به ؾوث يؽىاهؿ آهؿ؛ ایى یٯ کاق ٘ىاليی  بیًايه ؾق هیاو که هىقؾ يٝك هاوث، شم ؾق بلًؿهؿت و با یٯ يگاه ؼىي چیمی

ایكايّی پیٍك٨ث ؾوث پیؿا کًین، ایى  -اوالهی  الهی، ؾق یٯ ٨كایًؿ ه١٭ىل، به الگىی جىو١ه  اوث. اگك ها جىايىحین به ظىل و ٬ىه

های کٍىق. ی١ًی ظْحی  گفاقی ايؿال کٍىق و ویاوث ای کٍىق و چٍن اوًاؾ بكياهه  به همه یٯ وًؿ باالؾوحی ؼىاهؿ بىؾ يىبث

و ؾق ؾقوو ایى الگى  واله که ؾق آیًؿه جؿویى ؼىاهؿ ٌؿ، بایؿ بك اوان ایى الگى جؿویى ٌىؾ واله و ؾه ايؿالهای بیىث چٍن

 ۽بگًصؿ.

 الگَ تؼییي ثشای فکشی ٍ ػلوى ّبى حلمِ تـکیل.1.1.11

ایكايی بكای پیٍك٨ث، ؾه و ٌایؿ  -الگىی اوالهی  ٤ال یٯ قاه اوث؛ ایى بایؿ اؾاهه پیؿا کًؿ. همکى اوث ؾقباقه همیى هىؤلهایى آ

های هؽحل٧ جٍکیل ٌىؾ. همکى  ٠لمی اللم باٌؿ که ؾق ؾايٍگاه  ها ظل٭ه ی و يٍىث اللم باٌؿ. همکى اوث ؾهیها گكؾهما ؾه

آهاؾه  ،اهل کاق شم١ی يیىحًؿ]و[  ؾهًؿ کاق ٌؽّی بکًًؿ و ؾايٍمًؿاو ها که جكشیط هیاوث ِؿها ي٩ك ال ٨كلايگاو و يؽبگاو 

ها  ها و ظىله های ٨کكی جٍکیل ٌىؾ، ؾايٍگاه ها بایىحی اوح٩اؾه ٌىؾ. ظل٭ه های ؼىؾٌاو هٙال١ه کًًؿ؛ ال ایى باًٌؿ ؾق ؼايه

ه ایى قا ب که بحىايین او با ایى هىؤله ؾقگیك ٌىيؿ، جا ایى
َّ
ؼاَ و   ایى کاق، کاق یٯ هصمى٠ه. هٙلىب ؼىؾي بكوايین  ه ي٭ٙهٌاءالل

هؿت و ال  هعؿوؾ يیىث؛ کاقی اوث که بایؿ همه ٜك٨یث يؽبگايی کٍىق به هیؿاو بیایؿ. هماو ٘ىق که ٠كْ کكؾین، کاق کىجاه

. ها پیً ؼىاهین ق٨ث. ایى ای هن يؿاقین های لوؾبالؾه هن يیىث؛ ایى کاق بلًؿهؿجی اوث، بایؿ ايصام بگیكؾ، ٠صله آو پكوژه

١٨ال ؾق کٍىق، شایگاه   اوًاؾ ههّن واليؿه  يىبث به همه ،ها یا هصاله بحىايًؿ آو قا جّىیب کًًؿ؛ ایى چیمی هن يیىث که ؾولث

  به یٯ ي٭ٙهکه بحىايؿ  باالؾوحی ؾاقؾ؛ بایؿ ؼیلی هكاظل قا ٘ی کًؿ و به یٯ ٬ىام اللم بكوؿ. ایى ٨کكها بایؿ کاهال  وقل بؽىقؾ جا ایى

ها هٙالبی اوث که ايىاو بایؿ قویً ٨کك کًؿ؛ ی١ًی بایىحی  شا گ٩حه ٌؿ، ب١ٕی ال آو هٙالبی هن که ایى. اواوی بكوؿ

٘لبگی ايصام بگیكؾ  ٬لُث  ٬لَث  واها بعد ٌىؾ، ظالشی ٌىؾ، ؾ٨اٞ ٌىؾ، اٌکال بٍىؾ،  های ٨کكی جٍکیل ٌىؾ، قوی ایى ظل٭ه

ه به یٯ يحا جا او
َّ
 ۾.بكوینصی یٌاءالل

هؿ٦ ها ال جٍکیل ایى شلىه  ایى اوث که یٯ ٨كهًگ و یٯ گ٩حماو، اول ؾق هیاو يؽبگاو و به جبٟ آو ؾق وٙط ٠مىم شاه١ه به 

و٬حی ؾق وٙط شاه١ه هًحٍك ٌىؾ، ـهى يؽبگاو و وپه ـهى ٠مىم هكؾم قا به یٯ ومث اواوی وى٪ ؼىاهؿ ؾاؾ؛  وشىؾ بیایؿ.

که بایؿ ؾق ایى لهیًه هىح٭ل باٌین و قوی پای  هؿل ظكکث به ومث شلى، اظىان ایىايؿیٍیؿو ؾق هىقؾ الگىی جىو١ه و 

کكؾو به الگىهای بیگايه گىحكي ؼىاهؿ یا٨ث. ها اهكول به ایى اظحیاز ؾاقین. هحؤو٩ايه  ؼىؾهاو بایىحین، ٠یىب وابىحگی و جکیه

                                                           
 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ، های ٌیكال ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه  بیايات .ۻ

 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ، های ٌیكال ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه  بیايات .ۼ

 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ، های ٌیكال ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه  بیايات .۽

 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ، های ٌیكال ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه  بیايات .۾
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ايؿ؛ که ایى بایؿ اج٩ا٪ بی٩حؿ و به  عیط و ؾقوث يكویؿهِ  های ههمی ال ایى هىؤله به یٯ يحیصه يؽبگايی ها هًىل ؾق بؽً  شاه١ه

 ۻ.الهی اج٩ا٪ ؼىاهؿ ا٨حاؾ  ظىل و ٬ىه

گفاقی کًین. ایى  والی کًین، قیل ها وال آیًؿه، اللم اوث شاؾه کٍىق ؾق ؾه  ؼكه بكای اؾاقههن ایى اوث که بال  ]ؾیگك[هؿ٦ 

ها اهؿا٦ هاوث ال جٍکیل ایى شلىه و شلىات  ی ؼىاهؿ ٌؿ. ایىوالی هًحه گفاقی و شاؾه شلىه و شلىات هٍابه، به ایى قیل

هح١ل٫ به اٌؽاَ و ه٭اهات يیىث، کاق هح١ل٫ [ ایكايّی پیٍك٨ث -اوالهی  الگىی جىو١ه  ]جهیهکاقّ ۼ .ب١ؿی که جٍکیل ؼىاهؿ ٌؿ

یث ؾاقین. هك کؿام به ٬ؿق گیكؾ، هىئىل ایى کاقی که ؾاقؾ ايصام هی  ۀها ؾق لهیً  به بًؿه يیىث؛ ایى کاّق همه اوث. همه

های ؼىؾهاو، و١ه و ١ٌاٞ ٬ؿقجی که ؾق اؼحیاق ها هىث، ؾق ایى لهیًه هىئىلین، که بایؿ ؾيبال  های ؼىؾهاو، ٜك٨یث ییجىايا

 ۽کًین.

 پیؾشفت ػملی تؼییى الگُی.1.2

 ػذالت ٍ پیـشفت هؼیش دس( ف)اکشم پیغوجش اص الگَپزیشی.1.2.1

اگك جمكکم کًین، ؾ٬ث کًین، بؽىاهین ؾقن بگیكین، بكای  ِٕلی الله ٠لیه و آلهٔؽّیث پی٥مبك اکكمها بك قوی ٌ اهكول ها هىلماو

گك٨حى ال او کا٨ی اوث. هٝهك  کكؾو به ایى وشىؾ و یاؾگك٨حى ال او و ؾقن يگاه ،ؾیى و ؾيیای ها کا٨ی اوث. بكای بالگٍث ٠مت ها

ها  هاوث. ایى ث بىؾ. بٍك به چی اظحیاز ؾاقؾ؟ يیالهای بٍكی همیى٠لن بىؾ، هٝهك اهايث بىؾ، هٝهك اؼال٪ بىؾ، هٝهك ٠ؿال

های اِلی بٍكیث اوث که ال ٨ٙكت ايىاو بك  ها ؼىاوحه ایى يیالهایی اوث که ؾق ٘ىل جاقیػ بٍك ج٥ییك پیؿا يکكؾه اوث.

ایى ؼّىِیات   یاز ؾاقین، به همهاوث. ها اهث اوالهی اهكول اظحِٕلی الله ٠لیه و آلهٔ ها پی٥مبك اکكم ایى  ؼیمؾ. هٝهك همه هی

کكؾيؿ.  کكؾيؿ و ٔؿیث با او هی ه٭ابل او ظكکث هی  بٍّك آو قول که با او هىاشه بىؾيؿ و ؾق ه٭ابل او بىؾيؿ، ي٭ٙه  همه اظحیاز ؾاقین.

های  او هىلماوایىحاؾ و ایىحاؾو  ِٕلی الله ٠لیه و آلهٔهای وؽحی بىؾ؛ پی٥مبك ایى همه ٨ٍاق، ایى ویمؾه واّل هکه، چه وال

ها ؾقن اوث بكای ها. ب١ؿ هن شاه١ه هؿيی قا   کكؾ. ایى ها اذك يمی ه٭اوم و هىحعکمی به وشىؾ آوقؾ که هیچ ٨ٍاقی قوی آو

بٍكیث ؾق ٠لن، ؾق   های هحماؾی، ٬له ی قا کكؾ که ؾق ٘ىل ٬كویقیمی یٯ بًا جٍکیل ؾاؾ، ؾه وال بیٍحك هن ظکىهث يکكؾ. اها پی

و آلهٔ  ٘كاظی  یهالله ٠ل یای که پی٥مبكِٕل ه١ًىی، ؾق پیٍك٨ث اؼال٬ی، ؾق ذكوت، همیى شاه١ه بىؾ؛ شاه١هجمؿو، ؾق پیٍك٨ث 

 ۾.قیمی کكؾه بىؾ کكؾه بىؾ و او پی

 ػلَی حکَهت ریل ػذالت ثِ ثـش سػیذى.1.2.2

قوايؿ؛ يه هرل آو کىايی  یظکىهث ٠لىی بٍك قا به ٠ؿالث، آقاهً، ایماو به ه١ًىیث، ٩ِا و بكاؾقی، ِلط و ؾووحّی ظ٭ی٭ی ه

ها بكپا  ها قا هن ؾق هیاو ايىاو ها قا قوٌى و همه ٨حًه شًگ  کًًؿ، اها ؼىؾٌاو آجً همه که يام و ١ٌاق ِلط قا ؾق ؾيیا هٙكض هی

ؾاقؾ. اگك به  ها قا ؾق اهًیث و آقاهً وا١٬ی يگه هی کًًؿ. يٝام و ظکىهث ٠لىی به بكکث ٠ؿل همگايی و ٨كاگیك، ايىاو هی

ٌؿ، آو ظٕكت ؾيیای آباؾی ال شهث هاْؾی و ه١ًىی و هاالهال ال ٠ؿالث، آقاهً و  ٨كِث ؾاؾه هی ٕ ٠لیه الىالمٔاهیكالمئهًیى

ٌىؾ به ایى آقلوها  آوقؾ. اهكول هن شم ؾق وایه چًیى ق٨حاقی، يمی ِلّط ظ٭ی٭ی که بٍك ٬بل ال آو هكگم يؿیؿه بىؾ، به وشىؾ هی

های های بمقگ، ؾق لهاو كای ها یٯ ؾقن همیٍگی اوث و هؽحُ یٯ وال يیىث؛ البحه هؿ٦قویؿ. بًابكایى ق٨حاق ٠لىی ب

٘لبی، ه٩ث و هْصايی، بؿوو  جىاو با قاظث های بمقگ قا يمی هحًاوب و ٘ىاليی و با جالي و هصاهؿت، ٬ابل ظّىل اوث. هؿ٦

 ۿقیمی کكؾ. جالي و هصاهؿت به ؾوث آوقؾ؛ بایؿ جالي و بكياهه

                                                           
 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ، های ٌیكال ايٍگاهؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾ  بیايات  .ۻ

 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ، های ٌیكال ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه  بیايات .ۼ

 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ، های ٌیكال ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه  بیايات .۽

 .ۺ٩۽ۻ/ۻۻ/ۻۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىلیى يٝام و هیهماياو کٍىقهای اوالهی، ۾

 . ۻ٨۽ۻ/ۻۺ/٩ۺاؾگاو ؾوکىهه، . بیايات ؾق پۿ
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 ػذالت ٍ پیـشفت ػضت، ساٌّوبی( سُ)بم اه هکتت.1.2.3

 ال يىٞ یٯ ٠ل٭ه ؾق باب هکحب اهام، ایى يکحه قا هلث ٠میم ایكاو کاهال  هی
 
٬لبی   ؾايًؿ که اقاؾت و هعبث هكؾم به اهام بمقگىاق، ِك٨ا

هىؤله يیىث؛   مهليؿ، اها ایى ه ها هىز هی و اظىاوی و ٠ا٩٘ی يیىث. اگكچه ال لعاٚ اظىاوات و ٠ىا٧٘، هعبث اهام ؾق ؾل

بلکه اقاؾت هكؾم به اهام بمقگىاق، به ه١ًی پفیكي هکحب اهام به ٠ًىاو قاه قوٌى و ؼٗ قوٌى ظكکث ٠مىهی و همگايی هلث 

 ]های[قوايؿ. ؾق ٘ىل ایى وال ایكاو اوث؛ یٯ قاهًمای يٝكی و ٠ملی اوث که کٍىق و هلث قا به ٠مت و پیٍك٨ث و ٠ؿالث هی

٠مل بپىٌايین، هك شا   های اهام شاهه ىؾه اوث. ی١ًی هك شا ها جى٨ی٫ پیؿا کكؾین که به جىِیهگفٌحه، ٠مال  هن همیى ب

اهام قا ؾيبال کًین، جى٨ی٭ات ٨كاوايی يّیب ها ٌؿ. هكؾم با ایى چٍن، به قاه اهام و ؼٗ اهام و هیكاخ   جىايىحین ؼٗ ايگٍث اٌاقه

ها ایىحاؾگی کًؿ. ٠لیه  جكیى جى٘ئه هلث ها جىايىحه اوث ؾق ه٭ابل وًگیىوال، ]و چًؿ[کًًؿ. ؾق ایى وی  هايؿگاق اهام يگاه هی

هلث ایكاو به . ویاوی بىؾ  جى٘ئه ،جبلی٥اجی بىؾ  جى٘ئه ،ا٬حّاؾی بىؾ  اهًیحی بىؾ، جى٘ئه  يٝاهی بىؾ، جى٘ئه  هلث ایكاو جى٘ئه

 ۻها ایىحاؾگی کكؾ. بكکث هکحب اهام و قاه اهام، ؾق ه٭ابل ایى جى٘ئه

به کٍىق و هلث ها و ایى هکحب ویاوی  ]ها[گفاقی کكؾ. بیٍحكیى ظمالت هن ؾق ٘ىل ایى وال حب، يٝام اوالهی قا بًیاوایى هک

الملل، ؾق  ویاوث بیى  ٠مكاو، ؾق لهیًه  ٠لن، ؾق لهیًه  ٌؿه اوث؛ اها هلث ها قولبه قول پیٍك٨ث کكؾه اوث. هلث ها ؾق لهیًه

به ؾوث آوقؾو ٬ؿقت ٨ًاوقی و اظیای   واؼث لیكبًاهای ٠ٝین کٍىق، ؾق لهیًه  ق لهیًههای گىياگىو، ؾ اقج٭ای آگاهی  لهیًه

های ؾیگك، پیٍك٨حی ؾاٌحه اوث که ؾق گفٌحه ظْحی جّىق آو قا هن يمی کكؾه؛ ایى  اوح١ؿاؾهای هكؾهی، و ؾق بىیاقی ال لهیًه

 ۼبه بكکث اوالم اوث.

 ػذالت الگُی تؼییى.1.3

 ءت حکوبًظشیب اص تشاسصؽ ثب ػذالت، ثشای اًجیب هجبسصُ.1.3.1

ايؿ؛ ی١ًی بكای ٠ؿالث ٠مال  پیکاق کكؾيؿ.  ؼّىِیث ؾیگك اؾیاو ایى اوث که ايبیا ؾق ٘ىل جاقیػ ؾق کًاق هٝلىهاو ٬كاق گك٨حه

ها شمو  ایى  ه همهايؿ؛ ک ايؿ، با هأل هىاشه ايؿ، با هحَك٨یى هىاشه هالظٝه کًیؿ؛ ؾق ٬كآو کكین جّكیط ٌؿه که ايبیا با ٘ىا٤یث هىاشه

» هحَك٨یى«ؼاِی اوث؛ هك ؾو ؾقوث اوث. البحه ؾق ٬كآو   ٘ب٭ات وحمگكيؿ؛ هحَك٦ و هحّك٦، ال ؾو شهث، هًٙب٫ با یٯ ٘ب٭ه

ىَها اّ «هىث، لیکى هحّك٦ هن ؾقوث اوث. هحَك٨یى ؾق ه٭ابل پی٥مبكيؿ؛ 
ُ
 ُهٓحَك٨

َ
ال

َ
٬ 

َّ
ّفیٍك ّاال ى يَّ ٓكَیٍة ّهْ

َ
ا ٨ّي ٬ ًَ ٓ

ٓقَول
َ
ُحن ّبّه َوَها أ

ٓ
ٓقّول

ُ
ا ّبَما أ يَّ

هأل هن همیى شىق اوث.  شًگؿ. هیچ پی٥مبكی يبىؾه که ؾق ه٭ابلً هحَك٨یى ٬كاق يگیكيؿ؛ ی١ًی پی٥مبك با هحَك٨یى هی ۽»َکا٨ُّكوَو 

او ؾق ٌىؾ. بًابكایى پی٥مبك  ها هی ایى  ايؿقکاقاو ٬ؿقجًؿ. ٘ا٤ىت هن یٯ ه١ًای ٠اهی اوث که ٌاهل همه هأل، آو اِعاب و ؾوث

ه بیى ٜالن و هٝلىم، همیٍه ؾق ٘ك٦ هٝلىم ٬كاق گك٨حًؿ؛ ی١ًی بكای ٠ؿالث واقؾ هیؿاو ٌؿيؿ و شًگیؿيؿ؛ ایى هن   ه١أق

ليًؿ، ولی ؾق  هایی هی ٠ؿالث ظك٦ لؾيؿ؛ اها ؼیلی او٬ات هرل بىیاقی ال قو٩ًٌکكاّو گىياگىو ظك٦  يٝیك اوث. ظکما ؾقباقه بی

ؿ. ها ایى قا ؾق ؾوقاو هباقلات هن ؾیؿین، ب١ؿ ال هباقلات هن ؾق ؾوقاو ؾ٨اٞ ه٭ؿن ؾیؿین، جا اهكول ٌىي ه٭ام ٠مل واقؾ هیؿاو يمی

ها  و٬حی که هحك٨یى به ایى کكؾيؿ؛ ظْحی آو ٌؿيؿ، ویًه وپك هی شىق يبىؾيؿ؛ ايبیا واقؾ هیؿاو هی ايبیا ایى. بیًین هن کن و بیً هی

و ال اقىل لّلذین «ٌكی٩ه   کكؾيؿ. آیه ها بكؼىقؾ هی ها شؿا ٌىیؿ، با ایى ، ال ایىگ٩حًؿ ٌما چكا ٘ك٨ؿاق ٘ب٭ات هٝلىم هىحیؿ هی
ه خیزا   ؾق همیى لهیًه   -به هؽال٩یى ؼىؾي اوث ٠ٕلیه الىالمٔ  که بیايگك پاوػ ظٕكت يىض  - ۾»تزدرى اعینكم لن یؤتیهم اللَّ

 ۿبه پی٥مبكاو هن هىحًؿ. اوث. بًابكایى آو کىايی که ال ٠ؿالث هعكوم بىؾيؿ، اولیى گكويؿگاو

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/۽ۺ/۾ۻ. بیايات ؾق والگكؾ اقجعال اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۻ

 .۽٨۽ۻ/۽ۺ/۾ۻ. بیايات ؾق والگكؾ اقجعال اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۼ

 .۾۽  وبؤ، آیه  . وىقه هباقکه۽

 .ۻ۽  هىؾ، آیه  . وىقه هباقکه۾

 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۼ با هىٔىٞ ٠ؿالث،  های قاهبكؾی . بیايات ؾق ؾوهیى يٍىث ايؿیٍهۿ
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 ػذالت ّبىؿبخق تؼییي هشٍستِ.1.3.2

های  های ٠ؿالث. یکی ال کاقهای ههن يٝكی ها ایى اوث که ٌاؼُ گفاقی اوث؛ ج١ییى ٌاؼُ ؾیگك، ٌاؼُ یٯ کاق ههن

 اي ه هایی که ؾق ٤كب هٙكض اوث، به ٘ىق هٍكوٖ ٬ابل ٬بىل اوث؛ ب١ٕی ٠ؿالث قا پیؿا کًین. ؼب، اهكول ٌاؼُ
 
ٙل٭ا

ٙی همکى اوث ٌاؼُ باٌؿ. ها بایؿ بًٍیًین هىح٭ال  یهای يا٬ّی اوث، ب١ٕی ؾق ٌكا ٌاؼُ يیىث، ب١ٕی ٌاؼُ

٠مل هن   های ههن کاق ایى اوث. البحه ؾق ٠كِه های ٠ؿالث قا، اوح٭كاق ٠ؿالث ؾق شاه١ه قا پیؿا کًین؛ یکی ال بؽً ٌاؼُ

گفاقی بؿايین. ایى  اواوی ؾق ٬ايىو  یى اوث که ٠ؿالث قا یٯ ه١یاق و یٯ وًصهها ا ؼیلی کاقها بایؿ ايصام بگیكؾ که یکی ال آو

ؿ   گفاقی بالؽّىَ به هىؤله يکحه، ٬ابل جىشه يمایًؿگاو هعحكم هصله و ٌىقای يگهباو اوث که ؾق ٬ايىو ٠ؿالث و همچًیى ِق

 ۻمی آو جىشه ٌىؾ.ئؾا

 ػذالت ثبة دس اػالهی ًبةِ ًظشیِ اػتخشاج هشٍست.1.3.3

اوالهّی ياب ؾق باب ٠ؿالث اوث. البحه بایؿ با يگاه   ؼىاهین به آو بكوین، قویؿو به يٝكیه يٝكی، آيچه که ها هی  هكظله ؾق

های ٠لمی و ٨ًی   ؾق چهاقچىب  -هحصؿؾايه، با يگاه يىآوقايه، به هًابٟ اوالهی هكاش١ه کكؾ و آو يٝكیه قا ال هحى هًابٟ اوالهی 

ها  ای ؾاقین؛ ال ایى ٌؿه کاهال  ظىاب  ۀٌؿ  های ٠لمّی جصكبه ها، هحؿها و قوي كای اوحًباٖ، ٌیىهاوحؽكاز کكؾ. ها ب -ؼىؾي 

ياب اوالم ؾق باب   والی، بایؿ ال هًابٟ اوالهی و ال هحىو اوالهی، يٝكیه بًابكایى ؾق هكظله يٝكی و يٝكیه بایؿ اوح٩اؾه ٌىؾ.

ؼىاهین ال هىيحاژ و کًاق هن چیؿو يٝكیات گىياگىّو هح٩کكیى و  اوث که يمی ام ؾق ایى يکحه ایى ٠ؿالث به ؾوث بیایؿ. هى جکیه

 ال الح٭اٖ شلىگیكی یظکما
 
ی که ؾق ایى لهیًه ظك٦ لؾيؿ، یٯ يٝكیه به وشىؾ بیاوقین و جىلیؿ کًین. ی١ًی ؾق ایى ٬ٕیه بایؿ شؿا

که بؽىاهین، ؾق هكؾاب الح٭اٖ ل٥میؿین. بیكوو  ىکكؾ، بایؿ پكهیم کكؾ. ؾق هىاقؾ هح١ؿؾی ها ؾچاق ایى اٌحباه ٌؿین. بؿوو ای

 بایؿ ؾق هًابٟ اوالهی شىحصى کًین. ایى هًابٟ، ٨كاواو هن هىث
 
ؾق ٬كآو، ؾق  .آهؿيً ؼیلی وؽث ؼىاهؿ بىؾ. يه، ظ٭ی٭حا

ٟ هىقؾ جىايؿ هًب اي هی های لیاؾی وشىؾ ؾاقؾ که همه بعد ،های ٨٭هی، کالهی و ّظکمی البال٤ه، ؾق يىٌحه ظؿید، ؾق يهس

جىايؿ ؾق ٨هن هحىو  ی با يٝكات ؾیگكاو هییهىاقؾ ؾیگك، آًٌا  البحه هرل همه ها ؾق پیؿا کكؾو يٝكیه ياب اوالهی باٌؿ.  اوح٩اؾه

های ظ٭ى٬ی و ٨٭هی ها هن همیى شىق اوث. ها و٬حی با یٯ يّٝك  اوالهی به ها کمٯ کًؿ. ؾق همه شا همیى شىق اوث، ؾق بعد

شا  کًین؛ ایى جكی هی بهحك و کاهل  کًؿ، ال هًبٟ اوالهّی ؼىؾهاو اوح٩اؾه ـهى ها آو اجىاٞ اللم قا پیؿا هی ٌىین و بیگايه آًٌا هی

اوالهّی ياب باٌین و ال الح٭اٖ بپكهیمین. البحه بؿیهی اوث که ٠لث   هن همیى شىق اوث. لیکى ها بایؿ ؾيبال قویؿو به يٝكیه

ًٌاوی و  ها و هبايی هىحی ٠ؿالث هبحًی اوث بك پایه  و ياب باٌؿ، ایى اوث که هىؤلهاوالهی بایؿ ؼالُ   ین يٝكیهیگى ایًکه هی

 آو -های اواوی؛ و اگك بؽىاهین به يٝكیات ٤كبی  ًٌاوی و پایه ه١ك٨ث
 
اوحًاؾ کًین، ؾق وا٬ٟ جکیه کكؾین به   -هاوث  که ٠مؿجا

 ۼًٌاوی اوث. که هماو يٝكات هىحیها قا بپفیكین،  جىايین آو ای که ٬بىل يؿاقین و يمی هبايی ٨لى٩ی

 ػذالت ثبة دس اػالهی ًبة ًظشیِ ثِ سػیذى خْت الصم همذهبت.1.3.4

 بنذی جوع به رسیذى تا ءآرا تضارب.1.4.3.1

  ین به یٯ يٝكیه بایؿ بكوین و يٝكیهیگى پكؾالی، ها اظحیاز ؾاقین به ج١ؿؾ آقا و جٕاقب آقا. ی١ًی ایًکه ها هی ج٩کك و يٝكیه  ؾق ٠كِه

 ٘ىاليی و گىحكؾه
 
 یای اوث؛ که اهن ایى ه٭ؿهات همیى اوث که آقا ياب اوالهی قا ک٧ٍ کًین، هبحًی بك یٯ ه٭ؿهات يىبحا

هؽحل٩ی هٙكض ٌىؾ؛ و ایى اللم اوث؛ ایى يٍاٖ ٠لمی اوث. يبایؿ جّىق کكؾ که ها یٯ  یکًؿ، آقا هح٩کكاو جٕاقب پیؿا

 به آو بكوین؛ يه، هی این و هی يٝك گك٨حه ای ؾاقین، یٯ چیمی قا ال ٬بل ؾق ؾاوقی پیً
 
ؼىاهین با جٕاقب آقا بیابین  ؼىاهین ظحما

آيچه قا که ظ٫ اوث و آيچه که ؾقوث اوث. بًابكایى جٕاقب آقا اللم اوث. ظؿ ی٭٧ هن يؿاقؾ. ی١ًی ب١ؿ ال آيکه به يٝك يهایی و 

ای ؾق آیًؿه هٙكض ٌىؾ،  ؿیؿی، يٝكات شؿیؿی، يکات جالهش یال لهاو قویؿین، بال اظحمال ایًکه آقا  هؽحاق بكای ایى بكهه

های  قیمی بًؿی ٬ىی بكوین که بك اوان آو، بكياهه هىث؛ هیچ هاي١ی هن يؿاقؾ. لیکى به هك ظال يیال هىث به ایًکه به یٯ شمٟ

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبا هىٔىٞ ٠ؿالث،   های قاهبكؾی بیايات ؾق ؾوهیى يٍىث ايؿیٍه .ۻ

 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبا هىٔىٞ ٠ؿالث،   های قاهبكؾی بیايات ؾق ؾوهیى يٍىث ايؿیٍه .ۼ
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بًؿی  ؾ به ایًکه به یٯ شمٟکٍىق يیال ؾاق   لیکى ؾق يهایث اؾاقه. ؾقالهؿت ؾق کٍىق ِىقت بگیكؾ. بًابكایى جٕاقب آقا اللم اوث

 ۻهای بلًؿهؿت قا ٘كاظی کًؿ. بًؿی، بكياهه ٬ىی و هح٭ى و هىحؿل ؾق باب ٠ؿالث اشحما٠ی بكوؿ که بحىايؿ بك اوان آو شمٟ

 کاربردی های بحث و ها پژوهش.1.4.3.1

ها قا پیؿا کًیؿ؛ ی١ًی  ىهبكای ایًکه ٌی ٌكوٞ ؼىاهؿ ٌؿ ای های جاله قویؿین، بال پژوهً بًؿی ١ؿ ال آيکه به ایى شمٟب

بىیاق هن ؼىب  -های هباظد، هكبىٖ به هباظد کاقبكؾی اوث اهكول هى هالظٝه کكؾم که ب١ٕی ال بؽًی. های کاقبكؾ پژوهً

ای ؾق باب ٠ؿالث قویؿین، جاله  ٌؿه بًؿی هح٭ى و شمٟ  اي ؼیلی وویٟ اوث؛ ی١ًی ب١ؿ ال آيکه ها به یٯ يٝكیه ایى ؾاهًه - وثا

های ٨كاوايی قا  های کاقبكؾی يیال ؾاقین؛ که ایى ؼىؾي پژوهً های اشكا و جع٭٫ آو ؾق شاه١ه، به بعد کكؾو ٌیىه ابكای پیؿ

 ۼجىايین ال جصكبیات بٍكی اوح٩اؾه کًین. ؾيبال ؼىاهؿ کكؾ. آو و٬ث ؾق ایًصاوث که ها هی

 عذالت باب در دیگراى تجربیات از استفاده.1.4.3.4

 ال اهؿا٬٦بىل ؾاقم که قوٌها هٙم
 
ها و  اها ایى ه١ًایً ایى يیىث که ها ال قوي  -ؾق ایى ٌکی يیىث   -جؤذیكپفیك هىحًؿ  ،ئًا

های کاقبكؾی، يىبث  جىايین اوح٩اؾه کًین. ایًصا ؾق بؽً پژوهً های ؾیگكاو هیچ يحىايین اوح٩اؾه کًین؛ يه، بالٌٯ هی جصكبه

ؾیگكی ؾق هىائل ا٬حّاؾی،   بايکؿاقی یا ؾق هك لهیًه  يؿ. ٨كْ کًیؿ ؾق لهیًها ال جصكبیاجی اوث که ؾیگكاو ايصام ؾاؾه  اوح٩اؾه

ای قا یٯ هلحی ايصام ؾاؾه و با  ی به یٯ ِىقت ؾیگكی، جصكبهیهای ٬ٕا های اشحما٠ی به یٯ ٌکل ؾیگكی، یا ؾق بعد یا ؾق بعد

کكؾ؛ ایى هیچ اٌکالی يؿاقؾ. بًابكایى ال ٌىؾ اوح٩اؾه  آو جصكبه هؿجی قا گفقايؿه، آذاقي هن هٍؽُ اوث؛ ؼب، ال ایى هی

 ۽های ؾیگكاو بایىحی بهكه بكؾ. جصكبه

 دانشگاه و حوزه در پژوهی  عذالت رشته ایجاد.1.4.3.3

حه يٝكی ایى اوث که ها ٠ؿالث  یکی ال ههمحكیى کاقها ؾق ٠كِه ٠لمی   ٌؿه ج١كی٧  پژوهی قا ؾق ظىله و ؾايٍگاه به ٠ًىاو یٯ ٌق

 ؾق ظىله یکی ال  اهكول وشىؾ يؿاقؾ؛ يه ؾق ظىله وشىؾ ؾاقؾ، يه ؾق ؾايٍگاه.بًٍاوین، که ایى 
 
ی١ًی هیچ اٌکال يؿاقؾ ٨كٔا

٠ؿل و   ٠ؿالث باٌؿ. ظاال همیى ٬ا٠ؿه  کًؿ، هىؤله گیكؾ، یٯ ٨٭یه با قوي ٨٭یهايه بعد هی هىٔى٠اجی که هعل بعد ٬كاق هی

بیًؿ  جً٭عً هن ایى اوث که آؾم هی هً٭ط اوث. ؾلیل ٠ؿم ٤یك ،ٌىؾ؛ ایى ايّا٨ی که آ٬ایاو به آو اٌاقه کكؾيؿ، بایىحی جً٭یط

 - ی١ًی ٬ابل اوحؿالل يیىث -ها قا جمام کكؾ ٌىؾ ایى ٌىؾ که هیچ يمی های هؽحل٧ ٨٭هی اوحًاؾهایی به ایى ٬ا٠ؿه هی ؾق بؽً

هایی که یٯ ٨٭یه ؾق ؾقن ٨٭ه  ال بؽ٠ًلمیه  یکی   ٌىؾ. چه اٌکالی ؾاقؾ که ؾق ظىله های هؽحل٧ گ٩حه هی همیى ٘ىق ؾق بؽً

؟ ایى ٤یك ال آو بعد ٠ؿالحی اوث که اٌاقه کكؾيؿ ٌیػ »ةکحاب ال١ؿال«٠ؿالث باٌؿ؛   کًؿ، هىؤله اوحؿاللّی ؼىؾي ؾيبال هی

ًّ  ايؿ؛ آو بعد ؾیگكی اوث. ؾق باب ٠ؿالث اشحما٠ی بعد ٌىؾ؛ بعد ٨٭هّی ٬ىی. ٔ ٨كهىؾهه٠ٕلیه الْكظم ؾق ؾايٍگاه یٯ ؾاي

حه هیاو گفاقی ٌىؾ. به يٝك هى، ایى ؾق  ای به وشىؾ بیایؿ و ج١كی٧ ٌىؾ؛ بعد ٌىؾ، کاق ٌىؾ، قوی آو به ٘ىق هىح٭ل وكهایه ٌق

 ۾کًؿ. ؾهؿ، هن يیكوهای جىايمًؿی قا ؾق ایى ٠كِه جكبیث هی پكؾالی قا گىحكي هی يٝكی یٯ کاق اللهی اوث؛ هن يٝكیه  ٠كِه

 نخبگانی گفتواى به عذالت تبذیل.1.4.3.1

بعد ٠ؿالث بایىحی به یٯ گ٩حماو يؽبگايی جبؿیل ٌىؾ. بایؿ ایى هىؤله قا ؾيبال کًین و پیگیكی ایى بعد قا قها يکًین؛ چىو 

هایی که ٌما  لهیًه ؼیلی لیاؾ اوث، يیال ؼیلی ٌؿیؿ اوث و ؾق بیايات ؾووحاو، بؽٍی ال ایى يیال هعىىن بىؾ. ایى بعد

ٌؿت هىقؾ يیالی ؼىاهؿ بىؾ.  ههای آیًؿه، هعّىل بااقلي و ب هعّىل آو بكای يىل کًىيی و يىلکكؾیؿ و ؾق آیًؿه ؼىاهؿ ٌؿ، 

يٝكايی هىحًؿ که   يٝكاو ؾيیای اوالم هن اوح٩اؾه کًین. ٌایؿ ؾق کٍىقهای ؾیگك ِاظب ٌایؿ اللم باٌؿ ب١ؿها ال ِاظب

 ۿکمٯ کًًؿ. بًؿی يهایی و به وكايصام قوايؿو بعد ٠ؿالث، به ها جىايًؿ ؾق شمٟ هی

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبا هىٔىٞ ٠ؿالث،   های قاهبكؾی بیايات ؾق ؾوهیى يٍىث ايؿیٍه .ۻ

 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبا هىٔىٞ ٠ؿالث،   های قاهبكؾی یٍهبیايات ؾق ؾوهیى يٍىث ايؿ .ۼ

 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبا هىٔىٞ ٠ؿالث،   های قاهبكؾی بیايات ؾق ؾوهیى يٍىث ايؿیٍه .۽

 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبا هىٔىٞ ٠ؿالث،   های قاهبكؾی ق ؾوهیى يٍىث ايؿیٍهبیايات ؾ .۾

 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبا هىٔىٞ ٠ؿالث،   های قاهبكؾی بیايات ؾق ؾوهیى يٍىث ايؿیٍه .ۿ
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 ۽٧

 

 ػذالت کبسثشدی ّبیؿیَُ یبفتي هشٍستِ.1.3.5

ها و  بیى آيچه که ال ٠ؿالث اللم ؾاقین و بایؿ باٌؿ و آو و١ٔیث کًىيی قا کن کًین، بایىحی به قوي  ها اگك بؽىاهین ٨اِله

ی١ًی لهاو آلهىو و ؼٙا قا ی اوث؛ یهای کاقبكؾی ٠ؿالث چه چیمها قاهکاقهای شؿیؿ و هئذك ؾوث پیؿا کًین. بایؿ بؿايین ٌیىه

اول با گكایٍی که آو قول   وپكی ٌؿه بؿايین. ؾق ایى وی وال، ؾق هىاقؾ لیاؾی کاقهاو ٠باقت بىؾ ال آلهىو و ؼٙا؛ چه ؾق آو ؾهه

ها و قویکكؾهای گىياگىيی ؾیؿه ٌؿه. ؾیگك ِالض يیىث  ها، قوي ؾوم و ؾق ؼالل ایى  ه٭ابل ؾق ؾهه  چه ب١ؿ، ي٭ٙه وشىؾ ؾاٌث

ها هىح٭ك   های هح٭ى و هبحًی بك ج١اقی٧ هح٭ى قا پیؿا کًین، جٍؽیُ بؿهین، قوی آو بایؿ بًٍیًین قوي شىق ٠مل کًین. ها ایى

 ۻٌىین و ظكکث کًین.

 ساٌ يمؾٍ تشعین.1.4

  ساُ ًمـِ تشػین لضٍم.1.4.1

ث، و شىاو هىهى که هبايی شمهىقی یا٨حى به آقلوهای بمقگ هلی، يیالهًؿ ٨کك قوٌى و ٠مم قاوػ و ٌصا٠ث و اؼالَ او ؾوث

 
 
جىايؿ هلث ایكاو قا ؾق قویؿو به آقلوهای  جكیى يیكویی اوث که هی بؽً پفیك٨حه اوث، اهیؿ اوالهی و قاه اهام بمقگىاق قا ٠می٭ا

او جكوین جى چهاقم قا ٨٭ٗ با اـ٠او به ایى ظ٭ی٭ث هی  قاه بكای قویؿو به پیٍك٨ث و ٠ؿالث ؾق ؾهه  ي٭ٍه بمقگً یاقی بكوايؿ.

 ۼ.کكؾ

 اًذاص چـن ػٌذ ثب  آیٌذُ افك ؿذى سٍؿي.1.4.2

ؾق . کًؿ کٍىق قا بكای آظاؾ هكؾم قوٌى و هٍؽُ هی  یٯ کاق اواوی و ههن اوث؛ ا٫٨ آیًؿه ،کٍىق  واله  ايؿال بیىث وًؿ چٍن

چهاقم اوث، که بایؿ بحىايؿ   ايؿال بایؿ جع٭٫ پیؿا کًؿ. اهىال همچًیى وال ٌكوٞ بكياهه ٔمّى اشكای چًؿ بكياهه، ایى چٍن

ها اهمیث ایى  بًؿی، آو قا به اهؿا٦ ؼىؾ ؾق ٘ىل ایى پًس وال بكوايؿ. ایى ايؿال قا پًس وال شلى ببكؾ و ال لعاٚ لهاو وًؿ چٍن

بًاهین؛ يه ٨٭ٗ » وال همبىحگی هلی و هٍاقکث ٠مىهی«اوّل وال ٠كْ کكؾین که اهىال قا . کًؿ ها قا بكای ها ه١ًا هی وال

ىالّو با ئها پٍث وك هى  که یٯ ياهگفاقی ايصام بگیكؾ، بلکه بكای ایًکه هٍاقکث ٠مىهی جع٭٫ پیؿا کًؿ و هلث یکپاقچهًبكای ای

 ۽.ها يمؾیٯ کًؿ های بلًؿی قا به وىی اهؿا٦ هح١الی يٝام بكؾاقؾ و ؼىؾ قا به آو هؿ٦ جؿبیك و هئهى و اي٭البی بحىايؿ گام

 ثیٌی  ٍالغ ثشاػبع ّب ػیبػت تذٍیي.1.4.3

ی هٍؽُ ٌؿه یها کٍىق، هؿ٦  بكای آیًؿه. بىؾ [بیًی وا٬ٟ ]قا که ها جؿویى کكؾین، بك اوان همیى  ۾۾های اِل  ویاوث

واله قا  ايؿال بیىث قا جؿویى کكؾین؛ ها چٍن ۾۾های اِل  ياهیؿین؛ ها ویاوث» پیٍك٨ث و ٠ؿالث  ؾهه«اوث. ها ایى ؾهه قا 

بیًی اوث.  ها بك اوان وا٬ٟ گفاقی ایى ویاوث  کًین. همه واله قا جؿویى کكؾین و هی های پًس اهههای بكي جؿویى کكؾین؛ ویاوث

واله بًىیىًؿ؛ يه، ایى با  ايؿال بیىث واله یا چٍن ای يٍىحه باًٌؿ و با جىهمات ؼىؾٌاو ویاوث پًس ایًصىق يیىث که یٯ ٠ؿه

 ۾های کٍىق اوث. کًؿ؛ هحکی به وا١٬یث ها جٙبی٫ هی وا١٬یث

 اًذاص چـن ػٌذ هشتت سكذ لضٍم.1.4.4

 یٯ وًؿ وا١٬ی و یٯ ي٭ٍه ايؿال اوث. وًؿ چٍن قاه، وًؿ چٍن  ي٭ٍه
 
قاّه   ايؿال قا هیچ يبایىحی هىقؾ ٩٤لث ٬كاق ؾاؾ. ایى ظ٭ی٭حا

يکًًؿ؛ های يٝاقجی ؼىؾجاو قا هعاوبه کًیؿ. ظاال ؾیگكاو همکى اوث يٝاقت بکًًؿ، همکى اوث  ظ٭ی٭ی اوث. بایؿ ؾوحگاه

هصكیه که ي٭ًٍ ؾق قویؿو به   ٬ىه  ٌاو ؾقوث باٌؿ، همکى اوث يا٬ُ باٌؿ؛ اها ؾق ؾقوو ؼىّؾ هصمى٠ه همکى اوث يٝاقت

کاق بیًؿالیؿ جا ببیًین ه کاقهای يٝاقجی قا ب و های يٝاقجی قا ١٨ال کًیؿ، ب١ؿ وال ؾوحگاه ،ايؿال، بىیاق ظىان اوث اهؿا٦ چٍن

ايؿال، يگاه کًین و ببیًین پیٍك٨حی پیؿا  شلى ق٨حه؛ ی١ًی ایًصىق يباٌؿ که وال ؾهن وًؿ چٍن ها چ٭ؿق ها و ویاوث بكياهه

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبا هىٔىٞ ٠ؿالث،   های قاهبكؾی بیايات ؾق ؾوهیى يٍىث ايؿیٍه .ۻ

 .٨٧۽ۻ/٦ۺ/۽ۺ، های اوالهی ؾايٍصىیاو هىح٭ل پیام به يهمیى يٍىث والیايه اجعاؾیه ايصمى. ۼ

 .۾٨۽ۻ/ۼۺ/ۻۻ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم کكهاو۽

 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/ۺۼ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم کكهايٍاه، ۾
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ؿ کًیؿ که ه١لىم ٌىؾ چ٭ؿق پیً يکكؾه  ِق
 
این و چ٭ؿق  این و چ٭ؿق به آو اهؿا٦ يمؾیٯ ٌؿه ق٨حه این؛ يه، بایىحی ایًها قا هكجبا

 ۻها ٨كاهن ٌؿه اوث. لهیًه

  ّب ػیبػت ٍ ّب ثشًبهِ لبلت دس ػذالت آسهبى تحمك.1.4.5

هكؾم به ایى ه٩اهین بىؾه؛   با ه٩اوؿ، اهكول ایى هصله و ایى ؾولث ٌکل گك٨حه. ٠ال٬ه  به بكکث گ٩حماو ٠ؿالث و ؼؿهث و هباقله

های  هها ه٩اهین وا١٬ی اوث؛ ؾق هیؿاو ليؿگی اوث. ٠ؿالث قا بایؿ ؾق بكياه ٌىؾ ایى ه٩اهین قا هصكؾ و ايحما٠ی بؿايین؛ ایى يمی

چهاقم وشىؾ   های بكياهه گىياگىو ه١ًا کًیؿ. آيچه هكبىٖ به ٠ؿالث و ؼؿهث به اهىق ا٬حّاؾی و هاؾی هكؾم اوث، ؾق ویاوث

های باال و پاییى شاه١ه و ال ایى  کكؾو ٌکا٦ و ٨اِله بیى ؾهٯ ها ج٭ىیث پىل هلی، ههاق جىقم و گكايی، کن آو  ؾاقؾ؛ که ال شمله

هایی که  یٯ هؿ٦ آقهايی اوث. ویاوث» ٠ؿالث«ها بایؿ به بكياهه جبؿیل ٌىؾ؛ و اال ؼىؾ ٠ًىاو  ٬بیل اوث. ایى ویاوث

  ها قا هع٭٫ کًؿ، بایؿ هىقؾ جىشه ٬كاق بگیكؾ. البحه ؾق بكياهه جىايؿ ایى ویاوث هایی که هی جىايؿ ها قا به ٠ؿالث بكوايؿ و بكياهه هی

 ٘ب٫ ویاوثچهاقم ؾق ایى لهیًه هٍکالجی وشىؾ ؾاقؾ؛ ایى ه
 
ها جع٭٫ پیؿا کًؿ جا  ٍکالت هن بایؿ بك٘ك٦ ٌىؾ؛ بكياهه وا١٬ا

 ۼها ؼىاهین قویؿ. بحىاو اهیؿواق بىؾ که با ایى بكياهه به آو ویاوث

 تمُیت دیًذاسی.1.5
ؾاؾه بىؾيؿ و  لؾایی ٬كاق ی کاق ؼىؾٌاو قا بك ؾیى ها پایه ایؿ؛ ٤كبی ی يٝكی ٤كب قا لیك وئال بكؾه اهكول ٌما هلث ایكاو با٨حه

ی  يیىث، بلکه جٍؿیؿکًًؿه  ٌىؾ شلى ق٨ث؛ ٌما ایى قا با٘ل کكؾیؿ. ه١لىم ٌؿ ؾیى يه ٨٭ٗ هايٟ پیٍك٨ث گ٩حًؿ با ؾیى يمی هی

 3ی ظكکث به ومث شلىوث؛ ایى قا هلث ایكاو ذابث کكؾيؿ. کًًؿه يیكو و ج٭ىیث

 خُدعاصی َ تهزیب.1.6
اشحما٠ی، ؾوحیابی به ق٨اه ٠مىهی و ٌکى٨ایی هاؾی، پكوقي   بیل: جؤهیى ٠ؿالثبؽث، ال ٬ ی يیٯ های یٯ شاه١هی هؿ٦ همه 

  اؼال٪  ها ؾق آظاؾ هكؾم، بكؼىقؾاقی ال ؾايً و بیًً و جصكبه، ٠مت و اوح٭الل و ا٬حؿاق هلی، گىحكياوح١ؿاؾها و ؼال٬یث

ٌىؾ که جكبیث ٨كؾی و جهفیب اؼال٬ی ؾق آظاؾ  های واال، ؾق ِىقجی جؤهیى هیايىايی و قوابٗ والن هیاو آظاؾ هكؾم و ؾیگك هؿ٦

کىٌی ؾق  هایی پاٮ و بكؼىقؾاق ال همث و جىکل و اؼالَ و ِبك و وؽث هكؾم به ویژه ؾق کاقگماقاو اهىق کٍىق، جؤهیى ٌىؾ و ايىاو

بك هىايٟ گىياگىو و به ی قوظی، جىايایی بكؾاٌحى باقهای وًگیى قا ؾاقا باًٌؿ و ؾق بكا آو شاه١ه باًٌؿ که به یاقی ایى پٍحىايه

ها ؾق شاه١ه و کٍىقی بیٍحك باٌؿ، ا٫٨ گىيه ايىاو ویژه اهىاز ٨ىاؾ و جباهی، یاقای ایىحاؾگی ؾاٌحه باًٌؿ. هكچه ٌماق ایى

 ۾جك ؼىاهؿ بىؾ. جك و آواو بؽحی ؾق آو شاه١ه و آو کٍىق، همکى جك و ظكکث به وىی يیٯ ی آو شاه١ه و آو کٍىق، قوٌى آیًؿه

ی هىئىالو يٝام بایىحی ؼىؾٌاو قا  ٌىؾ اِالض ؾقويّی ؼىؾ هاوث؛ ی١ًی ایى هصمى٠ه که اِالظات گ٩حه هی  ؿم اِالضاْولیى ٬

گاه  ها و ُؼل٭ْیات و ق٨حاقهای ٤یك اوالهی ؼالَ کًًؿ و يصات ؾهًؿ. اگك ایى کاق ِىقت گك٨ث، آوها و هًًال ایى قوي

 ۿکاقها همکى ؼىاهؿ ٌؿ.  پیٍك٨ث

 تت َ ػماليیّ ُیّ تمُیت هؼً.1.7
این. اگك ه١ًىیث يٍؿ،  کًؿ؛ ایى قا ٬بال  هن ٠كْ کكؾه بؿیهی اوث که بؿوو ه١ًىیث و بؿوو ٠٭اليیث، ٠ؿالث جع٭٫ پیؿا يمی

کًؿ و آو چیمی که ايىاو جّىق  ٌىؾ به ٜاهكوالی و قیاکاقی؛ اگك ٠٭اليیث يٍؿ، ٠ؿالث اِال  جع٭٫ پیؿا يمی ٠ؿالث جبؿیل هی

 ٠.٦ؿالث ٌٖك اوث گیكؾ. بًابكایى ه١ًىیث و ٠٭اليیث ؾق جع٭٫ّ  آیؿ و شای ٠ؿالث وا١٬ی قا هی ث، هیکًؿ ٠ؿالث او هی

                                                           
 . ٨٧۽ۻ/٦ۺ/ۼۺ، شمهىق و ا٠ٕای هیئث ؾولث بیايات ؾق ؾیؿاق قییه .ۻ

 .۾٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ٨ۺ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو يٝامۼ

 .ۿ٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ٧ۻك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق هكؾم اوحاو ومًاو، . بیايات قهب ۽

 .۾٧۽ۻ/ ٦ۺ/ ۾ۻپیام به هًاوبث گكؾهمایی والیايه يمال،  .۾

 .٧٩۽ۻ/ ٩ۺ/ ۼۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو، ۿ

 .٨٧۽ۻ/٦ۺ/ۼۺ، شمهىق و ا٠ٕای هیئث ؾولث بیايات ؾق ؾیؿاق قییه .٦
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 ایداد تسُل هؼًُی َ اخاللی ػمیك َ گغتشدٌ.1.8
قا که گام يىوالی و جعْىل ه١ًىی و اؼال٬ی اوث، بكؾاقین و ؾق شاه١ه، به یٯ ه١ًا ایى ظكکث ال همه  ۻبایؿ گام چهاقم اي٭الب

ا ؾٌىاقجك اوث و ؼیلی وؽث اوث که ايىاو ال لعاٚ اؼال٬ی، همه شاه١ه قا يىوالی کًؿ و جعْىل ببؽٍؿ و قـایل ه ظكکث

ؼا٘ك همیى اوث که ها بؿوو یٯ جعْىل اؼال٬ی ٠می٫ و گىحكؾه،  اؼال٬ی قا کًاق بكیمؾ و ه١ًىیات قا بك شاه١ه هىح٭ك کًؿ، به

ای قا لؼمؿاق و ياقأی  هىقؾ يٝك اوالم اوث، ايصام ؾهین. ٠ؿالث، ٠ْؿه٘ىقی که  يؽىاهین جىايىث ٠ؿالث اشحما٠ی قا آو

ؿؾ وىءاوح٩اؾه ال اهىال ٠مىهی هی ؾاقؾ. آو کىايی هن که ؾق ایى هىا٬ٟ  هی ايؿ، به ا٠حكاْ وا کًؿ. ٠ؿالث، کىايی قا که ؾِق

جىايؿ هىؤله ؾقوث کًؿ.  ؾاقؾ، هیکًًؿ، کىايی يیىحًؿ که ؾوحٍاو به شایی يكوؿ. کىی که اهکايات و ذكوت  ا٠حكأی هی

 ۼکًًؿ. ها کمٯ هی ؾٌمًاو ؼاقشی هن به ایى ٘ىق آؾم

و ق٨اه هاؾی جا ظؿوؾی ؾاقيؿ؛ اها ه١ًىیث يؿاقيؿ. و٬حی ه١ًىیث ؾق شاه١ه وشىؾ يؿاقؾ، ق٨اه   ا٬حّاؾی  ب١ٕی شاهای ؾيیا قوي٫

کى  آوقؾ، گكوًگی قا قیٍه شحما٠ی به وشىؾ يمیکًؿ، ٠ؿالث ا بؽٍؿ؛ جب١یٓ قا بك٘ك٦ يمی ای يمی ا٬حّاؾی هن ٨ایؿه

ای پىل ؾاٌحه باٌؿ، اها لو و ٌىهك  بكؾ. قوي٫ ا٬حّاؾی که همه چیم یٯ کٍىق يیىث. اگك ؼايىاؾه کًؿ و ٨ىاؾ قا ال بیى يمی يمی

 ؾ٠ىا کًًؿ، ليؿگی ؾق آو ؼايىاؾه جلػ اوث. یا ؼايىاؾه
 
ؿ، اها اهًیث ؾق ؾقوو ؼايه ای پىل ؾاٌحه باٌ ؾق ؾقوو ؼايىاؾه، باهن ؾائما

 یها ىالو کٍىق ؾق قؾهئهى]بًابكایى[  ۽بكؾ. ؾاقی قا يمی يباٌؿ، یا شىاو آو ؼايىاؾه ه١حاؾ به هكوئیى باٌؿ، ایى ؼايىاؾه لفت پىل

اق هى٩ًٜؿ ٠ؿالث قا ق٠ایث کًًؿ و ٘ب٭ات هعكوم قا همىاقه هىقؾ جىشه ٬ك  -ها و ٌهكها ؾق وٙط کٍىق، ؾق وٙط اوحاو -هؽحل٧ 

٘ىق يیىث.  وشه ایى هیچ  شاه١ه هؽال٧ اوث؛ به یایى ؼٙاوث اگك ؼیال کًین اوالم با پیٍك٨ث و جىو١ه و ق٨اه هاؾ ؾهًؿ.

 یهكؾم وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ؛ اوالم ایى قا بكا یو پیٍك٨ث ؾيیای ی، پیٍك٨ث ٨ًاوقیو ٠مل یکه ؾق آو، پیٍك٨ث ٠لم ای شاه١ه

بك ایى ٬كاق گك٨حه اوث  ی٠لن و ٠مل و جالي و ١٨الیث، ال همیى شهث اوث. وًث اله پىًؿؾ. جٍىی٫ اوالم به یپیكواو ؼىؾ ه

کًؿ؛ هًحها  یهكؾم قا هن جؤهیى ه یآو قا ؼىاهؿ ؾیؿ. بًابكایى اوالم ظیات هاؾ  جالي و کاق کًؿ، بؿوو جكؾیؿ يحیصه یکه هك هلح

 یايؿاؼحى بیى ٬ٍكها یى ٘ب٭ات شاه١ه، و ٨اِله، ایصاؾ ٌکا٦ بیه١ًى یها ، ٨كاهىي کكؾو اقليی٤ك٪ ٌؿو ؾق ظیات هاؾ

 ۾قا همحال کكؾه اوث. یپفیكؾ؛ و ایى، يٝام اواله یپىًؿؾ و يم یهؽحل٧ هكؾم قا يم

 اختًاب اص ظلن بٍ يفظ.1.9

ٜلن با ؼىؾ، که قبٙی به ٠ؿالث اشحما٠ی يؿاقؾ. ؾق ٬كآو،   شا ٠كْ بکًن، ٠ؿالحی اوث ؾق قابٙه که بؿ يیىث هى ؾق ایىای  يکحه

ؾق ». ٜلمث ي٩ىی«ؼىايین:  ه٭ابلً ٠ؿل اوث. ؾق ؾ٠ای کمیل هی  به ي٩ه ؾق آیات هح١ؿؾی جکكاق ٌؿه. ؼب، ٜلن، ي٭ٙه

ٝك لها ٨لها الىیل او لن«کًین:  هًاشات ٌكی٧ ١ٌبايیه ٠كْ هی ًْ ها، ق٨حى  گًاهاو، ل٥مي ۿ».ج٩٥ك لها ٬ؿ شكت ٠لی ي٩ىی ٨ی ال

اء، ؾوق ٌؿو ال جىشه و جفکك و ؼٍىٞ ؾق ه٭ابل پكوقؾگاق، ٜلن به ؼىؾ اوث. ایى هن یٯ به ؾيبال ٌهىات، ق٨حى به ؾيبال اهى

 -٠ؿالث ؾق قوابٗ اشحما٠ی، ٠ؿالث ؾق جٍکیل يٝام اشحما٠ی  -کًین  ههمی اوث. ها و٬حی که ؾق باب ٠ؿالث بعد هی  ٠كِه

يکًین. به ؼىؾهاو هن بایىحی ٠ؿل بىقلین. ي٭ٙه جىايین ال ٠ؿالث يىبث به ؼىؾهاو ٩٤لث کًین. به ؼىؾهاو هن بایؿ ٜلن   يمی

، هماو ٠ؿل اوث. شىق يکًین، ٠ؿل ؾاٌحه باٌین. اگك ؼؿای هح١ال جى٨ی٫ بؿهؿ که ها ال ایى »٬ؿ شكت ٠لی ي٩ىی«ه٭ابّل ایى 

ه بحىايین ٠ ٜلن اشحًاب کًین، بًؿه اهیؿ ٨كاوايی ؾاقم که جى٨ی٫ ؼىاهؿ ؾاؾ که ؾق هعیٗ شاه١ه هن او
َّ
 ٦ؿل قا بك٬كاق کًین.ٌاءالل

                                                           
؛ گام وىم: بالوالی و يىوالی هاؾی؛ بًگكیؿ به: بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم  گام اول: پیكولی اي٭الب؛ گام ؾوم: ؾ٨ٟ هصىم ؾٌمى.ۻ

 .ۿ٧۽ۻ/ ۼۻ/ ٨ۻاهىال، 

 .٧٦۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ، . بیايات ؾق ؾیؿاق لائكیى و هصاوقیى ظكم هٙهك قٔىیۼ

 .۾٧۽ۻ/ ٧ۺ/ ۼۼ. بیايات ؾق اولیى قول وقوؾ به واقی، ۽

 .۾٨۽ۻ/ۼۺ/٨ۻ  . بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم ٌهكوحاو ق٨ىًصاو،۾

 الصًاو، ٌیػ ٠بان ٬میٕقهٔ، هًاشات ١ٌبايیه. ه٩اجیط ۿ .

 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبا هىٔىٞ ٠ؿالث،   های قاهبكؾی . بیايات ؾق ؾوهیى يٍىث ايؿیٍه٦



٧٦ 

 

 اػتماد بٍ هبذأ َ هؼادتمُیت .1.11

 ،جىاو جى٬ٟ ؾاٌث که ؾق شاه١ه يمی ٠ؿالث، ا٠ح٭اؾ به هبؿأ و ه١اؾ، یٯ ي٭ً اواوی ؾاقؾ؛ ها ال ایى يبایؿ ٩٤لث کًین.  ؾق هىؤله

ك شا ا٠ح٭اؾ به هبؿأ و ه١اؾ يبىؾ، ٠ؿالث به ه١ًای ظ٭ی٭ی کلمه اوح٭كاق پیؿا کًؿ، ؾق ظالی که ا٠ح٭اؾ به هبؿأ و ه١اؾ يباٌؿ. ه

های ٬ًٍگ ٤كبی ؾق باب ٠ؿالث  ٠ؿالث یٯ چیم وكباق، جعمیلی و اشباقی بیً يؽىاهؿ بىؾ. ٠لث ایى هن که ب١ٕی ال ٘كض

 ؾق ٠مل جع٭٫ پیؿا يمی
 
ظاال الا٬ل ٜاهك ٬ًٍگی ؾاقؾ،   -ا٠ح٭اؾی يؿاقؾ. ظك٦ ٬ًٍگ اوث   کًؿ، همیى اوث؛ پٍحىايه هٙل٭ا

 ال آو ؼبكی يیىث؛ اِال  ايىاو جع٭٫ آو  -ی بكهايی يباٌؿ ولى ؼیل
 
ها قا  لیکى ؾق ٠مل، ؾق شىاهٟ ٤كبی، ؾق ليؿگی ٤كبی هٙل٭ا

ا٠ح٭اؾ به هبؿأ و ه١اؾ ؾق آو يیىث. ا٠ح٭اؾ   ٠ؿالحی هٙل٫ ؾق آيصا وشىؾ ؾاقؾ. ٠لث همیى اوث که پٍحىايه کًؿ؛ بی هٍاهؿه يمی

ؼىاه باٌین، ٠ؿل قا  ا٠ح٭اؾ به جصىن هلکات ؾق ٬یاهث، ؼیلی جؤذیك ؾاقؾ. ها ٠اؾل باٌین، ٠ؿل به ه١اؾ، ا٠ح٭اؾ به جصىن ا٠مال،

ه٭ابلً هن همیى اوث. ایى ا٠ح٭اؾ، به   ي٭ٙه ها ؾق ٬یاهث جصىن پیؿا ؼىاهؿ کكؾ. وحایً کًین، بكای ٠ؿل جالي کًین؛ ایى

جصىن ا٠مال ؾق ٬یاهث، چه   ٜالمايه، ؾق ٠كِه  ه، ظْحی ايؿیٍهايىاو بؿايؿ که ق٨حاق ٜالماي ؾهؿ. ؾهؿ، يیكو هی ايىاو يٍاٖ هی

 به ٠ؿالث يمؾیٯ هی ی به قول او هییبال
 
گكگ بكؼیمی ال   -ای ؾقیؿه پىوحیى یىو٩او ]چًايچه ٌا٠ك وكوؾه:[" ٌىؾ. آوقؾ، ٘ب١ا

گكگ بكؼاوحى ال ؼىاب گكاّو ٩ِحی ؾق ایًصا، جصىمً ؾق آيصا،  کىی به ایى ا٠ح٭اؾ ؾاٌحه باٌؿ که گكگ"؛  ایى ؼىاب گكاو

 ۻهای هكبىٖ به ٠ؿالث، ال ایى يکحه يبایىحی ٩٤لث کكؾ. گفاقؾ. بًابكایى ؾق پژوهً هكگ اوث، ایى ؼیلی جؤذیك هی

 کشین ايظ با لشآو.1.11
ى قا ؼىاوث پكچن ظاکمیث اوالم و پیكولی اوالم قا ال ؾوث ایى هلث بگیكؾ و آو قا پائیى بکٍؿ؛ اها يه ٨٭ٗ ایؾٌمى هی

ه  ق٤ن اي٧ ؾٌمى، کٍىق ها ال لعاٚ هاؾی و ه١ًىی پیٍك٨ث کكؾ و بال هن پیٍك٨ث ؼىاهؿ کكؾ. او يحىايىث، بلکه ٠لی
ْ
ٌاءالل

ای باًٌؿ ال پیٍك٨ث هاؾی و  های بكشىحه قولی ٨كا ؼىاهؿ قویؿ که اوالم و شىاهٟ اوالهی و شىاهٟ هىلمیى بكای ؾيیا يمىيه

هؿ بىؾ. جىِیه يگاه کًًؿ و ال آيها ج٭لیؿ کًًؿ؛ بالجكؾیؿ ایى قول ؼىاهؿ آهؿ؛ و ایى به بكکث ٬كآو ؼىاه١ًىی، که هكؾم ؾيیا به آيها 

جىايیؿ، با ٬كآو بیٍحك هؤيىن ٌىیؿ؛ با ٬كآو بیٍحك وكوکاق ؾاٌحه باٌیؿ؛ ال ٬كآو بیٍحك بیاهىلیؿ؛ ؾق ٬كآو ایى اوث که هكچه هی

 ۼٍای ؼىؾجاو ؾقن ٬كاق بؿهیؿ.بیٍحك جؿبك کًیؿ و ٬كآو قا بكای ليؿگی و هم

  سیضیثبات دس بشياهٍ.1.12
که البحه ایى ظكکث ؾق ٘ىل  -قیمی و اوحمكاق ؾق شهث ؾقوث يباٌؿ قیمی، ٌٖك هى٨٭یث اوث. اگك ذبات ؾق بكياهه ذبات ؾق بكياهه

حیصه يؽىاهؿ قویؿ. کٍىق به ي  واليؿگی و پیٍك٨ث -گیكی یکی اوث و اوحمكاق ؾاقؾ قاه جّعیط هن ؼىاهؿ ٌؿ، لکى شهث

که اگك بًا باٌؿ  -ٌىؾ واله که با بىؾشه به هصله ؾاؾه هی ی یٯ بكياهه -بیىث وال قا ؾق يٝك بگیكیؿ. هك وال ها یٯ بكياهه ؾاقین

 کاقهائی قا هن که ايصام هی گیكی هًٝن يباٌؿ، اهکاو ؾاقؾ جًا٬ٓ ؾق ایى بكياهه شهث
 

های  گیكؾ، ؼًری کًؿ. ها بكياهه ها، اِال

ی  واله ی پًس ی اهكول ؾق شهث ه٭ابل بكياهه واله ی پًس اها اگك بكياهه -ی ؾيیا ه١مىل اوث ؾق همه -این واله ؾقوث کكؾه پًس

هكگم ِىقت يؽىاهؿ   ی ٨كؾا باٌؿ، ایى کاقها همؿیگك قا ال بیى ؼىاهؿ بكؾ و اِالض واله ی پًس ؾیكول یا ؾق شهث ه٭ابل بكياهه

های هلی اوث. ها بكای ایًکه ایى اج٩ا٪ يی٩حؿ،  کًًؿ و يحیصه، ٔایٟ ٌؿو وكهایه گك قا ؼًری هیها همؿیگك٨ث؛ چىو ١٨الیث

ها لیك ایى و٭٧  واله اوث. بكياهه ی کلّی بیىث ايؿال جهیه کكؾین. ایى، بكياهه ی بلًؿهؿت کلّی ٠ام قا به ٠ًىاو وًؿ چٍن بكياهه

آیؿ، ایى شهث قا ظ٩ٛ کًؿ؛ آو و٬ث  بایؿ ظكکث کًًؿ. هك ؾولحی وك کاق هیواله ؾق ایى شهث  های پًس بایؿ ٌکل بگیكيؿ؛ بكياهه

-کًًؿ، ب١ٕی ها جًؿ کاق هیکًًؿ، ب١ٕی ها کًؿ کاق هیشىق يیىحًؿ؛ ب١ٕی ها همه یٯٌىيؿ هکمل هن. البحه ؾولث ها هی بكياهه

ها  ث اٌحباهات بکًًؿ، ب١ٕی يکًًؿ؛ ایىها آو شىق يیىحًؿ، ب١ٕی همکى اوآوقيؿ، ب١ٕی ی يیكویٍاو قا به ِعًه هی ها همه

 ۽ها ایى قا هن هالظٝه کًیؿ.قیمی ی بكياهه گیكی بایؿ یکی باٌؿ. بًابكایى ؾق همه اي ٬ابل اِالض اوث؛ ولی شهث همه

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبا هىٔىٞ ٠ؿالث،   های قاهبكؾی بیايات ؾق ؾوهیى يٍىث ايؿیٍه .ۻ

 .ۻ٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ۾ۺالمللی ٬كآو کكین،  کًًؿگاو ؾق هىاب٭ات بیى . بیايات ؾق ؾیؿاق ٌكکثۼ

 ٨٦۽ۻ/ ۾ۺ/ ٩ۺ، هىئىالو و کاقگماقاو يٝام، شمهىق بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق قئیه ۽.
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٧٧ 

 

 ػذالت َ ؾشفتیپ خهت دس ساعخ ػضم َ تکشاس ى،ییتب.1.13

  این که ایى ؾهه، ؾهه ی١ًی پیٍك٨ث و ٠ؿالث. ا٠الم کكؾه١ٌاق ؾهه چهاقم اوث   ایى هىٔى٠ی که يگاه به آیًؿه ؾاقؾ، هىؤله

کكؾو و  کكؾو، جکكاق ٌىؾ و يه ٠ؿالث؛ اها با جبییى پیٍك٨ث و ٠ؿالث باٌؿ. البحه با گ٩حى و با ا٠الم کكؾو، يه پیٍك٨ث ظاِل هی

 ۻٌىؾ و هن ٠ؿالث. کكؾو، هن پیٍك٨ث ظاِل هی ها قا قاوػ ها و ٠مم همث

 پیؾشفت  ؛ همذهٍبتکاس، الذام َ ايضباطا، سَذ خغشپزیشی.1.14

 شمو ؼل٭یات و ؼّال ؼىب اقوپا -قوض ؼٙكپفیكی 
 
قوض ابحکاق، ا٬ؿام و ايٕباٖ، چیمهای بىیاق اللهی  -هاوث ییکه ايّا٨ا

ین، یاؾ ها قا یاؾ بگیك ها هن اللم اوث. ها اگك بایؿ ایى ها يباٌؿ، پیٍك٨ث ظاِل يؽىاهؿ ٌؿ. ایى ای که ایى اوث؛ ؾق هك شاه١ه

 ۼ.ها قا ٨كا بگیكین و ٠مل کًین گیكین؛ اگك هن ؾق هًابٟ ؼىؾهاو باٌؿ، بایؿ آو هن هی

 َ يخبگايی یتبذیل همُلٍ پیؾشفت َ ػذالت بٍ گفتماو هلّ .1.15
پیٍك٨ث و ٠ؿالث، به یٯ گ٩حماو هلی جبؿیل بٍىؾ. همه بایؿ آو قا بؽىاهین؛ جا يؽىاهین، ٘كاظی و   ؼىاهین هىؤله ها هی

 ۽جع٭٫ پیؿا يؽىاهؿ کكؾ و به هؿ٦ هن يؽىاهین قویؿ؛ بایؿ جبییى بٍىؾ. ،قیمی و ٠ملیات ياههبك 

جبؿیل ٌىؾ. بایؿ ایى هىئله قا ؾيبال کًین و پیگیكی ایى بعد قا قها يکًین؛ چىو  يؽبگايی  بایىحی به یٯ گ٩حماو  ٠ؿالثبعد 

 ۾ .لهیًه ؼیلی لیاؾ اوث، يیال ؼیلی ٌؿیؿ اوث

همه چیم هاوث. هًهای  -ای هٙكض کكؾم ٘ىق هن که چًؿ قول پیً ؾق شلىه هماو -اواوی اوث و  ، یٯ گ٩حماو ٠ؿالث  گ٩حماو

گیك کًیؿ؛  قا بایؿ همه  گ٩حماوآو، شمهىقی اوالهی هیچ ظك٨ی بكای گ٩حى يؽىاهؿ ؾاٌث؛ بایؿ آو قا ؾاٌحه باٌین. ایى 

ٌىؾ؛   وك کاق بیایؿ، ؼىؾي قا ياگمیك ببیًؿ که جىلین ایى گ٩حماو ای که هك شكیايی، هك ٌؽّی، هك ظمبی و هك شًاظی گىيه به

بك ؾوث بگیكؾ؛ ایى قا ٌما بایؿ يگه ؾاقیؿ و ظ٩ٛ کًیؿ؛ ایى ههن  قا  ٠ؿالثکًؿ و هصبىق ٌىؾ پكچن  جالي  ٠ؿالثی١ًی بكای 

 واق و ه١حكْ. با اوث. اها ؾق بكؼىقؾ با آيچه ٌؿه، بایؿ ؼايگی بكؼىقؾ کًیؿ؛ يه بیگايه
 
الؼكه کاقهای لیاؾی ايصام گك٨حه، اظیايا

ی بیاو ایى باٌؿ که ب١ؿ ال چًؿی ايىاو اظىان  ی ٬هكی يعىه هایی هن ٌؿه؛ اها بایؿ هٍکل قا ظل کكؾ. يبایؿ يحیصه کىجاهی

 هصمى٠ه به
ْ

 هصمى٠ه ؾاقیؿ جالي هی کًؿ که به کل
ْ

 همه ٌؿت ه١حكْ اوث؛ يه، ٌما بكای هى٨٭یث کل
 

ٌحاو ی جال کًیؿ؛ اِال

جىايیؿ،  جىايیؿ، شمئیات قا جکمیل کًیؿ. ؾق بؽٍهایی که ؼأل وشىؾ ؾاقؾ، هكچه هی ایى اوث که يٝام قا پیً ببكیؿ. هكچه هی

قا هكبىٖ به ٠ؿالث اوث، ج٭ىیث و همگايی و ؾق  و آيچه  ٠ؿالثجىايیؿ، ١ٌاق اِلی  کمٯ کًیؿ جا ؼأل بك٘ك٦ ٌىؾ. هكچه هی

اها کاقی يکًیؿ که هؽال٩او ٌما ایى جكؾیؿ  -ها اللم اوث ایى -ی ٨کكی آو کاق کًیؿ ىايه و ٨لى٩هها ج١می٫ کًیؿ و قوی پٍح ـهى

 ۿجىايؿ؛ البحه که جىايىحهٖ که هی جىايؿ؟ آیا يٝاهی اوالهی جىايىحه؟ البحه قا ؾاهى بميًؿ که آیا يٝام اوالهی هی

چًاو ال ٘ك٦ هكؾم، ٬ٍكها و بؽّىَ شىاياو  آو  حی ٠ؿالثبایىها ؾوق ٌىؾ؛ ی١ًی ی ههن ال ـهى يبایؿ بگفاقیؿ ایى هٙالبه

ی ٠ؿالث، و لى  ياچاق باٌؿ به ه٭ىله -چه بًؿه و چه هكکه ؾیگكی که ؾق شایی هىئىل اوث -هٙالبه ٌىؾ که هك هىئىلی

 به ولاقت ا٬حّاؾ و ؾاقایی هی بكؼال٦ هیلً هن باٌؿ، بپكؾالؾ. یٯ
 

ی  یث کى، یا به ٬ْىهگىیین ٠ؿالث قا ق٠ا و٬ث اوث که ها هرال

ی ؾاقؾ.  و٬ث به شىاياو هی گىیین ٠ؿالث قا ق٠ایث کى؛ اها یٯ ٬ٕائْیه هی ِْ گىیین ٌما ٠ؿالث قا هٙالبه کًیؿ. هكکؿام ه١ًای ؼا

ؾق هعیٙهای شىاو و ؾايٍصىیی ٌىؾ؛ ٠ؿالث قا هٙالبه کًًؿ و  ٤الب  گ٩حماوی ٠ؿالث به ه١ًای ایى اوث که ٠ؿالث،  هٙالبه

 ٦هك هىئىلی بؽىاهًؿ.آو قا ال 

                                                           
 .٨٨۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبیايات ؾق ؾیؿاق اوحاؾاو و ؾايٍصىیاو کكؾوحاو،  .ۻ

 .٨٨۽ۻ/ۼۺ/٧ۼؾايٍصىیاو کكؾوحاو،  بیايات ؾق ؾیؿاق اوحاؾاو و .ۼ

 .٨٨۽ۻ/ۼۺ/٧ۼبیايات ؾق ؾیؿاق اوحاؾاو و ؾايٍصىیاو کكؾوحاو،  .۽

 .ۺ٩۽ۻ/ ۼۺ/ ٧ۼهای قاهبكؾی با هىٔىٞ ٠ؿالث،  . بیايات ؾق ؾوهیى يٍىث ايؿیٍه۾

 .۽٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۺۻاو ؾق هاه هباقٮ قهٕاو، . بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیۿ

 .ۼ٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۼۼی پكوً و پاوػ ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ٌهیؿ بهٍحی،  . بیايات ؾق شلىه٦
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٧٨ 

 

 )سٌ(های اهام سازل اػتالی هادی َ هؼًُی دس گشَی ػمل بٍ تُفیٍ.1.16
اهث اوالهی و   ٌؿّو هلث ایكاو بكای همه ٌؿو و ٬ؿوه اؾ اهام، یاؾآوق ٠مت هلث ایكاو و بیؿاقی هلث ایكاو اوث؛ یاؾآوق اوىهی

ه اهام و ؼٗ اهام و ایى یاؾ قا بایؿ ليؿه يگه ؾاٌث و قاهای هىح٧١ٕ اوث. یاؾ اهام يیكو بؽً اوث؛ اهیؿبؽً اوث.  هلث

ها و  ی قا که اهام بكای پیمىؾّو ایى قاه ٬كاق ؾاؾه اوث، بایؿ ٬ؿق ؾايىث؛ ال همه بیٍحك شىاویها اهام و يٍايه  ايگٍث اٌاقه

اهكول ٬ىای ذالذه و هىئىالو  کًًؿ. اهام به چٍن یٯ ؾوحىقال١مل يگاه  ياهه های اهام و وِیث جىِیه  هىئىلیى کٍىق بایؿ به هىؤله

اهام و   ياهه بایؿ ؾوحىقال١مل کاق ؼىؾ قا همیى وِیث ا٠ن ال يٝاهی و ٤یك يٝاهی و ویاوی و اشحما٠ی و ؼؿهاجی ،گىياگىو کٍىق

ؿ و جىو١ه ییقاهًما ١ًىی و هاؾی هلث ایكاو، ا٠حالی ه  های اهام ٬كاق بؿهًؿ. ٠مت هلث ایكاو، اهًیث پایؿاق هلث ایكاو، ٌق

 ۻ.هاوث اؼال٬ی هلث ایكاو، ؾق گكو ٠مل کكؾو به ایى جىِیه

 های کالو َ سَؽى  تذَیى عیاعت تکیٍ بٍ اعتؼذاد دسَيی خُد،.1.17

که یٯ هلث ليؿه ال جهؿیؿ و ٨ٍاق و وؽحگیكی ؾٌمى هكگم به  ؾهؿ؛ ایى ؾقن ایى اوث ؾقن بمقگی به ها هی ۻ٩ظىاؾخ وال 

هلث ههن اوث،  کًًؿ، ه١لىم ٌؿ که آيچه بكای یٯ و بكای همه کىايی که هىائل ایكاو قا ؾيبال هی ها لايى ؾق يؽىاهؿ آهؿ. بكای

جىايؿ یٯ هلث  به ؾٌمًاو اوث؛ ایى اوث که هی  جکیه جکیه به اوح١ؿاؾ ؾقويی ؼىؾ، جىکل به ؼؿای بمقگ، ا٠حماؾ به ؼىؾ و ٠ؿم

 ٯ هیؿاو جمكیى بىؾ. به کىقی چٍن ؾٌمى، ها هلث ایكاو ٨لس کهیٯ هیؿاو قلهایً بىؾ، ی بكای ها ۻ٩قا به شلى ببكؾ. وال 

های ؼىؾهاو قا هن  البحه ٧١ٔ. يٍاو ؾهین ی قا هنیها يٍؿین، ؾق ایى هیؿاو قلهایً جىايىحین ال ؼىؾهاو بكشىحگی

قا  های ؼىؾ قلهی، هن ٬ْىت  یٯ قلهایً، یٯ هصمى٠ه ًٌاؼحین؛ ؼاِیث قلهایً ایى اوث. ؾق یٯ جمكیى قلهی و ؾق

های ؼىؾهاو قا هن ًٌاؼحین. ٧١ٔ ها ؾق  کًؿ. ها ٧١ٔ ها قا بك٘ك٦ هی و آو ًٌاوؿ های ؼىؾ قا هی ًٌاوؿ، هن ٧١ٔ هی

های کالو  ا٠حًایی به ویاوث  بی، ی ال هكؾم هًحهی ٌؿ، ٠باقت اوث ال وابىحگی به ي٩ثیها وؽحی ه١یٍث گكوه ا٬حّاؾ، که به

به  -هىئىلیى آیًؿه  ىلیّى اهكول و بؽّىَئهى -پی قولهْكه. هىئىلیى کٍىق ؾق ی پیها گیكی و جّمینها  ا٬حّاؾی، و ویاوث

ظىاؾخ گىياگىو يحىايؿ  ٌؿه ؾاٌحه باٌؿ؛ قیمی کًًؿ؛ کٍىق بایؿ ویاوث ا٬حّاؾی کالّو قوٌى و هؿْوو و بكياهه ایى يکحه جىشه

  ٍىق ٬ىی اوث. و٬حی بًیه ٬ىی ٌؿ، جؤذیكات ؼّمايهکه بًیه ک ؾقن بمقگ ؾیگك ها ایى بىؾ ج٥ییك و جبؿیلی ؾق آو ایصاؾ کًؿ.

با جؿبیك کاق کًًؿ،  ٬ىی، هىئىلیث قا پفیك٨حًؿ،  قوؿ. اگك هىئىلیى که ؾق ایى کٍىق بمقگ و با ایى بًیه هی ؾٌمًاو به ظؿا٬ل

با ظمم و جؿبیك ٠مل  - کًین به هىئىلیى و هؿیكاو کٍىق هی ای که ها همیٍه جىِیه -هؿیكاو با هن باًٌؿ، با هن ١٨الیث کًًؿ 

حی بىالین؛ همچًاو که ؾق وال  جىايین ال کًًؿ، آو و٬ث هی ث واؼحین و ۻ٩هك جهؿیؿی یٯ ٨ِك  ال جهؿیؿهای ؾٌمى ٨ِك

ٌاءالله بایؿ آذاق آو ؾق  ايصام ؾاؾيؿ، او ۻ٩جىايىحین به ٘ك٦ شلى ظكکث کًین. آيچه که هىئىلیى کٍىق و هلث ٠میم ها ؾق وال 

 ههمی اوث که بًؿه ؾق ایى  البحه ا٬حّاؾ هىؤله قا يٍاو ؾهؿ و يٍاو ؼىاهؿ ؾاؾ. های ب١ؿ ؼىؾ آیًؿه و ؾق وال ليؿگی هكؾم، ؾق

اهًیث کٍىق ههن اوث، والهث هكؾم ههن  ا٬حّاؾ يیىث؛  ام، اها جًها هىؤله هن هىؤله پی بك قوی آو جکیه کكؾه ؾق چًؿ وال پی

کاقهای   که اگك چًايچه ؾق کٍىق ٠لن پیٍك٨ث کًؿ، همه -لیكبًای کاق اوث  اق وهای ٠لمی ههن اوث و اوان ک    اوث، پیٍك٨ث

يؿاٌحى یٯ هلث ههن  اوح٭الل و ٠مت هلی بكای کٍىق ههن اوث، لیكؾوث يبىؾو یٯ هلث و اقباب -ؼىاهؿ ٌؿ  ب١ؿی آواو

ایى هىاقؾ، ها   ههن اوث. ؾق همه و اهًیث کٍىق اوث و اوح٭الل ۀای یٯ هلث و یٯ کٍىق پٍحىاي اوث، ي٩ىـ و ا٬حؿاق هًٙ٭ه

جىلٗ بكظىاؾخ   المللی، هن ؾق لهیًه ي٩ىـ بیى  والهث، هن ؾق لهیًه  اهًیث، هن ؾق لهیًه  پیٍك٨ث ؾاٌحین؛ هن ؾق لهیًه

 ۼگىياگىيی که بك کٍىق و بك هًٙ٭ه شاقی اوث.

 يیشَها تمُیت ایماو.1.18
٫ هكؾم و ٠ا٫ٌ هىیث ؼىؾ و وكيىٌث هلث ؼىؾٌاو باًٌؿ. بؿوو ایى که ٠ا٫ٌ کٍىق و ٠اٌ یکٍىق يیال ؾاقؾ به ؾايٍمًؿاي

جىايؿ  ها، او يمی پىل ؾقآوقؾو و ایى یاوث بكا یکه ؾايً بكایً ابماق یقوؾ. آو ؾايٍمًؿ ، کاق پیً يمییاظىان ؾلبىحگ

به ظىب  ی٨ؿاکاق -یى قاهؾق ا ی٨ؿاکاق  هًؿ به وكيىٌث کٍىق، آهاؾه به وكيىٌث کٍىقي کمٯ کًؿ. اگك ؾايٍمًّؿ ٠ال٬ه یؼیل

                                                           
 .٨٧۽ۻ/۽ۺ/۾ۻ بیايات ؾق هكاون يىلؾهمیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، .ۻ

 .ۼ٩۽ۻ/ۻۺ/ۻۺیايات ؾق اشحماٞ لائكاو ظكم هٙهك قٔىی، . بۼ
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ؿ هی یؾق یٯ کٍىق -ؼىؾي جىايؿ ایى يیكو قا به وشىؾ بیاوقؾ، ایى پیٍك٨ث قا به  که هی یکًؿ. چیم وشىؾ ؾاٌث، آو کٍىق ٌق

که اهكول ؾق  یا ی٠لم یها کًؿ. پیٍك٨ث وشىؾ بیاوقؾ، بهحك ال همه چیم، ایماو اوث. اگك ایى ایماو بىؾ، کٍىق پیٍك٨ث هی

 به آو -ؾ ؾاقؾکٍىقهاو وشى
 
ؾق ؾيیا  یهح١اق٦ ٠لم یها اي ال پیٍك٨ث یاقلي و ٬یمث ـاج -ها ٬ايٟ يیىحین  که البحه ظحما

ؾیگكاو هعكوم بىؾین. ها لیك ٨ٍاق بىؾین،  ی، ال کمٯ ٠لمی، ال اوح٩اؾه ٠لمیهكاجب بیٍحك اوث. چكا؟ چىو ها ال جباؾل ٠لم هب

ها ي٩ك  که البحه ؾه -پیؿا ٌؿ یا»یٌهیؿ ٌهكیاق«پیؿا ٌؿيؿ،  یا بكشىحه یها ها بىحه بىؾ؛ ؾق ٠یى ظال ٌؽّیث یؾقها به قو

ه هىحًؿ
َّ
حه ؾه -هرل او ؾق بیى ها بىؾيؿ و العمؿلل  یا بكشىحه یها کاقها هؽحل٧ پیؿا ٌؿيؿ که ایى یها ها و ِؿها ي٩ك ؾق ٌق

  یيکكؾيؿ. البحه ال ؾوحاوقؾها ی٤كب٤كب و ال اواجیؿ  یها ها و پژوهٍگاه هن ال ؾايٍگاه یا کكؾيؿ؛ هیچ اوح٩اؾه
 
٤كب ظحما

 ۻاوح٩اؾه کكؾيؿ؛ بایؿ هن بکًین.

 ش ايمالبیتفکّ .1.19
قيگ بکًؿ؛ شىقی اوث  بعمؿالله اهؿا٦ اي٭البی و ١ٌاقهای اي٭البی ليؿه اوث؛ ؾٌمى يحىايىحه اوث ١ٌاقهای اي٭البی قا کن

ؼا٘ك ؾل هكؾم و ظٕىق هكؾم، با  ؼا٘ك ا٨کاق ٠مىهی، به لباو ياچاقيؿ بهکه اگك کىايی هن ؾق ؾل با ایى ١ٌاقها همكاه يیىحًؿ، ؾق 

ای اوث و ایى ال اوحرًاهای جاقیػ اوث؛  ایى ١ٌاقها همكاهی کًًؿ. ١ٌاقها بعمؿالله ليؿه اوث؛ ظكکث اي٭البی ظكکث ليؿه

ْٗ  ه هؽال٩ث، با ایىهم هیچ اي٭البی قا ؾق ؾيیا ها وكا٢ يؿاقین که ؾق ٘ىل وی و پًس وال، چهل وال، با ایى همه ؾٌمًی، آو ؼ

 -ًٌاویؿهای بمقگی که ؾق ؾيیا هیهىح٭ین و ِكاٖ هىح٭ین ؼىؾي قا جىايىحه باٌؿ اؾاهه بؿهؿ؛ وشىؾ يؿاقؾ. ظْحی اي٭الب

 ؾاؼل ؾق ظىاب يو هايًؿ آو که اومً قا اي٭الب هی ظاال به ایى جعْىالت کىچٯ و کىؾجاها
 

و  -یىحًؿگفاقيؿ کاق يؿاقین؛ آيها اِال

هن هىث که ها ج٥ییك پیؿا کكؾه. همیى ايؿ قاه ؼىؾٌاو قا اؾاهه بؿهًؿ؛ هؿ٦ اي٭البهای وا١٬ی که اْج٩ا٪ ا٨حاؾه، يحىايىحه

ٌىؾ که جا ًٌىیؿ، گ٩حه هیهکْكق هی -ی ؼاقشی آًٌا باٌیؿاگك با ؼبكها -کًؿ؛ همیى اوث که اهكولؾٌمًاو ها قا ٠ّبايی هی

ك اي٭البی و گىیًؿ. و هى أا٨ه هیاق ها با ایكاو هٍکل اوث؛ قاوث هیب اوث، کو٬حی ایكاو ؾيبال اي٭ال
ْ
کًن جا و٬حی ایى ج٩ک

ٗ ه١ًىی و قوظی ایكاو ؾق هًٙ٭ه و ٨كاجك   ظكکث اي٭البی هىث، به جى٨ی٫ الهی پیٍك٨ث
ْ
ایكاو، ي٩ىـ قولا٨موو ایكاو، هیمًه و جىل

 ۼٌؿ.ٌاءالله بیٍحك ؼىاهؿ  قول او ال هًٙ٭ه، قولبه

 دعتی بش يمؾٍ دؽمى لضَم پیؼ.1.21

يبایؿ ؾق ظال اي١٩ال به وك ببكؾ.  ها همیٍه بایؿ شلىجك ال ؾٌمى ظكکث کًین. ؾق ه٭ابل ١٨الیث ؾٌمى، کٍىق قیمی ها ؾقبكياهه

ؾین، شىقی ٠مل کك  و شلىجك ال ؾٌمى ٠مل کكؾ. ها ؾق یٯ هىاقؾی ایى ؾٌمى قا ظؿن لؾ و جٍؽیُ ؾاؾ  هىٌمًؿايه بایؿ ي٭ٍه

ّؿ هىقؾ يیال يیكوگاه جع٭ی٭اجی جهكاو اوث  يمىيه، همیى هىؤله هى٨٭یحً قا ؾیؿین؛ یٯ ؾاقوهای  که قاؾیى جؤهیى وىؼث بیىث ؾِق

ؿ قا  يیكوگاه کىچٯ ٌىؾ. ایى شا جىلیؿ هی ههّن هىقؾ يیال کٍىق ؾق آو ؿ، که ها بیىث ؾِق اظحیاز ؾاٌث به وىؼث بیىث ؾِق

ث اوح٩اؾه کًًؿ، ایى يیال ال ؼاقز جهیه هی یى قاکكؾین و همیٍه ا جىلیؿ يمی هلی قا  کكؾین. ؾٌمًاو ها ٨کك کكؾيؿ که ال ایى ٨ِك

های ؼىؾٌاو قا به ایى  های ؼىؾٌاو؛ ؼىاوحه جعکن ها و که شمهىقی اوالهی قا واؾاق کًًؿ به ٬بىل جعمیل گكو بگیكيؿ، بكای ایى

بیىث   ٌؿه ٨ٍاق و ظىان بكوؿ، جىايىحًؿ وىؼث ٤ًی  ال آيکه کاق به ي٭ٙه ؾايٍمًؿاو ها، ٬بل وویله جعمیل کًًؿ. شىاياو ها،

ؿ قا جهیه کًًؿ و آو وىؼث قا جبؿیل کًًؿ به ٩ِعه هىقؾ يیالی که ؾقآو يیكوگاه اللم بىؾ جهیه ٌىؾ. هؽال٩یى ها ظؿن هن   ؾِق

 کاق ٌؿيؿ؛ اوح١ؿاؾ به شه ایى يیال ٌؿيؿ، ؾوثو٬ث هحىه ايصام ؾهین؛ اها هىئىلیى کٍىق ب لؾيؿ که ها بحىايین ایى کاق قا يمی

ايحٝاق ؾاٌحًؿ شمهىقی اوالهی هلحمىايه ال  که ها ؾق ظالی ایكايی ٌکى٨ا ٌؿ، ُبكول کكؾ و ایى کاق قا با هى٨٭یث ايصام ؾاؾین. آو

ؿ قا ؾقؼىاوث کًؿ، ها وىؼث بیىث آو جهیه کكؾین و  ِؿ قا ؾق ؾاؼل ؾق شمهىقی اوالهی ا٠الم کكؾ که ها وىؼث بیىث ؾِق

اهكول بایؿ با اِكاق، با الحمان،  کكؾيؿ، ها ٌما يؿاقین. اگك ؾايٍمًؿاو ها، هكؾاو ٠لمی ها، شىاياو ها ایى کاق قا يمی حیاشی بهظا

ؿ قا ؾقؼىاوث هی ق٨حین؛ یا وىؼث بیىث يیىحًؿ، هی لیاؾ، ؾق ه٭ابل کىايی که ؾووث ها  با همیًه کكؾین، یا قاؾیىؾاقوها و  ؾِق

ايصام ؾهًؿ، ايصام ؾاؾيؿ؛  و٬ث ٨همیؿيؿ؛ آيچه قا که بایؿه بیًی کكؾيؿ، ب کكؾین. هىئىلیى کٍىق پیً ؾقؼىاوث هی ىل قاهعّ

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/۽ۻ، بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال يؽبگاو و بكگمیؿگاو ٠لمی .ۻ

 .۾٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۼۼ ،هام ؼمیًی ٕقهٔی ا ؾق ظىیًیه» يؽبگاو ٨كؾا«کًًؿگاو ؾق يهمیى همایً هلی . بیايات ؾق ؾیؿاق ٌكکثۼ
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 ۺ٨

 

ها، ١ًِحگكاو،  ؾولث يیالهای کٍىق.  هىائل اواوی کٍىق و همه  ای باٌؿ بكای همه لفا پیكول ٌؿین. ایى بایؿ یٯ بكياهه

اؼال٬ی بمقگ، به   وٜی٩ه پژوهٍگكاو ٠لمی، ٘كاظاو ٠لمی و ١ًِحی همه هى٩ًٜؿ به ایى ؾاقاو و کاقآ٨كیًاو، وكهایه کٍاوقلاو،

ؾٌمى ظكکث کًًؿ. هؿیكاو ا٬حّاؾی،   کًًؿ و یٯ ٬ؿم شلىجك ال ي٭ٍه ٠ا٬اليه، که پیً ال يیال، ؼىؾٌاو قا آهاؾه  ایى وٜی٩ه

اوقی، همه های ٠لمی، پاقٮ ايصمى اوحاؾاو ؾايٍگاه، ًْ همث   وشهه ؾوحی قا ؾق کاق ٠لمی ها بایؿ پیً ىای  های ٠لمی و ٨

 کًًؿ، ؾق ایى شهث باٌؿ؛ کاق ١ًِحی هی يىیىًؿ، ؾق ایى شهث باٌؿ؛ پژوهً ٠لمی ٠لمی هی  ؼىؾٌاو ٬كاق ؾهًؿ؛ ه٭اله

می، ها، هؿیكاو ٠ل ؾق ایى شهث باٌؿ؛ هؿیكاو ؾولحی، هؿیكاو ؾايٍگاه کًًؿ، همه کًًؿ، کاق ٠لمی هی کًًؿ، کاق ٨ًی هی هی

 ۻشهث ظكکث کًًؿ. آظاؾ هلث ؾق ایى

 ها  افالذ دس سَػها َ هبايی،  فاعتماهت دس هذ.1.21

ّهٓكَت «ؾق اهؿا٦ و هبايی، هالٮ ها بایؿ 
ُ
آوَحّ٭ٓن َکَما أ

َ
ها شایم يیىث؛ اهؿا٦،  وشه ٠ؿول ال هبايی و ٠ؿول ال اقلي هیچ باٌؿ. به ۼ»٨

ها بایىحی جکاهل، اِالض، ج٥ییك و ق٨ٟ   ل ایى اهؿا٦ شایم يیىث؛ اها ؾق قوياهؿا٦ الهی اوث و هیچ جكؾیؿ، ٌٯ یا اقجؿاؾی ا

های همیٍگی ها باٌؿ؛ ببیًین کؿام قوي ها، ولى به آو ٠اؾت کكؾه باٌین، ٤لٗ اوث، آو قا  ؼٙا، شمو کاقهای ؾائمی و بكياهه

گىیین اوح٭اهث؛ بایؿ  اهؿا٦، هی  ؾق لهیًهبایؿ هكا٬ب باٌین که شای ایى ج١بیكات ٠ىْ يٍىؾ؛ ی١ًی ها  ٠ىْ و اِالض کًین.

ها آلهىو و  ها اللم يیىث، اوح٭اهث ؾق اهؿا٦ اللم اوث. ؾق کاق قوي اٌحباه يکًین. اوح٭اهث ؾق قوي» قوي«قا با » هؿ٦«شای 

وك  کًین و پٍث ها اوح٩اؾه کًین که آلهىو ها آلهىو هى٨٭ی باٌؿ و يؽىاهین که ؾائن جصكبه ؼٙا شاقی اوث. البحه بایؿ ال جصكبه

اهؿا٦، بایىحی ٬كَ و هعکن بایىحین و یٯ ٬ؿم پاییى يیایین. البحه ايعكا٦ ال هك ؾو يیم اٌحباه اوث.   هن اٌحباه؛ اها ؾق لهیًه

کًًؿ؛ اِالض يیىث؛ ایى  ها جصؿیؿيٝك هی کًًؿ؛ ؾق هؿ٦ ها ج٥ییك ایصاؾ هی ب١ٕی به يام يىايؿیٍی و به يام اِالض، ؾق هؿ٦

های ٨كهًگی، چه ؾق  قاه و ٠٭بگكؾ اوث؛ اقجصاٞ اوث. ها اگك اهكول اهؿا٦ واالی اي٭الب اوالهی قا، چه ؾق لهیًهبكگٍحى ال 

 ؾيیا های ا٬حّاؾی، چه ؾق لهیًه لهیًه
 
ؾيیای هاؾی و  -های ظکىهحی و ویاوی، ؾوث بميین و بكگكؾايین به ومث آيچه که اظیايا

کًؿ، ایى اقجصاٞ به گفٌحه اوث. ؾق گفٌحه، ؾق ؾوقاو ٘ا٤ىت، همیى  هٙالبه هیهن ال ها  -ٌیٙاو  ولٙه؛ ؾيیای جعث پًصه

ث و وابىحه. ها يبایؿ ایى اقجصاٞ قا ٬بىل بکًین. اهؿا٦ ها اهؿا٦  اهؿا٦ ؾيیایی ظاکن بىؾ؛ هًحها با ابماقهای بىیاق ٨اوؿ و ٌل

ه و جىظیؿ و ق٨حى به ومث شاه١ه
َّ
ه٭ابل، بایؿ   کمیث اظکام الهی اوث. البحه ؾق ي٭ٙهظ٭ی٭ی ؾیًی و ظا  الهی اوث؛ ظکىهث الل

این و ٤لٗ ال آب ؾقآهؿه، قویً پا٨ٍاقی يکًین. بًابكایى،  هایی قا که اهحعاو کكؾه به يام ِالبث، ؾچاق جعصك هن يٍىین و قوي

ؿ هىا٨٭ن؛ اِالض ؾق قوي البحه همکى اوث  بايی.ها و ه ها، و اوح٭اهث ؾق هؿ٦ ها، اِالض ؾق ٌیىه بًؿه با ١ٌاق اِالض ِؿؾِق

ها و  ها ایى قا ؼىاوحًؿ. ٌما ؾیؿیؿ ؾق ایى چًؿواله ؾق قوايه که ٤كبی کىی به يام اِالض، بؽىاهؿ ؾق هبايی ؾوث ببكؾ؛ همچًاو

 قوی اِالض ؾق ایكاو جکیه کكؾيؿ. آو
 
یا ا٬حّاؾی اٌحباهی ؾاقین،   ؼىاوحًؿ که اگك ها ؾق لهیًه ها يمی  ؾق جبلی٥ات شهايی، ؾائما

ؼىاوحًؿ ها ؾق هبايی و ؾق ظاکمیث ٌكٞ و ظاکمیث  ؾق لهیًه ٨كهًگی و جبلی٥اجی ياپؽحگی ؾاقین، آو قا اِالض کًین، بلکه هی

ه جصؿیؿيٝك کًین. ایى، هماو اِالظی اوث که ها همیٍه ؾق پیٍبكؾ اهؿا٦ اوحکباق ؾق ایكاو، هٍاهؿه کكؾه
َّ
اؼاو  الل این. ٔق

که ها ؾق هبايی ؾوث ببكین و ؾق اهؿا٦ جصؿیؿيٝك  ؼىاهن اِالض کًنٖ ایى هؿ؛ او هن گ٩ث هیهن که آهؿ، به ٠ًىاو اِالض آ

گىيه  يبایؿ هیچ ،ها ٨ىاؾ اوث. اِالض ه١ًایً ایى اوث که ها با ظ٩ٛ اهؿا٦ واال و ِكاظث ؾق بیاو آوکًین، اِالض يیىث؛ اّ 

شا،  ث بمقگ و یٯ ٬ؿقت هىحین که هلحی پٍث وك ها هىحًؿ. ایىها و هبايی کكؾ. ها اهكول یٯ ؾول یی ؾق بیاو اهؿا٦ و اقلي ج٭یه

ه اوث؛ ها بایىحی ایى
َّ
های ؼىؾهاو  ؾق قوي، شا ظ٭ی٭ث قا بیاو کًین شای بیاو ظ٭ی٭ث ؾق هبايی اوالهی و ؾق ظاکمیث الل

 ۽.این ؾاؾین که ؾاؾه این، و چه کاقی يبایؿ ايصام هی ؾاؾین که يؿاؾه جصؿیؿيٝك کًین و ببیًین چه کاقی بایىث ايصام هی

                                                           
 .ۼ٩۽ۻ/ۻۺ/ۻۺبیايات ؾق اشحماٞ لائكاو ظكم هٙهك قٔىی،  .ۻ

 .ۼۻۻ  هىؾ، آیه  هباقکه  وىقه .ۼ

 . ۽٨۽ۻ/٦ۺ/ۻ۽ق ؾیؿاق ا٠ٕای هصله ؼبكگاو قهبكی، . بیايات ؾ۽
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 ۻ٨

 

 ایشاو هلت پیؾشفت  ساٌ دس فذاکاسی َ هداهذت لضَم.1.22
یٯ هلث و یٯ گكوه هباقل، اگك آهاؾه باًٌؿ که ؾق قاه هؿ٦ ٨ؿاکاقی کًًؿ، هیچ ٬ؿقجی بك آياو ٨ائ٫ يؽىاهؿ آهؿ. قال پیٍك٨ث هلث 

ؾٌمًاو اوالم اْج٩ا٪  یاوالم و قوىای یؾيیا یاهكول بیؿاق ۻًؿ.های هباقل بایؿ ایى قا به یاؾ ؾاٌحه باٌ هلث  ایكاو ؾق ایى بىؾ. همه

به  یؼىؾ بكوايؿ؛ ی١ً یظ٭ی٭ یها جىايؿ ایى هلث قا به آقهاو یاوث که ه یا٨حاؾه اوث؛ بایؿ ایى قاه قا اؾاهه ؾاؾ. ایى قاه، قاه

 یٯ هلث، هٙلىب و هعبىب اوث. یکه بكا ی؛ هماو چیمهایی٠ْمت، ه١ًىیث، ٬ؿقت، ق٨اه و ٠ٝمث ٠لم یآقهاي  هماو هصمى٠ه

 ۼشا ؼىاهؿ قوايؿ؛ هًحها ٌكً٘ اوح٭اهث اوث. ايؿ، ها قا به آو پیمىؾه ٕقهٔکه ٨كليؿاو ایى اي٭الب و ٨كليؿاو اهام یقاه ِعیع

 ياپزیشی هلت، سهض پیؾشفت َ آعیب  َزذت کلمٍ.1.23

ی، ؼىاهؿ ؾق هیؿاو ث اوالهی هیاگك اْه  کلمه اوث.  اْهث اوالهی هن وظؿت ی وویٟ، قهم پیكولی ؾق ؾایكه
ْ
های ٠لن، جك٬

ٗ بك وكيىٌث ؼىؾ، قهایی ال ولٙه  پیٍك٨ث
ْ
ی  ی بیگايگاو و و١اؾت ؾقويی و بیكويی پیٍك٨ث کًؿ، قاهً با کلمه هاْؾی، جىل

ؿ، جالي کًً جىظیؿ و جىظیؿ کلمه اوث. هكاکم ٬ؿقت اوحکباقی که ال هك ٠اهلی بكای جعکین ٬ؿقت ؼىؾ بك ؾيیا اوح٩اؾه هی

٫ ايؿ که ؾق ؾيیای اوالم ال هك وویله کكؾه
ْ
  ای بكای جصمیه، ج٩ك٬ه و اؼحال٦ اوح٩اؾه کًًؿ، که هحؤو٩ايه جا ظؿوؾ لیاؾی هن هى٨

 ۽ايؿ. ٌؿه

 پًصه
 
٬ؿقت و ٬ْىجی که ؾاقيؿ،   ها و ِاظباو والض و ؾايً ؾق شهث ٔؿ هكؾم، يؽىاهًؿ جىايىث با همه ٨ىالؾیى ابك٬ؿقت  ی٭یًا

یی اوث که ٠كْ کكؾم؛  هلث قا ال ایى قاه هًّك٦ کًًؿ و ها قا ال پیگیكی اهؿا٦ اوالهی بال بؿاقيؿ؛ اها ٌكً٘ همیى يکحهایى 

ه  ىالو بایؿ به هكؾم ا٠حماؾ کًًؿ؛ کماایىئهى بایؿ وظؿت کلمه بمايؿ؛ بایؿ ا٠حماؾ هح٭ابل ؾوحگاه و هكؾم بمايؿ.
َّ
که بعمؿالل

هكؾم هىحًؿ که پٍحیباو وا١٬ی يٝاهًؿ؛ ایى پٍحیبايی، هحى٧٬ به ا٠حماؾ اوث و ایى ا٠حماؾ هن جاکًىو ایى ا٠حماؾ بىؾه اوث. 

ه بایىحی وظؿت کلمه ال بیى يكوؾ. بایؿ با٬ی بمايؿ. او
َّ
 ۾ياپفیكی اوث. هلث، قهم پیٍك٨ث و آویب  وظؿت کلمه ٌاءالل

ٍىؾ؛ ایى، ؼیلی ي١مث بمقگی اوث. اهكول هلث ایكاو ها بایؿ اجعاؾ ؼىؾهاو قا ٬ؿق بؿايین؛ وظؿت هلی بایؿ ٬ؿق ؾايىحه ب

ای و ٤یكه، همه ؾق لیك پكچن شمهىقی اوالهی ایكاو و پكچن  های گىياگىو ویاوی و ظمبی و ؼٙی و ٨ك٬ه هحعؿيؿ. اهكول پكچن

ث. ؾیًؿاقّی ٌما ایى، ؼیلی ي١مث بمقگی او ٠مىهی هلث ٬كاق ؾاقيؿ و اگك اهحمالی ؾاقيؿ، ؾق لیك اهحمال ایى پكچن اِلی اوث.

ها قا بایؿ ٬ؿق ؾايىث. به هك  شىاّو وویٟ کٍىق بمقگحكیى ي١مث اوث. ایى ي١مث   ي١محی اوث؛ يٍاٖ ٌما ي١محی اوث؛ ایى ٘ب٭ه

قاه هن   ها جا ایًصا ها قا قوايؿه؛ اؾاهه ظال، قاه پیٍك٨ث قولا٨موو هلث ایكاو و قویؿو به آو ٬له، هماو قاهی اوث که ال پاییى

 ۿ.ىق اوثهمیى ٘

 تکیٍ بش همت هشدم.1.24

اي٭الب اوالهی و يٝام شمهىقی اوالهی  ًکه٠ؿالث بایؿ وا١٬یّث ؼىؾي قا ؾق شاه١ه يٍاو ؾهؿ؛ و ایى همکى اوث؛ کماای

ٌؿ، هعْ٭٫ کكؾ. یٯ قول بىؾ که ؾق کٍىق ها  عاالت ٌمكؾه هیای اشكای آو ؾق ایكاو شمو هُ  هایی ال ٠ؿالث قا که ؾق ؾوقه بؽً

به ايگلیه يبىؾيؿ، وابىحه به   ؾوحیابی به هكاکم ویاوی بكای کىايی که وابىحه به آهكیکا يبىؾيؿ، ٬بل ال آو وابىحه اهکاو

ای يبىؾيؿ. کىی به ـهًً هن  عاالت بىؾ. هكؾم ٠اؾی کاقههای ٨اوؿ يبىؾيؿ، وابىحه به آو ؾقباق ٨اوؿ يبىؾيؿ، شمو هُ  ٬ؿقت

  ها و وابىحگی ؾگیکكؾ که بحىايؿ بؿوو ایى آلى ؼٙىق يمی
ُ
لٯ ویاوث و ٬ؿقت ؾق ایى کٍىق جؤذیكی بگفاقؾ؛ اها ها، ؾق هصمى٠ه ٨

بیًًؿ که اگك بؽىاهًؿ و اگك ٌكایٗ اللم قا ؾق ؼىؾٌاو ٨كاهن کًًؿ، به باالجكیى ه٭اهات ویاوی ایى  اهكول همه آظاؾ ایى کٍىق هی

                                                           
 .ۺ٧۽ۻ/۽/۾ۻ. بیايات ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۻ

 .ۻ٨۽ۻ/٧ۺ/٧ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال پاوؿاقاو، ۼ

 .ۼ٨۽ۻ/ ٩ۺ/ ۿۺ . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام به هًاوبث ٠یؿ و١یؿ ٨ٙك،۽

 . ۺ٧۽ۻ/ۼۻ/ۼۻهصله ؼبكگاو قهبكی، . بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای ۾

 .ۿ٨۽ۻ/٨ۺ/٧ۻ، بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم اوحاو ومًاو .ۿ
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 ۼ٨

 

ی بكای کىی ٬ابل جّْىق يبىؾ؛ اها اهكول بؽٍی ال آو هعْ٭٫ ٌؿه ٌىيؿ. یٯ قول بىؾ که ؾق ایى کٍىق ٠ؿالث اشحما٠ يٝام يایل هی

 ۻٌىؾ کاقهای لیاؾی کكؾ. جىايین. با هْمث هكؾم، هی اوث. په ها هی

 تیّ اهًگغتشػ .1.25

يباٌؿ، ١٨الیث ا٬حّاؾی هن ؾیگك يؽىاهؿ بىؾ. اگك اهًیث يباٌؿ، ٠ؿالث اشحما٠ی هن يؽىاهؿ بىؾ. اگك اهًیث   اگك اهًیث

حه ٠لمی هن يؽىاهؿ بىؾ. اگك اهًیث يباٌؿ، همه  ايً و پیٍك٨ثيباٌؿ، ؾ های یٯ هملکث بحؿقیس ال هن گىىحه ؼىاهؿ  ی ٌق

 ۼٌؿ. لفا اهًیث، پایه و اوان اوث.

ؼیالی ال جهاشن  و به آوىؾه  های ٠مت و ٌكا٨ث قا ٨حط کًؿ، به اهًیث های کمال هاؾی و ه١ًىی و ٬له یٯ هلث بكای ایًکه ٬له

کًؿ، يه   جىايؿ پیٍك٨ث حیاز ؾاقؾ. بؿوو اظىان اهًیث و بؿوو ظٕىق آقاهً و ا٘میًاو، ؾق هیچ کٍىقی يه ٠لن هیؾٌمًاو اظ

 ۽جىاو جؤهیى کكؾ. ی هٙلىب بكوؿ. ؾيیا و آؼكت قا با اهًیث هی جىايؿ به آو ي٭ٙه ها هیه٭اهات ه١ًىی و اؼال٬ی هلث

 ػذم تشط اص دؽمى .1.26
ها و٬حی اوث که های بمقگ بحكوؿ. چىو بؿبؽحی هلثٌمًاو قا ال ؾل ؼىؾ لایل کًؿ، يبایؿ ال ٬ؿقتايىاو اگك بؽىاهؿ ؼى٦ ال ؾ

ی وكاٌیب ظٕیٓ و  ٌىؾ و ؾق شاؾه المللی بحكوًؿ. یٯ هلث، آو و٬ث قوویاه هی بًؿاو بیى ها و ٬لؿقاو و ٬ْؿاقهال ٬ؿقت

ها و قإوا ٘ىق اگك ؾولث لوقگىیاو بحكوًؿ، بؿبؽث ؼىاهًؿ ٌؿ. همیىها ال ا٨حؿ که ال لوقگىیاو ٠الن بحكوؿ. اگك هلث بؿبؽحی هی

المللی بحكوًؿ، ؾوث و پایٍاو بىحه ؼىاهؿ  های هْؿ٠ی و گىحاغ بیىو هىئىلیى کٍىقهایی که اهكول ؾق ؾيیا هىحًؿ ال ٬ؿقت

ه کًؿ، ایى اوث که ال ٬لؿقاو و یٯ هلث؛ قاه ایًکه یٯ هلث بحىايؿ ال ٬ؿقت و اهکايات ؼىؾ ؾقوث اوح٩اؾ  ٌؿ. قاّه پیٍك٨ّث 

ها يحكوؿ، بایؿ ال ؼؿا بحكوؿ. ؾلی که ال المللی يحكوؿ. بكای ایًکه ايىاو ال ٬ؿقت بگیكاو بیى بًؿاو و وكگكؾيه لوقگىیاو و ٬ْؿاقه

 4ؼى٦ و هعْبث ؼؿا و جىْشه به پكوقؾگاق پك ٌؿ، ؾیگك ال هیچ ٬ؿقجی واهمه يؽىاهؿ ؾاٌث.

 ىػذم اػتماد بٍ دؽم.1.27
ی ٬ىی،  اي هْمث و ٠مم و ایماو شىاياو آو کٍىق و هلث اوث. ایماّو همكاه با اقاؾه بؿايیؿ یٯ کٍىق و یٯ هلث، باالجكیى وكهایه

بیًی، هماو چیمی اوث که ایى کٍىق قا یٯ قول يصات ؾاؾ. اهكول هن ههمحكیى  ایماّو همكاه با جّمین، ایماّو همكاه با قوٌى

ی ه٭اوهث و ایىحاؾگی ؾق  ی ولعٍىقی، قوظیه هلث قا ظ٩ٛ کكؾه اوث، همیى ایماو اوث. قوظیه ٠اهلی که ایى کٍىق و ایى

ی ي٩كت ال ؾٌمًی که يه ٨٭ٗ با شاو و هال ایى هلث، بلکه با ٨كهًگ، ایماو و اوالم ایى هلث ؾٌمى اوث،  ه٭ابل ؾٌمى، قوظیه

کًؿ و  ای اوث که یٯ کٍىق قا ٠میم و اوح٭الل آو قا ظ٩ٛ هی لیو آهاؾگی بكای ؾ٨اٞ، قوظیات ٠ا  ؾٌمى  به  ا٠حماؾی ی بی قوظیه

 ۿيمایؿ. قوايؿ و به آ٬ایی و ٠ْمت، يایل هی اوح١ؿاؾهای یٯ کٍىق قا به بكول و ٜهىق هی

 هابشداسی اص تسشینبهشٌ.1.28

ٯ اذك هربث بمقگی هن که هىقؾ ايحٝاق اذك يبىؾ، اها ؾق کًاق اذك ه٩ًی، ی اذك يبىؾ؛ بله، بی بی ]ؾٌمًاو[ ها های ایى گ٩حین که جالي

ها بىؾ، اج٩ا٪ ا٨حاؾ؛ ی١ًی جعكین هىشب ٌؿ که يیكوهای ؾقويی و ٜك٨یث ٠ٝین هلث ایكاو ١٨ال ٌىؾ، اوح١ؿاؾهایی بكول کًؿ و 

ی بمقگی ا٨حاؾ. ها به بكکث جعكین جىايىحین به کاقها کاقهای ٠ٝیمی جع٭٫ پیؿا کًؿ؛ که اگك جعكین يبىؾ، ایى کاقها اج٩ا٪ يمی

 ؾوث 
 
کكؾین. پیؿا يمیؾوث بميین؛ شىاياو ها جى٨ی٭اجی به ؾوث بیاوقيؿ که اگك جعكین يبىؾ، ها به ایى جى٨ی٭ات ی٭یًا

٦  

                                                           
 .٧٩۽ۻ/ۼۻ/٦ۼ  های يمال شم١ه جهكاو، . بیايات ؾق ؼٙبهۻ

 .٧٩۽ۻ/ ۻۺ/ ٦ۺهؿ ه٭ؿن، . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت قٔإٞٔ ؾق هٍۼ

 .٨٦۽ۻ/ ٨ۺ/ ۼۺهای ا٨ىكی اقجً، آهىؼحگی ؾايٍگاه . بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق هكاون هٍحكٮ ؾايً۽

 .۽٧۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۼبیايات ؾق ؾیؿاق ٬ٍكهای گىياگىو هكؾم ال ٌهكهای هؽحل٧ ،  ۾.

 .٧٨۽ۻ/ ۻۺ/ ٨ۺبیايات ؾق ؾیؿاق قاهیاو يىق ؾق ٌلمچه ،   ۿ.

 .ۼ٩۽ۻ/ۻۺ/ۻۺيات ؾق اشحماٞ لائكاو ظكم هٙهك قٔىی، . بیا٦



 ۽٨

 

 سؽذ ػلن .1.29

 ثِ تَلیذ ػلن خذی تَخِ.1.29.1

که ٨كا  و اکح٩ا کًین. يه ایىؾیگكا یها ايؿوؼحه یها بایؿ به جىلیؿ ٠لن گماٌحه ٌىؾ. ها يبایؿ به جكشمه و ٨كاگیك یهْمث شاه١ه ٠لم

قا ؾاقین  یها ایى هٍکل جاقیؽ گىیؿ ال ؾیگكاو ٨كا يگیكین؛ چكا، بایؿ ٨كا گك٨ث؛ لیکى ٠لن قا بایؿ جىلیؿ کكؾ. یيگیكین؛ هیچ که يم

یً بك اوث که ال ِؿوپًصاه وال پ یوابىحه و ٨اوؿ پیٍیّى ایى کٍىق قیٍه ؾاقؾ و بالی یها و هحؤْو٩ايه ایى هٍکل ؾق ظکىهث

که پكجى ٠لّن شؿیؿ ؾق ایى کٍىق ا٨حاؾ، يؽبگاو آو  یوّك ها آهؿه و بایؿ ؼىؾ قا بحؿقیس ال ایى بال قها کًین. آو ایى اوث که ال اْول

چیم به ِىقت جكشمه ال   ؛ همهیا ٨کك و ايؿیٍه جكشمه ی، بلکه ظحْ یآذاق ٠لم  جكشمه ٨٭ٗقول کٍىق، به ٨کك جكشمه ا٨حاؾيؿ. يه 

 شكأت ایصاؾ یٯ ٨ٕا آو یها و ايصام ؾاؾيؿ و ؼىؾ قا ؾق چاقچىب ٬البآيچه ؾیگكا
 
قا  یشؿیؿ ٠لم یها ؾقآوقؾو. ایى گكوه، هٙل٭ا

كات و ٠٭ایؿ ویاو به ؼىؾ يؿاؾيؿ. يه ٨٭ٗ گ٩حًؿ ٠لن قا ال آو
ْ
و  یها بگیكین، بلکه ه١ح٭ؿ بىؾيؿ بایؿ ٨كهًگ و اؼال٪ و ج٩ک

ى هٍکّل یٯ کٍىق ایى اوث که جمْؿو و هىیث ؼىؾ قا ٨كاهىي کًؿ. ها بایؿ اهكول ؾق ِؿؾ بؿجكی. ها بگیكین قا هن ال آو یاشحما٠

ها به ٠لن ها اظحیاز پیؿا  کًین که ٤كبی یبگىیؿ ها کاق یواؼحى جمْؿو ؼىؾ باٌین و باوق کًین که ایى همکى اوث. اهكول اگك کى

ٌىؾ.  یکًن ه یهمکى اوث؟ بله؛ هى ٠كْ ه یهگك چًیى چیم، آیؿ یبه وشىؾ ه یها یٯ ظالث ياباوق بیًیؿ که ؾق ؾل یکًًؿ، ه

ا٨حؿ؛ اها اگك ٌما اهكول ؾق قاه ؾقوث  یهْؿت اج٩ا٪ يم ٌىؾ. البحه ایى چیمها ؾق کىجاه ی٘ىق ٌما همث کًیؿ پًصاه وال ؾیگك ایى

یا ؾو  -ؾیگك اوث یل یٯ وى به وى٘ك٨ه و ا  که اهكول یٯ  -يؿاقؾ که پًصاه وال ؾیگك، شهث اجىباو ٠لن ی٬ؿم بكؾاقیؿ، هیچ اٌکال

ها ال ٌك٪ و ال  ٘ىق يبىؾ؟ یٯ قول ٠لن قا ٤كبی ؾاقؾ؟ هگك یٯ قول ایى ی٘ك٨ه و ال ایى وى به آو وى ٌىؾ؛ چه هاي١ ٘ك٨ه ٌىؾ، یا یٯ

ک، ٨یمیٯیها هىحًؿ. ؾق قیأ که اهكول ؾق ؾيیا قایس اوث، ایكايی یال ٠لىه یگفاق بىیاق پایه. همیى ایكاو گك٨حًؿ ، يصىم ی، پٌم

ايصام  یکه ؾق کٍىقها و هًا٫٘ اواله یهای گفاق بىؾيؿ. اِال  قيىايّه اقوپا بك اوان جكشمه ها پایه ال ٠لىم ؾیگك، ایكايی یو بىیاق

اهكول همه هْمث ها ایى  ٠لن ٌىؾ. جىايین ایى قا جّْىق کًین که یٯ قول ایكاو جىلیؿکًًؿه ؼالْ٪  یگك٨حه بىؾ، ِىقت گك٨ث. ها ه

ایى  شا ج٭لیؿ کًین. ها یاؾ بگیكین و آو قا ؾق ایى قا ال آو ی٨ًاوق و ؼكؾه یو ٨ًاوق ی٠لم یها ث که يه ٨٭ٗ ٠لن قا، بلکه ٨كآوقؾهاو

 ۻيیىث. یا يیىث که یٯ هلث بایؿ به آو هْمث بگماقؾ. البحه ایى کاقها بایؿ بٍىؾ و چاقه یکاق

بیًًؿ؟ اهكیکا هّلعث ؼىؾي قا ؾق ایكاو، با وكپا  ٌاو قا ؾق چه هیهاوث، هّلعث ؼىؾ ی يٝام با آو کىايی که چالً ٠مؿه

بیًؿ؟ او، هّلعث ؼىؾي قا ؾق ایصاؾ اؼحال٦ و ال بیى بكؾو ایى  بىؾو يٝام شمهىقی اوالهی، ؾق چه و١ٔیحی هی

ن و ؾوث بكجك بیًؿ؛ چىو ٠ل کًیؿ و ؾق هحى٧٬ کكؾو ظكکث ٠لمی کٍىق، هی ای که اهكول ٌما ؾق هكؾم هٍاهؿه هی یکپاقچگی

هاوث که ٌكوٞ  ای اوث. ها ایى ظكکث قا وال هك کٍىقی ؾق ا٬حؿاق ا٬حّاؾی، ویاوی، يٝاهی و قوظیه  ٠لمی، قال پیٍك٨ث

ؼىاهؿ ایى  ٍاو هیها ؾل قوؾ؛ اگكچه که آو قوین و ظكکث با قويؿ جّا٠ؿی ٬ابل ٬بىل و با جٕا٧٠ باال هی این و ؼىب پیً هی کكؾه

 ۼظكکث هحى٧٬ ٌىؾ.

 ثش ًجك ًیبص کـَسثب کیفیت  ت ػلویهمباللضٍم تألیف .1.29.2

 یؼىب ی، پیٍك٨ث ؼیلیال لعاٚ کی٩ ی، و ؾق هىاقؾیاوث. ؼىٌبؽحايه ه٭االت ال لعاٚ کْم  یه٭االت ٠لم  یٯ هىؤله هن هىؤله

 وشىؾ ؾاقؾ که هى چًؿ باق جا ظاال هٙكض کكؾم، و آو ایى اوث که جىلیؿ  یههم  ؾاٌحه؛ هًحها یٯ يکحه
 
ه٭اله هؿ٦ يیىث. اوال

يىیىین؟ ایى ا٨مایً ج١ؿاؾ ه٭االت بایؿ  چه هی یکی٩یث ه٭اله ههن اوث. ال ایى ههمحك، شهث ه٭اله اوث؛ ایى ه٭اله قا بكا

ههن  یها يٍاو بؿهؿ. ه٭اله بایؿ بك ٘ب٫ يیال کٍىق يىٌحه بٍىؾ؛ ایى ؼیل یوا١٬ یؼىؾي قا ؾق بالاق کاق ها و جىلیؿ ها و ليؿگ

ؾق کٍىق جهیه بٍىؾ. اگك ایى  یق٨ٟ یٯ يیال یهاوث که ههن اوث، هن ایًکه ه٭اله بایؿ بكا کی٩یث ه٭اله  ابكایى هن هىؤلهاوث. بً

 یشىق ظاال ها آو». مَؿ ، بّ یؼىاه م؛ هك شىق هیَؿ جى بّ «٨كوؼث. گ٩ث:  یيىٌث و به ؾیگك یا هن یٯ ه٭اله یٌؿ، ظاال گیكم یک

                                                           
 .ۻ٨۽ۻ/٧ۺ/۽ۺبیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال يؽبگاو ٠لمی،  .ۻ

 .۾٨۽ۻ/ ۼۻ/ ٨ۺبیايات ؾق ؾیؿاق اوحايؿاقاو وكاوك کٍىق،   ۼ.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6917


 ۾٨

 

يىٌحه  یا باٌؿ، ؼىب اوث؛ اها ِك٦ ایًکه یٯ ه٭اله یاوث، به هك ٌکل یث، به ي٩ٟ یٯ شهحین. ه٭اله اگك به ي٩ٟ کٍىق اویيگى

ؿ هیماو ه٭اله، هؿ٦ يیىث؛ ؾق ًِایٟ و ؾق بالاق بایؿ ؼىؾي قا يٍاو بؿهؿ.  ۻبٍىؾ، ایى هؿ٦ يیىث. ٌق

  ٍ استمبء هذیشیت گزاسى ػلوی ػشهبیِ.1.29.3

ؾق جىلیؿ ٠لن و يىآوقی ٠لمی، بكای کٍىق ها و هلث ها وىؾ   گفاقی که وكهایههى هیؽىاهن ایى قا به هىئىلیى ؾولحی بگىین 

٠لمی بایىحی   های ٠لمی و بكای پیٍك٨ث گفاقی بكای جىلیؿ ٠لن و بكای يىآوقی هٕا٧٠ ؾاٌحه؛ ایى قاه قا قها يکًیؿ. وكهایه

  قول بیٍحك ٌىؾ؛ يبایؿ کن ٌىؾ. البحه اهكول ظْحی به ايؿاله قولبه
 

 کٍىق ايگلیه یا ایحالیا یا ٨كايىه ؾق آو اوائل وقوؾٌاو ای که هرال

هاو کمحك اوث. هكچه همکى  گفاقی کًین؛ وكهایهگفاقی يمی کكؾيؿ، ها آي٭ؿق وكهایهگفاقی هی ٠الن ١ًِث و ٠لن، وكهایهؾق 

 گفاقی ٠لمی بیٍحك ٌىؾ. اوث، بایىحی وكهایه

هن همكاه باٌؿ؛ هى ایى قا بؽّىَ به هىئىلیى هعحكم ؾولحی جؤکیؿ هیکًن. اگك ها بایؿ با اقج٭اء هؿیكیث  گفاقی البحه ایى وكهایه

ها هًابٟ هالی قا ا٨مایً هن بؿهین، جىلیٟ هن بکًین، وكقیم هن بکًین، پؽً هن بکًین، اها اقج٭اء هؿیكیث ؾق ایى بؽً وشىؾ 

کٍىق، ؾق همیى بؽً ه١اويث ٠لمی قئیه ی ٠لمی  ها، ؾق هصمى٠ه يؿاٌحه باٌؿ، هًابٟ هالی هؿق ؼىاهؿ ق٨ث. ؾق ؾايٍگاه

 بایؿ اقج٭اء ی ٠لن و ؾايٍگاه اقجباٖ پیؿا هی های که با هىئل شمهىق، اقج٭اء هؿیكیث اللم اوث. ایى هكاکم ؾولحی
 
کًؿ، ظحما

 ۼگفاقی هن بکًؿ. هؿیكیحی پیؿا کًؿ و البحه وكهایه

 کاسیخّذّیت دس ػمل، ايضباط اختماػی َ َخذاو.1.31

جكویس کًًؿ؛ هىائل قا ؾقوث بكای هكؾم بٍکا٨ًؿ و جبییى  ی که هًاؾی و هعا٨ٛ هىائل ٨كهًگی هىحًؿ، آو هىائل قا کىاي بایؿ

قیمی کًًؿ.  کاقی و ايٕباٖ اشحما٠ی ؾق هكؾم بكياهه وشؿاو  ۀقیمی هىحًؿ، بكای ؾهیؿو ؾو قوظیْ  يمایًؿ. کىايی که اهل بكياهه

ْیه قا ؾق ؼىؾٌاو به وشىؾ آوقيؿ. هكکىی ایى کاق و جالي قا بكای ؼىؾ بکًؿ. آو کىايی ؾو قوظ ىکىايی که اهل کاق و جالًٌؿ ای

کًًؿ، ؾق ایى باقه بكای هكؾم ظك٦ بميًؿ. کاقی کًین که کاق و ٠مل واليؿه؛  ؾهًؿ و بكای هكؾم جبلی٣ هی ك هیهن که به هكؾم جفکْ 

آو اوث یٯ ٠مل ه٭ْؿن   ویاوی، بكای کىی که کًًؿه ٠مل چهو   چه ٠مل ٨كهًگی و چه ٠مل ا٬حّاؾی و چه ٠مل اشحما٠ی

قجبه جا یٯ ِاظب ١ًِث ههن و بمقگ ؾق کٍىق  اؾاقی جا یٯ هؿیك ٠الی  به ظىاب آیؿ. ال یٯ کاقگك واؾه بگیكیؿ جا یٯ هؤهىق واؾه

٣ و قوظايی،   قجبه جا یٯ هؤهىق ٠الی
ْ
ن جا یٯ ؾايٍصى جا یٯ هبل

ْ
 کًًؿ ایى کاقی که ايصام هیو همه اظىان  همهؾولحی جا یٯ ه١ل

او قا با شْؿیْ  ِٕلی الله ٠لیه و اکكم ث و به يیکی ايصام ؾهًؿ. ال يبْی ؾهًؿ یٯ ٠باؾت و یٯ ٠مل ؼیك و ِالط اوث. همه بایؿ کاٌق

 كَ الله آه  َن ّظ َق «ي٭ل ٌؿه اوث که ٨كهىؾ: آلهٔ 
 
 ّم ٠َ  أ

َ
   ال  َم ٠َ  ل

َ
٨ 
َ
ًَ جٓ ا ؾهؿ و آو قا يیکى و  صاماي؛ قظمث ؼؿا بك ايىايی که کاقی قا ۽» هُ َ٭

ا٠حًایی به  يپكؾاؼحى و بی کاق بًؿی و کاق قا به اهاو و ظال ؼىؾ قهاکكؾو و به هعکن و هح٭ى و ِعیط ايصام ؾهؿ. ال وكهن

اوحعکام یٯ کاق به ٌْؿت پكهیم ٌىؾ. ایى هكبىٖ به وشؿاو کاقی اوث. ؾق هىقؾ ايٕباٖ اشحما٠ی يیم همیى اوث که همه ظْؿ 

ث ق٠ایث کًًؿ جا ليؿگی یٯ ليؿگی  کًؿ و ه٭ْكقات و ظؿوؾ الهی ه١ْیى هی قا که ٬ايىو ه١ًی هی عیعیاشحما٠ی ِ
ْ
يمایؿ، با ؾ٬

ِعیط و والمی باٌؿ. ایى ؾو ١ٌاق قا ظ٩ٛ کًیؿ. گىیًؿگاو قاشٟ به آو بگىیًؿ؛ يىیىًؿگاو ؾقباقه آو بًىیىًؿ؛ هىئىلیى ؾق 

 ۾های ؼىؾٌاو قا هالظٝه کًًؿ. ؾٌاو قا با ایى ه١یاق بىًصًؿ و پیٍك٨ثؼى اه١هقیمی کًًؿ و آظاؾ ش ؼّىَ آو بكياهه

ًٌاوی ؾق یٯ شاه١ه، بىیاق ههن اوث. هرال و٬حی وا٠ث هٍث با کىی ٬كاق گفاٌحین، ایًکه هٍث و ؾه  و و٬ث  کاقی وشؿاو

  جؤذیكي یکىاو اوث؟ وشؿاوؾ٬ی٭ه یا هٍث و يین و یا پیً ال ٜهك بكوین، باایًکه وك وا٠ث هٍث آيصا ظأك ٌىین، یکی و 

، ی١ًی ا٨كاؾ یٯ شاه١ه، ؼىؾ قا ؾق ٬بال آو  کاقی  هن، شمیی ال ٨كهًگ ٠مىهی اوث که بىیاق پىًؿیؿه اوث. وشؿاو  کاقی

بًؿی و ق٨ٟ جکلی٧ يکًًؿ و آو کاق قا  ايؿ هح١هؿ بؿايًؿ و يى٠ی اظىان وشؿاو يىبث به آو ؾاٌحه باًٌؿ و وكهن کاقی که پفیك٨حه

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/۽ۻ،بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال يؽبگاو و بكگمیؿگاو ٠لمی .ۻ

 .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۽ۻبیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال يؽبگاو و بكگمیؿگاو ٠لمی،  ۼ.

 .۽٩. هىائل ٠لی بى ش٩١ك و هىحؿقکاجها، ٠لی بى ش٩١ك٠ٕلیهماالىالمٔ، َ ۽

 .۾٧۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ، ۾٧۽ۻ. پیام به هًاوبث ظلىل وال۾
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اگك  ۻها ؼیلی لیاؾ اوث. ُؼل٭یات یٯ هلث اوث که جؤذیكي ؾق ليؿگی و وكيىٌث آو  ها ال شمله قت کاهل ايصام ؾهًؿ. ایىبه ِى

ؾاٌحه باٌؿ، آو کاق به بهحكیى ٌکل ايصام ؼىاهؿ یا٨ث. ایى، آو چیمی اوث که کلیؿ هٍکالت کٍىق   کاقی  کًًؿۀکاق، وشؿاو

کًیؿ که ب١ؿ ال هؿت کىجاهی ؼكاب ٌؿ و کاقی که قوی  بكیؿ و هٍاهؿه هی ه هًمل هیؼكیؿ و ب اوث. اگك ٌما ٨الو شًه قا هی

، ایى ؾیگك بكؼىاهؿ  کاقی  ٌىؾ ؾق ِىقت وشىؾ وشؿاو ا٠حماؾی به کاقی که ايصام هی آو ٌؿه، کاق ؾقوحی يبىؾه اوث ی١ًی بی

به چه چیمی و چگىيه ٠ًّكی ؼىاهؿ ٌؿ؛ ایى ؾیگك ا٨حاؾ. کىی ٨كليؿ ؼىؾ قا به هؿقوه ب٩كوحؿ و يؿايؿ که او ؾق هؿقوه جبؿیل 

کًًؿ، اگك  کًًؿگاو کاق، با اظىان وشؿاو کاقی به کاق پكؾاؼحًؿ و ٨همیؿيؿ ؾق ظالی که کاق قا هی  يؽىاهؿ بىؾ. و٬حی همه

کًًؿ؛ هك ؾ٬حی  ه٭كب الهی يگاه هی  الکاجبیى ظأكيؿ و هالئکه کاق هن يیىث، اها ؼؿاويؿ هح١ال ظأك و ياٜك اوث، کكام ِاظب

کاق ذبث ؼىاهؿ ٌؿ. ایى چیمها، ؾق   کًًؿۀ ٠مل  الکاجبیى ؼىاهؿ بىؾ و ؾق پكويؿه که بكای بهبىؾ کاق بٍىؾ، هىقؾ جعىیى کكام

کًین و بؿاو جىشه يؿاقین؛ اها ؾق ظىاب ؼؿا که ایى ظك٨ها  بیًین، ٩٤لث هی آیؿ و ٤البا يمی هعاوبات بٍكی ها به ظىاب يمی

 ۼيیىث.

 خايبٍ َ همٍهضاػف هّلی  الػت.1.31
ی يمىيه و هبحًی بك ٨كهًگ اوالهی و هلی ؼىؾ قا ؾق ایى کٍىق به وشىؾ بیاوقین؛ ایى یٯ آقلوی ؼام و یٯ  جىايین جىو١ه ها هی

با جىاو ایكاو قا به یٯ کٍىق پیٍك٨حه جبؿیل کكؾ؛ ی١ًی همیى هىیكی قا که اي٭الب جا اهكول پیمىؾه اوث،  ؼیال واهی يیىث. هی

جك اؾاهه ؾاؾ؛ اها ایى هٍكوٖ به ٌٖك اللم آو اوث، که ٠باقت اوث ال جالي هلی و  گیكّی بهحك و ٬ىی وك٠ث بیٍحك و با شهث

 شايبه. همه

شايبه و ٠مىهی ؾاقای وه ٔلٟ اواوی اوث: یٯ ٔلٟ ٠باقت اوث ال همث و جالي هىئىالو کٍىق؛ یٯ ٔلٟ  ایى جالي همه

هاوث؛ و ٔلٟ وىم ٠باقت اوث ال ایصاؾ هًاوبات  ی اواوی آو هایی که وٜی٩ههكؾم ؾق بؽ٠ًباقت اوث ال همکاقی و ٌكکث 

 ۽.ی هكؾم اوث هىئىالو و هن بك ٠هؿهی  ِعیط ا٬حّاؾی و اشحما٠ی ؾق کٍىق، که ایى، هن بك ٠هؿه

 یأط اص دَسی َ ایداد اهیذَاسی.1.32
ق يٝام شمهىقی اوالهی، ٠ؿالث اوالهی قا به ه١ًای ظ٭ی٭ی کلمه ٌىؾ که ها ؾ ٌىؾٖ هی گىیین؛چكا بایؿ هؤیىن بىؾ؟ٖ هی ها هی

باٌؿ، بحىايؿ ظ٫ ؼىؾ قا   ١ٔی٧  ٌىؾ که ؾق يٝام شمهىقی اوالهی، ٘ىقی بٍىؾ که ِاظب ظ٫، اگكچه اشكا کًین. هی

  ؾ٤ؿ٤ه ال کىی که ظ٫ او قا گك٨حه اوث و لى آو ٌؽُ ٬ىی باٌؿ بگیكؾ. هی بی
 

 همث ها ایى اوث که جىايین به ایًصا بكوین. اِال

ٌىؾ که ؾق يٝام اوالهی، هك کاقگماقی که ؾق  به ایًصا بكوین. بًا، بك ایى اوث که به ایًصا بكوین. ظکىهث ٠لىی، ی١ًی ایى. هی

ٌىؾ که  کًؿ ٠اؾل باٌؿ که بٍىؾ پٍث وكي يمال ؼىايؿ. چكا ها ایى اهىق قا هىحب١ؿ بٍماقین؟ٖ هی هكشای ایى يٝام ؼؿهث هی

ىه، هىشب ؼٍن ٘ك٦ ه٭ابل ٌىؾ. ایىها ؾوحگا ها همه  ه اؾاقی کٍىق قا ٘ىقی اِالض کًین که اٌاقه به وىءاوح٩اؾه و ٌق

ٌىؾ؟ٖ همچًاو  چكا بیٍحك ال ایى يمی» ٌىؾٖ بیٍحك ال ایى، ؾق ایى ؾيیا يمی«گىیًؿ:  ٌىيؿ و هی همکى اوث. ب١ٕی هؤیىن هی

ن، و لى ؾوق ال ؾوحكن باٌؿ، بایؿ هرل اِل يٝام که جع٭٫ پیؿا کكؾ، جع٭٫ که اِل يٝام اوالهی ؾوق ال ؾوحكن بىؾ، کمال آو ه

 ۾پیؿا کًؿ.

 هغئُلیى اص هشدم گشی هغالبٍ.1.33
ها بایؿ  چیمی که ٌما بایؿ به آو اهحمام ؾاٌحه باٌیؿ، ؼىاوث اوث. ؼىاوث ٠ؿالث و ق٨ٟ ٨ىاؾ، بىیاق ههن اوث. ایى ؼىاوث

ايؿ، ايىاو لیك وئال ببكؾ و  کاقهایی قا که هىئىالو کكؾه  ٘ىق هن يباٌؿ که همه ها، ایى وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. ؾق کًاق ایى ؼىاوث

                                                           
 .۾٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ٩ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ولیك و هىئىالو ولاقت اقٌاؾ و ا٠ٕای ٌىقاهای ٨كهًگ ٠مىهی کٍىق، ۻ

 .٧٦۽ۻ/ ۼۺ/ ۺۻ  قول کاقگك و قول ه١لن،  . بیايات ؾق ؾیؿاق شمٟ کریكی ال کاقگكاو و ه١لماو ؾق آوحايهۼ

 .۽٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۻكؾم همؿاو، . بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق اشحماٞ بمقگ ه۽

 .ۻ٧۽ۻ/ ۿۺ/ ٦ۼ  . بیايات ؾق ؾیؿاق گكوه کریكی ال آلاؾگاو،۾
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 ؾق همیى لهیًه
 
   هایی که ٌما هٙكض کكؾیؿ، کاقهای ؼىب و لیاؾی ِىقت گك٨حه؛ هًحها اؾاقه هىقؾ جكؾیؿ ٬كاق ؾهؿ؛ يه، وا١٬ا

 ۻکٍىق ؾق ه٭ٟٙ اهكول کاق بىیاق هٍکلی اوث.

 شدمزضُس فؼال ه.1.34
قوؿ که ٔلٟ ؾیگك هن  ٌىؾ. و٬حی ایى ٠مم و جالي به يحیصه هی ی هكؾم اوث، هٙكض هی ی بمقگی که بك ٠هؿه ؾق کًاق ایى، وٜی٩ه

ی هكؾم  های ه١ًىی و هاؾی هكؾم بایؿ به ِعًه آوقؾه ٌىؾ. آيچه بك ٠هؿه باٌؿ. ٨كهًگ ٠مىهی هكؾم، باوقهای هكؾم و وكهایه

آهىل ؾقن ؼىايؿو قا اقلي بؿايؿ؛ ایراق و  گفاقی قا اقلي بؿايًؿ؛ ؾايٍصى و ؾايً ي بؿايًؿ؛ وكهایهاوث، ایى اوث که کاق قا اقل

هصاهؿت قا اقلي بؿايین؛ جكشیط هّالط ٠مىهی بك هّالط ٨كؾی قا اقلي بؿايین؛ وظؿت و هماهًگی آظاؾ هلث قا اقلي بؿايین؛ 

های ه١ًىی یٯ کٍىق و یٯ هلث اوث. یٯ هلث با ایى  ها وكهایه های ویاوی قا اقلي بؿايین؛ ایى ظٕىق ؾق ِعًه

ی ؾيیای اوحکباق پٍث وك همیى  های ه١ًىی به يحیصه قویؿ. همه ٌىؾ.ؾ٨اٞ ه٭ؿن با ایى وكهایه هاوث که پیكول هی وكهایه

شمهىقی المللی قا به ؼىؾ گك٨حه اوث، شمٟ ٌؿيؿ، بكای ایًکه با يٝام  کاق بیى ی یٯ شًایث ِؿام ظىیًی که اهكول چهكه

ها ؾق ایى شًّگ يابكابك پیكول ٌؿ. ایى هلث، ایماو و  اوالهی و هلث ایكاو بصًگًؿ و هباقله کًًؿ. هلث ایكاو به بكکث همیى وكهایه

گكایی و ٤كوق هلی ؼىؾ قا به ِعًه آوقؾ؛ همچًاو که شىاو و هال و وكهایه و اهکايات ؼىؾ قا به  ٌصا٠ث و ال ؼىؾگفٌحگی و ؾیى

ٌؿ، ایكاو جا ٬كيها همکى بىؾ  ها جىايىث ایى هلث قا يصات ؾهؿ. اگك ایى هلث ؾق ؾ٨اٞ ه٭ؿن پیكول يمی مىٞ ایىِعًه آوقؾ؛ هص

 قوی ؼىٌبؽحی قا يبیًؿ.

چٍن ٘مٟ  -که هًابٟ ٬ؿقت ها هىحًؿ -ؾٌمًاو ها بیً ال آيکه به هًابٟ ٘بی١ی ها چٍن ٘مٟ ؾاٌحه باًٌؿ، به هًابٟ ايىايی

های اشحما٠ی ال ؾوث یٯ هلث گك٨حه ٌىؾ، اگك یٯ هلث ٤یكت هلی و ایماو و وظؿت و  اگك ایى وكهایهؾايًؿ  ها هی ؾاقيؿ. آو

همبىحگی ؼىؾ قا ال ؾوث بؿهؿ، اگك يٍاٖ کاق و ابحکاق قا ال ؾوث بؿهؿ، اگك ظكکث ٠لمّی قو به پیٍك٨ث ؼىؾ قا ال ؾوث بؿهؿ، 

 ؾق ؾوحكن ؾٌمًاو ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث؛ هی
 

جىايًؿ هًابٟ  جىايًؿ بك او ولٙه پیؿا کًًؿ، هی ث به او لوق بگىیًؿ، هیجىايًؿ قاظ کاهال

های ه١ًىی اوث که  ؾهؿ، همیى وكهایه ٘بی١ی و هاؾی او قا هن ٤اقت کًًؿ. آيچه وؿ هىحعکمی ؾق ه٭ابل ؾٌمًاو ٬كاق هی

بایؿ هكا٬ب باٌین ؾچاق ٌبیؽىو يٍىؾ.

کًًؿ؛ اها ال ایى  ی ٨كهًگی اؾ٠ا ؾاقيؿ که بكای هلث کاق هی ی ویاوی و ٠كِه ام که ؾق ِعًه هى هحؤو٩ايه کىاو بىیاقی قا ؾیؿه

های ها ٠لیه هصاهؿت، ایراق، ٨ؿاکاقی، ٌصا٠ث و ایماو  کًًؿ. ٌما ؾیؿیؿ که ؾق ب١ٕی ال قولياهه ها هعا٨ٝث يمی وكهایه

ؾوث بکًًؿ؛ هرل  . هلث قا ال ایمايً جهیها به ي٩ٟ کیىث؟ به ي٩ٟ ؾٌمى اوث؛ به ي٩ٟ هلث ایكاو يیىث ٨كوایی کكؾيؿ. ایى ٬لن

ایى اوث که لقه قا ؾق هیؿاو شًگ ال جى او بیكوو آوقؾه باًٌؿ. اگك هكؾم یٯ کٍىق قا ال ٤كوق هلی و اظىان هًا٠ث و ایىحاؾگی و 

ايی شهاؾ و ها والض ه١ًىی ؾٌمى اوث. يبایؿ کى ايؿ؛ ایى ها قا ؾق ه٭ابل ؾٌمى ؼلٟ والض کكؾه ؾوث کًًؿ، آو اوح٭اهث جهی

ٌهاؾت قا جع٭یك و باوقهای ؾیًی هكؾم قا ايکاق کًًؿ و هىقؾ جٍکیٯ ٬كاق ؾهًؿ. يبایؿ ؾوحاوقؾهای اي٭الب قا کىچٯ بٍمكيؿ و 

ۼجع٭یك کًًؿ.


 َ اختماػی تقسیر هًاعبات التقادی.1.35
ی ٬ٕائیه و هصله  ؾولث، ٬ىهی  بك ٠هؿه -ی هىئىالو اوث ، هن بك ٠هؿهوالهث یا٨حى هًاوبات ا٬حّاؾی و اشحما٠ی[] ایى

ی آظاؾ هكؾم اوث. هًاوبات ا٬حّاؾی و اشحما٠ی ٤لٗ ی١ًی چه؟ ی١ًی قواز ٬اچا٪، قباؼىاقی،  و هن بك ٠هؿه -ٌىقای اوالهی

های ؾاؼلی آو، که ه١ًایً ایى اوث  ا٨كا٘ی و گكایً به ج٩اؼك ؾق اوح٩اؾه ال هًّى٠ات ؼاقشی ؾق ه٭ابل يمىيه  گكایّی  هّك٦

ی ال هًّى٠ات ؾاؼلی ؾق هكؾم و هىئىالو بیؿاق  کًؿ. بایؿ ا٨حؽاق به اوح٩اؾه ایكايی قا به ي٩ٟ کاقگك ؼاقشی بیکاق هی که کاقگك

ی ب١ؿ آظاؾ هكؾم به ایى يکحه جىشه کًًؿ و  گايه، و ؾق ؾقشه های ؾولحی و ٬ىای وه ی اول ؼىؾ هىئىالو و ؾوحگاه ٌىؾ. ؾق ؾقشه

اهمیث ؾهًؿ.

                                                           
 .۽٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۺۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو ؾق هاه هباقٮ قهٕاو، ۻ

 .۽٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۻ ،. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم همؿاوۼ



٨٧ 

 

ی ال ٬ؿقت بكای به  ؼىاقی قواز ؾاٌحه باٌؿ، و٬حی وىءاوح٩اؾه ٬حّاؾی ؾق شاه١ه ظاکن باٌؿ، و٬حی قايثو٬حی هًاوبات ٤لٗ ا

ٌىؾ. کٍاوقلی که  های باؾآوقؾه قواز ؾاٌحه باٌؿ، کىی که جىلیؿکًًؿه و لظمحکً وا١٬ی اوث، يااهیؿ هیؾوث آوقؾو ذكوت

قیمؾ، ه١لمی که  کاقی که ٠ك٪ هیکًؿ، ه١ؿو گفاقی هی ه وكهایهؾاقی ک کًؿ، وكهایه کاقی که جىلیؿ هیکٍؿ، ١ًِث لظمث هی

یی که و٬ث و ا٠ّاب ؼىؾ قا به کاّق ِعیط ِك٦  کًؿ، ٬أی گىیؿ، اوحاؾی که ؾق ؾايٍگاه جؿقیه هی ؾق هؿقوه ؾقن هی

ٌىيؿ. ایى که ها  ن هیٌىؾ، هؤیى کًؿ، و٬حی ببیًًؿ قاه بكای هًاوبات ٤لٗ ا٬حّاؾی ؾق شاه١ه بال اوث و با آو بكؼىقؾ يمی هی

ها اوان پیٍك٨ث کٍىق قا  ؼا٘ك ایى اوث که ایى پؿیؿه گ٩حین و جؤکیؿ کكؾین که بایؿ با ه٩اوؿ ا٬حّاؾی و ٬اچا٪ هباقله ٌىؾ، به

کًًؿ. های شؿی هیؾچاق آویب

ًن جا بؿايیؿ و ک کًن، ٨٭ٗ ایى يیىث که بؽىاهن لبايی هىئىالو قا يّیعث کًن؛ به ٌما هكؾم ٠كْ هی آيچه هى ٠كْ هی

گىین، بكای  گايه و به ؼىؾم ایى قا هی ايؿقکاقاو و کاقگماقاو ظکىهحی ؾق ٬ىای وه بؽىاهیؿ و هٙالبه کًیؿ. به هىئىالو و ؾوث

ۻایًکه ؼىؾهاو قا هى٧ٜ بؿايین و ٠مل کًین و پاوؽگى باٌین.


 َ هشدهی بُدو   صیغتی عادٌ.1.36
ٌىؾ؛  ٌىؾ؛ ٠ؿالث، با ج١اق٦ ؾقوث يمی لث، با هى بمیكم، جى بمیكی ؾقوث يمی٠ؿالث یٯ اِل اوث و يیالهًؿ ٬ا١٘یث. ٠ؿا

 ٬ا١٘یث هی
 

 اقجباٖ با هكؾم اوال
 
 واؾه هی  ؼىاهؿ، ذايیا

 
لیىحی و هكؾهی بىؾو اللم ؾاقؾ و باالجك ال همه، ؼىؾوالی و  ؼىاهؿ، ذالرا

ث اوث. اول، بایؿ ؼىؾهاو قا ؾقوث کًین و یٯ ؾوحی ها و پیً يیالهای اشكای ٠ؿالؼىاهؿ؛ ایى هن شمو پیً ٌكٖ جهفیب هی

 بایؿ با ویژه ی هى و ٌما ایى به وك و ِىقت ؼىؾهاو بکٍین، جا بحىايین ٠ؿالث قا اشكا کًین؛ وٜی٩ه
 
ؼىاقاو و ٨ىاؾ  هاوث. وا١٬ا

 ۼهباقله کًین.

 ایماو هذیشاو تمُیت اخالؿ َ.1.37
ی ٠ؿالث ايصام ؾهًؿ، بایؿ هؿیكايی باًٌؿ که به  ی پیٍك٨ث، چه ؾق لهیًه یًهکىايی که بؽىاهًؿ ایى کاقهای بمقگ قا چه ؾق له

 ٠٭یؿه ؾاٌحه باًٌؿ که بایؿ ٠ؿالث بك٬كاق ٌىؾ، بایؿ با ٨ىاؾ هباقله ٌىؾ. هؿیكاو ه١ح٭ؿ و هئهى 
 
ایى چیمها ه١ح٭ؿ باًٌؿ؛ ظ٭ی٭حا

 هی به ایى هبايی که ؾاقای ٌصا٠ث باًٌؿ، ؾاقای اؼالَ باًٌؿ، ؾاقای جؿبیك
 
جىايًؿ ایى ه٭اِؿ و ایى  و ٠مم قاوػ باًٌؿ، ١ٙ٬ا

 ۽ا٤كاْ ٠الی الهی قا جع٭٫ ببؽًٍؿ.

 بشخُسد با ايسشاف َ فغاد.1.38
ٌىؾ؛ ٨٭ٗ  البحه بؽً اشكائیات ٌاهل بؽً ٬ٕا هن هی -ٌىین و٬حی ها با ؾووحايی که هىئىل اهىق اشكایی هىحًؿ، هىاشه هی

گیكی و ٌى٪ و ـوّ٪ کاق  ها بایؿ ؾق ٠مل، ابحکاق و شْؿیث و ؾيبال ٌىین که آو قا هحفْکك هیایى يکحه  -ی هصكیه يیىث هؽّىَ ٬ْىه

ها و هن ؾوحگاه ٬ٕائی اگك ؾق  ی با ايعكا٦ و ؼٙا بایؿ شْؿی باٌؿ. هن ؾولحی قا ؾق يٝك ؾاٌحه باًٌؿ. ؾق همیى لهیًه، هىاشهه

ای هن که به قإوای هعحكم وه ٬ْىه  قؾ کًًؿ. البحه ها ؾق آو ياههشایی ؾیؿيؿ که ايعكا٦ و ؼٙایی وشىؾ ؾاقؾ، بایؿ با آو بكؼى

 هی يىٌحین، بك ایى يکحه جؤکیؿ کكؾین که ؼٙاهای کىچٯ قا يبایؿ بهايه
 

ٌىؾ ال ؼیلی  ی بكؼىقؾهای وًگیى ٬كاق ؾاؾ و اِال

که ؾق هىیك کاقؼايه و  وًگی کًؿ؛ هرل ٬لىه ؼٙاهای کىچٯ ا٤ماْ کكؾ. ؼٙای بمقگ اوث که ؾق کاقها اؼحالل ایصاؾ هی

٧ هی
ْ
 بكؾ. کًؿ و ال بیى هی کًؿ، چكغ و َپّك آو کاقؼايه قا هن يابىؾ هی کاقگاهی بیًؿاليؿ؛ ٠الوه بك ایًکه کاق قا هحى٬

 ٨ىاؾهای هالی بمقگ، ؼیايث -بمقگ بىؾو ؼٙا به ؾو چیم اوث: یکی ایًکه ؼىّؾ ؼٙا بمقگ باٌؿ
 

یکی ایى اوث  -های بمقگهرال

قوؾ، ٔكقي  ها اهايث ايحٝاق هی هایی که ال آو ؿه، هىئىل یا هئجمى باٌؿ. گاهی وك لؾو ؼٙاهای کىچٯ ال ايىاوکه ؼٙاکًً

ٌىؾ که ؼٙای ِاؾق ٌؿه، بمقگ باٌؿ. بایؿ با ایى ؼٙاها  بىیاق بیٍحك ال ؼٙاهای بمقگ ؾیگكاو اوث. اهیى بىؾو هىشب هی

هىئىالو ؾولحی ؾق شای ؼىؾ و هىئىالو ٬ٕائی ؾق شای ؼىؾ، هكکؿام با ایى بكؼىقؾ ٌىؾ؛ ایى ؾق کاقایی يٝام جؤذیك ؾاقؾ. اگك 

                                                           
 .۽٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۻاشحماٞ بمقگ هكؾم همؿاو، بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ۻ.

 .ۿ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ٩ۼبیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی،  ۼ.

 .٨٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت ٠لی بى هىوی الكٔإٞٔ، ۽



٨٨ 

 

 -های هؽحل٧ لیاؾ ؼىاهؿ ٌؿ و هن ایى ه١ٕل ا٬حّاؾی ايعكا٨ات و ؼٙاها بكؼىقؾ کًًؿ، هن کاقایی هىئىالو ؾولث ؾق لهیًه

 ظل ؼىاهؿ ٌ -، هٍکل ِاؾقات و واقؾات، هىائل هكبىٖ به پىل و ٤یكه هٍکل اٌح٥ال
 
ؿ. ی١ًی بكؼىقؾ با ٨ىاؾ، هن ٠مؿجا

ث بیٍحكی بکًًؿ، هن هىشب هی هىشب هی
ْ
های ؼیايحکاق بحكوًؿ و ٠٭ب بکًٍؿ. ایى ؾو ٠اهل ٌىؾ که ؾوث ٌىؾ که ا٨كاؾ، ؾ٬

 ۻبه وشىؾ آیؿ.  هىشب ؼىاهؿ ٌؿ که ؾق کاقهای ا٬حّاؾی و شاقی کٍىق و ؾولث، پیٍك٨ث

 ديبال کشدو اهذافپایذاسی دس .1.39

کًًؿ، بایؿ  های بمقگ ظكکث هی های ٘ىاليی و آقهاو ياپفیك باًٌؿ. کىايی که ؾق ایى قاه الث اشحما٠ی بایؿ ؼىحگیوكبالاّو ٠ؿ

قوؿ. هیچ هلحی با جًبلی به ویاؾت و و١اؾت  های ؼىؾي هی گىيه به ویاؾت و آ٬ایی و آقهاو ؼىحگی ظه يکًًؿ. یٯ هلث، ایى

ًٖ لّ های ؼىؾ قا جؤهیى کًین، په ّو  هؿ٦  ث که بگىیؿ چىو ها يحىايىحین همهبمقگحكیى هّیبث بكای یٯ هلث ایى او قوؿ. يمی

 ۼها قا ؾيبال کكؾ.  يؽیك؛ بایىحی هؿ٦

 الؾاس غًی َ فمیش  کشدو فافلٍ کن.1.41

ؼؿای هح١ال بكای شاه١ه، ٤ًا و ذكوت ؼىاوحه اوث. ؼؿای هح١ال ال شاه١ه ٨٭یك ؼًٍىؾ يیىث و ال شاه١ه هىحمًؿ و هلث 

آیؿ. ؼؿای هح١ال، بكای یٯ شاه١ه، ٤ًا و ذكوت و ؾاٌحى اهکايات  جىايؿ ليؿگی ؼىؾ قا جؤهیى کًؿ، ؼىًٌ يمی ه يمی٨٭یكی ک

اوالم، ایى قا ؼىاوحه اوث. اوالم ال ها ؼىاوحه اوث . ها قا ؼىاوحه اوث های لیكلهیًی و اهرال ایى ليؿگی و اوحؽكاز ـؼیكه

١ه بی٩مایین. ایى ؾقوث؛ اها ؾق ٠یى ظال اوالم ؼىاوحه اوث که ؾق شاه١ه، ٨اِله هیاو که قوی لهیى قا آباؾ کًین و به ذكوت شاه

٨اِله لیاؾ و ؾقه ٠می٭ی يباٌؿ و ٌکا٦ به وشىؾ يیایؿ. ایى ٘ىق يباٌؿ که ؾق شاه١ه،  -٬ٍك ٨٭یك و ٬ٍك ٤ًی -ؾو ٬ٍك ال شاه١ه

ای ؾقوث  های ا٨ىايه ای ذكوت ها يكوؿ؛ اها ٠ْؿه ؾوث آو قولی باًٌؿ، اْولیات ليؿگی به ای ؾچاق ٨٭ك و جًگؿوحی و جیكه ٠ْؿه

ایى، ؼال٦ّ ٠ؿالث اوث. ایى، هماو چیمی اوث که اگك ؾق شاه١ه به وشىؾ آهؿ و به آو هیؿاو  ؼىاهؿ. کًًؿ. ایى قا اوالم يمی

ٌىؾ اهیؿواق بىؾ که  يمی واقی به ؼىؾ ؼىاهؿ گك٨ث. ؾیگك اشحما٠ی ؾق شاه١ه، ٌکل ا٨ىايهؾاؾه ٌؿ، آو و٬ث ؾیگك جؤهیى ٠ؿالث

 ۽شاه١ه به ٠ؿالث اشحما٠ی ؼىاهؿ قویؿ. بایؿ شلّى ایى قا گك٨ث.

 ههاس تُّسم َ همابلٍ با گشايی.1.41
های گىياگىو ه١ًا کًیؿ. آيچه هكبىٖ به ٠ؿالث و ؼؿهث به اهىق ا٬حّاؾی و هاؾی هكؾم اوث، ؾق  قا بایؿ ؾق بكياهه  ٠ؿالث

و گكايی، کن کكؾو ٌکا٦ و ٨اِله بیى   ها ج٭ىیث پىل هلی، ههاق جىقم ی آو ؾ ؾاقؾ؛ که ال شملهی چهاقم وشى های بكياهه ویاوث

 ؼىؾ ٠ًىاو  های باال و پاییى شاه١ه و ال ایى ٬بیل اوث. ایى ویاوث ؾهٯ
ْ

یٯ هؿ٦ » ٠ؿالث«ها بایؿ به بكياهه جبؿیل ٌىؾ؛ و اال

ها قا هع٭٫ کًؿ، بایؿ هىقؾ  جىايؿ ایى ویاوث هایی که هی وايؿ و بكياههجىايؿ ها قا به ٠ؿالث بك  هایی که هی آقهايی اوث. ویاوث

  جىشه ٬كاق بگیكؾ. البحه ؾق بكياهه
 
ی چهاقم ؾق ایى لهیًه هٍکالجی وشىؾ ؾاقؾ؛ ایى هٍکالت هن بایؿ بك٘ك٦ ٌىؾ؛ بكياهه وا١٬ا

 ۾ها ؼىاهین قویؿ. یاوثها جع٭٫ پیؿا کًؿ جا بحىاو اهیؿواق بىؾ که با ایى بكياهه به آو و ٘ب٫ ویاوث

 سعايی ی خذهت سَاو ؽذو چشخٍ.1.42
هایی که به ي٩ٟ ٘ب٭ات هعكوم ايصام گك٨حه؛ ی١ًی بكؾو  ی ١٨الیث ، ؼیلی کاق ٌؿه اوث. ال اول اي٭الب همه بكای جع٭٫ ٠ؿالث

ی و اهکايات بهؿاٌحی به ا٬ّی ي٭اٖ کٍىق  ال به لیاؾ ا -اهکايات ق٨اهی، اهکايات آهىٌل
 
ؾق  -وث، ٬ابل ٌماقي يیىثکه وا١٬ا

 ایى ؼؿهث
 
 و ايّا٨ا

 
ی ٬بل اؤاٞ ٘ب٭ات هعكوم  ، اؤاٞ قا لیك و قو کكؾه. کىايی که ؾق ؾوقه قوايی شهث ٠ؿالث بىؾه اوث. ظ٭ا

و  جىايًؿ ب٩همًؿ. هى ؼىؾم ؾق ي٭اٖ هعكوم بىؾم و شاهای هعكوم قا ؾق آو ؾوقه ؾیؿم؛ ظاال هن که ؼیلی او٬ات ق٨حن قا ؾیؿيؿ، هی

                                                           
 .ۺ٨۽ۻ/٦ۺ/ ۿۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هصله ؼبكگاو، ۻ

 .٧٩۽ۻ/ۼۻ/ۼۼ. بیايات ؾق شلىه پكوً و پاوػ ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ١ًِحی اهیكکبیك، ۼ
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 لیك و قو ٌؿه. همیى لیكواؼث
 
ها کمٯ به ٠ؿالث  ی ایى ی ٠مىم اوث، همه های ٠ٝیمی که بكای اوح٩اؾه ال يمؾیٯ ؾیؿم؛ وا١٬ا

 ۻ اوث.

 هحىشه به هىئىالو ؾولحی اوث. ؼؿهث  قوايی ی وًگیى ؾق باب ؼؿهث وٜی٩ه
 
قوايی به هكؾم کاق  اوث؛ که ایى وٜی٩ه ٠مؿجا

ايؿ که هعحاز  ی هعكوم و هٝلىم و هىح٧١ٕ شاه١ه ها ٌىؾ، ٘ب٭ه ی که ؼؿهث بایؿ هحىشه آواِلی هاوث و بیٍحكیى کىاي

  ٬ؿم بمقگ ؾق قاه ایصاؾ ٠ؿالث قوايی قا جىهیل کًین. ایى، ؼىؾ یٯ ها بكوايین و ؼؿهث ؼؿهحًؿ. ها بایؿ ایى ؼؿهث قا به آو

قا به یٯ وا٠ث یا کمحكیا ايؿکی بیٍحك قوايؿو، ٬ابل جعمل  ها و و٬ث ه٩یؿ اؾاقی ها و جکاول اشحما٠ی اوث. اهكول ؾیگك کىجاهی

ه کمٯ کًًؿ جا هىئىالو بحىايًؿ وٜای٧  يیىث؛ ایى
ْ
ها بایؿ ؾقوث ٌىؾ. البحه هصاهؿت و جالي اللم اوث. همه بایؿ او ٌاء الل

 ۼؼىؾ قا ايصام ؾهًؿ.

 ی با فمش هباسصٌ.1.43
بیًیؿ که ؾق کٍىق هًىل ج٩اوت و  ىايین بایؿ آو قول قا جعْمل يکًین. اگك هیآو قولی که ؾق کٍىق ٠ؿالث اشحما٠ی يباٌؿ، اگك بح

ی ٘ب٭اجی وشىؾ ؾاقؾ و هًىل کىايی ؾق ٨٭ك و هعكوهْیث هىحًؿ، به ؼا٘ك ایى اوث که هىئىالو کٍىق بیً ال ایى  ٨اِله

ث که ؾق ٘ىل ایى هؿت کىجاه بٍىؾ آو قا جك و بیٍحك ال آو او ای که ؾق والیاو ٘ىاليی به وشىؾ آهؿه، ٠می٫ جىايًؿ. ؼكابی يمی

 اگك بحىايین یٯ قول هن يبایؿ جعْمل کًین. بكياهه
ْ

ه ؼىب ايصام ٌؿ و ظاال هن با ؼىبی پیً  بك٘ك٦ کكؾ، و اال
ْ
ی ؾوم بعمؿ الل

که یکی ال اقکاو ی اْول ٬كاق ؾهیؿ  ی بك٘ك٦ کكؾو ٨٭ك و هعكوهْیث ال کٍىق قا ؾق ؾقشه های ب١ؿی هىؤله قیمی قوؾ. ؾق بكياهه هی

  ٠ؿالث، ایى هىٔىٞ اوث. البحه همه
 
 و ايّا٨ا

 
ی ه٩هىم ٠ؿالث ایى يیىث که ها ٨٭ك و هعكوهْیث قا بك٘ك٦ کًین؛ گكچه ظْ٭ا

هایحاو ؾؼالث ؾهیؿ. ؾق ویاوحهایی هن که  ی بؽٍها و بكياهه قیمی بؽً ههْمی ال آو ه٩هىم اوث. ایى اهك قا ؾق کاقها و ؾق همه

 ۽گفاقی بىؾ. ی ؾوم ابال٢ و ا٠الم ٌؿ، ایى يکحه شمو ا٬الم ههن آو ویاوث بكای بكياهه

 لاعؼیت لٌُ لضائیٍ.1.44
گفاق و هصكی ؾق يٝام  های ٬ايىو ی ؾوحگاه ی ٬ٕائیه[، هىشب والهث همهایى ؾوحگاه ]٬ىه  اوحعکام و ٬ؿقت و ٬ا١٘یث

 والؾ. كؾؾ و پیٍك٨ث هاؾی و ه١ًىی کٍىق قا همکى هیگ و اهًیث ؾق ليؿگی همه هلث هی  ی گىحكي ٠ؿالث اوالهی، و هایه

ی ٬ٕائیه بالوی جىايمًؿ يٝام اوالهی اوث که هى٧ٜ اوث ٠ؿل و ايّا٦ قا گىحكي ؾهؿ، ال ظ٭ى٪ آظاؾ هلث بؿوو هیچ  ٬ىه

ی و اؼحال٨ات قا هیچ ج٩اوت و بؿوو ا٤ماْ و هىاهعه به هصالات بكوايؿ، و ؾ٠او جمایمی ؾ٨اٞ کًؿ، هحصاولاو به ظ٭ى٪ هكؾم قا بی

 ۾ظل و ٨ّل يمایؿ.

 .ساّجشدّب ٍساّکبسّبی تحمك پیـشفت ٍ ػذالت فشٌّگی2

 فشهًگ ههًذعی.2.1
یکی ال ههمحكیى جکالی٧ ها ؾق ؾقشه اول ههًؿوی ٨كهًگ کٍىق اوث؛ ی١ًی هٍؽُ کًین که ٨كهًگ هلی، ٨كهًگ ٠مىهی و 

آیؿ،  ها و شاه١ه بىشىؾ هی گ اوث و ؾق ؾقوو ايىاوظكکث ٠ٝین ؾقويی و ِیكوقت بؽً و کی٩یث بؽٍی که اومً ٨كهً

اي چیىث؟ چگىيه بایؿ ق٨ٟ ٌىؾ؟ ٨كهًگ هىشىؾ کؿاهىث؟  چگىيه بایؿ باٌؿ؟ ٨كهًگ هؿ٦ کؿاهىث؟ اٌکاالت و يىا٬ُ

اجً کصاوث؟ هصمى٠ه کًؿی  ؼىاهؿ جا ال یٯ ٘ك٦ یٯ هحىلی و یٯ هكکم هی ۿای اللم اوث که ایًها قا جّىیك کًؿ. ها و ه١أق

های ٨كهًگی ؾق ؾاؼل کٍىق ببیًؿ ]٨كهًگ قا[ ههًؿوی کًؿ. ی١ًی با یٯ ٨کك کالو، با یٯ يگاه بكجك و باالجك ال همة شكیاو

ظ٭ی٭ث ٨كهًگی و ٠ًّك ٨كهًگی چگىيه و با چه کی٩یحی بایؿ باٌؿ. به کؿام ومث بایؿ بكوؾ؟ کصاهایً ایكاؾ ؾاقؾ؟ اٌکاالت و 
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اج اي چیىث؟ کًؿی يىا٬ُ ؼىاهؿ  ای اللم اوث که ایًها قا جّىق کًؿ. یٯ هحىلی و یٯ هكکم هی ً کصاوث؟ هصمى٠هها و ٠أق

که با یٯ ٨کك کالو، با یٯ يگاه بكجك و باالجك ال همه شكیايهای ٨كهًگی ؾق ؾاؼل کٍىق، ببیًؿ ظ٭ی٭ث ٨كهًگی و ٠ًّك ٨كهًگی 

  ۻکصاهایً ایكاؾ ؾاقؾ.

ؼىاهؿ کٍىق ههًؿوی ٌىؾ ه١یى گكؾؾ.  ای که بك اوان آو هی ٌؿهبكای ههًؿوی ٨كهًگی کٍىق بایؿ ٨كهًگ ههًؿوی 

 ۼبًابكایى شایگاهی که وٜی٩ه ههًؿوی ٨كهًگی کٍىق قا بك ٠هؿه ؾاقؾ بایؿ يؽىث ههًؿوی ٨كهًگ ايصام ؾهؿ.

 فشهًگی ههًذعی.2.2
و یا ؾق جىلیؿ ي٭ً  های ا٬حّاؾی، ویاوی، هؿیكیحی ظحی جّمین -ؾهًؿه به جّمیمات کالو کٍىق  ٨كهًگ به ٠ًىاو شهث

کًین یا جىلیؿ  ؼىاهین واؼحماو بىالین و ٌهكوالی کًین ؾق وا٬ٟ با ایى کاق ؾاقین ٨كهًگی قا جكویس هی ؾاقؾ. و٬حی ها هی

های گىياگىو کٍىقظٕىق و شكیاو ؾاقؾ.  ١٨الیثه ٨كهًگ هرل قوظی اوث که ؾق کالبؿ هم ۽ؾهین. کًین یا اٌا٠ه هی هی

والی، کٍاوقلی، ١ًِث، ویاوث ؼاقشی و جّمیمات اهًیحی ق٠ایث ٌىؾ و  یؿ، ؼؿهات، واؼحماو٨كهًگی که بایؿ ؾق جىل

 ۾ىث؟ایى بایؿ ؾق ایى شا ه١یى ٌىؾ.ظؿوؾ قا ه١یى و شهث قا هٍؽُ کًؿ. چی

ههًؿوی ٨كهًگی کٍىق قوی هیم آهاؾه باٌؿ و بایؿ قوی آو بعد ٌؿه باٌؿ، کاق ٌؿه باٌؿ، جّمین گیكی ٌؿه  ی بایؿ ي٭ٍه

 آقلو و -کاقها اٌؿ و ي٭ٍه ی کالو با قاهب
 
آهال اوث کاهال  کٍیؿه ٌؿه و هٍؽُ ٌؿه باٌؿ، ایى  يه ٨٭ٗ چیمهایی که ِك٨ا

 ۿظك٦ اِلی هاوث.

  عاصی فشهًگی هقُو.2.3
ث قا و شىاياو قا هّىو

ْ
ل بایؿ ٬بىل قیمی هیؽىاهؿ. ایى هؿ٦ قا اوْ  والی کًین؛ ایى بكياهه ها ال لعاٚ ٨كهًگی بایؿ کٍىق قا، هل

شىقی  قیمی کًین بكای ایى کاق. ایى کاقی يیىث که همیى کًین و به آو ا٠ح٭اؾ پیؿا کًین، ب١ؿ که ا٠ح٭اؾ پیؿا کكؾین بكوین بكياهه

والی ٨كهًگی کاق اللم ؾاقؾ، بكياهه اللم  به ها ؾوث بؿهؿ؛ با چًؿ وؽًكايی و يىٌحى کحاب هن ظاِل يمیٍىؾ؛ ایى هّىو

 ٦ؾاقؾ.

 گشایی  سیضی َ لايُوفشهًگ بشياهٍ تمُیت.2.4
اب١اؾ   شايبه اوث. ال همه ه٭ّىؾ ها ال پیٍك٨ث چیىث؟ پیٍك٨ث ؾق یٯ شهث هعٓ يیىث. ه٭ّىؾ ال پیٍك٨ث، پیٍك٨ث همه

ؾق کٍىق، ایى هلث، ٌایىحه و وماواق پیٍك٨ث اوث: پیٍك٨ث ؾق جىلیؿ ذكوت هلی، پیٍك٨ث ؾق ؾايً و ٨ًاوقی، پیٍك٨ث ؾق 

و   گكایی کٍىق... همچًیى پیٍك٨ث ؾق ٬ايىو  المللی، پیٍك٨ث ؾق اؼال٪ و ؾق ه١ًىیث، پیٍك٨ث ؾق اهًیث و ٠مت بیى ا٬حؿاق هلی

ٌکًی بك ـهى و ٠مل هكؾم ظاکن بٍىؾ، هیچ پیٍك٨ث ه١٭ىل و  ٬ايىيی بٍىؾ، ٬ايىو ايٕباٖ اشحما٠ی؛ که اگك هلحی ؾچاق بی

ايؿ  ؾق وظؿت و ايىصام هلی؛ چیمی که ؾٌمًاو ال اول اي٭الب و١ی کكؾهؾقوحی يّیب آو هلث و کٍىق يؽىاهؿ ٌؿ. پیٍك٨ث 

هایی که همکى بىؾ بكای ج٩ك٬ه هىقؾ وىءاوح٩اؾه  لهیًه  آو قا به هن بميًؿ؛ اها ؼىٌبؽحايه هلث ها اجعاؾ و ايىصام ؼىؾ قا با همه

٘ب٭ات بحىايًؿ ال   پیٍك٨ث ؾق ق٨اه ٠مىهی؛ همه ٬كاق بگیكؾ، ظ٩ٛ کكؾه اوث؛ ایى قا ها بایؿ هكچه بیٍحك کًین و اقج٭ا ببؽٍین.

ؿ ویاوی، ٬ؿقت جعلیل ویاوی بكای شم١یث ٠ٝیمی  ؿ ویاوی؛ که ؾقٮ ویاوی، ٌق ق٨اه بكؼىقؾاق ٌىيؿ. پیٍك٨ث ؾق ٌق

ؿ ویاوی ؼىؾ قا باال ببكی هايًؿ شم١یث هلث ها، هرل یٯ ظّاق پىالؾیى ؾق ه٭ابل بؿؼىاهی ن. های ؾٌمًاو اوث؛ لفا ها بایؿ ٌق

ؿ ویاوی، اهكول هن ال بىیاقی ال هلث ها شلىیًؿ؛ اها بال ؾق ایى شهث هن بایؿ پیٍك٨ث کًین. هكؾم ها ال لعاٚ ٌق
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جىاو کاقی  ٌىؾ، با ال٩اٚ يمی ها بایؿ پیٍك٨ث بٍىؾ. البحه با ظك٦ يمی ایى لهیًه  پفیكی، ٠مم و اقاؾه هلی؛ ؾق همه هىئىلیث

 ۻقیمی اللم ؾاقؾ. ٤ف اذكی يؿاقؾ؛ جعكٮ و بكياههايصام ؾاؾ، يىٌحى ایى چیمها قوی کا

 يفظ َ خُدباَسی هّلی  بٍ  تؼمیك اػتماد.2.5

یکی ال ؾو قکى اواوی پیٍك٨ث هك کٍىق اوث. یٯ قکى، اهکايات هاؾی اوث، اها اهکايات   و ا٠حماؾ به ي٩ه هلی  ؼىؾباوقی

ؿ و جك٬ی و ج١الی يكوؿ؛ يحىايؿ یٯ هلث  هاؾی کا٨ی يیىث. یٯ هلث همکى اوث اهکايات هاؾی لیاؾی هن ؾاٌحه باٌؿ، اها به ٌق

٠میم و ٬ؿقجمًؿ بٍىؾ. ؼب، ها ؾق ؾوقاو ٬بل ال اي٭الب همیى ي٩ث قا ؾاٌحین، همیى گال قا ؾاٌحین، همیى ه١اؾو ٠ٝین ٨لمات 

ال یٯ هلث ؾوث وىم، ٬یمث قا ؾاٌحین، همیى اوح١ؿاؾهای ؾقؼٍاو و يیكوی ايىايی بااوح١ؿاؾ قا ؾاٌحین؛ اها ؾق ٠یى ظ ـی

يٍايؿه بىؾ، هحّل به ؾٌمًاو هلث بىؾ،  های بمقگ، لیك یى٢ یٯ ظکىهحی که ٨اوؿ بىؾ، ؾوث ؼىق ٬ؿقت گمًام ؾق ؾيیا، جىوكی

جكیى ایى  های ه١ًىی. یکی ال ههن های ؾیگكی اللم اوث؛ هئل٩ه کكؾین. په اهکايات هاؾی کا٨ی يیىث، هئل٩ه ليؿگی هی

جىايؿ. اهام هلث ها قا به ایى باوق قوايؿ که  اوث، ا٠حماؾ به ي٩ه اوث و ایًکه یٯ هلث باوق کًؿ که هی  وقیها، همیى ؼىؾبا هئل٩ه

جىايؿ يٝاهی قا که ؼىؾ به وشىؾ آوقؾه اوث، با کمال  جىايؿ کٍىق ؼىؾ قا آلاؾ کًؿ؛ هی جىايؿ ه٭اوهث کًؿ؛ هی جىايؿ بایىحؿ؛ هی هی

  شىق هن ٌؿ. ایى هماو ٠مت هلی الملل اذك بگفاقؾ، که همیى های بیى ؾق ؾيیا، ؾق ویاوث جىايؿ ٬ؿقت ایى يٝام قا ظ٩ٛ کًؿ؛ هی

های  ٠كِه  اوث. ٠مت هلی ؼیلی بكای یٯ کٍىق ههن اوث. ایى ٠مت هلی ٨٭ٗ ظك٦ هن يیىث. ایى جكشمه ٠ملی ؾق همه

 ۼ.ليؿگی ها ؾاقؾ

اي ٨ًاوقی  این که ظاال یکی هایً قا ؾیؿه لىم جصكبی، يمىيههرال ٠  ایى ا٠حماؾ به ي٩ه، ؾق همه شاوث. ها اکًىو ؾق لهیًه

ايؿ و  های گىياگىو ايصام ؾاؾه اي کاقهای ؼىبی اوث که ؾق بؽً های بًیاؾی اوث، یکی اي جىلیؿ ولىل ای اوث، یکی هىحه

ها ٨٭ٗ یٯ  البحه ایى ها قا جّكیط و بیاو کًن، که به ي٩ٟ پیٍك٨ث ؾايً بٍكی هن هىث. ؼىاهن پیً ال هى٠ؿ آو هى ظاال يمی

جىايین وؿ ؾقوث  ٌىؾ که ها هی ، ٨٭ٗ به ایى چیمها هًعّك يمی و ؼىؾباوقی  بؽٍی ال کاق اوث. اوح٭الل ا٠حماؾ به ي٩ه هلی

ايؿالی کًین، بلکه  های ٠ٝین قا قاه جىايین بؿوو کمٯ ؼاقشی کاقهای بمقگ و پكوژه جىايین يیكوگاه ؾقوث کًین و هی کًین؛ هی

  ؾاٌحه باٌین. ببیًیؿٖ ؾیگكاو یٯ ظكکث ابلهايه  های اؼال٬ی هن ؼىؾباوقی ویاوث، ٨لى٩ه، ابحکاقهای هكؾهی و اقليبایؿ ؾق 

کًًؿ؛ اها ا٨حؽاق هن  ؾهًؿ، ؼىؾٌاو قا هىؽكه هی ايؿاليؿ، جل٩ات شايی هی هایٍاو قاه هی واقی هرل گاوبالی ؾق ؼیاباو ؾیىايه

کًٍؿ. ظاال ٨كْ ب٩كهاییؿ اگك ها  ٤لٗ اوث؛ اها ؼىؾباوقی ؼىب اوث؛ ؼصالث يمی هاوثٖ کاق،  کًًؿ که ایى وًث هلی هی

این، يبایىحی ؾق ايصام ؾاؾو آو ؼصالث بکٍین. هى ظاال  یٯ وًث اوالهی ؾاقین که هًٙ٭ی هن بكایً ؾاقین و آو قا هن پفیك٨حه

ٌؿو ؾق ب١ٕی ال هىائل  ٌؿو و شمئی قیمؼىاهن هرال بمين؛ اها هىاقؾی هىث که هرال لؾيً ِالض يیىث؛ همکى اوث  يمی

٨كهًگی ؾائن با ؼىؾباؼحگی همهى و جعمیلی   های اؼال٬ی، هباقلۀ جىايیؿ پیؿا کًیؿ. ؾق اقلي های ٨كاوايی قا هی باٌؿ؛ ولی هرال

با ِؿای  ؾاقاو ٨كهًگ و ویاوث ؾق ایى کٍىق، ؾق یٯ ه٭ٟٙ لهايی و که چًؿ ؾه وال بك ایى کٍىق جعمیل ٌؿه. بمقگاو و پكچن

واظؿ، با و٬اظث جمام گ٩حًؿ که ایكايی ٩ِك هعٓ اوثٖ و اگك بؽىاهؿ ه١ًا پیؿا کًؿ، بایؿ بكوؾ کًاق ٨كهًگ ٨كيگی. اولیى 

ها هن  جكیى ویاوحمؿاقاو ؾوقاو ٬اشاق و پهلىی، ایى ظك٦ قا ِكیعا گ٩حًؿ، ب١ٕی ٨کكی کٍىق ها و ه١كو٦ قوٌى  پیٍكواو ٬ا٨له

 ۽ها؛ بایىحی با ایى هباقله کكؾ.  ل کكؾيؿ و ایى ٌؿ یٯ بیماقی همهى ؾق شاه١ه٘ىقی ٠م که يگ٩حًؿ، ایى

ؼٗ و شهث اِلی اوث. ها به   کًًؿه های ٠لمی و ویاوی و ا٬حّاؾی و ٨كهًگی ها، جكوین جالي  ا٠حماؾ و اجکا به ي٩ه، ؾق همه

ؾوقاو پهلىی قا که ؾق ٘ىل هٍث   ا٨حاؾه ٠٭ببكکث همیى ؼىؾباوقی که اهام ؼمیًی قاظل آهىؼحماو، جىايىحین کٍىق ویكاو و 

جك ٌؿه بىؾ، بالوالی و ال قوي٫ و يٍاٖ واليؿگی بكؼىقؾاق کًین. ایى همث قا ؾق بكؼی ؾیگك ال  وال شًگ جعمیلی ویكايه

و هٍاقکث اوث. هلث و ؾولث ها به بكکث جمىٯ به اوالم   جك، ٠مت و ا٬حؿاق ویاوی کٍىقهای بكاؾق يیم ٌاهؿین؛ ولی ال همه ههن

آو ا٠حماؾ به   ايؿ ي٩ىـ و ؾؼالث بیگايگاو قا ؾق کٍىق ؼىؾ قیٍه کى کًًؿ. اهكول اهث اوالهی يیم جًٍه شؿی ویاوی، جىايىحه

                                                           
 .٨٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ۻ

 .٨٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق والگكؾ قظلث اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۼ

 .ۿ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ٩ۼ  ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی،. بیايات ۽
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اؾای آو و   ي٩ه و ایى ٠مت و ایى اوح٭الل اوث و بایؿ همه ؾق قاه آو جالي کًین. ایى یٯ هىئىلیث جاقیؽی اوث و اهكول لهیًه

ها ؾق ایى قاه، کايىيی اللم اوث، ها کكؾو جالي اوح٭الل کاهل شهاو اوالم ٨كاهن اوث. اگك بكای هماهًگ کىب ٠مت و ا٬حؿاق و

 ۻآو ا٨کًؿ.  اهكول آو قا که والهاو ک٩ًكايه اوالهی اوث ؾق اؼحیاق ؾاقین. بایؿ يگاهی به ایى والهاو و آ٨ا٪ آیًؿه

و ؾق  -های بىیاق کمیاب ؾيیاوث که ال ؾايً -های بًیاؾیً ولىلیی، ؾق ؾاي بیًیؿ ها اهكول ؾق ؾايً هىحه ایًکه ٌما هی

حه ی ایى اوث که ؾق  ؾهًؿه کًؿ، يٍاو این که ؾٌمًاو ها قا هن به ا٠حكا٦ واؾاق هی هایی کكؾه های ؾیگك پیٍك٨ث بىیاقی ال ٌق

ی بیگايه ه٥ٍىل کاق اوث، همه يىٞ  هعیٙی که ؼىؾباوقی وشىؾ ؾاقؾ و هلث جىاو ؼىؾ قا باوق کكؾه اوث و آلاؾايه و بؿوو ولٙه

 ۼجىاو ٨حط کكؾ. یی قا هی ٬له

 ػمُهی  ی َ هؾاسکتتمُیت همبغتگی هلّ .2.6

ؿ و پیٍك٨ث اللم قا ؾق همه ؾوث بیاوقؾ،  آو اوث به  ها که ٌایىحه ِعًه  وؽى اِلی ها ایى اوث که هلث ایكاو بكای ایًکه ٌق

هح١ل٫ به هلث  ،ظٕىق هلث. کٍىق  ۀکًًؿ ٘لب یها مىهی ؾق همه هیؿاواظحیاز ؾاقؾ به ج٭ىیث همبىحگی هلی و هٍاقکث ٠

هلث ایكاو،   همه]بًابكایى[  ۽واليؿ ايؿ و هی اهكول و ٨كؾا قا هن هلث ایكاو واؼحه .آیًؿه هن هح١ل٫ به ایى هلث اوث .وثایكاو ا

  ؼىؾٌاو ؾاقيؿ، بؿايًؿ اهكول ٠الز همه جؤذیكی ٨كاجك ال ظىل و ظىي  که ظىله بؽّىَ يؽبگاو، شىاياو، ؾايٍصىیاو و کىايی

ها و  جىايیؿ، قوی ؼايىاؾه هٍاقکث هكؾم، هك ٘ىق که هی  ؾق لهیًه ۾هٍکالت ایى کٍىق، همبىحگی و هٍاقکث ٠مىهی اوث.

 ۿ ث.اللم او ،جكیى هىائل اوث. ظٕىق هكؾم بكای پیٍك٨ث و ِیايث کٍىق ؾووحايحاو کاق کًیؿ. هٍاقکث، یکی ال اواوی

ه ال قول اول پیكولی اي٭الب جاق ها بعمؿؾق کٍى
ْ
کًىو، ظٕىق هكؾم ؾق ایصاؾ و پیٍك٨ث ایى يٝام، و ؾق جمهیؿ و ؤٟ و اشكای  الل

ًه و ؾق ٬ٕیه  هصكیه و ٬ىه  ٬ىايیى، هعىىن بىؾه اوث. ؾق ٬ىه ًْ قهبكی، ظٕىق هكؾم هعىىن اوث. با ایى کی٩یث و با ایى   ه٭

ؾیًی، ظٕىقی   ٘ىق آلاؾايه و با هیل و با ٌى٪ و با اظىان ایماو و با پٍحىايه كؾّم آو ایىؤىض، ها ؾق ؾيیا کٍىقی قا که ه

  ٦شايبه ؾاٌحه باًٌؿ، وكا٢ يؿاقین. همه

بؽٍؿ. ظٕىق هكؾم اوث که ٠ىاهل ٬ؿقت و ٬ْىت قا ؾق  ظٕىق هكؾم اوث که به يٝام اوالهی و به کٍىق ٠میم ها هّىيیث هی

 -کًؿ کًؿ، والوکاقهای هؿیكیث ها پیٍك٨ث هی هی  ها پیٍك٨ث  کًؿ، بّیكت ها پیٍك٨ث هیکًؿ: ٠لن  ؾقوو ها ج٭ىیث هی

 ٧های هكؾم اوث. ؼا٘ك ايگیمه ؼا٘ك ظٕىق هكؾم اوث، به ایى به -همچًاو که ؾق ٘ىل ایى والها پیٍك٨ث کكؾه اوث

هلی و همبىحگی ٠مىهی هلث ؾق   وظؿتظایم اهمیث اوث، ٠باقت اوث ال همکاقی؛ ی١ًی  -هك ؾو -آيچه بكای هكؾم و هىئوالو

جىايؿ ها قا  ی ایى قاه ال یٯ ٘ك٦، و همکاقی هكؾم و هىئوالو ال وىی ؾیگك، هی ٬بال آيچه هىئوالو هى٩ًٜؿ ايصام ؾهًؿ. اؾاهه

١اق بمقگ جىايؿ ٌ هی» همبىحگی هلی و هٍاقکث ٠مىهی«ایى قاه و پیٍبكؾ ایى اهؿا٦ّ واال کمٯ کًؿ. بًابكایى اهىال   ؾق پیٍك٨ث

 هٍاقکث ٠مىهی هكؾم
 
چه ؾق ايحؽابات و چه ؾق هىائل گىياگىيی که ایى ؾولث و همچًیى ؾولث آیًؿه ؾق  -هلث ایكاو باٌؿ. ی٭یًا

 ٨ها کمٯ کًؿ. و همبىحگی هلی آياو ؼىاهؿ جىايىث به پیٍك٨ث بكياهه -پیً قو ؾاقؾ

 هًکش اص يهی َ هؼشَف بٍ اهش افل بٍ اهتمام.2.7
الهی و شمو   کًن که شىاياو ٠میم و هئهى، آظاؾ هكؾم لو و هكؾ هىلماو اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك قا که ؾو ٨كیٕه هی هى جؤکیؿ

ك و پیًبى  جىايؿ ؾق ایى شهث، بكای هلث ها وویله هایی اوث که هی اقلي
ْ
باٌؿ، ٨كاهىي يکًًؿ و  ای بكيؿه یاق ه٩یؿ و هئذ

                                                           
 .٧٦۽ۻ/ ٩ۺ/ ٨ۻ،  . بیايات ؾق هكاون گٍایً هٍحمیى اشالن وكاو کٍىقهای اوالهیۻ

 .۽٨۽ۻ/ ۼۻ/ ۾ۼآهىلاو،  های اوالهی ؾايً ی ايصمى . بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای اجعاؾیهۼ

 .۾٨۽ۻ/ۻۺ/ۻۺبیايات ؾق ِعى شاهٟ قٔىی،  ۽.

 .۾٨۽ۻ/ۻۺ/ۻۺبیايات ؾق ِعى شاهٟ قٔىی،  ۾.

 .۾٨۽ۻ/۽ۺ/ۿۺبیايات ؾق ؾیؿاق با ؾايٍصىیاو بىیصی،  ۿ.

 .ۺ٧۽ۻ/ ۼۻ/ ۼۻ  . بیايات ؾق ؾیؿاق با ا٠ٕای هصله ؼبكگاو قهبكی،٦

 .ۼ٩۽ۻ/ ۼۺ/ ٦ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ؾوث ايؿقکاقاو بكگماقی ايحؽابات، ٧

 .۾٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ، ۾٨۽ۻپیام يىقولی به هًاوبث ظلىل وال  ٨.
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ؾولحی و اي٭البی هن و١ی کًًؿ که ؼىؾٌاو قا هكچه بیٍحك، به هىالیى و اِىل اي٭البی، های  های هؽحل٧ کٍىق ؾوحگاه ؾوحگاه

 اوالهی يمؾیٯ کًًؿ.

 هذاسی  تػّض   سَزیٍ  تُعؼٍ.2.8
اوث. یٯ هلث اگك اظىان ٠مت کكؾ، پیٍك٨ث ؼىاهؿ کكؾ و ؼىاهؿ بالیؿ؛ اها اگك جىوكی ؼىقؾ،  ]اللم[ جؤهیى ٠مت هلی

با جىشه به » ٤كوق«البحه ج١بیك ٌىؾ ـ  ل به آو ٤كوق هلی گ٩حه هیؿ ٌؿ. ٠مت هلی و آيچه قا که اهكواوح١ؿاؾها ؾق او ؼ٩ه ؼىاه

٠مت یٯ   قایس اوث ـ  بایؿ ؾق هلث ج٭ىیث کكؾ جا اظىان ٠مت و جىايایی کًؿ. آيچه هایه ااي ؼیلی قوا يیىث، اه ه١ًای ل٥ىی

ی  ٌاو، گفٌحه های بكشىحه گیكؾ؛ ٌؽّیث ها ٬كاق هی ل چٍن آوهلث اوث، هرل جكاخ ٠ٝین ٨کكی و ٨كهًگی و ٠لمی ؾق ه٭اب

 ۻ.قوًٌٍاو، اوح١ؿاؾ واالیٍاو

 َخذايکاسی تمُیت.2.9
ؼىاهًؿ قوی ایى هلث اذك  ايؿ و ال ٘ك٪ گىياگىو هی چهكه با ایى هلث هؤیىن به ٌما ببیًیؿ اهكول ؾٌمًاو ها که ال بكؼىقؾ چهكه

کًًؿ ا٫٨ قا جیكه و جاق يٍاو ؾهًؿ؛ شىاو قا يااهیؿ کًًؿ؛ شىاو قا به  ًًؿ؛ ی١ًی و١ی هیک بگفاقيؿ، ال همیى ووایل اوح٩اؾه هی

وهكز کًًؿ؛ لفا بایؿ بیؿاق  های گىياگىو ه٥ٍىل کًًؿ؛ شىاو قا ال جعّیل ٠لن بالبؿاقيؿ و او قا جعكیٯ به هكز ها و وكگكهی بالیچه

ظال با جىکل به  قیمی ٌؿه، و ؾق٠یى ه و گكم و گیكا، با کاق هؿبكايه و بكياهه، با همبىحگی، با جالّي اهیؿواقاي کاقی  بىؾ. با وشؿاو

 ۼها قا باهن هؿ يٝك ؾاٌحه باٌؿ. ی ایى ی اهؿا٦[ قا ٘ی کكؾ. شىاو بایؿ همهؼؿا و اوحمؿاؾ ال پكوقؾگاق، بایؿ ایى ٨اِله]جا ٬له

 هیاللّ  تُخٍ َیژٌ بٍ يیشَهای زضب.2.11

هی يیىحًؿ، گكچه ظك٦ هی که ظمب هئهى و ياه١ح٭ؿ   ٠ًاِك ٤یك
ْ
ؾهًؿ. بیٍحّك  ليًؿ، اها کاّق چًؿايی بكای هملکث ايصام يمی الل

ك قا همیى ٠ًاِك هئهى و ظمب
ْ
هی و ههًؿویى ه١ح٭ؿ به اي٭الب و ١ْ٨االو و هؿیكاو ؾلىىل يىبث به  کاقهای واليؿه و هئذ

ْ
الل

های اي٭البًؿ  ىّؾ اي٭البًؿ. ؾیگكاو هیچ کمٯ و ؼؿهحی به ها يکكؾيؿ. بچههاّی ؼ ؾهًؿ. ٠ًاِك ١ْ٨ال، بچه هملکث و يٝآم ايصام هی

   ۽ٌىؾ. گىيه ظاِل هی ٌىيؿ. پیٍك٨ث کٍىق، ایى ٨كوا قا هحعْمل هی ؾهًؿ و لظمات ٘ا٬ث که کاقهای واليؿه قا ايصام هی

 کىايی که به ایى ؼٗ اللهی و ه١ح٭ؿ به  این، به بكکث يیكوهای هئهى، ظمب ای ؾاٌحه هكشا ها پیٍك٨ث بكشىحه
ْ

ایى قاه بىؾه؛ و اال

کًًؿ؛ ؾق  آيچه قا که بایؿ ايصام ؾهًؿ، يمی  -هن ال شهث ٧١ٔ ایماو، هن ال شهث ٧١ٔ ٤یكت هلی -و ایى قاه ه١ح٭ؿ يیىحًؿ

، ال وىی ؾٌمى  ٌؿه های شفاّب اقائه کًًؿ و وپه ؾق ه٭ابل جٙمیٟ و شلىه يٍیًی هی ه٭ابل ٨ٍاقهای ه١مىلی ليؿگی ٠٭ب

ٌىؾ. ایى، قاه اهام بمقگىاقٕقهٔ اوث. اگك بؽىاهین کٍىق قا آباؾ و  ٌىيؿ؛ اها کىی که هئهى اوث، جىلین و ؼىحه يمی جىلین هی

 ۾آلاؾ کًین، قاهً ایى اوث که ؼٗ اهام قا ؾيبال کًین.

 تُخٍ َیژٌ بٍ کاس َ کاسگش.2.11
و   ليؿ؛ چه بیکاقی بك اذك جًبلی بیکاقی به بٍكیث ؼىاقت هی جصلیل ال کاقگك، جصلیل ال کاق اوث؛ کاق بىیاق ههن اوث. چ٭ؿق

٠ؿم هْمث ٌؽُ باٌؿ، چه بك اذك ایى باٌؿ که او ٬اؾق به کاق يیىث؛ چىو کاق وشىؾ يؿاقؾ. په، کاق یٯ اقلي و یٯ ٠باؾت 

کًین، جا ال کاق جصلیل  ییٯ کٍىق، کاق اوث. بًابكایى، ها ال کاقگك جصلیل ه  ظ٭ی٭ی اوث. ٠اهل ظ٭ی٭ی و وا١٬ی بكای پیٍك٨ث

 ۿٌىؾ.

ؿ هاْؾی و ذكوت ؾاقؾ، ال وكايگٍث کاقگك ؾاقؾ. کاقگك اوث که ذكوت قا جىلیؿ هی ؿ ا٬حّاؾی قا به  هك کٍىقی هكچه ٌق کًؿ و ٌق

او بیهىؾه ؼىاهؿ هايؿ. آو ٠ًّك ْ٘كاظاو و بكياهه  آوقؾ. اگك کاقگك يباٌؿ، همه وشىؾ هی كاو ا٬حّاؾی، کاٌق
ْ
و ٠اهلی  قیماو و هح٩ک

                                                           
 .۾٨۽ۻ/٦ۺ/٨ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق با ا٠ٕای هیئث ؾولث، ۻ

 .۽٨۽ۻ/ ۼۻ/ ۾ۼآهىلاو،  های اوالهی ؾايً ی ايصمى . بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای اجعاؾیهۼ

٥او، ۽
ْ
 .ۿ٧۽ۻ/ۼۺ/ ٦ۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق قوظايیىو و هبل

 .۾٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۺۻاهام ؼمیًی ٕقهٔ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای وحاؾ بكگماقی هكاون والگكؾ اقجعال۾

 ٧٩۽ۻ/ ۼۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو و ه١لماو به هًاوبث قول شهايی کاقگك و والگكؾ ٌهاؾت اوحاؾ هٙهكی، ۿ



 ۾٩

 

کاقگك اوث. په کاقگك   بؽٍؿ، وكپًصه های ٠لن ا٬حّاؾ قا ؾق ه٭ام ٠مل جعْ٭٫ هی ها و پیٍك٨ث ها و بكياهه که همه ٨کك و هؿ٦

قول و ٠ملی و ١٨لی  که هعّىل کاق اووث که ليؿگی هكؾم قا به ٘ىق قولبه آظاؾ هلث ؾاقؾ؛ به ؼا٘ك ایى  ظ٫ْ بمقگی به گكؾو همه

 ۻ.ؾهؿ واهاو هی

ی ه١ًىی يیم کاقگك بایؿ اظىان کًؿ که باق وًگیًی قا بك ؾوي ؾاقؾ. هىئىالو و هكؾم بایؿ ٌؤو و اهمیث ي٭ً او قا ؾقٮ  شًبه ال

ی اوالم، پىل  اقلي يیىث؛  کًًؿ و بؿايًؿ که کاقگك ٌؤو ه١ًىی و ايىايی باالیی ؾق شاه١ه ؾاقؾ. ؾق يٝام اقٌل
 

ؾاق بىؾو اِال

ها به ظىاب يمیظْحی بىیاقی ال ؼّىِیات ي٩ى یٯ اقلي  -و لى بكای ؼىؾي کاق کًؿ -آیؿ؛ اها کاقگك بىؾو ايی، شمو اقٌل

اوث، و اگك کاّق ايصام ٌؿه، ؾق پیٍبكؾ ليؿگی شاه١ه هئذك باٌؿ، اقلي آو هٕا٧٠ ؼىاهؿ ٌؿ؛ به همیى ؼا٘ك، قوىل 

ٌىؾ؛ اها بكای او یٯ  بكای کاقگك هعىىب يمیؾوث کاقگك قا بىویؿ. ؾوث کاقگك بىویؿو، اهحیال هاْؾی  ٕوالم الله ٠لیهٔاکكم

 ۼبكؾ. اهحیال ه١ًىی اوث؛ لیكا ٌؤو کاقگك قا ؾق شاه١ه باال هی

 تسکین يهاد خايُادٌ.2.12
 ؼايىاؾه،  ؾق ایى ؾو، وه ؾهه ٬بل ال اي٭الب، به ؼا٘ك وقوؾ ٨كهًگ

 
های اقوپایی، بًیاو ؼايىاؾه هحململ ٌؿه بىؾ؛ ی١ًی ظ٭ی٭حا

به يٝك اوالم آو چیمی که اِل و هعىق  ۽و ٠ٝمحی قا که ؾق اوالم و ٨كهًگ وًحی ها ؾاقؾ، ؾیگك يؿاٌث. آو اِالث و اقلي

اوث، جٍکیل کايىو ؼايىاؾگی اوث.ال يٝك اوالم، ؼايىاؾه یٯ قکى بمقگ اوث. اگك باٌؿ و والمً باٌؿ و جكبیث ؾقوث باٌؿ، 

ؼىاهؿ ایى کايىو جٍکیل بٍىؾ و به وشىؾ  ك لیاؾی ؾاقؾ. اوالم هیؼىاهؿ، جؤذی ؾق پیٍك٨ث کاق شاه١ه به ِىقجی که اوالم هی

 ۾بیایؿ.

 خُاهی ػذالت فشهًگ َ سَزیٍ ایداد.2.13
های اللم و هًاوب ٌؤو  یبكؼىقؾاق -ال هك ٬ٍكی -ا٨كاؾ شاه١ه   جکلی٧ الهی ها و ه٭حٕای ٠ؿالث اوالهی ایى اوث که همه

٬بل ال   های ياظ٭ی که ؾق شىاهٟ ٨اوؿ ؾيیا وشىؾ ؾاقؾ و ؾق شاه١ه یهًؿ و بهكه ها  ايىايی یٯ هئهى قا ؾاٌحه باًٌؿ و جب١یٓ

 ۿاي٭الب ها يیم به بؿجكیى ٌکل وشىؾ ؾاٌث و هًىل ب٭ایای آو بکلی ال بیى يك٨حه اوث، بكچیؿه ٌىؾ.

هًؿ ٌؿيؿ. ایى  ال٬ههای ها به ایى هىئله ٠ قا هٙكض کكؾم؛ ٨ٕایی ؾق کٍىق به وشىؾ آهؿ و شىاو  ؼىاهی بًؿه يهٕث ٠ؿالث

اها ایى جصؿیؿ  -ی ٠ؿالث اوث چكا، اي٭الب بك پایه -يؿاٌحین  ؼىاهی ه١ًایً ایى يیىث که ها ال اول اي٭الب يهٕث ٠ؿالث

ها  ها قا بكايگیؽث. همچًیى آلاؾ٨کكی و جىلیؿ ٠لن و اهرال ایى ها به وشىؾ آوقؾ و همث آو ای ؾق شىاو هٙل١ی ٌؿ و قوض جاله

وث و بكای ایًکه به ایى آقهاو بكوؿ، به ٠لن و ١٨الیث ویاوّی هًٝن و ِعیط و کىب جصكبه و ؾايایی اظحیاز ؾاقؾ. آقهاو شىاو ا

 6کًؿ. شىاو بایؿ ؾق ؼىؾ ؾايایی قا به وشىؾ بیاوقؾ. ؾايایی، ٨٭ٗ ٠لن آهىؼحى يیىث؛ ؾايایی به ايؿیٍمًؿی هن اقجباٖ پیؿا هی

 ػذالتعاصی دس خاهؼٍ بشای اخشای  فشهًگ.2.14
 بكکث به شم اوث، شاه١ه ؾق ٨كهايكوایی ی ٌیىه و ویاوث ظکىهث، به هكبىٖ و هعٓ اشحما٠ّی  اهك یٯ که اشحما٠ی، ٠ؿالث

 . يیىث ٌؿيی جؤهیى هكؾم، یکایّٯ  اـهاو ؾق ِعیط ٨كهًگ یٯ
 

. اوث گىيه ایى ها ِعًه ی همه ؾق هاهى٨٭یث ی همه اِىال
اؾ قتولا هىئىالو به ؼٙاب}ٌماییؿ ایًٯ ؼىب؛  ال که قا چیمهایی آو و اوالهی ٨كهًگ ؼىاهیؿ هی. ایكايی ی شاه١ه و{ اٌق
َىَؿ ّهًی«: بكگكؾايیؿ آو به اوث، ٌؿه گك٨حه اوالهی ی شاه١ه ایى ی پیکكه

َ
ّلط ّبُ٭ؿَقّجَٯ ها ٨ ّٓ  هکاقم« ؾ٠ای ؾق که ایى، ٧».َو آوَح

                                                           
 . ٧٩۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو و ه١لماو به هًاوبث قول شهايی کاقگك و والگكؾ ٌهاؾت اوحاؾ هٙهكی، ۻ

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۺن بی١ث هماقاو ي٩ك ال يمایًؿگاو کاقگكاو وكاوك کٍىق، . وؽًكايی ؾق هكاوۼ

 .٦٩۽ۻ/ۺۻ/٦ۻبیايات ؾق ؾیؿاق با ا٠ٕای ٌىقای ٨كهًگی، اشحما٠ی لياو،  ۽.

 .ۺ٧۽ۻ/۾ۺ/ۺۼ٠٭ؿ الؾواز،  بیايات ؾق هكاون اشكای ؼٙبه ۾.

 .٦٨۽ۻ/۾ۺ/ۿۺؾق هكاون بی١ث هماقاو ي٩ك ال يمایًؿگاو کاقگكاو وكاوك کٍىق، بیايات . ۿ

 ۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٩ۻهای اوحاو کكهاو،  بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو و اواجیؿ ؾايٍگاه ٦.

 . ِعی٩ه وصاؾیه، ؾ٠ای بیىحن ٕؾ٠ای هکاقم االؼال٪ٔ.٧
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 و اوحبؿاؾها و هاٜلن جؤذیك جعث که قا  هاوليؿگی ال یهایبؽً آو ؼىاهیؿ هی. اوث همیى هّؿا٬ً اوث، آهؿه »االؼال٪
 و ٠ٝین کاق ایى،. کًیؿ اِالض اوث، ٌؿه ٨اوؿ و ٔایٟ ها ایى اهرال و بیگايه هایؾؼالث و هاقوی کس و ها ٨همی کس و هاايعكا٦

اؾ ولاقت اگك که ظؿی به اوث؛ بمقگی بىیاق   اٌق
 
 آو بكای بًؿه يٝك به يکًؿ، ؾیگكی کاق هیچ ٠مىهی ٨كهًگ اِالض شم وا١٬ا

 ؾق هن ؾیگك کاقّ  ِؿ و کًًؿ هی قا کاق ایى باالوث؛ ٌاوهمث آ٬ایاو الله، بعمؿ ؼىب؛. يیىث ؾاق ٠هؿه قا کمی کاقّ  و اوث کا٨ی
 ۻ.یابًؿ هی ؾوث هن ها آو ی همه به الله ٌاء او. ؾاقيؿ کًاقي

 هیچ و ٬كآو ال ای آیه هیچ و ؾیى ال اومی هیچ ٌما لى و ًؿ؛ک هی ه١ك٨ی اقلي یٯ ِىقت به شاه١ه ؾق قا  ٠ؿالث  ؾیًی هًك
 . يیاوقیؿ هًكجاو ؼالل ؾق ٠ؿالث باب ؾق ظؿیری

 
 که ٌکلی یا و يام جئاجك، ؾق یا ویًمایی هعاوقات ؾق که يؿاقؾ لموهی هیچ هرال

  جا باٌؿ ؾاٌحه وشىؾ اوث، ؾیى يماؾ
 
 يمایٍی هًكهای ؾق قا وؽى واجكیىق  ٠ؿالث، باب ؾق جىايیؿ هی ٌما. يه باٌؿ؛ ؾیًی ظحما

 ی کًًؿه اقائه و کًًؿه هصىن بحىايؿ که هًكی ال اوث ٠باقت ؾیًی هًك. ... ایؿ کكؾه جىشه ؾیًی هًك به ِىقت ایى ؾق. بیاوقیؿ
 ايىاو، و١اؾت که  اوث چیمهایی هماو ها آقهاو ایى. باٌؿ -اوث الهی اؾیاو های آقهاو بكجكیى البحه که -اوالم ؾیى های آقهاو

 ۼ.کًؿ هی جؤهیى قا ايىايی ی شاه١ه ٠ؿالث و ايىاو پكهیمگاقی و ج٭ىا ايىاو، ا٠حالی ايىاو، ه١ًىی ظ٭ى٪

 آهُصیَػلن گغتشػ ػلن.2.15

 پیـشفتثؼٌَاى صیشػبخت  داًـگبُتَخِ ٍیظُ ثِ .2.15.1

ؼىاهؿ، اگك   هی  ىاهؿ، اگك اوح٭اللؼ کٍىق اوث؛ ؾق ایى هیچ جكؾیؿی يیىث. اگك یٯ هلحی ٠مت هی  ؾايٍگاه، هىجىق پیٍك٨ث

ؼىاهؿ، بایؿ ؾايٍگاه ؼىؾ قا ج٭ىیث کًؿ. ؼىٌبؽحايه ایى يکحه ؾق ـهًیث هىئىلیى کٍىق شا  ؼىاهؿ، اگك ذكوت هی ا٬حؿاق هی

 ۽ايؿ که بایؿ به ؾايٍگاه اهمیث بؿهًؿ. ا٨حاؾه اوث؛ همه ایى قا ؾقٮ کكؾه

آو چیمی اوث که به يٝك هى ؾايٍصىیاو ها هكگم يبایؿ ایى قا ال يٝك  ،قؾ. ایىؾهی ظال و آیًؿه ي٭ً اواوی ؾا ؾايٍصى ؾق ٌکل

ایى ٠ًّكی که ؾق ایى کاقگاه  آ٨كیى اوث؛ هن ؾق لهاو ظال و هن يىبث به ؾوقاو آیًؿه؛ ٨كؾای کٍىق. ي٭ً  ؾوق بؿاقيؿ. ؾايٍصى

 با ایى  ای پیؿا هی ١اؾهال ٠ٝین با همث و جالي ؼىؾ و با هؿایث و کمٯ اوحاؾاو، اقلي ا٨موؾه و ٨ى٪
 
کًؿ، ؾايٍصىوث. و ی٭یًا

های گىياگىو کٍىق اهمیث و ي٭ً  يگاه، ؾايٍگاه ههمحكیى لیكواؼث پیٍك٨ث و جىو١ه کٍىق اوث؛ ی١ًی هیچ یٯ ال لیكواؼث

  ۾.کًؿ که ههمحكیى وكهایه کٍىق يیكوی ايىايی اوث ؾايٍگاه قا يؿاقؾ؛ چىو ؾايٍگاه يیكوی ايىايی قا جكبیث هی

 گزاسی خْت تَلیذ ػلوی  گؼتشؽ ػشهبیِ.2.15.2

گفاقی ؾق جىلیؿ ٠لن و يىآوقی ٠لمی، بكای کٍىق ها و هلث ها وىؾ  ؼىاهن ایى قا به هىئىلیى ؾولحی بگىین که وكهایه هى هی

می بایىحی های ٠لمی و بكای پیٍك٨ث ٠ل گفاقی بكای جىلیؿ ٠لن و بكای يىآوقی هٕا٧٠ ؾاٌحه؛ ایى قاه قا قها يکًیؿ. وكهایه

ای که هرال  کٍىق ايگلیه یا ایحالیا یا ٨كايىه ؾق آو اوایل وقوؾٌاو  قول بیٍحك ٌىؾ؛ يبایؿ کن ٌىؾ. البحه اهكول ظْحی به ايؿاله قولبه

هاو کمحك اوث. هكچه همکى  گفاقی کًین؛ وكهایه گفاقی يمی کكؾيؿ، ها آي٭ؿق وكهایه گفاقی هی ؾق ٠الن ١ًِث و ٠لن، وكهایه

ها بایؿ با اقج٭ای هؿیكیث هن همكاه باٌؿ؛ هى ایى قا  گفاقی البحه ایى وكهایه گفاقی ٠لمی بیٍحك ٌىؾ. یىحی وكهایهاوث، با

کًن. اگك ها هًابٟ هالی قا ا٨مایً هن بؿهین، جىلیٟ هن بکًین، وكقیم هن بکًین،  بؽّىَ به هىئىلیى هعحكم ؾولحی جؤکیؿ هی

ها، ؾق هصمى٠ه  یى بؽً وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ، هًابٟ هالی هؿق ؼىاهؿ ق٨ث. ؾق ؾايٍگاهپؽً هن بکًین، اها اقج٭ای هؿیكیث ؾق ا

                                                           
اؾ«. بیايات ؾق ؾیؿاق ولیك و هىئىالو ۻ  .۾٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ٩ۻ، »ٌىقاهای ٨كهًگ ٠مىهی کٍىق«و ا٠ٕای » ولاقت اٌق

 .ۺ٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۻۺعاب ٨كهًگ و هًك، . بیايات ؾق ؾیؿاق اِۼ

 .٨٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ۾ۻها،  . بیايات ؾق ؾیؿاق اواجیؿ ؾايٍگاه۽

 .٨٧۽ۻ/٩ۺ/۾ۼؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾق ؾايٍگاه ٠لن و ١ًِث، . بیايات ؾق ۾
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٠لن و ؾايٍگاه   ای که با هىؤله شمهىق، اقج٭ای هؿیكیث اللم اوث. ایى هكاکم ؾولحی ٠لمی کٍىق، ؾق بؽً ه١اويث ٠لمی قییه

 بایؿ اقج٭ای هؿیكیحی پیؿا کًؿ و البحه وكهای اقجباٖ پیؿا هی
 
 ۻگفاقی هن بکًؿ. هکًؿ، ظحما

 تأػیغ پظٍّـگبُ داًـدَیى.2.15.3

٠مل ٌؿ؟ ؾقوث اوث، شای وئال ؾاقؾ. پكوًؿ چ٭ؿق  کكؾین، هیكض و جکكاق ایكايی که ها هٙ -الگىی پیٍك٨ث اوالهی

های آهىلي ٠الی قویؿگی  پژوهٍگاه ؾايٍصىیی که پیًٍهاؾ ٌؿ، به يٝك هى پیًٍهاؾ ؼىبی اوث. ؼىب اوث هىئىالو ولاقت

جىايًؿ، ؾق یٯ  کًًؿ، اگك هی ًًؿ، بكقوی کًًؿ؛ ٨کك ؼىبی اوث. بگفاقین ؾايٍصىها ؾق ایى ه٭ىلۀ کاق ؾايٍگاهی اگك و٬ث هیک

 ۼجىايؿ ؾيبال ٌىؾ. ٬ابل جىشهی اوث و هی  هایی قا ايصام ؾهًؿ؛ ایى ایؿه هكکمی به يام پژوهٍگاه و پژوهٍکؿه، ١٨الیث

  تحمیمبتی فؼبل هشاکض اص حوبیت.2.15.4

ال ؾووحاو ؾق باب اهمیث جع٭ی٭ات هٙكض کكؾيؿ،  یوًگیى اوث. به يٝك هى آيچه ب١ٕ یها و هكاکم جع٭ی٫ ؼیل ؾايٍگاه  وٜی٩ه

هىقؾ جىشه ٬كاق ؾهًؿ و بؿايًؿ  -که هماو جع٭ی٫ اوث -هن بایؿ ایى پایه و اوان قا یىالو ؾولحئکاهال  ؾقوث و هحیى اوث. هى

 یها، هن هكاکم جع٭ی٭اج یها يؽىاهؿ ؾاٌث. هن ؾايٍگاه ی، پیٍك٨حیشىؾ هكاکم ١٨ال جع٭ی٭اج، بؿوو ویکه يه ٠لن و يه ٨ًاوق

ه هىقؾ ظمایث و جىشه ٬كاق بگیكيؿ. ها بایؿ او ؼاقز ال ؾايٍگاه
َّ
 ۽ٌاءالل

 اتلبل داًـگبُ ثِ كٌؼت.2.15.5

پفیك يیىث؛ ایى  ؾق شای ؾیگك اهکاوشمهىقی،  شم ؾق ؾ٨حك قئیه[ کٍىق به یکؿیگك  و ١ًِث  وِل کكؾو ؾايٍگاه]ایى کاق 

شمهىقی و لیك يٝك ٌؽُ ایٍاو باٌؿ. ... ایى کاق، هن ١ًِث کٍىق قا شهً ؼىاهؿ ؾاؾ، هن وْؿی قا  اْجّال بایؿ ؾق ؾ٨حك قئیه

 ۾یکباقه بكؼىاهؿ ؾاٌث. -آلهایٍگاه يؿاقيؿ، کاقگاه يؿاقيؿ -که شلّى شىی آب ٠لن کٍىق قا گك٨حه

٘ىق اوث و ؾق ؼیلی ال شاها  ايؿ؛ ؾق وا٬ٟ همیى های ٬ؿیمی بىًؿه کكؾه آوقی ها به ٨ى ها و کاقؼايه کثٌىؾ ٌك  که گ٩حه هی ایى

  ام؛ بایؿ ؾوحگاه ٠لمی کٍىق به بؿيه گىيه اوث. قاه ٠الز يیم هماو چیمی اوث که به هىئىالو ؾولحی همیٍه گ٩حه هن ایى

شكیاو ؼىاهؿ ا٨حاؾ ی١ًی ٠لمً با ٠مل جىأم ؼىاهؿ ٌؿ و هن ِىقت، هن ؾوحگاه ٠لمی به  ١ًِحی کٍىق وِل ٌىؾ. ؾق ایى

شمهىق  های ١ًِحی کٍىق هحْٙىق و هحعْىل ؼىاهًؿ ٌؿ؛ اها ایى کاق يٍؿه اوث. البحه هى، هن ؾق ؾولث ٬بلی به قییه ؾوحگاه

ی١ًی وِّل  -ام ایى کاق ام و گ٩حه هئْکؿ کكؾه  شمهىق هعحكم ١٨لی جىِیه هعحكم ٬بلی و٩اقي کكؾم، هن ؾق ؾولث ١٨لی به قییه

ایى کاق  -هرل ولاقت ًِایٟ یا ولاقت ٠لىم -کاق ولاقجؽايه يیىث که ها بگىیین یٯ ولاقجؽايه -١ًِحی کٍىق  ؾوحگاه ٠لمی به بؿيه

قا بکًؿ. ایى ٨٭ٗ کاّق قیاوث شمهىقی اوث؛ ی١ًی بایؿ ؾق يهاؾ قیاوث شمهىقی ؾ٨حكی ایصاؾ کكؾ و کاق آو ؾ٨حك ٨٭ٗ ایى باٌؿ 

های ١ًِحی هْحّل کًؿ. البحه هىئىلً هن ه١یى  به ؾوحگاه -يه به ِىقت هیؿايی و اشكایی -ها قا به ِىقت وحاؾی ه ؾايٍگاهک

 ؼىاهؿ ٌؿ و بایؿ بٍىؾ. ٠الز، ایى اوث.
 
 اشكا يٍؿه اوث. ایى کاق ١ٙ٬ا

 
ؼب، ها ایى کاق قا چگىيه جع٭٫  ۿٌؿ، اها هًىل ٜاهكا

های بالاق ٠٭ب يمايًؿ، به پیٍك٨ث ٠لمی و يىآوقی اظحیاز ؾاقيؿ. ایى يىآوقی،  ال ق٬ابثببؽٍین؟ ًِایٟ ها اگك بؽىاهًؿ 

هایی که چًؿ باق جىِیه  های ها  کاهال   ٨كاهن اوث. ایى پژوهٍگاه های ها، پژوهٍگاه های ها، پژوهٍکؿه اي ؾق ؾايٍگاه لهیًه

ها ؾق ایى  جىايؿ یٯ بؽٍی قا ؾق اؼحیاق ًِایٟ بگفاقؾ که آو ایؿ، هیها به وشىؾ بی به ؾايٍگاه  ها و وابىحه ٌؿ که ؾق کًاق ؾايٍگاه

اي ؾق همیى بؽً  ها يیالهای ؼىؾٌاو قا بك٘ك٦ کًًؿ. ایى کاقی اوث که هماهًگی آو  ها ٌكکث کًًؿ و ال ياظیه پژوهٍگاه

ن بكای ؾايٍگاه ؼىب اوث. قیمی کًًؿ؛ هن بكای ١ًِث ؼىب اوث، ه ؾولحی هیىك اوث. بایؿ بًٍیًًؿ بكای ایى کاق بكياهه

 شهث ؼىؾي قا پیؿا هی
 
کًؿ؛ ٌىق و يٍاٖ بیٍحكی هن پیؿا  ؾايٍگاه و٬حی ياٜك به يیال شاه١ه و يیال بالاق و بالاق کاق بىؾ، ٘ب١ا

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/٧/۽ۻ، . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال يؽبگاو و بكگمیؿگاو ٠لمیۻ

 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ، های ٌیكال ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه  بیايات .ۼ

 .۾٨۽ۻ/٧ۺ/ۻۼ،  بیايات ؾق ؾیؿاق اواجیؿ ؾايٍگاه .۽

 .ۺ٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۿۺشمهىق و ا٠ٕای هیئث ؾولث،  . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه۾

 .٧٩۽ۻ/ۼۻ/ۼۼ. بیايات ؾق شلىه پكوً و پاوػ ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ١ًِحی اهیكکبیك، ۿ
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٩٧ 

 

ایى ؾق که  -ها ؾقآهؿلا هن هىث. ١ًِث هن و٬حی هحکی بىؾ به يگاه يى و ٨کك يى و جىلیؿ ٠لن و ٨ًاوقی کًؿ؛ البحه بكای ؾايٍگاه هی

 پیٍك٨ث پیؿا هی -کًؿ ها جع٭٫ پیؿا هی ؾايٍگاه
 
 ايصام بگیكؾ. ٘ب١ا

 
 ۻکًؿ. ها به ایى يیالهًؿین؛ ایى هن بایىحی ظحما

های ٠لمی  ها و هكاکم ٠لمی ها هىحًؿ؛ ؾوحگاه های ٠لمی و جع٭ی٭ات ؾايٍگاه ی ؾوث یا٨حى به پیٍك٨ث های ها جًٍه ١ًِحی

ی  کًًؿه های شىٌاو، شىًٌ آيها اؾاهه پیؿا کًؿ و شكیاو پیؿا کًؿ، اظحیاز به بالاق هّك٦ ها هن بكای ایًکه هرل ایى چٍمه

ی ١ًِث و ؾايٍگاه قا، ١ًِث و  ی هًٙ٭ی و کاهل وشىؾ يؿاقؾ. اگك ها بحىايین ایى قابٙه ٠لن ؼىؾٌاو ؾاقيؿ؛ بیى ایًها قابٙه

های  بكگماق کًین، يحیصه به ایى ِىقت ؼىاهؿ بىؾ که هن ؾوحگاه ِىقت کاهل هكاکم جع٭ی٫ قا، یا به ه١ًای ٠ام، ١ًِث و ٠لن قا به

ؿ پیؿا ؼىاهًؿ کكؾ، هن ؾايٍگاه  ۼهای ها شكیاو پیؿا ؼىاهًؿ کكؾ. ١ًِحی ها ٌق

 تدلیل اص هؼلوبى.2.15.6

هىحًؿ که هاؾه ایى ه١لماو  ،ٌؿه، ايىاو باوىاؾ. ؾق وا٬ٟ ه١لماو، واليؿگاو ايىايًؿ؛ ايىاو واال، ايىاو پیٍكو، ايىاو جكبیث

   ۀاِلّی ؾقش
َ
ٌٖك اِلی و هعىقی  -چه هاْؾی و چه ه١ًىی -ها  ها و ج١الی پیٍك٨ث  ۀن ؼل٭ث قا که وشىؾ آو بكای هماول ٠ال

واليؿ. اگك شاه١ه ه١لماو ؾق یٯ کٍىق، ٠میم و گكاهی ؾاٌحه ٌىيؿ، ایى  قوايًؿ و کاقآهؿ هی کًًؿ، به ذمك هی اوث، پكؾاؼث هی

ؾاٌحى ايىاو اوث. ایى که ؾق  ؾاٌحى ٠لن و ج١الی و پیٍك٨ث اوث؛ ٠میم یٯ ٠ْؿه ال هكؾم يیىث؛ ایى ٠میمؾاٌحى  ٨٭ٗ ٠میم

 ل٩ْاٜی و ج١اق٦ يیىث. ه١ًای ایى ظك٦ کٍىق ال ه١لماو جصلیل هی
 
ها ایى اوث که ٨ٕای ٠مىهی  ها و ایى گ٩حى ٌىؾ، ِك٨ا

٠لن   ۀآوقيؿ ؾقن و پؿیؿ ها بكای ایى اوث که کالن ؾقن، ه١لّن  . ایى ظك٦ٌؿو قا بؿايًؿ نٌؿو و ٠الّ  کٍىق ٬ؿق ٠لن و ج١لین و آؾم

پفیك اوث. ال  و ؾقن، گكاهی ؾاٌحه ٌىؾ. هلحی که ٬ؿق ٠لن و آهىلي و ه١لن و اهمیث ٨كهًگ قا يؿايؿ، به هكکصا هن بكوؿ، آویب

ؿی هن بکًؿ، ٬ابل وكيگىو ٌؿو و ٌکىث  ۽.ؼىقؾو اوث لعاٚ هاْؾی هك ٌق

 گشایؼ بٍ هؼًُیتگشایی َ  اعالم.2.16

 تَخِ ثِ اهَس هبدی ٍ هؼٌَی ثِ كَست تَأهبى.2.16.1

 ٤ًی قا هكؾم ه١اق٦ و ٨كهًگ و اؼال٪ و ؾیى هن اوالهی، ی شاه١ه. ؾاقؾ باهن قا  هاؾی و  ه١ًىی  ليؿگی اوالهی، ی شاه١ه
 ی همه اوالهی، ی شاه١ه یٯ ؾق. ؾاقؾ جىشه اه آو اؼحكاٞ و اوحؽكاز و جىلیؿ و کاق و ه١یٍث و هاؾی ليؿگی به هن و کًؿ، هی
 ۾.بكوین ظكکحی چًیى ؾيبال بایؿ. اوث ٌؿه جؤهیى ها ایى

 تَخِ ثِ تؼبلین اػالم ٍ سػبیت تمَا.2.16.2

 قا وىاؾی بی و کًین ایصاؾ قا اهًیث کًین، هىح٭ك قا اشحما٠ی ٠ؿالث کًین، بك٘ك٦ قا ٨٭ك جىايین هی اوالم ج١الین  قاه ال ٨٭ٗ ها
 ۿ.ٌؿ يؽىاهؿ بكآوقؾه ه٭اِؿهاو و بكوین اهؿا٦ ایى به جىايین يمی اوالم بؿوو. يمایین کى ٍهقی

 آو. کًین هی شمٟ قا هاوظىان ا٨حاؾ، ؼىاهؿ  که  بؿهین  اظحمال یا بی٩حؿ، ا٘الٞ کن ١ٔی٧ بٍك بالشىی یٯ به ها وكوکاق اگك
 ؾق ق٨ا٬ث یٯ پای که و٬حی آو بکًن، ؾيبال قا کاق ؾاقؾ لموهی هچ کًیؿ هی اظىان که و٬حی آو ٌىیؿ، هی ؼىحه کاق ال که و٬حی
 ٬ٕاوت یٯ پای که و٬حی آو آیؿ، هی هیاو ؾق ايؿیٍی ٌؽّی و ؼىؾؼىاهی و ٘لبی ا٨موو یٯ پای  که و٬حی آو آیؿ، هی هیاو
ّکحَ «، آيصا به یاؾ ایى آیه بی٩حیؿ: آیؿ هی هیاو ؾق هىلماو بكاؾق به يىبث با٘ل

ٓ
ا ال

َ
٥ّیَكة  َوال َکّبیَكة  ّاال َهاّلَهف َِ اّب ال ُی٥َاّؾُق 

اَها َّ ٓظ
َ
 البال و قو و لیك چگىيه ٌاو،لقيگی ههایی که به ؼؿا و ٬یاهث ا٠ح٭اؾ يؿاقيؿ، بىحه بها قا يؿاقيؿ. يٝام . ؾیگكاو ایى٦»أ

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/۽ۻ، بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال يؽبگاو و بكگمیؿگاو ٠لمی .ۻ

 .ۼ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٧ۻکًًؿگاو ؾق ه٩حمیى همایً هلی يؽبگاو شىاو ؾق ظىیًیه اهام ؼمیًی،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ٌكکثۼ

 . ٧٩۽ۻ/ۼۺ/۾ۻو والگكؾ ٌهاؾت اوحاؾ هٙهكی، . بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو و ه١لماو به هًاوبث قول شهايی کاقگك ۽

 .ۺ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ٨ۼ  های ٌهؿا، گكوهی ال ٠ٍایك و...، . بیايات ؾق ؾیؿاق با ولیك، هىئىالو و شم١ی ال شهاؾگكاو شهاؾ واليؿگی، ؼايىاؾه۾

/ ۻۻ/ ٩ۺ  كولی اي٭ـالب اوـالهی ایـكاو،ی یـالؾهمیى وـالگكؾ پیـ . بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوـالهی، ؾق آوـحايهۿ

 .٦٨۽ۻ

 .٩۾. وىقه هباقکه که٧/ آیه ٦
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٩٨ 

 

 به هىئله ي٩همؿ، ٨ى٪ ها ي٩همؿ، بالقن ي٩همؿ، ؾاؾگاه يبیًؿ، ٬أی يبیًؿ، ؾيیایی ظىابكن و گكظىاب هایچٍن که کًًؿ
 ؾهًؿ، يمی جٍؽیُ ؾیگكاو که آيصایی ٨همًؿ، يمی ؾیگكاو که آيصایی ها يیىحین؛ ٘ىق ایى ها. کًؿ هی پیؿا ؼاجمه شا همیى

 ۻ.يًمایؿ ووىوه و يکًؿ ٤لبه ها بك ها ي٩ه که هاوث هٍکل اول
 که اوث ه١لىم ٌؿ، ٠ىْ شاه١ه ؾق ج٭ىا ه١یاق اگك. ٌىؾ ٠ىْ شاه١ه ؾق الهی ه١یاقهای يگفاقيؿ ؾلىىليؿ،  که  کىايی بایؿ

 و ؾيیا کاق ؾق ؾاقی پا و ؾوث و لقيگی اگك. ٌىؾ قیؽحه ؼىيً بایؿ الىالمٔ ،٠لی ٠ٕلیه بى ظىیى هرل باج٭ىایی ايىاو
 ؾق ؿبای یمیؿ هرل کىی که اوث ه١لىم گك٨ث، ٬كاق هالٮ اوالهی هایاقلي به ا٠حًایی بی و گىیی ؾقو٢ و ايؿالی هن پٍث
 قا با٘ل ه١یاقهای ایى که بىؾ ایى اوالم کاق ی همه. ٌىؾ ٠كا٪ کٍىق اول ٌؽُ الله،٠بیؿ هرل کىی و گیكؾ ٬كاق کاق قأن

 ۼ.کًؿ ٠ىْ قا ها آو و بایىحؿ شهايی هاؾی ٤لٗ و با٘ل ه١یاقهای ه٭ابل ؾق که بىؾ ایى هن ها اي٭الب کاق ی همه. کًؿ ٠ىْ
 هؿ٦ ؾو، ایى. ٌؿ ؼىاهؿ ظاِل ـکك، و ؼؿا به جىشه ی وایه ؾق و  بىا٘ى و  ي٩ىن ايىاو، اِالض ی وایه ؾق اشحما٠ی، ٠ؿالث
 ۽.هعؿوؾ ای ؾایكه ؾق لى و کًؿ؛ هع٭٫ قا ها آو جىايىث و اوث پی٥مبك

 اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش .2.16.3

 همیى ؾهًؿ؛ هی ايصام و قوؿ هی ٌاووثؾ جىايا ا٨كاؾ که کاقهایی هرال ؾاقؾ؛ وشىؾ  ههن های لهیًه ی همه ؾق هًکك ال يهی
 ال اوح٩اؾه باب ؾق و هاٌكکث باب ؾق واقؾات، باب ؾق کٍىق، ٠مىهی هىائل ؾق بالی ق٨ی٫ همیى ٠مىهی؛ هًابٟ ال ی وىءاوح٩اؾه

 ثق٨ا٬ و همکاقی باهن و کاوبًؿ و جاشك ي٩ك ؾو و٬ث یٯ. هىئىالو وىی ال هاق٨ا٬ث ق٠ایث همیى ٤یكه؛ و جىلیؿی هًابٟ
 یٯ با اووث، ؾوث ؾق اهٕاء و اشاله و ٬ؿقت و اوث ؾولحی هىئىل که کىی آو که اوث و٬ث یٯ ؾاقؾ؛ ظکن یٯ آو کًًؿ، هی
 قا چیمها ایى که کىايی ی همه بك آو ال يهی و اوث ظكام و گًاه و همًىٞ که اوث چیمی آو ایى کًؿ؛ هی بك٬كاق ویژه ی قابٙه ي٩ك

 وىءاوح٩اؾه اهل که کىی بكای ٨ٕا جا اوث؛ واشب او لیكؾوث بك او، ٨ى٪ ها بك بؽً، آو ؼىؾ قؾ اؾاقه، آو ؼىؾ ؾق ايؿ ٨همیؿه
 ۾.ٌىؾ جًگ اوث،

 هغئُلیى ی هشدم َ َلفٍ شايٍ َ بیفؼالیت هذبّ .2.17

 گیشی اص ػلن ٍ هؼشفت ثشای اخشای ػذالت ثْشُ.2.17.1

 ٠لث. بىؾيؿ ياقاظث ي٩ىـ ِاظباو -آیؿ يمی بؿٌاو که ها آو -آهؿ هی ؼىٌٍاو ٕٞٔ اهیكالمئهًیى ٠ؿالث ال هكؾم، های جىؾه
 ٌهاؾت به قا ظٕكت ب١ؿ و آوقيؿ پیً ٩ِیى شًگ ؾق قا و١ٔیث آو جىايىحًؿ و ؾاؾيؿ ٌکىث قا ٕٞٔ اهیكالمئهًیى ایًکه

 هایـهى قوی ي٩ىـ ِاظباو. بىؾ ١ٔی٧ هكؾم جعلیل ٬ؿقت که بىؾ ایى ٕٞٔ اهیكالمئهًیى هایؾل ؼىو ی همه ٠لث بكوايًؿ،
 بٍىؾ جا بكوؾ باال شاه١ه ؾق ویاوی هىائل ؾقٮ بایؿ. کكؾ اِالض بایؿ قا هكؾم ٨هن ٬ؿقت و جعلیل ٬ؿقت. گفاٌحًؿ هی اذك هكؾم

 ۿ.کكؾ اشكا قا ٠ؿالث
 .بًٍىین و بگىیین وؽًی ٨٭ٗ اشحما٠ی ِالض ال جىايین يمی ها. بًٍىین و بگىیین  ظك٨ی ٨٭ٗ اشحما٠ی ٠ؿالث ال جىايین يمی ها

 ٦.کًؿ پیؿا ٠م٫ بایؿ هلی باوقهای و اي٭البی ایماو ؾیًی، باوق

                                                           
 .ۺ٧۽ۻ/ ۿۺ/ ۽ۼ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاوۻ

 .ۻ٧۽ۻ /۾ۺ/ ۼۼهای ٠اٌىقای يیكوهای ه٭اوهث بىیس وكاوك کٍىق ها و ؾوحه. بیايات ؾق ؾیؿاق ٨كهايؿهاو گكؾايها، گكوهاوۼ

 .۾٧۽ۻ/ ٩ۺ/ ٩ۼ، »٠یؿ هب١د«. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو، ؾق قول ۽

 .٧٩۽ۻ/ ٩ۺ/ ۿۼ  ی جهكاو، های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبه۾

 .ۿ٧۽ۻ/ ٩ۺ/ ۿۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق با ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم به هًاوبث هیالؾ هى١ىؾ هىالی هح٭یاو ٠لیٕٞٔ، ۿ

 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۻۻ  و. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم کكها٦



٩٩ 

 

 هدبّذت ٍ ؿدبػت دس ساُ تحمك ػذالت.2.17.2

 آوایً و آقاهً به قا ؼىؾ ٬ؿقت جعث هایايىاو شاو و شىن بحىايؿ ه٭ؿن يٝام ایى اگك که باٌین ؾاٌحه یاؾ به بایؿ ها ی همه
 هباقله به بٍك همهى ؾقؾهای ایى با شهايی، ی ِعًه ؾق و کًؿ کى قیٍه قا ٠ؿالحی بی و جب١یٓ و ایمايی بی و شهل و ٨٭ك بكوايؿ،
 ال که اوث آو هىحلمم کاق، ایى. اوث گٍىؾه آياو قوی به  جاله  قاهی و کكؾه ٠كٔه ايىايیث جاقیػ به قا ؼؿهث بمقگحكیى بكؼیمؾ،

 هیچ و يایىحًؿ بال هصاهؿت ال ای لعٝه ؼىؾ، ىئىلیثه هكاجب بكظىب هكیٯ هىئىالو، آظاؾ جا و اول ٘كال هىئىالّو  جا قهبك
 ۻ.يٍىيؿ جىلین ای ووىوه هیچ به و يؿايًؿ ؼىؾ قاه هايٟ قا جهؿیؿی

 ٌکا٦ کكؾو ُپك شهث، ٠ؿالث؛ شهث، باٌؿ؛ ؾاق شهث بایؿ کاق ایى. کًین کاق و جالي و بكیمین  ٠ك٪ بایؿ کاق؛ به ؾاقین اظحیاز ها
 ؾق و اول ٩ِى٦ ؾق هن وؽث و ؾٌىاق های اهحعاو ؾوقاو ؾق که هكؾهی هعكوم؛ هكؾم ليؿگی قؾوآو باال شهث، ٤ًی؛ و ٨٭یك بیى

 ۼ.بىؾ ؼىاهؿ ٘ىق همیى هن ایى ال ب١ؿ و ایىحاؾيؿ ؾٌمى ؼٙكهای ه٭ابل

 كجَسی ثشای تحمك ػذالت.2.17.3

 ِبك به قا کاقگك ٘ب٭ات و ٨٭یك و هىح٧١ٕ و هعكوم هكؾم الهی اؾیاو که کكؾيؿ هی جبلی٣ ٘ىق ایى ها شىايی ؾوقاو هاؾیىّو  و٬ث یٯ
 ايىايی هك ه١ح٭ؿین ها. اوث ایى ٠که ؾقوث اوث؛ الهی اؾیاو به جهمث ایى،. يٙلبیؿ قا ؼىؾجاو ظ٫ ی١ًی کًًؿ؛ هی جىِیه

 بكابك ؾق جىايؿ هی بكوايؿ؛ ه١ًىی ج١الی به قا ؼىؾي جىايؿ هی -ٌیكیى چه و جلػ چه -ليؿگی های وا١٬یث به ؾقوث يگاه ی وایه ؾق
 ايىاو اگك که يیىث ایى ٬لبی جىالی ه١ًای. اوث ههن ؼیلی جىال ایى بیاوقیؿ؛ ؾوث به ؼىؾ بكای جىالیی ٘بی١ی ظىاؾخ

 بكای ليؿگی ؾق ای جلؽی هیچ که بؿايًؿ همه هن قا ایى اها. کًؿ ؾيبال بایؿ قا ظ٫ يه، يکًؿ؛ ؾيبال قا آو ؾاقؾ، ای ٠كِه ؾق ظ٭ی
 ب١ؿ ليؿگی که -ايىاو اِلی ليؿگی ؾق قا آو ٠ىْ ؼؿا کًؿ، ِبك ؼؿا بكای جلؽی آو بكابك ؾق اگك ایًکه هگك آیؿ، يمی پیً ايىاو

 اوث، بكؼىقؾاق که کىی. قوؾ يمی کاله  وكي  الهی هعاوبات ؾق که هیچ. ؾاؾ ؼىاهؿ او به -اوث هكگ و ظیات هكل ال ٠بىق ال
 پاؾاي ِالط ٠مل هماو ه٭ابل ؾق يؿاقؾ، ؾيیا ؾق قا بكؼىقؾاقی آو که کىی گیكؾ؛ هی پاؾاي ٘ىق یٯ ِالط ٠مل ه٭ابل ؾق

 ۽.گفاقؾ يمی اشك بی ايىاو ليؿگی ؾق قا لظمحی و قيس هیچ هح١ال ؼؿای. گیكؾ هی ؼؿا ال بیٍحكی

 اهیذٍاسی ٍ دٍسی اص یأع ثشای اخشای ػذالت.2.17.4

 ظ٭ی٭ی ه١ًای به قا اوالهی ٠ؿالث اوالهی، مهىقیش يٝام ؾق ها که ٌىؾ هی! ٌىؾ هی! بىؾ؟ هؤیىن بایؿ چكا«: گىیین هی ها
 قا ؼىؾ ظ٫ بحىايؿ باٌؿ،  ١ٔی٧  اگكچه ظ٫، ِاظب که بٍىؾ ٘ىقی اوالهی، شمهىقی يٝام ؾق که ٌىؾ هی. کًین اشكا کلمه

 . بكوین ایًصا به جىايین هی ».بگیكؾ باٌؿ ٬ىی ٌؽُ آو لى و اوث گك٨حه قا او ظ٫ که کىی ال ؾ٤ؿ٤ه بی
 

 اوث ایى اه همث اِال
 که کاقگماقی هك اوالهی، يٝام ؾق که ٌىؾ هی. ایى ی١ًی ٠لىی، ظکىهث. بكوین ایًصا به که اوث ایى بك بًا،. بكوین ایًصا به که
 ٌىؾ هی! بٍماقین؟ هىحب١ؿ قا اهىق ایى ها چكا. ؼىايؿ يمال وكي پٍث بٍىؾ که باٌؿ ٠اؾل کًؿ هی ؼؿهث يٝام ایى هكشای ؾق
ىه، و وىءاوح٩اؾه به اٌاقه که کًین اِالض ٘ىقی قا کٍىق اؾاقی ؾوحگاه ها که  همه ها ایى. ٌىؾ ه٭ابل ٘ك٦ ؼٍن هىشب ٌق

 همچًاو! ٌىؾ؟ يمی ایى ال بیٍحك چكا »!ٌىؾ يمی ؾيیا ایى ؾق ایى، ال بیٍحك«: گىیًؿ هی و ٌىيؿ هی هؤیىن ب١ٕی. اوث همکى
 کكؾ، پیؿا جع٭٫ که يٝام اِل هرل بایؿ باٌؿ، ؾوحكن ال ؾوق لى و هن، آو کمال بىؾ، ؾوحكن ال ؾوق اوالهی يٝام اِل که

 ۾.کًؿ پیؿا جع٭٫

                                                           
 .٦٩۽ۻ/ ۼۻ/ ۻۺ  ی هصله ؼبكگاو قهبكی . پیام به ؾوهیى ؾوقهۻ

 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۻۻ . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم کكهاو، ۼ

 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم لقيؿ، ۽

 .ۻ٧۽ۻ/ ۿۺ/ ٦ۼ  . بیايات ؾق ؾیؿاق گكوه کریكی ال آلاؾگاو،۾



 ۺۺۻ

 

 لوبیی - .ساّجشدّب ٍ ساّکبسّبی تحمك پیـشفت ٍ ػذالت ػیبػی3

 تمّغك بٍ اعالم.3.1
ؾاقيؿ، يه ای که هكؾم ها بعمؿالله  و آگاهی  ی به هكؾم، به بكکث بّیكت شمهىقی اوالهی به بكکث جمْىٯ به اوالم، به بكکث جکیه

ای،  ی هفاکكات هىحه این. ؾق همیى ٬ْٕیه کكؾه اوث؛ ها پیٍك٨ث کكؾه  ٨٭ٗ ذبات ؾاقؾ و ایىحاؾگی کكؾه اوث، بلکه پیٍك٨ث

ث ایكاو بىؾ که ٬ؿقت
ْ
ث ایكاو ایى پیٍك٨ث هل

ْ
های هْؿ٠ی قا واؾاق کكؾ بیایًؿ ؾوث ؾق ؾوث هن بگفاقيؿ، همه ؾق ه٭ابل هل

ث ایكاو بهبًٍیًًؿ؛ آو جؿابیك ؼّماي
ْ
ث ایكاو اوث. ه قا ٠لیه هل

ْ
ث ایكاو قا ال پا بیًؿاليؿ؛ ایى ٬ؿقت هل

ْ
 1کاق ببكيؿ، ٌایؿ هل

 گضاسیخذهت تمُیت سَزیٍ.3.2
قا و جىاو ؼؿهحگماقی قا که ؼؿای هح١ال به ٌما   قا بؿايیؿ؛ ي١مث ؼؿهحگماقی  گیكی قا و ایى قوظیه ٬ؿق ایى ؾوقاو قا و ایى شهث

و   ه١ًىی قا ال ؼؿا بؽىاهیؿ. و ایى قا بؿايیؿ هك شاه١ه  ٬ؿق بؿايیؿ؛ ؼؿا قا ٌکك کًیؿ؛ ا٨مایً ایى گًصیًه هؿیه کكؾه اوث،

های ٠مت و  ٬یمحی بكؼىقؾاق باٌؿ، بؿوو هیچ جكؾیؿی ؼىاهؿ جىايىث به بكجكیى ٬له ٠ٝین و ـی  کٍىقی که ال یٯ چًیى وكهایه

ای  ٌما و هلث ٌماوث. ٠اهل آو هن، هىجىق هعكٮ آو هن، همیى قوظیه ٠ٝمث ؾوث پیؿا کًؿ. و ایى وكيىٌث ١ٙ٬ی شاه١ه

 ۼاوث که ٌما ؾاقیؿ.

 بُدو لايُو هالک.3.3
ی باٌؿ. ؾق ؾهه کًًؿه ٬ايىو بایؿ کاقآهؿ، قولآهؿ، ٩ٌا٦، ه١ٙى٦ به يیالهای ٠مىهی و جؤهیى

ْ
،  ی پیٍك٨ث و ٠ؿالث ی هًا٨ٟ هل

جك و پهًاوقجك ؾاٌحه  ای هكچه ٘ىاليی مىهی کمٯ کًؿ و با يگاه بلًؿهؿت، گىحكهی ٬ىايیى بایؿ به جع٭٫ ایى ؾو ٌاؼُ ٠ همه

 ۽گفاقی بیابؿ. های کٍىق بایؿ اظّاء ٌىؾ و شایگاهی ٌایىحه قا ؾق اهحمام به ٬ايىو باٌؿ. اولىیث

گىیًؿ، هحى١٬ًؿ.  ق هیقويؿ، لو جكیى ٬ىمث ٠ؿل هن ٠باقت اوث ال آيصایی که ٘ك٦ ه٭ابّل ٠ؿل، ا٬ىیا هىحًؿ؛ لیك باق يمی وؽث

ایًصا بایىحی ایىحاؾگی کكؾ. هًك ٬أی ایى اوث، اوح٭الل ٬أی ایى اوث که ؾق یٯ چًیى هىا١٬ی، ٨٭ٗ و ٨٭ٗ ؼؿا قا و هْك 

 ۾ٌىؾ. جؤهیى هی  اگك ٬ايىو هالٮ ٠مل باٌؿ، ٠ؿالث -٬ٕایای ٨كؾی، ٬ٕایای اشحما٠ی -ی ٬ٕایا قا ؾق يٝك بگیكؾ. ؾق همه  ٬ايىو

 هدلظدلت .3.4
ها قا ؾق يٝك بگیكیؿ هرل یٯ ٬ٙاقی که بك قوی یٯ قیلی بایؿ ظكکث کًًؿ؛ ایى گفاق ظكکّث ؾولث اوث. ؾولث چىو هصله قیل

کًًؿ؛ ؾولث الیعه ، ؾولث و هصله همکاقی هی حى ٬ايىوگفاقؾ. البْحه ؾق گفاٌى ؼىؾ هیقیل قا هصله ٌىقای اوالهی با ٬ىايی

ٌىؾ و ؾولث بایؿ قوی ایى کًًؿ. ایى قیل گفاٌحه هیکًًؿ، جّىیب هیکًًؿ، اِالض هییاؾ هیؾهؿ، هصله الیعه قا کن و لیه

اشحما٠ی، گٍایً ا٬حّاؾی، به ؾيبال پیٍك٨ث ٠لن، پیٍك٨ث   قیل ظكکث بکًؿ. اگك چًايچه هصله به ؾيبال ق٨اه هكؾم، ٠ؿالث

ث باٌؿ، قیل
ْ
ی و اوح٭الل هل

ْ
اوقی، به ؾيبال ٠ْمت هل ًْ ها ؼىاهؿ بىؾ؛ اگك هصله هك٠ىب ٤كب به ومث ایى هؿ٦ گفاقی او ٨

ها ؼىاهؿ بىؾ؛ کٍىق قا بؿبؽث گفاقی او ؾق ایى شهث گكی باٌؿ، قیل باٌؿ، هك٠ىب آهكیکا باٌؿ، ؾيبال ظاکمْیث شكیاو اٌكا٨ی

 ۿؼىاهًؿ کكؾ.

                                                           
 .۾٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ۼۻی قول هلی هباقله با اوحکباق شهايی، آهىلاو و ؾايٍصىیاو ؾق آوحايه بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايً .ۻ

 .٨٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ۻ۽  . بیايات ؾق ؾیؿاق شهاؾگكاو بىیس واليؿگی،ۼ

 .ۻ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ٧ۺی هصله ٌىقای اوالهی،  . پیام به هًاوبث آ٤ال به کاق يهمیى ؾوقه۽

 .٨٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺی ٬ٕائیه،  ئىالو ٬ىهبیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب ؾق ؾیؿاق قئیه و هى ۾.

 .۾٩۽ۻ/ ۻۻ/ ٨ۼ، ٦ۿ۽ۻويهن بهمى ی والكول ٬یام بیىث . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال هكؾم آـقبایصاو ٌك٬ی ؾق آوحايهۿ



 ۻۺۻ

 

 ػذالت َ پیؾشفت تسمك خهت دس گزاسیلايُو.3.5
هؿت،  کمٯ کًؿ و با يگاه بلًؿ ]پیٍك٨ث و ٠ؿالث[ ٬ىايیى بایؿ به جع٭٫ ایى ؾو ٌاؼُ ٠مىهی  ، همهپیٍك٨ث و ٠ؿالث  ؾق ؾهه

-های کٍىق بایؿ اظّا ٌىؾ و شایگاهی ٌایىحه قا ؾق اهحمام به ٬ايىو جك و پهًاوقجك ؾاٌحه باٌؿ. اولىیث ای هكچه ٘ىاليی گىحكه

 ۻهصله ٌىقای اوالهی یٯ قکى اواوی کٍىق و يٝام اوالهی اوث.. گفاقی بیابؿ

 ػذالت َ پیؾشفت تسمك هغیش دس زشکت اخشایی ضمايت لضاییٍ، لٌُ.3.6
باقها جکكاق ٌؿه اوث که اگك بؽىاهین  کًًؿه ؾاقؾ. های اوالهی، ي٭ً ج١ییى ٬ٕاییه ؾق پیٍك٨ث کٍىق به ومث هؿ٦  ٬ْىه

هؿا٦ الهی و اوالهی و ق٠ایث ظ٭ى٪ هكؾم جكوین ٌؿه اوث، ج١٭یب ٌىؾ، بؿوو ٔمايث اشكا همکى ظكکحی که به ومث ا

 ؾق ؾوث ٬ْىه
 
٧ و کس  ٬ٕاییه اوث. ایى، ٬ْىه  يیىث و ایى ٔمايث اشكا ٠مؿجا

ْ
اي  ٠مؿی  -قوی و ايعكا٦  ٬ٕاییه اوث که با جؽل

کًؿ. ؾق وا٬ٟ ٬ْىه ٬ٕاییه ٔاهى ِْعث ٠مل  آو شلىگیكی هی بكؼىقؾ و ال جکكاق -اي قا به يعى ؾیگك قا به یٯ يعى، ؼٙئی

ها ؾق يٝام اوالهی اوث. اگك ها جًٍه ٠ؿالحین، جٕمیى جعْ٭٫ ٠ؿالث، با والهث و  ىالو يٝام و آظاؾ هكؾم و جؤهیى ظ٭ى٪ آوئهى

ى ایى ظ٭ى٪، ؾق گكو ایى اوث که ها اقلي ؾقشه یٯ ٬ائلین، جؤهی ٬ٕاییه هیْىك اوث. اگك ها بكای هكؾم و ظ٭ى٪ آو  کاقآهؿی ٬ْىه

  هىؤله .بؿیل و ٠ٝین اوث ٬ٕاییه، ایى چًیى بی  ٬ٕاییه بحىايؿ کاق ؼىؾ قا با ٬ْىت، ٌصا٠ث و بّیكت ايصام ؾهؿ. ي٭ً ٬ْىه  ٬ْىه

ؿیل ؼىؾ قا ب کًًؿه بحىايؿ ي٭ً همحال و بی ج١ییى  ٬ٕاییه، هىؤله کمی يیىث؛ لفا همه وٜی٩ه ؾاقيؿ کمٯ کًًؿ جا ایى ٬ْىه  ٬ْىه

های ؾیگك ؼىب کاق کًًؿ، يؽىاهًؿ جىايىث ؼألهای ياٌی  ايصام بكوايؿ. اگك ؼؿای يکكؾه ایى ٬ْىه ٨لس باٌؿ، هك چه ؾوحگاه به

٬ٕاییه جعْ٭٫ پیؿا   شم به جماهیث و کماّل ٬ْىه ،ها و ٬ّىقها و ج٭ّیكها قا ُپك کًًؿ؛ ی١ًی جماهیث يٝام ال جصاولها و وىء اوح٩اؾه

 ۼكؾ.يؽىاهؿ ک

 خهادی هذیشیت َ تمُیت سَزیٍ.3.7
شهاؾی قا ؾیؿیؿ، که البحه   واله، بىیس و جعكٮ هكؾم قا ؾیؿیؿ. ؾق هیؿاو کاق و واليؿگی و پیٍك٨ث، قوظیه ؾق ؾ٨اٞ هٍث

قوايی به بن همیى قوظیه قا  ها قوىغ کكؾ. ؾق کمٯ ؾق بىیاقی ال ؾوحگاه  هؽّىَ شهاؾ واليؿگی هن يمايؿ؛ ایى قوظیه

  که هكبىٖ به همه -ؾیؿگاو کًیؿ. ایى قوظیه ؾق همه شای ؾيیا يیىث. ههكبايی و همکاقی و ؾلىىلی بكای هّیبث ؿه هیهٍاه

کكؾو، یٯ ظك٦  یٯ ظك٦ اوث؛ اها شىًٌ و جعكٮ و يٍاٖ و وقوؾ ؾق هیؿاو، بؿوو هیچ جكجیب آؾاب، بكای ؼؿهث -بٍك اوث

های ٬بل ال اي٭الب،  واقؾ هیؿاو ٌؿيؿ و جعكٮ پیؿا کكؾيؿ. بًؿه ؾق وال ؾیگك اوث. آيچه ؾق ایكاو ؾیؿه ٌؿ، ایى بىؾ: همه

ظكکث ٠مىهی، ایى   کكؾم. ایى قوظیه  ظىاؾذی هرل للمله و ویل قا ال يمؾیٯ ؾیؿه بىؾم. ؼىؾ هى ق٨حن اهؿاؾگكی و ؼؿهحگماقی

که ؾل او ال ظكکث شهاؾی گكم اوث و قوايی ايبىه، هؽّىَ هلحی اوث  کاق و ابحکاق، ایى کمٯ  ؾلىىلی، ایى وقوؾ ؾق ِعًه

وًگك  وًگكوالاو بی  بىیس ؾوقاو ؾ٨اٞ ه٭ؿن اوث؛ ایى هماو قوظیه  شىًٌ شهاؾی ؾق ؾل او وشىؾ ؾاقؾ. ایى هماو قوظیه

يٍىحًؿ جا ؼاکكیم بميًؿ. ها ایى قوظیه قا بایؿ ظ٩ٛ کًین. ایى  کكؾيؿ، قوی بىلؿولق هی شهاؾ واليؿگی اوث که ٤ىل ٌهاؾت هی

 ۽کًؿ. شهاؾی بهحك هی  ظیه با کاق ٠لمی و يٝن جٍکیالجی هیچ هًا٨اجی يؿاقؾ؛ بلکه اج٩ا٬ا کاق ٠لمی قا هن همیى قوظیهقو

 تمُیت ازغاط هغئُلیت، ایماو َ بقیشت.3.8
 ؼىؾي قا آيکه هى هی

 
 بایؿ اظىان هىئىلیث کًؿ؛ ی١ًی وا١٬ا

 
هىئىل  جىاين به ٌما شىاياو و٩اقي کًن، ایى اوث که شىاو اْوال

 با ایماو ظكکث 
 
بؿايؿ و بؽىاهؿ که ليؿگی قا با پای ؼىؾي پیً ببكؾ و ظكکث کًؿ و هرل پك کاهی ؾق اهىاز ظىاؾخ يباٌؿ. ذايیا

 بّیكت ها و يیم پیكولی بك همهی هیؿاو کًؿ ایماو ي٭ً بىیاق ههْمی ؾق پیٍك٨ث ؾق همه
 
و آگاهی ؾاٌحه   ی هىايٟ ؾاقؾ ذالرا

یى وه ؼّىِیث قا ؾق ؼىؾٌاو جؤهیى کًًؿ که البحه کاق چًؿاو آوايی يیىث؛ اها بىیاق همکى هىث هى باٌؿ. اگك شىاياو ا

ها ؾق ؾيیا پا ی بالاق جمْؿو های گىياگىو به ٠كِهکًؿ، جمْؿو  کًن که هك و١ٔی ؾيیا پیؿا کًؿ اقجبا٘ات پیٍك٨ث ؼیال هی

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/۽ۺ/٧ۺ، اوالهی هصله ٌىقای  هًاوبث آ٤ال به کاق يهمیى ؾوقه پیام به. ۻ

 .ۻ٨۽ۻ/۾ۺ/ۿۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو ؾوحگاه ٬ٕایی، ۼ

 .ۼ٨۽ۻ/ ۺۻ/ ۾ۻ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق شهاؾگكاو و کٍاوقلاو۽
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های گىياگىيی ؾق هىائل ا٬حّاؾی و ویاوی ه وشىؾ آیؿ؛ ایكاو چالًبگفاقيؿ، ٬ؿقت بمقگی ؾق ؾيیا ال بیى بكوؾ، ٬ؿقت شؿیؿی ب

جىايیؿ هى٨٭ْیث ؼىؾجاو قا جٕمیى کًیؿ. و١ی کًیؿ ایى  ها ٌما هی ی لهیًه و ٤یكه با ؾیگكاو ؾاٌحه باٌؿ، يؿاٌحه باٌؿ ؾق همه

یؿ به وشىؾ آوقیؿ، ا٠ح٭اؾم ایى اوث گىین و١ی کً وه ؼّىِیحی قا که هى گ٩حن، ؾق ؼىؾجاو به وشىؾ آوقیؿ. ببیًیؿ؛ هى که هی

٫ يیىث؛ اها ا٠ح٭اؾ ؾیگكم ایى اوث که هكکىی و١ی کًؿ، باالؼكه جى٨ی٭ی   که و١ی
ْ
ها یٯ ايؿاله يیىث، یٯ ايؿاله هن هى٨

 ؼىاهؿ ؾاٌث.

ىؾ ایى کاق قا ٬كاق ؾاقؾ. ب١ٕی ال شىاياو هىحًؿ که اگك گ٩حه ٌ» ّوّلً«گىین، ؾق ه٭ابل ظالث  آو اظىان هىئىلیحی که هى هی

 اهحعايات ؾقوی یا ٬ٕیه بکى، هی
 

بؿجكیى بال بكای شىاياو » ّوّلً«گىیؿ ّوّلًٖ ایى  ی ؾیگكی ؾق پیً اوث، هی گىیؿ ّوّلًٖ هرال

 ».ّوّلً«اوث. اظىان هىئىلیث، ی١ًی قها کكؾو ایى ظالث 

 هئهًايه واقؾ هیؿاو ٌىؾ. و١ی کًیؿ ایمايح
 
ه همهایماو هن ی١ًی ایًکه ايىاو وا١٬ا

ْ
هایحاو ی ٌما ؾل او قا ٬ىی کًیؿ. العمؿ لل

ظال بکىٌیؿ آو قا ٠می٫ کًیؿ، جا با  جىايؿ ایى قا ظه کًؿ ؾق٠یى ؾقؼٍؿ ايىاو هی هایحاو هیها ؾق ؾلپاٮ و ِا٦ اوث و ایماو

 ٭ىیث کًیؿ.های واال و اوحاؾهای ؼىب، آو قا جای هحململ يٍىؾ. با هٙال١ات ؼىب، با اوح٩اؾه ال ايىاو هك ظاؾذه

بًؿی  های شاه١ه یٯ شمٟؾق ؼىؾجاو بّیكت ایصاؾ کًیؿ. ٬ؿقت جعلیل ؾق ؼىؾجاو ایصاؾ کًیؿ؛ ٬ؿقجی که بحىايیؿ ال وا١٬یث

ای که ؾق ٘ىل جاقیػ ها  ـهًی بكای ؼىؾجاو به وشىؾ آوقیؿ و چیمی قا بًٍاویؿ. ایى ٬ؿقت جعلیل ؼیلی ههْن اوث. هك ٔكبه

 ۻؿقت جعلیل بىؾ.ؼىقؾین، ال ٧١ٔ ٬ هىلماياو

 هلی اسادٌ َ ػضم پزیشی،تمُیت هغئُلیت.3.8
جىاو کاقی  ٌىؾ، با ال٩اٚ يمی ها بایؿ پیٍك٨ث بٍىؾ. البحه با ظك٦ يمی ایى لهیًه  هلی؛ ؾق همه  پفیكی، ٠مم و اقاؾه هىئىلیث

 ۼ.قیمی اللم ؾاقؾ ايصام ؾاؾ، يىٌحى ایى چیمها قوی کا٤ف اذكی يؿاقؾ؛ جعكٮ و بكياهه

ی، جكؾیؿ قا ؾق هكؾم  ٠مم شای ؾهًؿ ایى اوث که به گاو ٨كهًگ ايصام هی کًًؿ ق جؽكیب ٨كهًگی، کاقی که جؽكیبؾ 
ْ
قاوػ هل

ث جا هی جكویس
ْ
ث قا ؾق هىائل ههْن  ٠مم کًًؿ بكوؿ؛ و١ی هی شا جىايؿ به هیچ باٌؿ، يمی  قاوػ يؿاٌحه ٠مم کًًؿ. یک هل

ْ
قاوػ هل

 ۽.يًؿ، ؾق آيها جكؾیؿ ایصاؾ کًًؿوكيىٌث کٍىق به هن بم  هكبىٖ به

یابین؛ چكا؟ چىو هك يٝاهی هرل يٝام  و جؿبیك اهام قا ؾقهی ظکمث اهام ّی یکًین، ژق٦ّ ژق٨ا اي٭الب قا بالؼىايی هی  ها و٬حی جصكبه

ای  با ایىحاؾگی المللی ؾاقؾ، ٠ؿالحی بیى های بلًؿ، با ایى ٔؿیث و هؽال٩حی که با اوحکباق و بی آقهاو شمهىقی اوالهی، با ایى

کًًؿ، هٍکل به وشىؾ  ؾاقؾ. چالً ایصاؾ هی کل٩حی های گكؾو که ؾق ه٭ابل ٌیا٘یى ٬ؿقت ؾق وكجاوك شهاو ؾاقؾ، ؾٌمى

بایؿ یک يیكو و ٜك٨یث ٠ٝیمی ال او يگهبايی کًؿ، جا بحىايؿ ایىحاؾگی کًؿ، جا   چًیى يٝاهی بؽىاهؿ بمايؿ، آوقيؿ. اگك ایى هی

ایى يیكوی يگهباو  -گك٨حه ٌؿه بىؾ  که ال هحى اوالم -هحى٧٬ يمايؿ. ؾق اي٭الب اوالهی، با جؿبیك اهام پیٍك٨ث کًؿ و  بحىايؿ

ها پیكول ٌؿ. به ا٘میًاو  قا ؾقيىقؾیؿ و بك چالً ها هكؾم، ظٕىق هكؾم. لفا يٝام اوالهی چالً ٠مم هكؾم،  ٠باقت اوث ال اقاؾه

 های وؽث و يكم که ؾق ه٭ابل او ٬كاق گك٨ث، پیكول ٌؿه اوث و به چالً  ك همهاهكول ب ٌىؾ گ٩ث که شمهىقی اوالهی جا کاهل هی

 ۾.ٌؿ ٠ىو الهی، به ٨ٕل الهی، به هؿایث الهی، بك هك چالً ؾیگكی هن ؾق آیًؿه پیكول ؼىاهؿ

 کاسی ثبات هذیشیت َ دَسی اص عیاعی.3.9
  کًن يگفاقیؿ که ایى چیمهایی که ٠ىاهل پیٍك٨ث هً هیها ؼىب پیً ق٨حه و هى ؼىا ی لهیًه ؼىٌبؽحايه کاقها جا ظاال ؾق همه

جكیى کاقها ایى  ی ذبات هؿیكیث، جکمیل بكياهه، ؾوقی ال ٨ٕاهای ویاوی. ی١ًی ال ههن ؾق ایًصا بىؾه به هن بؽىقؾ؛ ایى هىئله

                                                           
 .٧٧۽ۻ/ ۻۻ/ ۽ۻی ٨صكٕقول اي٭الب اوالهی و شىاياؤ،  ی هباقکه بیايات ؾق ؾوهیى قول ال ؾهه ۻ.

 .٨٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺقاو ظكم هٙهك قٔىی، . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوۼ

 .۽٩۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ، ٞٔؾق ظكم اهام قٔإ ۽٩۽ۻ. بیايات به هًاوبث آ٤ال وال ۽

 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/ۺۼ. بیايات ؾق شمٟ هكؾم کكهايٍاه، ۾
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ي٩ىـ کًؿ؛ ظی٧  ىٕٔوحاؾ ياي کًیؿ بیكوو هىث، يگفاقیؿ ؾق ایى هصمى٠ه ای که هٍاهؿه هی های ویاوی اوث که ایى ايگیمه

 1٘ىق ؼىب يگه ؾاقیؿ و يگفاقیؿ ]ؼكاب ٌىؾ[. ٘ىق که جاکًىو بعمؿالله ؼىب بىؾه، همیى کًؿ. و همیى اوث، ؼكاب هی

 ایشايی -اعالهی ػًافش بش تکیٍ با یهلّ  هُیت تمُیت.3.11
و   هلی  ىاياو بایؿ ال وكهایه هىیثکًن، ایى اوث که ش آيچه قا که هى اهكول به ٠ًىاو یٯ جکلی٧ بكای شاه١ه شىاو کٍىق ظه هی

ايىايی به یٯ هىیث شم١ی اظحیاز ؾاقؾ و بایؿ اظىان اشحماٞ   شم١ی کٍىق، با همه وشىؾ و همث ؼىؾ ؾ٨اٞ کًًؿ. هك هصمى٠ه

کًًؿ. ب١ٕی شاها هن قوی ٬ىهیث جکیه  و بىحگی و هىیث شم١ی کًؿ. ؾق کٍىقهای ؾيیا ه١مىال قوی ه٩هىم هلیث جکیه هی

جىايؿ ال همه اهکايات ؼىؾ بكای پیٍك٨ث و  . هلیث چیىث؟ یٯ هىیث شم١ی اوث که با بكؼىقؾاقی ال آو، هك کٍىق هیکًًؿ هی

آیؿ و  هى٨٭یث اوح٩اؾه کًؿ. اگك ایى اظىان هىیث شم١ی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ، بىیاقی ال هٍکالت بكای آو هصمى٠ه پیً هی

ها ؾق یٯ کٍىق، شم با اظىان هىیث شم١ی به  ای ال هى٨٭یث ی١ًی پاقه ها ظاِل يؽىاهؿ ٌؿ؛ ها بكای آو بىیاقی ال هى٨٭یث

و شم١ی ؾق کٍىق ها ظحی ال هلیث هن ٨كاجك اوث. ها باایًکه هلیث قا هعحكم و ه٭ؿن   هلی  ؾوث يؽىاهؿ آهؿ. ایى هىیث

٠ك٦ ویاوی ؾيیا به آو به ه١ًای هربث آو، يه به ه١ًای ه٩ًی آو؛ هماو چیمی که ؾق  -ٌمكین و بىیاق هن قوی هلیث هی

کًین؛ اها هىیث شم١ی و هلی هلث ایكاو، يٝام اوالهی اوث که ظحی ال هلیث ایكايی،  جکیه هی -ٌىؾ گ٩حه هی» ياویىيالیىن«

جكی ؾاقؾ. اهمیث ایى هىیث شم١ی به ایى اوث که هن ؾق ه٭یان ایكايی ؾاقای بالؾه  کاقایی و شفابیث بیٍحك و ظىله جؤذیك وویٟ

ها  وث، هن ؾق ه٭یان اوالهی چًیى جؤذیكی ؾاقؾ و هن ؾق ه٭یان شهايی هئذك اوث؛ ی١ًی چیمی که ؾیگك هلیثو جؤذیك ا

  کؿام ایى هیچ
ْ
 ۼی اوث.ها قا يؿاقيؿ؛ یٯ چیم ٨كاهل

 کؾُس پیؾشفت خهت دس یهلّ  تػّض  افضایؼ لضَم.3.11

ی بك قوی واؼث ؾقويی هلث اوث؛ اظیای قوض ٠مت، يه اِل  بیًیؿ جکیه کًیؿ، هی قا هالظٝه هی ٕقهٔو٬حی اؾبیات اي٭البی اهام

یٯ  ،ؼىؾبىحى، بلکه با اوحعکام واؼث ؾقويی. آيچه که ها بایؿ به آو جىشه کًین، ایى اوث که ایى با ج٩اؼك، يه با ٤كوق، يه با به

ی ه٭ابله کًؿ. ٠ىاهلی یایىحاهلث بایؿ با ٠ىاهل قکىؾ و  ؾاق اوث. یٯ کاّق هىحمك اوث، یٯ کاّق اؾاهه ،کاّق ه٭١ٙی يیىث؛ ایى

کًؿ. ب١ٕی ال ایى ٠ىاهل ؾق ؾقوو ؼىؾ هاوث؛ ب١ٕی ال ایى  وشىؾ ؾاقؾ که یٯ ايىاو پیٍكو قا، یٯ هلث پیٍكو قا هحى٧٬ هی

٠ىاهل، جمهیؿات ؾٌمى اوث. اگك بؽىاهین ؾچاق قکىؾ يٍىین، ؾچاق ـلث يٍىین، ؾچاق ٠٭بگكؾ يٍىین، ؾچاق هماو و١ٔیث 

ٌىین. بایؿ  قو هی قوبه» پیٍك٨ث«شاوث که با یٯ ه٩هىهی به يام  اي٭الب يٍىین، بایؿ ظكکحماو هحى٧٬ يٍىؾ. ایىؾولؼّی ٬بل ال 

ؾائن پیٍك٨ث کًین. ایى ٠مت هلی، ایى اوحعکام ؾقويی، ایى واؼث هىحعکن، بایىحی ؾائن ؾق ظال شلى ق٨حى باٌؿ و ها قا به 

ای ٬كاق ؾاؾ که بایؿ ؾق ایى شاؾه پیً بكوین. هكگىيه جى٧٬ ؾق ایى  قا ؾق شاؾهبا آو ظكکث ؼىؾ، ها  ٕقهٔپیٍك٨ث بكوايؿ. اهام

پیٍك٨ث ٬كاق گك٨حه اوث، اگك ایى   قوايؿ. هلحی که ال ظ٭ی٭ث ٠مت بكؼىقؾاق ٌؿه اوث و ؾق شاؾه شاؾه، ها قا به ٠٭بگكؾ هی

ىا ٬ىههن ؾاق البىاق. :«ٌىؾ که ٌكی٩ه هی  ي١مث قا ک٩كاو کًؿ، آو و٬ث هّؿا٪ ایى آیه
ْ
 و اظل

 
ه ک٩كا

ْ
فیى بْؿلىا ي١مث الل

ْ
أ لن جك الی ال

ن یّلىيها و بئه ال٭كاق ًْ پیً ها اگك ایىحاؾگی يکًًؿ و  ٌؿ، ليؿگی ؾوباقه جلػ ؼىاهؿ ٌؿ. هلث ؛ ؾيیا ؾوباقه ؾولغ ؼىاهؿ۽»شه

 ۾ا٨کى ؼىاهؿ ٌؿ. ها وایه يكويؿ، ؾوباقه هماو وؽحی و ویاهّی ؾوقاو ـلث بك وك آو

های اهام اوث، بكای قویؿو به اوز ا٠حال و پیٍك٨ث ٠باقت اوث ال  بیايات اهامٕقهٔ و هؿایث  قاه ایى هلث بمقگ ها که پكوقؾه

ؿ به اوز ا٠حال بكوؿ، که و٬حی یٯ هلث ٬ىی ٌؿ، ا٠حالی جىاي ها ظ٩ٛ کًؿ. ایى هلث هی ٠كِه  ایًکه ایى ٠مت هلی قا ؾق همه

کًًؿ.  پفیكی او ال بیى ؼىاهؿ ق٨ث؛ ؾٌمًاو ؾیگك ٘مٟ يمی هاؾی و ه١ًىی پیؿاکكؾ، اهًیث او هن کاهل ؼىاهؿ ٌؿ. ی١ًی آویب

بایؿ همیى قاه قا بكوؾ.  ؼىاهؿ ؾٌمًاو ؾیگك شكأت جهؿیؿ او قا پیؿا يکًًؿ، ؼىاهؿ به اهًیث کاهل بكوؿ، اگك هی اگك هلث ها هی

ؼىاهؿ، همیى قاه قا بایؿ بكوؾ. ؼٙك بمقگ بكای کٍىق ها شؿا ٌؿو ال هكؾم اوث؛ شؿا ٌؿو ال  اگك پیٍك٨ث و ٠ؿالث قا هی

                                                           
 .۽٩۽ۻ/ ۻۻ/ ۻۻبیايات په ال بالؾیؿ ال يمایٍگاه ؾوحاوقؾهای ٨ًاوقی يايى ؾق ظىیًه اهام ؼمیًی ٕقهٔ،  ۻ.

 .ۺ٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۼۻ  ؿاق شىاياو اوحاو ا٩ِهاو،. بیايات ؾق ؾیۼ

 .٨ۼو٩ۼابكاهین، آیات   . وىقه هباقکه۽

 .ۻ٩۽ۻ/۽ۺ/۾ۻبیايات ؾق هكاون والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی ٕقهٔ،  .۾
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 ۾ۺۻ

 

بًؿی هعکن که  ها بكای کٍىق ها ؼٙك اوث. اگك ایى اوحؽىاو های اوالهی اوث؛ شؿا ٌؿو ال ؼٗ هباقٮ اهام اوث؛ ایى اقلي

ٌىؾ جكهین کكؾ. يگفاقیؿ ایى  آوقؾ ظ٩ٛ بٍىؾ، ؼیلی ال هٍکالت قا ؾق گىٌه و کًاق ؾق ٘ىل لهاو هی اي٭الب به وشىؾ

ی ؼكابی هن  بًؿی هعکن ٌکىحه بٍىؾ، که اگك ٌکىحه ٌؿ، هیچ لؼمی هن ؾیگك ؾقهاو پیؿا يؽىاهؿ کكؾ، هیچ گىٌه اوحؽىاو

 ۻا که اهام آو قا به ها یاؾ ؾاؾه اوث، بایؿ ظ٩ٛ کًین.ای ق  بًؿی هىحعکن يٝام اوالهی ؾیگك جكهین يؽىاهؿ ٌؿ. اوحؽىاو

 هغئُالو سَصافضَو همت.3.12
های  های اي٭الب، ال ؾوقاو های ٘ىاليی و ؾٌىاق به ومث هؿ٦ ٌایؿ بحىاين بگىین، اهكول همث هىئىالو ؾولحی ؾق پیمىؾو قاه

کكؾيؿ هك چه  کكؾيؿ. ٨کك هی ٟ ؾاٌحًؿ و جّىق هیکه ؾٌمًاو و بؿؼىاهاو هلث ها ٠که ایى قا جى٬ گفٌحه بیٍحك اوث؛ با ایى

که به ٠که ٌؿ. اهكول هىئىالو و ؾولث ها، بكای ق٨ٟ  ٌىؾ؛ ؾق ظالی لهاو بگفقؾ و ال هبؿأ اي٭الب ؾوقجك ٌىین، اهیؿها کمحك هی

کًن، آيچه  ٠كْ هیي٩ه و همحٍاو ال گفٌحه بیٍحك اوث و هى  ها، اهیؿٌاو و ا٠حماؾبه ها و پیمىؾو قاه هٍکالت و گٍىؾو گكه

ه که ؾق ایى کٍىق اج٩ا٪ ا٨حاؾه که ال اول اي٭الب جا اهكول، آيچ ها همه ٌؿيی اوث. همچًاو ايؿ، ایى ها به آو همث گماٌحه قا که آو

 ۼٌبیه ه١صمه اوث. البحه هٍکالجی وشىؾ ؾاقؾ.  -های گىياگىو  های هؽحل٧ ؾق بؽً پیٍك٨ث

 اهًیت بشلشاسی.3.13
های ١٨الیث و جالي، ؾچاق هٍکل اوث؛ ؾق  ها و ِعًه ٠كِه  ههمی اوث و بؿوو اهًیث، یٯ کٍىق ؾق همه  له، بىیاق ه٭ى اهًیث

ه٭ىالجی   واليؿگی کٍىق، ؾق همه  هىائل ه١یٍحی و ٌهكويؿی، ؾق ه٭ىله  های ا٬حّاؾی، ؾق ه٭ىله پیٍك٨ث  ٠لن، ؾق ه٭ىله  ه٭ىله

اهًیث  ۽يیال اِلی و اواوی ٠باقت اوث ال اهًیث. به اقه٥او بیاوقؾ، پیً جىايؿ ا٨حؽاقات بمقگ هلی قا بكای یٯ کٍىق که هی

ايؿیٍی  گىیی و ؾوگىيه ویاوی ه١ًایً ایى اوث که ج٩کكات و ه١اق٦ ویاوی ؾق شاه١ه، ه١اق٦ وأط و ؾوق ال ي٩ا٪ و ؾوگىيه

ؼكز ؾهًؿ.  به هكؾم اهايث بهباٌؿ. ه١ًایً ایى اوث که کىايی که هحّؿی بیاو هىائل ویاوی بكای هكؾم هىحًؿ، يىبث 

کكؾو ه١اق٦ ٨کكی شاه١ه هىحًؿ، ؾقو٢ يگىیًؿ، ٨كیب  کكؾو و هًحٍك ه١ًایً ایى اوث که کىايی که هحّؿی يىٌحى و پؽً

الٝاهك ٌیكیى هن هىث، لهك هؽلىٖ يکًًؿ؛ ایى اهًیث ویاوی اوث. آو ٬لمی که  يؿهًؿ، ج٭لب يکًًؿ و ؾق ١٘اهی که ٠لی

های لوقگىی چپاولگك ؾٌمى ٜالن  با ٬ؿقت  ی ایى هلث قا ؾق ه٭ابله جالي و هصاهؿت هٝلىهايه و ٨ؿاکاقايه ؾاقؾ بیىث وال بكهی

کًؿ. آو کىی که ؾق ؾاؼل کٍىق، با اوح٩اؾه ال  ليؿ و يااهًی ٨کكی ایصاؾ هی کًؿ، ایى اهًیث ویاوی کٍىق قا به هن هی ايکاق هی

های ؾولحمكؾاو و ویاوحمؿاقاو ٨الو  ؾاقؾ ؼىاوحه اؼحیاق او گفاٌحه اوث، بكهیالمال ایى هكؾم ؾق  اهکاياجی که ٬ايىو و بیث

ؾهؿ، ایى يااهًی ویاوی و ٨کكی ایصاؾ  الٝاهك پىًؿیؿه، به ؼىقؾ یٯ ٠ؿه هی های ٠لی کًؿ و با ٬الب کٍىق ؾٌمى قا جىشیه هی

ها  کًًؿ؟ آو ها هگك چه کاق هی هكل اوث. آو کًؿ هرل هماو اٌكاق لب کًؿ. ایى هن هرل هماو ؾلؾ وك گكؾيه اوث ٨ك٬ی يمی هی

کًؿ، ال او که  کًًؿ. آيکه ایى کاق قا هی ها و ا٠حیاؾ هی ها و بیماقی آوقيؿ و شىاياو هكؾم قا ؾچاق ايىاٞ بؿبؽحی هن شًه ٬اچا٪ هی

های  ها، ِعبث ت و يىٌحىهٙبى٠ا  کًًؿ. بًؿه ؾقباقه ها قا هًعك٦ و گمكاه هی ها ـهى جك يباٌؿٖ ایى کمحك يیىث؛ اگك ؼٙكياٮ

  ؾاق ٨کك آلاؾ، ٬لن آلاؾ، بیاو آلاؾ و ه١اق٦ هًحٍكٌؿه جىايؿ هًکك ایى بٍىؾ که بًؿه ٘ك٦ که هن يمی ام. هیچ لیاؾی کكؾه

گىین بایىحی ا٨کاق و آقا و والی٫ هؽحل٧ ؾق کٍىق، به ِىقت ِعیط و  گىو ؾق ایى کٍىقم؛ ا٠ح٭اؾ هى ایى اوث. هى هی گىيه

کكؾو ظ٭ای٫ و  و جعكی٧  گ٩حى به هكؾم و ؾقو٢ يىٌحى ٌىؾ؛ اها گ٩حى ه١اق٦ گىياگىو یٯ ظك٦ اوث، ؾقو٢ؾقوث هٙكض 

 ۾جىاين ٬بىل کًن و بپفیكم، ایى ؾوهی اوث. ٌؿو، ظك٦ ؾیگكی اوث؛ آيچه که هى ؾق باب هٙبى٠ات يمی بلًؿگىی ؾٌمى

های ی اللم بكای پیٍك٨ث ای، لهیًه ق٨حه اوث. ؾق هك شاه١هوؽى   ، ي١مث بمقگی اوث. ؾق ٬كآو هن قاشٟ به اهى و اهًیث اهًیث

ؾهًؿ؛ ؾق لیك ٨ٍاق  ای هىحًؿ که ؾق ٨ٕاهای يااهى هن کاقهای بمقگی ايصام هی اوث. البحه ا٨كاؾ بكشىحه  هاْؾی و ه١ًىی، اهًیث

که ؾق هماو يااهًی هن کاقهای  گىيه که ٬بل ال اي٭الب ؾق ایى کٍىق بىؾ، کىايی بىؾيؿ های ٜالن و وحمگك هماواؼحًا٪ قژین

                                                           
 .٨٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق والگكؾ قظلث اهام ؼمیًیٕقهٔ،  .ۻ

 .ۿ٨۽ۻ/٨ۺ/ۺۼ، بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم ٌاهكوؾ .ۼ

 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۿۻ  . بیايات ؾق ِبعگاه هٍحكٮ يیكوهای يٝاهی و ايحٝاهی اوحاو کكهاو،۽

 .٧٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۺۻايات ؾق هكاون ؾیؿاق گكوه کریكی ال وپاهیاو و بىیصیاو ؾق هٍهؿ، . بی۾
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هن ايىا٠ی ؾاقؾ؛   اوث. اهًیث»  اهًیث«ی اول  کكؾيؿ؛ لیکى ٌٖك ظكکث ٠ٝین اشحما٠ی بكای یٯ هلث، ؾق ؾقشه بمقگی هی

کًیؿ ؾق ب١ٕی ال هًا٫٘ ٠الن، ال لعاٚ يٝاهی و ايحٝاهی  يٝاهی و ايحٝاهی اوث که ٌما هالظٝه هی  ها اهًیث یکی ال آو

ها  ی ایى ویاوی و ا٬حّاؾی و ٨کكی و ٠٭یؿجی هن ؾاقین که همه  اوث. اهًیث  ی اهًیث ایى، بؽٍی ال ه٭ىله يااهًی هىث.

٠میم، ـهى و ٨کك ؼىؾجاو قا  کًن که اللم اوث ٌما شىاياو ها و شمالجی قا ٠كْ هیه٭ىالت بىیاق بااهمیحی اوث. هى وك٨ّل

ه بكای اوحًحا
ْ
ّی زواقؾ ایى ه٭ىله کًیؿ جا او ٌاء الل

ْ
 ۻجاو ه٩یؿ باٌؿ. های کل

ی اهًیث،  چ٭ؿق اهمیث ؾاقؾ، ال بكؼىقؾ ؾٌمى با ه٭ىله  اگك بؽىاهین ؾقوث جٍؽیُ ؾهین که بكای پیٍك٨ث یٯ کٍىق، اهًیث

 ٌىؾ ایى قا ٨همیؿ. و٬حی اي٭الب پیكول ٌؿ، ؾق وا٬ٟ یٯ هايٟ بمقگ ال ه٭ابل هلث ایكاو بكؾاٌحه ٌؿ که بحىايؿ ؾق هیؿايهایی که هی

های گفٌحه قا بکًؿ. يٝام اوالهی آهاؾه بىؾ که هؿایث هايؿگی ؾق ٘ىل ِؿ وال، ِؿ و پًصاه وال ٠٭ب هايؿه بىؾ، شبكاو ٠٭ب

ی هىائل  ی ٠لن و ١ًِث و ؼىؾک٩ایی و ؾق لهیًه ی ایى هیؿايها بك ٠هؿه گیكؾ و هلث ایكاو ؾق لهیًه ؾق همه  هكؾم قا ؾق پیٍك٨ث

ايؿالی ؾق  ی، به ظكکث ٠ٝیمی ؾوث بميؿ و آو قا ٌكوٞ کًؿ. اولیى کاقی که ؾٌمًاو بكای وًگ٨کكی و ٠ملی و هاْؾی و ه١ًى

ی ؼیلی اواوی و ههْمی بىؾ. هماو  ایى قاه ايصام ؾاؾيؿ، ایصاؾ يااهًی بىؾ؛ ی١ًی هكلهای ها قا يااهى کكؾيؿ. ببیًیؿ؛ ایى يکحه

آيصا که جىايىحه بىؾيؿ، و١ی کكؾه بىؾيؿ يگفاقيؿ ایى اي٭الب پیكول  هایی که جاها بىؾ؛ هماو ٬ؿقت ؾٌمًايی که اي٭الب ٠لیه آو

 ۼکكؾيؿ. ی ایصاؾ يااهًی ٠لیه ایى هلث و ایى اي٭الب اوح٩اؾه هی ٌىؾ، ب١ؿ ال آيکه اي٭الب پیكول ٌؿ، بكای ه٭ابله با آو، ال ظكبه

  تهلّ  َ دَلت همبغتگی.3.14
هىؾه اوث که ٌماها بایؿ با هن باٌیؿ،اجعاؾ ؾاٌحه باٌیؿ، وظؿت. اگك کىی ها ؾيبال ایى باٌین که ا٘ا٠ث ؼؿا بکًین. ؼؿا ٨ك

کاق که هىث هیچ، ؼائى که هىث هیچ، ه١ّیث یٯ ه١ّیحی اوث  یٯ کلمه بگىیؿ که به ایى وظؿت ِؿهه بميؿ، ایى ه١ّیث

کًی بكای ایى وظؿت بٍىؾ، ایى وظؿجی که ا آلو ؾق بیى هلث ها هىشىؾ که همکى اوث که یٯ کٍىقی قا به هن بميؿ. اگك کاٌق

ها هىشىؾ اوث، اگك یٯ ي٩ك ؼؿٌه بکًؿ بك ایى، بؽىاهؿ به هن بميؿ ایى وظؿت قا، ایى، ه١ّیث ؼؿا قا   و هلث  اوث، بیى ؾولث

کكؾه اوث و ؾق ظٕىق ؼؿا، ه١ّیث ؼؿا قا کكؾه اوث و ٠الوه بك ایى، شًایث بك شمهىقی اوالم کكؾه. اگك ایى ه١ًا ؾق ـهى 

ٌؿ که ؼؿا ٨كهىؾه اوث که با هن باٌیؿ، جًالٞ با هن يؿاٌحه باٌیؿ، ؼؿا ٨كهىؾه اوث که وظؿت ؾاٌحه باٌیؿ، و ها ايىاو با

ه«جىايؿ به هن بميؿ، ایى وظؿت، الهی اوث، ایى  ؼىاهین ؾاٌحه باٌین، ایى وظؿت قا کىی يمی بكای ؼؿا وظؿت هی
َّ
» یؿ الل

ه«اوث. 
َّ
ؼىاهن بکٍن، اگك هن  جىايؿ به هن بميؿ. اها اگك بكای ؼىؾم هی هی ى قا کىی يمیاوث، ای» ۽ أیؿی«٨ى٪ همه » یؿ الل

 ۾گىین وظؿت پیؿا کًیؿ که ؼىؾم به يىایی بكون، ایى هال ٌیٙاو اوث، هیچ اذكی يؿاقؾ، ی١ًی اذك وىء ؾاقؾ بكای ايىاو. هی

جاکًىو  ال هٝاهك اواوی ظکىهث هكؾهی اوث وو پیىيؿ ٠ا٩٘ی و ٠٭یؿجی هكؾم با هىئىالو کٍىق، یکی   و هلث  ؾولث  همکاقی

ه ٠لیهٔ  گكه
ْ
ىاو الل گٍای هىائل بىیاق ههمی بىؾه اوث و بایؿ همیٍه با هماو ٬ْىت و اوحعکام با٬ی بمايؿ. اهام بمقگىاق ها ٕٔق

ايؿ و اهكول که  ؾهواله، همىاقه هكؾم قا جىِیه به همکاقی و کمٯ يمى ی ؾوقاو ؾه های همههای هؽحل٧ و يىبث به ؾولث ؾق ؾوقه

یی  های ٌاؼُ اي٭الب و یکی ال ٌاگكؾاو و یاقاو ؾیكیى اهام اهث، با هصمى٠ه ؾولث شمهىقی اوالهی، با هؿیكیث یکی ال چهكه

ؿ و جىو١ه قو اوث، ایى پیىيؿ و  های اي٭الب ؾق وٙط شهاو قوبهی هلی و ؾ٨اٞ ال اقلي ال کاقهای بمقگ بكای پیٍك٨ث کٍىق و ٌق

ه همیىجك باٌؿ و بعمؿ همیٍه بایؿ هىحعکنِمیمیث، ال 
ْ
 ۿ٘ىق يیم هىث. الل

 ی اعالهییتمُیت دعتگاٌ اخشا.3.15
ی اوالهی، ظکىهث اوالهی و ؾولث اوالهی و به ج١بیك قوًٌحك ؾوحگاه اشكائی  ؾق شاه١ه  های اوح٭كاق ٠ؿالثیکی ال اهكم

بكین که ٌاهل ؾوحگاه ٬ايىيگفاقی و ظکىهث به کاق هیی  ه ه١ًای هصمى٠هاوالهی اوث؛ چىو ؾولث و ظکىهث قا یٯ و٬ث ب

                                                           
 .٧٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۺۻ.  بیايات ؾق هكاون ؾیؿاق گكوه کریكی ال وپاهیاو و بىیصیاو ؾق هٍهؿ، ۻ

 .٧٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۺۻ. بیايات ؾق هكاون ؾیؿاق گكوه کریكی ال وپاهیاو و بىیصیاو ؾق هٍهؿ، ۼ

 . شمٟ یؿ: ؾوث.۽

 .٦ۺۼ-ۿۺۼ؛ َ ٩ۻ عی٩ه اهام ؛ ز. ِ۾

 .٦٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۺۻ. پیام به هًاوبث اولیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ ۿ
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ی ٬ٕائی که  گفاقی و ٠الوه بك ٬ىهی ٬ايىو ی ٬ٕائیه و ؾوحگاه اشكائی همه هىث، ایًصا هًٝىق هى آو يیىث؛ ٠الوه بك ٬ىه ٬ىه

که با ایى ٬ؿقت، با ایى ٬ىه،  ی اشكائی و ؾوحگاه اشكائی قا بگیكيؿ، یٯ ٬ؿقجی هن هح١ل٫ اوث به ٬ىه  بایؿ ه٭ابل جؽل٩ات ال ٬ايىو

ی ٬ىايیى اوالهی و اِىل اوالهی ؾق شاه١ه ظٕىق ؾائمی ؾاٌحه باٌؿ و جؽل٩ات قا  با ایى ا٠مال ي٩ىـ و ٬ؿقت بایؿ ؾق هعؿوؾه

ك ببیًؿ و بًٍاوؿ و ال آيها شلىگیكی کًؿ، ٜالن قا ال ٜلن هًٟ کًؿ، ب٥ی و ٥٘یاو و ج١ؿی و جصاول قا اشاله يؿهؿ و ؼالِه هٝه

-ی ١٨الیث ظاکمیث اوالهی باٌؿ؛ ی١ًی ؾولث اوالهی و ؾوحگاه اشكائی اوالهی و ظاکن اوالهی بایؿ ظٕىق کاهلی ؾق همه

 ۻهای شاه١ه ؾاٌحه باٌؿ.

 عاصی هقذاق بذَو ػذالت،  هغالبٍ.3.16
همیى اوث که  ٠ؿالث کىجاهی يکًیؿ؛ ایى ٌؤو ٌماوث. شىاو و ؾايٍصى و هئهى ٌؤيً  یٯ لعٝه ال ؾقؼىاوث و هٙالبه

ه يٝام هىث. البحه جؽل٩اجی هن همکى اوث   ایى ٨کك هن با همه  ٠ؿالث قا بؽىاهؿ. پٍحىايه
َّ
وشىؾ، ؼىؾم هىحن و اهكول بعمؿالل

والی يکًیؿ. و٬حی  ؼىاهی قا ٨كیاؾ کًیؿ؛ اها ايح٭اؾ ٌؽّی و هّؿا٪ جاو ایى باٌؿ: گ٩حماو ٠ؿالث ايصام بگیكؾ؛ ٌما لقيگی

 اظحمال ؾاقؾ اٌحباه کكؾه باٌیؿ؛ هى هی ٪ جکیه هیٌما قوی یٯ هّؿا
 
يه  -کًن بیًن ؾیگك. هى هىاقؾی قا هٍاهؿه هی کًیؿ، اوال

قوی  ٠ًىاو ٨ىاؾ، یا به ٠ًىاو کس کًًؿ؛ یا به که قوی یٯ هّؿا٪ ؼاِی جکیه هی -های اشحما٠ی گىياگىو ؾق ؾايٍگاه، ؾق گكوه

 ال شكیاو ا٘الٞ ؾاقم و هی٠ًىاو ؼٗ و ؼٙىٖ ٤لٗ. بًؿه هرال   ویاوی، یا به
 
شىقی يیىث و آو کىی که ایى  بیًن ایى  اج٩ا٬ا

کًیؿ، هن اظحمال اٌحباه هىث،  ظك٦ قا لؾه، ال ٬ٕیه ا٘الٞ يؿاٌحه اوث. بًابكایى و٬حی ٌما قوی ٌؽُ و هّؿا٪ جکیه هی

 -ٌکى ؼٙكياکًؿ های ٬ايىو ؾاو ام ٬ايىو هکه هى گ٩ح -ٌکى ؾاّو ٬ايىو ؾهیؿ بكای ایًکه آو لقيگ ٬ايىو ای به ؾوث هی هن وویله

٠ًىاو ه٩حكی یٯ ٌؽّی قا ه١ك٨ی  جىايیؿ بکًیؿ؟ اگك یٯ ي٩كی به ای هی بحىايؿ ٠لیه ٌما اوح٩اؾه کًؿ. ٌما ال ؾاؾوحاو چه گله

ا٨حكا گ٩حه ٌؿه کًؿ و بگىیؿ آ٬ا او ایى ا٨حكا قا به هى لؾه. ؼب، ٌؤو آو ٬أی ایى يیىث که بكوؾ ؾيبال هاهیث ٬ٕیه. اگك ایى 

جىايین ال او گله کًین. ٌما لقيگی کًیؿ،  کًؿ؛ لفا يمی ٬ايىيی آو ٬أی قا هلمم به ايصام یٯ کاقی هی  باٌؿ، لؾه ٌؿه باٌؿ، هاؾه

ٌما اون يیاوقیؿ، ٌما قوی هّؿا٪ جکیه يکًیؿ؛ ٌما پكچن قا بلًؿ کًیؿ. و٬حی پكچن قا بلًؿ کكؾیؿ، آو کىی که هصكی اوث، آو 

آو کىی هن که ٨كیاؾ هكبىٖ به  کًًؿ. ظىاب کاق ؼىؾٌاو قا هی ،ؼىاهؿ کاق ايصام ؾهؿ، همه ؾق هعیٗ اشكا هی کىی که

 ۼکًؿ و کاق پیً ؼىاهؿ ق٨ث. هعحىای ایى پكچن قا بلًؿ کكؾه، اظىان ؾلگكهی هی

 لُايیى َ اخشای خُب َ لُیيظاست .3.17

ؿ  -ؤکیؿ ؾاقم که ٌما ؾووحاو ٠میمبك لیكهصمى٠ه هن ؼیلی ههن اوث. هى اِكاق و ج  يٝاقت که هىئىالو باال و هؿیكاو اٌق

های بیًا و بّیك و بال ٌماوث که و٬حی ؾق ی ؼىؾجاو قا بىیاق اهمیث بؿهیؿ. چٍن ی يٝاقت بك لیكهصمى٠ه هىؤله -هىحیؿ

٩٤لث کكؾیؿ، همکى اوث ؾق کاق قا جٕمیى کًؿ. اگك چًايچه ٌما   جىايؿ ِعث کاق و پیٍك٨ث چكؼؿ، هی ی هىئىلیححاو هی ؾائكه

ای قا بميؿ و  های ايىايی هرل هاٌیى يیىحًؿ که ايىاو یٯ ؾکمه ایؿ يابىاهايی ايصام بگیكؾ. هصمى٠ه هماو بؽٍی که ٩٤لث کكؾه

ها و  ها، ٨کكها، يٝكها، ولی٭ه هایی ال اقاؾه های ايىايی هصمى٠ه ؼىؾ ٌكوٞ کًؿ به کاق کكؾو. هصمى٠ه ؼىؾی ایى هاٌیى به

ی  های ي٩ىايی ِعیط و ٤لٗ هىحًؿ. ؼب، ایى چیمی قا که ٌما جّمین گك٨حیؿ، جؿبیك کكؾیؿ و بًاوث ؾق هصمى٠هؼىاهً

های گىياگىو بكؼىقؾ بکًؿ و  ها و اقاؾه ها و ٨کكها و ولی٭هٌما ايصام بگیكؾ، همکى اوث یٯ شا با یٯ هاي١ی ال همیى ؼىاهً

گكؾؾ.  کًؿ؛ یٯ شكیاو باقیٯ، به یٯ قیگ هن بكؼىقؾ کًؿ بكهی بكؼىقؾ هیهحى٧٬ بٍىؾ. هرل یٯ شكیاو آبی که به یٯ وًگی 

 ۽ٌىؾ هگك با يٝاقت. يٝاقت، بىیاق ههن اوث. ؼب، بایؿ ایى هايٟ قا بك٘ك٦ کًیؿ. ایى يمی

ی ؾق ایى يیىث و باقها هن ایى قا گ٩حه» اشحما٠ی  ٠ؿالث«ی شْؿی ؾاقم که بعد  هى یٯ ٠٭یؿه
ْ
حها آو ام هً بایؿ ج١٭یب ٌىؾ ٌک

های ؾولحی هىحًؿ که بایىحی ؾيبال کًًؿ. یٯ ه٭ؿاق ال  های ٬ٕائی و ؾوحگاه کىی که بایؿ ج١٭یب کًؿ، بًؿه يیىحن؛ ؾوحگاه

  ایى ٬ٕیه بایؿ به بكکث ٬ىايیّى ؼىب ظل ٌىؾ؛ یٯ ه٭ؿاق بایؿ به بكکث اشكا ظل ٌىؾ؛ یٯ ه٭ؿاق هن بایؿ به بكکث بالقوی

                                                           
 .٦٦۽ۻ/ ۺۻ/ ۻۻهای يمال شم١ه جهكاو،  . ؼٙبهۻ

 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ، ی ٌیكالها ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه  بیايات .ۼ

 .٨٧۽ۻ/ ٦ۺ/ ۼۺشمهىقی و ا٠ٕای هیئث ؾولث،  ؾیؿاق قئیه. ۽
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هكظال، هى  ی ؼىؾٌاو. به های لیكهصمى٠ههای ؾولحی، يىبث به بؽً ٌىؾ؛ ی١ًی ؾوحگاههای بكجك و باالجك ظل  ؾوحگاه

ٌىؾ؛ يه ایًکه هیچ کاقی  البحه کاقهایی هن هی ام و اهیؿواقم که پیً بكوؾ. ٠٭یؿه ی ایى ياهه هن يىبث به ایى ٬ٕیه، با يىیىًؿه

گیكؾ؛ لیکى  هایی ؾاؾيؿ و کاقهایی هن ايصام هیؾم. گماقيی ٬ٕائْیه وئالی کك  يٍىؾ. بًؿه چًؿی پیً ؾق همیى لهیًه ال ٬ْىه

 ۻؼىاه هىحیؿ. قويؿ کاق ٘ىقی يیىث که بًؿه قا هن قأی کًؿ؛ چه بكوؿ ٌما قا که شىاو و آقهاو

 هباسصٌ با فمش، فغاد َ تبؼیض.3.18

 هحَسیت هجبسصُ ثب فمش، فؼبد ٍ تجؼین.3.18.1

  به آو هكکم ٬ؿقت چه هصله، چه قیاوث شمهىقی، چه شاهای ؾیگك؛ هكشا که کًًؿ، آو کىی قا هكؾم آو کىی قا ايحؽاب هی

٠ؿالحی و  ؼىاهؿ ایى هملکث قا ال ٨٭ك و جب١یٓ و بی های اوالهی هی٨كوحًؿ که ه١ح٭ؿيؿ بكاوان اقلي اوث هی  ايحؽاب  شای

 ۼهایی که ؾاقؾ، يصات ؾهؿ.ی ٧١ٔ ب٭یه

ٌىؾ ال هًابٟ هلی اوحؽكاز گكؾؾ و به ؾوث آیؿ، اوال به ٌکل بهیًه  هی  که  همکًی  هباقله با ٨٭ك، ی١ًی جالي بكای ایًکه ذكوت

اوحؽكاز ٌىؾ، و ب١ؿ به ٌکل بهیًه هّك٦ ٌىؾ و اوكا٦ يگكؾؾ. ٨ىاؾ، ی١ًی ٨ىاؾ اؼال٬ی، ٨ىاؾ کاقی، ٠ؿم اظىان وشؿاو 

های  ها و ١ٌبه ها ٌاؼه های هكؾم. ایىىؾق ج٭ؿین ؼؿهات ٠مىهی، ٠ؿم اظىان هىئىلیث ؾق هىاشهه با ا٨کاق ٠مىهی و با ـه

های بؿؼىاه بیایؿ و ٨ىاؾ اوث. هىئىالو، ٨كلايگاو، ؾلىىلاو و کىايی که با ا٨کاق ٠مىهی، هىاشهًؿ، يبایؿ بگفاقيؿ که ؾوث

های اؼحال٦ قا ؾق ٨ٕای ـهًی جمقی٫ کًؿ. ... یٯ کاق ههن ؾیگك، هباقله با جب١یٓ اوث. جب١یٓ، ی١ًی به شای هیکكب

ها بٍىؾٖ يحیصه، ایى بٍىؾ  ی قابٙه ی ؼؿا و ٬ايىو، هالظٝه ی اوحع٭ا٪، به شای هالظٝه ها، به شای هالظٝهی ٬ابلیث هالظٝه

هايؿ؛ اها اٌؽاِی هن  گكؾؾ و آو قووحا هعكوم يمی که اگك به اهل یٯ قووحا چًؿ هیلیىو ؾاؾه ٌىؾ، ليؿگی یٯ قووحا هحعىل هی

های ظ٭یك و کىچٯ، ِك٦ یٯ هیهمايی، ِك٦ یٯ کاق جصملی، ِك٦ یٯ کاق ٤یك  ِك٦ ؼىاوحه ها قاٌىيؿ که هیلیىو پیؿا هی

 ۽ٔكوقی و اظیايا هٕك بکًًؿٖ

بك هعىق ایى  -اگك وا١٬ا اِالظات باٌؿ -اوث که ها با ٨٭ك و ٨ىاؾ و جب١یٓ هباقله کًین. هك اِالظاجی  ایى  اِالظات  اوان

 ۾چكؼؿ. هی

ی با اهكیکا، ؼؿهث  کًن: بمقگحكیى هباقله جکكاق هی  ام، اهكول هن هصؿؾا ؾق ایى هعٕك ٠ام قها گ٩حهی هىئىالو کٍىق با هى به همه

ؼىاهؿ با ؾٌمًاو ایى  ی اواوی کًؿ، بایؿ به ایى هكؾم ؼؿهث کًؿ. هكکه هی ؼىاهؿ با اهكیکا هباقله هی  به ایى هكؾم اوث. هكکه

ًؿ. ابماقهای ؾٌمى ؾق ؾقوو کٍىق و يٝام ها ٠باقت اوث ال ٨ىاؾ، جب١یٓ و ی ٠ملی کاقآهؿ کًؿ، با ٨ىاؾ هباقله ک هلث هباقله

ی اقکاو يٝام اوث. به هكؾم  ی ٬ٕائیه و همه ی ؾولث و هصله و ٬ىه ها هباقله کًین. ایى وٜی٩ه ی ٘ب٭اجی. ها بایؿ با ایى ٨اِله

وشه يپفیكيؿ و جعمل يکًًؿ؛ ایى بمقگحكیى  هیچ های ظکىهث به ی ؾوحگاه ؼؿهث کًًؿ، با ه٩ىؿ هماٌات يکًًؿ، ٨ىاؾ قا ؾق بؿيه

 ۿؼؿهث اوث.

٠ؿالث پیگیكی   اشكای  ٘ىق شؿی ؾق ایى کٍىق بایؿ با ٨٭ك و ٨ىاؾ و جب١یٓ هباقله ٌىؾ. ٠الز هٍکالت ایى کٍىق ایى اوث که به

گايه اوث؛ ا٠ن ال  کاقهای ٬ىای وه٘ىق وا١٬ی هباقله ٌىؾ؛ ایى کاقها،  ٌىؾ؛ جب١یٓ بكؾاٌحه ٌىؾ؛ با ٨ىاؾ و ٨٭ك و ٠ىاهل ٨٭ك به

 ٦ی هصكیه اوث. جكیى بؽً ؾق اؼحیاق ٬ىه ی ٬ٕائیه. البحه ههن ی ه٭ًًه و ٬ىه ی هصكیه و ٬ىه ٬ىه

                                                           
 .٧٨۽ۻ/ ٩ۺ/ ۻۺهای ؾايٍصىیاو ؾق ؾايٍگاه ١ًِحی ٌكی٧،های قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی به پكوً. پاوػۻ
 .٧٩۽ۻ/ ۼۺ/ ۽ۼ  ی جهكاو، های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبهۼ

 .٧٩۽ۻ/ ۿۺ/ ۽ۺ  ؾبیل،. بیايات ؾق شمٟ هكؾم اوحاو اق ۽

 .ۻ٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٦ۼ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال هؿیكاو و هىئىالو ولاقت آهىلي و پكوقي۾

 .ۼ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق چهاقؾهمیى والگكؾ قظلث بًیايگفاق شمهىقی اوالهی ایكاو ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۿ

 .۽٨۽ۻ/ ۻۻ/ ۺۻك، . بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم پاکؿٌث، ؾق والكول ٠یؿ و١یؿ ٤ؿی٦
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و پایبًؿی به اِىل اي٭الب، بؿوو هصاهؿت ؾق قاه   اوث  های ٘كال اولؾق يٝام اوالهی، ق٨ٟ ٨٭ك و هعكوهیث، ؾق ٌماق هؿ٦

 ۻه١ًی و اؾ٠ایی پىچ اوث. ت هىح٩١ٕاو و هعكوهاو، وؽًی بیيصا

ای اوث که هكکه او ٌاء الله  ی ٨٭كلؾایی و قواو کكؾو کاق ا٬حّاؾی ؾق کٍىق، ال شمله هىائل بىیاق ههن اوث؛ هىؤله هىؤله

های ؼىؾ ٬كاق  ی بكياهه اهىق ا٬حّاؾی کٍىق و بك٘ك٦ کكؾو هٍکالت هكؾم قا وكلىظه  و پیٍك٨ث  شمهىق ٌؿ، بایؿ گٍایً قئیه

 ۼؾهؿ.

ای، ال قاه اوح٭كاق ٠ؿالث اشحما٠ی و يٝام ٠اؾاليه ؾق هعیٗ شاه١ه اوث، جا کىايی که  ٌکل اِىلی ؾق هك شاه١ه  ٨٭ك به  ٠الز

ی ؾولحی  ايؿالی به ظ٭ى٪ ؾیگكايًؿ، يحىايًؿ ذكوجی قا که ظ٫ همگاو اوث، به وىؾ ؼىؾ هّاؾقه کًًؿ. ایى یٯ وٜی٩ه اهل ؾوث

های اشحما٠ی ٨٭ٗ ؾق بلًؿهؿت و  ی وًگیًی بك ؾوي ؾاقيؿ. اشكای بكياهه ی ؼىؾ وٜی٩ه ظکىهحی اوث؛ اها هكؾم هن به يىبه و

های اشحما٠ی به ذمك بكوؿ و ٌاهؿ هعكوهیث هعكوهاو  ٌىؾ هًحٝك هايؿ جا بكياهه پفیك اوث؛ اها يمی هؿت و به جؿقیس اهکاو هیاو

 ۽جىايًؿ ؾق ایى قاه جالي کًًؿ. ی کىايی اوث که هی ی ؼىؾ هكؾم و همه ى وٜی٩هو ٨٭ك گكوًگاو ؾق شاه١ه بىؾ. ای

ٓهّلَها«٨كهایؿ:  هی]اهیك المئهًیى ٠لیه الىالم[ 
َ
ّْ ّهٓى ّا٠َٓىاّل أ ٓق

َ ٓ
ل

َ
َما ُیٓئَجی َؼَكاُب ا ؾوحی هكؾم لهیى  ویكايی لهیى ال جًگ؛۾»َو ّايَّ

ی ٨لى٩ی بیاو  ٌىؾ. ظٕكت ایى قا به ٠ًىاو یٯ يکحه لهیى ویكاو هیؾوث بىؾيؿ،  ٌىؾ؛ ی١ًی و٬حی هكؾم جًگ ظاِل هی

ی هن که ایًصا هی کًًؿ؛ به ٠ًىاو یٯ وا١٬یث بیاو هی يمی گىیًؿ، هماو وكلهیى هّك اوث که هالٯ اٌحك ؾاقؾ  کًًؿ. أق

گىیًؿ  هّك ٬ابل ه٭ایىه اوث. هی ی ؾیگك ؾيیا که ظاکمی ؾاقؾ، با و٬ث ٌام و ٠كا٪ و ایكاو و هؿیًه و هك ي٭ٙه قوؾ. البحه آو هی

قوی، اگك جىايىحی هكؾهً قا ذكوجمًؿ کًی، آباؾ ؼىاهؿ ٌؿ؛ اها اگك هكؾم قا ٨٭یك يگه ؾاٌحی یا  وكلهیًی که جى ؾاقی به آيصا هی

با ٨٭یك کكؾی و يحىايىحی، ایى وكلهیى هن آباؾ يؽىاهؿ ٌؿ؛ ویكايه ؼىاهؿ هايؿ. هكؾم هىحًؿ که بایؿ با يٍاٖ ؼىؾٌاو و 

کًؿ. ب١ؿ  ٌاو قا آباؾ کًًؿ. ابحکاق آظاؾ هكؾم اوث که همه شای لهیى قا آباؾ هی کًًؿ، وكلهیى هایی که پیؿا هی جىايایی

َها: «٨كهایًؿ هی
ُ
ٓهل

َ
َما ُی١ّٓىُل أ ٌىيؿ. ظٕكت با الم ج١لیل  ؾوث هی ؛ اها اللم اوث: هكؾم جًگ اوث  ا١٨ال  ا٠ىال، باب». َو ّايَّ

ّٟ إّلّ «٨كهایًؿ:  هی َصٓم
ٓ
ل
َ
ی ا

َ
ّة ٠َل

َ
ُىال

ٓ
ل
َ
ٓي٩ُّه ا

َ
َكا٦ّ أ

ٓ
ٌىيؿ؛  ها هىحًؿ که هىشب ٨٭ك هكؾم هی ٨٭ك هكؾم، ج٭ّیك ٨كهايكوایاو اوث؛ آو ؛»ٌ

 ۿٌىؾ. ؼىاهًؿ؛ ایى هىشب ٨٭ك هكؾم هی آیؿ، بكای ؼىؾٌاو هی ؾوث هی چىو آيچه قا که ال ذكوت و هًا٨ٟ به

 فؼبد ثب هجبسصُ.3.18.3

 -های هىئىالو کٍىقهاوث. یکی ال بمقگحكیى هىئىلیث ی آو ی ؾاقؾ که ٨ىاؾهای هالی و ا٬حّاؾی ال شمله٨ىاؾ ايىاٞ و ا٬ىاه

ی ٬ٕائیه و  ی ؾولث ٬كاق گیكؾ. البحه ٬ْىه ج١٭یب ه٩اوؿ هالی و ا٬حّاؾی اوث که بایؿ ؾق بكياهه -شمهىقی هعحكم ال شمله قئیه

ًه هن ؾق ایى لهیًه هىئىلًؿ و ؼىٌبؽح ٬ْىه ًْ ی  بایؿ شْؿی ٌىؾ و ؼىؾ قا ؾق هكظله کًًؿ. ایى هباقله هایی هن هی ايه همکاقیی ه٭

ی ا٬حّاؾی و هالی یکی ال کاقهایی اوث که به گٍایً ا٬حّاؾی کٍىق هن کمٯ ؼىاهؿ کكؾ.  ٠مل يٍاو ؾهؿ. هباقله با ه٩ىؿه

ال آو جكویؿ و با آو ه٭ابله و هباقله کكؾ.  های ٨ىاؾ اوث که به ٌْؿت بایؿیکی ال هىايٟ پیٍك٨ث ا٬حّاؾی کٍىق، وشىؾ گلىگاه

شمهىق هعحكم، هن به قئیه هعحكم  ای که يىٌحن، هن به قئیه ی هٍث هاؾه البحه کاق وؽحی هن هىث. هى ؾق شكیاو آو ياهه

جهاشن  ی شْؿی و وا١٬ی اوث. ه٩ىؿیى با ٨ىاؾ، یٯ هباقله  ی ٬ٕائیه و هن به قئیه هعحكم هصله گ٩حن که بؿايیؿ هباقله ٬ْىه

ؼىاهًؿ کكؾ و ٨ٍاق ؼىاهًؿ آوقؾ؛ لفا کاق وؽحی اوث. بكای ه٭ابله با ٌیىٞ ٨ىاؾ ا٬حّاؾی و هالی، بایؿ لبان هباقله به جى 

 ٦کكؾ.
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 ٩ۺۻ

 

ی هىئىالو کٍىق ب٩همًؿ. ٨ىاؾ ی١ًی چه؟ ٨ىاؾ ی١ًی  با ٨ىاؾ اوث. ایى قا بایؿ همه  جكیى هىائل ها، هباقله اهكول یکی ال ههن

های  المال ایى هلث بی٩حًؿ و کیىه شايب، به شاو بیث به ی ظ٫ ؾايی، با لباو چكب و يكم و با چهكه لقيگی، با ٬ايىو ایًکه کىايی با

ِك٦ واؼحى ُپل و قاه و وؿ و  -ی ایى کٍىق که بایؿ ِك٦ هكؾم ٌىؾ ؼىؾ قا ُپك کًًؿ. ایى کاق چًؿ ٔكق ؾاقؾ: یکی ایًکه ؼمايه

بیًیؿ  قوؾ. و٬حی ٌما هی به شیب یٯ ي٩ك یا یٯ شمٟ ؼاَ هی -او ؾاؾو به ليؿگی هكؾم ٌىؾآبكوايی و آباؾ کكؾو قووحاها و واه

المال قا ؾق ًِؿو٪ ٌؽّی ؼىؾ ٬كاق  هیلیاقؾ جىهاو ال پىل بیث هاؾه -وه، چهاق وال -یٯ ي٩ك آؾم ؾق ٘ىل هؿت کىجاهی

 هم  ؾهؿ، ه١ًایً چیىث؟ ه١ًایً ایى اوث، آو پىلی که با آو هی هی
 

ت ببكيؿ و ٌؿ هرال
ْ

اق قووحا قا آباؾ کكؾ که هكؾم ال ليؿگی لف

شايب و با  به ی ظ٫ ی ليؿگی قاظث قا بچًٍؿ، یٯ ي٩ك بحىايؿ با لقيگی، با لباو چكب و يكم، با چهكه ی ٨٭ك قا يچًٍؿ، همه همه

ٌىؾ و پىل  المال ؼالی هی ه بیثها قا به چًگ آوقؾ. بًابكایى اْولیى ٔكق ایى اوث کی ایى پىل اوح٩اؾه ال کمٯ ا٨كاؾ ٤ا٨ل، همه

ُّ ْ٘ماٞ و ظكیُ و ؼىؾؼىاه و لیاؾه   ۻقوؾ. ٘لب هی هكؾم به شیب یٯ ٌؽ

ٌىيؿ؛ بایؿ با ایى گًاه هباقله  ها ل٥مي ؾاقيؿ و ؾچاق گًاه هیهایی وشىؾ ؾاقؾ. ايىاو هگك همه شا ٨ىاؾ هىث؟ ٨ىاؾ ؾق گىٌه

با ٨ىاؾ اللم اوث؛ اها   هباقله يکًین؛ چىو گىحكي پیؿا ؼىاهؿ کكؾ. هباقله -و لى کّن آو -کكؾ. ها و٬حی گًاهکاقین که با ٨ىاؾ

ؼىقؾگّی کىايی اوث که آؾم  يااهیؿ کكؾو هكؾم که بگىیین ٨ىاؾ همه شا قا گك٨حه، یٯ ؼٙای وأط و ياٌی ال ياؾايی و ٨كیب

  ۼهای ه٥كٔی يیىحًؿ؛ ه٥كٔاو که شای ؼىؾ ؾاقيؿ. ؾايؿ ؼىؾٌاو آؾم هی

چیًی اوث. لظمات  هباقله با ٨ىاؾ اوث؛ چىو کٍىق به ذمكؾهی قویؿه و و٬ث هیىه [هىئىلیى] اهكول آ٬ایاو  ای٧یکی ال وٜ

ی جاقیػ، هىون  ؾهؿ و اهکايات ؾق کٍىق ؾق ظال ا٨مایً اوث. چًیى هىومی همیٍه و ؾق همه ی ٌما به جؿقیس ذمك هی گفٌحه

ث های وىءاوح٩اؾه ؼٙكياکی بىؾه اوث. هىون وقوؾ آؾم ٌىيؿ و اگك  قووث که واقؾ هی ٘لب و کس ؾوث و بؿؾل و ویاه کى و ٨ِك

کًًؿ. ؼیلی هكا٬ب ایى شهث باٌیؿ. ٌایؿ ها ؾه وال پیً ایى ٬ؿق به هكا٬بث يیال  ها وىءاوح٩اؾه هیجىايىحًؿ، ال ٩٤لث

؛ ولی اهكول چیم لیاؾی بكای بكؾو لیكا آو و٬ث چیم لیاؾی بكای بكؾو و ؾلؾیؿو يبىؾ -اگكچه همیٍه هكا٬بث اللم اوث -يؿاٌحین

آوق يیىث؛ هباقله  ؾاين. وشىؾ ٨ىاؾ ج١صب و ؾلؾیؿو وشىؾ ؾاقؾ. هى هعاکمات شًصالی ایى قولها قا شمو ا٨حؽاقات يٝام هی

که قوؾقبایىحی و ٌىؼی  آوق اوث. ایى هعاکمات ه١ًایً ایى اوث که يٝام شمهىقی اوالهی با هیچ يکكؾو با ٨ىاؾ ج١صب

کًؿ؛ به ؼّىَ آو ٨ىاؾی که هرل ؼىقه و کكم ؾاؼل ؾقؼث، بًاوث  ی ٨ىاؾی قا ؾق هكشا ببیًؿ وكکىب هی ك ايگیمهيؿاقؾ و ه

ی ؼىؾجاو بكؼىقؾ کكؾیؿ، با کمال ٬ؿقت و  که اِل بًا قا پىوايؿه و پىٮ کًؿ و ال بیى ببكؾ. هكشا که با ایى هىئله ؾق هصمى٠ه

ی ایى کاقهای اواوی ٬ايىو  الله ها بكای همهکه بعمؿ -های ٬ايىيی ها و ٘كی٭ههماو قويگىيه ابا و اهحًاٞ و با جکیه بك  بؿوو هیچ

 ۽با آو هباقله کًیؿ. -ؾاقین

، ٜلن و ياقوایی به وشىؾ يیایؿ. با ٨ىاؾ و ٨اوؿ و ه٩ىؿ هباقله [هباقله با ٨ىاؾ] کًًؿ که ؾق ایى لهیًه  بایؿ و١ی  ايؿقکاقاو هن همه ؾوث

با یٯ چٍن به ا٨كاؾ يگاه کًًؿ. اگك  -٘ىق که ٠كْ کكؾین هماو -ه. ایى هن بایؿ هكا٬بث ٌىؾ. جب١یٓ هن يبایؿ باٌؿگًا کًًؿ، يه با بی

گاه الٙا٦ الهی ٌاهل ظال ؼىاهؿ ٌؿ و  آو -٘ىق هن هىث و ؼىاهؿ بىؾ که به ل٧ٙ و ٨ٕل الهی او ٌاء الله همیى -٘ىق ٌؿ ایى

ؾقوحی ٠مل  ها هىئىالو بحىايًؿ به وٜای٧ ؼىؾ بهً بكوؾ و او ٌاء الله ؾق همه بؽًؼؿای هح١ال کمٯ ؼىاهؿ کكؾ جا ایى ظكکث پی

 ۾کًًؿ.

ؾهًؿ، بكؼىقؾ کًًؿ. ج١صب ایى اوث؛  کًًؿ و ؾقو٢ به ؼىقؾ هكؾم هی پكاکًی هی ٌای١ه  که  هىئىالو ؾولحی و ٬ٕائی بایؿ با کىايی

ه هن هیکًًؿ، بل ها با ظكکث هباقله با ٨ىاؾ هیچ همكاهی يمیب١ٕی ی ٨ىاؾ ٨كاگیك قا هًحٍك  ها ٌای١ه کًًؿ. همیى که با آو ه١أق

ؾق هماو  -ی با ٨ىاؾ يمایًؿ، که گىیا اآلو هىز ٨ىاؾ همه شا قا گك٨حه اوث؛ هن ٠مال ؾق هباقله کًًؿ؛ ی١ًی هن هكؾم قا بؿبیى هی هی

 ۿجىايؿ ٬ابل گفٌث باٌؿ. کًًؿ. ایى ؾیگك يمی اؼالل هی -شاهایی که ٨ىاؾ هىث
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ی کٍىق هحى٧٬ به  يیىث؛ اؾاقه  هعٓ  ی اؼال٬ی ی با ٨ىاؾ، یٯ شًبه ی با ٨ىاؾ اوث. هباقله جكیى کاقها، هباقله ی ههن ال شمله

ۻ. ی با ٨ىاؾ اوث هباقله
  

 هجبسصُ ثب تجؼین.3.18.4

 هبارزه با تبعیض در اجرای قانوى.3.1..4.1

یٯ ٠ًىاو کلی اوث. ی١ًی ٨كليؿاو ٠لما؟ ٨كليؿاو هىئىالو؟ یا ٨كليؿاو » ها آ٬الاؾه«چیىث. » ها آ٬الاؾه«ؾاين هًٝىق ال  هى يمی

٘ىق  گیكيؿ؛ ایى هك آ٬ایی؟ باالؼكه هك آ٬ایی، ٨كليؿي آ٬الاؾه اوث. آ٬الاؾه و ٤یك آ٬الاؾه يؿاقؾ؛ بایؿ شلى همه قا بگیكيؿ و هی

ها قا باوق يکًیؿ؛ ؼیلی  ی آو کًًؿ؛ همه ؾقوث هیهن   و گپ  ی کىی قا بکًؿ. البحه گاهی ٌای١ه و ظك٦ يیىث که کىی هالظٝه

 ۼها ؾقوث يیىث. ال آو

 هنذی از اهکانات هبارزه با تبعیض در بهره.3.1..4.1

ها ال هیاو بكوؾ و های يابع٫ و هعكوهیث ی ژق٦ هیاو ٘ب٭ات و بكؼىقؾاقی ٠ؿالث اشحما٠ی، بؿیى ه١ًی اوث که ٨اِله

جكیى و و٨اؾاقجكیى هؿا١٨او اي٭البًؿ، اظىان و هٍاهؿه کًًؿ که به ومث ق٨ٟ  ىهىح٩١ٕاو و پابكهًگاو که همىاقه هٙمئ

گیكؾ. با ٬ىايیى اللم و جؤهیى اهًیث ٬ٕائی ؾق کٍىق، بىاٖ جصاول و ج١ؿی به ظ٭ى٪  هعكوهیث، ظكکحی شؿی و ِاؾ٬ايه ايصام هی

جىايؿ به  ن کًؿ که ؾق بكابك ٜلن و ج١ؿی هیکه اظىا هكؾم شمٟ ٌىؾ. همه  ليؿگی  ی هٍكوٞ ايؿالی به ظیٙه هٝلىهاو و ؾوث

 ۽که بؿايؿ که با کاق و جالي ؼىؾ ؼىاهؿ جىايىث ليؿگی هٙلىبی ٨كاهن آوقؾ. هلصؤ هٙمئى پًاه بكؾ، و همه

جك اوث. ٠ؿالث، به ه١ًای ٠ؿم  ی ٠ؿالث بکًین. ؾق بًای یٯ شاه١ه، ٠ؿالث ال همه چیم ههن ها بایؿ اهكول شاه١ه قا شاه١ه

ها و ظكکث کلی  ظ٭ى٪ و ظؿوؾ و اظکام اوث. ٠ؿالث، ی١ًی کمٯ به هكؾم هعكوم و ١ٔی٧. ٠ؿالث، ی١ًی ایًکه بكياهه جب١یٓ ؾق

ی وًگیى يٝام ٘ا٤ىجی،  کٍىق، ؾق شهث جؤهیى ليؿگی هىح٩١ٕاو باٌؿ. ٠ؿالث، به ه١ًای ایى اوث که کىايی که ؾق لیك وایه

ای ٬ایل يباًٌؿ.  ی ؼاِی بكای ؼىؾٌاو ظ٫ ویژه ٠ؿالث، ی١ًی ایًکه ٠ؿه ٌاو بكوًؿ.ال ظ٭ى٪ ؼىؾ هعكوم هايؿيؿ، به ظ٭ى٪

٠ؿالث، ی١ًی ایًکه ظ٭ى٪ ايىايی و اشحما٠ی و ٠مىهی و ظؿوؾ الهی، یکىاو بك هكؾم اشكا ٌىؾ. اگك شلىی کىايی که با جکیه بك 

ًىیث، جىايىحًؿ به چیمهایی که ظ٫ آيها های هاؾی و هًعك٦ ال ه١و لوق و یا بك اوان کاقهای ياِعیط و هبحًی بك ٠٭ل  ٨كیب

حی بكای اؾاهه  ۾ی کاق ؼىؾ پیؿا يکًًؿ، ٠ؿالث جع٭٫ پیؿا کكؾه اوث. يبىؾه اوث، ؾوث پیؿا کًًؿ، گك٨حه ٌىؾ جا ٨ِك

ى یٯ هًهای ایًکه ها بؽىاهین ٤یك يؽبه قا هىقؾ ج٥ا٨ل ٬كاق ؾهین، بایؿ بكای يؽبگاو، ظىابی بال کكؾ. همکى اوث به يٝك بیایؿ ای

جب١یٓ اوث؛ اها جب١یٓ همه شا ٤یك ٠اؾاليه يیىث؛ گاهی او٬ات جب١یٓ، ٠یى ٠ؿالث اوث. ایى ظىاب بال کكؾو بكای 

ؿ بؿهین. و هىٌمًؿ قا ؾق ظؿی که هی  يؽبگاو، ٠یى ٠ؿل اوث؛ به ؼا٘ك ایًکه ها بایؿ يؽبه ؿ کًؿ، ٌق  ۿجىايؿ ٌق

قوايی،  ؿ بك بىقن، ج٭ىیث جٍکیالت واگفاقی، بك٬كاقی شكیاو ٩ٌا٦ ا٘الٞواگفاقی با جؤکی  های ه١حبك و والناوح٩اؾه ال قوي

ث های بمقگ ؾق بىقن به هًٝىق ؾوحیابی به ٬یمث پایه گیكی ال ٠كٔه جؿقیصی وهام ٌكکث های بكابك بكای همه، بهكهایصاؾ ٨ِك

 ٦وهام.

ٌاءالله  ، یٯ کاق بمقگی اوث. اگك اوها ی وهام ٠ؿالث، همیى هىکى قووحائی، همیى هؿ٨مًؿ کكؾو یاقايه همیى هىئله

ای که ؾولث بكای يیكوی بك٪ به  هىئىلیى کٍىق بحىايًؿ ایى قا ؼىب اشكا کًًؿ و ٠مل کًًؿ، ایى ؼیلی ههن اوث. ایى یاقايه

کًؿ، آو کصا، آو  کًؿ و هّك٦ بك٪ بیٍحكی هی چكا٢ و لىوحك قوٌى هی ؾاؾ، ؼب، آو کىی که جىی ؼايه چهل ی هكؾم هی همه

کكؾ؛  ی بك٪ جىی ؼايه ؾاقؾ، ایى کصا؟ آو کىی که ذكوجمًؿجك اوث، بیٍحك ال ایى یاقايه اوح٩اؾه هی ىی که یٯ ١ٌله، ؾو ١ٌلهک

                                                           
 .۽٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ٧ۼ،  ی هصله ٌىقای اوالهی . بیايات ؾق ؾیؿاق يمایًؿگاو ه٩حمیى ؾوقهۻ

 .ۼ٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۼۼ  ی پكوً و پاوػ ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ٌهیؿ بهٍحی، . بیايات ؾق شلىهۼ

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۽ۼٔ، . پیام به هلث ٌكی٧ ایكاو، ؾق پایاو چهلمیى قول اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقه۽

٠سٔ،  .بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو و کاقکًاو ولاقجؽايه۾  .٦٨۽ۻ/ ۼۻ/ ۼۼها ؾق ؼصىحه والكول والؾت اهام لهاوٕ 

 .ۻ٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۽ۺ، ۻ٨۽ۻو  ۺ٨های وكاوكی وال. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال بكگمیؿگاو المپیاؾهای شهايی و کٍىقی و ا٨كاؾ همحال آلهىوۿ

 .۾٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۼۺ،  ٬ايىو اواوی ۾۾های کلی اِل ث. ابال٢ ویاو٦
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ی بًمیى و ٤یك ایًها. ها  ٘ىق ؾق ٬ٕیه ی ياو، همیى ٘ىق ؾق ٬ٕیه ؼىاهًؿ شلىی ایى ٜلن قا بگیكيؿ. همیى ایى ٜلن بىؾ. هی

 ۻلث اشحما٠ی ایىحاؾ.ایىحاؾین. يٝام بك قوی ١ٌاق ٠ؿا

 هبارزه با تبعیض در فراهن آوردى اهنیت برای اقشار گوناگوى.3.4..4.1

ای که هىا ؾق اؼحیاق يؿاٌحه باٌؿ. ایى، اهمیث اهًیث  کًؿ؛ هرل هصمى٠ه يؿاٌحه باٌؿ، ظالث اؼحًا٪ پیؿا هی  اهًیث  اگك شاه١ه

ل اهًیث هكؾم هكليٍیى شًىب و ٌك٪ و ٤كب کٍىق يیىث. اهًیث جك ا اوث. اهًیث هن هح١ل٫ به همه اوث. اهًیث جهكاو، واشب

جك ال اهًیث آو کاقگكی که چٍمً به همؾ قولايه اوث، يیىث. لفا اهًیث،  ا٨كاؾ هك٨ه که ال وكهایه و اهکاياجی بكؼىقؾاقيؿ، واشب

 ۼهح١ل٫ به همه اوث؛ يیكوی ايحٝاهی هن هح١ل٫ به همه اوث.

 خبهؼِ ؿذى  ًجمبتی ثب هجبسصُ.3.18.5

  کىايی هىحًؿ که جالي هی
 
شؿیؿی ؾق يٝام شمهىقی اوالهی به وشىؾ  همحال  ؾق ِؿؾ ایى هىحًؿ که ٘ب٭هکًًؿ و ظ٭ی٭حا

بىؾو بك هكاکم ذكوت، و ال ٘كی٫ ياهٍكو٠ی که با  ها و هٍك٦ وپاؾاقی ها و ؾوث ها و لقيگی ها و ايحّاب آوقيؿ. به ؼا٘ك ايحؽاب

ؾقؾ ؾقوث کًًؿ. يٝام  همحالاو و هك٨هاو بی  ای شؿیؿ ٘ب٭ه به اهىال ٠مىهی ؾوث بیًؿاليؿ و یٯ ٘ب٭هايؿ،  لقيگی آو قا یاؾ گك٨حه

ؾقؾ  هك٨ه بی  يٝام اوالهی، یٯ ٘ب٭ه  ٌکن  ٘ىق بكؼىقؾ وؽحی کكؾ؛ ظال ال ؾقوو ؾقؾ و ه١اقْ و هؽل، آو اوالهی، با هك٨هاو بی

های  ق، هؽلّاو اي٭الب و اوالم يؽىاهًؿ گفاٌث که چًیى ايعكا٦شؿیؿ ٘لىٞ کًؿٖ هگك ایى ٌؿيی اوث؟ٖ به ٨ٕل پكوقؾگا

 ۽بمقگی به وشىؾ آیؿ.

 -کًین های ٘ب٭اجی، هىقؾ يٝك و هؿ٦ باٌؿ. ایًکه ها بگىیین کٍىق قا ذكوجمًؿ هی کكؾو ٌکا٦ ؾق ٬ٕا، بایؿ ٠ؿالث اشحما٠ی و پك

ٌاو  کریكی هن ال هكؾم ؾوث  به ي٩ٟ یٯ ٠ؿه ايباق ٌىؾ و ٠ؿهای  ها ؾق گىٌه اها ذكوت -بكین ی١ًی جىلیؿ ياؼالُ هلی قا باال هی

ال هًابٟ گىياگىو   ؾق بیى هكؾم و ق٨ٟ جب١یٓ ؾق اوح٩اؾه  ا٬حّاؾی  کكؾو ٌکا٦ والؾ. پك ؼالی باٌؿ، با هکحب ویاوی اهام يمی

کىايی که   فاقاو، هصكیاو و همهگ قیماو، ٬ايىو بكياهه  جكیى هىئىلیث هاوث. همه جكیى و وؽث هلی ؾق هیاو ٘ب٭ات هكؾم، ههن

های ظكکث ؼىؾ به  جكیى ٌاؼُ های گىياگىو ه٥ٍىل کاق هىحًؿ، بایؿ ایى قا هىقؾ جىشه ٬كاق ؾهًؿ و یکی ال ههن ؾق ؾوحگاه

 ۾ظىاب آوقيؿ.

هى ه١ح٭ؿم جالي بكای ٠ؿالث اشحما٠ی و ُپك کكؾو ٌکا٦ ٘ب٭اجی، بمقگحكیى هىئىلیث هاوث. ؼىٌبؽحايه ؾق ایى شلىه 

ی ها ایى اوث  جكیى هىؤله کًن قوی ایى هىائل ٨کك کًًؿ. اهكول ههن شم١ی ال هىئىالو اوحاو هن ظٕىق ؾاقيؿ که ؼىاهً هی

ها قا باقوق  که بحىايین ٌکا٦ ٘ب٭اجی بیى ٨٭یك و ٤ًی قا ُپك کًین. بمقگحكیى ؼؿهث به شىاياو ایى اوث که بحىايین اوح١ؿاؾهای آو

  ۿها باٌین. او ٨كاهن يمایین و ب١ؿ به ٨کك ٥ٌل و کاق بكای آوکًین؛ اهکايات جعّیلی بكایٍ

 اخشایی ٍ اداسی فؼبد ثب هجبسصُ.3.18.6

کٍىق ؾق   ايؿ قجبه المللی جؤییؿ کكؾه ٨ىاؾ اؾاقی و هالی، شمو بؿجكیى ٠ىاقْ اوث. ایى، ال هماو هىاقؾی اوث که هكاکم بیى

هایی وشىؾ ؾاٌحه اوث. البحه ها به ایى ٬ايٟ يیىحین. بایىحی ٨ىاؾ اؾاقی و ٍك٨ثهباقله با ٨ىاؾ باال آهؿه اوث و ؾق ایى لهیًه پی

ؾاقاو کٍىق  های والن قبٙی يؿاقؾ؛ ها به وكهایه گفاقی کى ٌىؾ. ایى به وكهایه های هلی ؾق کٍىق قیٍههالی و ؼیايث ؾق اهايث

کًًؿ. ها با ٨ىاؾ  ًؿ. ب١ٕی ایى ؾوجا قا باهن اٌحباه هیگفاقی بٍىيؿ و ٘ب٫ ٬ايىو کاق کً کًین که واقؾ هیؿاو وكهایه جىِیه هی

های گىياگىو ؾولحی وك که ٠مؿه هن ال هىئىالو و هؤهىقاو بؽً -هؽال٩ین، با وىءاوح٩اؾه هؽال٩ین، با ؼیايث ؾق اهايث

                                                           
إٞٔ،  . ؼٙبهۻ  .٨٩۽ۻ/ ۻۻ/ ۿۻهای يمال شم١ه جهكاو ؾق والكول ٌهاؾت ظٕكت ٠لی بى هىوی الٔك

 .٧٦۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۼ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق با شم١ی ال ٨كهايؿهاو و پكوًل يیكوی ايحٝاهیۼ

 .٧٦۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۼ  يیكوی ايحٝاهی،. بیايات ؾق ؾیؿاق با شم١ی ال ٨كهايؿهاو و پكوًل ۽

 .۽٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق هكاون والگكؾ اقجعال اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۾

 .ۼ٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۼۼهای اوحاو ليصاو، . بیايات ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاهۿ
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جىو١ه پیؿا کًؿ و هؽال٩ین و ه١ح٭ؿین بایؿ هباقله بٍىؾ. ایى هباقله بعمؿالله شؿی اوث و ٌكوٞ ٌؿه اوث، و بایؿ  -ليؿ هی

 ۻگیك ٌىؾ. همه

 فؼبد ثب ثشخَسد دس لبًؼیت.3.18.7

 لهمهه با آ٤ال هباقله
 
های هؽال٩ث با آو بلًؿ ؼىاهؿ ٌؿ. ایى  ها و بحؿقیس ٨كیاؾها و ي١كه ی شْؿی با ٨ىاؾ ا٬حّاؾی و هالی، ی٭یًا

 ال وىی کىايی ؼىاهؿ بىؾ که ال ایى ا٬ؿام بمقگ هحٕكق هیهؽال٩ث
 
ىيؿ و ٘بی١ی اوث بؿؾاليی که باو١اؾت هلث و ٌ ها ٠مؿجا

ها يبایؿ ؾق ٠مم قاوػ ٌما ِؿا ٌىيؿ. ایى هؽال٩ث ايؿ با آياو هن ؾاليی که ال ال٭ائات آياو جاذیك پفیك٨حه کٍىق هؽال٩ًؿ یا واؾه

ؿوحی با ٨اوؿاو و گايه بیاهىلیؿ که جىاهط ؾق هباقله با ٨ىاؾ، بًى٠ی هم جكؾیؿ بی٩کًؿ. به هىئىالو ؼیكؼىاه ؾق ٬ىای وه

ها ؾق بكؼىقؾ با هصكم و هحؽل٧  های ؾولحی و ٬ٕائی ؾق گكو آو اوث که ایى ؾوحگاه ه٩ىؿاو اوث. ا٠حماؾ ٠مىهی به ؾوحگاه

 ۼ٬ا١٘یث و ٠ؿم جململ ؼىؾ قا يٍاو ؾهًؿ.

ا٬حؿاق يٝام هرل گاه  هالظٝگی ؾق اشكای ظ٫ و ٠ؿالث وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، آو اگك ایى ٬ا١٘یث و پیگیكی و هىٌیاقی و بی

یؿی هی  ۽. ، هصكوض کكؾو ا٬حؿاق يٝام اوث اهًیث  ؾقؼٍؿ. هصكوض کكؾو ؼىٌق

 گضیًؼ فسیر هغئُالو.3.19

 اكلح اًتخبة.3.19.1

ها قا ؾيبال کًؿ؛ ی١ًی کىی که همیى ؾقؾها قا بؿايؿ و ظه کًؿ؛ ی١ًی  اِلط ی١ًی چه کىی؟ ی١ًی کىی که همیى هؿ٦

٨ىاؾ ٠مم شؿی ؾاٌحه باٌؿ؛ ی١ًی کىی که به ظال ٬ٍكهای هعكوم و هىح٧١ٕ ؾل بىىلايؿ.  کًی ٨٭ك و کىی که بكای قیٍه

ی ا٬حّاؾی و ٤یك ا٬حّاؾی بیًؿیٍؿ؛ هن لیك جىهمات هكبىٖ به  اِلط کىی اوث که هن به جك٬ی و پیٍك٨ث کٍىق و جىو١ه

اِلط کىی اوث که به ٨کك ه١یٍث هكؾم، ؾیى چًاو هعى و هات يٍىؾ که ال یاؾ ٬ٍكهای هٝلىم و ١ٔی٧ ٤ا٨ل بمايؿ.  جىو١ه، آو

جىايؿ ایى  هكؾم، ٨كهًگ هكؾم و ؾيیا و آؼكت هكؾم باٌؿ. اِلط کىی اوث که بحىايؿ ایى باّق ٠ٝین قا بك ؾوي بگیكؾ؛ هكکىی يمی

٬ايىيی جؤییؿ  باق قا بك ؾوي بگیكؾ؛ يٍاٖ و ظىِله و همث و ٬ؿقّت اللم و هىٌمًؿی اللم ؾاقؾ. البحه هكکه ِالظیحً ؾق هكاکم

  ۾جك قا پیؿا و او قا ايحؽاب کكؾ. ایى، هًك ٌما هكؾم اوث. ها گٍث و ِالط اوث؛ اها بایؿ ؾق بیى ِالط ٌىؾ، ِالط

  ػبالسیؿبیؼتِ.3.19.2

، بایؿ ؼؿا قا ؾق يٝك بگیكیؿ. گمیًً بایؿ گمیًً هىٌمًؿايه، ٠المايه  هىئىالو  ها، ؾق گمیًً اٌؽاَ و ؾق گمیًًؾق جٍؽیُ

کًیؿ،  آوقیؿ، آو کىی قا که ٌما به او ا٠حكاْ هی ها شمو وٜای٧ ظحمی اوث. آو کىی قا که ٌما وّك کاق هی ؾ٬ی٫ باٌؿ. ایى و

کًیؿ، یٯ هىئىل ؾق يٝام اوالهی اوث که ٬ؿقت و  کًیؿ، آو کىی قا که ٌما اوحیٕاض هی آو کىی قا که ٌما ال او وئال هی

گیكی کًیؿ، چگىيه جٍؽیُ  قؾ. ؾق ایًکه ایى جىايایی قا به چه کىی بؿهیؿ، چگىيه جّمینجىايایی و اهکايات ؼىؾ قا ال ٌما ؾا

 ۿی ایى و آو ٠مل کًیؿ. بؿهیؿ، بایىحی ؾ٬ی٫، هىٌمًؿايه و بؿوو هالظٝه

 تؼْذ ٍ تخلق ّوشاّی.3.19.4

ایى، ٌٖك اْول اوث. بكای ؼا٘ك ایًکه،  ؾق هعیٗ ولاقجؽايه، بایؿ کىايی قا آوقؾ که به ایى قاه و هؿ٦ ال ُبّى ؾيؿاو ه١ح٭ؿ باًٌؿ.

اگك ال ُبّى ؾيؿاو ه١ح٭ؿ يباٌؿ، اگك جىايایی و کاقؾايی هن ؾاٌحه باٌؿ، آو جىايایی و کاقؾايی، ؾق ؼؿهث قاهی که ٌما ؾاقیؿ بكایً 

ه، اهكول ب١ؿ ال کًیؿ، به کاق يؽىاهؿ ا٨حاؾ. ایى اهكی ٘بی١ی اوث. بایؿ ه١ح٭ؿ باٌؿ. بعمؿ جالي هی
ْ
چهاقؾه، پايمؾه وال که ال الل

ُ اي٭الب هی ّْ ّی که اْول اي٭الب بىؾ، وشىؾ يؿاقؾ. ه١ًی يؿاقؾ که ها بگىیین ج١ْهؿ یا جؽ ّْ ؟  گفقؾ، ؾیگك آو ؾ٠ىای ج١ْهؿ و جؽ
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ُ ّْ ه، هؿیكاو ؼىبی جكبیث ٌؿه؛ لیكا، بعمؿ هن ج١ْهؿ، هن جؽ
ْ
ؼىاهن  ٘ىق هی ای هىحًؿ.هى ایى های بكشىحهايؿ و ٌؽّیث الل

هی قا ٤الب کًیؿ. با هماو  ج١بیك کًن و ایى ج١بیك، ظاکی و گىیاوث: ٠كْ هى ایى اوث که ؾق هعیٗ ولاقجؽايه، آو شْى ظمب
ْ
الل

هی ظمب«ی  باّق ه١ًایی که کلمه
ْ
 ۻهای هحؿیى بك وكيىٌث جٍکیالت ظاکن باًٌؿ. ؾاقؾ. بایؿ آؾم» الل

 یٯ يگكايی اوث باق 
 
ام که ظْحی ؾق ب١ٕی ال  قويؿ، گ٩حه آیًؿ و هی ها به بكاؾقاو ؾايٍگاهی که هیایى يکحه قا هن که بكای هى وا١٬ا

ها، شاهایی هىث که ؼالی بىؾو آو هىئىلیث، بهحك ال ایى اوث که ب١ٕی ال ا٨كاؾ بیایًؿ. البحه همه شا هٍا٤ل و هىئىلیث

آوقین؛ يه،  هؿ هىاوی بىؾيؿ، ها هح١هؿ قا هیگىیین اگك هح١هؿ و ٤یك هح١ ٘ىق اوث که ها يمی ٘ىق يیىث؛ ب١ٕی ال شاها ایى ایى

 ۼآوقین. ظْحی اگك ياهىاوی هن باًٌؿ، ٤یك هح١هؿ قا يمی
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های هحؿیى بك  ؾاقؾ. بایؿ آؾم» اللهی ظمب«ی  اللهی قا ٤الب کًیؿ. با هماو باق ه١ًایی که کلمه ؾق هعیٗ ولاقجؽايه، آو شى ظمب

بلؿيؿ و ؼىؾٌاو هن   چیمی  ی کىايی که ايؿٮ جىايؿ ال همه ن باًٌؿ. البحه ؾق وٙىض هؽحل٧، ايىاو هیوكيىٌث جٍکیالت ظاک

های هؽحل٧ کٍىق، ، اوح٩اؾه کًؿ. ظك٨ی يیىث. بًؿه ؾق بؽً»٠٭یؿه يیىحین هن«گىیًؿ که  ٠٭یؿه يیىحًؿ و ظحی هی با ها هن

ًان هحؽُّ  هیًٌاون که آو هؿیكی که ؾق آو ٬ىمث کاق  هایی قا هی٬ىمث کًؿ البحه هؿیك ؾق وٙىض پاییى، یا یٯ کاٌق

ا٠ح٭اؾی هن به قاه اي٭الب ها يؿاقؾ؛ اها ؼىؾي قا ؾق ؼؿهث ایى هؿیكیث ٬كاق ؾاؾه؛ ؾق ؼؿهث ایى جٍکیالت یا ایى ولاقجؽايه یا 

ايؿ، قاه  کًًؿه هایی که ج١ییى . اها آوجىايیؿ ال ؼؿهات ا٨كاؾ اوح٩اؾه کًیؿ کًؿ. به ایى ٌکل هی ایى اؾاقه ٬كاق ؾاؾه اوث و کاق هی

ًاوی قا هٍؽُ هی ؾهًؿه هىحًؿ، بایؿ ا٨كاؾی باًٌؿ با هایی که ؼٗکًًؿ و به ؼّىَ، ؾق وٙىض باالی هؿیكیث و يیم کاٌق

 هایی که ٌما بكای ؼىؾجاوی اي٭البی و اوالهی ٠می٫. ایى، آو اوان کاق اوث که اگك ٌؿ، به ا٠ح٭اؾ بًؿه جمام هؿ٦ قوظیه

 ۽پفیكؾ. ایؿ، جع٭٫ هی ها و بیاياجحاو اٜهاق کكؾهایؿ و ؾق وؽًكايی هایحاو آوقؾه ایؿ و ؾق بكياهه هٍؽُ کكؾه

ايؿ،  ؼىاوحًؿ کىايی که ؾق قأن شاه١ه اوث. هكؾم هی  لهاهؿاقاو  ، والهث ؾیًی و اؼال٬ی[ؾق هىقؾ هىئىالو] اقلي ؾیگك

او ٨اوؿ يباٌؿ؛ ؼىؾٌاو ٨اوؿ يباًٌؿ؛ ؾوقوبكیٌاو ٨اوؿ يبهحؿیى باًٌؿ؛ ٨اوؿ يباًٌؿ؛ اؼال٪ هایٍاو ٨اوؿ  اٌؿ؛ ق٨حاٌق

 ۾يباًٌؿ، که آو قول بىؾيؿٖ

هًاٖ  هالٮ و بی ویژه بكای ظاکن يیىث؛ همچًیى ظکىهث یٯ اهك بی  ؾق اوالم ظاکمیث بك هكؾم، به ه١ًای یٯ اهحیال و ظ٫

بلکه جابٟ  -ها بك ٠هؿه گیكؾ ای ال قؾه هىق هكؾم قا ؾق هك قؾههرل ایًکه بكظىب ٌايه و ا٬بال، یٯ ي٩ك بیایؿ لهام ا -يیىث

 ۿجكیى کاق ایى اوث که ایى ه١یاقها ق٠ایث ٌىؾ. ه١یاقهاوث و ههن

ی کٍىق و بكای هؿیكاو آو ٬ائل هىحین، وشىؾ يؿاقؾ؛ همکى اوث  های قایس شهايی، ٔىابٙی که ها بكای اؾاقه ؾق ؾهکكاوی

٘ىق يیىث که ؾ٠ىا بك وك ایى باٌؿ که چه کىی بك اوب ٬ؿقت وىاق  ٘لبی وشىؾ يؿاقؾ. ایى قتٔىابٗ ؾیگكی باٌؿ. ؾق ایًصا ٬ؿ

گىیین ویاوث ها ٠یى ؾیايث اوث و ؾیايث ها ٠یى  ای بكای ایى کاق اوح٩اؾه کًؿ. ایًکه هی ٌىؾ و بحالؾ جا بحىايؿ ال هك وویله

ایى اوث که ١٨الیث   هن  كاوان ؾیى باٌؿ. قوی ؾیگك وکهویاوث اوث، یٯ ٘ك٦ ٬ٕیه ایى اوث که ویاوث و بًیاو آو بایؿ ب

جىايؿ ال ه١یاقها و ٔىابٗ ؾیًی و اؼال٬ی ؼاقز باٌؿ. کاق ٤یك اؼال٬ی بكای کىب ٬ؿقت، هٙل٭ا شایم يیىث و  ویاوی يمی

ها ق٠ایث  ی قؾه ؾق همه٘ىق کاهل  ايؿالؾ؛ لفا ایى ٔىابٗ بایؿ به کىی قا که ؾق ِكاٖ هؿیكیث ٬كاق ؾاقؾ، ال اهلیث و ِالظیث هی

های ٌىقاهای ٌهك و  های هؽحل٧ هؿیكیث، جا قؾه گايه و قؾه ٌىؾ. ٬ايىو بكای قهبكی، قیاوث شمهىقی، هىئىالو ٬ىای وه
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قووحا و ؾیگك شاها ٔىابٙی قا ه١یى کكؾه اوث که بكؼاوحه ال هماو ؾیؿ و ٨کك اوالهی اوث. ایى ٔىابٗ بایؿ اظكال ٌىؾ. بایؿ 

 ۻ.[یا يّب ٌىؾ] ؾ که ایى ٌكایٗ ؾق ایى ٌؽُ وشىؾ ؾاقؾ، ب١ؿ او ؾق ه١كْ قأی هكؾم ٬كاق گیكؾجٍؽیُ ؾاؾه ٌى

و ا٠ح٭اؾی هن اللم اوث. ا٨كاؾی يگىیًؿ که اؼال٪ و   اؼال٬ی  ؾق يٝام شمهىقی اوالهی ٤یك ال ؾايایی و ک٩ایث ویاوی، ک٩ایث

هاوث؛ اها يه بكای هىئىل. هى اگك ؾق  ی ٌؽّی ايىاو هاوث. بله، اؼال٪ و ٠٭یؿه هىؤله ی ٌؽّی ايىاو ٠٭یؿه هىؤله

حی ؾاٌحن؛ ٨هن بؿی ال هىائل شاه١ه ؾاٌحن و ه١ح٭ؿ بىؾم که بایؿ شیب ؼىؾم قا پك  شایگاه هىئىلیث ٬كاق گك٨حن و اؼال٪ ٌل

ی یٯ هىئىل جىاين به هكؾم بگىین ایى ٠٭یؿه و اؼال٪ ٌؽّی هى اوث و اؼال٪ و ٠٭یؿه قبٙی به کىی يؿاقؾٖ بكا کًن، يمی

ای اشحما٠ی و ٠مىهی اوث؛ ظاکن ٌؿو بك وكيىٌث هكؾم اوث. آو کىی که  ی ٌؽّی يیىث؛ هىؤله ٠٭یؿه و اؼال٪ هىؤله

پكوث و ؾق ؼؿهث هًا٨ٟ  قوؿ، اگك ٨اوؿ، بیگايه قوؾ، یا به هك هىئىلیث ؾیگكی ؾق يٝام شمهىقی اوالهی هی به هصله هی

ؼىاهًؿ، ای٩ا کًؿ. اگك آو ٌؽُ ايىاو  ىايؿ ي٭ٍی قا که هلث و ٘ب٭ات هعكوم هیج ٘ب٭ات بكؼىقؾاق شاه١ه بىؾ، ؾیگك يمی

ىه و جىِیه ه١اهله جىايؿ هىقؾ ا٠حماؾ  های ؼاقشی شا لؾ، ؾیگك يمیپفیك و هك٠ىبی بىؾ؛ ؾق ه٭ابل جٍك جبلی٥ات و ویاوث گك، ٌق

ٌؽُ ٤یك ال ک٩ایث ـاجی و ؾايایی ـاجی، به ٌصا٠ث  هكؾم ٬كاق گیكؾ و بكوؾ آيصا بًٍیًؿ و جکلی٧ هلٯ و هلث قا ه١یى کًؿ. ایى

 ۼی ؾقوث هن اظحیاز ؾاقؾ. اؼال٬ی، ج٭ىای ؾیًی و ویاوی و ٠٭یؿه

ها و  ی ها بىحه به ايصام وٜی٩ه و کاقآیی ؾق ايصام وٜی٩ه اوث. بًؿه قوی ایى اِكاق و جکیه ؾاقم که بك قوی کاقآیی هٍكو٠یث همه

که ٬ىايیى ها هحؽف ال ٌكٞ و ٬ايىو اواوی اوث، بایىث جکیه ٌىؾ. هكشا کاقآهؿی  کاقآهؿی هىئىالو ٘ب٫ هماو ٔىابٙی

ی هصله و بكای ولیك ٌكایٙی  شمهىق، يمایًؿه يباٌؿ، هٍكو٠یث ال بیى ؼىاهؿ ق٨ث. ایًکه ها ؾق ٬ايىو اواوی بكای قهبك، قئیه

ؿ، ایى ٌكایٗ، هالٮ هٍكو٠یث بك ٠هؿه گك٨حى ایى وٜای٧ جىايؿ ايصام بؿه این ایى وٜی٩ه قا هی این و با ایى ٌكایٗ گ٩حه ٬ائل ٌؿه

هایی که ال آو  ی ١ٌب و ٌاؼه کًؿ؛ ی١ًی ایى ظکن والیث، با همه و اؼحیاقات و ٬ؿقجی اوث که ٬ايىو و هلث به ها ٠ٙا هی

٠یث وشىؾ ؾاقؾ. که ایى ٠ًاویى، هع٩ىٚ و هىشىؾيؿ، ایى هٍكو اوث، ق٨حه قوی ایى ٠ًاویى، يه قوی اٌؽاَ. جا و٬حی  هح١ٍب

های هؽحل٧، آو هٍكو٠یث هن لایل ؼىاهؿ ی هىئىالو ؾق بؽً و٬حی ایى ٠ًاویى لایل ٌؿيؿ، چه ال ٌؽُ قهبكی و چه ال ب٭یه

 ۽ٌؿ.
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ؾاقی،  ی کٍىقهای وكهایه های ؾیًی اوث؛ هرل ٔابٙه ٔابٙه [ايحؽاب هىئىالو ٔىابٗ]٘ب٫ هکحب ویاوی اهام بمقگىاق ها، 

کًًؿ، اها  ٌاو ايحؽاب هیها هن ٔابٙه ؾاقيؿ و ؾق چاقچىب ٔىابٗ هًؿ يیىث. آوهًؿ و ذكوتوابىحگی به ٨الو شًاض ٬ؿقت

هًؿ بىؾو، که اگك ؼاقز ال آو بايؿ باًٌؿ، ٔابٙه قا يؿاقيؿ. ؾق هکحب هًؿ و ذكوتها ایى اوث؛ شمو ٨الو بايؿ ٬ؿقت ٔىابٗ آو

ی ه١ًىی اوث. ٔابٙه ٠باقت اوث ال ٠لن، ج٭ىا و ؾقایث. ٠لن، آگاهی  ها يیىث؛ ٔابٙه، ٔابٙه اوالم، ٔابٙه، ایىویاوی 

ب٫ هکحب  ها ٔابٙه کًؿ؛ ایى آوقؾ؛ ؾقایث، هّالط کٍىق و هلث قا جؤهیى هی آوقؾ؛ ج٭ىا، ٌصا٠ث هی هی های اِلی اوث ب٘ك

ها ال او ولب ٌىؾ و ٨ا٬ؿ یکی ال ایى  اوث، اگك یکی ال ایى ٔابٙهویاوی اوالم. کىی که ؾق آو هىًؿ ظىان ٬كاقگك٨حه 

ؾاقي باًٌؿ، ال اهلیث وا٬ٗ ؼىاهؿ ٌؿ. قأی هكؾم جؤذیك ؾاقؾ، اها ؾق  ی هكؾم کٍىق هن ٘ك٦ ها ٌىؾ، چًايچه همه ٔابٙه

ی  ی ج٭ىا یا ٔابٙه ٔابٙهی ٠لن یا  چاقچىب ایى ٔابٙه. کىی که ي٭ً قهبكی و ي٭ً ولی ٨٭یه قا بك ٠هؿه گك٨حه، اگك ٔابٙه

جىايؿ ایى هىئىلیث قا  ا٨حؿ و يمی ال او ولب ٌؿ، چًايچه هكؾم او قا بؽىاهًؿ و به ياهً ١ٌاق هن بؿهًؿ، ال ِالظیث هی  ؾقایث

ی١ًی  -کًؿ ی هصله ؼبكگاو جع٭٫ پیؿا هی وویله اؾاهه ؾهؿ. ال ٘ك٦ ؾیگك کىی که ؾاقای ایى ٔىابٗ اوث و با قأی هكؾم که به

» بایؿ«جىايؿ بگىیؿ هى ایى ٔىابٗ قا ؾاقم؛ بًابكایى هكؾم بایؿ ال هى بپفیكيؿ.  ٌىؾ، يمی ايحؽاب هی -ّل به آقاء و ؼىاوث هكؾمهح

 ۾کًًؿ. يؿاقین. هكؾم هىحًؿ که ايحؽاب هی
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کكیاو بااؼالَ و با ِؿ٪ ؼىؾي قا شىحصى کًؿ. اهام بمقگىاق ها، ای بایؿ بگكؾؾ، لٍ ٠میماو هىٖ هك ايىاو ٠ا٬لی و هك هصمى٠ه

بمقگحكیى هًكي ایى بىؾ که لٍکك ؼىؾ قا ًٌاؼث و پیؿا کكؾ و ؾايىث که ؾق قول ب١ؿ، چه کىی به ؾاؾ او ؼىاهؿ قویؿ و چه کىی 

ی شًگ جعمیلی که  ِعًه وؽى او قا ؼىب گىي ؼىاهؿ کكؾ. ٌما ببیًیؿ چه کىايی به وؽًاو اهام گىي کكؾيؿ؟ ؼىٌبؽحايه

ی پاوه  وى بكای ها ؾقن اوث، ال ایى شهث هن بكای ها ؾقن اوث. آو قولی که اهام ؾق وال پًصاه و هٍث وك ٬ٕیه  ال چًؿیى

ی  ی ٌهك، ٬یا٨ه ق٨حن. اِال ٬یا٨ه ای گ٩حًؿ، وا٠ث ظؿوؾ وه و يین، چهاق ب١ؿ ال ٜهك بىؾ که هى به ٘ك٦ شماقاو هی کلمه

ها و کن و لیاؾهایی، جا وال اؼحیاق قاه ا٨حاؾه بىؾيؿ. ایى ظالث، ج٭كیبا با ٨كال و يٍیب ٘ىق بی بىؾ و هكؾم همیى ای ٌؿه ؾگكگىو

ها  ق٨حًؿ؟ آو ؾاؾ، چه کىايی هی کٍیؿ و ؾوحىقی هی کكؾ، ٨كیاؾی هی ای هی که اهام اٌاقه ٌّث و ه٩ث اؾاهه ؾاٌث. و٬حی

 ۻها قا ؾقیابیؿ. لٍکك ظ٭ی٭ی ٌمایًؿ؛ آو

 خوَْس دلت دس اًتخبثبت سئیغ.3.19.8

گماق هكؾم بؿايؿ و جىايایی ؾاٌحه ی هصكیه قا اؾاقه کًؿ که ؼىؾ قا ؼؿهث ایى هىحن که ٌؽّی وك کاق بیایؿ و ٬ىه  ؾيبال  بًؿه

اهمیث باٌؿ. ... ی با ٨ىاؾ بكای او ظائم  های اهام و يٝام اوالهی ه١ح٭ؿ و پایبًؿ باٌؿ و ظ٭ی٭حا ٠ؿالث و هباقله باٌؿ و به آقهاو

ی  ی به ٠ؿالث و ٠ال٬ه ی به هكؾم و ٠ال٬ه شمهىق کاقآهؿ باک٩ایث پكيٍاٖ ٌاؾابی که ٠ال٬ه اگك ؼؿای هح١ال جى٨ی٫ ؾهؿ که قئیه

ها ٬كاق ؾاٌحه باٌؿ، وك کاق بیایؿ، هى به ٌما ٠كْ بکًن که بىیاقی ال  ی اول بكياهه به ق٨ٟ ٨ىاؾ و جب١یٓ بكای او ؾق ؾقشه

 ۼظل ؼىاهؿ ٌؿ. -چه هىائل ؾاؼلی و چه هىائل ؼاقشی -اوی ایى کٍىقهٍکالت او

 دلت دس اًتخبثبت ًوبیٌذگبى هدلغ.3.19.9

 -ی ٬بل ها کاق و ٨کك کًؿ. هى ؾق ايحؽابات ؾوقه باٌؿ و بكای آو -به ؼّىَ ٘ب٭ات هعكوم -}يمایًؿه هصله بایؿ{ ؾلىىل هكؾم

ها يکًًؿ.  هًؿاو و اهرال ایىهًؿاو و ٬ؿقتؾاق ذكوتت هكا٬ب باًٌؿ ؼىؾ قا وامگ٩حن ياهمؾهای ايحؽابا -ٌایؿ ؾق يمال شم١ه بىؾ

جىايؿ بكای هكؾم ؾلىىلی کًؿ. په ؾلىىلی هن یٯ  ؾاق پىل و ٬ؿقت ٌؿ، ؾیگك يمیها و اٌؽاَ و وام ؾاق ؾوحگاهاگك کىی وام

های ای اوث؛ هلحی اوث که جهؿیؿ ٬ؿقت آلاؾهی هكؾم بایؿ ٌصاٞ باٌؿ. ایى هلث، هلث ٌصاٞ و  ٌٖك بمقگ اوث. ... يمایًؿه

 ۽ی او هن بایؿ ٌصاٞ باٌؿ و يحكوؿ. يٍايؿ؛ بًابكایى يمایًؿه هحکبك شهايی او قا به ٠٭ب يمی

ٓجَ٭اُکٓن «آیؿ به هصله، بایؿ باج٭ىا باٌؿ. اولیى ٌٖك ج٭ىاوث:  کىی که هی
َ
ّه أ

َّ
َؿ الل ًٓ ٓن ٠ّ

ُ
ٓکَكَهک

َ
ؾاق  . ؾیگك ایًکه بایؿ ٘ك٦۾»ّاوَّ أ

و همث او باٌؿ که ق٨ٟ هعكوهیث کًؿ. بایؿ ٔؿ ٨ىاؾ هن باٌؿ و با   و و١ی  هعكوهیى باٌؿ؛ بؿايؿ که ؾق کٍىق هعكوهیث هىث

هًؿ، بااؼالَ و شؿ، ال بى ؾيؿاو و يه به ل٩ٛ، هؽال٧ باٌؿ، جا با ٨ىاؾ هباقله کًؿ. البحه جىاو ٨ىاؾ هالی و ا٬حّاؾی به ٌؿت و به

چه ولاقت کٍىق، چه ٌىقای يگهباو و چه  -های هؽحل٧ ث بك اوان ایى هىائل اوث و هىئىالو ؾوحگاه٠الن هن باٌؿ. ِالظی

او قا ٬ايىو ٬كاق ؾهًؿ. -ی ایى هكاکم ه٥ٍىل ١٨الیث هىحًؿ هایی که ؾق لیكهصمى٠ه ؾوحگاه  ۿبایؿ ه١یاٌق

                                                           
 .٧٦۽ۻ/ ٦ۺ/ ۼۺ،  ی ؾولث شمهىق و هیئث ولیكاو به هًاوبث آ٤ال ه٩حه . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیهۻ

 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۻۻ  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم کكهاو،ۼ

 .ۼ٨۽ۻ/ ۻۻ/ ۾ۼ،  ی جهكاو های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبه۽

 .۽ۻ. وىقه هباقکه ظصكات، آیه ۾

 .ۼ٨۽ۻ/ ۺۻ/ ٨ۻ،  هؽحل٧ هكؾم ٬ن. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٬ٍاق ۿ
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،  ظاکن  یٯ  ی ظکىهث اووث که ال لباو واله ٌىؾ، بیٍحك هكبىٖ به همیى ؾوقاو ٬كیب پًس ي٭ل هی ٕٞٔ آيچه که ال اهیكالمئهًیى

ی آو ایى اوث: هىئىل يٝام  ی هىئىالو اوث و ؼالِه کًؿ و بؽً اول آو هكبىٖ به وٜی٩ه هًً یٯ ظاکن قا جكوین هی

 ۻ، هىئىلی اوث که بكای هكؾم و ؾق قاه ؼؿاوث؛ بكای هىی و هىن و هًا٨ٟ ٌؽّی ؼىؾ يیىث.اوالهی

ؾق اؼحیاق هى و ٌماوث، يه هح١ل٫ به اٌؽاَ هاوث، يه هح١ل٫ به ظمب و گكوهی اوث، يه هح١ل٫ به شًاظی اوث؛   که  وا١٬ا ٬ؿقجی

ها و وٜای٧ ها. ها هیچ اؼحیاقی ٌماوث، هىاوی اوث با هىئىلیثهح١ل٫ به يٝام اوث. جىايایی و اؼحیاقاجی هن که ؾق اؼحیاق هى و 

چه هى باٌن، چه ٌما باٌیؿ، چه ولیك  -که هًهای هىئىلیث و وٜی٩ه باٌؿ، اِال  يؿاقین و اگك بكؼال٦ ایى ٠مل کًین، هكکؿام ها

ها ایؿ اگك قهبكی ال هىئىلیث ؿهؼىؾ ال اهلیث وا٬ٙین. ایًکه ًٌی ؼىؾی هن پیً ؼؿا هىئىلین و هن به -باٌؿ، چه وکیل باٌؿ

ی١ًی هك ظك٦ و جّك٦ و ١٨ل و جكٮ او ؼال٦  -ٌىؾ جؽل٧ کًؿ، چه، کىی او قا ٠مل کًؿ، چه يکًؿ، ؼىؾي ال قهبكی وا٬ٗ هی

هایی که اوالم و ایماو و ٘ىق اوث. اگك ؼؿای يکكؾه ال هىئىلیث ی هىئىالو يٝام هن همیى ی ٌما و همه ؾق هىقؾ همه -ٌكٞ اوث

 ۼا٨حین؛ هرل آبی که ال کك بی٩حؿ؛ آو و٬ث ؾیگك ٬ابل ا٠حّام يیىث. ی١ث بكای ها ٬كاق ؾاؾه، جؽل٧ کًین، ال ٜك٨یث اللم هیٌك

 ّب ثشاػبع ػذالت اختوبػی تٌظین ػیبػت.3.21.2

ؿ و جىو١ه همكاه با: ٠ؿالث اشحما٠ی و بهكهؾق جًٝین ویاوث او ا٨مایً هًؿی ٠مىهی ؾق شكی های ا٬حّاؾی اللم اوث اهك ٌق

ی شاهٟ جؤهیى اشحما٠ی و ظمایث ال ظ٭ى٪  ، بكياهه های ؼاَ، شلىگیكی ال جؿاول ذكوت ؾق ؾوث ا٨كاؾ و گكوه وقی هلی بهكه

ايحؽاب  گىحكي هكچه بیٍحك ِاؾقات ٤یك ي٩حی به هًٝىق کاهً اجکاء ا٬حّاؾ به ي٩ث،  هعكوهیى و هىح٩١ٕیى شاه١ه، 

های اٌح٥ال با  ایصاؾ لهیًه شاه١ه،   يیالی يىبی ال ؾیگكاو ؾق جؤهیى اهًیث ٤فایی و بیهای هعىقی ال ٬بیل کٍاوقلی ویاوث

گفاقی هٍكوٞ شلىگیكی ال  های ٘بی١ی و ش٥كا٨یایی کٍىق، جؤهیى اهًیث کاهل بكای وكهایهجىشه به اوح١ؿاؾها و ٜك٨یث

 ۽هىقؾ جىشه ٬كاق گیكؾ.  های ظكامپیؿایً ٨ىاؾ، اقجٍاء، ايعّاق و ذكوت

 -ی يیالهای ایى کٍىق ها و اوح١ؿاؾهایی که ؾق ایى کٍىق وشىؾ ؾاقؾ، بایؿ اوح٩اؾه ٌىؾ. همهها و ٬ابلیثی ٜك٨یث ل همها

 ۾باٌؿ.  بایؿ ٠ؿالث، هعىق و اوان [لیکى]ها ؾیؿه ٌىؾ.  گیكی بایؿ ؾق جّمین -ی يیالهای ٨كؾا يیالهای اهكول، ظحی لهیًه

 اًمالة اػالهیػول ثِ اكَل لبًَى اػبػی ٍ .3.21.3

کًًؿه؛ چه  ٠مل به ٬ايىو اواوی، ٠الز اواوی ؾقؾهای ایى کٍىق اوث. و ٠مل هن هحى٧٬ بك ایى اوث که ٠ًاِك ٠مل

کًًؿ هرل  گفاقی چه کىايی که آو قا اشكا هی های ٬ايىو کًًؿ هرل ؾوحگاه هایی که هصاقی اشكای ٬ايىو اواوی قا ه١یى هی آو

ايؿقکاقاو ایى  ی ؾوث ی ٬ٕائیه و همه ؾهًؿ هرل ٬ىه ها قا هىقؾ هالظٝه ٬كاق هیث و جؽل٧ی هصكیه چه کىايی که ٠ؿال ٬ىه

 ۿو ٩ِا و هىئىلیث و ايصام وٜی٩ه قا هالٮ ؼىؾٌاو ٬كاق ؾهًؿ. ایى اوان ٬ٕیه اوث.  کٍىق، ؾق ه٭ام ٠مل، اؼالَ

 سػبًی ثِ هشدم خذهت.3.21.4

قولی بكای  ياپفیك و پكجالي و ٌبايه ث و آو، ؼؿهث به هكؾم و کاق ؼىحگیی هىئىالو کٍىق او ی بىیاق بمقگی بك ٠هؿه وٜی٩ه

های  ی ٬ٕائیه و هىحه ی ه٭ًًه و يمایًؿگاو هصله، چه ٬ىه هصكیه و ؾوحگاه ؾولث، چه ٬ىه  ی کًؿ؛ چه ٬ىه هاوث. ٨ك٪ يمی آو

که ؾق وا٬ٟ اشكای  -ي٭الب و اهامها بایؿ به ٘ىق شؿی ؾق شهث اشكای همیى اِىل و ؼٙىٖ ا ٬ٕائی ؾق وكجاوك کٍىق؛ ایى

ٌاو ِك٦ کاقهای ؾیگك ٌىؾ. اگك کىی ؾق ایى ؾوقاو بؿوو هالظٝه کاق و جالي کًًؿ و يگفاقيؿ و٬ث -٬ايىو اواوی اوث

                                                           
 .٧٩۽ۻ/ ٩ۺ/ ۿۼ،  ی جهكاو های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبهۻ

 .ۼ٨۽ۻ/ ۺۻ/ ۼۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق اوحايؿاقاو وكاوك کٍىق، ۼ

 .٧٨۽ۻ/ ۻۺ/ ٩ۻ، . پیام به قئیه هصمٟ جٍؽیُ هّلعث يٝام بكای قویؿگی به هىاقؾ پیًٍهاؾی ؾولث۽

 .ۺ٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۼ  ی جهكاو، شم١ه های يمال . بیايات ؾق ؼٙبه۾

 .٧٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ٩ۼ،  ی ٌٍن هصله ٌىقای اوالهی . بیايات ؾق ؾیؿاق با يمایًؿگاو ؾوقهۿ



 ٧ۻۻ

 

ها هعکىم ؼىاهؿ ٌؿ، هن پیً ؼؿای هح١ال هئاؼف ؼىاهؿ بىؾ. ؾق ایى ؾوقاو که  کىجاهی کًؿ، هن ؾق چٍن هكؾم و ٬ٕاوت آو

های ا٬حّاؾی و ه١یٍحی  ظحیاز قا به ؼؿهات هىئىالو ؾاقيؿ، يبایؿ کىجاهی کًًؿ. قاه بكای ؼؿهث و بال کكؾو گكههكؾم يهایث ا

ی ها که اوالهی اوث و يبایؿ باٌؿ، ولی هحؤو٩ايه  که ؾق شاه١ه -بال اوث؛ قاه بكای اشكای ٠ؿالث و پكکكؾو ٌکا٦ ٘ب٭اجی  هكؾم

هًٙ٭ی وشىؾ ؾاقؾ؛ هىئىالو بایؿ همث کًًؿ. ایى چیمی اوث که قوض هٙهك ایى بمقگىاق های ٠ا٬اليه و بال اوث. قاه -وشىؾ ؾاقؾ

 ۻؼىاهؿ. ؼىاهؿ؛ همچًاو که ایى هلث ال ها هی ی هىئىالو هی ال ها و همه

بث و ها ؼؿهث بكوايین؛ کاق ؾیگك ایى اوث که هع ها ؾق ٬بال هكؾم ؾو کاق ؾاقین: یٯ کاق ایى اوث که به آو [هىئىالوٖ] آ٬ایاوٖ

ی ٌما آو و٬حی ؾقوث اوث که  ها بكوايین، ی١ًی چه؟ ی١ًی هكشا که هىحیؿ، بكياهه ها قا شلب کًین. ؼؿهث به آو ا٠حماؾ آو

واله چًیى و چًاو  ی پًس هؿت يیىحین. يگىییؿ که ظاال بكياهه ي٩ٟ کىجاه  ؾيبال  ي١٩ً به همیى هكؾهی که ٠كْ کكؾم، بكوؿ. البحه

ها و جىقم و هٍکالت، هٙالبی هىث که او ٌاء ی هىائل هكبىٖ به اؤاٞ گكايی او بؿجك ٌؿ. البحه ؾق باقهٌبگیكاو ؤٟ ٌؿ. ظ٭ى٪

ی هكؾم  ی ِعیط و آو قاه ؾقوث که به ؼیك ٠اهه ی با هیئث ؾولث ؾق هیاو ؼىاهن گفاٌث. يه، آو بكياهه الله هى ؾق ؾیؿاق شؿاگايه

گفاقی، هالٮ ایى اوث؛ ؾق ؾوحگاه اشكایی  هالٮ ایى اوث؛ ؾق ؾوحگاه ٬ايىو هًحهی ؼىاهؿ ٌؿ، هالٮ اوث. ؾق ؾوحگاه ٬ٕائی،

 ۼهن هالٮ ایى اوث. هكکىی ؾق کٍىق بایؿ بكای ؼؿهث به هكؾم جالي کًؿ. بكای ایى کاق بایؿ و٬ث بگفاقیؿ.

 هحىشه به هىئىالو ی وًگیى ؾق باب ؼؿهث وٜی٩ه[ یکی ال يکات ههن]
 
ؾولحی اوث.  قوايی اوث؛ که ایى وٜی٩ه ٠مؿجا

ی هعكوم و هٝلىم و هىح٧١ٕ  ها ٌىؾ، ٘ب٭ه قوايی به هكؾم کاق اِلی هاوث و بیٍحكیى کىايی که ؼؿهث بایؿ هحىشه آو ؼؿهث

٬ؿم بمقگ ؾق  قوايی قا جىهیل کًین. ایى، ؼىؾ یٯ ها بكوايین و ؼؿهث ايؿ که هعحاز ؼؿهحًؿ. ها بایؿ ایى ؼؿهث قا به آو شاه١ه

یا کمحك یا ايؿکی بیٍحك   وا٠ث  یٯ  ها و و٬ث ه٩یؿ اؾاقی قا به ها و جکاول ما٠ی اوث. اهكول ؾیگك کىجاهیقاه ایصاؾ ٠ؿالث اشح

ها بایؿ ؾقوث ٌىؾ. البحه هصاهؿت و جالي اللم اوث. همه بایؿ او ٌاء الله کمٯ کًًؿ جا  قوايؿو، ٬ابل جعمل يیىث؛ ایى

 ۽هىئىالو بحىايًؿ وٜای٧ ؼىؾ قا ايصام ؾهًؿ.

 تَخِ ثِ هلبلح ػوَهی.3.21.5

ا٠حًایی به جٍكی٩ات لایؿ و  بكاؾقاو و ؼىاهكاو يمایًؿه قا به ق٠ایث ج٭ىا و جىکل به ؼؿاويؿ و جىشه به ه١ًىیث و اؼال٪ و ٠باؾت و بی

ظ٫  گكایی و ه٭ؿم ؾاٌحى هّالط کٍىق و هكؾم بك هّالط ٌؽّی و گكوهی و اي٭یاؾ ؾق بكابك آهیم و اشحًاب ال گكوه جصمالت اوكا٦

المال و ؾووحی و ههكبايی با ق٬بای ؾوقاو ايحؽابات و  شای بیث های ؼّىِی و ٌؽّی و ؾوقی ال ِك٦ يابه و پكهیم ال جىِیه

 ۾. کًن اهاقه، جىِیه هی  ي٩ه  ی ٌیٙاو و ا٤ىای بكظفق بىؾو ال ووىوه

وٓ « [٨كهایؿ:هی ٕٔٞ المئهًیىاهیك]
َ
ٓیَٯ أ

َ
ُهىّق ّال

ُ ٓ
ل

َ
َظبَّ ا

َ
ٓى أ

ُ
َیک

ٓ
ةّ َو ل ٠ّیَّ لكَّ

َ
ی ا َٔ ٓشَم١َُها ّلّك

َ
١َٓؿّل َو أ

ٓ
ل
َ
َها ٨ّي ا ٠َمُّ

َ
َع٫ِّ َو أ

ٓ
ل
َ
َها ٨ّي ا ُٙ ؛  ؾيبال ۿ»َو

ًؿ؛ ی١ًی وٙط جماوً با هكؾم و جكی ٌاهل ظال هكؾم ک کاقهایی باي که ال ا٨كاٖ و ج٩كیٗ ؾوق باٌؿ و ٠ؿالث قا ؾق وٙط وویٟ

ایث و ؼًٍىؾ ها هكچه وویٟ هًا٨ٟ آو ایث  ی ٠اهه و جىؾهجك باٌؿ و ٔق های هكؾم قا بیٍحك شلب کًؿ. ؾيبال ایى يباي که ٔق

هؽا٘ب ایى ؼٙابین. اآلو ٌما اگك ولیكیؿ،  [هىئىالو]گكوههای ؼاَ ی١ًی ِاظباو ذكوت و ٬ؿقت قا به ؾوث آوقی. هى و ٌما

ی ٬ٕائیه هىحیؿ،  اگك هكبىٖ به ٬ىه ایؿ، اگك ال هىئىالو هكبىٖ به يیكوهای هىلعیؿ، اگك هكبىٖ به قهبكی هىحیؿ، اگك يمایًؿه

ها ؾق ایى  ِاظباو ذكوت و ٬ؿقت يباٌؿ؛ که ایى  هیل  ؾهیؿ، ؾق شهث هكشا هىحیؿ، بایؿ جىشه ؾاٌحه باٌیؿ کاقی که ايصام هی

 ٦ج١بیك ٌؿه اوث.» ؼاِه«به  ٨ٔكهایً اهیكالمئهًیى ٕٞ

ی ؼىؾ به هالٯ  ٌىؾ. اهیكالمئهًیى ؾق ياهه كهایی هن هیها و ؾقؾوكهایی ؾاقؾ و هىشب ؾٌمًی ٬ٍ ؾيبال ٠ؿالث بىؾو، همیًه

 -هایی که هعحاز ٠ؿالث جى هىحًؿ آو -ی هكؾم آيصایی که اهك ؾایك ٌؿ بیى جىؾه«گىیًؿ:  ٌىيؿ و هی اٌحك هح١كْ همیى ه١ًا هی

                                                           
 .ۻ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لایكاو ظكم اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۻ

 .ۺ٧۽ۻ/ ۿۺ/ ۽ۼ  .بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو،ۼ

 .۾٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ٧ۻ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هصله ؼبكگاو قهبكی۽

 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ٧ۺ  ی هصله ٌىقای اوالهی، . پیام به هًاوبث ا٨ححاض چهاقهیى ؾوقه۾

 .۽ۿ. يهس البال٤ه، ياههۿ

 .٧٩۽ۻ/ ٩ۺ/ ۼۻ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو٦



 ٨ۻۻ

 

یى ه١ًا بایؿ ١ٌاق ها باٌؿ و اهكول ا» ی هكؾم قا جكشیط بؿه هًؿ و همحال شاه١ه، ظحما جىؾه های کىچٯ و بهكه با ؼىاَ و هصمى٠ه

ۻها و ٠ملکكؾهای ها به ؾيبال ایى ٬ٕیه باٌؿ. گفاقی ها و ویاوثقیمی ٌىؾ و بكياهه  ه١یاق ؾقوحی کاق ها هعىىب
  

 حل هـکالت هشدمؿٌبػبیی ٍ .3.21.6

جی که اهكول ؾق بیى هكؾم کًًؿ و جؤهیى کًًؿ. هٍکال  هىئىالو بایؿ به وٜای٧ ؼىؾٌاو ٠مل کًًؿ؛ يیالهای هكؾم قا ب٩همًؿ، ؾقٮ

ی ایى چیمهاوث  ی ها به هىئىالو ؾائما ؾق باقه ها که جفکك ه٩ٍ٭ايه ها و بیکاقیها، جب١یٓها، يابىاهايیوشىؾ ؾاقؾ هعكوهیث

ها بكای قویؿو به هؿ٦ اللم اوث. هؿ٦ ٠باقت اوث ال  ها هؿ٦ يیىث؛ بك٘ك٦ کكؾو ایى هىايٟ قاهًؿ. بك٘ك٦ کكؾو ایى

اّن «ی که بحىايؿ ؾق ؾيیا الگى باٌؿ؛ واؼحى کٍىق ًَّ ی ال
َ
َهَؿاَء ٠َل

ُ
ىُيىا ٌ

ُ
ی  چًاو باال ٬كاق گیكیؿ که بحىايیؿ ياٜك بك همه آو .ۼ»ّلَحک

 ۽٠الن باٌیؿ.

ه١ح٭ؿم که یٯ هىئىل يبایؿ اشاله ؾهؿ که ال وا١٬یات شاه١ه و ال ؼبكهایی که ؾق شاه١ه شاقی اوث، ؾوق بمايؿ. البحه اي٭ٙاٞ ال 

که ؾق ج١بیك اهیكالمئهًیى٠ٕلیه الىالمٔ اظحصاب ال هكؾم اوث؛ ی١ًی ظصاب ؾاٌحى و با هكؾم هیچ هىاشه يٍؿو چیم هكؾم 

ةّ ]«ايؿ:  ٨كهىؾهبىیاق ؼٙكياکی اوث. ظٕكت به هالٯ اٌحك  ٠ّیَّ لكَّ
َ
ّة ٠َّى ا

َ
ُىال

ٓ
ل
َ
ّبوَّ ّآظّحَصاَب ا

َ
ُهىقّ  [٨

ُ ٓ
ٍن ّبال

ٓ
ُة ٠ّل

َّ
به ؼا٘ك  ؛۾»... ٬ّل

قوم. یکی ال کاقهایی که بعمؿ  های اٌؽاَ هن هی ٌىؾ. البحه هى به ؼايه ال هكؾم، آگاهی ايىاو ال همه چیم کن هیاظحصاب 

ام البحه گاهی بیٍحك اوث، گاهی کمحك ایى اوث که به هًالل اٌؽاِی ال  ظال ايصام ؾاؾه قیاوث شمهىقی جابه  ال اوایل  الله هى

کًن. البحه به  ٌاو قا ال يمؾیٯ لمه هیلين و ليؿگی ها ظك٦ هی يٍیًن، با آو ٌاو هیيقوم، قوی ٨ك های هكؾم هی آظاؾ و جىؾه

 ۿٌما ٠كْ کًن، ا٘الٞ ال هكؾم، یٯ بؽً ال ا٘الٞ اوث؛ بؽً ؾیگكي ا٘الٞ ال ؾٌمى اوث.

عكوم، ههاق جىقم و ًٌاویؿ؛ اٌح٥ال، هباقله با ٨ىاؾ هالی، لؾوؾو هعكوهیث ال هًا٫٘ ه ظ٭ی٭ی هكؾم قا هی  يیالها و هٙالبات

قوايی، گىحكي و ا٠حالی ٨كهًگ و اؼال٪، قوي٫ یا٨حى ٠لن و جع٭ی٫،  ی ؼؿهث ه٭ابله با گكايی، قواو ٌؿو چكؼه

ها اوث که ٠ؿالث اشحما٠ی قا  جكیى ایى يیالها اوث و ایى پفیكی و پاوؽگىیی هىئىالو ظکىهحی، ؾق ٌماق بكشىحه هىئىلیث

های بیگايه و بؿؼىاه، يبایؿ بصای ایى  چیی ؾوث جبلی٥ات والؾ. يیالهای هىهىم و واؼحه هیهمکى و پیٍك٨ث و جىو١ه قا هع٭٫ 

 ٦های ظ٭ی٭ی بًٍیًؿ. ؼىاوحه

 پبػخگَیی ثِ هشدم.3.21.7

 : «ؾق ایى بیاو هٙالبی ؾاقؾ ٔهای ؼاَ، بال اهیكالمئهًیى ٕٞی همیى گكوه پاوؽگىیی اوث. ؾق باقه [یکی ال يکات ههن]
َ
ال

ىَّ 
َ
ُٞ  َجُ٭ىل ا َ٘ ُ

ؤ
َ
ِك آُهُك ٨ ي ُهَئهَّ هؤهىقیث ؾاؾه ٌؿه، به هى   هى  ی هالٯ اٌحك اوث. ٨كهىؾ: يگى به ایى شمله بال ؾق همیى ياهه ٧؛»ّايِّ

ُٞ «ام  هىئىلیث ؾاؾه ٌؿه و هى ِاظب ٨الو هىئىلیث ٌؿه ا َ٘ ُ
ؤ
َ
ؾهن و ٌما بایؿ ا٘ا٠ث کًیؿ؛  ؛ بًؿه هىئىلن، ؾوحىق هی»آُهُك ٨

 «٘ىق ظك٦ يمو  ایى
َ
ّب ٨

ٓ
َ٭ل

ٓ
ل
َ
 ٨ّي ا

ِ
ال

َ
ّلَٯ ّآؾ٤

َ
کًؿ؛ وا١٬ً يیم همیى اوث. ب١ؿ چًؿ ؼّىِیث  ؛ ایى ؾل جى قا ؼكاب و يابىؾ هی»ّبوَّ ـ

٘ىق ظك٦ بميی، هكؾم ال  کًؿ. و٬حی ایى آلىؾ هكؾم قا به جى يمؾیٯ هی ؛ ایى، بكگٍث ؼٍن»ْو ج٭كب هى ال٩حى«کًؿ:  ؾیگك قا ـکك هی

ؾايىحى و هىئىلیحی بكای ؼىؾ ٬ائل يبىؾو، بكای همیٍه ياؼًٍىؾ  ؼىؾ قا هعىق همه چیمؼىؾؼىاهی و هى هى گ٩حى جى و 

 ٨ٌىيؿ. هی

                                                           
 .ۼ٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۽ۼ،  ی جهكاو ای يمال شم١هه . بیايات ؾق ؼٙبهۻ

 .۽۾ۻ. وىقه هباقکه ب٭كه، آیه ۼ

 .٧٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ۻۻ،  آهىلاو . بیايات ؾق ؾیؿاق گكوه کریكی ال پاوؿاقاو، شايبالاو، ؾايٍصىیاو و ؾايً۽

 .۽ۿ. يهس البال٤ه، ياهه۾

 .٧٩۽ۻ/ ۼۻ/ ٩ۺك، . بیايات و پكوً و پاوػ ؾق شمٟ ؾايٍصىیاو و اواجیؿ ؾايٍگاه ١ًِحی اهیك کبیۿ

 .۽٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ٦ۺی هصله ٌىقای اوالهی،  . پیام به هًاوبث آ٤ال به کاق ه٩حمیى ؾوقه٦

 .۽ۿ. يهس البال٤ه، ياهه٧

 .٧٩۽ۻ/ ٩ۺ/ ۼۻ  . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو،٨



 ٩ۻۻ

 

١ٌاق کاق ؼىؾ بك لباو   ی ٬ٕائیه و هصله ٌىقای اوالهی به هكؾم پاوػ ؾهًؿ که آيچه قا که به ٠ًىاو گماق، ٬ىهؾولث ؼؿهث

ايؿ. هىئىالو ؾولحی و  ها بىؾه اوث، چگىيه جع٭٫ بؽٍیؿهى والی قهبكی ؾق ای ايؿ و همچًیى آيچه قا که هٙالبات ٠مؿه آوقؾه

ی ٬ٕائیه و هصله ٌىقای اوالهی به هكؾم بگىیًؿ که بكای ؼؿهث به ٠مىم هلث ایكاو، بكای جىلیؿ ٠لن، بكای اوح٭كاق ٠ؿالث  ٬ىه

ؼىاهی و بكای يهٕث هباقله با  ثبكای يهٕث ٠ؿال -هاوث که اِالض وا١٬ی ؾق شاه١ه ایى -و ق٨ٟ ٨٭ك و ٨ىاؾ و جب١یٓ ؾق شاه١ه

و   گايه، ال ؼىؾ قهبكی جا آظاؾ هؤهىقاو ی کٍىق، ٬ىای وه هىئىالو بلًؿ پایه ۻايؿ. ای قا ايصام ؾاؾه ٨ىاؾ، چه ا٬ؿاهات ٠مؿه

میمی ايؿ و جّ گىی وؽًی که بك لباو آوقؾهگىی جّمین ؼىؾ، پاوػگىی کاق ؼىؾ، پاوػگى باًٌؿ؛ پاوػهؿیكاو، همه بایؿ پاوػ

 ۼگىیی اوث؛ ایى یٯ ظ٭ی٭ث اوالهی اوث و همه بایؿ به آو پایبًؿ باٌین.ايؿ؛ ایى ه١ًای پاوػ که گك٨حه

 هشدهی ثَدى هؼئَلیي.3.21.8

کاقه ی١ًی قئیه ؾولث و کٍىق بىؾ. ال لعاٚ  ولیكي همه شمهىق آو جٍكی٩اجی و يؽىث هى به کٍىقی ق٨حه بىؾم که قئیه

ای با ها بىؾ و وپه ق٨ث و ؾیگك يیاهؿ و ها با  كاون اوح٭بال ها ٌكکث کكؾه بىؾ، ب١ؿ هن چًؿ ؾ٬ی٭هشمهىق ؾق ه جٍكی٩اجی، قئیه

 کٍیً بىؾ. ؾق آو چًؿ  ی يٝك و هفاکكه و ٬كاقؾاؾ ٌؿین. قئیه ولیك آو کٍىق، ه٥ٍىل ِعبث و هباؾله يؽىث
 
شمهىق، اج٩ا٬ا

قویؿ و ؾق ظال قیاوث شمهىقی، هكاون  حیؿ، آیا کلیىا هن هیای که با او بىؾم، ال او پكویؿم که ٌما چىو کٍیً هى لعٝه

باق ظاال  باق و یا گاهی چًؿ ه٩حه یٯ یی هرال  یٯ کًن به کلیىا بكومٖ ه٩حه ؾهیؿ؟ گ٩ث: يه، هى اِال  و٬ث يمی هفهبی قا ايصام هی

کًن و ٨ىجبالیىحن ٕجین ٨ىجبال  ن هیقومٖ ب١ؿ ِعبث ٌؿ، گ٩ث: هى وقلي ه یاؾم يیىث، او لهاو ؾوقی قا ه١یى کكؾ به کلیىا هی

کًنٖ ی١ًی با آيکه کٍیً بىؾ، اها و٬ث کلیىا ق٨حى  کًیؿ؟ گ٩ث: بله، هى هك قول ٨ىجبال بالی هی ؾاٌثٔ. گ٩حن: ٌما ٨كِث هی

ال ها و٬ث ؼىؾي قا بكای ٨ىجبجىايؿ وا٠ث ای يیىث، هی شمهىقی که ؾق هملکث کاقه کكؾٖ قئیه کكؾ؛ ولی هك قول وقلي هی يمی

گیكی پای ٨الو قوؾؼايه ِك٦ کًؿ. ایى، هٝهك هكؾهی بىؾو يیىث. هٝهك و ٌكکث ؾق هاهی  بالی کكؾو و ٌكکث ؾق بالماوکه

کًًؿ. ایى، ي١مث بمقگی  ی ظ٭ی٭ی اظىان يمی هكؾهی بىؾو ها ایى اوث که اهكول هكؾم بیى ؼىؾٌاو و هىئىالو کٍىق، ٨اِله

 ۽اوث.

يٍیًین و ا٨حؽاق هن  ی پكولحاقیا ليؿگی کاغ کكهلیًی اوث؛ اها ؾق ایًصا ها قوی لیلى هی ب٭هؾق آيصا}٤كب{ ليؿگی يمایًؿگاو ٘

او ایى اوث که ؼىؾٌاو قا به ليؿگی هكؾم يمؾیٯ  -هایی که بحىايًؿ آو -کًین. ؾق ایًصا هىئىالو کٍىق هی همث و ا٨حؽاٌق

 ۾کًًؿ.

 یيخَیی ثش هشدم اص خبًت هؼئَل پشّیض اص هٌت ٍ ثشتشی.3.21.9

ها وٜای٧ شؿی و  واالقی ایى اوث که ظاال ب١ؿ ال آيکه هى و ٌما قا ايحؽاب کكؾيؿ، ها ؾق ٬بال آو ی هكؾم ٬ٕیه [یکی ال اوكاق]

ی  يیىث که هى همه  هصال  ظ٭ی٭ی ؾاقین. ب١ٕی ؾووحاو ایى قوایات قا ال يهس البال٤ه و ٤یك يهس البال٤ه شمٟ کكؾيؿ که البحه

 «ؼىاين.  اي قا هی ه يمىيهها قا بؽىاين؛ ؾو و آو
َ
ٓو َج١َّؿُهٓن ٨

َ
ٓو أ

َ
َؿ ٨ّیَما َکاَو ّهٓى ١ٓ٨ّّلَٯ أ َمیُّ لحَّ

َ
ّو ا

َ
ّحَٯ ّبّبٓظَىاّيَٯ أ ی َق٠ّیَّ

َ
َمىَّ ٠َل

ٓ
ل
َ
اَٮ َو ا َٟ َو ّایَّ ُحٓحّب

ىقّ  ًُ َهُب ّب
ٓ

َؿ َیف َمیُّ لحَّ
َ
ٓظَىاَو َو ا ّ

ٓ
إل

َ
 ا

ُ
ل ّٙ َمىَّ ُیٓب

ٓ
ل
َ
ّبوَّ ا

َ
٩َّٯ ٨

ٓ
اّن  َهٓى٠َّؿَٮ ّبُؽل ًَّ ل

َ
ّه َو ا

َّ
لل

َ
َؿ ا ًٓ َمٓ٭َث ٠ّ

ٓ
ل
َ
٧َ ُیىّشُب ا

ٓ
ُؽل

ٓ
ل
َ
َع٫ِّ َو ا

ٓ
ل
َ
٨كهایؿ: يه وك  . هیۿ»ا

اي  ؼىاهین بکًین؛ يه آيچه قا که بكای هكؾم ايصام ؾاؾیؿ، ؾق باقه هكؾم هًث بگفاقیؿ که ها ایى کاقها قا بكای ٌما کكؾین یا هی

قا بمقگ کًیؿ و يه ایًکه و٠ؿه بؿهیؿ و ٠مل يکًیؿ. ب١ؿ ٨كهىؾ: اگك هًث بگفاقیؿ، هبال٥ه کًیؿ؛ هرال کاق کىچکی ايصام ؾاؾیؿ، آو 

جاو با٘ل ؼىاهؿ ٌؿ. هبال٥ه، يىق ظ٫ قا ؼىاهؿ بكؾ؛ ی١ًی هماو ه٭ؿاق قاوحی هن که وشىؾ ؾاقؾ، آو قا ؾق چٍن هكؾم اظىاو

٬ال «ٝك هكؾم و ؾق يٝك ؼؿا ایى ه٭ث و گًاه اوث. ؛ ؾق ي»یىشب الم٭ث الله و الًان«٨كو٢ ؼىاهؿ کكؾ. اگك ؼل٧ و٠ؿه کًیؿ،  بی

                                                           
 .۽٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. پیام يىقولی به هًاوبث ظلىل وال يى، ۻ

 .۽٨۽ۻ/ ۻۺ/ ٦ۼ،  يات ؾق ؾیؿاق ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم. بیاۼ

 .٦٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ٧ۺی وكاوك کٍىق  ی شم١ه .بیايات ؾق ؾیؿاق با ائمه۽

 .٧٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٩ۻ  . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو۾
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ىَو  الله ج١الی:
ُ
ىا َها ال َج١َ٩ٓل

ُ
ٓو َجُ٭ىل

َ
ّه أ

َّ
َؿ الل ًٓ ا ٠ّ ؼٙاب به هالٯ اٌحك اوث، اها  ٕٔٞها کالم اهیكالمئهًیى . هكچًؿ ایىۻ»َکُبَك َهٓ٭ح 

 ۼؼٙاب به ها هن هىث.

ی ا٬حؿاقی ؾاقین؛ چه  هایماو ظىلهکه به ؼا٘ك هىئىلیث... یٯ ؼّىِیث ؾیگك هن هؽّىَ هى و ٌماوث؛ ی١ًی هایی 

ّْ َوال «ای اوث که جالوت کكؾم:  کىچٯ و چه بمقگ. ایى، هٕمىو آیه ا ٨ّي الٓق ىًّ
ُ
ّفیَى ال ُیّكیُؿوَو ٠ُل

َّ
َها ّلل

ُ
اُق اآلّؼَكُة َيٓص١َل َٯ الؿَّ

ٓ
ّجل

ا َىاؾ 
َ
شىیی،  ٌین. ایى کاق، وؽث اوث؛ اها همکى و اللم اوث. ولٙهشىیی بك هكؾم يبا شىیی و بكجكی . ؾيبال اوح١الء و ولٙه۽»٨

ها يیىحین؛ بایؿ هىاٜب و  جك ال آو . ها که ٬ىی اوث  هؿاقاو ٠الن قا همیٍه جهؿیؿ کكؾه و بىیاقی قا ل٥مايؿه آ٨حی اوث که ٬ؿقت

اهل ال١ؿل و الحىأٟ هى الىالة و اهل  يملث هفه اآلیة ٨ی«ي٭ل ٌؿه اوث که ٨كهىؾ:  ٕٔٞهكا٬ب باٌین جا يل٥مین. ال اهیكالمئهًیى

و جا  های هیايیهًؿاو، والت و هىئىالو اوث؛ ال قإوای وٙط باال گك٨حه جا هؿیكیث؛ ایى آیه اِال بكای ٬ؿقت۾»ال٭ؿقة هى الًان

٘لبی اوح٩اؾه  وشىیی، لوقگىیی و ا٨مو ی ا٬حؿاق بكای ولٙه ی ٬ؿقجی وشىؾ ؾاقؾ. آ٨ث کاق ها ایى اوث که ال ظىله هكشا که ظىله

ّ٭یَى «٨كهایؿ:  مقگی اوث. ايحهای آیه هیکًین؛ ایى ؼٙك ب ُمحَّ
ٓ
١َا٬َّبُة ّلل

ٓ
ايؿ؛ ب١ٕی هن  گ٩حه» آؼكت«ب١ٕی ایى ٠ا٬بث قا  ».َوال

٘ىق اوث. ٠ا٬بث، هح١ل٫ به هح٭یى اوث. ٨كشام يیٯ ؾيیىی و  ايؿ ؾيیا قا يیم ٌاهل ٌىؾ که به يٝك ها هن همیى اظحمال ؾاؾه

ۿهح١ل٫ به کىايی اوث که اهل ج٭ىا و پكهیمکاقی باًٌؿ.اؼكوی 
     

 چـبًذى ًؼن خذهبت اًدبم ؿذُ ثِ هشدم.3.21.11

٘ىقی باٌؿ که ٌیكیًی آو ؾق کام هكؾم  [ی هباقله با ٨ىاؾؾق لهیًه] هعحكم ؾق ٬ىای هصكیه، ٬ٕائیه و ه٭ًًه  هىئىالو  کاق و ٠مل

 ٠٦میم ها بًٍیًؿ و آذاق آو قا ظه کًًؿ.

يبىؾه؛   کالو  هایی کكؾيؿ که ؼیلی هن گفاقی ها وكهایهقوايی ٌما هعىىن ٌىؾ. وا١٬ا گاهی او٬ات ؾولث اقی کًیؿ ؼؿهثک

ٌىؾ  کًین و ایًصا و آيصا هن گ٩حه هی گفاقی هی ٌاو ؾیؿيؿ. گاهی هن چًؿ بكابك آو وكهایهاها اذكي قا هكؾم ؾق ه٭ابل چٍن

ٌىؾ.  ی اقلی ٨الو هبل٣ بكؾاٌث ٌؿ؛ اها هیچ اذكی ؾق ليؿگی هكؾم هٍاهؿه يمی ٪ ـؼیكهگفاقی ٌؿ یا ال ًِؿو شا وكهایه ٨الو

قوايی  ها جعىل ؾق ؼؿهث ی ولاقجؽايه ها و ؾق همه ی بؽً قوايی ٌما هابالا ؾاٌحه باٌؿ؛ ی١ًی وا١٬ا ؾق همه و١ی کًیؿ ؼؿهث

 ٧به وشىؾ بیایؿ.

 لتلبدیی هؼئَلیي ثشای سفغ هـکالت اتالؽ هتحذاًِ.3.21.11

ی واظؿ، جالي هحعؿ و  ای که اهكول کٍىق و هلث ها به آو اظحیاز ؾاقؾ، ایى اوث که هىئىالو کٍىق ؾق یٯ شبهه ی اواوی هىؤله

هٙلب به ایى ه١ًا يیىث که   ایى  گ٩حى  هماهًگی قا بكای بك٘ك٦ کكؾو هٍکالت ا٬حّاؾی و ه١یٍحی هكؾم ٌكوٞ کًًؿ. البحه

کًٍؿ؛ اها بایؿ هىايٟ پیٍك٨ث  کًًؿ و ظ٭ا لظمث هی یك، هىئىالو ؾولحی و ٬ىای هؽحل٧ جالي هیایى کاق ٌكوٞ يٍؿه اوث؛ يؽ

 ٨ها قا ال وك قاه بكؾاٌث. کاقها قا ًٌاؼث و آو

 ّب حوبیت اص لَا ٍ ّوکبسی ثیي آى.3.21.12

کًؿ و  صكیه جع٭٫ پیؿا هیی ه ٌىؾ، ؾق ٬ىه ال هصله ٌكوٞ هی [ها ؾق شهث ظمایث ال هعكوهاوگیكی ١٨الیثشهث] ایى ٬ٕیه

کًًؿ هرل ب١ٕی  ها کاق هی وظىي ایى ی کىايی که ؾق ظىل وه ٬ىه و همه  ایى  ظكکث  گكؾؾ. شهث ی ٬ٕائیه جٕمیى هی ؾق ٬ىه

ال يهاؾهایی که وابىحگی ؼاِی به یٯ ؾوحگاه يؿاقيؿ بایؿ ایى باٌؿ. ها اگك جىايىحین ایى شهث ظكکث قا به ٘ىق ؾ٬ی٫ پیؿا کًین 

                                                           
 .۽. وىقه هباقکه ٧ِ، آیه ۻ

 .٧٩۽ۻ/ ٩ۺ/ ۼۻ  ئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو. بیايات ؾق ؾیؿاق هىۼ

 .۽٨. وىقه هباقکه ٬ُّ/ آیه ۽

 وىقه هباقکه ٬ُّ. ۽٨. ج٩ىیك هصمٟ البیاو، ـیل آیه۾

 .ۼ٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۿۻ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاوۿ

 .ۿ٧۽ۻ/ ۻۻ/ ۼۻ ، ی جهكاو های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبه٦

 .۾٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ٨ۺ  . بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هیئث ؾولث،٧

 .ۼ٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۻۼ،  . بیايات ؾق اشحماٞ باٌکىه هكؾم اوحاو ليصاو٨



 ۻۼۻ

 

ؾاقین، ٬ؿهی اوث که ؼؿای هح١ال ال آو  کًین که هك ظكکث و کاق ها، و هك ٬ؿهی که بكهی و٬ث اظىان هی هیى يمایین، آوو جؤ

 ۻقأی اوث.

ی وٜای٧ ؼىؾٌاو با همؿلی ظكکث کًًؿ و با یکؿیگك هماهًگی ؾاٌحه باًٌؿ.  ی ٬ٕائیه ؾق هعؿوؾه ی ه٭ًًه و ٬ىه ی هصكیه، ٬ىه ٬ىه

ی ٬ٕائیه به ؼٙای اٌؽاِی ال ٬ىای ؾیگك يپكؾالؾ؛  ی هصكیه وئال يکًؿ، یا ٬ىه ی ه٭ًًه ال ٬ىه ث که ٬ىهالبحه ه١ًایً ایى يیى

های ؼىؾٌاو قا ٘ىقی  گیكی با ٬ىای ؾیگك همکاقی کًًؿ؛ شهث  ی وٜای٧ ؼىؾ ِاؾ٬ايه ه١ًایً ایى اوث که هكکؿام ؾق هعؿوؾه

 ۼجًٝین کًًؿ که هکمل یکؿیگك باًٌؿ.

 ّبی ثلٌذ هذت ٍ ّوبٌّگ ًبهِتذٍیي ثش.3.21.13

اوث. ال شمله چیمهایی که ها همیٍه ؾق ٘ىل ایى چًؿ وال جىِیه   و هحىالو  ، کاق شم١ی[به هىئىالو] ی ؾیگك ... جىِیه

های هؽحل٧ و  این و ِىقت هن يگك٨حه اوث و جا همیى آؼك هن هىئىالو ؾولحی به ها ٌکایث کكؾيؿ، ٠ؿم همکاقی ؾق بؽً کكؾه

چه لهاو آ٬ای ؾکحك والیحی، چه لهاو  -ی ها. ولقای ؼاقشه های ا٬حّاؾی ها با ولاقت ؼاقشه ىان اوث؛ هرال بؽًؾق شاهای ظ

ی ویاوی هٍکلی ؾاقین، که ایى هٍکل قا  کكؾيؿ که ها با ٨الو کٍىق ؾق لهیًه همیٍه به هى ٌکایث هی -آ٬ای ؾکحك ؼكالی

بیًین بؽً ا٬حّاؾی ها آهؿه یٯ کاق  و٬ث هی هاو ؼالی اوث. یٯلی ؾوثجىاو با یٯ کاق ا٬حّاؾی و با هعاوبه ظل کكؾ؛ و هی

کكؾین. ولقای  ی او ظل هی وویله هاو قا به ٌؿین، هٍکل ویاوی ا٬حّاؾی کكؾه که ها اِال  ال آو باؼبك يٍؿین؛ که اگك باؼبك هی

کًًؿ که  ای هی حّاؾی ؾق ؼاقز ه١اهلههای ا٬ ايؿ که گاهی او٬ات هىئىالو بؽً ای که اون آوقؾم، هکكق گ٩حه هعحكم ؼاقشه

٘ىق که اول ٠كْ کكؾم، کاق ٌما یٯ  گىيه کاقها ياهماهًگی اوث. هماو ی ها اِال  ال آو ؼبك يؿاقؾ. ایى و٩یك و ولاقت ؼاقشه

گفاقؾ، یکی گل ؾقوث  چیًؿ، یکی جیك و٭٧ هی والیؿ؛ یکی ؾیىاق هی های یٯ ٠ماقت قا هی کاق اوث؛ همه ؾاقیؿ بؽً

کًیؿ جا ایًصا واؼحه ٌىؾ. اگك کاقهای ٌما ياهحىالو باٌؿ، آيچه ال آب  آوقؾ. هكکؿام ٌما یٯ کاق ؾاقیؿ هی ؿ، یکی آب هیکً هی

 ۽آیؿ، چیم ؼىبی يؽىاهؿ بىؾ. ؾقهی

 ًظبست، پیگیشی ٍ ثبصسػی.3.21.14

اب پاٮ اوث، ال هعاوبه چه باٮ آو قا که ظى«يؿاٌحه باًٌؿ. گ٩ث:   باکی  ی يهاؾهای ؾولحی و ٠مىهی بایؿ ال هعاوبه همه

های هكبىٖ به قهبكی ال  يؿاٌحه باًٌؿ. بًابكایى چًیى يیىث که ؾوحگاه  باکی  ٌاو قا پاٮ کًًؿ جا ال هعاوبهظىاب». اوث

 ٌىيؿ. البحه ه١ًای ایى ظك٦ ایى ها اللم اوث. البحه اآلو هن هىحًؿ و يٝاقت هن هی يٝاقت ه١ا٦ باًٌؿ؛ يه، به يٝك ها بالقوی

 ۾ی ؼٙا ؾاؾو يیىث. ا٨حؿ؛ اها بًا بك هىاهعه کكؾو و اشاله يیىث که هیچ ؼٙایی اج٩ا٪ يمی

های هؽحل٧ يٝاقجی ؾق وه ٬ىه ال ٬بیل والهاو بالقوی کل کٍىق، ؾیىاو هعاوبات و ولاقت ا٘ال٠ات بایؿ با همکاقی بؽً

ًاوائی کًًؿ و هعاکن ٬ٕائی و يیم هىئىالو ؾقوحی ٌ ِمیمايه، ي٭اٖ ؾچاق آویب ؾق گكؾي هالی و ا٬حّاؾی کٍىق قا به

 ۿلؾائی ؾق هك هىقؾ قا یاقی قوايًؿ. آویب

 سكذ دائوی هذیشاى.3.21.15

هئذك ؾق کاقآهؿی، لیك يٝك ؾاٌحى ؾائمی هؿیكاو اوث. ولیك، کاق اشكایی به ه١ًای جعكٮ ٨یمیکی ؼیلی يؿاقؾ؛ با  [یکی ال ٠ىاهل]

و٬ث هكظىم قشایی به  يؿاٌحه باٌؿ و چه بهحك که يؿاٌحه باٌؿ و ٤ك٪ ؾق کاقجابل يٍىؾ. یٯياهه و هکاجبه هن ٌایؿ چًؿاو وكوکاق 

اي ق٨حه و ؾق آيصا ؾیؿه که ولیك پٍث هیم پًهاو اوث؛ ال به  ولیكی ی يؽىث هى گ٩ث که به هعل کاق یکی ال ولقای ؼىؾ ؾق ؾوقه

آيصا بیكوو کٍیؿم و به او گ٩حن کاقت قا بکى. ایى کاقجابل ؾاؾو و  گ٩ث ق٨حن ولیك قا ال قوی هیم او کاقجابل چیؿه بىؾيؿٖ ایٍاو هی

ی قیاوث شمهىقی، هن ٬بل ال آو ؾق جٍکیالت  ؛ ایى قا بًؿه جصكبه ؾاقم؛ هن ؾق ؾوقه گماقي ؾاؾو هن یکی ال آو ٌگكؾهاوث
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ث وك ؼاقايؿو پیؿا  کًًؿ جا يٝاهی و ولاقت ؾ٨اٞ. ب١ٕی اٌؽاَ، ٠مؿا هؿیك بكجك قا به هىائل قوی هیم وكگكم هی او اِال ٨ِك

جكیى کاق ولیك ایى اوث که به  ٌىؾ. کاق ولیك ایى يیىث. ههن يکًؿ. ظىاوحاو باٌؿ؛ گاهی او٬ات ٌگكؾهای ٜكی٧ هن ا٠مال هی

ی که بیكوو یا يمؾیٯ  ی هؿیكاو ؼىؾي قا لیك يٝك ؾاٌحه باٌؿ؛ ؾقوث هرل هكبی کهًه ٘ىق ؾائن ظكکات هصمى٠ه کاق یٯ جین وقٌل

کًؿ، یکی  آوقؾ؛ یکی بؿ بالی هی یؿاو ایىحاؾه و ؾائن بالیکًاو ؼىؾي قا لیك يٝك ؾاقؾ: یکی ؼىحه ٌؿه، او قا ال بالی بیكوو هیه

٨كوحؿ؛  ٌاو هیکًؿ و یکی ؾیگك قا به شای ها قا اؼكاز هی ٨ىقی ایى -کًؿ بالی ٌؽّی و ٨كؾی هی -کًؿ ياهماهًگ بالی هی

ای قا که قوی يیمکث  اها اآلو ؾق هیؿاو به یٯ کاق بكشىحه يیال اوث؛ لفا بالیکى ـؼیكهاي بؿ يیىث،  یکی هىث که بالی

ا٨حؿ که  جىايؿ آو ظكکث بكشىحه قا بکًؿ. البحه هىاقؾ بىیاق کمی هن اج٩ا٪ هی ؾايؿ که او هی کًؿ و هی يٍىحه، واقؾ هیؿاو هی

لله چًیى چیمی يبىؾه، اها ؾق ؾيیا وشىؾ کٍىق ها العمؿکه ؾق  -بالیکى ٬بال ال ٘ك٦ هكبی جین ه٭ابل وبیلً چكب ٌؿه اوث

کًؿ. هكبی با کىی قوؾقبایىحی يؿاقؾ؛ هیچ  ٨همؿ؛ چىو پیؿاوث که او بالی وا١٬ی يمی هكبی ایى قا هن ٨ىقا هی -ؾاٌحه اوث

ى قا بیكوو کًؿ، او کًؿ که اگك ؼىاوث ٨الو بالیک ٌىؾ. هكبی ایى هالظٝه قا يمی هًؿ يمی ای گله بالیکًی هن ال هیچ هكبی

جاو جاو يگاه کًیؿ و جینگىيه به هؿیكاو ها وشىؾ يؿاقؾ. ٌما همیىجىاين بالی کًن؛ چكا يگفاٌحی. ایى ظك٦ گىیؿ هى هًىل هی هی

ليؿ، یکی ؼىب اوث اها  قا لیك يٝك ؾاٌحه باٌیؿ. یکی ؼىحه ٌؿه، یکی کاق قا بلؿ يیىث، ال یکی گاهی اٌکاالت بمقگی وك هی

 جین قا  -ؼىاهیؿ ايصام ؾهیؿ، کاق او يیىث؛ یکی ؾیگك اللم اوث ی١ًی کاق بمقگی که ٌما هی -یى هكظله ؼىب يیىثبكای ا
 
٨ىقا

 ۻ٠ىْ کًیؿ. البحه همیٍه ـؼیكه ؾاٌحه باٌیؿ.

 اًدبم ٍظبیف اص خبًت سّجشی.3.21.16

ج٭ّیكی پیً آیؿ، هحىشه قهبكی اوث. ب١ؿ که  ها ٬ّىقی یا ها ایى اوث که هكا٬ب باٌؿ جا لهیًهویاوث  ؾق جًٝین  ي٭ً قهبكی

ب٫ ایى ویاوثویاوث  ایى -ها ٬ايىو بگفقايؿ و ؾولث هن هى٧ٜ اوث ویاوثها ابال٢ ٌؿ، آو و٬ث هصله هى٧ٜ اوث ب٘ك

ب٫ آو  ۼها ٠مل کًؿ. های اشكایی ؼىؾي قا جًٝین و ب٘ك

گیكی يٝام اوالهی ج٥ییك کًؿ و ال ومث  ؾ شهثهىئىلیث قهبكی ؾق يٝام شمهىقی اوالهی ایى اوث که هكا٬ب باٌؿ يگفاق 

های هؽحل٧، هكکؿام وٜای٩ی ؾاقيؿ. ها بایؿ يگفاقین يٝام ايؿقکاقاو اشكایی کٍىق ؾق بؽً ها هًعك٦ ٌىؾ. ؾوثهؿ٦

 ۽گیكی لاویه پیؿا کًؿ و هًعك٦ ٌىؾ.  شمهىقی اوالهی ال ایى شهث

 پشداختي هدلغ ثِ هؼبئل اػبػی.3.21.17

هی قا به پكؾاؼحى به يیالهای هكؾم و ایصاؾ ه٭كقاجی که ؾق ؼؿهث گٍایً اهىق هكؾم باٌؿ، و همچًیى کن هصله ٌىقای اوال

  ۾.کًن ویاوی و پكؾاؼحى به هىائل اواوی کٍىق و هكؾم ؾ٠ىت هی  هباظد  کكؾو ال ظصن

 استجبى هٌٌمی ٍ لبًًَی هدلغ ثبدػتگبُ ّبی اخشایی.3.21.18

گكی و اشكایی بایؿ هًٙ٭ی و ٬ايىيی و ايىايی باٌؿ. يه بایىحی اؼن و ٬هك کكؾ و بًا قا بك پكؼايهای  با ؾوحگاه [هصله] اقجباٖ

بالی و بؿه بىحاو ٌؿ؛ بایؿ کاهال هكا٬بث کكؾ  گیكی و اـیث کكؾو گفاٌث، و يه بایىحی ال آو ٘ك٦ ؾچاق قوؾقبایىحی و ق٨ی٫ بهايه

كؾؾ؛ ؾق ایى ِىقت کاقها ؾقوث ؼىاهؿ ٌؿ. بىحكهای اقجباٖ آلىؾه با که ؼٗ ووٗ و ِكاٖ هىح٭ین شىحصى ٌىؾ و ٘ب٫ آو ٠مل گ

هایی به ؾيبال ایى  ٌىيؿ. ؾق ایى هیاو، ؾوث های اشكایی همیٍه وشىؾ ؾاقؾ و هىئىالو باالی اشكایی هن ال آو باؼبك يمی ؾوحگاه

ی هعحكم هصله و قإوای  قئیىه ثهای ياوالمی قا به وشىؾ بیاوقيؿ؛ بایؿ ؼیلی هكا٬ب باٌیؿ. هن هیئهىحًؿ که اقجباٖ

ٓبكّ «ها، و هن ؼىؾ ٌما يمایًؿگاو بایؿ به ایى قهًمىؾ الهی ٠مل کًیؿ؛  کمیىیىو َّّ ٓىا ّبال َِ َع٫ّْ َوَجَىا
ٓ
ٓىا ّبال َِ . وا١٬ا يمایًؿگاو ۿ»َوَجَىا

که اهیكالمئهًیى ؾق شًگ این  بایؿ یکؿیگك قا يّیعث و ظ٩ٛ کًًؿ. گ٩حى و جىِیه کكؾو، بىیاق ههن اوث. ها باقها ٠كْ کكؾه

                                                           
 .ۺ٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۿۺث ؾولث، شمهىق و ا٠ٕای هیئ . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیهۻ

 .ۼ٨۽ۻ/ ٩ۺ/ ٦ۼ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق اوحاؾاو و ؾايٍصىیاو ٬مویىۼ

 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٧ۻ  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم شیك٨ث،۽

 .ۼ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۼۼ  . بیايات ؾق شمٟ هكؾم وقاهیى،۾

 .۽. وىقه هباقکه ٠ّك، آیه ۿ



 ۽ۼۻ

 

َن ّاال: «٨كهىؾ هکكق ایى شمله قا هی -ی ٠ماق هن ٨كهىؾه باٌؿ ٌایؿ ایى شمله قا ؾق باقه -٩ِیى
َ
١َل

ٓ
ا ال

َ
 َهف

ُ
ّك  َو ال َیٓعّمل َّ َب

ٓ
 ال

ُ
ٓهل

َ
أ

ٓبكّ  َّّ ّیكت و پایؿاقی . چه ٠باقت لیبایی هن هىث؛ ظكو٦ بّك و ِبك یکی اوث، جكکیبً ؾوجاوث؛ و چه لیباٖ ٨٭ٗ اهل بۻ»َوال

جىايًؿ ایى پكچن قا بكؾاقيؿ. بّیكت قا بایؿ ؾق ؼىؾهاو ج٭ىیث کًین. اگك ایى ه١ًا ظاِل ٌىؾ و ٌما به ٠ًىاو يمایًؿگاو هكؾم ؾق  هی

اذكگفاقی کًیؿ، بىیاقی  -های ؾٌمى ؾاقیؿ که شایگاه و هى١٬یث ههمی ؾق قوًٌگكی هكؾم يىبث به ي٭ٍه -هصله ٌىقای اوالهی

ك٦ ؼىاهؿ ٌؿ.  ها و جاقیکیال ایى ؼأل  ۼها و ٤باقها ب٘ك

 ًضدیکی ػٌح صًذگی هشدم ٍ هؼئَلیي.3.21.19

هایی هن که ی ٌاه و گؿاوث و ظحی ظکىهث ی هیاو ليؿگی قإوای کٍىق با هكؾم کىچه و بالاق، ٨اِله ؾق همه شای ٠الن، ٨اِله

يٝك کًًؿ. ا٨حؽاق يٝام اوالهی آو اوث که اهام  ای ؼىؾ ِك٦ی ٌاهاو بك  ای ؾاٌحًؿ، يحىايىحًؿ ال ليؿگی هىك٨ايه ی جىؾه ؾا٠یه

های قایس الٍؤيً جا پایاو ٠مك ؾق لی ٘لبگی ليؿگی کكؾ و هىئىالو کٍىق بؿوو اوحرًا، ؾاهاو ؼىؾ قا ال ٘كل ليؿگی ٠ٝین

هیاو ؼىؾ و هىئىالو، آو  ايؿ. هكؾم يگهؿاٌحًؿ و هايًؿ ٬ٍكهای هحىوٗ هكؾم ؼىؾ ليؿگی کكؾه  هىئىالو ؾق وایك کٍىقها پاکیمه

هعابا لؾه و اگك ايح٭اؾی  ی ٠می٭ی قا که ؾق همه شای ؾيیا هیاو هكؾم و هىئىالو هىث، هٍاهؿه يکكؾيؿ؛ ظك٦ ؼىؾ قا بی ٨اِله

ايؿ و هٙبى٠ات، ظحی قاؾیى و جلىیمیىو، همىاقه يٝكات گىياگىو قا ؾق هىائل کٍىق ه١ًکه  قاظحی هٙكض واؼحه ايؿ، به ؾاٌحه

 ۽ايؿ و ایى، هىٔى٠ی قوٌى و هٍهىؾ اوث. های گىياگىو ٬كاق ؾاؾه هكؾم قا ؾق ه١كْ ا٨کاق و ولی٭ه کكؾه و

 اعتفادٌ اص الگُهای ػذالت.3.21

 اػتفبدُ اص الگَّبی اػالهی.3.21.1

هی يیىحًؿ. ها الگىی يٝام شمهىقی اوال ها ٠ؿالث وشىؾ يؿاقؾ؛ ایى یا٨حه بىیاقيؿ، اها ؾق آو اهكول ؾق ؾيیا کٍىقهای جىو١ه

با ٠ؿالث و بكاؾقی و هعبث و   ، همكاه الگىی يٝام شمهىقی اوالهی، الگىی اوالهی اوث؛ ی١ًی الگىی پیٍك٨ث و جىو١ه و ق٨اه

ؿو ٌکا٦ بیى ٨٭یك و ٤ًی ؾق شاه١ه. پیٍك٨ث شاه١ه به ایى ٌکل که با ه١ًىیث همكاه اوث، هىقؾ يٝك  ٠ٙى٨ث بیى ٬ٍكها و ُپٌك

 ۾اوالم اوث.

 ٍسی اص الگَّبی ًبػبدالًِ غشثید.3.21.2

بكای اؾاقه   اللم  هاوث. ها اظحیاشی يؿاقین که بكای هىاؾ ٬ٕائی یا ٬ىايیى ؾوحگاه ٬ٕائی اوالم یکی ال کاقآهؿجكیى ؾوحگاه

ؾوحگاه ٬ٕائی یا يعىه اشكای ٠ؿالث، ال هیچ يٝاهی، ال هیچ کٍىقی، ال هیچ جمؿو ؾیگكی چیمی وام بگیكین. ؾق اوالم همه 

 ۿبیًی ٌؿه اوث. ٬ىايیى بایؿ ٘ب٫ ه٭كقات اوالهی جًٝین و آهاؾه ٌىؾ و با شكم به هك ٌکلی ه٭ابله گكؾؾ. یم پیًچ

 اعتفادٌ اص هؼیاسها َ الگُهای لضایی اعالم.3.22

 اػتفبدُ اص هؼیبسّبی اػالهی.3.22.1

کًین و ه١ح٭ؿین  ان هماو ه١یاقها يیم ظكکث هیکًین و بكاو ٬ٕائی هح٭ًی که ؾق اوالم وشىؾ ؾاقؾ، ا٨حؽاق هی  ه١یاقهای  ها به

 ٦جىايؿ جؤهیى ٌىؾ. ی اوالهی ال ٘كی٫ ٬ٕای اوالهی هی ٠ؿالث ؾق شاه١ه

                                                           
 .۽٧ۻ. يهس البال٤ه، ؼٙبهۻ

 .۾٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ٨ۺ،  ؿگاو هصله ٌىقای اوالهی. بیايات ؾق ؾیؿاق يمایًۼ

 .٦٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۺۻ. پیام به هًاوبث اولیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۽

 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۻ،  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم ق٨ىًصاو۾

 .٧٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك،  . بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو ٬ىه ٬ٕائیه و ؼايىاؾهۿ

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺ،   های ٌهؿای ه٩حن جیك، ا٠ٕای ٌىقای ٠الی ٬ٕائی و... یايات ؾق هكاون بی١ث ؼايىاؾه. ب٦



 ۾ۼۻ

 

 (اػتفبدُ اص الگَّبی لوبیی اهیشالوؤهٌیي )ع.3.22.2

 ها بایؿ ج٩کكات  قا ٬ؿقی ؾق ليؿگی ؼىؾهاو ؼكؾ کًین.  ٠ملی ليؿگی اهیكالمئهًیى ٠ٕلیه الىالمٔ [ی]ها[الگى] ایى  ها بیایین
 
وا١٬ا

ی ٬ٕائیه  های اِلی ٬ىهؾاؾيؿ، جّعیط کًین. ویاوث اهكول ؼىؾ قا، با آيچه که اهیكالمئهًیى٠ٕلیه الىالمٔ ايصام هی

  هاوث ایى

 ی لضائیٍ عتیضی دس لٌُ هسُسی َ ظلنػذالت.3.23

 ی ػذل، ّذف اكلی لَُ لوبئیِ البهِ.3.23.1

ٌىؾ، بایؿ ؾق  ی ٬ىٗ اوث. هكکىی که واقؾ ؾوحگاه ٬ٕائی هی هىقؾ يٝك باٌؿ، ا٬اهه [٬ىه ٬ٕائیه] بایؿ ؾق ایًصا  که  هؿ٨ی  اولیى

 ۼی اول جکلی٧ ؼىؾ قا ایى بؿايؿ که ؾق شاه١ه، ٬ىٗ و ٠ؿل ا٬اهه بٍىؾ. ؾقشه

ً ؼؿا و پیً ي٩ه ٠ؿالث اوث یا يه. اگك ٠ؿالث ٌؿ، آو و٬ث پی [ی ٬ٕائیهؾق ٬ىه] ها بایؿ يگاه کًین ببیًین ؼكوشّی کاق ها

ؼىؾهاو و پیً ؼل٫ هن وكا٨كال ؼىاهین بىؾ. ی١ًی و٬حی ها ٠ؿالث قا اشكا کًین، ؾقوث اوث که ؾق ٬ٕاوت ها یٯ ي٩ك 

 ایى -ؼكوًؿ ؼىاهؿ ٌؿ، یٯ ي٩ك ياؼكوًؿ
 
کًؿ،  کًؿ، یٯ ٘ك٦ قا ؼكوًؿ هی شىقی اوث ؾیگك. و٬حی ايىاو ٬ٕاوت هی ٬هكا

ظحی آو ٘ك٦ ياؼكوًؿ هن ؾق ؾل ؼىؾ قأی اوث. اگك چًايچه ٠ؿالث قا به ؼكز يؿاؾین، اها  -کًؿ یٯ ٘ك٦ قا ياؼكوًؿ هی

ا٠ح٭اؾی، با اوحهماء يگاه ؼىاهؿ کكؾ؛ ؾق ؾل به ها ؼىاهؿ  آو کىی هن که ظکن ها به وىؾ او بىؾه اوث، ؾق ؾل به ها با بی

 ۽ی جالي بك ایى باٌؿ. ی اواوی ایى اوث. بایؿ همه ؼًؿیؿ. هىئله

 ی لوبئیِهجبسصُ ثب ظلن اص ؿئَى لَُ.3.23.2

 ؾیؿو و اقائه ؾاؾو جؽل٧ يیىث؛  ٬ٕائی  ؾوحگاه  ٌؤو
 
، ؾیىاو ٠ؿالث اؾاقی و یا هك جٍکیالت ؾیگكی که ؾق ایى کاقهاوث، ِك٨ا

  ۾ياظ٫. ی ٬ٕائیه ایى اوث که گ٩حین: ٌؤو جّعیط، ٌؤو اِالض و ٌؤو هباقله با ٜلن و بلکه هباقله با جؽل٧ اوث. ... ٌؤو ٬ىه

 پشّیض اص تجؼین دس اخشای لبًَى.3.23.3

ها کاق ؼىؾٌاو قا بکًًؿ؛ اٌکالی يؿاقؾ،  هىقؾ، شكهی همكاه با ٠لل هٍؿؾ یا همكاه با ٠لل هؽ٧٩ وشىؾ ؾاقؾ، آو  اگك ؾق یٯ

ؿ، وشىؾ ل٧ ایصاؾ کًچیم ؾیگكی که ج٩کیکی بیى ٌمىل ٬ىايیى يىبث به ا٨كاؾ هؽح ٌؿه اوث؛ اها ٤یك ال آو، هیچ ظىاب

٬لن قا هىقؾ جىشه ٬كاق بؿهین، ؾوحگاه ٬ٕائی به هیماو لیاؾی به پیً ؼىاهؿ  اگك ها همیى یٯيؿاٌحه باٌؿ. 

ی ٠ؿل اهیكالمئهًیى ؾق همه شا گىحكؾه ٌؿه اوث به هیماو لیاؾی هكبىٖ اوث به همیى ٠ؿم ق٠ایث  آواله[ایًکه]ق٨ث...

ی ٬ٕائی  که پای هعاوبه ی یٯ ايىاو، آو و٬حی حی ٠ؿم ق٠ایث ؼؿهات گفٌحهها، ٠ؿم ق٠ایث ؼىیٍاويؿی، ظها و اقجباٖ شاـبه

 ۿقوؿ. هی

ی ٬ٕائیه و ؾیگك هىئىالو کٍىق، با آظاؾ هكؾم ؾق ٬بال ٬ىايیى هیچ ج٩اوجی شمهىق، قئیه ٬ىه ، قئیه ، قهبكی اواوی  ؾق ٬ايىو

 ٦ که باالجك ال ٬ايىو يیىث. يؿاقيؿ. هیچ

يٝاقت [ های]ی ٬ٕائیه بایىحی ال يٝاقت ٬ايىو اوح٭بال کًؿ. ٬ايىو، یکی ال ابماق . ٬ىه اوث  ٬ايىو  به  ؾیگك، الحمام [ههنی ] يکحه

ی ٬ٕائیه، ٠اهل بىیاق ههن و هئذكی  ی ٬ٕائیه اوث که بكای يٝاقت بك ٬ىه ی ؾق ؾاؼل ٬ىه ٌؿه اوث. ؼىّؾ ٬ايىو یٯ ٠اهل يهاؾه

                                                           
 .ۺ٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۺ،  ی ٬ٕائیه . بیايات ؾق ؾیؿاق با قئیه و هىئىالو ٬ىهۻ

 .٦٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۺۼ  ی ٬ٕائیه، . بیايات ؾق ؾیؿاق با قئیه و هىئىالو ٬ىهۼ

 .٨٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺ،   ی ٬ٕائیه یؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىه. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب ؾق ؾ۽

 .۾٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺ، »ی ٬ٕائیه ٬ىه«. بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه، هىئىالو و ٬ٕات ۾

 .ۺ٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۺ،  ی ٬ٕائیه . بیايات ؾق ؾیؿاق با قئیه و هىئىالو ٬ىهۿ

 .٧٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺ های ٌهؿای ه٩حن جیك، . بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو ٬ىه ٬ٕائیه و ؼايىاؾه٦



 ۿۼۻ

 

ی ٬ايىو به ؾالیل گىياگىو چیمی ظف٦  ؽّیُ يؽىقؾ؛ ج٭ییؿ يؽىقؾ؛ ال گىحكهاوث. ه١یاق، ٬ايىو باٌؿ و ٬ىايیى ي٭ٓ يٍىؾ؛ ج

 ۻی ٬ٕائیه بایؿ هكگىيه يٝاقجی قا اوح٭بال کًؿ. هكظال، ٬ىه يٍىؾ. به

ةّ «٨كهایؿ:  ی ؾیگك }ال ياهه اهیكالمىهًیى به هالک اٌحك{ ایى اوث که هی یٯ شمله َِّ اَن ّهٓى َي٩ّٓىَٯ َو ّهٓى َؼا ًَّ ل
َ
٧ّ ا ّّ ٓي

َ
ٓهّلَٯ َو  أ

َ
أ

ّحَٯ  ی ّهٓى َق٠ّیَّ َٯ ٨ّیّه َهى 
َ
 .ۼ»َهٓى ل

اَن ّهٓى َي٩ّٓىَٯ «ه١ًای  ًَّ ل
َ
٧ّ ا ّّ ٓي

َ
٧ّ ّهٓى َي٩ّٓىَٯ « ؾق ٠كبی ایى اوث که ؾاؾ هكؾم قا ال ؼىؾت بگیك.» أ ّّ ٓي

َ
ی١ًی ؾاؾ کىی قا ال » أ

اَن «گىیؿ:  کى. ظٕكت ؾق ایًصا هیؼىؾت بگیك؛ ؼىؾت قا ؾق ه٭ابل او هعکىم کى؛ ال ؼىؾ به ي٩ٟ ؾیگكاو بالؼىاوث  ًَّ ل
َ
٧ّ ا ّّ ٓي

َ
أ

 اظىان هىئىلیث بکى و ؼىؾت قا ؾق »ّهٓى َي٩ّٓىَٯ 
 

؛ ؾاؾ ؼؿا قا ال ؼىؾ بگیك. ه١ًای ایى شمله ایى اوث که ؾق ه٭ابل ؼؿا کاهال

ای؛ يه،  ال ايصام ؾاؾهات بىؾه، به جمام و کم ٘ىق يباٌؿ که ؼیال کًی آيچه قا که بك ٠هؿه ٬بال جکلی٧ الهی هعکىم کى. ایى

اَن ّهٓى َي٩ّٓىَٯ «و٬ث  همیٍه ؼىؾت قا بؿهکاق و هؿیىو بؿاو. ایى ؾق هىقؾ ؼؿا. آو ًَّ ل
َ
٧ّ ا ّّ ٓي

َ
ؾاؾ هكؾم قا هن ال ؼىؾت بىحاو؛  ؛»أ

ؾق  های ؼىؾت هكؾم قا ظاکن و ٘لبکاق و هّع٫ بؿاو و ؼىؾت قا بؿهکاق. البحه ایى ه١ًایً ایى يیىث کهی١ًی همیٍه ؾق ٬ٕاوت

ٌىؾ، بال بگىیی ظ٫ با هى يیىث؛ يه، ایى يگاّه ٠مىهی اوث. هكؾم هٙالبات ؾاقيؿ،  هىقؾی هن که ٜلن به ؼّىِی به جى ؾاقؾ هی

کًًؿ و  ای شم١ی هكاش١ه هی کًٍؿ؛ ٨كْ ب٩كهاییؿ ؾق اؾاقه ٌىؾ، گاهی وك آؾم ؾاؾ هی ٌاو بلًؿ هیليًؿ، ِؿای ظك٦ هی

که هیچ ج٭ّیكی  -ايؿ جا بیایًؿ ٠لیه هى ها قا جعكیٯ کكؾه قوؿ، ایى يباٌؿ که ایى ـهًث هیليًؿ؛ اولیى ٨کكی که به  ظك٨ی هی

گىیًؿ. بًابكایى  ها چه هی هىئىلن ببیًن ایى ی بع٭ی ؾاقيؿ؛ هى ها هٙالبه شًصال کًًؿ؛ يه، اولیى ٨کك ایى باٌؿ که ایى -يؿاقم

ٓهّلَٯ «هن ؾاؾ هكؾم قا ال ؼىؾ بىحاو، هن 
َ
ّة أ َِّ ی «؛ ال کىاو يمؾیٯ ؼىؾت؛ ٨كليؿ، بكاؾق و ٬ىم و ؼىیً. »ّهٓى َؼا َٯ ٨ّیّه َهى 

َ
َو َهٓى ل

ّحَٯ  ها هن ؾاؾ هكؾم قا بگیك. ٌما به  هىحًؿ که هىقؾ ظمایث ؼاَ جى هىحًؿ، ال آو  ؛ اگك ؾق بیى هكؾم ٬ٍك و شما٠حی»ّهٓى َق٠ّیَّ

 به آو ٬ٍك اهکاياجی ج١ل٫ هی ؾاق ٬ٍكی هىحیؿ، ٠ًىاو یٯ ظاکن، یٯ قئیه یا یٯ ولیك، و٬حی ٘ك٦
 
گیكؾ و آو ٬ٍك جمکًی  ٬هكا

 ۽آوقؾ؛ په ظىاوحاو باٌؿ. ها بك ظ٭ى٪ هكؾم قا به وشىؾ هی کًؿ که همیى اهکاّو جٙاول آو پیؿا هی

 پشّیض اص خٌدبل دس اخشای ػذالت.3.23.4

شى قا  های وىءاوح٩اؾهايؿ که آؾم ٨كهىؾه یکی ال ؾووحاو}ؾايٍصى{ اٌاقه کكؾيؿ که اهیكالمئهًیى ؾق ٨كهاو ؼىؾ به هالٯ اٌحك

ي٩كهىؾيؿ هىقؾی قا که اذبات يٍؿه، ا٨ٍاء کًیؿ. هیچ و٬ث چًیى  ٔایؿ که ا٨ٍاء يکًیؿ. اهیكالمئهًیىٕٞ قوىا کًیؿ؛ ٌما گ٩حه

 ال اوالم يیىث. ها چٙىق چیمی قا که اذبات يٍؿه، به ِك٦ اجهام
 
، ا٨ٍاء کًین؟ چیمی ؾق بیاو اهیكالمئهًیى يیىث، و ایى ١ٙ٬ا

ای به چٍن یٯ اهك ١ٙ٬ی و وا١٬ی به آو يگاه کًًؿ، اها هیچ  ٬ؿق ظصن اجهام لیاؾ و وویٟ باٌؿ که یٯ ٠ؿههمکى اوث ایى

ای  ی اوحؿاللی يؿاٌحه باٌؿ، شائی ذابث يٍؿه باٌؿ. ها هیچ ظصحی يؿاقین که ایى قا بگىئین. ظحی هى ؾق هماو شلىه پٍحىايه

یى باالجك قا گ٩حن. هى گ٩حن ظحی شكهی که ذابث ٌؿ، اِل يبایؿ بك ا٨ٍای آو شكم باٌؿ. باالؼكه یٯ هصكهی ال ا که اٌاقه کكؾيؿ،

ها قا ايؿ؛ ها چكا بیؽىؾ ایى ی او، ٨كليؿاو او، پؿق و هاؾق او گًاهی يکكؾه ٌىؾ؛ ؼايىاؾهاوث، یٯ ٤لٙی کكؾه، هصالات هن هی

و، یٯ هّلعث بمقگی ؾاٌحه باٌؿ. بله، یٯ شائی هىث که ي٩ه ا٨ٍاگكی ؾق قوىا کًین؟ هگك آيصایی که ؼىؾ ي٩ه ا٨ٍاء کكؾ

الىالمٔ و ٌؿه، هّلعحی ؾاقؾ؛ آيصا ایكاؾی يؿاقؾ. ایى، ه٫ًٙ هاوث. هیچ چیمی هن يه ال اهیكالمئهًیى ٠ٕلیه ی ذابث یٯ هىئله

  یٯ ال ائمهيه ال هیچ
 
ظ٫ يؿاقین ا٨كاؾ قا به ِك٦ گماو، هحهن کًین،  ی هؿیٕوالم الله ٠لیهأ بكؼال٦ ایى وشىؾ يؿاقؾ. ها وا١٬ا

 شایم يیىث؛ يه ؾق وایث، يه ؾق قولياهه، يه ؾق جكیبىو
 
 ۾.های گىياگىو. ظیریث ا٨كاؾ قا بایؿ ظ٩ٛ کكؾهٍهىق کًین؛ وا١٬ا

                                                           
 .۾٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺی ه٩حن جیك،  های ٌهؿای ٨اش١ه ی ٬ٕائیه و ؼايىاؾه . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىهۻ

 .۽ۿ. يهس البال٤ه، ياههۼ

 .۾٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ٧ۻ  . بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هیئث ؾولث،۽

 .ۺ٩۽ۻ/ ۿۺ/ ٩ۻ،   . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؾايٍصىیاو۾



 ٦ۼۻ

 

 ی لضائیٍ زمایت َ همکاسی با لٌُ.3.24

 ی لوبئیِ پشّیض اص توؼیف لَُ.3.24.1

وهكز و ابٙال و جٕییٟ ظ٭ى٪  ٬ايىيی و هكز ؾهًؿ، بؿايًؿ که به بی یه قا آهاز ظمالت ؼىؾ ٬كاق هیی ٬ٕائ ا٬حؿاق ٬ىه  کىايی که

ی ٬ؿقجمًؿ يٝام اوث، بكای ایًکه گكیباو هحصاول و هحؽل٧ ال ٬ايىو قا بگیكؾ  ی ٬ٕائیه بالو و پًصه کًًؿ؛ چىو ٬ىه ٩١ٔا کمٯ هی

 ۻه ٬ايىو ليؿگی کًًؿ.و او قا وك شای ؼىؾ بًٍايؿ جا هكؾم بحىايًؿ ؾق پًا

ی  های هؽحل٧، قوی ٬ىهی با ؾوث ٌؿه هن ایى اوث که شى ویاوّی ا٠مال [وقلیال هىاقؾ وؽث ٠ؿالث] هّؿا٪ و يمىيه یٯ

٬ٕائیه اذك يگفاقؾ. البحه کاق آوايی يیىث؛ گ٩حًً آواو اوث، اها ٠مل کكؾيً بىیاق ؾٌىاق اوث؛ ایى قا ايىاو بایؿ ه٩ًّايه 

ی ٬ٕائیه بحىايؿ ؾق ایى  ی ٬ٕائیه ظمایث کًًؿ جا ٬ىه های کٍىق ال ٬ىه ی ؾوحگاه لبحه ایى هن بایؿ باٌؿ که همهجّؿی٫ کًؿ... ا

 ۼهیؿاو، بؿوو يٝك ٠مل کًؿ.

 ی لوبئیِ ٍ ًیشٍی اًتظبهی ّوبٌّگی ثیي لَُ.3.24.2 

ا ٠میماو يیكوی ايحٝاهی اوث. قاه ی ٌم هن که ٬ابل اهمیث اوث، به ٠هؿه [گیكی جؤهیى ٠ؿالث اشحما٠یشهثال آو ]  بؽٍی

گىيه که بعمؿ  اِالض و جکمیل و گىحكي کی٩ی و همچًیى به ٬ؿق اللم، گىحكي کمی قا با شؿیث و ٬ؿقت ؾيبال کًیؿ؛ هماو

 ظكکحی هعىىن اوث. همیى ظكکث قا با ٬ىت و ٬ؿقت اؾاهه  هی  الله چًؿی اوث اظىان
 
ٌىؾ که ؾق يیكوی ايحٝاهی وا١٬ا

به ٌما کمٯ ؼىاهؿ کكؾ. البحه هىئىالو بىؾشه و پٍحیبايی هن بایؿ اهمیث ایى هىئله قا ب٩همًؿ و جا آيصایی که  ؾهیؿ؛ ؼؿا هن

۽ؾهؿ، همکاقی و کمٯ کًًؿ. ٜك٨یث کٍىق اشاله هی


 ی لضائیٍ با هشدم استباط فسیر لٌُ.3.25

 ی لوبئیِ ثِ هلدأ ٍ پٌبُ هشدم تجذیل لَُ.3.25.1 

اگك به کىی ٜلن ٌؿ، بؿايؿ که با  ]که[ ٨كها باٌؿای يىبث به ؾوحگاه ٬ٕائی ظکن ىق، چًیى قوظیهبك جمام آظاؾ کٍ  بایىحی

 آو ٜلن بك٘ك٦ ؼىاهؿ ٌؿ. ایى یٯ ب١ؿ ال اب١اؾ کاق ؾوحگاه ٬ٕائی اوث که هىقؾ ايحٝاق 
 
هكاش١ه به ؾوحگاه ٠ؿل اوالهی، ١ٙ٬ا

 ۾ ی هكؾم اوث. اوالم و همه

هصكؾ ایًکه هىقؾ وحن ٬كاق ی، هك ِاظب ظ٭ی، هكکىی که ه١ح٭ؿ اوث ظ٫ او جٕییٟ ٌؿه، بهبٍىؾ که هك هٝلىه  بایؿ شىقی

کًن و ظ٫ ؼىؾم قا ؼىاهن گك٨ث؛ ایى ا٘میًاو بایؿ ؾق ؾل  گك٨ث، ؾق ؾل ؼىؾ بگىیؿ که هى ظاال به ؾوحگاه ٬ٕائی هكاش١ه هی

 ۿاظحیاز ؾاقین.ايىايها و ا٨كاؾ شاه١ه هىز بميؿ؛ ایى بایؿ به شىؾ بیایؿ؛ ها ایى قا 

 اػتوبد ػبصی دس لجبل هشدم.3.25.2 

بایؿ به يعىی ٠مل کًؿ که ؾلگكهی و ا٠حماؾ  -و لى شمٟ کىچکی -ای که هكشٟ شم١ی ال هكؾم اوث ؾق هك ي٭ٙه  هك ؾاؾگاهی

ب٫ ٬ايىو و هكؾم قا به ؼىؾ شلب کًؿ؛ ی١ًی همه هٙمئى ٌىيؿ که ایى هىحه ٠ؿل ظکن  ی ٬ٕائی که ؾق ایًصا هىح٭ك اوث، ب٘ك

 ٦ؼىاهؿ کكؾ.

ؾوم، ا٠حماؾ؛ ی١ًی هكؾم بایؿ  -که بایؿ ٬ىی باٌؿ -ی ٬ٕائیه به ؾو ٠اهل يیال ؾاقؾ جا بحىايؿ هى٫٨ باٌؿ... یکی ٬ؿقت و ا٬حؿاق ٬ىه

پفیك  هکاوبا جؤهیى ٠ؿالث ا -که ا٠حماؾ هكؾم اوث -ی ٬ٕائیه ایى ؾو چیم قا يیال ؾاقؾ. ... قکى ؾوم به او ا٠حماؾ ؾاٌحه باًٌؿ. ٬ىه

ی ٬ٕائیه به  ی به ٬ايىو جؤهیى ؼىاهؿ ٌؿ. هكؾم بایؿ ا٠حماؾ پیؿا کًًؿ. و٬حی ؾیؿيؿ که ٬ىه ؼىاهؿ ٌؿ، با ٠مل ؾ٬ی٫ و ظکیمايه

                                                           
 .ۼ٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺ،  ی ٬ٕائیه ؾیؿاق هىئىالو، ٬ٕات و کاقکًاو ٬ىه. بیايات ؾق ۻ

 .٨٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك،   با ظٕىق ؼايىاؾه -ی ٬ٕائیه . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىهۼ

 .٧٦۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۼ  . بیايات ؾق ؾیؿاق با شم١ی ال ٨كهايؿهاو و پكوًل يیكوی ايحٝاهی،۽

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺ  های ٌهؿای ه٩حن جیك، ا٠ٕای ٌىقای ٠الی ٬ٕائی و...،  ی١ث ؼايىاؾه. بیايات ؾق هكاون ب۾

 .۾٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺی ه٩حن جیك،  های ٌهؿای ٨اش١ه ی ٬ٕائیه و ؼايىاؾه . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىهۿ

 .ۼ٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺ  ی ٬ٕائیه، . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو، ٬ٕات و کاقکًاو ٬ىه٦



 ٧ۼۻ

 

کًًؿ. ظحی آو کىی هن که ٠لیه او ظکن ؾاؾه ٌؿه اوث، و٬حی بیى کًؿ، ا٘میًاو پیؿا هی٬ىل ؼىؾ ؾق اشكای ٠ؿالث ٠مل هی

کًؿ که يه، ظ٫ با آو اوث. همکى اوث ؾق لباو و ؾق ٜاهك لیك باق يكوؾ، اها کًؿ، جّؿی٫ هیؼلىت هیؼىؾي و ٬لبً و ؼؿایً 

 ٬بىل ؼىاهؿ کكؾ. بًابكایى یٯ ظالث ا٠حماؾی به ٬ىه
 
 ۻآیؿ. ایى ا٠حماؾ اللم اوث. ی ٬ٕائیه به وشىؾ هی ٬لبا

 ثشلشاسی اهٌیت .3.25.3

ی هٍكوٞ  ايؿالی به ظیٙه ئی ؾق کٍىق، بىاٖ جصاول و ج١ؿی به ظ٭ى٪ هٝلىهاو و ؾوثو جؤهیى اهًیث ٬ٕا  اللم  با ٬ىايیى [بایؿ]

که بؿايؿ که با  جىايؿ به هلصؤ هٙمئى پًاه بكؾ، و همه که اظىان کًؿ که ؾق بكابك ٜلن و ج١ؿی هی ليؿگی هكؾم شمٟ ٌىؾ. همه

 ۼکاق و جالي ؼىؾ ؼىاهؿ جىايىث ليؿگی هٙلىبی ٨كاهن آوقؾ.

 هالظٝه ٌىؾ.  صاؾ اهًیث٨٭ك و ای  ق٨ٟ
 
 ۽هؿيی و ٬ٕائی هن بىیاق ههن اوث و بایؿ ظحما

 سػبًی ثِ افکبس ػوَهی اًالع.3.25.4

 ۾قوايی به ا٨کاق ٠مىهی هن ههن اوث؛ ایى قا هن يبایؿ ٨كاهىي کكؾ. يبایؿ هكؾم قا ؾق ابهام با٬ی گفاٌث. و ا٘الٞ  ظ٭ی٭ث  جبییى

 ّبی ػوَهی اسائِ آهَصؽ.3.25.5

 بگىییؿ  گیكؾ، با آو بميیؿ و کاقهای هربث و ا٬ؿاهات و جّمیمات ؼىبی قا که ايصام هی  ظك٦ با هكؾم
 

ها ؾق هیاو بگفاقیؿ. هرال

این که ب١ؿ ال ایى، و٬حی به ٠ًىاو هؤهىق ؾولث و یا ؾاؾوحايی به وكا٢ هكؾم  بكای ا٨كاؾ ٨الو ؾوحگاه، ٨الو کاقت قا ِاؾق کكؾه

ها  ايؿ. هكؾم بایؿ جىشیه بٍىيؿ، بایؿ آهىلي ٬ٕائی ٠مىهی به آو حه باٌؿ که ال شای ؾیگك آهؿهآیًؿ، ایى ٌبهه وشىؾ يؿاٌ هی

 ۿؼىاهی و ا٘میًاو به ايه با ٠ؿالث ؾق شاه١ه هٙكض ٌىؾ.ؾاؾه بٍىؾ و بایؿ ٠ؿالث

 هاگضیًؼ لضات ؽایغتٍ َ يظاست بش کاس آو.3.26

 ّبی لوبت ؿبیؼتِ ٍیظگی.3.26.1

ؼىاهؿ ظکن بکًؿ، يگاه يکًؿ که ایى ظکن هىشب ؼىٌایًؿ یا ٠ؿم  ه١ًاوث که و٬حی ٬أی هی  ایى  به  [٬أی] اوح٭الل

بًؿيؿ. ی١ًی بكای ِؿوق  ٌىؾ. ؾق ؾيیا ه١مىل اوث که چٍن آو ٬أی قا که ؾق ؾوحً جكالووث، هی ؼىٌایًؿ چه کىايی هی

  ٦ظکن، چٍمً بىحه اوث. ایى چٍن بىحى، یٯ چیم ومبلیٯ بىیاق ؾقوحی اوث.

که ياٌی ال ٠ؿالث، وشؿاو پاٮ و قوض  ؛ ی١ًی هماو»گكایی ظ٫«ی ؾوم  اللم اوث و ؾق هكظله»  ٠لن«  اول [ی ٬ٕائیهؾق ٬ىه]

بایؿ  -های اؾاقی و ؾ٨حكیهایی که ؾق وایك بؽً ی ٬ٕائیه ه٥ٍىلًؿ و چه آو هایی که ؾق ٬ىه چه آو -وحیمی اوث. همه با٘ل

ایى ؼّىِیات، ؾق ؾوحگاه ٬ٕایی، بیٍحك بایؿ باٌؿ؛ چىو ؾق هكشا که ؼؿای ياکكؾه  ایى ؼّىِیات قا ؾاٌحه باًٌؿ. ولی

ی ٬ٕائیه، بایؿ ؾوحگاهی با چًیى ؼّىِیات باٌؿ و او ٌاء  کًؿ. ٬ىه ی ؾوحگاه ٬ٕا قبٗ پیؿا هی ٨ىاؾی به وشىؾ آیؿ، به بؿيه

 ٧الله قول به قول هن ؾق ایى شهث پیً بكوؾ.

کكؾ؛ اها همیى ٬أی، گاهی ؼىؾ ولی اهك  هًّىب هی»ٔ ولی اهك«ٕبه ج١بیك اهكول ها، »  والی«قا   ؾق يٝام ظاکمیث اوالم، ٬أی

» یعیی بى اکرن «های ٤یك ٌصاٞ و وابىحه هايًؿ گى. لیكا ٬أی کٍايؿٖ البحه ٬أی ٌصاٞ و ظ٫ قا يیم به هعاکمه و هئاؼفه هی

 ٨ايؿ. هن، ؾق ؾيیا بىؾه

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/۾ۺ/ ٦ۺ  ت ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىه ٬ٕائیه،. بیاياۻ

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۽ۼ. پیام به هلث ٌكی٧ ایكاو، ؾق پایاو چهلمیى قول اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۼ

 .ۼ٨۽ۻ/ۿۺ/ ۿۻ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو۽

 .ۼ٨۽ۻ/۾ۺ/ ٧ۺ  ی ٬ٕائیه، کاقکًاو ٬ىه. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو، ٬ٕات و ۾

 .٦٨۽ۻ/٦ۺ/ ۺۼ،  ی ٬ٕائیه . بیايات ؾق ؾیؿاق با قئیه و هىئىالو ٬ىهۿ

 .٦٨۽ۻ/٦ۺ/ ۺۼ ی ٬ٕائیه، . بیايات ؾق ؾیؿاق با قئیه و هىئىالو ٬ىه٦

 .۾٧۽ۻ/۾ۺ/ ٧ۺ، »ی ٬ٕائیه ٬ىه«. بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه، هىئىالو و ٬ٕات ٧

 .۾٧۽ۻ/۾ۺ/ ٧ۺ، »ی ٬ٕائیه ٬ىه«ه، هىئىالو و ٬ٕات . بیايات ؾق ؾیؿاق قئی٨



 ٨ۼۻ

 

بایؿ به ٬ؿقی هحیى باٌؿ  -که ـهى او قا به ایى ظکن قوايؿه اوث -٠ایث ٬ايىو و اوحؿالل ؾق ظکنؾق ايٍاء ظکن و ق   ٬أی  بًای

که هكکه ظکن قا ؾیؿ، ؾق ؾل جّؿی٫ کًؿ که ؾقوث اوث؛ هكچه ٠٭ل و وىاؾ ايىاو بیٍحك باٌؿ، بیٍحك جّؿی٫ کًؿ. ؾق ظکن 

ًاواو، اوح٩اؾه کاق ا٬حٕائاجی ؾاقؾ: اوح٩اؾهوشه يبایؿ وهن و ٧١ٔ و ٨حىق وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. البحه ایى  هیچ به ی ال  ی ال کاٌق

٘ك٨ی، و ؾق ؾاؼل ؾاؾگاه و هًگام  يٝكی و بی های ٨کىق و ٠ا٬ل، ؾ٬ث و ِبك و بیی ال ايىاو ًٌاوی، اوح٩اؾه های شكم ؾوحگاه

 ۻها ؼیلی ههن اوث. ؾاوقی. ایىهیچ پیً  ٘كض ؾ٠ىا، يؿاٌحى

-های ٌایىحه، ٨أل، اهیى و ؾقوحکاق، ٬ىت و ا٬حؿاق پیؿا هیبا جكبیث و به کاق گك٨حى ايىاو ی ٬ٕائیه با اوحعکام ؾقويی، ٬ىه

ی  ی ال همه های گىياگىو ٨ًی و والهايی و اوح٩اؾهگیكی ال پیٍك٨ث های هحًاوب، با بهكهکًؿ. با ؤٟ ٬ىايیى ؾقوث، با يٝاقت

 ۼآیؿ. ؾيیا، ایى ا٬حؿاق به وشىؾ هی

 بكش ػبلن ٍ حزف ػٌبكش ًبػبلنکبسگیشی ػٌ ثِ.3.26.2

های هؽحل٧ ٬ٕائی و اؾاقی آو ٬ىه و  کاقگیكی ٠ًاِك و يیكوهای ِالط و والن و جىايا ؾق قؾه ايصام ٌؿه بكای به  جؿابیك و ا٬ؿاهات

 ۽ظف٦ ٠ًاِك ياِالط.

اللم، ایى باق وًگیى ٌىيؿ و اگك کىايی هن به وبب يؿاٌحى ٠لن و ؼّىِیات   ؾق ظؿ اهکاو و١ی ٌىؾ که ٠ًاِك کاقآهؿ شفب

 ۾ی ٬ٕائیه ؼىؾي قا ال وشىؾ آياو پاٮ کًؿ. کًٍؿ، ٬ىه قا يمی

ى لوبئیِ هي، ػبلن ٍ هٌلف دس لَُلضٍم خزة ػٌبكش هؤ.3.26.3

ه٭ایىه کًین و ؾلؽىي ٌىین که ؼىب، ها بعمؿالله اهكول  [ؾوقاو ٘ا٤ىت] ی ؼىؾهاو قا با آو ی ٬ٕائیه ؼىاهین ٬ىه ها يمی

ی ٬ٕائیه قا ه٭ایىه کًین با آو  ؼىاهین ٬ىه گیكؾ؛ ها هی قین، ٬ٕات ه٩ًّی ؾاقین، کاقهای ؼىبی ايصام هی٬ٕات ٨ألی ؾا

ها همیى اوث که ٠ًاِك هئهًی و ی يٝام شمهىقی اوالهی اوث. ایى، جالي اللم ؾاقؾ. یکی ال جالي و١ٔیحی که ٌایىحه

 ۿ.ی ٬ٕائیه شفب ٌىيؿ ٠المی و باايّا٨ی به ٬ىه

 ّبی ًظبستی ٍ اسصیبثی هذاٍم اًوٌذػبصی دػتگبُتَ.3.26.4 

بالقوی کل کٍىق و ؾیىاو ٠ؿالث اؾاقی، ؼاِه ؾق اهك قویؿگی به   ههن  های ؾو والهاوو١ٔیث ٠مىهی و ١٨الیث]جىشه به[ 

 ٦هكاش١ات و ؾ٠اوی.

٬ايىو، یکی ال ابماق يٝاقت اوث. ؼىؾ کًؿ.   اوح٭بال  ی ٬ٕائیه بایىحی ال يٝاقت ٬ايىو ، الحمام به ٬ايىو اوث. ٬ىه[ههن]ی  يکحه

 ٧ی ٬ٕائیه، ٠اهل بىیاق ههن و هئذكی اوث. ی ٬ٕائیه اوث که بكای يٝاقت بك ٬ىه ی ؾق ؾاؼل ٬ىه ٌؿه ٬ايىو یٯ ٠اهل يهاؾه

ؾق اظحیاز ؾاقؾ به يٝاقت ال هىٟٔ باال و هؿیكیث بك کاقکكؾها. ايىاّو ؼىب [ ٬ٕائیه]يیكوی ايىايّی ؼىب ؾق ؾاؼل ٬ىه[ظ٩ٛ]

ها بكای های ؼىب، همیٍه ؼىب با٬ی ؼىاهًؿ هايؿ؛ يه، اهحعاوشىق يیىث که ايىاو گیكؾ. ایى ه١كْ ل٥مي و ايعكا٦ ٬كاق هی

ی اظىال بىؾ. ایى یٯ شكیاو اوث؛ شكیاو يیكوی ايىايی؛ که ؼىب، اهمیث هن  ها ؾق همههمه هىث؛ بایؿ هكا٬ب اهکاو ل٥مي

 ٨ؾاقؾ.

                                                           
 .ۻ٨۽ۻ/۾ۺ/ ۿۺی والكول ه٩حن جیك،  ی ٬ٕائیه، ؾق آوحايه . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه، ه١اوياو و کاقکًاو ٬ىهۻ

 .ۺ٩۽ۻ/۾ۺ/ ٦ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىه ٬ٕائیه، ۼ

 .٦٩۽ۻ/ۻۻ/ ٩ۺ  ى ؾاؾگك و ظصة االوالم کاٜن ِؿی٭ی...،. ظکن هؤهىقیث به ظصة االوالم ش٩١ك هًحٝكی، آ٬ای ظىی۽

 .۾٧۽ۻ/۾ۺ/ ٧ۺ، »ی ٬ٕائیه ٬ىه«. بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه، هىئىالو و ٬ٕات ۾

 .٨٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك،   ی ٬ٕائیه؛ با ظٕىق ؼايىاؾه . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىهۿ

 .٦٩۽ۻ/ ۻۻ/ ٩ۺ  حٝكی، آ٬ای ظىیى ؾاؾگك و ظصة االوالم کاٜن ِؿی٭ی...،ث به ظصة االوالم ش٩١ك هًی. ظکن هؤهىق٦

 .۾٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك،  ی ٬ٕائیه و ؼايىاؾه . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىه٧

 .٨٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك،   ی ٬ٕائیه؛ با ظٕىق ؼايىاؾه . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىه٨



 ٩ۼۻ

 

 ی لوبئیِ کبدسػبصی دس لَُ افضایؾ داًؾ لوبت ٍ .3.26.5

بایؿ شؿی گك٨حه بٍىؾ؛ گىحكي ٠لن و آگاهی هن ؾق  - به ٬ىل ٌما کاؾقوالی -ی ٬ٕائیه ی پكوقي ٠ًاِك ١٨ال ؾق ٬ىه هىؤله

های  ی بیى ب١ٕی ال آقای ؾاؾگاه ی ٬ٕائیه بىیاق ههن اوث. هى به قئیه هعحكم ٬ىه ٠كْ کكؾم که ٨اِله هیاو جمام وٙىض ٬ىه

صؿیؿ يٝك ٬بل ال ق٨حى به ؾیىاو ٠الی کٍىق، و آقایی که يىبث به همیى پكويؿه ب١ؿ ال ي٭ٓ ؾق ؾیىاو ٠الی کٍىق اوث، بؿوی یا ج

ی ٠صیبی اوث؛ گاهی بیى ایى، ؾوجا قأی هىثٖ ؾو ؾاؾگاه که هك ؾو وابىحه به یٯ ؾوحگاه هىحًؿ؛ یکی ٌؿیؿجكیى  ٨اِله

ها ؼیلی لیاؾ اوث. ایى، ياٌی ال چیىث؟ کی ؾق ایى  ی ایى جبكئه کكؾهٖ ٨اِلهظکن قا ؾاؾه و هصالات قا ه١یى کكؾه اوث، یکی 

بیى اٌحباه کكؾه؟ آو هن اٌحباهی به ایى ٨اظٍی. باالؼكه ب١ؿ ال آيکه ظکن ي٭ٓ ٌؿ، همکى اوث ه٭ؿاقی باال پاییى بكوؾ، اها 

 ۻی وٙىض. ىحكؾو ؾايً ٬ٕائی ؾق همهی ایى اوث که ها اظحیاز ؾاقین به گ ایًکه ایى ه٭ؿاق ٨اِله باٌؿ، ایى يٍايه

 يفُرياپزیشی دس همابل ػُاهل هختلف.3.27 

 لبًؼیت ٍ التذاس.3.27.1

به ٌکل   و ٠ٍیكه  چه ٬ىم  و ٠ٍیكه  آ٨ث شىاهٟ بٍكی ایى اوث که کىايی با ؾاٌحى پىل، با ؾاٌحى پٍحیباو، با ؾاٌحى ٬ىم

١ًی ظمب بالی و گكوه بالی ظ٭ى٪ ٠مىهی قا يؿیؿه بگیكيؿ؛ ظ٫ هكؾم قا به ٌکل هؿقو و اهكولی آو؛ ی  و ٠ٍیكه  ٬ؿیمی، چه ٬ىم

ث  به ا٥ٌال ؼىؾ ؾق آوقيؿ و شلى ٠ؿالث قا بگیكيؿ. ٬ىهجٕییٟ کًًؿ؛ ٨ِك
 
ی ٬ٕائیه ه٭حؿق، باِالبث، هىٌمًؿ و ها قا هًعّكا

 ۼها قا بگیكؾ. جىايؿ شلىی ایى ٠الن هی

ی هٙاهٟ ٌؽّی ؼىؾ  قظمی به کیىه اهىال ٠مىهی قا با کمال و٬اظث و بیالمال و  ؼىاهیؿ با کىی که بیث و٬حی ٌما هی

 ۽ؼىاهؿ. ٬ٕائی ؾق هیاو هكؾم هی  قیؽحه اوث، ه٭ابله کًیؿ، ایى کاق ٌصا٠ث و ا٬حؿاق و ظیریث

 ًفَرًبپزیشی دس لجبل ثشٍت.3.27.2

ال ایى ظالث پیؿا ٌؿ، بایؿ گكیباو  هًؿی اوث که هكشا ايعكا٦ و جؽل٩ی ی ٬ٕائیه بالوی ٬ؿقت ٬ىه[ ؾق شمهىقی اوالهی]

و بؿگىیی هن يبایؿ   و اجهام  ی ٬ٕائیه اوث؛ ال شىوالی و ال ظمله و جهاشن ی بمقگ ٬ىه هحؽل٧ قا بگیكؾ و قها يکًؿ؛ ایى وٜی٩ه

وی ایى هىائل ی چیمها هن يبایؿ ٬كاق گك٨ث؛ بایؿ ق  ؾاق و ب٭یه ٘لبی و پىل و پىل يمایی و ٬ؿقت جكویؿ و جعث جؤذیك جٍك و ٬ؿقت

 ۾جکیه کكؾ.

 ًفَرًبپزیشی اص خشیبًبت ػیبػی.3.27.3

-یٯ هصمى٠ه ویاوی وابىحه باٌؿ، بایؿ ؾق ه٭ابل او کىجاه آهؿ؛ آو هن با ایى ؾلیل ٤یك هعکمه  به  ایى ٤لٗ اوث که اگك هصكم

ُجىا «٨كهایؿ  هی ی ٬ٕائیه ٬كاق گیكؾ، شًصال ؼىاهؿ ٌؿٖ ٬كآو کكینپىًؿ که اگك هصكهیث او هىقؾ جؤکیؿ ٬ىه
ٓ
َع٫ُّ َیؤ

ٓ
ُهُن ال

َ
ٓى ل

ُ
َوّآو َیک

یَى  ًّ ٠ّ
ٓ

ٓیّه ُهف
َ
ب٫ هیل و يٝك آو ها باٌؿ، شًصال هی ٌىؾ، بكؼال٦ هّلعث آو اگك ٬ٕاوجی که هی ۿ؛»ّال ها باٌؿ،  کًًؿ؛ اها اگك ب٘ك

ِْ : «٨كهایؿ پفیكيؿ. ب١ؿ هی آو و٬ث آو قا هی ىّبّهٓن َهَك
ُ
ل

ُ
٨ّي ٬

َ
  ٧اوث.ایى ٬ٕاوت ٬كآو  ».أ

هایی که ه١ح٭ؿ به هبًایی هىحًؿ، ایى اوث که ِاظباو پىل بحىايًؿ ؾق اقکاو ظکىهث ا٠مال یکی ال بمقگحكیى ؼٙكات ظکىهث

کًًؿ. هك بؽٍی ال يٝام اگك جعث جؤذیك لقهًؿاو و ذكوجمًؿاو ٬كاق گك٨ث، ٔایٟ ؼىاهؿ  ها همه چیم قا ؼكاب هی ي٩ىـ کًًؿ. ایى

ی ٬ٕائیه اوث. بایؿ ؼیلی هكا٬ب باٌیؿ ؼؿای يکكؾه چًیى چیمی بكای ایى ٬ىه پیً يیایؿ  بؿجك ٬ىه ٌؿ. ؾق ایى لهیًه، ال همه

                                                           
 .۾٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك،  ی ٬ٕائیه و ؼايىاؾه . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىهۻ

 .٧٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك،  . بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو ٬ىه ٬ٕائیه و ؼايىاؾهۼ

 .ۺ٨۽ۻ/۾ۺ/ ٧ۺ،   اتهای ٌهؿای ه٩حن جیك و شم١ی ال ٬ٕ ی ٬ٕائیه، ؼايىاؾه . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو ٬ىه۽

 .۽٨۽ۻ/۾ۺ/ ٧ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو ٬ىه ٬ٕائیه و ؼايىاؾه ٌهؿای ه٩حن جیك، ۾

 .٩۾. وىقه هباقکه يىق، آیه ۿ

 .ۺۿ. وىقه هباقکه يىق، آیه ٦

 .٧٩۽ۻ/۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك،  . بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو ٬ىه ٬ٕائیه و ؼايىاؾه٧



 ۺ۽ۻ

 

هایی که ؾاقيؿ، يحىايًؿ ا٠مال ي٩ىـ کًًؿ. ایى هن یکی ال ووایل اوحعکام اوث. ي٩ىـهای ؾاق و ذكوجمًؿ، با قوي و پىل  و پىل

 ۻی ویاوی و شكیايات ویاوی يبایؿ بگفاقيؿ ي٩ىـ ایصاؾ ٌىؾ.ها های ویاوی، ايگیمه ٘ىق اوث. ؾوحگاه ویاوی هن همیى

 های لضایی سعیذگی بٍ پشَيذٌ.3.28 

 ّب ثٌذی دس سػیذگی ثِ پشًٍذُ اٍلَیت.3.28.1 

جكیى  کًًؿ و ههن» االهن ٨ی الهن«بًٍیًًؿ هىاقؾ قا  -یی که هىحًؿ هك هصمى٠ه -گفاقاو ؾوحگاه ٬ٕائی هیئث قئیىه و ویاوث

ها،  ی ٨ىاؾهای هالی و اؼال٬ی و اقجٍاء و جمویك و اهرال ایى ال يمایًؿ... اگك بؽىاهین ؾيبال اهن بگكؾین، همیى هىؤلهها قا ؾيب آو

 ۼگیكيؿ. های باال ٬كاق هی کًؿ و وا١٬ا ؾق قجبه چیمهایی اوث که به ؼّىَ ال هكؾم ولب اهًیث هی

 ۽ ها بیٍحك اوث. ن ؾق اوز شًایحًؿ؛ لفا اهمیث ایىب١ٕی شكائ [اها]ال لهیى جا آوماو ؾاقؾ.  ٠كیٕی  شكائن، ٠كْ

های بمقگ، ی ٬ٕائیه بمقگ شلىه کًؿ و شكم بایؿ بىیاق پكهیم کكؾ ال ایًکه ؼؿای يکكؾه شكائن کىچٯ ؾق چٍن ا٨كاؾ یا هئذكیى ٬ىه

٘ب٫ قوایث ال  -اؾه اوثقا هىقؾ ايح٭ام الهی ٬كاق ؾ  های ول٧های گفٌحه و اهثکىچٯ به يٝك آیؿ. یکی ال چیمهایی که هلث

او بمقگ آهؿ. البحه شكم، همیى اوث که گاهی شكم -ه١ّىم٠ٕلیه الىالمٔ های بمقگ قا يؿیؿه گك٨حًؿ و شكائن کىچٯ به يٌٝك

ج١٭یب ٌىؾ؛ لیکى ؼیلی ههن اوث که اهحمام  -چه کىچٯ و چه بمقگ -کًؿ و بایؿ ٘ب٫ ٬ايىو، هك شكهی شكم اوث؛ ٨ك٬ی يمی

 ۾یمهایی باٌؿ.ها به چه چ ؾوحگاه

 ّب ّبی ػلوی دس سػیذگی ثِ پشًٍذُ اػتفبدُ اص سٍؽ.3.28.2 

 ۿ[ی ٬ٕائیهؾق ٬ىه] های يى و ٠لمی بكای پیٍك٨ث اهىقگكایً به اوحؽؿام قوي

ؿ اوالهی و ٠اؾاليه و هًٙب٫ بك پیٍك٨ث ی ٬ٕائیه ٬ىه  یٯ [جكوین ٌؿه، ٘كض]  کلی  ٘كض های ٨ًی و ٠لمی هىشىؾ ی ِؿؾِق

گفاقی کكؾ... اگك به ٨ٕل پكوقؾگاق ایى  قوی ایى کاق بایؿ ؼیلی وكهایه -ی ٬ٕائیه که جهیه ٌؿه اوث ٘كض کلی ٬ىه -ؾيیاوث

ؾايؿ بایؿ چه کاق بکًؿ؛ چه بؽٍی قا اظؿاخ  ی ٬ٕائیه هی های هحماؾی ٬ىهکاق به ؼىبی و با اوحعکام کاهل ايصام گیكؾ، جا وال

ها بایؿ ؾق قأن  قا اِالض کًؿ و چه بؽٍی قا بكؾاقؾ. بهحكیى هحؽّّاو ؾق ایى لهیًهکًؿ، چه بؽٍی قا جكهین کًؿ، چه بؽٍی 

 ٦ی ایى هىئله يٝك بؿهًؿ. ایى کاق باًٌؿ و ؾق باقه

 ّب دلت، ػشػت ٍ لبًؼیت دس سػیذگی ثِ پشًٍذُ.3.28.3 

ال ايٙبا٪ اظکام   ها و يیم ا٘میًاو ٘ىق ؼاَ يىبث به هیماو ؾ٬ث و وك٠ث ٠مل ؾق قویؿگی بك پكويؿه اللم اوث آ٬ایاو هعحكم به

 ٧ای به ٠مل آوقيؿ. ها با ٬ىايیى کٍىق و ٔىابٗ ٌكٞ ه٭ؿن، بكقوی يمىيهی ؾاؾگاه ِاؾقه

های ه٩اوؿ ا٬حّاؾی ه١ح٭ؿ به شًصال و هیاهى يیىحن، لیکى ه١ح٭ؿ به وك٠ث و ٬ا١٘یث ؾق کاق هىحن. وك٠ث  بًؿه ؾق پكويؿه

که هى ظاال  -هایی که هىقؾ جىشه هكؾم اوث کًؿ. ایى پكويؿه لؾگی و ٠صله ج٩اوت هیاب٤یك ال ٠صله اوث؛ وك٠ث ٠مل با ٌح

ی ؾاؾقوی بایىحی هىقؾ جىشه  ی ا٘اله ها، هىئله بالؽّىَ و ؾق ٠مىم پكويؿه -ای ؾق اهمیث ایى هىئله ٠كْ ؼىاهن کكؾ اٌاقه

کاّق پكويؿه ه٭ؿاقی کن ٌؿه  که ال ٘ىل هؿت گكؾي هایی که ؾاؾه ٌؿه، ؼىٌبؽحايه ایى هن هىث٬كاق بگیكؾ. البحه ؾق گماقي

                                                           
 .ۻ٨۽ۻ/۾ۺ/ ۿۺی والكول ه٩حن جیك،  ی ٬ٕائیه، ؾق آوحايه ئیه، ه١اوياو و کاقکًاو ٬ىه. بیايات ؾق ؾیؿاق ق ۻ

 .٦٨۽ۻ/٦ۺ/ ۺۼی ٬ٕائیه،  . بیايات ؾق ؾیؿاق با قئیه و هىئىالو ٬ىهۼ

 .ۺ٨۽ۻ/۾ۺ/ ٧ۺ،  های ٌهؿای ه٩حن جیك و شم١ی ال ٬ٕات ی ٬ٕائیه، ؼايىاؾه . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو ٬ىه۽

 .ۻ٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۺی والكول ه٩حن جیك،  ی ٬ٕائیه، ؾق آوحايه ؿاق قئیه، ه١اوياو و کاقکًاو ٬ىه. بیايات ؾق ؾی۾

 .٧٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك،  . بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو ٬ىه ٬ٕائیه و ؼايىاؾهۿ

 .ۼ٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺی ٬ٕائیه،  . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو، ٬ٕات و کاقکًاو ٬ىه٦

 .٦٩۽ۻ/ ۻۻ/ ٩ۺبه ظصة االوالم ش٩١ك هًحٝكی، آ٬ای ظىیى ؾاؾگك و ظصة االوالم کاٜن ِؿی٭ی و...، . ظکن هؤهىقیث ٧
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، جا ببیًین ها ؾق کصا هىحین و چ٭ؿّق ؾیگك بایؿ کاق کًین جا »بىؾه«ه٭ایىه ٌىؾ، يه با آيچه که » بایؿ«اوث، لیکى ایى با آيچه که 

 ۻی هٙلىب بكوین. بحىايین به آو ي٭ٙه

های چه ؾق ؾاؾگاه -های بؿویاوث ... اظکام ؾاؾگاه[ هاال اولىیثاظکام ِاؾقه، یکی ] های هکكقی اج٭او اظکام و ي٭ٓ هىئله

ي٭ٓ ٌؿيً بایؿ به ظؿا٬ل بكوؿ؛ ی١ًی اج٭او اظکام شىقی باٌؿ که ایى اظکام کمحك ٬ابل  -جصؿیؿ يٝك، چه ؾق ؾیىاو ٠الی

ؿ ٤یك ٬ابل ٬بىلی ال ایى اظکام ي٭ٓ هی ی اٌکال اوث. ایى هن شمو  ي٭ٙهٌىؾ، بایؿ بؿايین ایًصا  ي٭ٓ باٌؿ. اگك ها ؾیؿین ؾِق

 ۼاولىیحهاوث.

 ّب پشّیض اص ثَسٍکشاػی دس سػیذگی ثِ پشًٍذُ.3.28.4 

واالقی و  واالقی و بىقوکكاوی يبایؿ ٬كاق بگیكؾ. اگك ؾیىاو چیم؛ ذكوت، ٬ؿقت، ؾیىاو بایؿ ٠ؿالث اشكا ٌىؾ و جعث جؤذیك هیچ

واالقی قا به يعىی والهايؿهی و جًٝین کكؾ که به ٠ؿالث کمٯ  ىاوکًؿ، هٕك اوث. بایؿ ؾی جٍکیالت ها ٠ؿالث قا هؽحل هی

 ۽اوث؛ اشكای ٠ؿالث و اظ٭ا٪ ظ٫ و ابٙال با٘ل.  و اِل  کًؿ؛ لیكا ٠ؿالث هالٮ

 ّب ثش دس سػیذگی ثِ پشًٍذُ ّبی هیبى اػتفبدُ اص ساُ.3.28.5

ىاو الله ج١الی ٠لیهٔ هٙلبی قا ؾق يٝك ؾاٌحًؿ که هى هن ؾ  هماو يٝك ایٍاو قا ٬بىل ؾاٌحن و اآلو  ق آوظٕكت اهام ٕٔق
 
و٬ث ٠یًا

و جـا   هن ٬بىل ؾاقم و آو ایى اوث که ؾق هىاقؾی، چـىو ؤـٟ هـا ؤـٟ بـؿی اوـث و ال آو ؼـٗ هًٙ٭ـی و ؾقوـث ؼیلـی ٠٭بـین

بـك ظكکـث  اه هیـاوبك ؾاقین و اگك بؽـىاهین ال ق  بكوايین، اظحیاز به قاه هیاو -که ؼٗ ٬ايىيی اوث -بؽىاهین ؼىؾهاو قا به آو ؼٗ

ؾق ایـى اهـك، یـٯ قاه » هـى لـه الؽیـاق«قوین، کاق ال کاق گفٌحه باٌؿ، ایًصاوث کـه ظـاکن ٌـكٞ و  يکًین، همکى اوث جا آيصا هی

٘ىق يیىث که هكکه و هك ٬أی و هك ؾاؾوـحاو و هـك هىـئىلی ؾق  باٌؿ و ایى کًؿ. ایى، ؾق اؼحیاق همه يمی بك قا اؼحیاق هی هیاو

بًـؿین.  وپاگیكی اوث و ها شلىیً قا هی ؿ چیمی قا بكؼال٦ ٬ايىو بگىیؿ و هٙكض کًؿ که ایى ٬ايىو، ٬ايىو ؾوثای بؽىاه گىٌه

ی اوـالهی  ؾق شاه١ـه» هى له الؽیاق«٘ىق يیىث. ایى اؼحیاقات، هىاقؾ کاهال هعؿوؾی ؾاقؾ که ؼىؾ آو، یٯ ٬ايىو اوث و  يه، ایى

ال آيصـا ايىـاو ٌـكوٞ  بكی قا بكای قویؿو به آو ظؿ ا٬ل هٍی کكؾ که های هیاوٌىؾ قاه وشىؾ ؾاقؾ که با اشاله و قأی و اـو او، هی

 ۾کًؿ و بك اوان ٬ايىو ظكکث يمایؿ و بكوؾ. ایى، ٨٭ٗ هىحرًاوث و ال٤یك.

 افالذ لُايیى .3.29
ی شىايب و ق٠ایث  ظٝهبا هال ۾۾های اِل  گفقؾ، هىحعکن و باذبات باٌؿ. بعمؿ الله ویاوث که ؾق هصله هی  و١ی ٌىؾ ٬ىايیًی

های اؼحّاِی و هن به ؼّىَ ؾق هكکم  آو هبايی و اِىل، به وه ٬ىه ابال٢ ٌؿ؛ ایى اظحیاز ؾاقؾ به ٬ىايیى. ٌما، هن ؾق کمیىیىو

 هی پژوهً
 
 جىايیؿ بك ایى پایه، ٘كاض يٝام ا٬حّاؾّی باذباجی باٌیؿ که ٬ىايیى ؼىؾي قا هن با ؼىؾ ؾاٌحه باٌؿ؛ ب١ٕی ال ها ظ٭ی٭حا

 پیًه کًین. ٬ىايیى ظف٦ ٌىؾ و ب١ٕی ال ٬ىايیى بیایؿ؛ هًحها با یٯ واؼث هىحعکن و پایؿاق که هك قول يؽىاهین ٬ىايیى قا وِله

ی ٬ٕائیه اوث. ؾائن بایؿ به ؾيبال يى  ی واؼحاق ؾیىايی ٬ىه ی يیكوی ايىايی کمحك يیىث، هىئله آو چیمی که اهمیحً ال هىئله

ی ٬ٕائیه  کًین که ها ذبات قا ال والهاو ٬ىه کكؾو و١ٔیث ٬ىه ؾق هصمىٞ واؼحاقی آو بىؾ. ٠كْ يمیقول  کكؾو واؼحاقها و به

 ج٭لیؿ ال  های ؾیىاو بگیكین؛ يه، ذبات و اوح٭كاق، ؾق ٠یى يگاه ي٭اؾايه به ٌیىه
 
 هیكاخ گفٌحه اوث و ب١ٕا

 
واالقی ٤لٗ، که ب١ٕا

ی ههمی اوث؛ بایؿ به ایى جىشه کكؾ. گاهی واؼحاقها شىقی  ها. ایى يکحههای هًىىغ آيکٍىقهای اقوپایی اوث، آو هن ال قوي

                                                           
 .٨٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۺ. ؾیؿاق هىئىالو ٬ٕائی کٍىق،  ۻ

 .٨٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۺ. ؾیؿاق هىئىالو ٬ٕائی کٍىق، ۼ

 .۽٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو ٬ىه ٬ٕائیه و ؼايىاؾه ٌهؿای ه٩حن جیك، ۽

 .٦٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۺۼ،  ی ٬ٕائیه بیايات ؾق ؾیؿاق با قئیه و هىئىالو ٬ىه .۾

 .۾٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ٨ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق يمایًؿگاو هصله ٌىقای اوالهی، ۿ
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کًؿ. ایى هن یٯ  های ؼىب قا ؾق ؼىؾ ٤ك٪ هیکًؿ، ايىاو آوق هی کًؿ، يحائس قا ٤یك ا٘میًاو اوث که کاق هكا١٨ه قا هٍکل هی

 ۻهىئله اوث، که یٯ شكیايی اوث؛ بایؿ ؾائن جىشه ؾاٌث.

ی ٬ٕائیه بایىحی هىقؾ جىشه ٬كاق بگیكؾ، هىقؾ جصؿیؿيٝك ٬كاق بگیكؾ، ٬ىايیى اللم به هیؿاو بیایؿ.  ه٬ىايیى و ه٭كقات ؾق ؾاؼل ٬ى

ی جّىیب ٬كاق ؾاقؾ؛ ایى بایىحی به کل ٬ىايیى  البحه ها ا٘الٞ ؾاقین که آئیى ؾاؾقوی و ٬ىايیى شما، با ج٩ّیل ٨كاواو، ؾق چكؼه

ّٗ با٬یمايؿه  -ی ٬ٕائیه بك هبًای ٤لٙی بىؾ ؾوقايی که اوان ٬ىه -ی ال ؾوقاو ٘ا٤ىت ج١مین پیؿا کًؿ. گاهی یٯ ٬ايىو ٤ل

آوقؾ. وال گفٌحه ٠كْ کكؾین؛  ها به وشىؾ هی کًؿ. ج١اقْ ؾق ٬ىايیى، هٍکالت گىياگىيی قا بكای ؾاؾگاه هٍکالجی قا ایصاؾ هی

هٍکالت اوث؛ ایًها بایىحی اِالض اي ياٌی ال همیى  های ب١ؿی، بىیاقی های بؿوی با ؾاؾگاه ٠ؿم ايٙبا٪ اظکام ؾاؾگاه

 ۼبٍىؾ. البحه کاق وًگیى و ٠ٝیمی اوث.

 ػملکشد فسیر هغئُلیى لضایی.3.31

ای ال اهك  ٌىؾ. ی١ًی اگك ها ؾق باال، گىٌه شىٌؿ و به ؾاهًه وكالیك هی هی  ال باال و ٬له [ی ٬ٕائیهی ٠ؿل ؾق ٬ىه٨كهًگ ا٬اهه] ایى

وىؼحگی بكای ٠ؿالث قا کن ببیًین، الهعاله ؾق ؾاهًه ي٭ایُ لیاؾی به وشىؾ ؼىاهؿ  ل٬ىٗ و ٬ىٗ ؼىاهی و ٠ؿالث ؼىاهی و ؾ

قیمیؿ جا همه ایى ايگیمه قا  ٌما هىحیؿ که ٠ؿالث قا به ؾاهًه هی». یًعؿق هًکن الىیل«آهؿ. ؾق ظ٭ی٭ث، ایى ٌما هىحیؿ که 

 ۽ؾاٌحه باًٌؿ.

 های ػلمی سَص اعتفادٌ اص پیؾشفت.3.31

ؿ اوالهی و ٠اؾاليه و هًٙب٫ بك پیٍك٨ث ی ٬ٕائیه ٘كض کلی یٯ ٬ىه [یکی ال يکات ههن] های ٨ًی و ٠لمی هىشىؾ ی ِؿؾِق

گفاقی کكؾ. کاق ٬ٕائی یٯ کاق جؽّّی  قوی ایى کاق بایؿ ؼیلی وكهایه -ی ٬ٕائیه که جهیه ٌؿه اوث ٘كض کلی ٬ىه -ؾيیاوث

 ۾هعٓ اوث.

٘ىق يٍىث جا اهىق ؾق شكیاو ٠اؾی ؼىؾي پیً بكوؾ؛ جىاو همیىآوقؾ. يمی یقول و يىآوقی ا٬حؿاق ه جالي لیاؾ، ابحکاّق قولبه

های کىق قا پیؿا کًًؿ، ایًها قا با ابحکاق بك٘ك٦  ها قا پیؿا کًًؿ، هٍکالت قا پیؿا کًًؿ، گكههىئىلیى ٬ىه بایؿ يگاه کًًؿ، ٧١ٔ

قوو ٬ىه هن هىحًؿ، ال بیكوو ٬ىه هن اوح٩اؾه بٍىؾ. های همحال هیحىايًؿ کمٯ کًًؿ؛ بعمؿالله ؾق ؾهای بكجك و ـهىکًًؿ؛ ـهى

ی ٬ىی و ه٭حؿق  ی ٬ٕائیه؛ یٯ ٬ىه ٌىؾ ا٬حؿاق ٬ىههای ايىايی جؤهیى بٍىؾ؛ ایى هیهای ٨ًی جؤهیى بٍىؾ، لیكواؼثلیكواؼث

 ۿکه جىايایی ظكکث به ومث اهؿا٦ ؼىؾي قا ؾاقؾ.

ی ؼىب و قوٌى ؾق کاق ؼىؾ ؾاٌحه باٌؿ، اوح٩اؾه  يیا که یٯ يکحهای ؾق ؾ ها ال هك هلحی، ال هك کٍىقی، ال هك يٝام ٬ٕائی

-گكوین؛ ایى ٤لٗ اوث. چىو ؾق ؾيیا ایىهای ایى و آو يمیها و ظك٦ بىحه به قوي گیكین. البحه چٍنؼىاهین کكؾ، ال او یاؾ هی

ّٙ «شىق ق٨حاق کًین؛ يه، ایى ٤لٗ اوث. شىق ق٨حاق هیکًًؿ، په ها هن بایؿ ایى ّه َوّآو ُج
َّ
ىَٮ ٠َٓى َوّبیّل الل

ُّ
ل ّٕ ّْ ُی ٓکَرَك َهٓى ٨ّي الٓق

َ
ٟٓ أ

ىَو  ُِ ىَّ َوّآو ُهٓن ّاال َیٓؽُك
َّ

ّب١ُىَو ّاال الٝ کًًؿ، شىقی ٠مل هیها ایى کًین. ٤كبیال قوي ایى و آو ا٘ا٠ث و جب١یث يمی ٦».ّآو َیحَّ

په ها هن بکًین؛ يه، ایى ٤لٗ اوث. ها ال جٍؽیُ کًؿ، شىقی ٠مل هیکًًؿ، ٨الو کٍىق ایى شىقی ٠مل هیها ایى ٌك٬ی

ایى يکحه وشىؾ ؾاقؾ که کاق  -بمقگ یا کىچٯ -کًین. ی١ًی و٬حی ؾیؿین ؾق يٝام ٬ٕائّی ٨الو کٍىق ؾوقا٨حاؾهؼىؾهاو جب١یث هی

کًین. ى قا ٠مل هیآيها قا ؾق اهك ٬ٕا وهل کكؾه اوث و ایى ٨ىائؿ قا ؾاٌحه اوث، ٠٭ل ها و٬حی ایى قا جٍؽیُ ؾاؾ، آو و٬ث ای

 ٧آوقؾ. ی ٬ٕائیه ا٬حؿاق هی ها بكای ٬ىهایى جب١یث ال او يیىث، ایى جب١یث ال ٠٭ل اوث؛ ایى ؼىب اوث. ایى
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 های تشبیتی َ افالزی بشای صيذايیاو اتخار عیاعت.3.32 
او ٌؿه، ایى اوث که او قا به ی کىی که هعکىم به ليؿ ی هعکىهاو بایؿ گ٩ث که ها يبایؿ ؼیال کًین که ٠ؿالث ؾق باقه ؾق باقه

ليؿاو بیًؿالین و وك هى٠ؿ هن آلاؾي کًین. ایى، ٨٭ٗ بؽٍی ال ٠ؿالث اوث. بؽً ؾیگك ایى اوث که ليؿاو بكای او شایی 

ی  ی او قا بیچاقه کًؿ. ایى گكایٍی که اهكول ؾق ٬ىه يباٌؿ که او قا ٨اوؿ یا ٨اوؿجك کًؿ یا ٌؽّیث او قا ال بیى ببكؾ یا ؼايىاؾه

ی هربث و ؼىبی اوث. البحه بؿوو جكؾیؿ کاق بایىحی با يٝن، با جكجیب، با ايٕباٖ، با  لؾایی هىث، بىیاق ي٭ٙه ٬ٕائیه بكای ليؿاو

ای قا که ؼىؾ هىشب  قیمی ايصام بگیكؾ، لیکى شهث ؾقوث، همیى شهث اوث و ها يبایؿ یٯ گىٌه ٨کك ؾقوث و با بكياهه

ها آواو اوث؛ ٠مل کكؾيً بىیاق ؾٌىاق هاوث، ؾقوث کًین. البحه گ٩حى ایى ظك٦قليها و اها و ٌكا٨ثيابىؾوالی اِالث

َیُ٭ها ٨ّي«٘ىق که ٨كهىؾ:  اوث؛ هماو ٓٔ َ
٧ّ، َو أ ُِ ىا َیاّء ٨ّي الحَّ

ٓ
ٌ

َ ٓ
ُٟ ال ٓوَو

َ
َع٫ُّ أ

ٓ
٧ّ  ال ُِ ًا ؛ ظ٫ ؾق جىِی٧ لبايی ؼیلی چیم  ۻ»الحَّ

ٌىؾ ظكا٨ی کكؾ؛ اها و٬حی بًا ٌؿ که به آو ٠مل ٌىؾ،  ی آو هی ؾقباقهؾاهًی اوث که  ؼىبی اوث؛ ؼیلی چیم گٍىؾه و گىحكؾه

ی ال ٠لن و ٠٭ل و  ، پیگیكی و اوح٩اؾه ، همث ٌىؾ. ایى ؾٌىاقی به ه١ًای ياهمکى بىؾو يیىث، بلکه جالي آيصا کاق ؾٌىاق هی

 جؿبیك و همکاقی اللم ؾاقؾ.

 تحمك پیـشفت ٍ ػذالت التلبدی ساّکبسّبی.ساّجشدّب ٍ 4

 سیضی خهت پیؾشفت َ ػذالتبشياهٍ.4.1
آيچه اهكول بكای ایى کٍىق ههن اوث، ایى اوث که ؾوحاوقؾهای ههّن ؾوقاو ب١ؿ ال پیكولی ؾق شًگ جعمیلی جا اهكول، بحىايؿ به 

یؿ ِىقت هعّىل ٌیكیًی، کام هكؾم قا ٌیكیى کًؿ. با جالٌی که جا اهكول ايصام گك٨حه اوث، هلث ایكاو و هىئىالو کٍىق با

های گىياگىو، بىاليؿ. لیكبًاهای  پیٍك٨ث ؾق قاه  بحىايًؿ آیًؿه قا همكاه با بكؼىقؾاقی هكؾم ال ٠ؿالث اشحما٠ی و ق٨اه و اؾاهه

وشىؾ آهؿه، بایؿ ليؿگی هكؾم قا ال ٨٭ك و هعكوهیث يصات ؾهؿ. ال آيچه ايصام گك٨حه  کٍىق ؼىب واؼحه ٌؿه اوث؛ اها آيچه به

های هحماؾی  های گىياگىو و وال ی ؾولث های گفٌحه ايّا٨ی اوث اگك کىی جالي بكؾاقی کًؿ. بی بهكهاوث، هلث بایؿ بحىايؿ 

هًا٫٘ کٍىق   هكؾم و همه  که ایى کاقها ليؿگی ٠اهه ب١ؿ ال شًگ قا يؿیؿه بگیكؾ. کاق هحكاکمی ِىقت گك٨حه اوث؛ لیکى بكای ایى

ق ؾیگك هن اللم اوث. و١ٔیث ؼٙیك و ههن ها به ایى هًاوبث اوث. بایؿ هًؿ کًؿ، یٯ ولىله کا قا ال هًا٨ٟ و بكکات ؼىؾ بهكه

ليؿگی هكؾم وِل کكؾ؛ هرل آبی که ؾق پٍث وؿی شمٟ ٌؿه اوث و بایؿ با   ها قا به ظل٭ه ها و جىلیؿها و پیٍك٨ث واليؿگی  ظل٭ه

بكایى، ال ایى همه پیٍك٨حی که ِىقت گك٨حه هكؾم کٍايؿ جا هكؾم بحىايًؿ ال آو اوح٩اؾه کًًؿ. بًا  کٍی، آو قا وك همق٠ه کايال

قیمی بىیاق ههمی اللم ؾاقؾ. آيچه اهكول کٍىق به آو اظحیاز ؾاقؾ، ایى  اوث، بایؿ کام هكؾم قا ٌیكیى کكؾ؛ ایى، جالي و بكياهه

ل هًا٨ٟ و بكکات لوایای کٍىق ا  هكؾم و هًا٫٘ گىياگىو و همه  کًی ٨ىاؾ و بكؼىقؾاقکكؾو ٠اهه اوث که بكای ق٨ٟ ٨٭ك و قیٍه

 ۽ها بایؿ ياٜك به ایى هؿ٦ باٌؿ. ها و بكياهه قیمی ٌىؾ؛ ویاوث پیٍك٨ث کٍىق بایؿ بكياهه

 لضَم زشکت َ افضایؼ تالػ بشای تسمك پیؾشفت.4.2
یٯ هلث اگك اهل ؼؿا هن يباٌؿ، ؾیى و ٬یاهث قا هن ٬بىل يؿاٌحه باٌؿ و بؽىاهؿ به ٠مت بكوؿ، بایؿ همیًه کًؿ؛ بؽىاهؿ به 

ن ظ٩ٛ کًؿ، بایؿ هحعمل همیًه  بكوؿ، بایؿ همیًه  اوح٭الل
َ
آو بٍىؾ.   آو قا بپكؾالؾ؛ بؽىاهؿ ظ٫ ؼىؾ قا ؾق ه٭ابل لوقگىیاو ٠ال

و جىو١ه و ٠مت و آ٬ایی کكؾ، اها ؾق هیؿاو ٠مل هیچ کىًٌ و جالٌی يٍاو   ای يٍىث و جى٬ٟ و آقلوی پیٍك٨ث ٌىؾ گىٌه يمی

کىه کًًؿ؛ اها وهن ؼىؾ قا ؾق ه يؿاؾ؛ ایى ٌؿيی يیىث. ب١ٕی ٌّ ا همیى ٬ؿق ایى قا بلؿيؿ که ّگله کًًؿ، کمبىؾها قا هٙكض کًًؿ، 

و٬حی که و٬ث جالي و و١ی اوث،  ليًؿ. آو پكؾاليؿ؟ ال ایى ؾیگك ظك٨ی يمی قاه پیٍك٨حی که بایؿ پكؾاؼث، چگىيه هی
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ٌىؾ. یٯ هلث، یٯ شم١یث، یٯ  کًًؿ؛ ایى يمی ؾاوقی هیقظمايه و ٤یكه٩ًّايه  و٬حی که و٬ث ؾاوقی اوث، بی ايؿ؛ آو جماٌاچی

 ۻ٨كؾ، بكای ایًکه بحىايؿ به آقلوهای بلًؿ ؼىؾ ؾوث پیؿا کًؿ، بایؿ جالي کًؿ.

  ػلمی های لّلٍ بٍ دعتیابی خهت ػاؽمايٍ تالػ.4.3
، ٨٭ٗ ییى جالي ٠مىهاللم اوث. ا یاظحیاز ؾاقین. یٯ شًبً و یٯ ظكکث و یٯ جالي ٠مىه یا٨ماق اهكول ها به شًبً يكم

اي هكبىٖ به  ٌىؾ؛ همه یکًًؿ، په چٙىق ه یها يم ها يیىث. ٌما ياگهاو با ؼىؾجاو ٨کك يکًیؿ که هؿیكیث وابىحه به هؿیكیث

ها ي٭ً ؾاقؾ. ایى  کكؾو و با ٫ٍ٠ ؾيبال ٠لن و جع٭ی٫ ق٨حى و ؼىاوحى، ایى ٠اٌ٭ايه کاق ،ها يیىث. ؼىاوث و اقاؾه ٌما هؿیكیث

ه
ْ
 یکًیؿ، همیٍه با ق٨اه همكاه يبىؾه اوث. البحه ٠لن با ؼىؾي ق٨اه و ویاؾت ویاو یکه ٌما ؾق ؾيیا هٍاهؿه ه یا یلم٠ یها ٬ل

کًؿ و  یکًؿ؛ پىل یٯ کٍىق قا ج٭ىیث ه یي٩ىـ کلمه ایصاؾ ه یو ویاو یا٬حّاؾ یها بؽً  ۀآوقؾ؛ ؾق هم یه یيٝاه یو بكجك

 ؾق بىحك یؼىؾ ٠لن ه ی٠لن اوث؛ اها و٬ح یهًكها ،ها همه ایى ؾهؿ. یا٬حّاؾ یٯ کٍىق قا قوي٫ ه
 
ال  یؼىاهؿ به وشىؾ آیؿ، لموها

ت و چكب و ٌیكیى یق٨اه و قاظح
ْ

 ۼ.گكؾؾ[ ]بلکه با جالي ٠اٌ٭ايه و جعمل ٌكایٗ وؽث واِل هی آیؿ یؾيیا به وشىؾ يم یها و لف

  کاسبشدی َ بًیادی تسمیمات ػلن، داهًٍ تُعؼٍ.4.4
هىقؾ يیالهاو قا ٨كا بگیكین؛ ایى ؾايً قا به هكظله  یها ؾايً  ایى اوث که ها ال هك که و هك شىق، همه آيچه که پیٍك٨ث هىث،

ايصام بؿهین،  ی٠لن قا جىو١ه بؿهین، جع٭ی٭ات بًیاؾ  ایًکه ؾاهًه ی٠مل و کاقبكؾ بكوايین، جع٭ی٭ات گىياگىو ايصام بؿهین، بكا

قا جکمیل  یقا به وشىؾ بیاوقین یا ٨ًاوق یشؿیؿ یقا به وشىؾ آوقین یا ٨ًاوق یوقايصام ؾهین، جا ٨ًا یو جصكب یجع٭ی٭ات کاقبكؾ

ؾيیا ٨كا بگیكین، آو قا بیى ؼىؾهاو بك ٘ب٫  یها ال پیٍك٨ث یهؿیكیح یها آهىلي  کًین؛ جّعیط کًین و ايصام بؿهین؛ ؾق لهیًه

که ؾق کٍىق وشىؾ  یا یهٍکالت اشحما٠  کًین؛ ؾقباقههاو جٙبی٫  يیالها و ٠ك٦ و ٨كهًگ ؼىؾهاو جعلیل و ٨هن کًین و با شاه١ه

 یها قا پیؿا کًین و به ؾيبال ایى بكوین که قاه هباقله با اوكا٦ چیىث. اوكا٦ یٯ بیماق کكؾو ایى ؾاقؾ، جع٭ی٫ کًین و قاه قیٍه

ها  ؾاؼل چیىث؟ ایى واؼث یبك کاال  یؼاقش یچیىث؟ قاه هباقله با جكشیط کاال  یگكای اوث. قاه هباقله با هّك٦ یاشحما٠

جع٭ی٫ قا به هىئىالو کٍىق   بگیكیؿ، اوحاؾ و ؾايٍصى کاق کًیؿ، يحیصه یجع٭ی٭ یها ها پكوژه ؼىاهؿ. ؾق ؾايٍگاه  یجع٭ی٫ ه

 ۽ٌىؾ پیٍك٨ث. یایى، ه ٌىؾ. یوال ها بؿهیؿ جا وكقیم ٌىؾ و ٨كهًگ بؿهیؿ؛ به قوايه

 بًیاو  های دايؼ های بًگاٌتمُیت فّؼالّیت.4.5
ی چًؿ وال، پیٍك٨ث چٍمگیكی بىؾه اوث؛ ایى  های يى و هئذك ؾق ليؿگی، با ٨اِلههای ههن و ؾايًیٍك٨ث کٍىق ؾق بؽًپ 

ی ٠لن و  ی ایى اوث که اوح١ؿاؾ و ٜك٨یث و آهاؾگی هىث. ها بایؿ ایى هىئله قا شؿی بگیكین؛ ی١ًی به هىئله ؾهًؿه يٍاو

یى قا اوان کاق ٬كاق بؿهین. ظك٦ ها ؾق ایى چًؿ واله همیى اوث. اگك چًايچه ی به ٠لن ؾق کٍىق اهمیث بؿهین؛ ی١ًی ا جکیه

کًًؿ و  کًًؿ، جىلیؿ هی بًیاو که بك هبًای ٠لن کاق هی های ؾايًهای هؽحل٧ شؿی گك٨حه ٌؿ، آو و٬ث ایى ٌكکث٠لن ؾق بؽً

 ی بكوايًؿ.جؿقیس ا٬حّاؾ کٍىق قا به ٌکى٨ائی وا١٬ کًًؿ، ؼىاهًؿ جىايىث به آ٨كیًی هی ذكوت

 زفظ َ تمُیت هُیت هّلی.4.6
، ؾق ییا کٍىق یيیال باٌؿ، يه؛ اها اگك به کى یب یکل هکه ال ؾیگكاو ب   بایؿ ؼىؾک٩ا باٌؿ. يه ایى یو اواو یکٍىق ؾق هىائل ظیاج

ؾاٌحه  ییمقوابًٙ قا جًٝین کًؿ که اگك ؼىاوث آو قا به ؾوث آوقؾ، ؾچاق هٍکل يٍىؾ؛ او هن چ یاظحیاز ؾاقؾ، ٘ىق یچیم

وٙط وىاؾ،  ی، اقج٭ایوق ایى. و٨ىق جىلیؿات، و٨ىق ِاؾقات، ا٨مایً بهكه یی١ً یباٌؿ که هىقؾ يیال آو کٍىق اوث؛ ؼىؾک٩ای

ؿ يكغ ٠مك هحىوٗ ، ؼؿهثیؼؿهات ٌهكويؿ یهكؾم، اقج٭ا یوٙط ه١لىهات ٠مىه یاقج٭ا ها شمو  ایى .ؾاؾو به ٌهكويؿاو، ٌق

ؿ اقجبا٘ات و  یها بیماقی یکً وث. کاهً هكگ و هیك کىؾکاو، قیٍهپیٍك٨ث اوث و ؾقوث ا یها يٍايه گىياگىو ؾق کٍىق، ٌق

کًین و ٬بىل  یها قا قؾ يم کًًؿ و ها ایى ٌاؼُ ییٯ کٍىق پیٍك٨حه ـکك ه یاوث که ؾق ؾيیا بكا یهای ها، ٌاؼُ اهرال ایى

                                                           
 .٨٦۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻايات ؾق هكاون والگكؾ قظلث ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، . بیۻ

 .ۻ٨۽ۻ/٧ۺ/۽ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال يؽبگاو ٠لمی، ۼ

 .٨٨۽ۻ/ ۽ۺ/۾ۻبیايات ؾق والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی ٕقهٔ،  .۽
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 ۿ۽ۻ

 

 یها و پیٍك٨ث ی، پیٍك٨ث ؼؿهاجیك٨ث ٠لمٌؿو، پیٍ یٌؿو، ٨كا ١ًِح یکًن که ١ًِح یؾاقین. هًحها هى ایى قا ٠كْ ه

، یها قا ؾاٌث، اها ال لعاٚ هل ایى  همه یباٌؿ. اگك یٯ کٍىق یها بایؿ ظ٩ٛ هىیث هل ، باٌؿ؛ اها اوان ایىیو ؾقهاي یبهؿاٌح

ا اگك يؿاٌث و يبكؾه بىؾ، ی یا بىؾ، ٨كهًگً وابىحه به ؾیگكاو بىؾ، ال گفٌحه و جاقیػ ؼىؾ هیچ بهكه یهىیح ییٯ کٍىق ب

 پیٍك٨ث يؽىاهؿ  یا گفٌحه
 
ؾاٌث، آو گفٌحه قا ال چٍمً ؾوق يگه ؾاٌحًؿ یا آو قا ؾق يٝكي جع٭یك کكؾيؿ، ایى کٍىق هٙل٭ا

 ۻاوث. ی، اوان هك پیٍك٨حیهىیث هل کكؾ؛ لیكا

   اعتماللبا زفظ َابغتگی  يفی.4.7
   ، يبایؿ هىقؾ ٬بىل هیچؾاقی ٤كب ی ؾق هاٌیى وكهایها ٌؿو به یٯ پیچ و ههكه به ه١ًای جبؿیل ٌؿو شهايی

ْ
ث هىح٭ل

ْ
ی باٌؿ. هل

و  اوح٭الل ا٬حّاؾی -ؼىؾٌاو ٌؿو به ه١ًای ؾقوث کلمه جعْ٭٫ پیؿا بکًؿ، بایؿ کٍىقها اوح٭الل اگك ٬كاق اوث شهايی

 شهايی ٬ؿقت جّمین و -اوح٭الل ویاوی
ْ

ها وال پیً ال ٘كی٫ بايٯ شهايی و  ٌؿيی که ؾه گیكی ؼىؾٌاو قا ظ٩ٛ کًًؿ و اال

به وشىؾ آهؿه،  - که همه ابماقهای آهكیکایی و اوحکباقی بىؾيؿ - ها المللی پىل و والهاو جصاقت شهايی و اهرال ایى ًِؿو٪ بیى

ی يؿاقؾ؛ بًابكایى، یٯ اِل ههن، هىئله  ۼيیىث، وكاّب پیٍك٨ث اوث. ل اوث؛ که اگك ایى يباٌؿ پیٍك٨ثاوح٭ال  اقٌل

 تُلیذ عاصی گفتماو.4.8
ث،   جىلیؿ ؾق یٯ گىحكه اوقی، جىلیؿ ذكوت، جىلیؿ ه١ك٨ث، جىلیؿ ٨ِك ًْ ث باٌؿ. جىلیؿ کاق، جىلیؿ ٠لن، جىلیؿ ٨

ْ
وویٟ بایؿ ١ٌاق هل

ث ها ؾق ایى اوث که ؾق ایى  های کاقآهؿ؛ ایى وجىلیؿ ٠ْمت و هًملث، جىلیؿ کاال و جىلیؿ ايىا
ْ
ها همه جىلیؿ اوث. قهم و١اؾت هل

ث، بك ایى جىلیؿ هْمث بگماقین. ایى  گىحكه
ْ
ی و ا٬حؿاق  کًًؿه جؤهیى ،وویٟ، هن ؾولث و هن هل

ْ
کٍىق اوث؛  و پیٍك٨ث اهًْیث هل

کًن، هن به هىئىلیى و هؤهىقاو ؾولحی و هن به آظاؾ هكؾم، بؽّىَ به ٌما  كْ هیایى یٯ شهاؾ اوث. هى اهكول به ٌما ٠

ها؛ ایى یٯ شهاؾ اوث. اهكول جىلیؿ ٠لن، جىلیؿ کاق، جىلیؿ ابحکاق، جىلیؿ کاال، کاالی هىقؾ يیال هكؾم، جىلیؿ ايىاو کاقآهؿ،  شىاو

ث و جىلیؿ ٠ْمت، هك کؿام ال ایى الله جىلیؿکًًؿه اوث؛ بایؿ هن ٠لن قا بیاهىلین و  ٨ی وبیل ها یٯ شهاؾ اوث. هصاهؿ جىلیؿ ٨ِك

ٙاو َهٓى : «هن ٠لن قا جىلیؿ کًین. ها بایؿ یٯ کٍىق ٠الن بٍىین. ؾق یٯ قوایحی ال اهیكالمئهًیى ي٭ل ٌؿه اوث که ٨كهىؾ
ٓ
ُن ُول

ٓ
١ّل

ٓ
ل
َ
ا

یه
َ
 ٠َل

َ
یل ِّ ٓن َیّصٓؿُه 

َ
 َو َهٓى ل

َ
ن هىاوی اوث با ٬ؿقت؛ هك کىی که ٠لن قا پیؿا کًؿ، ی١ًی ٠لن ا٬حؿاق اوث، ٠ل ؛۽»َوَشؿُه ِال

حی که ٠الن باٌؿ، هی هی
ْ
حی که ؾوحً ال ٠لن جهی باٌؿ، بایؿ ؼىؾ قا  جىايؿ ٨كهايكوایی کًؿ؛ هك هل

ْ
جىايؿ ٨كهايكوایی کًؿ؛ هك هل

 ۾آهاؾه کًؿ که ؾیگكاو بك او ٨كهايكوایی کًًؿ.

 ایشايی  عشهایٍ َ کاس اص زمایت.4.9
کًیؿ،  کًیؿ، به کاقگك ایكايی ؾاقیؿ کمٯ هی ی١ًی ٌما و٬حی کاالی ؾاؼلی قا هّك٦ هی» ی ایكايی اق و وكهایهظمایث ال ک«

ؿ و يمى ایصاؾ هی ی ایكايی هن ؾاقیؿ کمٯ هی کًیؿ، به وكهایه اٌح٥ال ایصاؾ هی کًیؿ. ایى ٨كهًگ ٤لٙی اوث که  کًیؿ، ٌق

ی هاوث. همه هىئىلیث  اوث، به ٔكق پیٍك٨ث هاوث، به ٔكق آیًؿههًّى٠ات ؼاقشی قا هّك٦ کًین؛ ایى به ٔكق ؾيیای ه

 ۿقا ج٭ىیث کًؿ.  ظمایث کًؿ، جىلیؿ هلی  ؾاقيؿ؛ ؾولث هن هىئىلیث ؾاقؾ، بایؿ ال جىلیؿ هلی

ل ٌکل يگك٨ث، اوح٭ال  گیكؾ؛ و اگك جىلیؿ هلی ٌکل يمی  ی ایكايی اظحكام يگفاقین، جىلیؿ هلی ها جا به کاق ایكايی و وكهایه

ای جع٭٫ پیؿا يکكؾ اوح٭الل ویاوی ایى کٍىق  کًؿ؛ و اگك اوح٭الل ا٬حّاؾی یٯ شاه١ه ا٬حّاؾی ایى کٍىق جع٭٫ پیؿا يمی

ها، شم ظك٦، چیم ؾیگكی يیىث. جا یٯ ی ظك٦ ای جع٭٫ پیؿا يکكؾ، ب٭یه کًؿ؛ و اگك اوح٭الل ویاوی یٯ شاه١ه جع٭٫ پیؿا يمی

                                                           
 .ۿ٨۽ۻ/٨ۺ/٨ۻ، بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍگاهیاو ومًاو .ۻ

 . ٨٨۽ۻ/ۼۺ/٧ۼؾق ؾیؿاق اوحاؾاو و ؾايٍصىیاو کكؾوحاو، . بیايات ۼ

 .٩ۻ۽، ٩ِعه ۺۼ. ٌكض يهس البال٤ه، شلؿ ۽

 .۱۳۸۵/ۻۺ/ۻۺبیايات ؾق ؾیؿاق لائكیى و هصاوقیى ظكم هٙهك قٔىی، . ۾

 .ۻ٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ، ۻ٩۽ۻ. بیايات ؾق ظكم قٔىی ؾق آ٤ال وال ۿ
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جىايؿ ال لعاٚ ویاوی و ٨كهًگی و ٤یكه  ق يکًؿ، هحکی به ؼىؾ يکًؿ، هىح٭ل يکًؿ، يمیکٍىق ا٬حّاؾ ؼىؾ قا ٬ىی يکًؿ، پایؿا

 ۻجؤذیكگفاق باٌؿ.

هن  یایكاي  ه وكهایهکًیؿ، ب کًیؿ، اٌح٥ال ایصاؾ هی ؾاقیؿ کمٯ هی یکًیؿ، به کاقگك ایكاي قا هّك٦ هی یؾاؼل یکاال  یٌما و٬ح

ؿ و يمى ایصاؾ هی ؾاقیؿ کمٯ هی هّك٦ کًین؛ ایى به ٔكق  قا یکه هًّى٠ات ؼاقش اوث یکًیؿ. ایى ٨كهًگ ٤لٙ کًیؿ، ٌق

 یهاوث. همه هىئىلیث ؾاقيؿ؛ ؾولث هن هىئىلیث ؾاقؾ، بایؿ ال جىلیؿ هل  هاوث، به ٔكق پیٍك٨ث هاوث، به ٔكق آیًؿه یؾيیا

 یبؽىاهیؿ. ایى ا٨حؽاق يیىث؛ ایى ج٩اؼك ٤لٙ یایكاي یٌما بایؿ کاال  ٠مؿه، هكؾهًؿ. قا ج٭ىیث کًؿ. یظمایث کًؿ، جىلیؿ هل

هاهاو جكشیط  یهاو، ؾق ؼىقاک ماو، ؾق هبلمايماو، ؾق اهىق قولهكهلل هًمیقا ؾق پىٌاکماو، ؾق ووا یؼاقش یها اوث که ها هاقٮ

قا که ؾق  یال هىاقؾ بىیاق بهحك اوث. هى ًٌیؿم پىٌاٮ ؾاؼل یق ؼیلؾ یکه جىلیؿ ؾاؼل ی؛ ؾق ظالیؾاؼل یها بؿهین به هاقٮ

گكؾايًؿٖ اگك همیى شا ب٩كوًٌؿ، همکى اوث ؼكیؿاق  ليًؿ، بكهی هی یبكيؿ هاقٮ ؼاقش ٌىؾ، هی ها جىلیؿ هی ال ٌهكوحاو یب١ٕ

ٌلىاق قا، هماو ؾوؼث قا ايحؽاب  هماو لبان قا، هماو کث و یؾاقؾ، ؼكیؿاق ایكاي یق٤بث يکًؿ؛ اها چىو هاقٮ ٨كايىى یایكاي

 یگفاق چه وكهایه یؾاق ایكاي چه جىلیؿ کكؾه اوث، وكهایه یببیًیؿ کاقگك ایكاي. ههن اوث یکًؿ؛ ایى ٤لٗ اوث. جىلیؿ ؾاؼل هی

ههن اوث؛  یهّك٦ اوث که جىلیؿ هل یال اِالض الگى یکاق ؾوث هكؾم اوث؛ که ایى بؽٍ  هّك٦، ٠مؿه  کكؾه اوث. ؾق لهیًه

  ۼى قا بایؿ هؿ٦ ٬كاق بؿهًؿ.ای

 ها اص تُلیذات داخلی ها َ بايك زمایت دعتگاٌ.4.11

ها به  ها ظمایحٍاو ال جىلیؿات ؾاؼلی هن ١ٔی٧ اوث؛ یٯ شاهایی آو جىلیؿکًًؿه ها و ایى ها و بايٯ هى ًٌیؿم که ؾوحگاه

کىحگی کٍیؿه هی ؼا٘ك ٠ؿم   ظمایث، به وٌق
 
ؾق ؼىؾ ؾولث ه٭ابله بٍىؾ؛ ی١ًی ؾوحىق  ٌىيؿ. با ایى هىؤله هن بایىحی ظحما

کًًؿ، بؿظىابی هىث؛ ؾق ظالی که   ؾاؼلی هی  بله، گاهی او٬ات ؾق ه١اهالجی که ؾوحگاه ؾولحی با جىلیؿکًًؿه ؾاؾه بٍىؾ.

 -و والیٯ وال، ؾ -ؾهًؿ ٘ىق کً هی ؾهًؿ؛ اها ایى قا همیى کًًؿ، پىل قا ي٭ؿ هی و٬حی ایى ه١اهله قا با یٯ ١ًِحگك ؼاقشی هی

 ۽ها گك٨حه ٌىؾ. پكؾاليؿ. بایؿ شلىی ایى ٘لب او قا هن يمی

 اؽتغال َ هلی تُلیذ افضایؼ.4.11
، یٯ هىٔىٞ، ؾو هىٔىٞ، وه هىٔىٞ قا ال اْول هىقؾ یا٬حّاؾ یها این  که ؾق همیى لهیًه ىالو ؾق هیاو گفاٌحهئباقها با هى

ها هؿق بكوؾ.  شىاو یاوث. يبایؿ يیكو یبىیاق ههْم   ۀایى يکح .یصه بكوايًؿو آو قا به يح -هرال  ایصاؾ اٌح٥ال -اهحمام ٬كاق ؾهًؿ

ٜلن ٌىؾ و ال ؼیكات   -که ؾچاق ایى آ٨حًؿ -ال هكؾم  ی٠الوه بك ایى، بكاذك يبىؾو کاق و اٌح٥ال و ؾقآهؿ، يبایؿ به ظ٫ْ شمٟ کریك

قول  قا قولبه یا کًؿ. ٠ْؿه یقول بیٍحك ه قا قولبه یً، ٨اِله بیى ٘ب٭ات و ٨اِله بیى ٨٭یك و ٤یاقیکشاه١ه هعكوم ٌىيؿ؛ چىو ب

ه یها هن ال قاه یا قايؿ؛ ؾق ه٭ابل، ٠ْؿه ی٨٭ك ه یها بیٍحك به جه ؾْقه
ْ
که  قويؿ؛ ایى یذكوت پیً ه یها گىياگىو به ٘ك٦ ٬ل

قا هرال  هىؤله اٌح٥ال یا  اي یگاه اِل و جکیه  -که ال ب٭یه چیمها ٤ا٨ل باٌؿ  يه ایى -هْمث بگماقؾ یٌىؾ. اگك هك ؾولح یيم

 هكؾم ؾق ٘ىل چهاق وال اذكي قا ه یو کٍاوقل یوكوواهاو ؾاؾو به جىلیؿ ١ًِح
 
 ۾بیًًؿ. یؾق کٍىق ٬كاق ؾهؿ، ی٭یًا

. یایكاي  ، کاق و وكهایهی؛ جىلیؿ هلی٠باقت اوث ال جىلیؿ هل، یو بًیاي ی٠الز اِل. یجىلیؿ هلاوان ٬ٕیه، اهكول ٠باقت اوث ال 

بكؾ،  قا ایى ال بیى هی یاقیکآوقؾ، ب یؾهؿ، اٌح٥ال قا ایى به وشىؾ ه بكؾ، جىلیؿ قا ایى ا٨مایً هی قا ایى ال بیى هی یگكاي

کًؿ. هىئىلیى کٍىق ؾق وٙىض هؽحل٧ بایؿ هكچه  هلث ایكاو قا ج٭ىیث هی یاوح٥ًا  قوظیه ايؿالؾ، یه کاق هقا ب یهل یها وكهایه

؛ یکٍىق ییٯ اوث ؾق وٙىض باال   اول به هىئىلیى ؾقشه  جىشه کًًؿ. البحه ؼٙاب ها ؾق ؾقشه یجىلیؿ هل  جىايًؿ، به هىؤله هی

ی هن یالبحه کاقها ۿ، همه بایؿ جىشه کًًؿ.ی، وٙىض اوحايییًیپا، وٙىض یچه ؾق هصله، چه ؾق ؾولث؛ لیکى وٙىض ب١ؿ

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/ ۼۺ/ ۺۻ. بیايات ؾق اشحماٞ کاقگكاو کاقؼايصات جىلیؿی ؾاقوپؽً، ۻ

 .ۻ٩۽ۻ/ ۻۺ/ۻۺؾق ظكم هٙهك قٔىی، بیايات  .ۼ

 .ۺ٩۽ۻ/٧/۽ۻ، بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال يؽبگاو و بكگمیؿگاو ٠لمی .۽

 .ۺ٨۽ۻ/ۼۺ/٨ۼ،  جهكاو  های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبه۾

 .ۻ٩۽ۻ/٧ۺ/۱۹بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم بصًىقؾ،  .ۿ
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هؿت اوث؛ ؾق یک وال به وكايصام  بلًؿ  ایكايی، یک هىؤله  ايصام گك٨ث؛ هًحها جكویس جىلیؿ هلی و ظمایث ال کاق ووكهایه

 -گفاقی ٌؿ  کاق قیل وا٬ٟ ایىی١ًی ؾق  -های جىلیؿ هلی جّىیب و ابال٢ ٌؿ  ویاوث ۹۱ؾوم وال   ؾق يیمه قوؿ. ؼىٌبؽحايه يمی

ٌاءالله با همث بلًؿ و با پٍحکاق پیً  ؼىبی قا آ٤ال کًًؿ و او قیمی کًًؿ و ظكکث جىايًؿ بكياهه که بك اوان آو، هصله و ؾولث هی

 ۻ.بكويؿ

  خهادی فشهًگ.4.12
آهؿه اوث، با همیى وك٠ث ؾيبال هائی قا که جا اهكول بعمؿالله به ؾوث  ی ٠لمی، پیٍك٨ث اگك چًايچه ها جىايىحین ؾق ٠كِه

ی  ی هٍکالت اشحما٠ی، هن ؾق لهیًه ی هٍکالت ویاوی، هن ؾق لهیًه ، هن ؾق لهیًه ا٬حّاؾی  ی هٍکالت کًین، هن ؾق لهیًه

 گكه هىائل بیى
 
ام ایى اوث که کاق ٠لمی ؾق ؾايٍگاه و ؾق کٍىق بایؿ  های بمقگی ؼىاهؿ ٌؿ ... هى ٠٭یؿه گٍائی المللی، هٙمئًا

 ۼشهاؾی باٌؿ؛ کاق ٠لمّی شهاؾی ايصام بگیكؾ.

 تمُیت ػضم هّلی َ هذیشیت خهادی.4.13
ی و هؿیكیث شهاؾی« 

ْ
ٌىؾ، اْها ایى چیمی يیىث که هكبىٖ به وال يىؾ و وه  ٠ًىاو ١ٌاق هٙكض هی ؾق وال يىؾ و وه به» ٠مم هل

ی بىؾ،  کًًؿه جكوینی ها اوث، ایى  باٌؿ؛ ایى هىیث ها اوث، ایى ظیریث ها اوث، ایى آیًؿه
ْ
ی وكيىٌث ها اوث. اگك ٠مم هل

حی که ا٬حّاؾ پیٍك٨حه ؾاٌحه باٌؿ و  کًؿ، ٨كهًگ هن پیٍك٨ث هی هی  اگك هؿیكیث شهاؾی بىؾ، ا٬حّاؾ هن پیٍك٨ث
ْ
کًؿ؛ و هل

 3ٌىؾ. گیكؾ و جع٭یك يمی ٨كهًگ پیٍك٨حه ؾاٌحه باٌؿ، ؾق اوز ٬كاق هی

و جؤکیؿ هن کكؾم که ایى هكبىٖ به اهىال يیىث، هكبىٖ به همیٍه اوث؛ ها  ۾ کكؾم كضهؿیكْیث شهاؾی که بًؿه وال گفٌحه هٙ

اظحیاز ؾاقین به هؿیكْیث شهاؾی. ؾق والهای اْول اي٭الب، ؾق ؾوقاو شًگ و ؾق ٘ىل ایى وی و چًؿ وال، هكشا به هؿیكْیث 

٫ ٌؿین. هؿیكْیث شهاؾی همکى اوث یٯ و٬حهایی 
ْ
ؼىاهؿ ؾاٌث و   هن ؾاٌحه باٌؿ اْها پیٍك٨ثّپكت شهاؾی جکیه کكؾین، هى٨

ی به ٬ؿقت الهی، جىْکل به ؼؿای هح١ال، کاق قا با جؿبیك و ٠٭اليْیث اْها با ٠مم قاوػ، بؿوو جكؾیؿ و  کاق قا پیً ؼىاهؿ بكؾ. جکیه

 ۿبؿوو جكن ال شىايب پیً بكؾو؛ ایى هؿیكْیث شهاؾی اوث.

 داخلی هقشف تُلیذ فشهًگ استمای.4.14
 ؾق. اوث ههْمی چیم ؼیلی ایى ببكین؛ پیً و کًین جًٝین و جًىی٫ ؾاؼلی جىلیؿ جكویس ومث به قا ؼىؾهاو کٍىق ٨كهًگ بایؿ ها

ث به ٨كهًگ ایى هحماؾی والهای گفٌحه،
ْ
. بكويؿ ؼاقشی و بیگايه های واؼحه و هًّى٠ات ؾيبال به که اوث ٌؿه جمقی٫ ها هل

 ایى. شًه ایى بىؾو جك هك٤ىب و بىؾو بهحك بكای بىؾ جماهی و جاْم  اوحؿالل ٯی ایى اوث، ؼاقشی شًه ایى ٌؿ هی گ٩حه و٬حی

ك ایى ؾق ؾاؼل جىلیؿ کی٩ْیث البْحه. ٌىؾ ٠ىْ بایؿ ٨كهًگ
ْ
ك ایى ؾق ؼاقشی جىلیؿات  قوْیه  بی و بیصا يکكؾو جبلی٣ اوث؛ هئذ

ْ
 هئذ

ك ایى ؾق ؾاؼلی کاقآ٨كیى جٍىی٫ اوث؛
ْ
ك ایى ؾق قکًًؿۀکا ؾق کاقی وشؿاو اوث؛ هئذ

ْ
 ي٭ً هىئىلیى ؾاقؾ؛ ي٭ً ؾولث اوث؛ هئذ

 بؿهًؿ هن ؾوث به ؾوث بایؿ همه. ؾاقؾ ي٭ً ؼاقشی کاالی واقؾکًًؿه جاشك ؾاقؾ؛ ي٭ً کاقآ٨كیى ؾاقؾ؛ ي٭ً کاقگك ؼىّؾ  ؾاقيؿ؛

 جىلیؿ کكؾو ك٦هّ که ٌىؾ ظاکن ها های ـهى بك و ها  شاه١ه بك ٨كهًگی و کًؿ پیؿا اقلي کًؿ؛ پیؿا قشعاو ؾاؼل جىلیؿ جا

 بیکاق قا کٍىق ؾاؼل کاقگك یٯ کًین، هی هّك٦ قا او جىلیؿ که بیگايه کاقگك یٯ واؾاٌحّى  بکاق ٬یمث به ها. بؿايین اقلي قا ؾاؼلی

 های بؽً ؾولث، کاقگكاو، ؼىّؾ  کاقآ٨كیًاو، ؼىّؾ  کٍىق، جبلی٥ات هىئىالو کٍىق، ویاوحگفاقاو کٍىق، هىئىلیى  همه. کًین هی

 ٨كهًگ یٯ بایؿ ایى ؾاؼلی؛ جىلیؿات و هًّى٠ات ومث به همه بیاوقيؿ قو بایؿ اهكول .بؿهًؿ اهْمْیث بایؿ يکحه ایى به هكبى٘ه

 باًٌؿ؛ ؾاٌحه جىْشه آو به همه بایىحی هن ایى که کاقگكاو، ٥ٌلی اهًْیث به ٌىؾ هی هكبىٖ هن ایى ال ههن بؽً یٯ البْحه. ٌىؾ

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/٧ۺ/۱۹بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم بصًىقؾ،  .ۻ

 .ۼ٩۽ۻ/ ۿۺ/ ٦ۺ، ۾۽۾ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو ؾق قول يىلؾهن هاه هباقٮ قهٕاو ۼ

 .۽٩۽ۻ/ ۼۺ/ ۺۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو ؾق گكوه ١ًِحی هپًا ؾق آوحايه قول کاقگك، ۽

 .۽٩۽ۻ/۾ۺ/٦ۻيٝام، . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو۾

 .۾٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ۼۺی اهام ؼمیًی ٕقهٔ ،  ؾق ظىیًیه ٦۽۾ۻ.  بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام ؾق ٌٍمیى قول هاه هباقٮ قهٕاو ۿ
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 ٨۽ۻ

 

 کاقگك و کاقگاه هؿیك کاقگك، و گفاق وكهایه کاقگك، و کاق٨كها و ؛باٌؿ ؾاٌحه ٥ٌلی اهًْیث باٌؿ؛ هٙمئى باٌؿ؛ البال ٨اق٢ کاقگك

 ۻ.ببكيؿ پیً قا کاقها بكاؾقواق، بؿهًؿ هن ؾوث به ؾوث

 یکه کىاي ؼب، هّك٦ ؼىؾهاو قا بایؿ ال جىلیؿات ؼىؾهاو ايحؽاب کًین. ایى ن؛جکیه کكؾی یجىلیؿ ؾاؼل یها بك قو]باقها[  

اوث، اها  یباًٌؿ، ؼٙاوث؛ ٨كويٍايؿو یٯ هىن ٌؽّ یؼاقش یها و اون یؼاقش یها و بكيؿها ؾيبال هاقٮاي  همه

که ا٨مایً پیؿا کكؾ،  یؾهؿ؛ جىلیؿ ؾاؼل قا ا٨مایً هی ی، جىلیؿ ؾاؼلیاوث. هّك٦ ؾاؼل یو اِل یهلؾو به یٯ کاق ٠مى ٔكبه

ها همه به هن  کن بٍىؾ، اٌح٥ال ا٨مایً پیؿا کًؿ؛ ایى یجىقم کن بٍىؾ، گكاي یٌىؾ. جىلیؿ که قوي٫ بگیكؾ، ی١ً بك٘ك٦ هی یاقیکب

 ۼهحّل اوث.

اي  کًًؿه ای ال جىلیؿات کٍىق، هّك٦ ، هعّىالت کی٩ی ؾاقین. ٬ىمث ٠مؿههای هؽحل٧ ؼىٌبؽحايه ها ؾق کٍىق و ؾق بؽً

ؾق آو  -که شم جىلیؿات ؾاؼلی های ؾولحی بایىحی شمم و ٠مم ؾاٌحه باًٌؿ بك ایى های ؾولحی ها هىحًؿ. ؾوحگاه ؾوحگاه

 ؾق هعّىالجی ک -هىاقؾی که جىلیؿ ؾاؼلی وشىؾ ؾاقؾ
 
 هیچ چیم ؾیگك هّك٦ يکًًؿ. ی١ًی وا١٬ا

 
ه هٍابه ؾاؼلی ؾاقؾ، هٙل٭ا

های ؾولحی  همًىٞ بٍىيؿ که ال ؼاقز چیمی واقؾ يکًًؿ. ایى قا بؽىاهیؿ، ؾق ؾولث هٙكض کًیؿ، آ٬ای قییه شمهىق به ؾوحگاه

این. ؾق هىاقؾی به ِىقت ٬اٟ٘ به یٯ ؾوحگاهی گ٩حه ٌؿ که ایى کاقی که  ؾوحىق بؿهؿ؛ و ایى همکى اوث. ها ایى قا جصكبه کكؾه

گیكؾ، بایؿ هیچ هعّىل ٤یكایكايی ؾق آو به کاق يكوؾ؛ و ٌؿ، و به بهحكیى وشهی هن ايصام ٌؿ. اگك هؿیكاو ها ٠مم قا  ايصام هی ؾاقؾ

شمم کًًؿ بكای ایًکه هعّىل ایكايی قا، جىلیؿ ایكايی قا به کاق بگیكيؿ، هن جىلیؿاّت باکی٩یث هىث، هن ؼىؾ ایى کاق هىشب 

 بایىحی ايصام بؿهًؿ.ٌىؾ که ؾق جىلیؿات ؾاؼل  هی
 
 ۽ی کی٩یث باال بكوؾ. ایى کاق قا ظحما

 سايی  علبی َ هُطػذم یأط َ سازت.4.15
و پیٍك٨ث و   -٤كب وشىؾ ؾاقؾ یکه اهكول ؾق ؾيیا یاؼال٪ و ٔؿاؼال٪؛ هرل ٠لم یيه ٠لن ب -٠لن و اؼال٪ یها جىايین ٬له یها ه

چًاو ٠مل کًین که هك  قوابٗ ٠اؾاليه قا ؾق کٍىقهاو بك٬كاق يمایین و آوايىاو ؾق شاه١ه قا ٨حط کًین و ٠ؿالث و  ی٠مت ظ٭ی٭

٤كب ؾق ایى بؽً اظىان ٠صم  یها قا قوٌى ببیًؿ. اهكول ؾيیا کًؿ، جمام ا٫٨ یؼىؾ يگاه ه یبه پیً قو یشىاو ایى کٍىق و٬ح

 یآیًؿگ یو ب یظىان يىهیؿهایٍاو ا هىحًؿ، شىاو یهاؾ یو ١ًِح یکه ؾق اوز پیٍك٨ث ٠لم یکًؿ. اهكول کٍىقهای یه

ىّق همكاه با پیٍك٨ث هاؾ یلیاؾ اوث. ها ه یها ؼیل ؾق بیى آو یو جبهکاق یکًًؿ؛ لفا ؼىؾکٍ یه  یجىايین ایى هعیٗ ُپكاهیؿ و ُپٌك

 یوقاييىل ٌما ؾق چًیى ؾ  چًاو که ٌایىحه ها آو که ٌما شىاو و قوابٗ ٠اؾاليه قا ؾق کٍىق ایصاؾ کًین؛ اها به ٌٖك ایى یو ه١ًى

ها، قویؿو به آو ٬له، هىحلمم  یکًًؿ؛ هًحها بایؿ بیؿاق باًٌؿ. با ؤٟ کًىي یاهكول ها ؼىب کاق ه یها شىاو اوث، ظكکث کًیؿ.

ٌؿو به  ٌؿو و ه٥ٍىل و وكگكم ی٘لب ، قاظثیآواي کكؾ. با يٍىحى، جى یکكؾو یٯ ٨اِله اوث؛ ایى ٨اِله قا بایؿ ٘  ی٘

گفٌحگاو قا  يؽىاهؿ ٌؿ. ایى يىل بایؿ کاقّ  یؾهؿ، ایى قاه ٘ یها ٬كاق ه یها وك قاه ها و شىاو که ؾٌمى یهای ها و بالیچه هىن

قا ق٠ایث کًیؿ. هعیٗ هكز و هكز و  ی٘ىق ؾ٬ی٫ ايٕباٖ و يٝن اشحما٠ به اکمال بكوايؿ و جمام کًؿ. بایؿ ؼىب ؾقن بؽىايیؿ و به

چهكه با ایى  به . ٌما ببیًیؿ اهكول ؾٌمًاو ها که ال بكؼىقؾ چهكهکه ؾق آو اهیؿ وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ، ٔؿ پیٍك٨ث اوث یهعیٙ

کًًؿ  یه یو١ یکًًؿ؛ ی١ً یایى هلث اذك بگفاقيؿ، ال همیى ووایل اوح٩اؾه ه یؼىاهًؿ قو یايؿ و ال ٘ك٪ گىياگىو ه هلث هؤیىن

گىياگىو ه٥ٍىل کًًؿ؛ شىاو قا ال  یها یها و وكگكه ا٫٨ قا جیكه و جاق يٍاو ؾهًؿ؛ شىاو قا يااهیؿ کًًؿ؛ شىاو قا به بالیچه

 ۾جعّیل ٠لن بال بؿاقيؿ و او قا جعكیٯ به هكز و هكز کًًؿ؛ لفا بایؿ بیؿاق بىؾ.

 التقادی هشدهی گغتشدٌ هؾاسکت لضَم.4.16
های هؽحل٧، بىیاق  بؽً ؾهًؿ ؾق هایی که هكؾم ايصام هی گفاقی يیال کًؿ. وكهایه جىايؿ کٍىق قا بی ایى هْمث هكؾم اوث که هی

مًؿ اوث؛ بؽّىَ ؾق بؽً هًؿيؿ، ایى قا  قوايی به هكؾم ٠ال٬ه های جىلیؿی و هى بكای آو هكؾهی که به کاقهای ؼؿهث اقٌل

                                                           
ماو، پكوحاقاو و کاقگكاو، ۻ

ْ
 .٨٨۽ۻ/ۼۺ/٩ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ه١ل

 .ۻ٩۽ۻ/٧ۺ/ۼۼ  بیايات ؾق اشحماٞ هكؾم او٩كایى، .ۼ

 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/۽ۻ، بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال يؽبگاو و بكگمیؿگاو ٠لمی .۽

 .۽٨۽ۻ/ۼۻ/۾ۼ  آهىلاو، های اوالهی ؾايً  . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ا٠ٕای ايصمى۾
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 ٩۽ۻ

 

 صاؾ ٌىؾ، هن به پیٍك٨ثای ی کًًؿ؛ هن اٌح٥الگفاق ؾاين که ؾق کاقهای جىلیؿی وكهایه بهحكیى ٠مل، بهحكیى ظىًه و ِؿ٬ه هی

های ههْمی ال کٍىق بك٘ك٦ کًؿ. ایى آو ویاوث ٠مىهی يٝام شمهىقی  و هعكوهْیث قا ال بؽً کٍىق کمٯ کًؿ، هن ٨٭ك

و آیًؿه  ٨کكی، بالوی جىايا و کاقآهؿ هكؾم ٠میمهاو که کٍىق هال آيهاوث  هالی، وكهایه  گك٨حى ال وكهایه اوالهی اوث: کمٯ

٫ به آيهاوث.
ْ
 ۻهح١ل

های هكؾم قا ًٌاؼحًؿ و به کاق گك٨حًؿ، ها هى٫٨ ٌؿین. هك شایی که ياکاهی هىث، به ؼا٘ك  که هىئىلیى کٍىق جىايایی هك شایی

، هىائل گىياگىو کٍىق  يٍؿه کن يؿاقین. ؾق همه ایى اوث که ها يحىايىحین ظٕىق هكؾم قا ؾق آو ٠كِه جؤهیى کًین. ها هىائل ظل

بىیاق ؾٌىاّق   که ؾق ٠كِه همچًاو -هایی قا بكای ظٕىق هكؾم پیؿا کًًؿ هىئىلیى بایؿ بحىايًؿ با ههاقت، با ؾ٬ث، با ابحکاق، قاه

جا هك شىايی، هك پیكی، هك هكؾی، هك ليی که بؽىاهؿ ؾق ایى  -شًگ ایى اج٩ا٪ ا٨حاؾ، قاه بال ٌؿ؛ کىايی جىايىحًؿ قاه قا بال کًًؿ

ٌىؾ. ا٬حّاؾ کٍىق، جىلیؿ کٍىق  ٌىؾ، ؾق ا٬حّاؾ هن هی های گىياگىو هن هی کًؿ، قاه بكایً بال باٌؿ. ؾق لهیًهکاق بمقگ ٌكکث 

 ۼهای هكؾم، چًؿیى بكابك ٌکى٨ایی پیؿا کًؿ. همث هكؾم، با پىل هكؾم، با ابحکاقهای هكؾم، با ايگیمه  جىايؿ به وویله هی

 اخلیهای د  تکیٍ بش التقاد هماَهتی َ ظشفیت.4.17
ها و بالوها ؾق ؾاؼل، جکیه کًین و ا٠حماؾ کًین، ها، به ١ْ٨الیث ـهىا٬حّاؾ ه٭اوهحی ی١ًی ها اگك به يیكوی ؾاؼلی، به ابحکاق شىاو

ث ؾٌمًاو ؼاقشی، ؼىؾهاو قا قها ؼىاهین کكؾ؛ قاه ؾقوث ایى اوث. ه١ًای ا٬حّاؾ ه٭اوهحی ایى اوث که ها يگاه  ًْ ال ٨ؽك و ه

ها قا  قیمی ؾقوث و ِعیط ایى ٜك٨یث پایايی قا که ؾق ؾاؼل هىث شىحصى کًین، ًٌاوایی کًین، با بكياهه بیهای  کًین، ٜك٨یث

هكشایی که ها به ابحکاق و اوح١ؿاؾ  ١ْ٨3ال کًین، ایى اوح١ؿاؾها به کاق گك٨حه بٍىيؿ. هى یکی ؾو قول پیً گ٩حن ؾق یٯ ؾیؿاقی؛

ای، ؾق ٬ٕایای  ای شىٌیؿ، ٌکى٨ا ٌؿ؛ ؾق ٬ٕایای هكبىٖ به هىائل هىحه شىايايماو جکیه کكؾین، آيصا ياگهاو هرل چٍمه

ىلهكبىٖ به هىائل ؾاقویی، ؾق ؾقهاو
ْ
های ١ًِحی ؾ٨ا٠ی، هكشایی ها  های بًیاؾی، ؾق يايى، ؾق ایى بكياهههای گىياگىو، ؾق ول

ی جکیه کكؾین و به او اقز يهاؾین، کاقهاو پیً هًؿ و هئهى و بااؼالَ ؾاؼل [ و به ایى يیكوی شىاو و ٠ال٬ه گفاقی ]کكؾین وكهایه

کٍىق   های ا٬حّاؾی بایؿ ١ْ٨ال بٍىؾ؛ ایى قاه پیٍك٨ث شىق اوث؛ ٜك٨یث ق٨ث؛ ؼب، به ایى بكوین. هىائل ا٬حّاؾی هن همیى

ی و ا٠ح و٬ث کٍىق، هن ال لعاٚ هاْؾی و ا٬حّاؾی، هن ال لعاٚ ا٠حباق بیى اوث. آو
ْ
ث  ماؾبهالمللی، هن ال لعاٚ ٠ْمت هل

ْ
ي٩ه هل

ایكاو، و هن ال لعاٚ ه١ًىی و اؼال٬ی و قوظی پیٍك٨ث ؼىاهؿ کكؾ. ایى قاهی اوث که اهیكالمئهًیى ؾق ه٭ابل ها ٬كاق ؾاؾه 

 4اوث.

اق ه١ًىی و هاؾی و ـؼائك و هًابٟ ٤ًی و هحًىٞ و لیكواؼث جك ال همه،  های گىحكؾه و ههن ایكاو اوالهی با اوح١ؿاؾهای وٌك

يیكوی ايىايی هح١هؿ و کاقآهؿ و ؾاقای ٠مم قاوػ بكای پیٍك٨ث، اگك ال الگىی ا٬حّاؾی بىهی و ٠لمی بكآهؿه ال  بكؼىقؾاقی ال

آیؿ و ؾٌمى قا  اوث، پیكوی کًؿ يه جًها بك همه هٍکالت ا٬حّاؾی ٨ائ٫ هی  ٨كهًگ اي٭البی و اوالهی که هماو ا٬حّاؾ ه٭اوهحی

ؾاقؾ، بلکه  يٍیًی واهی آقایی کكؾه، به ٌکىث و ٠٭ب بكابك ایى هلث بمقگ ٧ِکه با جعمیل یٯ شًگ ا٬حّاؾی جمام ٠یاق ؾق 

های هالی، ا٬حّاؾی،  های ياٌی ال جعىالت ؼاقز ال اؼحیاق، هايًؿ بعكاو ا٘میًايی ؼىاهؿ جىايىث ؾق شهايی که هؽا٘كات و بی

ها و  و جع٭٫ آقهاو  ؽحل٧ و جؿاوم پیٍك٨ثهای ه ویاوی و ... ؾق آو قو به ا٨مایً اوث، با ظ٩ٛ ؾوحاوقؾهای کٍىق ؾق لهیًه

گكا، پىیا و  لا و بكوو ايؿال بیىث واله، ا٬حّاؾ هحکی به ؾايً و ٨ًاوقی، ٠ؿالث بًیاو، ؾقوو اِىل ٬ايىو اواوی و وًؿ چٍن

 5بؽً ال يٝام ا٬حّاؾی اوالم قا ٠یًیث بؽٍؿ. پیٍكو قا هع٭٫ والؾ و الگىئی الهام

                                                           
 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/٩ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم الق، ۻ

 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/ۺۼ،  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم کكهايٍاهۼ

 .۽٩۽ۻ/ ۼ/ ۻۼ. بالؾیؿ ال يمایٍگاه ؾوحاوقؾهای يیكوی هىا٨ٕای وپاه پاوؿاقاو اي٭الب اوالهی، ۽

 .۽٩۽ۻ/ ۼۺ/ ۼالله،  لىالم ؾق ظىیًیه اهام ؼمیًی قظمها بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم اوحاو ایالم ؾق والكول والؾت اهیكالمئهًیى ٠لیه ۾

 .ۼ٩۽ۻ/ ۻۻ/ ۺ۽،»ا٬حّاؾ ه٭اوهحی«های کلی . ابال٢ ویاوثۿ
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 44 افل هایعیاعت اخشای.4.18
و به جبٟ او  یا٬حّاؾ یها ؾق لهیًه  -بٍىؾ، یٯ جعىل ؾق پیٍك٨ث کٍىق  ییاگك اشكا ۾۾اِل  یها همه ا٠حكا٦ ؾاقيؿ که ویاوث

هن  یؼىب یؾاؾه ٌؿ؛ کاقها یؼىب یاوث. ؼب، ظاال آهاقها یبىیاق ههم  آیؿ. ایى هن هىؤله یوشىؾ ه هب  -ؾیگك  یها ؾق لهیًه

ها قا ؾيبال   ایى ویاوث یو کاهال  شؿ یؾق ایى لهیًه ايصام ؾاؾه بىؾ، لیکى ظاال ٬ى یا٬ؿاهاج ؾولث]البحه ٬بال[ ايصام گك٨حه 

 ۻ.کًیؿ

 فشَؽی کاهؼ خام.4.19
های های جىلیؿی هحىْوٗ و کىچٯ ظمایث بٍىؾ؛ یکی ال کاقها ایى اوث که ١ْ٨الْیث جكیى کاقها ایى اوث که ال بًگاه یکی ال اللم

اوقی جکیه هیىیث بٍىؾ. ایبًیاو ج٭ های ؾايً بًگاه ًْ کًین، ٨٭ٗ به ؼا٘ك ایى يیىث که هیؽىاهین ّيّاب ًکه ها قوی ٠لن و ٨

اوقی به پیٍك٨ث٠لن و   ٠لمی ؼىؾهاو قا باال ببكین؛ پیٍك٨ث ًْ -بًیاو هىحًؿ هی هایی که ؾايً ًگاهکًؿ؛ با٬حّاؾ کمٯ هی  ٨

ی کمٯ کًًؿ. یکی ال کاقهای اللم، ي
ْ
اوث. ایًکه هى چًؿی پیً قاشٟ به وابىحه   ٨كوٌی هٕث کاهً ؼامجىايًؿ به ا٬حّاؾ هل

جؿقیس کاهً  به  ٨كوٌی بىؾو ا٬حّاؾهاو به ي٩ث ا٠حكاْ کكؾم و ؾق وؽًكايی گ٩حن، ياٜك به ایى اوث. ها بایؿ کاقی کًین که ؼام

ی ال بیى بكوؾ؛ بایؿ اقلي ا٨موؾه ایصاؾ کكؾ. پیؿا کًؿ، جا ایًکه به
ْ
 ۼکل

لؾو اوث. ها ؾق  يیىث؛ ایى ؼىؾگىل  ٌؿيی هرل ي٩ث و اهرال ي٩ث، قوي٫ يیىث، پیٍك٨ث قاه ٨كوي هًابٟ جمام جعّیل ذكوت ال

ٌؿین. یٯ   ٨كوٌی ایى ؾام ا٨حاؾین. بایؿ ا٬كاق کًین، ٬بىل کًین که ایى یٯ جله اوث، یٯ ؾام اوث بكای هلث ها. ها ؾچاق ؼام

ها و١ی ٌؿه که یٯ ه٭ؿاقی ایى ه آو ٠اؾت ؾاؾه ٌؿه اوث. البحه ؾق ایى والوا١٬یحی بكای ها به اقخ گفاٌحه ٌؿ، کٍىق هن ب

ا٠حیاؾ هٕك بكای کٍىق، کًاق گفاٌحه ٌىؾ، لیکى به ٘ىق کاهل پیً يیاهؿه. ها بایؿ اول ا٠ح٭اؾ پیؿا کًین که بایؿ کٍىق به شائی 

ی ي٩ث  ؿؾ؛ ها بایؿ به ایى باوق بكوین. ایى ظاال هىئلههای ي٩ث ؼىؾي قا ببً بكوؿ که بحىايؿ با اؼحیاق، هكگاه اقاؾه کكؾ، وك چاه

های هاوث، یکی ال های هؽحل٧ّ هىاؾ ؼام و ه١ؿيی همچًاو وشىؾ ؾاقؾ؛ و ایى یکی ال ٧١ٔها ؾق بؽً ٨كوٌی اوث. ؼام

ؿ ا٬حّاؾّی ظ٭ی٭ی يائل ٌى ین، قاهً هٍکالت کٍىق هاوث. ها اگك بؽىاهین ال ایى و١ٔیث يصات پیؿا کًین، بؽىاهین به ٌق

 ۽بًیاو، ٠ملی اوث. ها بایؿ به ایى ومث بكوین. های ؾايًی به ٠لن اوث؛ ایى هن ال قاه ج٭ىیث همیى ٌكکث جکیه

 گزاسیتغهیل عشهایٍ.4.21
مًؿ اوث؛ بؽّىَ ؾق بؽًؾهًؿ ؾق بؽً هائی که هكؾم ايصام هی وكهایه گفاقی های جىلیؿی. و هى های هؽحل٧، بىیاق اقٌل

ؾاين که ؾق  هًؿيؿ، ایى قا بهحكیى ٠مل، بهحكیى ظىًه و ِؿ٬ه هی قوايی به هكؾم ٠ال٬ه که به کاقهای ؼؿهثبكای آو هكؾهی 

-کٍىق کمٯ کًؿ، هن ٨٭ك و هعكوهیث قا ال بؽً  کًًؿ؛ هن اٌح٥ال ایصاؾ ٌىؾ، هن به پیٍك٨ث  گفاقی کاقهای جىلیؿی وكهایه

ی هالی،  ام شمهىقی اوالهی اوث: کمٯ گك٨حى ال وكهایههای ههمی ال کٍىق بك٘ك٦ کًؿ. ایى آو ویاوث ٠مىهی يٝ

 ۾هاوث. هاوث و آیًؿه هح١ل٫ به آو ی ٨کكی، بالوی جىايا و کاقآهؿ هكؾم ٠میمهاو که کٍىق هال آو وكهایه

 ی با لاچاق هباسصٌ.4.21
 به هىئىالو هعحكم ایى يکح -به ه١ًای ظ٭ی٭ی کلمه -ی ٬اچا٪ با پؿیؿه 

 
شمهىق  ام، به قئیه ه قا گ٩حههباقله گكؾؾ. هى اؼیكا

 گ٩حن که پؿیؿه
 
هاوث.  قیمی ی بكياهه ٨كوٌی، ٔكبه به ا٬حّاؾ و هىیث هلی کٍىق و همه ی ٬اچا٪ و ٬اچا٪ هعحكم هن آو قا هئْکؿا

ایى ال لعاٚ ٌك٠ی، یٯ ٠مل همًىٞ و ظكام ١ٙ٬ی اوث؛ چىو هىشب ا٨ىاؾ اوث. شای ه٭ابله با ٨ىاؾ ٬اچا٪، ٨٭ٗ هكلها 

                                                           
 .٨٧۽ۻ/٦ۺ/ۼۺ، شمهىق و ا٠ٕای هیئث ؾولث . بیايات ؾق  ؾیؿاق قییهۻ

 .۾٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ، ۾٩۽ۻؾق اولیى قول وال  . بیايات ؾق ظكم هٙهك قٔىیۼ

 .ۻ٩۽ۻ/ ۿۺ/ ٨ۺبًیاو، های ؾايً . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال پژوهٍگكاو و هىئىالو ٌكکث۽

 .٨٧۽ۻ/ ۼۺ/ ٩ۻ. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق ٠مىهی هكؾم الق،۾
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ٌىؾ. شًه ٬اچا٪، جىلیؿ ؾاؼلی قا ج١ٕی٧،  ًه ٬اچا٪ قا بایؿ ؾيبال کكؾ، جا آيصایی که ؾق ه١كْ ٨كوي ٬كاق ؾاؾه هیيیىث. ش

 ۻکًؿ. اٌح٥ال ياوالن قا جكویس و اٌح٥ال والن قا هعؿوؾ هی

 َ افالذ ايغاویاد خذا .4.22
ثليؿگی ايىاو بؿوو ٠ؿالث کًیؿ. اهكول هن ؾق گىٌه و   های جاقیػ بٍك هٍاهؿه هی ى چهكهجكی ، هماو چیمی اوث که ٌما ؾق ٌل

٠ؿالحی اوث. همکى اوث  بیًیؿ، ياٌی ال ٜلن و بی هایی که ٌما ؾق شىاهٟ هؽحل٧ هی ٌىؾ. همه بؿبؽحی کًاق ؾيیا هٍاهؿه هی

٤فایی شاو ؼىؾ  لن، کىؾکاو ال بیای ال ٠ا بیًیؿ ؾق گىٌه ٜاهك اهىق، ایى قا يٍاو يؿهؿ؛ اْها با٘ى ٬ْٕیه، ایى اوث. اگك ٌما هی

ؾهًؿ، ٜاهك ٬ْٕیه ایى اوث که به ؾلیل يیاهؿو باقاو، ؼٍکىالی ٌؿه اوث؛ اْها با٘ى ٬ْٕیه، چیم ؾیگكی اوث.  قا ال ؾوث هی

٨كها بىؾ و چًايچه ٠ؿالث بك هعیٗ ليؿگی بٍك های گفٌحه بك آو شاه١ه ظکن ٠ؿالحی اوث. اگك ٠ؿالث ال يىل با٘ى ٬ْٕیه، بی

اوح٭كاق ٠ؿالث، هعیٗ ليؿگی ؼىؾ قا ٘ىقی بىالؾ که بكای او ٬ابل لیىث باٌؿ و ٨كليؿ   جىايىث ؾق وایه ٨كها بىؾ، ايىاو هیکنظ

ث و ؾقؾآوق يٍىؾ. ؾق اذك بی  اْولیى ها و ؾقؾهاوث. ٠ؿالحی، ايىايْیث ؾچاق ایى بیماقی او به آو ٨الکث يی٩حؿ و ليؿگی، ایى ٬ؿق ٌل

جك اوث و آو، هماو هىٔىٞ  اوث. ایى ؾو هؿ٦ اِلی اوث. البْحه یکی اِلی کًاق آو ـکك، جؤهیى ٠ؿالثايبیا، ؾق   هؿ٦ همه

آیؿ. لفا، ٌما  وشىؾ يمی ای و اوان ٬ْٕیه اوث. اگك ٩٤لث بیایؿ، چیمی ٠ایؿ يؽىاهؿ ٌؿ و ٠ؿالث هن به جفْکك اوث. آو، قیٍه

لث اشحما٠ی بىؾيؿ، يحىايىحًؿ چیمی ال يىٞ ٠ؿالث، به هكؾم شىاهٟ ؼىؾٌاو هؿیه ها و کىايی که هْؿ٠ی ٠ؿاؾیؿیؿ آو يٝام

پیما بكایٍاو واؼحًؿ؛ اْها ٠ؿالث اشحما٠ی قا  های ٬اْقه کًًؿ. چكا؛ چیمهای ؾیگك ؾاؾيؿٖ ٨ٕايىقؾی به آيها ؾاؾيؿ، هىٌٯ

جىْشه به ؼؿا و ـکك، ظاِل ؼىاهؿ   و ؾق وایه اِالض ايىاو، ي٩ىن و بىا٘ى  يحىايىحًؿ هىح٭ك کًًؿٖ ٠ؿالث اشحما٠ی، ؾق وایه

 ۼای هعؿوؾ. ٌؿ. ایى ؾو، هؿ٦ پی٥مبك اوث و جىايىث آيها قا هعْ٭٫ کًؿ؛ ولى ؾق ؾایكه

 (اهیشالمؤهًیى )ع ػذالت اص الگُگیشی.4.23
٨كهايؿاق ؾقن بؿهؿ.  ؼىاهؿ به ایى ای ههك ٌؿه[ هی هىشىؾ ؾق کیىه  اهیكالمئهًیى با کاق ؼىؾ ]ی١ًی ؼىقؾو ال آقؾ الک يٍؿه

ببیًیؿ، ایى ٨كهايؿاق قا به ایًصا کٍايؿه، بكای ایًکه همیى هًٝكه قا به او يٍاو بؿهؿ، بكای ایًکه همیى ظك٦ قا به او بميؿ؛ و اال 

که ؾاقی  ٌؿ ؾق هىصؿ هن به ٨كهايؿاق جىِیه کًؿ و بگىیؿ بكو؛ اها کٍايؿه او قا به ایًصا آوقؾه، بكای ایًکه به او ب٩همايؿ جى هی

ها،  ها، هال آو ها، شاو آو ها، پىل آو قوی و بك ٌهكی هىلٗ ؼىاهی ٌؿ و یٯ ٠ؿه هكؾم ؾق اؼحیاق جى ٬كاق ؾاقيؿ هالیات آو هی

ال١ًاو و ا٨ىاقگىیؽحه يیىحی؛ ظىاوث  ها هىاٜب باي که ایى ٬ؿقت، ٬ؿقت هٙل٭ه يیىث و جى به ٠ًىاو ظاکن، هٙل٫ ٠كْ آو

؛ هباؾا چیمی که ظالل بىؾو آو قا  ۽»٨بیاٮ و جًاول ها لن ج١لن ظله«کًی. ب١ؿ ٨كهىؾيؿ:  ق ؾاقی هیشمٟ باٌؿ، ب٩هن که چه کا

ؾايی، جًاول کًی؛ بؽىقی یا بگیكی. جًاول، ٨٭ٗ ؼىقؾو يیىث؛ او قا ؾق اؼحیاق يگیك، هگك ی٭یى کًی که ظالل اوث. ایى،  يمی

 ۾ؤٟ ليؿگی اهیكالمئهًیى و لهؿ و ؾقن اووث.

 اختماػی ػذالت بشاعاط ها عیاعت نتًظی.4.24
ؿ و جىو١ه همكاه با ٠ؿالث اشحما٠ی و بهكه ؾق جًٝین ویاوث هًؿی ٠مىهی ؾق شكیاو ا٨مایً  های ا٬حّاؾی اللم اوث اهك ٌق

شاهٟ جؤهیى اشحما٠ی و ظمایث ال ظ٭ى٪   ، بكياهه های ؼاَ ، شلىگیكی ال جؿاول ذكوت ؾق ؾوث ا٨كاؾ و گكوه وقی هلی بهكه

ايحؽاب  گىحكي هكچه بیٍحك ِاؾقات ٤یكي٩حی به هًٝىق کاهً اجکای ا٬حّاؾ به ي٩ث،  یى و هىح٩١ٕیى شاه١ه، هعكوه

های اٌح٥ال با  ایصاؾ لهیًه شاه١ه،   يیالی يىبی ال ؾیگكاو ؾق جؤهیى اهًیث ٤فایی های هعىقی ال ٬بیل کٍاوقلی و بی ویاوث

گفاقی هٍكوٞ، شلىگیكی ال  یی کٍىق، جؤهیى اهًیث کاهل بكای وكهایههای ٘بی١ی و ش٥كا٨یا جىشه به اوح١ؿاؾها و ٜك٨یث

ها و اوح١ؿاؾهایی که ؾق  ها و ٬ابلیث ٜك٨یث  ]لفا[ ال همه ۿهىقؾ جىشه ٬كاق گیكؾ.  های ظكام پیؿایً ٨ىاؾ، اقجٍا، ايعّاق و ذكوت

                                                           
 .ۺ٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۺۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق گكوه کریكی ال اًِا٦،ۻ

 .۾٧۽ۻ/٩ۺ/٩ۼؾیؿاق کاقگماقاو يٝام،  . بیايات ؾقۼ

 .٧٦ۻ، َۻ . ک٧ٍ ال٥مة ٨ي ه١ك٨ة الئمه، ز۽

 .ۺ٧۽ۻ/ ۻۺ/ ٦ۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق با ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم، ۾

 .٧٨۽ۻ/ ۻۺ/ ٩ۻ،  . پیام به قییه هصمٟ جٍؽیُ هّلعث يٝام بكای قویؿگی به هىاقؾ پیًٍهاؾی ؾولثۿ



 ۼ۾ۻ

 

بایؿ ؾق  -يیالهای ٨كؾا  ل، ظحی لهیًهيیالهای اهكو -يیالهای ایى کٍىق  ایى کٍىق وشىؾ ؾاقؾ، بایؿ اوح٩اؾه ٌىؾ. همه

 ۻباٌؿ.  ها ؾیؿه ٌىؾ. ]لیکى[ بایؿ ٠ؿالث، هعىق و اوان گیكی جّمین

 المال بیت يادسعت هقشف اص پشهیض.4.25
٨ىاؾها ؾق شاه١ه ایى اوث که کىايی ؾچاق   ٨ىاؾها ؾق شاه١ه، قواز ٨٭ك و ا٨مایً ٌکا٦ بیى ٨٭یك و ٤ًی اوث. بؿجكیى  بؿجكیى

الماّل هكؾم بكای هًا٨ٟ ٌؽّی و ُپكکكؾو شیب ؼىؾ، ج٥فیه کًًؿ. بمقگحكیى ٨ىاؾها ایى  لی و ا٬حّاؾی ٌىيؿ و ال بیث٨ىاؾ ها

های ا٨كاؾ جىشه يٍىؾ. هماو ٨٭ك  ها و ٬ابلیث ها و ِالظیث اوث که ؾق اشكا و ا٠مال ٬ايىو ؾق شاه١ه جب١یٓ باٌؿ و به ٌایىحگی

 ۼها، هماو اِالظات وا١٬ی اوث. با ایى  این، هكؾم جؤییؿ کكؾيؿ که هباقله و ٨ىاؾ و جب١یٕی که باقها ٠كْ کكؾه

 التقادی تمُای بٍ تُّخٍ.4.26
  و ليؿگی گفقاو بكای که هك اگك ی١ًی ؛ا٬حّاؾی ج٭ىای

 
 باٌؿ، ؾاٌحه ا٬حّاؾی جالي اوث هصبىق ؼىؾ هعیٗ کكؾو آباؾ ٔمًا

 ؾوحاوقؾ ال - ٠مىهی اهىال به بؽّىَ - ؾیگكاو هال به ايؿالی ؾوث ؼىقی، ظكام کكؾو، ٤ّب. کًؿ ايحؽاب قا ؾقوث قاه

  و کكؾو اوح٩اؾه ؼىؾ شیب ي٩ٟ به هكؾم ٠مىهی
 
اهك ٠لی که هایی لقيگی اظیايا

ْ
 ؼىؾ اْها هی گًصؿ، هن ٬ايىو چاقچىب ؾق الٝ

 ۽.اوث ٬حّاؾیا ج٭ىای ؼال٦ ها ایى اوث، جباه و ٨اوؿ چ٭ؿق آو با٘ى که ؾايؿ هی ايىاو

 التقادی هًابغ بٍ هشدم ػمُم دعتشعی لضَم.4.27

ٓیُث «٨كهایؿ:  ؾاين که هی ٌىؾ که البْحه بًؿه وًؿ آو قا ؾقوث يمی ي٭ل هی ٕٔٞ ایى ظؿید ه١كو٨ی که ال ٬ىل اهیكالمئهًیى
َ
ها َقأ

 ِٟ یَّ َٕ  َو ٨ّی َشاّيّبَها َظ٫  ُه
ْ

ىَقة  ّاال
ُ
 ای قا يؿیؿم، هگك ایًکه ؾق کًاق آو یٯ ظ٫ْ  ي١مث ٨كاواو و ايباٌحه  چشا هی  ی١ًی هیچ ؛۾»ّي١َٓمة  َهٓى٨

ب١ٕی جّْىق  ای قا ؾیؿم. ایى ظؿید یٯ ه١ًای ؾ٬ی٫ و لٙی٩ی ؾاقؾ که ياٜك به همیى هٙلبی اوث که ٠كْ ٌؿ. ٌؿه ٔایٟ

ه اوث؛ په ؾق کًاق آو کكؾيؿ ه١ًای ایى ظؿید ایى اوث که هكشا ي١مث لیاؾی هىث، ایى ؾق ظ٭ی٭ث ؾلؾی و ٤ّب ال یٯ ٠ْؿ 

ی ؾاقيؿ که ال قاه ؾلؾی و یبیًین کىايی ذكوجها ه هكؾم ١ٔی٧ هىحًؿ. ب١ؿ اٌکال کكؾيؿ به ایى ظؿید که يه ها هی٤اِب، یٯ ٠ْؿ 

آیؿ، ایى اوث  ٤ّب هن يیىث، ال قاه جالي اوث. ایى يیىث ه١ًای ظؿید. ه١ًای ظؿید به ظىب آيچه که به ـهى بًؿه هی

١مث ٨كاوايی هىث، ذكوت لیاؾی هىث، اهکايات لیاؾی هىث، ؼىؾ ذكوت، ؼىؾ ي١مث هى٨ىق، ؾق ظ٭ی٭ث ی که يیکه آيصا

ؾاقؾ.  بؽٍؿ و به هماو يىبث ایى اهکاو قا ال ؾوحكن ؾیگكاو ؾوق يگه هی اهکايات کىب ؾقآهؿ بیٍحك قا به آو ِاظب ذكوت هی

 ۀا٨حاؾ ۀكؾجىايؿ جىلیؿ ذكوت بکًؿ و ال ذكوجهای ه١مىلی ُه  یلیاؾی ؾق شاه١ه هىث، او بیٍحك ه  آو کىی که ؾاقای یٯ وكهایه

 
ْ
حها ؾق اؼحیاق اووث، اهکايات  ٫ به ٠مىم هكؾم بیٍحك هیهح١ل جىايؿ اوح٩اؾه کًؿ جا آؾم ٨٭یك. په هكشا ي١مث لیاؾی هىث، ٨ِك

آیؿ؛  او و ایى ٘ب٭ه به وشىؾ هیؾق اؼحیاق اووث، هیؿاو جالي ا٬حّاؾی ؾق اؼحیاق اووث، ٬ىايیى ؾق ٤الب کٍىقها بك ٘ب٫ يٝك 

ٌىؾ؛ بًابكایى، ایى ظك٦، ایى ظؿید، چه هىحًؿ به هىالی  ث هكؾم که آو ذكوت قا يؿاقيؿ، گك٨حه هیبًابكایى ٨كِث ال ؾوث اکركیْ 

 اؾیاوالهی ایى يیىث که ها ایى آل   هٕمىو ؾقوحی اوث. په قاه ؾقوث ا٬حّاؾ آلاؾ ؾق شاه١ه ؛٭یاو باٌؿ یا يباٌؿ، هٕمىوهحْ 

بك ایًکه ا٨كاؾی که ٬ؿقت ظكکث و ١ْ٨الْیث   قا ٨٭ٗ ؾق اؼحیاق آو کىايی ٬كاق بؿهین که ٬ؿقت هايىق ا٬حّاؾی ؾاقيؿ، بلکه ٠الوه

ا٬حّاؾی ؾاقيؿ، آيها بایؿ کاق ا٬حّاؾی بکًًؿ، بایؿ ؤٟ شاه١ه، يٝام شاه١ه، ٬ىايیى شاه١ه، کی٩ْیث اقجبا٘ات شاه١ه به ٌکلی 

آو کىايی که ٬ؿقت کاق ؾاقيؿ، آيها همه بحىايًؿ ١ْ٨الْیث آلاؾ ا٬حّاؾی کًًؿ و ال کاق ؼىؾٌاو   هكؾم، ی١ًی همه  که همه باٌؿ

 ۿؿ.هًح٩ٟ بٍىي

اب١اؾ ٠لمی و ا٬حّاؾی و اؼال٬ی و ٨كهًگی، و ٠ؿالث   گ٩حماو اِلی اي٭الب، پیٍك٨ث و ٠ؿالث اوث؛ پیٍك٨ث ؾق همه

ث همه ٌماق پكاکًؿه ؾق هیاو  و اهکايات هاؾی و ه١ًىی. ٠ًّك پیٍك٨ث، بایؿ يگاه ها قا به اوح١ؿاؾهای بی ها شايبه ؾق جىلیٟ ٨ِك

                                                           
 .ۺ٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۼ  و،جهكا  های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبهۻ

 .ۻ٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٦ۼ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال هؿیكاو و هىئىالو ولاقت آهىلي و پكوقيۼ

 .ۻ٨۽ۻ/ۿۺ/ۿۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای وحاؾهای يمالشم١ه، ۽

 .۽۽ۼالبال٤ه، َ  . قوائٟ يهس۾

 .٦٦۽ۻ/ ٧ۺ/ ۾ۼهای يمال شم١ه جهكاو،  . بیايات ؾق ؼٙبهۿ



 ۽۾ۻ

 

ها قا ؾق يگاه ها بكشىحه کًؿ و  لهیًه  های گىياگىو ؾق همه های جىلیؿ و ؼال٬یث و ؾقؼًٍ جىايایی هلث، ه١ٙى٦ والؾ و ٜك٨یث

ث های کٍىق قا، ال ایى هىاهب الهی و ٠مىهی بكؼىقؾاق والؾ. هصله که  ها و جىايایی ٠ًّك ٠ؿالث بایؿ يابكؼىقؾاقاو ال ٨ِك

 ۻای ال ایى جکلی٧ ٩٤لث يىقلؾ.  ا٨ماق اِلی ظكکث کٍىق اوث بایؿ لعٝه يكم  پؿیؿآوقيؿۀ

ث یها يیىث؛ به ه١ًا یبكؼىقؾاق  یکىاو بىؾّو همه ی٠ؿالث به ه١ًا بىؾو ظ٭ى٪ اوث. همه  هاوث؛ یکىاو یکىاو بىؾو ٨ِك

ثبایؿ  ٠ؿالث گكیباو وحمگكاو و هحصاولاّو ال ظؿوؾ قا بگیكؾ و   هًؿ ٌىيؿ. بایؿ وكپًصه ظكکث و پیٍك٨ث بهكه یها بحىايًؿ ال ٨ِك

هايؿه. ه١ح٭ؿ به  ٨٭یك و ٠٭ب  ذكوجمًؿ اوث، يه یٯ شاه١ه  يٝام اوالهی ه١ح٭ؿ به یٯ شاه١ه ۼ.هكؾم به ایى، ا٘میًاو پیؿا کًًؿ

ؿ  ؿ ا٬حّاؾی اوث؛ ولی ٌق اول اوث،   اول يیىث. آيچه ؾق ؾقشه  ا٬حّاؾی بكای ٠ؿالث اشحما٠ی و بكای ق٨اه ٠مىهی، هىؤلهٌق

ایى اوث که ٨٭یك ؾق شاه١ه يباٌؿ؛ هعكوم يباٌؿ؛ جب١یٓ ؾق اوح٩اؾه ال اهکايات ٠مىهی يباٌؿ. هكکه بكای ؼىؾي اهکاياجی 

ها  کٍىق اوث و بایؿ ؾق ایى  هح١ل٫ به همه  ها و اهکايات ث٨ِك  ٨كاهن کكؾ، هح١ل٫ به ؼىؾ اووث. اها آيچه که ٠مىهی اوث هرل

 ۽جب١یٕی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ.

 هغئُلیى اػتًایی بیىسفاٌ َ بی هغابمٍ بشدوبیىاص.4.28
های وك بكآوقؾه ؾق ؾوحايی  قیماو، ذكوت ا٠حًایی به گىحكي ٌکا٦ ٘ب٭اجی ؾق ـهى و ٠مل بكياهه ق٨اه هیاو هىئىالو، بی  هىاب٭ه

 جٍكی٩اجی،  کكؾو اهىال ٠مىهی ؾق ا٬ؿام ا چًؿی پیً جهی بىؾيؿ، همیًهکه ج
 
های بؿوو اولىیث، و به ٘كی٫ اولی ؾق کاقهای ِك٨ا

بىیاق   گٍایؿ، و ؼالِه پؿیؿه های ا٬حّاؾی قا به قوی آياو هی گلىگاه  ؾاؾو به ٠ًاِكی که لقيگی و پكقویی آياو همه هیؿاو

کًًؿ و البحه با جکیه بك آو ٬ؿقت   ویاوی  ٬ؿقت  کىب  کىايی که آهاؾگی ؾاقيؿ آو قا همیًهٌؿّو ذكوت ؾق ؾوث  ؼٙكياٮ ايبىه

های اوح٩هام بكايگیمی اوث که هك شىاو ه١ح٭ؿ  ها و اهرال آو ي٭ٙه آوقيؿ. ایى ايؿ گكؾ هی ویاوی ا١ٔا٦ آيچه قا که همیًه کكؾه

ٌىيؿ پاوػ  کىايی که هًٝىو به چًیى جؽل٩اجی ًٌاؼحه هی یابؿ و ال به ٠ؿل اوالهی ـهى و ؾل ؼىؾ قا به آو هحىشه هی

کى کكؾو ایى ٨ىاؾها قا هٙالبه  ٘لبؿ. و همچًیى ؾق کًاق آو ال ؾولث و هصله و ؾوحگاه ٬ٕایی ٠ملکكؾ ٬ا١٘ايه بكای قیٍه هی

 ۾کًؿ. هی

 خاهؼٍ سفاٌ تمُیت خهت همگايی تالػ ضشَست.4.29
 ی، ج١الی٠لم یٌاهل ج١ال یایى ج١ال ؼىؾ و ؾیگكاو. یايىاو اوث؛ ج١ال یج١الهؿ٦ گك٨حى وٜای٧ هك هىلمايی[   ]ال شمله

ق٨اه اهىق  یاوث؛ ی١ً یا٬حّاؾ یو ج١ال -پیؿا کًؿ یشاه١ه ج١ال یی١ً -یو ویاو یاشحما٠ ی، ج١الیو اؼال٬ یقوظ ی، ج١الی٨کك

٩ًؿ بكا یليؿگ ْٜ همه؛ ظاکمیث ايؿیٍه والن و ٨کك  یایى چیمها جالي کًًؿ: گىحكي و پیٍك٨ث ٠لن بكا یهكؾم. همه هى

و  یه١ًى یها يه ٨٭ٗ شًبه  - یبٍك ی، ُؼل٫ کكین و هکاقم اؼال٪؛ پیٍك٨ث اشحما٠یو اؼال٬ یو ه١ًى یقوظ یؾقوث؛ ج١ال

هكؾم قا به  یها، و بایىح ايىاو یو ق٨اه یو پیٍك٨ث اهىق ا٬حّاؾ  -یٯ ٨كؾ، بلکه شاه١ه هن هىقؾ يٝك اوث  یو اؼال٬ ی٠لم

ال وٜای٧ همه اوث؛ هؽّىَ ؾوقه ٬ؿقت و ظکىهث هن  یپیً ببكيؿ. ایى یک یاه و جمْحٟ هكچه بیٍحك ال اهکايات ليؿگومث ق٨

 ۿؼؿا هن ایى وٜی٩ه وشىؾ ؾاقؾ. يیىث؛ ؾق ؾوقه ظکىهّث ٤یك

 اخالق َ هؼًُیت همشاٌ سفاٌ دعتیابی بٍ بشای تالػ.4.31
ؿاق و باهىي ٬كاق گیكؾ که ؾق آو، ه١ًىیث و ٠ؿالث و ٠ْمت و ٬ؿقت و ذكوت و یٯ هلّث ليؿه، بی یجىايؿ جّىیك آقهاي یه یا شاه١ه

و اؼال٪ و ؾقيٝك گك٨حى ؼؿا و بؿوو هصاهؿت  یق٨اه باٌؿ. اگك بؽىاهین ایى هصمى٠ه با هن باٌؿ، بؿوو ه١ًىیث و آقهاو ه١ًى

ه همکى يیىث. وبیل ی٨
َّ
هكؾم با ؼؿا و  یها پیٍك٨ث کًؿ. ؾل یهاؾ  قويؿه ه١ًىیث و اؼال٪ هن بایؿ به ٬ؿّق ظكکث پیً ٦الل

                                                           
 .٨٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ٧ۺهصله ٌىقای اوالهی،   ل به کاق هٍحمیى ؾوقه. پیام به هًاوبث آ٤اۻ

 .ۿ٨۽ۻ/٨ۺ/ۺۼ،بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم ٌاهكوؾ .ۼ

 .ۼ٧۽ۻ/ ۿۺ/ ۼۻؾوم قیاوث شمهىقی آ٬ای هاٌمی ق٨ىًصايی،   . بیايات ؾق هكاون ج٩ًیف ظکن ؾوقه۽

 .ۻ٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ٦ۺ  به هًاوبث ؾوهیى همایً شًبً ؾايٍصىیی، . پیام۾

 .٧٩۽ۻ/٩ۺ/ۼۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو يٝام، ۿ

 .ۻ٨۽ۻ/٧ۺ/٧ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال پاوؿاقاو، ٦
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 قایس ٌىؾ. یبایىح یا و جىشه به آؼكت ؾق یٯ چًیى شاه١ه یه١ًىیات آًٌا بٍىؾ. ايه با ؼؿا، ايه با ٠الن ه١ًا، ـکك اله

 ۻ.ؾيیا و آؼكت با هن یؾهؿ؛ جكکیب و آهیؽحگ ی، ؼىؾ قا يٍاو هیشاه١ه و جمؿو اواله یایًصاوث که آو ؼّىِیث اوحرًای

 خاهؼٍ پیؾشفت َ سفاٌ تسمك الصهٍ هثابٍ بٍ کاسآهذی زفظ.4.31
ۀ ٨حقُ   ٌىحه  بك واؼحى یٯ شاه١ه یيٝام اواله یقول ا٠ح٭اؾم به جىايای ؤٟ کٍىق و ؤٟ هلث، قولبه  بًؿه همچًاو ، با هٍاهؿه

ّؿ ٌکى٨ا ؾق همه هصىن و  یچاقچىب ٬ايىو اواوکه ؾق ٬الب و  یاب١اؾ بیٍحك ٌؿه اوث و ه١ح٭ؿم که با همیى ٨کك  قو به ٌق

ىاليماو قا ئهى یؼىؾهاو و کاقآهؿ یجىاو کٍىق قا به ق٨اه و پیٍك٨ث قوايؿ؛ اها ٌكً٘ ایى اوث که ها کاقآهؿ یهحصىؿ ٌؿه، ه

 ۼ.ها ظ٩ٛ کًین ايحّاب  ها و ؾق همه گمیًً  ها، ؾق همه ايحؽاب  ؾق همه

 ها فشفت َ هًابغ ػاداليٍ تُصیغ بٍ هغئُالو اهتمام.4.32

، ؾق ج٭ىین ی، ؾق اب١اؾ ا٬حّاؾیؾق اب١اؾ ٬ٕای  -اب١اؾ    ىالو بایؿ هْمث کًًؿ جا بحىايًؿ ایى ٠ؿالّث هىقؾ يٝك اوالم قا ؾق همهئهى

ث یهًابٟ ذكوت هل چًؿ قول ٬بل ال  ۽اشكا کًًؿ.  -ها اهمیث ؾاقؾ  ايىاو یکه ؾق کٍىق بكا یگىياگىو و ؾق همه چیمهای یها و ٨ِك

ٖ بىٌهك يٍاو ؾاؾ که ال هٍاهؿه آو و١ٔیث، ؾل هى به ؾقؾ آهؿ یال قووحاها یقا ؾق یک یا هؿقوه یاواله یمهىقش یایى، ویما

قويؿ؛ آو و٬ث چًؿ کیلىهحك آو ٘ك٨حك ؾق ووٗ  یال همیى کٍىق، با آو ٌكایٗ وؽث به ؾبیكوحاو ه یا یٯ ٠ْؿه شىاو ؾق گىٌه

، ایى قوي ؾقوث يیىث؛ ٤لٗ اوث. یاواله یؾق يٝام شمهىق ٌىؾٖ یه ییباؾآوقؾه چه کاقها یها ؾقیا، ٌما ببیًیؿ با ذكوت

ىالو بایؿ ؾيبال ٠ؿالث و ؾيبال ئاي قا ؾ٬ی٫ ايصام ؾهؿ. هى ؾاقؾ و بایؿ وٜی٩ه یا ىالو بایؿ هكا٬بث کًًؿ. هكکه وٜی٩هئهى

ول ؼٙك ایى هملکث قا يصات ؾاؾيؿ اوث که ؾق ق  ی٘ب٭ات هىح٧١ٕ و هعكوم و پابكهًه باًٌؿ. هكاؾ کىاي یبكا یآواو کكؾو ليؿگ

 ی، همیى ه١لماو، همیى ٬ٍكهایایى هملکث قا جهؿیؿ کًؿ، بال هن همیى شاه١ه کاقگك یيکكؾه باق ؾیگك ؼٙك یو اگك ؼؿا

 ۾.واليؿ یکًًؿ و ویًه وپك ه یقويؿ ؾ٨اٞ ه ی٬كاق ؾاقيؿ، ه یکه ال لعاٚ ؾقآهؿ ؾق وٙىض پاییً یهعكوم و همیى کاقهًؿاي

 ػمُهی اهکايات اص اعتفادٌ کشدو هًذ ٍ ضابغ.4.33
    که شمو  یؼیم، ایى ه١اؾو، ایى همه اهکاياجظاِل یها ، ایى ؾٌثیایى هًابٟ ٠ٝین ذكوت، ایى ؾقیاها، ایى هًابٟ ٘بی١

 یشاه١ه ٬كاق بگیكؾ و هك کى یشىق يیىث که قاظث ؾق اؼحیاق همه ٬ٍكها ها ایى ٌىؾ، ایى یشاه١ه هعىىب ه ی٠مىه یهاذكوت

 آلاؾيؿ که ؾاقا یو کاق بکًؿ و هًح٩ٟ بٍىؾ. بلکه آو کىاي یبكؾاق آو بهكه یبحىايؿ بك قو
 
ايباٌحه و لیاؾ  یهاذكوت ی٠مال  و وا١٬ا

حه حه یا٬حّاؾ شاه١ه، بلکه ظحْ   هىحًؿ که وكٌق ها هىحًؿ که ؾق هاوث. آو شاه١ه ؾق ؾوث آو  ویاوث شاه١ه و اؾاقه  وكٌق

ٗ و ویٙكه ؾاقيؿ و اوح٩اؾه و بهكه کًًؿ و بك آو یوح٩اؾه هظ٭ی٭ث ال هًابٟ ذكوت ا
ْ
ها ٨ٕا قا  کًًؿ و آو یها ه قا آو یبكؾاق ها جىل

و چه شىاهٟ  یؾاق وكهایه  ، چه شىاهٟ پیٍك٨حهیؾاق بیًیؿ ؾق شىاهٟ وكهایه ی٠مىم شاه١ه جًگ کكؾيؿ. لفا ٌما ه  اوح٩اؾه یبكا

 یهىحًؿ؛ بؽّىَ ؾق ایى کٍىقها یٌؿیؿ م، ا٤لب هكؾم ؾق یٯ ٨٭كشهاو وىْ  یقها، هرل بیٍحك کٍىیؾاق وكهایه  ا٨حاؾه ٠٭ب

و هعكوهیث ال بیٍحك هىاهب  یهىکً یو ب ییشا یو ب یال هكؾم ؾچاق ٨٭ك و بیکاق یکه اشحما٠ات ٠ٝیم یؾق ظال ا٨حاؾه ٠٭ب

قا  یؾاقيؿ، ه١اؾو ؾیگك یآوقيؿ، ه١اؾي یؿ، ذكوت ؾق هکًً یکًًؿ، ١ْ٨الیث ه یآلاؾايه جالي ه یه١ؿوؾ  هىحًؿ، یٯ ٠ْؿه یليؿگ

قا به آو  یؾیگك یها یىؾاقيؿ، له یهای کًًؿ؛ لهیى یکًًؿ، ؾایك ه یقا ایصاؾ ه یؾاقيؿ، کاقؼايصات ؾیگك یگیكيؿ؛ کاقؼايصاج یه

کًًؿ. ؾیگكاو  یاه١ه اوح٩اؾه هؾق ظ٭ی٭ث یٯ ٠ْؿه ه١ؿوؾ ال ش یهًابٟ ٘بی١  کًًؿ، ال همه یکًًؿ؛ ال ؾقیاها اوح٩اؾه ه یأا٨ه ه

ؼىاق ؼىاو آيها  ، چه کاقگكاو کاقؼايصات، ؾق ظ٭ی٭ث قیمهیشمء، چه کاقگكاو، چه کاقگكاو ه١اؾو، چه کاقگكاو کٍاوقل  چه کىبه

اهکاو ، یبكؾاق آيها هىحًؿ. ؼىؾٌاو اهکاو جالي، اهکاو جىلیؿ، اهکاو بهكه  و٩كه  ذكوت آيها و گىٌه یو اوح٩اؾه کًًؿه ال لیاؾ

ؼىؾي ؾق شاه١ه به  یظ٭ی٭ یيؿاقيؿ. په قاه ایًکه ها ا٬حّاؾ آلاؾ قا به ه١ًا یظ٭ی٭ یکاق واليؿه، اهکاو جىلیؿ ذكوت به آو ه١ًا

 یؾق شاه١ه به وشىؾ بیایؿ که ا٤لب ا٨كاؾ شاه١ه، بیٍحك ٬ٍكها یکًین. اهکاي یوشىؾ بیاوقین، ایى اوث که ال ایى ايعّاق شلىگیك

                                                           
 .ۿ٨۽ۻ/٨ۺ/ۺۼ، بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم ٌاهكوؾ .ۻ

 . ۽٨۽ۻ/٦ۺ/ۻ۽. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هصله ؼبكگاو قهبكی، ۼ

 .٧٩۽ۻ/ۼۻ/٦ۼ  های يمال شم١ه جهكاو، . بیايات ؾق ؼٙبه۽

 . ٧٩۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو و ه١لماو به هًاوبث قول شهايی کاقگك و والگكؾ ٌهاؾت اوحاؾ هٙهكی، ۾
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ها، ال هكاجٟ ، ال لهیى، ال ؾقیا، ال اي٩ال، ال ؾٌثیها بحىايًؿ ال اهکايات ٘بی١ که ٬ؿقت کاق ؾاقيؿ، ایى یىايک  شاه١ه یا همه

 ۻ.اوح٩اؾه کًًؿ

 اعالػات ؽفافیت َ عاصی  ػمُهی.4.34
ه گاهی ٌىؾ؛ ک های ٠صیبی هی ؼىاقی بىؾو ا٘ال٠ات به ب١ٕی ال ا٨كاؾ، ؾوو ب١ٕی، هىشب ویژه بىؾو ا٘ال٠ات، هعؿوؾ هعّىق

کًؿ؛ به ؼا٘ك ایًکه ا٘الٞ ؾاقيؿ که بًاوث  چی هىحًؿ، ٨كاهن هی ٌبه قا بكای ا٨كاؾی که وىءاوح٩اؾه ی یٯ های باؾآوقؾه ذكوت

٨الو کاال بیایؿ، ٨الو کاال جىلیؿ بٍىؾ، ٨الو کاال شلىیً گك٨حه بٍىؾ، ٬یمث ٨الو کاال باال بكوؾ یا پاییى بیایؿ، یا ٨الو ٬ايىو 

والی ا٘ال٠ات ِىقت  کًًؿ. ا٘ال٠ات بایؿ ٠مىهی بٍىؾ. بایؿ ٩ٌا٦ هایی که هٙل١ًؿ، وىءاوح٩اؾه هی ایىجّىیب بٍىؾ. 

هایی ايصام گك٨حه؛ لیکى کا٨ی يیىث. بایىحی ؾق ایى لهیًه کاق  های ٬بل هٙكض بىؾ ]و[  ١٨الیث بگیكؾ. البحه ایى ؾق ؾولث

 ۼبیٍحكی ايصام بگیكؾ. 

 های هًغمی هُخُد  اص ساٌهمت هغئُالو َ بهشٌ بشدو .4.35
 یبكا یقول ياپفیك و ُپكجالي و ٌبايه یىالو کٍىق اوث و آو، ؼؿهث به هكؾم و کاق ؼىحگئهى  بك ٠هؿه یوٜی٩ه بىیاق بمقگ

ًه و يمایًؿگاو هصله، چه ٬ْىه ٬ٕاییه و هىحه یهاوث. ٨ك٪ يم آو ًْ  ی٬ٕای یها کًؿ؛ چه ٬ْىه هصكیه و ؾوحگاه ؾولث، چه ٬ْىه ه٭

٬ايىو  یکه ؾق وا٬ٟ اشكا -همیى اِىل و ؼٙىٖ اي٭الب و اهام  یؾق شهث اشكا یها بایؿ به ٘ىق شْؿ  اوك کٍىق؛ ایىؾق وكج

کًؿ،  یؾق ایى ؾوقاو کىجاه یؾیگك ٌىؾ. اگك کى یبؿوو هالظٝه کاق و جالي کًًؿ و يگفاقيؿ و٬حٍاو ِك٦ کاقها -اوث یاواو

ف ؼىاهؿ بىؾ. ؾق ایى ؾوقاو که هكؾم يهایث هئاَؼ  ،هح١ال ی، هن پیً ؼؿاها هعکىم ؼىاهؿ ٌؿ هن ؾق چٍن هكؾم و ٬ٕاوت آو

هكؾم بال  یو ه١یٍح یا٬حّاؾ یها کكؾو گكه ؼؿهث و بال یکًًؿ. قاه بكا یىالو ؾاقيؿ، يبایؿ کىجاهئاظحیاز قا به ؼؿهات هى

هحؤْو٩ايه وشىؾ ؾاقؾ  یوث و يبایؿ باٌؿ، ولا یها که اواله  که ؾق شاه١ه  - ی٠ؿالث و ُپكکكؾو ٌکا٦ ٘ب٭اج یاشكا یاوث؛ قاه بكا

 ۽ىالو بایؿ هْمث کًًؿ.ئوشىؾ ؾاقؾ؛ هى ی٠ا٬اليه و هًٙ٭ یها بال اوث. قاه  -

 َ َضغ لُايیى هًاعبفشاد اهیى عپشدو هغئُلیت بٍ ا.4.36
ه کٍىق ؾق قاه واليؿگ

َّ
اؾه کًًؿگاو بال يٍىؾ. وىءاوح٩ یکًؿ، ال ٠ؿالث ٩٤لث يکًًؿ و هیؿاو بكا یظكکث ه یظال که بعمؿالل

ث ؾق وپكؾو هىیىالو اشكایئ؛ هىی٬ٕای یها ها و ؾوحگاه ، با اوحعکام ؾاؾگاهیىالو ٬ٕایئهى
ْ
ها و کاقها و  ىلیثئ، با ؾ٬

ًه و يمایًؿگاو هصله ٌىقائها به ا٨كاؾ اهیى؛ هى ها و ذكوت ٘كض ًْ ، با ؤٟ ٬ىايیى هًاوب، بایؿ ایى لهیًه یاواله یىالو ٬ْىه ه٭

ؾيیا هكؾم گكؾو ؼىاهًؿ  یشا ٠ؿالث باٌؿ، ال همه یاواله یؾق يٝام شمهىق یهكؾم، اهكول جًٍه ٠ؿالحًؿ. و٬ح. اهن کًًؿقا ٨ك 

کٍیؿ؛ چٍن به ایى ظ٭ی٭ث ؾقؼٍاو ؼىاهًؿ ؾوؼث، آو قا جعىیى ؼىاهًؿ کكؾ و به آو شفب ؼىاهًؿ ٌؿ. آو و٬ث ایى آیه 

في أقول قوىله با«ٌكی٩ه ه١ًا ؼىاهؿ ٌؿ: 
ْ
ه و ؾیى الع٫ لیٝهكه ٠لی  لهؿیهى ال

ْ
ایى وٜی٩ه اوث؛ هن وٜی٩ه هكؾم و  ۾»الْؿیى کل

ًه،  یاشكای یها ، هن ؾوحگاهی٬ٕای یها ٘ىق که ٠كْ کكؾم، هن ؾوحگاه ىل. هماوئهى یها هن وٜی٩ه ؾوحگاه ًْ و هن ٬ْىه ه٭

 یها ٍىق و ؾق همه کاقها و ١٨الیثجکمیل و گىحكي و هىٌمًؿايه اشكاکكؾو ٠ؿالث ؾق وٙط ک یهك کؿام بایؿ ببیًًؿ بكا

 یاواله یهكؾم، به يٝام شمهىق هاوث؛ آو وٜی٩ه قا بایؿ ايصام ؾهًؿ. هحىْشه آو یا بؽّىَ ؾق ایى ؾوقاو، چه وٜی٩ه یا٬حّاؾ

َّ ِ ؾاقيؿ. ایى هكؾّم ٠ال٬ه یىالو و يٝام و يمایًؿگاو ؼىؾ قا ؾووث هئهًؿيؿ. هكؾم، هى با همه وشىؾ ٠ال٬ه اؾّ٪ هًّؿ بااؼال

با اشكا و گىحكي و ّا٠مال ٠ؿالث، بال هن به ایى ظ٭ی٭ث  یقا بایىح یاواله یاللم ؾق شمهىق یها و٨اؾاّق واقؾ ؾق همه هیؿاو

 ۿقوٌى اهیؿواقجك کكؾ.

                                                           
 .٦٦۽ۻ/٧ۺ/۾ۼهای يمال شم١ه،  . بیايات ؾق ؼٙبهۻ

 .ۺ٩۽ۻ/ ۿۺ/ ٦ۼکٍىق،  های ا٬حّاؾی . بیايات ؾق ؾیؿاق ١٨االو بؽًۼ

 .ۻ٨۽ۻ/۽ۺ/۾ۻ. بیايات ؾق والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ،  ۽

 .۽۽  جىبه، آیه  . وىقه هباقکه۾

 .٧٦۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق لائكیى و هصاوقیى ظكم هٙهك قٔىی، ۿ
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  لضاییٍ لٌُفالبت َ هُؽمًذی لاعؼیت، .4.37
به ٌکل   و ٠ٍیكه  چه ٬ىم  و ٠ٍیكه  مآ٨ث شىاهٟ بٍكی ایى اوث که کىايی با ؾاٌحى پىل، با ؾاٌحى پٍحیباو، با ؾاٌحى ٬ى

به ٌکل هؿقو و اهكولی آو؛ ی١ًی ظمب بالی و گكوه بالی ظ٭ى٪ ٠مىهی قا يؿیؿه بگیكيؿ؛ ظ٫ هكؾم قا   و ٠ٍیكه  ٬ؿیمی، چه ٬ىم

ث  به ا٥ٌال ؼىؾ ؾق آوقيؿ و شلىی ٠ؿالث قا بگیكيؿ. ٬ىه جٕییٟ کًًؿ؛ ٨ِك
 
ىٌمًؿ و ٬ٕاییه ه٭حؿق، باِالبث، ه  ها قا هًعّكا

  ۻها قا بگیكؾ. جىايؿ شلىی ایى ٠الن هی

  ی کغبغیشلايُي های سَػ اص خلُگیشی.4.38
هىئىالو ال ٘ك٨ی بایؿ اشاله بؿهًؿ که کىايی ال هصاقی ِعیط، جالي ا٬حّاؾّی والن و ٬ايىيی بکًًؿ چىو جىلیؿ ذكوت ؾق 

ب و ؼؿ٠ه و هکك و وىءاوح٩اؾه ال  یها اوح٩اؾه ال قاه، ی٤یك٬ايىي یها اوح٩اؾه ال قوي یاها بایؿ شلى؛ اوالم هفهىم يیىث
ْ
ج٭ل

که  یهای ها و ؾقیا٨ث ها، پاؾاي ال ایى ظ٭ى٪ یا ها بایؿ کن ٌىؾ. پاقه ها همًىٞ اوث. ٨اِله قا بگیكيؿ. ایى ی٠مىه یها ذكوت

کًًؿ،  یالمال اوح٩اؾه ه بیث و ال یکه ال اهىال ؾولح یاِال  ٬ابل جىشیه و ٬ابل ٨هن و ٬بىل يیىث. کىاي ا٨كاؾ ؾاقيؿ یب١ٕ

او بكؼىقؾاق ٌىيؿ. يم به یبایىح  یلیاؾ ؾاٌحه باًٌؿ. البحه اي٭الب اواله یها یبكؼىقؾاق یا ٌىؾ که ٠ْؿه ی٬ؿق ظ٫ْ و اقلي کاٌق

٭ یٯ اهك اشحًاب یقا ؾق ایى کٍىق ٌکىث. ٬بل ال اي٭الب، ٨اِله بیى ٨٭یك و ٤ً یپكوق ایى ُبث جب١یٓ و ٘ا٤ىت
ْ
 یياپفیك جل

قا بال و هىیك قا همىاق  یآهؿ و قاه ٠ؿالث اشحما٠ یچٍمحاو ابكووث. اي٭الب اواله یکكؾ بگىیؿ باال  یشكأت يم یٌؿ. کى یه

کًؿ، بایؿ  یه یقیم که بكياهه یگیكؾ و آو کى یکه جّمین ه یگفاقؾ، آو کى یکه ٬ايىو ه یکكؾ. اها ها بایؿ ٠مل کًین. آو کى

 ۼ.قا بکًؿ یهالظٝه ٠ؿالث اشحما٠

 اهذادسعاو يهادهای بٍ تُخٍ.4.39
هایی که  کًن:کاّق ایى ؾو هصمى٠ه و وایك هصمى٠ه کىجاهی ٠كْ هی  و جؤهیى اشحما٠ی، يکحه  هكبىٖ به بهمیىحی  ؾق باّب ؼؿهاّت 

ٌىيؿ، یٯ ظىًه و ِؿ٬ه و ايصام جکلی٧ اوث و بكای يٝن اشحما٠ی کٍىق هن،  به ٬ٍكهای ١ٔی٧ و هعحاّز ق٠ایث هكبىٖ هی

های گاه بلًؿهؿت، که لوؾ به  های کالو ايصام گیكؾ. اها ؾق کًاق بكياهه بىیاق اللم اوث. البحه ٠الز ٨٭ك ؾق شاه١ه بایؿ با بكياهه

 اهؿاؾ به ٬ٍكهای  آو  هایی باًٌؿ که وٜی٩ه هایی ؾاقؾ، بایؿ جٍکیالت و ؾوحگاه ها و قیمي قوؿ، یا و٭ٗ يحیصه يمی
 
ها، اواوا

ها. ؾق ایى هیاو، والهاو جؤهیى  و اهرال ایى» اهؿاؾ  کمیحه«ها اٌاقه ٌؿ، یا  رل ایى ؾو والهايی که به آوهعحاّز کمٯ باٌؿ. ه

کًؿ، بىیاق ظائم اهمیث اوث. هن کاقکًاو ایى جٍکیالت  جكی ؾاقؾ و به ليؿگی هكؾّم ١ٔی٧ کمٯ هی وویٟ  اشحما٠ی که ؾایكه

 بایؿ به چًیى والهاوبایؿ اهحمام بىقليؿ، هن هىئىلیى بایؿ اهمیث ؾهً
 
ها ظمایث يمایًؿ  هایی کمٯ و ال آو ؿ و هن هكؾم، ظ٭ی٭حا

 ۽ها قا اشابث کًًؿ. های آو و جا آيصا که همکى اوث، ؾقؼىاوث

 بشَيگشایی  َ دسَيضایی.4.41
یٍی اقلي ی جالٌماو بایىحی هحمكکم باٌؿ بك قوی هىائل ؾاؼلی؛ آو پیٍك٨حی، آو گٍا ها بكای هىائل ا٬حّاؾی کٍىق همه

ث اگك به ٬ؿقت ؼىؾ، به جىايایی
ْ
ث. یٯ هل

ْ
های ؼىؾ هْحکی بىؾ، ؾیگك ال اؼن یٯ کٍىق،  ؾاقؾ که هْحکی باٌؿ به ٬ؿقت ؾقويی یٯ هل

ث که ٠باقت اوث ال، هن  های لیاؾی ؾاقین؛ ال ٜك٨یث ٌىؾ. ... ها ؾق کٍىق ٜك٨یث ال جعكین یٯ کٍىق هحال٘ن يمی
ْ
های ایى هل

ی ؾیپلماوی  ای بایؿ اوح٩اؾه کكؾ. ... ؾق ٠كِه هن اهکايات ٘بی١ی، هن اهکايات ش٥كا٨یایی و هى١٬یث هًٙ٭هاهکايات ايىايی، 

٫ اوث که هْحکی باٌؿ به يیكوی ؾقوو
ْ
 ۾لا. هن آو کٍىقی هى٨

                                                           
 .٧٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك،  ییه و ؼايىاؾه. بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو ٬ىه ٬ٕاۻ

 . ٧٩۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو و ه١لماو به هًاوبث قول شهايی کاقگك و والگكؾ ٌهاؾت اوحاؾ هٙهكی، ۼ

 .۽٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ٩ۼو.... ، » والهاو جؤهیى اشحما٠ی«، کاقکًاو »يیكوی ايحٝاهی«. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ا٠ٕای ۽

 .ۼ٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ۼۻآهىلاو و ؾايٍصىیاو به هًاوبث قول هلی هباقله با اوحکباق شهايی،  بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايً .۾
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  التقادی های فؼالیت بش يظاست.4.41

اه١ه کًحكل و هؿایث و يٝاقت بٍىؾ. ایى کًحكل بكای ٬ؿقت ظاکن اوالهی ؾق ش  اوالهی بایؿ به وویله  همه ايىاٞ آلاؾی ؾق شاه١ه

هًحهی يٍىؾ؛ ایى آلاؾی هىشب ولب آلاؾی ؾیگكاو يٍىؾ. ؾق آلاؾی بیاو هن  چیىث؟ بكای ایى اوث که ایى آلاؾی به ٨ىاؾ

ق آلاؾی ا٬حّاؾی های ٨كهًگی هن همیى ٘ىق اوث؛ ؾ های ویاوی هن همیى شىق اوث، ؾق آلاؾی همیى شىق اوث، ؾق آلاؾی

شىق ه١ًا کًین که آو کىايی که ٬ؿقت ١ْ٨الْیث و هايىق ا٬حّاؾی  های ا٬حّاؾی قا ایىهن همیى شىق اوث. اگك آلاؾی ١ْ٨الْیث

ها آلاؾيؿ، هكچه ؼىاوحًؿ جىلیؿ کًًؿ، هك شىق ؼىاوحًؿ ٠كٔه کًًؿ، هك و٬ث ؼىاوحًؿ جىلیٟ کًًؿ، هك شىق  ؾاقيؿ، ایى

 يٝك اوالم ؼىاوحًؿ ب٩كوًٌؿ، هك
 
اوالم ؾق کًاق آلاؾی ا٬حّاؾی و هالکْیث  يیىث. شىق ؼىاوحًؿ هّك٦ کًًؿ، ایى ی٭یًا

ها اللم ؾايىحه؛  ایى  ا٨كاؾ شاه١ه ا٠ٙا کكؾه و ؾاؾه، يٝاقت و کًحكل ؾ٬ی٫ ؾوحگاه ظاکمْیث قا هن بك همه  ؼّىِی که به همه

ها وىءاوح٩اؾه يٍىؾ. ظْحی ؾق هّك٦ بایؿ هكا٬بث بٍىؾ که اوكا٦ به  ل ایى آلاؾیی١ًی بایؿ ؾوحگاه ظکىهث هكا٬ب باٌؿ که ا

ی ٨٭ٗ یٯ گًاه ٌؽّی اوث. ٌما اگك ؾق ؾاؼل هًملحاو یٯ چیمی قا به ِىقت هىك٨ايه وشىؾ يیایؿ. البْحه اوكا٦ ؾق یٯ ظْؿ 

اوث ؾیگك، کاق ظكام اوث. اْها اگك هّك٦ کكؾیؿ، ایى یٯ ١٨ل ظكام اوث ٨٭ٗ، یٯ کاق گًاه اوث، چىو اوكا٦ کاق ؼال٦ 

ؾهؿ،  قا گىحكي هی کًؿ، ؾق شاه١ه ٨٭ك همیى کاق ظكام به ظْؿی قویؿ و به کی٩ْیحی ؾقآهؿ که يٝام ا٬حّاؾی شاه١ه قا جهؿیؿ هی

ها قا  ٌىؾ، ایى یؿ هیٌىؾ، اٌیا و اشًاوی قا که با لظمث لیاؾ و با ٌكکث ٠مىهی جىل هعكوهْیث ٬ٍكهای ٠ٝیمی ال هكؾم هی  هایه

و٬ث ؾولث اوالهی وٜی٩ه ؾاقؾ، جکلی٧ ؾاقؾ که بیایؿ ؾق ه٭ابل ایى اوكا٦ و ؾق ه٭ابل ایى  کًؿ، آو به ٨ًا و يابىؾی جهؿیؿ هی

شىق اوث؛ ی١ًی هؽّىَ شاه١ه يیىث، هؽّىَ ؾاؼل  قوی و جٕییٟ اهىال بایىحؿ. البْحه ایى ؾق وٙط يٝام شهايی ایى لیاؾه

٤فایی هىحًؿ که ب١ٕی  کٍىقهایی که اهكول ؾچاق اوكا٦ ؾق هىاْؾ  يٝك اوالم ؾق وٙط ؾيیا هن همیى شىق اوث.شاه١ه يیىث، 

ؿ هىاْؾ ٤فایی قا هّك٦ هی ؾق ظالی که ؼىؾٌاو ظؿوؾ  -کٍىقهای پیٍك٨حه  -کًًؿ  ال کٍىقهای ذكوجمًؿ ؾيیا يمؾیٯ ه٩حاؾ ؾِق

ؿ هكؾم ؾيیا و شم١ْیث ؾيیا هىحًؿ های  ا٬حّاؾی شهايی بك٬كاق باٌؿ، اگك والهاو  . اگك یٯ يٝام ٠اؾاليهوی و پًس، ًٌ ؾِق

  بیى
ْ
های  هایی ؾق ؾيیا باًٌؿ و ظکىهث ها بایؿ گك٨حه بٍىؾ. اگك والهاو ای وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، شلىی ایى ٗ و ٬ىْی المللی هىل

حها بؽىا ؾاقای وشؿاو بیؿاقی ؾق ؾيیا باًٌؿ که ٬ؿقجٍاو قا به ي٩ٟ ايىاو
ْ
هًؿ به کاق ببكيؿ، بایؿ شلىگیكی کًًؿ ال ایًکه ها و هل

ها ؾهؿ، بكای ایًکه شلىگیكی ال ا٨ث ٬یمث کٍث يمی  آهكیکا هرال  ؾق هك والی چًؿ هیلیىو هکحاق لهیى همقو٠ی ؼىؾي قا اشاله

الی که ؾه جا پايمؾه هیكيؿ؛ ؾق ظ بکًؿ. ؾق ظالی که ؾق ؾيیا قولايه چًؿیى هماق کىؾٮ لیك پًس وال ال گكوًگی و وىء ج٥فیه هی

ؿ هكؾم ؾيیا ؾچاق ٬عٙی ؿ هكؾم ؾيیا ؾچاق کمبىؾ هىاْؾ ٤فای لؾگی ؾِق يؿ. یا شلىگیكی بایؿ بکًًؿ ال ا یايؿ؛ ؾق ظالی که وی ؾِق

ه ؼىؾي قا به ؾقیا قیؽث، بكای ایًک  ۀایًکه هرال  بالاق هٍحكٮ اقوپا چًؿ وال ٬بل ال ایى، ه٭ؿاق لیاؾی ال هىاْؾ ٤فایی جىلیؿ ٌؿ

با اوكا٦،   هباقله  المللی بٍکًؿ. په هىئله ها ؾق ؾيیا و ؾق بالاقهای بیىها و يگفاقؾ که ٬یمثشلىگیكی کًؿ ال کاهً ٬یمث

ت ال يٝك اوالم وشىؾ ؾاقؾ. البْحه ؾق يٝام المللی هن با همیى ٬ىْ  قوی ؾق يٝام ا٬حّاؾی بیى با لیاؾه  با جٕییٟ اهىال، هباقله  هباقله

٘كی٫ اولی. بًابكایى ا٬حّاؾ آلاؾ به ه١ًای ایى يیىث، هالکْیث ؼّىِی به ه١ًای ایى يیىث که کىی ظ٫ ؾاٌحه  یٯ شاه١ه به

هایی  هایی ال گكوًگی بمیكيؿ، ايىاو ؼىاهؿ هّك٦ کًؿ، ولى ایى هّك٦ لیاؾ او هىشب بٍىؾ که ايىاو باٌؿ هك ه٭ؿاقی که هی

او يیایؿ که هّك٦ بکًًؿ. ایى هن ال يٝك اوالم ؾقوث يیىث و  هایی هىاْؾ اْولْیه و ؾچاق بیماقی بٍىيؿ، ايىاو اللم ليؿگی گیٌك

 ۻهمًىٞ اوث.

 عبماتیؽکاف کاهؼ.4.42
٧یکی ال ؾٌىاقجكیى هیؿاو

ْ
٧ -های هصاهؿت، هیؿاو هصاهؿت بكای بىٗ ٠ؿالث اوث. هكکه که با يى٠ی جؽل

ْ
های  چه جؽل

٧
ْ
ه  -ىنهای ياهعى هعىىن و چه جؽل ؾوحی ؾق بیكوو ال هكل ٬ايىيّی هصال بكای ؼىؾ ؾاقؾ، با ایى هباقله هؽال٩ث و ه١أق

ی با ٨ىاؾ بایؿ همه ؾوث به ؾوث هن بؿهًؿ و ٨ىاؾ  ٘لبی بایؿ هباقله کكؾ؛ بكای هباقله کًؿ. ایًکه ها گ٩حین بكای ٠ؿالث هی

ؼا٘ك همیى اوث  بایؿ شْؿی گك٨حه ٌىؾ، به -ؾاقيؿ  لمالا بؽّىَ ؾق بیى هىئىالو و کىايی که ؾوحی ؾق اهىق بیث -ا٬حّاؾی

هاوث. جا و٬حی ؾق شاه١ه ٠ؿالث باٌؿ، جب١یٓ  جكیى  ظال اگك به يحیصه بكوؿ، شمو ُپكبكکث ها و ؾق٠یىجكیى که ایى کاق شمو هٍکل

                                                           
 .٦٦۽ۻ/٧ۺ/۾ۼهای يمال شم١ه يهكاو، . ؼٙبهۼ
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لبی ١ه وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ، هكؾم بك های لیاؾی و يابع٫ و يابصا ؾق شاهيباٌؿ، يگاه هح٩اوت به اٌؽاَ و ٬ٍكها يباٌؿ و اهحیا٘ل

 ۻکًًؿ. ها ِبك هیؼیلی ال ياکاهی

 هقشف الگُی افالذ.4.43
شىیّی  ی جٕییٟ اهىال ٠مىهی و ي١مث الهی اوث. ِك٨ه ی اٌكا٨یگكی و ج٭ىین يابكابك ذكوت و هایه اوكا٦ ؾق شاه١ه، اللهه

قوی يکكؾو، هال ؼؿا قا ظكام يکكؾو و  ث. به ه١ًای لیاؾهگىیًؿ به ه١ًای يؽىقؾو يیى هی  که ؾق اوالم به آو ٬ًا٠ث ِعیط هماو

شىیی قا که یٯ ؾوحىق اوالهی اوث ٠مل کًؿ، بایؿ  و ِك٨ه  ای بؽىاهؿ ٬ًا٠ث ي١مث الهی قا ٔایٟ يکكؾو اوث. اگك شاه١ه

ی به ٠ؿالث
ْ
اه قا اؾاهه ؾاؾ، همه و ی ٠ؿالث پكؾاؼحه ٌىؾ. بكای ایًکه بٍىؾ ایى ق  اشحما٠ی و هىؤله هحىْشه باٌؿ که ؾق ٌکل کل

ه کٍىق ؾق قاه واليؿگی ظكکث هی
ْ
کًؿ، ال ٠ؿالث ٩٤لث يکًًؿ و هیؿاو بكای وىء  همه بایؿ کىًٌ کًًؿ. ظال که بعمؿ الل

 ۼاوح٩اؾه کًًؿگاو بال يٍىؾ.

 اهًیت گغتشػ.4.44
ا٬حّاؾی و ال بیى بكؾو ٨٭ك ؾق   ثوالی بكای ٠ؿال گفاقی، ایصاؾ ق٨اه ٠مىهی و قوي٫ ا٬حّاؾی و لهیًه هؿ٦ ال اهًیث وكهایه

ی الماهی ؾولث و هصله  کًؿ، وٜی٩ه کٍىق اوث. ؤٟ ٬ىايیى و ه٭كقات هكبىٖ به هالیات و ؾیگك اهىقی که به آو هؿ٦ کمٯ هی

 ۽اوث.

 افضایؼ لذست التقادی کؾُس.4.45

 التلبدیدػتیبثی ثِ التذاس .4.45.1

ها بایؿ به ایى ؾو چیم اهمیث بؿهؿ: یکی ال ایى ؾو چیم ٠باقت قیمی بكياههشمهىّق ٬ايىيی ایى کٍىق ٌؿ، ؾق  قئیه [هك که] 

 ۾ؾیگكی اقج٭اء ٨كهًگ ؾیًی. -ق٨ٟ هٍکالت و اِالض اهىق ا٬حّاؾی -اوث ال گٍایً ا٬حّاؾی و ایصاؾ ٤ًا ؾق کٍىق

٨ىقیث و اولىیث بیٍحكی ؾاقؾ. اگك ی هىائل کٍىق  ی ا٬حّاؾی ال همه ی ال لهاو، هىئله يٝكاو، اهكول ؾق ایى بكهه به يٝك ِاظب 

ای ايصام بؿهؿ، ایى گام بلًؿی قا که بكؾاٌحه اوث  ی هىائل ا٬حّاؾی، یٯ ظكکث شهاؾگىيه کٍىق ٠میم ها بحىايؿ ؾق لهیًه

ق های بلًؿ ب١ؿی همكاه کًؿ، بالٌٯ بكای کٍىق و پیٍك٨ث کٍىق و ٠مت هلث ایكاو جؤذیكات بىیا، با گام[هاهؿ٨مًؿکكؾو یاقايه]

ی ؾيیا يٍاو ؾهین؛ الگى قا بك  ی ظل هٍکالت ا٬حّاؾی به همه لیاؾی ؼىاهؿ ؾاٌث. ها بایؿ بحىايین ٬ؿقت يٝام اوالهی قا ؾق لهیًه

 ۿجىايؿ پیٍك٨ث کًؿ. ی اوالم و با ج١الین اوالم چگىيه هی ها بحىايًؿ ببیًًؿ که یٯ هلث ؾق وایهوك ؾوث بگیكین جا هلث

 ت کـَساػتفبدُ اص اهکبًب.4.45.2

 ٬ٍكهای  ی ایصاؾ ليؿگی هك٨ه قا بكای ٠اهه ٨كاوايی که ایى کٍىق به ٨ٕل پكوقؾگاق ؾاقؾ، لهیًه  بایؿ با اهکايات
 
ی هكؾم، هؽّىِا

 ٨٦٭یك و هعكوم ٨كاهن کًین.

 اخز هبلیبت.4.45.3

ىقجی که اللم بؿايؿ، بك٘ب٫ ی اوالهی، ؾولث ؾق ِ یٯ اهك الماهی و ٌك٠ی اوث و ؾق شاه١ه  هالیات  هى به ٌما ٠كْ کًن که

ی ٬ايىيّی ٌك٠ّی الماهی که  ٬ايىو بایؿ ال ؾقآهؿها هالیات بگیكؾ. کىايی هىحًؿ که با ؾاٌحى ؾقآهؿهای کالو، ال لیك ایى وٜی٩ه

                                                           
 .ۼ٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ٩ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هصله ؼبكگاو،ۻ 

 .٧٦۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ ىی،.  بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم ؾق ِعى اهام ؼمیًیٕقهٔ هٍهؿ ه٭ؿن قٔۼ

 .٧٩۽ۻ/ ۼۻ/ ۺۼهای کلی يٝام،گايه و ابال٢ ویاوث ياهه به وكاو ٬ىای وه ۽.
 .ۺ٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۼ،  ی جهكاو های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبه۾

ىی،ۿ  .ۺ٩۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ  . بیايات ؾق شمٟ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك ٔق

 .٦٨۽ۻ/۽ۺ/٩ۻآباؾ ،  وحاو و هكؾم يص٧. بیايات ؾق هكاون بی١ث شمٟ کریكی ال ٠ٍایك ٠كب ؼىل ٦
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کًًؿ. بایؿ قاهی پیؿا کًیؿ و يگفاقیؿ که  ؾقآهؿ و ؾق ؼؿهث هّالط اوالهی اوث اوحًکا٦ هی به ي٩ٟ کٍىق و بكای ٘ب٭ات کن

 ۻ٘ىق بٍىؾ. یىا

 ؽًاعی هغئُلیى َظیفٍ.4.46

 فؼبد ثب هجبسصُ.4.46.1

ؿ هىئىلًؿ. يگفاقيؿ ؾق   اول، بكای شلىگیكی  ؾق ؾقشه ال ٨ىاؾ ؾق ؾولث، ؼىؾ هىئىالو ؾولحی، ؼىؾ ولقا و ؼىؾ هؿیكاو اٌق

شؿی بگیكيؿ، بهحك ال هكکه ؼىاهًؿ  ها بؽىاهًؿ هباقله کًًؿ و اگك ایى هباقله قا ها ٨ىاؾ به وشىؾ آیؿ. اگك آو های آو هصمى٠ه

ؾهؿ و  ٌما به جؿقیس ذمك هی  چیًی اوث. لظمات گفٌحه چىو کٍىق به ذمكؾهی قویؿه و و٬ث هیىه ۼجىايىث هباقله کًًؿ.

های  جاقیػ، هىون ؼٙكياکی بىؾه اوث. هىون وقوؾ آؾم  اهکايات ؾق کٍىق ؾق ظال ا٨مایً اوث. چًیى هىومی همیٍه و ؾق همه

ث اؾهوىءاوح٩ ها وىءاوح٩اؾه  ٌىيؿ و اگك جىايىحًؿ، ال ٩٤لث قووث که واقؾ هی ٘لب و کس ؾوث و بؿؾل و ویاه کى و ٨ِك

اگكچه همیٍه هكا٬بث اللم  -کًًؿ. ؼیلی هكا٬ب ایى شهث باٌیؿ. ٌایؿ ها ؾه وال پیً ایى ٬ؿق به هكا٬بث يیال يؿاٌحین هی

همه  ۽يبىؾ؛ ولی اهكول چیم لیاؾی بكای بكؾو و ؾلؾیؿو وشىؾ ؾاقؾ.لیكا آو و٬ث چیم لیاؾی بكای بكؾو و ؾلؾیؿو  -اوث

کًًؿ که ؾق ایى لهیًه، ٜلن و ياقوایی به وشىؾ يیایؿ. با ٨ىاؾ و ٨اوؿ و ه٩ىؿ هباقله کًًؿ، يه با   بایؿ و١ی  ايؿقکاقاو هن ؾوث

گاه الٙا٦ الهی  ٘ىق ٌؿ آو اه کًًؿ. اگك ایىگًاه. ایى هن بایؿ هكا٬بث ٌىؾ. جب١یٓ هن يبایؿ باٌؿ، با یٯ چٍن به ا٨كاؾ يگ بی

ها هىئىالو بحىايًؿ  ٌاهل ظال ؼىاهؿ ٌؿ و ؼؿای هح١ال کمٯ ؼىاهؿ کكؾ جا ایى ظكکث پیً بكوؾ و او ٌاء الله ؾق همه بؽً

 ۾ؾقوحی ٠مل کًًؿ. به وٜای٧ ؼىؾ به

ی     ٌىؾ که وىؾ همه ولحی هىشب هیهای ؾ ی با ٨ىاؾ، هىٔى٠ی اِلی و اواوی اوث. ٨ىاؾ ا٬حّاؾی ؾق ؾوحگاه هباقله

چی  ؼىق و وىءاوح٩اؾه ای ه٩ث و جىلیؿ ذكوت ٠مىهی بكای ق٨اه هكؾم، به شیب ٠ؿه  های ايصام ٌؿه ؾق قاوحای پیٍك٨ثجالي

ی با ٨ىاؾ، شؿیىث. هحؤو٩ايه ب١ٕی ال ٠ًاِك ویاوی و ٤یك ویاوی يه جًها با ایى ظكکث همكاهی  وكالیك ٌىؾ؛ لفا هباقله

ظىاب ویاوی و ؼّىِی لؾيؿ. ایى ٤لٗ، ؼال٦ وا٬ٟ و ؾقو٢ اوث. ]البحه[ ایى هباقله ؾق  يؿ بلکه بك آو بكچىب یٯ جىىیهيکكؾ

ؿ ٨ىاؾ هالی ال ٘كی٫ ؾهايه ٬ىه ی ٬ٕائیه هباقله  های آو اوث ؾق ٬ىه ها و ؾقواله ی هصكیه به ه١ًای پیٍگیكی و شلىگیكی ال ٌق

ی اهیؿ،  ٌىؾ. ایى هباقله بكای هكؾم ي٭ٙه ها قا ٌاهل هی ٨ىاؾايگیماو و هصالات آو به يعىی ؾیگك اوث و ج١٭یب هصكهیى و

 ۿ ا٠حماؾ و اجکاوث.

 لضٍم هجبسصُ ثب هفبػذ التلبدی.4.46.2

ٌىؾ هًابٟ ذكوت هح١ل٫ به هكؾم  های ا٬حّاؾی و ظکىهحی هىشب هی کكؾین و گ٩حین ٨ىاؾ ؾق ؾوحگاه  ها هباقله با ٨ىاؾ قا هٙكض

شای ایًکه ال هباقله با ٨ىاؾ ؾ٨اٞ کًًؿ، کىايی پیؿا ٌؿيؿ که ال اهکايات ظك٦ لؾو با هكؾم اوح٩اؾه کكؾيؿ و به  وؾ. بهال بیى بك 

 ٦ی ؼىؾٌاو يؿايىحًؿٖ ؾ٨اٞ ال ه٩ىؿ پكؾاؼحًؿ و هباقله با ٨ىاؾ قا وٜی٩ه

ایؿ ٠كِه قا بك کىايی جًگ کًًؿ که یا ؼىاقاو و ه٩ىؿاو ا٬حّاؾی يب ؼىاهاو، لیاؾه های ياهٍكوٞ، لیاؾهذكوت  گكؾآوقيؿگاو

ؾهًؿ و ؾقآهؿی بىیاق  ؼىايًؿ، یا ٠لن قا گىحكي هی کًٍؿ، یا ؾقن هی کًًؿ، یا لظمث هی کًًؿ، یا کاق هی گفاقی هی وكهایه

ی  و ٬ىهی هصله و ؾولث  ها ؾاقيؿ. يٝام بایؿ با ه٩اوؿ ا٬حّاؾی و با شكیاو ٨ىاؾ ا٬حّاؾی هباقله کًؿ؛ ایى وٜی٩ه کمحك ال آو

 ٬٧ٕائیه اوث.

                                                           
 .ۺ٧۽ۻ/۾ۺ/۽ۻی ايصمًهای اوالهی اًِا٦ و بالاق و هصاهٟ اهىق ٩ًِی وكاوك کٍىق ، . بیايات ؾق ؾیؿاق با ا٠ٕای شاه١هۻ

 .ۻ٨۽ۻ/٧ۺ/ۺ۽،  ١ٌباو ؾق هّالی جهكاو  . بیايات ؾق ؾیؿاق ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم به هًاوبث يیمهۼ

 .۾٧۽ۻ/٦ۺ/٨ۺ  شمهىق و هیئث ولیكاو به هًاوبث بمقگؿاٌث ه٩حه ؾولث، . بیايات ؾق ؾیؿاق با قییه۽

 .ۺ٨۽ۻ/ۻۻ/۽ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو ظس و هىئىالو بكگماقکًًؿه هكاون ؾهه ٨صك، ۾

 .ۼ٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ هكؾم هٍهؿ ؾق ظكم ه٭ؿن، ۿ

 .ۼ٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۻۼ  . بیايات ؾق اشحماٞ باٌکىه هكؾم اوحاو ليصاو،٦

 .۽٨۽ۻ/۾ۺ/ ۿۻ  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم همؿاو،٧



 ۺۿۻ

 

 به ٠ًىاو یٯ کاق ؼال٦ يبایؿ ؾق کٍىق ؾق يٝك گك٨ث. ایى کاق اگك چًايچه ؾيبال يٍىؾ، ج١٭یب يٍىؾ، 
 
ه٩اوؿ ا٬حّاؾی قا ِك٨ا

ی ایى کاق، ٔكبه و ؼٙكي بكای کٍىق  یابی يٍىؾ، ٬ىای هؽحل٧ کٍىق ؾوث به ؾوث هن يؿهًؿ بكای ؼٍٯ کكؾو قیٍه قیٍه

آوقؾ. وشىؾ و  آوقؾ، ه٩اوؿ اؼال٬ی قا هن هی ؼىاهؿ بىؾ. ه٩اوؿ ا٬حّاؾی، ه٩اوؿ ٨كهًگی قا هن با ؼىؾ هی بىیاق کالو و ٠ٝین

ها قا  کًؿ، لیك پای آو ها قا هحململ هی قواز ه٩اوؿ ا٬حّاؾی یکی ال بمقگحكیى ؼٙكهایً ایى اوث که ٠ًاِك ؼىب ؾوحگاه

بىیاقی ال ایى هىاقؾ و  ...کًؿ های ؾقوث و والن قا ه١ى٪ هی ی... ه٩اوؿ ا٬حّاؾی ؾق شاه١ه وكهایه گفاق کًؿ. وىث هی

٬ٕایای ه٩اوؿ ا٬حّاؾی که به ٘ىق هٍؽُ گماقي ٌؿه و بكای ها گ٩حه ٌؿه اوث، به ایى جكجیب بىؾه اوث که آو ه٩ىؿ 

کًًؿ، با  ق آيصا کاق هیا٬حّاؾی بكای پیٍبكؾ کاق ؼىؾ اللم ؾايىحه ؾق ؾاؼل ٨الو ؾوحگاه ي٩ىـ کًؿ و ج١ؿاؾی ال ٠ًاِكی قا که ؾ

٘لبی و پىل قا به  کًًؿ، هكؾهاو هئهًی هىحًؿ؛ اها ٌیٙاّو هىن، لیاؾه ؼىؾي همكاه کًؿ. ؼىب، آو ٠ًاِكی که آيصا کاق هی

ل٥ميؿ؛ ایى یکی ال بمقگحكیى ؼٙكات ه٩اوؿ ا٬حّاؾی  ٌىيؿ، هی آوقيؿ، هصفوب هی ايؿالؾ، همه هن ٘ا٬ث يمی ها هی شاو ایى

 ۻاوث. 

ی با ٨ىاؾ  های هئکؿی قا قاشٟ به ه٭ابله هى جىِیه -ؾاين ظاال ؾه وال اوث یا بیٍحك اوثيمی -ؿ وال ٬بل ال ایىچً...

که ظاال  -کكؾيؿ، ؾیگك ایى ٨ىاؾ بايکی اؼیكا٬حّاؾی به هىئىلیى کٍىق کكؾم؛ اوح٭بال هن کكؾيؿ؛ اها ؼب، اگك ٠مل هی

-کًین، ؾچاق ایى ظىاؾخ هیآهؿ. و٬حی ٠مل يمی پیً يمی -ها قا پك کكؾههىی ـ ها و همه ی ؾوحگاه ها و همه ی قولياهه همه

آیؿ.  ای که ا٨كاؾی بیایًؿ بکًًؿ، پیً يمی وىءاوح٩اؾه -یا هكچه -ٌىین. اگك با ٨ىاؾ هباقله بٍىؾ، ؾیگك ایى چًؿ هماق هیلیاقؾ

ٌکًؿ. ها قا هیکًؿ، ؾل آؾمقا ه٥ٍىل هیکًؿ، ؾل هكؾم آیؿ؛ ـهى هكؾم قا ه٥ٍىل هی کًین، ؼىب، پیً هیو٬حی ٠مل يمی

ؾهًؿ؟ ایى وماواق ها اهیؿٌاو قا ال ؾوث هیٌىؾ؟ چ٭ؿق آؾمها ياقاظث هیچ٭ؿق ؾق ایى کٍىق ال بكول یٯ چًیى ٨ىاؾی ؾل

و بكگ کًؿ، ٌاغ ٌىؾ، قیٍه پیؿا هیؾاق هی اوث؟ ایى به ؼا٘ك ایى اوث که ٠مل يکكؾین. ال هماو و٬ث که گ٩حه ٌؿ ٨ىاؾ قیٍه

ها ها همه بیاو ٌؿ؛ ایىها جؤکیؿ ٌؿ، ایىها گ٩حه ٌؿ، ایىایى -ٌىؾکًؿ، هكچه که بگفقؾ، کًؿيً هٍکل هیپیؿا هی

 ۼٌؿین. ظاال هبحال ٌؿین.ٌؿ، هبحال به ایى هىائل يمیاگك ٠مل هی -کًؿگفاق پاکؿاهى و ِاؾ٪ قا هؤیىن هی وكهایه

و ِىقجی که بًؿه گ٩حن، با هماو شؿیث ايصام بگیكؾ، کمٯ بىیاق ههمی به همیى به هما  ی با ه٩اوؿ ا٬حّاؾی اگك هباقله

ؼىاهًؿ ١٨الیث والن  ١٨الیث ا٬حّاؾی و يٍاٖ والن ا٬حّاؾی ؼىاهؿ کكؾ. ایى ؾوجا هکمل همًؿ. ... آو کىايی که هی

ي و کالهبكؾاق و پ ا٬حّاؾی ؾاٌحه باًٌؿ، ؼىٌعال هی
ْ

ي و ٬ال
ْ

ٌکى ؾق هیؿاو  ايؿال و ٬ايىو هن ٍثٌىيؿ ال ایًکه یٯ ٠ؿه کال

ها قا هکمل هن  ؾايین، بلکه بًؿه ایى يام يکًًؿ. ها ایى ؾوجا قا يه ٨٭ٗ با همؿیگك هًا٨ی يمیؿها قا ب ها قا يبًؿيؿ، ایى يباًٌؿ، قاه

 ۽کًی ٨ىاؾ، بىحكوال ق٬ابث والن ا٬حّاؾی اوث. ی با ٨ىاؾ و قیٍه ؾاين؛ ه١ح٭ؿم که هباقله هی

 ّبی هجبسصُ ثب فؼبد التلبدی ت حؼبػیتسػبی.4.46.3

 های فساد هبارزه با گلوگاه.4.1..3.3

 کاقهای ههمی هن ؾق گلىگاه  ی با ٨ىاؾ، ؾق ؾولث بكای هباقله
 
های ٨ىاؾ بایؿ گك٨حه ٌىؾ. ایى  ها ايصام گك٨حه اوث. گلىگاه ايّا٨ا

ٌىؾ؛ اولیى چیمی که  ىی اهحیالی ؾاؾه ٌىؾ، اها ؾاؾه هیٌىؾ؛ يبایؿ به ک بیًیؿ شًىی يبایؿ واقؾ ٌىؾ، اها واقؾ هی که ٌما هی

ها گك٨حه ٌىؾ.  های ؾولحی بایؿ گلىگاه ی ٨اوؿی باٌؿ. بًابكایى ؾق ؾوحگاه قوؿ، بایؿ گماو وشىؾ ٨ىاؾ و اقاؾه به ـهى ايىاو هی

ی  ائیه اوث. البحه هن ٬ىهی ٬ٕ ها و ال لیّكؾوث هىئىالو ؾولحی قؾ ٌؿ، آو و٬ث يىبث ٬ىه اگك هىقؾی بىؾ که ال ایى ِا٨ی

 پاٮ يگه ؾاقيؿ. هى آو ٬ٕائیه و هن هىئىالو ؾولحّی ـی
 

قول گ٩حن؛ بایؿ ؾوحمال قا جمیم کكؾ جا  قبٗ بایؿ ؾوث ؼىؾٌاو قا کاهال

۾بٍىؾ ٌیٍه قا با آو جمیم کكؾ.


                                                           
 .٨٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۺ. بیايات ؾیؿاق هىئىالو ٬ٕائی کٍىق، ۻ

 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/ۻۻ  . بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو ظس،ۼ

 .ۿ٨۽ۻ/ ۻۻ/ ۺ۽٬ايىو اواوی، ۾۾ايؿقکاقاو اشكای اِل  . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو ا٬حّاؾی و ؾوث۽

 .۽٨۽ۻ/۾ۺ/ ٩ۻ  ؾیؿاق هىئىالو و يؽبگاو اوحاو همؿاو،. بیايات ؾق ۾



 ۻۿۻ

 

ٌىؾ ٨ىاؾ به  ه ایى هكاکم هىشب هیجىشهی ب ٨ىاؾ هالی وشىؾ ؾاقؾ. بی  هایهای هالی، پىلی، بالقگايی و گمكکی گلىگاهؾق بؽً

 ۻٌىؾ پیٍگیكی. ها يٝاقت و هكا٬بث ؼىؾ قا ؾ٬ی٫ کًًؿ، شلّى ٨ىاؾ گك٨حه ؼىاهؿ ٌؿ؛ ایى هی وشىؾ آیؿ. و٬حی ؾوحگاه

 پاکی هتولیاى هبارزه با فساد.4.1..3.3

یى کٍىق کكؾم؛ اوح٭بال هن کكؾيؿ؛ با ٨ىاؾ ا٬حّاؾی به هىئىل  های هئکؿی قا قاشٟ به ه٭ابله چًؿ وال ٬بل ال ایى، هى جىِیه

ٌىین. اگك با  کًین، ؾچاق ایى ظىاؾخ هی آهؿ. و٬حی ٠مل يمی کكؾيؿ، ؾیگك ایى ٨ىاؾ بايکی اؼیك پیً يمی اها ؼب، اگك ٠مل هی

ین، کً آیؿ. و٬حی ٠مل يمی ای که ا٨كاؾی بیایًؿ بکًًؿ، پیً يمی ٨ىاؾ هباقله بٍىؾ، ؾیگك ایى چًؿ هماق هیلیاقؾ وىءاوح٩اؾه

ٌکًؿ. چ٭ؿق ؾق ایى کٍىق ال بكول  ها قا هی کًؿ، ؾل آؾم کًؿ، ؾل هكؾم قا ه٥ٍىل هی آیؿ؛ ـهى هكؾم قا ه٥ٍىل هی ؼب، پیً هی

ؾهًؿ؟ ایى وماواق اوث؟ ایى به ؼا٘ك ایى اوث  ها اهیؿٌاو قا ال ؾوث هی ٌىؾ؟ چ٭ؿق آؾم ها ياقاظث هی یٯ چًیى ٨ىاؾی ؾل

کًؿ، هكچه که  کًؿ، ٌاغ و بكگ پیؿا هی ٌىؾ، قیٍه پیؿا هی ؾاق هی ه گ٩حه ٌؿ ٨ىاؾ قیٍهکه ٠مل يکكؾین. ال هماو و٬ث ک

  ۼٌؿین. ظاال هبحال ٌؿین. ٌؿ، هبحال به ایى هىائل يمی ٌىؾ اگك ٠مل هی بگفقؾ، کًؿيً هٍکل هی

ث و اهايث بىپاقیؿ. ؾوحی که ٬ٕاییه به ا٨كاؾ هٙمئى و بكؼىقؾاق ال واله  با ٨ىاؾ قا چه ؾق ؾولث و چه ؾق ٬ىه  کاق هباقله

ؼىاهًؿ ؾق قاه اِالض ٠مل کًًؿ بایؿ ؼىؾ بكؼىقؾاق ال ِالض  ؼىاهؿ با ياپاکی ؾقبی٩حؿ بایؿ ؼىؾ پاٮ باٌؿ، و کىايی که هی هی

  ۽باًٌؿ.

اٌؿ که ٨ىاؾ اول هكا٬ب ب  اگك ايىاو بؽىاهؿ با ٨ىاؾ هباقله کًؿ، بایؿ ؾق ؾقشه؛ ٌىؾ ٌیٍه قا جمیم کكؾ يمی  کری٧  با ؾوحمال

ؾاهى ؼىؾي قا يگیكؾ. ؾاؼل ؼىؾجاو و ؾقوو هصله هكا٬ب باٌیؿ. ؾوث پاٮ، ؾاهى پاٮ، لباو پاٮ و چٍن پاٮ ؼىاهؿ جىايىث 

 ۾ا٬حؿاق ووی١ی که ٌما ؾاقیؿ، همه چیم قا پاٮ کًؿ.  ؾق ظىله

 شكأتی به ٨ىاؾ يباًٌؿ، ٘ب ، ؼىؾٌاو آلىؾه[ی هحىلی هباقله با ٨ىاؾ]و٬حی که اشماء هصمى٠ه
 
 [بكای هباقله با ٨ىاؾ] ٌاو١ا

 ۿبیٍحك اوث.

 گساراى پاک دستتشویق خذهت.4.4..3.3

ی یکىاو هیاو ؼیايث و  گًاهاو، یا ه١اهله ظال ؾ٬ی٫ و ٜكی٧ باٌؿ. هحهن کكؾو بی ؾق٠یى  ولی  ی ٠ؿالث بایؿ ٬اٟ٘ ٔكبه

گماو،  گماق که بیکاق و ِالط و ؼؿهثاو ؾقوثاٌحباه، یا یکىاو گك٨حى گًاهاو کىچٯ با گًاهاو بمقگ شایم يیىث. هؿیك 

ؾهًؿ يبایؿ هىقؾ وىءٜى و ؾق ه١كْ اهايث ٬كاق گیكيؿ و یا اظىان  گايه کٍىق قا جٍکیل هی اکركیث کاقگماقاو ؾق ٬ىای وه

٦ًٌاؼحه ٌىؾ.ای ههن  گماقاو يیم ؾق کًاق ه٭ابله با ٨ىاؾ و ه٩ىؿ، وٜی٩هيااهًی کًًؿ. چه يیکى اوث که جٍىی٫ ِالعاو و ؼؿهث


 پرهیس از ایجاد جنجال در هبارزه با فساد.4.3..3.3

ی ٬ٕائیه و هصكیه و٩اقي کكؾم که شًصال به  هباقله با ٨ىاؾ هالی و ا٬حّاؾی شؿیىث و اؾاهه ؾاقؾ. البحه هى به هىئىلیى ٬ىه

ی هصكیه به ه١ًای پیٍگیكی  اقله ؾق ٬ىهٌىؾ. بایؿ با آو هباقله کكؾ. ایى هب گن ٌؿو اِل هىئله هی  هىشب  قاه يیًؿاليؿ؛ شًصال

ؿ ٨ىاؾ هالی ال ٘كی٫ ؾهايه ی ٬ٕائیه هباقله به يعىی ؾیگك اوث و ج١٭یب  های آو اوث ؾق ٬ىه ها و ؾقواله و شلىگیكی ال ٌق

حٝك شًصال کًن بكای هباقله با ٨ىاؾ، يبایؿ هً به هكؾم ٠میم ٠كْ هی...ٌىؾ. ها قا ٌاهل هی هصكهیى و ٨ىاؾايگیماو و هصالات آو

 ٧ؾاوقی کكؾ. بایىحی هًحٝك ٠مل و کاق وا١٬ی بىؾ. بىؾ و پیً

                                                           
 .ۼ٨۽ۻ/ۼۺ/ۼۼ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق با ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ٌهیؿ بهٍحیۻ

 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/ ۻۻ،   . بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو ظسۼ

 .ۺ٨۽ۻ/ۼۺ/ ۺۻیی به وكاو ٬ىا،  هاؾه . ٨كهاو هٍث۽

 .۽٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ٧ۼ  ٌىقای اوالهی، هصله  . بیايات ؾق ؾیؿاق يمایًؿگاو ه٩حمیى ؾوقه۾

 .٨٦۽ۻ/ ۾ۺ/ ٩ۺ،  شمهىق، هىئىالو و کاقگماقاو يٝام . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیهۿ
 .ۺ٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۺۻیی به وكاو ٬ىا،  هاؾه . ٨كهاو هٍث٦
 .ۼ٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ،  . بیايات ؾق اشحماٞ هكؾم هٍهؿ ؾق ظكم ه٭ؿن٧



 ۼۿۻ

 

ؼبكقوايی ٌؿ؛ هٙبى٠ات، ؾیگكاو، کاقهایی کكؾيؿ، ؼبكقوايی کكؾيؿ، ایكاؾی يؿاقؾ؛ اها [ ؾق هىقؾ ایى ٨ىاؾ بايکی] ؼىب؛ البحه

او قا بکًًؿ؛ ٠ا٬اليه ، هؿبكايه، ٬ىی و با ؾ٬ث ٬ٕایا قا ؾيبال کًًؿ. ؾیگك يبایؿ ٬ٕیه قا ؼیلی ّکً بؿهًؿ. بگفاقیؿ هىئىلیى کاٌق

ها هن  به ؼّىَ که اگك ب١ٕی -٘ىق ّهی اؾاهه ؾاؾوها اللم اوث؛ ؾیگك همیى شًصال و هیاهى جا یٯ ه٭ؿاقی بكای آگاهی

ؾيبال  هیچ هّلعث يیىث. بایؿ هكا٬بث بٍىؾ. البحه هىئىلیى -های ؾیگكی ال ایى هىائل بکًًؿ بؽىاهًؿ ؾق ایى بیى اوح٩اؾه

های ؼائى ٬ٟٙ ؼىاهؿ ٌاءالله به جى٨ی٫ الهی ؾوث ٌىؾ و اوٌىؾ و هحى٧٬ يمیکًًؿ. هكؾم هن بؿايًؿ که ایى چیمها ؾيبال هی

 ۻٌؿ.

 هجبسصُ ثب ثیکبسی.4.46.4

ه١ه هعكوم ٜلن ٌىؾ و ال ؼیكات شا -که ؾچاق ایى آ٨حًؿ -کاق و اٌح٥ال و ؾقآهؿ، يبایؿ به ظ٫ شمٟ کریكی ال هكؾم  بك اذك يبىؾو

ای قا قول به قول بیٍحك به جه  کًؿ. ٠ؿه ی بیى ٨٭یك و ٤ًی قا قول به قول بیٍحك هی ی بیى ٘ب٭ات و ٨اِله ٌىيؿ؛ چىو بیکاقی، ٨اِله

ٌىؾ. اگك هك  قويؿ؛ ایًکه يمی های ذكوت پیً هی های گىياگىو به ٘ك٦ ٬لهای هن ال قاه قايؿ؛ ؾق ه٭ابل، ٠ؿه های ٨٭ك هی ؾقه

 هىؤله گاه اِلی و جکیه -ی چیمها ٤ا٨ل باٌؿ يه ایًکه ال ب٭یه -بگماقؾ ؾولحی همث
 

ی اٌح٥ال یا وكوواهاو ؾاؾو به  اي قا هرال

 هكؾم ؾق ٘ىل چهاق وال اذكي قا هی
 
 ۼبیًًؿ. جىلیؿ ١ًِحی و کٍاوقلی ؾق کٍىق ٬كاق ؾهؿ، ی٭یًا

 یپَل هلّ  هجبسُ ثب تَسم ٍ تالؽ ثشای افضایؾ اسصؽ.4146.5

پىل هلی، ال   و اِكاق بك ج٭ىیث -که ؾق ؾو وه وال اؼیك ؾق ایى لهیًه ؼیلی جالي ٌؿه اوث -ی اٌح٥ال بك هىؤلهاِكاق 

ها جکیه کكؾین و بكای هكکؿام ظىاب ؼاِی بال ٌؿ و به ٨ٕل الهی ظكکث  ١ٌاقهایی اوث که ها ؾق ایى چًؿ وال قوی آو

 ۽ها آ٤ال گكؾیؿ. های هكبىٖ به آو ؼاِی ؾق ؾوحگاه

گفاقی و ایصاؾ اٌح٥ال بكای  ؾقآهؿ شاه١ه و کمٯ به وكهایه های هحىوٗ و کنو ظ٩ٛ ٬ؿقت ؼكیؿ گكوه  ههاق جىقم  بكای  يجال

 ۾آياو.

 تَخِ ثِ ًْبدّبی اهذادسػبى.4.46.6

هایی  ى٠هکًن:کاّق ایى ؾو هصمى٠ه و وایك هصم ی کىجاهی ٠كْ هی و جؤهیى اشحما٠ی، يکحه  هكبىٖ به بهمیىحی  ؾق باّب ؼؿهاّت 

ٌىيؿ، یٯ ظىًه و ِؿ٬ه و ايصام جکلی٧ اوث و بكای يٝن اشحما٠ی کٍىق هن،  که به ٬ٍكهای ١ٔی٧ و هعحاّز ق٠ایث هكبىٖ هی

هاّی گاه بلًؿ هؿت، که لوؾ به  های کالو ايصام گیكؾ. اها ؾق کًاق بكياهه بىیاق اللم اوث. البحه ٠الز ٨٭ك ؾق شاه١ه بایؿ با بكياهه

 اهؿاؾ به ٬ٍكهای  ی آو هایی باًٌؿ که وٜی٩ه هایی ؾاقؾ، بایؿ جٍکیالت و ؾوحگاه ها و قیميیا و٭ٗ قوؿ، يحیصه يمی
 
ها، اواوا

ها. ؾق ایى هیاو، والهاو جؤهیى  و اهرال ایى» ی اهؿاؾ کمیحه«ها اٌاقه ٌؿ، یا  هعحاّز کمٯ باٌؿ. هرل ایى ؾو والهايی که به آو

کًؿ، بىیاق ظائم اهمیث اوث. هن کاقکًاو ایى جٍکیالت  به ليؿگی هكؾّم ١ٔی٧ کمٯ هی جكی ؾاقؾ و ی وویٟ اشحما٠ی که ؾایكه

 بایؿ به چًیى والهاو
 
ها ظمایث يمایًؿ  هایی کمٯ و ال آوبایؿ اهحمام بىقليؿ، هن هىئىلیى بایؿ اهمیث ؾهًؿ و هن هكؾم، ظ٭ی٭حا

 ۿها قا اشابث کًًؿ. های آوو جا آيصا که همکى اوث، ؾقؼىاوث

 ّبی التلبدی ؿخلی ٍ گشٍّی ثِ فؼبلیت  پشّیض هؼئَلیي اص ٍسٍد.4.46.7

های گىياگىو، ؼىؾٌاو قا ؼالَ کًًؿ و ایى  ولقا و هىئىالو باالی کٍىق بؽّىَ، اگك بؽىاهًؿ ال ایى ؾ٤ؿ٤ه  به يٝك هى، آ٬ایاّو 

٠مل ؼىؾٌاو ذبث کًًؿ و بكای ایى  ی هیچ ؾ٤ؿ٤ه و اٌکال، ؾق ياهه ؾهًؿ، بی ؼؿهث بمقگ و ؼالُ و ؼىبی قا که اقائه هی

 واقؾ يٍىيؿ. ها و جاليکٍىق، او ٌاء الله هىحؿام بؿاقيؿ، قاهً ایى اوث که ؾق ١٨الیث
 
های ا٬حّاؾی ٌؽّی و گكوهی، هٙل٭ا

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/ۻۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو ظس، ۻ

 .ۺ٨۽ۻ/ۼۺ/٨ۼ  ی جهكاو، های يمال شم١ه بیايات ؾق ؼٙبه. ۼ

 .ۼ٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۼۼ  . بیايات ؾق ؾیؿاق با ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ٌهیؿ بهٍحی،۽

 .٧٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۺ۽  ی وىم، واله ی پًس های کلی بكياهه. پیام به قییه شمهىق ؾق ؼّىَ ویاوث۾

 .۽٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ٩ۼو.. ، »والهاو جؤهیى اشحما٠ی«ًاو ، کاقک»يیكوی ايحٝاهی«. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ا٠ٕای ۿ



 ۽ۿۻ

 

 ایى
 
های ؾیگك کٍىق بكويؿ کاق کًًؿ، البحه همکى اوث های ؼىب، ؾق بؽً ٘ىق اوث که اگك کىايی با جؽُّ... ٬ا٠ؿجا

 ولاقت، ایى های قاظثٌاو بهحك هن بٍىؾ. ليؿگی یليؿگ
 
٘ىق يیىث. بكظىب ٬ا٠ؿه، جك و ؾقآهؿی بیٍحكی ؼىاهًؿ ؾاٌث. ٘ب١ا

ها کمحك ؼىاهؿ کكؾ. به ایى ه٭ؿاق، بىالیؿ. ایى قا جعمل کًیؿ و بىالیؿ. ها قا، ال ؾیگك بؽًها و ج١ًنیٯ ه٭ؿاق وٙط بكؼىقؾاقی

 قا جؤهیى کًیؿ. به ٨کك يباٌیؿ که ليؿگی ؼىؾجاو

 ّب  تش دس تٌظین ػیبػت اٍلَیت دادى ثِ اهَس التلبدی ثب اّویت.4.46.8

ٓیَٯ «ایى اوث که  [اهیكالمىهًیى ٠لیه الىالم به هالک اٌحك] ی ؾیگك ؾق ایى ٨كهاّو بىیاق ههن یٯ شمله
َ
ُهىّق ّال

ُ ٓ
ل

َ
َظبَّ ا

َ
ٓى أ

ُ
َیک

ٓ
َو ل

َها ٨ّ  ٠َمُّ
َ
َع٫ِّ َو أ

ٓ
ل
َ
َها ٨ّي ا ُٙ ٓوَو

َ
ةّ أ ٠ّیَّ لكَّ

َ
ی ا َٔ ٓشَم١َُها ّلّك

َ
١َٓؿّل َو أ

ٓ
ل
َ
. ٨هكوث کاقهایی که ايىاو بایؿ ايصام ؾهؿ، یٯ چیم ٘ىاليی اوث ۼ»ي ا

  جكیى کاقی که هی ٨كهایؿ: هعبىب قوؿ. ظٕكت هی ها هن يمی ی ایى و به همه
 

َع٫ِّ «ؼىاهی ايحؽاب کًی، اوال
ٓ
ل
َ
َها ٨ّي ا ُٙ ٓوَو

َ
» أ

ی ا٨كاٖ و ج٩كیٗ؛ يه ؾق آو ا٨كاٖ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، يه ج٩كیٗ. ظ٫ هن ؾقوث همیى  ًی هیايهجك باٌؿ. ووٗ، ی١ی١ًی ووٗ

َع٫ِّ . «گاه يه ؾق شهث ا٨كاٖ اوث، يه ؾق شهث ج٩كیٗ اوث؛ هیچ
ٓ
ل
َ
َها ٨ّي ا ُٙ ٓوَو

َ
٘ىق کاهل ؾق آو ق٠ایّث ظ٫ بٍىؾ؛ ی١ًی  ی١ًی به» أ

 
 
 ؾق ظؿ ووٗ بیى ا٨كاٖ و ج٩كیٗ باٌؿ. ذايیا

 
١َٓؿّل «ؾ٬ی٭ا

ٓ
ل
َ
َها ٨ّي ا ٠َمُّ

َ
جكی ال  ٌىؾ، وٙط وویٟ ؛ ٠ؿالحی که ال آو ياٌی هیباٌؿ» َو أ

ها  ایى قا ايحؽاب کًی؛ ی١ًی هماو اولىیثهكؾم قا ٨كابگیكؾ. ... ه١ًایً ایى اوث که اگك اهك ؾایك ٌؿ بیى ایى کاق و یٯ کاق ؾیگك، 

  های اولىیث ال هالٮ گىیین ق٠ایث کًیؿ. ایى، یکی هایی که ها همیٍه هی و ج٭ؿم
 
ةّ «هاوث. ذالرا ٠ّیَّ لكَّ

َ
ی ا َٔ ٓشَم١َُها ّلّك

َ
؛ ؾیگك »َو أ

ایث هكؾم قا با ؼىؾي ؾاٌحه باٌؿ ...  ایًکه کاقی که ايحؽاب هی ایث ٠اهه [ی١ًی]کًی، ٔق  ی هكؾم شلب ٌىؾ. بایؿ ٔق

َع٫ِّ «گ٩حین البحه ایًکه 
ٓ
ل
َ
َها ٨ّي ا ُٙ ٓوَو

َ
های هىائل  ن. پیؿا کكؾو ظؿ ووٗ با جىشه به پیچیؿگی، هى ایى يکحه قا هن جفکك بؿه»أ

ا٬حّاؾی و اشحما٠ی اهكول کاق ٜكی٩ی اوث. هًك ٌما به ٠ًىاو ولیك و هؿیك ایى اوث که بحىايیؿ با ٜكا٨ث ایى کاق قا ايصام ؾهیؿ، 

با هعاوبات ِعیعی که اوث، جؤهیى ٌىؾ؛ هن » اووٗ الی الع٫«و » اٌمل للكٔا ال١اهة«و » ا٠ن لل١ؿل«که هن آيچه قا که 

  ٌىؾ، هًا٨اجی پیؿا يکًؿ. اهكول با جىشه به پیچیؿگی هًاوبات اشحما٠ی و ا٬حّاؾی بك ايىاو جعمیل هی
 
ایى ٜكا٨ث قا ظحما

 ۽ق٠ایث کًیؿ.

ال ج٭ؿم  جك، جك و ٨ىقی ها بٍىؾ و هىائل ههنها، جا آيصا که همکى اوث بایؿ ق٠ایث اولىیثو ٘كض  ی لىایط ؾق اقائه]بًابكایى[  

ؿ بكؼىقؾاق ٌىؾ. اهكوله، شىحصى ال قاه هایی که هىشب گٍایً ا٬حّاؾی بكای ٘ب٭ات کن ؾقآهؿ اوث و يیم ٬ىايیًی که به ٌق

والی ٨ٕای ٨كهًگی و اؼال٬ی شاه١ه بیًصاهؿ، شمو هىائلی اوث که ال اولىیث بكؼىقؾاقيؿ و ٌایىحه اوث که  ٨كهًگی و والن

 ۾ها بپكؾاليؿ. به آويمایًؿگاو هعحكم به ٘ىق شؿی 

 ػذالت بسیهؼ ثبی التلبدی ّب تیفؼبلٍ ًظبست ثش  تیشیهذ.4.46.9

 بایؿ با ٌاؼُ و ٌا٬ىل ٠ؿالث باٌؿ. بؿوو ٠ؿالث هك جالي ا٬حّاؾی 
 
١٨الیث ا٬حّاؾی و کاق ا٬حّاؾی و جالي ا٬حّاؾی ظحما

گفاقی  ی وكهایه گفاق اشاله يکًین یا به وكهایهگفاقی  ٠ؿالث هن ه١ًایً ایى يیىث که ها وكهایه. به ٔكق هًحهی ؼىاهؿ ٌؿ

ّٗ آو ا٨كاؾی اوث که آو قول ؼىؾٌاو قا ٘ك٦ ؾاق ٠ؿالث ه١ك٨ی هیکكؾيؿ. يه، کاقآ٨كیًی هن یٯ ؼیك يؿهین. ایى جّىقات ٤ل

های ثاوث، یٯ ٠باؾت اوث، یٯ کاق بمقگ اوث که بایؿ ايصام بگیكؾ. هىئله، ِعیط هؿیكیث کكؾو ایى هصمى٠ه اوث. هؿیكی

های ؾولحی چه ؾق بؽً ج٭ًیى، چه ؾق بؽً اشكاء، چه ؾق بؽً ٬ٕا، بایىحی هؿیكیث کًًؿ جا جصاول ال ظ٫  کٍىقی، هؿیكیث

ٌاءالله به پیً  ی اشمای ؼىؾي او ايصام يگیكؾ؛ جصاول ال ظ٭ى٪ ايصام يگیكؾ؛ ج١كْ به یکؿیگك ايصام يگیكؾ؛ ایى کاقواو با همه

 ۿ.بكوؾ

                                                           
 .ۿ٧۽ۻ/ ٦ۺ/ ٨ۺ  ی ؾولث، شمهىق و هیئث ولیكاو، به هًاوبث ه٩حه . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیهۻ

 .۽ۿ. يهس البال٤ه، ياههۼ

 .۾٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ٧ۻ   . بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هیئث ؾولث،۽
 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ٧ۺ  اوالهی،ی هصله ٌىقای  . پیام به هًاوبث ا٨ححاض چهاقهیى ؾوقه۾
 .٨٧۽ۻ/ۼ/۾ۻ، های ٌیكال ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه  بیايات. ۿ

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3431


 ۾ۿۻ

 

 ًلجی خَاسی ٍ فشكت  اًتهجبسصُ ثب س.4.46.11

ث گفاقی کٍىق به بؽً ؼّىِی قا بایىحی شؿی بگیكین. ی١ًی بایىحی ١٨االو بؽً ؼّىِی بؿايًؿ  های وكهایهه١ك٨ی ٨ِك

ث ؼىاقايه يٍىؾ. هعّىق بىؾو ا٘ال٠ات،  های ویژه گفاقی کصاهاوث، کؿاههاوث؛ همه هٙلٟ باًٌؿ، اوح٩اؾه های وكهایه٨ِك

ی  های باؾآوقؾهٌىؾ؛ که گاهی ذكوتهای ٠صیبی هی ؼىاقی ب١ٕی ال ا٨كاؾ، ؾوو ب١ٕی، هىشب ویژه هعؿوؾ بىؾو ا٘ال٠ات به

کًؿ؛ به ؼا٘ك ایًکه ا٘الٞ ؾاقيؿ که بًاوث ٨الو کاال بیایؿ، ٨الو چی هىحًؿ، ٨كاهن هی ٌبه قا بكای ا٨كاؾی که وىء اوح٩اؾهیٯ

هایی ٨الو کاال باال بكوؾ یا پائیى بیایؿ، یا ٨الو ٬ايىو جّىیب بٍىؾ. ایىکاال جىلیؿ بٍىؾ، ٨الو کاال شلىیً گك٨حه بٍىؾ، ٬یمث 

والی ا٘ال٠ات ِىقت بگیكؾ. البحه ایى ؾق        کًًؿ. ا٘ال٠ات بایؿ ٠مىهی بٍىؾ. بایؿ ٩ٌا٦که هٙل١ًؿ، وىءاوح٩اؾه هی

ا٨ی يیىث. بایىحی ؾق ایى لهیًه کاق هایی ايصام گك٨حه؛ لیکى کهای ٬بل هٙكض بىؾ، ؾق ؾولث يهن و ؾهن هن ١٨الیثؾولث

 ۻبیٍحكی ايصام بگیكؾ.

 تُخٍ بٍ اهُس التقادی الؾاس هختلف.4.47

 هٌذی ػبدالًِ خبهؼِ اص اهکبًبت  ّبی ثبدآٍسدُ ٍ تالؽ دس ثْشُ هجبسصُ ثب ثشٍت.4.47.1

ی  کاق باًٌؿ؛ لیکى يکحه }یکی ال اِىل ههن ایى{ اوث که هكؾم بایىحی ؾق کاقهای ؾولث، وهین، ٌكیٯ، همکاق و هباٌك

اواوی که ؾق ایًصا وشىؾ ؾاقؾ، ایى اوث که يىٞ ؾؼالث هكؾم، يبایؿ هًصك به ایى ٌىؾ که ب١ٕی ال ٬ٍكهای هكؾم یا ب١ٕی ال 

 ؾق بمايًؿ. ی١ًی  ليؿگی  ی ؾیگكی ال هكؾم، ؾق اولیات ا٨كاؾ لقيگ ؾق هیاو هكؾم، وىؾهای کالو و باؾآوقؾه ببكيؿ؛ ؾق ظالی که ٠ؿه

های هؽحل٧، بایؿ هىقؾ جىشه ٬كاق گیكؾ. اآلو ؾق ی ٬ٍكها ؾق بؽً ی اواوی ٠ؿالث اشحما٠ی و قویؿگی به همه هماو هىؤله

ی ؼاَ  هایی که ؾق ایى ولاقجؽايههای هؽحل٧، یا ٘ب٫ ٬ايىو، یا ٘ب٫ ویاوث های هؽحل٧ کٍىق، ؾولث ؾق ولاقجؽايهبؽً

  ٌاو قا با هكؾم، هماهًگ و هحىالو هیهكکؿام به يعىی هىائل -که ؼىب هن هىث و ایكاؾی يؿاقؾ -وشىؾ ؾاقؾ
 
کًًؿ؛ لیکى ظحما

ای به  های باؾآوقؾهایى ٘ىق يٍىؾ که ذكوت -ی هكؾم اوث که هح١ل٫ به همه -بایؿ جىشه کًیؿ که ال ٬َّبل اهکايات و هىشىؾی ؾولث

 ۼای هعكوم بمايًؿ. ٍىق اوث، ٠ؿهی وشىؾ ذكوت باؾآوقؾه ؾق ک چًاو که اللههوشىؾ آیؿ و ؾق ه٭ابل، هن

 بایؿ ؾق يٝك بگیكيؿ ٌاو به کل کٍىق باٌؿ. البحه هّلعث هًٙ٭هها يگاه گفاقی يمایًؿگاو هعحكم ؾق ٬ايىو
 
 -ی ؼىؾٌاو قا ظحما

ی ٌك٪  ی يگاه به کل کٍىق؛ و اال اگك ٬كاق باٌؿ که يمایًؿه لیکى آو هّلعث بایىحی ؾاؼل بٍىؾ ؾق هصمى٠ه -ٌکی يیىث

ی ٌك٪  ٌىؾ. يمایًؿه ی ٤كب به ي٩ٟ ٤كب کاق کًؿ، و لى بك٠لیه ٌك٪، ایًکه يمی ای ٌك٪ کاق کًؿ، و لى بك٠لیه ٤كب؛ يمایًؿهبك 

ؾايیؿ و  ی شًىب بىؾو ؼاِیحً ایى اوث که ؾق ؤٟ ٬ايىو، يیال آو هًٙ٭ه قا ٌما هی ی ٌمال بىؾو یا يمایًؿه بىؾو یا يمایًؿه

يىیىیؿ؛ ٬ايىو بكای همه اوث. ایى، يگاه ٠ام به کٍىق ؾق  یًکه ٬ايىو قا ٨٭ٗ بكای آو هًٙ٭ه هیؾهیؿ، يه ا ؾق ٬ايىو ؾؼالث هی

 ۽گفاقی}اوث{.  باب ٬ايىو

ی  ها اظحیاز ؾاقین که ؾوحگاه اؾاقیماو ه٭ْكقاجی ؾاٌحه باٌؿ که بكای همه یکىاو باٌؿ و ؾق آو جب١یٓ يباٌؿ. اگك بىؾ، ي٭ٙه

ىه و اقجٍاء وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ؛ اگك بىؾ، ٨ىاؾ اوث و بایؿ اِالض ٌىؾ. قاه٨اوؿی اوث و بایؿ اِالض ٌىؾ. ب های کىب ایؿ ٌق

های ياهٍكوٞ کىب ذكوت کكؾيؿ، ایى ٨ىاؾ اوث و بایؿ اِالض ٌىؾ. اگك کىايی ال ذكوت بایؿ هٍكوٞ باٌؿ. اگك کىايی ال قاه

ؿ و ؾیگكاو قا به ٬یمث ایًکه ؼىؾٌاو ذكوجمًؿ ٌىيؿ، ٨٭یك به ؾوث آوقؾي  های باؾآوقؾهاهحیالاّت بیصا اوح٩اؾه کكؾيؿ، ذكوت

ث های بكابك کكؾيؿ، ایى ٨ىاؾ اوث و بایؿ اِالض ٌىؾ. اگك ؾق شاه١ه اهحیالاّت ايعّاقی به وشىؾ آوقؾيؿ و همه يحىايىحًؿ ال ٨ِك

ؼىاهؿ ؾق شاه١ه کاق  ايىايی که هی اوح٩اؾه کًًؿ، ایى ٨ىاؾ اوث و بایؿ اِالض ٌىؾ. اگك اهًیث ٥ٌلی و ذبات ه٭ْكقات يبىؾ؛ اگك

ث يؿاؾيؿ، ایى ها ٨ىاؾ اوث و بایؿ اِالض ٌىؾ. اگك ؾق شاه١ه گكایً  کًؿ، ؾوث و پایً قا بىحًؿ و بكای جالي کكؾو، به او ٨ِك

ؿ اوث، ایى ٨ىاؾ اوث. اگك ؾق جالي لی بك جىلیؿ جكشیط ؾاقؾ، ایى ٨ىاؾ اوث.هّك٨ی قو به ٌق
ْ

 ۾های ا٬حّاؾی، ؾال

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ ۿۺ/ ٦ۼکٍىق،   های ا٬حّاؾی . بیايات ؾق ؾیؿاق ١٨االو بؽًۻ

 .ۿ٧۽ۻ/ ٦ۺ/ ٨ۺ  ی ؾولث، ولیكاو، به هًاوبث ه٩حهشمهىق و هیئث  . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیهۼ

 .٨٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۽ۺ   . بیايات ؾق ؾیؿاق يمایًؿگاو هصله ٌىقای اوالهی،۽

 .٧٩۽ۻ/ ۻۺ/ ٦ۼی جهكاو،  های يمال شم١ه .  بیايات ؾق ؼٙبه۾



 ۿۿۻ

 

 ػذالت دس تمؼین خذهبت ؿْشی.4.47.2

جىشه کكؾه و ؼؿهات ٌهكی قا ؾق شهث جؤهیى ایى ه٭ّىؾ به » ٌهك اوالهی«های ؼىؾ به هؽحّات ؾق ١٨الیث  ٌهكی  ٌىقاهای

ی اوالهی بٙىق کاهل جىشه کًًؿ. ؾق ٌهك اوالهی،  کاق گیكيؿ و به ؼّىَ به ه١ماقی و ٌهكوالی هحًاوب با ظیات ٘یبه

ؼؿهات ٌهكی، جؤهیى آقاهً قوظی و اهًیث ه١ًىی، ٜهىق و ا٠حالی هٝاهك اوالهی و اي٭البی، ٠مكاو و آباؾی ٠ؿالث ؾق ج٭ىین 

 ۻو لیبایی، ظ٩ٛ ٘بی١ث و ٩ِای ٘بی١ی، همه باهن بایؿ هىقؾ جىشه ٬كاق گیكؾ.

 ّبی التلبدی هؼیـت هحَس ثشای لـشّبی کن دسآهذ اتخبر ػیبػت .4.47.3

 لواىحوایت از هعیشت هع.4.1..3.3

ی ليؿگی ال ه١لماو هن یکی ال  و کن کكؾو ؾ٤ؿ٤ه  ه١یٍحی  بایؿ ٘ب٫ ٬ا٠ؿه و ٬ايىو و ه٭كقات ؾاؾه ٌىؾ.... جؤهیى  ه١لن  ظ٫

گیكؾ،  ٌكایٗ ظحمی و اللم اوث؛ ؾق ایى هیچ جكؾیؿی يیىث؛ همیى پیًٍهاؾهایی که ٌؿه و همیى کاقهایی که ؾاقؾ ايصام هی

 ۼيبال ٌىؾ.ها هن او ٌاء الله بایؿ ؾ ایى

 حوایت از کارگراى.4.1..3.3

ی ا٬حّاؾی ٬كاق گیكيؿ. اگك کاقگك  های جىو١ه قیمی شمو ٬ٍكهای هىح٧١ٕ شاه١ه هىحًؿ، بایؿ ؾق اولىیث بكياهه  که  کاقگكاو

 ۽گیكؾ. جؤهیى بىؾ و يیالهایً بكآوقؾه ٌؿ، کاق بهحك ايصام هی

 حوایت از ایثارگراى.4.4..3.3

ثای  به  ؾاؾو  اولىیث های  های ؾولحی ؾق ِعًهها و اهکايات و هىئىلیثراقگكاو اي٭الب اوالهی ؾق ٠كٔه هًابٟ هالی و ٨ِك

 ۾هؽحل٧ ٨كهًگی و ا٬حّاؾی.

 حوایت از هعیشت عووم هردم.4.3..3.3

 ا٬حّاؾ، پیٍك ها شهاؾ ا٬حّاؾی قا یٯ ٔكوقت بكای کٍىق هی
 

 یٯ اولىیث؛ یٯ يیال ١ٙ٬ی اوث. اوال
 
٨ث ؾايین، يه ِك٨ا

هاوث ؾق همه ی ؾولث ا٬حّاؾی، قوي٫ ا٬حّاؾی اقجباٖ هىح٭ین ؾاقؾ با ه١یٍث هكؾم. ه١یٍث هكؾم شمو اولیى اهؿا٦ همه

های هىحؤذك و لوقگى و شباق، هىقؾ يٝكهاو هًؿ به هكؾم؛ آو ؾولث های ٠ال٬هی ؾوقاو جاقیػ؛ البحه ؾولث شای ؾيیا و ؾق همه

ی ه١یٍث هكؾم اوث، که بحىايؿ هكؾم قا  اي، هىئله ّم ؼىؾي ؼؿهث کًؿ، اولیى هىئلهيیىحًؿ. هك ؾولحی که بؽىاهؿ به هكؾ

اؾاقه کًؿ. ؼب، ایى به ا٬حّاؾ وابىحه اوث. یٯ ا٬حّاؾ ؼىب، والن، وا٨ك و پیٍكو هیحىايؿ ؤٟ ليؿگی هكؾم قا ؼىب کًؿ. ؼب، 

 ۿن. ایى یٯ ؾلیل اوث هبًی بك ایًکه اللم اوث ها ؾق کاق ا٬حّاؾ هصاهؿت کًی

 صدایی هسشَهیت.4.48

 هظلَهیت هحشٍهیي ٍ فمشا.4.48.1

ؾق کٍىق ها، هرل ؼیلی شاهای ؾیگك، ٬ٍك هعكوم و ٨٭یك و پابكهًگاو و قووحاییاو و ٘ب٭ات هىح٧١ٕ، بیٍحك هٝلىم وا٬ٟ 

 ٦او.ؾاّق وویٟ االهک ؾاّق چیمؾاّق لهیى جك اوث، جا ٨الو آؾم پىل ها، اظحمال هٝلىهیث ٬ىی ٌؿيؿ. ؾق ظ٫ آو

                                                           
 .٧٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۺ. پیام به هًاوبث آ٤ال به کاق ٌىقاهای اوالهی ٌهك و قووحا، ۻ

 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۼۻ،  ٨كهًگیاو و ه١لماو کكهاو . بیايات ؾق ؾیؿاقۼ

 .٦٨۽ۻ/۾ۺ/ۿۺ.بیايات ؾق هكاون بی١ث هماقاو ي٩ك ال يمایًؿگاو کاقگكاو وكاوك کٍىق، ۽

 .٨٧۽ۻ/ ۺۻ/ۻۼ  های کلی بكياهه پًصن جىو١ه جىوٗ قهبك ه١ٝن اي٭الب، . ابال٢ ویاوث۾

 .ۺ٩۽ۻ/٦ۺ/٦ۺ   شمهىقی و ا٠ٕای هیئث ؾولث، . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیهۿ

 .٦٩۽ۻ/۾ۺ/۾ۺ  ی ٬ٕائیه، . بیايات ؾق ؾیؿاق با قئیه و هىئىالو ٬ىه٦



 ٦ۿۻ

 

 هجبسصُ ثب ظلن ٍ حوبیت اص هظلَم.4.48.2

 «٨كهایؿ:  اهام ٠لی٠ٕلیه الىالمٔ هی
 
ىّم ٠َٓىيا

ُ
ل

ٓ
َمٝ

ٓ
 َو ّلل

 
ما ّٓ اّلّن َؼ

َّ
اوث. » ؾٌمى«، ٤یك ال »ؼّن«ؼّن ٜالن باٌیؿ.  ۻ»َو ُکىَيا ّللٝ

، ی١ًی »ؼّن او باي«آیؿ و ؾٌمى اووث. ایى، کا٨ی يیىث.  و٬ث کىی ؾٌمى ٜالن اوث؛ ی١ًی ال ٜالن بؿي هی یٯ

کًؿ. بٍكیث  گیكؾ و او قا قها يمی ؾٌمًی که گكیباو ٜالن قا قا هی«، »ؾٌمًی که هؿ٠ی اوث«ؼّن ی١ًی » اي باي. هؿ٠ی«

های باایماو، گكیباو وحمکاقاو، بؿبؽث و قوویاه ٌؿ. اگك ؾوث  ب١ؿ ال اهیكالمئهًیى٠ٕلیه الىالمٔ، جا اهكول، به وبب يگك٨حى

ا٨حاؾ. اهیكالمئهًیى ایى قا  ق٨ث؛ بلکه ال بى بكهی ٬ؿق پیً يمی گك٨حًؿ، ٜلن ؾق ؾيیا ایى و وحمکاقاو قا هیگكیباو ٜالماو 

 «ؼىاهؿ:  هی
 
ما ّٓ اّلّن َؼ

َّ
ؼّن ٜالن باي. ؾق ؾيیا، هكشا ٜلن هىث و ٜالمی هىث، جى که ایًصا هىحی، ؼىؾ قا » َو ُکىَيا ّللٝ

 «گىیین  هی» ال ایى وىی ؾيیا به آو وىی ؾيیا بكو و گكیباو ٜالن قا بگیك. اکًىو قاه بی٩ث؛ و«گىیین  ؼّمً بؿاو. يمی
 
ظحما

حی ؾوث ؾاؾ، ؼّن او باي و گكیبايً قا بگیك. جىايؿ  و٬ث ايىاو يمی یٯ» ؼّىهث ؼىؾت قا يٍاو بؿه. هكو٬ث و هكشا ٨ِك

کلمه  اهكول، به ؼا٘ك ٠مل يکكؾو به همیى یٯ کًؿ. ببیًیؿ يمؾیٯ ٜالن بكوؾ و ابكال ؼّىهث يمایؿ؛ لفا ال قاه ؾوق، هؽاِمه هی

ها و      هایی ؾاقؾٖ ببیًیؿ هلثوِیث اهیكالمئهًیى٠ٕلیه الىالمٔ، ؾق ؾيیا چه هًصالبی ایصاؾ ٌؿه اوث و بٍكیث چه بؿبؽحی

بىیاقی ال ٌؿ، اهكول  ؼّىَ هىلماياو چه هٝلىهیحی ؾاقيؿٖ اگك به همیى یٯ وِیث اهیكالمئهًیى٠ٕلیه الىالمٔ ٠مل هیبه

 «ؾاٌث. ها، وشىؾ يمیهاّی ياٌی ال ٜلنها و هّیبثٜلن
 
ىّم ٠َٓىيا

ُ
ل

ٓ
َمٝ

ٓ
گىیؿ  هكشا هٝلىهی هىث، به او کمٯ کى. يمی »َو ّلل

ۼجىايی. جىايی و به هك يعى که هی يهٖ بایؿ کمکً کًی. هكچه هی». ؾاقي باي ٘ك٦«


 تالؽ ثشای خذهت ثِ هحشٍهیي.4.48.3

٬ٍكهای هعكوم هلث باٌؿ که هن اوحع٭ا٪ بیٍحكی ؾاقيؿ و هن ؾق ٘ىل ایى چًؿ وال،   به  ؼؿهث  هثها بایؿ ؾق ششهث جالي

ها  ايؿ. ٬ٍكهای ١ٔی٧، ٌهكهای ؾوقا٨حاؾه، هكؾم قووحایی، ٠ٍایك، ٬ٍكهای هحىوٗ ٌهكی، ایى ای يٍاو ؾاؾهو٨اؾاقی ٠مؿه

کكؾيؿ؛ کىايی که ال ق٨اه و ليؿگی  ج١بیك هی» ها پابكهًه«ام به ؾق ٘ىل ایى چًؿ وال، وكبالاو و٨اؾاق وا١٬ی اي٭الب بىؾيؿ که اه

ها باٌؿ که هى اظىان  ها، ؾق ؼؿهث ایى گیكی بكياهه ؾهًؿ. بایؿ شهث ٠الی بكؼىقؾاق يیىحًؿ و اکركیث هكؾم ها قا جٍکیل هی

 ۽٘ىق اوث. بیًن که همیى کًن و هی هی

 خذهت ثِ هحشٍهیي ّب ثِ ػوت ّب ٍ ثشًبهِ گیشی ّوِ فؼبلیت خْت.4.48.4

ؾلیل، ظف٦ و الاله ٌىؾ و او ٌاء الله هماو ٠ؿل ظ٭ی٭ی  بكوین که بكؼال٦ يٝام ٘ا٤ىت، اهحیالات ٤لٗ و بی  ومحی  ها بایؿ به

 بایؿ ؾق 
 
اوالهی بك٬كاق ٌىؾ. ٬ٍكهای هٝلىم و ؾوقا٨حاؾه ال هكکم و قووحاییاو و ٠ٍایك و کىايی که هٍکالت بیٍحكی ؾاقيؿ، ١ٙ٬ا

 ۾ها ٬كاق گیكيؿ و ایى اولىیث، يه ٨٭ٗ ؾق بؽً ا٬حّاؾی که ؾق ايىاٞ و ا٬ىام ؼؿهات ٨كهًگی يیم بایؿ باٌؿ. قیمی بكياهه اولىیث

باالجك ال ایًهاوث؛ لیكا جع٭٫ ليؿگی ٠اؾاليه   ٌىؾ، اها ٬ٕیه های ٨كؾی هن هی البحه، کمٯ به هٝلىهاو و هعكوهاو، ٌاهل کمٯ

 ۿالت و ظكکث آو، ؾق شهث کمٯ به هىح٩١ٕاو باٌؿ. به ایى اوث که کمٯ يٝام و جٍکی

  هعكوم  هى٩ًٜؿ ٠ؿالث قا ق٠ایث کًًؿ و ٘ب٭ات -ها و ٌهكها کٍىق، ؾق وٙط اوحاو  ؾق وٙط -های هؽحل٧ هىئىالو کٍىق ؾق قؾه

 ٦قا همىاقه هىقؾ جىشه ٬كاق ؾهًؿ.

ها به ایى ي٭ٙه و کٍىق اوث که ؾق ٘ىل ایى والی بلًؿهؿت يؽبگا ياٌی ال جصكبه [ها ی هؿ٨مًؿ کكؾو یاقايه هىئله] ایى

گیكؾ، بیٍحك  قوؾ و به ٠مىم ج١ل٫ هی بیكوو هی -ی١ًی ال شیب ٠مىم هكؾم -المال ی بیث هایی که ال کیىه ايؿ که یاقايه قویؿه

المال و ال  بیث ها بیٍحك اوث؛ ی١ًی ٬ٍكهای هعكوم و ٘ب٭ات هحىوٗ به پائیى شاه١ه، ال هحىشه به ٬ٍكهایی بٍىؾ که يیال آو

ها يؿاقيؿ.  ی ٠مىهی هلث بیٍحك بكؼىقؾاق ٌىيؿ جا ٘ب٭ات بىیاق هك٨ه و کىايی که ؾق ظ٭ی٭ث اظحیاشی هن به ایى یاقايه کیىه

                                                           
 .٧۾. يهس البال٤ه، ياههۻ

 .ۼ٧۽ۻ/ ۼۻ/ ۽ۻهای يمال شم١ه جهكاو،  . بیايات ؾق ؼٙبهۼ

 .٦٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۼۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق با ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم آباؾه، ٌال و جاکىحاو، هكویى و ِعًه،...،۽

 .٦٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ٨ۺ  شمهىق و هیئث ولیكاو به هًاوبث آ٤ال ١٨الیث کابیًه، ق قییه. بیايات ؾق ؾیؿا۾

 .٦٨۽ۻ/ ۼۻ/ ۼۼهای ه١ٝن ٌهؿا و شايبالاو،  .بیايات ؾق ؾیؿاق با شم١ی ال هىئىالو و کاقکًاو ؾولحی و ؼايىاؾهۿ

 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۻ  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم ق٨ىًصاو،٦



 ٧ۿۻ

 

ها هحكاکن هؿجی اوث که ؾق ٘ىل ایى وال ی ٘ىاليی قویؿو به ایى ظ٭ی٭ث و جّمین و ٠مم قاوػ بك اشكای آو، ياٌی ال جصكبه

 ۻی ٠مل ؾقآهؿه اوث.  لهٌؿه اوث و به هكظ

 حؼبػیت ػوَم هشدم ثِ سفغ هحشٍهیت.4.48.5

-ؾهًؿ، ا١٘ام کمٯ به ٩١ٔا که یٯ ٠اؾت اوالهی اوث، قول به قول بیٍحك ٌىؾ. ِؿ٬اجی که هكؾم هی  ی ها بایؿ ٠اؾّت  ؾق شاه١ه

ی اوالهی اوث.  های ظىًهل وًثٌىؾ، ا ها که ايصام هی کًًؿ و کاقهای بمقگی ال ٬بیل و٧٬ و ظبه و اهرال آو هایی که هی

که هكؾم ؼىؾ قا ؾق ق٨ٟ  کًؿ. لفا يبایؿ بگفاقیؿ ؾق شاه١ه ج١ٙیل ٌىؾ. و٬حی ها به ظیات اشحما٠ّی ٘یب کمٯ هیایى وًث

 ۼٌىؾ. گك٨حاقّی هىح٩١ٕاو و ٩١ٔا و هىحمًؿاو وهین بؿايًؿ، کاقها اِالض هی

هعىق بىؾ.  ی جىشه به قووحاها و ؾیؿو وا١٬یث و يگاه ا٬حّاؾّی ٠ؿالث ئلهبىؾ، هى }ٌما ؾايٍصىیاو{ی ؾیگكی که ؾق بیايات يکحه

 ج٩کك پیگیكی ا٬حّاؾ ٠ؿالث ها قا به چٍن هیکًؿ، وا١٬یثبه هًا٫٘ هعكوم وكکٍی هی{ و٬حی کىی}
 
هعىق ؾق او  بیًؿ، ٘ب١ا

ها قا لمه کكؾ؛ ایى جبٗ ٌؿ جا هىائل آوی ها ؾقن اوث. بایؿ با ٬ٍكهای هؽحل٧ شاه١ه هك  ٌىؾ؛ ایى بكای همهشىق ليؿه هیایى

 ۽گفاقؾ. گیكی ها، ؾق يگاه ها به هىائل گىياگىو کٍىق اذك هی ؾق جّمین

 اػتمشاس ًظبم تأهیي اختوبػی.4.48.6

های  ها و بىؾشه ؾاقی کل کٍىق واقیم و ؾق ٬الب بكياهه های ؾولحی به ظىاب ؼاِی يمؾ ؼمايه ال واگفاقی وهام بًگاه  ظاِل  وشىه

 ۾های هىح٧١ٕ و هعكوم و ج٭ىیث جؤهیى اشحما٠ی. ... ٌىؾ: ... ایصاؾ ؼىؾ اجکایی بكای ؼايىاؾه هّىب به جكجیب لیك هّك٦ هی

 ّب ثٌذی دس سفغ هحشٍهیت اٍلَیت.4.48.7 

ها  ها و بكياههو ا٬ىام کاق   ها ايىاٞ  اوث  قوايی به هكؾم ٌكوٞ کًًؿ. همکى ی هىئىالو ؾق وه ٬ىه، بایؿ يهٕحی قا بكای ؼؿهث همه

ٌىؾ،  جك هعىىب هی جك و هايؿگاقجك و لوؾبالؾه قوايّی ٠می٫ ها آيچه ؼؿهث قو ؾاٌحه باٌین و اشكا کًین؛ بایؿ ؾق هیاو آو قا ؾق پیً

 ۿاولىیث پیؿا کًؿ. به ویژه ایى کاقها بایؿ بیٍحك ؾق ؼؿهث ٬ٍكهای هىح٧١ٕ و هعكوم و هعحاز شاه١ه ِىقت گیكؾ.

 ایی اص سٍػتبّبصد هحشٍهیت.4.48.8

ؾاٌث که با هكؾم اقجباٖ ؾاٌحه باٌین، هؤيىن باٌین؛ اِكاق ؾاٌث که  هاها که آو قول شمو هىئىلیى بىؾین، اهام ؾووث هی

آو ُب١ؿ ٠ؿالث ها ياٜك به هًؿ ٌىيؿ. ایى ؼؿهات به ا٬ّا ي٭اٖ کٍىق بكؾه ٌىؾ؛ هكؾم ي٭اٖ ؾوق، ال ؼؿهات ٠مىهی کٍىق بهكه

 ٦ اهام بمقگىاق بىؾ. 

 ٧ .و ٠مكاو قووحاها و جىشه ویژه به ه١یٍث قووحايٍیًاو  جىو١ه  به  اهحمام

 ؾق هًا٫٘ قووحاییهعكوهیث  جىشه به جىو١ه هحکی بك هًابٟ ؾاؼلی و ق٨ٟ
 
 ٨کٍىق.  ها ؼّىِا

ًِایٟ  های جىو١ه قووحایی، گىحكي کٍاوقلی ١ًِحی،ؾقآهؿ و ليؿگی قووحاییاو و کٍاوقلاو با جهیه ٘كض  اقج٭اء وٙط

 ٩گفاقی هعّىالت کٍاوقلی. قووحایی و ؼؿهات يىیى و اِالض يٝام ٬یمث

                                                           
ا ٠ٕلیه الىالمٔ . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لاۻ  .٨٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺئكاو و هصاوقاو ظٕكت ٠لی بى هىوی الٔك

 .۽٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ٩ۼو ..،» والهاو بهمیىحی«، »والهاو جؤهیى اشحما٠ی«، کاقکًاو »يیكوی ايحٝاهی«. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ا٠ٕای ۼ

 .ۻ٩۽ۻ/ۿۺ/٦ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو،  ۽

 .۾٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۼۺ  ٬ايىو اواوی، ۾۾های کلی اِل . ابال٢ ویاوث۾

 .ۼ٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات به هًاوبث ظلىل وال يى، ۿ

 .ۺ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق بیىث و ؾوهیى والگكؾ اهام ؼمیًی ٕقهٔ ، ٦

 .٧٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۺ۽،  ی وىم واله ی پًس . پیام به قیاوث هعحكم شمهىقی ؾق ؼّىَ ویاوحهای کلی بكياهه٧

 .٧٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۺ۽  ی وىم، واله ی پًس مهىقی ؾق ؼّىَ ویاوحهای کلی بكياهه. پیام به قیاوث هعحكم ش٨

 .٨٧۽ۻ/ ۺۻ/ ۻۼ،  های کلی بكياهه پًصن جىو١ه جىوٗ قهبك ه١ٝن اي٭الب . ابال٢ ویاوث٩



 ٨ۿۻ

 

  هحشٍم هٌبًك ثِ هؼئَلیي ػشکـی.4.48.9

ها ي٭اٖ ٬ىت بىؾه  آهؿيؿ، ایى ٌؿيؿ و به هیاو هكؾم هی ها ٤ك٪ يمی کكؾيؿ، اگك ؾق کاقجابل هی  وكکٍی  هعكوم  هًا٫٘  اگك ولقا به

کًین و ي٭اٖ ظىان  ا ال ایى و٩كها ایى اوث که جىشه هىئىالو کٍىق قا به هًا٘٭ی که و٩ك هیه  های ٠مؿه یکی ال هؿ٦ ۻاوث.

ها قا ؾق ؼىّؾ آو هًا٫٘ هٍاهؿه کًًؿ. البحه ؾق  گٍایی و ههمی که ؾق آو هًا٫٘ وشىؾ ؾاقؾ، شلب کًین جا هن هٍکالت و هن گكه

هٍکالت هن ؾق هماو هًا٫٘ هىث، که با همث هىئىالو و و کلیؿ ظل   هًا٫٘ کٍىق هٍکالت وشىؾ ؾاقؾ؛ اها اهکايات  همه

]لفا[ اهكول ظكکث به ومث ٠ؿالث اشحما٠ی ال  ۼها بال ؼىاهؿ ٌؿ. ها، بىیاقی ال ایى گكه هكؾم و همؿوحی و همکاقی آو

ًًؿ، ک های هؽحل٧، به ٌهكهای هؽحل٧ هی های ٬بل هن بیٍحك اوث ]لیكا[ ایى و٩كهایی که هىئىلیى کٍىق به اوحاو وال

بیًًؿ که هىئىلیى باالی  ؾو قا هن ببیًًؿ؛ ظاال هی  کكؾيؿ که بحىايًؿ یٯ هىئىل ؾقشه ب١ٕی ال ایى ٌهكهای ؾوقؾوث جّىق يمی

کًؿ، بكای  قويؿ وكا٢ ایًها. ایًها ؼیلی بااهمیث اوث، ؼیلی اقلي ؾاقؾ. و٬حی ايىاو ق٨ث، هٍکالت قا هٍاهؿه هی کٍىق هی

قوین به ومث ٠ؿالث  ن هیآیؿ؛ و همیى، اوح٭كاق ٠ؿالث اشحما٠ی اوث. ؾاقی به وشىؾ هیکكؾو هٍکالت ايگیمه  بك٘ك٦

 ۽اشحما٠ی.

، به ا٠ح٭اؾ هى ایى هىئله و٩كهای اوحايی ؼیلی ههن اوث. ایى کاقی که  ؾق قوايؿو ؼؿهث به ا٨كاؾ هعكوم شاه١ه و ٠ؿالث

و ال همه شای کٍىق قا لیك پا گفاٌحیؿ و با هكؾم جمان گك٨حیؿ  آ٬ایاو ]ؾق هیؤت ؾولث[ بك ؾوي گك٨حیؿ و قاه ا٨حاؾیؿ و ق٨حیؿ و

ًٌیؿیؿ، ؼیلی به يٝك  -ٌىؾ ٌاو و ا٨كاؾ ٌاؼٍّاو گ٩حه هی شم١ه  که ال لباو هىئىلیًٍاو، ائمۀ-های هكؾم قا  يمؾیٯ ؾقّؾ ؾل

ای هىا٨كت  به یٯ هًٙ٭ه هاوث ؾق هىائل اشكایی و ٤یك اشكایی ایى کٍىق هىحن؛ اها و٬حی هى ؼىب اوث. بًؿه ؼىؾم وال

٘ىق  ها و به ٌىؾ که ايىاو ال قوی کا٤ف و ؾق گماقي گكؾم، ه١لىهات هى يىبث به آو هًٙ٭ه چًؿ بكابك ه١لىهاجی هی کًن و بكهی هی

  ۾های ليؿگی هكؾم، ؼیلی چیم ههمی اوث. بیًؿ. ق٨حى به و٩ك و هىاشه ٌؿو با وا١٬یث کلی هی

 ،جىشه کكؾم، که ایى یا هى به يکحه ]لفا[ هعىق بىؾ ٠ؿالث یووحاها و ؾیؿو وا١٬یث و يگاه ا٬حّاؾجىشه به ق   ، هىؤلهؾیگك  یٯ يکحه

 یاوث، به هًا٫٘ هعكوم وكکٍ یشهاؾ یشمو اقؾوها یکى یهى. و٬ح یٌما، هن بكا یآهىل اوث؛ هن بكا ها ؾقن  همه یبكا

 ج٩کك پیگیك یها قا به چٍن ه کًؿ، وا١٬یث  هی
 
همه ها  یٌىؾ؛ ایى بكا شىق ليؿه هی هعىق ؾق او ایى ؾ ٠ؿالثا٬حّا یبیًؿ، ٘ب١ا

ها، ؾق يگاه ها به هىائل  یگیك ها قا لمه کكؾ؛ ایى ؾق جّمین هؽحل٧ شاه١ه هكجبٗ ٌؿ جا هىائل آو یؾقن اوث. بایؿ با ٬ٍكها

 ۿگفاقؾ. گىياگىو کٍىق اذك هی

 تأهیي هؼکي ثشای هحشٍهیي.4.48.11

 های کاقآهؿ. و قووحایی ال ٘كی٫ قوي های ٨كوىؾه ٌهكی اظیای با٨ث

ال ایصاؾ و ج٭ىیث هئوىات ؼیكیه و ابحکاقهای   ؾقآهؿ و يیالهًؿ و ظمایث های کن گكوه  قیمی ؾولث ؾق شهث جؤهیى هىکى بكياهه

 هكؾهی بكای جؤهیى هىکى ا٬ٍاق هعكوم.

های  ك ال وىايط ٘بی١ی و هحًاوب با ویژگیپفی قیمی شاهٟ بكای بهبىؾ و١ٔیث هىکى قووحایی با اولىیث هًا٫٘ آویب بكياهه

 ٦بىهی.

 حوبیت اص ایتبم.4.48.11

ٓیَحاّم « [اهیكالمىهًیى٠ٕلیه الىالمٔ ٨كهىؾ:]
َ ٓ
ل

َ
َه ٨ّي ا

َّ
لل

َ
َه ا

َّ
لل

َ
ی  جكشمه»  الله  الله» «ؾق یحیماو.  الله  ای هؽا٘بیى هىٖ الله«ی١ًی  ۻ»ا

» شاو جى و شاو ؼؿا، ؾق یحیماو.«جكشمه کًین، بایؿ بگىیین   قین. اگك بؽىاهین٨اقوی يؿاقؾ. ها ؾق لباو ٨اقوی، بكایً ه١اؾل يؿا

                                                           
 .ۺ٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۿۺ  شمهىق و ا٠ٕای هیئث ؾولث، . بیايات ؾق ؾیؿاق قییهۻ

 .ۼ٨۽ۻ/٧ۺ/ ۻۼ. بیايات ؾق اشحماٞ باٌکىه هكؾم اوحاو ليصاو، ۼ
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ًٌاّن ؼؿاًٌاّن  ؼیلی ههن اوث. ببیًیؿ چ٭ؿق ایى ايىاو» جىايیؿ، به یحیماو بكویؿ. هباؾا ٨كاهىٌٍاو کًیؿٖ هكچه هی«ی١ًی 

ای ه١مىلی يیىث.  ٨٭ٗ یٯ جكظن ٌؽّی و ٠ا٩٘هبیًؿٖ بلهٖ قویؿگی به ؤٟ یحیماو،  های قیم قا هی ًٌاّن ؾلىىل، يکحه قواو

جكیى يیالهایً قا ال ؾوث ؾاؾه اوث و آو، يیال به پؿق اوث.  کىؾکی که پؿقي قا ال ؾوث ؾاؾه، ايىايی اوث که یکی ال اواوی

ال ؾوث ؾاؾه، ٌىؾ شبكاو کكؾ، اها بایؿ هىاٜب باٌیؿ که شىاو، يىشىاو یا کىؾّٮ پؿق  ای شبكاو کًیؿ. گكچه يمی بایؿ به گىيه

ٓیَحاّم . «ٔایٟ يٍىؾ
َ ٓ
ل

َ
َه ٨ّي ا

َّ
لل

َ
َه ا

َّ
لل

َ
َىاَهُهٓن  ا

ٓ
٨

َ
ىا أ اَل ُج٥ّبُّ

َ
٘ىق يباٌؿ که گاهی چیمی به ها گكوًگی بکًٍؿٖ ایى هباؾا بگفاقیؿ ایى» ٨

ّٕ «ها بكویؿ.  ه١ًایً ایى اوث. ال لعاٚ ؤٟ ليؿگی، به ایى» ال ج٥بىا«ها بكوؿ و گاهی يكوؿٖ  ایى  َی
َ
ٓن َو ال

ُ
َكّجک ٕٓ هباؾا  »ی١ُىا ّبَع

ا٘ال٠یؿ؛ اها هباؾا ظٕىق ؾاٌحه  ا٠حًایی ٬كاق گیكيؿٖ اگك ظٕىق يؿاٌحه باٌیؿ، بی ها ٔایٟ بمايًؿ و با بىؾو ٌما، هىقؾ بی ایى

جًها ا٠حًایی و اهمال ٬كاق گیكؾٖ يبایؿ هكکىی ٨٭ٗ ؾيبال کاق ؼىؾي باٌؿ و کىؾٮ یحین،  هىقؾ بی -هك یحیمی -باٌیؿ و یحیمی

 ۼبمايؿ.

 المال اعتفادٌ فسیر اص بیت.4.49

 الوبل حفظ ثیت.4.49.1

يیىث. اهكول ج٭ىین وكايه ]ی١ًی هرل لهاو اهیكالمىهًیى ٠لیه الىالم[  ٘ىق المال به ٌکل ٠اؾاليه، آو ج٭ىین بیث  اهكول ؤٟ

هىلمیى وكوکاق ؾاقيؿ، بایؿ ال هّك٦ و  المال های ؾیگكی ؾق اوح٭كاق ٠ؿالث وشىؾ ؾاقؾ. اهكول کىايی که با بیثيیىث و قوي

المال اوث. اگك هىئىلی  ی بیث المال ؾق ٤یك هّاق٦ ٠مىهی و هكؾهی، ؼىؾؾاقی کًًؿ. ایى، قاه ج٭ىین ٠اؾاليه ؼكز کكؾو بیث

ؾ هّك٦ المال اوكا٦ بىقلؾ، یا آو قا ؾق هّاق٦ ٌؽّی و یا بكای ؾووحاو و يمؾیکاو و هكجبٙیى ؼى ؼؿای ياؼىاوحه، ؾق اهك بیث

 ه١یى ٌؿه و  المال اوث. بایؿ بیث کًؿ، ایى، جؽل٧ ال ٠ؿل و ٬كاق وا١٬ی ؾق اهك بیث
 
المال هىلمیى ؾق هماو ٘كی٭ی که ٬ايىيا

ای ال وٜای٧ کٍىق قا بك ٠هؿه ؾاقؾ، هّك٦ ٌىؾ. لفا اهیكالمئهًیى٠ٕلیه الىالمٔ ،  هایی که وٜی٩ههماو هّاق٦ ٠مىهی و بؽً

ياهه کكؾيؿ: گیكی قا به شایی قوايؿيؿ که به ٬ىل اهكول، بؽً ئىلیث اهىق کٍىق قا بك ٠هؿه ؾاٌحًؿ، وؽثآو قول به کىايی که هى

ٓن «
ُ
الَهک

ٓ
٬

َ
ىا ا

ُّ
ّؾ٬

َ
شىیی ؾق کا٤ف، هن  شىیی ؾق ٬لن، هن ِك٨ه يىیىیؿ، قیم بحكاٌیؿ. هن ِك٨ه های ؼىؾجاو قا که با آو هی؛ وك ٬لن۽»ا

اّقُبىا «شىیی ؾق هكکبٖ  ِك٨ه
َ
ىّقُکٓن َو ٬ ُٙ شىیی  يىیىیؿ به هن يمؾیٯ بًىیىیؿ و ؾق کا٤ف ِك٨ه ؛ وٙىقی قا که ؾق کا٤ف هی»َبٓیَى ُو

َم١َاّيَی «کًیؿ. 
ٓ
ُؿوا ال ُّ ٓ

 يىیىی پكهیم کًیؿ. قوی و لیاؾه ؛ هٙالب اللم قا بًىیىیؿ. ال لیاؾه»َوا٬

های لایؿ و جىو١ه های لایؿ، اوحؽؿام ل ایصاؾ ؾوحگاهها قا جکكاق کًًؿ، به ایى ٌکل ؼىاهؿ بىؾ که ااگك اهكول بؽىاهًؿ ایى ظك٦

 ۾های بیهىؾه و و٬ث جٕییٟ کى، ؼىؾؾاقی کًین. يىیىی های لایؿ، ؼىؾؾاقی کًیؿ. ی١ًی بایؿ ال کا٤فپكاکًی و لیاؾه ؾاؾو

 یٯ ه٭یاوی اللم اوث، یٯ ه١یاقی اللم اوث بكای ایًکه ببیًین  ٠ؿالث چه شىقی جؤهیى هی
 
های ٠ؿالث ؾق بؽًٌىؾ؟ ی١ًی وا١٬ا

ی، بؽًهای ٨كهًگی، بؽًبؽً -هؽحل٧ هكا٠ات ٌؿه یا يه؟ ٨كْ کًیؿ ؾق بؽً آهىلي و پكوقي یا  -های ا٬حّاؾیهای آهىٌل

ٌىؾ؟ ایى بایؿ هٍؽُ ٌىؾ جا بحىايین آو ه١یاق قا ؾق  ؾق بؽً آهىلي ٠الی، ه١یاق ٠ؿالث چیىث؟ چگىيه ٠ؿالث جؤهیى هی

ٌىؾ. بًابكایى  و ؾق ه٭ام ٠مل و ؾق ه٭ام اشكاء، به آو ٠ؿالث هىقؾ يٝك بكوین. جا يؿايین، ج١كی٧ يکًین، يمیها ؾاؼل کًین  قیمی بكياهه

های  های هؽحل٧، ؼىؾي یٯ چیم ههمی اوث. ٨كْ کًیؿ ؾق ِك٦ بىؾشهج١ییى کكؾو ٌاؼُ و ه١یاق بكای ٠ؿالث ؾق بؽً

ٌىؾ ايىاو ؼا٘كشمٟ ٌىؾ که ؾق ِك٦  ؿالث به چیىث؟ چگىيه هیق٠ایث ٠ -کًن که ظاال ؾق بؽً ٨كهًگ هى اٌاقه هی -گىياگىو

 ۿ؟ ایًها ه١یاق و ٌاؼُ اللم ؾاقؾ.ها ق٠ایث ٠ؿالث ٌؿ یا يٍؿ ایى بىؾشه
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 اًوجبى التلبدی.4.49.2

او آیؿ و اوكا٦ ؾق ي های ایى کٍىق و هًابٟ ٘بی١ی و يیم ؾق آيچه که با لظمث لیاؾ به ؾوث هیاوكا٦ ؾق ذكوت ٠مىهی و هىشىؾی

های ای اوث که ها ؾق وال گفٌحه و وال ی ه٭ابل آو جىِیه ها بؿ اوث. اوكا٦، ي٭ٙه ی ایى و آب و ايكژی و يیكوی ايىايی، همه

قیمی ايصام  اوث. اگك بؽىاهین با اوكا٦ هباقله کًین، بایؿ بكای ایى کاق بكياهه» ايٕباٖ«٬بل ال آو ٠كْ کكؾین که ٠باقت ال 

و   ٠مىهی  قوی و يابىؾ کكؾو اهىال ی اول هى، هباقله با اوكا٦ و لیاؾه ولحی ايصام ؾهًؿ. بًابكایى، جىِیهگیكؾ و آو قا هىئىالو ؾ

 ۻگكؾؾ. اهىال ٌؽّی اوث؛ چىو اهىال ٌؽّی هن، به يعىی به اهىال ٠مىهی بكهی

 ۼای و ج١اؾل بیى هًابٟ و هّاق٦ ؾولث.اهحمام به يٝن و ايٕباٖ هالی و بىؾشه

 ثٌذی دس هلشف هٌبثغ هبلی اٍلَیت.4.49.3

ٌما که هىئىل هىحیؿ و بؽٍی ال بىؾشه ؾق اؼحیاقجاو اوث، ؾق ِك٦ و ؼكز بىؾشه هن بایؿ ؼیلی ؾ٬ث کًیؿ. یکی ال 

ای اوث، به ایى  ؼىاهین بکًین که هىحلمم همیًه ٘ىق يباٌؿ که ها هك ا٬ؿاهی که هی های ج٭ىای ٌما همیى اوث. ایى هٍؽّه

ه٩یؿ بىؾو ایى کاق، کا٨ی يیىث بكای ایًکه ها ایى همیًه   ؿام، ا٬ؿام ه٩یؿی اوث. ایى کا٨ی يیىث. ِك٦اکح٩ا کًین که ایى ا٬

او و ؾق قا بکًین. ؾق ٌكایٗ کًىيّی ها، بایؿ اولىیث ؾاٌحه باٌؿ. بؿوو اولىیث، همیًه کكؾو شایم يیىث. ب١ٕی ها ؾق هعیٗ کاٌق

او ب١ٕی کاقها قا هی کًًؿ؛  ها و و٩كها قا بكگماق هیها و ههمايیو ب١ٕی ال اشحما٠ات و ؾ٠ىت کًًؿ؛ ب١ٕی ومیًاقها ؾ٨حٌك

ها ٨ىایؿی هن ؾاقؾ؛ اها ایى ٨ایؿه ؾاٌحى کا٨ی يیىث. ؾق ظالی که ؾقآهؿهایماو هعؿوؾ و يیالهایماو بىیاق لیاؾ  بالٌٯ ایى

 ۽ها قا ق٠ایث کًین. اوث، بایؿ اولىیث

 گشایی اص تـشیفبت ٍ تدول پشّیض.4.49.4

 ؾق هصله، يمایًؿگاو گًٍگی  ق٨حاق کًیؿ. البحه ها جىِیه يمی  و ِعیط  جىايیؿ، هًٙ٭ی هی  كچهه
 

کًین و جى٬ٟ هن يؿاقین که هرال

قوی و اوكا٦ يٍىؾ و کاقهای  گىیین لیاؾه ها هی -ایؿ ٘ىقین، يه ٌما ایى گىيه يه ها ایى -و جًٍگی بکًٍؿ و لهؿ به ؼكز ؾهًؿ

ها هبل٣ ؼیلی کاليی هن ؾق هصله يٍىؾ؛ اها ی ایى ؼكز ؾی ايصام يگیكؾ. همکى اوث وكشمٟ همههای بیؽى٬ا٠ؿه و ؼكز بی

 ۾کًیؿ. قاه و شهث قا هٍؽُ هیؾهیؿ و  ها الگى هی و٬حی ٌما ایى قاه قا ٬ٟٙ کكؾیؿ، ؾوث هكؾم و ؾوحگاه

 پشّیض اص اػشاف.4.49.5

ؼىبی اؾاقه کًؿ و  جىايؿ ؼىؾ قا به ٍىق ها، کٍىق ذكوجمًؿی اوث و هیکًن. ک هًابٟ هالی کٍىق جىِیه هی  ق٠ایث  قا به  همه  هى

قیمی کًؿ و جٕمیى و جؤهیى يمایؿ؛ اها هٍكوٖ بك ایًکه هىاقؾ  جىايؿ به ٤یك ال لهاو ظال، لهاو آیًؿه قا هن پایه بىالؾ. ظحی هی

اوكا٦ بؿ اوث و ال يٝك ٌك٠ی، گًاه و ظكام  قوی يٍىؾ. ذكوت، به ٌکل ِعیعی هىقؾ هالظٝه ٬كاق گیكؾ و ؾق آو، اوكا٦ و لیاؾه

ث اوث و هؽّىَ کىاو ؼاِی يیىث. همه  ٌىؾ. ال يٝك ه٫ًٙ ٠٭اليی و اؾاقه هعىىب هی ی کٍىق هن، یٯ کاق همًىٞ و ٌل

، بًابكایى -هن هىئىالو و کاقگماقاو و کىايی که هؤهىق ايصام کاقهایی ؾق ؾولث هىحًؿ و هن آظاؾ هكؾم -هى٩ًٜؿ اوكا٦ يکًًؿ

هن هىئىالو و هن آظاؾ  -کًین ال اوكا٦ شلىگیكی ٌىؾ و به ج١بیك بهحك، با اوكا٦ هباقله ٌىؾ؛ هؽا٘ب ها همه اگك ها جىِیه هی

 ۿهىحًؿ. -هكؾم

ای اوث که هى ؾق پیام يىقولی ؼٙاب به هلث ٠میم ایكاو ٠كْ کكؾم؛ و  ی همیى پیٍك٨ث و ٠ؿالث، آو هىئله یٯ ا٬ؿام اواوی ؾق لهیًه

ها و جٕییٟ اهىال شاه١ه اوث؛ ایى بىیاق  ی با اوكا٦، ظكکث ؾق ومث اِالض الگىی هّك٦، شلىگیكی ال ولؽكشی ی هباقله لهآو هىئ

های هح١ؿؾی ؾق کًین. هى ؾق همیى ؾیؿاق اول وال، ؾق يىبث ی ههمی اوث. البحه باق اولی يیىث که ها ایى هٙلب قا هٙكض هی هىئله
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 ۻ٦ۻ

 

شىیی هٙالبی قا ٠كْ کكؾم؛ اها ایى  ی ولؽكشی و جٕییٟ اهىال و لموم ِك٨ه ی اوكا٦، ؾق باقه باقهؾق شا ؼٙاب به هكؾم ٠میمهاو همیى

 ۻچًاو که بایؿ و ٌایؿ بكآوقؾه يٍؿه اوث. هىئله جمام يٍؿه اوث؛ ایى ه٭ّىؾ، آو

 افالزات اداسی َ التقادی.4.51

 اًدبم اكالحبت اداسی ٍ التلبدی.4.51.1

قوايی به هكؾم، جؤهیى کكاهث و ه١یٍث کاقکًاو، به  ٕائی ؾق شهث: ا٨مایً جعكٮ و کاقآیی، بهبىؾ ؼؿهثو ٬  اؾاقی  يٝام  اِالض

های  های هىالی، جؤکیؿ بك جمكکملؾایی ؾق ظىلهکاقگیكی هؿیكاو و ٬ٕات الی٫ و اهیى و جؤهیى ٥ٌلی آياو، ظف٦ یا اؾ٤ام هؿیكیث

 ۼبا آو و جًٝین ٬ىايیى هىقؾ يیال.اؾاقی و اشكایی، پیٍگیكی ال ٨ىاؾ اؾاقی و هباقله 

  تذٍیي لَاًیي هٌبػت.4.51.2

جىايؿ هن ه٭ؿاقی ایى قا شمٟ کًؿ. بایؿ ؾيبال ایى باٌیؿ که  جك کًؿ؛ هی جىايؿ ٌکا٦ بیى ٨٭یك و ٤ًی قا ٠می٫ ٌما هی  ٬ايىّو   یٯ

وشىؾ آوقؾه یا ؼىاهؿ  های ا٬حّاؾی به ق ١٨الیث]لفا[ اِالض ه٭كقاجی که ايعّاقهایی ؾ ۽ایى ٨اِله قا کن و ایى ٌکا٦ قا ُپك کًیؿ.

و کاقآهؿ کكؾو يٝام بالقوی و يٝاقت، و اِالض   بیًی ٌؿه ؾق ٬ايىو اواوی و هّالط کٍىق، ج٭ىیث آوقؾ با ق٠ایث هىاقؾ پیً

 ۾٬ىايیى و ه٭كقات ؾق شهث ق٨ٟ جؿاؼل هیاو وٜای٧ يهاؾهای يٝاقجی و بالقوی ]بىیاق اهمیث ؾاقؾ[.

 ض اص توشکضگشایی دس تـکیالت اداسیپشّی.4.51.3

٘ىق ٬هكی ؾق هىاقؾی ال ایى  هكکمگكیمی و ؾوق ال هكکمگكایی ؾق ٘بی١ث شمهىقی اوالهی هىث. همکى اوث به  ظالث  يىٞ  یٯ

 ۿقیمی ؾوحگاه، هماو اوث. و بكياهه٘بی١ث جؽل٧ بٍىؾ؛ اها ٘بی١ث ؾوحگاه 

 ًکذاسی اػالهیالحؼٌِ ٍ تکیِ ثش ثب ّبی لشم تـکیل كٌذٍق.4.51.4

ها قا ها هىا٫٨ يیىحًؿ؛ ولی ها هىا٨٭ین و وشىؾ ایى ًِؿو٪العىًه، کاق بىیاق ؼىبی اوث. البحه، ب١ٕی ٬كْ  ًِؿو٪  جٍکیل

گ٩حًؿ  آهؿيؿ و هی ها هیالعىًه هحكجب يیىث که ب١ٕی های ٬كْؾايین. هیچ هٍکل ا٬حّاؾی هن بك جٍکیل ًِؿو٪ ه٩یؿ هی

کًؿ؛ بلکه چیم بىیاق ؼىبی اوث.  لاوث و يه هٍکل ا٬حّاؾی ایصاؾ هی لاوث و ال ایى ٬بیل. يه جىقم قمها جى١٨الیث ایى ًِؿو٪

های کًًؿ، يه ًِؿو٪ به ٘ىق ياگمیك ایصاؾ هی -که ؾق ِىقت يیال و اظحیاز، هصبىقيؿ يٍك اوکًان بکًًؿ -هاجىقم قا بايٯ

ؾهًؿ. او  گفاقيؿ و به ِؿ ي٩ك آؾم هعحاز هی شا هیکًٍؿ و ؾق ایى هی ای قا ال ؾوث ِاظبً العىًه که پىل ايبىه و ايباٌحه ٬كْ

کًؿ و  ايؿاؼث، ایى بیچاقه هن ال آو پىل اوح٩اؾه هی کكؾ و آو قا به گكؾي هی هن اگك ؾوحً بىؾ، ال ایى پىل اوح٩اؾه هی

کًؿ. ال لعاٚ  هایً قا جؤهیى هی بچهؼكؾ، یا لبان ٌب ٠یؿ  ای هی کًؿ، یا بكای لهىحايً آـو٬ه بكؾ و ؾقهاو هی هكیًٕ قا هی

 هٍکلی ایصاؾ يمی
 

کًؿ؛ بلکه ٠الوه بك وؿ ٨٭ّك ٨٭كا و هىحمًؿاو ؾق  هىالیى و ه١یاقهای ا٬حّاؾی، هیچ اٌکالی يؿاقؾ و اِال

 ال هىئىالو ـی ی ؼىؾ، ؾق شاه١ه ؼیك هن ایصاؾ هی هعؿوؾه
 
ولاقت چه ؾق ولاقت ا٬حّاؾ و ؾاقایی و چه ؾق  -قبٗ کًؿ. هى، شؿا

-ؼىاهن که به جىو١ه و شكیاو ِعیط ایى ًِؿو٪ هی -العىًه اقجبا٘ی ؾاقيؿ های ٬كْکٍىق و چه ؾق شاهایی که با ایى ًِؿو٪

های ه٭ؿن و ١ٌاقهای های يیٯ و لبانی يام های بؿؼىاهی هىحًؿ که ال همه ها کمٯ کًًؿ جا هكؾم اوح٩اؾه يمایًؿ. البحه، آؾم

ها قا به ؾوحگاه ه١ك٨ی کًیؿ و يگفاقیؿ ياًٌاؼحه بمايًؿ و  کًًؿ. ایى العىًه وىءاوح٩اؾه هی ی ٬كْهاؼىب و يیم ال ایى ًِؿو٪

 هىشب ٨ایؿه و  چًاو آو -ی ؼىؾ اؾاهه بؿهًؿ. هىاٜب باٌیؿ کاق قا ؾ٬ی٫ و ِعیط و ٘ب٫ ه٭كقات به وىءاوح٩اؾه
 
که ظ٭ی٭حا

 ٦ايصام بؿهیؿ. -ِالض هكؾم باٌؿ

                                                           
ا٠ٕلیه الىالمٔ،  ۻ  .٨٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت ٠لی بى هىوی الٔك

 .٨٧۽ۻ/ ۺۻ/ ۻۼ  های کلی بكياهه پًصن جىو١ه جىوٗ قهبك ه١ٝن اي٭الب، . ابال٢ ویاوثۼ

 .۽٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ٧ۼ  هصله ٌىقای اوالهی،  . بیايات ؾق ؾیؿاق يمایًؿگاو ه٩حمیى ؾوقه۽

 .٧٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۺ۽،  وىم  واله پًس  . پیام به قیاوث هعحكم شمهىقی ؾق ؼّىَ ویاوحهای کلی بكياهه۾

 .ۺ٧۽ۻ/ ۺۻ/ ۼۻ. بیايات ؾق شمٟ ا٠ٕای ٌىقای اؾاقی اوحاو بىٌهك، ۿ

 .٦٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۼۻل هىح٩١ٕاو و هعكوهاو، کًًؿه ا های ؼؿهاجی و ظمایث. بیايات ؾق ؾیؿاق با شم١ی ال هىئىالو و کاقکًاو يهاؾها و والهاو٦



 ۼ٦ۻ

 

ی بىیاق ههمی اوث. اگك بحىايین ایى  ؾق شاه١ه به ٌکل اوالهی هٙكض کكؾو و ؾاؾووحؿ کكؾو هىؤله پىل قا  اوالهی  بايکؿاقی

ها و وًگكها يیىث.  ظ٭ی٭ث قا به ه١ًای شاهٟ کلمه ؾق شاه١ه به وشىؾ بیاوقین، ٨حط ٠ٝیمی ؾق ؾيیا ؼىاهؿ بىؾ. ٨حط، ٨٭ٗ ٨حط ٬ل١ه

ای شاهٟ و کاهّل هىئله، اشكا و پیاؾه کًًؿ، بمقگحكیى وًگك ا٬حّاؾی اهكول ؾيیاوث. اگك کاقگماقاو ؾوحگاه بايکی بحىايًؿ ایى قا به ه١ً

ؼّىِیث بايکؿاقی اوالهی و ال لىالم آو، ؾاؾووحؿ پىل بك اوان ٤یك قبا، جًٝین هباؾالت پىلی بك اوان ٬ىايیى اوالهی و ه١اهالت 

ۻآیؿ. ها به وشىؾ يمی اؼحال٦ ٘ب٭اجی و اهرال ایىها ٜلن و اوحرماق و کًم و جب١یٓ و  اوالهّی ِعیط اوث، که ؾق آو


 های خقُفی ی بهیًٍ اص عشهایٍ اعتفادٌ.4.51

 گزاسی ػبلن تَخِ ثِ ػشهبیِ.4.51.1

ؼىاهی ؾق شایی  ی ؼىؾٌاو هّك٦ يکًًؿ. ٌما اگك هی کىايی که پىل و اهکاو ؾاقيؿ، ایى پىل قا ٨٭ٗ بكای اوح٩اؾه

گىیین هیچ  قوايؿ؟ ها يمی ی، ٨٭ٗ به ٨کك ایى يباي که ایى کاق چ٭ؿق به هى وىؾ هیگفاقی کًی و به کاقی بپكؾال وكهایه

گفاقی  گفاقی هٕك يکًیؿ. وكهایه ی کٍىقجاو قا هن بکًیؿ. وكهایه گىیین هالظٝه ی ٌؽُ ؼىؾجاو قا يکًیؿ. هی هالظٝه

يکًیؿ. کىايی که پىل و اهکايات ؾاقيؿ، وشؿاو گفاقی  بكؾ وكهایه ٨ایؿه يکًیؿ. ؾق کاقی که جىلیؿ آو، هملکث قا به پیً يمی بی

 ۼؾیًی و اظىان هىئىلیث ؾاٌحه باًٌؿ.

 ۽ های ٬ايىيی و هٍكوٞ.های ياٌی ال قاه يهاؾو به واليؿگی و کاقآ٨كیًی، و ظ٩ٛ ظكهث ؾاقائی گفاقی، و اقز وكهایه  ظ٩ٛ اهًیث

ؿها و ٌکى٨اییهای ؼاقشی بایؿ به ٌکلی باٌؿ که ا٬حّاؾ کٍىق ال آو و شفب وكهایه های ىؾ ببكؾ، يه لیاو. ها ب١ٕی ال ٌق

ؾق جهكاو به هى گ٩ث که ها ؾق هؿت چًؿ قول، ال یٯ کٍىق   ولیك هالمی باؾکًکی قا ؾق بكؼی ال کٍىقهای ٌك٪ آویا ؾیؿین. يؽىث

گی باٌؿ که اگك ذكوجمًؿ به یٯ کٍىق ٨٭یك جبؿیل ٌؿینٖ ایى ؼىب اوث؟ٖ ی١ًی وكيىٌث ا٬حّاؾ کٍىق ؾق ؾوث یٯ جاشك ٨كي

 ۾ای، ؾق ٜك٦ چًؿ قول به ؼاٮ ویاه بًٍايؿ و ٨لس کًؿٖ اقاؾه کكؾ، بحىايؿ کٍىقی قا با هیلیاقؾها ؾالق گكؾي وكهایه

 تأهیي اهٌیت التلبدی.4.51.2

 ۿهن ؾیگك يؽىاهؿ بىؾ. اگك اهًیث يباٌؿ، ٠ؿالث اشحما٠ی هن يؽىاهؿ بىؾ.   ا٬حّاؾی  يباٌؿ، ١٨الیث  اگك اهًیث

های  کًًؿ؛ اگك کىايی وكهایه های ا٬حّاؾی قا يااهى هی، بؽً ؾیگكی ال يااهًی اوث. آو کىايی که هعیٗ ا٬حّاؾی  ًیيااه

کًًؿ و به وىؾ ؼىؾٌاو  های کىچٯ و اهکايات هكؾم قا يابىؾ هی ها، ایى وكهایه ها با کاقهای ٤یك ٬ايىيی، با لقيگی کىچکی ؾاقيؿ، ایى

های ها، با جىلٗ بك ٬ىايیى و ه٭كقات و گكیمگاه باالجك ال ایى، اهکايات ؾولحی و ٠مىهی قا با لقيگی هایی که کًًؿ. آو هّاؾقه هی

های ا٬حّاؾی ها هعیٗ گفقيؿ؛ ایى های ٌؽّی يمی کًًؿ و هكشا که بحىايًؿ، ال وىءاوح٩اؾه ٬ايىيی، به ي٩ٟ ؼىؾٌاو هّاؾقه هی

های ال ٬ايىو ا٬حّاؾی بیماق اوث، یکی ال چًؿ ٠لث، وشىؾ همیى گكیمگاه کًًؿ. ٌما ببیًیؿ اگك ؾق یٯ کٍىق ؤٟ قا يااهى هی

های ؼىؾٌاو قا پك کًًؿ و اهکايات هكؾم و ؾولث قا به ي٩ٟ و ها وىءاوح٩اؾه کًًؿ و شیب جىايًؿ با اوح٩اؾه ال ایى اوث که کىايی هی

 ٦ومث ؼىؾٌاو بکٍايًؿ.

 ػبصی خلَكی گؼتشؽ.4.51.3

های ؼّىِی و ج١اويی ؾق بكؼىقؾاقی ال  ؾولحی و ٠مىهی که ١٨الیث ا٬حّاؾی ؾاقيؿ يىبث به بؽً های ]با[ ٠ؿم جكشیط بؽً

]البحه[ اهك واگفاقی هئوىات ا٬حّاؾی ؾولث به  ٧والی قا گىحكي ؾاؾ[. جىاو ؼّىِی اهحیالات و ؾوحكوی به ا٘ال٠ات ]هی

                                                           
 .٦٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ٧ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق با گكوه کریكی ال آلاؾگاو، هىئىالو بًیاؾ هىح٩١ٕاو و شايبالاو و....،ۻ

 .ۼ٧۽ۻ/ ۼۺ/ ۿۻ، »قول ه١لن«و » قول کاقگك«. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو و ٨كهًگیاو کٍىق، به هًاوبث ۼ

 .٧٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۺ۽،  ی وىم واله ی پًس های کلی بكياههقی ؾق ؼّىَ ویاوث. پیام به قیاوث هعحكم شمهى۽

 .ۺ٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۺۻ  . بیايات ؾق ؾیؿاق گكوه کریكی ال اًِا٦،۾

إٞٔ ؾق هٍهؿ ه٭ؿن،ۿ  .٧٩۽ۻ/ ۻۺ/ ٦ۺ  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت ٔق

ا ٦ٕٞ  .٧٩۽ۻ/ ۻۺ/ ٦ۺ  ٔ ؾق هٍهؿ ه٭ؿن،. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت ٔق

 .٧٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۺ۽  وىم،  واله پًس  های کلی بكياهه. پیام به قیاوث هعحكم شمهىقی ؾق ؼّىَ ویاوث٧



 ۽٦ۻ

 

]بایؿ وك٠ث  ۼه هًٝىق جؤهیى ٠ؿالث اشحما٠یؾق وٙط ٠مىم هكؾم ب  هالکیث  ]و[ گىحكي ۻ های ج١اويی و ؼّىِی بؽً

  بگیكؾ[.

 و راهکارهای رفع موانع راهبردها

 ی ػوَهی سفغ هَاًغ پیـشفت ٍ ػذالت  ساّجشدّب ٍ ساّکبسّب.1

 -ال لو و هكؾ و ؾؼحكاو و پىكاو   -های ٠میم  ؼىاهن ال هصمىٞ ایى ٠كایٓ بكای ٌما هكؾم ٠میم، بؽّىَ شىاو آيچه که هى هی

ی، کٍىق یقویاقو  ی بمقگی با هىايٟ ظٕىق ؾاقؾ و ؾق ایى ٠كِهیقویاقو  گیكم، ایى اوث که کٍىق ها، هلث ها ؾق یٯ ٠كِهيحیصه ب

  جىاو همه ؾايین که با جالي هی کًین؛ هی ی هییکًین؛ اظىان ٬ؿقت و جىايا کًؿ. ها اظىان ياجىايی يمی اظىان ٧١ٔ يمی

ی یها لوقآلها ، هىايٟ ٘بی١ی اوث؛ با ایى هىايٟ ٘بی١ی به ٌکلی بایؿ بكؼىقؾ کكؾ و با آوایى هىايٟ قا ال بیى بكؾ. بكؼی ال هىايٟ

هٍکالجی اوث که ؾٌمًاو پیٍك٨ث ایى کٍىق ؾق بكابك قاه ایى  کكؾ. ب١ٕی ال هىايٟ، هىايٟ جعمیلی اوث، هىايٟ ویاوی اوث،

 ۽ؼىقؾ کكؾ.ها به ٌکل ؾیگكی بایؿ بك کًًؿ؛ با ایى هكؾم به ِىقت هايٟ ایصاؾ هی

 هايذگی  باصگؾت بٍ اعالم؛ تًها ساٌ خبشاو ػمب.1.1

های ؾیکحاجىق و هىحبؿ، آلاؾی ال  ؾهؿ؛ هن آلاؾی ؾق هعیٗ ليؿگی ؼىؾٌاو آلاؾی ال ٬ؿقت و آلاؾی هی  ها اوح٭الل اوالم به هلث

ب ؼكا٨ات و شهالث ّْ ت ا٬حّاؾی و ٨ٍاق ویاوی اوحکباق. ها و هن آلاؾی ال کمًؿ ٬ؿق ٨کكی های شاهاليه و کس ها، آلاؾی ال ج١

بیى ٘ب٭ات   ؾهؿ. آو پیٍك٨ث ا٬حّاؾی که ٨اِله ا٬حّاؾی همكاه با ٠ؿالث اشحما٠ی هن هی  ها ق٨اه و پیٍك٨ث اوالم به هلث

ؾهًؿ  پیچًؿ و اقائه هی ا٬حّاؾی که اهكول کٍىقهای ٤كبی بكای هكؾم ؾيیا هی  هكؾم قا لیاؾ کًؿ، هىقؾ يٝك اوالم يیىث. آو يىؽه

ه هی
ْ
گك٨حى ٘ب٭اجی ال  ٌؿو و لیك ٨ٍاق ٬كاق ٌؿو و ٨٭یك بكؾ و به ٬یمث ١ٔی٧ کًؿ و قوي٫ ا٬حّاؾی قا باال هی که ٘ب٭اجی قا هك٨

پىًؿؾ. ق٨اه ا٬حّاؾی همكاه با ٠ؿالث، همكاه با قوض هىاوات و همكاه با قوض بكاؾقی، بال  ٌىؾ؛ ایى قا اوالم يمی شاه١ه جمام هی

ها به بكکث بالگٍث به اوالم، به بكکث ٠مل به اوالم، به بكکث ظاکمیث اوالم  ایى گك٨حاقی  آیؿ. همه ؾوث هی به اوالم  ؾق وایه

 ۾ٌىؾ. بك٘ك٦ هی

 هتکی بٍ ایماو کاس.1.2

ی ؾقؾهای یٯ هلث، جالي و کاق اوث؛ کاّق هحکی به ایماو و اهیؿ،  ؾقوی که ؼىؾ ها بایؿ بگیكین ایى اوث که بؿايین ٠الز همه

ای آ٬اٖ ال ؾوث ها چه «کىل، هلث يااهیؿ و هلحی که بگىیؿ:   ی ؾقؾهای یٯ هلث اوث. هلث بیکاق، هلث جًبل، هلث الز همه٠

این، به  ، چًیى هلحی به شایی يؽىاهؿ قویؿ. آيچه ها به ؾوث آوقؾه»جىايًؿ بکًًؿ ها هك کاق که بؽىاهًؿ، هی آیؿ، آو کاقی بكهی

بکلی  -ها وال و١ی کكؾه بىؾيؿ ؾق او جمقی٫ کًًؿکه ؾق ٘ىل ؾه -ؾق ایى هؿت، ایى قوظیات قاؼا٘ك ایى بىؾه اوث که هلث ها 

ی کاق کكؾو  ؾوق قیؽث. هلث ها هلحی اوث بااهیؿ و هئهى. ایى که ايىاو اظىان ٠صم بکًؿ، ٤لٗ اوث؛ ایى که ايىاو ظىِله

يٍصى بایؿ کاق کًؿ، قوظايی بایؿ کاق کًؿ، ِاظب وكهایه يؿاٌحه باٌؿ، ٤لٗ اوث. شىاو بایؿ کاق کًؿ، هعّل بایؿ کاق کًؿ، ؾا

بایؿ کاق کًؿ، کاقگك بایؿ کاق کًؿ؛ هكکؿام کاق ؼىؾٌاو قا بکًًؿ. ١٨ال ١ًِحی و ١٨ال کٍاوقلی بایؿ جالي کًًؿ؛ ١٨ال ویاوی و 

٘ىق  ىق اوث. و٬حی ایىها به ومث هؿ٦ وكبلًؿی و پیٍك٨ث قولا٨موو ایى هلث و ایى کٍ اشحما٠ی بایؿ جالي کًؿ؛ همه ایى

ه ؾق ایى چًؿ قولی که ؾق ایى اوحاو هىحن، ؾق هال٬ات
ْ
های هؽحل٧، ؾق ٌؿ، همه چیم پیً ؼىاهؿ ق٨ث. هى ظاال او ٌاء الل

ث کًنی شىايب ایى هىئله ظك٦ باقه ه  -هابؽّىَ ؾق هال٬ات با شىاو -های لیاؾی ؾق ـهًن هىث که هكچه ٨ِك
ْ
او ٌاء الل

 ۿن کكؾ.ها قا ٠كْ ؼىاه آو

                                                           
 .٧٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۺ۽  وىم،  واله پًس  های کلی بكياهه. پیام به قیاوث هعحكم شمهىقی ؾق ؼّىَ ویاوثۻ

 .۾٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۼۺ  ٬ايىو اواوی، ۾۾های کلی اِل  . ابال٢ ویاوثۼ

 .ۻ٩۽ۻ/٧ۺ/ۼۼ،  بیايات ؾق اشحماٞ هكؾم او٩كایى .۽

 .٧٨۽ۻ/۽ۺ/ۼۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق با هیهماياو ؾاؼلی و ؼاقشی والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۾

 .ۿ٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ٧ۻیؿاق هكؾم اوحاو ومًاو،. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾۿ
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 ۾٦ۻ

 

 تذبیش َ تالػ، ػاهل پیؾشفت.1.3

ها ذكوت ؾاقيؿ، اها ؾیى و اؼال٪  گىیًؿ ایى ؾهًؿ و هی لىظايه ب١ٕی ال کٍىقهای ذكوجمًؿ ؾيیا قا هىقؾ يٝك ٬كاق هی یٯ ٠ْؿه، واؾه

هاوثٖ ایى اٌحباه  ى آويؿاٌح يؿاٌحى و اؼال٪ ها، ياٌی ال ؾیى ٌؿو آو کًًؿ ذكوجمًؿ يؿاقيؿ؛ ها هن به هماو قاه بكوین. ؼیال هی

َْ ایصاؾ ٬ؿقت و ذكوت اوث. هك شا جؿبیك و کاق و جالي  اوث. هك کٍىقی اگك ذكوجمًؿ و ٬ؿقجمًؿ ٌؿه اوث، به ؼا٘ك ٠ىاهل ؼا

ث الهی اوث. ظْحی کىايی هن که ؾيبال هاؾیات ِك٦ّ بؿوو ه١ًىیث هی ًْ قويؿ، اگك هؿیكیث  باٌؿ، هعّىلی ؼىاهؿ ؾاؾ؛ ایى و

َٯ «ی ؾاٌحه باًٌؿ و جالي و هصاهؿت هن بکًًؿ، البحه به آو ؼىاهًؿ قویؿ: و جؿبیك ؾقوح اّء َقّبْ َٙ ّء ّهٓى ٠َ
َ

ُئال ّء َوَهَٰ
َ

ُئال ّمؿُّ َهَٰ  يُّ
ًّ

 ۻ»ُکال

 ۼایى ِكیط ٬كآو اوث؛ بعد ؾق ایى يیىث.

اق هىحمك، ؼىحه يٍؿو، ی جؿبیك، ک ی جالي ؼىؾٌاو قا بگفاقيؿ که هٍکالت قا با وكپًصه هىئىلیى کٍىق بالؽّىَ، بایؿ همه

ایًها  -ٌى٪ و ـو٪ و جىکل به ؼؿا و کمک ؼىاوحى ال ؼؿاويؿ بك٘ك٦ و ظل کًًؿ. هًٝىق ٨٭ٗ هٍکالت ویاوی و اهًیحی يیىث 

ی هىئىلیى اوث. هىئىالو ٬ىای  پیٍبكؾ ا٬حّاؾ و ٠لن کٍىق، هىائل اشحما٠ی گىياگىو هن بك ٠هؿه -شمئی ال هٍکالت اوث 

ی ؼىؾٌاو بؿايًؿ که بكای ایى هلث کاق کًًؿ؛ کاق و کاق و کاق، جؿبیك و جؿبیك و جؿبیك؛ یک  ئىالو کٍىق وٜی٩هی هى گايه و همه وه

لعٝه ٩٤لث يکًًؿ. ها یک ظكکث ؼىبی ؾاقین به ومث شلى؛ يگفاقيؿ ایى ظكکث هحى٧٬ بٍىؾ؛ يبایؿ ایى ظكکث ال ؾوق بی٩حؿ. ها 

 ۽جك کًین، ي٭اٖ کىق قا هن بگیكین. شايبه ك٨ث اؾاهه بؿهین، وك٠ث قا بیٍحك و همهؾاقین پیً هیكوین؛ بایؿ همیى ٘ىق با ایى پیٍ

یکی بایؿ جالي کًؿ ؾقن بؽىايؿ، یکی بایؿ جالي کًؿ جع٭ی٫ کًؿ، یکی بایؿ جالي کًؿ واليؿگی کًؿ، یکی بایؿ جالي اؾاقی 

کٍىق؛   هائی پیؿا کًؿ بكای پیٍك٨ث ٝن و هكجب قاهبکًؿ، یکی بایؿ جالي جصاقی بکًؿ، یکی بایؿ جالي کًؿ بكای ایًکه به ٘ىق هً

ٌىؾ، پیٍك٨ث  جك هی هك کىی يى٠ی جالي ؾاقؾ؛ همه بایؿ جالي کًًؿ. و٬حی همه جالي کكؾيؿ، همه کاق کكؾيؿ، ٌکى٨ائی وكیٟ

 4ٌىؾ. جك هی ٌىؾ، پیكولی ١ٙ٬ی بیٍحك هی

 بًذی بٍ افُل ايمالب پای.1.4

٫ ٌؿه اگك کاوي کًین ؼىاهین ؾیؿ که ها ؾق
ْ
این، به ؼا٘ك آو بىؾه اوث که به اِىل اي٭الب  گفٌحه هكشا که جى٨ی٫ ؾاٌحه و هى٨

اِىل الهی و اوالهی و  ؼا٘ك آو بىؾه اوث که کن و بیً ال این، به هكشا ياکاهی ؾاٌحه این. آو قا ق٠ایث کكؾه اظحكام گفاٌحه و

ها ؾق ؾاؼل،  ل اي٭الب اوث. البحه، ؾٌمًاو ال ؼاقز و ایاؾی آوهای ها، به بكکث اِى این. پیٍك٨ث اي٭البی، ايعكا٦ پیؿا کكؾه

های اي٭البی،  بًؿییکًًؿ که پا يىیىًؿ و جبلی٣ هی آلىؾ هی کًًؿ که ٠که ایى قا وايمىؾ کًًؿ. هىـیايه و ؼباذث کىًٌ هی

گٍاوث، و هٍکل قا بك٘ك٦  اهگٍا و ق  آ٨كیى اوثٖ يه؛ ایى، ؾقو٢ و ا٨حكاوث. پایبًؿّی اي٭البی بكای هلث و ؾولث، گكه هٍکل

اوث، ايعكا٦ ال اِىل اوالم و اي٭الب اوث؛ چه ؾق ٠مل ها و چه ؾق ٨کك ها. گاهی همکى اوث ٨کك  وال آيچه که هٍکل کًؿ. هی

يگاه   -شًگ جعمیلی -واله  ٌما به ِعًه شًگ هٍث آ٨كیى اوث. ایى هن هٍکل هن اي٭البی باٌؿ؛ ولی ٠مل، اي٭البی يباٌؿ.

ؾهؿ. ؾقویاوث ؼاقشی يگاه کًیؿ. آيصا هن ایى ٬ٕیه، ؼىؾي قا  ا ایى ٬ٕیه، ؼىؾي قا به قوًٌی و ؤىض يٍاو هیکًیؿ. آيص

 ۿقیمی، بایؿ ایى قا ق٠ایث کًین. اوث. ؾق بكياهه ٘ىق همه هىائل ؾیگك يیم همیى کًؿ. ؾق به ؤىض آٌکاق هی

 های ايمالبتُخٍ خذی َ ػملی بٍ اسصػ.1.5
  ی ؼىاهؿ که شىاياو بیٍحك به ایى يکات جىْشه کًًؿ. بؽّىَ ٠ًاِكی که ؾق لهیًه لم ٌؿ. ؾلن هیوه ٠ًّك ؾق ایًصا ال 

هایی که اي٭الب بكاوان های ویاوی جؤذیكگفاقيؿ، ؾقوث جىْشه کًًؿ. وه ٠ًّك ؾق ایًصا اواوی اوث: یکی ایًکه اقلي١ْ٨الیث

٘ىق يباٌؿ که  ها قا با هن ببیًًؿ. ایىا ظكاوث ٌىؾ. ؾوم ایًکه ایى اقليه ها پؿیؿ آهؿه اوث، هىقؾ جىْشه باٌؿ و به ٌْؿت ال آو آو

ؾاقی جىْشه کًؿ، اها به آلاؾی  ؾاقی جىْشه يکًؿ؛ یا به ؾیى و ا٬حّاؾی جىشه کًؿ، اها به ؾیى  یکی به اوح٭الل ویاوی و ٨كهًگی

                                                           
 .ۺۼ  اوكاء،  آیه  . وىقه هباقکهۻ

 .ۻ٨۽ۻ/٧ۺ/٧ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال پاوؿاقاو، ۼ

 .٨٨۽ۻ/ۻۻ/٦ۺ، بهمى ۶ؾیؿاق هكؾم هاليؿقاو ؾق والگكؾ ظماوه  . بیايات ؾق۽

 .ۻ٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ۺۻی قول هلی هباقله با اوحکباق شهايی، آهىلاو و ؾايٍصىیاو ؾق آوحايه ايات ؾق ؾیؿاق ؾايً. بی۾

 .ۼ٧۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ  ،ۼ٧۽ۻ. پیام يىقولی به هًاوبث ظلىل وال ۿ
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 ۿ٦ۻ

 

٘ىق باٌؿ، کاق يا٬ُ ايصام  هكؾم جىشه يکًؿ. اگك ایى٨کك جىْشه يکًؿ؛ یا به آلاؾی ٨کك و بیاو جىْشه کًؿ، به ظ٩ٛ ؾیى و ایماو 

ها های ظکىهحی هىحًؿ که بایؿ به جمام ایى اقلي ها جىْشه ٌىؾ. باالجك ال همه، ؾوحگاهی هصمى٠ه اقلي گیكؾ. بایؿ به همه هی

و وکىو و وکىت هىشب و ظكاوث ٬كاق ؾهًؿ. ٠ًّك وىم، ظكکث به شلى اوث. قکىؾ   ها قا هىقؾ ظ٩اٜث ی آو جىْشه کًًؿ و همه

اي ویكايی اوث. اگك  ها کاقآیی ؼىؾي قا ال ؾوث بؿهؿ. کهًگی، ؾيبالهٌىؾ که شمىؾ و جعْصك و کهًگی به وشىؾ آیؿ و اقلي هی

بؽىاهًؿ کهًگی به وشىؾ يیایؿ، بایؿ پیٍك٨ث و ظكکث به شلى باٌؿ. ایى ظكکث به شلى، همايی اوث که هى ؾق قول جاوى٠ا ال آو 

های اي٭الب يباٌؿ، شاه١ه ؾچاق ياکاهی ج١بیك کكؾم. اگك اِالظات، پیٍك٨ث و يىآوقی بكاوان اقلي» ات اي٭البیاِالظ«به 

ها جعْىل و ها جب١یٓ ٬ائل يٍىین، ؾق چاقچىب اقليها جىْشه کًین؛ ؾق اقليؼىاهؿ ٌؿ. ایى، آو اِىل اواوی اوث. به اقلي

 ۻظكکث به شلى قا با شْؿیث جمام ؾيبال کًین.

 ی پیؾشفت  کًًذٌ  ها، تضمیى بش صیشهدمُػٍهذیشاو  يظاست.1.6
ؿ هىحیؿ   -هى اِكاق و جؤکیؿ ؾاقم که ٌما ؾووحاو ٠میم  ی  ی يٝاقت بك لیكهصمى٠ه هىؤله  -که هىئىالو باال و هؿیكاو اٌق

جىايؿ   چكؼؿ، هی  جاو هیی هىئىلیث های بیًا و بّیك و بال ٌماوث که و٬حی ؾق ؾائكه  چٍن ؼىؾجاو قا بىیاق اهمیث بؿهیؿ.

ایؿ  ِعث کاق و پیٍك٨ث کاق قا جٕمیى کًؿ. اگك چًايچه ٌما ٩٤لث کكؾیؿ، همکى اوث ؾق هماو بؽٍی که ٩٤لث کكؾه

ای قا بميؿ و ایى هاٌیى به ؼىؾی ؼىؾ  های ايىايی هرل هاٌیى يیىحًؿ که ايىاو یٯ ؾکمه يابىاهايی ايصام بگیكؾ. هصمى٠ه

های ي٩ىايی ِعیط و   ها و ؼىاهً ها، ٨کكها، يٝكها، ولی٭ه هایی ال اقاؾه های ايىايی هصمى٠ه هصمى٠ه. ٌكوٞ کًؿ به کاق کكؾو

ی ٌما ايصام بگیكؾ، همکى اوث  ٤لٗ هىحًؿ. ؼب، ایى چیمی قا که ٌما جّمین گك٨حیؿ، جؿبیك کكؾیؿ و بًاوث ؾق هصمى٠ه

های گىياگىو بكؼىقؾ بکًؿ و هحى٧٬ بٍىؾ. هرل یٯ شكیاو آبی  و اقاؾه ها ها و ٨کكها و ولی٭ه  شا با یٯ هاي١ی ال همیى ؼىاهً  یٯ

گكؾؾ. ؼب، بایؿ ایى هايٟ قا بك٘ك٦ کًیؿ.   کًؿ؛ یٯ شكیاو باقیٯ، به یٯ قیگ هن بكؼىقؾ کًؿ بكهی  که به یٯ وًگی بكؼىقؾ هی

شمهىق يىبث  ىق. البحه يٝاقت قئیهشمهىق هن همیى ش ٌىؾ هگك با يٝاقت. يٝاقت، بىیاق ههن اوث.ؼىؾ آ٬ای قئیه  ایى يمی

او يبایؿ جًا٨ی پیؿا کًؿ. چىو ولقا هىئىلیث ٬ايىيی ؾاقيؿ و ال هصله قأی ا٠حماؾ گك٨حه ايؿ و بایؿ  به ولقا، با اوح٭الل ولقا ؾق کاٌق

شمهىق  اقت قئیهها هع٩ىٚ، اها يٝ  اوح٭الل ؾاٌحه باًٌؿ. لیکى ایى يٝاقت ظحی ؾق هىقؾ ولقا هن وشىؾ ؾاقؾ. اوح٭الل ٠مل آو

 ۼهن با ٌؿت جمام بایىحی ايصام بگیكؾ.

 يقیست هؾفمايٍ؛ ػاهل پیؾشفت.1.7

ؿ و   ؾق يٝام اوالهی، اگكچه قون و وًث ايح٭اؾ و يّیعث ه٩ٍ٭ايه به هىئىلیى، یکی ال هىاهب الهی و ه٩اؼك اوالهی و هایه ٌق

کكؾو ایى  ایؿ ؾق شاه١ه بمايؿ و جىو١ه و کی٩یث بیابؿ، ولی هؽلىٖاهك به ه١كو٦ اوث و ب  اقج٭ا و پیٍك٨ث اهىق و هّؿا٪ باقل ٨كیٕه

بؿبیًی و وىءٜى به کاقگماقاو اِلی کٍىق و بؿگىیی ال آياو که به ج١ٕی٧ قوظیه، یا ج١ٕی٧   قوظیه  کاق هىحعىى و اللم با اٌا٠ه

ؼىؾ، بفق ٌٯ و   ىٌحى یا ق٨حاق هح١مؿايهآهیم ؼىاهؿ بىؾ. اگك کىايی با گ٩حى و ي شایگاه آياو بیايصاهؿ ؼٙایی بمقگ و ؼیايث

آوق شلىه ؾهًؿ، با هیچ جىشیه و بیايی  ها بی٩ٍايًؿ و ٨ٕا و ا٫٨ قا جیكه و یؤن کٍىق قا ؾق ؾل  جكؾیؿ يىبث به هىئىالو بلًؿپایه

ی، و هىئىاليی کاهال  گماق و ؼیكؼىاه به ظىاب آوقؾ. ایى کاق ؾق کٍىق ها که ال يٝاهی اوالهی و اي٭البها قا ؼؿهث جىاو آو يمی

يٝیك هیاو هكؾم و هىئىالو، و اوح١ؿاؾ و ٜك٨یحی ؾقؼٍاو بكای کاق و  هكؾهی، و هلحی بااؼالَ و ٨ؿاکاق، و ِمیمیحی بی

های  کٍىق و ؼیايث به آقهاو  ٌٯ ٔكبه به آیًؿه های ٠الن بكؼىقؾاق اوث، بی پیٍك٨ث، و ظیریحی بكشىحه ؾق شهاو و هیاو هلث

 ۽ٌىؾ و گًاهی يابؽٍىؾيی اوث. یاي٭الب هعىىب ه

                                                           
 .٧٩۽ۻ/ۼۺ/۽ۼو، ی جهكا های يمال شم١ه بیايات ؾق ؼٙبهۻ.

 .٨٧۽ۻ/٦/ۼ، شمهىقی و ا٠ٕای هیئث ؾولث بیايات ؾق ؾیؿاق قییه .ۼ

 .ۺ٧۽ۻ/۽ۺ/۽ۻ. پیام به هًاوبث والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۽
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 ها تافلی پیؾشفت هلّ  کلیذ ،ایغتادگی.1.8

شىق بایىحؿ، ایى هماو چیمی  ایى  -که ظك٦ ظ٭ی اوث و بكای ؾيیا و آؼكت او اهمیث ؾاقؾ  -که یٯ هلحی پای ظك٦ ؼىؾ ایى

لوقگىیاو و لوقهؿاقاو و ٬ؿقجمؿاقاو ه٭ابل هؿ٦ لقايؿولاو و   ٌىؾ؛ ؾقوث ي٭ٙه ها هعىىب هی اوث که کلیؿ اِلی پیٍك٨ث هلث

الىعك ایى  ؼىؾٌاو کًًؿ. با٘ل  ها قا اویك و بكؾه ها قا جعث ویٙكه بکًٍؿ و ايىاو ؼىاهًؿ هلث ٤ّب هی  ٠الن اوث که به

ظكکّث ؾٌمًاو همیى اوث که یٯ هلحی ظك٦ ظ٭ی قا ايحؽاب کًؿ، پای آو ظك٦ بایىحؿ. ایىحاؾگی پای ایى ظك٦، هن او قا به 

ٌىؾ یٯ الگى؛ کماایًکه ٌما هلث ایكاو الگى ٌؿیؿ.  کًًؿ، هی قوايؿ، هن بكای ؾیگكايی که ؾاقيؿ ال ا٘كا٦ جماٌا هی ٦ هیهؿ

جكوًؿ که هماو  گىیًؿ ایكاو الگى ٌؿ، هلث ایكاو الگى ٌؿ. و هی ها همیى اوث؛ هی  های ؾيیا هن يىبث به هىائل هًٙ٭ه جعلیل

ٌؿو پكچن اوالم و ایصاؾ يٝاهی هبحًی بك اوالم. ایى، ؼاِیث   شا هن بی٩حؿ؛ ی١ًی بكا٨كاٌحه شا ا٨حاؾ، آو  اج٩ا٬ی که ؾق ایى

 ۻ.ایىحاؾگی اوث

 ها دس خهت پیؾشفت کؾُس اعتفادٌ اص فشفت.1.9

ث هایی هىاشه اوث، هن با  يٝام شمهىقی اوالهی و کٍىق ٠میم و بمقگ و ٤ًّی ٘بی١ی ها ؾق جعْىالت شهايی، هن با ٨ِك

ثجهؿیؿهایی   ىالو ههمحكیى هىؤله ایى اوث که ال همهئبكای هى های لیاؾی ؾق پیً قوی ؼىؾ ؾاٌحین و ؾاقین. . ها ٨ِك

ث اوح٩اؾه کًًؿ.   ،هن ال لعاٚ هاْؾی و هن ال لعاٚ ه١ًىی، آیؿ، با ظ٩ٛ ٠ْمت هلی، بكای پیٍك٨ث کٍىق هایی که پیً هی ٨ِك

ؿاؾ، جىلیؿ ياؼالُ هلی قا ؾق هصمىٞ ق٬ن باالیی يٍاو ؾهؿ؛ ایى کا٨ی هؿ٦ شمهىقی اوالهی ٨٭ٗ ایى يیىث که با اق٬ام و ا٠

 ۼيیىث.

 گی بشای همابلٍآهادبیًی تشفًذهای دؽمى َ  ضشَست پیؼ.1.11

ؿکًًؿگاو شهايی هن همیى قا   -ؾهین  با ٬ٟٙ يٝك ال آهاقهایی که ؼىؾ ها هی  -ؼىٌبؽحايه کٍىق ؾق ظال پیٍك٨ث اوث  ِق

کًًؿ، که  ها جىْهماجی هی  کًًؿ که کٍىق ال شهات هؽحل٧ ؾق ظال پیٍك٨ث اوث. البحه ب١ٕی ی٫ هیها هن جّؿ گىیًؿ؛ آو هی

ها  کًًؿ، که ایى ا٬ؿام های شؿیؿی هن ؾاقيؿ هی ؼب، ؾٌمًاو ها ا٬ؿام جىْهمات ؾقوحی يیىث؛ ياٌی ال اقلیابی ؾقوحی يیىث.

ؾاٌث. ظاال ب١ٕی ال ؾووحاو اٌاقه کكؾيؿ که ؾٌمًاو یٯ  ٘لبؿ؛ ایى قا همیٍه بایؿ جىشه جؿابیك و قاهکاقهای شؿیؿی هی

ؾهین؛ ؼیلی ؼىب، ایى کاق  ٌىین و ا٬ؿاهی قا ايصام هی با آو جّمین ه٥ٍىل ١٨الیث هی   گیكيؿ، ها ؾق هىاشهه جّمیمی قا هی

یؿ آيچه قا که او ايصام بىیاق ؼىب اوث؛ هًحها بهحكي ایى اوث که ٬بل ال ایًکه آو جّمین قا ٘ك٦ ه٭ابل بگیكؾ، ٌما ظؿن بمي

گ٩حیؿ؛  لؾیؿ و هی ی هًابٟ هالی و ياٌی ال ٨كوي ي٩ث قا ٌما ال ٬بل هن ظؿن هییشا  یؿ که هٍکل شابهیؼىاهؿ ؾاؾ. ٨كْ ب٩كها

ا ال ها ق  لؾین. قاه یا هٍکلی قا که ؾق ؼكیؿ و ٨كوي ي٩ث و ايح٭ال ي٩ث و بیمه و ال ایى چیمها به وشىؾ آوقؾيؿ، ٬بال  همه قا ظؿن هی

ها  های ؼىؾي ؾوث بكؾاٌحه؛ يه، آو  ؾٌمًی   پیً آهاؾه کًیؿ. االو هن همیى شىق اوث. ی١ًی جّىق يٍىؾ که ؾٌمى ال اؾاهه

 ؾيبال قاهکاقهای ؾیگكی ؼىاهًؿ بىؾ که البحه آو
 
ها هن  ؾيبال قاّه کاقيؿ. چىو کاقهایی که ايصام ؾاؾيؿ، به يحیصه يكویؿه، ظحما

 ۽ٌما آو قاهکاقها قا ظؿن بميیؿ و ال پیً، ؼىؾجاو قا آهاؾه کًیؿ.  ]ولی بایؿ[ به يحیصه يؽىاهؿ قویؿ

 المللی ی با صَسگُیاو بیى ی تهاخن دس همابلٍ سَزیٍتمُیت .1.11
  ایؿ و ها ق٨ٟ و قشىٞ هی گىیًؿ که آ٬ا ٌما ٨الو کاق قا کكؾه  آیًؿ و هی المللی هی یٯ و٬ث هىث که لوقگىیاو بیى

َّ
ه، يه کًین و يه والل

ه...؛ ولی یٯ و٬ث هىث که جهاشمً، جهاشن لوقگىیايه اوث؛ بهحكیى ؾ٨اٞ ؾق چًیى هىا١٬ی هصىم اوث.
َّ
لوقگىیاو  بالل

ها ج١ؿی   کًًؿ، به ظ٭ى٪ هلث  کًًؿ، به ظ٭ى٪ بٍك جصاول هی  کًًؿ، ٨ىاؾ هی  المللی، ي٭اٖ ٧١ٔ لیاؾی ؾاقيؿ: شًایث هی بیى

ث قا ايصام هی کًًؿ و همه  یها قا لگؿهال ه  کًًؿ، ايىاو  هی ايؿٖ ؼب، ي٭اٖ ٩١ٍٔاو،  اق همهکؾهًؿ؛ آؼك هن ٘لب ی کاقهای ٌل

المللی، بؽىاهین  شىق يیىث که ها بكای جهاشمات ویاوی بیى  اقی، گ٩حه و بیاو بٍىؾ. ایىکبا ظالث جهاشمی و با ظالث ٘لب

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ۼۺ/۽ۺ، بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم اوحاو ٨اقن .ۻ

 . ۼ٨۽ۻ/٩ۺ/ۿۼت ؾق ؾیؿاق هكؾم ٬مویى، . بیاياۼ

 .ۻ٩۽ۻ/٦ۺ/ۼۺ شمهىق و ا٠ٕای هیئث ؾولث،  . بیايات ؾق ؾیؿاق قییه۽
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گ٩حن   یؿيؿ که آ٬ا، ٌما ؾق ه٭ابل ایى ظك٦ چه شىابی ؾاقیؿ؟ هیپكو  هی  -های اوایل   وال  -پاوػ پیؿا کًین. یٯ و٬حی ال بًؿه 

ی ظ٭ى٪ بٍك هؿ٠ی هىحین؛ ؾق  ی لو هؿ٠ی هىحین؛ ؾق ٬ٕیه ها هىحین؛ ؾق ٬ٕیه  ایى ها شىاب يؿاقین؛ ها اؾ٠ا ؾاقین و هؿ٠ّی 

ال بکًًؿ جا ئ ىحین. چكا بایؿ وها هىحین؛ ها ؾق ه٭ام پاوؽگىیی يی  ها هؿ٠ی هىحین. ها هؿ٠ی ایى  ٬ٕایای ظ٭ى٪ اواوی ايىاو

ی اي٭الب  ی ؼىبی اوث؛ قوظیه کًًؿ. ایى قوظیه، قوظیه  کًًؿ وئال و اؾ٠ا هی  شا هی ها بی  کىی هصبىق باٌؿ پاوػ بؿهؿ؟ آو

 ۻ.کًؿ  ایى اوث؛ ایى اوث که ظ٭ی٭ث قا قوٌى و ؾقؼٍاو هی

 ها اهٍیشب دس گزاؽتى گام اص ضیپشه.1.12

های  کًًؿ که بیكاهه اوث هرل پیٍك٨ث هایی قا بكای پیٍك٨ث پیًٍهاؾ هی ؿ. گاهی او٬ات یٯ چیمها و قاهها بایؿ جكوی ال بیكاهه

 ب١ٕی  ؾوقه
 
 بیكاهه بىؾ؛ به ٜىاهك  اي جى٧٬ و ب١ٕی پهلىی که ظ٭ی٭حا

 
اي پىك٨ث و و٭ىٖ بىؾ، آو یٯ الگى بىؾ که وا١٬ا

ٌىؾ که ؾق آو پًصاه ٌّث  اي همیى هی کكؾو، يحیصه ها ظكکث ال آوؾاؾو و ؾيب ها قا ه١یاق و هالٮ ٬كاق کكؾو، ٤كبی ؼىي ؾل

هایی اوث که گاهی همکى اوث ؾق لهاو  ها، يمىيه ؾیگك الایى بیكاهه  یٯ يمىيه واّل ٌىم و ویاه ؾق ؾوقاو پهلىی هٍاهؿه ٌؿ.

هن هرل آيچه که  یث ایكايی و اوالهیٌىؾ، هى ؾوم، اومی ال ٜىاهك آوقؾه يمی  ؾقایى يمىيه .ها هن پیؿا بٍىؾ؛ بایؿ جىشه ؾاٌث

ٌىؾ؛ لیکى یٯ ظالث يىهیؿّی ال جعكٮ و پیٍك٨ث ؾق ایى هىاب٭ه ؾق ویاوحگفاقاو و  ٌؿ، ي٩ی يمی ؾق آو ٌکل اول ؾیؿه هی

حه واال و   کًًؿ، یٯ يگاه به یٯ ي٭ٙه ٌىؾ. ی١ًی يگاهی که به ٤كب هی ؾاقاو اهىق و وؽًگىیاو شاه١ه هٍاهؿه هی وكٌق

٬ؿق  ها ال لعاٚ ٠لمی ایى گىیًؿ آ٬ا وا٬ٟ ٬ٕیه چیىث؛ اهكول ایى بیًیٖ هی گفاقيؿ وا٬ٟ ٨حًی اوث، اومً قا هن هیيیا ؾوث

های هىائل  همه يٝكیات هؽحل٧ ؾق ٠لىم ايىايی، ؾق لهیًه ايؿ؛ ایى همه پیٍك٨ث کكؾه های گىياگىو ایى شلىیًؿ، ؾق لهیًه

ها  جىايین به گكؾ ایى ايؿ؛ ها ّکی هی يى، ابحکاقی اقائه ؾاؾه  همه ٨کك، ایى همه يٝكیه  همه يٝك، ایى  اشحما٠ی، هىائل ویاوی؛ ایى

وال، بًؿه ؼىؾم با ا٨كاؾی ال ایى ٬بیل ]و چًؿ[ ها وشىؾ ؾاقؾ. باقها ؾق ٘ىل ایى وی  ای ؾق آو بكوین؟ ی١ًی یٯ چًیى قوظیه

آ٬ا ها البحه بایؿ پیٍك٨ث کًین، «کكؾيؿ که  همیى ه١ًا قا بیاو هیهىاشه بىؾم که چه با لباو ِكیط یا يیمه ِكیط یا با لباو ظال، 

ؼىؾ  ها شلى بميین؛ چكا بی ها بكوین، چه بكوؿ به ایًکه ال ایى جىايین به گكؾ ایى ها بایؿ ظكکث کًینٖ ها که يمی اها ؾيبال ایى

لث، ظاال هلث ها به ٠ًىاو یٯ يمىيه  و ایى ه١ًایً ایى اوث که یٯ ه ایى هن یٯ بیكاهه اوث.». ؾهیؿ ؼىؾجاو قا؟ لظمث هی

قّو ظكکث ٤كب و ٌاگكؾ ؾائمّی  های هىلماو ال شمله، هعکىم به ایى هىحًؿ که همیٍه ؾيباله های گىياگىو ٌك٪ و هلث هلث

٩حًؿ؛ ها شلى بی ها باًٌؿ و هیچ و٬ث ال ؼىؾٌاو اهیؿ يؿاٌحه باًٌؿ که بحىايًؿ ؾق آو وٙط ٬كاق بگیكيؿ، چه بكوؿ که ال آو آو

ای يؿاٌحه باًٌؿ. ایى، یٯ بیكاهه بىیاق ؼٙكياٮ اوث که اهكول هحؤو٩ايه ال وىی اوحاؾ ؾايٍگاه، ال وىی  هكگم چًیى قوظیه

 ۼهؿت بٍكی اوث. ٘ىاليی  ٌىؾ؛ ایى ؾقوث ٔؿ جصكبه هح٩کك ویاوی، ال وىی ب١ٕی ال گىیًؿگاو هفهبی جكویس هی

 دگیص دَس اص غشب  پیمُدو هغیش پیؾشفت بٍ.1.13

 شْؿ ه ٌىؾ، ؾق هك هیؿايی که هلث ایكاو ب ٌىؾ، ؾق هیؿاو ویاوث واقؾ هی اهكول هلث ایكاو ؼىؾ قا باوق ؾاقؾ؛ ؾق هیؿاو ٠لن واقؾ هی

های ٠لمی، ؾق ٬ؿقت ویاوی، ؾق ٠مت  گیكؾ. ؤٟ اهكول هلث ها ؾق يىآوقی ها ٬كاق هی ٌىؾ، ؾق ٩ِى٦ ه٭ؿم هلث واقؾ هی

ال اي٭الب ٬ابل ه٭ایىه يیىث؛ ایى هلث بیؿاق ٌؿه اوث، ليؿه ٌؿه اوث؛ ایى به ؼا٘ك اي٭الب اوث. المللی، با ؾوقاو ٬بل  بیى

جك ؼىاهؿ بىؾ؛ همچًايی که ؼىؾ  جك و پىیاجك باٌؿ، قوض يىآوقی و ابحکاق و ؼال٬یث ليؿه ایى قوض اي٭البی، هك چه ؾق هلث ليؿه

لؾگی قا  هايؿگی و ٤كب ٠٭ب  الهی و با جٍکیل شمهىقی اوالهی قاّه هیايهبا اي٭الب او ٕقهٔاي٭الب هن یٯ يىآوقی بمقگ بىؾ. اهام

لؾه ٌىيؿ؛ اهام يٍاو ؾاؾيؿ که يه، یٯ قاه هىح٭ین، یٯ  هايؿه بمايًؿ یا بایؿ ٤كب کكؾيؿ یا بایؿ ٠٭ب ها جّىق هی جكوین کكؾ. هلث

قاّه جك٬ی و پیٍك٨ث و ج١الی قا ٘ی کًؿ؛ هلث  لؾه هن يٍىؾ؛ اها ِكاٖ هىح٭ین وشىؾ ؾاقؾ که ايىاو اویك ٤كب هن يٍىؾ، ٤كب

جىايیؿ به ایى ِكاٖ هىح٭ین جمىٯ  های ٠میمٖ بكای پیٍك٨ث و ج١الی کٍىقجاو، هك چه هی ایكاو ایى قاه قا ٘ی کكؾه اوث. شىاو

یکی ال ٠لّل ؾٌمًّی  هىايٟ قا ال وك قاه بكؾاقیؿ.  جىايیؿ همه کًیؿ. با اجکا به ؼؿای هح١ال و ا٠ح٭اؾ به يیكوی ؾقويی ؼىؾ هی

بیًیؿ ؾق هماو ظالی  ای و ٬ٕایای هٍابه همیى اوث. ٌما هی ايكژی هىحه  های شهايی با هلث ایكاو ؾق ٬ٕیه اوحکباق و جى٘ئه

                                                           
 ٨٧۽ۻ/٦/ۼ، شمهىقی و ا٠ٕای هیئث ؾولث بیايات ؾق ؾیؿاق قییه .ۻ

 .٨٧۽ۻ/٧ۺ/٧ۺ، بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو .ۼ
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ای و جالي  قّو آهكیکا ؾق ٔؿیّث با ؾوحیابّی هلث ایكاو به ايكژی هىحه ها هن ؾيباله ییها پیٍ٭كاولًؿ و ب١ٕی ال اقوپا ییکه آهكیکا

ث به کاق هی کًًؿ و جهؿیؿ هی یه هكاجب  هقويؿ با کٍىقهای ؾیگكی که ال لعاٚ ٠لمی و ١ًِحی ب بكيؿ، هی کًًؿ و ال٩اٚ ؾٌق

بًؿيؿٖ ه١ًای ایى ظك٦ چیىث؟ ه١ًایً ایى  ای هی جك هىحًؿ و بىیاق با هلث ایكاو ٨اِله ؾاقيؿ، ٬كاقؾاؾ ايكژی هىحه هايؿه ٠٭ب

ها با آو  ؾايًؿ. آو وابىحگی بیٍحك یٯ هلث به ؼىؾٌاو ٌىؾ، آو قا بكای آو هلث هصال هیای هىشب  اوث که اگك ايكژی هىحه

. ها، با اوح٭الل کاهل به ؾوث آوقؾه اوث ای هؽال٩ًؿ که یٯ هلث با ابحکاق ؼىؾ، به ؾوث ؼىؾ، بؿوو يیال به آو ايكژی هىحه

ایى قجبه ٠لمی و ١ًِحی پیٍك٨حه با اجکا به يیكوی ؼىؾ قویؿيؿ؛  ايؿ که به شىاياو ٠میم ها، هلث بمقگ ها، ایى اهحیال قا پیؿا کكؾه

های هىحکبك به آيها  ها که ؾولث ای بكای ؾیگك هلث وابىحگی ایصاؾ يکكؾيؿ، بلکه ایى ّٔؿ وابىحگی اوث. همیى ايكژی هىحه

کًؿ، ؼىؾي  يىآوقی هیکًؿ،  شىٌؿ، ابحکاق هی ؾهًؿ، هىشب وابىحگی اوث؛ اها بكای هلث ایكاو که ؼىؾ ال ؾقوو هی هی

ّٟ وابىحگی اوث. اوحکباق شهايی و ؾٌمًاو هلث ایكاو، با ایى ؾٌمًًؿ ؼال٬یث و جىلیؿ هی  ۻ.کًؿ، هىشب ٬ٙ

 .زفظ ثبات َ هُؽیاسی اص خايب هشدم َ ػمل هغئُلیى بٍ َظایف 1.14

ها بمايؿ. وی و وه وال  وث که ؾق بیى ایى قاهجك و جىاياجك ال ایى ا جك و ٌصاٞها ٠بىق ؼىاهین کكؾ. هلث ها چابٯ ها ال ایى گكؾيه

ها گكايبهاجك   جك، آهاؾگی ها بیٍحك، جصكبه قول هن ٠ٕالت ها ٬ىی کًین؛ قولبه اوث که ها ؾاقین ؾق ایى هٍکالت ٘ی ٘كی٫ هی

کًیؿ.  هیکًیؿ. ٌما با شلب ي٩كت هلث ایكاو، بكای ؼىؾجاو هٍکل ؾقوث  گیك هی ]ؾٌمًاو[کًین، ٌما ٌؿه. ها که گیك يمی

ها ٠بىق ؼىاهؿ کكؾ. البحه ٌكً٘ همیى اوث: هلث، آظاؾ گىياگىو هكؾم،  کًًؿ. هلث ایكاو ال ایى ها اٌحباه هی ایى

های ب١ؿ ال اي٭الب  ؾوقاو  ٌاو، به شای ؼىؾ، هرل همه ًٌاوی ٌاو، هى٬ٟ ٌیاقیىبىؾيٍاو، ذباجٍاو، ه  ٌاو، پای کاق ایىحاؾگی

 آيچًاویوٜا جا اهكول باٌؿ؛ هىئىلیى هن به
 
که آقلوی هكؾم اوث، ٬ٕایا پیً ؼىاهؿ ق٨ث؛ ایى  ٩ٍاو ٠مل کًًؿ؛ هٙمئًا

 ۼ.هٍکالت ا٬حّاؾی هن بك٘ك٦ ؼىاهؿ ٌؿ

 اهذاف بٍی ابیدعت غیتغش ػاهل هشدم زضُس.1.15
ك گك٨حه ٌؿه اوث، ها ظْحی لوؾجك ال ؾوقايی که ؾق يٝ  ها جؤهیى ٌىؾ، ایى هؿ٦  ها و بكای ایى هؿ٦ اگك ظٕىق هكؾم ؾق ایى قاه

ها قا،  شاوث که هىئىلیى بایؿ لهیًهایى. ی اِلی اوث ظاِل ؼىاهؿ ٌؿ. ظٕىق هكؾم چه شىقی اوث؟ ایى، هماو يکحه

های ا٠حماؾبؽً قا بكای هٍاقکث هكؾم ٨كاهن کًًؿ. ؾق هك بؽٍی   های ٠ملی و ٬ابل ٨هن ٠مىم قا، ٨كهىل  ها قا، ٨كهىل  هؿل

جىايًؿ ایى قا جؤهیى   ی ؼاَ ؼىؾ هی ی ه٭ًًه به ٌیىه ی ٬ٕائیه، هن ٬ىه ی هصكیه، هن ٬ىه . هن ٬ىهٌىؾ ایى کاقها قا کكؾ  هی

 -که ٬ٍك ٠ٝین و ووی١ی هىحًؿ -ی هكؾم، ال يٍاٖ شىايّی شىاياو ها کًًؿ؛ ال ابحکاق هكؾم، ال ٨کك هكؾم، ال يیكو و ايگیمه

ه با والوکاق ٩ٌا٦ ال وىی هىئىلیى ايصام بگیكؾ. البحه  یؿ اوشمو کاقهایی اوث که با ،جىايًؿ اوح٩اؾه کًًؿ؛ ایى  هی
َّ
ٌاءالل

ی هكؾم قا جؤهیى  ٌىؾ کاق کكؾ و ظٕىق همه  هایی بال ٌؿه اوث؛ اها بیً ال ایى هی های هؽحل٧ ٌؿه اوث، قاه کاقهایی ؾق لهیًه

گیكؾ. همه چیم با یٯ چًیى   کصا ٬كاق هی کكؾ، جا یٯ شىاو، یٯ پیك، یٯ ١ًِحگك، یٯ هبحکك بؿايؿ که ؾق ایى ظكکث ٠مىهی ؾق

 ۽قوؿ؛ هرل گفٌحه.  والوکاقی به واهاو هی

 ساد، همذلی َ زضُس هشدم دس فسًٍ بشداؽتى هُايغ با اتّ .1.16
کًن که هىايٟ قاه قا ٌما بایؿ بكؾاقیؿ. قاه بكای ها قوٌى اوث؛ هىايٟ قاه هن بكای هلث ایكاو قوٌى  ی هلث ایكاو جىِیه هی به همه

اوث. بایؿ ایى هىايٟ قا بكؾاقیؿ. ... اهكول وًگك اِلی ؾق وٙط ٠الن، شمهىقی اوالهی اوث. ایى وًگك قا بایؿ هعکن يگه ؾاقیؿ. 

با چه چیم؟ با اجعاؾ و اج٩ا٪؛ با همؿلی هیاو آظاؾ هكؾم و هیاو هكؾم و هىئىلیى کٍىق؛ با همؿلی هیاو هكؾم و ؾولث، هیاو هكؾم 

ها و   های هؽحل٧، ویاوث  های هؽحل٧، شًاض  صله، هیاو کاقگماقاو کٍىق و هیاو آظاؾ هكؾم. گكوهو هصله، هیاو ؾولث و ه

های هؽحل٧، ؾق ه٭ابله با ؾٌمى، بایؿ باهن باًٌؿ و کاقی يکًًؿ که ؾٌمى وىءاوح٩اؾه کًؿ. اؼحال٦ ویاوی  گیكی  شهث

                                                           
 .٨٧۽ۻ/۽ۺ/۾ۻٕقهٔ،  بیايات ؾق هكاون والگكؾ اقجعال اهام ؼمیًی .ۻ

 .ۻ٩۽ۻ/٧ۺ/٩ۻبیايات ؾق اشحماٞ هكؾم بصًىقؾ،  .ۼ

 ۺ٩۽ۻ/٧/ۺۼ  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم کكهايٍاه،۽

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126


 ٦٩ۻ

 

والن، هاي١ی يؿاقؾ؛ اها ؼكاب کكؾو یکؿیگك، ؼكاب کكؾو  هاي١ی يؿاقؾ؛ اؼحال٦ يٝك هاي١ی يؿاقؾ؛ هباقلات ايحؽاباجی به ٌکل

ی هىئىلیى ؾلىىل، اٌکال ؾاقؾ. ایصاؾ وئال و ابهام ؾق ـهى هكؾم، اٌکال ؾاقؾ.  ی کٍىق، ؼكاب کكؾو ـهى هكؾم و چهكه چهكه

َِ «با وظؿت و یکپاقچگی،  ى ُِ ٓك َیاِو هَّ ًٓ ُهن ُب يَّ
َ
ىحیؿ؛ هرل چًؿ بكاؾق ؾق یٯ ؼايه. ، هرل یٯ ؾژ پىالؾیى، ؾق ه٭ابل ؾٌمى بایۻ»َکؤ

کًؿ،  ها ظمله هی ی آو که به ؼايه کىیهمکى اوث ؾو بكاؾق ال یکؿیگك کؿوقت و گله هن ؾاٌحه باًٌؿ، اها ؾق ه٭ابل 

ؿ جىايی که ؾق ایى وًگك هی اوثهایی   گىيه باًٌؿ. ایى، یکی ال ویژگی  ؾوي، بایؿ ؾق کًاق هن بایىحًؿ. آظاؾ هلث بایؿ ایى به ؾوي

 ۼ.اوث ... های ویاوی  ظ٩ٛ کًیؿ. ؾوم، ظٕىق ؾق ِعًه

 يااهیذی با همابلٍ َ اهیذ سَزیٍ گغتشػ.1.17
پكاکًی اوث. ال لهاو پیكولی اي٭الب جا اهكول، هكشا جىايىحًؿ،  ها ي٩ىـ پیؿا کًؿ، ٌای١ه  کًؿ ؾق هیاو هكؾم ؾٌمى اهكول و١ی هی

جىايؿ به پیً بكوؾ.  ها قا ال بیى ببكيؿ. یٯ هلث با اهیؿ هی م قا بلكلايًؿ و اهیؿ آوپكاکًی کكؾيؿ. هؿ٨ٍاو ایى اوث که ؾل هكؾ ٌای١ه

ايؿ. اگك کىی به ایى  جىايؿ بصًگؿ. اگك اهیؿ قا ال او گك٨حًؿ، همه چیم قا ال او گك٨حه شًگ، ٨٭ٗ با اهیؿ هی  یٯ وكبال ؾق شبهه

قوؿ که ؾق ایكاو همه چیم ؾق وكاٌیب و٭ىٖ  ًؿ، به يٝكي هیکًًؿ، گىي ک های هؽحل٧ ال٭ا هی جبلی٥اجی که ؾٌمًاو ال قاه

ىق،  اهیؿها قا پایاو  ؼىاهًؿ همۀ اوثٖ ايگاقی هی ٦ بك ایى ؾٌمًاو ؼبیدٖ ایى هلث پكشىي و پٌك
ُ
یا٨حه وايمىؾ و ٬لمؿاؾ کًًؿ. ا

لحی که بك ایى همه هٍکالت ٨ائ٫ ایى هلث شىاو و ٌاؾاب که اي٭الب، ایى هلث قا شىاو کكؾ ایى هلث با٨كهًگ و باایماو، ایى ه

ال ٌیٙاو اوث. بایؿ آظاؾ هكؾم بؿايًؿ،   یؤن ۽»ال جیؤوىا هى قوض الله«آهؿ، آیا شایی بكای يااهیؿی ؾاقؾ؟ اهیؿ ال ؼؿاوث 

  های گفٌحه بهحك و ٌیكیًحك ؼىاهؿ بىؾ. به ٨ٕل پكوقؾگاق، ؾق وایه ای که ؾق ايحٝاق ایى هلث اوث، به هكاجب ال وال آیًؿه

ؼىاهًؿ ایى هلث قا يااهیؿ کًًؿ، جا کاقها قا هحى٧٬  ها هی چیمی يٍؿيی يیىث. آو پایمكؾی هلث و جالي و جىاو ٌما هكؾم، هیچ

های ٨کك  کكؾو پایه و ج٭ىیث اهیؿ و هعکن  جىايیؿ هعیٗ بعد و اوحؿالل و اقلیابی ٨کكی و ج٭ىیث قوظیه ببیًیؿ چگىيه هی ۾يمایًؿ.

  ؾايٍصىیی ؾق ؾوقه  قیمی کًیؿ که ؼا٘كشمٟ باٌین که هصمى٠ه آیًؿ، بكياهه شؿیؿی که ب١ؿ ال ٌما هی  ویاوی قا ؾق ایى ٘ب٭ه

ها بایؿ بىؾ؛  های ؼىب پیً ؼىاهؿ ق٨ث. البحه هكا٬ب لاویه های بلًؿ و آقهاو های ب١ؿ، همچًاو ؾق شهث همیى هؿ٦ ب١ؿ و ؾوقه

  ۿها قا بایىحی ؾیؿ و ًٌاؼث. کصكوی

اوث. گاهی   آوقؾ، يااهیؿی و یؤن به وشىؾ هی» پكیٍی قواو«ًٌاواو  ه ؾق ـهًیث کل شاه١ه، به ٬ىل قواویکی ال ٠ىاهلی ک

يمىؾو و  ها قا جٍىی٫ کًؿ. همیى يمایؿ یا اهیؿ قا ١ٔی٧ هی هی  ٘ىق ٘بی١ی ایصاؾ یؤن ٌىؾ که به ٠ىاهل گىياگىيی هن پیؿا هی

اهیؿ ایصاؾ ٌىؾ. بًؿه گاهی او٬ات به ؾووحاو ِؿا و ویما جفکك   ؾق هكؾمکكؾو، ؼیلی ؼٙاوث. بایؿ  ایصاؾ  يااهیؿی ؾق هكؾم

وهىی و شًصال به قاه  کًًؿ، های قا ؾق جلىیمیىو هٙكض هی -هرال هٍکل یٯ هًٙ٭ه -ام که گاهی یٯ هٍکل کىچٯ ؾاؾه

ؼیلی ؼىب؛ ایى هٍکل بایؿ ظل اي کٍیؿه يٍؿه یا ٨الو چیم ؾیگك.  شا ؼكاب اوث یا پل هىایی ٨الو  ايؿاليؿ که هرال شاؾه هی

٘ىق ٘بی١ی ؾق  ٌىؾ، اها ه١ًایً ایى يیىث که ایى قا ؾق جلىیمیىو بیاوقین؛ چىو و٬حی چًیى چیمی قا ؾق جلىیمیىو آوقؾین، به

کًؿ؛ ی١ًی ال يٝك هؽا٘ب هٍکل ایى يیىث که یٯ پل ؾق ٨الو ؼیاباو وشىؾ يؿاقؾ، بلکه ه١ًایً  ـهى هؽا٘ب ج١مین پیؿا هی

قاظحی ؾق ـهى هكؾم ٌمىل  کًًؿه و چیمهایی قا که به های هؤیىن ٌىؾ. ظك٦ ث پلی که بكای هكؾم اللم اوث، واؼحه يمیایى او

هىح٭ین بایؿ  ای هٍکلی وشىؾ ؾاقؾ، هىئىالو هىح٭ین و ٤یك کًؿ، يبایؿ ؾق جلىیمیىو هٙكض کكؾ. ؾق گىٌه و ٠مىهیث پیؿا هی

ایى هلث بمقگ و ٌصاٞ و هئهى و با ٬ابلیث و٬حی  ٦ؾاؾو هٍکل اِال ؾقوث يیىث. نجالي کًًؿ؛ آو قا بك٘ك٦ يمایًؿ؛ اها ج١می

و يىهیؿی، اهیؿ و آ٨ا٪ قوٌى قا ؾق ه٭ابل چٍن يىل   شای جمقی٫ یؤن های واالی ؼىؾ ؾوحكوی پیؿا کًؿ که به جىايؿ به هؿ٦ هی

                                                           
 .۾ی   ی ٧ِ، آیه  . وىقه هباقکهۻ
 .ۻ٧۽ۻ/ۻ/ۿۻ. بیايات ؾق اشحماٞ هكؾم هٍهؿ ه٭ؿن و لائكاو ظٕكت ذاهى العصس، ٠لی بى هىوی الكٔا٠ٕلیه الىالمٔ، ۼ

 .٧٨٧، آیه . وىقه هباقکه یىو۽

 .ۺ٧۽ۻ/ ۿۺ/ ۺ۽آباؾ،  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم ؼكم۾

 .٨٦۽ۻ/ ٧ۺ/ ٧ۻها، های ویاوی ٨كهًگی ؾايٍگاه . بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو يؽبه، بكجكاو کًکىق و ١٨االو جٍکلۿ

 .ۻ٨۽ۻ/ ۻۻ/ ۿۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هؿیكاو ِؿا و ویما، ٦



 ۺ٧ۻ

 

یگايگی و همؿلی ؾق هیاو هىئىالو، و ال ٬بل  شىاو ایى کٍىق بگٍایؿ و به شای ایصاؾ وىءٜى و بؿبیًی، قوض بكاؾقی، وظؿت،

 ۻجىو١ه پیؿا کًؿ.  هىئىالو، ؾق هیاو هكؾم

 آزاد هشدمؽًاعی  هغئُلیتاسادٌ، بقیشت َ .تمُیت 1.18
بّیكت کًًؿه باٌؿ، ٠باقت اوث ال جّمین و اقاؾه و  جىايؿ ج١ییى ، آيچه که هیها شًگ اقاؾهی و قلم ايىايی و یؾق ایى ٠كِه قویاقو

ًٌاوی و  های هؽحل٧، وٜی٩ه هىئىالو کٍىق، همکاقی ؾوحگاه  اجعاؾ کلمهبیًی ٌما هكؾم ٠میم. وظؿت هلث ایكاو،  و قوٌى

ای قا که هحًاوب با ایى کٍىق و  هجىايؿ آو چهك  های بیٍحكی بكوايؿ؛ هی جىايؿ ها قا به پیٍك٨ث آظاؾ هكؾم هیًٌاوی  هىئىلیث

ؼىاهًؿ ؾق  کًًؿ؛ به ؼیال ؼىؾٌاو هی قیمی هی ؾٌمًاو ها بكياهه ایى هلث ٠میم و بااوح١ؿاؾ اوث، بكای ها به وشىؾ بیاوقؾ.

که ال قول ه٭ابل ایى هلث بمقگ و بااقاؾه، هايٟ و قاؾٞ ؾقوث کًًؿ جا ایى پیٍك٨ث اج٩ا٪ يی٩حؿ؛ اها هٙمئى باًٌؿ و بؿايًؿ همچًاو 

ها و هکكها و کیؿهای ؼىؾ ٌکىث ؼىاهًؿ ؼىقؾ.  اول اي٭الب جا اهكول جصكبه کكؾین، ؾق آیًؿه هن ؾٌمًاو ها ؾق همه جى٘ئه

هكکؿام که   -ؾق آهكیکا، ؾق ايگلیه، ؾق بكؼی کٍىقهای ؾیگك   -ویاوحمؿاقهای هؽحل٩ی ؾق کٍىقهای ه١اقْ ها آهؿيؿ و ق٨حًؿ 

و پكب٥ٓ يىبث به ظكکث اوالهی و اي٭الب اوالهی و يٝام شمهىقی اوالهی آهؿيؿ؛ ٘كاظی کكؾيؿ، آهؿيؿ، با یٯ ؾل پكکیًه 

 قیمی کكؾيؿ؛ هكچه ؾق جىاو و جالي ؾاٌحًؿ، ايصام ؾاؾيؿ؛ به ؼیال ایًکه شمهىقی اوالهی و هلث ایكاو قا به لايى ؾقبیاوقيؿ. بكياهه

لث ایكاو با وكا٨كالی و وكبلًؿی بعمؿالله ؾق ِعًه ظأك اوث و با ها ق٨حًؿ، ب١ٕی ظْحی ياهٍاو هن ٨كاهىي ٌؿ؛ اها ه آو

يٝام شمهىقی اوالهی و ایى هلث   ٬ْىت آیًؿه  ؾهًؿه ؾهؿ. ایى يٍاو جك ال قول اول، قاه ؼىؾ قا اؾاهه هی جك و جّمین قاوػ ٬ىی  اقاؾه

 ۼايؿ. ايؿ و ال آو پٍحیبايی کكؾه بمقگی اوث که ایى يٝام قا ؼىاوحه

 کًًذٌ پیؾشفت ايغاو ، تغهیلنل  زشکت کلی ػا با ؽذو ماهًگه.1.19

ن
َ
مین، لفا بٍك هى٧ٜ اوث ا٘ا٠ث کًؿ. ایى ا٘ا٠ث  یاشما ء هالٯ و ِاظب و آ٨كیًًؿه و هؿْبك ؾاقؾ و ها هن شم ،چىو ٠ال

َ
ایى ٠ال

ُه هَ «ٌؿو او با ظكکث کلی ٠الن اوث؛ چىو همه ٠الن  بٍك به ه١ًای هماهًگ
َ
ُط ل ّْ  ا ٨ّيُیَىّبْ ٓق

َ ٓ
َماَواّت َوال ا «۽؛»الىَّ ًَ َجٓی

َ
َحا أ

َ
ال

َ
٬

اّئ١ّیَى   کًًؿ و بك اوان ٬ىايیًی که ؼؿای هح١ال ؾق آ٨كیًً ه٭ْكق . آوماو و لهیى و ـقات ٠الن، ؾ٠ىت و اهك الهی قا اشابث هی۾»َ٘

ب٫ ٬ىايیى و وٜای٧ ٌك٠ی و ؾیًی که ؾیى به او آهىؼحه کكؾه اوث، ظكکث هی ٠مل کًؿ، هماهًگ با ، اوث کًًؿ. ايىاو اگك ب٘ك

ایى ظكکّث آ٨كیًً ظكکث کكؾه؛ لفا پیٍك٨حً آوايحك اوث؛ ج١اقْ و جّاؾم و اِٙکاکً با ٠الن کمحك اوث؛ به و١اؾت و 

و کاهل آو هىقؾ يٝك اوث؛ چىو گ٩حین جىظیؿ،  ِالض و ٨الّض ؼىؾي و ؾيیا هن يمؾیکحك اوث. البحه ٠بىؾیث ؼؿا با ه١ًای وویٟ

های هْؿ٠ّی  های ؼىؾواؼحه و ايىاو ها و چىب ها و وًگ وشىؾ ؼؿاوث، هن ي٩ی الىهیث و ٠ٝمث هح١ل٫ به بثهن ا٠ح٭اؾ به 

 ؛ؼىاهًؿ ٠مل ؼؿایی کًًؿ. په ؾق ٠مل، ؾو وٜی٩ه وشىؾ ؾاقؾ آوقيؿ، اها هی کكؾو هن يمی هایی که اون ؼؿایی ؼؿایی و ايىاو

ه ايؿاُؾ «ؾوم وكپیچی ال ا٘ا٠ث  یکی ا٘ا٠ث ال ؼؿای هح١ال و ٠بىؾیث پكوقؾگاق ٠الن، و
َّ
ؼىاهؿ ؾق  ؛ هك آو چیمی که هی»الل

 به ومث ایى ٬ؿقتقوایی ؼؿا، بك ايىاو ظکن٬بال ظکن
 
ها  قوؾ؛ البحه ایى های هاْؾی و اوحکباقی هی قوایی کًؿ. ـهى ايىاو ٨ىقا

ا٘ا٠ث ال  کكؾو و ٠ؿم ىظیؿ، وكپیچیجك ؾاقؾ و آو، هىای ي٩ه هاوث. ٌٖك جهّاؾی٭ً هىحًؿ؛ اها یٯ هّؿا٪ بىیاق يمؾیٯ

 ۿ.هىای ي٩ه اوث

 يفظبٍتمُیت اػتماد.1.21

های  که اگك ایى يباٌؿ، به يٝك هى پایه یٯ اقلي اواوی اي٭الب هاوث؛ ،ي٩ه هؿیكاو و هىئىالو کٍىق ا٠حماؾ به  هىؤله

٥ىل جالي و کاق هىحًؿ، بایؿ ایى قوض های هؽحل٧ کٍىق، هٍواليؿگی کٍىق هحململ ؼىاهؿ ٌؿ. ؾق جمام هىئىاليی که ؾق بؽً

ث ایكاو و ٠ًاِك ؼىؾی ایى کٍىق، ٬اؾق هىحًؿ کٍىق قا به باالجكیى ظْؿ 
ْ
ا٠حماؾ به ي٩ه و ایى ٨کك که شمهىقی اوالهی و هل

                                                           
 .۾٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ  . بیايات ؾق ِعى شاهٟ قٔىی،ۻ
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 .٧٩۽ۻ/٩ۺ/ۼۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو يٝام، ۿ
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 ۻ٧ۻ

 

 همکى اوث بكؼی ال هىئىالو و ب١ٕی ال کىايی که ؾق بؽً
 
های ا٠حالی هىقؾ يیال و ؼىاوحً بكوايًؿ، ج٭ىیث ٌىؾ. ب١ٕا

هایی ؾلبىحه باًٌؿ که  به جعلیل -های ٨كهًگی و ٤یكه  های ا٬حّاؾی، چه ؾق لهیًه چه ؾق لهیًه -حل٧ ه٥ٍىل کاق هىحًؿ هؽ

ه -ای  ظْحی هرال  یٯ ٨كؾ ٠الن یا يىیىًؿه -ؾیگكاو 
ْ
يٝكها قا به ؼىؾي   چًاو ٠لمی هًحٍك کكؾه باًٌؿ. ایى جعلیل، آو  ؾق یٯ هصل

چىو هك  -ها ؾق کٍىق اوث  ای که ياٌی ال ؾیؿو وا١٬ْیث ا ولب يمایؿ و ـهى قا ال آو بكياههشلب کًؿ که ا٠حماؾ به ي٩ه ق 

آهىلاو ها ال ؾوقاو هؿقوه و ؾايٍصىیاو  بایؿ و١ی کًین که ؾايً. ٤ا٨ل کًؿ و هًّك٦ والؾ -اجی ؾاقؾ کٍىقی ا٬حٕائات و وا١٬یْ 

ها و ٨هن ؼىؾی ال هىائل کٍىق، آو  ها و ايگیمه جىاو با جعلیلو ایًکه هیها و کىايی که جاله واقؾ کاق ٌؿيؿ، قوض ا٠حماؾ به ي٩ه قا 

گىیؿ که  يىیه يىٌحه اوث و ٨الو جعلیلگّك ؼاقشی هی هىائل قا ظل کكؾ، ظ٩ٛ و ج٭ىیث کًًؿ. يبایؿ به آيچه که ٨الو قولياهه

ا٠حًا کكؾ. البْحه هىائل ٠لمی ؾق هك شای ؾيیا،  ،ایكاو بایؿ ایى قاه قا ٘ی کًؿ جا بحىايؿ به واليؿگی و ق٨ٟ هٍکل ا٬حّاؾی بكوؿ

، بلکه به ِىقت پفیكي جعلیلی که ايىاو  ال هك لبايی که ِاؾق ٌىؾ، ٬ابل ا٠حًاوث؛ هًحها يه به ِىقت پفیكي بی ٬یؿ و ٌٖك

ها و يٝكهای  جعلیلؾلبىحگی به  هكظال، ٠ؿمه ب ٠مل ؾق آوقؾ.  ظك٨ی قا بگیكؾ، آو قا با ٌكایٗ گىياگىو کٍىق بىًصؿ و به هكظله

 جٍکیالت وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. به ایًکه ؾیگكاو   جكیى چیمی اوث که ؾق لهیًه بیگايه، ههن
ْ

ی، اللم اوث که ؾق کل هىائل اقٌل

گىیًؿ، هح٩اوت  ؼىؾٌاو هی  گىیًؿ، با آيچه که ؾقباقه ها هی  گىیًؿ، ا٠حًای چًؿايی يکًیؿ. ٌایؿ آيچه که ؾقباقه ها چه هی  ؾقباقه

٘ىق يیىث که  ؤٟ ليؿگی ها ِاؾ٪ يیىث. ایى  گىیًؿ، به ٘ىق ٔكوقی، ؾقباقه ؼىؾٌاو هن هی  . اگكچه آيچه که ؾقباقهباٌؿ

 هًٙب٫ با ؤٟ ها هن باٌؿ. ها هكؾم هحؿْیًی ؾاقین که با ایماو هفهبی، با ظكکث اي٭البی و با جىْشه به اقلي
 
های ه١ًىی  ظحما

ها قا بایىحی جىْشه کكؾ. يگاه يکًیؿ که ؾیگكاو  وقليؿ. ایى ؾهًؿ و اهحمام هی اهْمْیث هیها هن  کًًؿ، به ایى اقلي ليؿگی هی

گىیًؿ. يگاه کًیؿ که چه چیمی هىقؾ يیال اوث و بایىحی آو قا ايصام  های کٍىق چه هی ٌما و کٍىق و هىئىالو و بكياهه  ؾقباقه

 ۻ.ؾهیؿ

 پشهیض اص غشَس َ غفلت .1.21
ؿو و ٩٤لث ىین. هى ؾق کًاق ـکك ایى ظماوهالبحه ها بایؿ ه٥كوق يٍ کكؾو ال کیؿ و  ها، ایى قا هن بایؿ ٠كْ کًن که به ؼىؾ ه٥كوٌق

گىین ٬ىی باٌیؿ، اها ؾٌمى قا  کًن، هی هکك ؾٌمى، ؼٙكات بمقگی ؾاقؾ. يبایؿ ه٥كوق ٌؿ. بًؿه به هىئىلیى همیٍه جىِیه هی

اوث، یٯ قول  جعكینٌىؾ؛ یٯ قول ِعبث  های هؽحل٧ واقؾ هی ل قاههن ١ٔی٧ يیًگاقیؿ. يبایؿ ال ؾٌمى ٩٤لث کكؾ. ؾٌمى ا

و ياجىی ٨كهًگی اوث. ؾٌمى ال ی جهاشن ٨كهًگاوث، یٯ قول ِعبث  شًگ يكمْ يٝاهی اوث، یٯ قول ِعبث ج١ْك  ِعبّث 

ایى پیٍك٨حی که ٠كْ کكؾین، ایى آیًؿه قوًٌی که جكوین کكؾین، ایى ا٫٨ لیبا  ٌیاق بىؾ.ىٌىؾ؛ بایؿ ه های هؽحل٩ی واقؾ هی قاه

ٌیاق باٌین، بیؿاق باٌین، هحىشه باٌین، ؾچاق ىىقجی ٬ابل جع٭٫ اوث که ها هو ٌیىا و شفابی که ؾق ه٭ابل هاوث، ٨٭ٗ ؾق ِ

قاه اوث؛ با ؼیال قاظث ٨٭ٗ ه٥ٍىل کاقهای ٌؽّی ؼىؾهاو باٌین، ال يگاه  ٩٤لث يٍىین، ؼیال يکًین که ظاال همه چیم قوبه

 ۼکٍىق ٩٤لث کًین.  به آیًؿه

 هداهذت هخلقايٍ دس اعتمشاس ػذالت َ اخالق.1.22

ؼىؾ قا به ه١ًای وا١٬ی اوالهی کًین. ایى اظحیاز ؾاقؾ به کاق و جالي و ایماو و   ایؿ ٠ؿالث و اؼال٪ قا هىح٭ك کًین و شاه١هها ب

قوؿ؟ بله. ؾلیل؛ وىم ؼكؾاؾ. ؾلیل؛ ٨حط ؼكهٍهك.  ٠مل ِالط و هصاهؿت ؾق قاه ؼؿا. آیا ایى هصاهؿت اذك ؾاقؾ؟ آیا به يحیصه هی

آقا ؾق کؿام کالن يٝاهی ؾوقه ؾیؿه بىؾ؟ ٌهؿای ٠میم ها کؿاهیٯ ال  ٌهیؿ هعمؿ شهاو ؾلیل؛ هٍث وال ؾ٨اٞ ه٭ؿن.

اهكول کٍىق بكای کاق، هیؿاو ووی١ی اوث. هؿیكاو کاقآهؿ اگك بیایًؿ کاق و جالي  يٝاهی قا ؾق اؼحیاق ؾاٌحًؿ؟  ابماقهای پیٍك٨حه

جىايین بىیاقی ال هٍکالت هاؾی شاه١ه قا بك٘ك٦ کًین.  کًًؿ و يٍاٖ به ؼكز ؾهًؿ، هیؿاو بكای کاق ؼیلی بال اوث. ها هی

های ٬بلی لیكبًاهای ؼىبی ؾق کٍىق ٨كاهن ٌؿه و کاقهای ؼىبی ِىقت گك٨حه اوث ایى کاقها قا بایؿ به  ؼىٌبؽحايه ؾق ؾولث

یی ال  هیچ ي٭ٙهگیكؾ، بچًٍؿ؛ ؾق  ليؿگی هكؾم وِل کًًؿ؛ کاقی کًًؿ که هكؾم ١٘ن ٌیكیى ؼؿهاجی قا که ؾق کٍىق ايصام هی

گیك ٘كؾ ٌىيؿ و اهکاو ؾؼالث پیؿا  های جّمین ٨ىاؾ يباٌؿ و ا٨كاؾ ه٩ىؿ ال ؾوحگاه  -٠ؿالث بك٬كاق باٌؿ   -کٍىق ٨٭ك يباٌؿ 

                                                           
 .ۿ٧۽ۻ/٦ۺ/٨ۺؾولث،   هىق و هیئث ولیكاو، به هًاوبث ه٩حه. بیايات ؾق ؾیؿاق قییه شمۻ
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 ۼ٧ۻ

 

ها چیمهایی اوث که ها بایؿ هىقؾ جىشه ٬كاق ؾهین. هٙمئى باٌیؿ و٬حی يیث هى و ٌما ؼیك باٌؿ و بؽىاهین بكای  يکًًؿ؛ ایى

 ؼؿای هح١ال يحیصه ؼؿا کاق کًین و
 
ٌیكیى قا ل٧ٙ   ال ؼؿای هح١ال کمٯ بؽىاهین و آيچه ؾق ووٟ ؾاقین، ايصام ؾهین، ی٭یًا

 ۻ.الهی ؾق ایى آلهایً بمقگ هن هلث ایكاو وكا٨كال بیكوو ؼىاهؿ آهؿ  ؼىاهؿ کكؾ و به ظىل و ٬ىه

 های گُياگُو بشای اخشای ػذالت اخشای افالزات دس ػشفٍ.1.23
[ اگك اظىان ايعكا٦ کكؾین، بایؿ آو قا بك٘ك٦ کًین؛ بایؿ ؼىؾ و  ٘ب٭اجی  يّی ]هباقله با ٨ىاؾ، جب١یٓ و ٨اِلهها ؾق قاه ٘ىال

اي٭الب که اهام بمقگىاق آو قا ال اوالم اوح٩اؾه کكؾ و به ها و هلث   هاو قا اِالض کًین؛ اِالض بك اوان هماو ٬ىا٠ؿ هىحعکن بكياهه

  ؼىاهی، یٯ ايگیمه ها، اِالض وا١٬ی ٠باقت اوث ال ایًکه با ٨٭ك و جب١یٓ هباقله ٌىؾ؛ ٠ؿالث ال ایى  ها آهىؼث. با اوح٩اؾه

ٌىؾ قاه  همگايی بكای هىئىالو باٌؿ؛ ؼؿهث به هكؾم، یٯ وٜی٩ه و اظىان ؾیًی ؾق ا٠ما٪ وشىؾ هىئىالو باٌؿ؛ ایى هی

 ۼِعیّط اهام.

 گشیاؽشافی کشدو اسصػ ضذ.1.24

قيگ  ها و١ی کكؾيؿ کن ١ًی ٔؿ اقلي کكؾو. ؾق اي٭الب ها ایى يکحه وشىؾ ؾاٌث؛ ایى قا بحؿقیس ب١ٕیگكی؛ یاشحًاب ال اٌكا٨ی

گكی، یٯ ٔؿ اقلي بىؾ کًًؿ. ایى ؾق هىائل ا٬حّاؾی ها اذك ؾاقؾ، ؾق هىائل قوايی ها اذك ؾاقؾ. اٌكا٨یگكی و گكایً به اٌكا٨ی

ها چیمی ؾیؿه ٌىؾ که  گكی يىبث ؾاؾه ٌىيؿ، یا ال آویًکه به اٌكا٨یؾق اي٭الب. ی١ًی ا٨كاؾی ؾق وٙىض هؽحل٧ بىؾيؿ که ال ا

ی اول هح١هؿ به ایى ٬ٕیه هىحًؿ و  کكؾيؿ. هىئىلیى کٍىق ؾق ؾقشه ٌؿت اشحًاب هی گكی باٌؿ، بهشمو ؼّىِیات اٌكا٨ی

 ١ٔی٧ ٌؿ.
 
 ۽بایؿ باًٌؿ. ایى جؿقیصا

 فغاد َ تبؼیض فمش، هباسصٌ با.1.25
ه٭ًًه بایؿ با ٨٭ك و   ٬ٕاییه و چه ؾق ٬ىه  هصكیه، چه ؾق ٬ىه    کًن که هىئىالو کٍىق چه ؾق ٬ىه بلًؿ ا٠الم هی بًؿه بال هن با ِؿای

المللی ها قا  ٨ىاؾ و جب١یٓ ؾق ایى هملکث هباقله کًًؿ. اگك بؽىاهًؿ ؤٟ اهًیث کٍىق قا، ؤٟ ه١یٍث هكؾم قا، ؤٟ ٠مت بیى

شؿی يمایًؿ؛ يه ؾق ظك٦ و   ث. ايىاٞ و ا٬ىام ٨ىاؾها قا بایؿ ًٌاوایی کًًؿ و با آو هباقلههاو با همیى  جؤهیى کًًؿ، قاهً هباقله

  ۾لباو.

 بایؿ هىقؾ جىشه ٬كاق گیكؾ، ایى اوث که جًها با کىی
 
٨ىاؾ کكؾه و ٨ىاؾی که   که  ال شمله هىائلی که ؾق ایى هباقله وویٟ ظحما

های اشكایی و ٬ٕایی جؤکیؿ  ٨ىاؾ به وشىؾ يیایؿ. بًؿه به هىئىالو ؾوحگاهجع٭٫ پیؿا کكؾه اوث، بكؼىقؾ يٍىؾ؛ هىاٜب باًٌؿ 

ام، بگكؾيؿ ببیًًؿ شاهایی که گلىگاه ٨ىاؾ اوث، کصاوث؛ آيصا قا جعث يٝاقت ٬كاق ؾهًؿ و يگفاقيؿ ال اول ٨ىاؾی به وشىؾ  کكؾه

که ؾٌمًاو ال ایًکه ایى چیمها ؾق بیى  -كههای ویاوی و ؼٙی و شًاظی و ٤ی بیایؿ. هىاٜب باًٌؿ جمایالت و اظىاوات و بالی

ها  به هیاو يیایؿ؛ شلى ظ٫ قا يگیكؾ و هايٟ ؾیؿو و يٝكکكؾو و ٨همیؿو چٍن -ٌىيؿ هىئىالو ها قواز پیؿا کًؿ، ؼىٌعال هی

  ۿوىؾ ؼىاهؿ قویؿ.  هملکث  ٘ىق ٌؿ، به يٝكايه و بكای ؼؿا ٠مل ٌىؾ. اگك ایى يٍىؾ؛ بلکه بایؿ بی

اگك ایى ٬ا١٘یث و پیگیكی و هىٌیاقی  ٦گیكؾ. گیكؾ؛ ایى اِالظات، با ٬ا١٘یث و با ا٬ؿام ايصام هی ايصام يمی  ق٦اِالظات با ج١ا

یؿی هی هالظٝگی ؾق اشكای ظ٫ و ٠ؿالث وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، آو و بی ،  اهًیث  ؾقؼٍؿ. هصكوض کكؾو گاه ا٬حؿاق يٝام هرل ؼىٌق

هایی که با ٨ىاؾ  وث ؾق ایى ؼّىَ هیچ جب١یٕی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ. ؾوحگاه]په[ اللم ا ٧. هصكوض کكؾو ا٬حؿاق يٝام اوث

به آو بؿی يیىث. ٨ىاؾ، ٨ىاؾ اوث؛ ؾق  -اگك باٌؿ -شا بؿ اوث؛ اها ؾق شای ؾیگك کًًؿ، يبایؿ بگىیًؿ ٨ىاؾ ؾق ٨الو هباقله هی

                                                           
 .۾٨۽ۻ/۽ۺ/۽ۺ، های ٌهؿا یراقگكاو و ؼايىاؾهبیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ا .ۻ

 .ۼ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۼ

 .٨٧۽ۻ/ ٩ۺ/ ۾ۼ. بیايات ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾق ؾايٍگاه ٠لن و ١ًِث،۽

 .٧٩۽ۻ/ ۺۻ/ ٧ۺهای يمال ٠یؿ و١یؿ ٨ٙك،  . بیايات ؾق ؼٙبه۾

 .ۺ٨۽ۻ/ ۻۻ/ ۽ۺو هىئىالو بكگماقکًًؿه هكاون ؾهه ٨صك، . بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو ظس ۿ

 .٧٩۽ۻ/ ۻۺ/ ٦ۼ  جهكاو،  های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبه٦

 .٧٩۽ۻ/ ۻۻ/ ۿۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای ٌىقای جؤهیى اوحايها، ٧
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کًًؿ، بایؿ ٬ا١٘ايه و بؿوو هصاهله هباقله  هی هكکه ٨ىاؾ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، بایؿ با او هباقله کًًؿ. کىايی که با ٨ىاؾ هباقله

کًًؿ و ؾق ظ٫ ٨اوؿ و ه٩ىؿ، ُهكِّ ٬ايىو قا ا٠مال کًًؿ. هى به ٌؽُ یا پكويؿه یا هىٔىٞ ؼاِی يٝك يؿاقم. بكای هى اٌؽاَ 

او ٨ىاؾ هالی ٌىؾ واقؾ هیؿ هی  ووىوه  کىی که ۻهٙكض يیىحًؿ؛ ایى کاق بایؿ به يعى ِعیط و ٬اٟ٘ ايصام گیكؾ و ؾيبال ٌىؾ.

 ۼکًًؿ. ٌىؾ، بایؿ بؿايؿ ؾقؾوك ایى کاق لیاؾ اوث. ب٩همؿ هكؾم و هىئىالو کٍىق با ایى ٬ٕیه بكؼىقؾ هی

 سفغ بیکاسی.1.26
ث جالي و ١٨الیث به ؾوث آوقؾ جا هن يیال ٌؽّی ؼىؾ قا ال ایى  ه١ًای اٌح٥ال ایى اوث که شىاّو هىح١ْؿ آهاؾه ی به کاق، ٨ِك

ؼىاهؿ که ایى کاق قا  قیمی هی و آباؾايی کٍىق و قوي٫ ا٬حّاؾی آو کمٯ يمایؿ. ایى اهك بكياهه  به پیٍك٨ث قاه بك٘ك٦ کًؿ و هن

]لیكا[ ایى اهك،  ۽چیم يبایؿ هايٟ ال اشكای آو ٌىؾ. ايؿ و بایؿ با شْؿیث اؾاهه پیؿا کًؿ؛ هیچ هىئىالو ؾولحی ها ٌكوٞ کكؾه

های ها با  ها و ؼايىاؾههًٍؤ ه٩اوؿ بمقگ ؾیگكیىث. ب١الوه ایًکه بیکاقی شىاوای بىیاق اواوی و کلیؿی اوث. بیکاقی  هىؤله

٘ىق شْؿی ؾيبال ٌىؾ.  جىو١ه و پیٍك٨ث ٠مىهی کٍىق جٕاؾ شؿی ؼىاهؿ ؾاٌث؛ لفا ١٨الیث بكای ایصاؾ ٥ٌل و اٌح٥ال بایؿ به

ها هٙالبه  هى هن هىٔىٞ قا ج١٭یب و ال آوايؿ که هٍکالت قا بك٘ك٦ کًًؿ و  ؾق ایى قابٙه هىئىلیى اشكایی به هى ٬ىل ؾاؾه

 ۾ؼىاهن کكؾ.

 ساّجشدّب ٍ ساّکبسّبی سفغ هَاًغ پیـشفت ٍػذالت فشٌّگی.2

 ههًذعی فشهًگ.2.1
٨كهًگ یٯ ویىحن اوث و ؾاقای ايىاٞ و اشمائی اوث و ههًؿوی ٨كهًگ به ٠ًىاو یٯ ههًؿوی ویىحن بایؿ ايصام پفیكؾ. 

هايًؿ لباو و ؼٗ و اهرال ایًها و  -گىئین ا٠ن ال: هٝاهك ٨كهًگی  اه١ه اوث. ٨كهًگ که هی٨كهًگ یٯ شاه١ه، اوان هىیث آو ش

های بىهی و ٬ىهی  ؾهًؿه پیکكة ٨كهًگ هلی اوث هرل: ٠٭ایؿ، آؾاب اشحما٠ی، هىاقید هلی، ؼّلث آيچه با٘ى و اِل جٍکیل

٠ی اوث و ؾق ههًؿوی ٨كهًگ همه ایى ايىاٞ ؾهًؿه ٨كهًگ یٯ هلث اوث. ٨كهًگ ؾاقای ايىا ایًها اقکاو و هّالط جٍکیل

٨كهًگ بایؿ ههًؿوی ٌىيؿ. ايىاٞ ٨كهًگ ٠باقجًؿ ال: ٨كهًگ هلی، ٨كهًگ ٠مىهی، ٨كهًگ جؽّّی، ٨كهًگ 

با جىشه به اهمیث ظ٭ی٭حی که ياهً ٨كهًگ شاه١ه اوث و با جىشه به ایى که اگك ایى هصمى٠ه بًای ]بًابكایى[ ۿوالهايی.

ايؿ که چىو ها کاقی  ال آو ظكاوث و ظ٩اٜث يکًین، ٠ىاهل گىياگىو جؤذیكگفاق ؾق ٨كهًگ، ٬ىن يؽىقؾه ٨كهًگی قا ههًؿوی و

کًًؿ. جکلی٧ ها به ٠ًىاو هىئىالو يٝام  گفاقيؿ و کاق ؼىؾٌاو قا هی کًین. آيها هن کاقی يکًًؿ. يه، آيها اذك ؼىؾٌاو قا هی يمی

ؾق ؾقشه اول ههًؿوی ٨كهًگ کٍىق اوث ...]جا[ هرل ؾوث هعا٨ٝی جكیى جکالی٧ ها شمهىقی اوالهی چیىث؟یکی ال ههن

  ٦هىای ایى ٨كهًگ قا ؾاٌحه باٌؿ.

 تهاخن فشهًگی با همابلٍ.2.2
ٌىؾ شىاب ؾاؾ. ج٩ًگ او، ٬لن  ٌىؾ پاوػ ؾاؾ. کاق ٨كهًگی و هصىم ٨كهًگی قا با ج٩ًگ يمی ی به هرل هی يبكؾ ٨كهًگی قا با ه٭ابله

ا٠ن ال ه١لن و  -جا هىئوالو ٨كهًگ کٍىق و کاقگماقاو اهىق ٨كهًگی ؾق هك وٙعی و ٌما ٨كهًگیاو ٠میم گىیین،  اوث. ایى قا هی

ی کٍىق ه٥ٍىل کاقيؿ  ؾايٍصى و قوظايی و ٘لبه و هؿْقوحاو، جا ؾايً اظىان  -آهىلجاو و جا کىايی که ؾق بیكوّو ایى يٝام آهىٌل

 ٧که چگىيه ؾ٨اٞ ؼىاهیؿ کكؾ و چه کاقی ايصام ؼىاهیؿ ؾاؾ.کًیؿ که اهكول، وكباّل ایى ٬ٕیه ٌماییؿ و بؿايیؿ 

                                                           
 .ۺ٨۽ۻ/ ۻۻ/ ۽ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو ظس و هىئىالو بكگماقکًًؿه هكاون ؾهه ٨صك، ۻ

 .ۺ٨۽ۻ/ ۻۻ/ ۽ۺات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو ظس و هىئىالو بكگماقکًًؿه هكاون ؾهه ٨صك، . بیايۼ

 .ۻ٨۽ۻ/ ۻۺ/ ٩ۺهاهماق ي٩ك ال قاهیاو يىق و ٬ٍكهای هؽحل٧ هكؾم ؾق پاؾگاو ؾوکىهه،  . بیايات ؾق شمٟ ؾه۽

 .ۼ٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ هكؾم هٍهؿ ؾق ظكم ه٭ؿن،۾

 .۽٨۽ۻ/ۺۻ/٨لی اي٭الب ٨كهًگی، . بیايات ؾق ؾیؿاق ٌىقای ٠اۿ

 .۽٨۽ۻ/ۺۻ/٨. بیايات ؾق ؾیؿاق ٌىقای ٠الی اي٭الب ٨كهًگی، ٦

 .٦٩۽ۻ/ۼۺ/ۼۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق با گكوه کریكی ال ه١لماو و هىئوالو اهىق ٨كهًگی کٍىق و شم١ی ال کاقگكاو،..، ٧
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ی شًگ،  کًؿ، ابحکاق ٠مل ؾق ؾوث اووث؛ ٌما بایؿ کاهال  ظىاوحاو شمٟ باٌؿ و هرل شبهه هًگاهی که ؾٌمى ظمله هی

یا باال و پاییى ی هیايی و  ؾايین که ؾٌمى ال کصا ظمله ؼىاهؿ کكؾ؛ همکى اوث ال شبهه آهاؾگی ؼىؾ قا ظ٩ٛ کًیؿ؛ چىو ها يمی

 ال لعاٚ ه١ًىی به هكاجب ٘ىاليی  ظمله کًؿ. به هك ظال، بایؿ ؾق همه شا بیؿاق باٌین. بایؿ ؾق ٘ىل شبهه
 
جك ال هكلهای  ای که ی٭یًا

 ٔكبه قا به ؼىؾٌاو بكگكؾايیؿ.
 
 بیؿاق باٌیؿ و ٨ىقا

 
 ۻهاوث؛ ؾائما

ِك هئهى ؼىؾی قا، هكشا که هىحًؿ، گكاهی بؿاقیؿ. ظك٦ هى ایى جىايًؿ بایىحًؿ. ٠ًا ؾق ه٭ابل جهاشن، ٠ًاِك هئهى ؼىؾی هی

اؾ اوالهی، جا والهاو جبلی٥ات اوالهی، جا ب٭یه ی  اوث. هى به هىئولیى ٨كهًگی کٍىق، ال ولاقت آهىلي و پكوقي جا ولاقت اٌق

ث که اگك کىی، شىاو کًن: به ٠ًاِك ؼىؾی جکیه کًیؿ. هًٝىق هى ایى يیى های ٨كهًگی کٍىق، ٠كْ هی هئوىات و بًگاه

گىیؿ؟ اِال  ه٫ًٙ اوالم که ایى يیىث؛  اي٭البی يیىث، ؾوحً قا بگیكیؿ بگفاقیؿي بیكوو؛ يه. چه کىی چًیى چیمی قا هی

ؼىاهؿ بكای ایى هلث کاق کًؿ، کاق کًؿ. هى  ه٫ًٙ اي٭الب که ایى يیىث. هیؿاو بؿهیؿ. به همه هیؿاو بؿهیؿ. هكکه که هی

  ۼی ٌؿو ٠ًاِك ؼىؾی قا يؿهیؿ.ی هًمو گىین اشاله هی

قاه شلىگیكی ال جهاشن ٨كهًگی، گك٨حى و بىحى و لؾو يیىث؛ بلکه گاهی گك٨حى و بىحى و لؾو، کمٯ به جهاشن اوث. ٘ك٦ ال 

 یٯ ٠ْؿه آؾم هىح٧١ٕ و بیچاقه هن باوق کًًؿ و» ؾیؿیؿ ظك٦ ظ٫ لؾین، شلّى ها قا گك٨حًؿٖ«ؼؿا هیؽىاهؿ که او قا بگیكيؿ؛ بگىیؿ: 

په، گك٨حى و بىحى، قاّه ه٭ابله با ظك٦ با٘ل يیىث؛ بلکه قاه ه٭ابله با ظك٦ » ايؿٖ البؿ ظك٨ً ظ٫ بىؾه که او قا گك٨حه«بگىیًؿ: 

ی ٬كآو هیؽىايؿ که اهیكالمئهًیى قا  آیؿ و آیه با٘ل، گ٩حى ظك٦ ظ٫ْ اوث؛ همیىٖ و٬حی که آو هكؾ ؼاقشّی بؿؾهّى بؿؾل هی

 هی ٨الو ٌؿه قا بگیكیؿ؛ ؾقظالی گىیًؿ که ایى ٨الويمی هىقؾ هفْهث ٬كاق ؾهؿ، ظٕكت
 
اي قا  ؼىاوحین ظکن ٌك٠یکه اگك وا١٬ا

يگاه کًین، ب١یؿ هن يبىؾ که ظْؿ ٌك٠ی او ا٠ؿام و ال بیى بكؾو یا الا٬ل ي٩ی او باٌؿ؛ اها اهیكالمئهًیى ایى کاق قا يکكؾ و ؾق 

جىايؿ ه٭ابل جهاشن ٨كهًگی قا بگیكؾ؛ با چه؟ با وًگك وٌى و ه٥ّم ١ْ٨ال ؾاقؾ، هیی ٬كآو ؼىايؿ.کىی که لباّو بال و ؾّل ق  شىابً آیه

٨كهًگی، با ظّاق ٨كهًگی و با والّض ؾوق لّو ٨كهًگی. ابماق ٨كهًگی اللم اوث. ایى اوث که ها به کىايی که اهل کاق 

کًین و به ب١ٕی شا شمٟ هی ب١ٕی قا ؾق ایى کًین،کًین، به ب١ٕی الحمان هیگىیین، به ب١ٕی جکكاق هیايؿ، ؾائن هی ٨كهًگی

شىاب کاق ٨كهًگّی با٘ل، کاق ٨كهًگی ظ٫ْ اوث. ؾق ه٭ابل کىی که ال ابماق »آ٬اٖ کاق ٨كهًگی بکًیؿ.«ؾهین که پی٥ام هی

ه یٯ کًؿ، ابماق ٨كهًگی اللم اوث. اهكول یکی ال بهحكیى ابماقهای ٨كهًگی، يمال شم١ه اوث؛ يمال شم٨١كهًگی اوح٩اؾه هی

 ۽جكیبىو ٨كهًگی اوث.

 همابلٍ با يفُر دؽمى.2.3
ی ٨كهًگی، باوقهای شاه١ه قا ؾگكگىو کًؿ؛ و آو باوقهایی قا که جىايىحه ایى شاه١ه قا وّكپا يگه  کًؿ ؾق لهیًهؾٌمى و١ی هی

کًًؿ بكای ؿ؛ هیلیاقؾها ؼكز هیکًًها هیوشىؾ بیاوقؾ. ؼكز شا کًؿ، ؼؿٌه ؾق آيها واقؾ کًؿ، اؼحالل و قؼًه ؾق آيها به ؾاقؾ شابه

ایى ه٭ّىؾ؛ ایى قؼًه و ي٩ىـ ٨كهًگی اوث.

ث ایكاو و يٝام شمهىقی اوالهی  اگك چًايچه ها بیؿاق باٌین، اهیؿ آيها يااهیؿ ؼىاهؿ ٌؿ. آيها هًحٝك يٍىحه
ْ
ايؿ که یٯ قولی هل

-یىث و ؾیگكاو هن که ؾیگك کاقی يمیآو ایكاو يؾهًؿ که ؾه وال ب١ؿ، ایكاو ً ببكؾ؛ هًحٝك ایى هىحًؿ. و٠ؿه هیایكاو ؼىاب

او ایى اوث. يبایؿ گفاٌث ایى ٨کك و ایى اهیؿ ٌیٙايی ؾق ؾل ؾٌمى پا بگیكؾ؛ بایؿ آو های اي٭الب و ٨کك  چًاو پایه کًًؿٖ جّْىٌق

ایى کٍىق يگفاقؾ؛ ایى  اي٭البی ؾق ایًصا هىحعکن باٌؿ که ُهكؾو و ليؿه بىؾو ایى و آو و لیؿ و ٠مكو، جؤذیكی ؾق ظكکث اي٭البی

۾ی يؽبگاو اي٭البی ایى کٍىق اوث. ی اواوی يؽبگاو وپاه و همه وٜی٩ه


                                                           
 .٦٨۽ۻ/۾/٨ۻ،  ٧۽ۼ، َۻ. ظؿید والیث، زۻ

 .ۻ٧۽ۻ/ۿ/ۻۼیى و قإوای هًا٫٘ آهىلي و پكوقي وكاوك کٍىق، . بیايات ؾق ؾیؿاق ولیك، ه١اويۼ

 .۽٧۽ۻ/ ٦ۺ/ ۻۼ. بیايات ؾق آ٤ال بکاق ؾهمیى گكؾهمایی وكاوكی ائمه شم١ه،۽

 .۾٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ۿۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق ٨كهايؿهاو وپاه پاوؿاقاو اي٭الب اوالهی، ۾



 ۿ٧ۻ

 

 آو َ افالذ .ؽًاخت ػیُب2.4
ها، به هىئىلیى، به ؾايٍصىیاو، به ٠لمای بمقگىاق، به کىايی که جىايائی وؽى گ٩حى با هكؾم ؾاقيؿ، به کىايی که هى به شىاو

و٩٬ه اؾاهه ؾهین؛ هن ؾق  کًن: ها بایىحی ایى ظكکث به ومث پیٍك٨ث قا بی ؾاقيؿ، ٠كْ هیهكؾم  جؤذیكگفاقی بك قوی اـهاو

ی اؼال٪ و ه١ًىیث. ؼىؾهاو قا جهفیب کًین، ؼىؾهاو قا  ؼّىَ ؾق لهیًه ی ٠لن و ٨ًاوقی، هن به ی ویاوث، هن ؾق لهیًه لهیًه

ؿؾ ق٨ٟ آو ٠یىب بكبیائی ن. اگك ایى کاق قا بکًین، ایى هىاي١ی که ؾٌمًاو ها بك وك اِالض کًین، ٠یىب ؼىؾهاو قا بًٍاوین و ؾِق

 ۻکًًؿ، اذك يؽىاهؿ گفاٌث. قاه ها ایصاؾ هی

 َ تفاخش بٍ کاالی خاسخی گشایی  هقشف يادسعت فشهًگ اص خّذی پشهیض.2.5
یایًکه ها هكچه گیك ه یی١ً ییگكاا٨حؽاق اوث؟ هّك٦ ییگكاقواز ؾاقؾ؟ آیا هّك٦ ییگكاّك٦هال هكؾم ها  یچكا ؾق بیى بىیاق

. اوكا٦، قول به  اوث  بمقگی  گكایی بكای شاه١ه بالی ]لفا[ هّك٦ ۼها يیىث. یگکًین که شمو ٔكوقیات ليؿ  یآوقین، ِك٦ اهىق

کًؿ. یکی ال چیمهایی که اللم اوث هكؾم بكای ؼىؾ  جك هی های ٘ب٭اجی و ٌکا٦ بیى ٨٭یك و ٤ًی قا بیٍحك و ٠می٫ قول ٌکا٦

های جبلی٥اجی و  ، به ؼّىَ ؾوحگاههای هؽحل٧ ؾولحی های هىئىّل بؽً وٜی٩ه بؿايًؿ، اشحًاب ال اوكا٦ اوث. ؾوحگاه

گكایی وى٪ يؿهًؿ؛ بلکه  گكایی و جصمل ؼىؾ بؿايًؿ هكؾم قا يه ٨٭ٗ به اوكا٦ و هّك٦  بایؿ وٜی٩ه -ویژه ِؿا و ویما به -٨كهًگی

و وى٪  قوی و اوكا٦ ؾ٠ىت کًًؿ اللم هّك٦ کكؾو و اشحًاب ال لیاؾه  ؾق شهث ٠که، هكؾم قا به ومث ٬ًا٠ث، اکح٩ا و به ايؿاله

های هؽحل٧ ٌکىث  ای که هّك٦ آو ال جىلیؿي بیٍحك باٌؿ، ؾق هیؿاو آوقؾ. شاه١ه گكایی، شاه١ه قا ال پای ؾقهی ؾهًؿ. هّك٦

  ۽ها بميین. ها بایؿ ٠اؾت کًین هّك٦ ؼىؾ قا ج١ؿیل و کن کًین و ال لیاؾی ؼىاهؿ ؼىقؾ.

ها، هىوكايی ا٨كاؾ  چٍمی ها، چٍن و هن گكایی جصْمل   ؾ.گیك  ؾق هّاق٦ گىياگىو ٌؽّی و ؼايىاؾگی، اوكا٦ّ ٨كؾی ِىقت هی

ووایل جصْمالت،  ها ال هىاقؾ اوكا٦ اوث. اللم ؼكیؿو؛ ایى ؼايىاؾه، هكؾ ؼايىاؾه، لو ؼايىاؾه، شىاو ؼايىاؾه، چیمهای ٤یك

جىايؿ  کًین. پىلی که هی یها پىل ِك٦ هها چیمهایی اوث که ها بكای آو ووایل آقایً، هبلماو ؼايه، جمئیًات ؾاؼل ؼايه؛ ایى

ی ٌىؾ، کٍىق قا پیً ببكؾ، به ٨٭كا کمٯ کًؿ، ذكوت ٠مىهی کٍىق قا لیاؾ کًؿ، ایى قا ها ِك٦ گفاق ؾق جىلیؿ هّك٦ ٌىؾ، وكهایه

یًؿ، هیهمايی آ قويؿ، هی های ؼیالی. هىا٨كت هی چٍمی، آبكوؾاقی ال هىن، چٍن و هن  ٌؿه هی کًین به ایى چیمهای ياٌی

های گما٨ی اوث؛  کًًؿ، همیًه ها هّك٦ هی ای که بكای ایى هیهمايی گیكيؿ؛ همیًه گیكيؿ، ٠ما هی کًًؿ، ٠كووی هی ؾقوث هی

ايىاٞ ٤فاهاٖ چكا؟ چه ؼبك اوث؟ ؾق کٍىق ها هًىل هىحًؿ کىايی که ال اْولْیات هن هعكوهًؿ. بایؿ کمٯ کًین کٍىق پیً بكوؾ. 

 اي٩ا٪ کًیؿ گىیین پىل قا ب يمی
 
اْها ظْحی اگك اي٩ا٪ هن يکًًؿ،  -البْحه اگك ايىاو اي٩ا٪ بکًؿ، بهحكیى کاق اوث  -كؾاقیؿ بكویؿ ظحما

ٌىؾ، ؾق جىلیؿ بكای ؼىؾٌاو به کاق بیًؿاليؿ، ؾق کاقؼايصات وهین ٌىيؿ و جىلیؿ کًًؿ، بال  همیى پىلی که ِك٦ ایى جْصمالت هی

قول ؾگكگىو بكای   کًین، هی قؼث و بّك قول به کًین، ٠ما ؾقوث هی کاقها هیهمايی ؾقوث هیبكای کٍىق ه٩یؿ اوث. ها بصای ایى 

٨كهایؿ:  کًًؿ؛ ایى ٨٭ٗ وؽى ؾیى يیىث. ٬كآو هی کًین؛ چكا؟ چه لموهی ؾاقؾ؟ ٠٭الی ٠الن ایى کاق قا يمی ؼىؾهاو ؾقوث هی

ُه ال ُیّعبُّ الُمىّك٨یى« ىا ّايَّ
ُ
ىا«، »َو الُجٓىّك٨

ُ
َكُبىا َو ال ُجٓىّك٨

ٓ
ىا َو اٌ

ُ
ؾیگك:   ٌكی٩ه  قوی يکًیؿ. ؾق آیه بؽىقیؿ، بیاٌاهیؿ، اْها لیاؾه ؛۾»ُکل

ُه الُیّعبُّ الُمٓىّك٨ّیى« ىا ّايَّ
ُ
ُه َیٓىَم َظّاّؾّه َو الُجٓىّك٨ َمَك َو آُجىا َظَ٭ْ

ٓ
ذ
َ
ا ا

َ
َمّكّه ّاـ

َ
ىا ّهٓى ذ

ُ
قؾ. ها ؾا کًًؿگاو قا ؾووث يمی ؼؿاويؿ اوكا٦ .ۿ»ُکل

ای قا ؼىقؾ و  ها ظك٦ ؾیى اوث و قوایات ٨كاوايی ؾق ایى لهیًه وشىؾ ؾاقؾ. ؾق قوایث ؾاقؾ که کىی هیىه بًؿگاو ؼؿا هىحین. ایى

يیمی ال هیىه هايؿ، آو قا ؾوق ايؿاؼث. اهام٠ٕلیه الىالمٔ  به او يهیب لؾ که اوكا٦ کكؾی؛ چكا ايؿاؼحی؟ ؾق قوایات ها هىث که 

ای  ها هیهمايی ؾقوث کًًؿ و به یٯ ٠ْؿههای ياو قا اوح٩اؾه کًیؿ. آو و٬ث ؾق هحل اوح٩اؾه کًیؿ. جا ایى ظؿٖ ؼكؾهؼكها   ال ؾايه

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/۽ۺ/۾ۻبیايات ؾق هكاون والگكؾ قظلث اهام ؼمیًیٕقهٔ،  ۻ.

 .ۻ٩۽ۻ/٧ۺ/۽ۼ بیايات ؾق ؾیؿاق شىاياو اوحاو ؼكاواو ٌمالی،  .ۼ

 .ۻ٨۽ۻ/ ٩ۺ/ ۿۻهای يمال ٠یؿ ٨ٙك،  . بیايات ؾق ؼٙبه۽

 .ۻ۽  هباقکه ا٠كا٦، آیه  . وىقه۾

 .ۻ۾ۻ  هباقکه اي١ام، آیه  . وىقهۿ
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  هیهمايی بؿهًؿ؛ ب١ؿ هكچه که ٤فا هايؿ، به بهايه ایًکه بهؿاٌحی يیىث، جىی وٙل آ٥ٌال بكیميؿٖ ایى هًاوب یٯ شاه١ه

 ۻقویؿ؟ ٌىؾ به ٠ؿالث شىقی هی اوالهی اوث؟ ایى

و جصْمل ؾق   گكایی ی هّك٦ گفاقؾ ؾوث کىايی که جىايایی کمٯ ؾاقيؿ، به یاقی ٨٭كا ؾقال ٌىؾ، قوظیه یکی ال ٠ىاهلی که يمی

شاه١ه اوث. بكای شاه١ه بالی بمقگی اوث که هیل به هّك٦، قول به قول ؾق آو لیاؾ ٌىؾ و همه به بیٍحك هّك٦ کكؾو، بیٍحك 

های ُهؿ و هك چیم جاله بكای ووایل ليؿگی و جصْمالت آو ق٨حى، جٍىی٫  جك پىٌیؿو و ؾيبال يٍايه ؼىقؾو، هحًْىٞ جك ؼىقؾو، هحًْىٞ

ای ؼؿا و ق٨ٟ هٍکالت  ها هؿق هی هایی که ؾق ایى قاهها و پىلٌىيؿ. چه ذكوت قوؾ و ال هّك٦ ٌؿو ؾق شایی که هىشب ٔق

 ۼهايؿٖ شم١ی ال هكؾم اوث، بالهی

چیىث؟ قاه   گكایی كوین که قاه هباقله با اوكا٦ چیىث. اوكا٦ یٯ بیماقی اشحما٠ی اوث. قاه هباقله با هّك٦به ؾيبال ایى ب

های جع٭ی٭ی  ها پكوژهؼىاهؿ. ؾق ؾايٍگاه ها جع٭ی٫ هی هباقله با جكشیط کاالی ؼاقشی بك کاالی واؼث ؾاؼل چیىث؟ ایى

والی  ها بؿهیؿ جا وكقیم ٌىؾ و ٨كهًگ به هىئىالو کٍىق بؿهیؿ؛ به قوايهی جع٭ی٫ قا  بگیكیؿ، اوحاؾ و ؾايٍصى کاق کًیؿ، يحیصه

 ۽ٌىؾ پیٍك٨ث. ٌىؾ. ایى، هی

 ییفتگپشهیض اص خُدؽ.2.6
کكؾین؛ اها اگك ؾلماو قا به آيچه که جاکًىو به ؾوث آوقؾین، ؼىي کًین، ٌکىث ؼىاهین ؼىقؾ؛ اگك جى٧٬ کًین، به   ها پیٍك٨ث

 -ٌىین، به لهیى ؼىاهین ؼىقؾ؛ اگك ها هىئىالو کٍىق  چاق ٤كوق ٌىین، ؾچاق ٠ُصب و ؼىؾٌگ٩حی٠٭ب پكجاب ؼىاهین ٌؿ؛ اگك ؾ

ؾچاق ؼىؾهعىقی ٌىین، ؾچاق جکبك ٌىین، ؾچاق ؼىؾٌگ٩حی ٌىین، جىؾهًی  -ؼّىَ ایى ؾیگك هكبىٖ به ها هىئىالو اوث به

يباٌین، ؾيبال جمح١ات ؾيیىی يباٌین، ؾيبال ؼىاهین ؼىقؾ. ؾيیا ایًصىق اوث، وًث الهی ایى اوث. ؾق پی کىب هعبىبیث 

پكؾاؼحى به اٌكا٨یگكی و جصمالت يباٌین. ها هىئىلیى، ؼىؾهاو قا ظ٩ٛ کًین؛ همچًاو که ایى هكؾ بمقگ ؼىؾ قا ظ٩ٛ کكؾ. اگك 

َبىاقّ « ی ٌكی٩ه ؼىاهین ٌؿ که: ها ایًصا ؾچاق اٌحباه ٌىین، هّؿا٪ هماو آیه
ٓ
ٓىَهُهٓن ؾاَق ال

َ
ىا ٬

ُّ
َظل

َ
َ٭كاُق َو أ

ٓ
ٓىَيها َو ّبٓئَه ال

َ
ل ّٓ َن َی ًَّ ». . َشَه

شىئی  گكی همًىٞ اوث؛ لفتهمًىٞ اوث؛ ٩٤لث همًىٞ اوث؛ اٌكا٨ی  ، جى٧٬ همًىٞ اوث؛ ؼىؾٌگ٩حی ؾق قاه پیٍك٨ث

ه جىايین به ٬ل هاوث که هیهمًىٞ اوث؛ به ٨کك شمٟ کكؾو لؼاق٦ ؾيیا ا٨حاؾو، بكای هىئىلیى همًىٞ اوث. با ایى همًى٠یث

این؛ با آو ٨اِله ؾاقین. آو قولی که هلث ایكاو به ٬له بكوؿ،  کًین. ها هًىل به ٬له يكویؿه بكوین. ها ؾاقین ؾق ؾاهًه ظكکث هی

ه ؾٌمًی آلىؾ به پایاو ؼىاهؿ قویؿ. ها جا آو قول  های ؼباذث ها جمام ؼىاهؿ ٌؿ. آو قولی که هلث ایكاو به ٬له بكوؿ، ه١أق

 ۾و٩٬ه اؾاهه ؾهین. بایؿ بی٨اِله ؾاقین. ظكکث قا 

 یأط با همابلٍ َ اهیذ سَزیٍ تمُیت.2.7
ها ؼى يگك٨حه اوث و ٌىيؿ. يىل شىايی که به وًث بیًیؿ يىل شىاو ؾق کٍىقهای ٤كبی، به وىی پىچی کٍايؿه هی ٌما هی

ٌىؾ؛ لفا به ومث پىچی  یؿ هیبیًؿ، يااه که ایى يابىاهايی هعیٗ ليؿگی بٍكیث قا هی ها يکكؾه اوث، و٬حیؼىؾ قا پایبًؿ وًث

ا٠حًایی به هٝاهك ليؿگی و پىچی و  ٌىؾ. بىیاقی ال ؾؼحكاو و پىكاو ؾق کٍىقهای ٤كبی، به ومث بیهىؾگی و بی کٍیؿه هی

ٌىيؿ؛ ایى بك اذك یؤن اوث؛ بىیاقی ال ؾايٍمًؿاو و يىیىًؿگاو و وؽًگىیاو بٍكیث به  ٤ك٬ه ٌؿو ؾق ٌهىاّت آيی کٍیؿه هی

ؾايؿ که قولگاق ٜلن و وحن و لوقگىیی و جصاول و ٥٘یاو و  ٌىيؿ؛ اها آو هلحی که به آیًؿه اهیؿ ؾاقؾ، هی اق هیایى ظالث ؾچ

 کاق و جالي  ۿی ظصن ٠ٝیمی که اهكول ؾق شهاو به وشىؾ آوقؾه اوث، یٯ قولگاق جمام ٌؿيی اوث. اوحکباق، با همه
 

]بًابكایى[ اوال

 و١ی کً
 
ًٌىيؿ، ؾق  ی کىايی که ال ها هی اهیؿ قا ؾق همه  ی ی جالي، قوظیه ی کاق، قوظیه ین قوظیهقا هكگم ال ؾوث يؿهین؛ ذايیا

                                                           
 .٨٨۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ. بیايات ؾق شمٟ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت اهام قٔا ٠ٕلیه الىالمٔ، ۻ

 .ۻ٨۽ۻ/ ٩ۺ/ ۿۻهای يمال ٠یؿ ٨ٙك،  ؾق ؼٙبه بیايات ۼ.

 .ۿ٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ٨ۻهای اوحاو ومًاو، بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ۽.

 .ۻ٩۽ۻ/۽ۺ/۾ۻ. بیايات ؾق هكاون والگكؾ قظلث اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۾

 .ۺ٧۽ۻ/ ۻۻ/ ۺ۽ههؿی٠ٕصل الله ج١الی ٨كشهٔ،  .وؽًكايی ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم ٬ن، ؾق والكول هیالؾ ظٕكت ۿ



 ٧٧ۻ

 

ی یؤن و ؼىحگی و ا٨ىكؾگی و  ؾهًؿه ی کاق ها هىحًؿ، ج٭ىیث کًین، جمقی٫ کًین؛ ایى وٜی٩ه اوث. هك وؽًی که يٍاو ظىله

 ۻکٍىق اوث، به ٔكق ٠مت هلی اوث.  هاللث و اؼحال٦ باٌؿ، بالٌٯ به ٔكق هّالط کٍىق اوث، به ٔكق پیٍك٨ث

 ػضم َ اسادٌ َ ایغتادگی تمُیت.2.8

هاٌاو قا لیك پای ی آهكیکا که هلث های وكوپكؾهؾولث -ی آهكیکا بىؾيؿ هایی هىحًؿ و بىؾيؿ که ؾق ایى وی وال ؾق ویٙكههلث

ایكاو با ظكکث ؼىؾ، با اوح٭الل ؼىؾ، با  ها هن هىحًؿ؛ ببیًیؿ آيها کصایًؿ، ٌما کصاییؿ. هلثآو -گكاو ايؿاؼحه بىؾيؿ ولٙه

جىاو  شىیاو ایىحاؾ و هی ی بیگايگاو و ولٙه بایؿ ؾق ه٭ابل ولٙه جىاو و هی ؼىؾ، با جىکل به ؼؿا، اذبات کكؾ که هی  ؼىؾباوقی

قی و ي٩ىـ ویاوی و ٨ًاو  ی ٠لن و جمؿو و پیٍك٨ث ایىحاؾ. ایى قا هلث ایكاو اذبات کكؾه اوث. وی وال پیً هلث ایكاو ؾق ٬ا٨له

ی اوح١ؿاؾهای ؼىؾ؛ ایى یٯ  کصا بىؾ؟ اهكول کصاوث؟ به بكکث ایىحاؾگی، به بكکث جىکل به ؼؿا، به بكکث به هیؿاو آوقؾّو همه

های ؾیگك جصكبه اوث و يیكوی هىایی های آیًؿه جصكبه اوث، هن بكای هلثجصكبه اوث؛ هن بكای ؼىؾ هلث ایكاو و يىل

هاوث ؾق ایى ایىحاؾگی و ظكکحی که هحکی به ؼىؾباوقی بىؾ. ایى قا بایؿ اؾاهه بؿهیؿ. ها هلث  يمىيهشمهىقی اوالهی یکی ال 

 ۼایكاو بایؿ ایى قا اؾاهه بؿهین. ایى قاه، قاه پكبكکحی اوث.

اهك جىؽیكياپفیّك اوحکباق ؾق ای اي٭البی که یٯ هلث با ؾوث ؼالی و به بكکث ایماو، آو هن ؾق ه٭ابل یٯ ؾژ ٠لی
ْ

ى هًٙ٭ه آو قا الٝ

٫ ٌؿ؛ اي٭البی به يام ؼؿا؛ اي٭البی ؾق قاه اقلي
ْ
های هىلماو قا به اوالهٍاو های اوالهی؛ اي٭البی که هلثبكپا کكؾ و هى٨

ها اظىان کكؾيؿ  بؽٍیؿ و آو  ها قا ؼىؾباوقیی ي٭اٖ شهاو هلث ٌاو ؾلگكم کكؾ؛ اي٭البی که ؾق همهاهیؿواق و به هىْیث اوالهی

 ۽پیكول ٌىؾ و ٨ائ٫ آیؿ.  جىايؿ بك بمقگحكیى هىايٟ هی -ای ال ؼىؾ يٍاو ؾهؿ که ٠مم و اقاؾه و٬حی -که یٯ هلث

 پشعتی اعتماهت َ دَسی اص هُی.2.9
ی آقهايّی  های ظ٭ی٭ی ؼىؾ بكوايؿ؛ ی١ًی به هماو هصمى٠ه جىايؿ ایى هلث قا به آقهاو ایى قاه]قاه اي٭الب[، قاهی اوث که هی

ق٨اه و ٠ٝمث ٠لمی؛ هماو چیمهایی که بكای یٯ هلث، هٙلىب و هعبىب اوث. قاه ِعیعی که ٨كليؿاو  ٠ْمت، ه١ًىیث، ٬ؿقت،

ايؿ، ها قا به آيصا ؼىاهؿ قوايؿ؛ هًحها ٌكً٘ اوح٭اهث اوث. اوح٭اهث، ی١ًی قاه قا گن  ایى اي٭الب و ٨كليؿاو اهام پیمىؾه

يٍؿو؛ ؾوحىقها و ٨كایٓ اؼال٬ی و ه١ًىی و اؾب اوالم قا قها   و هىن  های هاْؾی قا يؽىقؾو؛ اویك هىی يکكؾو؛ ٨كیب شلىه

ت
ْ

ی اْول بایؿ هىئىالو ٘كال اْول و ٘كال ؾوم  ها اوان کاق اوث. البحه ؾق ؾقشه ٘لبی قو يیاوقؾو. ایى ٘لبی و ٠ٍكت يکكؾو و به لف

ؿ و ٨كهايؿهاو، هكا٬ب ایى چیمها باًٌؿ؛ ب١ؿ هن ٠ًاِك هئهًی که هی يٝام اوالهی   ؼىاهًؿ ا٨حؽاق پیٍك٨ث کٍىق و هؿیكاو اٌق

 ۾و آقهاو اوالهی قا ؾق يمؾ ؼؿا و ؼل٫ و جاقیػ بكای ؼىؾ ظ٩ٛ کًًؿ.

 فبش تمُیت تُکل َ.2.11
ی کٍىق هن بىیاق ههن اوث. ؾق ا٠مال ٌؽّی، هن ِبك ها، هن  ؼب، کاقبكؾ ِبك و جىکل، ٠الوه بك ا٠مال ٌؽّی، ؾق اؾاقه

شىق، ؾق وقلي  قوین؛ ؾق هٍا٤ل اؾاقی همیى ِبك ؾاٌحه باٌین، جىکل ؾاٌحه باٌین، پیً هی جىکل ها کاقبكؾ ؾاقؾ: ؾق جعّیل

ی کٍىق و هؿیكیث کٍىق  شىق. ؾق اؾاقه شىق؛ ؾق هك کاقی ال کاقهای ٌؽّی، همیى ی اهىق ؼايىاؾه همیى شىق، ؾق اؾاقه همیى

٭ً ؾاقؾ. بؿوو ِبك و بؿوو جىکل اهکاو يؿاقؾ ِبك و جىکل ي -های گىياگىوهای کالو، چه هؿیكیث بؽً چه هؿیكیث -هن

لؾگی، با ِبكی، با ٌحاب ی او اوث، ايصام ؾهؿ. با بی ی هؿیكیث کٍىق بك٠هؿه ايىاو بحىايؿ کاقهائی قا که ؾق لهیًه

قا ٌىؾ کاقهای بمقگ  يمی -اي ٔؿ جىکل اوث ها همهکه ایى -ی با هٍکالت ظىِلگی، با جًبلی، با هؤیىن ٌؿو ؾق هىاشهه بی

 ۿٌىؾ هىئىلیث ههن پیٍك٨ث کٍىق قا به ايصام قوايؿ. کكؾ، يمی  ٌىؾ پیٍك٨ث ايصام ؾاؾ، يمی

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۿۼ. بیايات ؾق اشحماٞ يؽبگاو و هىئىالو اوحاو ؼكاواو ٌمالی، ۻ

 .ۻ٩۽ۻ/ ۻۻ/ ٩ۻ، يیكوی هىائی اقجً شمهىقی اوالهی ایكاو بیايات ؾق ؾیؿاق ٨كهايؿهاو و شم١ی ال کاقکًاو ۼ.

 .ۺ٨۽ۻ/ ۿۺ/  ۻۻآ٬ای ویؿ هعمؿ ؼاجمی، بیايات په ال هكاون ج٩ًیف ظکن قیاوث شمهىقی ۽.

 .ۻ٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ٧ۻبیايات ؾق ؾیؿاق گكوه کریكی ال پاوؿاقاو به هًاوبث والكول هیالؾ اهام ظىیىٕٞٔ و قول پاوؿاق، ۾.

 .ۼ٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ۺ۽، ۾۽۾ۻبیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام ؾق قول ؾوالؾهن هاه هباقٮ قهٕاو  ۿ.
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ی بمقگ هن  کًین که ؾق ایى ؾيیای هاؾی، پكچن ظاکمیث ٬كآو و اوالم قا اول ها بلًؿ کكؾین. پای ایى ؾا٠یهها ا٨حؽاق هی

اگك هلحی ِبك کًؿ، جعمل کًؿ، اوح٭اهث کًؿ، يه ٨٭ٗ ؾٌمى قا  این که این و يٍاو ؾاؾه این، لظماجً قا هن جعمل کكؾه ایىحاؾه

 ۻؼىاهؿ کكؾ؛ ایى اج٩ا٬ی اوث که ؾق کٍىق ها ا٨حاؾه اوث.  ياکام ؼىاهؿ کكؾ، بلکه پیٍك٨ث

 تخمؼیّ  اعالهی يغخٍ بٍ کشدو ػمل.2.11
ی و با جىشه به پىیًؿگی، بالًؿگی   ی شم١ْیث با ٠ًایث به اهمْیث ه٭ىله

ْ
و شىايی شم١ْیث کًىيی کٍىق به ٠ًىاو یٯ ؾق ا٬حؿاق هل

ؿ شم١ْیث و يكغ باقوقی ؾق وال ث و اهحیال و ؾق شهث شبكاو کاهً يكغ ٌق های کلی شم١ْیث ابال٢  های گفٌحه، ویاوث ٨ِك

ؿ ا٬حّاؾی، قیمی کٍىق، اللم اوث بكياهه  هیگكؾؾ. با ؾق يٝك ؾاٌحى ي٭ً ایصابی ٠اهل شم١ْیث ؾق پیٍك٨ث  های شاهٟ بكای ٌق

های شم١ْیحی ايصام گیكؾ. همچًیى ٔكوقی اوث با هماهًگی و ج٭ىین کاق بیى  اشحما٠ی و ٨كهًگی کٍىق هحًاوب با ویاوث

ؿ هىحمك اشكای  های ـی اقکاو يٝام و ؾوحگاه ث، وك٠ث و ٬ْىت ِىقت گیكؾ و يحایس ِق
ْ
قبٗ ؾق ایى لهیًه، ا٬ؿاهات اللم با ؾ٬

 ۼها گماقي ٌىؾ. ویاوث

 پشهیض اص تًبلی َ بلًذهمت.2.12
ی ه٭ابل آو،  [. ي٭ٙه های بمقگ ]اوثها و هًّك٦ يٍؿو ال هؿ٦يٝك يکكؾو ال آقهاو ها، ِك٦ّ هْمث بلًؿ بكای قویؿو به آقهاو

ای  آ٬ا ٨ایؿه«های ها قا ؾچاق يااهیؿی کًًؿ، بگىیًؿ کًًؿ شاه١ه قا و شىاوکاقی و يااهیؿی اوث. ب١ٕی و١ی هی و هعا٨ٝه  جًبلی

ی ه٭ابل آو ٌاؼُ ؾْوم  ؛ ایى ي٭ٙه»همه ؾٌمًی همه هؽال٩ث، با ایى شىقی همکى اوث با ایى قوین؛ چهٌىؾ، يمیيمی يؿاقؾ،

های بلًؿ؛ جىلین يٍىین ؾق ه٭ابل اوث. ٌاؼُ ؾْوم ایى اوث که هكگم هًّك٦ يٍىین ال قویؿو به آو اهؿا٦ بلًؿ و آقهاو

کًؿ؛ ]اْها[ ایى هايٟ قاه هىث، بكای ٌما هايٟ ایصاؾ هی یؿ که ؾٌمًی بك وك آوقوکه ؾق یٯ قاهی هی البْحه ٌما و٬حی٨ٍاقها. 

ایث به بایىحی هايٟ يٍىؾ ال ق٨حى ٌما، ال اؾاهه ایث  ی ظكکث ٌما؛ جىلین ٨ٍاقها يٍىین، ٔق ؤٟ هىشىؾ يؿهین، که اگك ٔق

ظكکث کًًؿ؛ به ومث   ها بایؿ به ومث پیٍك٨ثام؛ شىاو گكؾ اوث. بًؿه باقها جکكاق کكؾه اي ٠٭ب ؤٟ هىشىؾ ؾاؾین يحیصه به

هایی ی ٠لمی به یٯ پیٍك٨ث ٨كْ کًیؿ ها ؾق لهیًه -جعْىل هربث ظكکث کًًؿ؛ ایًکه ها به هماو چیمی که ؾاقین ٬ايٟ بٍىین

ٌؿین، ٠٭ب اگك به همیى ايؿاله ٬ايٟ  -این ی ؾيیا اوث؛ ٬بىل ؾاقيؿ که ها پیٍك٨ث کكؾه این که البْحه هىقؾ ٬بىل همه قویؿه

 ۽های بلًؿ.ٌؿيی يیىث؛ بایؿ ق٨ث جا قویؿ به آقهاو ؼىاهین هايؿ؛ ٠٭ب ؼىاهین ق٨ث؛ يه، قاه پیٍك٨ث جمام

جىايؿ بكای ها هٍکالت به وشىؾ  جىايؿ ها قا هى٫٨ کًؿ و چه چیمهائی هی کٍىق قا جىكیٟ کًین. اهكول چه چیمهائی هی  پیٍك٨ث

ی ایى کىه  ی بكشىحه ؼىاهًؿ ؼىؾٌاو قا بكوايًؿ به ٬له ىهًىقؾ قا ؾق يٝك بگیكیؿ که هیبیاوقؾ؟ هى یٯ هرالی بمين: یٯ گكوه ک

ی اول، پیً ق٨حى و کاق کكؾو و جالي کكؾو اوث. البحه ؾق قاه  ها ؾق ؾقشهکه ؾاقای هًا٨ٟ اوث، ؾاقای ا٨حؽاق اوث. هْن آو

ی اول ٔكوقی اوث، ٠باقت اوث ال ایًکه  ؾق ؾقشه هاهمکى اوث هٍکالجی پیً بیایؿ، ؼٙكهائی وشىؾ ؾاقؾ. آيچه بكای آو

جالي کًًؿ، کاق کًًؿ، جعكٮ ؾاٌحه باًٌؿ، ٠مم قاوػ ؾاٌحه باًٌؿ، اهیؿ ؼىؾ قا ال ؾوث يؿهًؿ، يىبث به قویؿو به اهؿا٦ 

ه باًٌؿ. همکى ی با هٍکالت ؾاٌح قیمی ؾاٌحه باًٌؿ، هىٌیاقی و آهاؾگی بكای هىاشهه يااهیؿ يٍىيؿ، ِبك ؾاٌحه باًٌؿ، بكياهه

ی اي٭الب ؾق ه٭ابل هكؾم  اوث ؾق هك قاهی هٍکالت و ؼٙكهائی پیً بیایؿ، که هى اٌاقه ؼىاهن کكؾ به آيچه که ؾق وی واله

ايؿ. په والوبكگ اِلی ایى ظكکث ٠ٝین و بمقگ ٠باقت اوث ال همیى ٠مم  ٠میم ها پیً آهؿه و هكؾم ال ایى هٍکالت ٠بىق کكؾه

قیمی، همیى آهاؾگی و هٍیاقی. اگك ایى والوبكگ اِلی وشىؾ  ى کاق و جالي پیگیك، همیى بكياههقاوػ، همیى اهیؿ، همی

ؾق هرال ها، کىهًىقؾاو؛ و ؾق وا١٬یث، هلث  -کًؿ ای که ؾاقؾ ظكکث هی ؾاٌث، اگك ایى اقکاو اِلی قا ؾاقا بىؾ، ایى هصمى٠ه

ؼىؾ قا به لايى ؾق بیاوقؾ. اوان، ایى اوث. اگك ایى والوبكگ  ی ؾٌمًاو جىايؿ همه آیؿ و هی بك جمام هٍکالت ٨ائ٫ هی -ایكاو

وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، هیچ هٍکلی به ه١ًای وا١٬ّی کاهل، هٍکل يیىث؛ هیچ ؼٙكی ؼٙك يیىث. ؼٙك وا١٬ی چیىث؟ ؼٙك 

ٌىؾ؛   جًبلیی کاق و جالي قا ال ؾوث بؿهؿ، ؾچاق  وا١٬ی ایى اوث که هلث ایى والوبكگ اِلی قا ال ؾوث بؿهؿ؛ ی١ًی قوظیه

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ۾ۺالمللی ٬كآو کكین،  ؾق هىاب٭ات بیىکًًؿگاو  بیايات ؾق ؾیؿاق ٌكکث. ۻ

 .۽٩۽ۻ/ ۼۺ/ ۺ۽، »شم١یث«های کلی . ابال٢ ویاوثۼ

 .ۿ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق هكاون بیىث و ه٩حمیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۽
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قیمی قا ٨كاهىي  ی اهیؿ قا ال ؾوث بؿهؿ، ؾچاق یؤن ٌىؾ؛ ِبك و ه٭اوهث قا ال ؾوث بؿهؿ، ؾچاق ٌحابمؾگی ٌىؾ؛ بكياهه قوظیه

ای  ی ؼىؾ قا که آهیؽحه ی بكشىحه ها ؼٙك اوث. اگك یٯ هلحی جىايىث ایى قوظیهبكياهگی و وكؾقگمی ٌىؾ؛ ایى کًؿ، ؾچاق بی

 ۻاو و جالي و ظكکث اوث، ظ٩ٛ کًؿ، هیچ هٍکلی ؾق ه٭ابل او هٍکل يیىث.ال اهیؿ و ٠مم و ایم

 ساّجشدّب ٍ ساّکبسّبی سفغ هَاًغ پیـشفت ٍػذالت ػیبػی.3

 فشاهُػ يکشدو دؽمًی دؽمًاو.3.1
 های ٠میممهای ؾقويی ؼىؾهاو يیىث. ایى قا به ٌما شىاوؼاقشی به ه١ًای ا٤ماْ ال ٧١ٔ  ؾٌمًاو  ی ها بك ؾٌمًّی  جکیه

ها قا بایؿ کًؿ؛ ایى ٧١ٔهای ها اوح٩اؾه هیهایی ؾاقین؛ ؾٌمى ؾق هىاقؾ لیاؾی ال ٠٧١ٔكْ بکًن؛ ها ؾق ؾقوو ؼىؾهاو ٧١ٔ

گفاقی ؾاقین؛ ٧١ٔ ؾق اشكا ؾاقین؛ ٧١ٔ ؾق جالي ؾاقین؛ گاهی ؾچاق جًبلی و ؾچاق کاهلی  بك٘ك٦ کًین. ها ٧١ٔ ؾق ویاوث

هایی ؾق  های کٍىق ؾاقین؛ گاهی او٬ات وك یٯ چیم شمئی، گكوه[ اولىْیث ]جٍؽیُ ٌىین؛ ٧١ٔ ؾقهای ؼىؾهاو هیؾق ظكکث

ٌىيؿ، وك یٯ اهكی که ٔكوقجی هن يؿاقؾ، لموهی هن يؿاقؾ؛ ال ؾٌمى ٤ا٨ل         ؾقوو کٍىق ال ؼىؾهاو با همؿیگك ؾقگیك هی

ث، ؾٌمًی ى وشىؾ ؾٌمى، ؾٌمًی که آگاه اوها قا بایىحی بك٘ك٦ کكؾ. لکهای ها اوث؛ ایى ٧١ٔها ٧١ٔ[؛ ایى ٌىین]هی

 کًؿ، ؾٌمًی که اگك بحىايؿ ال هیچ شًایحی ٨كوگفاق يمیکه پىل ؼكز هی
ِ

٠ًه بمايؿ.  کًؿ، یٯ چیمی اوث که يبایؿ ه٩٥ىل

کًًؿ. ایًکه اهام کًًؿ، آهكیکا قا ٨كاهىي هیی همیى هىائل شمئی ؾاؼلی، ؾٌمى ؼاقشی قا ٨كاهىي هی ها به بهايه ب١ٕی

ىاو ؼا٘ك ایى اوث؛ بك وك یکؿیگك کمحك ٨كیاؾ  کكؾيؿ که هكچه ٨كیاؾ ؾاقیؿ بك وك آهكیکا بکٍیؿ، به٠لیهٔ هکْكق جکكاق هی الله ٕٔق

ی  ی آلاؾی اوث، ا٨کاق آلاؾيؿ، ظ٫ْ ايح٭اؾ وشىؾ ؾاقؾ، ايح٭اؾ هن هایه گىین ايح٭اؾ يکًین؛ يه، باالؼكه شاه١ه، شاه١هبکٍیؿ. يمی

ها اؼحال٦ يٝك ؾاقین و ؾٌمى هن ظْحی يیىحًؿ، ی ؾو و با ؾووحايی که با آو ا ؾٌمى اِلی قا با ؾٌمًاو ؾقشهاوث اْه   پیٍك٨ث

ی جىاو ؾق ِؿؾ ایى اوث که ؾوحاوقؾ  اٌحباه يگیكین؛ ؾٌمى اِلی شای ؾیگك اوث. ؾٌمى اِلی آو ؾٌمًی اوث که با همه

ث ایكاو قا ال او بگیكؾ؛ ایى ؾوحاوقؾ ٠باقت ا
ْ
ی، ي٩ىـ ا٨کاق ٬كآيی و اوالهی ؾق هیاو ٠ٝین هل

ْ
ث، ظاکمْیث هل

ْ
وث ال ظٕىق هل

این، ب١ؿ ال ایى هن همیى  های لیاؾی کكؾهقوايؿ؛ جا اهكول هن پیٍك٨ثهكؾم؛ ایى آو ؾوحاوقؾ بمقگ اوث که ها قا به پیٍك٨ث هی

ؼىاهًؿ ظکىهث ٜالمايه، ظکىهث یؼىاهًؿ ال ؾوث هكؾم بگیكيؿ؛ هقوايؿ. ایى قا هی هایماو ؼىاهؿها قا به آقهاو

ی به ٤كب و جىلین ٤كب و هك٠ىب ٤كب به وشىؾ بیاوقيؿ، هؿ٨ٍاو ایى اوث؛ ایى قا بایىحی ال  يٍايؿه، ظکىهحی ؾلباؼحه ؾوث

 ۼیاؾ يبكین و ایى ؾٌمى قا ؾق يٝك ؾاٌحه باٌین.

 گايٍتکیٍ بش بشياهٍ َ لايُو َ همکاسی لُای عٍ.3.2
٬كاق بؿهًؿ.   قیمی قا ؾق کاق هىقؾ اهحمام کًن بكياهه به ؾولحی که جٍکیل ؼىاهؿ ٌؿ، جىِیه هیکٍىق و   هى به هىئىلیى

کٍىق   هاوث، ا٠حماؾ کًًؿ؛ بحىايًؿ ؾق هىقؾ پیٍك٨ث قیمی کمٯ ؼىاهؿ کكؾ که هكؾم بحىايًؿ به آيچه که ؾق پیً قوی آو بكياهه

گايه با یکؿیگك، شمو وٜائ٧ اِلی اوث و شمو ٠ًاِك  ٬ىای وه ی بك ٬ايىو، همکاقی ی بك بكياهه، جکیه ٬ٕاوت کًًؿ. جکیه

 ی هاوث. ؼؿای هح١ال قا بایؿ ٌاکك باٌین. ی همه ٌکكگماقی اوث؛ شمو اشماء آو ٌکك ٠ٝیمی اوث که بك ٠هؿه

ث ٠مل  بؽٍؿ. ایى ٌکك ٨٭ٗ ؾق لباو يیىث. ؾق های بمقگ قا به ها هیآوقؾ؛ ایى ي١مث ها قا پیً هیؼؿای هح١ال ایى ٨ِك

ها ؾاقؾ، هاوث. لىالهی که ایى هىئىلیث هائی که بك ؾوي آوهىئىالو، ٌکك ٠باقت اوث ال ٠مل به وٜائ٩ی و هىئىلیث

ی ؼىؾ به  ی ٬ٕائیه ؾق شایگاه ویژه گايه؛ هصله به ؾولث کمٯ کًؿ؛ ؾولث با هصله همکاقی کًؿ؛ ٬ىه هماهًگی بیى ٬ىای وه

 ۽باًٌؿ.ؾولث و هصله کمٯ کًؿ؛ ٬ىا ؾق کًاق هن 

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٩ۻ. بیايات ؾق اشحماٞ هكؾم بصًىقؾ، ۻ

 .۾٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ۼۻی قول هلی هباقله با اوحکباق شهايی،  يٍصىیاو ؾق آوحايهآهىلاو و ؾا . بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايًۼ

 .٨٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۼۻ بیايات ؾق هكاون ج٩ًیف ظکن ؾهمیى ؾوقه قیاوث شمهىقی، ۽.



 ۺ٨ۻ

 

 زاکمیت دس پشهیض اص اختالفات عیاعی َ ؽکاف.3.3
های ویاوی يیىث؛ ایصاؾ اؼحال٦ و ؾوگايگی ؾق قأن ظاکمیث  هؿ٦ ؾٌمى ٨٭ٗ ؾاهى لؾو به اؼحال٨ات ویاوی ؾق بیى شًاض

باٌؿ که وك  گیكی يٝام، ؾو ٨کك هح١اقْ وشىؾ ؾاٌحه يٝام و ایصاؾ ٌکا٦ هن هؿ٦ ههن اووث. ی١ًی ؾق قأن يٝام و ؾق جّمین

ل ٨ٍاق آوقؾيؿ که همیى کاق ايؿ؛ یٯ ٠ؿه هن ؾق ؾاؼ یی يحىايًؿ باهن کًاق بیایًؿ. قوی ایى پكوژه کاق کكؾه هیچ هىؤله

شمهىق و ؾیگك هىئىالو ؾ٠ىا و اؼحال٦ باٌؿ؛ ؾائن  ؼىاوحًؿ کاقی کًًؿ که ؾق قأن يٝام، بیى قهبكی، قئیه ها هی ایىبٍىؾ...

 هن گ٩حًؿ ظاکمیث ؾوگايه، و ؾق ؼیلی ال شاها ایى قا ا٠مال کكؾيؿ.ایى جّمین بگیكؾ، آو ي٭
 
 ٓ کًؿ. ِكیعا

 هىقؾ ٬بىل ؾوحگاه يیىث. اگك  کًًؿ که هی اآلو هن يٝام قا هحهن هی...
 
ؼىاهؿ ؾوحگاه قا یکؿوث کًؿ؛ يه، یکؿوث کكؾو هٙل٭ا

 ا٠ح٭اؾی ی کاقهای کٍىق به یٯ شًاض وپكؾه ٌ هكاؾ ال یکؿوث کكؾو ایى اوث که همه
 

ىؾ، ایى چیم ٤لٙی اوث و بًؿه هن اِال

جىايًؿ باًٌؿ و ١٨الیث کًًؿ؛ ولی ٌكً٘ ایى اوث که به ٬ايىو اواوی  ی يٝام هی به ایى يؿاقم. ؾو شًاض ه٭ابل ؾق هصمى٠ه

آوقؾ و ال ؾق بىحه  یکًًؿ. ایى هىاب٭ه، پیٍك٨ث به وشىؾ ه کًًؿ، باهن ق٬ابث والن هی ها بك کاّق هن يٝاقت هی و٨اؾاق باًٌؿ. ایى

ی  کًؿ؛ ایى چیم ه٥حًن و ؼىبی اوث. بًؿه وه چهاق وال ٬بل ؾق يمال شم١ه بىؾّو جٍکیالت گىياگىو ظکىهحی شلىگیكی هی

ها  کكؾيی که آو جىايؿ پكوال کًؿ. اها اگك یکؿوث جهكاو گ٩حن ؾو شًاض بكای ایى کٍىق هرل ؾو بالًؿ، که کٍىق با ایى ؾو بال هی

و ؾق اِىل اوث، ایى اللم اوث. ؾق   ؾق ظاکمیث  کًًؿ، ه١ًایً ظاکمیث یکپاقچه و اشاله يؿاؾو به ٌکا٦ حهن هیؾوحگاه قا ه

های ظاکمیث واقؾ  ؾهًؿ ؾق بؽً هیچ شای ؾيیا به کىايی که به ٬ايىو اواوی و اِىل آو کٍىق ه١ح٭ؿ يیىحًؿ، اشاله يمی

 ۻٌىيؿ.

 عیاعی گشاییاختًاب اص خًاذ.3.4
 َب١َؿ َوالَهة؛«٨كهایؿ: البال٤ه هی یى ؾق يهساهیكالمئهً

ِ
 ّقشال

ُّ
ل ّٕ لىِب َب١َؿ اوّح٭اَهٍة َو َج

ُ
َحمی٣ُ ٬

َ
ها یٯ قولی هىح٭ین ب١ٕی ال ؾل ۼ»٨

 «کكؾيؿ اْها ب١ؿ بكگكؾايؿه ٌؿيؿ. لی٣، ی١ًی واژگىيه ٌؿو؛ بىؾيؿ، ؾق قاه قاوث ٬كاق ؾاٌحًؿ، ؾقوث ظكکث هی
ٓ

ًا ال ُجّم٢ َقبَّ

ىَبًا
ُ
ل

ُ
٨همی  ٨همیؿین، ها قا ؾچاق بؿ٨همی و کسهای ها قا واژگىيه يکى؛ ]اگك[ ؾقوث هیی١ًی ؼؿایاٖ ؾل -که ؾق ٬كآو هىث -۽»٬

-هایٍاو واژگىيه ٌؿ. ظاال چكا واژگىيه هیکكؾيؿ، اْها ؾلها یٯ قولی ؾقوث ظكکث هی یؿ: ب١ٕیهیگى ٕٞٔيکى. اهیكالمئهًیى

ی  ٌىین، آلىؾهشا هی های بیی هعْبث ٌىین، آلىؾهی ؾيیا هی و هىحین که آلىؾهکًؿ؛ ؼىؾهاٌىؾ؟ ؼؿا که به کىی ٜلن يمی

ٌىؾ و ال آو قاه ٌىین، ؾلماو واژگىيه هیبالی هی و ظمب  بالی ی شًاض ٌىین، آلىؾهبالی هی ی ق٨ی٫ ٌىین، آلىؾههی٘لبی  شاه

 َب١َؿ َو «گكؾین. ال آو اوح٭اهث اْولی بكهیؾقوث، 
ِ

 ّقشال
ُّ

ل ّٕ ها ٌىيؿ. آ٨ث ایى؛ یٯ قولی والن بىؾيؿ، ب١ؿ گمكاه هی»الَهةَو َج

 ۾ها بایؿ به ؼؿا پًاه بكؾ.ها قا بایىحی گك٨ث و ال ایىاوث؛ شلىی ایى

 خهادی هذیشیت َ سَزیٍتمُیت .3.5
اي٭الب  کًؿ. آيچه ها وك٠ث و کاقایّی هٕا٩٠ی پیؿا هیی جالي ؾق يٝام شمهىقی اوالهی و به بكکث اي٭الب اوالهی، همه

ی کاقهای  آیؿ و ؾق لهیًه ها به کاق هی ها و ٠كِه ی ِعًه اوالهی به هكؾم ها ؾاؾ، ٨كهًگ شهاؾی بىؾ. ٨كهًگ شهاؾی ؾق همه

يٝكاو ؾق  ها هن ال اْول اي٭الب، قوض و ٨كهًگ شهاؾی واقؾ هیؿاو ٌؿ. ب١ٕی ال ِاظب لیكبًایّی کٍاوقلی و ؾاهؿاقی و اهرال ایى

ها ب١ؿ ال آيکه به پیكولی قویؿيؿ، ویال بىؾو و شىًٌؿگی و جعْكٮ ايؿ که اي٭الب ٘ىق اٜهاق يٝك کكؾه ؾيیا ایىهای  ی اي٭الب باقه

٘ىق  ها همیىٌىيؿ. همکى اوث ؾق بكؼی ال اي٭الب جعْكٮ جبؿیل هی های ایىحا و بی قوؾ و به ؾوحگاه ها ال بیى هی و پیٍك٨ث آو

ای ؾیؿه ٌؿ که ایى ٨كٔیه قا ال کلیث ايؿاؼث و ؾق  اها ؾق هىقؾ اي٭الب ها پؿیؿه -ینکً ها ٬ٕاوجی يمی ها يىبث به آو - باٌؿ

هایی قا به وشىؾ آوقؾ که ؾق ـاجٍاو ظكکث و شىًٌ اي٭البی و وكیٟ و شهاؾی  ایًصا ٤لٗ ال آب ؾقآهؿ؛ لیكا ؼىّؾ اي٭الب ؾوحگاه

ها  ها بىیس بىؾ. ایى ا وپاه بىؾ، یکی ال ؾوحگاهه ها شهاؾ واليؿگی بىؾ، یکی ال ؾوحگاه وشىؾ ؾاٌث. یکی ال ؾوحگاه

                                                           
 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٩ۻهای اوحاو کكهاو،  بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو و اواجیؿ ؾايٍگاه ۻ.

 .ۻۿۻی  البال٤ه، ؼٙبه . يهسۼ

 .٨  ٠مكاو، آیه آلهباقکه   وىقه ۽.

 .ۿ٩۽ۻ/٨ۺ/ۼۻآهىلاو و ؾايٍصىیاو به هًاوبث قول هلی هباقله با اوحکباق شهايی،  بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايً .۾



 ۻ٨ۻ

 

ها  هایی هىحًؿ که ٌکل اؾاقی و ذابث و ایىحا و هحعْصك و هًصمؿ يؿاٌحًؿ. و لى والهايؿهی و جٍکیالت و يٝن ؾق ایى ؾوحگاه

ها اذكي قا و  ها هن وشىؾ ؾاٌث وشىؾ ؾاٌث، اها هماو ظالث ظكکث، پیٍك٨ث و شهً که ؾق ؼىؾ اي٭الب هىشىؾ بىؾ، ؾق ایى

 ۻ.هن ؾق بیكوو ؾیؿین

 کاسیَخذاو تمُیت.3.6
بایؿ به وشؿاو کاق، وشؿاو آو وٜی٩ه و هىئىلیحی که بك ؾوي هكیٯ ال ا٨كاؾ ٌماوث، ؼیلی اهمیث بؿهیؿ و آو قا اظیا کًیؿ. 

  ۼٌىؾ. اهكول کاق ؾق کٍىق ها، بایىحی ُپكجالي ايصام بگیكؾ. بؿوو آو وشؿاو کاق هن يمی

»  کاقی  وشؿاو«قیمی کًًؿ.  ، یٯ ج١اق٦ يیىث. بایؿ بكياهه» کاقی  وشؿاو«و هىئىلیى بؿايًؿ: ایًکه هى ٠كْ کكؾم  ی هكؾم همه

ؾهؿ، ٨کك کًؿ که یٯ ي٩ك باالی وكي ایىحاؾه اوث؛ ظْحی اگك  بایؿ ٨كهًگ ٠مىهی هكؾم ٌىؾ. بایؿ اگك کىی کاقی ايصام هی

 هعکن، ٬ىی، ابحکاقی و همكاه با يیال ايصام گیكؾ.جًها، ؾق اجا٬ی ؼلىت باٌؿ. کاق بایؿ کاهل، 

ن ؾق کالّن ؾقّن هؿقوه
ْ
ی  ای که َجّه ٨الو ٌهك یا ٨الو گىٌه یکی ال کاقهایی که وشؿاو کاقی اللم ؾاقؾ، ج١لین و جكبیث اوث. ه١ل

بالقن ؾق کالن يٍىحه  ٘ىق ؾقن بگىیؿ، لظمث بکٍؿ و جالي کًؿ که گىیا اآلو ی جهكاو یا یٯ قووحاوث، بایؿ آو ؾوقا٨حاؾه

 ۽ی کاق قا ببیًؿ. وشؿاو کاقی ی١ًی ایى. آیؿ جا يحیصه کًؿ، یا یٯ وا٠ث ب١ؿ هی اوث، کاق او قا يگاه هی

 ٍػذالت التلبدی ساّکبسّبی سفغ هَاًغ پیـشفتساّجشدّب ٍ .4

 هغئُلیى خذی اهتمام.4.1
ی ٠لن اوث.  ی ا٬حّاؾ و هىئله به يٝك هى هىئله -اقؾآيچه که ؾق ظال ظأك بكای کٍىق اولىیث ؾ -اها آيچه که ٨ّلی اوث

ی اِلی  ی اهىق اواوی قا ؾق کٍىق به ٠هؿه ؾاقيؿ، به ایى ؾو ي٭ٙه هىئىالو کالو کٍىق، ویاوحگفاقاو کٍىق، کىايی که اؾاقه

ىق هن بایؿ جکیه ی پیٍك٨ث ٠لمی کٍ ی ا٬حّاؾ کٍىق بایؿ جکیه ٌىؾ، قوی هىئله بایؿ جىشه کًًؿ. قوی هىئله  بكای پیٍك٨ث

 ٠مىهی اوث؛ همه جىشه ؾاقيؿ. ظماوه
 
ی ا٬حّاؾی هن شمو ١ٌاق اهىال بىؾه.  ٌىؾ. جىشه به ا٬حّاؾ ؼىٌبؽحايه يىبحا

ايصام بگیكؾ. البحه کاق   هىئىلیى  ی ا٬حّاؾی هن با همث ی ویاوی ايصام گك٨ث، ظماوه اهیؿواقین همچًاو که ظماوه

ی ٠لن هن هى  اق یٯ هاه و ؾو هاه و یٯ وال يیىث؛ لیکى بایؿ ظكکث آ٤ال ٌىؾ. قوی هىئلههؿجی يیىث؛ ک ا٬حّاؾی، کاق کىجاه

کًن. ؾق ایى ؾه وال گفٌحه، ظكکث ٠لمی ها ؼیلی ؼىب بىؾه؛ پیٍك٨ث ٠لمی و وك٠ث پیٍك٨ث، بىیاق ؼىب بىؾه  جکیه هی

بكوین، اگك بؽىاهین به ؼٙىٖ ه٭ؿم ؾايً اوث؛ اها ایى وك٠ث پیٍك٨ث بایؿ کًؿ يٍىؾ. اگك ها بؽىاهین به آو وٙط هٙلىب 

 ۾شهايی بكوین، بایؿ ایى وك٠ث پیٍك٨ث قا همچًاو ظ٩ٛ کًین.

 هذیشیت التقادی.4.2
ؾولث بایؿ هؿیكْیث کًؿ ا٬حّاؾ کٍىق قا. هؿیكْیث قا با جّْؿیگكی يبایؿ اٌحباه کكؾ؛ جّْؿیگكی ؾولث ؾق اهك ا٬حّاؾ به ٔكق کٍىق 

 ۴۴های اِل ؾايین که جّْؿیگكی ؾولث ؼىب يیىث. اِال  ویاوثیؾق اي٭الب جصكبه کكؾین و ه جمام هیٍىؾ؛ ایى قا ها ٠مال  

ی ال ظىله
ْ
گىین، یی ٨کك ؼاقز کًین، ی١ًی ایى هؿیكْیحی که هى ه بكای ایى بىؾ که ایى جّْؿیگكی ايصام يگیكؾ؛ ]په[ آو قا بکل

 اٌحباه يٍىؾ با جّْؿیگكی ؾق هىئله
 
كْیث ا٬حّاؾی ؾو قکى ههن ؾاقؾ؛ یکی ایى اوث که ها هیؿاو قا بال هؿی  .ی ا٬حّاؾ هٙل٭ا

ها و کمکٍاو بکًین؛ ا٨كاّؾ ِاظّب ٨کّك ا٬حّاؾی بًٍیًًؿ کًین بكای ١ْ٨الْیث ١ْ٨االو والن ا٬حّاؾی؛ هیؿاو بال بٍىؾ بكای ایى

ها و پیٍك٨ّث ه بك وّك قاّه کاّق ؾقوّث ایىو هىاي١ی ک -هایی وشىؾ ؾاقؾ قاه-های کمک کكؾو به ١ْ٨ال ا٬حّاؾی چیىث  ببیًًؿ قاه

ها وشىؾ ؾاقؾ چیىث؟ آو هىايٟ قا بكؾاقيؿ؛ هى ظاال یکی ؾو هرال ٠كْ ؼىاهن کكؾ؛ یک قکى هؿیكْیث ایى اوث. یک قکى ایى

ی یک ١ْ٨ال ؾیگك هن ایى اوث که ؾوحگاه ؾولحی، هىٌمًؿايه، هىٌیاقايه، با چٍن بال، هكا٬ب ١ْ٨الْیث هْٕك ا٬حّاؾی باٌؿ؛ ی١ً

                                                           
 .ۼ٨۽ۻ/ ۺۻ/ ۾ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق شهاؾگكاو و کٍاوقلاو، ۻ

 .٦٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ۻۺی ؾولث،  ی ه٩حه شمهىق و ا٠ٕای هیئث ولیكاو، ؾق آوحايه . بیايات ؾق ؾیؿاق با قئیهۼ

 .۾٧۽ۻ/ۼۺ/۽ۻ٨كهًگیاو يمىيه، . بیايات، ؾقؾیؿاق کاقگكاو، ۽

 .ۼ٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ۺ۽،۾۽۾ۻبیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام ؾق قول ؾوالؾهن هاه هباقٮ قهٕاو  ۾.



 ۼ٨ۻ

 

 .ای که ظكکث هٕك هیکًؿ، هىقؾ جىْشه ٬كاق بگیكؾ، شلىیً گك٨حه بٍىؾ، شلىی هًا٨ف ٨ىاؾ بىحه بٍىؾ و گك٨حه بٍىؾ ا٬حّاؾی

 ۻ.هؿیكْیث ا٬حّاؾی ی١ًی ایى، هیچ قبٙی به جّْؿیگكی يؿاقؾ

 التقاد بًیايی دايؼ.4.3
 هٍکالت

ْ
 ۼی قوی ٠لن اوث. جکیه و ه١ٕالت ا٬حّاؾی ها،  ا٬حّاؾی  یکی ال کلیؿهای ظل

ث، با يگاه ٠لمی به ٌىؾ. جعكین اذك هی ها با پیٍك٨ث ٠لن بیجعكین
ْ
ها که اهكول ابماقی اوث ؾق ؾوث ؾٌمًاو ها بكای جع٭یك هل

بًیاو یکی ال  های ؾايًاذك ؼىاهؿ ٌؿ. ٌكکث ها بیهىائل کٍىق، و جىْشه به ٠لن، و پیىيؿ ؾاؾو ٠لن و ١ًِث و کٍاوقلی جعكین

  ۽ی ا٘كا٦ هىائل کٍىق ٬كاق گك٨حه اوث. اوث و هىقؾ جؤییؿ و جّؿی٫ همه  ی همیى ا٬حّاؾ ه٭اوهحی جكیى کاقها ؾق ه٭ىله اویاو

 ایداد اهًیت التقادی.4.4
  ی اهًیث کًین. ها هن ؾق باقه هن هٙكض اوث؛ که ظك٦ ؾقوحی هن هىث و ها هن آو قا جؤییؿ هی  ا٬حّاؾی  ایى قولها بعد اهًیث

ؾق ایى کٍىق، ا٠ح٭اؾ قاوػ ؾاقین که بایؿ ٘ىقی باٌؿ که ؾق ایى کٍىق، کاق ا٬حّاؾی، ظكکث ا٬حّاؾی، جالي   اؾیا٬حّ

ی ایى کاق قا ؾاقيؿ، با اهًیث  پفیك باٌؿ و کىايی که اقاؾه ا٬حّاؾی، قوي٫ ا٬حّاؾی و واليؿگی ا٬حّاؾی ال هك يى٠ً اهکاو

ه
ْ
ها  ، هن ؾوحگاه ٬ٕائی و هن ؾوحگاه اشكایی بك ایى هٙلب جىا٫٨ کكؾيؿ و هى هن به آوبحىايًؿ ایى کاق قا ايصام ؾهًؿ. بعمؿ الل

کمٯ ؼىاهن کكؾ جا بحىايًؿ ایى ه٭ّىؾ قا که بكای کٍىق ههْن اوث، ايصام ؾهًؿ. اها ایى يکحه قا بگىین: هباؾا کىی ؼیال کًؿ که 

های ا٬حّاؾی و لالىهای ا٬حّاؾیٖ  چی ٬حّاؾی، وىءاوح٩اؾهؼىقهای ا، ی١ًی بال گفاٌحى قاه بكای ه٩ث ا٬حّاؾی  ایصاؾ اهًیث

ها ی١ًی ایًکه ايىاو  ا٬حّاؾی  ، به ه١ًای ایى يیىث که ٬ىايیى و ه٭ْكقات والن کٍىق، يؿیؿه گك٨حه ٌىؾ. اهًیث ا٬حّاؾی  اهًیث

گفاقی، چه  وقلی، چه وكهایهو آظاؾ هكؾم ایى کٍىق، ال هك ٬ٍكی، بؽىاهًؿ کاق ا٬حّاؾی بکًًؿ چه کاق ١ًِحی، چه کاق کٍا

ها يؽىاهؿ ٌؿ؛ اها ایى ه١ًایً آو يیىث که آو کىايی که چه ؾق ؾوقاو شًگ و چه ؾق ؾوقاو  جصاقت بؿايًؿ که کىی هماظن آو

های ياهٍكوٞ به وشىؾ آوقيؿ، ایى اهکاو قا های ياهٍكوٞ بکًًؿ و ذكوت های ا٬حّاؾی اوح٩اؾهوؼن واليؿگی، جىايىحًؿ ال پیچ

۾ايصام ؾهًؿ.  ا٬حّاؾی  باًٌؿ که بحىايًؿ چًیى ظكکث ياهٍكو٠ی قا به ٠ًىاو اهًیث ؾاٌحه


ی هصكیه اوث و ؾق  ی اواوی ؾق کٍىق اوث. هؽاّ٘ب اِلی ؾق هؿیكْیث ا٬حّاؾ کٍىق البْحه ٬ْىه ی ا٬حّاؾ، یک هىئله هىئله

ًه؛ ؾق ایى جكؾیؿی يیىث؛ ولی ٬ْىه بؽٍی ٬ْىه ًْ ی  ؿ ي٭ً ای٩ا کًؿ ؾق شاهای هؽحل٩ی ؾق هىئلهی ٬ٕائْیه هن هیحىاي ی ه٭

جىايؿ بكای اِالض ا٬حّاؾ کٍىق ي٭ً ای٩ا کًؿ، ایصاؾ اهًْیث ٨ٕای ا٬حّاؾی ی ٬ٕائْیه هی ا٬حّاؾ. یکی ال شاهایی که ٬ْىه

وکاق  ه ٨ٕای کىبی اهًْیث، ک کًًؿه ی ٬ٕائْیه بایؿ بحىايؿ يى٠ی بكؼىقؾ کًؿ با هؽحل ی ٬ٕائْیه اوث. ٬ْىه اوث؛ ایى کاّق ٬ْىه

 ث.[ی ٬ٕائْیه بكای ا٬حّاؾ کٍىق ]او های کاق ٬ْىه باٌؿ؛ ایى یکی ال لهیًه اهًی ٨ٕایهكؾم، ٨ٕای ليؿگی و ه١یٍث هكؾم، یک 

 ه٩اوؿی با  ؼىاهؿ ايصام بؿهؿ، همیى اوث؛ هباقلهّاؾ هیی هىائل ا٬ح ی ٬ٕائْیه ؾق لهیًه یک ٬لن ؾیگك ال کاقهایی که ٬ْىه

به يٝك  ظحی به ِىقت شًصالی واقؾ بٍىؾ. ی ٬ٕائْیه ؾق ایى لهیًه به ِىقت وأط و گاهی ٬ْىه .و ه٩ىؿیى ا٬حّاؾی ا٬حّاؾی

ؾهؿ؛ یک پایه ٠باقت اوث یی بكؼىقؾ با هىائل ا٬حّاؾی ايصام ه ای قا ؾاقؾ ؾق لهیًه ؾوپایه هى ؾق هصمىٞ، ؾوحگاه یک ؼٙای

ال يى٠ی ظك٦ لؾو و هٍی کكؾو که جلْ٭ی ٠مىهی ایى باٌؿ که ٨ىاؾ ٠مىهی اوث، ؾق ظالی که ٨ىاؾ ٠مىهی يیىث، ٨ىاؾ هال 

وکاق، آيهایی که ه٩ىؿيؿ،  هكؾهی، هن ؾق هعیٗ کىبهای  های ؾولحی، هن ؾق ؾوحگاه ج١ؿاؾ ايؿکی ه٩ىؿ اوث؛ هن ؾق ؾوحگاه

ٌىؾ یليین که جلْ٭ی هكؾم ایى ها٨كاؾ ه١ؿوؾی هىحًؿ، ج١ؿاؾ ه١ؿوؾی؛ ]ولی[ ها شىقی ؾق اٜهاقاجماو و ؾق ج١بیكاجماو ظك٦ هی

ًکه با آو هىقؾی که ی ٤لٗ ؾوم ای ی ٤لٗ. پایه شا قا ٨ىاؾ گك٨حهٖ ایى ٤لٗ اوث، وا١٬ْیث ایى يیىث. ایى یک پایه که ؼب همه

 ٨ىاؾ اوث، بكؼىقّؾ ٬اٟ٘ و قوٌى يم
 
 ه٩ىؿ ا٬حّاؾی اوث،یوا١٬ا

 
قوٌى  و بایؿِكیط کًین؛ بایؿ بكؼىقؾ بٍىؾ؛ آيصایی که وا١٬ا

ی جبلی٣. ی١ًی  گكؾؾ به هماو ه٭ىلهیبكؼىقؾ هن البْحه با جبییى ]باٌؿ[؛ یکی ال کاقهای ههن ایى اوث، که بكه بكؼىقؾ بٍىؾ.

                                                           
 .۱۳۹۷/ ٦ۺ/ۺ ۷شمهىق و ا٠ٕای هیئث ؾولث،  .بیايات ؾق ؾیؿاق قئیهۻ

 .ۼ٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ٦ۺؾق پًصمیى قول ال ه٩حه ؾولث، شمهىق و ا٠ٕای هیؤت ؾولث  . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیهۼ

 .۽٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ۻۻؾق ظىیًیه اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۿ۽۾ۻها ؾق چهاقهیى قول هاه هباقٮ قهٕاو  . بیايات ؾق ؾیؿاق اواجیؿ ؾايٍگاه۽

 .٧٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۺۻ. بیايات ؾق هكاون ؾیؿاق گكوه کریكی ال وپاهیاو و بىیصیاو ؾق هٍهؿ،۾
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ای، ایى بكای  کًیؿ به یک هرال  شمائی و یک هصالات و ه١ا٬بهیکًیؿ و هعکىم هیک ه٩ىؿ ا٬حّاؾی قا ٌما هعاکمه هو٬حی ی

.گك٨ثیشىق ايصام ه هكؾم شىقی جبییى بٍىؾ که هكؾم همه اظىان کًًؿ که ایى کاّق ؾقوحی اوث و ایى کاق بایؿ همیى
 ۻ

 التقادیهباسصٌ با فغاد .4.5
او  ٨ىاؾ ؼیلی جکیه کكؾه  جىايیؿ ال ٨ىاؾ پاٮ کًیؿ. هى قوی هىؤله که هی شایی ِعًه قا جا آو ام و همکى اوث ب١ٕی به يٌٝك

ا٠ن ال  -ؾوحگاه اشكایی ؼىؾهاو قا   بیایؿ که جکكاقی اوث، و چكا؟ يه، هى ا٠ح٭اؾ قاوػ ؾاقم که هاؾاهی که ها هصمى٠ه

  های ٬ايىيی و ِعیط ؼالی يکًین، همه ٨ىاؾ هالی و ايعكا٦ ال قوي ال  -٬ٕاییه   های ٬ىه هصكیه و ؾوحگاه  های ٬ىه ؾوحگاه

ام که ٨ىاؾ ؾق ؾوحگاه اشكایی هرل ایى اوث که ها  ام و جکكاق کكؾه ام، هرال لؾه کاقهای ها هؿق ؼىاهؿ ق٨ث. هى باقها ایى قا گ٩حه

ظال ايىاو لوایای  گیكؾ، ؾق٠یى ه جالي ايصام هیٌىؾ؛ ایى هم کًین؛ اها اوحؽك ُپك يمی ٬ٙىق آب به اوحؽكی واقؾ هی  چًؿیى لىله

ؾوحگاه   های اؼال٬ی که ؾق هصمى٠ه ٌىؾ به ٨ىاؾ هالی و به قؼًه ای ال ایى، هكبىٖ هی کًؿ، که بؽً ٠مؿه ؼالی قا هٍاهؿه هی

ها وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ ا ایىب  ها هباقله و ه٭ابله کًیؿ. جا یٯ ٠مم شؿی و قاوػ بكای ه٭ابله ؾق وٙىض هؽحل٧ وشىؾ ؾاقؾ. بایؿ با ایى

  ٘ىق قوی هصمى٠ه ا٤ماْ يباٌؿ، قیٍه ٨ىاؾ بیكوو يؽىاهؿ آهؿ و همیى گیكی و ٠ؿم و به ؾيبال آو ٠مم، ٠مل، جعكٮ، ؾيبال

هباقله با ٨ىاؾ   ]لفا[ چًؿ وال ٬بل بًؿه هىؤله ۼگفاقؾ. گیكؾ، جؤذیك هی ؾوحگاه ايصام هی  ای که ؾق هصمى٠ه های هؽلّايه ١٨الیث

٨كیاؾ  -با ٨ىاؾ باٌؿ  که بایؿ هكکم هباقله -ای قا يىٌحن؛ اها ال ؾاؼل هصله ٌىقای اوالهی  هاؾه قا هٙكض کكؾم و آو ياهه هٍث

که ٬ٕیه ب١که  ؾهؿٖ ؾق ظالی ها قا ال کٍىق ٨كاقی هی با ٨ىاؾ، وكهایه  ا٠حكاْ به ایى ١ٌاق بلًؿ ٌؿ؛ با ایى بهايه که هباقله

 هباقله اوث. بًؿه هماو و٬ث هن
 
گفاق والن قا که ٬ّؿ ٨ىاؾايگیمی و وىءاوح٩اؾه يؿاقؾ، به کاق  با ٨ىاؾ، وكهایه  گ٩حن که اج٩ا٬ا

ی ال یٯ والهاو ه١حبك بیى جٍىی٫ هی  گماٌق
 
کًؿ. ایى والهاو ا٠الم  المللی ؼىايؿم که ؾقباقه همیى هىائل کاق هی کًؿ. اؼیكا

با ٨ىاؾ   گ٩حًؿ هباقله ها هی ب١ٕی ال کٍىقها ٠باقت اوث ال ٨ىاؾ ا٬حّاؾی. ایىگفاقی ؾق  کكؾه که یکی ال هىايٟ اِلی وكهایه

ايؿقکاق  که ٠ًاِك ؾوث ٌىؾ؛ به شای ایى با ٨ىاؾ هٙكض هی  گفاقی اوث؛ ببیًیؿ چ٭ؿق ٨اِله اوثٖ هباقله شمو هىايٟ وكهایه

های کىچٯ ظاکمیث ؾوگايه  یکی ال گىٌه کًًؿ. ایى، اوح٭بال کًًؿ و ؾق ظؿ وٜای٧ّ ؼىؾ ای٩ای ي٭ً کًًؿ، ب١که ٠مل هی

. چه ال ٘ك٦ ب٭یه ٬ىا ؾيبال ٌىؾ، شمهىق یهیبایؿ هباقله با ٨ىاؾ ال همه ٘ك٦ چه ال ٘ك٦ ق ۽کكؾيؿ. ها ؾيبال هی اوث که ایى

ه هكؾم ظكکث به ومث ِالض قا ظه کًًؿ. ٌىؾ که او ی٘ىق
َّ
 ۾ٌاءالل

 گشیهباسصٌ با اؽشافی.4.6
ه گكی بالی کٍىق اوث. و٬حی اٌكا٨ی گك٨حه بٍىؾ؛ اٌكا٨یگكی بایؿ  شلىی اٌكا٨ی

ْ
وشىؾ آهؿ، وكقیم  های شاه١ه به گكی ؾق ٬ل

ؼىاهؿ پىكي قا ؾاهاؾ یای که ؤٟ ه١یٍحی ؼىبی هن يؿاقؾ، و٬حی ه بیًیؿ ٨الو ؼايىاؾه [ ٌما هی و٬ث ؼىاهؿ ٌؿ به بؿيه؛ ]آو

گكی ٨كهًگ  ًؿ. و٬حی اٌكا٨یهصبىق اوث به وبک اٌكا٨ی ظكکث بککًؿ یا ؾؼحكي قا ٠كون کًؿ یا ٨كْ کًیؿ ههمايی بگیكؾ، 

ؾهًؿ، بایؿ ْٔؿ ایى ییى، گ٩حاق هىئىلیى، ج١الیمی که هگكی بایؿ گك٨حه بٍىؾ. ق٨حاق هىئىل ٌىؾ ایى. شلىی اٌكا٨ییٌؿ، ه

 ۿ.شىقی اوث گكی باٌؿ؛ کماایًکه اوالم ایى شهث اٌكا٨ی

 یالتقاد فغاد های گلُگاٌ با هباسصٌ.4.7
 کاقهای ههمی هن ؾق گلىگاه  با ٨ىاؾ، ؾق ؾولث  بكای هباقله

 
های ٨ىاؾ بایؿ گك٨حه ٌىؾ. ایى که  ها ايصام گك٨حه اوث. گلىگاه ايّا٨ا

ٌىؾ؛ اولیى چیمی که به  ٌىؾ؛ يبایؿ به کىی اهحیالی ؾاؾه ٌىؾ، اها ؾاؾه هی بیًیؿ شًىی يبایؿ واقؾ ٌىؾ، اها واقؾ هی ٌما هی

ها گك٨حه ٌىؾ. اگك  های ؾولحی بایؿ گلىگاه ؿ، بایؿ گماو وشىؾ ٨ىاؾ و اقاؾه ٨اوؿی باٌؿ. بًابكایى ؾق ؾوحگاهقو ـهى ايىاو هی

                                                           
 .٩٧۽ۻ/۾ۺ/٦ۺو هىئىالو ٬ىه ٬ٕائیه،  بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه. ۻ

 .۽٨۽ۻ/٦ۺ/۾ۺشمهىق و ا٠ٕای هیؤت ؾولث،  . بیايات ؾق ؾیؿاق قییهۼ

 .۾٨۽ۻ/ۼۺ/٩ۻ، بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؾايٍصىیاو اوحاو کكهاو .۽

 .ۺ٨۽ۻ/ۼۺ/٨ۼ  هكاو،ج  های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبه۾

 .ۿ٩۽ۻ/ۿ/ۻۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم، ۿ
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٬ٕاییه و هن   ها و ال لیّكؾوث هىئىالو ؾولحی قؾ ٌؿ، آو و٬ث يىبث ٬ىه ٬ٕاییه اوث. البحه هن ٬ىه هىقؾی بىؾ که ال ایى ِا٨ی

 پاٮ يگه ؾاقيؿ. بایؿ ؾوحمال قا جمیم کكؾ جا بٍىؾ ٌیٍه قا با آو جمیم کكؾ.قبٗ بایؿ ؾوث ؼىؾٌاو ق  هىئىالو ؾولحی ـی
 

 ۻا کاهال

 خُاسی سايت با همابلٍ.4.8
ظىاب و کالو ببكيؿ و ٜاهكي  یب یها کٍىق، وىؾها و بهكه یها یجىايًؿ ال هىشىؾ یؾق کٍىق وشىؾ ؾاقيؿ که ه یکىاي یا و٬حج

اهك ٌکل لبان  ی٠ل یی١ً -کًًؿ  یه یگك و واوٙه یکاق ه١اهله و اشاقه و ه٭ا١٘ه هن ی٬ايىي یها ایى اوث که هرال  ؾق ِىقت
ْ

الٝ

 یکى يؽىاهؿ ٌؿ. چًیى چیم ؾق کٍىق، قیٍه بؿوو ٌٯ، ٨٭ك -باٌؿ  ی٬ايىي یؾاقؾ؛ اگك چه همکى اوث باًً٘ هن ب ی٬ايىي

ؾ، يؽىاهؿ گفاٌث که جىلیؿات و اهکايات کٍىق، ؾق وشىؾ اهکايات بیً ال ظؿ ؾق اؼحیاق یٯ شمٟ ه١ؿو یهمکى يیىث؛ ی١ً

يالًؿ و ظ٫ هن هىث؛ جا آؼك اؾاهه پیؿا  یيالیؿ و همه ه یهن که همیٍه ال آو ه یؾوحكن ب٭یه هكؾم ٬كاق گیكؾ. همیى جىْقه

و  ییّط هًحهو ٤یك ِع ی٤یك هًٙ٭ یها اوح٩اؾه یٌىؾ که شلى یهؽحل٧ ؾولث، جىْشه ؾ٬ی٭ یها ؾق ؾوحگاه یؼىاهؿ کكؾ. بایىح

 ۼکالو، گك٨حه ٌىؾ. یهاهًصك به ذكوت

 کؾُس تظشفیّ  ؽًاخت َتکیٍ بش.4.9
ها ؼیلی   های ا٬حّاؾییک کٍىق وٙط باال اوث؛ ٜك٨ْیث  های ا٬حّاؾی، یک کٍىق بكشىحه اوث،کٍىق ها ال لعاٚ ٜك٨ْیث

 ک٩كاو ي١مث کكؾهؼىب اوث. اگك ال ایى ٜك٨ْیث
 
لىا «٨كهایؿ[: ی؛ ؼؿای هح١ال ]هاین ها اوح٩اؾه يکًین، وا١٬ا فیَى َبؿَّ

َّ
ی ال

َ
ن َجَك ّال

َ
ل
َ
ا

ا ال١اؾه ]ؾاقین[. یک هٙال١اجی ايصام گك٨حه  های ٨ى٪ها ي١مث ؼؿا قا يبایىث جبؿیل کًین به ک٩كاو. ها ٜك٨ْیث ؛۽»ّي١َمَث اللّه کُـ٩ك 

ً قا آوقؾهىها که ایالمللی و اهرال ایى المللی هرل همیى ًِؿو٪ بیى ؾق هىْوىات بیى گىیًؿ جىلیؿ یايؿ؛ ه شا بكای هى گماٌق

ی کٍىق اوث ؾیگك، ی١ًی آيچه بال١٩ل  یا٨حه که جىلیؿ ياؼالُ، ؾق وا٬ٟ ٜك٨ْیث بال١٩ّل هىشىّؾ جعْ٭٫-ياؼالُ ؾاؼلی ایكاو 

ی هصؿهن هىحین ال لعاٚ  ای کٍىق، ها ؾق قجبه ی هصؿه شهاو ٬كاق ؾاقؾ، ی١ًی ؾق بیى ؾویىث و ُؼكؾه ؾق قجبه -جعْ٭٫ پیؿا کكؾه

ایؿ و  ایؿ، جعْ٭٫ ؾاؾه های کٍىق بهكه بكؾهجىلیؿ ياؼالُ ؾاؼلی، که ایى جىلیؿ ياؼالُ ؾاؼلی ی١ًی آو چیمی که ٌما ال ٜك٨ْیث

 .المللی اوث ایؿ. ایى ؼب ؼیلی چیم باالیی اوث، ایى جع٭ی٭ات بیى به ؾوث آوقؾه

ی  يٍؿه های اوح٩اؾهکه ال لعاٚ ٜك٨ْیث -۲۷۱۳يک شهايی اوث؛ ؾق وال هال با-یک جع٭ی٫ ؾیگكی هىث بال ؾق کًاق ایى  

کًیؿ ال ایى؟ ایى ؾیگك ظك٨ی يیىث که یک ا٬حّاؾؾايی ؾق یی اْول شهاو اوث؛ ٌما چه اظىاوی پیؿا ه ؾاؼلی، ایكاو ؾق قجبه

ٜك٨ْیث ش٥كا٨یایی، -های کٍىق ٜك٨ْیث المللی يگاه هیکًؿ به ؾاؼل بگىیؿ جا ظمل بٍىؾ بك یک ه١ًایی؛ يه، ایى قا یک هكکم بیى

های هیگىیؿ هصمىٞ ٜك٨ْیث -هاهای کايی و اهکايات لیكلهیًی و اهرال ایىهای ا٬لیمی، ٜك٨ْیثٜك٨ْیث ايىايی، ٜك٨ْیث

 ۲۷۱۳ ایى گ٩حه ٌؿه و هال ۹۲ی اْولین؛ ؾق وال  ٬ؿق باال اوث که ها ؾق ایى لهیًه ؾق ؾيیا قجبه ی کٍىق ها، آو يٍؿه  اوح٩اؾه

 ۾.اوث

کًًؿ و گاهی گماقي يٍیًًؿ و ِعبث هی ايی که با ها هیيٝك  ی ٨كاواو ؾق کٍىق وشىؾ ؾاقؾ، ِاظب های اوح٩اؾه يٍؿهٜك٨ْیث

کًًؿ و جىايؿ ه٩یؿ باٌؿ اقائه هیای هىشىؾی که بكای ا٬حّاؾ کٍىق هیهيىیىًؿ بكای هى، یٯ ٨هكوث ٘ىاليی ال ٜك٨ْیثهی

 ۿها بایىحی اوح٩اؾه کكؾ.ال ایى ٜك٨ْیث ها ؾقوث اوث؛ی ایى همه

ی ها اوث؛ ایى ه١ًایً ایى يیىث که ال اهکاياجی  لای کٍىق اوث؛ يگاهماو به بیكوو يباٌؿ. ایى، جىِیه ؾقوو  جکیه به ٜك٨ْیث

يؿولین. ؾق که ؾق بیكوو هىث اوح٩اؾه يکًین؛ ایى ؾو ظك٦ با هن اٌحباه يٍىؾ. اهیؿهاو قا به بیكوو ال ٜك٨ْیث ؾاؼلی کٍىق 

ی جىاو ال وی و چًؿ وال پیً به ایى  ی بمقگی وشىؾ ؾاقؾ که با همه ی کٍىق و يٝام شمهىقی اوالهی، شبهه بیكوو ال هصمى٠ه

                                                           
 .۽٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٩ۻ  . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و يؽبگاو اوحاو همؿاو،ۻ

 .ۿ٧۽ۻ/٦ۺ/٨ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق قییه شمهىق و هیئث ولیكاو، ۼ

 .٨ۼ. وىقه هباقکه ابكاهین، آیه ۽

 .۱۳۹۷/  ٦ۺ/ۺ ۷ی هیئث ؾولث، شمهىق و ا٠ٕا . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه۾

 .۾٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ۼۺی اهام ؼمیًی ٕقهٔ،  ؾق ظىیًیه ٦۽۾ۻبیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام ؾق ٌٍمیى قول هاه هباقٮ قهٕاو  ۿ.



 ۿ٨ۻ

 

ؾاق بٍىؾ، يگفاقؾ که ایى يٝام شمهىقی اوالهی پایؿاق بمايؿ، يگفاقؾ که پیٍك٨ث  ٘ك٦ کىٌیؿه يگفاقؾ که ایى اي٭الب قیٍه

ای که کكؾه، ايحٝاق ؾووحی و هعْبث و  های ؼّمايهٌىؾ ال ؾٌمى و قوي های گىياگىو الگى بٍىؾ. يمی هکًؿ، يگفاقؾ که ؾق لهیً

گىیین ا٘میًاو يکًیؿ، ا٠حماؾ يکًیؿ، چٍن به آيصا يؿولیؿ، چٍن به  گىیین ال ایًها اوح٩اؾه يکًیؿ، اْها هی ِمیمْیث ؾاٌث. يمی

های  های ا٬حّاؾی، چه ؾق لهیًه چه ؾق لهیًه -اقؾ که اگك چًايچه يگاه هاؾاؼل بؿولیؿ. ؾق ؾاؼل کٍىق ؼیلی اهکايات وشىؾ ؾ

 هٍکالت  -های گىياگىو ؾیگك ٨كهًگی، چه ؾق لهیًه
ْ

]به آيها باٌؿ و[ اگك بحىايین ال ایى يیكوهای ؾاؼلی اوح٩اؾه کًین، کلیؿ ظل

 ۻکكؾ.  بكؾاقی ٌىؾ ؼكؾهًؿايه بهكه ها هیایًصا اوث؛ ی١ًی ؾق ؾقوو کٍىق و اهکايات ؾاؼلی کٍىق اوث که ال ایى

ام و هىاقؾی قا هن  های گىياگىو گ٩حهها چیم ههْمی اوث. ایى قا بًؿه البْحه باقها ؾق ِعبثبًابكایى اوح٩اؾه يکكؾو ال ٜك٨ْیث

ّی بیٍحك الل  يٍؿه که ظاال لموهی يؿاقؾ ]بگىین[؛ های اوح٩اؾه ـکك کكؾم ال آو ٜك٨ْیث ّْ م و ههن اوث بعد ایًها ؾق شلىات جؽ

يٍؿه؛ یکی  های اوح٩اؾهيٍؿه اوث؛ یک ٨هكوحی وشىؾ ؾاقؾ ال ٜك٨ْیث های اوح٩اؾهکه ايصام بگیكؾ که چه چیمهایی ٜك٨ْیث

 ۼی بؿ اوح٩اؾه کكؾو اوث. بؿ اوح٩اؾه کكؾو هن هىث؛ یکی ال هٍکالت ها، هىئله .ایى اوث

لایی به ه١ًای ايموا٘لبی ج١بیك يٍىؾ؛  گكایی. ؾقوو ق کًاق بكوولایی ؾ ی کايىيی ا٬حّاؾ ه٭اوهحی ٠باقت اوث ال ؾقوو ي٭ٙه

  ۽ؾقويی.  به جىايایی ؾقويی و به ٜك٨ْیث  لایی با يگاه به بیكوو و با گكایً به بیكوو شاه١ه اْها جکیه ؾقوو

 های دسَيیتيگاٌ بٍ ظشفیّ .4.11
ه بىیاق اوث، بی که ایى ٜك٨یث -های ؾقويی کًؿ، يگاه به ٜك٨یث هٍکالت کٍىق قا جًها یٯ چیم ظل هی

َّ
ٌماق  ها هن بعمؿالل

کٍىق يگاه به بیكوو يیىث، يگاه   ا٬حّاؾی  ها به ٌکل ظکیمايه. ... قاه بك٘ك٦ کكؾو هٍکالت ی ال ایى ٜك٨یث و اوح٩اؾه -اوث

يی ا٬حّاؾ قا ج٭ىیث کًًؿ؛ ها يیىث. ... قاه آو ایى اوث که به ؾقوو يگاه کًًؿ؛ واؼث ؾقوبه بكؾاٌحى جعكین ؾٌمى و هايًؿ ایى

 ۾ٌىؾ ايحٝاق ؾاٌث. ٌىؾ چٍن ؾوؼث؛ ال ؾٌمى يمی ... به ؾٌمى يمی

 هٍکالت
ْ

ؾق لىلاو و ژيى و يیىیىقٮ   ا٬حّاؾی  هٍکل ا٬حّاؾی کٍىق اگك بؽىاهؿ ظل بٍىؾ، بایؿ قوی جىلیؿ هحمكکم ٌؿ. کلیؿ ظل

ث ایكاو و هىئىلیى کٍىق کاقهای
ْ
ايؿ و ٌؿه اوث؛  ها ايصام ؾاؾهجكی قا ؾق ٘ىل ایى وال بمقگ يیىث؛ ؾق ؾاؼل کٍىق اوث. هل

جىايین یها بكؾاٌحه بٍىؾ اْها اگك جعكین هن بكؾاٌحه يٍىؾ ها هها ؾووث ؾاقین جعكین ۿجىايًؿ ظل کًًؿ.یی جىلیؿ قا هن ه هىئله

ین؛ ٠اؾت کًین به هّك٦ جىلیؿات ؾاؼلی؛ قا ا٨مایً بؿهین، ج٭ىیث کً  ال ٘ك٪ ؾیگكی ؼىؾهاو قا اؾاقه کًین. ها بایؿ جىلیؿ هلی

گفاقاو وٜائ٧ وًگیًی  ٠اؾت کًین به باال بكؾو کی٩یث جىلیؿات ؾاؼلی، که البحه ؾق ایى هىقؾ هىئىلیى ؾولحی و همچًیى ٬ايىو

هحى٧٬ گىین واقؾات  کًن. هى يمی ها و٩اقي کكؾم؛ اآلو هن جؤکیؿ هی ی هؿیكیث واقؾات به ؾولحی ؾاقيؿ. هى يىبث به هىئله

 يبایؿ بٍىؾ؛ 
 
بٍىؾ؛ چىو یٯ شاهائی اللم اوث که واقؾات ايصام بگیكؾ؛ اها واقؾات بایؿ هؿیكیث بٍىؾ. یٯ شائی واقؾات هٙل٭ا

 ٦یٯ شاهائی بایؿ ايصام بگیكؾ. با هؿیكیث، واقؾات ايصام بگیكؾ.

 التقاد هماَهتی.4.11
ؾاقین. البْحه يیال ؼیلی اوث؛ هیؿاو يیالهای کٍىق هیؿاو ووی١ی هایی های کٍىق قا ؾق يٝك بگیكؾ؛ ها اولىْیثؾولث اولىْیث

 ٬ابل ٌماقي يباٌؿ لکى ٘ب٫ ٬ا٠ؿه
 

جك قا  ای ها قا، یا هىائل قیٍهها قا، ٨ىقْیثی ٠٭الیی بایىحی اولىْیث اوث؛ ی١ًی ٌایؿ اِال

  ؾق يٝك گك٨ث. هى به يٝكم وه هىئله ال لعاٚ اولىْیث، ال لعاٚ قیٍه
ْ

جك اوث؛ یکی  هٍکالت ؾیگك ال همه ههن ای بىؾو و ظل

ؿ يؽىاهؿ ی ا٬حّاؾ ه٭اوهحی. کٍىق  ٠باقت اوث ال هىئله اي بك٘ك٦  کكؾ، هٍکالت ا٬حّاؾیبؿوو ا٬حّاؾ ه٭اوهحی ٌق

٨كْ  -های ؾولحیقول بیٍحك ؼىاهؿ ٌؿ، اگك ها ا٬حّاؾ ه٭اوهحی قا ٠مل يکًین.١ْ٨الْیث هایً قولبه يؽىاهؿ ٌؿ، بلکه گك٨حاقی

                                                           
 .ۼ٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ٦ۺشمهىق و ا٠ٕای هیؤت ؾولث ؾق پًصمیى قول ال ه٩حه ؾولث،  بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه  ۻ.

 .۱۳۹۷/  ٦ۺ/ۺ ۷ق و ا٠ٕای هیئث ؾولث، شمهى . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیهۼ

 .۾٩۽ۻ/ۻۺ/ۻۺبیايات ؾق شمٟ لائكاو و هصاوقاو ظكم قٔىی ؾق هٍهؿ ه٭ْؿن،  .۽

 .ۼ٩۽ۻ/ ۻۻ/٩ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ٨كهايؿهاو و کاقکًاو يیكوی هىایی اقجً ؾق والكول بی١ث جاقیؽی هما٨كاو با ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ ، ۾

 .۾٩۽ۻ/ ۼۺ/ ٩ۺهًاوبث قول شهايی کاقگك،  کاقگكاو وكاوك کٍىق به . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی الۿ

 .٨٩۽ۻ/ ۿۺ/ ٧ۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو يٝام، ٦



 ٨٦ۻ

 

گیكؾ؛ ایى قا ها به ه٭اوهحی ٬كاق هی بایؿ هٍْؽُ بٍىؾ که ایى کصای ا٬حّاؾ -گیكؾشا ايصام هی ای که ؾق ٨الو ه١اهله٨الو  کًیؿ

کًیؿ، ؼیلی ؼب، ؾق چیم قا ه١اهله هی ؼكیؿ یا ٨الوچیم قا هی شا ٌما ؾاقیؿ ٨الو هىئىلیى ٠میمهاو جفْکك ؾاؾین که ٨الو

ی  گیكؾ؛ بایؿ هٍْؽُ بٍىؾ. ی١ًی ه١یاق همهایى ه١اهله ؾق کصای ایى شؿول ٠ٝین ٬كاق هی ی ا٬حّاؾ ه٭اوهحی، ی ٠كِه ِعًه

ی ا٬حّاؾ ه٭اوهحی باٌؿ. ا٬حّاؾ ه٭اوهحی قا هن  شايبه ی ٠ٝین و همه های ا٬حّاؾی ها بایىحی بكياههکاقهای ا٬حّاؾی، ١ْ٨الْیث

ایى بكياهه  -ال هىا٫٨ و هؽال٧ -ن ٌؿه؛ ب١ؿ هن همه بؿوو اوحرًاام؛ با ٨کك شم١ی و ٠٭ل شم١ی ایى بكياهه جًٝی ٨٭ٗ بًؿه يگ٩حه

 ۻايؿ جًها قاه يصات کٍىق ا٬حّاؾ ه٭اوهحی اوث. ايؿ و گ٩حه قا جؤییؿ کكؾه

 تُلیذ با کیفیت کاالی ایشايی.4.12
ی  کًًؿه ام ؾق ـهى هّك٠٦ًىاو یٯ کاالی هعکن، هٙلىب، لیبا، همكاه با ولی٭ه و باؾو  به  ایكايی  ها بایؿ کاقی کًین که کاالی

ی کاقآ٨كیًی و کاقگكی و هحّؿیاو ایى اهك باٌؿ. البحه ایى کاق،  ایكايی و ٤یك ایكايی با٬ی بمايؿ. ایى بایؿ همث هصمى٠ه

های ؾولحی و  ها کاق ؾوحگاهکه ایى -های ایصاؾ ههاقت اللم باٌؿ های اللم، ؾوقهيیالهائی ؾاقؾ. همکى اوث آهىلي ههاقت پیً

بكؾ و  ی ؼىؾ قا به کاق هی بكؾ، ولی٭ه لیکى بایؿ هؿ٦ ایى باٌؿ. کاقگك ایكايی آيصائی که ـو٪ ؼىؾ قا به کاق هی -ؾولحی اوثاهرال 

 آیؿ. بكؾ، کاق شالب و جماٌائی ال آب ؾق هی ی هاهك ؼىؾ قا به کاق هی وكپًصه

اهكول هن وشىؾ ؾاقؾ؛ ایى ه١ًا هعىىن و هٍهىؾ  ها ؾق گفٌحه ؾاٌحًؿ، ای ال هًك و کاق که ایكايی ایى کاقهای هًكّی آهیؽحه

کاقي، ـو٬ً، هًكي، کًؿ، ابح همیى کاقگكی که ؾاقؾ کاق هی -آیؿ اوث. آيصائی که ـو٪ و هًك ایكايی به هیؿاو هی

ٌىؾ شالب و هايؿگاق. اآلو ؼىٌبؽحايه ؾق جىلیؿات کٍىق هعّىالت لیاؾی هىث که ال هٍابهات  کاق هی -اي کاقی هعکن

جك؛ ایى قا ها بایؿ ٠مىهیث بؿهین، ؾق  جك، هن شالب اي ب١ٕی بهحك اوث، ب١ٕی بمكاجب بهحك اوث؛ هن لیباجك، هن هعکن ؼاقشی

هاو؛ چه هىاؾ هّك٨ّی ؼىقاکی، چه هىائل هكبىٖ به پىٌاٮ، چه هىائل ليؿگی، چه هىائل جمئیًی. ؾق  ی هىاؾ جىلیؿی همه

ی کاقگكی، ٘كاظاو، ههًؿواو،  جىايین. هصمى٠ه ؾق يٝك بگیكین؛ و هی ٌىؾ، بایؿ ایى قا ی چیمهائی که جىلیؿ هی همه

جىايًؿ ایى کاق قا ايصام ؾهًؿ. ها بایؿ همحماو قا بك ایى ٬كاق بؿهین؛ ایصاؾ  گفاقاو، کاقگكاو ؾوحی، کاقگكاو هاٌیًی هی وكهایه

 ۼهعّىل باؾوام، لیبا و ٨اؼك. ایى، یٯ کاق کالو اوث.

 زفظ ثبات التقادی.4.13
 به ؾوث ها قویؿ ی

 
ی همیى اؼیكا  شمئْیاجً یاؾم يیىث؛ آيچه ؾق ـهًن هايؿه که ؼیلی بكشىحه بىؾ ایى -ک گماٌق

 
که ظاال ؾ٬ی٭ا

که ؾق یک هىٔىٞ هٍْؽّی ؾق ٘ىل هْؿت کىجاهی، هرال  ٌایؿ ؾو وه هاه، وی بؽًٍاهه ِاؾق ٌؿه ال ٘ك٦ هىئىلیىٖ  -بىؾ

ی ؼىؾي؟ کىی که هیؽىاهؿ ؾق ایى بؽً و هكبىٖ به  قیمی کًؿ بكای آیًؿه بكياههشىقی هیحىايؿ  ؼب ایى ١ْ٨ال ا٬حّاؾی چه

 بؽًٍاهه پٍث وّك بؽًٍاهه، جّمین جىايؿ بكياههایى ٬ْٕیه کاق کًؿ، چٙىق هی
 
های هح١اقْ و گاهی  گیكی قیمی کًؿ؟ ؾائما

وث که هايٟ کاق اوث؛ ایى ذبات و آقاهٍی قا ها چیمهایی اها بایؿ بكؾاٌحه بٍىؾ؛ ی١ًی ایىی یک هىٔىٖٞ ایى هحًا٬ٓ ؾقباقه

 ۽که ١ْ٨ال ا٬حّاؾی اظحیاز ؾاقؾ ایى قا ]ایصاؾ کًیؿ[.

 هقشف کاالی ایشايی.4.14
اي  ای ال جىلیؿات کٍىق، هّك٦ کًًؿه های هؽحل٧، هعّىالت کی٩ی ؾاقین. ٬ىمث ٠مؿهؼىٌبؽحايه ها ؾق کٍىق و ؾق بؽً

ؾق آو  -ی ؾولحی بایىحی شمم و ٠مم ؾاٌحه باًٌؿ بك ایى که شم جىلیؿات ؾاؼلیها های ؾولحی ها هىحًؿ. ؾوحگاه ؾوحگاه

  -هىاقؾی که جىلیؿ ؾاؼلی وشىؾ ؾاقؾ
 
 ؾق هعّىالجی که هٍابه ؾاؼلی ؾاقؾ، هٙل٭ا

 
هیچ چیم ؾیگك هّك٦ يکًًؿ. ی١ًی وا١٬ا

های ؾولحی  آ٬ای قئیه شمهىق به ؾوحگاههمًىٞ بٍىيؿ که ال ؼاقز چیمی واقؾ يکًًؿ. ایى قا بؽىاهیؿ، ؾق ؾولث هٙكض کًیؿ، 

ٌؿ که ایى کاقی که  این. ؾق هىاقؾی به ِىقت ٬اٟ٘ به یٯ ؾوحگاهی گ٩حه ؾوحىق بؿهؿ؛ و ایى همکى اوث. ها ایى قا جصكبه کكؾه

                                                           
 .۾٩۽ۻ/ ۼۻ/ ۺۼبیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و ا٠ٕای هصله ؼبكگاو قهبكی،  ۻ.

 .ۺ٩۽ۻ/ ۼۺ/ ٧ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق هماقاو ي٩ك ال کاقگكاو وكاوك کٍىق، ۼ

  .٩٧۽ۻ/٧/٦یؿاق با ا٠ٕای هیؤت ؾولث ؾوالؾهن، . بیايات ؾق ؾ۾



 ٨٧ۻ

 

ؿیكاو ها ٠مم گیكؾ، بایؿ هیچ هعّىل ٤یك ایكايی ؾق آو به کاق يكوؾ؛ و ٌؿ، و به بهحكیى وشهی هن ايصام ٌؿ. اگك هؾاقؾ ايصام هی

هىث، هن ؼىؾ ایى کاق هىشب   قا شمم کًًؿ بكای ایًکه هعّىل ایكايی قا، جىلیؿ ایكايی قا به کاق بگیكيؿ، هن جىلیؿاّت باکی٩یث

 بایىحی ايصام بؿهًؿ.هی
 
ۻٌىؾ که ؾق جىلیؿات ؾاؼلی کی٩یث باال بكوؾ. ایى کاق قا ظحما



 هباسصٌ با اعشاف.4.15
، شلىگیكی ال  هّك٦  الگىی  ی با اوكا٦، ظكکث ؾق ومث اِالض ی هباقله ی پیٍك٨ث و ٠ؿالث، هىئله یٯ ا٬ؿام اواوی ؾق لهیًه

شىئی به ه١ًای ؾقوث هّك٦  شىئی به ه١ًای هّك٦ يکكؾو يیىث؛ ِك٨ه ها و جٕییٟ اهىال شاه١ه اوث؛ ... ِك٨ه ولؽكشی

كؾو اوث. اوكا٦ ؾق اهىال و ؾق ا٬حّاؾ ایى اوث که کكؾو، بصا هّك٦ کكؾو، ٔایٟ يکكؾو هال، هّك٦ قا کاقآهؿ و ذمكبؽً ک

ايىاو هال قا هّك٦ کًؿ، بؿوو ایًکه ایى هّك٦ اذك و کاقائی ؾاٌحه باٌؿ. هّك٦ بیهىؾه و هّك٦ هكل، ؾق ظ٭ی٭ث هؿق ؾاؾو 

ا٬حّاؾی بك ها قوايؿ؛ ایى، ٔكقهای ههن  هال اوث. ... هّك٦ ها به يىبث، ال جىلیؿهاو بیٍحك اوث؛ ایى، کٍىق قا به ٠٭ب هی

ليؿ.  ی ٨كهًگی هی ليؿ، هن لٙمه ی ا٬حّاؾی هی ٌىؾ. ... اوكا٦، هن لٙمه کًؿ؛ شاه١ه ؾچاق هٍکالت ا٬حّاؾی هی واقؾ هی

 ۼگفاقؾ. ای ؾچاق بیماقی اوكا٦ ٌؿ، ال لعاٚ ٨كهًگی هن بك قوی او جؤذیكهای ه٩ًی هی و٬حی شاه١ه

 اعتفادٌ اص ظشفّیت دیپلماعی بشای التقاد.4.16
های ا٬حّاؾی با ولاقت  ؾیپلماوی بكای ا٬حّاؾ اوث. ؾوحگاه  ی هىائل ؾیپلماوی، اوح٩اؾه ال ٜك٨ْیث ی وْىم ؾق لهیًه يکحه

 ٨كْ کًیؿ که ايح٭ال ٨الو ی هىائل ا٬حّاؾی بایىحی ج١اهل ؾائمی ؾاٌحه باًٌؿ. ؼب هگك ها يمی ؼاقشه، ؾق لهیًه
 

گىیین هرال

اوقی پیٍك٨حه ال ٨الو کٍىق ] ًْ ها  ؼب، ؾق ایى لهیًه -کًینهی  که قوی ِاؾقات جکیه -ايصام ٌىؾ[، یا ِاؾقات ]به ٨الو کٍىق[٨

ی  ای، ؾق یٯ کٍىقی ؾاقؾ هفاکكه این هىاقؾی قا که یٯ ولاقجؽايه این و ؾیؿه ولاقت ؼاقشه بایىحی هعىق کاق باٌؿ. ها ًٌیؿه

 ؼبك يؿاقؾٖ ایىا٬حّاؾی هی
 

ای اوث ؾو٘ك٨ه،  ٔكق اوث، ایى لیاو هعٓ اوث. البْحه ایى وٜی٩ه کًؿ، ]اْها[ ولاقت ؼاقشه اِال

ی ولاقت ؼاقشه  ها اوث که با ولاقت ؼاقشه همکاقی و همكاهی ؾاٌحه باًٌؿ ؾق ایى لهیًه، هن وٜی٩ه ی ؾوحگاه هن وٜی٩ه

قشه یٯ بؽً ا٬حّاؾی البْحه ؾق ولاقت ؼا -ای قیمی کًًؿ؛ ی١ًی ؾق یٯ بؽً ویژه اوث که بكای ایى کاق بًٍیًًؿ بكياهه

اهك هىث، ی١ًی ال واب٫ که بىؾه ٠لی
ْ

قیمی کًًؿ، ١ْ٨ال کًًؿ، ایى هن یٯ هٙلب اوث. آو چیمی که هىقؾ ا٠حماؾ  بایؿ بكياهه -الٝ

ن اهٕاٌؿه
ْ
ی ٬ابل اظحصاز اوث، ایى ؾق هىائل اقجبا٘ات ها با ؼاقز ال کٍىق ههن اوث  اوث ؾق ؾیپلماوی، آو کاق ذابث هىل

ث کكؾ.که ؼب بای
ْ
 3ؿ قوی ایى ؾ٬

 َ همکاسی همذلی.4.17
به یکایٯ ٌما همىً٘او ٤یىّق   شايب با وپان ٨كاواو به ؾقگاه ؼؿای هح١ال بك ایى ي١مث بمقگ، ي١مث ایماو و شهاؾ و وظؿت ایى

یك ؾيیا و گىین و ال ؼؿای قظماو پیكولی و وكبلًؿی و و١اؾت و ؼ ٨كوحن و ٠ٝمث ٌما قا هؿض هی آ٨كیى ؼىؾ ؾقوؾ هی ظماوه

ؼىاهن که با جالي  آؼكت بكای ٌما و ؼفالو و ؼىاقی ؾٌمًاو ٌما قا ؼىاوحاقم و ال همه ؼؿهحگماقاو ایى هلث ٠میم هی

و جك٬ی   هٕا٧٠ و پكهیم ال ج٩ك٬ه، ٌکكگماق ایى هكؾم باًٌؿ و با ٬ؿقت و همؿلی و وك٠ث و همکاقی و ٌصا٠ث، هىايٟ پیٍك٨ث

 ه٩اوؿ هالی و
 
 ۾ا٬حّاؾی و اؾاقی قا هكج٩ٟ يمایًؿ. ایى هلث و ؼّىِا

 بشدو اص َضؼیت تسشین بهشٌ.4.18
 و٬حی ها جعكین بٍىین، به اوح١ؿاؾ و ٜك٨یث ؾاؼلی قو هیایى جعكین

 
ؿ  ها ال ؾو شهث به ي٩ٟ هاوث: اوال آوقین، ال ؾاؼل ٌق

ٌؿین، اهكول ایى  والض جعكین يمیی  ؾق ایى وی وال ایى هىئله اج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث. اگك ؾق لهیًه  کًین؛ همچًاو که هی

  والی پیٍك٨ث ی اجمی، ایًها يیكوگاه بىٌهك قا ؼىؾٌاو واؼحه بىؾيؿ، ها ؾق ٤ًی های ٠صیب قا يؿاٌحین؛ اگك ؾق ٬ٕیهپیٍك٨ث

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۽ۻبیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال يؽبگاو و بكگمیؿگاو ٠لمی، ۻ.

 .٨٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت ٠لی بى هىوی الكٔا٠ٕلیه الىالمٔ، ۼ

 .ۿ٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ۽ۺشمهىق و ا٠ٕای هیؤت ؾولث،  بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه ۽.

 .ۻ٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٩ۼ،ۻ٨۽ۻجیك  ٨ۼپیمایی  .  پیام ؾق جصلیل ال قاه۾



 ٨٨ۻ

 

ه ایًصاها های بًیاؾی و هىا٨ٕا و ٨كوحاؾو هاهىاقه به آوماو، بکكؾین؛ اگك ؾقهای ٠لن قا به قوی ها يبىحه بىؾيؿ، ها ؾق ولىل يمی

آوقین و ایى ٜك٨یث و  ٌىین و قو هی ؾاؼلی ؼىؾهاو هحىشه هی  کًًؿ، ها به ٜك٨یث قویؿین. په هكچه ها قا جعكین هی يمی

 ٌىؾ. په ایى جعكین به ي٩ٟ هاوث. ی شىٌايی ٌکى٨ا هی قول هرل چٍمه اوح١ؿاؾ قولبه

 ؾق جبلی٥اجٍاو هی ها همیىها به ي٩ٟ هاوث، ایى اوث که ایىشهث ؾوهی که ایى جعكین
 
ها قا گىیًؿ ها ایى جعكین ٘ىق هكجبا

 ؾق ٬ٕیه ؼىاهین بك ایكاو ا٠مال کًین جا ایكاو قا واؾاق به ٠٭ب هی
 

ی ؾيیا ٨همیؿيؿ  ای. په همه ی هىحه يٍیًی کًین؛ ظاال هرال

يٍیًی  وث. ؼب، و٬حی ها ٠٭بای و ٬ٕایای ؾیگك ا ی هىحه يٍیًی ؾق ٬ٕیه ها بكای ٨ٍاق بك ایكاو، بكای ٠٭بکه ایى جعكین

يٍیًی يؽىاهؿ  يٍیًی کًًؿ، ایكاو هن که ٠٭ب ها بكای ایى اوث که ایكاو قا واؾاق به ٠٭با٨حؿ؟ ایى جعكین يکكؾین، چه اج٩ا٬ی هی

ٌکًؿ و ٠مت  های هًٙ٭ه که ٬یام کكؾيؿ، هیٌىؾ که هیبث ٤كب و هیبث جهؿیؿهای ٤كب ؾق چٍن ایى هلث کكؾ؛ يحیصه ایى هی

ها بكای ٔكبه لؾو به هاوث، ٌىؾ؛ و ایى به ي٩ٟ هاوث. بًابكایى، ایى جعكین ها لیاؾ هیایكاو و ٬ؿقت هلث ایكاو ؾق چٍن ایى هلث

 ۻاها ال ایى ؾو شهحی که ٠كْ کكؾم، ؾق وا٬ٟ ؼؿهث به هاوث.

ث ایكاو و ؾٌمًاو اي٭الب ب های ٜالمايهکًن که ایى جعكینبًؿه ايکاق يمی
ْ
ث ایكاو جعمیل کكؾهای که ؾٌمًاو هل

ْ
ايؿ جؤذیك  ك هل

ی  یا٨حه ها بحىايؿ شلىی یٯ جالي ٠مىهی والهاوکًن که ایى جعكینجؤذیك يیىث، هًحها ایى قا هى ايکاق هی ؾاقؾ؛ بالٌٯ بی

های بیًن ؾق بؽًکًن به وٙط کٍىق، هیٌؿه بكای قوي٫ جىلیؿ قا بگیكؾ؛ ایى قا هى ٬بىل يؿاقم. بًؿه يگاه هی قیمی بكياهه

 ؾق ب١ٕی ال ایى بؽً
 
ؼا٘ك هْمث هىئىالو و  ها ٨ٍاق ؾٌمًاو و جعكین و اهرال ـلٯ ٌؿیؿجك هن بىؾه اوث، بههؽحل٩ی که اْج٩ا٬ا

بیًن؛ شلىی چٍن همه اوث. ٨كْ کًن و هیهًؿ، جىلیؿ پیً ق٨حه اوث. ایى قا هى ؾاقم هٍاهؿه هی کاقگكاو و شىاياو ٠ال٬ه

يٝاهی؛ ٌما اهكول قا ه٭ایىه کًیؿ با پايمؾه وال ٬بل یا بیىث وال ٬بل یا ظْحی ؾه وال ٬بل، ی ًِایٟ  ب٩كهاییؿ ؾق لهیًه

ی جىلیؿ يٝاهی. ایى ؾق ظالی اوث که  های ٠صیب و ٤كیبی ؾاٌحین ؾق لهیًههای ٌگك٨ی ؾاٌحین؛ پیٍك٨ثبیًیؿ ها پیٍك٨ث هی

ها چًیى        و پاقوال هن يیىث؛ ال ؼیلی ٬بل های ؾٌمًاو ؾق ؼّىَ هىائل يٝاهی ٌؿیؿجك اوث؛ هاّل اهىالجعكین

اوقی، ها پیٍك٨ث کكؾین. یا ؾق لهیًه  وشىؾ ؾاٌحه اوث اْها ها پیٍك٨ث -با ٨ٍاق لیاؾ -هاییجعكین ًْ های ی ٠لىم لیىحی، لیىث ٨

ؾيیا به های ه١كو٦  اهها وشىؾ ؾاٌحه اوث. ظْحی ؾق ب١ٕی ال ؾايٍگها، هماو جعكینکه هماو هعؿوؾْیث لیاؾی کكؾین؛ ؾقظالی

حهؾايٍصىی ایكايی اشاله يمی ظال کٍىق ؾق ایى ٠لىم  ها ؾقن بؽىايؿ، جع٭ی٫ کًؿ، پیٍك٨ث کًؿ، ؾق٠یى ؾاؾيؿ که ؾق ایى ٌق

الٞ های بىیاق بكشىحه و يمایايی کكؾه اوث که ایى قا همه هٍاهؿه هیپیٍك٨ث ْ٘ ال٠ًؿ و هایلًؿ ا ْ٘ کًًؿ. کىايی که اهل ا

الٞ پیؿا کًًؿا قا هیهای يیىث؛ ایى چیمهای هعكهايهؾاٌحه باًٌؿ،  ْ٘ ها همه ؾق ظال جعكین اْج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث. ؛ ایىجىايًؿ ا

البْحه  -کًینایى قا ايکاق يمی -ها بیٍحك پیً بكوین ی ؾٌمًاو وشىؾ يؿاٌث، همکى بىؾ ها ؾق همیى لهیًه بله، اگك جعكین ٜالمايه

يگاه يکًین به يیالهای کٍىق و ال پىل ي٩ث و واقؾات و اهرال ایى چیمها به اهىقی بپكؾالین که جىْشهی کًین،  همکى هن بىؾ که بی

 بایؿ به ایى جىْشه کًین که یٯ ه٭ؿاق ال پیٍك٨ث
 
-پیٍك٨ّث جىلیؿ قا بكای کٍىق به وشىؾ يیاوقؾ؛ ایى هن همکى بىؾ. یٯ ه٭ؿاق وا١٬ا

 ۼؿ ٬ؿق بؿايین؛ يؿاؾيؿ، هصبىق ٌؿین ؼىؾهاو ا٬ؿام کًین.های ها بك اذك هًٟ ال بیكوو بىؾه اوث؛ ایى قا بای

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ ۻۻ/ ۾ۻهای يمال شم١ه جهكاو + جكشمه ؼٙبه ٠كبی،  ؼٙبه .ۻ

 .۾٩۽ۻ/ۼۺ/٩ۺ، هًاوبث قول شهايی کاقگك . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال کاقگكاو وكاوك کٍىق بهۼ



 ٨٩ۻ

 

 اًمالة اص ٍ ثؼذ لجل فلل ؿـن: اسصیبثی ٍهؼیت پیـشفت ٍ ػذالت

 ارزیابی کلی

 اسصیبثی اص ٍهؼیت پیـشفت.1

 دس ایشاو -پهلُی ی دَسٌ پایاو تا لاخاس دَساو اص اَاعظ -ايسغاط دَساو تبییى.1.1
 پیً کٍىق بكای که یی ٔای١ه ههمحكیى ٌىؾ، هی وا٬ٟ ٨ًی یا ویاوی یا اشحما٠ی اٖايعٙ وكاٌیبّی  ؾق کٍىقی یٯ و٬حی

  ؾوقاو یٯ ؾق ها. اوث ايعٙاٖ ؾوقاو ٘بی١ّی  ایى ٌىؾ؛ يمی گك٨حه کاق به کٍىق های وكهایه که اوث ایى آیؿ، هی
 
 واله، ِؿ ج٭كیبا

 ؾق ظحی ی١ًی پهلىی؛ ی ؾوقه پایاو جا ٌىؾ هی آ٤ال اق٬اش ی ؾوقه اواوٗ ال ؾوقاو ایى. گفقايؿین قا جؤو٩باقی بىیاق ايعٙاٖ

 ؾق ها هحؤو٩ايه اوث، قول آو قو٩ًٌکكهای و ؾولحی هحىلیاو ؼىؾ يگاه ٘ب٫ ایكاو هؿقيیماویىو ی ؾوقه که هن پهلىی ی ؾوقه

 هؽحل٧ های لهیًه ؾق بمقگی هًك ؼیلی ها هن ٬اشاق ی ؾوقه اوایل ٌایؿ ايعٙاٖ؟ گىیین هی چكا. کكؾین ظكکث ايعٙاٖ وكاٌیب

. اوث ب١ؿ و ٬اشاق ی ؾوقه اواوٗ به هكبىٖ ايعٙاٖ، ؾوقاو گىین؛ يمی ايعٙاٖ ؾوقاو قا آو هى اها يؿاؾین؛ يٍاو ١ًِحی و ٠لمی

 کًؿی و ُبٙئ ؾچاق گاه گك٨ث، هی وك٠ث گاه که - ؼىؾ ٘بی١ی ظكکث ال ایكاو هلث که اوث ؾوقايی ؾوقاو، ایى چكا؟ چىو

 هؽحل٧، ٠ىاهل ؼا٘ك به گاهی بااوح١ؿاؾ هلّث  یٯ. يیىث پیٍحال همیٍه هلث، یٯ. ٌؿ ا٨ىىو ی١ًی ا٨حاؾ؛ کًاق - ٌؿ هی

 ا٨ىىو. کكؾ پیؿا جع٭٫ ا٨ىىو ایى ٌىؾ؛ هی ا٨ىىو هلث یٯ و٬ث یٯ اها ؾاقؾ؛ کًؿی هن گاهی ؾاقؾ؛ ٌحاب و وك٠ث و پیٍكوی

 جمؿو آو، و کالو؛ و قیم ِىقت به شهاو هىائل به ی ًؿهکً يگاه ی ليؿه ي٩ّه  جاله هىشىؾ یٯ ه٭ابل ؾق چیمی؟ چه ه٭ابل ؾق

 ؾيیا بكای ولی ٌؿ، ه٩یؿ ؼىؾي بكای لفا آهؿ؛ هیؿاو به شهاو جّك٦ يگاّه  با هىشىؾ، ایى. بىؾ ٤كب ٠لمی پیٍك٨ث و ١ًِحی

 و آ٨كی٭ا و آویا هایهلث و ها هلث ٬بیل ال ٤ا٨لی هایهلث قوی ا٨حاؾ بؽحکی هرل لهاو، ال ٘ىاليی ی بكهه یٯ جا. ٌؿ لیاو ی هایه

 قا ایًها ؾهًؿ؛ اؾاهه - بىؾ کًؿ گاهی و ؾاٌث ٌحاب گاهی که - قا ؼىؾ ٘بی١ی ظكکث ایًها يگفاٌث شهاو؛ ال ؾیگكی ي٭اٖ

 .کكؾ ا٨ىىو

 به که بىؾيؿ کىايی ها قو٩ًٌکكاو. ٌؿو ٜاهك کكؾ ٌكوٞ بحؿقیس ها کٍىق ؾق اقوپایی پیٍك٨ث های يٍايه ٬اشاق ی ؾوقه اواوٗ ال

 ظ٭یك و ياجىاو آيها ه٭ابل ؾق قا ؼىؾ و ٌؿيؿ هی آًٌا آيها هایپیٍك٨ث با لفا ؼىايؿيؿ؛ هی قا آيها های يىٌحه یا ق٨حًؿ هی اقوپا

 و بی٩حین قاه ها ٤كبی ؾيبال بایؿ ٨٭ٗ و ٨٭ٗ ها که هٍكو٘ه، ِؿق قو٩ًٌکكهای ٘ك٦ ال اوث یی ٌؿه جکكاق ظك٦ّ  ایى. ؾیؿيؿ هی

. ؾاقؾ هن وا١٬یث و ٌؿه ي٭ل ؾیگكاو و لاؾه ج٭ی ال که ظك٨ی ایى کًین؛ ٠مل هاو ليؿگی ٌئوو ی همه ؾق ىیًؿ،گ هی آيها هكچه به

ؿ بایؿ ها گ٩حًؿ هی ایًها  به بىهی يگاه و ؼال٬یث ابؿاٞ، ابحکاق، هصال ی١ًی بكوین؛ پیً جا کًین ٠مل آيها ی يىؽه به ِؿؾِق

  ١ًِحی و ٠لمی هىائل
 
 جىِیه ها که ه٭ابلی ٘ك٦ ظاال کًیؿ؛ ظىاب ٘ك٦ ایى ال قا ایى. گًصیؿ يمی اایًه ی هعاوبه ؾق هٙل٭ا

 ٨٭ٗ يگاهً که اوث یی ٠لمی پیٍك٨ث و ٠لمی اي٭الب و ١ًِحی اي٭الب هماو چیىث؟ کًین، جب١یث او ال ایًکه به ٌؿین هی

 جا ببل١ؿ و کًؿ اوح٩اؾه آو ال بایؿ که بمقگ ايباق یٯ و ـؼیكه یٯ چٍن به ؾيیا به بلکه ٌىؾ؛ يمی ؼىؾ کٍىق چاقچىب به هعؿوؾ

 که اوث لهايی کًن، هی اٌاقه هى که لهايی ایى. کًؿ هی يگاه ؾهؿ، جىو١ه قا ؼىؾ و کًؿ بیٍحك قا ؼىؾي ظصن بحىايؿ که ایى

 اقوپا ٧هؽحل های بؽً و ها هلًؿی ها، ايگلیىی ها، اوپايیایی ها، پكج٥الی ی١ًی بىؾ؛ گفٌحه اوح١ماق ٌكوٞ ال وال ِؿ ال بیً

 ی ب٭یه و آ٨كی٭ا ايؿويمی، هًؿ، ی ٬اقه ٌبه هًؿ، ا٬یايىن ی هًٙ٭ه ها، ی هًٙ٭ه شمله ال ؾيیا، ی يؽىقؾه ؾوث ذكوجمًؿّ  هًا٫٘ به

 ؾق هن ها اقوپایی ُؼل٭یات البحه. بىؾيؿ کكؾه پیؿا قا يؽىقؾه ؾوث و ٠صیب هایذكوت آو و بىؾيؿ ايؿاؼحه ؾوث گىياگىو هًا٫٘

 ؾاقای یکىكه قا ها ٤كبی که يیىحن کىايی ال هى. ه٩ًی آيها ال ب١ٕی اوث، هربث ُؼل٭یات ایى ال ب١ٕی. ؾاٌث جؤذیك کاق ایى

 ا٨حاؾيؿ، قاه ٌؿيؿ، کٍحی وىاق ایًها. ؾيبالگیكيؿ ٌصا٠ًؿ، ؼٙكپفیكيؿ، ؾاقيؿ؛ هن هربحی ؼل٭یات يه، بؿاين؛ ه٩ًی ُؼل٭یات

  کكؾيؿ، ٨حط قا آ٨كی٭ا کكؾيؿ، ٨حط قا آویا. ٘بی١ی ذكوت ايباقهای ی١ًی بكوًؿ؛ يؽىقؾه ؾوث هًا٫٘ و کٍىقها به جا ق٨حًؿ
 
 ٘ب١ا

 .کكؾيؿ ٨حط هن قا آهكیکا

ؿ بایؿ ها گىیؿ هی ها ویاوی ٠الّن  هح٩کكّ  ایكاو، ؾق و٬حی  پیؿا و١ٔی چه ٌىین، آيها قّو  ؾيباله و ها ٤كبی ابؿال کىچٯ ِؿؾِق

 ٬ّؿ و بىؾ ٠اؾلی هىشىؾ و ه٧ًّ ايىاو بٍىین، او قّو  ؾيباله و يىچه و ابؿال کىچٯ ؼىاوحین هی ها که ٘ك٨ی آو اگك کًین؟ هی
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 ٠ٝین ی گىحكه به ی يگكيؿه و هحصاول هح١كْ، هىشىؾ آو بىؾ؟ کی ها ه٭ابل ٘ك٦ اها بىؾ؛ ؼىب ؼیلی يؿاٌث، ج١كْ و جصاول

ؿ هىاؾ ايباق یٯ ٠ًىاو با شهايی  يؿاؾ؛ ها به قا ؼىؾي ١ًِث و ٠لن و ٌؿ واقؾ نه او. او ابؿاّل  کىچٯ ٌؿین ها لیىحی؛ ج١الی و ٌق

 و ایكاو ١ًِحی و ٠لمی يىوالی ؾوقاو ؾق ها کًؿ؛ هی جكبیث قا ٌاگكؾ که ؾلىىلی اوحاؾ هرل يکكؾ، ٨كهًگی و ٠لمی جكبیث قا ها

 ؾق واؼحمايی ی ؾهوا کاقگك یٯ هرل ٌؿین - آیؿ يمی ؼىٌن ج١بیكات گىيه ایى ال بًؿه که - هؿقيیماویىو ؾوقاو آ٬ایاو، ٬ىل به

  اها ؾاقؾ، ي٭ً ؼايه واؼحى ؾق بله، بکًؿ؟ جىايؿ هی کاق چه واؼحمايی ی واؾه کاقگك یٯ. ههًؿن یٯ و ه١ماق یٯ اؼحیاق
 
 ِك٨ا

 .اوث شهث ایى ال ها ايعٙاٖ ی ؾوقه. بچیى هن قوی قا ایًها یا بؿه، گچ بؿه، آشك بؿه، ّگل ٤یك٨کكی؛ و شىمايی ي٭ً

 کٍىق ال یا بٍىؾ، و١ٔیث ایى جىلین و بؿهؿ جى یا بکًؿ؛ قا کاق ؾو ال یکی بىؾ هصبىق ٨ٕا ایى ؾق اوح١ؿاؾ،با و هىٌمًؿ ایكايّی 

 قاشٟ ا٘ال٠اجی گفٌحه وال چًؿ ٘ىل ؾق ها که ًِای١ی - هىایی و يٝاهی ًِایٟ ؾق. بگیكؾ ٬كاق ؾیگكاو ؼؿهث ؾق و ٌىؾ ؼاقز

 ه١کىن واؼث و بىاليؿ قا ١ٙ٬ات جكیى پیچیؿه و هىاپیما جىايًؿ هی کٍىق یىا ؾق اهكول که ههًؿوايی - این کكؾه پیؿا آيها به

 ؾقوث ١ٙ٬ه ایى بگىیًؿ بیایًؿ و کًًؿ وكکٍی بكويؿ بگیكيؿ، قا هىاپیما لیىث چٯ که بىؾ ایى ٌاو وٜی٩ه لهاو آو ؾق کًًؿ،

 وىاق ها ؼكز به قا آو او جا بؿهًؿ گايهبی ههًؿن جعىیل ؾقبیاوقيؿ، قا آو بىؾ، ه١یىب هن یی ١ٙ٬ه اگك. يیىث ؾقوث یا اوث

 و ههًؿن ایى. ٌؿ يمی ؾاؾه اشاله ایى ال بیً بكگكؾايًؿ؛ و کًًؿ ج١ىیٓ یا ج١میك قا آو شا آو ؾق و ببكؾ اهكیکا به و کًؿ هىاپیما

 ليؿگی ؤٟ میىه با بىؾيؿ؛ گىيه ایى بیٍحك که - کكؾ هی جعمل قا ؤٟ ایى یا شهً، ٬ابل و اوح١ؿاؾ با و ؼى٩ٌکك آؾم ایى

 اِال   یا گك٨ث، هی ٬كاق ؾیگكاو ؼؿهث ؾق ق٨ث هی و ٌؿ هی ؼاقز کٍىق ایى ال ؾاٌث، هاشكاشىیی قوض اگك یا - کكؾيؿ هی

 .ام ؾاٌحه هن آًٌایی و ؾیؿاق و بكؼىقؾ ایًها ال بكؼی با بًؿه اي٭الب، ال ب١ؿ. ؾاٌحین لیاؾی ج١ؿاؾ هن ٬بیل ایى ال که آهؿ؛ يمی

 آو که هایی وا١٬یث يمایايگك وشه هیچ به هاگماقي ایى لیکى ؾاؾيؿ؛ ؼىبی هایگماقي ؾاؾيؿ، گماقي آهؿيؿ که ولقا آ٬ایاو البحه

ث آ٬ایاو اوث؛ ایى ال ٨كاجك ؼیلی ها وا١٬یث يیىث؛ هىث، اهكول و بىؾه قول  و کٍىق قولها آو. بؿهًؿ گماقي ه٩ّل يکكؾيؿ ٨ِك

ؿ و جع٭ی٫ و واؼث بكای ها ههًؿّن  به يٝام  ال ب١ؿ یی، هّاظبه ؾق ٬بال   هى. ؾاؾ يمی هیؿاو بكؾاقی بهكه بكای ظحی و ٠لمی ٌق

 ها ؾلّ  وؿ ال ٬ىمحی ؼاقشی هایٌكکث که آو ال ب١ؿ. باٌیؿ ًٌیؿه هن ٌما ٌایؿ گ٩حن؛ قا يکحه ایى کكؾم، بالؾیؿ ؾل وؿ ال که آو

 ؾو قا يیكوگاه ٜك٨یث ؼىاوحًؿ هی ب١ؿ. ؾاؾيؿ ؾاؼلی ٌكکث ٯی به قا آو يیكوگاه ال بكؾاقی بهكه کىجاهی هؿت بكای واؼحًؿ، قا

 ایًها گ٩ث اوث، ایكايی بكؾاق، بهكه ؾیؿ و٬حی کًؿ، بكابك ؾو قا يیكوگاه ٜك٨یث بیایؿ ٌؿ هح١هؿ که اهكیکایی ٌكکث یٯ. کًًؿ بكابك

 ٌكکث یٯ به قا ؾل يیكوگاه ال بكؾاقی بهكه و کكؾ بیكوو قا ایكايی بكؾاق بهكه ایكاو ؾولث. يؿاؾ اشاله بًابكایى بكويؿ؛ بیكوو بایؿ

  ها اهكیکایی و٬ث آو ؾاؾ؛ ایحالیایی
 
ؿّ  پًصاه بیایًؿ ٌؿيؿ ظأك ٜاهكا  اِال   ایكايی به بًابكایى. کًًؿ جکمیل قا يیكوگاه ؾیگك ؾِق

 ١ًِحی، هایواؼث چه - واؼث های لهیًه ؾق ها که هىث هن همیى بكای. بكؾاقی بهكه ی لهیًه ؾق ظحی ٌؿ؛ يمی ؾاؾه اشاله

  - لهاو آو ؾق گىياگىو های ههًؿوی و ٠مكاو واؼحمايی، های واله چه
 
 واؼث که یی ٠كٔه ٬ابل و ـکك ٬ابل چیم یٯ وا١٬ا

       همیى. يیىث هح٩اوت و هحمایم ؾیكول يىل ال اهكول يىل و يیكوهایًؿ هماو ها يیكوهای که ؾقظالی يؿاقین؛ باٌؿ، ایكايی

 ٘كاظی ایى گىياگىو، کاقؼايصات ایى ها، آهى ؼٗ ایى ها، بمقگكاه ایى ها، يیكوگاه ایى وؿها، ایى ايؿ جىايىحه هكولا که هاییشىاو

 اها بىؾيؿ؛ هن ها ی گفٌحه يىل ؾق کًًؿ، جىلیؿ قا یی هىحه ی پیچیؿه ٨ًآوقی ایى و يٝاهی های والض ایى هىاپیماها، و ها هاٌیى

 ایى ؼؿهث بمقگحكیى ٠لمی، های لهیًه ؾق هى يٝك به. اوث کٍىق به اي٭الب ؼؿهث گحكیىبمق  ایى. يبىؾ ؼبكی چیمها ایى ال

 .»جىايین هی ها: «کكؾيؿ اهام که ج١بیكی هماو جىايین؛ هی ها که بؽٍیؿ ها ایكايی ها به قا باوق ایى که اوث

 هاٖ يه هن ظلبی ی آ٨حابه ی١ًی واؼحًؿ؛ هی اه و٬ث آو که یی گلی هاّی  آ٨حابه بىالیؿ؛ لىلهًگ بكویؿ ٌما گ٩حًؿ هی ها به قول آو

 وٙط. قا ١ًِحی قولا٨موو يیال هىقؾ و هّك٦ هىقؾ چیمهای ی ب٭یه همچًیى کكؾین؛ هی واقؾ ؼاقز ال هن قا بیل ی ؾوحه ظحی

. کكؾین هی واقؾ و گك٨حین هی ؾیگكاو ال بایؿ ها قا ایًها ی همه آهؿ؛ هی پیً قول قولبه ٨كاواو يیالهای و کكؾ هی پیٍك٨ث ليؿگی

  و بىؾین ق٨حه ؾووحی ؾیؿو به هٍهؿ ؾق ۴۵ یا ۴۴ والٖ کكؾيؿ هی هن ا٨حؽاق و٬ث آو قیماّو  بكياهه
 
 يمایًؿگاو ال یکی جّاؾ٨ا

ىقی و شىايی ی ؾوقه. بىؾ آهؿه شلىه ایى به هن قول آو هلّی  ٌىقای هصله  گىيه ایى و بیگايگاو جىلٗ و وابىحگی ال و بىؾ ها پٌك

 ؾقباق که کىی ی١ًی - و٬ث آو هصلّه  ی يمایًؿه. اوث هصله ی يمایًؿه آ٬ا ایى که ایى به جىشه بی لؾین؛ هاییظك٦ هٙالب

 اؼن و جکبك و ج٩ك٠ى با ه٭ؿاق یٯ هى شىاب ؾق - يبىؾ ايحؽابات که و٬ث آو ٌىؾ؛ شا ٨الو ی يمایًؿه بایؿ ایٍاو که بىؾ ؾاؾه لیىث

 هرل ها ٤كبی و ها اقوپایی اهكول کًیؿ؟ هی ا٠حكاْ چیمی چه به و گىییؿ هی چه ٌما گ٩ث ایًکه شمله ال لؾ؛ هاییظك٦ َجؽن و
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ٖ کًًؿ هی کاق ها بكای ؾاقيؿ يىکك هرل و هایًؿ کاقگك آيها و ؾهین هی پىل ؾاقین، پىل ؾاقین، ي٩ث ها. کًًؿ هی کاق ها بكای ؾاقيؿ يىکك

 چكا کًین؟ جىلیؿ چكا ها که بىؾ ایى ٨کك. ایى ی١ًی گىین، هی که ٖايعٙا ی ؾوقهٖ اوث قول آو هصلّه  ی يمایًؿه یٯ ه٫ًٙ ایى،

 ها گفاقيؿ؛ هی ها اؼحیاق ؾق قا اللم ووایل و آوقيؿ هی بكایماو يٍیًین، هی آ٬اها هرل ؼىؾ های ؼايه ؾق ها بگیكین؟ یاؾ چكا بىالین؟

 بك قول آو ظاکّن  ٨كهًگ. بىؾ باال وٙط ؾق ؾولحمكّؾ  یٯ قولّ  آو ه٫ًٙ ایى،. کًین هی اٌكا٨ی ليؿگی و ؾهین هی ؾاقین، ي٩ث پىل هن

 ۻ. هاوث ايعٙاٖ ی ؾوقه وال، ِؿ آو لفا بىؾ؛ همیى کٍىق، ی کًًؿه اؾاقه های ؾوحگاه

 پیؾشفت خهايی  داؽتى ایشاو تُعظ يظام عاغُت دس بهتشیى دَساو يگٍ  ػمب.1.2

گّك ؼاقشی هْحکی بىؾه اوث. اوحبؿاؾ و  های ولٙه يی ٬ؿقتبكاؾقاو و ؼىاهكاو ٠میمٖ ؾق کٍىق ها اوحبؿاؾ همیٍه به پٍحیبا

های بیگايه  ؾیکحاجىقی و ؼىؾکاهگی ظکىهث پهلىی و ٬بل ال آو به ٌکل ؾیگكی ظکىهث ٬اشاق، به ؼا٘ك اْجکای آيها به ٬ؿقت

ا، اْول هْحکی به ايگلیه و ب١ؿ هْحکی به آهكیکا بىؾ. او هًا اؼاو، هْحکی به ايگلیه؛ هعمؿٔق ٨ٟ و ي٩ىـ آهكیکا قا بك ٘ب٫ بىؾ. ٔق

کكؾيؿ. پًصاه وال  ؼىاوحًؿ، با ایى کٍىق و ایى هلث هی کكؾيؿ و هك کاقی هی کكؾ؛ آيها هن ال او ظمایث هی هیل آيها جؤهیى هی

ؾاٌحًؿ و پیٍك٨ث ٠لمی و ١ًِحی و ٨كهًگی و اؼال٬ی او قا ؾق ؾوقايی که ال لعاٚ شهايی ایى هلث قا لیك ٨ٍاق اؼحًا٪ يگه

٧ کكؾيؿ و ایى هلث و ایى کٍىق قا ٠٭ب يگه جكیى ؾوقاو حكیى و آهاؾهبه
ْ
ؾاٌحًؿ. هْمث آيها ٠یً و ها بكای ایى پیٍك٨ث بىؾ، هحى٬

 ۼؾاؾو به اقباباو ؼاقشی بىؾ. کكؾو ذكوت و ؼؿهث يىي، شمٟ

 داسی لبل َ بؼذ اص ايمالبها بٍ زکُهتی يگاٌهمایغٍ.1.3
ی اهىق هملکحی ؾو يٝك وشىؾ ؾاقؾ: یٯ يٝك ایى اوث  قهای به اِٙالض شهاو وىم، شهث اؾاقهؾق کٍىق ها و يیم بىیاقی ال کٍى

او و به ؾوث آوقؾو آیًؿه، بایؿ  گیكاو آو، اٜهاق يٝك هی ٨کكاو و جّمین که هكؾم یٯ کٍىق و قوٌى کًًؿ که بكای واؼحى کٍىٌق

چه ٬ؿقت بكجك ٠لمی باٌؿ و چه ٬ؿقت  -او و هكکه هىثبه ٬ؿقت ظاکن شهايی هْحکی باًٌؿ. ایى ٬ؿقت ظاکن شهايی ؾق هك له

هایی باٌین که اهكول وکىهای اْول ؾيیا ٬ؿقتقو ها بایؿ ؾيباله«گىیًؿ:  کًؿ. هی بكایٍاو ٨ك٬ی يمی -بكجك ویاوی و ٨كهًگی ؾيیا

ايؿ، ها بایؿ لیك  يها ٬ىیاوحؿاللٍاو ایى اوث که چىو آ». ايؿ قا ؾق هىاب٭ات ٠لمی، ویاوی و جىلیعاجی به ؼىؾ اؼحّاَ ؾاؾه

بالٍاو بكوینٖ

ايؿ،  ی ؾيیا ظاکن اوث. کىايی که ؾق هىائل ویاوی و ش٥كا٨یایی هٙال١ه کكؾه ا٨حاؾه ایى ؾیؿگاه و ٘كل ٨کك، ؾق کٍىقهای ٠٭ب

ؾ ؾاٌحه ؾايًؿ که چًیى ٘كل ٨کكی ؾق کٍىقهای اهكیکای الجیى، ؾق کٍىقهای آ٨كی٭ایی و ؾق ب١ٕی ال کٍىقهای آویایی وشى هی

ی ایكاو يیم چًیى ٠٭یؿه و ٘كل ٨کكی  ايؿ. وكاو قژین گفٌحه کكؾه ٨کكاو و ویاوحمؿاقاو، ال آو جب١یث هی ای ال قوٌى اوث و ٠ْؿه

ها  ؾاق، ٬ىی، ِاظب ٠لن و ؾاقای والظًؿ. چكا ها ؼىؾهاو قا ال ایى اهكیکا، یا ب١ٕی ال همالٯ اقوپایی، پىل«گ٩حًؿ:  ؾاٌحًؿ. هی

»ها اقباب و آ٬ایًؿٖ ها يباٌین؟ٖ باالؼكه هكچه باٌؿ ایىقو ایى ٬ؿقت چكا ها ؾيبالهشؿا کًین؟ٖ 

ی ؾوقاو ٘ا٤ىت ليؿگی کكؾه باٌؿ، ایى  لؾه ؾق ایكاّو گفٌحه، چًیى ٘كل ٨کكی ظاکن بىؾ. اگك کىی ال ٌما ؾق قووحاهای ؼاو

کكؾيؿ،  ی ؼاو اقجما٪ هی ی و٩كه هايؿه ال په ٘كل ٨کك قا ؾق هیاو ٬ٍكهای پىّث ـلیل و ١ٔی٩ی هن که ؼىؾ و ٠یاالجٍاو

های ایى هلّث باهىي، با٤یكت، ٌؿ که قإوای قژین ٘ا٤ىجی پهلىی، ذكوت ی چًیى ٘كل ٨کكی ایى هی اوث. يحیصههٍاهؿه کكؾه

یٯ هىاپیما ای ال ١ٙ٬ات  کكؾيؿ. و٬حی هن ١ٙ٬ه هكیکا هیاؾاق ؾق جمْؿو و ٠لن قا ِك٦ ؼكیؿ هىاپیمای شًگی ال  ٌصاٞ و واب٭ه

کكؾ، ههًؿن یا هکايیىیى ایكايی ظ٫ يؿاٌث آو ١ٙ٬ه قا بال کًؿ و ؾق ق٨ٟ ٠یب و ایكاؾي بکىٌؿ. لیكا  ٠یب و ایكاؾی پیؿا هی

ی  ی به هن بىحه ٌؿه بىؾ. بایؿ ١ٙ٬ه های هكْکب بىؾ؛ ی١ًی گاهی یٯ ١ٙ٬ه ال یٯ هىاپیما، هكْکب ال ؾه ١ٙ٬ه ها، ١ٙ٬ه ١ٙ٬ه

 اهكیکا بىؾ -ی هىاپیما به کٍىق واليؿه و ٨كوًٌؿه يؿ، به وویلهکكؾ ه١یىب قا بال هی
 
گاه، ٔمى  ٨كوحاؾيؿ. آو هی -که ٠مؿجا

ی ه١یىب  گٍحًؿٖ چكا ههًؿویى ایكايی ظ٫ يؿاٌحًؿ به ١ٙ٬ه ؼكیؿيؿ و بالهی ی شؿیؿ هی ی ه١یىب، یٯ ١ٙ٬ه جعىیّل ١ٙ٬ه

ّیى ؼاقشی اوث. ٌما «گ٩حًؿ:  هىاپیما ؾوث بميًؿ؟ بكای ایًکه به آيها هی ّْ قا چه به ایى کاقها؟ٖ ایى هىائل هكبىٖ به هحؽ

 ٌما ؾؼالث يکًیؿ و به چًیى هىاقؾی يمؾیٯ هن يٍىیؿٖ
 

جع٭یك یٯ هلث همیى اوث ؾیگكٖ بًؿه بىیاق هحؤو٩ن که بایؿ » اِال

                                                           
 .۷۵/۱۲/۱۳۸۳بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ههًؿواو، . ۻ

 .ۻ٨۽ۻ/۽ۺ/۾ۻ. بیايات ؾق والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۼ



 ۼ٩ۻ

 

ای جعث جؤذیك  ىل هن ٠ْؿهٌىيؿ که چًیى ٘كل ٨کكی ؾاقيؿ. ی١ًی هً بگىین: اهكول هن ؾق گىٌه و کًاق کٍىق کىايی پیؿا هی

 اّی گفٌحگاّو وابىحه به ٤كب و آهكیکایًؿ. های ٨کكی و ولی٭ه هايؿه په

هایی ؾاقین و بایؿ ها هلحی هىحین که جىايایی«گىیؿ:  ایى یٯ يٝك و ٘كل ٨کك اوث. یٯ يٝك و ٘كل ٨کك ؾیگك هن وشىؾ ؾاقؾ که هی

قوین ال او  ؾه کًین. البحه هكشا گیك کكؾین و ؾیؿین ؾیگكی ابماق بهحكی ؾاقؾ، هیها اوح٩ااِل قا بك ایى بگفاقین که ال ایى جىايایی

ایى یٯ کاق » کًین ؼىؾهاو آو ابماق قا بىالین. ايؿالین. ب١ؿ هن و١ی هی آیین کاقهاو قا قاه هی گاه هی کًین؛ آو ابماقي قا ٬كْ هی

یا یؽچالحاو ؼكاب ٌؿ به وكا٢ همىایه بكویؿ و بگىییؿ:  گالجاو ٌىؾ که ٌما هك و٬ث اجىهبیلحاو، اشا٪ ٠ا٬اليه اوث. يمی

و٬ث هن اللم اوث؛ ی١ًی ٘ك٦  ایى کاق، ٠یى وابىحگی اوث. البحه یٯ» لظمث بیاییؿ ایى وویله قا بكای ها ج١میك کًیؿ. بی«

با آو کاق کًؿ. ٌما آو قا ال او  جىايؿ ای ؾاقؾ که هی ؼبكوْیحی ؾاقؾ و ٌما بایؿ ال او یاؾ بگیكیؿ. ایى اٌکالی يؿاقؾ. همىایه وویله

يیالی به ه١ًای اوح٭الل  يیال کًیؿ. ؾق ه٭یان یٯ هلث، ایى بی اهايث بگیكیؿ و ب١ؿ هن و١یحاو بك ایى باٌؿ که ؼىؾجاو قا ال او بی

ی، ٨كهًگی و ؾق یٯ کالم اوح٭الل همه ًْ لی بىؾه .اي٭الب اوالهی ال ابحؿا به ؾيبال چًیى اوح٭ال شايبه اوث ٠لمی، ٠ملی، ٨

 ۻاوث.

 اَج َابغتگی دس پیؼ اص ايمالب.1.4
ّٟ قوویاّه ٬اشاق بىؾيؿ -ال وابىحگی قژین ٘ا٤ىجی پهلىی به ايگلیه و ب١ؿ به آهكیکا، چیمهای لیاؾی هىث  -که بؿجك ال قژین هكجص

ی  های بكشىحه ی ال ؾیپلماتآوق قویؿه بىؾ. ب١ؿ ال اي٭الب، یک که شىايهای ٠میم ها بایؿ بؿايًؿ. وابىحگی ایًها به ظالث ٌكم

گ٩حین ٌما به ٨الو چیم اظحیاز ؾاقیؿ، به ٨الو چیم اظحیاز يؿاقیؿٖ آيها  آهكیکا ایى قا گ٩ث و يىٌث؛ گ٩ث ها بىؾین که به ٌاه هی

ه٭ؿاق ب٩كوٌیؿ؛ گ٩حًؿ ایى قابٙه قا بایؿ بك٬كاق کًیؿ، ایى قابٙه قا بایؿ ٬ٟٙ کًیؿ؛ ي٩ث قا ایى ه٭ؿاق جىلیؿ کًیؿ، ایى  بىؾيؿ که هی

ی ايگلیه اؾاقه  ی آهكیکا، و پیً ال آو با ویاوث و ي٭ٍه به کی ب٩كوٌیؿ و به کی ي٩كوٌیؿٖ کٍىق با ویاوث آهكیکا، با ي٭ٍه

-پكوث و ٤ك٪ ؾق ٌهىات و لفت ٌؿ. ایى کٍىق وابىحه جبؿیل ٌؿ به ایكاو هىح٭ل، ایكاو وكا٨كال. وكاو ٨اوؿ و ؼائى و پىل هی

کكؾيؿ؛ ایى جبؿیل ٌؿ به يمایًؿگاو هكؾم؛ شای ؼىؾ قا ؾاؾيؿ به لهاهؿاقايی که  يی، بك ایى کٍىق ظکمكايی هیهای هاؾی و ظیىا

يمایًؿگاو هكؾم بىؾيؿ. ؾق ایى وی و چًؿ وال کىايی بك ایى کٍىق ٨كهايكوائی کكؾيؿ، ٬ؿقت قا ؾق ؾوث گك٨حًؿ، ویاوث و 

هائی که ؾق اٌؽاَ هؽحل٧ وشىؾ ی ٬ْىت ها و با همهی ٧١ٔ . با همهی هكؾم بىؾيؿ ا٬حّاؾ قا ؾق ؾوث گك٨حًؿ که يمایًؿه

البحه یکی  -ای بكای ؼىؾ يؿوؼحه بىؾيؿ های هكؾم بىؾيؿ؛ کىايی بىؾيؿ که کیىه ؾاٌث، ایى ؼّىِیث همه بىؾ که ایًها يمایًؿه

ّٞ پىّث ٨كوؾوث ؾق  ىحهی ههمی اوث. آو ویاوحمؿاقاو ؼبیّد واب ایى ؼیلی هىئله -جك اوث جك اوث، یکی ٬ىی ١ٔی٧ ی ٘ما

 ه٭ابل ؾٌمًاو و ؼٍمگیى ؾق ه٭ابل هكؾم، جبؿیل ٌؿيؿ به يمایًؿگاو هكؾم. 

ليین بكای ایًکه ٤كوق کاـب به وشىؾ بیایؿ؛ ٌاؾ ٌىین، ؼىٌعال ٌىین که ؼب العمؿلله به پیكولی  ها قا يمیها ایى ظك٦

هى به ٌما ٠كْ کًن؛ ها اگك ؼىؾهاو قا با ایكاو ؾوقاو ٘ا٤ىت ه٭ایىه قویؿین، جمام ٌؿ؛ يه، ها هًىل ؼیلی قاه ؾق پیً ؾاقین. 

کٍىقی که اوالم بكای ها  -آیؿ؛ اها اگك ؼىؾهاو قا با ایكاو اوالهّی هٙلىب ه٭ایىه کًین ها به چٍن هی کًین، ایى بكشىحگی

ىث، ق٨اه ؾيیا هىث، ایماو و اؼال٪ و ای که ؾق آو، ٠مت ؾيیا ه ای که اوالم بكای ها ؼىاوحه اوث؛ شاه١ه ؼىاوحه اوث، شاه١ه

 ۼ. ای ؾق پیً ؾاقین قاه ٘ىاليی -ه١ًىیث هن ؾق آو هىث؛ همه به ظؿ و٨ىق

 پیؾشفت بؼذ اص ايمالب.1.5
ؿ آلاؾی و  هعّىل جالي بیىث ،ؾق واليؿگی ه١ًىی ؿ اوح٭الل و ٠مت هلی و ٌق ؿ ؾیى و ه١ًىیث، ٌق واله اي٭الب، ٌق

هباهات و وكبلًؿی هلث ایكاو و هىشب جعىیى و وحایً   ، و هك یٯ ؾق شای ؼىؾ هایهبیًی ویاوی ٬ٍكهای هؽحل٧ قوٌى

٧ اوث. ه٭ایىه های ؾیگك و بكشىحگاّو  هلث ّّ ؾوحاوقؾهای هلث ایكاو ؾق ایى وه ه٭ىله با ؾوقاو ظکىهث ولًٙث بىی   ُهً

ِاظباو  س بىؾ، بیاو و ٬لّن یشا قا ی ؾق همهبًؿوباق ٨ىاؾ و بی کًًؿه اوث، ؾوقايی که ه١ًىیث و ؾیى ؾق ايموای کاهل، و آگاه

  کلی ال ِعًه ههای بیگايگاو و ب ٨ٕای کٍىق بىؾ، هلث ایكاو ه٭هىق ویاوث  ۀکًًؿ جیكه ،و اؼحًا٪ ویاوی ؛ايؿیٍه و ٠لن، همًىٞ

                                                           
 .۽٧۽ۻ/ ۼۺ/ ۽ۻ، »ی ه١لن ه٩حه«و» قول کاقگك«. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو و ه١لماو، ؾقۻ

 .ۼ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون بیىث و چهاقهیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۼ. 
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ؾاقاو  مم و وكهایهآهكیکا و ايگلیه و ِهیىيی  هىائل شهاو و هًٙ٭ه و ظحی هىائل کٍىق ؼىؾ هعكوم بىؾ، ایكاو هعل اشكای اقاؾه

 ۻ.های آياو و ٌاّه وابىحه و ؾوث يٍايؿه بىؾ بیگايه، و ایكايی اویك ویاوث

جك اوث؛ ال لعاٚ  های هاؾی، پیٍك٨حهاهكول اگك ٌما به کٍىق يگاه کًیؿ، با ؾوقاو ٘ا٤ىت ٬ابل ه٭ایىه يیىث؛ ال لعاٚ پیٍك٨ث

جك اوث. آو قول ایى کٍىق ؾقبىث ؾق  كاجب ال آو لهاو واالجك و ٠الیجك اوث؛ ال لعاٚ ه١ًىیث و اؼال٪، بم یا٨حه جىو١ه، جىو١ه

ٌؿ، ؾق شهث هًا٨ٟ  اي. آيچه ؾق ایى کٍىق جؿبیك هی ها بىؾ؛ هن ا٬حّاؾي، هن ویاوحً، هن قوابٗ اشحما٠ی اؼحیاق اهكیکایی

ؿ کٍىق ولٙه کمحكیى ؾؼالحی يؿاٌث. آو قول بكای  گكاو بیگايه و هح٩ًّف ؾق ایكاو بىؾ. آو قول هلث ایكاو ؾق گمیًً هؿیكاو اٌق

 ٨کكی يمی
 
 اهحماهی وشىؾ يؿاٌث. آو قول ٠لن ؾق کٍىق ؾق يهایث  ٌؿ؛ کاقی ايصام يمی اکركیث هلث، هٙل٭ا

 
گك٨ث و اِال

همه اوح١ؿاؾ ؾقؼٍاو که ؾق ایى کٍىق وشىؾ ؾاقؾ، قاکؿ و ه١ٙل بىؾ. اگك کىی  هايؿگی بىؾ؛ ایى ا٨حاؾگی و ٠٭ب ٠٭ب

ٌؿ؛ کماایًکه ؼیل ٠ٝیمی ق٨حًؿ. آو قول هلث  ق٨ث و بكای آيها ه٥ٍىل هی قاهی پیؿا کًؿ، به کٍىقهای ؾیگك هیجىايىث  هی

واؼث.  ٌؿ، ؼاقشی آو قا هی کكؾ و یا اگك ؾق ؾاؼل واؼحه هی جكیى جىلیؿ ؼىؾ هعحاز ؼاقشی بىؾ؛ یا واقؾ هی ایكاو بكای کىچٯ

کكؾینٖ کٍىق به بكکث اي٭الب جعكٮ پیؿا کكؾ و لیكوقو ٌؿ.  مها قا هن ال ؼاقز واقؾ هیی بیل و ایى چی ؼاقؾاق و ؾوحه ها آو قول وین

 ؾو بكابك ٌؿه 
 
آو قول ؾق شم١یث وی و پًس هیلیىيی و چهل هیلیىيی کٍىق ج١ؿاؾ بىیاق کمی ؾايٍصى بىؾ. اهكول شم١یث ها ج٭كیبا

ها بمكاجب ال ایى بیٍحكاوث. ًِای١ی که  ؾاو و ج١ؿاؾ ؾايٍگاهاوث؛ اها ج١ؿاؾ ؾايٍصىیاو ها ظؿوؾ پايمؾه بكابك ٌؿهٖ ٌماق اوحا

آهؿيؿ  جكیى چیمها قا هن بایؿ ؾیگكاو هی ايگیم اوث. آو قول واؾه ايؿ، یٯ هاشكای ٌگ٩ث ؾوث ؼىؾٌاو ایصاؾ کكؾه هلث ایكاو به

های ها کكؾيؿٖ اهكول شىاو یه هیکكؾيؿ، اها بكای ها يىٞ ياللً قا جه گك٨حًؿ، ها قا جع٭یك هی واؼحًؿ. پىل ها قا هی و هی

ؾايیؿ.  ایؿ و هی هایً قا ًٌیؿه ايؿ، که يمىيه ايؿ ؾق هیؿاو ؾیؿ ٠مىهی ٬كاق ؾاؾه ها قا آوقؾه جكیى ٨ًاوقی جكیى و بكشىحه پیچیؿه

يه وؿی ؼىاوحًؿ قوی یٯ قوؾؼا آيچه ؾق ه١كْ ا٨کاق ٠مىهی و ؾیؿ ٠مىهی اوث، بمكاجب کمحك ال وا١٬یث اوث. آو قول اگك هی

ؾاؾيؿ جا بیایًؿ وؿی ؾقوث کًًؿ؛ آو هن  ها هی های کالو به ایىکكؾيؿ و پىل ق٨حًؿ ال چهاق جا کٍىق الحمان هی ببًؿيؿ، بایؿ هی

 بیٍحك -ها بكابّك آو قول های ؼىؾ ها الا٬ل ؾهؾق هىاقؾی ياهٙمئىٖ اهكول شىاو
 
واليؿ.  به ؾوث ؼىؾٌاو ایى چیمها قا هی -و ی٭یًا

ؿ  ؿ ا٬حّاؾی کٍىق بمكاجب ال آو قول بهحك اوث؛ جىو١هکٍىق ٌق ؿ کكؾه؛ ٌق یا٨حگی کٍىق ال آو قول بیٍحك  کكؾه؛ ٠لن کٍىق ٌق

ی با آو قول يیىث؛ ا٠حماؾ به ي٩ه هلی، اهكول ِؿ بكابّك آو قول اوث؛ و باالجك ال همه  اوث؛ ه١ًىیث و اؼال٪ کٍىق ٬ابل ه٭ایىه

ؼا٘ك ایى اوح٭الل اوث. ایى  بیًیؿ، به های شهايی هن که هی ها و بؿاؼال٬ییى شًصالی ا ایًکه اهكول کٍىق هىح٭ل اوث. همه

یا٨حًی يیىث؛ ایى قا همه ؾق ؾيیا بؿايًؿ. هلث ایكاو باق  اوح٭الل قا هصاهؿت هكؾم بكای ایى کٍىق به اقه٥او آوقؾ. ایى قاه، بكگٍث

 ۼکًًؿ. ها ؾق ایى هملکث ي٩ىـ پیؿا ؾیگك اشاله يؽىاهؿ ؾاؾ اهكیکایی

 َ ػذالت هلت ایشاو دس هغیش پیؾشفت.1.6

ه هلث ایكاو ؾق ٘ىل ایى وال
َّ
های ال آ٤ال پیكولی اي٭الب جا اهكول ؾق یٯ ؼٗ هىح٭یمی ظكکث کكؾه اوث و ایى ؼٗ  بعمؿالل

ه اوث؛ هىح٭ین، ؼٗ پایؿاقی بك هبايی و اِىل اوالهی اوث. هلث ایكاو، هلث هحعصكی هن يیىث؛ ا٬حٕائات لهاو قا ؾايىح

ای، هك لهايی، ا٬حٕائاجی ؾاٌحه اوث و هلث ها  شىقيؿ. هك ؾوقه اهل ٠لن، اهل جع٭ی٫، اهل ج٩عُ، اهل ٨هن اوث. هلث ها ایى

 بك ٘ب٫ آو ا٬حٕائات ٠مل کكؾه. 

 اگك کىی با چٍن ايّا٦ ي
 
گاه ها ؾق ایى وی و ه٩ث، وی و هٍث والی که ال اْول اي٭الب گفٌحه اوث، ؼىب پیً ق٨حین. وا١٬ا

ی گمًاّم ـلیل لیك ؾوث و پای آهكیکا و ايگلیه، اهكول شىقی ٌؿه اوث که آهكیکا و ايگلیه و  ا٨حاؾه ی ٠٭ب کًؿ، ایكاّو وابىحه

  و  بًؿيؿ بكای ایًکه اهکايات هىشىؾ شمهىقی اوالهی ؾق هًٙ٭ه قا بلکه بحىايًؿ بًعىی هّاؾقه کًًؿ،یآیًؿ ٧ِ ه ب٭ْیه هی

هایی که با چٍن ىق گىحكي پیؿا کكؾه اوث ٠ْمت اوالهی و ٠ْمت يٝام اوالهی و ایكاو اوالهی که آوش جىايًؿ؛ ی١ًی ایىیيم

ثیجع٭یك يگاه ه
ْ
ث ایكاوکكؾيؿ به هل

ْ
اهكول هصبىقيؿ هرل یٯ هماوقؾ ٬ؿقجمًؿ با او هىاشه  -هرل ؾوقاو ٘ا٤ىت -ها و الشمله به هل

ث اوث. ؾق ٠لن پیٍك٨
ْ
ث کكؾین، ؾق ویاوث پیٍك٨ث کكؾین، ؾق هىائل گىياگىو هىقؾ يٝك اوالم بٍىيؿ. ایى پیٍك٨ث ٠مىهی هل

                                                           
 . ٧٧۽ۻ/ۻۻ/ۻۼپیام به هلث ایكاو به هًاوبث والگكؾ اي٭الب اوالهی،  .ۻ

 .۽٨۽ۻ/ ۺۻ/ ٩ۻؾی،  ٩ۻهًاوبث والكول ٬یام  . بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم اوحاو ٬ن بهۼ

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6917


 ۾٩ۻ

 

اشحما٠ی هن اهكول با گفٌحه، لهیى جا آوماو ٨ك٪ کكؾه اوث؛ البْحه جا آو ٠ؿالث اوالهی ؼیلی   پیٍك٨ث کكؾین. ال لعاٚ ٠ؿالث

و جصْمالت و ب١ٕی ال   گكی ی اٌكا٨یها ٨اِله ؾاقین، جا ٠ؿالث هٙلىب ؼیلی ٨اِله ؾاقین. اهكول هحؤْو٩ايه همچًاو يٍايه

ها که ٬بل ال ظاال ٌما شىاو -ی ها کن يیىث اْها و٬حی يىبث به ٬بل ال اي٭الب هالظٝه بکًین ايعكا٨ات گىياگىو ؾق شاه١ه

ث ایكاو و کٍىق اوالهی يىبث به آو -اي٭الب قا يؿیؿیؿ؛ ها و آيهایی که ؾیؿین ٬بل ال اي٭الب قا
ْ
ث بىیاق و٬ث، پیٍك٨ پیٍك٨ث هل

 ۻای اوث. بكشىحه

ها با ووائل قول پیً ق٨ث. البْحه ؾٌمى هلث ایكاو ایى قوي ]قاه و قوي اهام ظىیى٠ٕلیه الىالمٔ[ قا اْجؽاـ کكؾ، جا اهكول قولبه

 ا٠حكا٦ بکًًؿ به پیٍك٨ث
 
بیًًؿ  هی ایكاو اْها هكؾم ؾيیا کىق که يیىحًؿ،  هلث  جبلی٥اجیٍاو، با بلًؿگىهایٍاو ظأك يیىحًؿ ِكیعا

ؾیگك؛ ایكاّو ؾوقاو ٘ا٤ىت کصا، ایكاّو شمهىقی اوالهی کصا؟ ایكاّو وال پًصاه و ه٩ث کصا، ایكاّو وال يىؾ و ؾو کصا؟ ؾق ٠لن، ؾق 

ّٗ بك ظىاؾخ هًٙ٭ه، ؾق جؤذیّك ؾق ظىاؾخ شهاو، ؾق اهیؿ و ا٠حماؾبه ي٩ه ؾق پیمىؾو قاه ٠ْمت و  ویاوث، ؾق اهًْیث، ؾق جىل

قول ایى اؾاهه ؼىاهؿ ؾاٌث؛ ایى قا  ٌاءالله قولبه جالؾ به ٘ك٦ شلى. و او صا، ؾیكول کصا؟ اهكول هلث ایكاو ؾاقؾ هیو١اؾت، اهكول ک

 ۼؾهؿ. ی ٬كائى ایى قا يٍاو هی به ٌما ٠كْ بکًن؛ همه

 های دؽمًاو تُلف پیؾشفت هادی َ هؼًُی با َخُد دعیغٍ  ػذم.1.7
اوث که جا اهكول ظاِل  یهن پیٍك٨ح یایى ظكکّث ویك ١ِىؾ  ؾاٌحه اوث. يحیصه یظكکحماو ال اول اي٭الب جا اهكول ویك ١ِىؾ

که با ها ٌؿه اوث، بكشىحه اوث و  یهای یاین، با جىشه به ؾٌمً ها ها به ؾوث آوقؾه که به جًاوب وال یٌؿه اوث. آو ه٭ؿاق

، کٍىق پیٍك٨ث کكؾه اوث؛ یؿهات هكؾه، کٍىق پیٍك٨ث کكؾه اوث؛ ؾق ؼییچٍن همه اوث. ؾق اهىق لیكبًا یها شلى پیٍك٨ث

که ها ؾق آيها بكشىحه و همحال هىحین، ؾق  یهن همیى شىق. لیكبًاهای یؾق ه١ًىیات، کٍىق پیٍك٨ث کكؾه اوث؛ ؾق ؾايً و ٨ًاوق

و  ی١٬، هن ال لعاٚ وای، هن ال لعاٚ ٬ايىيیبىیاق ههم یا٬حّاؾ یکٍىق. البحه لیكبًاها یاول ٠باقت اوث ال ذبات ویاو  ؾقشه

، ظمل و ي٭ل، یاقجبا٘ -یىاِالجُه  یلیكبًاها. اوث ی٬ايىي یشمو لیكبًاها ۾۾اِل  یها وشىؾ ؾاقؾ. همیى ویاوث ی٠مل

اوث که ال اول اي٭الب جا اهكول ايصام  یها، وؿها؛ ایًها کاقهای ، يیكوگاهی، ٨یبك يىقییو هىا یها، ؼٙىٖ قیل ها، بمقگكاه شاؾه

يیىث،  یکم یکٍىق ؼىؾهاو. ایًها چیمها یه همه، به ؾوث شىاياو و لبؿگاو و بكشىحگاو ٠لمگك٨حه؛ آو هن ا٤لّب يمؾیٯ ب

  ۽این. ایًها قا ها به ؾوث آوقؾه

های يٝام اوالهی،  جكیى پایه گك٨حى اِلی ؼىاوحًؿ با جهاشمات هحىالی ویاوی و يٝاهی و ا٬حّاؾی و ٨كهًگی و با يٍايه هی

هؿت ؼىؾ ی١ًی واليؿگی هاؾی و ه١ًىی شاه١ه و کٍىق بالؾاقيؿ و ؾیى و اي٭الب و ظکىهث ٧ بلًؿیاي٭الب قا ال ههمحكیى وٜا

اوالهی قا ؾق اؾاقه کٍىق ياجىاو يٍاو ؾهًؿ و به ایى جكجیب ال الگىٌؿو شمهىقی اوالهی ؾق ؾيیای اوالم شلىگیكی کًًؿ. اها 

های  ٬حؿاق و ِالبث ٘ی کكؾ و هلث ایكاو با الهام ال هؿایثها، قاه ؾٌىاق ؼىؾ قا با ا ایى ؼّىهث  اي٭الب بمقگ ها ؾق هیاو همه

های ؾقؼٍاو  های ؾٌىاق قا پٍث وكگفاٌث و به هى٨٭یث همیٍه قوًٌگك اهام قاظل با ایماو و اقاؾه و هىٌیاقی ؼىؾ، گكؾيه

صاؾ آٌىب و بلىا ؾق ي٭اٖ ؾوث یا٨ث. يه ؾق اولیى وال اي٭الب که ٠ًاِك وابىحه به قژین گفٌحه با کمٯ و٩اقت آهكیکا و١ی ؾق ای

ؾاؾيؿ، و يه ؾق  های همؾوق و گًهکاق، اي٭الب و اقکاو اواوی آو قا هىقؾ جهاشن جبلی٥اجی ٬كاق هی ها و لباو کكؾيؿ و ٬لن هؽحل٧ هی

های  یی بمقگ قا بك ا٨كوؼحًؿ و جكوق و يااهًی قا ظحی به ؼايه که ؾوث گًهکاق گكوهٯ هًا٨٭یى و همؿوحايٍاو آجً ٨حًه ۺ٦وال 

های اهؿایی ٌك٪ و ٤كب به قژین ٠كا٪  ها ٌهك کٍىق هؿ٦ بمباقاو شًگًؿه هكؾم ٠اؾی کٍايؿيؿ، و يه ؾق ؾوقايی که جهكاو و ؾه

های آؼك ؾهه ٌّث که  های شًگ، و يه ؾق وال ا٬حّاؾی ؾق ٠یى گك٨حاقی کٍىق به همیًه  ٬كاق ؾاٌحًؿ، يه ؾق ؾوقاو هعاِكه

ال هیاو هلث ؼىؾ قؼث بكبىث و هكؾم، پؿق و  ٕقهٔ الٍؤو ها هًگام که اهام ٠ٝین يه ؾق آو ؾقآهؿهای کٍىق به یٯ وىم قویؿ،

واق آهكیکا و ِهیىيیمم، بؽا٘ك   های ب١ؿ که اهىاز ؼٍن ؾیىايه اوحاؾ و هكٌؿ بمقگ و ظکین ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾيؿ، و يه ؾق وال

وىی يٝام  هیی و جالي وویٟ ویاوی، ب ی و جبلی٣ قوايهِىقت جهؿیؿ يٝاهی و جعمیل هٍکالت ا٬حّاؾ هقاه اهام ب  اؾاهه

                                                           
 .ۿ٩۽ۻ/ ۿۺ/ ۻۻ. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم، ۻ

 .ۼ٩۽ۻ/۽ۺ/ ۼۼوالكول هیالؾ اهام ظىیىٕٞٔ ،  ۾۽۾ۻبیايات ؾق ؾیؿاق ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم ؾق وىم ١ٌباو . ۼ

 .ۻ٩۽ۻ/٧ۺ/۱۹بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم بصًىقؾ، . ۽
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ومث بًای کٍىقی آباؾ و آلاؾ و هىح٭ل ه شمهىقی اوالهی و هكؾم ایكاو قوايه بىؾ. و يه جا اهكول، هكگم اي٭الب ال پیمىؾو قاه ؼىؾ ب

اظکام ٬كآو، بال يایىحاؾه و وىحی  و بكؼىقؾاق ال ٠مت و يٍاٖ و پیٍك٨ث هاؾی و ه١ًىی ؾق لیك لىای اوالم و با جکیه بك ه١اق٦ و

ا٬حّاؾی و ویاوی و ٨كهًگی ال وىی ؾٌمًاو، هلث   بكکث اي٭الب و با وشىؾ ِؿها ؾویىهه اهكول ب. به ؼىؾ قاه يؿاؾه اوث

های واليؿگّی  ىالو و ؾولحمكؾاو کىٌا و ؾلىىل، اوح١ؿاؾهای شىاياو ؾق شىًٌ و بالًؿگی، ٘كضئایكاو ليؿه و با يٍاٖ، هى

لؾيی، پیىيؿ هیاو   یی ه١كو٦ و هرال و ه١ًىی ؾق ظال پیٍك٨ث به ؾوث ایكايی، ٠مت و اوح٭الل کٍىق ؾق ؾيیا همچىو يمىيه هاؾی

های هلث و ؾولث یکىاو و همه با ومث و وىی ایكايی بمقگ و آباؾ و هحعؿ و  ىالو ؾق ؾيیا کن يٝیك، ١ٌاقها و هؿ٦ئهلث و هى

 ۻآیًؿه، قوٌى و جابًاٮ اوث.الگى بكای کٍىقهای اوالهی، و آ٨ا٪ 

 آل ها دس همایغٍ با َضؼیت ایذٌ اسصیابی پیؾشفت.1.8
ها ایى يیىث که ها به  این. ه١ًای ایى پیٍك٨ث کًًؿ، ها پیٍك٨ث کكؾه ؼىاوحًؿ و اهكول جبلی٣ هی ق٤ن آيچه ؾٌمًاو ها هی ٠لی

٠ًىاو یٯ ٘لبه اي٭البّی ه١ح٭ؿ به اوالم و اي٭الب، ا٠ح٭اؾم گىین بًؿه به  ام، االو هن هی این. هى باقها گ٩حه های ؼىؾ قویؿه هؿ٦

شايبه  کًّی ٨٭ك و آباؾوالی همه قاه هىحین. ها ٠ؿالث اشحما٠ی و بًیاو  ۀایى اوث که ؾق بىیاقی ال اهؿا٦ّ ؼىؾ هًىل ؾق يیم

این و  این و شلى آهؿه کث کكؾهاین و ؾق ووٗ قاه هىحین؛ ؾق ٠یى ظال ظك  ؼىاوحین؛ اها هًىل به آو ه٭اِؿ يكویؿه کٍىق قا هی

 ۼاین. ایى کاقها قا اي٭الب و يٝام اوالهی کكؾ. بؽً ههْمی ال قاه قا پیً ق٨حه

ی که ؾق آو، ا ی قا بایؿ واؼث؟ شاه١ها ؼىؾ قا ٘ب٫ يٝك اوالم بىالین. ٘ب٫ يٝك اوالم، چه شاه١ه  این کٍىق و شاه١ه ها ؼىاوحه

ؿ و ٌکى٨ایی اوح١ؿاؾها باٌؿ؛ اؼال٪ ظىًه و ٨أله ؾق قوابٗ اشحما٠ی ظاکن ٠ؿل و ؾاؾ باٌؿ؛ آلاؾی ٨کك و ايؿیٍه ب اٌؿ؛ ٌق

ها اظىان ٌك٦ و ا٨حؽاق و اهیؿ کًًؿ و بؽىاهًؿ ؾيیایی قا با ٌك٦ و با ا٨حؽاق و  باٌؿ؛ ؾق آو، ٨٭ك و ٨ىاؾ و جب١یٓ يباٌؿ؛ ايىاو

های اشحما٠ی يىوالی ٌىؾ  بًیاو  لن بصىٌؿ و بك پایه ٠لن، همهؼىاهؿ که ؾق آو ٠ ی قا هیا با اؼال٪ ٨أله بىاليؿ. اوالم شاه١ه

 ها؛ هلث  یٯ هلث ه١ٍل و پكچن ٌاؼّی باًٌؿ بكای همه  ؼىاهؿ که ؾق آو، ا٨كاؾ و هصمى٠ه ی قا هیا و پیً بكوؾ. اوالم شاه١ه

ىُيىا«
ُ
َهَؿاءَ  َوَجک

ُ
ی ٌ

َ
اّن  ٠َل ًَّ ین و يحایس آو ه٭ؿاق پیٍك٨ث قا هن ؾاقین هٍاهؿه البحه ها واقؾ ایى قاه ٌؿین و ٬ؿقی هن پیً ق٨ح ۽»ال

کًین. چ٭ؿق ؾق ایى هملکث کاق ٌؿه اوث؛ چ٭ؿق ال لعاٚ ٠لمی و ٨ًاوقی ایى کٍىق پیٍك٨ث کكؾه اوث؛ چ٭ؿق ا٠حماؾ به  هی

ه بىؾيؿ هیچ های گىياگىو باال ق٨حه اوث. هلحی که به او ج٩هین کكؾ های هؽحل٧ ٠لمی، ٨ًاوقی و ١٨الیث ي٩ه شىاياو ؾق هیؿاو

جىايؿ بکًؿ و همه چیم قا بایؿ ؾیگكاو بکًًؿ و او بایؿ بًٍیًؿ و جماٌا کًؿ و ال آيها گؿایی کًؿ، ؾق ظال ظأك به  کاقی يمی

این؛ اها هًىل ؾق  های شؿیؿی قا ؾق ه٭ابل ؼىؾ جكوین کكؾه اوث. ها ؼیلی پیٍك٨ث کكؾه اظىان اوح٥ًا و جىايایی قویؿه و ا٫٨

 ۾ق ؾاقین و ؼیلی بیً ال ایى بایؿ پیٍك٨ث کًین.قاه ٬كا اوایّل 

این و ؾق آو شایی که بایؿ باٌین، هىحین؛ يه، اها ایى  ق٨حه قول پیً ًگام و بهه های اي٭الب، به کًین که ؾق بكياهه ها هكگم اؾ٠ا يمی 

ا بیٍحك ؼىاهؿ ٌؿ. اهكول هن ه های هؽحل٧ اگك بیٍحك و بهحك کاق کًین، بؿوو ٌٯ هى٨٭یث ىالو ؾق قؾهئکاقی هاوث. ها هى کن

های بىیاقی ؾاقین. اهكول هلث ها ٬ىی اوث؛ ؾولث ها ٬ىی اوث؛ لیكبًاهای کٍىق آهاؾه اوث و پیٍك٨ث ٠لمی و  هى٨٭یث

جىايین ظكکث ؼىؾ قا ٌحاب ؾهین؛ و ایى کاق قا هن هلث ها ؼىاهؿ کكؾ  اوحؽكاز اوح١ؿاؾهای شىاياو ها هعیكال١٭ىل اوث. ها هی

 ۿکًین. الهی پیٍك٨ث هی   كوقؾگاق و به ظىل و ٬ىهو به ٨ٕل پ

                                                           
 . ٧٧۽ۻ/ۻۻ/ۻۼپیام به هلث ایكاو به هًاوبث والگكؾ اي٭الب اوالهی، .ۻ

 .ۼ٨۽ۻ/ۻۻ/۾ۼهای يمالشم١ه جهكاو،  . بیايات ؾق ؼٙبهۼ
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 .۾٨۽ۻ/۽ۺ/۽ۺ، های ٌهؿا بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ایراقگكاو و ؼايىاؾه .۾

 .۽٨۽ۻ/۽ۺ/۾ۻ. بیايات ؾق والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۿ
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 اسصیبثی اص ٍهؼیت ػذالت.2

 خُاهايٍ لبل اص ايمالب ػذالت يهضت.2.1

ّٗ ٠الن ایى بىؾه و هىث که شًبً به ایى يکحه جىْشه ؾاٌحه باٌیؿ که ؾأب ویاوث
ْ
ؼىاهايه هكؾم ي٭اٖ  های ٠ؿالث های هىل

ؼىاهايه قا ال  های هكؾهی و ٠ؿالث ها و ظكکث ؼىؾ بكیميؿ و ؾق وا٬ٟ هىیث آو شًبً هؽحل٧ ؾيیا قا ؾق هأمه ویاوی و ٨كهًگی

ای که ِؿ وال پیً ؾق هٍكو٘ه ایكاو پیً آهؿ، یٯ  ؼىاهی بیى ببكيؿ؛ ایى کاق ؾق ایكاو هن اْج٩ا٪ ا٨حاؾه بىؾ. يهٕث ٠ؿالث

  ،قول ظكکث هكؾهی و ؾیًی بىؾ. آو
َ
ّٗ ٠ال

ْ
هبحًی بك اِىل  ۀؼىاهاي ایى ظكکث ٠ؿالث  -ها  یىیی١ًی ايگل -نشكیاو ویاوّی هىل

اوالهی قا ؾق هأمه ویاوی و ٨كهًگی ؼىؾ قیؽحًؿ؛ آو قا اوحعاله کكؾيؿ و ال بیى بكؾيؿ و به یٯ ظكکث هٍكو٘ه ال يىٞ 

ی آؼك کاق به ؾیکحاجىق -که یٯ شًبً ْٔؿ اوحبؿاؾی بىؾ -ايگلیىی آو جبؿیل يمىؾيؿ. يحیصه آو ٌؿ که شًبً هٍكو٘ه

اؼايی هًحهی ٌؿ که ال اوحبؿاؾهای ٬اشاق، بؿجك و ٌ٭اوت ٌؿو ١ًِث  ٘ىق يهٕث هلی همیى آهیمجك بىؾ. آهیمجك و ٬ىاوت ٔق

ها به  کكؾيؿ، به لیبكال ؾهکكاوّی آهكیکایی هلع٫ ٌؿ. يحیصه ایى ٌؿ که هماو آهكیکایی که آو قا اؾاقه هی ي٩ث به وویله کىايی

ؼىاهی ؾق ایكاو بىؾيؿ، همؿوث ٌؿيؿ  ها که ٘ك٦ ه٭ابّل يهٕث ٠ؿالث كؾيؿ. با ايگلیىیٌؿو ١ًِث ي٩ث ؼیايث ک يهٕث هلی

ا ؾق ٘ىل وی و چًؿ وال، وایه  و يهٕث هلی قا ال بیى بكؾيؿ و ؾيباله آو، ؾیکحاجىقّی ؼٍى و ویاه ؾوقه  وًگیى ؼىؾ قا  هعمؿٔق

ها وال به  های آ٨كی٭ا و آویا ؾق ٘ىل ؾه هلث ۀؼىاهاي الثهای ٠ؿ بك ایى کٍىق ايؿاؼث و ایى هلث قا لیك ٨ٍاق ٬كاق ؾاؾ. يهٕث

ٗ ٌىقوی واب٫ هّاؾقه ٌؿ و به ؾیکحاجىقی کمىيیىث  وویله
ْ
های گىياگىيی که ؾق شهث هّالط ٌىقوی کاق  ها و ویاوث هىل

 ۻهای شهاو بىؾه اوث. ٘لبايه هلث های ٠ؿالث کكؾيؿ، هًحهی گكؾیؿ. ایى قوّن شاقی ؾيیا با يهٕث هی

 َضؼیت دعتگاٌ لضاء لبل اص ايمالب.2.2
ها ٬ايىو کاپیحىالویىو قا ؾق ایكاو به کكوی يٍايؿيؿ. ه١ًای گىيه بىؾ که آهكیکایی ایى ۽۾۽ۻی جب١یؿ اهام ؾق وال  ٬ٕیه ظاؾذه

ٙی ؾق هك کٍىق ؾیگك، اگك شًایحی ها یا ا٨كاؾ وابىحه به هك ٬ؿقت بیگايهکاپیحىالویىو ایى اوث که آهكیکایی
ْ
کكؾيؿ،  ی هىل

ی آيها بپكؾالؾ و ظکن ِاؾق کًؿٖ آو قول بیً ال  ؾوحگاه ٬ٕائی آو کٍىق ظ٫ يؿاقؾ شًایث آيها قا قویؿگی کًؿ، به هعاکمه

ی ٨اوّؿ آو قول به  ؾویىث هماق ي٩ك اهكیکایی ؾق هٍا٤ل هؽحل٧ ؾق ایكاو ظٕىق ؾاٌحًؿ. ه١ًای ایى ٬ايىو که ؾق هصله وابىحه

های  وؿ جّىیب ٌؿ ایى بىؾ که اگك ال ایى ؾویىث، یا ویّؿ هماق ي٩ك آهكیکایی واکى ایكاو که ظ٭ى٪ی ٨ا ؾوحىق ؾقباّق وابىحه

ای کكؾ، هك کاقی کكؾ  کكؾيؿ، یٯ ي٩ك شًایحی هكجکب ٌؿ ٬حلی کكؾ، ؾلؾی ی اهىق کٍىق ؾؼالث هی گك٨حًؿ و ؾق همه کاليی هی

-ی او لیك يٝك آهكیکایی الی چٍمث ابكووث و بایىحی ٬ٕاوت ؾق باقهایكاو ظ٫ يؿاقؾ به او بگىیؿ با  ٬ٕائی  ؾاؾگىحكی و ؾوحگاه

ث
ْ
جىلین يٍؿيؿ و ه٭اوهث کكؾيؿ.   هایی بىؾ که به آو جى ؾاؾيؿ. اها اهامی هلث باق بكای همه ها ايصام ٌىؾٖ ایى، یکی ال ٬ىايیى ـل

ب ٠لىم ؾیًی بلًؿ ٌؿ و ایى ٬ايىو قا ج٭بیط ک
ْ

ال١مل يٍاو ؾاؾ؛ اهام قا  كؾيؿ. قژین وابىحه هن ٠که٨كیاؾ اهام ؾق ٬ن، ؾق هیاو ٘ال

 ۼگك٨ث و به جكکیه جب١یؿ کكؾ.

 اختماػیهغیش عُاليی سعیذو بٍ زذ هغلُب ػذالت.2.3

 اگك کىی با چٍن ايّا٦ يگاه کًؿ، ایكاّو  ۳۸، ۳۷ها ؾق ایى 
 
والی که ال اْول اي٭الب گفٌحه اوث، ؼىب پیً ق٨حین. وا١٬ا

آیًؿ  ی گمًاّم ـلیل لیك ؾوث و پای آهكیکا و ايگلیه، اهكول شىقی ٌؿه اوث که آهكیکا و ايگلیه و ب٭ْیه هی ا٨حاؾه ی ٠٭ب وابىحه

جىايًؿ؛ ی١ًی بًؿيؿ بكای ایًکه اهکايات هىشىؾ شمهىقی اوالهی ؾق هًٙ٭ه قا بلکه بحىايًؿ بًعىی هّاؾقه کًًؿ، و يمی٧ِ هی

کكؾيؿ ْمت يٝام اوالهی و ایكاو اوالهی که آيهایی که با چٍن جع٭یك يگاه هیشىق گىحكي پیؿا کكؾه اوث ٠ْمت اوالهی و ٠ ایى

ث
ْ
ث ایكاو به هل

ْ
اهكول هصبىقيؿ هرل یک هماوقؾ ٬ؿقجمًؿ با او هىاشه بٍىيؿ. ایى پیٍك٨ث  -هرل ؾوقاو ٘ا٤ىت-ها و الشمله به هل

ث اوث. ؾق ٠لن پیٍك٨ث کكؾین، ؾق ویاوث پیٍك٨ث کكؾین، ؾق هىائ
ْ
ل گىياگىو هىقؾ يٝك اوالم پیٍك٨ث کكؾین. ال ٠مىهی هل

اوث؛ البْحه جا آو ٠ؿالث اوالهی ؼیلی ٨اِله ؾاقین، جا لعاٚ ٠ؿالث اشحما٠ی هن اهكول با گفٌحه، لهیى جا آوماو ٨ك٪ کكؾه

                                                           
 .ۻ٨۽ۻ/۽ۺ/۾ۻ. بیايات ؾق والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ،  ۻ
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ت گىياگىو ؾق گكی و جصْمالت و ب١ٕی ال ايعكا٨ا های اٌكا٨ی ٠ؿالث هٙلىب ؼیلی ٨اِله ؾاقین. اهكول هحؤْو٩ايه همچًاو يٍايه

ها که ٬بل ال اي٭الب قا يؿیؿیؿ؛ ها و ظاال ٌما شىاو -ی ها کن يیىث اْها و٬حی يىبث به ٬بل ال اي٭الب هالظٝه بکًین  شاه١ه

ث ایكاو و کٍىق اوالهی يىبث به آو -آيهایی که ؾیؿین ٬بل ال اي٭الب قا
ْ
 ۻ.ای اوث و٬ث، پیٍك٨ث بىیاق بكشىحه پیٍك٨ث هل

. ها هًىل قاه لیاؾی ؾاقین؛  کكؾه ها پیٍك٨ّث لیاؾی
 
این؛ هًحها اگك ال هى بپكویؿ که آیا به ایى ظؿ ٬اي١ن، پاوػ هى ایى اوث: ابؿا

هن به آو وٙعی ال آلاؾی  ی که اوالم ال ها ؼىاوحه اوث و اوالم ؾق ایى ؼّىَ بىیاق وؽحگیك اوثا هن به ٠ؿالث اشحما٠ی

که هى باقها به  این. ها هًىل کاق ؾاقین؛ ایى قاه، قاهی ٘ىاليی اوث. ایى ل يكویؿهآو اوث، هًى  که هلث ایكاو هىحع٫ و ٌایىحه

گىین ؼىؾجاو قا آهاؾه کًیؿ، بكای همیى اوث. ٌما بایؿ ایى قاه قا ٘ی کًیؿ. ایى قاه هن قاهی اوث که ؾق هك  ها هی شىاو

٧ همًىٞ«کیلىهحكي جابلىی 
ْ
٧ کكؾ.يبایؿ جى ،يّب ٌؿه اوث؛ لفا ؾق ایى قاه» جى٬

ْ
 ۼ٬

 اجتماعی -فرهنگیوضعیت پیشرفت و عدالت 

 داخلی فشٌّگ.1

 اعالهی فشهًگ گغتشػ.1.1
ی ٤كب اوث، هىقؾ جكؾیؿ ٬كاق  ٨کكاو اقوپا قا به چالً کٍیؿه و لیبكال ؾهکكاوی قا که پكچن بكا٨كاٌحه آقاّء قوٌى  اوالهی  ٨كهًگ

اؾت قا قوض اوح٭الل  اوالهی  ؾاؾه اوث. ٨كهًگ ی بمقگ و یٯ هیلیاقؾ و چًؿ ِؿهیلیىيّی هىلماياو، جكویس  ؾق شاه١ه ٘لبی و ٌق

  ی ؾيیا ال لعاٚ اوحكاجژیٯ و هًابٟ ي٩حی و لیك لهیًی، ٌْؿت بیٍحكی ؾاقؾ. ٨كهًگ جكیى هًٙ٭ه کًؿ و ایى اهك ؾق ظْىان هی

 ۽وقليؿ و ٬ّؿ کىبیؿو آو قا ؾاقيؿ. یًه هیی بمقگ قا به ٨کك ظیات هصْؿؾ ؼىؾ ايؿاؼحه اوث؛ بًابكایى به آو ک ، ایى شاه١ه اوالهی

ه ؾق اب١اؾ گىياگىو و هؽحل٧ به جى٨ی٭ات بمقگی ؾوث پیؿا کكؾه اوث؛ هن ؾق لهیًهشمهىقی اوالهی بعمؿ
ْ
ی واليؿگی کٍىق،  الل

ىق به ی کٍايؿو کٍ ، هن ؾق لهیًه اوالهی  ی ٨كهًگ و گىحكي ٨كهًگ ی ا٨کاق و اؼال٪ ٠مىهی، هن ؾق لهیًه هن ؾق لهیًه

۾ی هكؾم اوح٭الل و ليؿه کكؾو اوح١ؿاؾها و به ِعًه آوقؾو جىؾه


1.2. ُّ  لشآيی گغتشػ خ
ه که اوث همیى ي١ن ال یکی. ؾاؾ پاؾاي هماقاو کكؾيؿ، هصاهؿت یک و ظكکث یک که قا ها هلث هح١ال، ؼؿای

َّ
 شى شى، العمؿلل

 کكؾم هی بال قا هّك قاؾیىهای. کكؾم هی پیؿا لظمث با قا اؾیىییق  هایهىز ایى ال ب١ٕی واب٫، ؾق که آیؿ هی یاؾم هى. اوث ٬كآيی

 يىاقهای و بىؾ هايؿه شا آو ؾق هاه چًؿ بىؾ، ق٨حه هّك به او - کًؿ قظمحً ؼؿا - ؾاٌحین ق٨ی٭ی ها. ًٌیؿم هی قا آو لظمث با و

 ه. بىؾ آوقؾه ایًصا به قا آياو اهرال و ق١٨ث هعْمؿ و اوما٠یل ه٩ّٙی ٌیػ ابىال٩حاض،
 
 ؼىٌن ؼیلی ابىال٩حاض يىاق ال هى ؽّىِا

 قا اوما٠یل ه٩ّٙی ٌیػ که ب١ؿ. ٌؿم آًٌا اوما٠یل ه٩ّٙی ٌیػ ِؿای با هن ب١ؿها. کكؾم هی گىي قا آو آهؿ؛ هی

 .ق٨ث یاؾم ب٭یه ًٌاؼحن،

 ه٩ّٙی ٌیػ ٘ك٦ به ٠مىهی هیل ایكاو، ؾق االو که بگىین هن قا ایى. بىؾ ال١اؾه ٨ى٪ ؼیلی اوما٠یل، ه٩ّٙی ٌیػ ِؿای

  ها، ٬ْكای ی١ًی. اوث اوما٠یل
 
 ایى ا٠ح٭اؾم. کمحك ؾیگكاو قوی و ؾاقيؿ جمكیى اوما٠یل ه٩ّٙی ٌیػ ٬كائث وبک قوی ظحما

 که و٬ث یک هى. ًٌاؼث يمی قا ٠بؿالباوٗ ال ٤یك که هیچ جهكاو، ؾق. ٌؿ ٌكوٞ ها ؾوحگاه ال و هٍهؿ ال ظكکث، ایى که اوث

 .ًٌاؼحًؿ هی قا ٠بؿالباوٗ ٨٭ٗ ق٨حین، هی که ؾیگكهن شاهای. بىؾ هٙكض ؿالباو٠ٗب ٨٭ٗ بىؾم، آهؿه جهكاو به

 جىايىحی، هكچه که گ٩حن هى بكوؾ، هىا٨كت به ؼىاوث هی ؾووحاين ال یکی. ؾاٌحین قا اوما٠یل ه٩ّٙی ٌیػ يىاق هٍهؿ، ؾق ها

 هى. آوقؾ قا اوما٠یل ه٩ّٙی ٌیػ ؼىب بىیاق يىاقهای ال يىاق چًؿ و ق٨ث هن او. بیاوق و کى پیؿا اوما٠یل ه٩ّٙی ٌیػ يىاق

                                                           
 . ۿ٩۽ۻ/ۿ/ۻۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم، ۻ

 .٧٩۽ۻ/ۼۻ/ۼۼ. بیايات ؾق شلىه پكوً و پاوػ ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ١ًِحی اهیكکبیك، ۼ

 .ۻ٨۽ۻ/ۼۻ/٦، ؾیؿاق شىاياو اوحاو ویىحاو و بلىچىحاوبیايات ؾق  .۽

 .ۺ٧۽ۻ/ۻۻ/ۺ۽ ،٠ٕصل الله ج١الی ٨كشهٔ ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم ٬ن، ؾق والكول هیالؾ ظٕكت ههؿی بیايات. ۾



 ٩٨ۻ

 

او جا ؾاؾم، - کكؾ هی جکریك قا ها يىاقهای و٬ث آو ؾق که - ٨ا٘می هكجٕی آ٬ای به قا هاآو  و کكؾ قا کاق همیى هن او. کًؿ جکریٌك

 ه٩ّٙی ٌیػ و گكؾیؿ كوكالی جهكاو ٘ك٦ به يىاقها ی همه يحیصه، ؾق. ؾاؾ بىؾيؿ، آهؿه جهكاو ال که ي٩كی چًؿ ایى به قا يىاقها

 . ٌؿ ٌایٟ اوما٠یل
 
 ۻ.بىؾ ٠صیبی چیم هن ايّا٨ا

هؿ٦ ایى اوث که هلث ها، با ٬كآو آًٌا ٌىؾ. ها ال ٬كآو ؾوقین. اگك هلحی با ه١ك٨ث ٬كآيی آًٌا ٌىؾ، بىیاقی ال کاقها بكای او 

ی که هلث ها، ؾقهای ٬كآو قا به قوی ؼىؾ آواو ؼىاهؿ ٌؿ و ظكکث بكای او آواو ؼىاهؿ بىؾ. ٌما هالظٝه کًیؿ؛ به همیى ه٭ؿاق

چه جعىلی ؾق او به وشىؾ آهؿٖ ببیًیؿ هلث ها چه ٠ٝمث و ٠مجی پیؿا کكؾٖ اگك ظكکث  -همکى ٌؿ  که ایى به بكکث اي٭الب -بال کكؾ

 «و٬ث ایى هلث هماو ؼىاهؿ ٌؿ که ٬كآو کكین ؼبك ؾاؾه اوث:  به ومث ٬كآو، به ٌکل کاهلی ايصام گیكؾ، آو
ُ
َهؿاَء ّلَحک

ُ
ىُيىا ٌ

اّن  ًَّ ی ال
َ
اّن «؛ ۼ» ٠َل ًَّ ٓؼّكَشٓث ّلل

ُ
ٍة أ هَّ

ُ
ُحٓن َؼٓیَك أ ًٓ ۾.۽» ُک



 اعالهی  -زفظ هُیت ایشايی.1.3
هكؾم ها و هلث ها، به بكکث اي٭الب اوالهی، به بكکث ظٕىق هكؾم ؾق ِعًه و ؾؼالث و ٌكاکث هكؾم ؾق   اوالهی - ایكايی  هىیث

شاا٨حاؾه اوث. اهكول ؾيیا هلث ایكاو قا به هىلمايّی همكاه با آگاهی و بّیكت و پیٍگاهی و هىائل اواوی يٝام، یٯ وا١٬یث 

های اوالهی ؾق ؾيیای اوالم آ٤ال ًٌاوؿ؛ ایى چیم کمی يیىث. بؽّىَ اهكول که ظكکثهای هؽحل٧ هیوپیٍك٨ث ؾق هیؿا

 ۿجىايؿ ي٭ً ای٩اء کًؿ.ٌؿه اوث، هلث ایكاو هی

آ٤ال ٌؿ و   ؾیًی هٙكض کكؾو ١ٌاقهای اوالهی و بكا٨كاٌحى پكچن اوالم و بالگٍث به ؾیى و هىْیث ایى اي٭الب ٠ٝین که با

اء کكؾ. هكؾم ٨همیؿيؿ که با جکیه به  ٬كاول آو هن هكاشٟ و بمقگاو ٠لما بىؾيؿ، قوض اوح٭الل پیً ٘لبی قا ؾق هكؾم اٌباٞ و أق

 ٦اق بميًؿ؛ لفا ایى یکی ال شهات هباقله ٌؿ.اوالم و جمْىٯ به آو ؼىاهًؿ جىايىث پىًٌ جع٭یك قا کً

 های دیًیسؽذ ایماو َ باَس.1.4

بااوح١ؿاؾ و ٬ؿقؾاو لظمات گفٌحگاو ؼىؾ اوث.         -و به ٬ىل هح١اق٦ و ه١كو٦، يىل وىم اي٭الب -يىل شىاو اي٭الب

 -ق وٙىض هؽحل٧ ؾقن و وىاؾ و ٠لنپىكاو، ؾؼحكاو؛ ؾ -ها ی ٠كِه کًین، ؾق همه هایی که اهكول ؾق ِعًه هٍاهؿه هیشىاو

های اي٭البی گكایً ٠مىهی ؾاقيؿ. و٬حی یٯ هلحی ال ایى ج١ؿاؾ شىاو و ال ایى يىبث وًی ؾق  ها و ايگیمه به هبايی و آقهاو

یٯ ي٩ه و يىل اهیؿواق به آیًؿه، همیٍه ایى اهکاو قا به  ی ؼىؾ بكؼىقؾاق اوث، بایؿ اهیؿواق باٌؿ. يىل يى، يىل جاله هصمى٠ه

ی آو هلث اوث، بىالؾ. ها اهكول یٯ چًیى و١ٔی  چًاو که ٌایىحه ؾهؿ که با ابحکاقات ؼىؾ آیًؿه قا آو کٍىق و یٯ هلث هی

 ؾق ؾام گك٨حاق ؾاقین. اکرك هكؾم شاه١ه
 
های ؾيیا ؾق آو گك٨حاقيؿ، ها و ٨ىاؾهایی که شىاویی ها شىايًؿ؛ آو هن شىايايی که ٤البا

ها قا  کًًؿ و ایى کًن ظك٦ ا٨كاؾ بؿبیًی قا که يىل شىاو ها قا به ايىاٞ اجهاهات هحهن هی ه ٬بىل يمیايؿ. بًؿ گك٨حاق يٍؿه

ی اهكول ایكاو با شىاو ؾوقاو ٬بل ال پیكولی اي٭الب و با شىاياو اهكول ؾق وٙط  ؾاين. شىاو شاه١ه ؾاين، بؿبیًايه هی بیًايه يمی وا٬ٟ

  ال لهیى جا آوماو ج٩اوت ؾاقؾ. ؾق ؾل و ليؿگی شىاو ها باوقهای -که ها ؼبك ؾاقین -یاکٍىقهای هًٙ٭ه و بىیاقی ال کٍىقهای ؾي

 ٧ها ؾق شىاياو ها بىیاق کن اوث.ا٠حًایی به اقلي هباالجی و بی هىث؛ بی  ؾیًی

                                                           
 .٦٩۽ۻ/ۼۻ/ۻۺ. بیايات ؾق هكاون جىؾیٟ ٬اقیاو ٬كآو، اوحاؾ ٌعات هعْمؿ ايىق و اوحاؾ هعْمؿ بىیىيی، ۻ

 .۽۾ۻ. وىقه هباقکه ب٭كه، آیه ۼ

 .ۺۻۻ. وىقه هباقکه آل ٠مكاو، آیه ۽

 .ۻ٧۽ۻ/ ۻۻ/ ۿۺبیايات ؾق شلىه اؼححاهیه هىاب٭ات ٬كائث ٬كآو، .  ۾

 .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۿۼ. بیايات ؾق اشحماٞ هكؾم پاوه، ۿ

  .ۺ٨۽ۻ/ۻۻ/ۻۼبیايات ؾق پایاو ؾقن ؼاقز ٨٭ه،  .٦

 .ۿ٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۻۼ. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق هكؾم گكهىاق، ٧



 ٩٩ۻ

 

يات و هكؾم ایى وكلهیى اوث؛ چیمی يیىث که با ایى هیصا  ؾیًی  های اي٭الب، به ٠م٫ّ باوقهای هى ه١ح٭ؿم ٠م٫ و قیٍه

ؿ و قویً یٯ ٘ب٭ه ظكکث هًؿ، هئهى، شىحصىگك ؾق  ی شىاّو ٠ال٬ه های وٙعی و گىياگىو بٍىؾ آو قا بكَکًؿ. ها ٌاهؿ ٌق

 ۻی اي٭الب، و پیؿایً لبؿگايی ؾق ایى لهیًه هىحین. لهیًه

ؾاقای ظه ا٠حماؾ به ٠می٫ ؾیًی و   های کٍىق، ها اواجیؿ هئهى، هؽلُ، ؾاقای باوقهایاهكول ؼىٌبؽحايه ؾق وٙط ؾايٍگاه

های  های ؾوقاو اي٭الب هىحًؿ که ؼىٌبؽحايه ؾق وٙط ؾايٍگاه، ؾق همه شا، با پایه ٌؿه ها جكبیث ي٩ه هلی، ٨كاواو ؾاقین. ایى

 ۼی ؼكوًؿی و ا٨حؽاق اوث. واالی ٠لمی ه٥ٍىل ؼؿهث هىحًؿ؛ که ایى هایه

 دیًیذ َ تفکشزشکت دايؾگاٌ بٍ عمت تؼهّ .1.5
ٌْؿت هىقؾ ي٩ی ٘ك٦ ه٭ابل بىؾ؛ ی١ًی  ا٨كاؾی که ٜىاهك ؾیًی قا ظ٩ٛ کكؾيؿ، وشىؾ ؾاٌحًؿ؛ با ایًکه ایى به ؾق ؾاؼل ؾايٍگاه

 با ٜىاهك ؾیًی هىا٫٨ يبىؾ؛ آيهایی هن که ؾايٍگاه قا ؾق ایكاو جٍکیل ؾاؾيؿ
 

اؼاو اِال ؼىاهن اون آو قشال قا که هى يمی -ٔق

هشىق، هرل ؼىؾ ٔق آيها هن همیى -ظاال بیاوقم
ْ
 آيها ایى ٨کكها قا بیٍحك جىی کل

 
ی قٔاؼاو جمقی٫ کكؾه بىؾيؿ؛  اؼاو ]بىؾيؿ[؛ اِال

 هایل يبىؾيؿ که ؾق ؾايٍگاه کىی يمال بؽىايؿ، ؾق ؾايٍگاه کىی اون ؼؿا بیاوقؾ؛ اْها ایى اْج٩ا٪ ا٨حاؾ؛ همیى
 

٘ىق که  آيها اِال

اؼل ؾايٍگاه به ه٭ام اوحاؾی قویؿيؿ، ؾیى قا جكویس کكؾيؿ، هایی ؾق ؾهای اوالهی جٍکیل ٌؿ، هىلماواٌاقه کكؾيؿ، ايصمى

ی ؾیًی و ایمايی ؾق ؾاؼل ؾايٍگاه  ؾق ه٭ابل ا٨کاق ٤یكؾیًی ایىحاؾيؿ؛ ی١ًی ال ایًصا ٌكوٞ ٌؿ. هكچه گفٌث، ایى قوظْیه

ایمايی ٌؿو ج٭ىیث ٌؿ جا قویؿ به يهٕث اوالهی وال چهل و یٯ؛ ایًصا ؾايٍگاه یٯ ظكکث ٠ٝیمی ؾق شهث ؾیًی ٌؿو، 

ها ؾق ؾاؼل ؾايٍگاه ؼیلی ١ْ٨ال بىؾيؿ. ظاال  ها و هاقکىیىث ها هن بىؾيؿ؛ آو قول کمىيیىث ايصام ؾاؾ، با ایًکه آو قول کمىيیىث

کكؾین و جهكاو و ب١ٕی شاهای ؾیگك که هىا٨كت هی -ؾیؿم، ؾق شاهای ؾیگك هنؾق هٍهؿ که بًؿه لیاؾ هكجبٗ بىؾم ال يمؾیٯ هی

ك هاقکىیىحی قا ؾق ؾايٍگاه -ًؿه اقجباٖ ؾاٌحنبا ؾايٍصىها ب
ْ
ك ها هی ظٕىق ج٩ک

ْ
ؾیؿم؛ و ٠صیب ایى اوث که کىايی که ج٩ک

ؿ اوالهی ؾق ؾاؼل ؾايٍگاهٖ هاقکىیىحی ؾق ؾاؼل ؾايٍگاه ؾاٌحًؿ، با ؾوحگاه همکاقی هی ك قو به ٌق
ْ
کكؾيؿ ؾق ه٭ابل ج٩ک

-های هىلماو، چه آو کحابهای اي٭البْیىو هىلماو و شىاوکه کحاب یق٨ث؛ ؾقظالٌؿ، آلاؾايه ٨كوي هیهایٍاو چاپ هیکحاب

-ؼىاوحًؿ بؽىايًؿ، ؾق کمال ٌْؿت با آيها ه٭ابله هیهایی که هیکكؾيؿ که البْحه کن بىؾ، چه آو کحابهایی که ؼىؾٌاو جىلیؿ هی

ؾوقاو يهٕث اوالهی، ؾق وا٬ٟ جمام جىايىحًؿ به ؾوث بیاوقيؿ. ؾوحگاه پهلىی ؾق ها قا هیٌؿ و با کمال ٠ىكت آو کحاب

ه هی ها کكؾيؿ، ؼب ایىها هؿاقا هیها و هايًؿ ایى ها و هاقکىیىثکكؾ؛ ]اْها[ با چپجىْشهً به ظكکث اوالهی بىؾ و با آو ه١أق

ؾق هایٍاو ق٨حًؿ ؾق ِؿاوویما،  هایٍاو ق٨حًؿ ؾق ؾ٨حك ٨كض پهلىی ٠ٕى ٌؿيؿٖ ؼیلی هن به آو هؿاقا شىاب ؾاؾيؿ، ؼیلی

ی چهل ٌؿيؿ همکاقاو ؾوحگاهٖ ]اْها[  ی وی، ؾق ؾهه های جًؿ ؾههجلىیمیىو و قاؾیى ٠ٕى ٌؿيؿ، همکاقی کكؾيؿ، هماو چپ

ك اوالهی قولبه
ْ
 ۽جك ٌؿ. جك، ٠می٫ قول پایؿاقجك، ٬ىی ظكکث ؾايٍگاه به ومث ج٩ک

ه ها اهكول ؾق هصمى٠هبعمؿ
ْ
کًین. هى  اشحما٠ی قا ؼیلی باقل هٍاهؿه هی ی اواجیؿ و ؾايٍصىیايماو قوض ج١هؿ ؾق هىائل الل

 یاؾم هىث. اهكول اظىان ج١هؿ ؾايٍصى و اوحاؾ يىبث به هىائل کٍىق و هىائل اشحما٠ی   ال اي٭الب  ٬بل  ؾايٍگاّه 
 

قا هن کاهال

 ۾بیًین. هایً قا هن ؾاقین هی که يمىيه - ؼىب اوث

 اعتمالل فشهًگی.1.6
 ٬ٍكهای  همه

 
  با ٨كهًگ و بكؼىقؾاق ال وىاؾ و ٠لن و ه١ك٨ث بؿايًؿ که اوح٭الل یٯ هلث شم با اوح٭اللی هكؾم کٍىق و هؽّىِا

 های بمقگ يباٌؿ و ال لعاٚ ا٬حّاؾی هن به ؼىؾک٩اییٌىؾ. اگك یٯ هلث، ال لعاٚ ویاوی جعث جؤذیك ٬ؿقت جؤهیى يمی  ٨كهًگی

ؿ بکًؿ، ایى کاهل بكوؿ، اها ٨كهًگ و اؼال٪ و ٠٭ایؿ و باوقهای ؾٌمًاو و بیگاي  گاو ؾق هیاو ایى هلث قواز ؾاٌحه باٌؿ و ٌق

 ۻجىايؿ اؾ٠ای اوح٭الل کًؿ. هلث يمی

                                                           
 .۾٨۽ۻ/ۺۻ/۽ۻ، ٨كهًگیؾیؿاق ٌىقای ٠الی اي٭الب بیايات ؾق . ۻ

 .ۿ٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۽ۻها، . بیايات ؾق ؾیؿاق اوحاؾاو و ا٠ٕای هیئث ٠لمی ؾايٍگاهۼ

 .۾٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ۺۼهای ٠لن و ٨ًاوقی،  ها، هكاکم قٌؿ و پاقٮ ها، پژوهٍگاه . بیايات ؾق ؾیؿاق قإوای ؾايٍگاه۽

 .۽٨۽ۻ/ ٩ۺ/ ٦ۼها،  . بیايات ؾق ؾیؿاق اواجیؿ ؾايٍگاه۾



 ۺۺۼ

 

ی  شمهىقی اوالهی، ال اول يٍاو ؾاؾ که لیك باق ٨كهًگ هبحفل و ٨اوؿ ٤كبی يؽىاهؿ ق٨ث. ایى يکحه قا هى ٠كْ کًن که ولٙه

گ و باوقها و ا٠ح٭اؾات و قوىم و آؾاب و ٠اؾات ؼىؾ قا، و ؾق ی ٨كهًگی اوث. ی١ًی اگك هلحی بحىايؿ ٨كهً ها، ولٙهوا١٬ی ٬ؿقت

ی ظ٭ی٭ی  ی او، یٯ ولٙه ی باالجك، لباو و ؼٗ ؼىیً قا ؾق هلث ؾیگكی ي٩ىـ بؿهؿ، بك آو هلث هىلٗ اوث و ولٙه هكظله

ها  ی ؾیگك ايگلیىی ها با کٍىقهای ؾیگك کكؾيؿ، و ؾق یٯ ؾوقهیی ال ایى ؾویىث وال گفٌحه ٨كايىىی اوث؛ کاقی که ؾق ؾوقه

های ليؿگی ؼىؾٌاو قا به هك کٍىقی که ها ايصام ؾاؾيؿ؛ ی١ًی لباو و ؼٗ و ٨كهًگ و قويکكؾيؿ، و ؾق ایى اواؼك آهكیکایی

های ها يباٌؿ، اها چًايچه ٬ؿقتی به ٬ؿقت جىايىحًؿ، ِاؾق کكؾيؿ. اگك کٍىقی ال لعاٚ ا٬حّاؾی هن هىح٭ل باٌؿ و وابىحه

]اها[ اوح٭الل ٨كهًگی ؾق کٍىق ٌكوٞ ٌؿه اوث.  ۼ٨كهًگ ؼىؾٌاو قا ؾق ایى کٍىق ي٩ىـ بؿهًؿ، بك آو هىلًٙؿ.بیگايه بحىايًؿ 

ای هن ؾاٌث و ایى ٠ىاهل قول به قول ٌؿت  لؾگی ؾق ها پیؿا ٌؿ؛ البحه ٠ىاهل ٘بی١ی ال اواوٗ ؾوقاو ٬اشاق، یٯ ٨كی٩حگی و بیگايه

گفاقی کكؾيؿ:  های ٨كهًگی بىیاق ؼٙكياکی قا ؾق کٍىق پایه یؿ و بك اوان آيها، پایهپیؿا کكؾ؛ ؾق ؾوقاو ظکىهث پهلىی به اوز قو

ی  های ٠لن و ٨كهًگ قا يؿاقؾ؛ و يگاه ه٩ًی يىبث به همهی ظٕىق ؾق هیؿاو ، ایكايی ٠ُكٔه»جىايؿ يمی«هرل ایًکه ایكايی 

مًؿ جاقیؽی و ٠لمی ها؛ ایى گفٌحه ؾ که ؾق ایى کٍىق اج٩ا٪ ا٨حاؾ. ٌماها آو ؾوقاو قا ها چیمهایی بى ی ٨كهًگی و هىاقید اقٌل

ها قا ؾقٮ يؿیؿیؿ. ها که ؾق آو ؾوقاو بمقگ ٌؿین، بًؿه که با اکرك ٌماها ٌایؿ ؾق ظؿوؾ يین ٬كو اؼحال٦ وًی ؾاقم، آو ؾوقاو

 ٨كهًگی که جكویس هی
 
هٙل٫ّ هك چیم ٤كبی بك بىؾ؛ ٨كهًگ جكشیط » جىايین يمی«ٌؿ، ٨كهًگ  کكؾین و ؾیؿین که چه بىؾ. ظ٭ی٭حا

 بك قوی چیمهایی جکیه هی ٘ىقی بىؾ. ؾق لهیًه هك چیم ایكايی بىؾ؛ ایى
 
ٌؿ که ٤كب آيها قا به ؾالیلی  ی ا٨حؽاقات ایكايی، ؾ٬ی٭ا

که ٘كاظاو ویاوحمؿاق ٤كب، آيها قا ٘كاظی کكؾه بىؾيؿ؛ بكؼی ي٭اٖ قا ؾق  -٘لبايه با ؾالیل اوح١ماقی و ٬ؿقت -ؼىاوث هی

های هحماؾی گك٨ث و ال ٤یك. وال ی کٍىق ٬كاق هی کًًؿه های اؾاقه کكؾيؿ؛ همیى ي٭اٖ هىقؾ جىشه ؾوحگاه ا بكشىحه هیکٍىق ه

 ٘ىق بىؾ. گفٌحه ایى

های ؼىؾهاو قا به ها های ایى هكؾم قا جکاو ؾاؾ، هاها قا بیؿاق کكؾ، هحىشه هىیث ؼىؾهاو کكؾ، جىاياییی وشؿاو اي٭الب، همه

  ٨كهًگی  جىايین. لفا اهكول اوح٭الل قا ١ٌاق ها ٬كاق ؾاؾ. ها هن واقؾ ٌؿین و جصكبه کكؾین؛ ؾیؿین بله، هی» جىايین هی ها«يٍاو ؾاؾ و 

ٌىؾ. اِكاق ها هن همیى اوث که ایى کاق بٍىؾ و  ؾق ایى کٍىق، قول به قول ؾق ظال پیٍك٨ث اوث و ؼىؾباوقی ٨كهًگی بیٍحك هی

  ٨كهًگی  ی اوح٥ًای ٨كهًگی و اوح٭الل کًیؿ با ایى قوظیه هك ظكکحی قا که هٍاهؿه هی ها به ایى جىشه کًیؿ وٌما شىاو

ه ؾاقؾ، با چٍن بؿبیًی به آو يگاه کًیؿ و بؿايیؿ که هؿایث ٌؿه اوث.  ۽ه١أق
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ی  ، ال لعاٚ ا٬حّاؾی بالیچهی ا٬حؿاق ٤كب بىؾ ی به ٤كب بىؾ، ال لعاٚ ویاوی لیك وكپًصه وابىحه  کٍىقی که ال لعاٚ ٨كهًگی

ّٟ گىي ا  -ؾايىحًؿ٨كهاّو ياچاّق ؾق ه٭ابل آهكیکا هی به ٤كب بىؾ و قإوای کٍىق، ؼىؾٌاو قا هٙی که البحه هماو ؾوحگاه هعمؿٔق

بله،  و ٤یكه ال ایًکه هصبىقيؿ ظك٦ آيها قا گىي کًًؿ، ياقاظث هن بىؾيؿ؛ اها هرل يىکكی بىؾيؿ که ال ؾوحىق اقبابً ياقاظث اوث؛

کٍىقی که آو ٨كهًگً اوث، آو ویاوحً اوث، آو ا٬حّاؾي اوث، آو  -ياقاظث اوث؛ اها چٍمً کىق، بایؿ ايصام بؿهؿ

هىئىلیًً هىحًؿ، و همه ؾق شهث وابىحگی به ٤كب و ؾوقی ال اوالم، ياگهاو ؾق ایى کٍىق ِؿ و هٍحاؾ ؾقشه ٬ٕایا بكگٍث و 

گیكی قا به ومث اوالم و جع٭٫ و ؾق هىاقؾی به چٍن ؾٌمًی يگاه کكؾ و شهث يٝاهی وك کاق آهؿ که به ٤كب با چٍن وىءٜى

گ٩ث ایى کاق هعال اوث، چًیى چیمی همکى يیىث؛ اوالم ٬كاق ؾاؾ؛ ی١ًی جٍکیل يٝام شمهىقی اوالهی. هك جعلیلگكی هی

 ۾اها ٌؿ، ایى هعال اج٩ا٪ ا٨حاؾ.

                                                                                                                                                                                     
کاو، پكوحاقاو و کاقکًاو هكاکم آهىليؾبیايات ؾق  .ۻ   .٦٨۽ۻ/٩/ۿۻ، ٠الی و ؾقهايی کٍىق یؿاق با ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم و شم١ی ال پٌم

 .٦٩۽ۻ/ۻ/ۺۻ،ی جهكاو های يمال شم١ه . ؼٙبهۼ

 .ۿ٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۿۼ. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق يؽبگاو شىاو، ۽

 .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۺۼث کكهايٍاه،. بیايات ؾق شمٟ قوظايیىو ٌی١ه و اهل وً۾
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 اول ؾوقاو ؾق. کكؾ هحى٧٬ قا[ ٨كهًگی] جهاشن و ايؿاؼث ٠٭ب قا او ؼىقؾ؛ ههاشن ی ویًه به هٍحی لهر آهؿ، که اوالهی اي٭الب

 ؾق گفٌث: کكؾيؿ اظىان ؼىؾٌاو ؼل٭یات ؾق اواوی ج٥ییكات کىجاهی، هؿت ٜك٦ ؾق ها هكؾم که ؾیؿیؿ ياگهاو ٌما اي٭الب،

  ٨كهًگ - ٌؿ لیاؾ ٬ًا٠ث ٌؿ؛ کن اوكا٦ ٌؿ؛ لیاؾ ؾیى به گكایً ٌؿ؛ لیاؾ همکاقی ٌؿ؛ کن ٘مٟ و آل ٌؿ؛ لیاؾ هكؾم بیى

 کكؾه ٠اؾت ٌهكيٍیًی به که هاؼیلی ق٨ث؛ جالي ؾيبال ا٨حاؾ، کاق و ١٨الیث ٨کك به شىاو -ایًهاوث اوالهی ٨كهًگ ایًهاوث؛

 ليؿگی ؾق هكلی گیاه ِىقت به که کاقهایی ٌبه ؛.»کًین جىلیؿ بگفاق. کًین کاق بگفاق:«گ٩حًؿ ق٨حًؿ؛ قووحاها به بىؾيؿ،

ؿ هكؾم ا٬حّاؾی  که اوث لهايی هماو به هكبىٖ ایى،. بىؾ اي٭الب اول وال ؾو یکی به هكبىٖ ایى،. ٌؿ کن بىؾ کكؾه پیؿا ٌق

. بىؾ آهؿه پیً اوالم به جىشه یک و گكایً یک و بىؾ ٌؿه هحى٧٬ ه٩ًی اؼال٬یات بفق پاٌیؿو بكای ؾٌمى قول قولبه جالي

 
 
 آو ٠م٫،. يبىؾ ٠می٫ البحه. ٌؿ ليؿه آياو ؾق بىؾ، ها هكؾم ی ؼمیكه ؾق که اوالهی ؼل٭یات و آؾاب و ٪اؼال و ٨كهًگ آو هصؿؾا

ث ایى. ٌىؾ کاق والی چًؿ هىٔىٞ، قوی که کًؿ هی پیؿا لهايی . ٌؿ وكگك٨حه ال هكوق، به و بحؿقیس جهاشن، آو و يیاهؿ پیً ٨ِك

-قوىب و ها يٍیى جه آو و ٌؿ ٌكوٞ ايؿیٍايه کس و ٤لٗ گ٩حاقهای و لی٥یجب ابماقهای ی وویله به شًگ ؾوقاو اواوٗ ؾق جهاشن،

 شًگ، ال ب١ؿ. ٌؿ جمام شًگ جا بىؾ، هايٟ شًگ، ظكاقت بال اها. بىؾ هئذك اي جؤذیكگفاقی ؾق هن هكؾم ها ؼىؾ قوظی و ـهًی های

 يٝاهی جهاشن با قا اوالهی شمهىقی که ٨همیؿ هعاوبه یک با ؾٌمى. ٌؿ کاق ه٥ٍىل شؿی ٌکل به شؿیؿ، ی شبهه ایى

 ۻبىؾ. ؾقآهؿه آب ال ٤لٗ ٬بلی، ی هعاوبه. بكؾ بیى ال ٌىؾ يمی

ه اي٭الب ٠لیبعمؿ
ْ
جهاشن  -های ال ا٘كا٦ و اکًا٦ی جهاشن ها، همه ی ٔكبه ها، همهی جؽكیب ی جبلی٥ات، همه ق٤ن همه الل

 ۼ ليؿه، بايٍاٖ و ه٥ٍىل پیٍك٨ث اوث.پیٍك٨ث کكؾه؛ ایى اي٭الب  - ٨كهًگی  ویاوی، ٨ٍاق ا٬حّاؾی، جهاشن
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ها جعّیل  ای اوث که ؾق کٍىق ها وشىؾ ؾاقؾ. ایى ی پكايكژّی پكايگیمه کكؾه یکی ال اهکايات بمقگ يٝام، ایى يىل شىاّو جعّیل

کًًؿ، ؾاقای ا٠حماؾ به  های هؽحل٧ جالي هیبؽًايؿ، ؾق قاه ٨هن و ؾقٮ هىائل گىياگىو ؾق  ايؿ، باايگیمه ايؿ، ؾقن ؼىايؿه کكؾه

کًین یٯ ا٠حماؾ به ي٩ىی وشىؾ ؾاقؾ که ؾق گفٌحه وشىؾ يؿاٌحه اوث، و ؾق کمحك  هایماو اظىان هی ايؿ. ها اهكول ؾق شىاو ي٩ه

ی که اظحیاز به کًین. هكکؿام ال ایى هىائل گىياگىو ا٬حّاؾی و ٨ًی و ویاوی و اشحما٠ی و هىائل هلحی هن ایى قا هٍاهؿه هی

ها با ا٠حماؾ به  بیًؿ ایى کًؿ، هی های شىاو و اهل جع٭ی٫ هٙكض هی ها قا و٬حی ايىاو با هصمى٠ه ؾاقؾ، ایى  ؾايً و جؽُّ

جىايًؿ. ایى ا٠حماؾ به ي٩ه ؼیلی  کًًؿ هی کًًؿ که ٠اشميؿ، ياجىايًؿ؛ اظىان هی جىايین. اظىان يمی گىیًؿ هی ي٩ه، هی

جىايیؿ. به هلث ها  ٌؿ که ٌما يمی های هحماؾی به ها جل٭یى هیجىايؿ؛ چىو وال ث که اظىان کًؿ هیاقلي ؾاقؾ بكای یٯ هل

 با ؾٌمًاو ایى هلث  گ٩حه هی
 
ٌؿ ٌما ٠ُكٔه يؿاقیؿ. ویاوحمؿاقاو کٍىق، ظکام شائكی که بك کٍىق ها هىلٗ بىؾيؿ و ٤البا

 به کٍى ؾوحٍاو ؾق یٯ شیب و ؾق یٯ کیىه بىؾ، ایى
 
جىايیؿ؛  کكؾيؿ که يمی ق ها، به هكؾم ها، به شىايهای ها جل٭یى هیها ٤البا

پیؿا کًًؿ، ها بكوین ال آيها ؾقیىلگی کًین، گؿائی   لظمث بیهىؾه يکٍیؿ. ی١ًی بایؿ ها بًٍیًین، ؾیگكاو جع٭ی٫ کًًؿ، پیٍك٨ث

ٌؿ و شمو  های ها و يىل ها جل٭یى هیاوجىايین ال ؾقوو ؼىؾ بصىٌین. ایى به هلث ها و شى کًین، ال آيها بگیكین؛ ؼىؾهاو يمی

 باوقهای ایى هلث بىؾ.

ها،  ها، اقوپائی جىايؿ؛ ٨كيگی ٘ىقی که ؾق شاه١ه وأط بىؾ، ایى اظىان وشىؾ ؾاٌث که ایكايی يمی ؾق ؾوقاو شىايی ها، آو

جىايین یٯ قاهی قا بال کًین، یٯ  ا هن هیها بایؿ پیً بكويؿ، ها بایؿ ؾيبال آيها ظكکث کًین و ال آيها یاؾ بگیكین. ایًکه ه آهكیکائی

ظكکحی قا ٌكوٞ کًین، یٯ ٬لمكوی قا ال ٬لمكوهای ههن ليؿگی ٨حط کًین، ایى بكای هلث ها یٯ اهك باوقيکكؾيی بىؾ. اهكول ؾقوث 

 ۽ب١که ٌؿه اوث.

                                                           
 .ۻ٧۽ۻ/ۿۺ/ۻۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال کاقگماقاو ٨كهًگی،ۻ

 .۾٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺی ه٩حن جیك، های ٌهؿای ٨اش١ه ی ٬ٕائیه و ؼايىاؾه . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىهۼ

 .٨٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ۽
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ؾق هیاو ؼىؾ بىؾه اوث. ال آو و٬حی که اول هىئىالو   ی ؼىؾباوقی یههای هحماؾی اویك ج١ٕی٧ قوظهلث ها ٬بل ال اي٭الب، وال

جؿقیس اظىان  ی ٠لمّی ٤كب هبهىت ٌؿيؿ، به کًًؿهجؿقیس آظاؾ هكؾم چٍن بال کكؾيؿ و ؾق ه٭ابل پیٍك٨ث ؼیكه ؾولحی، ب١ؿ به

ؽحايه اي٭الب همه چیم قا ٌؿ. ؼىٌب  بیًی ؾق ایى کٍىق و ؾق هیاو هلث ها جكویس کمبىؾ، اظىان ظ٭اقت، اظىان ؼىؾکن

ی ؾايً، هن هىشب  ؾگكگىو کكؾ؛ ال شمله ایى ظالث و ایى قوظیه قا ؾگكگىو کكؾ. بًابكایى بًیايگفاقی کاقهای ا٬حّاؾی بك پایه

ج٭ىیث قوظیه و ٌؽّیث و هىیث هلی اوث، هن ٬ؿقت ویاوی. ؼىؾ اوح٭الل و ؼىؾاجکائی ؾق یٯ کٍىق، ٬ؿقت ویاوی 

  ۻقت ا٬حّاؾی که ؼب، ٘بی١ی اوث و وشىؾ ؾاقؾ.ؾهؿ؛ ٠الوه بك ٬ؿ هی
ی   ها ٌؿ و ؼىؾباوقیی ٧١ٔ ی ي٭ایُ ؼىؾ ٌؿ؛ ال قولی که هحىْشه ایى هلث ال قولی که هحىشه

ْ
پیؿا کكؾ، به پیً ق٨حى و جك٬

بكجكیى آهال،  گىيه جّْىق ٨كهاییؿ که اقجً یٯ هلّث هىح٭ل پیٍاهًّگ ؾاقای کكؾو و جکاهل پیؿا کكؾو قو يهاؾ. ٌما بایؿ ایى

 ۼهای بٍكی و ايىايی، بایؿ چگىيه باٌؿ. ایى قا هؿ٦ ٬كاق ؾهیؿ و ؾق ایى ومث پیً بكویؿ. ها و آقهاو ایؿه

جىايؿ. ٠كْ کكؾم؛ ؾق هىائل  های ههن يیىث که بكایً هٙكض بٍىؾ و اظىان کًؿ که يمی ای ال ه٭ىله شىاو ایكايی، هیچ ه٭ىله

 هن شىاو -وی، آيچه که بكای هصاهٟ اهل جع٭ی٫ و پژوهً ها٠لمی، ؾق هىائل ٨ًی، ؾق هىائل ویا
 
های کٍىقهاو که ٠مؿجا

جىايؿ. ایى  کًؿ که هی ٌىؾ، شىاو ایكايی اظىان هی های گىياگىيی که هٙكض هیٌىؾ، کاقها و پیٍك٨ث هٙكض هی -هىحًؿ

ای ؾاقؾ ال ا٠حماؾ به ي٩ه هلی؛ آو چیمی  ا٠حماؾ به ي٩ه، چیم بىیاق ههمی اوث. ایى ا٠حماؾ به ي٩ه ؾق هصاهٟ ٠لمی پٍحىايه

ی کاقهای  که هى ؾق چًؿ وال ٬بل ال ایى هٙكض کكؾم که بایؿ هلث به ا٠حماؾ به ي٩ه هلی بكوؿ؛ ی١ًی اظىان کًؿ که همه

 ۽های پیٍك٨ث اوث. ها لهیًه ٌىؾ با اقاؾه، با ؼىاوث، با ظكکث ايصام ؾاؾ. ؾق هیچ کاقی ها ٠اشم يیىحین. ایى بمقگ قا هی

كاو ؾايٍصىیاو، شىاياو، به ؼٙاب اهام همیٍه اي٭الب، اوایل ال
ْ
 به که گ٩ث هی بىؾيؿ، اوح١ؿاؾ ؾاقی که کىايی و کٍىق هح٩ک

 ٘ىاليی ؾوقاو ؾق که بىؾ ج١الیمی ه٭ابل ؾق ؾقوث ایى. جىايیؿ هی که بؿايیؿ و کًیؿ باوق قا ؼىؾجاو يیكوی بیاوقیؿ؛ ایماو ؼىؾجاو

 ه١ًای به قا اوالم که کىايی هماو ؾیؿین هن اي٭الب ؾوقاو ؾق ها. جىايًؿ يمی ایكاو هكؾم که ٌؿ هی جل٭یى کٍىق، ایى ؾق اوحبؿاؾ

 های جىايایی و هكؾم به و بىؾ کٍىق هكلهای بیكوو به آيها چٍن همیٍه. يؿاٌحًؿ باوق هن ه١ًا ایى به يؿاٌحًؿ، باوق ؼىؾ ظ٭ی٭ی

 جىايایی اظىان کٍىق، ایى شىاو اوح١ؿاؾهای که کكؾ، يهاؾیًه يٝام ایى ؾق اهام هن، قا جىْشه ایى و ك٨ک ایى. يؿاٌحًؿ ا٠ح٭اؾ آيها

. اوث ایى ال ياٌی کًیؿ، هی هٍاهؿه کٍىق ؾق ١ًِحی و ٠لمی پیٍك٨ث و ٠لن های يٍايه ال هكچه اي٭الب ال ب١ؿ ٌما و کًًؿ؛

ث جع٭یك ه١ًای به که - ٌىؾ هی هٍاهؿه وابىحگی های يٍايه که هكشا
ْ
 ایى ه٭ابل ي٭ٙه ال ياٌی - اووث اوح١ؿاؾهای و ایكاو هل

ك
ْ
 به قولی. اوث لیاؾ ؼیلی کٍىق، ؾاؼل ؾق ذكوت جىلیؿ اهکايات. ؾاقین لیاؾ ؾاؼلی جىلیؿات و ٘بی١ی هًابٟ ذكوت، ها .اوث ج٩ک

 قا کاق ایى هن ؾولث. ؾهًؿ ايصام و گیكؾ ايصام هن یؿبا. اوث ٠ملی اهكول بعمؿالله ولی يبىؾ، ٠ملی کاقها ایى شًگ، ؼا٘ك

 ٨ٕل به اگك. بؿهؿ يحیصه وال پًس یا وال وه وال، ؾو وال، یٯ هْؿت ؾق ٘كض ایى اوث همکى. بکًؿ هن بایؿ کًؿ، هی

 ۾.کكؾ ؼىاهؿ پیؿا کاهً کٍىق ایى هٍکالت ال بىیاقی ٌىؾ، چًیى پكوقؾگاق،

 ايمالب فشهًگی.1.11
 جالي هٍکىقی ٌؿه  به ه١ًای بكگكؾايؿو هعیٗ ؾايٍگاه به شهث  ٨كهًگی  بكای اي٭البب١ؿ ال اي٭الب، 

 
گیكی اوالهی وا١٬ا

 کاقهایی کكؾيؿ که شمو ـؼایكشاوؾايه
 
ی  اوث. ج١ؿاؾی ال اواجیؿ، ج١ؿاؾی ال ؾايٍصىیاو و ج١ؿاؾی ال هىئىالو گىياگىو، وا١٬ا

 هٍکىق، لیکى يیمهآيها پیً ؼؿا و پیً ایى هلث اوث. ایى کاقها جماه
 
جمام اوث؛ کاهل يیىث. ٌىقای ٠الی اي٭الب ٨كهًگی  ا

بایؿ یکی ال اهن وٜای٧ و واشبات ؼىؾي قا ایى ٬كاق بؿهؿ که ها چه کًین جا هعیٗ ؾايٍگاه، هعیٙی باٌؿ که ؾق آو، پكوقي 

یى، یکی ال کاقهایی اوث که ٌما بایؿ ی بايٍاٖ ؾايٍصىیی باٌؿ. ا ؾايٍصى، ؾیًی، اي٭البی، جىأم با آگاهی ویاوی و با قوظیه

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/ ۿۺ/ ٨ۺبًیاو،  های ؾايً ق ؾیؿاق شم١ی ال پژوهٍگكاو و هىئىالو ٌكکث. بیايات ؾۻ

 .ۿ٧۽ۻ/ۻ/٨ۼ ،٨كهايؿهاو اقجً پكوًل و ؾیؿاقؾق  بیايات .ۼ

 .٨٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺبیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی،  ۽.

 .ۿ٧۽ۻ/ۻۺ/۾ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق ؾق شمٟ لائكاو ظكم هٙهك قٔىی، ۾



 ۽ۺۼ

 

کًًؿ؛ البحه ٘ك٪  ایًکه اآلو هن ؾاقيؿ هیی ه٭ابلً قا ؼىاهًؿ کكؾ؛ کما بکًیؿ؛ اگك ٌما يکكؾیؿ، ؾٌمًاو ایى هلث، ي٭ٙه

 ۻهؽحل٩ی ؾاقيؿ.

 اعالهی سَيك صيذگی.1.12
ی ٨كهًگ ٤كب و  واؼحه ٨ؿاکاق ایكاو ليؿگی ؾوث اي٭الب ها ؾاقای ؾو ُب١ؿ بىؾ: ُب١ؿ ؾاؼلی و ُب١ؿ ؼاقشی. ؾق ُب١ؿ ؾاؼلی، هلث

های جبؿیل کكؾ. ؾق ایى ُب١ؿ، پیٍك٨ث -ی هكؾم ایكاو بىؾ که آقلوی همه - اوالهی  های اوحکباقی قا به ليؿگیآلىؾه به ٨ىاؾ ٬ؿقت

اي٭الب وشىؾ ؾاٌث و  بىیاق چٍمگیكی هن پؿیؿاق ٌؿ. اهكول قوظیات و وا١٬یات ليؿگی هلث ایكاو، با آيچه که ٬بل ال پیكولی

 اوالهی  های بىیاق لیاؾی ؾاقؾ. البحه يمیهای اوح١ماقی قوی آو کاق کكؾه بىؾيؿ، ج٩اوتؾوث
 

گىیین که اهكول ليؿگی ها کاهال

جك ٌىین.  این و بایؿ جالي کًین که بالهن يمؾیٯ يمؾیٯ ٌؿه  اوالهی  اوث؛ ولی ه١ح٭ؿین ؾق ه٭ایىه با گفٌحه، به هكاجب به ليؿگی

ی اوالهی، ی١ًی و١اؾت ؾيیا و ٠٭بی و ق٨اه هاْؾی و ج١الی ه١ًىی. اي٭الب ها ایى ظكکث قا ؾق کٍىق به  يؿگی و ظیات ٘یبهل 

ه ؾق ؾيیا هلحی يمىيه هىحین.وشىؾ آوقؾ و ؾوث ٬ؿقجمًؿ الهی قهبك و اهام بمقگىاق آو قا به پیً بكؾ، و ال ایى شهث اهكول بعمؿ
ْ
 ۼالل

 ايغايی کشاهت.1.13
کًؿ،  ی ش٥كا٨یایی و ویاوی ليؿگی هی ای که ؾق یٯ هصمى٠ه ايىاو اوث. شاه١ه  ، جىْشه به کكاهث ؾیگك اي٭الب اوالهی قکى

ٗ باٌؿ؛ هىقؾ جع٭یك و اهايث ٬كاق  کكاهحً ا٬حٕا هی
ْ
کًؿ که آلاؾ و هىح٭ل باٌؿ و اوح١ؿاؾ او ٌکى٨ا ٌىؾ؛ بك وكيىٌث ؼىؾ هىل

ی پهلىی  های اوحبؿاؾی و وپه ظکىهث وابىحهیى چیمی بىؾ که ؾق ٘ىل ؾوقاو ظکىهثيگیكؾ و ٌؽّیث ـاجی او بكول کًؿ. ا

ايؿ؛ اها  های اوحبؿاؾی گاهی ؼؿهات بمقگی هن ال ٬بیل ٨حىظات و ٠مكاو و آباؾی به هلث کكؾهياؾیؿه گك٨حه ٌؿه بىؾ. ظکىهث

ل و ؾق اؼحیاق ؾاٌحى وكيىٌث ؼىیً، ال هلث بمقگحكیى اقلي ايىايی هك ايىاو قا که ٠باقت اوث ال آلاؾی، اؼحیاق، اوح٭ال

 ۽های ؾیکحاجىقی اوث.ی ظکىهث ایكاو گك٨حه بىؾيؿ. ایى ٘بی١ّث همه

الهی، ؾق شمهىقی اوالهی ایكاو، لهیًه بكای کىايی که بؽىاهًؿ ؼىب باًٌؿ و ؼىب بمايًؿ و ؼىب ليؿگی کًًؿ، آهاؾه به ٨ٕل

جىايًؿ هىلماو ليؿگی کًًؿ و هىلماو بمايًؿ. ؾق  ؾق ٨ٕای شمهىقی اوالهی هی اوث. آيهایی که بؽىاهًؿ هىلماو ليؿگی کًًؿ،

ؼىاهؿ به گًاه يمؾیٯ يٍىؾ،  بىیاقی ال کٍىقهای ؾيیا، چًیى ٨ٕایی وشىؾ يؿاقؾ که ؾق آو، شىاو بحىايؿ گًاه يکًؿ و کىی که هی

 ۾٬ؿق بؿايین.شمهىقی اوالهی اوث. ایى قا بایؿ   بحىايؿ يمؾیٯ يٍىؾ. ایى ٨ٕا، ال بكکات

 َ ػذم تملیذ اص غشب هلت فکشیسؽذ .1.14
ا ؼاو ٬لؿق و٬حی ؼىاوث ال ٤كب بكای ها وى٤ات بیاوقؾ، اولیى چیمی که آوقؾ، ٠باقت ال لبان و ق٨ٟ ظصاب بىؾ؛ آو هن با  ٔق

٘ىقی باٌؿ؛ ب١ؿ هماو قا هن  ىها يبایؿ بلًؿ باٌؿ؛ بایؿ کىجاه باٌؿ؛ کاله بایؿ ایلوق وك يیمه و هماو ٬لؿقّی ٬ْما٬ّی ؼىؾيٖ لبان

 بایؿ کاله ٌاپى باٌؿٖ اگك کىی شكأت هی
 

کالهی که آو هى٬ٟ با ایى ٠ًىاو ًٌاؼحه  -کكؾ ٤یك ال کاله پهلىی ٠ىْ کكؾيؿ: اِال

ٌؿ. ایى چیمها قا ال ٤كب  ؼىقؾ و ٘كؾ هی کاله ؾیگكی وكي بگفاقؾ، یا ٤یك ال لبان کىجاه چیمی بپىٌؿ، بایؿ کحٯ هی -ٌؿ هی

اگك قووكی هن وكٌاو  -چاؾق که بكؾاٌحه ٌؿه بىؾ -ها ظ٫ يؿاٌحًؿ ظصابٍاو قا ظ٩ٛ کًًؿ؛ يه ٨٭ٗ چاؾقك٨حًؿٖ لوگ

ها قا  آیًؿٖ ایى ها وكبكهًه هیؼىقؾيؿٖ چكا؟ بكای ایًکه ؾق ٤كب، لو گك٨حًؿ، کحٯ هی ٌاو قا هی کكؾيؿ و ه٭ؿاقی شلىی چايه هی

لث اللم بىؾ، يیاوقؾيؿ. ٠لن که يیاهؿ، جصكبه که يیاهؿ، ّشْؿ و شهؿ و کىًٌ که يیاهؿ، ال ٤كب آوقؾيؿ. چیمی قا که بكای ایى ه

ؾقی٣ ٬بىل  ها قا که يیاوقؾيؿ. آيچه قا هن که آوقؾيؿ، بی ایى -هك هلحی باالؼكه ؼّىِیات ؼىبی ؾاقؾ -ؼٙكپفیكی که يیاهؿ

چىو ٤كبی اوث، بایؿ ٬بىل کكؾ. ٨كم لبان و ٤فا و ظك٦  کكؾيؿ. ٨کك و ايؿیٍه قا آوقؾيؿ، اها بؿوو جعلیل ٬بىل کكؾيؿ؛ گ٩حًؿ

                                                           
 .ۺ٧۽ۻ/٩/ۺۼؾیؿاق ا٠ٕای ٌىقای ٠الی اي٭الب ٨كهًگی، ايات ؾق بی. ۻ

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۼۻهای ایالم و ٨اقن و گكوهی ال ٘الب پاکىحايی،. بیايات ؾق هكاون بی١ث ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم اوحاوۼ

 .ۼ٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۼۼهای اوحاو ليصاو، بیايات ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه۽. 

 .ۼ٧۽ۻ/ۺۻ/۾ای يمال ٠یؿ و١یؿ ٨ٙك، بیايات ؾق ؼٙبه ه .۾



 ۾ۺۼ

 

لؾو و قاه ق٨حى، چىو ٤كبی اوث، بایىحی پفیك٨ث؛ شای بكوبكگكؾ يؿاقؾٖ بكای یٯ کٍىق، ایى ظالث بمقگحكیى وْن ههلٯ اوث؛ 

 ایى ؾقوث يیىث.

 وا١٬ی ایى اوث که یٯ هلٓث ؼىؾي باٌؿ؛ با ه٥ّم ؼىؾي ٨کك کًؿ؛ با چٍّن ؼىؾي قاه
ْ

ی ؼىؾي ايحؽاب  ببیًؿ؛ با اقاؾهظل

کًؿ، چیمی باٌؿ که بكایً ه٩یؿ اوث. ها بایؿ با ظ٩ٛ جمْؿيماو، با ؾوث و بالوی ؼىؾ کاق کًین و  کًؿ؛ آيچه قا هن ايحؽاب هی

 کًًؿ؛ ظأك يیىحًؿ آو قا با ه١یاقها ٌؿه ٬بىل هی ٨٭ٗ جكشمه، کاّق هًعّك ها يباٌؿ. ب١ٕی ا٨كاؾ، ظْحی ٨کك قا هن جكشمه

٘ىق گ٩حه و ایى ٨كهىل قا ؾاؾه، ؾیگك  ًٌان یا ٨الو ا٬حّاؾؾاو ایى ًٌان یا ٨الو شاه١ه گىیًؿ چىو ٨الو قواو بىًصًؿ؛ هی

گكؾيؿ و  بكوبكگكؾ يؿاقؾ. اگك کىی بكؼال٦ او ظك٦ لؾ، هرل ایًکه ک٩ك گ٩حه اوثٖ چهاق ِباض ؾیگك آيها ال ظك٦ ؼىؾٌاو بكهی

  هماو ظك٦ ؾوم آيها قا بؿوو جعلیل ٬بىل هی ليًؿ؛ بال ایى آ٬ا ظك٦ ؾیگكی هی
ْ

کًؿٖ بكای یٯ کٍىق، ایى بؿبؽحی اوث. قاه ظل

وا١٬ی ایى اوث که یٯ هلث با ؾوث ؼىؾ، کاق کًؿ؛ بكای ؼىؾ، کاق کًؿ؛ با ٨کك و ه٥ّم ؼىؾ بیًؿیٍؿ و اشحهاؾ کًؿ و با ابحکاق ؼىؾ 

 ی جصاقب هن اوح٩اؾه کًؿ. پیً بكوؾ؛ ٔمى ایًکه ال همه

 کاـب چیىث؟ قاههقا
ْ

 کاـب ایى اوث که یٯ هلثظل
ْ

و٬ث  به ج٥ییك ٜاهكی ؾل ؼىي کًؿ و ال ظكکث ٠می٫ قو بكگكؾايؿ. یٯ  ظل

آیؿ؛  ای يٍاو ؾاؾه، يه کاقی ال او بكهی ای ؾاقؾ، يه جصكبه بیًیؿ آؾهی هىث که يه ه١لىهاجی ؾاقؾ، يه وىاؾی ؾاقؾ، يه اقاؾه هی

 کاـب اوث. آیا ٌما با ایى کاق، ٌبیه ٨الو هًكپیٍه یا ٨الو شىاو ٤كبی کكؾه اوث. ایى قاهلبان و آقایً و ٌکل ؼىؾي قا 
ِّ

ظل

 کاـب قا با ٠ًىاو  يٍايؿه و ؼائى هی پیؿا کكؾیؿ؟ٖ ؾق ؾوقاو قژین گفٌحه، ٌاّه ؾوث  هحمْؿو ٌؿیؿ و جعْىل
ْ

ؼىاوث ایى قاه ظل

ؾ؛ ٨الکث اؼال٬ی ؾق ظؿ ا٠لی ها قوی ایى لهیًه کاق ٌؿه بىؾ. البحه والبكای ایى هكؾم به اقه٥او بیاوق » ی جمْؿو بمقگ ؾقواله«

کىحگّی ه١ًىی و قوظیبىؾ؛  و با يام هؿقيیمم ایكايی » ی جمْؿو بمقگ ؾقواله«يٝیك بىؾ. با يام  و ٠لمی ؾق ایى کٍىق، بی  وٌق

ی  ّؾ ه٩لىٮ ؾق ه٭ابل بیگايه و ه٭هىّق پًصهوىا ی هىشىؾی ه١ًىیث کٍىق چىب ظكاز بميًؿ. ٌاّه ٠ْیاّي بی ؼىاوحًؿ به ب٭یه هی

هاوث. ایًکه هؿقو ٌؿو اهكیکا و ِهیىيیىن، و هلحی که جع٭یك ٌؿه و هىقؾ اهايث ٬كاق گك٨حه بىؾ؛ ایى هؿقيیمم ایكايی هال هماو

ای بكای  ؼث، اليهٌؿ ال آو پىل وا ای که هی و به جمْؿو وا١٬ی قویؿو يیىث. هٝهك آو قاه کاـب ایى بىؾ که ؾق ایًصا هك ي٭ٙه

کكؾيؿ که ٌكکای ؾاؼلی هن به هماو  ی ٌكکای ؾاؼلیٍاو ایى کاق قا هی های ؼاقشی بىؾ. البحه به وویله٠ىاهل و ایاؾی کمپايی

ؼىقؾ؛ ایى بكای یٯ هلث،  ٌؿيؿ. ایى هؿقيیمم به ؾقؾ يمی ی ؼائّى آو قول هكبىٖ هی های ؾقباق و قشال ویاوّی وابىحه ؾوحگاه

آوقؾ. اگك ایى اي٭الب اْج٩ا٪ يی٩حاؾه بىؾ، اگك آو ٨كیاؾ ق٠ؿگىيه همه چیم قا ؾق  چاقگی و ٨ًا ٌؿّو همه چیم قا به باق هیبؿبؽحی و بی

 ۻاهكول کٍىق ها ؾق چه و١ٔی بىؾ. ؾايؿ که ها قا ال شا يکًؿه بىؾ، ؼؿا هیایى هملکث به شًب و شىي يیاوقؾه بىؾ و ؾل

 استماء عغر فکشی خُاياو.1.15
ی ٠ٝیمی ال شىاياو، ال آيهایی که همىًهاٌاو ؾق اکًا٦ ٠الن و جا چًؿی پیً ؾق همیى کٍىق، شم  ایى اوث که هصمى٠ه٬ٕیه 

ايؿ که جمام هىائل  چًاو ق١٨ث و اوشی پیؿا کكؾه کكؾيؿ، آو ی ٨كؾی و شىمايی و هاْؾی، چیمی قا ؾقٮ يمی پاا٨حاؾه هىائل پیً

ۼبىؾ.  اي٭الب  ی آیؿ؛ ایى ٌىؼی يیىث؛ ایى ه١صمه ١ی به ظىاب هیظیات ٌؽّی، بكای آيها هىائل ٨ك٠ی و جب


 فشهًگ خهادی.1.16
کًؿ. آيچه اي٭الب  ها وك٠ث و کاقایّی هٕا٩٠ی پیؿا هیی جالي ؾق يٝام شمهىقی اوالهی و به بكکث اي٭الب اوالهی، همه

ی کاقهای  آیؿ و ؾق لهیًه ها به کاق هی ها و ٠كِه ی ِعًه ؾق همه  شهاؾی  بىؾ. ٨كهًگ  شهاؾی  اوالهی به هكؾم ها ؾاؾ، ٨كهًگ

 واقؾ هیؿاو ٌؿ.  شهاؾی  ها هن ال اْول اي٭الب، قوض و ٨كهًگ لیكبًایّی کٍاوقلی و ؾاهؿاقی و اهرال ایى

ّٞ هٍث  ی شهاؾی قا ؾیؿیؿ، که البحه واله، بىیس و جعْكٮ هكؾم قا ؾیؿیؿ. ؾق هیؿاو کاق و واليؿگی و پیٍك٨ث، قوظیه ؾق ؾ٨ا

قوايی به بن همیى  ها قوىغ کكؾ. اهكول هن ٌما ؾق کمٯ هؽّىَ شهاؾ واليؿگی هن يمايؿ؛ ایى قوظیه ؾق بىیاقی ال ؾوحگاه

که هكبىٖ  -ؾیؿگاو کًیؿ. ایى قوظیه ؾق همه شای ؾيیا يیىث. ههكبايی و همکاقی و ؾلىىلی بكای هّیبث قوظیه قا هٍاهؿه هی

                                                           
 .ۺ٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۼۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق شىاياو و ٨كهًگیاو ؾق هّالی قٌث، ۻ

های ه١ٝن ٌهؿا، ؾق والكول هیالؾ اهام  . وؽًكايی ؾق ؾیؿاق با ٨كهايؿهاو و شم١ی ال ا٠ٕای وپاه پاوؿاقاو اي٭الب اوالهی و ...و ؼايىاؾهۼ

 .ۺ٧۽ۻ/ ۻۻ/ ٨ۻظىیىٕٞٔ و قول پاوؿاق، 



 ۿۺۼ

 

ىًٌ و جعكٮ و يٍاٖ و وقوؾ ؾق هیؿاو، بؿوو هیچ جكجیب آؾاب، بكای ؼؿهث کكؾو، یٯ ظك٦ اوث؛ اها ش -ی بٍك اوث به همه

های ٬بل ال یٯ ظك٦ ؾیگك اوث. آيچه ؾق ایكاو ؾیؿه ٌؿ، ایى بىؾ: همه واقؾ هیؿاو ٌؿيؿ و جعْكٮ پیؿا کكؾيؿ. بًؿه ؾق وال

ی ظكکث  كی و ؼؿهحگماقی کكؾم. ایى قوظیهاي٭الب، ظىاؾذی هرل للمله و ویل قا ال يمؾیٯ ؾیؿه بىؾم. ؼىؾ هى ق٨حن اهؿاؾگ

قوايّی ايبىه، هؽّىَ هلحی اوث که ؾل او ال ظكکث شهاؾی  ی کاق و ابحکاق، ایى کمٯ ٠مىهی، ایى ؾلىىلی، ایى وقوؾ ؾق ِعًه

ی  ی بىیّس ؾوقاو ؾ٨اٞ ه٭ْؿن اوث؛ ایى هماو قوظیه گكم اوث و شىًٌ شهاؾی ؾق ؾل او وشىؾ ؾاقؾ. ایى هماو قوظیه

يٍىحًؿ جا ؼاکكیم بميًؿ. ها ایى قوظیه قا  کكؾيؿ، قوی بىلؿولق هی وًگّك شهاؾ واليؿگی اوث که ٤ىل ٌهاؾت هی كوالاو بیوًگ

 کاق ٠لمی قا هن همیى قوظیه
 
ی  بایؿ ظ٩ٛ کًین. ایى قوظیه با کاق ٠لمی و يٝن جٍکیالجی هیچ هًا٨اجی يؿاقؾ؛ بلکه اج٩ا٬ا

 کًؿ. شهاؾی بهحك هی

این که وحىو اِلی ایى  های هؽحل٧ ؾاٌحههای ٠لمی و پژوهٍّی بىیاق لیاؾی ؾق بؽًکًن؛ ها پیٍك٨ثهى به ٌما ٠كْ 

ايؿ. آيها بىؾيؿ که واقؾ هیؿاو ٌؿيؿ و بك اوان هماو قوظیه،  های هئهى جٍکیل ؾاؾه ها قا همیى شىاياو اي٭البی و بچهبؽً

کًؿ؛ هًحها  قا پیً بكؾيؿ. بله؛ ه١ًىیث، ؾيیای ايىاو قا هن آباؾجك هی های جع٭ی٭ات و کاق ههْن ٠لمی ها و ٠٭به بىیاقی ال گكؾيه

ی ظىاؾخ  ؾيیای والن. آيصایی که ٨كهًگ شهاؾی يیىث و ٨كهًگ هاْؾی ظاکن اوث، هك ايىايی به جًهایی ؼىؾي هعىق همه

ها و  اؼال٬ی ها و بیلفا ج١اقْکًؿ. اِل بكای او ایى اوث؛  ؼىاهؿ و ٔكق قا ال ؼىؾ ؾ٨ٟ هی ٠الن اوث؛ وىؾ قا بكای ؼىؾ هی

آیؿ. آيصایی که ظكکث و قوض شهاؾی وشىؾ ؾاقؾ، ايىاو ؾق ایماو و آقهاو و ؼؿهث به ؾیگكاو  ها پیً هیها و ؾٌمًی ِؿا٬حی بی

٫ کًؿ. ایى قوظیه قا بایؿ ؾق شاه١ه ج٭ىیث کكؾ. کٍاوقلی و ؾاهؿاقی ها هن با ایى قوظیه قوي ٌىؾ و ؼىؾ قا ٨كاهىي هی ظل هی

 ۻوا١٬ی ؼىؾ قا پیؿا ؼىاهؿ کكؾ.

 ی ایثاستمُیت سَزیٍ.1.17
گاهی ايىاو به یٯ ه١ًائی، به یٯ ه٩هىهی باوق و ایماو ؾاقؾ؛ ؼب، ؼىب اوث؛ اها گاهی ایى ه٩هىّم هىقؾ ایماو و باوق، ؾق ه٭ابل 

ًیؿه بىؾین، اظکام شهاؾ قا بلؿ بىؾین، ی ٘ا٤ىت، هاها اون شهاؾ قا ٌ کًؿ. ٬بل ال پیكولی اي٭الب، ؾق ؾوقه ايىاو جصىن پیؿا هی

گ٩حین، اها آو قا يؿیؿه  قا ؾق کحابها ؼىايؿه بىؾین، به هكؾم هن هی هی  ایىحاؾگی ؾق ه٭ابل ؾٌمى قا، ٨ؿاکاقی قا، الؼىؾگفٌحگی

هاؾ قا، ٨ؿاکاقی و ایى که ايىاو ال يمؾیٯ، ش -که ايىاو ال ؾوق ؾوحی بك آجً ؾاٌحه باٌؿ -بىؾین و لمه يکكؾه بىؾین. ایى کصا

ۼقا، ایراق قا، ال شاو گفٌحى قا ببیًؿ و هٍاهؿه کًؿ؛ که ؾیؿین.


 َ ؽداػت پایذاسی یسَزیٍ تمُیت.1.18
جا اهكول به وشىؾ   ؾايًؿ که ٠مت و ٠ٝمث و ٌکىه اوالم، که با ٬یام و ٨ؿاکاقی آياو ؾق ؾوقاو اي٭الب هلث ٠میم ها يیم بؿايًؿ و هی

ی آياو، ٬اؾق  ا٨مایؿ و کیؿ ؾٌمًاو ؾق بكابك ِبك و ه٭اوهث ٌصا٠ايه ؾ، بك ٠مت و ٠ٝمث و ا٬حؿاق آياو هیگفق  آهؿه، هك قول که هی

 ۽يیىث.  به پایؿاقی

ها ؾق شهات ؾاق ٌؿو شمهىقی اوالهی جا ؤٟ کًىيی، و پیٍك٨ث ، و جٍکیل و ب٭ا و قیٍه ایى هكؾم ب١ؿ ال پیكولی اي٭الب  پایؿاقی

این و همه  های ٨كاوايی که ها جاکًىو ؾق ؾيیای ویاوی و ا٬حّاؾی ؾاٌحهمیلی، و وكيىٌث شًگهؽحل٧، و وكيىٌث شًگ جع

ی آيها هكهىو ایماو اوالهی ها و  ی قاه ٬كاق ؾاقین همه به ومث پیكولی ظ٫ بىؾه اوث اگكچه ؾق بىیاقی ال آيها ؾق يیمه

 ۾ ا٠ح٭اؾات اوالهی ایى هكؾم اوث؛ ها بایؿ آو قا ظ٩ٛ کًین.

ؾايیؿ ال اول پیكولی شمهىقی اوالهی ایكاو جا اهكول چ٭ؿق جى٘ئه، چ٭ؿق ؼًصكهای پًهايّی لهكآلىؾ ٠لیه ایى هلث، ٠لیه  یٌما ه

واله بىؾ. هٍث وال ٠لیه ها شًگ قا جعمیل کكؾيؿ.  ایى يٝام به کاق گك٨حه ٌؿه اوث؟ یٯ ٬لن جى٘ئه ٠لیه ها، یٯ شًگ هٍث

کًًؿ. جعكین هال اهكول  واله اوث. اهكول وكوِؿا و شًصال جعكین قا بلًؿ هی عكین وییٯ ٬لن جى٘ئه بك ٔؿ شمهىقی اوالهی، ج

                                                           
  .ۼ٨۽ۻ/ۺۻ/۾ۻ، ؾیؿاق شهاؾگكاو و کٍاوقلاوبیايات ؾق . ۻ

 .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٦ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال شايبالاو ٬ٟٙ يؽا٠ی، ۼ

 .٦٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺالله العكام،  . پیام به ظصاز بیث۽

 .ۺ٧۽ۻ /٩ۺ/ ۺ۽ٌىقای اهًیث والهاو هلل هحعؿ، ٩٨ۿی  . بیايات ؾق ؾیؿاق با ا٠ٕای وحاؾ پیگیكی ١ٙ٬ًاهه۾



 ٦ۺۼ

 

ی ایى      يیىث؛ شمهىقی اوالهی وی وال اوث که جعكین ا٬حّاؾی اوث. ِبك ایى هلث، ایىحاؾگی ایى هلث، بك همه

کًیها، ٠ؿاوتؼباذث ه ج١ ها و کاٌق
َّ
ی ا٬حؿاق ویاوی و  الی، شمهىقی اوالهی ؾق ٬لهها ٨ائ٫ آهؿ. اهكول به جى٨ی٫ الهی، ببـو الل

 ۻاهًیحی ؼىؾ ٬كاق ؾاقؾ.

های ها ؾق همه کًن که پیٍك٨ث ام، ٠كْ هی جا ظاال ال يمؾیٯ بىؾه  هى به ٠ًىاو ايىايی که ؾق شكیاو هىائل کٍىق ال اول اي٭الب

هث کكؾین و بك هبايی ؼىؾهاو پا٨ٍاقی کكؾین و ها بىؾه اوث؛ هكشا که اوح٭ای اقلي شا، ياٌی ال ایىحاؾگی و اوح٭اهث بك پایه

جكیى چیمی  ، ههن این. ایى ایىحاؾگی و پایؿاقی ال آو کىجاه يیاهؿین و ؾق ه٭ابل جهؿیؿها ؼىؾهاو قا يباؼحین، آيصا پیٍك٨ث کكؾه

ا هن ظ٩ٛ کًین. آو اي٭البی جىايین آو قا وویله ٬كاق ؾهین بكای قویؿو به اهؿا٨ماو. و البحه بایؿ ٌصا٠ث اي٭البی ق  اوث که ها هی

گیكؾ، يه هىقؾ  جكوؿ، يه هىقؾ اظحكام ؾووث ٬كاق هی ليؿ و هی کٍؿ و په هی که ؾق ه٭ابل جهؿیؿ ؾٌمًاو اي٭الب ؼىؾ قا ٠٭ب هی

کًؿ. آو اي٭الب و ظكکحی که ؾق ه٭ابل ؾٌمًاو ؼىؾي ٧١ٔ  که به یٯ هلث بمؾل و ١ٔی٧ قظن يمی اظحكام ؾٌمى؛ هیچ

 ۼبكيؿ. کًًؿ و ال بیى هی ٌکًًؿ، ب١ؿ ؼىؾي قا هن يابىؾ و شاقو هی بكيؿ؛ ظكهحً قا هی ، آبكویً قا هیيٍاو بؿهؿ، اول

جك ال ٬ْىت و ا٬حؿاق و  ها، با آو همه ج٩ّیالت، به هكاجب کىچٯها و ؼّىهثکًن که ایى ؾٌمًی هى به هلث ایكاو ٠كْ هی

جك اوث. اي٭الب ها ؼیلی ٠ٝیمحك و وحبكجك ال ایى            جك و پىث ىهاوث؛ به هكاجب پایی  ی اِلی اي٭الب و شىهكه  پایؿاقی

هاوث. ؾٌمًاو ها ٘ی پايمؾه، ٌايمؾه واّل اؼیك، هك کاقی جىايىحًؿ کكؾيؿ؛ اها به ٨ٕل پكوقؾگاق، اهكول ها ال پًس وال ظك٦

جك بىؾین.  ٬ىی -اْوّل اي٭الب -ه وال پیًجك بىؾین. ؾه وال پیً، ال پايمؾ جكین. پًس وال پیً، ال ؾه وال پیً ٬ىی پیً ٬ىی

ايؿ. ایى ؼىؾ ؾلیلی بك ایى اوث که  جك ٌؿه ایى يٝام، ایى هلث، ایى اي٭الب و ایى هىئىلیى، به ٨ٕل پكوقؾگاق، قول به قول ٬ىی

٘ىق  هن همیىی ؾٌمًاو، کمحك ال آو بىؾه اوث که بحىايؿ به اي٭الب ِؿهه بميؿ. ب١ؿ ال ایى  ٌؿه ی جالي و جىاّو هّك٦ همه

 ۽اوث.

 کشدو ػًافش فشهًگیتشبیت.1.19
ها اهمیث ؾاٌثٖ یکی ال کاقها ایى بىؾ که  ٨همن چ٭ؿق ایى ٬ٕیه بكای ایى کًن، هی هى و٬حی به جًىٞ ابماقهای ؾٌمى يگاه هی

ىؾ. ال شمله کاقهای ایى یکی ال کاقهایٍاو ب شكیاو اؾب و هًك و ٨كهًگ اي٭البی قا ؾق کٍىق جع٭یك کًًؿ و به ايموا بکٍايًؿ.

کكؾه، یکی ایى اوث که یٯ ٠ؿه ٠ًّك ٨كهًگی و اؾیب و هًكهًؿ و ؾاقای ا٬حؿاق ٨كهًگی جكبیث کكؾه و بعمؿ   ههمی که اي٭الب

ه کن هن يیىحًؿ. ١ٌكای لیاؾی به وشىؾ آهؿيؿ؛ ؾاوحاو
ْ
يىیه  لو ؾ٬ی٫ ٨اقوی يىیىاو لیاؾی به وشىؾ آهؿيؿ؛ يىیىًؿگاو ٬لن الل

ه هىحًؿ. ال اول اي٭الب جا کًىو، ویمؾه وال گفٌحه اوث. ٌما يگاه کًیؿ ببیًیؿ کؿام ویمؾه شىؾ آهؿيؿ و بعمؿهعکمی به و
ْ
الل

ها جا ٌؽّیث  ی یٯ به وشىؾ آوقؾ؟ البحه ایى های ؾقشهوال ؾق ؾوقاو ٠مك ٨كهًگی و جاقیؽی ها، جىايىحه اوث ٌؽّیث

ای که اي٭الب پؿیؿ آوقؾه،  ی یٯ بٍىيؿ، ؾق ایى هصمى٠ه که ٌؽّیث ؾقشهی یٯ بٍىيؿ، هًىل ٨اِله ؾاقيؿ؛ اها کىايی  ؾقشه

 آؾم
 
های بمقگ، يىیىًؿگاو  لیاؾيؿ. هاؾق هیهى ها، ؾق ؾوقاو اوحبؿاؾهای اواؼك ؾوقاو پاؾٌاهی، وحكوو و ٠٭ین ٌؿه بىؾ. ظ٭ی٭حا

حه های  بیًین ؾق هیاو بچه لکى اهكول هی کكؾيؿ. های هًكی، پكوقي پیؿا يمی بمقگ، هًكهًؿاو بمقگ، بؽّىَ ؾق ب١ٕی ال ٌق

يىیىاو ؼىب، لیاؾيؿ. اي٭الب  يىیىاو ؼىب، کاقگكؾاياو ؼىب، ١ٌكای ؼىب و ؾاوحاو شىاو ها، ویًماگكاو ؼىب، يمایًٍاهه

 ۾اوث که ایى يیكوها قا آلاؾ کكؾ.

 ؼیلی ؼىب ٌؿه ١ٌك ؾق کٍىق ؾق ؾوقاو ب١ؿ ال اي٭الب ؼیلی قأی  ال پیٍك٨ث
 
هایی که اهكول ١ٌك          . ایى شىاوام و وا١٬ا

 پیٍك٨ث ٌؿه، ؼىايؿيؿ ؼیلی ج٩اوتهایی که ظاال ؾه وال ٬بل ١ٌك هیؼىايًؿ، با شىاوهی
 
های آٌکاق و بْیًی ؾاقيؿ، ی١ًی وا١٬ا

 ۿ ها اوث.ها اوث؛ ؼیلی بیً ال ایى١ٌك ؾق کٍىق ها ؼیلی بیً ال ایى  ١ٌك ؼیلی ؼىب اوث؛ هًحها ٜك٨ْیث

                                                           
 .٨٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ۽ۺی ٬ن، ی ٠لمیه . بیايات ؾق ؾیؿاق ٘الب ؼاقشی ظىلهۻ

 .۽٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۻ۽. بیايات ؾق ؾیؿاق با ا٠ٕای هصله ؼبكگاو قهبكی،ۼ

 .۽٧۽ۻ/ ۻۻ/ ۾ۻ، ۿۻ۾ۻی وىم قهٕاو  های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبه۽

 .ۻ٧۽ۻ/ ۿۺ/ ۻۼاوك کٍىق، . بیايات ؾق ؾیؿاق ولیك، ه١اويیى و قإوای هًا٫٘ آهىلي و پكوقي وك ۾

 .۾٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ۺۻی اهام ؼمیًی ٕقهٔ، . بیايات ؾق ؾیؿاق ٌا٠كاو ؾق ٌب هیالؾ اهام ظىى هصحبی ٕٞٔ ؾق ظىیًیهۿ



 ٧ۺۼ

 

 همذلی الؾاس خاهؼٍ.1.21
ی ایى هلث وكا٨كال، آو چیمی که ال قول اْول اي٭الب،  جك اوث، ایى اوث که ؾق وكجاوك کٍىق اوالهی ها و هیاو همه آيچه که ههن

ی ا٬ٍاق  کلمه  های ؼىؾ قا ٠ملی کًؿ، ٠باقت ال وظؿتبلکه ال پیً ال اي٭الب جا اهكول، هىشب ٌؿه اوث که ؾٌمى يحىايؿ هؿ٦

ی  ها، همه ی لهصه ی ٬ٍكها، همه ی بكاؾقاو و ؼىاهكاو، همه های ایكايی، همهی ٬ىهیث هكؾم اوث؛ ی١ًی اْجعاؾ همههؽحل٧ 

های ایى  ی اهام بمقگىاق هٙكض ٌؿ و پایه ها؛ وظؿت بك هعىق ا٨کاق و قهًمىؾهای اي٭البی اوالم که به وویلهی اوحاو ها، همهلباو

ها قا با ایى ا٨کاق آًٌا ؾ و به ٨ٕل پكوقؾگاق ال قول اْول، قوظايیث هباقل و اي٭البی و هكؾهی، ـهىظکىهث و ایى يٝام قا به وشىؾ آوق 

ايؿ. بایؿ  کكؾ. ٌٖك اِلی ایى وظؿت ؾق اوحاو بك٬كاق اوث؛ ی١ًی ٠ًاِك هئهى ؾق وكجاوك اوحاو، ایى وظؿت قا جصكبه کكؾه

لباو و ل٥ث و ٬ىهیث و يژاؾ ؾق اوحاو، هیچ يبایؿ به ایى یکپاقچگی وظؿت کلمه قا همچًاو که ؾق گفٌحه بىؾه اوث، ظ٩ٛ کًیؿ. 

ی هلث ایكاو هن ایى جىِیه قا  جك اوث. به همه جك و اواوی ٩ِى٦ ٌما هكؾم ٠میم ايؿکی ؼؿٌه واقؾ کًؿ. ایى، آو هٙلب ههن

ث ایكاو هن همیٍه پاوػ هربحی ؾاؾه اوث و ؾق آیًؿه يیم ؼ هی
ْ
 ۻىاهؿ ؾاؾ.کًین و به ٨ٕل پكوقؾگاق، هل
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ی ویاوی و ٨كهًگی و ا٬حّاؾی و ٤یكه پیؿا کًًؿ، ؾیى قا ال هعیٗ  ؼىاوحًؿ بك ایى کٍىق ولٙه اوح١ماقگكاو و کىايی که هی

به  ؾايٍگاه ظف٦ کكؾيؿ. قاه پیؿا کكؾو ایى ولٙه ایى بىؾ که ؾیى قا ظف٦ کًًؿ. اهل ؾیى و ٠لمای ؾیى قا ظف٦ کًًؿ. یا اگك

 ال بیى يمی
ْ

 ال هماو  های بیبكيؿ، آو قا به ِىقت کل
 
شايی جبؿیل کًًؿ. ایى، کاقی بىؾ که ال هماو اوايی که اٌاقه کكؾم ج٭كیبا

هایی که ٌایؿ ِؿ و پًصاه وال پیً؛ ؾق اواؼك ظکىهث ياِك الْؿیى ٌاه ؾيبال ٌؿه اوث. ظاال ٠لما هن باًٌؿ بكای و٬ث

 ؼىاوحًؿ. ها اوح٩اؾه کًین؛ اها بؿوو قوض و ه١ًای ٠الن ؾیى. ایى قا هی وشىؾٌاو اللم باٌؿ و ال آو

ا ؼاو آهؿ ٬لؿقی و بی های ٠لمی ظف٦ ٠٭لی کكؾ و هماو ٜاهكي قا هن ؼىاوث ؾق وٙط شاه١ه و بؽّىَ ؾق هعیٗ البحه ٔق

٘ىق واؼحًؿ. یٯ چیم بیگايه؛  ایى های ؾايٍگاهی ها، ؾیى یٯ چیم بیگايه ٌؿ. ؾايٍگاه ها قاکًؿ. يْیث ایى بىؾ. لفا ؾق هعیٗ

ای بىؾ. بكای ایًکه اگك ؾیى ؾقؾايٍگاه يباٌؿ، آو کىايی که ؾق ایى ٨ٕا  ی بىیاق لیكکايه چكا؟ هؿ٦ بىیاق قوٌى بىؾ. بكياهه

حه پكوقي پیؿا هی به  ايؿ و به وهىلث شاه١ه قا ؾیى ٌؿه ؾاقاو ليؿگی هىحًؿ، که بی کًًؿ، ؾق آیًؿه هماو وكؾهؿاقاو و وكٌق

 هن، جا هْؿجی و ؾق بكهه ومث بی
 
٫ ٌؿيؿ.  ی ٘ىاليی ؾیًی ؼىاهًؿ کٍايؿٖ ایى، هؿ٨ی بىؾ که ؾيبال ٌؿ و ايّا٨ا

ْ
ای ال لهاو، هى٨

 هعیٗ ؾايٍگاه قا هعیٗ بیگايه ال ؾیى کكؾيؿ.

ی ؼالی کًًؿ. ایى قوٌى اوث. باالؼكه جىايىحًؿ ؾايٍگاه قا ال ايىاو البحه يمی
ْ
های  شىاياو ایى هملکث، بچههای هحؿْیى، به کل

ای هن  ٌؿيؿ. اها ٠ْؿه ا٠حًا یا وكؾ هی ای، البحه، ال ؾیى ؼاقز، یا به آو بی آهؿيؿ. ٠ْؿه های هحؿْیى بىؾيؿ و به ؾايٍگاه هی ؼايىاؾه

ى اوث که هايؿيؿ. هماو لهاو هن ؾاٌحین. په، ه١ًایً ایى يیىث که ؾق ؾايٍگاه، آؾم هحؿْیى يبىؾ. بلکه ه١ًایً ای هحؿیى هی

ؼىاوث ؾیى و ظصاب ؼىؾ قا يگه ؾاقؾ، ؾق ؾايٍگاه کٍىق  ؾق ؾايٍگاه، آو آؾم هحؿْیى، ٤كیب بىؾ. هماو ؾؼحك هحؿْیًی که هی

اوالهی و هىلماو کٍىق ایكاو ؾق آو لهاو، ٤كیب بىؾ. پىك ؾايٍصىی هحؿْیى هن ٤كیب بىؾ. اوحاؾ هحؿْیى هن ٤كیب بىؾ. قوال 

ه و اِٙکاٮ هن با او ؾقوث هی کمکی به او يمیگىيه  ٠مىهی ؾايٍگاه، هیچ کكؾ. اها اگك  کكؾ. بلکه ؾق هىاقؾ بىیاقی، ه١أق

ٌؿ. ایى  گىيه اِٙکاکی يؿاٌث. به او هیؿاو ؾاؾه هی ؾیى و الابالی بىؾ، قوال ٠مىهی ؾايٍگاه با او هیچ ؾايٍصى یا اوحاؾ، بی

بكای ه٭ابله با ایى »  و ؾايٍگاه  ظىله  وظؿت«ٍه ال آو يالیؿ و ١ٌاق قاه، ٤لٗ بىؾ. ایى، هماو چیمی اوث که اهام بمقگىاق همی

 ۼٌىؾ. ٨همیؿه هی  و ؾايٍگاه  ظىله  شاوث که ه١ًای وظؿتؾقوث ٌؿ. ایى

 ٌؿه ياهیؿه ؾايٍگاه و ظىله وظؿت قول واي٭البی، هباقل قوظايی و ؾايٍگاه اوحاؾ ه٩حط، ؾکحك ٌهاؾت قول هاه، آـق ه٩حن و بیىث

 ،»وظؿت« که چكا. ٌؿهی اظىان ها اي٭البی ی شاه١ه ؾق که بىؾ هبكهی يیال ال ياٌی هًاوبث، ایى به قول ایى یُجؽّ. اوث
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 ٨ۺۼ

 

 اي٭البی اهؿا٦ به يیل و اي٭الب ياپفیكی آویب به آو، ی اؾاهه و ظ٩ٛ و هىث و بىؾه ها ؼىيباق اي٭الب پیكولی قهم و هى٨٭یث کلیؿ

 ۻ.هیؿايصا ؼىاهؿ آو ؾوحاوقؾهای کاهل ظ٩ٛ و

و وظؿت قوظايی   و ؾايٍگاه  ظىله  ی اي٭البی، وظؿت آیؿ و يه با اهكیه و ٨كهاو. اگك اهكول ؾق شاه١ه ؾوث هی يه با ١ٌاق به» وظؿت«

ٌىؾ، ياٌی ال ایى وا١٬یث اوث که جا کًىو، و ظؿا٬ل جا ٬بل ال اي٭الب، ایى وظؿت وشىؾ يؿاٌحه اوث. و و ؾايٍصى هٙكض هی

ی اوالهی ها بیگايه اوث، جٙهیك و پاٮ ٌىيؿ و  و قوظايیث، بایؿ يؽىث ال هك آيچه با ٨كهًگ اِیل شاه١هایى ؾو ٬لمكو ٠لن 

 ۼيؽىحیى گام ؾق قاه وظؿت قا ال ایًصا بكؾاقيؿ.

 ایغتادو دس بشابش يگاٌ غشبی بٍ صو.1.22
كؾواقه کكؾو لو، ی١ًی لو قا هحٍْبه به گ٩حماو ٤كبی ؾق هىقؾ لو اشماء گىياگىيی ؾاقؾ، لکى ؾو شمء ؾق آو بكشىحه اوث: یکی ه

ی قاظحی بكای الحفاـ شًىی هكؾ ٬كاق  هكؾ ٬كاق ؾاؾو، ایى یٯ بؽً ههْن ال ایى گ٩حماو اوث؛ یٯ بؽً ؾیگك هن لو قا وویله

و. ؾاؾو، ظاال الحفاـ چٍمی یا هكاظل بؿجك و ب١ؿجك ال الحفاـ چٍمی، ایى هن یٯ بؽً ؾیگك ال گ٩حماو ٤كبی اوث ؾق هىقؾ ل

های آو گ٩حماو ٤كبی اوث که ؾق يهایث  ی ٨میًیىن و ایى چیمهایی که اهكول ؾق ؾيیا قایس ٌؿه، همه ؾق وا٬ٟ ٨كاوقؾه ایى هىئله

قوؿ. کاق به ایًصاها هی

هكؾواقه کكؾو لو؛ ی١ًی به ؾيبال ایى بىؾيؿ که هٍا٤ل گىياگىيی که با واؼث شىمی و ٠ّبی و ٨کكی هكؾ والگاقجك اوث قا 

ًؿ به ومث بايىاو و لياو، و ایى قا یٯ ا٨حؽاق بكای لو و یٯ اهحیال بكای لو ٬كاق بؿهًؿ. ها ؾق ه٭ابل ایى ؾچاق اي١٩ال ٌؿین، بکٍاي

کًین که ٨الو ج١ؿاؾ لو،  بیًیؿ ها االو ا٨حؽاق هی ی١ًی ؾٓوق ؼىقؾین؛ ها هن ياؾايىحه، ياؼىاوحه، ایى گ٩حماو قا ٬بىل کكؾین. هی

كایی کٍىق ؾاقین. اٌحباه يٍىؾ، ال ایًکه ایى بايىاو ؾق ایى هًاِب اشكایی باًٌؿ هى هیچ هٍکلی يؿاقم؛ های اشؾق ٨الو بؽً

٨كْ کًیؿ ولیك بهؿاٌث ها یٯ ؼاين بىؾ، یا ه١اويیى قئیه  -کًن، ایكاؾی هن بكایً ٬ائل يیىحن کًن، ي٩ی يمی ی١ًی هًٟ يمی

 یا بؽً
 

آيچه اٌکال ؾاقؾ، ا٨حؽاق به ایى اوث؛  -حًؿ، ایى ال يٝك هى اٌکالی يؿاقؾهای هؽحل٧ ؾق بیًٍاو بايىاو هىشمهىق هرال

های اشكایی ایً٭ؿق لو ؾاقینٖ ایى هماو ؾٓوق ؼىقؾو اوث، ایى هماو ه١٩ًل که ها به قغ ؾيیا بکٍین که ببیًیؿ، ها ؾق بؽً

هایی پیؿا کكؾه، هًاوّب ایى ه٭ام  هایی ؾاٌحه، جىاياییٌؿو اوث؛ ایى ا٨حؽاقی يؿاقؾ. ؼیلی ؼب، یٯ ؼايمی اوث، اقلي

ٌؿه؛ ؼیلی ؼب، بگفاقيؿ، ؼال٦ ٬ايىو هن که يبىؾه؛ اْها ایًکه ها به ایى ا٨حؽاق بکًین که ببیًیؿ، ها ایى ج١ؿاؾ ؼايّن هىئىّل ؾق 

، ایى ؼىب کكؾه ؾاقین های اشكایی ؾاقین، ایى ٤لٗ اوث. اگك ها ا٨حؽاق کًین که ایى ج١ؿاؾ ؼاين قو٩ًٌکك، ؼاين جعّیلبؽً

اوث، ایى شا ؾاقؾ؛ اگك بگىیین ایى ه٭ؿاق ؼاين يىیىًؿه، ؼاين ١ْ٨ال ٨كهًگی یا ١ْ٨ال ویاوی ؾاقین، اٌکالی يؿاقؾ؛ اگك بگىیین 

های گىياگىو ؾاقین، ایى ؼىب اوث؛ اگك بگىیین ایى ه٭ؿاق ؼايمی که ؾق کاق ؾق هیؿاو ٘لب و هصاهؿه ایى ه٭ؿاق ؼاين ٌهاؾت

ها ؼىب اوث؛ اْها ا٨حؽاق به ؾاقین، ایى ؼىب اوث؛ ا٨حؽاق به ایى -ايؿ ايؿ، يىیىًؿه گىیًؿه -اي٭البی ١ْ٨الًؿهای ویاوّی  ٠كِه

های هؽحل٧ّ لو، ایى ج١ؿاؾ قئیه هئْوىاّت جصاقی ی لو، ایى ج١ؿاؾ ه١اوّو بؽً ایًکه ها ایى ج١ؿاؾ ولیك لو، ایى ج١ؿاؾ يمایًؿه

ها بؿهین؟ يه، شایگاه ى اي١٩ال ؾق ه٭ابل آيها اوث. هگك بًا بىؾه ها کاقهای هكؾايه قا به لولو ؾاقین، ا٨حؽاق به ایى ٤لٗ اوث؛ ای

لو و هىْیث و ٌؽّْیث لو، ؾق شًه ؼىؾ لو یٯ هىْیث بىیاق باال و با کكاهحی اوث، ال ب١ٕی شهات ال هكؾها باالجك اوث. ؾق 

ٌاو که ؼؿای هح١ال ؼل٫  ث، ال لعاٚ ؼّىِْیاّت کیاو ٘بی١یهصمىٞ هن که يگاه کًین، لو و هكؾ ٨ك٬ی يؿاقيؿ؛ ال لعاٚ ؼل٭

کكؾه، یٯ اهحیالاجی شايب ليايه ؾاقؾ، یٯ اهحیالاجی شايب هكؾايه ؾاقؾ؛ ؼؿای هح١ال یٯ ه٭ؿاق ؼّىِْیاجی قا به ایى شًه ؾاؾه، 

هایی آو ؾاقؾ؛ لفا ها و اقلي هایی ایى ؾاقؾ، یٯ بكشىحگیها و اقلي یٯ ه٭ؿاق ؼّىِْیاجی قا به آو شًه ؾاؾه؛ یٯ بكشىحگی

اوث که با همؿیگك ال لعاٚ آيچه که هكبىٖ به ايىايْیث اوث هیچ ٨ك٬ی يؿاقيؿ، هیچ ج٩اوجی يؿاقيؿ؛ ؾق آو چیمهایی که ؼؿای 

های ه١ًىی و ویك جکاهل ال لعاٚ ظ٭ى٪ ايىايی، ال لعاٚ ظ٭ى٪ اشحما٠ی، ال لعاٚ اقلي -ؾهؿ هح١ال بكای ايىاو ٬كاق هی

ٌىؾ؛ یٯ هكؾی هرل  ی لهكا هی ٌىؾ، یٯ ليی هرل ٨ا٘مه ٘الب هی ابی بى هیچ ٨ك٬ی يؿاقيؿ؛ ی١ًی یٯ هكؾی هرل ٠لْی  -ه١ًىی

ؾقوث اوث که ها لو قا ؾق شًىْیث  ٌىؾ؛ ج٩اوجی يؿاقيؿ با همؿیگك. په ایى يگآه  ٌىؾ، یٯ ليی هرل هكین هی ٠یىی هی
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 ٩ۺۼ

 

٫ به ایى شًه  هایی هیبًٍاوین، و ببیًین چه اقلي -شىق که هىث، لو وا١٬ی، هئْيد وا١٬ی هماو -ؼىؾي
ْ
جىايؿ ایى ٨كؾ هح١ل

ؿ بؿهؿ و ج١الی ببؽٍؿ؛ ایى يگاه، يگاه ؾقوث اوث. ها يبایؿ ؾق ه٭ابل يگاه ٤كب ؾچاق ایى  قا یا ایى شاه١ه ی ایى شًىْیث قا ٌق

ٌؿین که هحؤْو٩ايه ٌؿین. اي١٩ال هی

يه الحفاـ ه١ًىی و قوظی، يه الحفاـ ٠لمی؛ همکى  -ؾهؿ بكای الحفاـ شًىی هكؾ ٬كاق هی ای البْحه ؾق آو بؽً ؾْوم که لو قا وویله

ت ببكؾ ال ؼىي
ْ

بكای ایًکه هكؾ به  -ِعبحی یکی، ال ه١لىهات کىی؛ يؽیك، ایى هٙكض يیىث اوث ؾو ي٩ك بًٍیًًؿ، یکی لف

ظ٩اٚ اوالهی ٌؿ ال ٘ك٦ ٤كب؛  ؾ٨اٞ و بی های بیقاظحی بحىايؿ الحفاـ ببكؾ ال هىائل شًىی لو، ایى هرل یٯ ّویلی واقؾ کٍىق 

آهؿ، شلىی ایى جا یٯ ظؿوؾ لیاؾی گك٨حه ٌؿ و بایىث شلىی ایى وؿ بٍىؾ؛ ایى   شىق. ؼىٌبؽحايه اي٭الب کٍىق ها هن همیى

شىق،  ی پىًٌ و لبان همیى یکی ال ه٭ْؿهات ایى کاق اوث، هىئله  ی ظصاب ؼٙك بمقگی اوث؛ بالی ٠ٝیمی اوث. هىئله

ی ه١اٌكت لو و هكؾ و ظؿوؾ ه١اٌكت یکی ال ه٭ْؿهات ایى اوث که ایى بالی بمقگ که هن بالی بكای لو اوث و هن بالی  هىئله

ۻوؿ بٍىؾ. -و البْحه ٌاهل جع٭یك لو هن هىث، بؿوو ایًکه هلح٩ث بٍىيؿ -بكای هكؾ اوث


 اػتالی خایگاٌ صو َ خايُادٌ.1.23
، پایمال ٌؿه اوث. ؼىؾٌاو هن به ایى ٬ٕیه  اوالهی  ؾق اوالم یا ؾق شمهىقی  که ظ٫ْ لوليًؿ  ؾق جبلی٥اجٍاو، ؾائن ٨كیاؾ هی

ج١ٕی٧ يٍؿه، بلکه ج٭ىیث ٌؿه اوث. ٌما يگاه کًیؿ و ببیًیؿ که   اوالهی  ؾق شمهىقی  ؾايًؿ که ظ٫ْ لو ا٠ح٭اؾی يؿاقيؿ و هی

لیى و ؾايٍصىیاو لو ّْ اهكول ؾق ایكاو بیٍحك اوث یا ؾق ؾوقاو ظکىهث  -یکًًؿه ؾق هكاکم ٠ال ؾؼحكاو جعّیل -ج١ؿاؾ هع

ی اْول ؾق جعّیالت، اهكول  بیًیؿ که اهكول بیٍحك اوث. ج١ؿاؾ ؾايٍصىیاّو ؾؼحّك بكشىحه و ؾاقای يمكه ٘ىا٤یث بیٍحك بىؾ؟ هی

ؾقهايی و ؾق هكاکم  ی ليايی که ؾق هكاکم پمٌکی و بیًیؿ که اهكول بیٍحك اوث. ٠ؿه بیٍحك اوث یا ؾق آو لهاو بیٍحك بىؾ؟ هی

بیًیؿ که اهكول بیٍحك اوث.  گىياگىو ٠لمی ؾق ایى کٍىق ه٥ٍىل کاق و جع٭ی٫ هىحًؿ، اهكول بیٍحك اوث یا آو قول بیٍحك بىؾ؟ هی

کًًؿ و ؾق آيصا ال ظ٭ى٪ و  المللی ظٕىق ٬ؿقجمًؿ پیؿا هی های هصاهٟ بیى ی ویاوث کٍىق و ؾق ٠كِه ی ليايی که ؾق ِعًه ٠ؿه

کًًؿ، اهكول بیٍحك اوث یا آو قول بیٍحك بىؾ؟  ؾ٨اٞ هی -که کٍىق ؼىؾ و هلث ؼىؾٌاو اوث -ى کٍىق و ایى هلثيٝكات ای

ق٨حًؿ؛ اها جٍكی٩اجی بىؾ. بكای  های گىياگىيی هیهای هؽحل٧ به هىا٨كتبیًیؿ که اهكول بیٍحك اوث. آو قول لياو با هیئث هی

های ى و آو بىؾ. لکى لو هىلماو اهكول، ؾق هصاهٟ شهايی، ؾق ک٩ًكايهقايی و يٍاو ؾاؾو وك و کىل ؼىؾٌاو به ای هىن

 ها اقلي ؾاقؾ. ها، ظٕىق ٠لمی یا ویاوی یا ؼؿهاجی ؾاقؾ. ایىگىياگىو شهايی، ؾق هكاکم ٠لمی و ؾق ؾايٍگاه

کٍیؿيؿ و ؾق هًصالب  هیها بیكوو  ، ال آ٤ىي گكم و ٩٠ی٧ ؼايىاؾه»ؾؼحك ٌایىحه«و » ؾؼحك يمىيه«آو قول ؾؼحكايی قا به ٠ًىاو 

ٌىؾ؟ ؾق شایی که شلّى جعّیالت لياو گك٨حه ٌىؾ؛  کكؾيؿ. اها اهكول، چًیى چیمی يیىث. ظ٫ْ لو ؾق کصا ٔایٟ هی ٨ىاؾ ٨كو هی

قوايی به لياو گك٨حه ٌىؾ و يیم ؾق  قوايی لياو یا ؼؿهث شلّى اٌح٥ال لياو به کاقهای هحًاوب با بايىاو گك٨حه ٌىؾ؛ شلّى ؼؿهث

ٌىؾ. لّو ؼايىاؾه، ال ٘ك٦  که لو جع٭یك ٌىؾ. بكویؿ به شىاهٟ اهكیکایی يگاه کًیؿٖ ؼىاهیؿ ؾیؿ که ؾق آيصا لو جع٭یك هی شایی

ٌىؾ. ظ٫ْ هاؾقی، به ایى ٌکلی که ؾق هكاکم اوالهی هىث، ؾق  ٌىؾ. هاؾّق ؼايىاؾه، ال ٘ك٦ ٨كليؿاو جع٭یك هی ٌىهك جع٭یك هی

 ۼآيصا ه١ًا يؿاقؾ.

ؿ لياو  ال لعاٚ ه١ًىی و اؼال٬ی، بایىحی یٯ ٨کك قایس ؾق هیاو ؼىّؾ لياو باٌؿ. ؼىّؾ بايىاو بایؿ بیٍحك به ایى هىئله ٨کك ٌق

بیًؿیًٍؿ. ؼىّؾ آيها به ه١اق٦، به ه١لىهات، به هٙال١ه و به هىائل اواوی ليؿگی قو کًًؿ. هماو جكبیث ٤لٗ ٤كبی هىشب ٌؿ که 

های بیؽىؾی، جبْكز و ؼىؾيمایی جمایل پیؿا کًًؿ، که و به آقایً، جصْمالت، لیًثؾق ایى کٍىق، ليا  ؾق ؾوقاو ظکىهث ٘ا٤ىت

ؼىاهًؿ؛ لفا  ها همیى اوث که لو قا بكای هكؾ هی های هكؾواالقّی ٤كبی های هكؾواالقی اوث. یکی ال يٍايه ایى هن ال يٍايه

اؾی لو يیىث؛ ایى ؾق ظ٭ی٭ث آلاؾی هكؾ اوث. گىیًؿ لو آقایً کًؿ، جا هكؾ الحفاـ ببكؾٖ ایى هكؾواالقی اوث، ایى آل  هی

کًًؿٖ  ؼىاهًؿ هكؾ آلاؾ باٌؿ، ظْحی بكای الحفاـ بّكی؛ لفا لو قا به ک٧ٍ ظصاب و آقایً و جبْكز ؾق ه٭ابل هكؾ جٍىی٫ هی هی

اٌحًؿ، اهكول هن های ٬ؿین هن ؾهًؿ يبىؾيؿ، ال ؾوقاو البحه ایى ؼىؾؼىاهی قا بىیاقی ال هكؾاو ؾق شىاه١ی که ال ؾیى ؼؿا بهكه

                                                           
 .ۼ٩۽ۻ/ ۼۺ/ ۻۼی ظىلوی و ؾايٍگاهی،  . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال بايىاو ٨كهیؽحهۻ

 .۽٧۽ۻ/ ٧ۺ/ ۺۼاق، به هًاوبث والؾت ظٕكت لیًبٕنٔ،بیايات ؾق ؾیؿاق گكوهی ال ؼىاهكاو پكوح ۼ.



 ۺۻۼ

 

ها هن هٝهك ا٠الی ایى بىؾيؿ. په، ایى هىئله که لو به ومث ه١ك٨ث، ٠لن، هٙال١ه، آگاهی، کىب ه١لىهات و  ؾاقيؿ؛ ٤كبی

 ۻه١اق٦ ظكکث کًؿ، بایؿ ؾق هیاو ؼىّؾ بايىاو ؼیلی شْؿی گك٨حه ٌىؾ و به آو اهمیث بؿهًؿ.

های لیاؾی ٌؿه اوث. ؾق ظ٭ی٭ث بایؿ ي بكای ؾ٨اٞ ال ظ٭ى٪ لياو، ١ْ٨الیثو جال  ی لو ی هىؤله ب١ؿ ال پیكولی اي٭الب، ؾق باقه

  ی وشىؾ بكای لو ٬كاول ایى جصلیل هن اهام بمقگىاق بىؾ که با همه ایكايی جصلیل ٌؿه اوث. پیً  گ٩ث که ب١ؿ ال اي٭الب، ال لو

ق ؾق اي٭الب اوالهی وهن بمقگی قا ای٩ا کكؾيؿ؛ ایكايّی هىلماو اقلي و اظحكام ٬ائل بىؾ. همیى بیًً بىؾ که هىشب ٌؿ لياو کٍى

ٌؿ؛ یا  بىؾ، به اظحمال لیاؾ ایى اي٭الب به ایى ٌکل پیكول يمی به ٘ىقی که اگك ظٕىق لياو ؾق يهٕث اي٭البی هلث ایكاو يمی

 پیكول يمی
 

٘ىق  شًگ هن همیى گٍا بىؾ. ؾق آهؿ. بًابكایى، ظٕىق لياو هٍکل ٌؿ، یا هٍکالت بمقگی ؾق وك قاه آو پؿیؿ هی اِال

ظال ؾق  گىيه بىؾه اوث. بًابكایى، جالي لیاؾی ٌؿه اوث؛ لیکى ؾق٠یى ظال هن همیى بىؾ، ؾق هىائل ؾیگك ال اْول اي٭الب جابه

های هًاوب بكای لياو کٍىقهاو، اللم اوث کاق ٨كهًگی  ، ق٨ٟ وحن ال لياو و ٨كاهن کكؾو لهیًه ، ظ٭ى٪ لو ی لو ی هىؤله باقه

 ۼکًن که به ایصاؾ ایى ٨ٕای ٨كهًگی کمٯ ٌىؾ. گیكؾ. هى اهكول با ایى يْیث ایى بعد قا هی بمقگی ايصام

آیؿ، ایى هعؿوؾیث بك٘ب٫ ٨ٙكت ايىايّی ليايه اوث؛ هن بكای هكؾها هعؿوؾیث  ؾق يٝام اوالهی هعؿوؾیحی که به وشىؾ هی

ی به ایى اوث که يیكوهای آيها هكل يكوؾ و  کًًؿه ها به کی٩یث ؾیگكی هعؿوؾیث اوث، کمٯاوث، به یٯ کی٩یحی؛ هن بكای لو

ؿ ٨کكی و ٠لمی و ٠ملی ؾق شاه١ه اي هی الم٭ؿوق ؾق شهث ؾقوحی به کاق بی٩حؿ؛ که آو و٬ث يحیصه ظحی ی لياو، که  ٌىؾ ٌق

 ۽اهكول ٌاهؿي هىحین.

 اعتسکام بًیاو خايُادٌ.1.24
 ؼايىاؾه،   ؼايىاؾه  های اقوپایی، بًیاو، به ؼا٘ك وقوؾ ٨كهًگ ی ٬بل ال اي٭الب ؾق ایى ؾو، وه ؾهه

 
هحململ ٌؿه بىؾ؛ ی١ًی ظ٭ی٭حا

آو اِالث و اقلي و ٠ٝمحی قا که ؾق اوالم و ٨كهًگ وًحی ها ؾاقؾ، ؾیگك يؿاٌث. و٬حی ؼايىاؾه هىث، همىك و هاؾق ٠ٕى 

ايىاؾه ی١ًی لو لیك وئال و اِلی اوث. لو ؾق ایى هصمى٠ه، شای بىیاق اواوی و ق٨ی١ی ؾاقؾ. به همیى ؼا٘ك، و٬حی اِل ؼ

 بایؿ ها بعد چیمی ؾق شای ؼىؾي ٬كاق يؿاقؾ. ایى هحململ اوث، ؾق آيصا هیچ
 
قوی آيها ؼیلی جؤهل و جؿ٬ی٫ هایی اوث که وا١٬ا

 ۾.بٍىؾ

 کیفی هسشماستماء.1.25
هىقی اوالهی اوث، ٬كاق ؾاقین. ی هعْكّم اي٭الب و هعْكّم اهام ظىیى ٕٞٔ که یکی ال هعّىالت آو يهٕث، يٝام شم ها ؾق آوحايه

هایی اوث که ؾق ها، هعْكمو ؾوقاو ٠مك ها و ٬بل ال ها، هح٩اوت اوث. ایى هعْكم  ال اي٭الب  های ٬بلهعْكّم ؾوقاو اي٭الب، با هعْكم

ا٠الی  بیًین. ظکىهث و ظاکمیث و گیكی، وأط و هعىىن اوث. ها يحایس هعْكم قا ؾق ليؿگی ؼىؾ هی آو، ه١ًا و قوض و شهث

 ۿی اوالم و ایصاؾ اهیؿ به بكکث اوالم ؾق ؾل هىح٩١ٕاو ٠الن، آذاق هعْكم اوث. کلمه

  خمؼٍ عشاعشی يماص تؾکیل.1.26
ث پایؿاق ؾق کٍىق جبؿیل ٌؿه اوث. ٬بل ال   اهكول به بكکث اي٭الب اوالهی و با هٍیاقی اهام بمقگىاقهاو، يمال شم١ه ًْ به یٯ و

و یکی ال بكکات اي٭الب اوالهی  -آًٌا يبىؾيؿ. ایى ل٧ٙ ؼؿا بك هلث ها بىؾ  ًا و ظ٭ی٭ث يمال شم١هيٝام اوالهی، هكؾم ها با ه١

 ٦ی ؾلگٍا به ومث ه١ًىْیث و آگاهی قا به قوی ؼىؾ بال کًین. که ها جىايىحین ایى ؾقیچه -ٌىؾ هعىىب هی

                                                           
 .٧٦۽ۻ/٧/ۺ۽،همایً بمقگ ؼىاهكاوبیايات ؾق  .ۻ

 .٧٦۽ۻ/٧/ۺ۽،همایً بمقگ ؼىاهكاو ؾق وقلٌگاه آلاؾیبیايات ؾق . ۼ

 .٨٦۽ۻ/۾/۽ۻ، ؾیؿاق گكوه کریكی ال لياو يؽبه بیايات ؾق . ۽

 .٦٩۽ۻ/ ۺۻ/ ٦ۻلياو، . بیايات ؾق ؾیؿاق با ا٠ٕای ٌىقای ٨كهًگی، اشحما٠ی ۾

ی و٠اٚ جهكاو و  ی شما٠ث و شاه١ه ی قوظايیث هباقل و هصمٟ قوظايیىو هباقل جهكاو، ٠لما و ائمه وؽًكايی ؾق ؾیؿاق با ا٠ٕای شاه١ه .ۿ

 .٦٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۻۻی هاه هعكم،  ا٠ٕای ٌىقای هماهًگی والهاو جبلی٥ات اوالهی، ؾق آوحايه

 .ۻ٨۽ۻ/ۿ/ۿی وكاوك کٍىق،  يمال شم١هبیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای وحاؾهای . ٦



 ۻۻۼ

 

 اػتکاف.1.27
همیٍه بىؾ. لهاو شىايی ها   ایى چیمها قا يؿاٌحین. ا٠حکا٦ های اي٭البی اوث؛ ها اول اي٭الب یکی ال قویً  ی ا٠حکا٦ پؿیؿه

 ا٠حکا٦ يؿیؿه بىؾمٖ -قویؿ، ؾق هىصؿ اهام ٬ن و٬حی ایام هاه قشب ٨كاهی
 

ٌایؿ پًصاه ي٩ك،  -آو هن ٨٭ٗ ٬ن؛ ؾق هٍهؿ هى اِال

٦ ٌكکث کًًؿ، آو هن ا٤لب هاهماق ي٩ك ؾق هكاون ا٠حکا ی ٠مىهی؛ ایًکه ؾه کكؾيؿ. ایى پؿیؿه ِؿ ي٩ك ٨٭ٗ ٘لبه ا٠حکا٦ هی

 ۻهای اي٭الب اوث. همه شىاو، شمو قویً

ؾاقاو ال هیاو شىايايًؿ.  ؾاق اوث، همه شا ؾق ظال ـکك و ؾق ظال جىْشه اوث و بهحكیى قوله اهكول ٌما يگاه کًیؿٖ همه شا قوله

 شلىات ٬كآو، شلىات ؾ٠ا، شلىات جىْول، شلىات جْٕكٞ و وؽًكايی
 

آیا با گفٌحه ٬ابل ه٭ایىه  های ٘ىاليی هىث. اِال

 ا٠حکا٦ يیم همیى  اوث؟ ا٠حکا٦
 

ؾق گفٌحه ؼیلی کن بىؾ؛ وؽث بىؾ، کاق هٍکلی بىؾ. بایؿ وه قول، قوله   ٘ىق بىؾ. اِال

 ۼکه ظأك يبىؾ. ق٨حًؿ؛ همه هايؿيؿ و ال هىصؿ بیكوو يمی گك٨حًؿ، ؾق هىصؿ هی هی

 اػتکاف دايؾدُیی.1.28
  ٯ هٝاهكی، هیکًًؿ به ی ها يگاه هی ب١ٕی

 
بیًًؿ یٯ چًؿ جا شىاو، یٯ چًؿ جا لو یا هكؾ، یٯ ٠مل ؼال٨ی ايصام ؾاؾيؿ، ٨ىقا

ها بكویؿ،  گفاقيؿ؛ ایى ٤لٗ اوث. هكؾم به ه١ًىیات جىشه ؾاقيؿ. ٌما همیى قولها به هىاشؿ ؾايٍگاه قویً یٯ ٬ٕاوت کلی هی

جكیى،  کًًؿ. یکی ال ٌلى٢ هی  قويؿ ؾق هىاشؿ ا٠حکا٦ ی ها هیهاچه ؼبك اوث. ال ٨كؾا شىاو  ببیًیؿ ؾق ایى قولهای ا٠حکا٦

ىقجكیى هكاکم ا٠حکا٦ های هاوث؛ ٤یك ال هىاشؿ ٠مىهی و هىاشؿ بمقگ، که همه ؾق آو ٌكکث  ، هىاشؿ ؾايٍگاه گكهحكیى و پٌك

بؿهین، ٬ٕاوت کًین، جىايین جٍؽیُ  هاوث که ها هیی ظكکث هكؾم به ومث ه١ًىیث اوث. با ایى ؾهًؿه کًًؿ. ایى يٍاو هی

کًؿ؛ و همه ؾق لیك پكچن  ی اب١اؾ، کٍىق ؾاقؾ پیٍك٨ث هی ظکن کًین به ایى که کٍىق ها، هلث ها، ؾق ظال پیٍك٨ث اوث. ؾق همه

ی ؾ٠ىت الهی ایى هكؾ بمقگ، ایى ايىاو واال، ایى شايٍیى بع٫ پیاهبكاو و اولیاء الهی. ایى هكؾ بمقگ قاه قا ؾق  اوالم و ؾقوایه

 ۽ل هلث ها بال کكؾ.ه٭اب

اوث، ٌایؿ ؾق هىصؿ اهاّم آو قول، ؾه   ی قشب که قولهای ه١كو٦ ا٠حکا٦ ی ٬ن، ایام يیمه ی ٠لمیه ؾق ؾوقاو شىايی ها، ؾق ظىله

کكؾيؿ؛ ایى کاق ه١مىل يبىؾ، بلؿ  هی  ا٠حکا٦ -ی ٠لمیه، که ٬ن باٌؿ آو هن ؾق هكکم ظىله -ي٩ك، پايمؾه ي٩ك، بیىث ي٩ك ٘لبه

کًًؿ،  هی  ها ا٠حکا٦ ؾق هىاشؿ ؾايٍگاه -ؾؼحكاو و پىكاو -های کٍىق، هماقاو ي٩ك ال شىاياو ؾايٍصى اهكول ؾق ؾايٍگاه يبىؾيؿ.

کًًؿ؛ هىاشؿ بمقگ و هصاهٟ بمقگ که شای ؼىؾ ؾاقؾ.  کًًؿ، با ؼؿای ؼىؾ اقجباٖ بك٬كاق هی کًًؿ، ؼلىت هی وه قول ٠باؾت هی

قوال اوث با اظىان هىئىلیث. ایى ه١ًىیث  ىیث اوث، اها ه١ًىیث ها همكاه و هنها ه١ًىیث اوث. کٍىق ها اهل ه١ًایى

ی به  وشه يبایؿ ها قا ال هىئىلیث ٠ٝین اي٭البّی ؼىؾهاو شؿا کًؿ، بلکه کمٯ به ظكکث اي٭البی اوث. آو کىايی که با جکیه هیچ به

لؾائی کًًؿ، شىاياو قا ال  کًًؿ، شىاياو قا ویاوث لؾائی کًًؿ شاه١ه قا ویاوث ؾیًؿاقی و با ٠ًىاو کكؾو ؾیًؿاقی، و١ی هی

 ۾قويؿ، ؾچاق ايعكا٨ًؿ؛ ایى اب١اؾ با همؿیگك اوث. کًًؿ، قاه ؼٙا هی های کٍىق ؾوق يگه ؾاقيؿ، اٌحباه هی ظٕىق ؾق ٠كِه

 ايمالبی -هًشدیًی.1.29
کًن؛ چیمهایی هن وشىؾ  ًؿه هصال ؾاقم و ؾقٮ هیجا آيصایی که ب - ی هًكؾیًی کًن که ب١ؿ ال اي٭الب ؾق لهیًه البحه هى ايکاق يمی

ی ؾقوث ٌؿه اوث که هى ال کىايی که ؾق ایى لهیًه -٨همین ؾاقؾ که ها به ٠ًىاو یٯ هىحمٟ ٌایؿ ؾقوث يمی ها کاق  آذاق بااقٌل

که کاقگكؾايی های ٠الی قا، ٠الی بالی کكؾيؿ؛ چه آيهایی کًن؛ چه بالیگكهایی که ي٭ً کكؾيؿ، ال ا٠ما٪ ؾل وپاوگماقی هی

 واقؾ  ايؿقکاقايی که ؾق لهیًه ی ؾوث ها قا يىٌحًؿ؛ چه ب٭یه ياهههایی که هحى ٨یلن کكؾيؿ؛ چه آو
 
های گىياگىّو کاقهای هًكی وا١٬ا

ی ٌؿه که به ا٘ی، ْ٘كاظی و ٤یكه، کاقهای بااقٌل ْٙ  ۿوشه قوا يیىث ايىاو آيها قا ياؾیؿه بگیكؾ.  هیچ بىؾيؿ. ؾق يْ٭اٌی، ؼ

                                                           
 .۾٨۽ۻ/ ۿۺ/ ٨ۼی جهكاو،  های يمال شم١ه بیايات ؾق ؼٙبه ۻ.

 .٧٦۽ۻ/ ۺۻ/ ۼۻی جهكاو،  های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبهۼ

 .ۻ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون والگكؾ قظلث اهام ؼمیًیٕقهٔ،  ۽.

 .ۺ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق بیىث و ؾوهیى والگكؾ اهام ؼمیًیٕقهٔ،  ۾.

 .ۺ٨۽ۻ/ۿ/ۻؾیؿاق اِعاب ٨كهًگ وهًك، بیايات ؾق . ۿ



 ۼۻۼ

 

 يؾش َ کتابهًگ فش.1.31
ؾق کٍىق ها بٙىق چٍمگیك باال ق٨حه اوث ولی آيچه اکًىو ؾاقین   آهاق جىلیؿ و يٍك و ٔبٗ و ؼىايؿو کحاب  په ال پیكولی اي٭الب

 ۻ. ی هلث بمقگ و پكجىاو و هىٌمًؿ ها اوث، بىی کن و ياچیم اوث ؾق بكابك آيچه ٌایىحه

 الوللثیي فشٌّگ.2

 َ اخالق تبشافشاؽتى پشچن هؼًُیّ .2.1
ه٩حؽك اوث که ١ٌاق   اوالهی  ايؿ، يٝام ج٭ىایی گكایی و بی ٠ؿالحی و هاؾی ها هٝهك اوحکباق و لوقگىیی و بیؾق ؾيیایی که ظکىهث

ی ؼىؾوكايه یا قیاوث هبحًی بك يیكيگ و ٜاهكوالی، که والیث و هعبث و  ؾهؿ و ظکىهث قا يه ولٙه ظاکمْیّث ج٭ىا و ه١ًىیث هی

ی ه١یاقهای قائس ال ٬بیل لوق و پىل و جبلی٣ّ ؾقو٢، ٨٭اهث و ٠ؿالث قا ه١یاق ظاکن  ؾايؿ، و بصای همه یمايی هیپیىيؿ ٬لبی و ا

  ۼًٌاوؿ. هی

و ؾیى قا بك ليؿگی بٍكی بكا٨كاٌحه و ؾق ؾوث گك٨حه. ایى، ؼیلی ههن اوث. ؾقوث اوث که   ه١ًىیث  هلث ایكاو پكچن ظاکمیّث 

، بؽّىَ ؾق همیى کٍىقهای ٤كبی و هاؾی، ال هاؾیث ؾلها ؾق همه ي٭اٖ ؾياهكول ايىاو
 
ايؿ؛ ؾلٍاو بكای یٯ  لؾه ٌؿه یا ج٭كیبا

ها وكؾقگن ؾيبال چیمی وقای ایى ٜىاهك هاؾی و ایى لفات ليؿ و شىاو پك هی -ًٌاوًؿ که ؾقوث هن آو ه١ًىیث قا يمی -ه١ًىیحی

 ۽هاؾی هىحًؿ که بكای آيها ٠اؾی ٌؿه؛ ؾيبال ه١ًىیحًؿ.

گكی ٬ابل جؤهیى  شمهىقی اوالهی پكچن ه١ًىْیث و اؼال٪ قا بلًؿ کكؾ. بكا٨كاٌحى پكچن اؼال٪، ٨٭ٗ ال هىٟٔ هى٠ٝهيٝام 

، ایى پكچن ؾق ؾيیا بكا٨كاٌحه ٌؿه اوث. اهكول ها ؾق هًبكهای ٠ٝین شهايی و  يیىث؛ با ظكکث ٠ٝین و ا٬حؿاق ياٌی ال ظٕىقهكؾم

اوالهی اوث. ٬بل ال پیكولی اي٭الب  گىیین و ایى به بكکث يٝام شمهىقی ا وؽى هیهالمللی، ال ٠ؿالث و هٝلىهْیث هلث بیى

ی ایى ظكکث ٠ٝین شهايی  جىايؿ پٍحىايه ها هیها و شاوها و شىنو بىیس ظ٭ی٭ّی ؾل  اوالهی، چًیى چیمی يبىؾ. ظٕىقهكؾم

 اوالهی اي٭الب هكهىو شهاو، وكجاوك ؾق ه١ًىیث قوض بیؿاقی و گىياگىو کٍىقهای ؾق اوالهی ]بًابكایى[ بیؿاقی ۾باٌؿ.

 ۿ.اوث

 سؽذ ایماو اعالهی.2.2
ی ه١اق٦ اوالهی و به ؼّىَ ه١اق٦ ياب  ی ٠الن، ؼىؾ قا به وكچٍمه ها ايىاّو هٍحا٪ ؾق پًس ٬اقه ی اؼیك هیلیىو ؾق ؾو ؾهه

آهؿو شمهىقی اوالهی ؾق ایكاو، پؿیؿٌٯ  ايؿ. بی الْىالمٔ قوايیؿه و ال آو ویكاب گٍحه و بؿاو ایماو آوقؾه اهل بیث ٠ٕلیهن

ؿ ایماو ك  جكیى يٍايه ظال یکی ال بكشىحه اوالهی ؾق شهاو و ؾق ٠یى  ؼىؾ یکی ال ٠ىاهل ایى ٌکى٨ائی و ٌق
ْ
ی گىحكي ج٩ک

 ٦اوالهی ؾق اهحؿاؾ جاقیػ اوث.

 ظاؾذه ایى اي٭الب
 
ه به اظکام  يٝیكی اوث. ظکىهث جٍکیل ٌؿ، يٝام اوالهی پیاؾه گكؾیؿ و ی بی ، ايّا٨ا

ْ
قول به قول بعمؿ الل

اوالهی آ٤ال ٌؿه   ایماو  ايؿ و ظكکث به ومث گىحكي های هىلماو بیؿاق ٌؿهٌىین و بایؿ هن بٍىین. هلث جك هی اوالهی يمؾیٯ

 ٧اوث. ایى، آو چیمی اوث که جاکًىو ٌؿه اوث.

                                                           
 .۾٧۽ۻ/٦ۺ/ۻۼپیام به هًاوبث گكؾهمایی کحاب و کحابؽايه،  ۻ.

 .٧٧۽ۻ/ۼۻ/۽ ،ی وىم هصله ؼبكگاو پیام به هًاوبث اولیى اشالن ؾوقه .ۼ

 .٨٦۽ۻ/ۼ/٩ۻ، آهىلاو وكاوك کٍىق های اوالهی ؾايًؾیؿاق ايصمىبیايات ؾق  .۽

 .ۺ٨۽ۻ/٨/ۻۼ، ٨كهًگی ٠لىیىو -کًًؿه ؾقاقؾوی قلهی  اشحماٞ يیكوهايبىیصی ٌكکثايات ؾق بی .۾

 .۾٧۽ۻ/۽ۺ/۾ۻ، هٔ.بیايات ؾق هكاون ٌٍمیى والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی ٕق ۿ

 .٧٧۽ۻ/ ٨ۺ/ ۿۺهای هًؿٔ ،  . پیام به گكؾهمایی شم١ی ال پیكواو اهل بیثٕؼىشه٦

 .٦٩۽ۻ/ ۼۻ/ ۼۼی هاه هباقٮ قهٕاو، ی شما٠ات و و٠اٚ ي٭اٖ هؽحل٧ کٍىق، ؾق آوحايه و، ائمهوؽًكايی ؾق ؾیؿاق با شم١ی ال قوظايیى ٧.



 ۽ۻۼ

 

 خُاهیػذالت َ اعالهی هُیت ازیای.2.3
ؼىاوحًؿ با ٜلن  های ٤یكجمًؿايی قا که هیی ؼىؾ، ال یٯ ٘ك٦ به هباقلاو ؾيیا اهیؿ ؾاؾ و ؾلاي٭الب اوالهی ایكاو، په ال پیكول

قا به هلحهای هىلماو بكگكؾايؿ. ؾق ایى   اوالهی  ی ٠الن هباقله کًًؿ ليؿه کكؾ و ال ٘ك٦ ؾیگك، هىیث و شىق و ياهكؾی ؾق هك ي٭ٙه

لهاو با ایى جؤذیك، یٯ جؤذیك ؾیگكی  ؾق همه شای ؾيیا گفاٌث. اها هن هیچ ٌکی يیىث. ایى جؤذیك هربحی بىؾ که اي٭الب اوالهی

ی ٔؿ  ی اوالم قا بیؿاق کكؾ و به آياو جصكبه ؾاؾٖ ؾٌمى کیىث؟ شبهه هن ؾق ؾيیا به شا يهاؾ و آو ایى بىؾ که ؾٌمًاو شبهه

لن. یٯ قول هٝهك اوحکباق، اهكیکا و های هىلٗ ٠اگىیین؛ ٬ؿقت هی» اوحکباق«که ها به آو  اوالهی اوث؛ اوحکباق اوث؛ هماو

های ٔؿ هكؾهی، های هكجصٟ، ٬ؿقتٌىقوی بىؾيؿ. اهكول که ٌىقوی يیىث، اهكیکا ؾق قأن اوحکباق ٬كاق گك٨حه اوث. ٬ؿقت

ؾايًؿ، همه ؾق  ؼىاهًؿ و ؾيیا قا هح١ل٫ به ؼىؾ هی های ١ٔی٧ قا ؾق هٍث ؼىؾ هیهایی که هلثهای هحصاول، ٬ؿقت٬ؿقت

ها ب١ؿ ال اي٭الب اوالهی، هصكب ٌؿيؿ و  قووث. ایى ها قوبه ايؿ و اوالم و اي٭الب اوالهی با ایى وحکباق ذبث يام کكؾهی ا شبهه

های ٠ٝین اوالهی يؿاٌث. ؾق ای يىبث به ظكکث جصكبه پیؿا کكؾيؿ. و٬حی اي٭الب اوالهی پیً آهؿ، اوحکباق هیچ جصكبه

ا ایى اي٭الب و ایى هباقله، وا١٬ه و ظكکث ٠ٝیمی بىؾ که اوحکباق ؾق ه٭ابلً های ياهًىصمی پیً آهؿه بىؾ؛ اهگفٌحه ظكکث

 ۻ٤ا٨لگیك ٌؿ.

ؼىاهی بلًؿ ٌؿه اوث، ایى اي٭الٓب آيصا قا با ؼىؾ و ال ؼىؾ و اوث. ؾق ؾيیا هكشا که يؿای ٠ؿالث» ٠ؿالث«پیام ؾیگك اي٭الب، 

ؼىاهاو  ؼىاهاو، آلاؾین، همكاهی کكؾه اوث. بىیاقی ال ٠ؿالثؼىاهاو ٠الشىیاو و ٠ؿالث هحًاوب با ؼىؾ یا٨حه اوث و با ظ٫

و قاوث » ها ال اي٭الب ٌما ایى ؾقن قا آهىؼحین«گىیًؿ  ی ٠الن، هی گايه های پًس و هباقلاو با ٜلن و جب١یٓ ؾق ٌك٪ و ٤كب و ٬اْقه

های كای اْهث اوالهی و شىاهٟ و هلثؼىاهی. پیام بمقگ و ههنِّ اي٭الّب ها بگىیًؿ. ایى هن یٯ پیام اوث؛ پیام ٠ؿالث هی

اوث. ایى، پیام » ، بالگٍث به اوالم، بیؿاقی هىلماياو و بالگٍث به يهٕث اوالهی اوالهی  اظیای هىْیث«هىلماو، ٠باقت ال 

ْٗ و هکحب بىؾ.بمقگ اي٭الب ها به هلث ن بمقگ ایى ؼ
ْ
 ۼهای هىلماو اوث که اهام و پیٍىای بمقگ ایى قاه و ه١ل

ا٠ن ال  -های هىلماو، ؾق هكشای ؾيیای هلث های هىلماو بىؾ. اهكول همهؾق هلث  اوالهی  گ اي٭الب ها، اظیای هىْیثپیام بمق 

کًؿ و  ی ؾبىحايی ا٨حؽاق هی کًًؿ. اهكول ؾق ٬لب اقوپا، ؾؼحك هعْصبه به هىلمايی ؼىؾٌاو ا٨حؽاق هی -اقوپا، اهكیکا و آویا

اهكول هلحی هرل هلث بىوًی هكلگىیى، ؾق ٬لب اقوپا، با وشىؾ ایى » ظصاب به هؿقوه بكوم.ؼىاهن با  هى هىلماين و هی«گىیؿ:  هی

کًؿ،  ؼىاقت ایى هىلمايی قا هن جعْمل هی». هى هىلماين«گىیؿ:  ایىحؿ و هی همه ؾٌمًی و ٨ٍاقی که ٠لیه آو هىث، هی

هایٍاو به اوالم، هصبىقيؿ اٜهاق هلث ایىحؿ. قإوای کٍىقهای اوالهی، به ؼا٘ك گكایً ؼىقؾ؛ ولی هی چىبً قا هن هی

هىلمايی کًًؿ و ؾم ال هىلمايی بميًؿ. اهكول قإوای اوحکباقی کٍىقهای هىحکبك هن، بكای ایًکه ؾل هىلماياو قا به ؼىؾٌاو 

ای جٝاهك هن گىیًؿ؛ اْها بك  گىیًؿ و به لباو هی البحه ؾقو٢ هی» ؾاق اوالهین. ها با اوالم هىا٨٭ین و ٘ك٦«گىیًؿ:  شلب کًًؿ، هی

، اقشمًؿ و بمقگ اوث. چىو اهكول اوالم ٠میم  اوالهی  ليًؿ. چكا؟ چىو اهكول اوالٓم ليؿه و هىْیث که ٌؿه اوث، ایى ظك٦ قا هی

ك اوالهی، قول به 
ْ
ؿ اوث و به ٨ٕل پكوقؾگاق، ایى ظكکث آلاؾی اوالهی و پیٍك٨ث ج٩ک اوث. چىو اهكول ظكکات اوالهی قو به ٌق

 ۽جك ؼىاهؿ ٌؿ. ٬ىیقول ؾق کٍىقها 

 های تفکش هادیتى پایٍغدسهن ؽک.2.4
 ال ظؿوخ یٯ اي٭الب

 
ؾیًی و اوالهی و جٍکیل یٯ يٝام ویاوی و اشحما٠ی بك   ؾق وٙط شهاو هن، چه آو چیمی که هىح٭یما

اوالم و ٤یك اوالمٔ ی ٠ٝیمی بىؾ و ؾيیا قا هحىشه ؾیى و باليگكی به هىائل ؾیًی ٕ که ؼىؾ ایى، ظاؾذه -ٌؿ هبًای ؾیى ياٌی هی

گىيه بىؾ. ی١ًی ؾق هن ٌکىحى  و چه آيچه که ب١ؿها به ِىقت ٤یك هىح٭ین، اذك اي٭الب ها بىؾ که پیً آهؿ، همیى -کكؾ هی

ؼؿایی قا به ِىقت یٯ هکحب و ٨کك و يٝن اشحما٠ی ؾقآوقؾه و یٯ  ؛ آو ج٩کكی که هاْؾیگكی و بی های ج٩کك هًحٝن هاْؾی پایه

                                                           
 .ۻ٧۽ۻ/ۻۻ/٨ۻ ،ی ٨صك و ٬ٍكهای هؽحل٧ هكؾم ؾق قول يیمه ١ٌباو ؾیؿاق ههماياو ؼاقشی ؾههبیايات ؾق . ۻ

 .۾٧۽ۻ/۽/۾ۻٕقهٔ، هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیبیايات ؾق  .ۼ

 . ۾٧۽ۻ/۽ۺ/۾ۻوالگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، كاون بیايات ؾق ه .۽



 ۾ۻۼ

 

ی ؾيیا اقایه کكؾه بىؾ و ایًکه چًیى ج٩کكی اوث که ليؿگی  به آو ؾاؾه بىؾ و با ؾهاو ُپك و اؾ٠ای لیاؾ، به همهآقایً پىالؾگىيه 

 ۻکًؿٖ هكؾم قا اؾاقه هی

 اعالم ديیای دس دیًیشتفکّ  تشَیح.2.5
 هىث؛ اهكول که يبىؾ ایى ؾيیا ؾق اوالم ؤٟ قویؿ، پیكولی به اي٭الب ایى که قولی آو. اوث ٌؿه ؾیگكی ؾيیای ؾيیا، بالٌک

 ٌما که يبىؾ ایى هن کٍىق همیى ؾاؼل ؾق ؾاقی   ؾیى و ؾیى و اوالم ؤٟ ٌؿ، ٌكوٞ يهٕث ایى که قولی آو. بىؾ هح٩اوت ؼیلی

 ؼصالث ؾاقی   ؾیى ال ؾاقها   ؾیى ظْحی شىحًؿ؛   هی بكائث ؾیى ال بىؾ؛ هًموی و هٝلىم و ٤كیب ؾیى، کًیؿ؛   هی هٍاهؿه اهكول

 که بىؾ ایى شىاو یک ال ؾیًی ج١كی٧ بمقگحكیى که بىؾ قویؿه شایی به ؾیًی ٔؿ بلکه ؾیًی ٤یك ٨كهًگ ؤٟٖ ؿيؿکٍی   هی

 آلىؾه گًاه به قا کٍىق ایى ؾیىاق و ؾق. بىؾ ؼؿا ال ؾوقی و اوالم ال ؾوقی ومث به چیم همهٖ اوث يمالؼىاو شىاو ٨الو بگىیًؿ

 و يبىؾ؛ ؼبكی ؾیى هؿ٨های ومث به ٠مىهی ظكکث ال ؾیى، قوض ال ؾیى، بىا٘ى ال اها بىؾ؛ هع٩ىٚ ٜىاهك ال ب١ٕی. بىؾيؿ کكؾه

 ؾیگك کٍىقهای ب١ٕی ؾق. بىؾيؿ گىياگىو کٍىقهای ؾق هىلماو هكؾهاو جكیى   هحؿیى ال یکی هكؾهً که بىؾ ایكاو ؾق ایى

 ؾقٖ هىلمايًؿ که آهؿ   يمی یاؾٌاو اوالهی کٍىقهای وكاو. بىؾ بؿجك ؤٟ هن شاها ب١ٕی ؾق بىؾ؛ ایًصا هرل ؤٟ اوالهی،

  که چیمی اوالهی، قومّی  و ویاوی هصاهٟ
 
 ايصام اوالهی جٝاهك یک و ظكکث یک که بىؾ ایى آهؿ،   يمی کىی یاؾ به هٙل٭ا

  بٍىؾ؛ شلىگیكی اوالهی ٔؿ جٝاهك یک ال یا بگیكؾ،
 

 که اوث قویؿه شایی به کاق اهكولٖ يبىؾ هٙكض اوالم ٠ًىاو به چیمی اِال

 قا هكؾم ؾاقی   ؾیى که آيهایی اوث؛ ویاوی ؾٌمًاو يیىث؛ ا٠ح٭اؾی و ٌؽّی و ٨كؾی ؾٌمًاو هًٝىق، ؾیى و اوالم ٌمًاوؾ

 یاؾ ؼٙكياک ی   پؿیؿه    یک ٠ًىاو به ٠الن، وٙط ؾق ؾیى گىحكي ال بیًًؿ   هی ؼىؾ ٌهىات و هاهىن و ا٘ماٞ ه٭ابل ؾق وؿی

 ۼکًین. جىشه یؼیل وا١٬یث ایى به بایؿ هاٖ کًًؿ   هی

اها يگاه  -جك ؾق بیى ب١ٕی ٤لیٛ، ؾق بیى ب١ٕی ق٬ی٫ -يام اوالم و ظ٭ی٭ث اوالم، به ٌکل ٨كؾی ؾق وكاوك ؾيیای اوالم بىؾ

٠ًىاو یٯ هىشىؾ ٠ٝین و ؾاقای اوح١ؿاؾ ٨كاواو و ٬اؾق به ظكکث و بیؿاق ٌؿو، يگاهی  اوالم به ؾيیا، به هلث و به اْهث اوالهی به

ك ؾق ؾيیای  كاو اوالهی قیٍه گك٨ث و ٜاهك ٌؿ و به همهاوث که ؾق ای
ْ
ی ؾيیا اٌا٠ه کكؾ. يگاه به اوالم ال ایى ؾیؿ و جكویس ایى ج٩ک

كی که ظکىهحی به وشىؾ آوقؾه اوث که جىايىحه آلاؾی، هكؾم -اوالم
ْ
واالقی و ظکىهّث هْحکی به آقاّء هكؾم قا ال ؾقوو ه٩اهین و  ج٩ک

های پیً ال لهاو ها واب٭ه ای ال ؾيیای اوالم ؾق لهاو ها و الا٬ل ٬كو چیمی اوث که ؾق هیچ ي٭ٙه -ج١الین اوالم بیكوو آوقؾ

ؾق ـهى هكؾم وشىؾ ؾاٌث،  -٠ْباوی و اهىی -يؿاٌحه اوث. آيچه ال ظکىهث اوالهّی ؾوقاو ؼل٩ای ٠رمايی و ؼل٩ای ٬بل ال آو

ی هح٩اوت اوث. ایى  کًؿ، به هث با ؾیؿ ایكاو اوالهی ؾقٮ هیه٩هىم ؾیگكی بىؾ که با ه٩هىهی که اهكول ؾيیای اوالم ال ظکى
ْ
کل

که ؾق  -٨كهًگ ؾیًّی بكؼاوحه ال يٝام اوالهی که ؼىؾ هًٍؤ يٝام اوالهی هن بىؾه اوث و ظكکث به ومث وظؿت اوالهی

ك، یکی ال چیمهایی که وشىؾ ؾاقؾ، وظؿت اْهث اوالهی اوث؛ ی١ًی يگاه اوالم به اْهث به
ْ
 -ی واظؿ او یٯ هصمى٠ه٠ًى همیى ج٩ک

آوق آو، اي٭الب اوالهی  ای ؾق ؾيیای اوالم و ؾق شىاهٟ اوالهی، چیمی اوث که پیام و همچًیى پكهیم ال اؼحال٨ات ٬ىهی و ٘ای٩ه

 ۽ها قا يبایؿ ٨كاهىي کكؾ. ها يبایؿ ٩٤لث يمىؾ و ایى بىؾ. ال ایى

 های هغلماو با یکذیگشتآؽًایی هلّ .2.6
های هحماؾی اوح١ماق ؾق هًؿ کًؿ. وال های هىلماو قا باهن آًٌا، و يىبث به یکؿیگك ؾلىىل و ٠ال٬هاي٭الب ها جىايىث هلث

هیاو کٍىقهای اوالهی کاق کكؾ، جا آيها قا ال هن شؿا کًؿ و یا ؾق ه٭ابل یکؿیگك ٬كاق ؾهؿ؛ ٨اقن ؾق ه٭ابل ٠كب، هك ؾو ؾق ه٭ابل 

های ؾیگك هىلماو. اوح١ماق ٬ّؿ ؾاٌث با ایى کاق، بیى کٍىقها و بل هلثجكٮ، هك وه ؾق ه٭ابل هلث پاکىحاو، و همه ؾق ه٭ا

ی  يٍايؿه بیًیؿ ب١ٕی ال وال٘یى و قإوای ؾوث ها، هكلهای ش٥كا٨یایی و يژاؾی و هلی به وشىؾ آوقؾ. ایًکه اهكول هیؾولث

های اوح١ماقی قا ؾيبال و قويؾهًؿ، ؾق اِل هماو ؼٙىٖ  گكایی قا ؾق ؾيیا وك هی گكایی و ٬ىهیث ٨كیاؾ هلیثاوح١ماق

کًًؿ. هی

                                                           
 .٦٨۽ۻ/ ۻۻ/ ۻۺؾق ؾیؿاق با اواجیؿ، هىئىالو، ٨ٕال و ٘الب بًیاؾ ٨كهًگی با٬ك ال١لىمٕٞٔ ،  بیايات. ۻ

 .ۺ٧۽ۻ/ۼۻ/ۻۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال قوظايیىو، ۼ

   .ۼ٨۽ۻ/٩/٦ۻ، ؾیؿاقا٠ٕای هصله ؼبكگاوبیايات ؾق .۽



 ۿۻۼ

 

کًًؿ که  های اوالهی، به بكکث اي٭الب ایكاو اظىان هیها قا باهن آًٌا و يمؾیٯ کكؾ. اهكول کٍىقها و هلثاي٭الب ها هلث

ايٍاو اگك وشؿاو و ایم -های ٠كب، پیً ال آيکه به ٠كب بىؾو ؼىؾ ا٨حؽاق کًًؿی هىلمايی ؾق آيها ليؿه ٌؿه اوث. هلث قوظیه

های هىلماو آویا يیم به ی هًؿ و آ٨كی٭ا و وایك هلث کًًؿ. هلث هىلماو ٌبه ٬اْقه به هىلمايی ؼىیً ا٨حؽاق هی -آلاؾ باٌؿ

ۻکًًؿ. هىلمايی ؼىؾ ا٨حؽاق هی


 های هغلماو  تایداد اهیذ دس هلّ .2.7
ؾق ٌك٪ و ٤كب ٠الن و ؾق   کكؾه اوث. اگك هىلماياوؾيیا قا اهیؿواق   بكاؾقاو و ؼىاهكاوٖ اي٭الب بمقگ اوالهی ها، جمام هىلماياو

کًًؿ، به ؾلیل اهیؿی اوث که ظكکث  ٌىيؿ و هرل هلث ایكاو ٠ماؾاقی هی آویا و اقوپا و آ٨كی٭ا، بكای اقجعال اهام ٕقهٔ ٠ماؾاق هی

وها و اهیؿهای ؼىؾٌاو به ظىاب های آيها به وشىؾ آوقؾه اوث. آيها اهام بمقگىاق ها قا هٝهك آقل هلث ایكاو به قهبكی اهام ؾق ؾل

های هىلمايها اهیؿ به وشىؾ آوقؾه اوث. ها بایؿ ایى کكؾيؿ. اي٭الب ها ؾق ؾل گىيه ٠ماؾاقی هی آوقؾيؿ؛ لفا ؾق ٤ن آو ٠میم، آو هی

ه ومث اهیؿواقی قا ظ٩ٛ کًین. ؾق ِىقجی ایى اهیؿ ظ٩ٛ ؼىاهؿ ٌؿ که ؾق هماو ؼٗ و قاهی که اهام ٠میم، هلث و هىئىالو قا ب

 چیم يحكوین. ی هىیك بؿهین و ال هیچ اهؿا٦ اي٭الب ظكکث ؾاؾيؿ، اؾاهه

ق٤ن جٝاهك به ٬ؿقت، ٬ؿقجمًؿ يیىث. ٬ؿقت اوحکباق، ٬ؿقت هاْؾی اوث، و ٬ؿقت هاْؾی جىاو ه٭ابله با ٬ؿقت ه١ًىی  ؾٌمى ٠لی

های واالی اوالم و اي٭الب و همه ؾق قاه هؿ٦ های یٯ هلث باهن یکی باًٌؿها و لباوها و ؾوثو ايىايی قا يؿاقؾ. آيصا که ؾل

جىايًؿ ٔكبه واقؾ کًًؿ و آيها قا ال هیؿاو ؼاقز واليؿ. ؾه وال  ها يمیاظىان هىئىلیث کًًؿ، اوحکباق شهايی و ؾیگك ٬ؿقت

 ۼالجك ق٨حه اوث.کًؿ؛ اها ذبات ها قول به قول بیٍحك ٌؿه و ٬ؿقت کاقی ها با گیكی هی اوث که اوحکباق يىبث به هلث ایكاو وؽث

 خزب للُب هغلمیى.2.8
جىايیؿ ج٭ىیث کًیؿ. به بكکث بّیكت اوث؛ بّیكت و ؼىؾآگاهی قا هكچه  ایى ه٭اوهث به بكکث ایماو اوث؛ ایمايحاو قا هكچه هی

ؾق   والما  جىايیؿ بیٍحك ؾيبال کًیؿ. پكچن جىايیؿ بیٍحك کًیؿ. به بكکث وظؿت و همبىحگی اوث؛ ایى ٠اهل بمقگ قا هكچه هی هی

به اهحمال ؾقآهؿه و ؾيیای اوالم و ؾل ِؿها هیلیىو ايىاو قا به ؼىؾ شفب کكؾه اوث. ایى پكچن قا ال ؾوث يؿهیؿ؛   ایكاو

 ۽هىحعکن يگهؿاقیؿ.

 اعالهی ايمالب يفُر فشهًگ فذَس َ.2.9
که ؾيیای اوالم و اْهث  ايًؿ جا و٬حیؾ ٘ىق کاهل قوىغ و ي٩ىـ کكؾه اوث. ؾٌمًاو هی اوالهی ؾق ؾيیای اوالم به  اي٭الب  ٨كهًگ

بكای هكؾم هؿ٦ و  -به ج١بیك اهام قاظل -اوالهی ه١ح٭ؿ به اوالهًؿ و ٨كهًگ ٬كآيی بك ـهى آيها ظاکن اوث و اوالم ياب هعْمؿی

 ۾ايؿ اوالم قا ؾق ا٨کاق ٠مىهی ؾيیا ؼكاب کًًؿ. جىايًؿ کاقی ال پیً ببكيؿ. لفا و١ی کكؾه آقهاو اوث، يمی

 های ايمالبیذ گشایؼ بٍ هزهب دس زشکتسؽ.2.11
 ١ٌاق شًبً همبىحگی ؾق لهىحاو که هاؾق همه

 
ی ٬ٕایای  ؾق اقوپای ٌك٬ی، ظىاؾخ ال یٯ ؼاوحگاه هفهبی آ٤ال ٌؿ. اِال

اقوپای ٌك٬ی اوث ٠باقت ال ؾقؼىاوث ايصام ٠ملیات ؾیًی و جٍكی٩ات هفهبی ؾق کلیىا بىؾ. ؾق وال ؾوم اي٭الب ها ی١ًی 

آهؿ که بكایماو ؼیلی شالب بىؾ. آو قول، ها ؾق ٌىقای اي٭الب بىؾین. جعلیل ها ؾق آو قول،  ؼبكهایً بكای ها هی ٨ۿل هماو وا

]اي٭الب  ی ال ؾيیا، با قوی کاق آهؿو یٯ ظکىهث هفهبی بك اوان یٯ اي٭الب هفهبی ؾق ایى ي٭ٙه  هفهب  به  ایى بىؾ که گكایً

ها قا به ٠ًىاو يٝك  ها قا يبایؿ ؾوث کن گك٨ث. هى ایى اقجباٖ يیىث. ایى ه به ؼىؾي کكؾ بیکه ؾيیا قا جکاو ؾاؾ و هحىش اوالهی[

 ۿکًن. گىین؛ به ٠ًىاو یٯ اظحمال که ؾق ؼىق پیگیكی اوث، هٙكض هی يمی

                                                           
 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۼۻهای ایالم و ٨اقن و گكوهی ال ٘الب پاکىحايی، ؾق هكاون بی١ث ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم اوحاو بیايات ۻ.

 .٦٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۺ۽ؾق هكاون بی١ث قوظايیىو، هىئىالو و ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم آـقبایصاو ،  بیايات .ۼ

 .ۼ٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ٩ۼکكبال،  ۿۼ. بیايات ؾق اشحماٞ بىیصیاو و وپاهیاو لٍکك ۽

 .ۼ٨۽ۻ/ۻ/ۻ، اشحماٞ هكؾم هٍهؿ ؾق ظكم ه٭ؿنات ؾق بیاي. ۾

 .٦٩۽ۻ/ ۿۺ/ ۻۺ.بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو ولاقت اهىق ؼاقشه و و٩كا و کاقؾاقاو شمهىقی اوالهی ایكاو،ۿ



 ٦ۻۼ

 

 اختوبػی.3

 اختماػی ػذالت.3.1
ب١یٓ و ٨٭ك و شهل و هعكوهیث و ق٨حى ج  های الهی و ٨كوحاؾو پیاهبكاو ؼؿاوث. ٠ؿالث، ال بیى ٠ؿالث، هؿ٦ جٍکیل يٝام

اگك شهث ]لفا[  کكؾه ؾق اـهاو بؽٍی ال هكؾم ؾق گىٌه و کًاق کٍىق، چیمهایی اوث که بایؿ ايصام گیكؾ های ي٩ىـ و قوىب یياؾاي

وث بكؾو جب١یٓ و ایصاؾ بكابكی ظ٭ى٪ و اظیای کكاهث لو و هكؾ هىلماو ١٨الیحی يکًین، هى٨٭یحی به ؾ اوح٭كاق ٠ؿالث و ال بیى

های گىياگىو قا ؾق  یاین. هى٨٭یث، آو و٬حی اوث که بحىايین ه١ًىیث و ؾیى و اؼال٪ و ٠ؿالث و ه١ك٨ث و وىاؾ و جىايای يیاوقؾه

ها یا اقکاو  بؿوو ٠ؿالث، بؿوو اوح٭كاق ٠ؿل و ايّا٦، جىظیؿ ه١ًایی يؿاقؾ. یکی ال يٍايه]لیكا[  ۻ.هیاو شاه١ه هىح٭ك کًین

 ۼ٠ؿالحی اوث. و بیجىظیؿ، يبىؾو ٜلن و يبىؾ

ؾقی٣ ال  ای اوث. بی ٤یك٠اؾاليه  ؾیؿيؿ که شاه١ه، شاه١ه ٠ؿالث اوث. هكؾم هی]یکی ال آيها[  هایی بىؾ که ؾيبال اقليبه هلث ها 

شا هن يىبث به همؿیگك ٜلن و  کكؾيؿ. ؾق ؾاؼل قژین ٘ا٤ىت، آو کكؾيؿ؛ ؼىؾٌاو هن به ؼىؾٌاو ٜلن هی باال جا پاییى ٜلن هی

ٌؿ، ؾق کاق ٜلن  ٌؿ، ؾق ج٭ىین ذكوت ٜلن هی ٌؿ. ؾق ٬ٕاوت ٜلن هی يهایث ٜلن هی ؾاٌحًؿ؛ به هكؾم هن بی حی قوا هی٠ؿال بی

شا ٜلن هعىىن بىؾ و ايىاو با پىوث و گىٌّث   ٌؿ. همه های ١ٔی٧ ٜلن هی ٌؿ، به آؾم ٌؿ، به ٌهكهای ؾوقؾوث ٜلن هی هی

 ۽و ق٨ٟ ٌکا٦ ٘ب٭اجی و ق٨ٟ ٨٭ك بىؾيؿ.کكؾ. هكؾم به ؾيبال ٠ؿالث  ؼىؾي ٜلن قا ظه هی

یا به ج١بیك قایس، ؾق هىًؿ  -ىلیثئجىايین ؾل ؼىؾ قا ؼىي کًین به ایًکه چیمی بگىیین و چًؿ ِباظی قا ؾق هىًؿ هى ها يمی

ؿ هاْؾی و ه١ًىی هلث قا يکًین؛ ایى يمی -٬ؿقت ىل ئل هىٌىؾ. يٝام اوالهی ا با٬ی بمايین؛ اها ٨کك ظال و آیًؿه کٍىق و ٨کك ٌق

ك بکًًؿ یا يکًًؿ، ؾق ؾقشه ب١ؿ باٌؿ.  هی
ْ
ؼىاهؿ ؼىؾ قا ؾق ه٭ابل ؼؿا ببیًؿ. ایًکه هكؾم ؼؿهث او قا ب٩همًؿ یا ي٩همًؿ، ال او جٍک

ىل اوث. ئىل بایؿ اظىان کًؿ ؾق ه٭ابل ؼؿای هح١ال بكای ؼؿهث به هكؾم و اوح٭كاق ٠ؿالث ؾق هیاو آيها هىئؾق ؾقشه اْول، هى

های لیاؾی کكؾه  گفٌحه ؾق ایى قاه پیٍك٨ث ]های[ ؾهؿ که يٝام شمهىقی اوالهی ؾق ٘ىل وال ٘ىق يٍاو هی هعاوبه ها ایى

 به هؿ٦ اوث. يمی
 
کًین که ؾق ایى  گىیین و اْؾ٠ا هی این؛ يه. بال هن بایؿ ظكکث و جالي کًین؛ اها هی های ؼىؾ قویؿه گىیین جماها

  ۾قاه، يٝام شمهىقی اوالهی پیٍك٨ث کكؾه اوث.

 ؾوقجكیى و ٠می٭حكیى به قویؿگی ٠مكايی، لیكبًایی، کاقهای لعاٚ ال کٍىق وكجاوك اوالهی، اي٭الب ال ؾهه ؾو گفٌث با اهكول

 کاقهای اوث، اهحمام هىقؾ کٍىق یک ی آیًؿه بكای که شهاجی ی همه ال و ؾايٍگاه و ٨كهًگ لعاٚ ال کٍىق، ایى هایبؽً

 ۿ.گك٨ث يؿیؿه بایؿي قا ایًها. اوث ٌؿه ای ال١اؾه ٨ى٪

 گغتشػ خذهات بٍ هلت .3.2
. ایى ؼؿهات يه با گفٌحه یٯ ي٭ٙه

 
 و کی٩ا

 
ی يمؾیٯ ٬بل ال  ی ٬ْىت ؾیگك ؾق ایى هؿت، گىحكي ؼؿهات به هلث اوث، کما

های ؾوقؾوث هن ٬ابل ه٭ایىه يیىث. ؼؿهات ٠ٝیمی که ؾق وكاوك کٍىق گىحكي پیؿا کكؾه اوث، هن  اي٭الب، بلکه با گفٌحه

هن کمیث و گىحكي آيها لیاؾ اوث. ایى یٯ  -هاؾی و ه١ًىی -ی اول اوث های ایى ؼؿهات باالوث، ؼؿهات ؾقشهکی٩یث

 ٦ی ٬ْىت ههمی اوث. ي٭ٙه

                                                           
 .ۿ٧۽ۻ/ۼۻ/٨ۻ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم اهىال، ۻ
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 ٧ۻۼ

 

 صدایی تهسشَهیّ  َ عبماتی یفافلٍ کاهؼ.3.3
اهل بىؾ: یکی يبىؾو اظىان ، بلکه پیً ال آو به آو ؾچاق بىؾ، يبىؾو ایى ؾو ٠ ها وال ٬بل ال اي٭البآيچه هلث ها ؾق ٘ىل ؾه

هىئىلیث ؾق هیاو ؾولحمكؾاو، که ؾولحمكؾاو ؾق ٬بال آظاؾ هكؾم، هیچ اظىان هىئىلیحی يؿاٌحًؿ؛ قإوای کٍىق، کٍىق قا 

ی بیٍحكی  ی ال ایى هلٯ به ؾيبال ایى بىؾيؿ که ببیًًؿ کصا چه کاقی بكای آيها ٨ایؿه ؾايىحًؿ و بكای اوح٩اؾه هلٯ ؼىؾٌاو هی

، ال آيصا به وشىؾ آهؿ. ایًکه ٨الو ٌهك »يمؾیٯ«و » ؾوقا٨حاؾه«ی هكؾم يبىؾ. ایى ٠ك٦ّ  چه بكایٍاو هٙكض بىؾ، ٨ایؿهؾاقؾ؛ آي

؛ چىو  ؾوقا٨حاؾه اوث. ؾوقا٨حاؾه ی١ًی چه؟ ه١ًایً ایى بىؾ که ال هكکم کٍىق، ال جهكاو ؾوق اوث. ایى کا٨ی بىؾ بكای هعكوهیث

ؾیؿ و ؾلٍاو به ؾيبال کاقها و هكاکم و هًا٘٭ی بىؾ که بكای آيها هًٍؤ وىؾ و ي١٩ی باٌؿ،  چٍمٍاو همیى هًا٫٘ ؾوق ؼىؾ قا هی

 ۻيه بكای هكؾم. اي٭الب ایى ٠ك٦ قا ٠ىْ کكؾ. اي٭الب ؾوق و يمؾیٯ قا ال ه٫ًٙ ؾولحیاو و هىئىالو کٍىق لؾوؾ؛ ؾوق و يمؾیٯ يؿاقؾ

 های خذهاتیتؾکیل عاصهاو.3.4
ی قا ؾق ٌکل  ٌٯ هىئىلیى واب٫ کمیحه بی گیكی ایى يهاؾ هئذك و هى٫٨ ؾق هباقله با ٨٭ك و  اهؿاؾ اهام ؼمیًی ٕقهٔ، لظمات با اقٌل

ی آيها اشك و پاؾاي الهی قا هىؤلث ؾاقم. گكچه  ی آياو، بكای همه های هؽلّايه ايؿ که ٔمى ج٭ؿیك ال جالي هعكوهیث کٍیؿه

ْمی و کی٩ی هكؾم ٠میم کٍىقهاو بایؿ باٌؿ، اها ای٩ای ي٭ً جىوٗ ؾولث های ک اهؿاؾ اهام ؼمیًی ٕقهٔ بك کمٯ  جکیه اِلی کمیحه

های ه٭ؿن آو، اهكی  شايبه ال ایى يهاؾ اي٭البی ؾق شهث ايصام هؤهىقیث های همه و هصله و ؾوحگاه ٬ٕایی ؾق پٍحیبايی

 ۼايکاقياپفیك اوث. همیؿ جى٨ی٭ات همه آ٬ایاو قا ال ؼؿاويؿ هح١ال ؼىاوحاقم.

 ال شمله ؾوحگاهقاو و ؼىاهكايی که ؾق ایىی ٌما بكاؾ همه
 
هایی هىحیؿ که ؾق ؼؿهث هحى هكؾهیؿ و هى  شا جٍكی٧ ؾاقیؿ، ج٭كیبا

ی  جكیى کاقها قا بك ؾوي ؾاقؾ و هن کمیحه جكیى و وؽث که یکی ال وًگیى  بایؿ ال یکایٯ ٌما جٍکك کًن. هن والهاو بهمیىحی

 آذاق بىیاق ؼىبی قا بیجكیى يهاؾهای ا اهؿاؾ اهام که یکی ال هباقٮ
 
 و ايّا٨ا

 
وكوِؿا  ي٭الب ب١ؿ ال پیكولی اي٭الب بىؾه اوث و ظ٭ا

ه آو 
ْ
ىاو الله ج١الی ٠لیهٔ بىؾه اوث. بایؿ بالهن او ٌاء الل ه همیٍه هن هىقؾ جؤییؿ اهام بمقگىاق و ٨٭یؿهاو ٕٔق

ْ
ؾاٌحه و بعمؿ الل

 ۽ؼؿهات قا ؾيبال کًًؿ.

ی ها قا به يىق ه١ك٨ث و اؼالَ و اهیؿ و جىْشه و جفْکّك ـات ه٭ْؿوً قوٌى و هًْىق ٨كهایؿ و به ها  های همهاهیؿواقم که ؼؿاويؿ ؾل

 کًن: ی کىجاهی ٠كْ هی و جؤهیى اشحما٠ی، يکحه  جى٨ی٭اّت ؼىؾ قا اقلايی ؾاقؾ. ابحؿا ؾق باّب ؼؿهاّت هكبىٖ به بهمیىحی

ٌىيؿ، یٯ ظىًه و ِؿ٬ه و ايصام  ١ی٧ و هعحاّز ق٠ایث هكبىٖ هیهایی که به ٬ٍكهای ٔ کاّق ایى ؾو هصمى٠ه و وایك هصمى٠ه

های کالو ايصام گیكؾ. اها  جکلی٧ اوث و بكای يٝن اشحما٠ی کٍىق هن، بىیاق اللم اوث. البحه ٠الز ٨٭ك ؾق شاه١ه بایؿ با بكياهه

هایی باًٌؿ  ؾاقؾ، بایؿ جٍکیالت و ؾوحگاههایی  قوؿ، یا و٭ٙها و قیمي هاّی گاه بلًؿ هْؿت، که لوؾ به يحیصه يمی ؾق کًاق بكياهه

 اهؿاؾ به ٬ٍكهای هعحاّز کمٯ باٌؿ. هرل ایى ؾو والهايی که به آيها اٌاقه ٌؿ، یا  که وٜی٩ه
 
و » ی اهؿاؾ کمیحه«ی آيها، اواوا

 ها. اهرال ایى

کًؿ، بىیاق ظائم اهمیث  هیجكی ؾاقؾ و به ليؿگی هكؾّم ١ٔی٧ کمٯ  ی وویٟ ؾق ایى هیاو، والهاو جؤهیى اشحما٠ی که ؾایكه

 بایؿ به چًیى     
 
اوث. هن کاقکًاو ایى جٍکیالت بایؿ اهحمام بىقليؿ، هن هىئىلیى بایؿ اهمیث ؾهًؿ و هن هكؾم، ظ٭ی٭حا

  ۾های آيها قا اشابث کًًؿ.هایی کمٯ و ال آيها ظمایث يمایًؿ و جا آيصا که همکى اوث، ؾقؼىاوثوالهاو

 اخالق اختماػی.3.5
، اؼال٬ً به ومث اؼال٪ الهی، گكؾي ٬ابل جىْشهی کكؾ؛ اگكچه ایى گكؾي کاهل يیىث و بایؿ  اي٭الب  بكکث  ها، به  ی شاه١ه

بالهن اؾاهه پیؿا کًؿ. ایى شىاياو قا ؾیؿیؿ ؾق شًگ چه کكؾيؿ؟ٖ ایى پؿقاو و هاؾقاو قا ؾیؿیؿ چگىيه ال ٠میماو ؼىؾ، بكای ؼؿا و 

ها قا ؾیؿیؿ چگىيه ال ذكوت ٌؽّی ؼىؾٌاو لياو ال ٘الی ؼىؾٌاو، هكؾاو ال ؾوحكيس ٬كآو و ؾیى گفٌحًؿ؟ٖ ایى ايىاو

                                                           
 .٨٦۽ۻ/ ۺۻ/ ۿۻبیايات ؾق ؾیؿاق ٠مىهی هكؾم ابكکىه،  ۻ.
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 ٨ۻۼ

 

 هٍکالت کٍىق، بكای ویل و للمله
ْ

شا، ِك٦ يٝك کكؾيؿ؟ٖ  ی ٨الو ؼىؾٌاو بكای ؼا٘ك هّالط ٠مىهی، بكای شًگ، بكای ظل

های بىیاق کىجاه و کىچٯ. ٠مىهی یانها گكؾي به ومث اؼال٪ اوالهی اوث. ٬بل ال اي٭الب ایى چیمها بىؾ؛ اها ؾق ه٭ ایى

ی ها ال ٠ؿالث اشحما٠ی  گىيه ٌىؾ، شاه١ه يبىؾ. هىاٜب باٌیؿ که ایى ظكکث به ومث اؼال٪ اوالهی، اؾاهه پیؿا کًؿ. اگك ایى

 ۻبكؼىقؾاق ؼىاهؿ ٌؿ.

 صيذگی بٍ اهیذاستماء.3.6
ه ٬ٍكهای ٠مىهی هكؾماهكول بعمؿ

ْ
. ایى اهیؿواقی يه به ؼا٘ك ایى اوث که هٍکالت اهیؿواقيؿ -بؽّىَ هكؾم هىح٧١ٕ -الل

ها ٘ىل بکٍؿ. گاهی ايصام کاقهای بمقگ اظحیاز ؾاقؾ به گفٌث بك٘ك٦ ٌؿه اوث؛ همکى اوث بك٘ك٦ کكؾو هٍکالت، وال

ًًؿ ک ها جا به يحیصه بكوؿ؛ لیکى ؾق ٠یى ظال هكؾم اهیؿواق و ؼىٌعالًؿ؛ چكا؟ چىو اظىان هیی ٠مك ؾولث یٯ ؾوقه، ؾو ؾوقه

کًؿ. بًؿه هن  و کمٯ به هعكوهاو پیٍك٨ث اوث؛ همیى، ؾل هكؾم قا ؼىٌعال هی  جب١یٓ  ٌىؾ؛ ؾق شهث ق٨ٟ ؾاقؾ کاق هی

ایى بىؾه که کاقی کًیؿ چیمی ال ؼىؾ يٍاو   ها و هىئىالو هؽحل٧به ؾولث -های گفٌحهؾق ٘ىل ایى وال -جؤکیؿم همیٍه

کًیؿ. هكؾم ها، هكؾم  کًیؿ و ؾاقیؿ به ومث اهؿا٦ ظكکث هی ؾاقیؿ کاق هیبؿهیؿ که هكؾم ب٩همًؿ و ٬بىل کًًؿ که ٌما 

 ۼايؿ. بمقگىاقی

 بمقگ هلث هیاو ؾق يٍاٖ و اهیؿ. اوث بالجك چٍمً و بیٍحك گفٌحه های ؾوقه ی همه ال ایكاو هلث اهیؿ و ي٩ه به ا٠حماؾ اهكول

 جالي قاه ایى ؾق پیٍك٨ث بكای و ٌماقین هی ه٥حًن و ؾايین هی ٬ؿق ها قا ایى. اوث اي٭الب و اوالم ؾوحاوقؾهای ال یکی ایكاو

 ۽کًین هی

 ػمُهیبهذاؽت َ دسهاو سؽذ.3.7
های اقوپا وكگكؾاو هی ٌؿ،اگك ؾق لهیًه بهؿاٌث وؾقهاو، بكای یک شكاظی ايؿکی پیچیؿه،بیماق ها بایؿ هی ق٨ث ؾق بیماقوحاو

پیىيؿ کبؿ،پیىيؿ قیه،کاقهای ههن ؾق  -های بمقگا پیچؿه جكیى شكاظیپىل ؾاٌث؛ واگكپىل يؿاٌث بایؿ هی هكؾ.اهكول ؾقکٍىق ه

کیلهیًه ايصام هی گیكؾ؛يه ٨٭ٗ ؾقجهكاو،ؾقبىیاقی ال ٌهكهای ؾوقؾوث.ایى جىايائی ها اهكول وشىؾ ؾاقؾ.هلث  -ی شكاظی وپٌم

  ۾.٭الل وؼىؾ ک٩ائی قویؿه اوثی بىیاق ههن وظیاجی،به اوحایكاو ؾقایى لهیًه اظحیاشی به بیگايگاو يؿاقؾ؛ؾقایى لهیًه

 سیاسیوضعیت پیشرفت و عدالت 

 داخلی ػیبػت.1

 عشبشکؾیذو اعالم ياب.1.1
کًؿ و ایى  جىلی يباٌؿ، به ؼىؾ شلب هی وقلی و کیًه ی ٤كْ هایی قا که آلىؾه، ٘بی١حی ُپكشاـبه اوث و ؾل ياب ٘بی١ث اوالم

های يیالهًؿ و شىحصىگك ٠كٔه ؾاٌحًؿ. ؾق ها و چٍنهٙكض کكؾيؿ و بك ؾلهماو اوث که اي٭الب ها و اهام ها، ؾوباقه ؾق شهاو 

جهی، اوالم ؾق ؼؿهث لق و  ی اي٭الب که اهام ها بًیاو گفاقؾ، بىاٖ اوالم و٩یايی و هكوايی، اوالم هكاون و هًاوٯ هیاو هؿقوه

، اوالم ٠٭یؿه و شهاؾ، يی و هعْمؿیها بكچیؿه ٌؿه و اوالم ٬كآها و آ٨ث شاو هلثلوق و ؼالِه، اوالم آلث ؾوث ٬ؿقت

ی ظکىهث  ی شباقاو و بكپاکًًؿه ها و ؼالِه، اوالم کىبًؿهها و ٬اقوواوالم ؼّن ٜالن و ٠ىو هٝلىم، اوالم وحیميؿه با ٨ك٠ىو

 ۿهىح٩١ٕاو، وك بكکٍیؿه اوث.
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 ٩ۻۼ

 

هًحها جع٭٫ اوالم ياب، شم با ٨کك اوالم ياب، ٨کك همیٍگی اهام بمقگىاق ها بىؾ؛ هؽّىَ ؾوقاو شمهىقی اوالهی يبىؾ؛ 

ی ٌكی١ث اوالهی و ج٩کك اوالهی يباٌؿ،  ویاوی کٍىق بك پایه  پفیك يبىؾ. اگك يٝام اوالهی اهکاو  ظاکمیث اوالم و جٍکیل يٝام

. لفا اهام ی وا١٬ی و ظ٭ی٭ی بکًؿ اهکاو يؿاقؾ که اوالم بحىايؿ با وحمگكاو ٠الن، با لوقگىیاو ٠الن، با لوقگىیاو یٯ شاه١ه، هباقله

ها، جكیى واشب ؾايىث. اوشب واشبات، يه ال اوشب واشبات. واشب ظكاوث و ِیايث ال شمهىقی اوالهی قا اوشب واشبات هی

ویاوی اوالهی   ی به ِیايث ال يٝام وابىحه -به ه١ًای ظ٭ی٭ی کلمه -ِیايث ال شمهىقی اوالهی اوث؛ چىو ِیايث اوالم

 ۻقؾ.ویاوی، اهکاو يؿا  اوث. بؿوو يٝام

 تسمك خمهُسی اعالهی.1.2
هايؿ. ایى ظ٭ی٭ث قا هن بگىئین؛  ظاال یٯ ظ٭ی٭ث بىیاق وأعی وشىؾ ؾاقؾ که به ؼا٘ك کركت ؤىض، ا٤لب هؽ٩ی هن هی

شمهىقی اوالهی اوث؛ ایى جصىؿ ٬كآو اوث. يٝام شمهىقی اوالهی، يٝام   جع٭٫  هٙكض کًین. آو ظ٭ی٭ث، ؼىؾ اِل

ا٬الم ٠مل به ٬كآو اوث که ایى قا اي٭الب بكای ها جؤهیى کكؾ. ال ایى ٩٤لث يکًین. بله، ؾق ؾاؼل ایى  هؿاق، یکی ال بمقگحكیى ؾیى

های لیاؾی اوث که بایؿ پك بٍىؾ، کاقهای لیاؾی اوث که بایؿ ايصام بگیكؾ، اها کاق اِلی، کاق اواوی، چهاقچىب بمقگ، شؿول

هبحًی بك ؾیى که هىئىالو ایى يٝام، هىیحٍاو، اهؿا٨ٍاو، ؼّىِیاجٍاو،  ایى بىؾ که ایى يٝام به وشىؾ بیایؿ. ایصاؾ یٯ يٝام

 -بك اوان ؾوحىق ؾیًی و ؾوحىق اوالهی باٌؿ -٠ملکكؾٌاو، اقجباٍ٘او با هكؾم، ٠ملکكؾٌاو بكای هكؾم بك اوان ؾیى باٌؿ

هؿو به هؿیًه و هصكت به هؿیًه ايصام ایى هماو بمقگحكیى ٬لن ال ا٬الم ٠مل به ٬كآو اوث؛ ی١ًی هماو کاقی که پی٥مبك اکكم ؾق آ

های اشحما٠ی وایه ی ١٨الیث ای يباٌؿ، يٝاهی يباٌؿ، جمكکم ا٬حؿاقی يباٌؿ که بحىايؿ بك قوی همه ؾاؾيؿ. جا و٬حی شاه١ه

ؼىقؾيؿ،  وىؼث، ظكَ هی بی٩کًؿ، کاقها ٔمايحی يؿاقؾ. ٬بل ال اي٭الب، ؼیكؼىاهاو و ياِعاّو ه١ؿوؾی بىؾيؿ؛ ؾلٍاو هی

جؤذیك يیىث،  کكؾيؿ؛ هى٠ٝه هن بی هى٠ٝه هی -ظاال ؾق ووائل اقجباٖ شم١ی ٠مىهی یا هعؿوؾجك -کكؾيؿ م قا هی يّیعث هیهكؾ

گیكی ٔؿ  گیكی شاه١ه، شهث کًؿ؛ اها ٬ابل جع٭٫ ٠ملی يیىث؛ چكا؟ چىو يٝام، يٝام ٤لٙی اوث؛ چىو شهث ؾق ؾل اذك هی

ای، ٌما هی اِكاق کًیؿ کىی قا به ایًکه  گیكی  ؾق یٯ چًیى شهث٠ؿالث، ٔؿ ايّا٦، ٔؿ هكوت، ٔؿ اؼال٪ اوث. ظاال

گیكی با جٍکیل یٯ يٝام اوث؛ يٝاّم  گیكی ههن اوث. اِل شهث ٌىؾ؟ شهث ٠ؿالث کى، جكظن کى، ايّا٦ بىقل؛ هگك هی

ؼىاهن بگىین که  یگیكی ؾقوث و ؾیى. ایى کاق قا اي٭الب ايصام ؾاؾ و ایى يٝام قا به وشىؾ آوقؾ. هى ایى قا ه ؾاقای شهث

ىق و ٠ال٬ه ٬كآو   پژوهاو ها، شىاياو پٌك
ِ

 ه٩٥ىل
 
هًؿ ها ایى ظ٭ی٭ث قا ال یاؾ يبكيؿ؛ ایى ظ٭ی٭ّث ؼیلی وأط و قوًٌی اوث، اها ٤البا

 ۼ٠ًهٖ ایى ؼیلی ظ٭ی٭ث ههمی اوث.

 زاکمیت اعالم بش پایٍ َالیت تسمك.1.3
این ؼیلی ال اظکام اوالهی قا  یث اوالهی قا پیاؾه کًؿ. ها هًىل يحىايىحهشمهىقی اوالهی اوث که جىايىحه وال   یکی ال ا٨حؽاقات

ه هىؤله ٘ىق کاهل جع٭٫ ببؽٍین. یٯ شاه١ه، جا به به
ْ
ی ظکىهث  ٘ىق کاهل اوالهی بٍىؾ، لهاّو لیاؾی اللم اوث؛ لیکى بعمؿ الل

های شهايی، ؾق ي٩ی و ب٥ٓ و ٠ًاؾ ٬ؿقتق٤ن ٘كؾ و  ی اوالهی ها جع٭٫ بؽٍیؿه ٌؿ. ٌکل اوالهی، ٠لی و والیث، ؾق شاه١ه

ه قول به قول ؾق شاه١ه شاه١ه
ْ
جك و  جك و ؾقؼٍاو ی ها، ذابث ی ها پیاؾه ٌؿ. ؾٌمًاو اوالم، هؽال٩ث هن کكؾيؿ؛ اها بعمؿ الل

 ۽هايؿگاقجك ٌؿه اوث.

 ؾق ایى ٬ٕیه، اي٭الب يىآوقی
 
ها هات ٌؿيؿ. ایى  ظكی٧ای کكؾ که  اوان ظکىهث اوالهی یٯ ظك٦ يى ؾق ؾيیا بىؾ. وا١٬ا

 جٍبیه هی هیچ به
 
 ٌباهحی با يٝایك ؼىؾي يؿاٌث. چیمی که ؾق ٬ايىو  وشه ٌبیه ب١ٕی چیمهایی که ب١ؿا

 
کكؾيؿ، يبىؾ؛ اِال

 يى ؾق ؾيیاوث. البحه همکى   ٨٭یه اواوی و ؾق کلمات اهام و ؾق ٠ك٦ اي٭الب به ٠ًىاو ظکىهث والیث
 

هٙكض اوث، یٯ ظك٦ کاهال

که ایى ه٩هىم، بىیاق يى و شؿیؿ اوث و  یٯ ج١بیك ٠كبی و آؼىيؿی و ٘لبگی و کحابی اوث؛ ؾقظالی»  ٨٭یه والیث«ٌىؾ اوث گ٩حه 

٧ يؽىاهؿ کكؾ. ایى چیم ؼیلی ههْمی اوث. ٌما  ه١ًای آو ایى اوث که ها ؾق قأن ظکىهث کىی قا ٬كاق ؾهین که هی
ْ
ؾايین جؽل

                                                           
 .٨٩۽ۻ/۽/۾ۻی جهكاو،  های يمالشم١ه . ؼٙبهۻ

 .٨٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ٨ۼپژوه کٍىق،  . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال بايىاو ٬كآوۼ

 .٦٩۽ۻ/۾/ۺۼکاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو، هىئىالو و قؾیؿابیايات ؾق . ۽



 ۺۼۼ

 

٧ يمی ؼىاهین کىی قا ؾق قأن ظکىهث بگفاقین که هی ها هی های ؾيیا ال کصاوث.بیًیؿ گك٨حاقی اآلو هی
ْ
کًؿ. همکى  ؾايین جؽل

٧ کكؾه، هی
ْ
٧ کًؿ. ال هك و٬ث ٨همیؿین جؽل

ْ
٨همین ظٕىق او ؾق ایى هًّب بصا يیىث؛  اوث ها اٌحباه کكؾه باٌین و او جؽل

 ۻق ؾيیاوث.ی ؼیلی بؿی١ی ؾق هبًای ظکىهث ؾ ؼىؾي و هكؾم هن ایى قا ٬بىل ؾاقيؿ. ایى يکحه

ی ؾقؼٍاو يٝام اوالهی، و جع٭٫ آو، یاؾگاق اقليؿه و  های اِلی يٝام به هكکم والیث، ي٭ٙهی قاه و پیىوحى همه  ٨٭یه اِل والیث

يٍؿيی ظٕكت اهام ؼمیًی ٬ْٕؿن وْكهٔ اوث. هكؾم ها ؾق ٘ىل یالؾه وال اؼیك، و٨اؾاقی و اؼالَ کاهل ؼىؾ قا  ٨كاهىي

ؤو ها، ؼىؾ بمقگحكیى هؿا٨ٟ و وكوؽث ايؿ و اهام ٠ٝین ها يٍاو ؾاؾهی هیؿاو هيىبث به ایى اِل، ؾق هم
ْ

جكیى پٍحیباو ایى  الٍ

ياپفیكی اوث که بایؿ هٍکالت يٝام شمهىقی  ی پایاو ی آذاق و لىالم آو بىؾ. ایى اِل، هماو ـؼیكه اِل و پفیكای شؿی همه

های ياگٍىؾيی قا ی هىیك ُپكؼٙك شمهىقی اوالهی ظل کًؿ و گكهها جكیى گكؾيه جكیى لعٝات و ؼٙكياٮ اوالهی قا ؾق ظىان

ی ؼىؾ آو بمقگىاق، کمحكیى  گماو جّؿی قهبكی به وویله که بی -ی والیث و قهبكی ی اهام ٠میم ال هىؤله بگٍایؿ. ؾ٨اٞ ٤یىقايه

ی وشىؾ  یكوی ال آو بمقگىاق، با همهشايب به پ ياٌی ال ؾقٮ و ایماو ٠می٫ به همیى ظ٭ی٭ث بىؾ و اهكول ایى -جؤذیكی ؾق آو يؿاٌث

ی هىاقؾ ٠مل ؼىاهن کكؾ. ؼؿٌه ؾق الحمام  و جىاو ال ایى اِل و لىالم آو ؾ٨اٞ ؼىاهن کكؾ و به کمٯ الهی، به جکلی٧ ؼىؾ ؾق همه

گكوهی جعمل که و هیچ ؾوحه و  شايب ایى قا ال هیچ ی يٝام اوالهی اوث و ایى و جب١یث ال قهبكی، ؼؿٌه ؾق کلیه  ٨٭یه به والیث

ه و جى٨ی٭ه، کلیه
ْ
باًٌؿ و  و جب١یث ال قهبكی هی  ٨٭یه های ؼٗ اهام، هلحمم به والیثی آظاؾ و گكوه يؽىاهن کكؾ. البحه اهكول بعمؿ الل

 ۼها به ٠ؿم الحمام به آو، هكگم ٨كاهن يگكؾؾ.اهیؿ اوث که لهیًه بكای قهی ا٨كاؾ و گكوه

 اعتمالل عیاعی .1.4
ههمی اوث.   ا٨حاؾگی يیىث؛ ایى يکحه آهكیکا ليؿگی يکكؾو، به ه١ًای ٠٭ب  ها ذابث کكؾ که ؾق وایه هلث ها با پیٍك٨ث

های ؾيیا اذبات کًًؿ که اگك  ؼىاهًؿ به هلث ٬ؿقجمًؿاو ٠الن، اوح١ماقگكاو ؾق قولی که اوح١ماّق هىح٭ین بىؾ  و اهكول آهكیکا، هی

، بایؿ لیك وایه ها بیاییؿ. هلث ایكاو اذبات کكؾ که ایى ظك٦ ؾقو٢ اوث. ؼىاهیؿ ليؿگی ؼىب ؾاٌحه باٌیؿ و پیٍك٨ث کًیؿ هی

ا٨حاؾگی يیىث، بلکه هىشب پیٍك٨ث اوث؛  های بمقگ يه ٨٭ٗ هىشب ٠٭ب يبىؾو به آهكیکا و ٬ؿقت هلث ها ذابث کكؾ که وابىحه

آهكیکا   ١ٕی ال کٍىقهایی که ؾق وایهؾلیل وأط ایى اوث که ٌما ایى وی واّل شمهىقی اوالهی قا ه٭ایىه کًیؿ با وی واّل ب

ليؿگی کكؾيؿ، ؾل ؼىؾٌاو قا به والی ؾو وه هیلیاقؾ ؾالق کمٯ آهكیکا ؼىي کكؾيؿ و جىلین آهكیکا ٌؿيؿ؛ ببیًیؿ آيها کصایًؿ، 

ا اوث. ببیًیؿ قّو آهكیکایًؿ. وی وال جصكبه ؾق ه٭ابل ه ها کصایین؟ هىحًؿ کٍىقهایی که ؼىؾٌاو قا به ُؾم آهكیکا بىحًؿ و ؾيباله

وی واّل شمهىقی اوالهی چگىيه گفٌحه اوث و شمهىقی اوالهی و هلث ایكاو ال کصا به کصا قویؿه اوث، آيها ؾق چه و١ٔی 

ث اوث، يه جهؿیؿ؛ و  يبىؾو به ٬ؿقت هىحًؿ. هك که ایى قا هٙال١ه کًؿ، ؼىاهؿ ٨همیؿ که وابىحه های بمقگ، بكای یٯ هلث ٨ِك

ث قا بعمؿالله هل  ۽ث ایكاو با ٬ؿقت ؼىؾ، با ٌصا٠ث ؼىؾ، با هىٌمًؿّی ؼىؾ به ؾوث آوقؾه اوث.ایى ٨ِك

های ؾیگك ؾٌىاق و وؽث اوث؛ جالي هیؽىاهؿ. ایى  وابىحگی ویاوی به بكکث اي٭الب ال بیى ق٨ث؛ ]اْها قهایی ال[ وابىحگی

ها ال   ا لؾم، که وابىحگی ویاویی يمالشم١ه ایى ظك٦ ق  ظك٨ی يیىث که هى اهكول بمين، هى لهاو قیاوث شمهىقی ؾق ؼٙبه

ه يصات پیؿا کكؾین اْها وابىحه
ْ
این؛ بایؿ ٨کك کًین  این، ال لعاٚ ٨كهًگی وابىحه این؛ اللعاٚ ا٬حّاؾی وابىحه بیى ق٨ث، العمؿلل

 .آوقؾ قوی ایى لهیًه. وابىحگی بیچاقگی هی

کًؿ ــ هى ؾق ؼیلی یای پهلىی با٬ی هايؿه، يگاه ههى به ٌما ٠كْ بکًن ايىاو و٬حی به ایى ؼا٘كاجی که ال ؾووحاو هعْمؿٔق

ا ٌاه ٘ا٤ىجی، ال ؾوث آهكیکایی بیًؿ[ یک هىاقؾی پیً هییام ــ ]ه ها ؼىايؿهال ایى کحاب ها بٍْؿت  آیؿ که ؼىؾ ایى هعْمؿٔق

رل آو که ق٨ث قوی گىیؿ؛ البْحه ؾق اجا٪ ؼّىِی، با یاقاو يمؾیکًٖ هیؾهؿ، ياوما هن هی٠ّبايی اوث. به آيها ٨عً هن ه

کًؿ اْها ؾق یگىیی هن ه  شىقی بىؾ؛ ؾق اجا٪ ؼّىِی بؿ اي، به آو پاوباّو ٌهّك ؾوقؾوث ٨عً ؾاؾ، ایٍاو هن ایى بام ؼايه پٍث

                                                           
 .٧٨۽ۻ/ۻۻ/۾ٕقهٔ، ی اهام ؼمیًی ا٠ٕای هیئث ٠لمی کًگكه ؾیؿاقبیايات ؾق . ۻ

ی ظ٩ٛ وظؿت ویکپاقچگی،ظمایث الؾولث،شایگاه هصله ٌىقای اوالهی  . پیام به يمایًؿگاو هصله ٌىقای اوالهی وهكؾم ایكاو ؾقباقهۼ

 .٦٨۽ۻ/ۺۻ/٨ۻ ، والیث ٨٭یه وؾ٨اٞ الاِل

 .ۼ٩۽ۻ/ۻۺ/ۻۺماٞ لائكاو ظكم هٙهك قٔىی، حبیايات ؾق اش .۽
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ؾاؾ؛ ایى یکكؾ، یک ؾوحىقی هیؾاؾ، یک جل٩ًی هیهماو ظال، اگك چًايچه و٩یك ايگلیه یا و٩یك آهكیکا یک پی٥اهی ه

 .ای يؿاٌث؛ هصبىق بىؾ. وابىحگی ایى اوث؛ ایى بایؿ ال بیى بكوؾ ىؾ آو ؾوحىق قا ايصام بؿهؿ؛ چاقهویًه ظأك ب به ؾوث

ی ؾق کٍىق ها قیٍه
ْ
های ؾیگك ؼیلی بایىحی بكایً جالي کى ٌؿه اْها ؾق بؽً ؼب ؼىٌبؽحايه اللعاٚ ویاوی، وابىحگی بکل

 ۻ.گیكؾیی ٌماها ؾاقؾ ايصام ه وویله ث که بهکكؾ و یکی ال ٠ًاِك اِلّی قاه يصات هن همیى پیٍك٨ث ٠لمی او

جك ال وابىحه کكؾو آو هلث  بكای یٯ هلث، ؼ٩ْحی باالجك ال وابىحگی يیىث. ؾق ظ٫ْ یٯ هلث ال وىی هىئىالو، شًایحی وًگیى

البحه  ای بمقگحك ال ایى يیىث که اوح٭الل او قا ظ٩ٛ کًًؿ. يیىث. ؾق ه٭ابل، بكای هىئىالو یٯ هلث، هیچ ؼؿهث و وٜی٩ه

جكیًً اوث. ی١ًی ظکىهحی به وشىؾ آیؿ که  اوح٭الل هن هكاجبی ؾاقؾ که اْوّل آو، اوح٭الل ویاوی اوث. اوح٭الل ویاوی آواو

هًعىن، قژین ـلیل، قژین ٨اوؿ   ها، وابىحه يباٌؿ. اي٭الب اوالهی، چًیى اوث. ظکىهث ایكاو ؾق لهاو قژین ٘ا٤ىتبه ٬ؿقت

ؿ که جا گكؾو ؾق لصًماق وابىح
ْ
ا که پؿقي وابىحگی ؾاٌث، ال ابحؿای جىل  وابىحه لاییؿه ٌؿه بىؾ. هعْمؿ ٔق

 
گی گیك کكؾه بىؾ، اِال

 ٤یك ال ایى قا جّْىق يمی
 

کكؾ. آيها ایى هلث قا به وىی وابىحگی وى٪ ؾاؾه  ؾق هعیٗ وابىحگی ظكکث و ج٩ًْه کكؾه بىؾ و اِال

 الاله ٌؿيؿ؛ هرل الاله بىؾيؿ. اي٭الب اوالهی که آهؿ، آيها قا ال ایى هلث
 
ی يصاوث ال بؿو و شاهه که بكای يمال اللم  الاله کكؾ. وا١٬ا

 اوثٖ اي٭الب اوالهی، پیکك ایى هلث قا الاله کكؾ و آيها ق٨حًؿ.

ًٌىؾ و  که ؾیگك هن ظك٦ يمی ًٌىؾ. ال هیچ اي٭الب اوالهی، ظکىهحی قا بك وّك کاق آوقؾ که هىح٭ل اوث. ال اهكیکا ظك٦ يمی

ا، چه ؾوحگاهۼجكوؿ. که يمی هیچال  های  ٬بل ال اي٭الب، کٍىق ال لعاٚ ویاوی وابىحه بىؾ؛ ی١ًی ظکىهث، چه ؼىؾ هعمؿٔق

ؾکحك  -ی آهكیکا بىؾيؿ. بال ٌىاهؿ ٨كاواو اوث. آؾهی پا هیٍىؾ ال ایًصا هیكوؾ آهكیکا  گىياگىو، هٙیٟ آهكیکا بىؾيؿ؛ هًحٝك اٌاقه

ولیكٖ ب١ؿ ال یکی ؾو وال، ٌاه که با او  ولیك ؾق ایكاو. آهؿ، ٌؿ يؽىث قا ٬ايٟ کًؿ که بٍىؾ يؽىث ها بكای ایًکه آهكیکائی -اهیًی 

ولیكی ٠مل کكؾٖ  ولیكی ٠مل کًؿ. آهؿ او قا ال يؽىث ها قا ٬ايٟ کكؾ که او قا ال يؽىث هؽال٧ بىؾ، بلًؿ ٌؿ ق٨ث آهكیکا، آهكیکائی

ایث آهكیکا بىؾٖ ؾق بىیاقی ال ولیك ایى، ؤٟ هملکث ها بىؾ. بكای ايحؽاب يؽىث ، ٌاه هملکث، قئیه کٍىق هعحاز هىا٨٭ث و ٔق

ؼىاهؿ بگیكؾ، با آيها ؾق هیاو بگفاقؾٖ کكؾ جا جّمیمی قا که هیهىائل، ٌاه و٩یك آهكیکا و و٩یك ايگلیه قا به کاغ ؼىؾ ؾ٠ىت هی

ی آهكیکا هن هٙیٟ  ٟ آهكیکا بىؾيؿ؛ ٬بل ال ؾوقهٌؿ. وابىحگی ویاوی ی١ًی ایى. هٙیاگك آيها هؽال٧ بىؾيؿ، جّمین ٠ملی يمی

اؼاو قا ايگلیىی ؼىقؾ، ؼىؾٌاو ال ظکىهث ٠ملً یها ؼىؾٌاو آوقؾيؿ وكکاق؛ و٬حی ؾیؿيؿ ؾیگك به ؾقؾٌاو يم ايگلیه. ٔق

  .بىؾکكؾيؿ، ال کٍىق بیكويً کكؾيؿ، پىكي قا آوقؾيؿ وك کاق. ایى ٬بل ال اي٭الب

های بمقگ، یک ٬ؿقت ی قا به کٍىق ؾاؾ. ی١ًی اهكول ؾق ایى ؾيیای بمقگ، ؾق هیاو ایى ٬ؿقتاي٭الب آهؿ اوح٭الل کاهل ویاو

ی  ی هىئىلیى کٍىق یا هلث ایكاو ايؿک جؤذیكی ؾاقؾ. ایى يکحه ی او بك اقاؾه وشىؾ يؿاقؾ که بحىايؿ اؾ٠ا کًؿ ؼىاوث او، اقاؾه

ها يىبث به بیًیؿ هلث ها ؾاقؾ. ایًکه هییث قا بكای هلثبیٍحكیى شفاب -ی١ًی ایىحاؾگی، اوح٭الل، ٠مت ویاوی  -بؽّىَ 

 ۽.اي هكبىٖ به ایى ٬ىمث اوث: اوح٭الل ویاوی کًًؿ، بؽً ٠مؿههلث بمقگ ایكاو اظىان اظحكام هی

 اشحما٠ی و ویاوی يٝام اوالهی، اي٭الب. کكؾ جكوین ؼىؾ بكای ای اِىلی هایویاوث یک اوالهی، اي٭الب ال ی بكآهؿه يٝاّم 

- اوح٭الل هرال  . آهؿ وشىؾ به اي٭الب هبًای بك يٝام ایى بكای هن اِىلی یک کكؾ؛ پیاؾه و بؽٍیؿ جعْ٭٫ و کكؾ پیًٍهاؾ قا

 پیكولی ال ٬بل. يبىؾ[ ٬بال  ] که بىؾ ایًهایی ال -اهًْیحی اوح٭الل ویاوی، اوح٭الل ٨كهًگی، اوح٭الل ا٬حّاؾی، اوح٭الل

 کاق ها لهیًه ب١ٕی ؾق هًىل البْحه این؛ کكؾه پیٍك٨ث لهیًه ایى ؾق هن لیاؾی هبال٣ ؼب. يؿاٌث وشىؾ ایًها ال کؿام هیچ اي٭الب،

 ۾.هىث آلاؾی هىث، اوح٭الل. ؾاقین

                                                           
 .۲۶/۷۷/۱۳۹۶.بیايات ؾق ؾیؿاق يؽبگاو شىاو ٠لمی، ۻ

  .ۿ٧۽ۻ/ۻ/٨ۼ، ؾیؿاق پكوًل و ٨كهايؿهاو اقجًبیايات ؾق . ۼ

 .۱۵/۱۱/۱۳۸۹ی يمال شم١ه جهكاو + جكشمه ؼٙبه ٠كبی، ها .ؼٙبه۽

 ٩٦۽ۻ/ۻۻ/٩ۻ.بیايات ؾق ؾیؿاق ٨كهايؿهاو و کاقکًاو يیكوی هىایی اقجً، ۾



 ۼۼۼ

 

 آصادی.1.5
ای که ؾوهماق و پايّؿ وال  و ؾیگكی، اوح٭الل. آو شاه١ه  اي٭الب اوالهی ؾو هىٔىٞ قا ؾق ایى کٍىق يهاؾیًه کكؾ: یکی، آلاؾی 

 ٠اؾت کكؾه بىؾین به اوحبؿاؾ شاه١ه -گی و اوحبؿاؾلؾگی بىؾؾچاق ؾیکحاجىقلؾ 
 
اهكول ؾیگك به بكکث  -ی بمقگ ایكايی ها، که وا١٬ا

و٬ث به ـهًً ؼٙىق کًؿ که با هكؾم هىحبؿايه بكؼىقؾ کًؿ، هكؾم  ٘ىقی يیىث و اگك کىی هن ؼؿای يؽىاوحه یٯ اي٭الب ایى

کًًؿ. ایى  ها جبلی٣ هی ىق اوحبؿاؾ ؾق يٝام شمهىقی اوالهی، چ٭ؿق ایىکًًؿ. ظاال ٌما ببیًیؿ ؾقباقه ظٕ ؾیگك ٬بىل يمی

ظك٦، هرل ایى اوث که بگىیًؿ ایى قول، ٌب اوثٖ اوح٭الل قا هن يٝام شمهىقی اوالهی ؾق ایكاو يهاؾیًه کكؾ. ایى هلث ؾیگك 

که هىث او ٌاء » هكگ بك اهكیکا«وث؛ جىشه کًیؿٖ آيکه ه١لىم ا -های بمقگ قا يؽىاهؿ پفیك٨ثبه هیچ ٬یمحی وابىحگی به ٬ؿقت

ه
َّ
های هح١هؿ کٍىق بگىین، ایى اوث که ی شىاو ی بىیصیاو و به همه های ٠میم و به همهؼىاهن به ٌما شىاو آيچه که هى هی -الل

مًؿ اوث؛ همیى يهاؾیًه کكؾو آلاؾی آيچه جا اهكول کكؾه و  و اوح٭الل ؾق کٍىق ال لعاٚ اهمیث و اقلي  این، ؼیلی اقٌل

ؾوث آهؿه، ٬ابل جىِی٧  ؾوحاوقؾهای هاؾی و ه١ًىی که ؾق ٘ىل ایى بیىث و پًس وال به بكکث يٝام شمهىقی اوالهی به

 ۻها آ٤ال کاق اوث. ها پایاو کاق يیىث؛ ایى يیىث، لیکى ایى

ها هكؾم قا که ٬كوهمیى  -که هىشب ظیكت ؾيیا ٌؿ -قا به ایى هلث بؿهؿ و ؾق کمحكیى ٨اِله  اي٭الب اوالهی جىايىث آلاؾی

های قأی بیاوقؾ و ٘ىق هلمىن بچًٍؿ، پای ًِؿو٪ ه١ًای قأی ؾاؾو و ه١ًای ؾؼالث کكؾو ؾق اهىق کٍىق قا يحىايىحه بىؾيؿ به

ای ؾق آو واقؾ کًؿ، ؾق اهىق کٍىق ؾؼیل  جىايؿ کمحكیى ؼؿٌه ؾايؿ و يمی ای که ؾيیای هؿقو آو قا ه١حبك هی آيها قا با هماو ٌیىه

ايؿ. ایى هًك بمقگ يٝام  ای ٌكکث و ؾؼالث کكؾه همه ايحؽابات ؾق ایى کٍىق اْج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث، هكؾم بؿوو هیچ ٔای١ه ایىيمایؿ. 

آیؿ. هلث ها با کمال  اوالهی بىؾ. ؾق کٍىقهای به اِٙالض ؾهکكاجیٯ هن گاهی ؾق ايحؽابات ظىاؾخ ؼىيیى و جلػ به وشىؾ هی

يگكی ایى هلث بىحه بىؾيؿ. ق٨اه ایى هلث، ؾق ق٨اه  بیًی و شهاو ؾ. قاه قا بك اوح١ؿاؾ، قوٌىهحايث ؾق ايحؽابات گىياگىو ٌكکث کك 

های ِعیط ؾيبال کكؾ و به  ی ایى هٍکالت بمقگ قا با ٌیىه ٌؿ. هلث قها ٌؿه بىؾ. يٝام اوالهی همه هماق ٨اهیل ؼالِه هی

٭یث
ْ
اگك  -ی ٨كهًگی و اؼال٬ی ی ا٬حّاؾی و چه ؾق لهیًه یًهچه ؾق له -های بىیاقی ؾوث یا٨ث. هكشا اٌکالی وشىؾ ؾاقؾهى٨

ث کًؿ، آو اٌکال بكهی
ْ
  ۼی هؽال٧ با اوالم هىقؾ ٠مل ٬كاق گك٨حه و به آيصا هًحهی ٌؿه اوث. گكؾؾ به ایًکه یٯ ٌیىه کىی ؾ٬

ی ؾاقؾ. ها اؾب اوح٩اؾه ال اؾب  ی ها کكؾ؛ اها اوح٩اؾه ال آلاؾی، قا به ه١ًای ظ٭ی٭ی کلمه واقؾ شاه١ه  شمهىقی اوالهی آلاؾی

ای به يام آلاؾايؿیٍی هكلهای ٨ٕیلث و  ی شمهىقی اوالهی اوث. ٠ْؿه قا هن بایؿ یاؾ بگیكین و یاؾ بؿهین. ایى هن وٜی٩ه  آلاؾی

 ی اِىل ه٭ْؿن ظ٭ی٭ی قا ياؾیؿه گك٨حه یا جع٭یك و یا هىؽكه ايؿ و به يام آلاؾايؿیٍی و يىآوقی، همه ظ٭ی٭ث قا لگؿکىب کكؾه

هایی چىبیؿيؿ که بایؿ بك قوی  ؼا٘ك هىائل ؾیگكی که ؾق ـهًٍاو بىؾ، به پایه ال١ملی یا به ايؿ. یٯ ٠ْؿه هن به ِىقت ٠که کكؾه

کًی و ا٨كاٖ ؾق  ها يىآوقی هی آو پایه ٌؿ. يبایىحی به آيچه که گ٩حه ٌؿه، اکح٩ا کكؾ و هحعْصك ٌؿ؛ ی١ًی جعْصك ؾق ه٭ابل هكٌل

 ۽ه٭ابل ج٩كیٗ.

 ال قا ایكاو اي٭الب،ٖ بكوؾ ؾهکكاوی ومث به بایؿ ایكاو که کًًؿ وايمىؾ ٘ىق ایى ؼىاهًؿ هی ؼىؾ جبلی٥ات ؾق مًاوؾٌ اهكول

 ه١یاق و ظکمْیث ی١ًی واالقی؛ هكؾم ی١ًی ؾهکكاویٖ بكوؾ؟ ؼىاهؿ هی کصا ایكاو اهكول کكؾ؛ بكؼىقؾاق ؾهکكاوی يىٞ آلاؾجكیى

 ؾاؾ؛ ايصام ایكاو ؾق ه١صمه ِىقت به اي٭الب که اوث کاقی ایى. کٍىق ی اؾاقه و ظکىهث ویاوی ی ٌیىه ؾق هكؾم قأی بىؾو

  که کاقی
 

 يهٕث ؾوقاو ؾق البحه. يؿاٌث وشىؾ اوالهی اي٭الب جا هٍكو٘ه ال ب١ؿ وال هاؾه ؾوقاو ٘ىل جمام ؾق جّْىقي اِال

 ال بیً ؾوقاو ایى و٬ث، هىئىالو هکْكق باهاتاٌح اذك بك هحؤو٩ايه ولی ٌؿ؛ ٠ملی کاق ایى ؾاٌث، وشىؾ آلاؾ ايحؽاباّت  که هلی

 ايحؽاب بكای کٍىق ایى ؾق ایكاو هلث قول یٯ کىجاه، ؾوقاو آو ال ٤یك که اوث ایى هًٝىق هكظال، به. يکٍیؿ ٘ىل وال ؾو ظؿوؾ

 ۾.يؿاٌث آلاؾی ؼىؾ وكيىٌث

                                                           
 .۽٨۽ۻ/۾/٦ۻ، پكوًل اؾاقه کل ا٘ال٠ات اوحاو همؿاو بىیس و ا٠ٕای ؾیؿاقبیايات ؾق .ۻ

   .ۻ٨۽ۻ/ۺۻ/٩ۻ ؾیؿاقهكؾم ٬ن،بیايات ؾق . ۼ

   .ۻ٨۽ۻ/ۻۻ/٧، ای ايصمى اهل ٬لنؾیؿاقا٠ٕبیايات ؾق . ۽

 .ۼ٨۽ۻ/٧ۺ/ۼۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؾايٍصىیاو ليصاو،۾



 ۽ۼۼ

 

 دیًی عاالسی  هشدم.1.6
 -اهكول جا اي٭الب اْول ال- ٬بیل الایى ی شلىه ؾوالؾهمیى ایى. ثاو واالقی هكؾم يماؾ [شمهىقی قیاوث ظکن ج٩ًیف] شلىه ایى

ث ی١ًی اوث؛
ْ
 ی هىئله ؼیلی ایى ايؿ؛ کكؾه آ٨كیًی ي٭ً کٍىق اْول ٘كال هؿیكاو ايحؽاب ؾق اي٭الب، آ٤ال ال هكجبه ؾوالؾه ایكاو هل

 قووحا و ٌهك ٌىقای پًس اوث؛ آوقؾه ىؾوش  به هن اوالهی ٌىقای هصله َؾه هكؾهی، های گمیًً و هكؾم ايحؽابات. اوث ههْمی

 ها يکًؿ، ٨كاهىي ها شؿیؿ يىل. اوث اي٭الب بكکث ال همه ایًها آوقؾه؛ وشىؾ  به قا ؼبكگاو هصله پًس اوث؛ ؾاؾه جٍکیل قا

 اهك ؾق هكؾم به ا٠حًائی بی قا، هكؾم بىؾو ظاٌیه ؾق قا، ؾیکحاجىقی کكؾین؛ لمه وشىؾهاو ی همه با قا اي٭الب ال ٬بل ی ؾوقه

 و کٍىق هؿیكْیث ؾق ي٭ٍی هیچ اي٭الب پیكولی ال ٬بل هكؾم،. ايؿ يؿیؿه ها هایشىاو این؛ ؾیؿه وشىؾهاو ی همه با قا ظکىهث

 بىؾيؿ؛ جماٌاچی ٨٭ٗ هكؾم[ اْها] ق٨حًؿ،هی آهؿيؿ، هی ا٘كا٨یايٍاو، و پاؾٌاهاو وال٘یى، قإوا، ايؿ؛ يؿاٌحه هؿیكاو ج١ییى

 ایى اي٭الب، اْول ال. اؼحیاق ِاظب ٌؿيؿ هكؾم آوقؾ؛ هحى به ظاٌیه ال قا هكؾم و آهؿ اوالهی باي٭ال. يؿاٌحًؿ ي٭ٍی هیچ

 ههْمی ی شلىه هصله،[ ایى] لفا ٌىؾ؛هی هٍْؽُ هصكْیه ی ٬ْىه هؿیكْیث بكای هكؾم گمیًً ی يحیصه که اوث باقی ؾوالؾهمیى

 ۻ.اوث

ی  ؾیًی ایى اوث که یٯ يٝام بایؿ با هؿایث الهی و اقاؾه  االقیو ؾیًی. ظ٭ی٭ث هكؾم  واالقی شمهىقی اوالهی ی١ًی هكؾم

هرل به اِٙالض  -های ؾيیا ایى اوث که یا هؿایث الهی ؾق آيها يیىثهكؾهی اؾاقه ٌىؾ و پیً بكوؾ. اٌکال کاق يٝام

اهك هىث، اها هؿایث الهی قا يؿاقيؿ ی هكؾهی ٠لی های ٤كبی که اقاؾه ؾهکكاوی
ْ

کًًؿ  لهی قا ؾاقيؿ یا اْؾ٠ا هییا اگك هؿایث ا -الٝ

ايؿ؛ ی١ًی يه هكؾم ؾق ٌئىو کٍىق  کؿام يیىث، که بىیاقی ال کٍىقها ایى گىيه ی هكؾهی ؾق آو يیىث؛ یا هیچ که ؾاقيؿ، اقاؾه

جىأم ی هكؾهی  ای ؾاقيؿ، يه هؿایث الهی وشىؾ ؾاقؾ. شمهىقی اوالهی، ی١ًی آيصایی که هؿایث الهی و اقاؾه ؾؼالث و قأی و اقاؾه

های ؾايٍگاهی و هعا٨ل جع٭ی٭اجی گىيه ؼؿٌه و اٌکالی ؾق بعد گفاقيؿ. بك ایى يٝكیه، هیچ با یکؿیگك ؾق واؼّث يٝام جؤذیك هی

ی  ٌىؾ؛ اها اگك ٌما بؽىاهیؿ ظْ٭ايیث ایى يٝكیه قا بكای هكؾم ؾيیا ذابث کًیؿ، ؾق ٠مل بایؿ ذابث کًیؿ. چالً ٠مؿه واقؾ يمی

 ۼیى اوث.يٝام شمهىقی اوالهی ا

ها به ِىقت  ی شمهىقی اوالهی يیىث. اهكول ب١ٕی کًین، چیمی ٤یك ال جكشمه ؾیًی قا هٙكض هی  واالقی ایًکه ها اهكول هكؾم

ی جاقیؽی  چیمی يیىث که ؾق ایكاو واب٭ه  واالقی ليًؿ. هكؾم هی  واالقی ٌؿت ٤یك ه٩ًّايه ؾم ال هكؾم آهیم و گاهی به هبال٥ه

 و -ؾاٌحه باٌؿ
 

ایى ظ٭ی٭ث و ایى ه٩هىم با شمهىقی اوالهی ؾق کٍىق ج١كی٧ ٌؿ و جع٭٫ پیؿا کكؾ. البحه  -شىؾ يؿاٌحهاِال

اها يبایؿ  -ؾق ایى ٌکی يیىث -ٌىؾ هك چیمی قا بكجك کكؾ ٌىؾ کی٩یث ؾاؾ، هی ٌىؾ گىحكي ؾاؾ، هی قا هی  واالقی ی هكؾم ؾاهًه

قا اي٭الب ؾق ه٭ابل ها گفاٌث. ها ٨همیؿین ؾو چیم ه١حبك اوث:  ايّا٨ی کكؾ. شمهىقی اوالهی يىبث به شمهىقی اوالهی بی

های ایى  ها و آقهاویکی ایًکه بایؿ هكؾم جّمین بگیكيؿ و ايحؽاب کًًؿ و ظكکث کًًؿ؛ ایى شمهىقی اوث. یکی ایًکه هؿ٦

 ۽ايحؽاب و ایى ظكکث قا اوالم بایؿ بكای ها جكوین کًؿ.

ی ویاوث شهايی هٙكض کكؾ، بؿوو ٌٯ  واالقی ؾیًی به ؾيیا اقائه ؾاؾ و ؾق ٠كِه ؾق ؼّىَ هكؾم  اوالهی الگىیی که يٝام

والی شاه١ه جؤذیك ؾاقؾ، و هن  ی هى٨٭ی ال آب ؾقآهؿ. آيچه ؾق آو، هن قأی و اقاؾه و ٌؽّیث و ؼىاوث هكؾم ؾق آیًؿه جصكبه

يیالهًؿ آو اوث و ال يبىؾ آو ؾاقؾ قيس  های ه١ًىی و الهی اوث، هماو چیمی اوث که اهكول بٍكیثچاقچىب ایى ظكکث، اقلي

ها و ٨٭ك ٠صیبی که بك بؽً ٠ٝیمی ال هكؾم های ٘ب٭اجی، ٤اقت ذكوت هلثها، ٌکا٦ها، اوحکباقها، ٜلنبكؾ. ایى شًگ هی

بیى  هایی که ؾق گكایی ها و هكله ؾقایی ها و هكله ؾيیا ظاکن اوث، همه بك اذك يبىؾ ه١ًىیث اوث. ایى ٨ىاؾها و اظىان پىچی

  ۾ٌىؾ، همه بك اذك کمبىؾ ه١ًىیث اوث. های گىياگىو ايىاو ؾق وٙط ؾيیا ؾاقؾ هٍاهؿه هیيىل

ی ال  که هبًای ايحؽابات هاوث و بكؼاوحه -واالقی ؾیًی واالقی ؾیًی با هبًای ؾهکكاوی ٤كبی هح٩اوت اوث. هكؾم هبًای هكؾم

 یٯ ٬كاقؾاؾ يیىث. هم -ظ٫ و جکلی٧ الهّی ايىاو اوث
 
ها ظ٫ ايحؽاب و ظ٫ ج١ییى وكيىٌث ؾاقيؿ؛ ایى اوث که  ی ايىاو هِك٨ا

                                                           
 .٩٦۽ۻ/ۿۺ/ۼۻ،  . بیايات ؾق هكاون ج٩ًیف ظکن ؾوالؾهمیى ؾوقه قیاوث شمهىقی اوالهی ایكاوۻ

 .ۺ٨۽ۻ/٨/ۺۼ،بیؿگل آقاو و اشحماٞ بمقگ هكؾم ٌهكوحاو کاٌاو وبیايات ؾق . ۼ

 .۽٨۽ۻ/۾/٧ۻ ،های اوحاو همؿاو ه١لماو وؾايٍصىیاو ؾايٍگاه اواجیؿ، اقشىاياو،ؾیؿبیايات ؾق . ۽

 .۽٨۽ۻ/۽/٧ۼ ،ی هصله ٌىقای اوالهی يمایًؿگاو ه٩حمیى ؾوقه ؾیؿاقبیايات ؾق . ۾



 ۾ۼۼ

 

ؾاقجك ال چیمی اوث که  جك و ه١ًاؾاقجك و قیٍه کًؿ. ایى، بىیاق پیٍك٨حه ايحؽابات قا ؾق کٍىق و يٝام شمهىقی اوالهی ه١ًا هی

 ۻؾ.هاوث؛ ایى قا بایؿ ظ٩ٛ کك   اهكول ؾق لیبكال ؾهکكاوی ٤كبی وشىؾ ؾاقؾ؛ ایى ال ا٨حؽاقات

اوالهی و ظٕىق هكؾم قا اي٭الب به ها ؾاؾ. ها بایؿ قوی ایى لهیًه جکیه کًین. البحه ال ٘ك٦ کىايی و١ی ٌؿه   واالقی بىحك هكؾم

ها بگىیًؿ قوی اوالهیث جکیه ٌؿ، شمهىقیث ج١ٕی٧  که بیى شمهىقیث يٝام و اوالهیث، ق٬ابحی به وشىؾ بیاوقيؿ. یٯ شا ب١ٕی

٘ىقی يیىث. ؾق کٍىق ها شمهىقیث ال اوالهیث  ی شمهىقیث جکیه ٌؿ، اوالهیث ج١ٕی٧ ٌؿ. ایىٌؿ؛ یٯ ٠ؿه هن بگىیًؿ قو

 پایبًؿ به هبايی ؾیًی هىحًؿ. همیٍه ؾق ايحؽابات
 
ٌىؾ. ؾق  های ها ایى يٍاو ؾاؾه هی شؿا يیىث. ایى هكؾم، هئهى و ٠می٭ا

ؾهًؿ. هكؾم ٠٭ایؿ ؼىؾ قا  ها هبحًی اوث، قأی هی بك آو پایههای ا٠ح٭اؾّی ؼىؾٌاو و به آيچه  ايحؽابات، هكؾم ؾق ظ٭ی٭ث به پایه

  واالقی ی١ًی هكؾم -بكؾ. لفا شمهىقیث ؾاقيؿ و به ایى ٠٭ایؿ و هبايی پایبًؿ هىحًؿ؛ و همیى هبايی هن ها قا پیً هی ؾووث هی

ه بىحك شكیاو  ؾق ایى کٍىق همىاقه با ا٠ح٭اؾ به اوالم و ظكکث ؾق شهث اوالم همكاه -به ه١ًای وا١٬ی کلمه
ْ
اوث و او ٌاء الل

ّؿ ایى ظالث و يهاؾیًه ٌؿو قوظیاّت ياٌی ال هكؾم  واالقی هكؾم اوالهی قول به قول ؾق کٍىق گىحكي پیؿا   واالقی و پیٍك٨ث و ٌق

 ۼؼىاهؿ کكؾ.
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جكیى کاقی اوث که  واالق اوث؛ ایى ههن يٝام هكؾمواالق به  ای که اي٭الب کكؾه اوث، جبؿیل يٝام ٘ا٤ىت جكیى کاق اِىلی ههن

اجی که ؾق پكؾال و ي٭ُ پكؾال و آو يٝكیه های ایى يٝكیهاي٭الب کكؾه اوث؛ آو هن با الهام ال ج١الین اوالهی، يه با هکحب ها و ه١أق

فیَى ءاَهًىا ُی٭اّجلىَو « هام ال اوالم، با الهام ال ٬كآو.ظك٨هایٍاو هىث؛ يه، با ال
َّ
ل
َ
فیَى َک٩َكوا ُی٭اّجلىَو ٨ی َوبیّل ا

َّ
٨ی َوبیّل اللّه َوال

ا٤ىت؛ ْٙ يٝام الهی ؾق ه٭ابل يٝام ٘ا٤ىجی اوث و شمهىقی اوالهی و اي٭الب اوالهی، يٝام الهی قا ه١ًا کكؾ به يٝام  ۽ال

 .جكیى کاق اوث ههنواالق؛ ایى  واالقی ؾیًی؛ شمهىقی اوالهی ی١ًی ایى؛ جبؿیل کكؾ يٝام ٘ا٤ىجی قا به يٝام هكؾم هكؾم

 هكؾهًؿ؛ يه ٨٭ٗ ؾق ج١ییى ظاکن؛ چىو جا ه هكؾم 
ٓ

قوؾ به یواالقی، ـهى همه ه گىیین هكؾمیواالقی ی١ًی هكؾٓم اِلًؿ؛ اِل

شمهىق، ج١ییى ؼبكگاو قهبكی و ؾق وا٬ٟ ج١ییى قهبك، ج١ییى  که ؼب ؾقوث هن هىث، ج١ییى قئیه-های قأی ًِؿو٪

کًًؿه اوث، ایى ؾقوث اوث اْها ٨٭ٗ ایى يیىث؛  ایى ج١ییى -گیكؾیی هكؾم ايصام ه ٬ٟ به وویلههای هؽحل٧، همه ؾقوا ؾوحگاه

ی اهىق ليؿگی، ِاظب قأی و ِاظب جؿبیك و ِاظب جّمین ٬كاق  واالقی ی١ًی هكؾم قا ؾق همه آيچه ههن اوث، ایى اوث که هكؾم

های هحماؾی ایى های هحماؾی بىؾ. ٬كوىق ؾق ٘ىل ٬كوی ه٭ابل آو چیمی که ٬بل ال اي٭الب ؾق ایى کٍ ؾاؾو؛ ؾقوث ي٭ٙه

گیك  کاقه بىؾيؿ؛ ٘ا٤ىت و ٘ىا٤یث ُؾوقوَبّك ٘ا٤ىّت اِلی، جّمین بكؾ، هكؾم هیچیکٍىق ال ؼىؾقأیی ٘ىا٤یث و وال٘یى قيس ه

ن بکًؿ  بىؾيؿ؛ ی١ًی اوحبؿاؾ هٙل٫؛ هكؾم وویله
ْ
ن کًؿ، بایؿ یهباالؼكه کىی که -ای بىؾيؿ بكای ایًکه او بحىايؿ جعک

ْ
ؼىاهؿ جعک

ن کًؿ؛ او هكؾهًؿ
ْ
ن کًًؿیهكؾم قا يگه ه -به کىی جعک

ْ
 ۾.ؾاٌحًؿ بكای ایًکه به آيها جعک

ؾیًی که بك ایى کٍىق ظاکن اوـث. هـیچ اظحیـاشی يیىـث کـه اهـكول هـكؾم کٍـىقهاو قا بـه   واالقی يٝام اوالهی، ی١ًی هماو هكؾم

های هحماؾی که بك ایى کٍىق اوحبؿاؾ ظاکن بىؾ، به بكکث اوالم و اي٭ـالب کًین. ها ب١ؿ ال ٬كو جىِیه  واالقی قوی ال يٝام هكؾم ؾيباله

 ۿبا ؾیى.  واالقّی  این؛ آو هن هكؾم قویؿه  واالقی اوالهی به هكؾم

ايه ایمـاو هلث ایكاو به بكکث اي٭الب جىايىث با کكاهث ؼىؾي آًٌا ٌىؾ، بیًؿیٍؿ، جّمین بگیكؾ و ا٬ـؿام و ايحؽـاب کًـؿ. ؼىٌـبؽح

كات ؾیًی اوحىاق کكؾ، که بهحكیى ٌـکل هـكؾم قا بك پایه  واالقی ٘ىق ٘بی١ی هكؾم ٠می٫ هلث ایكاو به هبايی اوالهی به
ْ
  وـاالقی ی ج٩ک

٘ـىق  ظمایـث کـكؾ، و ایـى بـه  واالقی ٘ىق هٙل٫ ال هكؾم جىاو به های اوالهی و ؾیًی اوث که هیهن همیى اوث. ؾق چاقچىب اقلي

                                                           
 .۾٨۽ۻ/۽/۾ۻٕقهٔ، اقجعال اهام ؼمیًی ٌايمؾهمیى والگكؾبیايات ؾق . ۻ

 .۾٨۽ۻ/ۿ/ۺۻ،ؾیؿاقا٠ٕای هیئث ؾولثبیايات ؾق . ۼ

 .٧٦وىقه هباقکه يىاء، آیه  .۽

 . ۲۹/۱۱/۱۳۹۶، بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم آـقبایصاو ٌك٬ی. ۾

 .ۼ٨۽ۻ/٧/ۻۼ، اشحماٞ باٌکىه هكؾم اوحاو ليصاوبیايات ؾق . ۿ
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 ۿۼۼ

 

 ۻىق ها پیً آهؿ؛ چىو هكؾم ها هئهًًؿ و ایمايٍاو وٙعی يیىث.٘بی١ی ؾق کٍ

واالقی قا به ٌکل آٌکاق و وأط و با لباو گىیا ؾق ه٭ابل چٍن  جىايؿ هكؾم هی -يٝاهی لیك پكچن جىظیؿ و ؾیى -اوالهی  ایًکه یٯ يٝام

وـاالقی هًعّـك  ؼىاهًؿ بگىیًؿ هكؾم ا هیهكؾم شهاو ٬كاق ؾهؿ، ؾقوث ٠که جبلی٥ات اوحکباقّی ؾيیای لیبكال ؾهکكاوی اوث. آيه

٘ـىق  واالقی قا ایـى های واالی ایمايّی ؼىؾ بحىايؿ هكؾم اوالهی و ؾیًی، با اقلي  جىايًؿ ایى قا جعمل کًًؿ که یٯ يٝام ؾق هاوث. يمی

ۼيهاؾیًه کًؿ.
 

های ٤كبـی ؾاقجك ال يٝام جك و قیٍه ، اِیلجك جك، وا١٬ی ، ظ٭ی٭ی اوالهی واالقی ؾق يٝام ، یٯ يٝام هكؾهی اوث و هكؾم اوالهی يٝام

کًًـؿ،  هـایی کـه ؼىؾٌـاو اقائـه هـیوـاالقیًؿ، ؾچـاق جًا٬ٕـًؿ. بـا جعلیـل های ٤كبی که ؼىؾٌاو هْؿ٠ی هكؾماوث. اهكول يٝام

٥ـات ، يٝاهی اوث که به قأی و ٨کك و ا٠ح٭اؾ هـكؾم هْحکـی اوـث. جبلی اوالهی ٌاو هؽؿوي اوث؛ ؾق ظالی که يٝام واالقی هكؾم

کًًؿ جا ٌایؿ بحىايًؿ ایى ظ٭ی٭ث و ایى شايّب ههنِّ ال شىايب شمهىقی اوالهی قا ايکاق کًًؿ. ایى اهىاشی کـه اهـكول ؾق  لیاؾی هی

ی با ایى ظ٭ی٭ث اوث. يٝاهی قا  به ؼا٘ك ه٭ابله -هرل ي٩ی شمهىقْیث -ٌىؾ های اوحکباق هالظٝه هی چیؾوث و ؾهاو جبلی٥ات

کًًـؿگاو ٬ـايىو  جىايًؿ ايکاق کًًؿ. اِل يٝام قا هكؾم ايحؽاب کكؾيـؿ؛ جـؿویى به آقاء هكؾم هْحکی بىؾه، يمیکه ال اْوّل پؿیؿآهؿيً 

هـای قأی ق٨حًـؿ و های هح١ـْؿؾ، هـكؾم پـای ِـًؿو٪ اواوی قا هكؾم ايحؽاب کكؾيؿ؛ ٬ايىو اواوی قا هكؾم جّىیب کكؾيؿ؛ ؾق ؾوقه

هــا و ب کكؾيــؿ. ایــى وا١٬ْیحــی اوــث کــه وشــىؾ ؾاقؾ. هصبىقيــؿ بــه جؤویــلقإوــای شمهــىق و يمایًــؿگاو هصلــه قا آلاؾايــه ايحؽــا

ها و ا٨کاق ٠مىهی ؾيیا یا ا٨کاق ٠مـىهی ؾاؼـل کٍـىق قا هًعـك٦  های گىياگىيی هحٍْبد ٌىيؿ، بلکه بحىايًؿ ـهًْیث جكاٌی اٌکال

ظـال  ؾق٠ـیى -جك اوث جك و اِیل ظ٭ی٭ی جك و باقلجك و های قایس ؾيیا هن قوٌى که هكؾهی بىؾيً، ال ؾهکكاوی -کًًؿ. يٝام هكؾهی

 ۽ُپك کًؿ. -ی١ًی ؼأل ه١ًىی -گكیباو اوث به جىايىحه آو ؼأل بمقگی قا که اهكول ؾيیا با آو ؾوث

ايؿ؛ ؾق  کاقه اوث. ؾق ظکىهث ولًٙحی، هكؾم هیچ  واالقی آو، هكؾم  ه٭ابل  ی ٬بل ال اي٭الب، ظکىهث ولًٙحی بىؾ. ي٭ٙه

هكؾ، یکی قا به شای ؼىؾي ه١یى  ايؿ. ٬بل ال اي٭الب، ظکىهث، وقاذحی بىؾ؛ یکی هی کاقه همه واالقی، هكؾم ظکىهث هكؾم

کكؾيؿ. ؾق شمهىقی اوالهی به بكکث  ؼىاوحًؿ، ياچاق بایؿ ٬بىل هی ؼىاوحًؿ، يمی کكؾ؛ ی١ًی هكؾم هیچ ي٭ٍی يؿاٌحًؿ؛ هی هی

کًًؿه اوث. ٬بل ال اي٭الب، ظکىهث،  ؼىاوث هكؾم ج١ییىکًًؿ؛ هفا٪ هكؾم،  اي٭الب، ظکىهث ايحؽابی اوث؛ هكؾم ايحؽاب هی

٬اچا٬ی آهؿه  -ؾیکحاجىقّی اهًیحی بىؾ؛ ؾیکحاجىقّی وؽث و ویاه. بًؿه یاؾم هىث؛ یکی ال ؾووحاو ها ال پاکىحاو آهؿ پیً هى

ؼىايؿین. هى ج١صب  کكؾ؛ گ٩ث بله، ٨الو ا٠الهیه قا ها جىی پاقٮ، با ؾووحاو ؾاٌحین هی کكؾ، ِعبث هی ي٭ل هی -بىؾ هٍهؿ

 به ـهى ها ؼٙىق يمی
 

کكؾ که کىی یٯ ا٠الهیه جىی شیبً باٌؿ  کكؾم؛ جىی پاقٮ؟ٖ ا٠الهیه؟ٖ همکى اوث چًیى چیمی؟ٖ اِال

و ه٭ؿاقی ايح٭اؾ ال ؾوحگاه ؾق آو ا٠الهیه باٌؿ و بحىايؿ جىی کىچه قاه بكوؾ. ایى ؤٟ ؾیکحاجىقی اهًیحّی آو قول بىؾ. اي٭الب آهؿ 

ؾ قا، ٨ٕای ي٭ؿ قا، ٨ٕای اِالض قا، ٨ٕای جفکك قا، ظْحی ٨ٕای هؽال٩ث و ا٠حكاْ قا بكای هكؾم بال کكؾ. ؾق ٘ىل ایى ٨ٕای آلا

 ۾ های اول اي٭الب.شىق بىؾه اوث؛ ظْحی وال وی و ؾو وال همیى

 خلُگیشی اص دخالت بیگايگاو .1.8
 ایى بمقگ، هكؾ آو يٝیك بی ٌصا٠ث و بمقگىاق، آو پایاو بی ّیكتب ٠می٫، ،ایماو قاوػ ٠مم بكکات که بمقگىاقهاو اهام ال کًین یاؾ

ث به قا ؾوحاوقؾها
ْ
 هح١ال ؼؿای که این گك٨حه ٬كاق ؾوقايی ؾق که کًین ا٨حؽاق بایؿ بیٍحك هكؾم، ی ب٭ْیه و هىئىلیى ها. ؾاؾ ایكاو هل

 ی هىئله يیىث، کىچکی کاقّ  ٬ْٕیه، ایى. بیاوقؾؾق جال٘ن به قا ا٬یايىن ایى جىايىث که بكگمیؿ کٍىق ایى هیاو ؾق قا بمقگی هكؾ

ی جىايىث يیىث؛ کىچکی
ْ
ث و قا کٍىق ظكکث شهث بکل

ْ
 ولًٙحی، ظکىهث ها،٬كو[ بلکه] ها،وال. بؿهؿ ج٥ییك قا ایكاو هل

                                                           
 .ۼ٨۽ۻ/٧/ۼۼ، ليصاو های اوحاوؾايٍصىیاو ؾايٍگاه و اواجیؿ ؾیؿاقبیايات ؾق . ۻ

 .۾٨۽ۻ/ۼ/ۻۻ، اشحماٞ بمقگ هكؾم کكهاوبیايات ؾق . ۼ

 .ۺ٨۽ۻ/٦/ۿۻ، ؾیؿاقا٠ٕای هصله ؼبكگاوبیايات ؾق . ۽

 .٨٩۽ۻ/ ۻۻ/ ۿۻ، های يمال شم١ه جهكاو ؾق والكول ٌهاؾت ظٕكت ٠لی بى هىوی الكٔا ٠لیه الىالم . ؼٙبه۾



 ٦ۼۼ

 

 وآ و ؾاٌث وشىؾ هن هٕا٩٠ی يًگ ولًٙث، يًگ بك ی ٠الوه که پهلىی ظکىهث اواؼك ایى ؾق و ؛[ؾاٌث وشىؾ] وقاذحی ظکىهث

اؼاو بىؾ؛ بیگايه ؾؼالث ا پىكي و بكؾيؿ هن ها ايگلیه و آوقؾيؿ کاق وكّ  کٍىق ؾق ها ايگلیه قا ٔق  او شای به قا هعْمؿٔق

 کكؾيؿ، ج١ییى ها بكای پاؾٌاه بىؾيؿ، کاقه همه ها آهكیکایی ،۳۲ وال هكؾاؾ وهٍحن بیىث کىؾجای ؾق هن ب١ؿ گفاٌحًؿ؛

 ج٥ییك بمقگىاق اهام قا ؾوحگاه ایى بىؾ؛ ایى ها کٍىق ؤٟ کكؾيؿ؛هی ه١ْیى آيها قا ىقکٍ هىئىلیى کكؾيؿ،هی ج١ییى ولیك يؽىث

 که بىؾ هكؾم به او ا٠حماؾ ؼؿا، به او جىْکل او، يٝیك بی ٌصا٠ث او، ٠می٫ ایماو او، قاوػ ٠مم ٌؿ؛ هیؿاو ایى واقؾ که بىؾ او ؾاؾ؛

 ۻ.بیاوقؾ وشىؾ به قا اؤاٞ ایى جىايىث

 فکشی َ ػملی َ های ػلمی، اخشائیایداد صیشبًا.1.9
ث ؾهه چهاق ایى ؾق 

ْ
 ایى ؾق کٍىق ؾق ٨كاوايی ٨کكی و ٠ملی و اشكائی و ٠لمی لیكبًاهای. ايؿ ؾاؾه ايصام بمقگی کاقهای ؾولث و هل

  ایًها که اوث آهؿه وشىؾ به هْؿت
 
 وشىؾ ین٠ٝ لیكبًاهای ایى اوالهی شمهىقی يٝام ال ٬بل يؿاٌث؛ وشىؾ اي٭الب ال ٬بل هٙل٭ا

ىهای لیكبًاها، ایى. يؿاٌث
ْ
ث ایى پكي وک

ْ
 ؾق ؾهه چهاق ایى کاقکكؾ ال هحكاکمی های جىايایی و ها جصكبه. هىحًؿ آیًؿه وىی به هل

ك با شؿیؿی هایيىل. اوث گك٨حه ٬كاق اهكول هىئىالّو  اؼحیاق
ْ
اق و اي٭البی ج٩ک  ها. ايؿ آهاؾه اهكول و ايؿ ٌؿه جكبیث ايگیمه ال وٌك

 کًًؿ آ٨كیًی ي٭ً ایًکه بكای هىحًؿ آهاؾه که شىايايی بعمؿالله اهكول يؿاٌحین؛ هؿیكْیث ی آهاؾه ٌؽّْیث ه٭ؿاق ایى ي٭البا اْول

ك هكؾاوؾولث و ١ْ٨ال هكؾاو ی هصمى٠ه ایى جالي. کكؾه جكبیث اي٭الب قا ایًها ٨كاوايًؿ؛ کٍىق، ی اؾاقه هؽحل٧ هایبؽً ؾق
ْ
 هئذ

ث اؼحیاق ؾق قا ٠ٝین ی ٨كاوقؾه ایى اوث ىحهجىاي ؾهه، چهاق ایى ٘ىل ؾق
ْ
 ۼبگفاقؾ. هل

 استمای هؾاسکت عیاعی َ ايتخابات.1.11
 ایى اوحبؿاؾی ظکىهث ؼاِیث چىو چكا؟. بىؾ کٍىق هؿیكیث يٝام ؾق جؤذیك بی ٠ًّك یٯ ؼىؾ ٬كيّی  چًؿ جاقیػ ٘ىل ؾق ها هلث

 آو که کىی آو ايّا٦ به بىحه بىؾ؟ ؼىاهؿ چگىيه هلث ظاّل . يیىث ای کاقه هلث،. اوث ایى پاؾٌاهی ظکىهث ؼاِیث اوث؛

  -باٌؿ ؾلً ؾق قظن ه٭ؿاقی یٯ که بیایؿ کاق وك بك ؾیکحاجىقی ي٩ك یٯ باٌؿ، بلًؿ هلث ا٬بال و٬حی یٯ اگك. اوث يٍىحه باال
 

 هرال

ا هرل کىايی چًايچه اگك اها. ٌؿ ؼىاهؿ بهحك هكؾم ؤٟ ه٭ؿاق یٯ ؼىب، -آوقيؿ هی اون قا ليؿ ؼاو کكین ها جاقیػ ؾق ظاال  ٔق

 هلث ؾايًؿ، هی ؼىؾٌاو هلٯ قا کٍىق ایًها باًٌؿ، کاق وك بك -هىحبؿیى -ؾیگك گىياگىو وال٘یى و ٌاه الْؿیى ياِك و ٬لؿق ؼاو

 ؾوقاو همیى جاقیػ قا؛ هحماؾی های٬كو جاقیػ گىین يمی -کًیؿ يگاه قا جاقیػ. ؾايًؿ هی ؼىؾٌاو ق٠یث يؿاٌحًؿ، ي٭ٍی که هن قا

  هٍكو٘ه -قا ٘ك٦ ایى به هٍكو٘ه
 
 یٯ ه١ًای به ايحؽابات آهؿ، کاق وك بك پهلىی قژین که و٬حی ال اها آهؿ؛ وشىؾ به کٍىق ؾق اوما

 بهحك اؤاٞ ه٭ؿاق یٯ که ای ؾوواله ؾوقاو ؾق هلی؛ يهٕث ؾوقاو ؾق کىجاهی ی بكهه یٯ ؾق شم ٌؿ؛ جل٭ی هعٓ يمایٍّی  ظكکث

 هّؿ٪ لهاو ؾق ایًها که ؾاؾيؿ ؾولث به قا هصله اؼحیاقات کكؾيؿ، ج١ٙیل قا هصله ؾاٌث؛ ايی٨كاو  اٌکاالت هن آو ولی بىؾ؛

 یاؾٌاو هىحًؿ هى وًیى ؾق که اهرالی و بًؿه که ای بكهه آو ؾق. بىؾ هعٓ يمایً ايحؽابات ؾوقاو، ایى ی ب٭یه ؾق. گك٨ث ايصام

 قولّ  آو ؾقباقّ  ٬ؿقت، های ؾوحگاه قا کىايی یٯ. يیىث مهكؾ ايحؽاب ه١ًای به هٙل٭ا ايحؽابات که ؾايىحًؿ هی همه هىث،

 که کىی آو اها کكؾيؿ؛ هی هن لؾوؼىقؾ همؿیگك با گك٨ث، هی ايصام آيها ؼىؾ بیى هائی ق٬ابث گك٨حًؿ، هی يٝك ؾق ٌاهاو

 قا آيها ی ٤اِبايه یهال ظ٫ کًؿ، جؤهیى قا آيها هًا٨ٟ باٌؿ، لیك وكبه باٌؿ، هٙیٟ که بًٍايًؿ هصله جىی بیاوقيؿ ؼىاوحًؿ هی

 که ا٨حاؾ اج٩ا٪ و٬حی کمحك ؾوقاو، ایى جمام ؾق. ق٨حًؿ هی ؼىؾٌاو بكای هن هكؾم. يٍايؿيؿ هی هصله جىی آوقؾيؿ هی قا او بؿهؿ،

 . ببؽٍؿ جؤذیكی کٍىق هؿیكیث ؾق جا بیًؿاليؿ قأیی یٯ قأی ًِؿو٪ ایى ؾق بكويؿ بایؿ ظاال کًًؿ اظىان هكؾم
 
 چیمی چًیى هٙل٭ا

 هىث؛ ّکی ايحؽابات قول ٨همیؿین يمی. اوث ايحؽابات ظاال: گىیًؿ هی که ٩ًٌحین هی ها قولياهه جى قا ايحؽابات اون هاها. يبىؾ

 کكؾيؿ هی هؽحّكی هیاهىی و گ٩حگى هن ؼىؾهاٌاو یکصا، گفاٌحًؿ هی ًِؿو٪ جا چًؿ ايحؽابات، و٬ث ؾق. ٨همیؿيؿ يمی هكؾم

 .يؿاٌحًؿ ي٭ٍی هكؾم. ق٨ث هی ٌؿ هی جمام و ؾاؾيؿ هی ايصام ؼىاوحًؿ، هی که کاقی هماو و

                                                           
 .٩٦۽ۻ/ۿۺ/ۼۻ،  وث شمهىقی اوالهی ایكاو. بیايات ؾق هكاون ج٩ًیف ظکن ؾوالؾهمیى ؾوقه قیاۻ

 .٩٦۽ۻ/ۿۺ/ۼۻ،  . بیايات ؾق هكاون ج٩ًیف ظکن ؾوالؾهمیى ؾوقه قیاوث شمهىقی اوالهی ایكاوۼ



 ٧ۼۼ

 

 ؾق شمهىق، قئیه ايحؽاب ؾق هصله، ی يمایًؿه ايحؽاب ؾق ٨٭ٗ يه کكؾيؿ؛ پیؿا ي٭ً هكؾم بكگكؾايؿ؛ بکلی قا وق٪ اوالهی اي٭الب

 ایى ی همه ؾق. کًًؿ ايحؽاب بایؿ قا ٌهكؾاقها که ٌهك ٌىقاهای ايحؽاب ؾق کًًؿ، ايحؽاب بًاوث قا قهبك که ؼبكگايی ايحؽاب

  ۻ.ٌؿ جؿویى اوان ایى بك اواوی ٬ايىو. کًًؿه ج١ییى ٌؿ هكؾم يٝك ظىان، هكاظل

هایی آهؿيؿ و ق٨حًؿ، بؿوو  های هحماؾی ؾق کٍىق ها وپكی ٌؿ؛ ظکىهثی اي٭الب به هاوث. ٬كو ، هؿیه ظٕىق هكؾم  بمقگ  ي١مث

آيها ؾاٌحه باًٌؿ. اي٭الب هیؿاو قا بكای هكؾم ها بال کكؾ.   یًًها و گمجكیى ي٭ٍی ؾق ج١ییى ایى ؾولث ایًکه هكؾم کىچٯ

ی ؾیًی اوث که ؾق  واالقّی ظ٭ی٭ّی هحکی به ایماو اوث. هكؾم ال قوی اظىان وٜی٩ه واالقی ؾق کٍىق ها، یٯ هكؾم هكؾم

ُّ ؼىؾ گمیًً هی ی ايحؽابات واقؾ هی ٠كِه  ۼاليؿ.ايؿ کًًؿ و قأی ؼىؾ قا به ًِؿو٪ هی ٌىيؿ و ٘ب٫ جٍؽی

 اعاعی لايُو.1.11
هـا هٙـكض اوـث. ، بیٍحك ال همه چیم، ي٭ً اوالم و هًب١ْیث و هًٍئْیث اوالم بـكای ٬ـىايیى و وـاؼحاقها و گـمیًً اواوی  ؾق ٬ايىو

کًـؿ:  هـا بكؼـىقؾ هـی  اواوـی  ٘ىق ؾ٬ی٫ ظ٩ٛ ٌىؾ. ٌما يگاه کًیؿ ببیًیؿ ؾٌمى چگىيه با ٬ـايىو بایىحی به  اواوی  واؼحاق ٬ايىو

اي ظـك٦  کًـؿ، یکصـا ٠لیـه جمْىـٯ هـی  اواوی  کًؿ؛ یکصا به ٬ايىو ای قا اذبات هی کًؿ، گىٌه قا ي٩ی هی  اواوی  ای ال ٬ايىو گىٌه

جصْىـن و جبلـىق   اواوـی  هیرا٪ بمقگ هلی و ؾیًی و اي٭البی هاوث. اوالم که همه چیم ها اوالم اوث ؾق ٬ايىو  اواوی  ليؿٖ ٬ايىو هی

 ۽پیؿا کكؾه اوث.

 بیاو َ ايذیؾٍ آصادی.1.12
واالق به  اي٭الب ها قژین ٔؿ اوالم قا ال بیى بكؾ، قژین اوالهی بك وك کاق آوقؾ؛ قژین ؾیکحاجىق و هىحبؿ قا ال بیى بكؾ، قژین هكؾم

جكیى  یطجكیى و ٨ٕ ها به ٨صیٟ های هحماؾی گك٨حاق آو بىؾ و ؾق ؾوقاو پهلىیای که کٍىق ها ؾق ٘ىل وال شای آو يٍايؿ؛ وابىحگی

شايبه قا به هلث ها ؾاؾ؛ اؼحًا٪ ي٩ىگیكی که بك هلث ها ظاکن بىؾ، ال بیى بكؾ،  ؤٟ ؼىؾ قویؿه بىؾ، ال بیى بكؾ و اوح٭الل همه

جع٭یكٌؿگی  -های ؼىؾٌاو قا بحىايًؿ آلاؾايه ابكال کًًؿ؛ ٨ٕا، ٨ٕای آلاؾی ٌؿآقاء ؼىؾٌاو قا، ظك٦ -آلاؾی به ایى هلث ؾاؾ

ی جاقیؽی، با ایى هىاقید  ها وال هلث ها جع٭یك ٌؿ. ایى هلث بمقگ، با ایى واب٭ه ا ال بیى بكؾ، ٠مت هلی ؾاؾ. ؾهجاقیؽّی هلث ها ق 

المللی  گكاو بیى ٠ٝین ٨كهًگی و ٠لمی و جاقیؽی، ؾق ه٭ابل ظکام لوقگى و ٨اوؿ، و پٍث وك آيها ؾق ه٭ابل هىح١مكاو و ولٙه

کًًؿ، اظىان جٍؽُ  جبؿیل کكؾ به ٠مت هلی. اهكول هلث ایكاو اظىان ٠مت هیجع٭یك ٌؿ. اي٭الب ها ایى قا ال بیى بكؾ، 

 ۾کًًؿ. هی

آیًؿ و  ايؿ و هی اهكول کىايی، با هىحمىٯ ٬كاق ؾاؾو چیمهایی که ؼىؾٌاو هن آيها قا ٬بىل يؿاقيؿ، به شًّگ ایماو هكؾم آهؿه

ی ه١ح٭ؿیى  کًًؿ. ؾق ؾایكه ٕی هن هحؤْو٩ايه آيها قا کمٯ هیکًًؿ. ب١ هی ها يگاه ای هن به ِىقت ٨كیب ؼىقؾه و ٤ا٨ل به ایى ٠ْؿه

 اوث. کىايی که اي٭الب قا ٬بىل ؾاقيؿ، اهام قا ٬بىل ؾاقيؿ، اوالم قا ٬بىل ؾاقيؿ، ظكکث ؾق  به اي٭الب، همه
ْ

ی اؼحال٨ات ٬ابل ظل

ؾاقيؿ، هكگىيه اؼحال٦ ولی٭ه، اؼحال٦  قاه ؼؿا قا ٬بىل ؾاقيؿ، اؼالَ قا ٬بىل ؾاقيؿ، ٨ؿاکاقی قا ٬بىل ؾاقيؿ، ایراق قا ٬بىل

 اوث و هٍکلی يیىث. هٍکل آيصا بكول هی
ْ

کًؿ که  ویاوی و اؼحال٦ بیًٍی ؾق هك يىٞ ال هىائل کٍىق ؾاٌحه باًٌؿ، ٬ابل ظل

 ٬بىل يؿاقيؿ، ایى يٝام قا ٬بىل يؿاقيؿ، ال اْول جا جىايىحًؿ با ایى
 
يٝام شًگیؿيؿ و  کىايی که اوالم قا ٬بىل يؿاقيؿ، اهام قا هٙل٭ا

ها بیایًؿ پٍث وّك کىی یا پٍث وّك  هایٍاو يٍىحًؿ که ؾیؿيؿ ؾیگك والظهایٍاو ُکًؿ ٌؿه اوث، ایى و٬حی ق٨حًؿ ؾق ؼايه

 ايؿالی کكؾو و آو قا هؿ٦ ٬كاق ؾاؾو. شم١ی پًهاو ٌىيؿ، و ٌكوٞ کًًؿ به ایماو هكؾم ؾوث

های ٨كهًگی  ی هىحًؿ. بایؿ ؼىؾٌاو قا يصات ؾهًؿ. هن ؾوحگاهب١ٕی ال هٙبى٠ات کٍىق، هحؤْو٩ايه ؾوحؽىي چًیى بعكاي

٩ًؿ، هن ؾوحگاه ْٜ های اشحما٠ی ه١ح٭ؿین. . ها به آلاؾی بیاو و آلاؾی ١ْ٨الیث های ٬ٕائی های اهًیحی و هن ؾوحگاه کٍىق هى

                                                           
 .۷۹/۷۲/۱۳۸۸. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ه١لماو و پكوحاقاو و کاقگكاو،ۻ

 .۾٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۼۻيژاؾ، بیايات ؾق هكاون ج٩ًیف ظکن قیاوث شمهىقی ؾکحك هعمىؾ اظمؿی ۼ.

 .٧٩۽ۻ/۾/٩ۻ، ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاوبیايات ؾق . ۽

 .ۺ٩۽ۻ/ ۻۻ/ ۾ۻهای يمال شم١ه جهكاو + جكشمه ؼٙبه ٠كبی،  . ؼٙبه۾



 ٨ۼۼ

 

 ایى ه٩اهین و ایى ظ٭ای٫ قا اي٭الب
 

 ایى   اِال
 

چیمها ؾق ایى کٍىق يبىؾ. ال آلاؾی بیاو و و پیٍكواو اي٭الب به ایى کٍىق آوقؾيؿ. ٬بال

ها قا به ایى کٍىق  ها قا اي٭الب بكای ایى کٍىق آوقؾ. اهام ایى های اشحما٠ی، يه ؼبكی بىؾ و يه ظْحی اومی بىؾ. ایىآلاؾی ١ْ٨الیث

ها قا به ایى کٍىق بؽٍیؿ. کىايی که پاوؿاّق ؼىو ٌهؿا هىحًؿ و کىايی  که پیكو اهاهًؿ، هؿیه کكؾ و ؼىو ٌهؿا ایى اقٌل

ن
َ
ی يیىثٖ اها ایى آلاؾی، هعؿوؾ اوث و آلاؾی هٙل٫ يیىث. ظْؿي کصاوث؟ ظؿي  ٠ل

ْ
ؾاقاو ایى ه٩اهیمًؿ. ؾق ایًکه ٌک

ایمايی و به ٌهىات وى٪ ؾهًؿ، ؾق ایى  اگك بًا ٌىؾ که کىايی هكؾم قا به بی ٠باقت اوث ال ظؿوؾی که اوالم ج١ییى کكؾه اوث.

آلاؾی، آلاؾّی ؼیايث اوث. اگك ٬كاق ٌؿ کىايی بًٍیًًؿ و جى٘ئه کًًؿ و ایى جى٘ئه قا به ٌکلی ؾق  کاق، آلاؾ يیىحًؿ. ایى

کًًؿ، و  های هىئىل چه هی هاين ببیًن که ؾوحگاه ای ه١ًکه کًًؿ، ایى آلاؾی جى٘ئه اوث و هكؾوؾ اوث. بًؿه هًحٝك هی يىٌحه

، شلىگیكی ال ایى ظكکات هىـیايه، کاّق ؾٌىاقی يیىث
ْ

های ؾيیا ها و والهاو قولياهه«و » گىیؿ ؾيیا چه هی«. ٨کك ایى قا هن که اال

های شهايی و ایى هٙبى٠ات ؾيیا، هماو کىايی هىحًؿ که ٌما این و يبایؿ بکًین. ایى والهاو و٬ث ها يکكؾه ، هیچ»گىیًؿ چه هی

 اوحرًایی بىؾ 
 
ؾاق یٯ اي٭الب بمقگ، قهبّك هعبىّب یٯ هلث،  پكچنؾیؿیؿ اهام بمقگىاق ها قا که ؾق شمال ه١ًىی، یٯ ٌؽّیث وا١٬ا

های ٨كهًگی ؾيیا بكای او اظحكام ٬ائلًؿ:  ای که هكکه یکی ال آو ؼّىِیات قا ؾاٌحه باٌؿ، ؾوحگاه ؾاقای ؼّىِیات ویژه

ًان چگىيه جلْ٭ی هی ٨یلىى٦، ٠اق٦، ٨٭یه و ظ٭ى٪ يه ه١ك٨ی يمىؾيؿ و اآلو چگى کكؾيؿ و چگىيه ه١ك٨ی هی ؾاو، ٌا٠ك و هًٌك

ها، ٨حًه گكايی ال ٬بیل پكؾاليؿ.ٔ هماو هٙبى٠ات و والهاو کًًؿٖ ٕظاال چىو چًؿ وال گفٌحه اوث، ؾیگك به اهام کمحك هی هی

کًٍؿ و با يىٞ  ايؿاليؿ، با يىٞ کاقیکاجىقی که هی ایى و٩ْاکیى ٘الباو قا با ٌگكؾهای هٙبى٠اجی و جبلی٥اجی، با يىٞ ٠کىی که هی

ها بىؾ؟ٖ هگك بكای  های ایىٌىؾ به ٨کك ظك٦ ايؿٖ هگك هی هایی ها، چًیى آؾم کًًؿ. ایى يمایًؿ، جكویس هی هیؼبكی که جًٝین 

ۻها هايؿ؟ٖهّالط کٍىق و هّالط یٯ هلث، بایؿ هًحٝك ایى ظك٦


 های ايمالبیتؾکیل يهاد.1.13
ه ؾوحگاههای گىياگىو ؾق کٍىق، همه ه٥ٍىل ؼؿهحًؿ.  ی اواوی ایى اوث که ؾوحگاه يکحه

ْ
های ؾولحی بك اذك  اهكول بعمؿ الل

ی وكگكهًؿ؛ لیکى يهاؾهایی هرل شهاؾ واليؿگی  لظماّت ؾولحمكؾاّو ؼؿهحگماق و ؾلىىل، هكکؿام ؾق هك بؽً، به ؼؿهات بااقٌل

های اوالهی ايؿ، چه ؼّىِیحی ؾاقيؿ؟ چگىيه اوث که ؾق ؾقوو ایى جٍکیالت، ٔمى ایًکه اقلي که ال اي٭الب شىٌیؿه

گیكؾ و ال لعاٚ کاقی هن جى٨ی٭اّت يىآوقی ایى  های بمقگ ؾق آو با ؾلىىلی ايصام هیع٩ىٚ اوث، جالي ٨كاواو و ؼؿهثه

ّٞ يىآوقی و ی بؽً ها ال ب٭یه هصمى٠ه ه اهكول يىآوقی ؾق کٍىق، همه شا هىث؛ اها ٌكو
ْ
ها شلىجك و باالجك اوث؟ البحه بعمؿ الل

پؿیؿ آهؿ و بك هعىق آو ظكکث   اي٭البی  ای اوث که ؾق اْول، ؾق اهرال شهاؾ و يهاؾهای ق، يکحهشكأت و شىاقّت وقوؾ ؾق هیؿاو ابحکا

  ۼٌؿ.

به ؼا٘ك   اي٭البی  گىيه بىؾيؿ. يهاؾهای ایى  اي٭البی  این. يهاؾهای هكشایی که ایى شكأت همكاه با ایماو بىؾ، ها پیٍك٨ث ؾاٌحه

ايؿ،  ا٘ك جىْکل به ؼؿا، به ؼا٘ك باوق به يیكوی ـاجی ؼىؾ، ؾق هكشا واقؾ ٌؿهاْجکای به ي٩ه، به ؼا٘ك شكأت ؾق ا٬ؿام، به ؼ

ؼكز ؾاؾيؿ چه وپاه  واله، آو همه ابحکاق به ايؿ کاّق ؼىب ايصام ؾهًؿ. يیكوهای هئهًی که ؾق هیؿاو ؾ٨اٞ هٍث جىايىحه

٘ىق  كؾيؿ. شهاؾ واليؿگی يیم همیىآوایی ک پاوؿاقاو، چه يیكوهای هئهى اقجً، چه ایى بىیس ٠ٝین هكؾهی کاقهای ه١صمه

ٟ و ايحٝاق ایى اوث که هماو ؼّىِیات هربث و ٬ىی، 
ْ
اوث. البحه شهاؾ واليؿگی با ولاقت کٍاوقلی اؾ٤ام ٌؿه اوث؛ اها جى٬

 يیكوهای هئهى و هح١هؿ ولاقت واب٫ کٍاوقلی هن ال آو اوح٭بال هی
 
کًًؿ هماو  هماو جکیه به يیكوی ـاجی ؼىؾ که ی٭یًا

ای که شهاؾ واليؿگی قا به وشىؾ آوقؾ، ایى ولاقت شؿیؿ قا که ولاقت شهاؾ کٍاوقلی اوث ٌکل ؾهؿ جا بحىايؿ هٍکالت  قوظیه

ها چه      ی بؽً کٍاوقلی، هٍکالت قووحاها، هٍکالت ًِایٟ شًبی ؾق قووحاها و هٍکل ههاشكت قا ظل کًؿ. ؾق همه

ها قا بال کًؿ، ظٕىق ٠ًاِك هئهى، ٠الم، ؼىؾباوق، هْحکی  جىايؿ گكه یهای ٨كهًگی آو چیمی که ههای ا٬حّاؾی، چه بؽًبؽً

 ۽جىايًؿ هٍکالت ا٬حّاؾی قا هن بك٘ك٦ کًًؿ. ها هی به ؼؿا و ه١ح٭ؿ به هكؾم ؾق قأن کاق اوث. همیى
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 تمُیت سَزیٍ پایذاسی َ ؽداػت .1.14

 او ال قا او ٠ْمت کًًؿ؛ هی ـلیل قا او که اوث ایى ًًؿ،ک هی هلث یٯ با اوحبؿاؾی و اوحکباقی های٬ؿقت که بمقگی ؾٌمًّی  اْولیى

 لیبایی - لیبایی همه ایى با ؼىب، شىاياو ایى با اوح١ؿاؾ، ایى با ٠ٝمث، ایى با جاقیؽی، ی واب٭ه ایى با ایكاو هلث. گیكيؿ هی

 که بىؾ ٌؿه جبؿیل هلحی به بیگايگاو چٍن ؾق گفٌحه، قژین ؾوقاو ؾق - هىث هلث ایى هیاو ؾق که جاقیؽی و ٘بی١ی و ايىايی

 جىلیؿ پىحه و با٨ًؿ هی ٨كي ها بكای که هىحًؿ کىايی هماو ایًها گ٩حًؿ هیٖ ًٌاؼحًؿ هی قا پىحه یا ٨كي ٨٭ٗ هلث، آو ال هاآو

 ٖباالجك ایى ال هلث یٯ و کٍىق یٯ به اهايثٖ کًًؿ هی

 قا ؼىؾ ظك٦ و ایىحؿ هی اوحکباقی های٬ؿقت ؼىاوّث  ٭ابله ؾق که اوث هلحی آو ایكاو، هلث که ؾاؾ يٍاو ؾيیا به و آهؿ اي٭الب

ٖ کًًؿ جعمیل او بك قا ؼىؾ ی اقاؾه جىايًؿ يمی ای لهیًه هیچ ؾق ٌىيؿ، همؿوث يیم اوحکباقی های٬ؿقت ی همه اگك و ليؿ هی

 یا بؽىاهًؿ، هلث ىای ؾٌمًاو چه يؽىاهًؿ؛ چه بؽىاهًؿ، هاِهیىيیىث چه يؽىاهًؿ؛ چه بؽىاهًؿ، هااهكیکایی چه اهكول،

 ايؿیٍؿ، هی ؼىؾي که ٌصاٞ و يحكن اقاؾه، با هّْمن، ٬ىی، هلحی: اوث ٌؿه ًٌاؼحه ٘ىق ایى ؾيیا ؾق ایكاو هلث يؽىاهًؿ،

 ٬ٟٙ کٍىق ٨الو با قا ات قابٙه ایكاو، هلث ای ایكاو، ؾولث ای: بگىیؿ جىايؿ يمی که هیچٖ کًؿ هی ايحؽاب و گیكؾ هی جّمین

 اهكول ایى. بؿهؿ ؾوحىق ها به جىايؿ يمی که هیچٖ يکى شا ٨الو کى، جصاقت شا ٨الو یا و کى بك٬كاق قابٙه ٍىق،ک ٨الو با یا کى،

 .اوث ایكاو هلث آبكوی

 ؾیپلماوی و ویاوی گىياگىو ٬ٕایای ؾق و ا٬حّاؾی ی هعاِكه با ه٭ابله ؾق اي٭الب، اِّل  ؾق. ٌؿ ٨همیؿه هٙلب ایى شًگ، ؾق

 اها گفقايؿین؛ و کكؾین بكگماق وکىت با بمقگىاقايه، قا ٬ٕیه هاٖ ٌؿ ٨همیؿه هن هیکىيىن ؾاؾگاه ی ه٬ٕی همیى ؾق. ٌؿ ٨همیؿه

 ؾق چىو« بىؾم گ٩حه بًؿه که هیکىيىن ؾاؾگاه ی ٬ٕیه وكّ  جا ٌؿيؿ همؿوث هن با اقوپا ی همه. قوؾ يمی شایی که ٬ٕیه ظ٭ی٭ّث 

  بایؿ آلماو، و٩یك ولی بیایًؿ؛ بیایًؿ، ؼىاهًؿ هی ؾیگك و٩كای اگك ًؿ،ق٨ح و٩كا و اوث کكؾه ق٨حاق گىيه ایى آلماو ٬ٕیه، ایى
 
 ب١ؿا

 ایكاو هلث و ؾولث. بیایًؿ هن با ؾیگك ي٩ك یٯ با ٌؿه اگك آلماو، و٩یك که ببكيؿ، بیى ال قا ظك٦ ایى »بكگكؾؾ آيها با يؿاقؾ ظ٫. بیایؿ

 .ایىحاؾيؿ

 و ه٩حاؾ وال اواوٗ ال. کكؾيؿ بکًًؿ، جىايىحًؿ هی کاقی هك. کكؾيؿ ا٬ؿام ًًؿ،ک ا٬ؿام و بیاوقيؿ ٨ٍاق جىايىحًؿ هی که قاهی هك ال

 هیلیىيی وی ٌكکث و هیلیىيی وی آقای - هكؾم ٠ٝین اشحماٞ و گك٨ث ايصام ايحؽابات و قویؿ ًٌ و ه٩حاؾ وال ٌؿ؛ ٌكوٞ پًس

ٖ آهؿ هی ٨ٍاق آيها به هكْجب که ٌؿ هىشب - ؾبى اوالهی شمهىقی ه٭ْؿن يٝام و ایكاو هلث ا٨حؽاق ی هایه که ايحؽابات ؾق هكؾم

 ؾق باالؼكه و يؿاؾ شىاب آيها به کىیٖ کًًؿ بك٬كاق اقجباٖ شؿیؿ، هىئولیى با و ؾولث با بحىايًؿ ٌایؿ آوقؾيؿ، ٨ٍاق هكجب هن آيها

 ایى ؼىب؛ .کكؾيؿ ل٠م بىؾ، ٌؿه گ٩حه که گىيه هماو ؾقوثٖ کًًؿ ٬بىل بىؾین گ٩حه ها که قا هماو ٌؿيؿ هصبىق کاق، يهایّث 

 هن همه ا٨حؿ؛ هی اْج٩ا٪ چه ایكاو ؾق که بیًًؿ هی ؾيیا ا٘كا٦ ؾقٖ يیىحًؿ کىق که ویاوی گكاوجعلیل. اوث ایكاو هلث ٠ْمت

 ۻاوث. اوالم ؼا٘ك به و اي٭الب ؼا٘ك به ایى که ؾايًؿ هی

 یهلّ اػتماد بٍ يفظ.1.15
بیًی  بكؾ؛ به شای آو، ا٠حماؾ به ي٩ه هلی قا به هلث ؾاؾ. ها ؼىؾکن بیًی قا ؾق هلث ها ال بیى اي٭الب، ٧١ٔ ي٩ه و ؼىؾکن

آیؿ. ها ٨کك  آیؿ، يه کاق ٠ٝین يٝاهی ال ها بكهی آیؿ، يه کاق ویاوی ال ها بكهی کكؾین يه کاق ٠لمی ال ها بكهی ؾاٌحین؛ ٨کك هی

ؾيؿ. اي٭الب ایى قا ال هلث گك٨ث، به شای آو، کكؾین یٯ هلث ١ٔی٩ی هىحین؛ ایى قا به ها جل٭یى کكؾه بىؾيؿ، جمقی٫ کكؾه بى هی

جىايین، و ؾيبال ایى جىايىحى  ؾايین که هی ها ا٠حماؾ به ي٩ه ؾاقین؛ هیی هیؿاو ا٠حماؾ به ي٩ه هلی به ها ؾاؾ. ها اهكول ؾق همه

ه به ه٭اِؿهاو هی ظكکث هی
ْ
 ۼقوین. کًین، و همه شا هن بعمؿالل
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های گفٌحه بیٍحك و چٍمً بالجك اوث. اهیؿ و يٍاٖ ؾق هیاو هلث بمقگ  ی ؾوقه یكاو ال همها  و اهیؿ هلث  ي٩ه  اهكول ا٠حماؾ به

ٌماقین و بكای پیٍك٨ث ؾق ایى قاه جالي  ؾايین و ه٥حًن هی ایكاو یکی ال ؾوحاوقؾهای اوالم و اي٭الب اوث. ایى قا ها ٬ؿق هی

 ۻکًین. هی

 ػضت يفظ هّلی.1.16
این؛ ٠مت هن ؾاٌحین، ـلث هن ؾاٌحین؛ اها ؾق ایى  های هح٩اوجی قا گفقايؿهی ؼىؾهاو ؾوقاوها ؾق ٘ىل جاقیػ ٘ىالي ها ایكايی

ؼبكيؿ، و  ها ال جاقیػ بی ی هًحهی به اي٭الب، ها یٯ ؾوقاو وؽّث جاقیّٯ ـلث قا گفقايؿین. ؼیلی ؾوقاو ٘ىاليّی ؾویىث واله

ؾ، ال جاقیػ ؾقن گك٨ث. ها ؾق ایى ؾویىث وال، یٯ ؾوقاو جاقیّٯ کًًؿ. بایؿ ؾق جاقیػ ج١م٫ کك  ها جاقیػ قا وكوكی يگاه هی ؼیلی

ی ویاوث، یٯ هلث هًموی بىؾین؛ ؾق  ؾوقاو، ؾق ظىله  های ایى ـلث، لیاؾ اوث. ها ؾق جمام ایى ـلث قا ال وك گفقايؿین. يٍايه

ؾق ایى ؾوقاو ؾویىث واله،  هیچ جؤذیكی يؿاٌحین. -چه بكوؿ به ١٨ل و اي١٩االت شهاو -ی ؼىؾهاو ١٨ل و اي١٩االت هًٙ٭ه

هائی قا اویك ی ها آهؿيؿ؛ کٍىقهائی قا گك٨حًؿ، هلث های هىح١مك ال ا٬ّی ي٭اٖ ٠الن به هًٙ٭هاوح١ماق به وشىؾ آهؿ. ؾولث

ؼبك و ٤ا٨ل، به ظىاؾخ يگاه  ها قا ٤اقت کكؾيؿ. ؾق ایى ؾویىث وال، ؾولث ایكاو و هلث ایكاو، بیکكؾيؿ، هًابٟ ذكوت هلث

ٌؿيؿ، چه بكوؿ به ایًکه بؽىاهًؿ ؾق آو ظىاؾخ ؾؼالث کًًؿ و جؤذیك بگفاقيؿ. ؾق  يؿ؛ ظْحی ٌایؿ ال ظىاؾخ هٙلٟ هن يمیکكؾ هی

ّٖ بیٍحك ظكکث هی ی ا٬حّاؾ، ؤٟ ها قولبه ظىله هايؿه بىؾین؛  کلی ٠٭ب ی ٠لن و ٨ًاوقی، به کكؾ. ؾق ظىله قول به ٘ك٦ ايعٙا

ی با ظكکث ٠ٝین ٠لمی ؾق ؾيیا يؿاٌحین. ؾق ویاوث ؾاؼلی  و ٬ابل ٠كٔه باٌؿ، ؾق ه٭ابلهای که ٬ابل جىشه  هیچ ؾوحاوقؾ ٠لمی

های ها اذك های هىلٗ ؾيیا، بك قوی ظکىهثهای بیگايگاو بىؾین. اوح١ماقگكها، ٬ؿقتؼىؾهاو، ؾوحؽىي ویاوث

های ها، کٍیؿيؿ؛ و ؾولث آيها کاق هی کكؾيؿ، ال کٍايؿيؿ، به آيها جعمیل هی گفاٌحًؿ؛ آيها قا به ایى ٘ك٦ و آو ٘ك٦ هی هی

ؾاؾيؿ. ظْحی ؾق  ی ايىايّی ا٨حؽاقآهیمی ال ؼىؾٌاو يٍاو يمی ال١مل ٌایىحه های هىلٗ ها، هیچ ٠کهپاؾٌاهاو ها، ٬ؿقت

ی  ی ظ٩ٛ جماهیث لهیًه آوقی قا ؾق ایى ؾوقاّو ؾویىث واله هٍاهؿه و جصكبه  ها، ٧١ٔ ؼصالثکٍىق، ظ٩ٛ ظاکمیث ؾولث  أق

ی گلىحاو اج٩ا٪ ا٨حاؾ؛ ه٩ؿه  باق جكکمايچای و ٬بل ال آو، ه١اهؿه ی ـلث ؾین. ؾق همیى ؾوقاّو ؾویىث واله اوث که ه١اهؿهکك 

ٌهك ٩٬٭ال قا ال ایكاو شؿا کكؾيؿ. ؾق همیى ؾوقاّو ؾویىث واله بىؾ که آهؿيؿ بىٌهك ها قا ا٥ٌال کكؾيؿ، بؿوو کمحكیى ه٭اوهحی ال 

همیى ؾوقاو بىؾ که یٯ ؾولث بیگايه آهؿ ؾق ٬مویى اقؾوی يٝاهی لؾ و ؾولث هكکمی جهكاو قا جهؿیؿ کكؾ ها. ؾق  وىی ؾولث و ؾولحی

 به جهكاو ظمله هی
ْ

کًًؿ. ی١ًی جا ٬مویى شلى آهؿيؿ،  که بایؿ ٨الو کاق قا بکًیؿ، ٨الو ا٬ؿام قا بکًیؿ، ٨الو که قا بیكوو کًیؿ، واال

 جىلین لكلیؿيؿ. اگك ٌؽّیث كاو به ؼىؾ هیجهكاو قا جهؿیؿ کكؾيؿ، ؾولث هكکمی ؾق جه
 
های ياؾقی ؾق ایى هیاو يبىؾيؿ، ١ٙ٬ا

ها قا ؾق ایكاو به وشىؾ آوقؾ؛  ٌؿيؿ. ؾق همیى ؾوقاو بىؾ که ؾولث ايگلیه آهؿ ظکىهث پهلىی اولحیماجىم آو ؾولث بیگايه هی

اؼاو قا ايحؽاب کكؾيؿ، ال یٯ هكکم ٨كوؾوحی او قا باال کٍیؿيؿ، به ولٙ ًث کٍىق قوايؿيؿ و ولًٙث او قا ؾق کٍىق به ِىقت ٔق

ی اهىق قا به ؾوث او ؾاؾيؿ و او هن ؾق هٍث ؼىؾٌاو و ؾق اؼحیاق ؼىؾٌاو بىؾ. ؾق همیى ؾوقاو بىؾ که  یٯ ٬ايىو ؾقآوقؾيؿ و همه

٬كاقؾاؾ، ا٬حّاؾ کٍىق به ؾوث اج٩ا٪ ا٨حاؾ؛ که بك ٘ب٫ ایى  -٬كاقؾاؾ يًگیى هماق و ؾویىث و يىؾ و يه هماق و يهّؿ و يىلؾه هیالؾی

گك٨ث. ؾق همیى ؾوقاو بىؾ که قئیه وه  ا٨حاؾ و ویاوث کٍىق و ا٬حّاؾ کٍىق یکباقه ؾق اؼحیاق ؾٌمًاو ایكاو ٬كاق هی بیگايه هی

به جهكاو آهؿيؿ و بؿوو ایًکه ال ؾولث اشاله بگیكيؿ، بؿوو ایًکه به ؾولث هكکمی کمحكیى  -که هحعؿیى شًگ بىؾيؿ -کٍىق

ًائی بکًًؿ، ؾق ایًصا شلىه جٍکیل ؾاؾيؿ. قولولث، چكچیل و اوحالیى به هیل ؼىؾٌاو به جهكاو آهؿيؿ و شلىه جٍکیل ا٠ح

ا که آو قول پاؾٌاه ایكاو بىؾ، هىقؾ ا٠حًای ایى ؾاؾيؿ؛ يه ال کىی اشاله گك٨حًؿ، يه گفقياهه ها ٬كاق ای يٍاو ؾاؾيؿ. هعمؿٔق

به ؾیؿو آيها ق٨ث؛ واقؾ اجا٪ ٌؿ، بكایً بلًؿ يٍؿيؿ، ا٠حًا يکكؾيؿٖ ببیًیؿ ـلث یٯ ؾولث يگك٨ث؛ آيها به ؾیؿو او يك٨حًؿ، او 

ٌىؾ؟ ایى، ظٕیٓ ـلث یٯ ظکىهث و یٯ هلث اوث. ایى، هال  ٌىؾ بك قوی هكؾم، جا کصاها هًحهی هی هكکمی که وكقیم هی

 ی هاوث. ؾوقاو ؾویىث واله

 
 

 یٯ اهیكکبیكی وه وال بك وك کاق آهؿ. یا ٨حىای هیكلای بمقگ ٌیكالی جىايىث البحه ؾق ایى هیاو، اوحرًاهائی وشىؾ ؾاٌث: هرال

ای به قاه ا٨حاؾ.  ی هٍكو٘یث ؾؼالث کكؾيؿ. یا يهٕث هلی ٌؿو ي٩ث ؾق یٯ ؾوقه ی جًباکى قا ٨یّله بؿهؿ. یا ٠لما ؾق ٬ٕیه ٬ٕیه

                                                           
 .ۼ٨۽ۻ/ ٩ۺ/ ۿۼبیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم ٬مویى، ۻ.



 ۻ۽ۼ

 

 به ها کاقهای کىجاهی ایى همه
 
وال کلی، ظكکث کلی، ظكکث ـلث بىؾ که بك ایى هلث کلی ياکام بىؾ؛ اها ق  هؿت، هى٬ث و ب١ٕا

 وال، بك ایى هلّث ؾاقای هىاقید ٠ٝین جاقیؽی جعمیل ٌؿه بىؾ. بمقگ، بك ایى هلث جاقیػ

که قهبك ایى اي٭الب و لهاهؿاق ایى اي٭الب و  -کلی شهث قا ٠ىْ کكؾ و وق٪ قا بكگكؾايؿ. همث اهام اي٭الب کبیك اوالهی به

بك ایى گماٌحه ٌؿ که قوض ٠مت هلی قا ؾق ایى هكؾم اظیاء کًؿ؛ ٠مت آيها قا به آيها بكگكؾايؿ. اهام بمقگىاق  -بىؾپیٍىای ایى اي٭الب 

ىا « قا به ؾهاو هكؾم ايؿاؼث و ؾق ؾل آيها شایگمیى کكؾ؛ ایى هماو ٨كهًگ ٬كآيی اوث که ٨كهىؾ:» جىايین ها هی«٨كهًگ  ًُ َو ال َجّه

ٓيُحُن 
َ
یَى َو ال َجٓعَمُيىا َو أ ًّ ُحٓن ُهٓئّه ًٓ ٓىَو ّآو ُک

َ
٠ٓل

َ ٓ
ی ٠لى هاؾی اوث، اها ٨٭ٗ ایى  . ؼىؾ ایماو به ه١ًای ٠لى اوث. ایماو وویلهۻ»ال

ؿ هی يیىث؛ ي٩ه ایماو ٠لىآوق اوث، ٠مت ها ؾق  ؾهؿ. ؼىؾ اهام شلى ا٨حاؾ، قهبكی کكؾ، آو و٬ث ايگیمه آوق اوث، یٯ هلث قا ٌق

ی شلب  یؿاق ٌؿ، اوح١ؿاؾها شىٌیؿو گك٨ث؛ و ٠مل هكؾم، ظٕىق هكؾم ؾق ِعًه، لهیًهها ؾق هكؾم بهكؾم بیؿاق ٌؿ، همث

.قظمث الهی ٌؿ
 ۼ

به اوز   -پاؾٌاهاو وحمگك ؾق ٘ىل چًؿ ٬كو بك او واقؾ آهؿه بىؾ   که بك اذك جعمیل ولٙه -ؾايیؿ هلث ایكاو ال ه٥اٮ چه ـلحی هی

ؼىؾ اهیؿواق و   اوث، هن پیٍگام و پیٍكو اوث، هن به آیًؿهه٭حؿق اهكول قویؿ؟ اهكول هلث ایكاو، هن ٠میم اوث، هن ٠مّت 

۽ليؿ. هٙمئى اوث و ا٫٨ آیًؿه به او لبؽًؿ هی
ث قا اي٭الب کاق بمقگی ؾق  

ْ
کٍىق ايصام ؾاؾ: کٍىق قا ال ظالث ٨الکث ؼاقز کكؾ، هل

ث ها اهكول وكبلًؿ اوث و ایى ههن ال ظالث جىوكی
ْ
ث و وكا٨کًؿگی ؼالَ کكؾ؛ هل

ْ
جكیى ؾوحاوقؾ بكای یک کٍىق و  ؼىقی و ـل

ث اوث. ]البْحه[ ال ایى ٬بیل لیاؾ اوث؛ یک ٨هكوث ٘ىاليی وشىؾ ؾاقؾ، ]اْها[ همیى
ْ
ىق که ٠كْ کكؾم، جبلی٥ات ها ٘ بكای یک هل

ِىقت هًكی،  ِىقت ٠ملی، به ٨٭ٗ با گماقي لبايی، ]بلکه[ به ١ٔی٧ اوث. هى جىِیه هیکًن هىئىلیى يه با لباو هبال٥ه، يه

های کٍىق قا هٙكض کًًؿ، جا هن ب١ٕی ا٨كاؾی که جٍکیک هیکًًؿ و ٤ا٨لًؿ، ی ايىاٞ و ا٬ىام پیٍك٨ث های ِعیط ؾقباقهگماقي

 ؼؿٌه هیکًًؿ-هحىْشه بٍىيؿ ؼىؾٌاو 
 
هن هكؾّم شاهای ؾیگك ب٩همًؿ که اي٭الب چه به  -ب١ٕی هن البْحه ٤ا٨ل يیىحًؿ؛ ج١ْمؿا

 ۾.وشىؾ آوقؾه اوث

 اگك کىی با چٍن ايّا٦ يگاه کًؿ، ایكاّو 
 
ی گمًاّم ـلیل لیك ؾوث و پای آهكیکا و ايگلیه، اهكول  ا٨حاؾه ی ٠٭ب وابىحه  وا١٬ا

بًؿيؿ بكای ایًکه اهکايات هىشىؾ شمهىقی اوالهی ؾق هًٙ٭ه قا آیًؿ ٧ِ هی آهكیکا و ايگلیه و ب٭ْیه هیشىقی ٌؿه اوث که 

شىق گىحكي پیؿا کكؾه اوث ٠ْمت اوالهی و ٠ْمت يٝام اوالهی و  جىايًؿ؛ ی١ًی ایىبلکه بحىايًؿ بًعىی هّاؾقه کًًؿ، و يمی

ثکك ایكاو اوالهی که آيهایی که با چٍن جع٭یك يگاه هی
ْ
ث ایكاوؾيؿ به هل

ْ
اهكول هصبىقيؿ  -هرل ؾوقاو ٘ا٤ىت -ها و الشمله به هل

 ۿهرل یٯ هماوقؾ ٬ؿقجمًؿ با او هىاشه بٍىيؿ.

با چٍن ا٠صاب   هایی که به ٌما هلث ایكاواهكول پیام اي٭الب اوالهی ؾق وٙط، گىحكؾه و ؾق ٠م٫، قیٍه گك٨حه اوث. اهكول هلث

هایی که بمقگاو يٝام شمهىقی اوالهی و هىئىالو و ٌىيؿ؛ هلث های همىایه هًعّك يمیهلثکًًؿ، ٨٭ٗ به  و جعىیى يگاه هی

ی اي٭الب اوالهی و  ٌىيؿ؛ آواله ؾهًؿ، ٨٭ٗ به همیى ا٘كا٦ ها هًعّك يمی قإوای ها قا هىقؾ ٫ٍ٠ و هعبث ؼىؾ ٬كاق هی

ىیاقی ال ؾيیا قا ٨كاگك٨حه اوث؛ ایى گىحكي ؾق های ؼىؾ، هًا٫٘ بایىحاؾگی هلث ایكاو و پایبًؿی ایى هلث به اِىل و اقلي

وٙط. ؾق ٠م٫ هن شمهىقی اوالهی جىايىحه اوث کٍىق قا ال لعاٚ ٠لمی، ال لعاٚ ٨ًاوقی، ال لعاٚ اشحما٠ی، ال لعاٚ 

، ٬ابل ايؿ ها ؾق ٘ىل ایى بیىث و يه، وی وال ايصام ؾاؾهؼؿهات ٠ٝین و ايبىه به آظاؾ هكؾم، پیً ببكؾ. ظصن ؼؿهاجی که ؾولث

های هٍابه ؾق ؾوقاو ٘ا٤ىت يیىث؛ یٯ ؼیمي ٠ٝین ؾق ظكکث ا٬حّاؾی و اشحما٠ی و ویاوی ؾق ایكاو ايصام ه٭ایىه با هؿت

 ٦هلی کٍىق ها و هلث ها اهكول لبايمؾ اوث.  گك٨حه اوث. ٠مت

                                                           
 .۽ۻ٠مكاو، آیه  ىقه هباقکه آل. وۻ
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 ۼ۽ۼ

 

 جاقیػ به ؼىؾ، ال٩بای به ؾ،ؼى لباو به ؼىؾ، وًى به ؼىؾ، آؾاب به -ؼىؾ های ؾاٌحه به ی١ًی يکًؿ، ٠مت اظىان هلحی یٯ اگك

 يؿاقؾ، چیمی ؼىؾي ال کًؿ اظىان و بٍماقؾ کىچٯ قا آيها کًؿ، يگاه ظ٭اقت چٍن به -ؼىؾ بمقگاو به و ؼىؾ ه٩اؼك به ؼىؾ،

 .گیكؾ هی ٬كاق بیگايگاو ی ولٙه ی چًبكه ؾق قاظحی به هلث ایى

 بحىايًؿ ایًکه بكای ٌؿيؿ، -اوالهی هایوكلهیى شمله ال -ٌك٪ هایوكلهیى واقؾ که ه٩ؿه و ٌايمؾه های٬كو ال اوح١ماقگكاو

 
 

 ؼىؾ، ی گفٌحه به يىبث قا آيها کكؾيؿ ٌكوٞ بکًًؿ، ؼىؾ اویك قا آيها و ببًؿيؿ هاهلث ایى پای و ؾوث به قا اواقت کمًؿ کاهال

 اوث؛ آهىل ٠بكت ایًها. وکكؾ بؿبیى ؼىؾ لبان به يىبث و ؼىؾ آؾاب به يىبث ؼىؾ، هفهب به يىبث ؼىؾ، های ؾاٌحه به يىبث

 ی١ًیٖ بٍىؾ ٨كيگی پا به جا وك ال بایؿ ایكايی: گ٩ث ٨کك قوٌى یٯ کٍىق، ایى ؾق هٍكو٘یث اوائل لهاو ؾق که قویؿ شائی به کاق

 آؾاب ٤كبی، ٨كهًگ اها بکًؿ، ٨كاهىي و بگفاقؾ کًاق قا ه٩اؼكي و قا اي گفٌحه قا، ؼًٙ قا، لباوً قا، اؼال٬ً قا، ؾیًً

 کىايی آو ها کٍىق ؾق قا باق هفلث ٨كیاؾ ایى. کكؾيؿ ا٠الو ایًصىقٖ بپفیكؾ قا ٤كبی هًً و قوي و ٤كبی ج٩کك ٤كبی، قوىم ٤كبی،

 ٌؿ، جهی ؾقوو ال و ؾاؾ ؾوث ال قا ؼىؾ چیم همه کٍىقی یٯ و٬حی اوث؛ ه١لىم. ؾاؾيؿ وك بىؾيؿ، کكؾه پٍث ؾیى به که

 ؾق کاق کًؿ؛ پیؿا جىلٗ -او ویاوی ؾوحگاه او، ؾاقائی او، اقجً او، ي٩ث -او چیم همه بك جىايؿ هی قاظحی به ايگلیه اوح١ماق

 و٩یك با بىؾ هصبىق بکًؿ، ه١یى ولیك يؽىث ب١ًىاو قا که ٨الو ایًکه بكای ؼائى ٌاه که بىؾ قویؿه شائی به پهلىی ؾوقاو

. هاوث ی گفٌحه ؾقؾباق جاقیػ ایى. بگیكؾ اشاله و کًؿ اوحصاله او ال وا٬ٟ ؾق و بگفاقؾ هیاو ؾق -آهكیکا و٩یك با ب١ؿها و -ايگلیه

 جىو١ه قا او ٠لن يه آوقؾيؿ؛ ٨كوؾ ٠مت ی اقیکه ال قا ایكاو هلث ٨اوؿ، و وابىحه ؾیکحاجىقی هایظکىهث. اوث هلی ٠مت ٔؿ ایى

 یٯ ه٭ابل ؾق اوالهی اي٭الب. پىٌايؿيؿ او بك اواقت لبان و گك٨حًؿ او ال هن قا آؼكجً بلکه کكؾيؿ، ؾقوث قا او ؾيیای يه ؾاؾيؿ،

 ؾق قا ؼىؾ ؼىو ایكاو هلث و ایىحاؾ بمقگىاق اهام و اوالهی اي٭الب بمقگی هّیبث چًیى یٯ ه٭ابل ؾق. کكؾ ٬یام و١ٔیحی چًیى

 هن هلث آو و کٍىق آو ویاوی ؾوحگاه ٌؿ، ظاکن هكؾهی هیاو ؾق ای قوظیه چًیى یٯ و٬حی .قویؿ پیكولی به و کكؾ يراق قاه ایى

 قام؛ ی بكه هرل ؾٌمًاو ه٭ابل ؾق اها ؼىيؽىاق، گكگ و ؾقيؿه وگ هرل ؼىؾ هكؾم ه٭ابل ؾق: ٌىؾ هی يىکكهآب ٘بی١ی ٘ىق به

اؼايی هماو. »ي١اهة العكوب ٨ی و ٠لْی  اوؿ«  ق٨حاق ؼٍىيث با ؼىؾ هكؾم با شىق آو ولًٙحً ؾوم ی يیمه ؾق بؽّىَ که ٔق

 ه٭ابل ؾق -کكؾ يمی ا٠حماؾ پؿق به ٨كليؿ و ٨كليؿ به پؿق ؼىؾٌاو های ؼايه جىی يؿاٌحًؿ؛ کٍیؿو ي٩ه شكئث هكؾم که -بىؾ کكؾه

 ؼاقز کٍىق ال و گك٨ث کًاقه ولًٙث ال هكؾه هىّي  هرل ،»بگیكی کًاقه ولًٙث ال بایؿ« گ٩حًؿ که ها ايگلیىی ی واؾه پی٥ام یٯ

ای هعمؿ ٘ىق همیىٖ ٌؿ ای هعمؿ پهلىی؛ ٔق  ایى بك قا ٨ٍاقها ٌؿیؿجكیى پًصاه ی ؾهه و چهل ی ؾهه هایوال ؾق پهلىی ٔق

 و آهكیکا و٩یك ه٭ابل ؾق آؾم همیى اها کكؾ؛ واقؾ -هكؾم ال ای هالظٝه ايؿٮ بؿوو ؼٍى؛ -ؼىاهاو آلاؾی بك و هباقلاو بك و هلث

 که اوث هلحی یٯ ظکىهث ایى. بىؾ هصبىق اها بىؾ، هن ياقاظثٖ ٩ًٌث هی ظك٦ آيها ال و کكؾ هی ؼٕىٞ و ؼٍىٞ ايگلیه و٩یك

 اهام. بىؾ ٠مت اظىان کكؾ، ٠ٙا ایكاو هلث ها به اوالهی اي٭الب که هائی٬لن جكیى اواوی ال یکی .اوث هعكوم هلی ٠مت ال

  اهام که قولی آو. بىؾ ٠مت هٝهك ها بمقگىاق
 
 آهكیکا يٝاهی و ویاوی ا٬حؿاق اوز ،»بکًؿ جىايؿ يمی ٤لٙی هیچ آهكیکا« ٨كهىؾ ٠لًا

 ۻ.بكگكؾايؿ ایكاو هلث به قا ٠مت اظىان اي٭الب و بكگكؾايؿ هكؾم ایى به قا ٠مت اظىان اهام. بىؾ ؾيیا ؾق

کًًؿ که  ٌىيؿ که ٠مت ي٩ه ؼىؾٌاو قا ال ؾوث بؿهًؿ؛ آو و٬حی به قایگاو يىکكی ؾیگكاو قا ٬بىل هی ها آو و٬حی گك٨حاق هیهلث

  ٌمال  هایهرل همیى هلث -ؼیمؾ و٬حی به پا هیاقلي ؼىؾٌاو قا ٨كاهىي کًًؿ. ٠مت ي٩ه ایى اوث. یٯ هلث هٝلىم آو 

ؼیمؾ و هیچ  که اظىان کًؿ ٠مجی ؾاقؾ که ؾق ٘ىل لهاو پایمال ٌؿه؛ آو و٬ث ؾیگك بكهی -آ٨كی٭ا و ب١ٕی کٍىقهای ؾیگك

ا، به کٍىق ها کًیؿ؛ ایى اج٩ا٪ ا٨حاؾه. ٠مت ي٩ه ایى اوث. اي٭الب به هلث ه جىايؿ او قا بًٍايؿ؛ که ؾاقیؿ هٍاهؿه هی يیكوئی يمی

جىايیؿ؛ بله، اي٭الب کكؾیؿ،  ی ایى هلث بميًؿ، بگىیًؿ ٌماها يمی ٠مت ي٩ه ؾاؾ. باقها و باقها و١ی کكؾيؿ جىی وك ٨کك و قوظیه

ای، یٯ  جىايیؿ پا به پای ؾيیا ظكکث کًیؿ. هك پیٍك٨ث ٠لمی جىايیؿ پیً بكویؿ؛ يمی جىايیؿ ؼىؾجاو قا اؾاقه کًیؿ؛ يمی اها يمی

جىايىث به ایى هلث ٠مت  -ای ی هىحه هىئله -جىايؿ؛ و ایى کاق ٌماها قگ و یٯ بٍاقت بمقگ به ایى هلث اوث که هیظكکث بم 

 ۼ. ي٩ه بؿهؿ. ایى یکی ال اب١اؾ اهمیث کاق ٌماوث

                                                           
 .٨٨۽ۻ/ۼۺ/ۼۼ،  ؾق هیؿاو آلاؾی وًًؿز  . بیايات ؾق شمٟ هكؾم اوحاو کكؾوحاوۻ

 .ۺ٩۽ۻ/ ۼۻ/ ۽ۺای،  ؾیؿاق ؾايٍمًؿاو هىحهبیايات ؾق  ۼ.



 ۽۽ۼ
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واب٭ه  ی و پیً ال آو بیی ؾوقاو ظکىهث شباقاو پهلى ؾق واليؿگی هاؾی کٍىق آيچه ؾق ایى بیىث وال اج٩ا٪ ا٨حاؾه، ؾق همه

ج٭ؿین ایكاو ٠میم ٌؿه اوث ٨هكوحی بلًؿ و   اوث و ظصن ؼؿهاجی که ؾق ایى هؿت بؿوث ٨كليؿاو کٍىق و پكوقؾگاو اي٭الب

ی بًای ٠لمی و ٠مكايی کٍىق، قوض ؼىؾ باوقی و  جكیى ؼؿهث اي٭الب ؾق لهیًه ها و ههن ی آو ا٨حؽاقآهیم ؾاقؾ، و البحه ؾق قأن همه

های اؼیك بىؾ و يابىؾ کكؾو آو، گًاه بمقّگ پاؾٌاهاو ی هلث ایكاو ؾق ٘ىل ٬كو ی ال ؾوث ق٨حه به ي٩ىی اوث که وكهایها٠حماؾ 

ی کٍىق، ٬اؾق بك واليؿگی، ٬اؾق  کًؿ که ؼىؾ ٬اؾق به اؾاقه ی ٤كب بىؾه اوث. اهكول ایكايی اظىان هی يٍايؿه ک٩ایث و ؾوث بی

های ؼىؾ ی الیمالی اوث که هك هلحی قا ؾق قویؿو به هؿ٦ ق و يىآوقی اوث، و ایى هماو وكهایهبك ٠بىق ال هىايٟ و ٬اؾق بك ابحکا

و ویاوی   های ٠لمی و ١ًِحی و يٝاهی همه ا٨حؽاقات قا ؾق لهیًه والؾ، و همیى اوث که ؾق بیىث وال گفٌحه آو کاهیاب هی

 ۻيّیب هلث ایكاو کكؾه اوث.

،  گىین ؾق اي٭البکًن، هیاوالهی یٯ جعْىل ٠ٝین ایصاؾ کكؾ. آيچه هى اهكول ج١بیك هی  یٯ جعْىل ایصاؾ کكؾ؛ اي٭الب  اي٭الب

 جلػ  و ا٠حماؾ به ي٩ه، به شًّگ وابىحگی ق٨ث؛ ؼؿا هن کمٯ کكؾ. شًگ چیم جلؽی اوث، شًگ هٍث  ؼىؾباوقی
 
واله وا١٬ا

ق ؾاٌحن؛ ؼیلی جلػ بىؾ، ؼیلی وؽث بىؾ، ؼیلی باق بىؾ، بكای ها ؼیلی لظمات ؾقوث کكؾ؛ بًؿه ؾق هحى کاق ظٕى بىؾ، ؼىاقت

ه ّْ ها ایى ُظىى بمقگ قا ؾاٌث که به  ی ایى وؽحی آوقؾ و ايىاو قا ؼىحه هیکكؾ اْها با همه های ها قا ؾقهیؾاق بىؾ، باقها اٌٯ ٤

جىايىث بك ق٬یب و ظكی٧ جىايؿ، اگك اقاؾه بکًؿ و ؾق یٯ هیؿايی واقؾ بٍىؾ، ؼىاهؿ شىاو ایكايی يٍاو ؾاؾ که ٬اؾق اوث، که هی

ؼىؾي ٨ائ٫ بیایؿ؛ کماایًکه ها ٨ائ٫ آهؿین. شىاو ایكايی واقؾ هیؿاو شًگ ٌؿ، اگك شًگ يبىؾ، ایى اْج٩ا٪ به ایى ٌکل 

قويؿ آجً قا گفاقيؿ و هیٌىؾ، همه کاقهای ؾیگك قا کًاق هیوىلی هی وىلی اوث؛ و٬حی آجً ا٨حاؾ. شًگ هرل یٯ آجً يمی

جىايؿ؛ ایى ظٕىق ؾق شًگ و حىْشه شًگ ٌؿيؿ. اوح١ؿاؾها ُبكول کكؾ، يٍاو ؾاؾه ٌؿ که شىاو ایكايی هیؼاهىي کًًؿ؛ همه ه

های ی ٬ؿقت [ ؾٌمًی که پٍحً همه ی بك ؾٌمى، آو هن يه ؾٌمًی که ٨٭ٗ یٯ کٍىق باٌؿ ]بلکه ها و ٤لبهظٕىق شىاو

ؿ ؼىؾباوقی   و ویًه وپك کكؾو ؼىؾباوقی  بكا٨كاٌحى ٬ّؿ ؼىؾباوقی [ ]هىشب  ٌؿ. په اي٭الب  شهايی ظٕىق ؾاٌحًؿ، هىشب ٌق

کىحگی ٬بلی ٌؿ؛ ایى اْج٩ا٪ ا٨حاؾ. ؾق ه٭ابل قوظیه  ۼی وابىحگی و وٌق

 کاق که هن ه٭ؿاقی هماو به. ؾاؾيؿ اهحعاو ؼىب ها هلث وال، وی ایى گىياگىو هایآلهىو ؾق ه٭ؿن، ؾ٨اٞ ؾق اي٭الب، ؾق

ّة : «اوث بمقگ ؼیلی ؾوحاوقؾها البحه. ؾاؾ ؾوحاوقؾ هح١ال ؼؿای کكؾین، ظكکث که هن ه٭ؿاقی هماو به کكؾین، ًَ َعَى
ٓ
َهى َشاَء ّبال

ٓهَراّلَها َوَهى َشاءَ 
َ
ُك أ

ٓ
ُه ٠ٍَ

َ
ل

َ
 بیى ؾق و اوالم اهث بیى ؾق ٘ا٤ىت ؾوقاو ؾق بىؾین کصا ها. ؾاؾ ها به هح١ال ؼؿای ها، جالي بكابك ؾه. ۽»٨

 که هائی همث آو بؿوو ها،ٌصا٠ث آو بؿوو اللم، هایظىاویث بؿوو ؼىؾ ؾقوو ؾق ه،ٌؿ ٨كاهىي گمًام، هًموی، ٠الن؟ هلل

 ها، هكؾم آظاؾ ها، کٍاوقل ها، ١ًِحگك ها، ٠الن ها، ؾايٍمًؿ ها، شىاو اهكول. بىؾین ایًصىقی هیکًؿ؛ واؾاق شهً به قا هلث یک

 ؼىؾٌاو ١ٌاق ؾيیا، های٬ؿقت بمقگحكیى. بیًیؿ هی ؾاقیؿ هن قا اي يحیصه و کًًؿ هی ظكکث آقلوها آو قاه ؾق ؾاقيؿ، بمقگ آقلوهای

   کًًؿ؛هی جهؿیؿ کًًؿ،هی اق٠اب ؾاقيؿ کاق ایى با قا ایكاو هلث کًًؿهی ؼیالٖ اوالهی شمهىقی با ی ه٭ابله ايؿ ؾاؾه ٬كاق قا

 هلث قا ؼىؾي هايٟ ٠الن، هاؾی های٬ؿقت جكیى ؼبید و جكیى هاؾی بیًؿ هی که کًؿهی هىیث اظىان ایكاو هلث که ؾايًؿيمی

 کًین، چًیى ؼاوقهیايه ؾق ها ؼىاهین هی گىیًؿ هی. يیىث کمی چیم ایى ؾاقؾ؛ که ٌىهی اهؿا٦ به قویؿو بكای بیًؿ هی ایكاو

 ایى. اوث هايٟ اوالهی شمهىقی هلث اوث؛ هايٟ ایكاو هلث گىیًؿ؛ يمی هن قا ٌىهٍاو اهؿا٦ ال ایى بكابك ؾه و کًین چًاو

 هىحکبكاو ایًکه ال بٍىؾ هايٟ جىايىحه که اوث ؾولث ایى ٠ٝمث اوث؛ يٝام ایى ٠ٝمث اوث، هلث ایى ٠ٝمث ی ؾهًؿه يٍاو

 ؾق ظكکث با ایكاو هلث قا ایى. بكوًؿ ؼىؾٌاو اهؿا٦ به - ٠الن ش٥كا٨یای ال هٍؽّی ی ظىله یک ؾق ظؿا٬ل - بحىايًؿ ٠الن

 ۾.آوقؾ ؾوث به ؾیى اظکام ی ٠كِه

                                                           
 .٧٧۽ۻ/ ۻۻ/ ۻۼپیام به هلث ایكاو به هًاوبث بیىحمیى والگكؾ اي٭الب اوالهی،   .ۻ

 .ۿ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٨ۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق يؽبگاو ٠لمی شىاو، ۼ

 .ۺ٦ۻ.وىقه هباقکه اي١ام، آیه ۽

 .۲۹/۷۴/۱۳۸۸ . بیايات ؾق والكول ٠یؿ و١یؿ هب١د،  ۾



 ۾۽ۼ

 

 ۻ.يیىث اهكول ؾیگك ظ٭اقت اظىان آو اوث؛ پیىوحه و٬ىٞ به »ؼىؾباوقی«ی ه١صمه ٘ك٦، ایى به باي٭ال ه٭ٟٙ ال
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ث

ْ
 او و بىؾ اهكیکا هٍث ؾق ـیل، جا ِؿق ال کٍىق ایى قولگاقی. اوث ه١لىم بؿيؿ، هلث ایى با و اي٭الب ایى با هااهكیکایی ایًکه ٠ل

 قایس، ج١بیك به. ؾايىث هی هح١ْهؿ اهكیکا ه٭ابل ؾق قا ؼىؾ که بىؾ پاؾٌاهی کٍىق، ایى ؾق. كؾک هی جؤهیى کٍىق ایى ال قا هًا١٨ً

 قأوً، ؾق کٍىق ایى. بىؾ کٍىق ایى ؾق اهكیکا هّالط به يىبث هح١ْهؿ و ٘ك٨ؿاق ویاوی، ج١بیك به. بىؾ اهكیکا گىي به ظل٭ه يىکك

 بكای. اوث ؾاٌحه بیٍحكی اهمیث ایكاو، کٍىق و هلث ؼىؾ هّالط ال او، بكای اهكیکا هّالط که اوث بىؾه کىی چًاو

 ٌاه، ٌؽُ ی أا٨ه به باًٌؿ، ظکىهث قشال و ولقا و ؾولث و هاؾوقوبكی ال ا٠ن که قولگاق آو ؾق ظکىهحی ؾوحگاه ی هصمى٠ه

 . ؾاٌث بیٍحكی اهمیث هكاجب به هلی هّالط ال ؼىؾٌاو، کالو وىؾ و هٙاهٟ
 
. آیًؿ هی کًاق لوؾ ىؾٌم با ها،آؾم ٘ىق ایى ٘ب١ا

 قأن ؾق. ؾهؿ هی ايصام ؼیايث قاظحی به و آیؿ هی کًاق ؾٌمى با اوث، ؼىؾ شیب پكکكؾو و ؼىؾ هاؾی ی اوح٩اؾه ٨کك به که آؾهی

 ههْمی کاقهای. اوث ق٨حه هی ٨كوي کٍىق ایى ؾق ؼىاوحًؿ، هی آيها که ٬یمحی هك به اهكیکایی ی اولعه .بىؾيؿ ایًها ظکىهث،

 ظىي و ظىل که ؾاقايی وكهایه ی هصمى٠ه باالؼكه یا اهكیکایی، ؾاقاو وكهایه ی وویله به یا اوث، ٌؿه هی ايصام کٍىق ایى ؾق که

 قا ؼىؾٌاو ویاوی ق٬بای ؾهاو ایًکه بكای هن گاهی البحه. اوث گك٨حه هی ايصام ايؿ، ؾاٌحه ظٕىق اوحکباقی هعىق همیى

 اها. باًٌؿ ؾاٌحه ظٕىق که ؾاؾيؿ هی اشاله و کكؾيؿ هی بال اهىق ال ب١ٕی ؾق هن قا آيها اهرال و هاٌىقوی و هاقون پای ببًؿيؿ،

 پىل ال و بكؾيؿ و ؼىقؾيؿ کٍىق ال واله، چًؿ ایى ؾق چ٭ؿق ایًکه. بىؾ اهكیکا ی هْحعؿه ایاالت قژین ؾوث ؾق کٍىق، ایى ؾق کاق لهام

 هایهیؤت کٍیؿو ؾام به بكای کٍىق، ایى ی ظاکمه هیؤت ال کكؾيؿ؛ اوح٩اؾه هًٙ٭ه ایى هایهلث وكکىب بكای کٍىق ایى

  ی١ًی. اوث ؾیگكی ظکایث يمىؾيؿ، اوح٩اؾه همىایه کٍىقهای ی ظاکمه
 
 - پهلىی ظکىهث ؾوم ی ؾوقه ؾق ایكاو کٍىق وا١٬ا

٫ وا٬ٟ ؾق - ٘ك٦ ایى به هكؾاؾ ۲۸ ال ب١ؿ ی١ًی
ْ
 هكؾم،. کكؾ بیؿاق قا هكؾم و آهؿ اي٭البی ياگهاو .اوث بىؾه اهكیکا ؾولث به هح١ل

 هّالط هى گىیؿ، هی که اوث ایى اْولً ظك٦ که آوقؾيؿ وشىؾ به هكؾم ایى ؼىؾ قا ظکىهحی. قوايؿيؿ پیكولی به قا اي٭الب ایى

 و ؼاقشی ویاوث باب ؾق. باٌؿ ؼىاهؿ هی که هك قا؛ ؾیگكاو هایؾولث و کٍىقها هّالط يه ٌماقم؛ هی هعحكم قا هلث ایى

 ۼ.ايؿ ٠ّبايی هىٟٔ، ایى ال. ؾیگك اوث ایى اوالهی، شمهىقی يٝام اواوی ظك٦ ؾيیا، با اقجباٖ

ؾچاق ٩٤لث بىؾ. ؾق هیاو  -٨٭ٗ اوحرًاءها بیكوو بىؾيؿ -٘ىق ٠ام ها آو قول به  شىاو  ی ٘ب٭ه  کٍىق ها و هلث بمقگ ها و بؽّىَ

هن بىؾيؿ؛ کىايی هن بىؾيؿ که اهل گًاه يبىؾيؿ، ؾیى و الابالی  های بی های هحؿیى و هحىقٞ هن بىؾيؿ، آؾم ایى ٤ا٨لیى آؾم

ها همه همكاه بىؾيؿ. بمقگحكیى کاقی که يهٕث اوالهی ؾق ایكاو ايصام ؾاؾ، های پاکی بىؾيؿ؛ اها ؾق ٩٤لث ٠مىهّی شىاوشىاو

ؾاوحاو ؾوم یا  -ؾق گلىحاوا٠حًائّی به آیًؿه ؼاقز ٌىین. و١ؿی  ج٩اوجی و بی ها بىؾ جا ال ؼىاب ٩٤لث و بی جلًگك لؾو به ها ایكايی

اولیى ؾٌمًی «ؼىاوحًؿ به ا٨كاؾی ظمله کًًؿ؛ اها  ها هی گىیؿ ایى کًؿ؛ هی ی ؾلؾايی قا ـکك هی ظکایث هصمى٠ه -وْىّم باب اول

؛ ٬بل ال ایًکه ؾٌمى بیكويی بیایؿ، یٯ ؾٌمى ال ؾقوّو ؼىؾٌاو بك آيها ٤لبه کكؾ؛ آو ؾٌمى »که بك ایٍاو جاؼث، ؼىاب بىؾ

 ۽ت بىؾ ال ؼىاب. ها ؼىاب بىؾین، اي٭الب ها قا بیؿاق کكؾ.٠باق
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ؾاؾ. اي٭الب ایى ظالث قا ال هلث ها  هلث ها ال هىائل ویاوی هًموی بىؾ، قوگكؾاو بىؾ، ظىاؾخ کٍىق قا هىقؾ جىشه ٬كاق يمی

کًًؿ،  هن ؾق ؾوقجكیى ي٭اٖ کٍىق جعلیل ویاوی هیهای ها گك٨ث، ها قا جبؿیل کكؾ به یٯ هلث آگاه و ویاوی. اهكول يىشىاو

گكائی و  گفاقيؿ. ٬بل ال اي٭الب ایًصىق يبىؾ. ویاوث ای جعلیل هی کًًؿ، قوی هك هىئله ظىاؾخ ویاوی قا ؾقٮ هی

 ؾوق ال ظىاؾخ کٍىق بىؾيؿ؛ ؾولث ی ايگٍث ٨همی هؽّىَ یٯ ٠ؿه ویاوث
 
 آهؿيؿ و ها هیٌماق ؾق ایى کٍىق بىؾ. هكؾم ٠مىها

 ۾ٌؿ. گك٨ث، هلث ؼبك هن يمی ٌؿ، کاقهای بمقگ ؾق ؾيیا ايصام هی المللی بىحه هی ق٨حًؿ، ٬كاقؾاؾهای بیى هی
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ه بعمؿ
ْ
 ؼىٌایًؿ بكای يه گىین،   هی کلمه وا١٬ی ه١ًای به قا ایى. اوث بكؼىقؾاق باالیی ویاوی ؾقک و بیًً ال ایكاو هلث اهكول الل

 کٍىق، همیى ؾق قول یک. کًًؿ   هی ؾقک قا ویاوی ه٩اهین هن، ؾوقا٨حاؾه ٌهكهای و وحاهاقو ؾق ها هكؾهای و هالو اهكول. ٌما

 بیًیؿ   هی کًیؿ، وئال ٨لىٙیى ی   هىؤله ی   باقه ؾق ها وهكؾ لو هك ال ٌما اهكول اها بىؾ؛ ٨کكاو   قوٌى هؽّىَ ویاوی ه٩اهین

 های٬ؿقت کمک به ٤اِب، هایِهیىيیىث که اوث بىؾه الهیاو کٍىق یک ٨لىٙیى که ؾايؿ   هی ی١ًی ًٌاوؿ؛   هی قا هىئله

 ؾق اهكول. بگیكيؿ بالپه قا آيصا جا ايؿ   هباقله ه٥ٍىل هىلماياو ٨لىٙیى هكؾم و ايؿ   گك٨حه قا آيصا اوث هحماؾی هایوال شهايی،

 کىايی اوالهی، اي٭الب ال ٬بل. اوث ٠اؾی و ه١مىلی هایظك٦ شمو ایًها ؾايؿ؟   يمی قا ٬ٕایا ایى کىی چه ها، ی   شاه١ه ؾاؼل

 اهكولٖ بىؾيؿ ٌاو   همه يه هن آو کحابؽىاياو و ٨کكاو   قوٌى ال هعؿوؾی بىیاق ا٬لیث ؾايىحًؿ،   هی ها ی   شاه١ه ؾق قا هىئله ایى که

 با که ؾاقؾ وشىؾ ٠الن ؾق هؼىؾکاه ابك٬ؿقجی ؾايًؿ   هی کًًؿ، ليؿگی که کٍىق هكشای ؾق شىاو، و پیك و لو و هكؾ ال ا٠ن ایكاو، هلث

 هرل ٌىؾ   هی واقؾ ویاوث با شایی ٌىؾ،   هی واقؾ لوق با شایی. کًؿ   هی ٜلن ؾیگك هایهلث به لوق، و جبلی٥ات ویاوث، والض،

 واقؾ تجبلی٥ا با شایی کًؿ،   هی بمباقاو قا کٍىق قإوای ی   ؼايه شایی ٌىؾ،   هی واقؾ يٝاهی کىؾجای ایصاؾ با شایی يیکاقاگىئه

-هلث هًا٨ٟ بك هىحکبك ابك٬ؿقت یک ٬ؿقت جكشیط و اوحکباق ی   هىؤله. ؾايًؿ   هی همه قا ایى. ٌىؾ   هی واقؾ پىل با شایی و ٌىؾ   هی

 به که ها قووحایی های   بىیصی. ليًؿ   هی قا ظك٨ً و ؾهًؿ   هی قا ١ٌاقي ؾايًؿ،   هی همه ؾايؿ؟   يمی ها کٍىق ؾق کىی چه قا، ها

 ؾق اي٭الب ال ٬بل کًیؿ   هی ؼیال ٌما. هاوث ی   شاه١ه بیًات شمو ایًها. يىٌحًؿ   هی قا ایى هایٍاو   ياهه   وِیث ؾق ق٨حًؿ،   هی شبهه

 ٨٭ٗ کكؾيؿ؟   هی ؾقک قا هاهلث هًا٨ٟ بك ها   ابك٬ؿقت هًا٨ٟ ی   ٤لبه و اوحرماق و اوحکباق ی   هىؤله هكؾم ِؿ ؾق چًؿ کٍىق، ایى

 ال يىبث،    به کًًؿ،   هی ؾقک قا هىائل ایى که کىايی هن، اهكیکا ؼىؾ ؾق و اقوپایی کٍىقهای ؾق اکًىو   هن. ٨کكاو   قوٌى ال ج١ؿاؾی

ؿ ایى،. ؾايیؿ   هی ٌما ولی اوث، ؼبك چه ؾيیا ؾق ؾايًؿ   يمی آيها. کمحكيؿ ها هكؾم  ۻ.اوث ویاوی ؾقک و ٌق

ؿ ویاوی بكؼىقؾاق کكؾ. لو،  ؾق آو ه٭ٟٙ، ي٭ً لياو، بىیاق بكشىحه بىؾ. اي٭الب و شًگ، لياو ها قا ؾق شاه١ه ال آگاهی و ٌق

ها  جىايؿ به آوايی به او لوق بگىیؿ و ظْ٭ً قا پایمال کًؿ. ایى و٬حی باوىاؾ باٌؿ و ال آگاهی ویاوی بكؼىقؾاق ٌىؾ، کىی يمی

 ۼهایی بىؾ که ؾق اي٭الب بكای لياو پیً آهؿ.٤ًیمث

 همه و کكؾ، بال قا هاچٍن کكؾ، ویاوی قا هاـهى کكؾ، بال قا هاـهى که بىؾ ایى کكؾ، ایكاو هلث به اي٭الب که ؼؿهاجی بمقگحكیى ال

 ۽.کكؾ آًٌا کٍىق هىائل با قا

 تاػغای يگشػ ػمیك بٍ هلّ .1.21
ها وا١٬یث  و کًین. ایىهايؿگی قا شبكا ق٨ث، ٠٭ب يگه ؾاٌحه ٌؿ؛ ها بایؿ ایى ٠٭ب ها وال ال هىیكی که بایؿ پیً هی هلث ها ؾه

ٌىؾ، ؾق ؾيیا ٌگ٩حی  ها ٠یًیات جاقیػ هاوث. با هلث ها، ی١ًی هماو هلحی که اهكول ؾق هیؿاو ٠لن که واقؾ هی اوث؛ ایى

ٌىؾ،  های ویاوی که واقؾ هی کًؿ؛ ؾق لوقآلهایی ٌىؾ، ؾٌمًاّو هصهم قا ؾچاق ظیكت هی آ٨كیًؿ؛ ؾق بكؼىقؾ يٝاهی که واقؾ هی هی

 
َ
های اوح١ؿاؾ ايىايی و با ایى وكلهیى پهًاوق و  گىيه ؾاقین. ایى هلث با ایى وكهایه ها هلحی ایى -ٌىؾ َؿق قا ظكی٧ هیظكی٩او ٬

اق ال هًابٟ ٘بی١ی، هیظاِل کاقی  -ی ٠لن و جمؿو و پیٍك٨ث هاؾی و ه١ًىی ٬كاق بگیكؾ جىايىث ؾق اوز ٬له ؼیم و لقؼیم و وٌك

٬ؿق ؾايایاو ایى کٍىق به قژین ٘ا٤ىت ل١ى و  های آؼّك آؼكٖ ایًکه ایى ؛ آو هن ؾق آو قؾی٧کكؾيؿ که ٌؿ شمو کٍىقهای شهاو وىم

يهایث  جىايىحه به اوز بی کًًؿ، بیهىؾه يیىث. ایى شًایث بك کٍىق ها واقؾ آهؿه و بك هلث ها جعمیل ٌؿ. هلحی قا که هی ١٘ى هی

ی ؼىؾ،  ؼىؾ، يااهیؿ ال آیًؿه  به  بؿبیى  کكؾيؿ؛ هلث ها قا به یٯ هلث اي هایً قا بكیؿيؿ، پاهاي قا بىحًؿ و لؼمی پكوال کًؿ، بال

های ؾوقؾوث، هصفوب و واله ؾق ه٭ابل ؾیگكاو، جبؿیل کكؾه بىؾيؿ؛ اها اي٭الب آهؿ و یٯ جکاو  جعكٮ بكای قویؿو به ا٫٨ بی

حاؾ، ؼىؾي قا ًٌاؼث و گ٩ث وؽث و یٯ ج٥ییك يگكي ٠می٫ به ایى هلث ؾاؾ، که هلث ها بیؿاق ٌؿ، ظكکث کكؾ، قاه ا٨

 ۾؛ و جىايىث، ظاال هن پیً ق٨حه اوث.»جىايین هی«
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 هشدم با کشاهت َ زمُق خُیؼ عاختىآؽًا.1.21
جىايىث با کكاهث ؼىؾي آًٌا ٌىؾ، بیًؿیٍؿ، جّمین بگیكؾ و ا٬ؿام و ايحؽاب کًؿ. ؼىٌبؽحايه   اي٭الب  بكکث  به  ایكاو  هلث

كات ؾیًی اوحىاق کكؾ، که بهحكیى ٌکل  واالقی قا بك پایه ٘ىق ٘بی١ی هكؾم اوالهی به ایماو ٠می٫ هلث ایكاو به هبايی
ْ
ی ج٩ک

واالقی ظمایث  ٘ىق هٙل٫ ال هكؾم جىاو به های اوالهی و ؾیًی اوث که هیواالقی هن همیى اوث. ؾق چاقچىب اقلي هكؾم

 يٝام و اوالهی اي٭الب ۻایمايٍاو وٙعی يیىث.٘ىق ٘بی١ی ؾق کٍىق ها پیً آهؿ؛ چىو هكؾم ها هئهًًؿ و  کكؾ، و ایى به

 ۼ.بكوًؿ باالیی های قجبه به جىايًؿ هی هكؾم و کكؾه آلاؾ قا اوح١ؿاؾها و آًٌا؛ ؼىؾٌاو ظ٭ى٪ به بیؿاق؛ قا هكؾم اوالهی

 بیگايٍ يذايغتى هشدم .1.22
و، هىئىالو ویاوی کٍىق قا بؿوو ا٘الٞ آيها ٨٭ٗ ؾق ایى يبىؾ که بیگايگا -٬بل ال پیكولی اي٭الب اوالهی -ها  بمقگ  هلث  هٍکل

گفاٌحًؿ؛ ایى البحه هّیبث بمقگی بىؾ، اها هىئله ایى بىؾ که هكؾم ال شكیايات کٍىق، پیٍك٨ث  آوقؾيؿ و کًاق هی قوی کاق هی

ايه بىؾيؿ. ؼبك و بیگ گیكی هیماو وك٠ث ظكکث کٍىق به وىی اهؿا٦، بکلی بی ی کٍىق با کٍىقهای ؾیگك، ايؿاله کٍىق، ه٭ایىه

ٌؿ. يحیصه  ی آظاؾ هكؾم هعىىب يمی اگك کىی اهل کاق بىؾ، بكای ؼىؾي اهل کاق بىؾ؛ ؾيبال کاق ؼىؾي بىؾ؛ کاق کٍىق هىئله

ًٌىيؿ؛ ب١ٕی هن که یاؾجاو هىث، و  ؼىايًؿ یا ال بمقگحكها هی ها هن یا ؾق جاقیػ هیکكؾیؿ؛ شىاو هن هماو ٌؿ که هالظٝه هی

ٌؿ. هلث به  چگىيه اؾاقه هی -المللی بىؾيؿ های بیىی ویاوث که ؼىؾ آيها بالیچه -ی ه١ؿوؾی ؾوث ٠ؿهؾیؿیؿ که کٍىق به  هی

های گىياگىو جبؿیل ٌؿه بىؾ؛ چىو هكؾم کاقی به کاق کٍىق و هىائل کالو آو يؿاٌحًؿ؛ ؼبك هن  ی ؾق لهیًه ا٨حاؾه یٯ هلث ٠٭ب

ای ؾق ايحٝاق کٍىق اوث، چه کىايی ؾاقيؿ  بك کٍىق ظاکن اوث، چه آیًؿهگفقؾ، چه ویاوحی  ال آيها يؿاٌحًؿ که ؾق کٍىق چه هی

کكؾ. يحیصه هن هماو  ها جىشهی يؿاٌحًؿ و کىی هن آيها قا واقؾ هیؿاو ه١ك٨ث و ٠لن يمی کًًؿ؛ هكؾم به ایى ؾق کٍىق ؾؼالث هی

م، يه به ؾيیای هكؾم و يه به آؼكت آياو هیچ گك٨حًؿ که يه به ایماو هكؾ ؾیؿین: یٯ ٠ؿه ؾق قأن کاقهای کٍىق ٬كاق هی بىؾ که هی

های بىحگی آيها به ليؿگی ٌؽّی ؼىؾٌاو و به ؼا٘ك ظ٩ٛ ليؿگی ٌؽّی، به بًؿ و بىث با    اقباب بىحگی يؿاٌحًؿ. ؾل ؾل

، ٌؿ؛ ایى ؤٟ ليؿگی هلث ها ؾق پیً ال اي٭الب بىؾ. اي٭الب ٩ِعه قا بكگكؾايؿ؛ هكؾم ٌؿيؿ ِاظب کٍىق ؼاقشی هًعّك هی

گیك ؾق هىائل کٍىق. ظٕىق هكؾم ؾق ِعًه به ایى ه١ًاوث. ب١ٕی يگىیًؿ که هكؾم قا ٨٭ٗ بكای  ِاظب اؼحیاق کٍىق و جّمین

ها، ی ؼىاوث ؼىاهًؿ؛ يه، ايحؽابات یٯ يٍايه اوث. ايحؽابات یٯ ه٭ٟٙ ال ه٭اٟ٘ ظٕىق هكؾم اوث. هٙالبه ايحؽابات هی

ی ایًکه چ٭ؿق پیً ق٨حین و جا کصا پیً ق٨حین و چه ؼىاهین کكؾ؛ با  ، ؾ٤ؿ٤هبىحگی به ایى اهؿا٦ ها، ؾلی هؿ٦ هٙالبه

ها ؾق بیى هكؾم ها ٠مىهیث ؾاقؾ. هكؾم يىبث به هىائل  هٍکالت چگىيه ؾوث و پًصه يكم ؼىاهین کكؾ؛ اهكول ایى ؾ٤ؿ٤ه

ی هكؾم هٝلىم ٨لىٙیى و ؾق  ی هىئله باقهی لبًاو، ؾق  ی هىئله ی ٠كا٪، ؾق باقه ی هىئله ؼاوقهیايه ظىاوًؿ. اهكول ٌما ؾق باقه

ی هىائل هىلماياو، شىاو و پیكجاو يىبث به ایى هىائل ظىاویؿ، وئال ؾاقیؿ، اوح٩هام ؾاقیؿ و ايگیمه ؾاقیؿ. ؾيبال ایى  باقه

ؾ و ایى ايگیمه، ا٬ؿام اوث. ایى، ؼاِیث ظٕىق هكؾم ؾق ِعًه اوث و ایى ؼؿهث بمقگی اوث که اي٭الب اوالهی به کٍىق ها کك 

بیًیؿ که هلث ایكاو ؾق ٘ىل  های هؽحل٧ اوث. و هیی ليؿه بىؾو هن پیٍك٨ث کكؾو ؾق هیؿاو هلث، یٯ هلث ليؿه اوث. يٍايه

هؿت اي٭الب، ؾق هیؿاو هؽحل٧ به وك٠ث پیٍك٨ث کكؾه اوث. هماو هلحی که وكيىٌث ؼىؾ او قا هن ؾیگكاو ؾوق هن 

هلث ایكاو ظْحی ؾق ج١ییى قإوای ؼىؾ و هؿیكاو کٍىق ؾؼالحی يؿاٌث؛ هماو  کكؾيؿ و گیكی هی يٍىحًؿ و بكایً جّمین هی

کًًؿه اوث. ایًکه ؾیگك ظك٦ ها يیىث. ایى ظك٦  هلث، اهكول به شایی قویؿه اوث که ي٭ً او ؾق هىائل هًٙ٭ه ج١ییى

ؿوو ظٕىق و ؼىاوث ایكاو، کًًؿ ب هؿاقاو ؾيیا و ِاظباو اهك و يهی ؾق هىائل شهايی اوث که ا٠حكا٦ هی هىحکبكاو و ٬ؿقت

 هن آيصایی  هىائل ههن هًٙ٭ه
 

ی ؼاوقهیايه ٬ابل ظل ٌؿو يیىث؛ بایؿ يٝك ایكاو قا ؼىاوث؛ بایؿ يٝك هلث ایكاو قا ؾايىث. ٠مال

جىايًؿ ؾق ه٭ابل ؼىاوث هلث ایكاو  يمی -بك قوی هن -های ٬ؿقت شهايی ی ؾوحگاه کًؿ، همه که هلث بك یٯ چیمی پا٨ٍاقی هی

ای، همه بك ایى هح٫٩ ٌؿيؿ که ایكاو بایؿ ایى ٨ًاوقی و پیٍك٨ث قا  ی ايكژی هىحه ؾٌاو قا پیً ببكيؿ. ؾق همیى ٬ٕیهظك٦ ؼى
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يؿاٌحه باٌؿ؛ اها هلث ایكاو یکپاقچه بك ؾاقا ٌؿّو ایى ظ٫ پا٨ٍاقی کكؾيؿ؛ و يحیصه ایى ٌؿه اوث که ؼىؾ قا به هكاظل بىیاق 

ه پیٍك٨ثايؿ؛ و ال ی ایى کاق قوايؿه پیٍك٨حه
ْ
 ۻهای بیٍحكی ؼىاهًؿ ؾاٌث.بحه ایى پایاو کاق يیىث؛ بالهن او ٌاء الل

 ها غلبٍ بش چالؼ.1.23
ها؛ ایى ؼیلی ههن اوث. ها یٯ هلحی يبىؾین ی بك چالً ی ٬ْىت ها ؾق ایى وی و ؾو وه وال ٠باقت اوث ال ٤لبه ههمحكیى ي٭ٙه

های هصهم شهايی، هىلٙیى ىی به ها کاقی يؿاٌحه باٌؿ؛ يه، ال قول اول ٬ؿقتکه وكهاو قا پائیى بیًؿالین، قاهماو قا بكوین، ک

جكاٌی گفاٌحًؿ: ٠لیه ها شًگ جعمیل کكؾيؿ، ِؿام قا به شاو ها  شهايی با ها کاق ؾاٌحًؿ؛ بًای بك اـیث گفاٌحًؿ، بًای بك هايٟ

این؛  ها ٤لبه پیؿا کكؾهی ایى چالً جا اهكول بك همه ايؿاؼحًؿ، هٍث وال ها قا گك٨حاق کكؾيؿ، جكوقیىث آوقؾيؿ، جعكین کكؾيؿ. ها

ه قاهماو قا با ی١ًی هیچکؿام ال ایى چالً
ْ
ها يحىايىحه اوث هلث ها و اي٭الب ها قا پٍیماو کًؿ، به لايى ؾقبیاوقؾ؛ ها بعمؿالل

 ۼی ٬ْىت هاوث. این. ایى ههمحكیى ي٭ٙه ٬اهث اوحىاق اؾاهه ؾاؾه

 هُیت هّلی.1.24
ث ایكاو بهاي٭الب اواله

ْ
 هل

 
ث ایكاو قا ؼاجمه ؾاؾ؛ ٬بال

ْ
ها جع٭یك هیٍؿ؛ جع٭یك ٠لمی ی بیگايگاو و ٬ؿقت وویله ی ؾوقاو جع٭یك هل

 آهكیکا ؾق ایى والهیٍؿ، جع٭یك ویاوی هیٍؿ، جع٭یك اشحما٠ی هیٍؿ. آيچه قا ٬ؿقت
 
ٗ و ٠مؿجا

ْ
های آؼك هایل بىؾيؿ، های هىل

 هماو قا ٠مل هی کكؾيؿبه وكاو قژین پهلىی ؾیکحه هی
 
ها ایى ي٭ً قا ؾق کٍىق  کكؾيؿ؛ ٬بل ال آهكیکا هن ايگلیىیو آيها هن ٠یًا

ث ٠ْمت ؾاؾ، اوح٭الل ؾاؾ و ای٩ا هی
ْ
کكؾيؿ؛ اي٭الب اوالهی آهؿ ایى جع٭یك ٤یك ٬ابل جعْمل قا بك٘ك٦ کكؾ و به کٍىق و به هل

ث اظىان هىْیث کكؾ، 
ْ
ٌىؾ و ٌؿ؛ اوح١ؿاؾها ٌکى٨ا و٬ث اوح١ؿاؾها ؾق او ٌکى٨ا هی آوايىايْیث او قا هٙكض کكؾ. و٬حی یٯ هل

ث  ٌؿ، کٍىق پیٍك٨ث
ْ
ث ایكاو شمو آبكوهًؿجكیى هل

ْ
های ؾيیا اوث کكؾ. اهكول کٍىق ؾق قؾی٧ ٠ْمجمًؿجكیى کٍىقهای ؾيیا اوث؛ هل

آهكیکا که یٯ قولی ایًصا هرل  ؾق چٍن ؾٌمًاو ؼىؾ، چه بكوؿ به ؾووحاو؛ ایى بكای ؾٌمًاو ها ٬ابل جعْمل يیىث. ایى بكای

آهؿيؿ ایًصا اوحكاظث هیکكؾيؿ، ٤یك ٬ابل  ظیاٖ ؼلىجً بىؾ و بكای قژین ِهیىيیىحی که ایًصا یٯ قول آقاهٍگاهً بىؾ و هی

 ّبایىحؿ و بؿوو هیچ
 
حی ِكیعا

ْ
ث ایكاو ایًکه یٯ هل

ْ
ای يٝكات ٬اٟ٘ ؼىؾ قا ٠لیه  گىيه هالظٝه جعْمل اوث؛ بكای ؾٌمًاو هل

ثاوحک
ْ
  ۽کًًؿ.ها شكئث بؿهؿ، ٬ابل جعْمل يیىث، لفا هكچه هیحىايًؿ ؾاقيؿ جالي هیباق بیاو بکًؿ و به ؾیگك هل

 به قا ٌؤو و شایگاه و هىْیث ایى اي٭الب. بىؾین کكؾه گن قا ؼىؾهاو هىیث و شایگاه و ٌؤو المللی، بیى هعیٗ ؾق ایكاو، هلث ها

پیكولی اي٭الب اوالهی اظىان هىْیث کكؾ؛ ی١ًی ٌؽّیث ؼىؾي قا بالیا٨ث. ها به ی ها ب١ؿ ال  شاه١ه ۾.بكگكؾايؿ ایكاو هلث

ؾاؾ. اي٭الب به ها آهىؼث   ها ٌؽّیث  کكؾ و به  ها قا ليؿه  ٠ًىاو شمء يىؾ و يهن ؾق اهىاز ظكکات شهايی، ٤ك٪ و گن بىؾین. اي٭الب

ه باٌؿ و آو قا با ِكاظث و بؿوو جىْشه به ایًکه جكیى هىائل شهايی، وؽى و هى١ٔی ؾاٌح جىايؿ ؾق اواوی که یٯ هلث هی

 ۿؼىاهًؿ، ابكال کًؿ و پای آو بایىحؿ. ٬ؿقجمًؿاو و ٬لؿقهای ٠الن چه هی

 ػذم ايفکاک دیى اص عیاعت.1.25
ها جىلٗ ؾاٌث؛ يه ایى که ظکىهث کًؿ، های اؼیك هن ؾق اقوپا که ؾوحگاه کلیىا چًؿ ٬كو بك ویاوث و بك ظکىهثؾق ایى ٬كو

های ٤لٗ و جًگ و آو ج١٭یب ٠لما و ؾايٍمًؿاو و هؽال٩ث با هك چیم يى ال ي٩ىـ هیکكؾ با آو ؤٟ اقجصا٠ی و با آو ؤٟ بیًًا٠م

 ؾیى قا  و ایى چیمهایی که ؾق جاقیػ اقوپا ه١لىم اوث. اقوپایی
 

ها آهؿيؿ جم شؿایی ؾیى ال ویاوث قا هٙكض کكؾيؿ؛ گ٩حًؿ اِال

 ٠ك٨ی اوث؛ هیچ اقجبا٘ی به ؾیى و هبايی ؾیًی يؿاقؾ. ایى  بایىحی گفاٌث کًاق؛ ظکىهث به
 

کل ال ؾیى شؿاوث؛ یٯ اهك کاهال

بیًؿ که چه و١ٔیث ها بىؾ آو هن ياٌی ال ؤٟ ؾیى و ؾولث ؾق اقوپا که کىی يگاه کًؿ ؾق ؾوقاو ٬كوو ووٙی هی ٨کك اقوپایی

 او٩باقی ؾق آيصا ظاکن بىؾه اوث.

                                                           
 .ۿ٨۽ۻ/ ٩ۺ/ ۼۼ،بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾم  ۻ.

 .ۺ٩۽ۻ/ ۻۻ/ ۾ۻهای يمال شم١ه جهكاو + جكشمه ؼٙبه ٠كبی،  ؼٙبه ۼ.

 .۾٩۽ۻ/ ۻۻ/ ٨ۼ، ٦ۿ۽ۻويهن بهمى  ی والكول ٬یام بیىث آـقبایصاو ٌك٬ی ؾق آوحايه . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال هكؾم۽

 .۲۲/۱۲/۱۳۷۹. بیايات ؾق شلىه پكوً و پاوػ ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ١ًِحی اهیكکبیك، ۾

 .ۺ٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق اِعاب ٨كهًگ و هًك، ۿ



 ٨۽ۼ

 

کٍىقهای اوالهی؛ چىو اظىان هیکكؾيؿ آو چیمی که همکى اوث بایىحؿ و ه٭اوهث کًؿ ؾق  ب١ؿ هن آوقؾيؿ ایى قا ؾق ؾاؼل

آو چیمی که  -آهؿيؿ کٍىقهای اوالهی قا هیگك٨حًؿ، که هی -ه٭ابل ظكکث اوح١ماق که ؾق ٬كو يىلؾهن ؾق اوز ؼىؾ ٬كاق ؾاٌث

قيؿ؛ که ؾق هًؿ ایى قا ؾیؿيؿ، ؾق ٠كا٪ ایى قا ؾیؿيؿ، ؾق ی ؾیًی ]بىؾ[ که بیایًؿ يگفا همکى بىؾ ه٭اوهث بکًؿ ایى ؾیى بىؾ، ايگیمه

های ؾیگكی آو قا ؾیؿيؿ، ؾق ب١ٕی ال کٍىقهای ؾیگك ٠كبی ؾق ٌمال آ٨كی٭ا ایى قا هٍاهؿه کكؾيؿ. ؾق بیى ایكاو به ٌکل

کًاق. ب١ؿ هن  های اوالهی ایى ٨کك قا قواز ؾاؾيؿ که ؾیى به کلی با ویاوث کاقی يؿاٌحه باٌؿ و بكوؾقو٩ًٌکكاو هعیٗ

الؿیى و ٌاگكؾهایً و ٠لمایی ؾق هًؿ، ٠لمایی ؾق ایكاو، ٠لمایی ؾق ٠كا٪ با ایى جم هؽال٩ث  قو٩ًٌکكاو ؾیًی اهرال ویؿ شمال

. ب١ؿ هن که يهٕث اوالهی ٌكوٞ ٌؿ و اهام بمقگىاق ها با آو  ال ویاوث  ؾیى  کكؾيؿ. ِؿ وال یا بیٍحك هباقله کكؾيؿ با جم شؿایی

ی ظکىهث اوالهی قا. ؼب کاق به ایًصا قویؿ که  و هًٙ٭ی و هبايی ٨کكی قوٌى، ایى هىئله قا جمام کكؾ؛ هىئله٨کك هحیى 

که ؾیى قا به کلی به ايموا بكايًؿ، ؾق ایى کٍىق  ق٤ن یٯ ٬كو یا بیٍحك جالٌی که ؾق کٍىقهای اوالهی ٌؿه بىؾ بكای ایى ٠لی

 ۻوشىؾ آوقؾ. ه ایى ٠مهث بهچیم ٌؿ؛ یٯ اي٭الب ب اوالهی ؾیى آهؿ هعىق همه

قا لایل کكؾ و ال بیى »  ال ویاوث  ؾیى  شؿایی«ی ٤لٗ  یکی ال بمقگحكیى ؼؿهاّت ظكکث ٠ٝین ؾیًی هلث ایكاو، ایى بىؾ که ا٨ىايه

ای ی ؾیى واقؾ هیؿاو ٌؿيؿ و پكچن آلاؾی بلًؿ کكؾيؿ و هن به ؾوحىق ؾیى، هًاؾیاو اظکام ؾیًی و ٠لم بكؾ. هن هكؾم با ايگیمه

گاه  ی آيها ٌؿيؿ و به ظكکث ؾقآهؿيؿ جا ایًکه آو ظكکث، هًحهی به ظاکمیّث ؾیّى ؼؿا ؾق ایى کٍىق ٌؿ. آو بمقگ، پیٍكو ٬ا٨له

با ؾیى ٠صیى اوث و ال ؾیى  -ی اهىق ویاوی، اهك ظکىهث و والیث و بكجك ال همه -بكای هىلمیى، قوٌى گكؾیؿ که اهىق ویاوی

 ۼ پفیك يیىث. شؿایی

 ت َ یکپاسچگیَزذ.1.26
هلی و وظؿت بیى هىئىالو قا ال بیى ببكيؿ؛ آظاؾ و   کًًؿ، ایى اوث که وظؿت یکی ؾیگك ال کاقها و آقلوهایی که آيها ؾيبال هی

های هؽحل٧ ال هن شؿا کًًؿ و هیاو آيها ؾیىاق بکًٍؿ؛ بیى شم١یث ٠ٝین هلث ایكاو، ؾیىاقهای بلًؿ های هكؾم قا با يامگكوه

قا هعى واليؿ. اي٭الب اوالهی آهؿ ؾیىاقها   آهیم بکًٍؿ و وظؿت و یکپاقچگی های هصاؾلهظمبی، ویاوی و بعد٬ىهی، هفهبی، 

کًًؿ. با ٘كض هىائل ايعكا٨ی، ال ٘ك٦ ؾیگك وظؿت  قا بكؾاٌث و هلث قا یکپاقچه کكؾ؛ اها ایًها ؾقوث ٠که آو قا ؾيبال هی

حال٦ بیًؿاليؿ؛ یکی قا ج١ٕی٧ و یکی ؾیگك قا ج٭ىیث کًًؿ. ایى اهؿا٦ قا ؾيبال هىئىالو کٍىق قا ال بیى ببكيؿ؛ بیى آيها ؾائن اؼ

ؾهًؿ، کاقهایی اوث که ؼىؾٌاو هن يااهیؿيؿ که به يحیصه بكوؿ و  ؼىاهن ایى قا بگىین: آيچه آيها ايصام هی کًًؿ. هى هی هی

٫  ايین و به آو ٠مل کًین، همهی ؼىؾ قا بؿ ؾايًؿ به يحیصه يؽىاهؿ قویؿ. اگك ها هىٌیاق باٌین و وٜی٩ه هی
ْ
ی جؿابیك ؾٌمى، ياهى٨

 ۽ؼىاهؿ بىؾ.

ی  ی بمقگ قا به هلث ایكاو ؾاؾ و هلث ایكاو ال ایى هؿیه ایى هؿیه  و همؿلی اوث و بعمؿالله اي٭الب  ، یکپاقچگی ؾق اوالم، وظؿت

یى اْجعاؾ قا يؿاٌحیؿ، اگك ایى هلث اْجعاؾ بك ی وظؿت و و٨ا٪ هلی، جا اهكول بیٍحكیى بهكه قا بكؾه اوث. ٌما اگك ا بمقگ، هؿیه

کل٩ث و ٬لؿقی که ؾق ؾيیا هىحًؿ، ليؿگی قا بك ایى هلث،  اوان ایماو و بك هعىق يٝام شمهىقی اوالهی يؿاٌث، ؾٌمًاو گكؾو

ایماو اوالهی،  کكؾيؿ؛ اها ٌما هلث ایكاو به بكکث ایمايحاو، به بكکث پایبًؿی ؼىؾ به اظکام اوالهی، به بكکث وظؿت وجًگ هی

ك و ج١ْ٭لی که ؾق ٌماوث و هىائل قا هی
ْ
ایؿ چه ؾق شًگ، چه  کًیؿ، جا اهكول جىايىحهوًصیؿ و ٨کك هیبه بكکث آگاهی و ٬ؿقت ج٩ک

ؾق هیؿاو ویاوث و چه ؾق هیؿاو ا٬حّاؾ، بك ؾٌمًاو بمقگ شهايی ٨ائ٫ آییؿ. ال ایى به ب١ؿ هن به بكکث ایماو، به بكکث اْجعاؾ، 

ْٗ اهام و پایبًؿی به هبايی اوالم و اي٭الب و به بكکث ؾوثپیكوی  های هىحعکمی که ؾق هن گكه کكؾه باٌیؿ، ؼىاهیؿ ال ؼ

ٗ ؼىاهًؿ بك هلثکه هی ی کىايی گكاو و چپاولگكاو ٠الن و بك همه ی ولٙه های لوقگى، بك همهی ٬ؿقت جىايىث بك همه
ْ
ها جىل

 ۾پیؿا کًًؿ.

                                                           
 .ۺ٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ٩ۻ، ۺ٨۽ۻبیايات ؾق ٌكوٞ ؾقن ؼاقز ٨٭ه وال   ۻ.

 .ۿ٧۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۻ، »٠یؿ ٤ؿیك«بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگماقاو يٝام، به هًاوبث ۼ.

 .ۻ٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۽ۻآباو، ۽ۻآهىلاو به هًاوبث گكاهیؿاٌث والكول  بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو و ؾايً .۽

 .٧٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ٨ۺبیايات ؾق اشحماٞ هكؾم ٬ائى،  ۾.



 ٩۽ۼ

 

 غتٍعشيگُيی دیکتاتُسی َاب.1.27
ّٞ  اي٭الب ایى  پاؾٌاهاو بىؾین؛ اوحبؿاؾ ؾچاق ایكاو هلث ها گفٌحه، ؾق ٘ىاليی ؾوقاو یٯ ؾق. بىؾ ها جاقیػ ؾق يى ؾوقاو یٯ ٌكو

 ؼىؾ ق٠ْیث قا هكؾم و ؼىؾ هال قا هملکث ؾاٌحًؿ؛ ؾوث ؾق قا هملکث ایى اؼحیاق ی همه ؼىؾکاهه و هىحبؿ و ؾیکحاجىق

 و ٌؿ أا٨ه ؾیگك هكْ و ؾقؾ یٯ پؿیؿه ایى بك -پهلىی ؾوقاو ی همه جا ٬اشاق ؾوقاو اواؼك ال یی١ً -اؼیك ؾوقاو ؾق. ؾايىحًؿ هی

 ٬اشاق ؾوقاو اواؼك ال اها يبىؾيؿ؛ بیگايه های٬ؿقت ٨كهاو به گىي و وابىحه بىؾيؿ، ؾیکحاجىق اگك ٬ؿین پاؾٌاهاو. بىؾ وابىحگی آو

 ؾق ایكاو بك ظاکن ویاوی يٝام هٕا٧٠ بیماقی ٌؿ ایىٖ وابىحه هن و بىؾيؿ ؾیکحاجىق هن پاؾٌاهاو، پهلىی، ؾوقاو ی همه و

 و ؾیکحاجىقی همیى. اوث ؾاٌحه ها هلث قوی و ها کٍىق ؾق لیاؾی جب١ات و آذاق وابىحگی و ؾیکحاجىقی ایى. گفٌحه ؾوقاو

ؿ هايٟ و ؾاؾ وؾٌمًا کام به قا ها ٘بی١ی هایذكوت و هًابٟ يگهؿاٌث؛ هايؿه ٠٭ب قا ها کٍىق که بىؾ وابىحگی  پیٍك٨ث و ٌق

 و اهمیث کن و ١ٔی٧ ي٭اٖ هن آو -ؾايً گك ؾقیىله بىؾین، ٠لن ؾاق پكچن ؾيیا ؾق قول یٯ که ها و ٌؿ ها هلث ٠لمی و ٨کكی

 ها ؾوث ک٧ کمی چیم ؼىاوحًؿ، و٬ث هك هن آيهاٖ کكؾین ؾقال ؾیگكاو ومث به يیال ؾوث و ٌؿین -ؾیگكاو ؾايً های هايؿه په

  که -يؽىاوحًؿ هن و٬ث كه گفاٌحًؿ؛
 
 وابىحگی، آو و ؾیکحاجىقی آو ٌئاهث به ها هلث بًابكایى. کكؾيؿ هًٟ -يؽىاوحًؿ هن ٤البا

 کٍیؿه گفٌحه ال جك ؼٙكياٮ هكاجب به هایی ي٭ٍه هن آیًؿه بكای. ق٨ث هن ها هًابٟ ؾیگك و ي٩ث. ٌؿ ١ٔی٧ و ا٨حاؾه ٠٭ب هلحی

 و کٍىق ایى ی آیًؿه بكای ها ایى که بیًؿ هی ؤىض به کًؿ، هی يگاه پهلىی ٌىم ظکىهث اؼیك ؾوقاو اوًاؾ به و٬حی ايىاو. بىؾيؿ

 قا قويؿ ایى آهؿ اي٭الب. ايؿاؼث هی ٠٭ب قا ها ؾیگك وال ِؿ بال اشكا ِىقت ؾق که ؾاٌحًؿ ؼٙكياکی بىیاق های بكياهه هلث ایى

 ۻ.ٌؿ ٌكوٞ ها هلث جاقیػ ؾق يىیی ؾوقاو و کكؾ ٬ٟٙ

 هلث آو کكؾو وابىحه ال جكوًگیى شًایحی هىئوالو، وىی ال هلث یٯ ظ٫ْ  ؾق. يیىث وابىحگی ال باالجك ٩ْحیؼ هلث، یٯ بكای

 البحه. کًًؿ ظ٩ٛ قا او اوح٭الل که يیىث ایى ال بمقگحك ای وٜی٩ه و ؼؿهث هیچ هلث، یٯ هىئوالو بكای ه٭ابل، ؾق. يیىث

 که آیؿ وشىؾ به ظکىهحی ی١ًی. اوث آوايحكیًً ویاوی اوح٭الل. اوث ویاوی اوح٭الل آو، اْوّل  که ؾاقؾ هكاجبی هن اوح٭الل

 ٨اوؿ قژین ـلیل، قژین هًعىن، ٘ا٤ىت قژین لهاو ؾق ایكاو ظکىهث. اوث چًیى اوالهی، اي٭الب. يباٌؿ وابىحه ها،٬ؿقت به

ا. بىؾ ٌؿه لاییؿه وابىحه اِال   بىؾ، کكؾه گیك وابىحگی لصًماق ؾق گكؾو جا که ؿ ابحؿای ال ؾاٌث، وابىحگی ؿقيپ که هعمْؿٔق
ْ
 جىل

 ؾاؾه وى٪ وابىحگی وىی به قا هلث ایى آيها. کكؾ يمی جّْىق قا ایى ال ٤یك اِال   و بىؾ کكؾه ج٩ًْه و ظكکث وابىحگی هعیٗ ؾق

 . کكؾ الاله هلث ایى ال قا آيها آهؿ، که اوالهی اي٭الب. بىؾيؿ
 
 اللم يمال بكای که ههشا و بؿو ال يصاوث ی الاله هرل ٌؿيؿ؛ الاله وا١٬ا

 ال. اوث هىح٭ل که آوقؾ کاق وكّ  بك قا ظکىهحی اوالهی، اي٭الب. ق٨حًؿ آيها و کكؾ الاله قا هلث ایى پیکك اوالهی، اي٭البٖ اوث

 ۼ.جكوؿ يمی که هیچ ال و ًٌىؾ يمی ظك٦ هن ؾیگك که هیچ ال. ًٌىؾ يمی ظك٦ اهكیکا

 لغغ دعت بیگايگاو.1.28
ٌؿ و ؼیلی هن و٨اؾاق  ی اهپكاجىقی اهكیکا ؾق ایى هًٙ٭ه هعىىب هی اوالهی، کٍىق ها شمئی ال هصمى٠ه  ٬بل ال پیكولی اي٭الب

ٌؿ.        ی ایى کٍىق، ؾق هكشایی که ؾق آو ؾوحی ؾاٌث، ا٠مال هی های اهكیکا ؾق ایكاو و به وویلهبه اهكیکا بىؾ. ویاوث

  ٠ًاِك ویاوی، ؾولث، هصله ٨كهایٍی و يمایٍی و ؾوحگاه ٬ٕائی های هلی به ِىقت قایگاو ؾق اؼحیاق اهكیکا بىؾ.ذكوت

 کن ها بىؾ. کٍىقهای همىایهی آهكیکایی ی آو قول، همه ؾق اؼحیاق اقاؾه وابىحه
 
٘ىق بىؾيؿ. البحه آو  وبیً همیى ی ها هن ٤البا

ی  ی ولٙه ها پًصهمیى شهث آهكیکاییقول ق٬یب بمقگ اهكیکا ؾق ؾيیا ٌىقوی بىؾ، که آو هن ؾق همىایگی ها ٬كاق ؾاٌث و به ه

هعاباجك ٨كوکكؾه بىؾيؿ. ؾق ایى کٍىق اؤا٠ی بىؾٖ جك و بی ؼىؾ قا ؾق کٍىق ها ؼىيیى

٬ؿم به ومث پیٍك٨ث بكيؿاٌث. ؾق  ظْحی یٯ -با ایى همه ٤اقجی که اهكیکا ال ایى کٍىق کكؾ -ی اهكیکا بىؾ کٍىق ها که لیّك ولٙه

ؿ وابىحه و آو ؾوقه يه پیٍك٨ث ٠لمی کكؾ ین، يه پیٍك٨ث ا٬حّاؾی کكؾین و يه یٯ کاق ١ًِحی ايصام ؾاؾین. یٯ کٍىق ِؿؾِق

های ١ًِحی، بلکه  ی هًّى٠ات و ٨كآوقؾه کًًؿه ی بالاق هًّى٠ات اهكیکایی و ٤یك آهكیکایی بىؾین. يه ٨٭ٗ هّك٦ کًًؿه هّك٦

                                                           
 .ۼ٨۽ۻ/ۻۻ/۾ۼهای يمالشم١ه، بیايات ؾق ؼٙبه .ۻ

 .ۿ٧۽ۻ/ۻۺ/٨ۼ،  بیايات ؾق ؾیؿاق پكوًل و ٨كهايؿهاو اقجً ۼ.



 ۺ۾ۼ

 

های ی ذكوجمًؿ هرل ایكاو، ّهلٯ ٘ل٫ّ ویاوث ٙ٭ههن بىؾینٖ یٯ هً ی هعّىالت کٍاوقلی و ٨كهًگی و ٤یكه کًًؿه هّك٦

کًًؿ. کكؾيؿ و هی ها اؾاقه هیهایی بىؾ که ؾولث اهكیکا قا هن ؾق ظ٭ی٭ث هماواهكیکایی و ؾق اؼحیاق کمپايی

ال٠اجی اهكیکا  و٬حی يهٕث اوالهی ال وال چهل و یٯ ٌكوٞ ٌؿ، ؼٙك ایى يهٕث قا پیً ال همه، ؾوحگاه ْ٘ های شاوىوی و ا

ی  البحه ؾولث ایكاو جب١یؿ کكؾ؛ اها پٍث وّك ٬ٕیه، اقاؾه -ان کكؾيؿ. لفا ؾق وال چهل و وه اهام قا ال ایكاو جب١یؿ کكؾيؿاظى

ۻی به اهكیکا بىؾ. های وابىحهی يٝاهیاو و ؾولث ی ها بكؾيؿ، که آيصا هن جعث ولٙه و به کٍىق همىایه -ها بىؾآهكیکایی


 بىؾ، يیاوقؾه وشىؾ به قا جاقیؽی ٠ٝین ظكکث ایى بمقگىاق، اهام وك پٍّث  هلث ایى اگك ىؾ،ب يیاهؿه پیً اوالهی اي٭الب اگك

 اکحٍا٨ی، يه اؼحكا٠ی، يه. بىؾ يگك٨حه ٨كا قا ٤كب ٠لمی هایپیٍك٨ث ال هیچیٯ که هلحی بىؾ؟ چگىيه ایكاو هلث اهكول ؾايیؿ هی

 آيها اؼحیاق ؾق و ٨كوؼحه هاؾٌمى هماو به اقلايحك هن ها وؾؼايهق  آب ال قا ي٩حً بىؾ؛ ؾاؾه ؾوث ال قا هًاب١ً. ای واليؿگی يه

 هًابٟ و ه١اؾو ی ب٭یه بكای کٍىق، ایى ؾٌمًاوٖ آيها بكای هؿت ٘ىاليی ٬كاقؾاؾهای آيها، ال پاالیً آيها، هال ي٩ث. بىؾ گفاٌحه

 .ؾاقيؿ يگه پاییى وٙط ؾق قا کٍىق لمی٠ ؾوحگاه و ببكيؿ قا هلث ایى ه٥مهای ؼىاوحًؿ هی. بىؾيؿ کكؾه قیمی بكياهه هن کٍىق

 با هااهكیکایی ب١ؿ و هاايگلیىی اْول وال، ِؿ. گفقايؿ قا وؽحی قولهای ایكاو هلث ایكاو، ؾق ايگلیه و اهكیکا ي٩ىـ قولهای ؾق

 و آيها هایؼیايث ،آيها هایکىجاهی های يٍايه ٌىین، هی واقؾ که قا ای هكظله هك اهكول ها. ايؿاؼحًؿ ٠٭ب قا کٍىق ایى ؼىؾ ي٩ىـ

 .کًین هی هٍاهؿه چٍمماو به قا آيها بؿ٠ملی

 که بىؾ ایى ا٨حؽاقاجً شمو اوالهی اي٭الب. کكؾ کىجاه قا اهكیکا ؾوث که بىؾ ایى کكؾ که کاقهایی بمقگحكیى ال اوالهی اي٭الب

 بك کاق اْوّل  ؾق که ای ٠ْؿه البحه. بكؾ بیى ال قکٍى ایى ؾق قا اهكیکایی های بىث و بًؿ و اهكیکا های قیٍه و اهكیکا ؾوث اهكیکا، ي٩ىـ

 ٠الی ٌىقای ؾق هى. يگفاقيؿ ؼىاوحًؿ هی ؾاٌحًؿ، اهكیکایی و اهكیکا گكو ؾق ؾل و بىؾيؿ يٍىحه کٍىق ایى ؾق ظکىهث هىًؿ

 ّٞ  يٝاهّی  ىحٍاقّی ه هایهیؤت هّْىبه، آو اوان بك که گفقايؿيؿ هی ای هّْىبه ؾاٌحًؿ. بىؾم ٌاهؿ ؼىؾم يمؾیٯ ال ۵۸ وال ؾ٨ا

 هايٟ بًؿهٖ بمايًؿ با٬ی اوالهی شمهىقی اقجً ؾق ؾیگكی يام با - بىؾيؿ کكؾه ؼیايث و شًایث همه آو که هاییهماو – اهكیکایی

٧ قا هٙلب ٌؿ، بعد ٬ؿقیٖ کًیؿ؟ هی ٌما که اوث کاقی چه ایى گ٩حن ٌؿم،
ْ
 آيها به هح١ال ؼؿای هن ب١ؿ. گفاٌحًؿ هحى٬

 ؾق آ٬ایاو، هماو که بىؾ يگفٌحه اوالهی اي٭الب پیكولی ال وال یٯ هًىل ؾیگك باق یٯ. ق٨حًؿ و بکًًؿ قا کاق ایى يؿاؾ جى٨ی٫

 .يگفاٌحًؿ و ٌؿيؿ هايٟ اهام ولی قیؽحًؿ؛ قا - هلث ایى ؼىيی ؾٌمًاو - هااهكیکایی با گ٩حگىی ٘كض الصمایك

 اي٭الب چًیى یٯ ال په که کىايی. ٌىؾ بؿبیى ؾاقؾ ظ٫ ىؾ،ًٌ هی قا »آلاؾی« و »اِالض« يام ا٨كاؾ، گىيه ایى ال و٬حی ايىاو

 ق٨حه ؾق ال که قا هااهكیکایی گىياگىو، جؿابیك با ؼىاوحًؿ هی - بىؾ اهكیکا ی ولٙه ٠لیه هن اي٭الب ایى جیم ی لبه که - باٌکىهی

ٖ کًًؿ کمٯ آيها به گفٌحه قژین همؾوقاو ال و ها ج٩اله ال کىايی و بميًؿ »اِالض« و »آلاؾی« ال ؾم اکًىو بكگكؾايًؿ، پًصكه ال بىؾيؿ،

 ایى ؾق بیگايه ي٩ىـ ی١ًی بىؾ؛ اوالهی اي٭الب ال٥مل بیث اوح٭الل،. بکًؿ پیؿا وىءٜى و ٌىؾ يگكاو ؾاقؾ ظ٫ هىٌمًؿی آؾم هك

 ۼ.بکًًؿ ـیي٩ى ا٠مال گىيه هیچ کٍىق ٨كهًگی و ویاوی هىائل ؾق يؿاقيؿ ظ٫ ؾیگكاو و ايگلیه و اهكیکا ی١ًی همًىٞ؛ کٍىق

 جا و يٍىحًؿ ایكاو ي٩ث گًس وا٬ٟ ؾق و ي٩ث، هایچاه وكّ  بك اهكیکا و ايگلیه اوالهی، اي٭الب پیكولی لهاو جا ۱۳۳۲ وال ال

 اهكیکا و ايگلیه ی وپكؾه وك پهلىی، قژینٖ ٌىؾ؟ ِا٦ ایًها با ؾلً چگىيه ایكاو هلث. بكؾيؿ و بكؾاٌحًؿ جىايىحًؿ، که شا آو

ا، و بىؾ   هعْمؿٔق
 
 يؿاٌث ای وٜی٩ه وابىحه، قژین یک قأن ؾق اهكیکا ٠اهل یک. کكؾ هی ٠مل ایكاو ؾق اهكیکا هؤهىقّ  یک هرل وا١٬ا

. کكؾيؿ هی ؼىاوحًؿ، هی کاقی هك آيها. کًؿ ا٘ا٠ث بكؾاق، قا ولیك يؽىث ٨الو و بگفاق قا ولیك يؽىث ٨الو بگىیًؿ و٬حی ایًکه شم

 قا آو و ایى و ق٨ث هی اهكیکا به يبىؾيؿ، قأی هااهكیکایی و کًؿ بكکًاق قا ولیكی يؽىث ؼىاوث هی او ؼىّؾ  و٬ث یک هن اگك

 ج١ییى جهكاو، ؾق ايگلیه و اهكیکا و٩كای. بىؾ گىيه ایى و١ٔیثٖ بگفاقؾ یا بكؾاقؾ قا ولیك يؽىث ٨الو ؾهًؿ اشاله جا ؾیؿ، هی

 ...بىؾيؿ هملکث ایى اواوی ؼٙىٖ ی کًًؿه

 و٩یك ی١ًی ایٍاو؛ و٩ك ال - بىؾ ایكاو ؾق »ٌاه« اوّن  به که يگىيبؽحی قوویاه آو - ایكاو ٌاه گاقی،قول  که بىؾيؿ کىايی ایًها

 اهكول اها. ؾاؾ هی ايصام گ٩حًؿ، هی کٍىق ایى اواوی هىائل ؾق آيها چه هك و ؾاٌث ًٌىی ظك٦ جهكاو، ؾق اهكیکا و٩یك و ايگلیه

                                                           
 .ۻ٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۽ۻآباو ،  ۽ۻآهىلاو به هًاوبث گكاهیؿاٌث والكول  بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو و ؾايً ۻ.

 .٧٩۽ۻ/٧ۺ/۾ۻ،  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم ٬نۼ



 ۻ۾ۼ

 

 با. يیىث اهكیکا ؼىاوث با هًٙب٫ هن هىقؾ یک کٍىقي، اواوی هىائل ؾق ٠اهل ِؿ ال که هىاشهًؿ ایكاو ؾق ؾولحی و يٝام با

 ایى کكؾ که کاقی اْول اوالهی، اي٭الب وا٬ٟ ؾق. بىؾ ایًها اهحیالات کكؾو ٬ٟٙ کاقي اْولیى اوح٭كاق، بؿو ؾق که هىاشهًؿ يٝاهی

 ۻ.پكؾاؼث ایكاو ؾق اهكیکا و ايگلیه اهحیالات ٬ٟٙ به که بىؾ

 عالهیهدلظ ؽُسای ا.1.29
 ٬ىايیى ی وایه ؾق کٍىق ظ٭ی٭ی ی کًًؿه اؾاقه اوث، هكؾم ی اقاؾه هٝهك اوث، هكؾم آقاءّ  هكکم هصله که هاظك٦ ایى گ٩حى

 ایى وكا٨كالین، آو به اوالهی شمهىقی ؾق ها آيچه. اوث ؾیگك ی هكظله یٯ ایًها جعْ٭٫ و ایًها به ٠مل اوث؛ هكظله یٯ اوث،

  و اوث، ؾوهی
ْ

 کٍىق همیى ؾق هٍكو٘یث، ال ب١ؿ هایلهاو. ٌىؾ هی گ٩حه هاظك٦ ایى هالهاو ی همه ؾق و ؾيیا شای همه ؾق اال

 و ا٨حاؾ هی اْج٩ا٪ که آيچه و ظ٭ی٭ث هیاو لیکى ايحؽاب؛ گ٩حًؿ هی ٬ايىو، گ٩حًؿ هی هصله، گ٩حًؿ هی. بىؾ هاظك٦ ایى هن ها

  ها هكؾم. ؾاٌث وشىؾ لیاؾی های ٨اِله ٌؿ، هی گ٩حه که آيچه با بىؾ، اهك وا١٬یث
 
 پیكولی ال ٬بل جا هٍكو٘یث ؾوقاو ال ظ٭ی٭حا

 اوایل ؾق ؾوواله ی ؾوقه ؾو یا یٯ ٌایؿ بىؾيؿ؛ يکكؾه جصكبه گفاقی ٬ايىو ٌکل به کٍىق ی اؾاقه ؾق قا ؼىؾ ظٕىق اوالهی، اي٭الب

  هلی ٌىقای هصله کاق
 

 آيچه اها ؾاٌث؛ ؼىؾ با قا ه١ايی ایى ؾیظؿو جا هایی ؼؿٌه و هًا٬ٍات با هن آو وىم؛ ؾوم، ی ؾوقه هرال

 ٌىؾ، ٠می٫ ايعكا٦ و٬حی که اوث ٘ىقی ایىٖ يبىؾ هن هماو یىاي یىاي بىؾ، هىا اهىاز ؾق بىؾ؛ کا٤ف قوی بك بىؾ؛ ظك٦ بىؾ،

 ولیپیك  ال ٬بل ی ؾوقه ؾق. ایًصاوث ؼٙك بیاوقيؿ؛ قا ظ٭ی٭ث يام هن لباو ؾق ظْحی که ؾايًؿ يمی هن هلمم قا ؼىؾٌاو هكؾم

 همه يبىؾ؛ باب ؾیگك هن هاظك٦ ایى به ا٨حؽاق و اْؾ٠ا و هكؾم آقاءّ  ال اومی ظحی ؾیگك، هحماؾی هایوال ؾق. بىؾ ایًگىيه اي٭الب،

اؼايی ؾوقاو ال بىؾ ٠باقت که ِكیط، ؾیکحاجىقی ؾوقاو ؾق هن بىؾ؛ واؼحگی و هًّى٠ی بىؾ؛ ؾقو٤یى و ِىقی چیم  اواؼك و ٔق

ا؛ هعْمؿ ؾوقاو  ای يمایًؿه يؿاٌث، وشىؾ هصله يؿاٌحًؿ، قأیی هكؾم بىؾ، ؼ٩ی و پىٌیؿه ه٭ؿاق یٯ که هیايه ؾوقاو قؾ هن ٔق

 و بىؾین، ٌاهؿي اواؼك ایى ؾق ها ؼىؾ که قا ای بكهه ظاال ؼىايؿ هی قا ؾوقه آو جاقیػ و٬حی ايىاو. بىؾ ٨كهایٍی و ؾوحىقی يبىؾ؛

 ايحؽابات ٌىؾ، ايحؽابات و٬ث آيکه ال ٬بل هْؿجی ال. اوث بىؾه چگىيه که ًؿبی هی ؼىايؿ هی ايىاو و٬حی هن قا ها٬بلی آو يیم

 ؾولث لیىث ؾق قا ؼىؾ ایًکه بكای ها؛ ق٬ّی ؼىي ها،ج٭ْكب ها، الحمان اِكاقها، ٌؿ؛ هی ٌكوٞ هعا٨ل کاق کكؾيؿ؛ هی ٨كاهن

 ؾق که ٠ٝیمی کاقهای هیاو ؾق والهیا اي٭البٖ کكؾيؿ يمی هن ظیا ؾقباق؛ لیىث ؾولث، لیىث گ٩حًؿ هی ِكیط کًًؿ؛ ؾاؼل

 ۼ.چٍیؿيؿ قا ٬ىايیى ؤٟ ؾق هكؾم ظکىهث ١٘ن ها هكؾم که ؾاؾ ايصام هن قا ٠ٝین کاق ایى ؾاؾ، ايصام ها جاقیػ ؾق و کٍىق ایى

 التذاس.1.31
٭ْیث

ْ
 بی هایی که ب١ٕیهصمىٞ ؾوحاوقؾها و هى٨

 
- ن وكا٨كالی کًیؿ بهيٝیكيؿ، همیٍه ؾق هْؿيٝكجاو باٌؿ؛ ی١ًی اظىا ٌاو وا١٬ا

ی ٤كب آویا به ّگل يٍىحه، پیً  های ؾيیا، ؾق هًٙ٭هجكیى ٬ؿقتهای بمقگؼا٘ك اي٭الب. ببیًیؿ ٠میماو هىٖ اهكول ویاوث

-یه   ؼا٘ك ا٠مال ي٩ىـ و ا٬حؿاق شمهىقی اوالهی اوث؛ ایى ؼیلی ههن اوث. بًا بىؾ هك بالئی که  گىیًؿ بهیيك٨حه؛ ؼىؾ آيها ه

]کٍىق[ ؾقبیاوقيؿ و يحىايىحًؿ. ؼب ایى ؼیلی ههن اوث؛ ایى هماو چیمی اوث که ٌما ٠كا٪ یا وك وىقیه یا ٨الو  ؼىاهًؿ وك

ی آهكیکا و همكاهاو  ی اي٭الب جعْ٭٫ پیؿا کكؾ، ؼىاوحه ؼىاوث. ؼىاوحهیؼىاوحیؿ؛ ایى هماو چیمی اوث که اي٭الب هیه

های لیاؾ های لیاؾ، پیٍك٨ث های لیاؾ، جىايایی ٬بیل پیكولی یک يمىيه اوث و الایىجعْ٭٫ پیؿا يکكؾ. ایى  -٨٭ٗ آهكیکا يه-آهكیکا 

   ۽.و٬ث ال یاؾ يبكیؿ هىث؛ ایًها قا هیچ

 یایغتادگی هلّ .1.31

ی ٬بلی  ؼىاوحًؿ ٠اؾات ٬بلی، وًى ٬بلی، ٌیىهاي٭الب اوالهی ه٥لىب يٍؿ، شمهىقی اوالهی ه٥لىب يٍؿ؛ آو کىايی که هی

ليؿ، ظك٦ ليؿ، ظك٦ اي٭الب قا هییىق و بك ایى اي٭الب جعمیل کًًؿ، يحىايىحًؿ؛ و اي٭الب همچًاو ظك٦ اوالم قا هقا بك ایى کٍ

                                                           
 .۽٧۽ۻ/ۻۻ/۾ۻهای يمالشم١ه،  بیايات ؾق ؼٙبه ۻ.

 .۱۷/۷۳/۱۳۷۸يمایًؿگاو هصله،  . بیايات ؾق ؾیؿاقۼ

 .۱۷/۷۳/۱۳۹۶. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؾايٍصىیاو، ۽



 ۼ۾ۼ

 

ليؿ و بكای ایى ليؿ، ظك٦ ٠ؿل قا هیلای کٍىق قا هی ی ؾقوو ليؿ، ظك٦ جىو١هليؿ، ظك٦ ایىحاؾگی هلی قا هیاوح٭الل قا هی

 ۻ.ی ایًها هىائل اي٭الب اوث؛ ایًها چیمهای ههمی اوث. ایى یک وا١٬یحی اوث مهکًؿ؛ هاهؿا٦ بمقگ جالي هیکًؿ و کاق هی

 لا ایىحاؾگی ه٭ابل ٜلن, ه٭اوهث, ایىحاؾگی ه٭ابل اوحکباق, ایىحاؾگی هلی, ا٠حماؾ به ي٩ه, ا٬حؿاق ؾقوو

ؾ ؾقويی ؼىؾ باوق ؾاٌث و گیكؾ بایىحؿ، و٬حی که به ظمایث الهی و به ٬ؿقت ؾقويی ؼىؾ و اوح١ؿایو٬حی که یٯ هلث جّمین ه

 ۼ.ؾجىايؿ شلىی او قا بگیك یباوق کكؾ، چیمی يم

 بی همه شهالث، گمكاهی، هاْؾیگكی، وهل ایًکه شمهىقی اوالهی ؾق ه٭ابل ایى
 
٤یكجی ؾیگكاو، ]ؾق ظاؾذه هًا[  ايگاقی و اظیايا

 ا٠الم جًها هی
 
 و ِكیعا

 
ث ایكاو  ایىحؿ و هىأٟ ٬كآيی و اوالهی و بك ظ٫ْ ؼىؾ قا ٠لًا

ْ
هیکًؿ، ایى هماو ٌاؼّی اوث که ٌما هل

  ۽بایؿ به آو ا٨حؽاق کًیؿ و هیکًیؿ.

اللّ ایغتادگی هلّ .1.32  ٍت ایشاو همابل آهشیکا دس پشتُ کفش بٍ عاغُت َ ایماو ب 

ث ایكاو ؾق ه٭ابل لیاؾه
ْ
ث  گىیی آهكیکا ایىحاؾه اوث، ایى ي٭ٙه ؼىاهی و لیاؾه ایًکه هل

ْ
ایكاو اوث. ها اهكول ی اِلّی ا٬حؿاّق هل

ث ه٭حؿقی هىحین. هىئله
ْ
کًؿ؛ ها یک ی ٨الو ٌؽّْیث ؾیًی یا ٨الو ٌؽّْیث ویاوی ٨ك٪ هی ی اوالم ؾق ایكاو با هىئله هل

ث هٍحاؾهیلیىيی ؾاقؾ، والض ؾاقؾ، ا٬حّاؾ ؾاقؾ، ویاوث ؾاقؾ، ٠لن ؾاقؾ؛ اهكول 
ْ
ؾولحین؛ ؾولحی که اهکايات ؾاقؾ، یک هل

جكوؿ؛ ال شمهىقی اوالهی به ایى جكوؿ، ؾٌمى ال اوالم ٌصاٞ هیاوث. ؾٌمى ال اوالم ه٭حؿق هی شمهىقی اوالهی ایى

ؾايًؿ که هىأٟ جكوًؿ و هیی آيها به ها ال جكن آيها اوث، چىو هی کًًؿ؛ ظملهجكوًؿ و به ایى شهث ظمله هیشهث هی

ث
ْ
کًین، ليین، ِاؾ٬ايه ٠مل هیهىلماو ِاؾ٬ايه ظك٦ هیهای شمهىقی اوالهی ؾق ؾيیا هىأٟ اذكگفاقی اوث؛ چىو ها با هل

ث ایكاو قا  قوین، و٠ؿهکًین و ؾيبالً هیگىیین آو قا ٠مل هیآيچه هی
ْ
های ٘ىا٤یث يحىايىحه اوث شمهىقی اوالهی قا و هل

هایٍاو هن  ین، ال و٠ؿهجكوهایٍاو ها قا ٨كیب ؾاؾ، يه جهؿیؿهایٍاو ها قا جكوايؿ؛ ها ال جهؿیؿهایٍاو يمی ٨كیب بؿهؿ يه و٠ؿه

٤ىت و ؼىقین. ایى اللم اوث، ایى قا بایؿ ؾيبال کكؾ؛ ایى آو چیمی اوث که اْهث اوالهی به آو اظحیاز ؾاقؾ: ک٩ك به ٘ا٨كیب يمی

ا٤ىّت وَ ] ایماو ّبالله؛ اگك ایى ٌؿ، ْٙ َمى َیک٩ُك ّبال
َ
ٌُؿ ّهَى ال٥َيِّ ۚ ٨ َى الكُّ ؿ َجَبیَّ

َ
َ٭ّؿ اوَحمَىَٯ ّبال١ُكَوّة ال ّاکكاَه ٨ّي الْؿیّى ۖ ٬

َ
ّه ٨

َّ
ُیئّهى ّبالل

ِٟ ٠َلیِن  ُه َومی
َّ
ها ۗ َوالل

َ
 اي٩ّّاَم ل

َ
 ۾[الُىذ٭یَٰ ال

 :جكشمه

ؾق ٬بىل ؾیى، اکكاهی يیىث. ٕلیكأ قاه ؾقوث ال قاه ايعكا٨ی، قوٌى ٌؿه اوث. بًابك ایى، کىی که به ٘ا٤ىت ]= بث و ٌیٙاو، 

ؼؿا ایماو آوقؾ، به ؾوحگیكه هعکمی چًگ لؾه اوث، که گىىحى بكای آو يیىث. و  و هك هىشىؾ ٥٘یايگك[ کا٨ك ٌىؾ و به

 ۿؼؿاويؿ، ًٌىا و ؾايان.

 های ديیايهشاعیذو خمهُسی اعالهی اص لذست.1.33

ايؿ بكشام،  ای که اومً قا گفاٌحه ظك٦ هى ؾق ایى لهیًه]هىئله هىحه ای[ به هىئىلیى و به هكؾم ایى اوث که ایى جىا٫٨ هىحه

ث ایكاو و به کٍىق ها؛ ی١ًی يبایؿ اشاله  ای بكای ٨ٍاق هكچًؿ و٬ث یک ایؿ جبؿیل بٍىؾ به یک وویلهيب
ْ
باقی ال وىی ؾٌمى به هل

کًین بكای ایًکه ی ٨ٍاق کًًؿ. هىئىلیى به ها گ٩حًؿ که ها ایى کاق قا ايصام هیؿهین، ایى ا٬ؿام قا هی بؿهین که ایى قا وویله

و٬ث ٬ىل ؾاؾيؿ بکًًؿ و بًا بىؾ هماو قول اْول ايصام بگیكؾ و  ٍىؾ؛ ظاال ٠الوه بك ایًکه آو کاقی قا که آو٨ٍاقهای جعكین بكؾاٌحه ب

 بیاو هی-٘ىق کاهل ايصام يگك٨حه و يا٬ُ اوث  جا هٍث و ُيه هاه هًىل به
 
کًًؿ؛ آيهایی که ؼىؾٌاو که هىئىلیى ها ایى قا ِكیعا

 بیاو ک ؾوث
 
ای ٬كاق بؿهًؿ بكای ٨ٍاقهای  ]ايصام يؿاؾيؿ[، ایى قا بال وویله -کًًؿكؾيؿ و بیاو هیايؿقکاق بىؾيؿ ایى قا ِكیعا

                                                           
 .ۼ٩۽ۻ/ۼۻ/ۿۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هصله ؼبكگاو قهبكی،  ۻ 

 .ۺ٩۽ۻ/ۼۻ/۽ۺ ،ای بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍمًؿاو هىحه. ۼ

 .ۿ٩۽ۻ/٦ۺ/٧ۻهای ٌهؿای هًا،  یايات ؾق ؾیؿاق ؼايىاؾه. ب۽

 .٦ۿۼ. وىقه هباقکه ب٭كه،  آیه ۾

 .ۿ٩۽ۻ/ۼۺ/٩ۼ ،المللی ٬كآو کكین  ؾق هىاب٭ات بیى  کًًؿه . بیايات ؾق ؾیؿاق ٬اقیاو و ظا٨ٝاو بكجك ٌكکثۿ
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هصْؿؾ به شمهىقی اوالهی؛ يه، شمهىقی اوالهی با اْجکاء به ٬ؿقت الهی و با باوق کكؾو ٬ؿقت ظٕىق هكؾم، ال هیچ ٬ؿقجی ؾق 

ُمؿَقکىو«ل هیگىیؿ که اوكائی های ١ٔی٧ بًی ؾيیا هكان يؿاقؾ. اگك کىی به ج٭لیؿ ال قوظْیه
َ
ظاال به ها هیكوًؿ و پؿق ها قا - ۻ»ّاْيا ل

 ّاوَّ َه١َّی َقْبی َوَیهؿیى«کًین که ها هن به ج٭لیؿ ال ظٕكت هىوی ٠كْ هی -آوقيؿ ؾق هی
ْ

  ۼ».َکال

ث ایكاو هىحیؿ که ایى ٬ؿقت قا، ایى ٌصا٠ث قا به وشىؾ آوقؾه
ْ
جاقیک شاهل، ظك٦  جىايیؿ ؾق ه٭ابل یک ؾيیایایؿ که هی ٌما هل

  ۽ظ٫ قا بميیؿ و ظ٭ای٫ قا بیاو کًیؿ.

 یکپاسچٍ دیذو کل کؾُس.1.34
 ؾق هلی ؾقآهؿ بگىیًؿ اوث همکى. اوث وا١٬ی و اِیل کاقهای گیكؾ،   هی ايصام ایكاو ؾق ا٬حّاؾی های   لهیًه ؾق که آيچه اهكول

 ؾهؿ؛   هی يٍاو قا ؼىبی ق٬ن جىقم، هىائل به جىشه با کًین، ه٭ایىه لاهكو با اگك که ؾاٌحه، قا ق٬ن ایى اي٭الب ال ٬بل ی   ؾوقه ٨الو

 کٍىق قا قووحاها ا٠ما٪ جا اوالهی شمهىقی اهكول. بىؾ اهكول هلّی  ؾقآهؿ ه١ًای ال ٤یك چیمی قول، آو هلّی  ؾقآهؿ که گ٩ث بایؿ اها

 هؽّىَ آوایً، ووایل و جل٩ى آب، بك٪، ها،قاه   بمقگ اقجبا٘ی، اهکايات ٌىوه، ؼٗ آهى،   قاه اهكول. ؾايؿ   هی ایكاو هلث و

ىاوٕ اهام که ؾیؿم   هی هى. يبىؾ ٘ىق   ایى قول آو اها يیىث؛ بمقگ ٌهكهای  ٔ ٠لیه ج١الی الله ٔق
 
 که ؼىقؾيؿ   هی شىي و ظكَ ٤البا

 ال١اؾه   ٨ى٪ آهاقها. ؼىقم   هی قا ظكَ یىهم ٌىم،   هی قو   قوبه گىياگىو هصاهٟ با و٬حی ؼىؾم بًؿه ظاال. ؾهیؿ   يمی قا آهاقها ایى چكا

 همکى ؼاقشی، ؾٌمًاو جابٟ و کًًؿ   هی که کاقی آو به يىبث ٨کك   بی هىئىلیث،   بی بؿشًه، بؿؼىاه، آؾم ٠ؿه یک بله،. اوث

 هاهى٨٭یث ایى آهاق یؿبا آیاٖ کصاوث؟ هاهى٨٭یث په گ٩حه؛ ٘ىقی   ایى ؾولث بله،: هن بكيؿ   هی که ببكيؿ؛ وئال لیك قا آهاقها اوث

  ۾.کصاوث هاهى٨٭یث ایى که ببیًیؿ و بكویؿ بایؿ ٌماٖ بؿهًؿ؟ يٍاو ٌما به ؾ٨حكجاو ؾق و بیاوقيؿ جهكاو به قا

 تثبیت تماهیت اسضی َ هُیت عشصهیًی ایشاو.1.35
لیكا با وشىؾ ایى ٔكبات، شًگ قا بك ها جعمیل کكؾيؿ. ها ال شًگ ٔكبات هاْؾی و ه١ًىی لیاؾی ؾیؿین، اها ؼىاقت يکكؾین؛ 

اوالم ٠میم ٌؿ و همه ؾق ؾيیا ٨همیؿيؿ که اگك هلحی هئهى ٌؿ و به ؼؿا و ٬كآو و قول شما ه١ح٭ؿ گكؾیؿ و شىايايً ؾق هیؿاو 

های ؾيیا ؾوحٍاو ی ٬ؿقت گىيه با هٝلىهیث شًگیؿيؿ، جا ظؿی که ؾٌمى قا ياکام کكؾيؿ، وكبلًؿ و پیكول اوث. همه شًگ، ایى

ی  هن گفاٌحًؿ، جا بحىايًؿ به ٬ّؿ وا٬ٗ کكؾو يٝام اوالهی، بؽٍی ال ایى کٍىق قا شؿا کًًؿ و جماهیثقا قوی  ایكاو قا ال   أق

 های بمقگ يیىث؟ ایى، ٤لبه و ٠مت و جىايایی هلث ها يیىث؟بیى بكؾيؿ؛ ولی يحىايىحًؿ. ایى، ٌکىث ٬ؿقت

کًًؿ و ؼیلی  ؾايىحین به ٠كا٪ کمٯ هی هن ؼیلی ال کٍىقهای ؾیگك که هیها و هن قووها و ها و هن آهكیکاییاهكول، هن اقوپایی

ايؿ. ی١ًی ياجى، اهكیکا و  کًًؿ که ؾق ٘ىل شًگ، چ٭ؿق به ٠كا٪ کمٯ کكؾه ؾايىحین ؼىؾٌاو ا٠حكا٦ هی ال کٍىقها قا هن که يمی

ى وه هعىق اِلی ٬ؿقت يٝاهی ؾوث قوی ؾوث هن گفاٌحًؿ و به یٯ ٘ك٦ کمٯ کكؾيؿ، ج ا آو ٘ك٦ ؾیگك قا ٌکىث بؿهؿ وٌق

 ؼیلی ٠ٝمحی اوث؛ ٠ٝمث 
 
و او قا به ٠٭ب بًٍايؿ و ظکىهحً قا وا٬ٗ و وكلهیًً قا جصمیه کًؿ؛ ولی يحىايىحًؿ. ایى، وا١٬ا

 کًؿ. اوالم. په، اوالم ؾق ایى شًگ ٠میم ٌؿ و هىلماياو ٨همیؿيؿ که اوالم با یٯ هلث چه هی

گ به ایى کٍىق ؼىقؾ و همه چیم قا ال ها گك٨ث. ؾو وا٠ث يحىايىحین ه٭اوهث کًینٖ ٌمال ها هماو هلث ٌهكیىق بیىحین. باؾ شً

یی ال  ی ؾٌمى جّك٦ ٌؿ. ها کؿام ٌهیؿ قا ال آو قول به یاؾگاق ؾاقین؟ آو قول، کؿام هصمى٠ه و ٌك٪ و شًىب کٍىق، به وویله

 ۿجىايًؿ بگىیًؿ ها بىؾین که ؾ٨اٞ کكؾین؟ هلث هی

                                                           
 .ۻ٦. وىقه هباقکه ١ٌكاء، آیه ۻ

 .ۿ٩۽ۻ/٩ۺ/۽ۺ، . بیايات ؾق ؾیؿاق بىیصیاوۼ

 .ۿ٩۽ۻ/٦ۺ/٧ۻ های ٌهؿای هًا، ات ؾق ؾیؿاق ؼايىاؾه. بیاي۽

 .۳۷/۱۱/۱۳۷۷ی ٬ن، ی ٠لمیه . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ٨ٕالی ظىله۾

 .٦٩۽ۻ/ ۼۺ/ ۼۼی شم١ه و شما٠ات اوحاو هاليؿقاو،  . بیايات ؾق ؾیؿاق با قوظايیىو و ائمهۿ



 ۾۾ۼ

 

 الوللثیي ػیبػت.2

 آصادی اص علغٍ.2.1
ال   ال شمله ؼّىِیات ؾیگك ٠ّك شؿیؿی که اهام بمقگىاق و اي٭الب ها ؾق وٙط شهاو به وشىؾ آوقؾيؿ، ٠باقت ال اِل آلاؾی

ًٌاؼحه » يه ٌك٬ی و يه ٤كبی«های بمقگ اوث؛ ی١ًی هماو چیمی که ؾق اي٭الب ها، به ٠ًىاو اِل ولٙه و جّك٦ و ي٩ىـ ٬ؿقت

 ؾق هم
 
های هباقل، کاق ؼىؾٌاو قا ها یا گكوههلث های بمقگی که ؾق ٬كو بیىحن ؾق ؾيیا اج٩ا٪ ا٨حاؾ، و٬حی ی اي٭الب هٌؿ. ج٭كیبا

کكؾيؿ.  بكؾيؿ، ؼىؾٌاو قا به یٯ ٬ؿقت ؾیگك وِل هی کكؾيؿ و هباقله قا ٠لیه یٯ ولٙه و یٯ ٬ؿقت، هؽحّكی پیً هی آ٤ال هی

که و هیچ ٬ؿقت ا٠حماؾ و اجکا يکًؿ،  ؼؿا، ؾق ه٭ابله با یٯ ٬ؿقت ٜالن، به هیچ ایًکه یٯ هلث، با اجکای به ؼىؾ و با جىکل به

 ۻکًؿ. قاهی بىؾ که هلث ایكاو به قهبكی اهام بمقگىاق آ٤ال کكؾيؿ و اهكول ؾق ؾيیا، ایى قاه بحؿقیس قهكواو لیاؾی پیؿا هی

 تسمیش اعتکباس.2.2
ياپفیكی که ال جبلی٥ات ؾقو٤یى ؼىؾ و اوهام  ال هىًؿ هىهىم ٌکىثؾوث يیكوهًؿ اي٭الب گكیباو اوحکباق قا گك٨ث و آو قا 

ؿههای ٤ا٨ل شهاو واؼحه بىؾ به لیك کٍیؿ و با جع٭یك ؾولث هىحکبك اهكیکا، ؾل هلث جىؾه ی شهاو قا ٌاؾ کكؾ.  های جع٭یٌك

ىق ؾايٍصىیاو، اليه ی ؾل لهكه بؽً قا با  ياپفیكی اوالم يصات آٌحی گكاو و شاوىواو قا ليؿاو آياو کكؾيؿ و ی جى٘ئه باؼحه و ُپٌك

يٍايؿه قا به پیكولی  پیٍه، به ؾيیا يٍاو ؾاؾيؿ. ال آو قول، اي٭الب اوالهی ها که ٔؿیث با ٜلن و اوحبؿاؾ قژین ؾوث ک٩ك وحن

ث قوايؿه بىؾ، آؼكیى اهیؿ ٘مٟ ؾق آو، يه ی شهايی ؼىؾ قا که  ی هباقله شىی شهايی قا هن لایل کكؾ و اب١اؾ گىحكؾه کاقاو ٨ِك

ی شهايی و ؾق قأن آو اهكیکا آهاز  ها ی١ًی يٝام ولٙهی گك٨حاقی ال٩ىاؾ همه ی ظاکن بك ایكاو، بلکه قیٍه و ام ٨٭ٗ قژین وابىحه

 ۼایى هباقله اوث، آٌکاق واؼث.

 اعالهی َزذت.2.3
ليین؛ ؾق ٠مل هن  هی  اوالهی  ؾقیليین؛ همه ؾم ال بكا آوقین و همه ؾم ال وظؿت اوالهی هی ها اون وظؿت اوالهی قا ؼیلی هی

 اظىان بكاؾقی هی هصمى٠ه
 
ها  -ليؿ اآلو ؾق ایى شلىه، قوض بكاؾقی و اؼْىت هىز هی -کًًؿ ای ال لبؿگاو ؾيیای اوالم، ظ٭ی٭حا

ی  هؾهًؿ ای ٬ائل يیىحین. ایى، وا١٬یحی اوث؛ اها ها يمایًؿه و يٍاو ؾايین و بیى ؼىؾهاو ٨اِله همه یکؿیگك قا ال ؼىؾ هی

های هكؾم، به ه١ًای وا١٬ی کلمه، يیىحین.  ها، ؾق هیاو جىؾهی ظکىهث ی ویاوث، ؾق ِعًه های ؾيیای اوالم ؾق ِعًهوا١٬یث

های ٤لٗ، يؿیؿو آ٨ا٪ بلًؿ ؾيیای اوالم و پاًٌؿ و ویاویىو ياؼالُ، ج١ّب ؾٌمًاو بفق اؼحال٦ قا ؾق بیى اهث اوالهی هی

ؿ ایى ج١ّبهای کىچٯ، لهیهعؿوؾ ٌؿو ؾق ٜك٦   ۽هاوث. ًه ٌق

 هُج بیذاسی.2.4
کًؿ. ؾوباق ٤لٗ  ، اٌحباه و ٤لٗ هٕا٧٠ هی»ٌىؾ اي٭الب به وویله اي٭البْیىو ِاؾق هی«گىیؿ  بكاؾقاو و ؼىاهكاوٖ ؾٌمى که هی

هی چیم يیىث. يٝام شمهىقی اوال کًًؿ. اٌحباه اْول آيها ایًصاوث که يٝام شمهىقی اوالهی، ؾق ِؿؾ ِاؾق کكؾو هیچ هی

ؾاقای ظ٭ی٭حی اوث که هماو اي٭الب اوث. ایى هلث، ظ٭ی٭ّث اي٭الب قا به وشىؾ آوقؾ و يٝام شمهىقی اوالهی، جصْىن اي٭الب 

ك اي٭الب و پیام اي٭الب که پیام آلاؾی و بیؿاقی اوث، اظحیاز به ِاؾق کكؾو يؿاقؾ. هگك اللم 
ْ
اوث. اٌحباه ؾوم ایى اوث که ج٩ک

ی  ؼبكيؿ. و٬حی هىاشه ٌؿيؿ و جصكبه ها ال آو بیاؾق کًؿ؟ٖ ؼىب؛ یٯ ظك٦ و ظ٭ی٭حی اوث که هلثاوث کىی ایى ه٩اهین قا ِ

 ؾقن هی
 
٫ شمهىقی اوالهی قا ؾیؿيؿ، ٬هكا

ْ
٘ىق ٠مل کًیؿ.  ها گ٩حه ٌىؾ که؛ ٌما هن بیاییؿ ایىگیكيؿ. اللم يیىث به هلث هى٨

٭یثهلث
ْ
گیكيؿ. اهكول  بیًًؿ و ؾقن هی ث و ٠ْمت ایكاو و اوالم قا هیهای ایى هلها، يٝام شمهىقی اوالهی، اي٭الب، هى٨

 ۾ؾق کٍىقهای گىياگىو و بیؿاقی قوض ه١ًىْیث ؾق وكجاوك شهاو، هكهىو اي٭الب اوالهی اوث.  اوالهی بیؿاقی

                                                           
 .٦٩۽ۻ/۽/۾ۻ  ٕقهٔ،اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًی اولیى والگكؾبیايات ؾق . ۻ

 .٦٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ۽ۻ . پیام به هًاوبث قول هلی هباقله با اوحکباق شهايی،ۼ

 .ۿ٨۽ۻ/ۿ/ۺ۽کًًؿگاو ؾق همایً ک٩ًكايه وظؿت اوالهی،  . ؾیؿاق ٌكکث۽

 .۾٧۽ۻ/۽/۾ۻٕٞٔ، . هكاون والگكؾاقجعال ظٕكت اهام ؼمیًی۾



 ۿ۾ۼ

 

 ها  تبیذاسی هلّ .2.5
 ٜلن با ؼىاوحًؿ هی که قا ٤یكجمًؿايی هایؾل و ؾاؾ اهیؿ ؾيیا هباقلاو به ٘ك٦ یک ال ؼىؾ، پیكولی ال په ایكاو، اوالهی اي٭الب

 ۻ.بكگكؾايؿ هىلماو هایهلث به قا اوالهی هىیث ؾیگك، ٘ك٦ ال و کكؾ ليؿه کًًؿ هباقله ٠الن ی ي٭ٙه هك ؾق ياهكؾهی و شىق و

 بیذاسی اعالهی.2.6
ؾهؿ. ال وه ؾهه پیً  هی ؾق ؾيیای اهكول، ظ٭ی٭حی اوث که ٨كؾای يیکی قا به اهث اوالهی يىیؿ  اوالهی  گىحكي هىز بیؿاقی

و٩٬ه پیً ق٨حه،  و جٍکیل يٝام شمهىقی اوالهی، ایى ؼیمي پك٬ؿقت آ٤ال ٌؿ، اهث بمقگ ها بی  اوالهی  که با پیكولی اي٭الب

ای که ؾق  های ؾٌمًی اوحکباق و جالي پكهمیًه جك ٌؿو ٌیىه هىاي١ی قا ال وك قاه بكؾاٌحه و وًگكهایی قا ٨حط کكؾه اوث. پیچیؿه

ای که  لؾه هكاوی، جالي ٌحاب جبلی٥ات وویٟ ؾٌمى ؾق شهث اوالمها اوث. ؾلیل همیى پیٍك٨ث کًؿ يیم به له با اوالم هیه٭اب

های کاـب ال ٌی١ه بكای  جكاٌی کًؿ، ؾٌمى ای هی های ٨ك٬ه های اوالهی و بكايگیؽحى ج١ّب بكای ایصاؾ اؼحال٦ هیاو ٨ك٬ه

ها و  های هىلماو و کىًٌ بكای جٍؿیؿ اؼحال٨ات و جبؿیل آو به ؾٌمًی او ؾولثا٨کًی هی وًی و ال وًی بكای ٌی١ه، ج٩ك٬ه

ه های ا٘ال٠اجی و شاوىوی بكای جمقی٫ ٨ىاؾ و ٨عٍاء هیاو شىاياو، همه و همه  های ال یًعل، اوح٩اؾه ال والهاو ه١أق

 ۼوىی بیؿاقی و ٠مت و آلاؾگی اوث. ههای اوحىاق اهث اوالهی ب گىو و آ٩ٌحه ؾق بكابك ظكکث هحیى و گام های وكآویمه واکًً

يٍیى ٠الن و ؾق کٍىقهای  ی ي٭اٖ هىلماو ؾق همه  هىلماياو  بیًیؿ که بیؿاقی کًیؿ، هی اهكول و٬حی به ؾيیای اوالم يگاه هی

ی ؼىؾ  ًهکه شاو ؼىؾ قا به هیؿاو آوقؾ، وی -اوالهی به بكکث بیؿاقی هلث ایكاو اوث، و هلث ایكاو به بكکث قهبكی اهام بمقگىاق

 ۽پا ؾق ایى هیؿاو ٠ٝین گفاٌث. -قا ؾق ه٭ابل جیكهای ؾٌمى وپك کكؾ و ِاؾ٬ايه ظك٦ لؾ و ِاؾ٬ايه ٠مل کكؾ

ؾق ایكاو و ٜهىق ظكکث اهام ؼمیًی   اوالهی  ، په ال پیكولی اي٭الب اوالهی  ؼیمي اوالهی و یا به ج١بیك ؾیگك شًبً بیؿاقی

ؾق کٍىقهای   اوالهی  اهكول بیؿاقی ۾ی هًٙ٭ه و شهاو اوالم ٜاهك ٌؿه اوث. ؾق ِعًه ی اؼیك، با ٬ؿقّت جمام ؾق ؾو ؾهه ٕقهٔ

 ۿاوث.  اوالهی  گىياگىو و بیؿاقی قوض ه١ًىْیث ؾق وكجاوك شهاو، هكهىو اي٭الب

ً قا های ال ب١ؿ ال پیكولی اي٭الب اوالهی، ایى ظكکث اوح١ماقی ٌؿت گك٨ث؛ ها ایى قا ٌاهؿ بىؾین، ال اول اي٭الب يٍايه

های اؼیك به ؼا٘ك ایًکه شمهىقی اوالهی جىايىث یٯ هؿ٦ بمقگی قا ؾاؾین؛ و ایى قولهای اؼیك، یا وال ؾیؿین و هٍؿاق هی هی

ی  ا٨کًاو و شبهه ، ايگیمه و ؾا٠ی اؼحال٦» اوالم  ؾيیای  بیؿاقی«ی بمقگی بكوؿ و آو ٬له ٠باقت بىؾ ال  به ؾوث آوقؾ و به یٯ ٬له

 6کًًؿ. جك ٌؿ. لفا همه کاقی هی ؾ اؼحال٦، ٌؿیؿجك و ٬ىیاوحکباق بكای ایصا

 اعالهی بیذاسی يهضت.2.7
اهكول ٧اوث. گٍىؾه اوالهی اهث وكگفٌث ؾق ای کًًؿه ج١ییى و جاله ٨ّل و گك٨حه ٨كا قا هًٙ٭ه وكاوك اوالهی بیؿاقی يهٕث

ها الگى و اوىه ؿ یا يکًیؿ، بكای بىیاقی ال هلثٌما چه بؽىاهیؿ، چه يؽىاهیؿ، چه ؼىؾجاو بؿايیؿ، چه يؿايیؿ، چه جّؿی٫ بکًی

کًیؿ، چه بگىیین، چه يگىیین، چه به قو بیاوقین، چه يیاوقین، چه ؾیگكاو به قو ایؿ. ایى بیؿاقی اوالهی که هٍاهؿه هیٌؿه

 ٨ال ظكکث ٠ٝین هلث ایكاو اوث. بیاوقيؿ، چه يیاوقيؿ، اذكگك٨حه

                                                           
 .ۻ٧۽ۻ/ۻۻ/٨ۻکًًؿه ؾق هكاون بمقگؿاٌث ؾهه ٨صك،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ههماياو ؼاقشی ٌكکثۻ

 .٨٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ۾ۼالله العكام،  . پیام ولی اهك هىلمیى به ظصاز بیثۼ

 .۽٨۽ۻ/ ۻۻ/ ۺۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم پاکؿٌث، ؾق والكول ٠یؿ و١یؿ ٤ؿیك، ۽

 .ۺ٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۾ۺی ٨لىٙیى،  المللی ظمایث ال ايح٩أه . بیايات ؾق هكاون گٍایً ک٩ًكايه بیى۾

 .۾٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻاقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ ؾق هك٬ؿ هٙهك، . بیايات ؾق هكاون والگكؾ ۿ

 .ۿ٨۽ۻ/ ۺۻ/ ۿۼايؿیٍی ٠لمای ٌی١ه و اهل جىًى،  . بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق هن٦

  .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٩ۺ. بیايات ؾق ک٩ًكايه ظمایث ال ايح٩أه ٨لىٙیى، ٧

 .ۺ٩۽ۻ/ۿ/۾ۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ١ٌكا، ٨



 ٦۾ۼ

 

 آغاص ػقش خذیذ دس ديیا.2.8
یی که هلث ها پٍث وك قهبك  ی ال ٠الن و با هباقلات ٘ىاليی ؾق ایى ي٭ٙه  اوالهی اوالهی ؾق ایكاو و با جٍکیل يٝامبا اي٭الب 

ؤيً، بكای ظ٩اٜث ال اي٭الب و اوالم ايصام ؾاؾ، ٠ّك شؿیؿی با ؼّىِیاجی هحمایم با ؾوقاو ٬بل، ؾق ٠الن به وشىؾ  ٠ٝین
ْ

الٍ

و چه يؽىاهًؿ؛ اهكیکا چه بؽىاهؿ و چه يؽىاهؿ، ایى ؾوقاو ؾق ؾيیا آ٤ال ٌؿه و پیً هن  های هاْؾی ؾيیا، چه بؽىاهًؿآهؿ. ٬ؿقت

 ۻها هعىىن اوث. های ٬ىی و ابك٬ؿقتهای ١ٔی٧ و يیم قوی ؾولثها و ؾولثق٨حه اوث و جؤذیكات ایى ٠ّك شؿیؿ، قوی هلث

 ايمالب اعالهی َ يؾايٍ های افُل هادیت دس ديیا.2.9
جىايؿ  جىايؿ آيها قا به لايى ؾقآوقؾ. ایى به بكکث اي٭الب و ٨کك و ایماو و اوالم اوث که هی يؿ که ابك٬ؿقت يمیهلث ایكاو يٍاو ؾاؾ

ؿ  ها قا هعکن و ال جكن ؼالی کًؿ و ٬ؿقت ايىايیٍاو قا به آيها ج٩هین يمایؿ. بایؿ ٬ؿق ایى قا بؿايیؿ. ها اهكول يٍايهؾل های ٌق

بیًین. اقوپای ٌك٬ی قا ؾیؿیؿ، بىیاقی ال ي٭اٖ ؾیگك ؾيیا قا هٍاهؿه کكؾیؿ و بىیاقی ؾیگك قا  ا هیو ا٨ىل هاؾْیث قا ؾق ؾيی  ه١ًىیث

 هٍاهؿه ؼىاهیؿ کكؾ.
 
 ۼب١ؿا

 اهمیت يظام اعالهی دس خُاهغ اعالهی.2.11
ه شىاهٟ اوالهی به اهمیث يٝام اوالهی وا٧٬ ٌؿه

ْ
گىیًؿگاو بمقگ  های هحماؾی، يىیىًؿگاو وايؿ. ؾق ٘ىل وال اهكول بعمؿ الل

ای که ؾق  ٌكوٞ ٌؿه اوث؛ شىاهٟ اوالهی به اهمیث ایى ـؼیكه  اوالهی ايؿ. بیؿاقی های ٨كاوايی به ایى ومث هحىْشه ٌؿهو ؾل

ا٨کًی  های ؾٌمًاو اوالم لیاؾ ٌؿه اوث. هكْجب ه٥ٍىل ج٩ك٬هايؿ؛ البحه به همیى يىبث هن ؾٌمًی اؼحیاق آيهاوث، وا٧٬ ٌؿه

بها و ٠ّك٪ها و هلیثهای هىلمايًؿ جا با جعكیٯ ٬ىهیثبیى هلث ايؿالی و اؼحال٦ ّْ ها، هك گكوهی قا به ومحی بکًٍؿ. ها و ج١

يٍیى ٠الن، کاق ؼىؾ قا  ؾق هعیٗ هىلماو  اوالهی ی آو اوث که ؾٌمى ٨همیؿه اوث آگاهی اوالهی و بیؿاقی ؾهًؿه ایى يٍاو

 همیى اظىان هی
 
های اوالهی قا به ومث يٝام اوالهی و به ومث جٍکیل اْهث ، هلثکًؿ. ظ٭ی٭ث هن همیى اوث. ی٭یًا

-ها هن اذكی يؿاقؾ. يیكوی اوالم باالجك ال ایى ظك٦ی ظحمی اوث. ایى ؾٌمًی ی اوالهی ؼىاهؿ کٍايؿ؛ ایى یٯ آیًؿه واظؿه

وی ٠ٝین اوالهی جىايىث هكؾم کكؾ، همیى بىؾ که يیك  که جّْىق آو قا يمی ای که هیچ هاوث؛ کماایًکه ؾق ایكاو اوالهی، ي٭ٙه

ی ایى ظكکث ٬كاق ؾهؿ و یٯ يٝام اوالهی قا ؾق ایًصا به وشىؾ  قا هْحعؿ کًؿ؛ ؾلها قا به هن يمؾیٯ يمایؿ؛ ایماو اوالهی قا پٍحىايه

 ۽آوقؾ. ایى اهكی اوث که اْج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث.

 فلغغیى هسُس افلی خًبؼ بیذاسی اعالهی.2.11
، په ال پیكولی اي٭الب اوالهی ؾق ایكاو و ٜهىق ظكکث اهام ؼمیًی  اوالهی ك ؾیگك شًبً بیؿاقیؼیمي اوالهی و یا به ج١بی

ه ٠ًه
ْ
ی هًٙ٭ه و شهاو اوالم ٜاهك ٌؿه اوث. اهكول هعىق اِلی ایى شًبً و  ی اؼیك، با ٬ؿقّت جمام ؾق ِعًه ؾق ؾو ؾهه قٔی الل

ؾق ؼاقز ال هكلهای ش٥كا٨یایی ٨لىٙیى و بكوو ال هلث ی ا٬ّی جىايىث ظْحی  ی ٨لىٙیى اوث. ايح٩أه ظكکث، هىؤله

ال ٤كب جا ٌك٪ شهاو  -های هىلماوهای هىلماو و ٠كب قا به ِعًه بکٍايؿ. جٝاهكات هیلیىيی هلث٨لىٙیى، ٠مىم هلث

ایصاؾ  ظال ي٭ً ٬ابل جىْشهی ؾق های آياو ظىاب کًًؿ و ؾق٠یىجىايًؿ بك قوی ظمایث هی يٍاو ؾاؾ که هكؾم ٨لىٙیى -اوالم

 ۾وظؿت هىلماياو ای٩ا يمایًؿ.

                                                           
 .٦٩۽ۻ/۽/۾ۻ ٕقهٔ،ون اولیى والگكؾاقجعال ظٕكت اهام ؼمیًی. هكاۻ

 .٦٨۽ۻ/ۻۻ/٩ۻ، . ؾیؿاقبا٨كهايؿه وشمٟ کریكی الپكوًل يیكوی هىایی اقجً شمهىقی اوالهی ایكاوۼ

 .٧٨۽ۻ/۾/ۺۻ،. ؾیؿاقهىئىالو وکاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی۽

  .ۺ٨۽ۻ/ۼ/۾ وؽًكايی ؾق هكاون گٍایً ک٩ًكايه ظمایث ال ايح٩أه ٨لىٙیى، .۾



 ٧۾ۼ

 

 

 خُاهی گغتشػ اعتکباسعتیضی َ ػذالت.2.12
ی ٜالمايه و  ی ایى ظكکاجی که ؾق ا٘كا٦ شهاو وشىؾ ؾاقؾ؛ ایى آهیؽحگی ظ٫ و با٘ل، ایى جىلٗ و هیمًه ؾق بیى هصمى٠ه

حکباق اوث، هماو ٨ٕای يٝام ولٙه ٩ِث بك ليؿگی ؾیگكاو؛ ؾق ایى ٨ٕای کفائی، که ٨ٕای او های ٌیٙاوٌیٙايّی ايىاو

هاوث، ؾيبال این، یک هلحی پیؿا ٌؿه که ظك٦ ظ٫ هیميؿ، ؾيبال ظ٫ اوث، ؾيبال ظ٭ى٪ ايىاو اوث که ها باقها جکكاق کكؾه

اوح٭كاق ٠ؿالث اوث. ایى هلث، هلث ٠میم ایكاو اوث؛ به بكکث اوالم، به بكکث اي٭الب. هلث ایكاو پای ایى ظك٦ ایىحاؾه اوث. 

ؼا٘ك ایىحاؾگی هلث ایكاو، ایى ٨کك بحؿقیس شای ؼىؾ قا ؾق ایى هًٙ٭ه بال کكؾه، بلکه ؾق شهاو بال کكؾه؛ ظاال ها ؾق ایى  به

 .بیًین. ایى یک ظ٭ی٭حی اوث اي قا ؾاقین هی هًٙ٭ه

و کس و ٤لٗ ؾاقيؿ. ظکىهث هًعك٦ ؾاقيؿ؛ جا و٬حی ال پا يی٩حًؿ، ؾوث بكيمیهای ٠الن ؾوث بكيمیبؿیهی اوث که ٌیٙاو

ؾهىکكاوی، با اوالم و شمهىقی اوالهی  لیبكال -به ٬ىل ؼىؾٌاو  -ؾاقی و  وكهایه ٌىقوی جا و٬حی بىؾ، هرل همیى يٝام لیبكال

ؾايیؿ ایًها ؾق ِؿ جا هىئله با هن هؽال٧ بىؾيؿ، اها ؾق چًؿ هىئله با همؿیگك جىا٫٨ ؾاٌحًؿ؛ یکی ال آو هىائل و هؽال٧ بىؾ. هی

ی با ٬یام اوالم و پیٍك٨ث اوالم و يٝام شمهىقی اوالهی بىؾ. ولی ؼب، يٝام هًعك٦ّ ٌیٙايّی ٌىقوی  هباقله ؾق قأن آيها،

آوقيؿ  ی همث ؼىؾٌاو قا به هیؿاو هی ليًؿ و همهيابىؾ ٌؿ، ایى یکی هن يابىؾ ؼىاهؿ ٌؿ؛ اها جا هىحًؿ، لوق ؼىؾٌاو قا هی

٨ایؿه اوث. اگك ایى ٘ك٦ ایىحاؾگی ؾاٌحه باٌؿ، ِبك ؾاٌحه باٌؿ، اهیؿ قا ؾق  ی با يٝام اوالهی؛ البحه بالٌک بی بكای ه٭ابله

 پیكولی با ایى ٘ك٦ اوث؛ ایى یکی ال وًث
 
های الهی اوث. ؼؿای هح١ال ِاؾ٪ ؾل ؼىؾ ال ؾوث يؿهؿ و ؾيبال کًؿ، ١ٙ٬ا

ُكُه «اوث، اِؿ٪ ال٭ائلیى اوث؛  ُّ ُه َهى َیً
َّ
َكوَّ الل ُّ َیً

َ
ُكو «، ۻ»َول ُّ ٓكُکٓن ّاو َجً ُّ َه َیً

َّ
 .ۼ»ا الل

ی  ی ه٭ابل او به ؾيبال با٘ل اوث. یک و٬ث هىث که ایى شبهه کًؿ؛ شبههکًؿ، ؾيبال هیای ؾاقؾ ظ٫ قا ج١٭یب هی یک شبهه

ِبكی يٍاو  ؼىقيؿ. یک و٬ث هىث که بیؼىقيؿ؛ ظ٭ًؿ، اها ٌکىث هیجكوًؿ؛ ؼب بله، ه١لىم اوث که ٌکىث هیظ٫ هی

کًًؿ، ؾيبال ؾيیا و هاؾیث و ٠ٍكجًؿ، ؼىقيؿ؛ یک و٬ث ظك٦ ظ٫ ؾاقيؿ، اها به لىالهً ٠مل يمیهیؾهًؿ، البحه ٌکىث هی

 پیكول ؼىاهیؿ ٌؿ؛ يه، ٌما پیكول البحه ٌکىث هی
 
ؼىقيؿ. ؼؿای هح١ال چک و٩یؿی يؿاؾه اوث که ٌما چىو بكظ٭یؿ، ظحما

یكول ؼىاهیؿ ٌؿ. ولی جا ٨كا قویؿو آو پیكولی يهائی، کًیؿ. اگك بایىحیؿ، پؼىاهیؿ ٌؿ، چىو بكظ٭یؿ، و چىو ایىحاؾگی هی

قاه يصات ؾق ه٭ابل لیاؾه ؼىاهی ؾٌمًاو، جىلین ٌؿو و ٠٭ب يٍیًی کكؾو يیىث؛بایؿ  ۽.هباقله، ؾقگیكی و چالً اؾاهه ؾاقؾ

     ۾.ؾق ه٭ابل ؾٌمًی که لوقگىیی و لوقگیكی هی کًؿ ایىحاؾ و پیٍك٨ث کكؾ.٠الز هلث ایكاو ؾق کىب ا٬حؿاق اوث

 ػضت َ التذاس.2.13
 هلث. ؾاؾ ٠مجٍاو و ٬ؿقت و ٌصا٠ث و آوقؾ هىي به قا آيها کكؾ؛ ليؿه قا هكؾم ؾاؾ، ها هكؾم به اوالهی اي٭الب که بمقگی ؾوحاوقؾ

 ا٬ؿام و ٠مل بایؿ و اوث همیى قاهٍاو هن، ؾیگك هایهلث. بکًؿ جىايؿ يمی ٤لٙی هیچ اهكیکا کكؾ ذابث که بىؾ هلحی اول ها،

 ۿ.اوث اوالم به جمىک هن، ا٬ؿام قاه. ًًؿک

ا٠ن ال شىاهٟ،  -بؽٍیؿ. ایى یٯ وا١٬یث اوث. پیً ال آو، هىلماياو  ٠ْمت  و هىلمیى  اوالم  به  شهاو  ، ؾق وٙط اوالهی  اي٭الب

ٌی ٬ائل کكؾيؿ و بكای ؼىؾ و پیاهٍاو اقل  ؾق هكشای ؾيیا که بىؾيؿ، اظىان اي١٩ال هی -های هىلماوها و ٌؽّیثؾولث

كیى ؾلىىّل هىلماو، ال اوالم ؾ٨اٞ هی
ْ
کكؾيؿ؛ اها ؾ٨اٞ آيها يه ال قوی ٬ؿقت و ٠ْمت که ال قوی ؾلىىلی و  يبىؾيؿ. یٯ ٠ْؿه هح٩ک

 ٦بكؾ. وىؼحگی بىؾ. لیكا اوالم ؾق ٤كبث به وك هی ؾل

                                                           
 .ۺ۾. وىقه هباقکه ظس، آیه ۻ

 .٧.وىقه هباقکه هعمؿ، آیه ۼ

 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/ۼۼ . بیايات ؾق ؾیؿاق بىیصیاو اوحاو کكهايٍاه،۽

 .٨٧۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ،بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی. ۾

 .۱۳۶۹/ ۱۷/۱۱ت ؾق ؾیؿاق شم١ی ال هكؾم و کاقگماقاو يٝام،. بیاياۿ

 .۽٧۽ۻ/ۻۻ/۾ۻ، ۿۻ۾ۻی وىم قهٕاو های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبه٦

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3424
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 اهیذَاسی ديیای اعالم .2.14
ىاو اهام یا اي٭الب هىئىالو کًًؿ هی ؼیال ای ٠ْؿه چیىث؟[ ؼا٘ك به اي٭الب بك٠لیه] هاؾٌمًی  هٔق

ْ
 جكاٌی ؾٌمى ٠لیهالل

 با ٌما ب١ؿ باٌؿ، کكؾه ٤ّب قا آو هاوال ٜالمی و کل٩ث گكؾو که باٌیؿ ؾاٌحه ای ؼايه ٌما اگك. يیىث ایى ٬ٕیه يه، ايؿ؛ کكؾه

 ؾٌمى ٌما با ٤اِب آو که اوث ٘بی١ی بگیكیؿ، په قا ؼايه جا کًیؿ ایىحاؾگی و کًیؿ هكاش١ه ٬ايىيی هكاکم به هؿاقک و اوًاؾ

 جكاٌی ؾٌمى ایى بگیكیؿ؛ قا ؼىؾ ظ٫ْ  ایؿ ؼىاوحه ٌما ایؿ؛ کكؾه جكاٌی ؾٌمى که کكؾ هالهث قا ٌما ٌىؾ يمی. ٌؿ ؼىاهؿ

 شمٟ قا و٩كه ایى اي٭الب. کكؾيؿ هی ؼىاوحًؿ، هی کاقی هك ی٥ما ؼىاو ایى وك بك و بىؾ پهى بیگايگاو ه٭ابل ؾق ای و٩كه. يیىث

 اهیؿها ٠كب ؾيیای و اوالم ؾيیای ؾق اي٭الب ایى. کًًؿ هی پیؿا ٤یٛ و گیكيؿ هی ؾل بك کیًه و ٌىيؿ هی ؾٌمى اوث ه١لىم کكؾه؛

ی ٘ىق به ٌؿ، پیكول ها اي٭الب و٬حی. کكؾ ليؿه قا
ْ
 بكؾ؛ وكهی به يىهیؿی و وکىت و قکىؾ ظال یک ؾق اوالم ؾيیای و ٠كب ؾيیای کل

 ياگهاو. باٌؿ بال بكایً اهیؿی ؾقّ  کكؾ يمی گماو هلحی هیچ و بىؾيؿ جكوايؿه قا همه و بكؾه پیً قا ؼىؾٌاو کاق هاِهیىيیىث

َكز ٠ٝین ی ؾقواله
َ
 ٌؿه جمام و ايؿ ؼىقؾه قا ٨لىٙیى کكؾيؿ هی ؼیال هاِهیىيیىث. کكؾيؿ پیؿا اهیؿ هاهلث و ٌؿ گٍىؾه ٨

 او قوی هن لیاؾی ٨ٍاق باایًکه و اوث آهؿه هیؿاو ووٗ جىاو ی همه با و وشىؾ ی همه با ٨لىٙیى هلث اهكول ببیًیؿ ٌما. اوث

 های٬ؿقت ی همه ٌکىّث  ایى اهكیکاوث؛ ٌکىّث  ایى يیىث؛ اوكائیل ٌکىث ٨٭ٗ ایى. اوث بالایىحاؾه کًًؿ، هی واقؾ

ًٙؿ ؾيیا بك که اوث ِهیىيیىحی
ْ
. اوث کكؾه بیچاقه و ٠اشم قا ایًها ی همه ٨لىٙیى، اقأی ؾق هعّىق والّض  بی هلث یک. هىل

 کاقی هك هاِهیىيیىث بىؾ؛ ٤ى٤ایی لبًاو ها، اي٭الب ایام هماو. کكؾ بیؿاق قا لبًاو هلث که بىؾ اهیؿواقی قوض ایى

 و آهؿيؿ هی لبًاو آوماو ؾق هىاپیماهایٍاو و کكؾيؿ هی جصاول کٍحًؿ، هی کكؾيؿ، هی ظمله: کكؾيؿ هی لبًاو با ؼىاوحًؿ، هی

 اي٭الب، پیكولی يمؾیک. بىؾيؿ ا٨حاؾه هن شاو به لبًايی هایگكوه ٠ىْ، ؾقٖ اوث ؼىؾٌاو کٍىق آوماو ًکهای هرل ق٨حًؿ؛ هی

 شمئیات و بىؾ لبًاو ؾق ؼىؾي. کكؾم هی گىي قا آو هٍهؿ ؾق بًؿه بىؾيؿ؛ آوقؾه »چمكاو« ؾکحك هكظىم ال ؾووا٠حه يىاق یک

 ال که ليًؿ هی ای ٔكبه اوكائیل به که اوث قویؿه شایی به لبًاو هكؾم اقک اآلو. ؾاؾ هی ٌكض آيصا ؾق قا لبًاو هكؾم هایهّیبث

 به واؾاق قا آيها ٬بل، وال ؾو. اوث يمؾه آيها به ای ٔكبه چًیى ٠كبی ؾولث هیچ هًٙ٭ه، ایى ؾق هاِهیىيیىث ظٕىق اْول

 شٍى هًؿايه ٬ؿقت و کكؾيؿ لاؾآ قا ؼىؾ ليؿايّی  ِؿ چًؿ هاِهیىيیىث ق٤ن ٠لی هن پیً ی ه٩حه چًؿ کكؾيؿ؛ يٍیًی ٠٭ب

 ؾيیای ی همه ؾق اهیؿآ٨كیًی ایى اهكول. ؾاؾیؿ ٌما قا اهیؿ ایى آیؿ؛ يمی پیً چیمها ایى يباٌؿ، اهیؿ هلحی ؾل ؾق اگك. گك٨حًؿ

 و اهیؿواق قا اوالم ؾيیای ایكاو اي٭الب. کًن ٠كْ ٌما به قا ها يمىيه شمئیات يیىث هصال که ؼىقؾ، هی چٍن به ٠كب و اوالم

 هًؿ بهكه اوالم ؾيیای ٧١ٔ و قکىؾ ال که کىايی ٌىؾ، هی هیؿاو واقؾ ؼّىِیات ایى با اي٭الب و٬حی اوث ه١لىم. کكؾ ليؿه

 ؾٌمًی او با و اوث ليؿه و٬حی هلث یک. کًین هی ؾ٨اٞ ؼىؾ ال باٌین، ها که هن ليؿه هىشىؾ یک ٌىيؿ؛ هی ؾٌمى آو با بىؾيؿ،

 ویاوی، ؾٌمًّی  -کًًؿ ؾٌمًی ها با بًٍیًین، بىحه ؾوث ها ٌىؾ يمی. ؾهؿ هی يٍاو ملال١ ٠که که اوث ٘بی١ی ايؿ، کكؾه

 ه٫ًٙ ایًکهٖ يکًین ؾ٨اٞ ؼىؾ ال و بمايین واکث کًین، جكاٌی ؾٌمى ؼىاهین يمی چىو بگىیین هن ها -ا٬حّاؾی ؾٌمًّی 

 اوث. ایى هاؾٌمًی ی هىؤله. يیىث ٠٭الیی

واالقی و..[ قا ٬بل ال پیكولی اي٭الب، بكای هلث و آگاهاو جٍكیط کكؾ؛ ؼىاهی، هكؾمث]اوح٭الل، آلاؾی، ٠ؿال اهام ایى اِىل

که ليؿه بىؾ، پای ایى اِىل ایىحاؾ و بكای آو  گفاقی يمىؾ و جا و٬حی قا پایه  اوالهی  ب١ؿ ال پیكولی اي٭الب، بكاوان آو، شمهىقی

هىلماو ليؿه   شىاهٟ  يٝیك جىايىث اهیؿها قا ؾق ؾل يىیى و بیی  هصاهؿت کكؾ. لفاوث که شمهىقی اوالهی به ٠ًىاو یٯ پؿیؿه

های کًؿ. همه ؾق وكجاوك ؾيیای اوالم و بیكوّو ؾيیای اوالم ٨همیؿيؿ که ایى یٯ ٌکل ج٭لیؿی ال آيچه که ١ٌاقي قا ال لباو

قت جعْكّٮ شؿیؿ اوث. بًابكایى ی يى و ؾاقای ظیات و ٬ؿ های ٌك٬ی و ٤كبی ًٌیؿه بىؾيؿ، يیىث؛ ایى یٯ پؿیؿهياهٙمئىِّ قژین

های هىلماو به جعْكٮ و اهیؿ شؿیؿی ؾوث پیؿا کكؾيؿ. اآلو هن ؾق وكجاوك ؾيیای اوالم، با بكپا ٌؿو شمهىقی اوالهی، هلث

پكاکًی  های جبلی٥اجی اوحکباق ؾق وكجاوك ؾيیا ٠لیه شمهىقی اوالهی ومپاٌی و لصى ق٤ن ایًکه بى٪ ٘ىق اوث. اآلو ٠لی همیى

٨کكاو هىلماو، شىاياو  ًًؿ، اهیؿی که يٝام اوالهی ؾق ؾل هىلمیى ؾيیا به وشىؾ آوقؾه، همچًاو ليؿه اوث. قوٌىک هی

ؿ ؾق کٍىقهای اوالهی، ایى ي٭ٙههىلماو و يىل  ۻی قوٌى و ُپك ال اهیؿ قا ؾق ه٭ابل چٍن ؼىؾ ؾاقيؿ. های قو به ٌق

                                                           
 .ۻ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لایكاو ظكم اهام ؼمیًیٕقهٔ ،  ۻ.



 ٩۾ۼ

 

 

 زشف يُ.2.15
اب  جكیى جاله  ، اي٭الب ویاوی  ی ؾق ٠كِه

ْ
جكیى وؽى قا يه ٨٭ٗ بكای هلث ایكاو که بكای بٍكْیث ؾاقؾ. ب١ٕی کىاو ؼیال  و شف

ٌىؾ،    آهؿه ؾق اقؾوگاّه به اِٙالض لیبكال ؾهکكاوی ٤كب که واقؾ کٍىق هی کًًؿ اِٙالظات و ج١بیكات ه١ك٨حّی ٨كاهن هی

ها قا ظاال بایؿ اي٭الب و اي٭البْیىو ایى ظك٦ای اوث که اي٭الب آيها قا يًٍیؿه اوث و  های جالههای شؿیؿ و ظك٦وى٤ات

ؿ يٍؿ. اي٭الب اوالهی و ایى کحاب ٬ٙىق ه١ك٨حی و٬حی جؿویى ٌؿ که همه
ْ
ی ایى  بًٍىيؿ؛ ایى ؼٙاوث. اي٭الب ؾق ؼأل هحىل

 ۻها ؾق ؾيیا بىؾ؛ هن ظك٦ و هن جصْىن و ٠یًْیحً وشىؾ ؾاٌث.ظك٦

 هالذست  ؽکغتى ابهت ابش.2.16
اوحکباق ٌکىث، هیبث آهكیکا و ِهیىيیىن ٌکىث. اگك   به پیكولی قویؿ، چالً با اوحکباق ٌكوٞ ٌؿ، هیبثاي٭الب اوالهی 

ها جّك٦ که با هیبّث ؼىؾٌاو بیً ال وا١٬یث وشىؾ ؼىؾٌاو ؾق ؾيیای ايىاو -هاایى ٌکىحه ٌؿو هیبث پىٌالی ابك٬ؿقت

یؿاق کكؾ، ایىحاؾگی هكؾم ایكاو، هٝلىهیث هلث ایكاو ؾق ظىاؾخ ها قا ؾق کٍىقهای هؽحل٧ به ٨کك ايؿاؼث و بهىلماو -کًًؿ هی

ایًکه هلث ایكاو ایًصىق هعکن ایىحاؾيؿ، با ذبات پیً  -هؽحل٧، ؾق شًگ جعمیلی، ؾق ؾوقاو وؽّث جىأهاو ؾ٨اٞ ه٭ؿن و جعكین

ها ٍیؿو هیبث ؾقو٤یى ابك٬ؿقتها قا جکاو ؾاؾ. اگك ایى ذبات يبىؾ، اگك ایى ایىحاؾگی يبىؾ، اگك ایى به چالً کهلث -ق٨حًؿ

کًؿ و  آهؿ؛ ایى ظىاؾذی که اهكول هًٙ٭ه قا ؾاقؾ ؾگكگىو هی ٌؿيؿ؛ بیؿاقی اوالهی به وشىؾ يمی ها واقؾ هیؿاو يمیيبىؾ، هلث

، قوؾ. اگك اوح٭اهث بىؾ، ِبك بىؾ واق پیً هی ٌىؾ و ليصیكه آهؿ. ظىاؾخ ال یٯ ي٭ٙه ٌكوٞ هی ليؿ، به وشىؾ يمی ي٭ً شؿیؿی هی

 ۼٌىؾ. ی بكکات بك آو هحكجب هی ی ؼیكات و همه جؿاوم ؾق قاه بىؾ، اوحمكاق ٠مل بىؾ، آو و٬ث همه

 اثشگزاسی خهايی.2.17
ؿه ای بىؾ؛  ٬بل ال اي٭الب، کٍىق ایكاو ؾق هىائل شهاو، ظْحی ؾق هىائل هًٙ٭ه، هیچ جؤذیكی يؿاٌث؛ یٯ کٍىق جع٭یٌك

های شهاو، جؤذیكي ؾق قؾ. ب١ؿ ال اي٭الب، ٠مت و ٠ٝمث ایى هلث ؾق چٍن هلثجىايىث بگفا گىيه جؤذیكی ؾق هىائل يمی هیچ

هائی که ٬ٕایای هًٙ٭ه، ؾٌمًاو قا هبهىت کكؾه؛ ؾٌمًاو به ا٬كاق و ا٠حكا٦ واؾاق ٌؿيؿ. اهكول ٌما يگاه کًیؿ؛ جىی ایى وایث

ٌىؾ؛ ظْحی با  او ؾق ٬ٕایای هًٙ٭ه ـکك هیآوقيؿ، ؾائن ال ي٩ىـ ایكاو، ال جىلٗ ایكاو، ال ظٕىق ایك  ؼبكهای ؼاقشی قا هی

 ۽کًًؿ. های ه٥كٔايه، اها ا٠حكا٦ هی ايگیمه

گفاقؾ؛  او ؾق هىائل هًٙ٭ه، ظْحی ؾق هىائل شهايی اذك هی» يه«و » آقی«اهكول يٝام شمهىقی اوالهی، یٯ کٍىق اذكگفاق اوث؛ 

 ۾ایى بكای کٍىق ؼیلی ههن اوث.

 لذست يظام خهايی بٍ چالؼ کؾیذو.2.18
ث  شهايی  شمهىقی اوالهی، يٝام

ْ
ث هؽال٩ث با ها هن همیى اوث. ]٠ل

ْ
[ ایًکه با يٝام اوالهی  ٜالمايه قا به چالً کٍیؿ؛ ٠ل

 اگك چًايچه اوالم ٤یك ویاوی، اوالهی که کاقی به کاق ایى
ْ

وآو يؿاقؾ، اگك یٯ چًیى اوالهی  هؽال٩ث هیٍىؾ ایى اوث؛ َواال

کًًؿ. ٌما با آهكیکا، با ؾوحگاه اوحکباق، با ِهیىيیىن همكاه ن يمیؿهًؿ و هؽال٩حی هن يمیظاکن باٌؿ، يه، هیچ اهْمْیحی ه

و هرل آيها ٨کك کًیؿ، هرل آيها ظك٦ بميیؿ، هرل  -هایٍاو گیكی ٌاو، ؾق شهث ٌاو، ؾق کاقهای ویاوی ؾق کاق ا٬حّاؾی -باٌیؿ

او بىؾایی باٌؿ، اومحاو هىلماو باٌؿ، بكایٍاو هیچ آيها هٍی کًیؿ، هیچ هؽال٩حی يؿاقيؿ؛ اومحاو هىیعی باٌؿ، اومح

 ۿاهمْیحی يؿاقؾ.
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قا به چالً کٍیؿ، بكپایی يٝام شمهىقی اوالهی بىؾ. ؾق  -و ویاوی]اهكیکا[  ٠اهل ا٬حؿاق يٝاهی -جكیى چیمی که ایى ٠اهل ههن

آیؿ، یٯ يٝاهی قا هبحًی بك ج٩کكاجی  ؾ هیوشى ٌؿت جعث ي٩ىـ آهكیکا، یٯ ظكکث ٠ٝین اي٭البی با ایى اب١اؾ به یکی ال هًا٫ّ٘ به

ظمالت  -آوقؾ، و ایى يٝآم با ظمالت گىياگىو و هحًىٞ آيها وشىؾ هی که آيها ایى همه بكای ظف٦ ایى ج٩کكات جالي کكؾه بىؾيؿ به

ٝام شمهىقی اوالهی ٌىؾ؛ جا اهكول که ي جك هی قول هن ٬ىی قوؾ بلکه قولبه ال بیى يمی -ویاوی، ا٬حّاؾی، يٝاهی، اهًیحی و ٤یكه

يٝاهی اوث به ه١ًای وا١٬ی کلمه ه٭حؿق. البحه يٝام اوالهی، هن ه٭حؿق اوث، هن هٝلىم اوث. ایى ا٬حؿاق يٝام، هًا٨اجی يؿاقؾ 

جكیى  ظال هٝلىم هرل اهیكالمئهًیى: ظاکن ه٭حؿّق يٝام اوالهی ؾق لهاو ؼىؾ، اها ؾق٠یى ۻو٬حی ٠كْ کكؾین، با هٝلىهیث؛ یٯ

شىق اوث. ا٬حؿاق آو هًا٨اجی با هٝلىهیحً يؿاقؾ و ایى هٝلىهیحی که اهكول ایى  ام شمهىقی اوالهی هن همیىهٝلىهاو؛ يٝ

 ا٬حؿاّق يٝام شمهىقی اوالهی، اهكول اهك وأعی اوث؛ ایى قا ؾٌمًاو آو هن ؾاقيؿ  يٝام ؾاقؾ، يٍايه
 
ی ٠ؿّم ا٬حؿاق يیىث؛ وا١٬ا

 ۼکًًؿ. ا٠حكا٦ هی

 َع فازباو صس َ صَستهذیذ هًافغ ياهؾش.2.19
قوؿ ٠كْ کًین، ایى اوث که يٝام اوالهی ال آ٤ال پیؿایً، با چالً  آيچه به ا٬حٕای هىائل و ظىاؾخ کًىيی ؾيیا به يٝك هی

ث هن ایى بىؾ که ؾق ؾيیا ِاظباو لق و لوق که به ٨کك هًا٨ٟ ؼىؾٌاو بىؾيؿ و هىحًؿ، ٬ؿقت شؿیؿی 
ْ
٠ٝین شهايی هىاشه ٌؿ. ٠ل

جابیؿيؿ که ٠لیه هًا٨ٟ ياهٍكوٞ آيها به وشىؾ آیؿ و جىو١ه پیؿا کًؿ. ایى ٬ؿقت، با پیكولی اي٭الب اوالهی و  يمیقا ؾق ؾيیا بك 

جك و  جٍکیل يٝام اوالهی ؾق ایكاو به وشىؾ آهؿ. يه ٨٭ٗ ي٩ه ایى ظکىهث و يٝام اوالهی، بلکه ٌایؿ بكای اوحکباق ههن

های او قا به کًؿ و ؾٌمًی م بىؾ؛ ؼٙكی که اهكول هن اوحکباق قا جهؿیؿ هیجك، گىحكي بیؿاقی اوالهی ؾق ؾيیای اوال ؼٙكياٮ

 ۽کًؿ. هحىْشه هی -ی١ًی يٝام اوالهی -ومث ؾيیای اوالم و بؽّىَ به ومث کايىّو هعىقّی ؾيیای اوالم

 خُاهی دس ديیا ایداد عٍ هُج اعالم.2.21
ها ؾق ؾيیا به ٨کك ا٨حاؾيؿ که ایى چه بىؾ؟ ایى کؿام  پیؿا کكؾ. ؼیلی ای اي٭الب اوالهی که پیكول ٌؿ، اوالم ؾق ؾيیا یک قوي٫ جاله

ی ٠ٝیمی قا به وشىؾ بیاوقؾ که ٤كب قا جکاو ؾاؾ؟ پیكولی اي٭الب اوالهی و  هىجىق پك٬ؿقت بىؾ که جىايىث یک چًیى ظاؾذه

ببیًًؿ ایى چیىث. به ٬كآو هكاش١ه کكؾيؿ، ها به ٨کك ا٨حاؾيؿ بكويؿ  ٠ٝمث اهام، ٤كب قا جکاو ؾاؾ، يٝام ولٙه قا جکاو ؾاؾ. ؼیلی

ظ٭ای٭ی ال اوالم ؾوحٍاو آهؿ؛ لفا هٍحا٪ اوالم ٌؿيؿ، گكایً به اوالم پیؿا کكؾيؿ. ؾق آو بكهه، یک ٨ّل، یک ظمله، یک 

 اؾاهه هن پیؿا کكؾ.هىز به ومث اوالم به وشىؾ آهؿ، که 

َّ کٍىقهای اوالهی، شىاو هىز ؾوم، آو و٬حی ٌؿ که يٝام هاقکىیىحی ٌکىث ؼىقؾ. ظْحی ؾق های لیاؾ و هكؾهاو بااؼال

کكؾيؿ با جٍکیل ؾولث وىویالیىحی ؼىاهًؿ جىايىث لیاؾی بىؾيؿ که اهیؿ ؼىؾٌاو قا به يٝام هاقکىیىحی بىحه بىؾيؿ؛ ٨کك هی

 هكؾهاو ِاؾ٬ی بىؾي کًًؿ؛ ب١ٕی ٠ؿالحی و چه و چه و چه قا ال کٍىقهاٌاو ؾوق ٨٭ك و بی
 
ؿ؛ بًؿه ب١ٕی ال ایًها قا هاٌاو هن وا١٬ا

هاٌاو؛ هكؾهاو ِاؾ٬ی بىؾيؿ، اها به اوالم هیچ ا٠ح٭اؾی يؿاٌحًؿ؛ هاٌاو، چه ال ٤یك هىلماوؾیؿه بىؾم؛ چه ال هىلماو

کكؾيؿ ؾق هاقکىیىن اهیؿی بكای هكؾم هىث؛ ب١ؿ که هاقکىیىن ٌکىث هاقکىیىث ٌؿه بىؾيؿ بكای ؼا٘ك ایًکه ؼیال هی

 .ای يؿاقؾ؛ لفا به ومث اوالم آهؿيؿ ه، ٨ایؿهؼىقؾ، ایًها ؾیؿيؿ ي

های  های شىايی که ٌما ؾیؿیؿ ؾق هّك و جىيه و لیبی و یمى و شاهای ؾیگك، ١ٌاق اوالم هیؿاؾيؿ، ایًها ؾق ؾهه ی ایى گكوه همه

-ی هیؾاؾيؿ، ١ٌاقهای کمىيیىحٌاو ١ٌاقهای چپ هی همه -ی١ًی ظؿوؾ چهل وال پیً، وی وال پیً  -هیالؾی  ۷۷و  ۶۷

های هاقکىیىحی بىؾ. ظْحی ؾق کٍىق ؼىؾ ها هن هىاقؾی ال ایى الیً ظك٦ گ٩ث، البهؾاؾيؿ؛ اگك هن کىی ال اوالم چیمی هی

الی ظك٦ اوالهی، ؾق وا٬ٟ ج٩کكات  گ٩حًؿ، اها البهؼىاهن اون بیاوقم. بىؾيؿ کىايی که ال اوالم هی٬بیل بىؾ؛ هى يمی

بؽٍؿ. ب١ؿ ال آيکه هاقکىیىن ٌکىث ٌؿ. ؼب، ایًها یک شائی اذك ؼىؾي قا هیویس هیهاقکىیىحی بىؾ که ؾاٌث جبلی٣ و جك 
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ها که ال هاقکىیىن هؤیىن ٌؿيؿ، به اوالم بكگٍحًؿ؛ به اوالم يگاه کكؾيؿ، به ٬كآو يگاه کكؾيؿ، به اظکام  ی ایى گكوه ؼىقؾ، همه

ی ١ٌاقهای  ی اوالم وك پا آهؿه، همه يٝاهی بك پایه اوالهی يگاه گكؾيؿ، به شمهىقی اوالهی يگاه کكؾيؿ؛ ؾیؿيؿ ٠صب، یک

کًؿ، ایى هن ها با او ؾاقيؿ هباقله هیهای ٜالن و وحمگك و هکًؿگاو ؼىو هلثی ٬ؿقت هؿقو و هحك٬ی قا وك ؾوث گك٨حه، همه

ؼىاوحًؿ و ؾق هی کههائی قا لكلؾ. به ٌگ٩ث آهؿيؿ؛ گ٩حًؿ ٠صب، ؼب بیائین ببیًین ایى چیىث. هماوهرل کىه ایىحاؾه و يمی

ؾیؿيؿ ظاال ؾق اوالم هىث. گٍحًؿ و يحىايىحه بىؾيؿ آيها قا پیؿا کًًؿ، ب١ؿ هن که بکلی ٌکىث ؼىقؾ، هیهاقکىیمم ؾيبالً هی

ایى هن یک ه٭ٟٙ بىؾ که گكایً به اوالم پیؿا ٌؿ. یک ه٭ٟٙ هن ظاال به وشىؾ آهؿه اوث؛ هؤیىن ٌؿو ال لیبكالیمم ٤كبی، 

 بیًیؿ چه ؼبك اوث؟ وی ٤كب، ا٬حّاؾ کاپیحالیىحی. هیلیبكال ؾهىکكا

ٌىؾ. ؾق هكکم هالی آهكیکا، ؾق پایحؽث ا٬حّاؾی ؼىاهًؿ ایى هىئله قا ؾق جبلی٥ات کىچک کًًؿ. وا٬ٟ ٬ٕیه که کىچک يمیهی

٩ك شم١یث شمٟ ؾاقی ؾيیاوث، هماقاو ي که کايىو اِلی وكهایه» وال اوحكیث«آهكیکا، ی١ًی ؾق يیىیىقک، آو هن ؾق ؼیاباو 

ايؿ؛ ؾق هیايٍاو  پىوحًؿ، يه ال ٘ب٭ات پائیى شاه١ه ؼىاهین. ایًها يه ههاشكيؿ، يه همه ویاهؾاقی قا يمی بٍىيؿ، بگىیًؿ ها وكهایه

-گىیًؿ ها يٝام کاپیحالیىحی قا يمیايؿ؛ هی های ؾايٍصىئی به ایًها پیىوحه اوحاؾ ؾايٍگاه هىث، ویاوحمؿاق هىث، گكوه

، ی١ًی يه يٝام کاپیحالیىحی، يه يٝام »يه ٌك٬ی، يه ٤كبی«ایى همیى ظك٦ هاوث؛ ها هن که ال اول گ٩حین ؼىاهین. ؼب، 

ٌىؾ. ب١ؿ ال ایى ظاؾذه، ا٬بال به اي بىؾ که به شهًن ق٨ث، ایى هن ؾاقؾ یىاي یىاي وكالیك هی وىویالیىحی؛ آو وىویالیىحی

.ز وىم اوثاوالم بیٍحك ؼىاهؿ ٌؿ. ایى هن یک هىز ؾیگك اوث؛ هى 
 ۻ

 تدذیذ زیات اعالم.2.21
ی کاق اي٭الب ها هن ایى بىؾ که ؾق ه٭ابل ه١یاقهای با٘ل و ٤لٗ هاؾی شهايی بایىحؿ و آيها قا ٠ىْ کًؿ. ؾيیای اهكول،  همه

های ه١ًىی اوث. ایى ؾيیاوثٖ هؽّىَ های هاؾی بك اقليؾيیای ؾقو٢، ؾيیای لوق، ؾيیای ٌهىجكايی و ؾيیای جكشیط اقلي

ايؿ که  ؾاقها جالي کكؾه ها و وكهایه پكوث كول هن يیىث. ٬كيهاوث که ه١ًىیث ؾق ؾيیا قو به ا٨ىل و ٧١ٔ بىؾه اوث. پىلاه

گىجك،  ايؿ که ؾق قأوً ٬ؿقجی ال همه ؾقو٢ ای ؾق ؾيیا چیؿه ه١ًىیث قا ال بیى ببكيؿ. ِاظباو ٬ؿقت، یٯ يٝام و بىاٖ هاؾی

٘ىق،  آیؿ ؾق قأن و همیى جك هرل ٬ؿقت اهكیکاوث. ایى هی قظن ىايی و يىبث به ايىايها بیا٠حًاجك به ٨ٕایل اي کاقجك، بی ٨كیب

َؿ «  ی اوالم؛ ليؿه کكؾو اوالهی، ی١ًی ليؿه کكؾو ؾوباقه  جك. ایى، ؤٟ ؾيیاوث. اي٭الب آیًؿ جا هكاجب پاییى هی ًٓ ٓن ٠ّ
ُ
ٓکَكَهک

َ
ّاوَّ أ

ٓج٭اُکٓن 
َ
ّه أ

َّ
بىاٖ شهايی قا، ایى جكجیب ٤لٗ شهايی قا بٍکًؿ و جكجیب شؿیؿی ؾقوث کًؿ. اگك آو آهؿ جا ایى   . ایى اي٭البۼ»الل

ا بایؿ ؾق قأن کاق باًٌؿ و ايىاو جكجیب هاؾی شهايی باٌؿ، ه١لىم اوث که ٌهىجكاو های ٨اوؿ قوویاه و گمكاهی هرل هعمؿ ٔق

 3ی، شای اهام ؾق شاه١ه يیىث.با ٨ٕیلث هًىقی هرل اهام بایؿ ؾق ليؿاو یا ؾق جب١یؿ باٌؿٖ ؾق چًاو و١ٔیح

ؾقوحی  اهكوله گكچه ه٥مهای ٠لیل جعلیلگكاو هاْؾی، هًىل ٠اشم ال ٨هن و جعلیل ظىاؾخ اوالهی ؾق ؾه وال اؼیك اوث و آياو به

ی هى٫٨ بكای  ی اوح١ماق ؾق کٍىقهای اوالهی و په ال هماقاو ٌیىه واله جىايًؿ ب٩همًؿ، که چه ٌؿ که په ال جالي ؾویىث يمی

-ها بؿآهىلّی ٬ؿقتجك ال آو، په ال ٬كو ی ـهى و ؾل هكؾم ؾق ایى کٍىقها و ههن ی ليؿگی و ظْحی ال ٩ِعه ايؿو اوالم ال ِعًهق 

ی و٠اٚ الىال٘یى و آؼىيؿهای ؾقباقی ؾق ؾیى پؿیؿ  ٌماقی که به وویله های بیهای اوحبؿاؾی و ایاؾّی آياو و په ال جعكی٧

شاو بؿل کكؾه بىؾ، اهكول ؾوباقه اوالم ؾق ٬لب هیهى  اذك و شىمی بی واؼحه و به ؾاقویی بی آهؿه و ٩ِا و ؼلىَ آو قا هؽؿوي

یؿی قوًٌگك ؾق ؾل همه اوالهی پكوبال گٍىؾه و وایه ی  ی قظمث ؼىؾ قا بك وكجاوك شهاو اوالم گىحكؾه و چىو ؼىٌق

ٌؿ و هكگم  بحؿقیس به ؾوث ٨كاهىٌی وپكؾه هی هىلمیى جا٨حه و به آياو قوض و يٍاٖ و اهیؿ بؽٍیؿه اوث؟ و چگىيه اوالم که

های هىلماو، ايگیؽث، اکًىو به یگايه اهیؿ قوٌى هلث جاب بكيمی های ؾقؾهًؿ و بیهیچ اهیؿی قا ؾق ؾل شىحصىگك ايىاو

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/ۺۼ، ٟ قوظايیىو ٌی١ه و اهل وًث کكهايٍاه. بیايات ؾق شمۻ

 .۽ۻ. وىقه هباقکه ظصكات، آیه  ۼ

های ٠اٌىقای يیكوهای ه٭اوهث بىیس وكاوك کٍىق، ؾق والكول ٌهاؾت اهام  ها و ؾوحهها، گكوهاوبیايات ؾق ؾیؿاق ٨كهايؿهاو گكؾاو ۽.

 .ۻ٧۽ۻ/ ۾ۺ/ ۼۼوصاؾٕٞٔ ،



 ۼۿۼ

 

 

 شىاياو و بیؿاقؾالو و ؾقؾهًؿاو جبؿیل یا٨حه اوث؟ آقی، ٨هن و جعلیل ؾقوث ایى ظىاؾخ ٌگ٩ث
 
ی آوق، اگكچه بكا هؽّىِا

ؼبك ال وكگفٌّث وا١٬ی اوالم ياهمکى اوث، لیکى بكای ِاظباو بّیكت، پاوػ  های بیگايه ال ظ٭ی٭ّث اوالم و بیه٥مها و ـهى

 ۻ. اي٭الب  ی کلمه اوث: ه١صمه ؾق یٯ

 خشَج ایشاو اص ايضَا.2.22
  ها بىؾین. اي٭البی بؽً و ايموا ؾق همههای ٬بل ٬ابل ه٭ایىه يیىث. ها یٯ هلّث ؾچاق قکىؾ و شمىؾ اهكول کٍىق ٠میم ها با ؾوقاو

های  ی يىآوقی قا ؾق ایى کٍىق بیؿاق کكؾ و ٠مت قا بكای ایى هلث به اقه٥او آوقؾ. قاه کٍىق قا ليؿه کكؾ، هلث قا ليؿه کكؾ، قوظیه

 ۼکًین.های لیاؾی ايصام گك٨حه اوث؛ و ایى قاه اؾاهه ؾاقؾ؛ ها ووٗ قاه جى٧٬ يمیاین، پیٍك٨ث لیاؾی قا پیمىؾه

 باصیابی هُیت هغلمیى.2.23
ب١ؿ ال بكپا ٌؿو شمهىقی اوالهی، ٬ؿقت اوحکباقی اهكیکا که با وشىؾ ق٬یبی هرل ٌىقوی واب٫، جا آو قول با ؼیال قاظث ؾق ایى 

ًّ ٬ؿقت هًٙ٭ه به هًا٨ٟ ياهٍكوٞ ؼىؾ ؾوث پیؿا هی اوث. ی اوالهی جهؿیؿ ٌؿه  اي بك هن ؼىقؾه و ؾق هًٙ٭ه هًؿايه کكؾ، آقاه

هایی هن که بٝاهك  ای يؿاٌث. ظْحی ظکىهث کكؾ و ؾ٤ؿ٤ه ی ؼاوقهیايه اظىان ٬ؿقت هٙل٭ه هی یٯ قول بىؾ که اهكیکا ؾق هًٙ٭ه

اِٙالض چپ بىؾ و با ٌىقوی اقجبا٘ات  ٌؿيؿ. قژین ب١ری ٠كا٪ یٯ قژین به گكایً چپ ؾاٌحًؿ، بكای اهكیکا ؼٙك هعىىب يمی

جىايًؿ ایى  ؾايىحًؿ هكچه آيها بؽىاهًؿ، هی ها هی ٌؿ؛ چىو اهكیکایی ٙك هعىىب يمیيمؾیکی ؾاٌث؛ اها بكای اهكیکا ؼ

کكؾ.  ی او جع٭٫ پیؿا هی وویله ی آيها بىؾ، به ی ٤یك هحکی به هكؾم قا به ومث آو وى٪ ؾهًؿ؛ و آيچه اقاؾه پایه ظکىهث بی

ٌؿيؿ؛ اها و٬حی يٝام شمهىقی اوالهی به  میهای چپ ؾیگكی هن که ؾق هًٙ٭ه بىؾيؿ، بكای اهكیکا جهؿیؿ هعىىب ي ظکىهث

ی به اقؾوگاه کمىيیىن يبىؾ که  ها بىؾ. ایى، یٯ يٝام چّپ وابىحه ی شؿیؿ و ٤یك ٬ابل ج٩ىیكی بكای اهكیکایی وشىؾ آهؿ، پؿیؿه

 
 

هحکی به اقاؾه و  اگك با آو هٍکلی پیؿا کكؾيؿ، بكويؿ با وكاو ٌىقوی هفاکكه کًًؿ و هٍکل قا ظل يمایًؿ؛ ایى يٝاهی بىؾ اوال

 الهام ایماو آظاؾ هكؾهً و ٤یك هحکی به هك هكکم ٬ؿقجی ؾق ؼاقز ال هعؿوؾه
 
بؽً ایى يٝام و قهبك  ی ؼىؾ و کٍىق ؼىؾ؛ ذايیا

ؤو آو، ؼؿا و ؾیى و ؼى٦ و قشاء الهی بىؾ؛ لفا ؾيیا ؾق اقاؾه ٠ٝین
ْ

ی او جؤذیكی يؿاٌث. همیى ٩ِا و ِؿ٬ی که ؾق ایى يٝام  الٍ

هىشب ٌؿ که ظكکث بیؿاقی اوالهی ؾق وكجاوك  -آوقؾ ها قا به یاؾٌاو هی که هىیث هىلماو -میى ١ٌاق ه١ًىیث و اوالمبىؾ، و ه

ايؿ، یٯ ظكکث  ی اوالهی ايصام ؾاؾه ها ؾق ؼاوقهیايه و ؾق هًٙ٭هها ؾق ٘ىل ایى وال ؾيیای اوالم به وشىؾ بیایؿ. آيچه اهكیکایی

ها با اِكاق  ی بمقگ هن که اهكیکایی اوالهی و شمهىقی اوالهی بىؾه اوث. ٘كض ؼاوقهیايهاي١٩الی ؾق ه٭ابل ظكکث ٬ىّی يٝام 

ی الهی ٌکىث ؼىاهؿ ؼىقؾ، یٯ ظكکث اي١٩الی ؾق  ايؿ و جا اهكول ٌکىث ؼىقؾه و ب١ؿ ال ایى هن به ظىل و ٬ىه آو قا ؾيبال کكؾه

 ۽ه٭ابل ٬یام اوالهی و يهٕث بیؿاقی اوالهی اوث.

كکث ٠ٝیمی قا که هىشب ظیكت بیًًؿگاو شهايی ٌؿ، به کمٯ وه ٠ًّك اواوی ايصام ؾاؾ: یکی اجعاؾ؛ یکی، هلث ایكاو ایى ظ

ظٕىق و یکی آگاهی. هلث ایكاو با اجعاؾ ؼىؾ، با ظٕىق ؼىؾ، با آگاهی ؼىؾ ایى گام بلًؿ قا بكؾاٌث و جمؿيی شؿیؿ، ظكکحی 

های هىلماو اظىان هىیث کكؾيؿ، ٌؽّیث پیؿا کكؾيؿ. هلث ی ویاوی ؾيیا به وشىؾ آوقؾ. شؿیؿ، شكیايی يى ؾق ايؿیٍه

بیًیؿ ظكکث  جىايًؿ ٠٭ب ا٨حاؾگی هایٍاو قا که بك اهث اوالهی جعمیل ٌؿه بىؾ، شبكاو کًًؿ. لفا ٌما هی اظىان کكؾيؿ هی

ی ٨لىٙیى، ؾق  ق ٬ٕیهها قا بیؿاق کكؾ. ؾاذك گفاٌث، هلث -ال ٌمال آ٨كی٭ا جا ٌك٪ آویا -های هىلماوهلث ایكاو بك قوی هلث

٬ؿم، جؤذیك ي٩َه ٌما هلث ایكاو هعىىن اوث. ایى کاق بمقگ به  به شا و ٬ؿم ی لبًاو، ؾق هىائل ٠كا٪ و ا٥٨ايىحاو شابه ٬ٕیه

 ۾بكکث ایى وه ٠ًّك بىؾ.

                                                           
 .٦٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۺۻجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ،پیام به هًاوبث اولیى والگكؾ اق  .ۻ

 .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٧ۼبیايات ؾق اشحماٞ هكؾم کًگاوق،  .ۼ

 .۾٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون ٌايمؾهمیى والگكؾ اقجعال اهام ؼمیًیٕقهٔ،  ۽.

 .٨٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۼبیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم بیصاق، ۾.



 ۽ۿۼ

 

 

 بخؼهای آصادیهای اعالهی َ يهضتخًبؼبٍ بخؾی الهام.2.24
های هكؾه قا ليؿه کكؾ ها و هباقلاو هىلماو ؾق همه شای ٠الن پؿیؿ آوقؾ؛ ؾلهلثپیكولی اي٭الب اوالهی ؾق ایكاو، اهیؿی ؾق ؾل 

های هباقل ؾق وكاوك ؾيیا و هكچه ٠لیه اوالم و بلکه ٠لیه هٙل٫ ؾیى، جبلی٣ و ١٨الیث و جالي ٌؿه بىؾ، آيها قا ال ـهى و ٠مل هلث

 بىؾ، ٘كا٦ ٠الن يهٕثلؾوؾ و ال بیى بكؾ. لفاوث که ب١ؿ ال پیكولی اي٭الب اوالهی، ؾق ا
 

های اي٭البی پؿیؿ آهؿ، یا اگك هن ٬بال

ؼىاوحًؿ  اوز گك٨ث و ٌحاب پیؿا کكؾ. ٠الوه بك ایى، ٬بل ال پیكولی اي٭الب اوالهی، و٬حی شىاياو و ٤یكجمًؿاو یٯ هلث هی

ها  ق٨حًؿ. ال چپی ٩کكات چپ هیی ؼىؾٌاو ظاکن بىؾ، آ٤ال کًًؿ، به ؾيبال ج ای قا ٠لیه ٜلمی که بك آو هلث و ؾق هًٙ٭ه هباقله

ای ٠لیه ٜلن وشىؾ  کكؾيؿ. هكشای ؾيیا که يهٕث یا هباقله گك٨حًؿ و ال آيها شموه و يىٌحه و ؾوحىقال١مل ؾقیا٨ث هی الهام هی

ی چپ به يعىی به آو ؾاؾه ٌىؾ. چًیى جّىق  ٌؿ ایى ِب٥ه ی چپ ؾق آو هىث، یا و١ی هی ؾیؿیؿ یٯ ِب٥ه ؾاٌث، ٌما هی

 هکحب هاقکىیمم بىؾ يمی ٌؿ که هی
 

ای قا والهايؿهی و  ٌىؾ هباقله بؿوو اقجباٖ و اجّال با یٯ ج٩کك یا با یٯ هکحب که آو هن هرال

ی ٠الن که یٯ ظكکث اي٭البی و یا  هؿایث کكؾ و به پیكولی قوايؿٖ اها ب١ؿ ال آيکه اي٭الب اوالهی پیكول ٌؿ، ؾیؿین ؾق هك ي٭ٙه

های هفکىق ؾق کٍىقهای اوالهی، کًؿ. ظكکث ی هفهب پیؿا هی ٌىؾ، ِب٥ه ن و شىق ايصام هیای ؾق ه٭ابل ٜل ظكکث ٤یىقايه

گك٨ث و ؾق کٍىقهای ٤یك اوالهی، گكایً به یٯ هفهب ؾیگك قا ؾق ؼىؾ ؾاٌث. ها ظحی ؾق اوایل  ی اوالم به ؼىؾ هی ِب٥ه

قکىیىحی بىؾ؛ اها ب١ؿ ال پیكولی اي٭الب اوالهی ؾق پیكولی اي٭الب، هباقلاجی قا هٍاهؿه کكؾین که ٬بل ال آو، گكایٍهایٍاو ها

ی هفهبی هن ؾق آو به وشىؾ آهؿ و یا یٯ ٠ًّك هفهبی  ایكاو، يه ایًکه آو گكایً هاقکىیىحی به کلی ال بیى بكوؾ، ولی یٯ قگه

 هن ؾق آو واقؾ ٌؿ. ایى همه، ال جؤذیك پیكولی اي٭الب اوالهی بىؾ.

ؼىاوحًؿ با ٜلن  های ٤یكجمًؿايی قا که هیؾيیا اهیؿ ؾاؾ و ؾل  ی ؼىؾ، ال یٯ ٘ك٦ به هباقلاواي٭الب اوالهی ایكاو، په ال پیكول

های هىلماو بكگكؾايؿ. ؾق ی ٠الن هباقله کًًؿ ليؿه کكؾ و ال ٘ك٦ ؾیگك، هىیث اوالهی قا به هلث و شىق و ياهكؾهی ؾق هك ي٭ٙه

 ۻی ؾق همه شای ؾيیا گفاٌث. ایى هیچ ٌکی يیىث. ایى جؤذیك هربحی بىؾ که اي٭الب اواله

 بًذی ديیايابُدی بلُک.2.25
های کمىيیىحی به ایى لوؾی هحالٌی ٌؿ، يٝام بؿايیؿ که اگك اي٭الب اوالهی پیكول يٍؿه بىؾ و ایكاو شمهىقی اوالهی يمی

ظاال يبىؾ. آو قول، ؼىقؾيؿ، اها آو قول  های هاقکىیىحی ٌکىث هیٌؿيؿ. البحه ؾقوث اوث که یٯ قول هاقکىیىن و يٝام يمی

همکى بىؾ وی یا چهل و یا ٌّث وال ؾیگك باٌؿ. جعىل ٠ٝیمی که ؾق ؾيیا به وشىؾ آهؿ، ياٌی ال اوالم و اي٭الب اوالهی و قو 

 آهؿو ه١ًىیث بىؾ. ایى، اؾ٠ا يیىث؛ ایى جعلیل اوث و هى به آو ا٠ح٭اؾ ؾاقم.

 بلىٮ ٌك٪ ب
 

گكؾؾ. ٌكوٞ  اوالهی بكهی  اي٭الب  ی اي به ه١صمه ه وشىؾ آهؿ، قیٍهجمام هىایلی که ؾق ؾيیای اقوپای ٌك٬ی و کال

های ؼىؾ ی همبىحگی، ١٨الیث ایى جعكٮ ؾق لهىحاو بىؾ و هًىل چًؿ هاهی ال پیكولی اي٭الب ها يگفٌحه بىؾ که ؾق آيصا اجعاؾیه

ؼىاوحًؿ هكاون هفهبی ؼىؾ قا ايصام  که هیقا به ٌکل لیكلهیًی و هؽ٩ی آ٤ال کكؾ. ؾ٠ىای آيها با ؾولث لهىحاو به ؼا٘ك ایى بىؾ 

گفاٌث. آو و٬ث ؾق ٌىقای اي٭الب، با ؾووحاو همیى ٬ٕیه قا هٙكض کكؾین و گ٩حین ٠صیب  بؿهًؿ، ولی ؾولث کمىيیىث يمی

 چه کىی ؼیال هی اوث که ؾق یٯ کٍىق کمىيیىحی و ؾق یٯ يٝام هعکن ٔؿ ؾیًی، چًیى ؼىاوحه
 
کكؾ که  یی هٙكض ٌىؾ. وا١٬ا

ها بك يٝام جكیى ظاکمیث ٬ؿق ؼالی اوث؟ کٍىقهایی که ظاکمیث ٬ؿقت ٨کكی و جٍکیالت ظمبی، ٬ىی ها ایى و ایىؾقو

 آیؿ. هایی پؿیؿ هیآيهاوث، ياگهاو ال ؾقويٍاو چًیى ظكکث

 وی و ايؿی وال يٝام بی
 

ه٩حاؾ وال  ؾیًی ظاکن بىؾه؛ ولی ؾق کٍىقهای ؾیگك، پًصاه یا ٌّث و یا ؾق کٍىق لهىحاو، ٌایؿ هرال

ی ٔؿیث با ؼؿا ؾاٌث و به ه١ًای  ی آجئیىن ؾقوث کكؾه بىؾيؿ و جمام چیمهایی که يٍايه ٠لیه ؾیى ظك٦ لؾه ٌؿه بىؾ و هىله

شا شمٟ کكؾه بىؾيؿ جا شلىی چٍن هكؾم باٌؿ و هكؾم آيها قا يگاه کًًؿٖٖ ؾق کٍىق لهىحاو، ياگهاو یٯ ظكکث ي٩ی ؼؿا بىؾ، یٯ

گفاقؾ؟ٖ  ؼىاهین به کلیىا بكوین؛ چكا ؾولث يمی آیؿ و ١ٌاقي ایى اوث که هی ی همبىحگی به وشىؾ هی هکاقگكی به يام اجعاؾی

 ی همبىحگی ؾق لهىحاو، چًؿ وال بكای ایى هًٝىق هباقله کكؾ. اجعاؾیه

                                                           
 .ۻ٧۽ۻ/ ۻۻ/ ٨ۻحل٧ هكؾم ؾق قول يیمه ١ٌباو، ی ٨صك و ٬ٍكهای هؽ بیايات ؾق ؾیؿاق ههماياو ؼاقشی ؾههۻ.
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حه قا ٌما بگیكیؿ و ببیًیؿ که ایى ؼٍث ال کصای َؼَكيؿ بیكوو آهؿه بىؾ. ها هٍهؿی ؼٍث ال «کاق به  ها، ال ایى ظاال همیى ٌق

ايؿ، ؼیلی و٩ث اوث. گاهی همکى  ی ؼٍحی که هعکن کًاق هن چیؿه ؾايیؿ هصمى٠ه کًین. هی ج١بیك هی» َؼَكيؿ بیكوو آهؿو

٘ىق قؾی٧ّ هن  ها همیىاوث اوحعکام آو بحىايؿ بًایی قا قوی ؼىؾي يگهؿاقؾ، اها ایى اوحعکام جا شایی اوث که ایى ؼٍث

هايؿ و اوحعکاهً ال بیى  کی ؾو ٠ؿؾ قا که ال ایى َؼَكيؿ بکًیؿ و بیكوو بیاوقیؿ، ؾیگك چیمی با٬ی يمیایىحاؾه باًٌؿ. اگك ٌما ی

ی  بًؿی ؾيیأ ایى، ه١صمه بیًین ٕبه هن قیؽحى يٝن بلىٮ گىین آيچه که اهكول ها ؾق ؾيیا هی قوؾ. ٬ٕیه ایى اوث. هى هی هی

هاو ج٭ىهىا ل«ی  اي٭الب اوالهی و اهام ٕقهٔ و ه١صمه
ْ
 ۻاوث.» ل

 هغشذ يمُدو يام ایشاو.2.26
های ٨ىاؾآهیم ؾوحگاه ظکىهث واق و ولؽكشی های ا٨ىايهقولی بىؾ که هكؾم ؾيیا، اگك ال ایكاو ؼبكی ؾاٌحًؿ، به ؼا٘ك ؾاوحاو

يیا، ال ایكاو هایٍاو ؾق کالیًىهای ه١كو٦ ؾ ها و ٬ماقبالیًٌیؿيؿ. ؾق ولؽكشی ؼائى پاؾٌاهی بىؾٖ ال ایى ٘كی٫ اون ایكاو قا هی

بكؾيؿ و  آوقؾيؿ؛ به هًاوبث ایًکه پاؾٌاهاو و ظکمكاياو ایى کٍىق و ایى هلث هٝلىم، اهىال ایى هلث قا به آيصاها هی اون هی

 گٍحًؿٖ باؼحًؿ و بكهی هی

ه ؤٟ ٌمًٌاوًؿ. اهكول بعمؿ وحیمی هی اهكول ؾق ؾيیا، يام اوالم قا با ٠ًىاو ٌصا٠ث و ٠ؿالث ؼىاهی و ٜلن
ْ
ا هلث ایكاو، به الل

های  ها و به ؼا٘ك ایىحاؾگی و يٍاو ؾاؾو ٌؽّیث و ٠ْمجحاو، ٘ىقی ٌؿه اوث که اگك کىايی بؽىاهًؿ با ولٙهؼا٘ك ٌصا٠ث

به ٠ًىاو هكکمی بكای   ایكاو  کًًؿ. اهكول يام گیكيؿ و ج٭لیؿ هی کًًؿ؛ ال ٌما یاؾ هی هىحکبك ؾيیا پًصه ؾق بیًؿاليؿ، به ٌما يگاه هی

ٌىؾ. هلث ایكاو، هلحی اوث که ؾولحً قا ال ؼىؾ  ٘لبی اوحکباق شهايی، ًٌاؼحه هی گی ؾق ه٭ابل ا٨موو ؼىاهی و لیاؾهایىحاؾ 

شا هیاو هكؾم و ؾولث، هىئىلیى و هكؾم، کًؿ. ایى ؾايؿ. ؼىؾي وّك کاق آوقؾه اوث و ال ؾولث و هىئىلیى ؼىؾ ظمایث هی هی

 ۼو ایى هلث اوث.پیىيؿ هىحعکمی اوث. ایى ؼّىِیث ایى کٍىق 

 هخذَػ کشدو هذف يظام علغٍ .2.27
ی اِلی ایصاؾ يٝام اوالهی ٌؿ؛ ی١ًی ایماو  آهاز ایى ظكکث ]جهاشن ٨كهًگی[ هن ؾقوث هماو چیمی اوث که هایه و هىحه

 ؼا٘ك هؽال٩ث با های شمهىقی اوالهی هؽال٩ًؿ بهؾیًی، آهاز ایى اوث. با ظکىهث اوالهی و شمهىقی اوالهی و ویاوث

ی ٌؿیؿ  آهؿ، ایى للمله و جکايه ٌؿ، ایى يٝام به وشىؾ يمیپیكول يمی  ایماو ؾیًی؛ چىو هیؿايًؿ اگك ایماو ؾیًی يبىؾ، ایى اي٭الب

ی ٌؿیؿی ؾق يٝام ولٙه ایصاؾ کكؾ؛ بله، ؾو  آهؿ. ظكکث اوالهی و اي٭الب اوالهی یٯ جکايه ؾق اقکاو يٝام ولٙه پؿیؿ يمی

حًؿ جا  های ؾقيؿههای بمقگ هرل گكگ٬ؿقت -شىق اوث ىؾيؿ، االو هن همیى٬ٙبی بىؾ، با هن هؽال٧ ب ای هىحًؿ که هًحٝك ٨ِك

ی يیىث
ْ
اْها همه بك یٯ اِل هْح٫٩ بىؾيؿ و اهكول هْح٩٭ًؿ و آو، ؾوحیابی به ٬ؿقت و لوقگىیی يىبث به  -ق٬با قا بؿقيؿ، ؾق ایى ٌک

ث
ْ
گىياگىو ٠الن و ٤اقت هًابٟ هالی و ا٬حّاؾی آيها و جصمیٟ قولا٨موو  های ١ٔی٧ و اشحما٠اتهای ١ٔی٧ و ظکىهثهكؾم و هل

 ۽٬ؿقت بكای ؼىؾٌاو اوث؛ ایى هؿ٦ اوث. ایى هؿ٦ که هؿ٦ يٝام ولٙه اوث، با پؿیؿ آهؿو اي٭الب اوالهی هؽؿوي ٌؿ.

 تبذیل يهضت فلغغیى بٍ يهضت اعالهی َ ؽکل گیشی ايتفاضٍ .2.28
ؼىاوحًؿ، ب١ؿ  یىيیىحی به وكلهیى ٨لىٙیى ١٨لی هن ٬ايٟ يیىث. اْول یٯ وشب شا هیهؿ٦ اوكائیل، جىو١ه اوث. ؾولث ِه

ی ٨لىٙیى هرل اقؾو و وىقْیه  ی وكلهیى ٨لىٙیى قا گك٨حًؿ، ب١ؿ به کٍىقهای همىایه ي٧ّ لهیى ٨لىٙیى قا گك٨حًؿ، ب١ؿ همه

م، ایصاؾ اوكائیل بمقگ اوث. البحه ایى قولها کمحك های آيها قا گك٨حًؿ. اآلو هن هؿ٦ اواوی ِهیىيیمو هّك جصاول کكؾيؿ و لهیى

ای که اآلو هىحین،  گىیًؿ. چكا؟ چىو ؾق ایى هكظله کًًؿ کحماو کًًؿ. بالهن به ا٨کاق ٠مىهی ؾقو٢ هی آوقيؿ؛ و١ی هی اون هی

ؿ، ایى اوث که به ِلط ها ؾاقيای که اهكول ِهیىيیىث ی ؼىؾ قا کحماو کًًؿٖ گك٨حاقی ٘لبايه های جىو١هاظحیاز ؾاقيؿ که هؿ٦

                                                           
/ ۻۻ/ ٩ۺی یالؾهمیى والگكؾ پیكولی اي٭الب اوالهی ایكاو،  . بیايات ؾق ؾیؿاق با هىئىالو و کاقگماقاو يٝام شمهىقی اوالهی، ؾق آوحايهۻ

 .٦٨۽ۻ

 .ۿ٧۽ۻ/ ٦ۺ/ ٧ۼ. بیايات ؾق شمٟ هكؾم اقوهیه ؾق اوحاؾیىم جؽحی، ۼ

 .ۿ٩۽ۻ/ ۿۺ/ ۻ۽ی شما٠ات هىاشؿ اوحاو جهكاو،  ي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ائمه. بیايات قهبك ه١ٝن ا۽



 ۿۿۼ

 

 

ای يبىؾ و آو بیىث وال ؾق ظال ؼىبی يگفٌث. ب١ؿ هن  هباقله ٩٦٧ۻجا وال  ٧۾٩ۻاظحیاز هبكم ؾاقيؿ. چكا؟ چىو ب١ؿ ال وال 

عايه ال بیكوو وكلهیى ٨لىٙیى بىؾ؛ همیى والهاو آلاؾی
ْ
عايه ٌكوٞ ٌؿ. ایى هباقلات هىل

ْ
-ی گكوه بؽً و ب٭یه که هباقلات هىل

لؾيؿ و  ای هی کكؾيؿ و ٔكبه ای هی ٨كوحاؾيؿ و ظمله هایی قا هیو ؾق اقؾو یا ؾق وىقْیه یا ؾق شاهای ؾیگك بىؾ. گكوهها، هكکمٌا

کٍیؿيؿ. ؾق ؾاؼل وكلهیى ٨لىٙیى، والهاو هباقلی ٌکل يگك٨حه بىؾ. ؾق ؾاؼل وكلهیى، هكؾم هك٠ىب بىؾيؿ و  ٠٭ب هی

اوالهی ؾو اْج٩ا٪ ههن ا٨حاؾ. یکی ایًکه يهٕث ٨لىٙیى که یٯ يهٕث ٤یك   البجىايىحًؿ هیچ ظكکحی بکًًؿ؛ اها ب١ؿ ال اي٭ يمی

اوالهی به وشىؾ آهؿ و قيگ اوالهی گك٨ث. هماو هباقلايی هن که ال بیكوو   ؾیًی بىؾ به یٯ يهٕث اوالهی جبؿیل ٌؿ و ه٭اوهث

ی اوالهی،  لؾيؿ با ايگیمه ؾيؿ و به آيها ٔكبه هیکك  کكؾيؿ هرل کىايی که ال لبًاو یا هًا٫٘ ؾیگك به اوكائیل ظمله هی هباقله هی

  که یٯ ايگیمه
 
، ی١ًی ٬یام و ٌىقي ؾق ؾاؼل »ايح٩أه«به وشىؾ آهؿ. » ايح٩أه«ی بىیاق ٬ىی اوث، واقؾ هیؿاو ٌؿيؿ. ذايیا

چًاو که  وکًًؿ هٙلب قا آ جكوًؿ؛ چىو بكایٍاو ؼیلی ههْن اوث. البحه و١ی هی وكلهیى و و٘ى ه٥ّىب. ال ایى ٬یام هی

هىث، ه١ًکه يکًًؿ؛ اها هباقلات هكؾم ٨لىٙیى ؾق ؾاؼل وكلهیى ٨لىٙیى، بكای قژین ِهیىيیىحی ٌکًًؿه و کىبًؿه اوث؛ 

ايؿ، و٠ؿه ؾاؾيؿ  ها به یهىؾیايی که ال وكاوك ؾيیا ؾق ایى هًٙ٭ه شمٟ کكؾه ؼا٘ك ایًکه ایى ٌکا٨ؿ. چكا؟ به وحىو ٨٭كاجٍاو قا هی

ها ٘ا٬ث بكؼىقؾ با ایى  شا آ٬ایی کًیؿ؛ اها ظاال ایىقاظحی و ليؿگی ؼىي هىث و گ٩حًؿ بیاییؿ ؾق ایى شا اهًیث وکه ؾق ایى

 ۻايؿ، يؿاقيؿ. يىل يىؼاوحه و ِاظباو اِلی ایى وكلهیى قا که اهكول بیؿاق ٌؿه

 اقتصادیوضعیت پیشرفت و عدالت 

 اػتمالل التلبدی .1

ث ی١ًی ،اوح٭الل ا٬حّاؾی
ْ
و کٍىق، ؾق جالي ا٬حّاؾی ؼىؾ قوی پای ؼىؾ بایىحؿ و به کىی اظحیاز يؿاٌحه باٌؿ. ه١ًایً  هل

حی که اوح٭الل ا٬حّاؾی ؾاقؾ، با هیچ
ْ
کًؿ؛ يه. ؾاؾ و وحؿ، ؾلیل ٧١ٔ يیىث.  که ؾق ؾيیا ؾاؾ و وحؿ يمی  ایى يیىث که هل

کكؾو، ایًها ؾلیل ٧١ٔ يیىث. اْها بایؿ ٘ىقی باٌؿ که یٯ  جصاقیکكؾو، گ٩حگىی  ٨كوؼحى، ه١اهله چیمی قا ؼكیؿو، چیمی قا

 يیالهای اِلی ؼىؾي قا
 
ث، اْوال

ْ
، ؾق ه١اؾالت ا٬حّاؾی ؾيیا و هباؾالت شهايی، وليه هل

 
ای باٌؿ.  بحىايؿ ؼىؾي ٨كاهن کًؿ. ذايیا

ؼىاهًؿ به  يًؿ او قا به آوايی ٨كو ؾهًؿ و هك چه هیيحىايًؿ او قا به آوايی هعاِكه کًًؿ؛ يحىا يحىايًؿ او قا به آوايی کًاق بگفاقيؿ؛

ث ها ؾوث به ؾوث هن بؿهًؿ و کٍىق قا ال وابىحگی ا٬حّاؾی يصات بؿهًؿ. ۼ.او اهال کًًؿ
ْ
اي٭الب،  قاّه کاق هن ایى اوث که هل

ث ایكاو ال   ا هْمث همهاوث؛ اْه ا٬حّاؾی هن کاقهای لیاؾی ٌؿه  ها قا ال وابىحگی ویاوی يصات ؾاؾ. ؾق قاه اوح٭الل
ْ
هل

ا٬حّاؾی ه١ًا پیؿا   ٘لبؿ جا کٍىق بحىايؿ ال لعاٚ ا٬حّاؾی کاقی بکًؿ که ؾیگك جهؿیؿ به جعكین و هعاِكه ٬ٍكهای هؽحل٧ قا هی

ث اوث  يکًؿ. ایى ؼٙاب به همه
ْ
ه آوايی بیًیؿ که ب جك اوث. هی جك و ؾیكیاب اوح٭الل ا٬حّاؾی، ال اوح٭الل ویاوی هٍکل ۽.هل

حه  يمی های بیگايه قا ٬ٟٙ کكؾ. اگك کٍىقی بؽىاهؿ به ومث اوح٭الل ها و ؾولثا٬حّاؾی ٬ؿقت  های ي٩ىـ و ولٙه ٌىؾ ٌق

 ّْ ی  ُ، همکاقیا٬حّاؾی بكوؾ، اظحیاز به يیكوی ايىايی کاقآهؿ، هًابٟ ؾقآهؿلا، اهکايات ٨كاواو، ؾايً، جؽ ًْ های ٠لمی و ٨

قوًؿ، بكای به ؾوث آوقؾو  ىیاقی ال چیمهای ؾیگك ؾاقؾ. کٍىقهای اي٭البی و کٍىقهایی که جاله به اوح٭الل هیالمللی و ب بیى

ا٬حّاؾی ظكکث  کٍىق ها ال وا٠ث اْول، ؾق شهث اوح٭الل.ایى ه٭ْؿهات و ابماق اوح٭الل ا٬حّاؾی، ؾچاق لظمث و ؾقؾوكيؿ  همه

ٗ ظکىهثکكؾ. ؾقوث اوث که ٬بل ال اي٭ال
ْ
 وابىحهب، جىل

 
و بؽّىَ اهكیکا قا ؾق ایى  به ٤كب  های وابىحه، یٯ ا٬حّاؾ کاهال

حه ؿ ؾاؾه بىؾ و بكیؿو ایى ٌق حه کٍىق ٌق ها بكیؿه ٌؿ و ها جىايىحین ؾق شهث اوح٭الل  ها کاق بىیاق ؾٌىاقی بىؾ؛ اْها ایى ٌق

ا٬حّاؾی کاهل، هًىل ٨اِله ؾاقین و هكؾم بایؿ کاق کًًؿ، شىاياو بایؿ  لبْحه جا قویؿو به یٯ اوح٭اللا ظكکث کًین. ا٬حّاؾی

 ّْ ی کمٯ کًًؿ ههنِّ  جىايًؿ ؾق ایى ه٭ّىّؾ  ّاو بایؿ جالي يمایًؿ و کىايی که هیؾقن بؽىايًؿ، هحؽ
ْ
آو قا  -هكگىيه کمکی  - هل

حه اوح٭الل ا٬حّاؾی بكای یٯ کٍىق، بایؿ ايصام ؾهًؿ. های ا٬حّاؾ یٯ کٍىق به بیگايگاو  یٯ ٔكوقت ظیاجی اوث. و٬حی ٌق

                                                           
 .٧٨۽ۻ/ ۺۻ/ ۺۻی جهكاو، های يمال شم١ه . بیايات ؾق ؼٙبهۻ

ن، ؾق ؾیؿاق کاقگكاو و ٨كهًگیاو کٍىق، به هًاوبث قول کاقگ. بیايات ۼ
ْ
 . ۼ٧۽ۻ/ۼۺ/ۿۻك و قول ه١ل

 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/ۿۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم و ٠ٍایك ٌهكوحاو يىقآباؾ همىًی، ۽
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 ٦ۿۼ

 

 

ایى پیکك به شایی ؾیگك وِل اوث؛ په اؼحیاق ؾق ؾوث ؾیگكی ؼىاهؿ   وِل باٌؿ، ه١ًایً ایى اوث که قگ ظیات و ج٥فیه

 ۻ.بىؾ

-ی شهايی اوث. ببیًیؿ، آيها ؼىؾٌاو  ی ا٬حّاؾ شاه١ه هأمههٕن يٍؿو ؾق  -٘ىق ؼالِه به-اوح٭الل ا٬حّاؾی 

ای بایؿ هىشب بٍىؾ که ا٬حّاؾ ایكاو ؾق ا٬حّاؾ  ی هىحه ای گ٩حًؿ ه١اهله ؾق همیى ٬ٕایای ب١ؿ ال هفاکكات هىحه -ها آهكیکایی

ی شهايی یک يٝن  شاه١هی شهايی چیىث؟ آیا ا٬حّاؾ  ی شهايی اؾ٤ام بٍىؾ؛ اؾ٤امٖ اؾ٤ام ی١ًی چه؟ ا٬حّاؾ شاه١ه شاه١ه

ی  ی شهايی کٍیؿه اوث و هٝاهك گىياگىو آو ؾق همه ی آو قا شاه١ه ٠اؾاليه و هًٙ٭ی و ٠٭الئی اوث؟ ابؿا. ا٬حّاؾی که ي٭ٍه

 ٤یك ِهیىيیىحی بكای جّْك٦  ای و يٝاهی که وكهایه ؾيیا گىحكؾه اوث، ٠باقت اوث ال ي٭ٍه
 
 ِهیىيیىحی و ب١ٕا

 
ؾاقاو ٠مؿجا

ی شهايی و ا٬حّاؾ شهايی اوث. ایًکه یک کٍىقی ا٬حّاؾي قا اؾ٤ام  ايؿ. ایى يٝن شاه١ه ی ؾيیا ٘كاظی کكؾه همههًابٟ هالی 

کًؿ ؾق ا٬حّاؾ شهايی، ا٨حؽاق يیىث؛ ایى ؼىاقت اوث، ایى ٔكق اوث، ایى ٌکىث اوث. ؾق جعكین هن ه٭ّىؾ آيها یک 

ها جّكیط کكؾيؿ که ایى جعكین بكای ٨لس کكؾو ا٬حّاؾ ایكاو اوث.  یهؿ٦ ا٬حّاؾی بىؾ؛ جعكین هن که کكؾيؿ ها قا، ؼىؾ آهكیکای

ای هن که ايصام گك٨حه اوث، به یک يحایصی هًحهی ٌؿه اوث، ایًصا هن بال هؿ٨ٍاو ا٬حّاؾی اوث؛ ی١ًی  ظاال هفاکكات هىحه

المللی و شهايی که وكؾهؿاق آو  ی ا٬حّاؾ بیى ی هأمه وویله ی اهؿا٨ٍاو ا٬حّاؾ اوث؛ ی١ًی بل١یؿو ا٬حّاؾ ایكاو به الشمله

ا٬حّاؾ ه٭اوهحی، ا٬ؿام و «آیؿ؛ که اهىال ها گ٩حین:  ؾوث هی اوح٭الل ا٬حّاؾی جًها با ا٬حّاؾ ه٭اوهحی به .هن آهكیکا اوث

ی که به هى ؾاؾيؿ، کاقهای ؼىبی ايصام گك٨حه اوث. ». ٠مل ؼىٌبؽحايه ؾولث هعحكم، ا٬ؿام و ٠مل قا ٌكوٞ کكؾيؿ و ٘ب٫ گماٌق

 آذاق آو قا هكؾم ؼىاهًؿ ؾیؿ؛ ا٬حّاؾ ه٭اوهحی. همها
 
 پیً بكوؾ، ی٭یًا

 
ی  گك با همیى ٬ْىت و با همیى ٌیىه اؾاهه پیؿا کًؿ و شْؿا

ی بالقگايی یا  های بمقگ ا٬حّاؾی بایؿ ؾق ٔمى ا٬حّاؾ ه٭اوهحی ج١كی٧ بٍىؾ. ٨كْ کًیؿ ها با ٨الو کٍىق ٬كاقؾاؾ ه١اهله جّمین

 بًؿین؛ بای١ًِحی هی
 
ؿ ه١لىم بٍىؾ که ایى ؾق کصای ا٬حّاؾ ه٭اوهحی ٬كاق هیگیكؾ. ایًکه ها ؼیال کًین قوي٫ ا٬حّاؾ کٍىق ِك٨ا

های شؿول  گفاقی ؼاقشی البْحه چیم ؼىبی اوث اْها ایى یکی ال ؼايه گفاقی ؼاقشی جؤهیى هیٍىؾ، ؼٙا اوث. وكهایه با وكهایه

های های ؾقويی و ؾاؼلی اوث. ها ٜك٨ْیثگفاقی ؼاقشی، ١ْ٨ال کكؾو ٜك٨ْیث جك ال وكهایه کًؿ. ههنا٬حّاؾ ه٭اوهحی قا پك هی

جك اوث. آو هن البْحه اللم اوث ؾق کًاق ایى وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ،  ی ٨كاوايی ؾاقین که ایًها قا بایىحی ١ْ٨ال کًین؛ ایى ههن يٍؿه ١ْ٨ال

اوقیگفاقی کًًؿ، يه. گاهی گ٩حه هی یًصا وكهایهها بیایًؿ ا چیم قا هىکىل کًین به ایًکه ؼاقشی اْها ایًکه ها همه ًْ های  ٌىؾ که ٨

اوقی يى قا بیاوقيؿ؛ ]البْحه يى قا هی ًْ [ اگك بیاوقيؿٖ اگك هن يیاوقيؿ، هى گ٩حن که ایى  آوقيؿ؛ ؼیلی ؼىب، ٠یبی يؿاقؾ؛ هىا٨٭ین که ٨

اوقی پیچیؿه ی واؼث ايؿ، ؾق لهیًه ث کكؾهای پیٍك٨ ی هىحه ايؿ، ؾق لهیًه ی يايى پیٍك٨ث کكؾه شىاياو ها که ؾق لهیًه ًْ های ٨

های ي٩ث ها قا به  جىايًؿ چاهايؿ، ایًها يمی ها شمو پًس، ًٌ، ؾه کٍىق اْول ؾيیا ٬كاق گك٨حه ايؿ، ؾق بىیاقی ال لهیًه پیٍك٨ث کكؾه

كی قا که هىقؾ يیال ها اوث که هعحاز های ؾیگهای ها قا اِالض کًًؿ؟ یا ٨كْ ب٩كهاییؿ که بؽً جىلیؿ بهحك بكوايًؿ؟ یا پاالیٍگاه

اوقی ؾق ه١اهالت ها با ؼاقشی ًْ اوقی شؿیؿ ؼاقشی هىحین ]ؾقوث کًًؿ[؟ البْحه اگك ایى ٨ ًْ ها هًح٭ل بٍىؾ، ها با ایى هىا٨٭ین و  ٨

 .هؽال٩حی يؿاقین

کٍىق ها ٌك٘بًؿی هیکًًؿ؛  جىْشه بکًیؿٖ اهكول ؾق ؾيیا جعلیلگكاو ظْىان هىائل ا٬حّاؾی و ویاوی بك قوی ا٬حّاؾ ه٭اوهحی

قوؿ یا ٬ؿق ظْىان اوث. بك قوی ایًکه آیا ایى ا٬حّاؾ ه٭اوهحی که ایكاو هٙكض کكؾه اوث، به يحیصه هی ٬ؿق ههن اوث، ایى ایى

به ایى ه١ًا اوث. ایى » اوح٭الل«٬ؿق ایى اهْمْیث ؾاقؾ. بًابكایى  کًًؿٖ ایىکًًؿ، ٌك٘بًؿی هیقوؿ، جعلیلگكاو بعد هیيمی

 ۼ.اؼُ وْىم بىؾ که ٠كْ کكؾینٌ

ی ایكايی اظحكام يگفاقین، جىلیؿ هلی ٌکل يمیگیكؾ؛ و اگك جىلیؿ هلی ٌکل يگك٨ث، اوح٭الل  ها جا به کاق ایكايی و وكهایه

ی ا٬حّاؾ  ی١ًی ؾق هىئله -ای جع٭٫ پیؿا يکكؾ  کًؿ؛ و اگك اوح٭الل ا٬حّاؾی یک شاه١ها٬حّاؾی ایى کٍىق جع٭٫ پیؿا يمی

کًؿ؛ و اگك اوح٭الل اوح٭الل ویاوی ایى کٍىق جع٭٫ پیؿا يمی -ث ؼىؾي جّمین بگیكؾ و قوی پای ؼىؾ بایىحؿ يحىايى

                                                           
 .٦٩۽ۻ/ۻۺ/ۺۻ، جهكاو  های يمال شم١ه ؼٙبه. بیايات ؾق ۻ

 .ۿ٩۽ۻ/۽ۺ/۾ۻاللهٔ،  لث اهام ؼمیًی ٕقظمهو ه٩حمیى والگكؾ قظ  . بیايات ؾق هكاون بیىث ۼ
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ی ظك٨ها، شم ظك٦، چیم ؾیگكی يیىث. جا یک کٍىق ا٬حّاؾ ؼىؾ قا ٬ىی يکًؿ،  ای جع٭٫ پیؿا يکكؾ، ب٭یه ویاوی یک شاه١ه

 ۻ.ال لعاٚ ویاوی و ٨كهًگی و ٤یكه جؤذیكگفاق باٌؿ پایؿاق يکًؿ، هحکی به ؼىؾ يکًؿ، هىح٭ل يکًؿ، يمیحىايؿ

-جّمین    ی ا٬حّاؾی، ویاوی و ٨كهًگی ؾاٌحین؛ قئیه کٍىق ٌما بكای  گىیًؿ ٬بل ال اي٭الب ها بك کٍىق ٌما ویٙكه آيها هی

قوابٗ گىياگىو المللی،  ی ي٩ث، ه١اهالت بیى گك٨ث. ایى وا١٬یحی اوث. ؾق ٬ٕیه اي ال و٩یك ها اشاله هی المللی های بیى

ویاوّی ؾیپلماوی و ظحی ؾق يىٞ بكؼىقؾ با هكؾم، ٌاه پهلىّی هل١ىو بكای ا٬ؿاهات ؼىؾ با و٩یك اهكیکا و و٩یك ايگلیه هفاکكه 

گىیًؿ ها بك کٍىق ٌما ایى ولٙه قا ؾاٌحین، اي٭الب  کكؾيؿ. هی ها اشكا هی پىًؿیؿيؿ، ایى ؼىاوحًؿ و هی کكؾ. آيچه قا آيها هی هی

ها ایى اوث. ظاال اون یا قا بیكوو کكؾ؛ ایى قا به ها بكگكؾايیؿ جا ها ؾوباقه بك کٍىق ٌما ولٙه پیؿا کًین. ظك٦ آهكیکایآهؿ و ه

ها ظك٦ اوث.  ليًؿ؛ ایى آوقيؿ و جهمث جكوقیىث هی آوقيؿ، اون ؾهىکكاوی قا هی آوقيؿ، اون ايكژی اجمی قا هی ظ٭ى٪ بٍك قا هی

های ٌما قا ها ج١ییى کًین، بك ا٬حّاؾ ٌما ها ظکىهث کًین و ها ؿ اشاله بؿهیؿ باق ؾیگك ؾولثگىیً ظك٦ وا١٬ی هماو اوث؛ هی

٘ىقيؿ. ال  های ؾیگك ایىهای شهايی کصا باٌیؿ؛ همچًاو که يىبث به ب١ٕی ال ؾولثیبًؿ باٌین که ج١ییى کًین ٌما ؾق ٬ٙب

 ۼهلث ایكاو ایى جى٬ٟ قا ؾاقيؿ.

 ل التقادیتالػ بشای سعیذو بٍ اعتمال.1.1
ای ؾاٌحه باٌؿ،  ايؿ. اگك یک کٍىق هایل اوث که ا٬حّاؾ پیٍك٨حه های هؽحل٧ گ٩حهاهْمْیث کاقگك قا باقها و باقها، همه به لباو

ی ؾاٌحه باٌؿ، قوي٫ ا٬حّاؾی به
ْ
ه١ًای وا١٬ی ؾاٌحه باٌؿ، بایؿ به ٬ٍك کاقگك اهْمْیث بؿهؿ؛ چىو کاقگك، وحىو  ا٬حّاؾ هىح٭ل

ی قا ؾق ایى بكهه جىلیؿی و کاقی ؾق کٍىق اوث؛ بالٌک ایى ٨٭كات ا٬حّاؾ
ْ
ی اؼیك به ؾوث  شىق اوث. ایًکه ها پكچن جىلیؿ هل

ی، یک بؽً ٠مؿه گك٨حه
ْ
ی کاقگكی ها  ؼىاهین شاه١هاي هكبىٖ اوث به کاقگكاو. ها اگك هی این و هؿام جؤکیؿ هیکًین بك جىلیؿ هل

ی جکیه بکًین. اگك کاقگك ؾق شاه١ه ؾلگكم  بكؼىقؾاق باٌؿ، بایؿ قوی هىئله ی او اوث ال اهحیالات و ظ٭ى٬ی که ٌایىحه
ْ
ی جىلیؿ هل

ق٠ایث  -ام، ظاال هن یک هؽحّكی ٠كْ ؼىاهن کكؾ که بًؿه ٬بال  هن اٌاقه کكؾه-کاق ٌؿ و آو لىالم و الماهاجی که وشىؾ ؾاقؾ  به 

ی يیىث؛ هٍکلی يیىث که قاه بٍىؾ، ؤٟ ا٬حّاؾ کٍىق به واهاو ؼىاهؿ قویؿ. هٍکل ا٬حّاؾی 
ْ
ظل  ها، هٍکل الیًعل

ای يیىث که باليٍؿيی باٌؿ. بایؿ قاه قا ؾقوث پیؿا کًین، ب١ؿ هن هْمث کًین، جالي کًین؛ هىئىالو جالي  يؿاٌحه باٌؿ؛ گكه

 ۽کًًؿ.

 ۾ای جع٭٫ پیؿا يکكؾ اوح٭الل ویاوی ایى کٍىق جع٭٫ پیؿا يمیکًؿ. اگك اوح٭الل ا٬حّاؾی یک شاه١ه

ه ؾق ح٭الل ا٬حّاؾی کٍىق يیم ؾق کًاق کاقایّی بؽًاو
ْ
های ا٬حّاؾی، بىیاق ههْن اوث. ؾق گماقي هن اٌاقه ٌؿ که بعمؿ الل

ها اوحعٕاقی يؿاقم. ي٩ه گفاقی های لیاؾی ٌؿه اوث. البحه هى اآلو ال ج٩اِیل ٬ايىوگفاقی های ا٬حّاؾی، ٬ايىوبؽً

های ا٬حّاؾی، هٍکالت  ى بایؿ شمو هىائل اواوی ها به ظىاب آیؿ. هكؾم ؾق لهیًهاهحمام به ایى هىئله، ههْن اوث. اهكول ای

های ياقوا ؾق ه٭ابل  ٨كاوايی ؾاقيؿ. یکی ال هٍکالت ٠باقت اوث ال ٌکا٦ ا٬حّاؾی و جب١یٓ ؾق هىائل ا٬حّاؾی و بكؼىقؾاقی

ی هكؾم گميؿه اوث. ؾق ٬ىايیى، ٌما بایؿ ایًها ؾهؿ. بیً ال ٨٭ك، جب١یٓ بكا های وؽث و وًگیى. ایى، هكؾم قا آلاق هیهعكوهیث

جىايیؿ شلّى ایًها قا جا ظْؿ لیاؾی بگیكیؿ. البحه ٬ايىو، همه چیم يیىث؛ بایؿ هؿیكْیث اشكایّی ؼىب  قا هكا٠ات کًیؿ؛ با ٬ايىو هی

 وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ جا ٬ايىو کاقایّی ؼىؾ قا يٍاو ؾهؿ؛ لیکى ٬ايىو هن وهن بىیاق لیاؾی ؾاقؾ
 
 ۿ.ظحما

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/ۼ/ۺۻ، . بیايات ؾق اشحماٞ کاقگكاو کاقؼايصات جىلیؿی ؾاقوپؽًۻ

 .ۿ٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ِعى شاهٟ قٔىی، ۼ

 .٩٦۽ۻ/۷۲/ۺۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو، ۽

 .ۻ٩۽ۻ/ۼۺ/ۺۻ،  اقوپؽً. بیايات ؾق اشحماٞ کاقگكاو کاقؼايصات جىلیؿی ؾ۾

 .ۻ٨۽ۻ/۽ۺ/٧ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق يمایًؿگاو هصله، ۿ



 ٨ۿۼ

 

 

 التقادی کفاییخُد بٍ سعیذو.1.2
ی ؾقها قا هن  و٬ث هّلعحً ایصاب کًؿ که همه این. اگك ایى هلث، یٯ ی شىايب قویؿه ها به ؼىؾک٩ایی يىبّی کاهلی ؾق همه

َكز اوث. چكا؟ بكای ایًکه ها همیٍه آو و٬حی ببًؿؾ، هی
َ
که  جىايؿ. بؿايیؿ که اگك چًاو قولی بكای هلث ایكاو پیً آیؿ، قول ٨

این. ؾیؿیؿ که ؾق شًگ، به هصْكؾ ایًکه ؾقهای والض و جصهیمات  این بایؿ ال ؼىؾهاو اوح٩اؾه کًین، ؾقؼٍیؿه اظىان کكؾه

  هایی که ها اهكوله ؾق ًِایٟشًگی بك قوی ها بىحه ٌؿ، ها به ؾقوو ؼىؾهاو بكگٍحین که ؼىؾهاو قا جؤهیى کًین. ایى پیٍك٨ث

 ایكاو يمیيٝاهی ؾاقین، به همیى ؼا٘ك پی
ْ

های پیچیؿه جىايىث والض وبٯ کىچٯ هن جىلیؿ کًؿ. اهكول ایكاو والض ً آهؿ، و اال

ها پیً آهؿ. به بكکث ایى پیً آهؿ که  جىايؿ جىلیؿ کًؿ. ایى، به بكکث همیى بىحى ؾقها و ٬ٟٙ قابٙه کًؿ و هی قا هن جىلیؿ هی

ایؿ به ؼىؾٌاو هكاش١ه کًًؿ. اگك یٯ قول ایى اظىان ؾق شىايب ؾیگك هلث ایكاو و يیكوهای واليؿه و کاقآهؿ، اظىان کكؾيؿ که ب

 ۻهن پیً آیؿ، قول ٠یؿ هاوث. ها ال ایى هیچ يگكايی يؿاقین.

 ؾق جىلیؿ گًؿم ؼىؾک٩ا گكؾیؿ. ایى هماو 
 
ه باقيؿگّی ؼىبی ٌؿ و کٍىق ج٭كیبا

ْ
کٍىق ها هىح١ْؿ اوث. ؾیؿیؿ وال گفٌحه بعمؿ الل

ه هىئىالو، ؼىؾک٩ایی گًؿم قا ؾيبال کكؾيؿ. البحه گًؿم یکی ال هىاّؾ اللم هاوث؛ ؾق  یچیمی بىؾ که هى جؤکیؿ ه
ْ
کكؾم و بعمؿ الل

 ؼىؾک٩ا و ٤ًی ٌىؾ و بحىايؿ ایى هعّىالت قا ِاؾق کًؿ. ها بایؿ  ب٭یه
 

ی هىاؾ اللم هرل لبًیات، قو٤ى و گىٌث هن بایؿ کٍىق کاهال

 همکى اوث. ها ؾٌثایى هىئله قا ؾيبال کًین، و ایى به يٝك ه
 

ی بن ؾٌث  های وویٟ و ؼىبی ؾاقین. ؾق همیى هًٙ٭ها کاهال

ّٟ بىیاق ؼىبی وشىؾ ؾاقؾ. ؾق ؼىلوحاو ؾٌث ّٟ ٠صیبی هىث که بایؿ اوحعّال ٌىؾ و به کاق بی٩حؿ. ال لعاٚ ووی های ووی

 ۼآهاؾگی بكای کٍاوقلی، کٍىق هىح١ْؿی ؾاقین؛ بًابكایى بایؿ هْمث کًین.

ی ي٩ث، هبال٣  کًین. یکی ال هٍکالت کاق ها ؾق ٘ىل لهاو همیى بىؾه اوث؛ ها کٍىق جىلیؿکًًؿه ى قا جعكین هیگ٩حًؿ بًمی

ها گ٩حًؿ ایى ي٭ٙه ٧١ٔ شمهىقی اوالهی اوث، کكؾین. ایى ی ي٩ث قا که بًمیى اوث، ال ؼاقز واقؾ هی لیاؾی ٨كآوقؾه

ی ه٭ؿهات ٌؿيؿ. کاق به شائی  آيکه آيها ؾوث به کاق ٌىيؿ، ه٥ٍىل جهیهگفاقین بًمیى واقؾ ٌىؾ. هىئىلیى کٍىق ها، ٬بل ال  يمی

 ۽قویؿ که ؾق جىلیؿ بًمیى، کٍىق ٠میم ها ؼىؾک٩ا ٌؿ؛ ایى به بكکث جعكین آيها بىؾ.

 های گُياگُو التقادی ایداد صیشعاخت.1.3
ىقؾ يیال قا ؾق کٍىق ٨ا٬ؿ باٌؿ. اهكول های ٠لمی و ه ی ؾوم اي٭الب يیىث که لیكواؼث ی اول یا ؾهه اهكول کٍىق ها هرل ؾهه

جىايًؿ کاقهای بمقگ ايصام ؾهًؿ؛ لفا اهكول ؾق  ٌىيؿ، هی ای که واقؾ هی های ها و هحؽّّیى ها و ؾايٍمًؿاو ؾق هك قٌحهشىاو

ؾق  ی جع٭ی٭ات ٠لمی، ی هىاِالت، ؾق لهیًه ی اقجبا٘ات، ؾق لهیًه کٍىق آو چیمهائی که بكای یٯ پیٍك٨ث وویٟ ؾق لهیًه

ه آهاؾه اوث. ها ال لعاٚ قاهووالها هىقؾ يیال اوث، بعمؿ ی واؼث لهیًه
َّ
المللی، ال لعاٚ واؼث ٨كوؾگاه، ال  های ههن و بیى الل

های اقجبا٘ی، ال لعاٚ واؼث وؿها، اظحیاشی به ؾیگكاو يؿاقین. یٯ قولی بىؾ که به  وین و باوین، ٌبکه لعاٚ اقجبا٘ات بی

قاه بىاليؿ،  کكؾ که ٠ًاِك ؾاؼلی و هحؽّّیى ؾاؼلی بحىايًؿ وؿ بىاليؿ، ویلى بىاليؿ، بمقگ ؼا٘ك کىی ؼٙىق هن يمی

ی ایى چیمها چٍن هلث ها به بیگايگاو بىؾ. ب١ؿ هن که بیگايگاو ؾوحٍاو ٬ٟٙ  ی ٨ىالؾ بىاليؿ؛ ؾق همه ٨كوؾگاه بىاليؿ، کاقؼايه

های پیچیؿه قا  شهث جىايائی لیاؾی ؾاقین. شىاياو ها کاقؼايهٌؿ، ها ال ایى شهث ؾق کٍىق ٨٭یك بىؾین؛ اها اهكول ال ایى 

کًًؿ، به کٍىقهای ؾیگك هن به ٠ًىاو  ؾهًؿ، يیال کٍىق قا بكآوقؾه هی ی ٠لمی و ٨ًاوقی قا ايصام هی واليؿ، کاقهای پیچیؿه هی

ٍىق و١ٔیث ٌاؼّی پیؿا کكؾه قوايًؿ. ؾق ایى شهث، ک کًًؿ، کمٯ هی هىحٍاق و به ٠ًىاو کىايی که جصاقت ٠لن و ٨ًاوقی هی

ًٌاؼحًؿ؛  جىايىحًؿ پكجاب کًًؿ و يمی ی آق. پی. شی قا يمی های ها ظْحی گلىلهاوث؛ ایى پیٍك٨ث کمی يیىث. یٯ قولی شىاو

کًؿ، همه قا هحىشه  ٨كوحًؿ که چٍن ؾايٍمًؿاو شهاو قا به ؼىؾ شلب هی ها هىٌٯ پكجابگك هاهىاقه هیاهكول هماو شىاو

هائی که ؾق کٍىق ؾاٌحین، اظحیاز به هحؽُّ ؾاٌحین؛ اهكول شىاياو کٍىق ها  ی ال يیكوگاه قولی ها بكای اوح٩اؾهکًؿ. یٯ  هی

کًًؿ. یٯ  واليؿ و جىلیؿ هی چًاو ؾق ١ًِث پیٍك٨ث کكؾيؿ که پاالیٍگاه، يیكوگاه و اهکايات گىياگىو قا ؼىؾٌاو هی ؼىؾٌاو آو

                                                           
 .٧٦۽ۻ/ ۻۺ/ ٧ۼی قول اقجً شمهىقی اوالهی ایكاو،  بیايات ؾق ؾیؿاق با شم١ی ال ٨كهايؿهاو و پكوًل اقجً، ؾق آوحايه  ۻ.
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 .ۺ٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺو هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، بیايات ؾق شمٟ لائكاو ۽.



 ٩ۿۼ

 

 

های لیىحی، ال شمله همیى ؾچاق ٨٭ك هٙل٫ بىؾ؛ اهكول به پیٍك٨ث ؾق ؾايً ًٌاوی، کٍىق ی هىائل لیىث قولی ؾق لهیًه

که بىیاق ؾق ؾيیا چیم ههمی اوث، ؾوث پیؿا کكؾه اوث. اهكول ایى اهکايات ؾق کٍىق وشىؾ ؾاقؾ.   بًیاؾی  هایی ولىل هىئله

 ۻٌىؾ. هیها آواو  های آیًؿه بكاوان ایى لیكواؼثهائی اوث که پیٍك٨ث ها همه لیكواؼث ایى

ای اوث.  وال بكشىحه  های ٬بل هن، وال يىؾ و یٯ، یٯی با وال هائی ِىقت گك٨ث که ؾق ه٭ایىه ؾق وال يىؾ و یٯ پیٍك٨ث

ی ک٧ٍ  ی ک٧ٍ هًابٟ شؿیؿ ي٩ث، ؾق لهیًه ی ايكژی، ؾق لهیًه ی قاه، ؾق لهیًه کاقهای لیكبًائّی ايبىهی ِىقت گك٨ث؛ ؾق لهیًه

های  ها همه لیكواؼثها کاق ١ًِحی بمقگ؛ که ایى ی يیكوگاه و پاالیٍگاه و ؾه ی ایصاؾ و جىو١ه لهیًه هًابٟ شؿیؿ اوقايیىم، ؾق

ها قا ال ٬بل ٨كاهن کكؾه بىؾین، جعكین ؾٌمى همیى ه٭ؿاق اذك  ی کٍىق اوث. بله، ها اگك چًايچه ایى لیكواؼث ا٬حّاؾی آیًؿه

پای ؾٌمًی و جعكین ؾٌمًاو، ؾق شهث هربث شلى  ام ؾاؾین و جىايىحین پابهکكؾ. ایى کاقها قا ها ايص ه٩ًی قا هن که کكؾ، يمی

 ۼهای بمقگ ٠لمی ؾق ٘ىل وال يىؾ و یٯ اوث. بكوین. کاقهای بمقگی ايصام گك٨ث؛ یٯ ٬لن، پیٍك٨ث

که آو قولی  ۾۾های اِل اوث. ایى هن بىیاق ههن اوث. ایى ویاوث ۾۾های اِل ی چهاقم ها، اشكای کاهل ویاوث جىِیه

و ؼبكگاو هىائل گىياگىو هؿیكیحی کٍىق ا٠حكا٦ کكؾيؿ، ا٬كاق کكؾيؿ که اگك چًايچه   ايؿقکاقاو ا٬حّاؾی ی ؾوث هٙكض ٌؿ، همه

ها به ٘ىق کاهل اشكا بٍىؾ. ایى کاق ايصام بگیكؾ، یٯ جعىل ٠ٝین ا٬حّاؾی ؾق کٍىق ايصام ؼىاهؿ گك٨ث. ؼىب، بایؿ ایى ویاوث

ام، لکى آيچه که ايصام گك٨حه،  شمهىق، هن ال ب١ٕی ال هىئىلیى ؾیگك ٩ًٌحه ی هن ال آ٬ای قئیههائکاقهائی ٌؿه، هى گماقي

ای ال ایى ٜك٨یث هًىل بك لهیى هايؿه  گىئین، ٌایؿ بؽً ٠مؿه يیىث. ی١ًی همه که هی ۾۾های اِل ی ٜك٨یث ویاوث همه

ها اشحًاب  گكی ؾق آو ی بایىحی ؾولث ال جّؿیٌؿه، يٍؿه؛ یٯ چیمهائ هایً واگفاق هیاوث. یٯ چیمهائی بایؿ هؿیكیث

ها و  شمهىق اٌاقه کكؾيؿ، بگىئین لیكواؼث جىايین همیى ٘ىق که آ٬ای قئیه کكؾه، يٍؿه؛ کاقهای اللم ايصام يگك٨حه. ظاال هی هی

ؾ. هى ایى قا ؾهؿ. په بایؿ اول ایى ٘كض جعىل ا٬حّاؾی ايصام بگیك  والوکاقها و هىشىؾی ؾق يٝام ا٬حّاؾی کٍىق شىاب يمی

ٌؿه بؿايین. يه، باالؼكه  بىث بؿايین؛ ؾق قا ٩٬ل شىق يیىث که ها کاق قا بى شىق باٌؿ. لیکى ایى کًن؛ همکى اوث همیى ي٩ی يمی

آیؿ؛ همکى اوث با ج٥ییكاجی بیایؿ؛ همکى  بایؿ ظكکث کكؾ و پیً ق٨ث. ظاال ایى ٘كض جعىل، ال بؿ یٯ قولی ال هصله ؾقهی

قا بایؿ  ۾۾های اِل و لعاٚ ٌؿه باٌؿ؛ باالؼكه بایؿ کاق قا پیً بكؾ. ٬ىايیى هن که لیاؾ ؾاقیؿ و ویاوثاوث ؼّىِیاجی ؾق آ

 پیً ؾاقؾ هی
 
ؿ بکًیؿ، ببیًیؿ چ٭ؿق وا١٬ا  ۽قوؾ. ؼىؾ ؾولث، ؾوحگاه قیاوث شمهىقی، ایى کاق قا بکًؿ. ِق

 ؾق ؾوقاو شًگ، هًك بمقگ اي٭الب ایى بىؾ که بحىايؿ کٍىق قا 
 
حی  همیىوا١٬ا ٘ىق ظكکث ؾهؿ و قاه ببكؾ. ؾق ؾوقاو شًگ، هیچ ٨ِك

١ات و يیالهای ایى کٍىق، بكای واؼث لیكبًاها و جؤهیى لیكواؼث
ْ
ی ظ٭ی٭ی و  یٯ جىو١ه  های که ٬ابل ـکك باٌؿ، ؾق ه٭یان جى٬

ؿ وا١٬ی ا٬حّاؾی گفقايین، ؼىٌبؽحايه ؾولث  هی و هاْؾی، به وشىؾ يیاهؿ. ؾق ٘ىل ایى هْؿّت چًؿ والی که ها ب١ؿ ال شًگ  یٯ ٌق

 هی
 
٫ ٌؿه اوث ؾق ایى لهیًه، کاقهای بمقگی قا ايصام ؾهؿ که ظ٭ی٭حا

ْ
جىاو ایى قا اهكول گ٩ث که یٯ لیك واؼث هىحعکن  هى٨

 ۾ا٬حّاؾی، ؾق کٍىق به وشىؾ آهؿه اوث.

که ظكکث واليؿگی  ٌىؾ و و٬حی ی، ِعیط و هىحعکن بًا ه ا٬حّاؾی  های ی واليؿگی و لیكواؼث که ؾق یٯ کٍىق، جىو١ه و٬حی

ٌىؾ. ی١ًی اگك  آیؿ؛ کٍىق ال ا٠حالی ویاوی هن ؾق ؾاؼل و ؼاقز بكؼىقؾاق هی به وشىؾ هی -به ه١ًای وا١٬ی کلمه -ؾق کٍىق

ه ؾولث شمهىقی اوالهی و هلث ایكاو و کٍىق ها، هن ؾق وٙط شهاو، ال یٯ آبكوی ویاوی  ٌما اهكول هی
ْ
بیًیؿ که بعمؿ الل

کًًؿ و هعْىًات  های کىچٯ قا بمقگ هی گیكاو و کىايی که ٠یب ق اوث و هن ؾق ؾاؼل، لباو بؿؼىاهاو و بؿگىیاو و ٠یببكؼىقؾا

و٬ث لباو بؿگىیاو به کلی بىحه يؽىاهؿ ٌؿ؛ چىو به ٘ىق کلی  اگكچه هیچ -گیكيؿ، جا ظؿوؾ لیاؾی بىحه اوث بمقگ قا يؿیؿه هی

ؼا٘ك ایى اوث که ظك٨ی بكای گ٩حى  به -ؾ، لیکى جا ظؿوؾی لیاؾی ایى ه١ًا هىثقو های بؿؼىاهی هكگم ال بیى يمی ايگیمه

جىايىحًؿ به ٠ًىاو بهايه ـکك کًًؿ، ؾیگك يؿاقيؿ. ی١ًی اوحعکام  جىايىحًؿ بگىیًؿ و هی هایی قا که هیيؿاقيؿ و ؼیلی ال ظك٦

                                                           
 .٨٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت ٠لی بى هىوی الكٔا ٕٞٔ ، ۻ
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 ۺ٦ۼ

 

 

که ؼىٌبؽحايه ایى کاق ايصام گك٨حه اوث. ؾق های واليؿگی ؾق کٍىق اوث، ویاوی جا ظؿوؾ لیاؾی، ياٌی ال اوحعکام ١٨الیث

ی ا٬حّاؾی  ی کاقهای لیك بًایّی ا٬حّاؾی و آيچه هكبىٖ به جىو١ه های ٨كهًگی هن کاق ٌؿه اوث. اگكچه يه به ايؿاله لهیًه

ی ايصام گك٨حه اوث. اوث، لیکى به  کاقهای بااقٌل
 
 ۻهكظال ؾق آو لهیًه هن، ايّا٨ا

کكؾم: پیىوحى به والهاو جصاقت شهايی ال يٝك هى کاقی اوث هربث؛ اها هًگاهی که ها  هى یکی ؾو باق ؾیگك هن جکكاق

ها و ق٨حى ؾاؼل والهاو جصاقت  اللم قا بكای ایى کاق ؾاٌحه باٌین، که اآلو ایى قا يؿاقین. اآلو بكؾاٌحى ج١ك٨ه  های لیكواؼث

َکن ٌؿو و ٤ك٪ ٌؿو؛ ی١ًی همیى جىلیؿ ؾاؼلی قا هن  شهايی، ی١ًی هٕن ٌؿو ؾق یٯ ا٬حّاؾ بكجك، بؿوو اهکاو ق٬ابث؛ ی١ًی

ای بكای  که جا اهكول با لظمث و ؼىو ؾل ٨كاهن ٌؿه، ال ؾوث ؾاؾو و يابىؾ کكؾو. بله؛ والهاو جصاقت شهايی هیؿاو گىحكؾه

ل قا به هىاب٭ات شام ١ْ٨الیث اوث؛ اها بایؿ ٬ؿقت ًٌا ؾاٌحه باٌین. آو قول هى گ٩حن ایى کاق هرل ایى اوث که ها یٯ جین ٨ىجبا

ؼىقین و  ی ایى کاق ایى اوث که ها بیىث جا گل هی که ا٠ٕای آو هیچ جمكیًی يکكؾه باًٌؿ. يحیصه شهايی ب٩كوحین؛ ؾقظالی

ٌىؾ. اْول  گكؾینٖ ها بایؿ آهاؾگی قا ٨كاهن کًین و ٠صله هن يؿاٌحه باٌین. پًس وال ؾیگك ٌؿ، ؾه وال ؾیگك ٌؿ، ؾیك يمی بكهی

ی  هىحعکن ٌىؾ و ها ؼا٘ك شمٟ ٌىین، ب١ؿ با ؼیال قاظث و با هیل واقؾ ِعًه ٌىین. اآلو جىِیه  های ا٬حّاؾی ؼثبایؿ لیكوا

 ۼهٕن ٌؿو ؾق ا٬حّاؾ شهايی، بكای ا٬حّاؾ هلی و هىح٭ل ها وْن ههلکی ؼىاهؿ بىؾ.

ه با همث ؾيبال کًًؿ، هىائل هح١ؿؾی ؾ البحه هىائلی که بایؿ هىئىلیى کٍىق او
َّ
اوث.   ی وال شهاؾ ا٬حّاؾی ق لهیًهٌاءالل

ا٬حّاؾی ؾق وكاوك کٍىق،   هایی پكؾاؼحى به لیكواؼث ی اٌح٥ال بىیاق ههن اوث؛ کاقآ٨كیًی بىیاق ههن اوث؛ هىئله هىئله

ها بىیاق ههن ها قا بكقوی کكؾيؿ، هٍؽُ کكؾيؿ، ؾيبال کكؾو ایىايؿ ایى يٝكی يٍىحه ٨کكی، ِاظب که ؼب، ا٨كاؾ ِاظب

ی  ها هىث، هىائل ههمی اوث. همه ی کٍاوقلی، هىائل گىياگىيی که ؾق ایى لهیًه ی ١ًِث، هىئله مچًیى هىئلهاوث. ه

ه اوث. وبیل ها شهاؾ ٨یها کاقهای اواوی اوث و پكؾاؼحى به هكکؿام ال ایىایى
َّ
 الل

و ایى هلث شىقی بىؾه اوث که ایى  کًؿ، ایى اوث که جى٨ی٫ الهی و ج٩ٕل الهی يىبث به ایى کٍىق آيچه که ايىاو هٍاهؿه هی

هىايٟ قا یکی په ال ؾیگكی ال وك قاه بكؼىاهؿ ؾاٌث و پیً ؼىاهؿ ق٨ث. ایى پیٍك٨ث، وكيىٌث هلث هاوث. جالٌی هن که 

کًًؿ؛ بیٍحك ؼىؾٌاو قا ؾچاق ٤ٕب الهی و ؼىكاو ؾيیىی و اؼكوی  کًًؿ، ؼىؾٌاو قا اـیث هی ؾٌمًاو هلث ایكاو هی

 ۽قوًؿ. هن يمی کًًؿ؛ به شائی هی

ها چًؿ وال پیً وشىؾ يؿاٌث. ؾق ایى ؾه ؾوالؾه لیاؾی اهكول وشىؾ ؾاقؾ که ایى  های ی ا٬حّاؾ ؼىٌبؽحايه لیكواؼث ؾق لهیًه

ی اْول ؾق  ها اوح٩اؾه کكؾ. ؼب، آيچه که ؾق ؾقشهجىاو ال ایى وشىؾ آهؿه که هی لیاؾی ؾق کٍىق به  های وال اؼیك، لیكواؼث

اوث، ی١ًی ایى جال٘می که وشىؾ   ی ا٬حّاؾی ؾ اللم اوث، یکی ذبات و آقاهً و ؼاهىي کكؾو جال٘ن ٠كِهی ا٬حّا لهیًه

های ٌما و که البْحه ایى بیٍحك به ویاوث -ؾاقؾ، چه جال٘ن ـهًی هكؾم، چه آيچه ؾق بالاق وشىؾ ؾاقؾ، ایى قا بایىحی با جؿبیك

ی ههاق جىْقم اوث، یکی هن  ]ظل کكؾ[. یٯ هىئله هن هىئله -ىحه اوثاٜهاقيٝكهای ٌما و بكؼی ال ا٬ؿاهات وكیٟ ٌما واب

ی اْول هىقؾ جىْشه ٬كاق بگیكؾ؛ و جعكٮ  ؾاقی اوث که بایىحی ؾق ؾقشه ها چیمهای اولىْیثجؤهیى يیالهای اواوی هكؾم اوث؛ ایى

ًیؿ. البْحه هٍکالت هىث، بكؼی ال ایى ها جىْشه بکها هىائل اواوی ا٬حّاؾ ها اوث؛ بایؿ به ایىبؽٍیؿو به جىلیؿ هلی. ایى

-ؾايین که ایى وبیً آًٌا هىحین با ایى هٍکالت؛ هی آ٬ای ؾکحك قوظايی بیاو کكؾيؿ؛ ها هن کن -یا بىیاقی ال آيها قا -هٍکالت قا

ی ا٬حّاؾ  كِهٌاءالله ایى آقاهً قا ؾق ٠ جىاو ال ایى هٍکالت ؼالَ ٌؿ و اگك جىايىحیؿ او ها هىث، بایؿ ببیًیؿ که چگىيه هی

ّٞ همیى ظماوه وشىؾ بیاوقیؿ و جىْقم قا ههاق بکًیؿ و هىئله به ای اوث که ها اْوّل  ی ا٬حّاؾی ی جىلیؿ قا جعْكٮ ببؽٍیؿ، ایى ٌكو

ث و هصمى٠ه وال آو قا هٙكض کكؾین و ؾقؼىاوث کكؾین ال هصمى٠ه
ْ
کاّق ًٌ هاه و   ی ا٬حّاؾی ی هىئىلیى. البْحه ظماوه ی هل

و وال يیىث؛ ظكکث بلًؿهْؿت اللم اوث. ال ؾولث کًىيی هن يه هكؾم، يه ها و يه هك ايىاو ه٩ًّی ايحٝاق يؿاقؾ که یٯ وال و ؾ

ی ایى هٍکالت قا ظل کًؿ؛ يه، ايحٝاق ؾاقيؿ که ظكکث به وىی ظل آ٤ال بٍىؾ و ایى قا اظىان کًًؿ که  هْؿت همه ظاال ؾق کىجاه
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 هٍکالت هىث و يگاه
ْ

ی هىائل  ای پٍث وك ٬ٕایا هىث، که ظاال ؾق لهیًه ای و هؿْبكايه ظکیمايه یٯ ظكکحی به ومث ظل

 ۻا٬حّاؾ، هٙالب هح١ْؿؾی هىث که بكای ٘كض آيها هصال يیىث.

ی بىیاق ههمی اوث.  هعىقی اوث که ایى هن یٯ هٍؽّه ی ؾايً های ه٭اوهحی، هىئلههای ویاوث ی ؾهن ال هئل٩ه يکحه

ؾهؿ که ایى بلًؿپكوالی قا ؾاٌحه باٌین که بؽىاهین ا٬حّاؾهاو قا  ایى اشاله قا به ها هی ؼىٌبؽحايه ؤٟ ٠لمی اهكول کٍىق

 بالیٯ اٌاقه ا٬حّاؾ ؾايً
 
بًیاو و  های ؾايًای به ایى ؼىاهن کكؾ. ها ؾايٍمًؿ و هحؽُّ و ٌكکث بًیاو کًین؛ که هى ب١ؿا

جكیى لیكواؼث  ًی ههناوث ؾق هك کٍىق؛ ی١  ا٬حّاؾی  ایه جكیى لیكواؼث ا٨كاؾ هبحکك ؾق کٍىق لیاؾ ؾاقین؛ و ایى شمو ههن

 چكؼه یٯ کٍىق، وشىؾ يیكوهای ايىايی اوث. اگك چًايچه ها به ایى يکحه که يکحهی ا٬حّاؾی بكا
 
ی  ی ؾهن بىؾ جىشه کًین، ٘ب١ا

 ؾق بؽً -٠لن جا ذكوت
 
ؾق ا٬حّاؾ هؿ کكؾ؛ و ایى به قاه ؼىاهؿ ا٨حاؾ و اهحؿاؾ پیؿا ؼىا -هایی که ؾاقای همیث هىحًؿهؽّىِا

 ۼ.ؾهؿ هیی ٌاءالله قو ه٭اوهحی او

ؾق شاؾه، بمقگكاه، وؿ، ویلى، کاقؼايصات، جىلیؿ  -همیى آهاقهائی که ًٌیؿیؿ -کٍىق  هایپیٍك٨ث ؾق ایصاؾ لیكواؼث

ی ؾق های ٨ًی و ههًؿو ٨كاواو ؾق کٍىق، جىايمًؿی  هایها. ایصاؾ لیكواؼثهای ههن ١ًِحی، ٨ىالؾ، ویماو و اهرال ایى ٨كآوقؾه

های ها ا٠حماؾ به ي٩ىٍاو ال ؾه وال پیٍك٨ث ؾق ا٠حماؾ به ي٩ه هلی. اهكول بؽّىَ شىاو ًِایٟ گىياگىو، پیٍك٨ث اوث.

های ٠لمی، هك کاقی که لیكواؼث  پیً، ال بیىث وال پیً بیٍحك اوث. ایٍاو ؾقوث گ٩حًؿ، بًؿه هن ا٘الٞ ؾاقم؛ ؾق لهیًه

های های ها آهاؾه هىحًؿ آو قا ايصام ؾهًؿ. ی١ًی هیچ چیمی يیىث که ها به شىاوشىاو    ؿ، آو ؾق کٍىق هىشىؾ باٌ

ها ب١ؿ ال ايؿکی يحىايًؿ؛ هٍكوٖ بك ایًکه لیكواؼحً هىشىؾ باٌؿ. ها بعمؿالله یٯ ؾايٍمًؿهاو بگىئین ایى قا ؾيبال کًیؿ و ایى

های ها پیٍك٨ث ها پیٍك٨ث اوث. ؾق ایى لهیًهام گك٨حه؛ ایىای ؾق کٍىق ايص چًیى و١ٔی ؾاقین. کاقهای ٠مكايی گىحكؾه

 ۽ؼیلی لیاؾی ؾاٌحین.

٨ًی و ههًؿوی و ١ًِحی اوث؛ که هك و٬ث بیًًؿگاو   هایهای کٍىق ؾق ایصاؾ لیكواؼثیکی ؾیگك ال ي٭اٖ ٬ْىت ها، پیٍك٨ث

ها،  ی اقجبا٘ات، قاه کاقهای ٠ٝیمی که ؾق لهیًهؼاقشی آهؿيؿ ؾیؿيؿ و بالؾیؿ کكؾيؿ، آيها قا به جعىیى واؾاق کكؾه اوث. ایى 

ها ايصام گك٨حه اوث، یٯ ؾاوحاو شؿاگايه های گىياگىو ٨ًی و ههًؿوی و ١ًِحی و اهرال ایىاقجبا٘ات هؽابكاجی و لیكواؼث

 هحؤو٧ هی
 
ٌىؾ که  ؾه يمیهای قوٌى و ؼىب، آيچًاو که بایؿ و ٌایؿ، به هكؾم ؾابیًن ایى گماقي ٌىم و٬حی هی اوث. هى وا١٬ا

 ۾ا٨حؿ. هكؾم ؼىٌعال بٍىيؿ؛ ب٩همًؿ ؾق کٍىق چه اج٩ا٬ی ؾاقؾ هی

 یهلّ  ثشَت تُلیذ.1.4
های کٍىق، هكشا هالظٝه ی اوحاو لؾه و ؾق همه های شًگهای هكلی، ؾق اوحاواهكول ٌما ؾق اوحاو ؼىلوحاو، ؾق اوحاو

و   هلی  ه١كْ بكول ؾقآوقؾو اوح١ؿاؾهای هلث ایكاو و جىلیؿ ذكوتکًیؿ، کاق و جالي و ظكکث و واليؿگی و جىلیؿ و ابحکاق و به 

 ۿکًیؿ. ها قا هٍاهؿه هی ٬یمحی که ؼؿای هح١ال ؾق اؼحیاق ایى هلث ٬كاق ؾاؾه اوث و اهرال ایى اوحؽكاز ـؼایك ٠ٝین ـی

 هادس فًایغ بٍ تُخٍ.1.5
شا قاشٟ به ي٩ث و گال گ٩حن که هصمىٞ ي٩ث و  میىهای ههْن کٍىق ها هًابٟ ٘بی١ی اوث. هى وال گفٌحه ؾق ه یکی ال ٜك٨یث

٬ؿق ایكاو، بك قوی هن ي٩ث و گال يؿاقؾ. هصمىٞ ي٩ث و گال ها ال  ی یٯ اوث؛ ی١ًی هیچ کٍىقی ؾق ؾيیا به گال ها ؾق ؾيیا ؾقشه

قؾ گال ٌؿه اوث لين، ک٩ٍیاجی ؾقهى بیٍحك اوث. اهىال که هى ؾاقم با ٌما ظك٦ هی -ٌك٪ و ٤كب ٠الن -ی کٍىقهای ؾيیا همه
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های گالی ها  ؾهؿ که ال آو ه٭ؿاقی که وال گفٌحه ؾق آهاقهای ها بىؾ، ال آو ه٭ؿاق هن هًابٟ گالی ها و ـؼیكه که يٍاو هی

ی ؾيیا قوًٌی ؼىؾ، گكهای ؼىؾ،  که همه -ی هًابٟ ايكژی ا٨مایً پیؿا کكؾه اوث؛ ایى ؤٟ ي٩ث و گال ها اوث. بیٍحكیى ـؼیكه

ی بك ایى، ه١اؾو ٘ال و ه١اؾو ٨لْمات کمیاب  ؾق کٍىق ها اوث. ٠الوه -ىؾ قا ال ايكژی ؾاقؾ، ال ي٩ث و گال ؾاقؾ١ًِث ؼىؾ، قوي٫ ؼ

که هاؾق  -های ٬یمحی، ايىاٞ و ا٬ىام ٨لمهای اللم و اواویؾق وكجاوك ایى کٍىق پكاکًؿه اوث و وشىؾ ؾاقؾ. وًگ آهى، وًگ

 ۻیى هن یٯ ٜك٨یث بمقگی اوث.ؾق کٍىق وشىؾ ؾاقؾ؛ ا -ٌىيؿ هعىىب هی  ًِایٟ

ی کٍىق ها  اوث. بىؾشه  ؾاؾ، ا٨مایً ِاؾقات ٤یك ي٩حی ی ا٬حّاؾ يٍاو هی ی کاقهائی که بال همث هٕا٧٠ قا ؾق لهیًه ال شمله

کًًؿ؛ ایى  های ؾلىىل قؾ هیی ا٬حّاؾؾاو ی به ي٩ث اوث. ایى قوي قا همه ٘ك٦، وابىحه ها وال پیً به ایى هحؤو٩ايه ال ؾه

ی ٤لٙی اوث. هى  ؾق کٍىق ها ٠اؾت ٌؿه اوث. ي٩ث قا اوحؽكاز کًًؿ، ب٩كوًٌؿ، ال پىل آو کٍىق قا اؾاقه کًًؿ؛ ایى ٌیىه قوي

ها پیً ایى قا گ٩حن که یکی ال آقلوهای هى ایى اوث که یٯ قولی ها بحىايین کٍىق قا شىقی اؾاقه کًین که ظْحی اگك اللم وال

و کٍىق اؾاقه ٌىؾ. ایى چیمی اوث که جا اهكول پیً يیاهؿه اوث. البحه کاق آوايی هن بىؾ، یٯ ٬ٙكه ي٩ث هن ِاؾق يکًین 

ٌىؾ که ها به ایى هؿ٦ يمؾیٯ ٌىین؛ و ایى کاق ؾاقؾ ايصام  يیىث، کاق بىیاق هٍکلی اوث. ا٨مایً ِاؾقات ٤یك ي٩حی هىشب هی

 ۼگام بلًؿی ؾق ایى قاه بكؾاٌحه ٌؿ. ٨٩گیكؾ. وال  هی

های ي٩ث قا ببًؿین و ا٬حّاؾ ایى اوث که ها ؾّق چاه -ها ٬ابل جعْ٭٫ يباٌؿیکه البحه همکى اوث به ایى لوؾ -آقلوی وا١٬ی هى

بًیاؾ يهین. ی١ًی ٨كْ کًین ایى کٍىق، کاالیی به يام ي٩ث يؿاقؾ. البحه ایى کاق   ؼىؾ قا بكاوان کاالها و هعّىالت ٤یك ي٩حی

٠ملی يباٌؿ. لیكا ؾٌمًاو ایكاو ؾق ؾوقاو قژین وابىحه و ٨اوؿ پهلىی، بیً ال ظْؿ ها یها و به ایى لوؾهمکى اوث ؾق ایى وال

ايؿ که يٍىؾ به ایى آوايی چًیى کاقی قا کكؾ. اها قولی  ايؿ و چًاو هلث و کٍىق ها قا به ي٩ث وابىحه يمىؾه کاقی کكؾه جّىق ؼكاب

های ؼىؾ قا ه٩ث و هْصايی به ؾوث کىايی بؿهؿ که با  وكهایه بایؿ ایى کاق بٍىؾ و آو قول، قولی اوث که هلث ایكاو بؿوو ایًکه

 ۽کًًؿ، با جکیه بك اهکايات ـاجی، قوی پای ؼىؾي بایىحؿ. کمال ؼباذث ال ذكوت هلی کٍىقها اوح٩اؾه هی

 بادايی آػمشاو َ .1.6
و کًاقهای ایى کٍىق، ؼؿهات ی گىٌه  جىايیؿ ؾق همه ظصن ؼؿهات ٠مكايی و آباؾايی ؾق ایى کٍىق پهًاوق اوث. اهكول ٌما هی

کًؿ. ایى ال  ٠مكايی قا، ؼؿهات آباؾايی قا، واليؿگی قا به ه١ًای وویٟ کلمه هٍاهؿه کًیؿ؛ که وال به وال هن ا٨مایً پیؿا هی

 ۾های ههن پیٍك٨ث یٯ هلث اوث.ی ٌاؼُ شمله

، های ههًؿوی های ١ًِحی، واله هجكیى ؾوحگا ها، پیچیؿهجكیى ٘كض های پیٍك٨ث ایى اوث که پیچیؿهی ٌاؼُ ال شمله

 به ؾوث هحؽّّاو ایكايی و شىاو و کاقهای بمقگ که ؾق ایى کٍىق ايصام هی ها های ٨ىالؾ، يیكوگاه کاقؼايه
 
های گیكؾ، جماها

گیكؾ، هیچ اظحیاشی به ظٕىق  ی اي٭الب اوث. ها اهكول ؾق بىیاقی ال کاقهای ههمی که ؾق ایى کٍىق ايصام هی ٌؿه واؼحه

ؼىاوحًؿ جىی ؼیاباو بميًؿ، بایىحی ال  ؼىاوحًؿ بکًًؿ، یٯ پل هی ّاو ؼاقشی يؿاقین. ایى کٍىقی که یٯ او٩الث هیهحؽّ

ؾهًؿه،  ؾهؿ. ايصام های ٠ٝین ههًؿوی، کاقهای پیچیؿه ايصام هی آوقؾيؿ، اهكول کاقهای بمقگ، واله بیكوو اٌؽاِی قا هی

 ۿي پیؿا کكؾيؿ، باقوق ٌؿيؿ، بالًؿه ٌؿيؿ، باقها قا بك ؾوي گك٨حًؿ.هائی هىحًؿ که ؾق هعیٗ اي٭الب پكوقهمیى شىاو

 ػذالت التلبدی.2

باٌؿ؛ ها ا٬حّاؾ هًهای ٠ؿالث قا ٬بىل   ؾق هىقؾ ا٬حّاؾ، ا٠ح٭اؾ ها ایى اوث که پیٍك٨ث ا٬حّاؾ کٍىق، بایؿ همكاه با ٠ؿالث

ی ٘ب٭اجی پیً يیایؿ؛ ٨٭كا  . بایؿ هكا٬بث بکًیؿ که ٨اِله٬بىل يؿاقؾ؛ يٝام شمهىقی اوالهی ٬بىل يؿاقؾ  يؿاقین؛ ی١ًی اي٭الب

                                                           
 .۽٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ، ۽٩۽ۻ. بیايات ؾق ظكم هٙهك قٔىی ؾق اولیى قول وال ۻ

 .ۺ٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق شمٟ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ۼ

 .۽٧۽ۻ/ ۼۺ/ ۽ۻ، »ی ه١لن ه٩حه«و» قول کاقگك«بیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو و ه١لماو، ؾق ۽.

 .ۻ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون والگكؾ قظلث اهام ؼمیًیٕقهٔ ،  ۾.

 .ۻ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻهام ؼمیًیٕقهٔ ، بیايات ؾق هكاون والگكؾ قظلث ا ۿ.



 ۽٦ۼ

 

 

ها اوث که ب١ؿ به ا٬حّاؾ ه٭اوهحی اٌاقه ؼىاهن   های کالو ا٬حّاؾی قیمی ها شمو هىائل اواوی ؾق بكياههپاهال يٍىيؿ؛ ایى

 ۻهای ا٬حّاؾ ه٭اوهحی ؾیؿه ٌؿه.ها ؾق ویاوث ی ٠ؿالث و جؤهیى ظْؿا٬ل کكؾ؛ همیى هىئله

های وابىحه، یٯ ، جىلٗ ظکىهث ال اي٭الب  ال وا٠ث اول، ؾق شهث اوح٭الل ا٬حّاؾی ظكکث کكؾ. ؾقوث اوث که ٬بلکٍىق ها 

 وابىحه
 

حه ا٬حّاؾ کاهال ها کاق بىیاق ؾٌىاقی بىؾ؛ اها  ی به ٤كب و بؽّىَ اهكیکا قا ؾق ایى کٍىق قٌؿ ؾاؾه بىؾ و بكیؿو ایى ٌق

حه  ۼق شهث اوح٭الل ا٬حّاؾی ظكکث کًین.ها بكیؿه ٌؿ و ها جىايىحین ؾ ایى ٌق

گىیؿ قژین ٌاه ؾیکحاجىق  ؾق همیى وؽًايً هن ال قژین ٌاه، جبلی٣ و ج١كی٧ّ ؾقو٢ کكؾه اوث. هی ۽ ی اهكیکایی اهكول همیى ولیكه

ؿ ؾق ٌكایٗ جىاي آوقجكیى ؾقو٤ی اوث که یٯ ولیك ؼاقشه هی و بؿ بىؾ؛ هًحها ا٬حّاؾ ایكاو قا ٌکى٨ا کكؾٖ ایى بمقگحكیى و ؼًؿه

 شىاياو بؿايًؿ کىايی که ؾق آو لهاو 
 
١٨لی بك لباو شاقی کًؿٖ آیا ا٬حّاؾ ایكاو قا آيها ٌکى٨ا کكؾيؿ؟ٖ ایى يکحه قا هؽّىِا

، يه ٨٭ٗ ال لعاٚ ا٬حّاؾ لهاو پهلىی، بلکه ال لعاٚ ظحی  ال اي٭الب  ايؿ ؾق ایكاو ٬بل ايؿ، و٬ایٟ قا ال يمؾیٯ لمه کكؾه بىؾه

ها ب١ؿ هن اذكي با٬ی هايؿ بمقگحكیى ؼیايث قا قژین پهلىی به ا٬حّاؾ ایكاو کكؾه اوثٖ ایكاو قا به حّاؾی که جا والهای ا٬ پایه

های کالو ی ٤كبی جبؿیل کكؾيؿ؛ ابماقهای بًصل و چیمهای لیاؾی و ٤یك اللم قا با پىل ٨ایؿه ايباق کاالهای واقؾاجّی کن اقلي و بی

ی ؼىؾک٩ا بىؾ، به که یٯ قول به ؼكیؿيؿٖ کٍاوقلی ایى کٍىق قا
ْ
ی يابىؾ کكؾيؿ؛ به کل

ْ
ها هًىل هن که که ب١ؿ ال گفٌث وال ٘ىقی کل

هایی که با جٍىی٫ آيها به ومث ٌهكها به قاه ا٨حاؾ، هًىل اوث، کٍاوقلی ها به ظال اْول بكيگٍحه اوث، چىو ویل ههاشكت

ی به بیگايه کكؾيؿ. آو قول گًؿم ایكاو قا ال  اٚ کٍاوقلی، وابىحهچیمی يبىؾ که به آوايی بٍىؾ شلىي قا گك٨ث. هلث قا ال لع

واؼحًؿٖ ی١ًی هن ال لعاٚ گًؿم، هن ال لعاٚ شای يگهؿاقی گًؿم،  ها هییؼكیؿيؿ؛ ویلىی گًؿم قا هن ٌىقو اهكیکا هی

٧ ي
ْ
گه ؾاٌحًؿ. آو پیٍك٨حی که بایؿ وابىحه بىؾيؿ. آو قول قووحاها قا جؽكیب کكؾيؿ. ١ًِث کٍىق قا که و٬ّث پیٍك٨ث آو بىؾ هحى٬

آهؿ، بكای ایًکه بحىايؿ شلّى واقؾات قا بگیكؾ، ایصاؾ يٍؿ. شلّى ١ًِث ١ْ٨ال ؾق ایى کٍىق گك٨حه ٌؿ و آو  ؾق ١ًِث پیً هی

 ۾اي به ؼاقز، به ٬ؿق کاالهای جىلیؿ ٌؿه یا ظحی بیٍحك بىؾ ١ًِحی جكویس ٌؿ که وابىحگی

 هباسصٌ با فغادهالی.2.1
ها شؿی گك٨حه  ی ؾوحگاه ی آو قا ؼىاهايًؿ؛ ظ٫ هن ؾاقيؿ. ایى اهك بایؿ ؾق همه ايؿ و اؾاهه یى هباقله ]با ٨ىاؾ[ ؾل بىحههكؾم به ا

کكؾه يؿاقین. بیى ؾوحگاهی که همکى اوث کىايی ؾق  های ؾولحی و ظکىهحی ٨ىاّؾ اليه ٌىؾ. ها به ٨ٕل پكوقؾگاق ؾق ؾوحگاه

هایی هرل قژین ٘ا٤ىت که بًیاو آو بك ٨ىاؾ اوث، ج٩اوت اوث. ؾق ؾوحگاه  اًٌؿ، و ؾوحگاهاشماء آو وىءاوح٩اؾه کًًؿ و ٨اوؿ ب

ی ١ٙ٬ی و ٠اؾت همیٍگی  ٘ا٤ىت، ٨ىاؾ، وىءاوح٩اؾه، ؾيیا٘لبی و ظی٧ و هیل اهىال ٠مىهی ال قیٍه و قأن یٯ وًث و قویه

 بىؾه اوث.

چی  ه قا ال چًیى چیمی بال ؾاٌحه اوث. ٠ًاِكی وىءاوح٩اؾهؾق يٝام شمهىقی اوالهی ج١الین و قوي اوالم و اهام قاظل، شاه١

های ؼىؾ  های ؾولحی، ال اهکايات آيها بكای ُپكکكؾو کیىه ايؿ. کىايی هن ؾق بیكوو ال ؾوحگاه همیٍه ؾق گىٌه و کًاق وشىؾ ؾاٌحه

اقیىث؛ چىو پىل ؾاقيؿ و به جبلی٥ات ٘ىق شؿی با آيها هباقله ٌىؾ. البحه هباقله با آيها کاق ؾٌى کًًؿ. بایؿ به وىءاوح٩اؾه هی

های اِالظی ؾق کٍىق شلىگیكی  کًًؿ ال ظكکث کًًؿ. ؾٌمًاو ؾاؼل و ؼاقز کٍىق هن و١ی هی پكاکًی هی پكؾاليؿ و ٌای١ه هی

ه ایى جىايؿ همه کًًؿ. اقاؾه و همث و ٠مم شالم هىئىالو هی
ْ
. البحه ایى ٘ىق ؼىاهؿ ٌؿ ی ایى هىايٟ قا ال وك قاه بكؾاقؾ و او ٌاء الل

 ۿکاقها بلًؿ هؿت اوث.

                                                           
 .۾٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ۾ۺی ؾولث،  هًاوبث ه٩حه شمهىق و ا٠ٕای هیؤت ؾولث به . بیايات ؾق ؾیؿاق قئیهۻ

 .٦٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۺۻی جهكاو،  های يمال شم١ه . ؼٙبهۼ

 . هاؾلیى آلبكایث ٕ ولیك و٬ث اهىق ؼاقشه ایاالت هحعؿهٔ.۽

 .٧٩۽ۻ/ ۻۺ/ ٦ۺظٕكت قٔإٞٔ ؾق هٍهؿ ه٭ؿن،  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو۾

 .ۼ٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ هكؾم هٍهؿ ؾق ظكم ه٭ؿن، ۿ



 ۾٦ۼ

 

 

 کاهؼ فافلٍ زمُلی.2.2
     ؼىاين، ؾلن ؼىاين، هى ؼیلی کحاب هی ٔ بًؿه کحاب۴ؼىايیؿ[، ؼیلی اهل کحاب يیىحیؿ؛ٕ]يمی  ٌماها که هحؤْو٩ايه کحاب

 کحاب بؽىايیؿ؛ ؾق ایى گماقيها، شىاو ؼىاهؿ ٌما بْچههی
 
 چًؿ قول پیً هن بال یک های هفاکكات ٠َلن با ٌاه کها وا١٬ا

 
ه اْج٩ا٬ا

ا ٌاه به۵چیمی ال آيصا ي٭ل کكؾم،ٕ ی بیى ظ٭ى٪ کمحكیى و ظ٭ى٪ بیٍحكیى،  گىیؿ آ٬ا، ٨اِله٠ًىاو ا٠حكاْ به ٠َلن هی ٔ هعْمؿٔق

ا اوث؛ ی١ًی ٨اِله اوث که  ی ِؿ بكابكٖ اهكول هرال  ِعبّث ؾوالؾه بكابك و چهاقؾه بكابك ِؿ بكابك اوث؛ ایى ا٠حكا٦ هعْمؿٔق

 یک چیمهایی ؾیؿین که اِال  ٬ابل جىِی٧ يیىث، ال ؤٟ  البْحه همیى هن ؼیلی لیاؾ اوث اْها آو
 
و٬ث ِؿ بكابك بىؾه. ها وا١٬ا

گىیًؿ[ چكا هرال  ٨الو هٙلب قا کًًؿ که آلاؾی يیىث، ]هیای که ا٠حكاْ هی هكؾم و ؤٟ ٨الکث و ؤٟ آلاؾی؛ ظاال یک ٠ْؿه

جىايىث بگىیؿ بهحك بىؾ؛ ]اْها[ یؿ ؾق جلىیمیىو بگىیؿ؟ يه، ایى ؾلیل يبىؾّو آلاؾی ]يیىث[. ؼب بله، اگك هیکه يحىايىث بیا ٨الو

های هباقل بىؾ و ٨كاق کكؾه بىؾ ق٨حه بىؾ  ایى اِال  ٬ابل ه٭ایىه اوث با ؾوقاو ٬بل ال اي٭الب؟ یک ؾووحی ؾاٌحین شمو همیى ٘لبه

های هرال  یک ٌهك  کكؾ که بله، ؾق یکی ال پاقکؿ هٍهؿ، با هى ِعبث کكؾ؛ ِعبث هیپاکىحاو و هْؿجی آيصا بىؾ؛ یک و٩كی آه

ق٨حین و ایى ا٠الهْیه قا پؽً کكؾین؛ بًؿه با ج١ْصب گ٩حن ؾق پاقک، ا٠الهْیه؟ اِال  جّْىق ایًکه ؾق یک پاکىحاو ؾاٌحین قاه هی

 ایى جىايؿ یک ا٠الهْیه ؾوث بگیكؾ و بؽىايؿ، بكای٨ٕای ٠مىهی کىی هی
 
شىقی بىؾ. ٨كْ کًیؿ ؾق  ها ٤یك ٬ابل باوق بىؾ؛ وا١٬ا

که ٌماها -وویما  های ِؿا ٌىؾ[؛ ظْحی ؾق همیى بكياهه]ايح٭اؾ هی -ءالله هاٌا ظاال ؾق ٨ٕای هصالی که الی-٨الو قولياهه 

چًیى گ٩حه،  ۲۷:۳۷اؼباق[ کًًؿ که ایى ]هىئىلیى ؾولحی ب١که، به بًؿه ٌکایث هی -کًًؿا٠حكاْ ؾاقیؿ که چكا ايح٭اؾ يمی

 هكْجب به هى ؾاقيؿ ٌکایث هی۶که چًیى گ٩حه؛ٕ ٨الو
 
کًًؿ[؛ ظاال ٌماها ال ایى کًًؿ، ی١ًی هکْكق به هى ٌکایث ]هیٔ وا١٬ا

و ؾق  ۲۷:۳۷هایی که ؾق کًًؿٖ یک کلمه ال همیى ظك٦ها ال آو ٘ك٦ ٌکایث هیگىیؿ و آوکًیؿ که چكا يمی٘ك٦ ٌکایث هی

ٌىؾ، اگك قوی کا٤فی يىٌحه بىؾ، هگك همکى بىؾ آؾم ها لؾه هیویما و ؾق هًاٜكات و ؾق ]وایك[ ظك٦ ی ايح٭اؾی ِؿاوها بكياهه

ٔ ی١ًی ۷گفقؾ.ٕو٬حی گ٩حن، ظاال و٬ث يیىث، و٬ث هی آوقؾيؿ؛ هى یک کكؾيؿ، پؿقي قا ؾقهیؾوحً بگیكؾ؟ ]اگك[ پیؿا هی

.شىق بىؾ[ اؤاٞ و اظىال ]ایى
 ۻ

 صدایی  ٍ عبماتی َ هسشَهیتکاهؼ فافل.2.3
گكی قا  کكؾ؛ اٌكا٨ی ؾاق شْؿی ظمایث ال هعكوهاو و هىح٩١ٕاو بىؾ؛ اهام يابكابكی ا٬حّاؾی قا با ٌْؿت و ظْؿت قؾ هی اهام ٘ك٦

ؾاقی ال هىح٩١ٕاو ٌایؿ یکی ال  ؾاق ٠ؿالث اشحما٠ی بىؾ؛ ٘ك٦ کكؾ؛ به ه١ًای وا١٬ی کلمه اهام ٘ك٦ با جلؽی قؾ هی

ى هٙالبی اوث که اهام بمقگىاق ها ؾق بیاياجٍاو گ٩حًؿ؛ ایى یکی ال ؼٙىٖ قوٌى اهام اوث؛ ایى یکی ال اِىل ١ٙ٬ی پكجکكاقجكی

کى کًًؿ؛ همه بایؿ جالي کًًؿ که هعكوهاو قا ال هعكوهْیث بیكوو بیاوقيؿ و جا  اهام اوث، همه بایؿ جالي کًًؿ که ٨٭ك قا قیٍه

يٍیًی  ی ؼىی کاغ ؾاؾ ؾقباقه هاو کمک کًًؿ. ال آو ٘ك٦ به هىئىالو کٍىق هٍؿاق هیآيصایی که ؾق جىاو کٍىق اوث، به هعكو

مىاای که ؾق ٬كآو هن آهؿه اوث:  ایى يکحه -
َ
ل َٜ فیَى 

َّ
ًُحن ٨ی هىاّکّى ال

َ
َو َوک

ؾاٌث،  يٍیًی بكظفق هی و همه قا ال ؼىی کاغ -ۼ

يٍیًايًؿ، ایى ٨٭كایًؿ،  گ٩ث که ایى کىغ کًیؿ؛ ایى قا اهام هکْكق هیکكؾ بك ایًکه به و٨اؾاقی ٘ب٭ات ١ٔی٧ ا٠حماؾ  جؤکیؿ هکْكق هی

های ؼٙك هن ظأك کًًؿ، ؾق هیؿاو ايؿ، ا٠حكاْ هن يمی ها پك کكؾهها قا با وشىؾ هعكوهْیث ایى هعكوهايًؿ که ایى ِعًه

 آيها بیٍحك ابكال  پیً هی های بیٍحكی ؾاٌحًؿ، ؾق هىاقؾ هؽحل٧ اگك هٍکلی ٌىيؿ؛ ]اْها[ آو کىايی که بكؼىقؾاقی هی
 
آهؿ، اْج٩ا٬ا

ایی هی کكؾيؿ. ایى و٨اؾاقی ٘ب٭ات هحىْوٗ هكؾم و ٘ب٭ات هعكوم هكؾم، ال يٝك اهام یک اهك بكشىحه بىؾ و ایى قا جؤکیؿ  يأق

وی اوث. کكؾ. ایى هن یکی ال ؼٙىٖ اوا کكؾ، بك پكهیم کكؾو ال اوكا٦ جؤکیؿ هی المال جؤکیؿ هی کكؾ. بك هّك٦ ؾقوث بیث هی

 ۽گكایی و ٠مل ؾق ایى شهث. گكی و ؼىی جصْمل ؾاقی ال هعكوهاو و ؾوقی ال ؼىی اٌكا٨ی ی ٠ؿالث اشحما٠ی، ٘ك٦ هىئله

                                                           
 . ٩٧۽ۻ/۽/۷ی اهام ؼمیًیٕقهٔ،  . بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ؾايٍصىیاو ؾق قول ؾوالؾهن هاه هباقک قهٕاو؛ ؾق ظىیًیهۻ

 .ۿ۾. وىقه هباقکه ابكاهین، آیه ۼ

 .۾٩۽ۻ/۽/۾ۻو ٌٍمیى والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی ٕقهٔ،   بیىث . بیايات ؾق هكاون۽



 ۿ٦ۼ

 

 

 تهسشَهیّ سفغ .2.4
ی هعكوم  شمهىقی اوالهی به کمٯ الٙا٦ الهی و به هْمث ٌما هكؾم جىايىحه اوث ؾق هًا٫٘ هعكوم، ال شمله ؾق همیى هًٙ٭ه

های گفٌحه ٍی بیاوقؾ، بك٪ بیاوقؾ، هؿقوه بیاوقؾ، بهؿاٌث و ؾقهاو بیاوقؾ، شاؾه آو٩الحه بیاوقؾ. ّکی ؾق لهاوک هٍحكوؾ، آب لىله

شمهىقی اوالهی اوث.   ایًها ؼؿهاتای، آو٩الث بىؾ؟  ای، آو هن ؾق یٯ چًیى هًٙ٭ه ی کىهىحايی پیچیؿه یٯ چًیى شاْؾه

یکكؾ، ظاال ظاالها بكای هًا٫٘ هعكوم ایى ؼبكها يبىؾ. ایى کاق شمهىقی اگك ظاکمیث ظکىهث ٘ا٤ىت بك کٍىق ها اؾاهه پیؿا ه

 ۻاوالهی بىؾ؛ چكا؟ چىو شمهىقی اوالهی هال ؼىؾ هكؾم اوث.

ؿ،  ۺۺۿ، ؾاقای آهاقهای  های هؽحل٧ ِىقت گك٨حه، ؾق ه٭ایىه با ٬بل ال اي٭الب آيچه ؾق لهیًه ؿ،  ۺۺ٦ؾِق ؿ و  ۺۺۺۻؾِق ؾِق

ؿ اوث؛ اها اوحاو  ۺۺۼۻ ی جالٌی که ِىقت گك٨حه اوث، ب١ٕی ال هًا٫٘ آو شمو  ؼاقز يٍؿه و با همه  هًىل ال هعكوهیثؾِق

 هعكوم به ظىاب هی
 

های گفٌحه و ؾق ؾوقاو  ی ایى اوث که ؾق ؾوقه ؾهًؿه ی چیىث؟ يٍاو ؾهًؿه آیؿ. ایى يٍاو ي٭اٖ کاهال

ی هًابٟ  لؾه اوث. ؾق گفٌحه، همه ی ؼاو ، یٯ هًٙ٭ه٘ا٤ىت، به ایى هًٙ٭ه و به ایى هكؾم بىیاق وحن ٌؿه اوث. ایى هًٙ٭ه

ذكوت هاْؾی و ايىايی ایى هًا٫٘، لیّكؾوث ؼىايیّى هحکْبك و ؼىؾؼىاهی بىؾ که هن ؾق ؾوقاو ولًٙث ٬اشاقی و هن ؾق ؾوقاو 

ٌىؾ  شا ه١لىم هیایىهايؿه يگه ؾاٌحًؿ. ال  های هؽحل٧ ؾق ؾوث ؾاٌحًؿ و ایى اوحاو قا ٠٭بقژین پهلىی ایى اهکايات قا با ٌکل

که هىئىالو ایى اوحاو و هىئىالو کٍىق و ؼىّؾ هكؾم بایؿ ؾوث به ؾوث هن ؾهًؿ و جالي کًًؿ جا ه١ٕالت هىشىؾ ایى اوحاو 

جىاو با اوح٩اؾه ال يیكوی ايىايّی شىاو و  ظل ٌىؾ که ٬ابل ظل هن هىث؛ چىو لهیًه ؾق ایى اوحاو بىیاق آهاؾه اوث و هی

ه ؾق ایى اوحاو به وشىؾ آهؿه، هٍکالت قا ظل کكؾ با اوح٩اؾه ال لهیًه پكيٍاٖ و باهىي و
ْ
 ۼهای هىشىؾ و لیكبًاهایی که بعمؿ الل

های هؽحل٧ و شاهای گىياگىو لیاؾ  بًؿه ؾق ؾوقاو پیً ال اي٭الب، به ٌهكوحاو -ٌؿه بىؾ بىیاقی ال ي٭اٖ ایى کٍىق، ٨كاهىي

ٌؿ؛ اها اهكول ؼؿهات گىياگىو ؾق وكجاوك کٍىق گىحكؾه اوث؛  کٍىق يمی کمحكیى يگاهی به هًا٫٘ ؾوقؾوث -کكؾم و٩ك هی

 ال لیكواؼث
 
های  ؾق ٌهكهای ؾوقؾوث، ؾق قووحاهای گىياگىو. اهكول ه١ًا يؿاقؾ که کىی بگىیؿ ٨الو شا ال يیكوی بك٪ یا ٨كٔا

ی ج١صب بىؾ؛ اهكول ٠کىً  ىقؾاق بىؾ، هایهای ؾق ي٭اٖ ؾوقؾوث بكؼ ها هعكوم هايؿه اوث. آو قول اگك یٯ ي٭ٙهشاؾه و اهرال ایى

 ۽ی ج١صب اوث. هایه

 تبؼیضسفغ .2.5
ی بیى ٨٭یك و ٤ًی یٯ اهك  ، ٨اِله ال اي٭الب  پكوقی قا ؾق ایى کٍىق ٌکىث. ٬بل و ٘ا٤ىت  اي٭الب اوالهی ایى ُبث جب١یٓ

الب اوالهی آهؿ و قاه ٠ؿالث اشحما٠ی قا کكؾ بگىیؿ باالی چٍمحاو ابكووث. اي٭ ٌؿ. کىی شكأت يمی ياپفیك جلْ٭ی هی اشحًاب

گیكؾ و آو کىی که  گفاقؾ، آو کىی که جّمین هی بال و هىیك قا همىاق کكؾ. اها ها بایؿ ٠مل کًین. آو کىی که ٬ايىو هی

 ۾.ی ٠ؿالث اشحما٠ی قا بکًؿ هالظٝه کًؿ، بایؿ قیمی هی بكياهه

 های التقادی بشابش ؽذو فشفت.2.6
ٌىؾ؛ اگك بؽىاهیؿ به پیٍك٨ث  های ا٬حّاؾی بگىیًؿ: آ٬ا يمی يٝكاو و به اِٙالض جئىقیىیىبهمکى اوث ب١ٕی ال ِاظ

يبایؿ ». يىآوقی«کًین  ی ٘ب٭اجی قا ٬بىل کًیؿ و بپفیكیؿٖ ایًصاوث که ها ٠كْ هی ا٬حّاؾی ؾوث پیؿا کًیؿ، ياچاق بایؿ ٨اِله

ای ؾاقؾ؛ آو  ای اوث، ؾوقه اوث؛ يه، ایى هن یک يىؽههای ا٬حّاؾی ٤كب، آؼكیى ظؿ ؾوحاوقؾ بٍكی  ؼیال کًین که يىؽه

ٌىؾ؛ بگكؾیؿ آو ٨کك يى قا پیؿا کًیؿ؛ ٌاؼُ بایؿ ایى باٌؿ. ها  ٌىؾ و ٨کك جاله و ٨کك يىیی به هیؿاو واقؾ هی ؾوقه ٘ی هی

ًؿ. اهكول های جىلیؿی ؾق کٍىق ٠مىهیث پیؿا کگفاقی ؾق بؽً ؼىاهین وكهایه ؼىاهین کٍىق ذكوجمًؿ بٍىؾ؛ ها هی هی

های وىؾهًؿ و ا٨حؽاقآ٨كیى  گفاقی جىايًؿ ؾق وكهایه ذكوجمًؿاو لیاؾی ؾق کٍىق ها هىحًؿ که بكؼىقؾاق ال ذكوجًؿ؛ ایى ذكوت قا هی

                                                           
 .ۼ٧۽ۻ/ ۿۺ/ ٧ۺ. بیايات ؾق شمٟ هكؾم هٍحكوؾ، ۻ

 .ۼ٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۻۼبیايات ؾق اشحماٞ باٌکىه هكؾم اوحاو ليصاو،  .ۼ

 .ۼ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻاللهٔ،  بیايات ؾق هكاون بیىث و چهاقهیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقظمه ۽.

 .٧٩۽ۻ/ ۼۺ/ ۾ۻؾق ؾیؿاق کاقگكاو و ه١لماو به هًاوبث قول شهايی کاقگك و والگكؾ ٌهاؾت اوحاؾ هٙهكی،  . بیايات۾



 ٦٦ۼ

 

 

ای ؼؿا هی به کاق بميًؿ؛ هن بكای ؼىؾٌاو وىؾ ؾاقؾ، هن بكای هكؾم وىؾ ؾاقؾ و هن هایه گفاقی ذكوجمًؿاو ؾق  ٌىؾ؛ وكهایه ی ٔق

ٌىؾ، یک ٠باؾت و یک ذىاب اوث.  ؾهی باال ـ هًحهی هی به جىلیؿ کٍىق و به ا٨مایً هعّىل ؾق ؾقوو کٍىق ـ با بهكهکاقهایی که 

ی ٘ب٭ات بكؼىقؾاق  گفاقی کًًؿ، جىلیؿ ذكوت کًًؿ؛ هؿیكیث کٍىق هن هكا٬بث کًؿ که همه جىايًؿ وكهایه ایى قاه بال اوث؛ هی

ث ا اوح٩اؾه کًًؿ جا ال ٧١ٔ ؼاقز بٍىيؿ؛ همه جىايایی پیؿا بکًًؿ. ها ؾق ایى وی هبٍىيؿ و ٘ب٭ات ١ٔی٧ هن بحىايًؿ ال ٨ِك

ی ٌیٙايی  وال ؼیلی شلى ق٨حین. جا ایًصا ؾٌمى ها ه٥لىب ٌؿه اوث؛ جا ایى وا٠ث و ایى قول ؾٌمًاو هلث ایكاو ـ ی١ًی ٌبکه

 ۻايؿ. ِهیىيیىن و قژین هىحکبك اهكیکا ـ ال هلث ایكاو ٌکىث ؼىقؾه

ه ؾق ا٬حّاؾی کٍىق يیم ؾق کًاق کاقایّی بؽًاوح٭الل 
ْ
های ا٬حّاؾی، بىیاق ههْن اوث. ؾق گماقي هن اٌاقه ٌؿ که بعمؿالل

ها اوحعٕاقی يؿاقم. ي٩ه  گفاقی های لیاؾی ٌؿه اوث. البحه هى اآلو ال ج٩اِیل ٬ايىو گفاقی های ا٬حّاؾی، ٬ايىوبؽً

های ا٬حّاؾی، هٍکالت  شمو هىائل اواوی ها به ظىاب آیؿ. هكؾم ؾق لهیًهاهحمام به ایى هىئله، ههْن اوث. اهكول ایى بایؿ 

های ياقوا ؾق ه٭ابل  ٨كاوايی ؾاقيؿ. یکی ال هٍکالت ٠باقت اوث ال ٌکا٦ ا٬حّاؾی و جب١یٓ ؾق هىائل ا٬حّاؾی و بكؼىقؾاقی

گميؿه اوث. ؾق ٬ىايیى، ٌما بایؿ ایًها ؾهؿ. بیً ال ٨٭ك، جب١یٓ بكای هكؾم  های وؽث و وًگیى. ایى، هكؾم قا آلاق هیهعكوهیث

جىايیؿ شلّى ایًها قا جا ظْؿ لیاؾی بگیكیؿ. البحه ٬ايىو، همه چیم يیىث؛ بایؿ هؿیكْیث اشكایّی ؼىب  قا هكا٠ات کًیؿ؛ با ٬ايىو هی

 وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ جا ٬ايىو کاقایّی ؼىؾ قا يٍاو ؾهؿ؛ لیکى ٬ايىو هن وهن بىیاق لیاؾی ؾاقؾ.
 
 ۼظحما

  ی هًاعك کؾُس تُصیغ هًابغ ػمُهی بٍ همٍ.2.7

این. یٯ قولی بىؾ که بیٍحكیى هًابٟ ایى کٍىق ؾق هًا٫٘  ی هًا٫٘ کٍىق، پیٍك٨ث کكؾه ها ال لعاٚ جىلیٟ هًابٟ ٠مىهی به همه

ن ال ها و ٌهكها هٌؿ؛ بىیاقی ال اوحاو هؽّىِی که ج١ل٫ ؼاِی ؾاٌث به ٬ؿقجمًؿاو آو قول و به ؾقباق آو قول، ِك٦ هی

ؼىاهن اون  که البحه يمی -های بمقگ ایى کٍىق، یکی ال اوحاو ال اي٭الب  ای يؿاٌحًؿ. ٬بل هًابٟ ٠مىهی کٍىق هیچ ظٛ و بهكه

 یٯ و٬حی گ٩حن
 

ی اوحاو ؾاٌث، که هح١ل٫ بىؾ به وابىحگاو به ؾقباق ٌاه؛ اها  پًس ٨كوؾگاه اؼحّاِی ؾق پًس ي٭ٙه -بیاوقم؛ ٬بال

وآهؿ هىائی، هیچ اهکايی  ی ال ٨كوؾگاه و هىاپیما و ق٨ث آو اوحاو وشىؾ يؿاٌثٖ ی١ًی هكؾم بكای اوح٩اؾه یٯ ٨كوؾگاه ٠مىهی ؾق

٠ؿالحی بىؾ. اهكول و٬حی يگاه  يؿاٌحًؿ؛ ؾق ظالی که ؾق هماو اوحاو، پًس ٨كوؾگاه بكای اٌؽاَ ؼاَ وشىؾ ؾاٌث؛ ایى بی

های قاظث، وكجاوك  ها و شاؾه ها و آلاؾقاه ، ال لعاٚ واؼحى بمقگكاهوالی ، ال لعاٚ شاؾه بیًین ال لعاٚ ؼؿهات کًین، هی هی

کٍىق بكؼىقؾاقيؿ. ال لعاٚ گىحكي جعّیل ٠لن، ؾق وكجاوك کٍىق ایى اهحیال و ایى اهکاو وشىؾ ؾاقؾ. هماو ٘ىق که اٌاقه 

بًؿه ؾق اوحاو ویىحاو و . کكؾم، هًا٫٘ هح١ؿؾی ال کٍىق ؾق آو قول، ظْحی ٌهكها، ال لعاٚ ؾبیكوحاو ؾق هٕی٭ه بىؾيؿ

ؾیؿم. ال لعاٚ ؾبیكوحاو، بىیاقی ال ٌهكهای آو اوحاو ؾق هٕی٭ه بىؾيؿ. یک هكکم  بلىچىحاو جب١یؿ بىؾم؛ اؤاٞ قا آيصا هی

ها ی اوحاو ی وىم چهاقّم ؾايٍگاهی ؾق کل آو اوحاو وشىؾ ؾاٌث. اهكول ٌما و٬حی ؾق آو اوحاو و ب٭یه بًّؿ ١ٔی٧ّ ؾقشه يین

ی ٌهكها ؾايٍگاه وشىؾ ؾاقؾ؛ ی١ًی اهکاو جعّیل. ؼب، ایى ٠ؿالث اوث. ایى ه١ًایً ایى اوث  بیًیؿ ؾق همه ؿ، هیيگاه کًی

که اهکاو جعّیل ٠لن جىلیٟ ٌؿه اوث بیى هًا٫٘ گىياگىو کٍىق؛ اهکايات هاؾی کٍىق، هًابٟ هالی، ٠لن جىلیٟ ٌؿه اوث؛ 

ؾوقؾوث و کىايی که ؾاقای اوح١ؿاؾ بىؾيؿ، اهکاو بكول و ٜهىق  ایى بىیاق چیم ؼىبی اوث. ؾق گفٌحه، يؽبگاو ٌهكهای

ی ؾیگكی، و٬حی ايىاو بااوح١ؿاؾی ظٕىق ؾاٌحه باٌؿ و  يؿاٌحًؿ؛ اهكول چكا، اهکاو بكول و ٜهىق ؾاقيؿ. ؾق او٩كایى و هك ي٭ٙه

ؾاقيؿ و ال اهکاو او  ا گكاهی هیکًًؿ، او ق  های گىياگىو کٍىق ال او اوح٭بال هی بحىايؿ يؽبگّی ؼىؾي قا يٍاو ؾهؿ، ؾوحگاه

 ایى ٌاؼُ پیٍك٨ث  اوح٩اؾه هی
 
 -که ٌاؼُ ٠ؿالث اوث  -کًًؿ. ؾق گفٌحه ایًصىق يبىؾ. بًابكایى يىبث به گفٌحه، هٙمئًا

 ۽.بكشىحه اوث؛ اها يىبث به آيچه که ها ال اوالم ٨همیؿین و ًٌاؼحین، يه، ها هًىل ٠٭بین؛ بایؿ جالي کًین و کاق کًین

                                                           
 .٨٧۽ۻ/ۻۺ/ۻ. بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی، ۻ

 .ۻ٨۽ۻ/۽ۺ/٧. بیايات ؾق ؾیؿاق يمایًؿگاو هصله، ۼ

 .ۻ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۼۼبیايات ؾق اشحماٞ هكؾم او٩كایى، ۽. 
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 عاصیدٌخا.2.8
قول هن ٌحاب بیٍحكی  به پیٍك٨ث و ج١الی ظكکث ؼىبی قا آ٤ال کكؾه اوث. البحه ایى ظكکث که قول  کٍىق ها بعمؿالله ؾق شاؾه

های هىئىالو و هلث ؾق ٘ىل والیاو هحماؾی اوث؛ اها ؼىٌبؽحايه ایى ظكکث هكچه  گك٨حه اوث، ياٌی ال لظمات و جالي

 ۻه اوث.گفٌحه اوث، ٌحاب بیٍحكی پیؿا کكؾ

 کـبٍسصی.3

ها ب١ؿ هن اذكي با٬ی های ا٬حّاؾی که جا وال ایكاو ٬بل ال اي٭الب، يه ٨٭ٗ ال لعاٚ ا٬حّاؾ لهاو پهلىی، بلکه ال لعاٚ ظحی پایه

ی ی ٤كب ٨ایؿه هايؿ بمقگحكیى ؼیايث قا قژین پهلىی به ا٬حّاؾ ایكاو کكؾه اوثٖ ایكاو قا به ايباق کاالهای واقؾاجّی کن اقلي و بی

ی  ایى کٍىق قا که یٯ قول به  جبؿیل کكؾيؿ؛ ابماقهای بًصل و چیمهای لیاؾی و ٤یك اللم قا با پىلهای کالو ؼكیؿيؿٖ کٍاوقلی
ْ
کل

ی يابىؾ کكؾيؿ؛ به ؼىؾک٩ا بىؾ، به
ْ
ها به ظال اْول بكيگٍحه   ها هًىل هن که هًىل اوث، کٍاوقلیکه ب١ؿ ال گفٌث وال ٘ىقی کل

هایی که با جٍىی٫ آيها به ومث ٌهكها به قاه ا٨حاؾ، چیمی يبىؾ که به آوايی بٍىؾ شلىي قا گك٨ث. اوث، چىو ویل ههاشكت

ها یؼكیؿيؿ؛ ویلىی گًؿم قا هن ٌىقو ی به بیگايه کكؾيؿ. آو قول گًؿم ایكاو قا ال اهكیکا هی ، وابىحه هلث قا ال لعاٚ کٍاوقلی

 ۼيگهؿاقی گًؿم، وابىحه بىؾيؿ. واؼحًؿٖ ی١ًی هن ال لعاٚ گًؿم، هن ال لعاٚ شای هی

ها،  ها بكای کمٯ به قووحایی های ها و ٨كوحاؾو شىاو بؽً آهىلي کٍاوقلی و جكویس و اوح٩اؾه ال ؾايً هىشىؾ ؾيیا ؾق ؾايٍگاه

ايؿ، جىِیه  ايؿقکاق کٍاوقلی ی کٍاوقلاو و کىايی که ؾوث ی قووحاییاو و همه شمو کاقهای بىیاق ههن اوث. البحه به همه

 ۽و ؼبكه ؾق کاق کٍاوقلی اوح٭بال کًًؿ.  ٌىؾ که ال ایى شىاياو هٙلٟ یه

او بیکاق يمايؿه بىؾٖ  آهىؼحه های ؼبكه و ؾايً بًؿه ؾق ب١ٕی ال قووحاها ال يمؾیٯ هالظٝه کكؾم که شىاو ی کٍاوقلی، یٯ ي٩ٌك

ؿ ٨ى٪همه ؾق هماقٞ ه٥ٍىل کاق ٌؿه بىؾيؿ و يحیصه ایى ٌؿه بىؾ که آو بؽً ال لعاٚ هعّى یی کكؾ، که  ال١اؾه ل کٍاوقلی، ٌق

 های ٠لمی اوح٩اؾه کكؾ. ؾق بیايات ایى ٠میماو هن ایى هىئله قا ًٌیؿیؿ. بایؿ ال ٌیىه

 ۾اوث؛  ها هكبىٖ به کٍاوقلی ٠میماو هىٖ اهكول کٍىق ٌما، کٍىقی اوث ؾق ظال ظكکث به شلى. ایى ظك٦

های گىياگىيی بًیاو و بؽً ، ؾق بؽً ًِایٟ ؾايً ؾق بؽً ١ًِث ، ها ؾق بؽً جىلیؿ، ؾق بؽً ؼؿهات، ؾق بؽً کٍاوقلی

های گىياگىو ٤یكؾولحی و ها قا ال لباو هىئىالو بؽًهای ؼىبی ؾاٌحین. ؼىب اوث که هكؾم ایىشا گ٩حه ٌؿ، پیٍك٨ثکه ایى

ایى، کاقآهؿی ایى يٝام اوث؛  ۿکًؿ.یکًؿ، ؼىٌعال هیکىايی که وابىحگی به ؾولث يؿاقيؿ، بًٍىيؿ؛ ایى، هكؾم قا اهیؿواق ه

ی ابحؿائی کٍىق قا ایى يٝام به ١ًِث  واؾه  ی کٍىق قا ایى يٝام اظیاء کكؾ، ١ًِث يابىؾٌؿه  کٍاوقلّی  ایى يٝام ایى کاق قا کكؾ.

 ٦.ای قوايؿ ی ظىان ايكژی هىحه پیچیؿه

 فناوری -علمیوضعیت پیشرفت و عدالت 

 ػلوی اػتمالل.1

. ها ٬بل ال اي٭الب هیچ ا٨حؽاق ٠لمی ؾق کٍىق  ی ٠لمی ، جبؿیل ٌؿ به یٯ کٍىق پیٍك٨حه عاٚ ٠لمیی ها ال ل هايؿه کٍىق ٠٭ب

ؿ و ٌحاب پیٍك٨ث  ی ایكاو ٬ٕاوت هی گىیًؿ، هكاکم وًصً شهايی ؾقباقه ی ها هی يؿاٌحین. اهكول ؾیگكاو ؾقباقه کًًؿ که ٌق

جا وال  -کًًؿ که جا چًؿ وال ؾیگك بیًی هی م وًصً ٠لمی پی٠ًلمی، یالؾه بكابّك هحىوٗ ؾيیا اوث. ایى چیم کمی اوث؟ هكاک

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ۻۺ/ۻۺ، ۺ٩۽ۻپیام به هلث ٌكی٧ ایكاو، به هًاوبث ظلىل وال . ۻ

 .٧٩۽ۻ/ ۻۺ/ ٦ۺ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت قٔإٞٔ، ۼ

 .۾٨۽ۻ/ ۺۻ/ ۾ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق کٍاوقلاو، ۽

 .۾٨۽ۻ/ ۺۻ/ ۾ۻق کٍاوقلاو، بیايات ؾق ؾیؿا  ۾.

 .ۺ٩۽ۻ/ ۿۺ/ ٦ۼکٍىق،  های ا٬حّاؾی بیايات ؾق ؾیؿاق ١٨االو بؽً  ۿ.

 ٨٦۽ۻ/٦/ۻ۽بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام،  ٦.
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گیكؾ. ایى چیم کىچکی اوث؟ آو کٍىقی که ال لعاٚ ٠لمی هیچ  ی چهاقم ٠لمی ؾيیا ٬كاق هی ایكاو ؾق قجبه -ؾو هماق و ه٩ؿه

ؿ، یٯ کاقؼايه بىالین، ؼىاوحین یٯ شاؾه، یٯ بمقگكاه، یٯ و ها کٍىقی بىؾین که اگك هی ا٨حؽاقی يؿاٌث، جبؿیل ٌؿ به ایى.

کكؾین جا ههًؿواو ؼاقشی بیایًؿ بكای ها وؿ ؾقوث کًًؿ، شاؾه ؾقوث کًًؿ، کاقؼايه  بایؿ به ومث بیگايگاو ؾوث ؾقال هی

اظؿاخ کًًؿ. اهكول شىاياو ایى هلث، بؿوو کمحكیى ا٠حًائی به بیگايگاو، هماقاو کاقؼايه، ِؿها وؿ و پل و قاه و بمقگكاه ؾق کٍىق 

ؿ ٠لمی و ٨ًی و جىايائی هی ایصاؾ ی ال اوز قویؿه اوث؛ آیا ٌایىحه اوث که  های واليؿگی ؾق کٍىق به ایى ي٭ٙه کًًؿ. اهكول ٌق

 ۻها قا يبیًین؟ها ایى

ی١ًی ٠لن و ؾايً بكای یٯ ؛»ال١لن ولٙاو« هى یٯ و٬حی ایى قوایث قا که ال ه١ّىم ٠ٕلیه الْىالمٔ اوث، ٠كْ کكؾم، که ٨كهىؾ:

کىی که ایى ٬ؿقت قا پیؿا کًؿ، ؾوث بكجك قا ؛»هى وشؿه ِال و هى لن یصؿه ِیل ٠لیه« ی ا٬حؿاق اوث. ی یٯ ٨كؾ هایههلث و بكا

هايؿ و ؾیگكاو بك او ؾوث بكجك قا ؼىاهًؿ ؾاٌث. ٠لن  قا به ؾوث بیاوقؾ، لیكؾوث با٬ی هی  ؾاقؾ و آو کىی که يحىايؿ ٬ؿقت ٠لمی

حهو ٨ًاوقی یٯ چًیى ؼّىِیحی ؾاقؾ. اهك  ها،  ول ظكکث کٍىق ؾق شهث به ؾوث آوقؾو ؾايً و ٨ًاوقی ؾق بىیاقی ال ٌق

حه ٨ًاوقی، ؾق بؽً هىا٨ٕا، ؾق  های گىياگىو؛ ؾق بؽً لیىثهای بىیاق يى و بكجّك کٍىق هٍهىؾ اوث. ؾق بؽً بؽّىَ ؾق ٌق

لیؿ ؾاقوهای ٔؿ وك٘او، ؾق جىلیؿ هىجىق های بًیاؾی، ؾق جىلیؿ قاؾیىؾاقوهای بىیاق ههن، ؾق جىبؽً يايى٨ًاوقی، ؾق بؽً ولىل

ها که بكای کٍىق بىیاق ههن  بكؾ، ؾق جىلیؿ ابكقایايه ايكژی کٍىق قا ال ي٩ث جا ظؿوؾ لیاؾی ال بیى هی  های باؾی که وابىحگیجىقبیى

کًؿ که  ٍاهؿه هیؼىٌبؽحايه ايىاو ه -های وٙط باالی ؾيیا هىحًؿها ال ؾايًی ایى که همه -های يى اوث، ؾق ٨ًاوقی ايكژی

که هى ؾق پیام يىقولی هن ؾیٍب ٠كْ  ٘ىقی ؾايٍمًؿاو ها و شىاياو ها به يعى ٨مایًؿه و ٌحابًؿه ه٥ٍىل پیٍكوی هىحًؿ؛ به

ؾهؿ که ؾق ایى ٬ىمث، کٍىق ٌما ال بىیاقی ال کٍىقهای ٠الن  المللی يٍاو هی های هكاکم ه١حبك بیىها و گماقيکكؾم، آؾقن

 ۼکًؿ و ٌحاب کٍىق چًؿیى بكابك هحىوٗ ٌحاب شهايی اوث. یپیٍحك ؾاقؾ ظكکث ه

های  شىق، ؾق لهیًه ی ١ًِحی همیى ؾاٌحًؿ. ؾق لهیًه ، ؾق ٘ىل ِؿوال، ِؿ و پًصاه وال ها قا ٠٭ب يگه ی ٠لمی ؾق لهیًه

اقه، و ؾق بهای ٌکنقاو، ظکىهث های ٌهىتهای هىحبؿ، ظکىهثهای ٨اوؿ، ظکىهثشىق. ظکىهث گىياگىو اشحما٠ی همیى

 ۽های بٍؿت وابىحه، پؿق ایى کٍىق قا ؾقآوقؾيؿ.ی آؼك ٬بل ال اي٭الب هن ظکىهث ایى چًؿ ؾهه

های  جك اوث، جىايایی هایماو ٬ىی هاو بیٍحك اوث، هؿیكیث ها اهكول ال بیىث وال ٬بل، ال وی وال ٬بل ؼیلی شلىجكین، جصكبه

او به هكاجب ال آو قول بیٍحك اوث، جّىقات ها ال پیٍك٨ث يىبث به آو ه هكاجب شلىجك اوث، ٬ؿقت جعكٮ ا٬حّاؾی  ٠لمی ها به

 ۾قولها ؼیلی بهحك اوث.

 پیـشفت ػلوی.2

های  ییجك اوث، جىايا یهایماو ٬ى هاو بیٍحك اوث، هؿیكیث ها اهكول ال بیىث وال ٬بل، ال وی وال ٬بل ؼیلی شلىجكین، جصكبه

هكاجب ال آو قول بیٍحك اوث، جّىقات ها ال پیٍك٨ث يىبث به آو ه ماو بیاؾهكاجب شلىجك اوث، ٬ؿقت جعكٮ ا٬حّ  ه٠لمی ها ب

 ۿقولها ؼیلی بهحك اوث.

های ا٬حؿاق ا٬حّاؾی یٯ هلث اوث. یٯ هلث با ؾاٌحى ؾايً پیٍك٨حه، ٨ًاوقی پیٍك٨حه، هن به ذكوت  ٠لن و ٨ًاوقی یکی ال پایه

ی  ؼا٘ك کلیؿی بىؾو هىؤله ٌىؾ. به ، هن ؾوحً ٬ىی هیٌىؾ قوؿ، هن آبكوهًؿ هی قوؿ، هن به اوح٥ًای ویاوی هی هی

  های هؽحل٧، گماقي  های هؽحل٧، کايال پیٍك٨ث ٠لن و ٨ًاوقی، هى يىبث به ایى هىؤله ظىاون. ال قاه
 
های هح٩اوجی قا ج٭كیبا

                                                           
 .ۼ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻالله،  بیايات ؾق هكاون بیىث و چهاقهیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًی قظمه ۻ.

 .ۺ٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺبیايات ؾق شمٟ لائكاو و هصاوقاو ظكم هٙهك قٔىی،  .ۼ

 .٨٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ۿۺ.  بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو اشكائی اوحاو ٬ن، ۽

 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ، های ٌیكال ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه  بیايات .۾

 .٨٧۽ۻ/ۼۺ/۾ۻ، های ٌیكال ؾق ؾیؿاق اواجیؿ و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه  بیايات .ۿ
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ٍحك ال آو چیمی اوث های کٍىق بىیاق بی جىاين به ٌما ٬ا١٘ايه ٠كْ کًن که وٙط پیٍك٨ث کًن و هی ٘ىق هىحمك ؾقیا٨ث هی  به

ۻکه جاکًىو به ا٘الٞ هكؾم قویؿه اوث.
  

 ی صیش كفشؿشٍع پیـشفت ػلوی اص ًمٌِ.3

ه ؾق بؽً
َّ
این، بایؿ  های چٍمگیك ٠لمی و جع٭ی٭ی به ؾوث آوقؾه های هؽحل٧ کٍىق ٠میمهاو ال پیٍك٨ث ها آيچه قا که بعمؿالل

حً ایى اوث که ال لیك ٩ِكآوقظ٩ٛ کًین. البحه هًىل جا قویؿو به ؼٙىٖ ه٭ْؿم ٨ى
ْ
ٌىؾ  يمی -ی و ٠لن ؼیلی ٨اِله ؾاقین. ٠ل

این. با ایى کٍىق کاقی کكؾه بىؾيؿ که يه ٨٭ٗ ؾوحاوقؾ ٠لمی و ٨ًآوقی، بلکه ظْحی اهیؿ آو قا هن يؿاٌحه  ٌكوٞ کكؾه -گ٩ث ٩ِك

ٌكوٞ کكؾینٖ اي٭الب اوالهی ال ایًصا واقؾ » هیّچ همكاه با يىهیؿی«ٌكوٞ يکكؾین، بلکه ال » هیچ«باٌؿ. بًابكایى، ها ال ي٭ٙه 

ه اهكول پیٍك٨ث کكؾه اوث. االو ؾق بىیاقی ال ؾايٍگاه
َّ
٘ىق که ا٨كاؾ ؼبكه و واقؾ  های ها، شىاياو ١ْ٨الًؿ و آو هیؿاو ٌؿ و بعمؿالل

اق، کىًٌ و پیگیكّی ايؿ، وٙط کاق ٠لمی و جع٭ی٭ی ؾق بیىث، وی ؾايٍگاه بمقگ کٍىق ال لعاٚ اوح١ؿاؾ، ک به هى گماقي ؾاؾه

ه پیٍك٨ث اوحاؾاو و ؾاٌحّى اوحاؾهای ؼىب، بكابك با ؾايٍگاه
َّ
ها ؼىب اوث. ایًها  های ؼىب و پیٍك٨حه ؾيیاوث. بعمؿالل

٫ به ایى کٍىق اوث. هًحها هىحبْؿاو ؾاؼلی ال یٯ ٘ك٦ و 
ْ
اهکاياجی يیىث که کىی بكای ایى کٍىق به اقه٥او آوقؾه باٌؿ؛ هح١ل

ه کٍىق هن هىح٭ل اوث و هن آلاؾ، ایى ؾايً اقشی ال ٘ك٦ ؾیگك يمیاوحرماقگكاو ؼ
َّ
ها بحؿقیس  گفاٌحًؿ. ظال که بعمؿالل

بیٍحك بكول ؼىاهؿ کكؾ. کاقی که هىئىالو کكؾيؿ، کاق ؾقوحی بىؾ. با جؿبیك و بؿوو پفیكي جىلین و ٬بىل ظك٦ لوق ايصام ٌؿ جا 

٠لیه شمهىقی اوالهی ْ٘كاظی ٌؿه بىؾ، ٌکىحه ٌىؾ. البحه ایى آ٤اّل ٬ٕیه ها  ها و ِهیىيیىث ای که ال ٘ك٦ آهكیکایی جى٘ئه

ایى کاق به همیى قوالی که جاکًىو ْ٘كاظی ٌؿه، اؾاهه پیؿا کًؿ، هیچ ایكاؾی يؿاقؾ؛ اها   اوث و کاق جمام يٍؿه اوث. اگك اؾاهه

ٌىؾ  يٍیًی کًین، ایى هی بیایًؿ و ها هن ٠٭بؼىاهی کًًؿ و وًگك به وًگك شلى  اگك ٬كاق باٌؿ ؾٌمًاو یا هكاکم ٬ؿقت، ٨موو

  ۼوشه ؾقوث يیىث و اشاله چًیى کاقی هن ؾاؾه يؽىاهؿ ٌؿ. جىلین، که به هیچ

 پیـشفت ػلوی دس فوبی تحشین.4

 چٍن  اوث. ؾق لهیًه ۻ٩های بمقگ ٠لمی ؾق ٘ىل وال  یٯ ٬لن، پیٍك٨ث 
 
اوقی کاقهایی ٌؿ که ظ٭ی٭حا ًْ ُپكکى و بكای  ٠لن و ٨

کًًؿه اوث. ی١ًی همیى والی که ؼىاوحًؿ بك هلث ایكاو وؽث  کٍىق اوث، ؼكوًؿکًًؿه وؼىٌعال  يی که ه١ح٭ؿ به آیًؿهايىا

گك پیٍگام قا با هىشىؾ ليؿه به ٨ٕا ٨كوحاؾيؿ؛  ياهیؿ قا به ٨ٕا ٨كوحاؾيؿ؛ کاوي  بگیكيؿ، شىاياو ٠میم ها، ؾايٍمًؿاو ها هاهىاقه

٬ؿقی اوث که شا ؾاقؾ یٯ هلث بكای هك یٯ ال ایًها اٜهاق  اهمیث هك کؿام ال ایًها بهپیٍك٨حه واؼحه ٌؿ.  ٨ى٪  شًگًؿه

ٌىؾ  ؼىٌعالی و ؼكوًؿی کًؿ، بكایً وكوؾ بىاليؿ، شًٍىاقه ؾقوث کًًؿ. کاقها چىو هحكاکن اوث، ؾقوث جبلی٣ يمی

٬ؿق ایى ٬ٕیه بكای   و والن بكگٍث، آوگیكؾ. و٬حی که ایى هىشىؾ ليؿه به ٨ٕا ٨كوحاؾه ٌؿ  وؼبكقوايی کاهلی هن ايصام يمی

های  ای يیىث و ظ٭ای٫ و يٍايه آوق بىؾ که اول ايکاق کكؾيؿ؛ ولی ب١ؿ که ؾیؿيؿ چاقه المللی ج١صب  ؾايٍمًؿاو ؾيیا و ياٜكاو بیى

کی کاقهای بمقگی ا  ؾقوحی و وا١٬یث قا هٍاهؿه کكؾيؿ، هصبىق ٌؿيؿ که ٬بىل کًًؿ. ؾق ظىله يصام گك٨ث والهث و ههًؿوی پٌم

اوقی ؾق هًٙ٭ه اول ٌؿین. کاقهای جؽّّی بكشىحه لیىث  که هكبىٖ به والهث هكؾم اوث. ؾق لهیًه ًْ ای ؾق ایى لهیًه ايصام  ٨

گك٨ث و ا٬الم هح١ؿؾ ؾاقویی بك ایى اوان جىلیؿ ٌؿ. ایى هماو والی اوث که بك هلث ایكاو وؽث گك٨حًؿ، بكای ایًکه او قا ال 

اوقی   های اوح١ؿاؾ بٍكی هعكوم کًًؿ. ؾق همیى وال، ؾق ظىله قؾه٨كآو  ليؿگی و ال همه ًْ اوقی   که یٯ اي٭الب ؾق لهیًه -يايى٨ ًْ ٨

٠لمّی ههن، ه٭ام اول جىلیؿ ٠لن ؾق هًٙ٭ه   اول قا ؾق هًٙ٭ه پیؿا کكؾین. ؾق همیى وال، ؾق چًؿیى ظىله  قجبه -و١ًِث اوث 

ٍاق ه٭االت ٠لمی، ؾق وك٠ث پیٍك٨ث ٠لمی، ؾق وهن کٍىق ؾق جىلیؿات ٠لمّی بىؾین. ؾق قکىقؾهای ٠لن و جىلیؿ ٠لمی، ؾق ايح

اوقايۀ ًْ ؿ  و ؾايٍصىیاو، کٍىق يىبث به وال گفٌحه وی  کل شهاو، ٌاهؿ پیٍك٨ث بىؾین. ؾق هىاب٭ات ٠لمّی ٨ ؿ ٌق یٯ ؾِق

، ها اهىال ؾايٍصى ؾاقین. وپًس بكابك اول اي٭الب ، ج١ؿاؾ ؾايٍصى به ٬ؿقی ا٨مایً پیؿا کكؾ که بیىثۻ٩ؾاٌث. ؾق وال

  های ٠ٝین هلث ایكاو اوث. ؾقظىله پًس بكابك اول اي٭الب، ؾايٍصىیاو ؾق کٍىق ه٥ٍىل جعّیل هىحًؿ. ایًها پیٍك٨ث و بیىث
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ای، کٍىق جىايىث به  های يى، ؾق گیاهاو ؾاقویی، ؾق ايكژی هىحه های بًیاؾی، ؾق ايكژی هعیٗ لیىث، ؾق ولىل  آب، ؾق ظىله

جالي ؼىؾ قا بىیس کكؾيؿ جا   ای بمقگی ؾوث پیؿا کًؿ. ایًها همه هكبىٖ به آو والی اوث که ؾٌمًاو هلث ایكاو همهه پیٍك٨ث

 ۻهلث ایكاو قا ال کاق بیًؿاليؿ.

 تَلیذ ػلن شفت دسـپی.5

ق ها ؾق پیٍك٨ث کًًؿ، هٍاقکث کٍى المللی ا٠الم هی جىلیؿ ٠لن، ٘ب٫ آهاقهایی که هكاکم هحؽُّ شهايی و هكاکم بیى  ؾق ٠كِه

ؿ هكؾم ؾيیا هىحین و کٍىقی که ب١ؿ ال ها ؾق ایى  ؿ اوث؛ ؾق ظالی که ها یٯ ؾِق ٠لمی و جىلیؿ ٠لن ؾق ؾيیا بیً ال یالؾه ؾِق

ؿ پیٍك٨ث ؾاٌحه اوث. بًابكایى پیٍك٨ث کٍىق ؾق ٠كِه های هؽحل٧،  هًٙ٭ه بیٍحكیى يّیب قا ؾاٌحه اوث، کمحك ال ًٌ ؾِق

ٌاءالله بایىحی اؾاهه پیؿا کًؿ. آيچه که ؾق  آلىؾ وهمكاه با شؿیث و همث، او ایى ظكکث ٌحابؾه اوث.بعمؿالله ؼیلی ؼىب بى

جكیى کاقهای ؾٌمًاو هلث ها و کٍىق ها ؾق  اواوی  کًؿ ایى اوث که ال شمله هىائل کٍىق ايىاو هٍاهؿه هی  هصمى٠ه  ٠كِۀ

ايعّاقات   ویاوی هن ١٨الًؿ، ؾق ٠كِه  ٨كهًگی هن ١٨الًؿ، ؾق ٠كِه  ه٭ابله با کٍىق ها، هىائل ا٬حّاؾی اوث. البحه ؾق ٠كِه

 ۼا٬حّاؾی ١٨الیث بىیاق لیاؾی ؾاقيؿ.  ٠لمی هن ١٨الًؿ، اها ؾق ٠كِه

 خْبىدس  تشیي سؿذ ػلوى ػشیغ.6

ٌحاب بیٍحكی  قول هن به پیٍك٨ث و ج١الی ظكکث ؼىبی قا آ٤ال کكؾه اوث. البحه ایى ظكکث که قول  کٍىق ها بعمؿالله ؾق شاؾه

های هىئىالو و هلث ؾق ٘ىل والیاو هحماؾی اوث؛ اها ؼىٌبؽحايه ایى ظكکث هكچه  گك٨حه اوث، ياٌی ال لظمات و جالي

 ۽گفٌحه اوث، ٌحاب بیٍحكی پیؿا کكؾه اوث.

ؿ ٠ل وكیٟ -ایى گماقي هكبىٖ به هكاکم ٠لمی ؼىّؾ ها يیىث   -بك اوان گماقي هكاکم ٠لمی ه١حبك ؾيیا  می شهاو، جكیى ٌق

 بكابك بىؾ با وال  ۺ٩گیكؾ. ؾق وال  اهكول ؾق ایكاو ؾاقؾ ايصام هی
 
هیالؾی، گماقي هكاکم ٠لمی ه١حبك ایى اوث که  ۻۻۺۼکه ج٭كیبا

ؿ ٠لمی و پیٍك٨ث ٠لمی ۺۻۺۼهلث ایكاو يىبث به وال ٬بل، ی١ًی وال   ۻۻۺۼؾق وال  ؿ ا٨مایً  هیالؾی، ٌق اي بیىث ؾِق

گ٩حًؿ  کكؾيؿ و هی بًؿی هی چیىث؟ ؾق ٌكایٙی که ؾٌمًاو هلث ایكاو بك قوی و٭ىٖ هلث ایكاو ٌٖك ؾاٌحه اوث. ه١ًای ایًها

ایى هن بال  -ؾهًؿ شىقی ٠مل کكؾه اوث. گماقي هی کًًؿه قا بكای هلث ایكاو ؾق يٝك گك٨حین، هلث ایكاو ایى های ٨لس ها جعكین

ه٩ؿهن اوث. ایى،   اول وٙط ٠لمی، و ؾق کل شهاو ؾق قجبه  قجبهکه ؾق هًٙ٭ه، ایكاو ؾق  -گماقي هكاکم ٠لمی ه١حبك ؾيیاوث

  ۾کًًؿ. شىق ا٠حكا٦ هی کًًؿ؛ ایى قا ایى گماقّي کىايی اوث که اگك بحىايًؿ گماقي ؼال٦ ٠لیه ها بؿهًؿ، اهحًاٞ يمی

يىیؿ پكجاب   که هاهىاقه -٨ًاوقی پیٍك٨ث کكؾین، ؾق يايى٨ًاوقی پیٍك٨ث کكؾین، ؾق هىا٨ٕا پیٍك٨ث کكؾین ، ها ؾق لیىثۺ٩وال 

ؿ هعّىل وال ای پیٍك٨ث کكؾین، که ٤ًی ؾق ١ًِث هىحه -ٌؿ ؿ،  اوث. ایى ٤ًی ۺ٩والی بیىث ؾِق والی بیىث ؾِق

بایؿ بكای هكکم اجمّی آلهایٍگاهی  ها و ؾیگكاو بكای جىلیؿ آو ٌكٖ گفاٌحًؿ. ها هی آهكیکایی ٨٩هماو چیمی اوث که ؾق وال 

ؿ جهیه هی وهاوث، اوقايیىم ٤ًیجهكاو که هال قاؾیىؾاق  کكؾین؛ چىو وىؼث بیىث ؾقِؿهاو جمام ٌؿه بىؾ. آيها  ٌؿه بیىث ؾِق

ها ؾولث  ایؿ، ؼاقز ب٩كوحیؿ؛ اها ها ٬بىل يکكؾین. آهكیکایی بكای ایى کاق ٌٖك گفاٌحًؿ و گ٩حًؿ بایؿ اوقايیىهی قا که جىلیؿ کكؾه

ؾق  بث کًًؿ، هیايه قا بگیكيؿ؛ چیمی هىقؾ جىا٫٨ به وشىؾ بیایؿ. ها ٬بىل کكؾین.بكلیل و ؾولث جكکیه قا واوٙه کكؾيؿ که با ها ِع

وىؼث قا ؾق کٍىق ايصام ؾاؾيؿ؛ که اگك هى بؽىاهن آو قا هن ٌكض بؿهن،   ای، جىلیؿ ٩ِعه ، ؾق همیى ١ًِث هىحهۺ٩وال 

، آو و٬حی  ٘ىاليی هی
 
ؿ قا به قوویه  که ِعبث جباؾل اوقايیىم جىلیؿ ؾاؼل بىؾ، هی ٌىؾ. اشماال گ٩حًؿ اوقايیىم وه و يین ؾِق

ؿ کًؿ؛ او بؿهؿ به ٨كايىه، ٨كايىه ٩ِعهۺۼبؿهیؿ، قوویه  وىؼث ؾقوث کًؿ، بؿهؿ به ٌما؛ ی١ًی ه٩ث ؼاّو قوحنٖ   ؾِق

کًین؛ همث کكؾيؿ، ؾقوث کكؾيؿ، گماقي ؾاؾيؿ،  ؾايٍمًؿاو ها، شىاياو ها گ٩حًؿ ها ؼىؾهاو ایى ٩ِعه وىؼث قا ؾقوث هی
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بًیاو؛ ایًها  ا٨مایً ًٌ بكابكی ؾاقوهای يىجكکیب، ا٨مایً ِاؾقات کاال و ؼؿهات ؾايً اوث. ۺ٩او ؾاؾيؿ. ایى هال وال يٍ

اوث. ایًها پیٍك٨ث ٠لمی اوث، پیٍك٨ث » وال شهاؾ ا٬حّاؾی«اوث. ایًها بؽٍی ال ؾوحاوقؾهای  ۺ٩همه هكبىٖ به وال 

ؼؿهات   ث، اها ؾاقای جؤذیك هىح٭ین ا٬حّاؾی بكای کٍىق اوث. ؾق لهیًها٬حؿاق ٠لمی کٍىق او  ٨ًاوقی اوث، يٍاو ؾهًؿه

ها هماق ؼايه و هىکى واؼحه ٌؿ و ؾق اؼحیاق هكؾم ٬كاق گك٨ث. ایى آهاقها، آهاقهای بمقگی اوث؛ آهاقهای ههمی  ا٬حّاؾی، ؾه

پیٍك٨ث و ٠ؿالث   ؾهه  . ایًها ٘لی١هها واؼحه ٌؿ ها و آلاؾقاه ها واؼحه ٌؿ، بمقگكاه اوث. هىکى قووحایی واؼحه ٌؿ، شاؾه

اي اوث. ؾق ه٭ابل با ایى ؾٌمًاو، ؾق ه٭ابل با ایى  ؼىاهؿ بىؾ؛ ایى ٘لی١ه» پیٍك٨ث و ٠ؿالث  ؾهه«اوث. ها گ٩حین ایى ؾهه، 

 ۻها قا به وشىؾ بیاوقؾ. بؿؼىاهاو ٠ًىؾ و ؼبید، ایى هلث ١٨ال و پكيٍاٖ جىايىحه اوث ایى پیٍك٨ث

 یت ٍ ًَآٍسخاللیّ.7

ث ی ٠مىم  ی شىاياو و قوظیه جكیى کٍىقهاوث. به بكکث اي٭الب، قوظیه کٍىق ها ال لعاٚ شم١یث شىاو کٍىق، یکی ال پك٨ِك

ث ابحکاق و ؼال٬ْیث  ی کاق و ابحکاق و ؼال٬ْیث هكؾم، قوظیه ی ٠لمی، ؾق  ؾق لهیًه  اوث. ٬بل ال اي٭الب، به شىاو و ٤یك شىاو ٨ِك

ا٠حًایی هىاشه بىؾ. اها اي٭الب يیكوی اوح٭الل و  ٌؿ و ابحکاقات با بی ابحکاقات گىياگىو ؾاؾه يمی ی ی ١ًِحی و ؾق لهیًه لهیًه

ث يیكوی اْجکاء به ي٩ه و ا٠حماؾ به ؼىؾ قا ؾق شاه١ه های بمقگ اوث. ها شم١یحی با ی ها ليؿه کكؾ؛ لفا ایى قوظیه هن یکی ال ٨ِك

کًًؿ که ؾق وكيىٌث کٍىق  ٨ی، همیى شم١یث شىاو و آظاؾ هلث اظىان هیای ؾاقین. ال ٘ك  ایى همه شىاو و با چًیى قوظیه

ی کىايی اوث  وویله ی کٍىق به کًًؿ و ؾق وا٬ٟ ظكکث و اؾاقه کًًؿ؛ هىئىاليی قا گمیًً هی هایی قا ايحؽاب هیؾؼیلًؿ. ؾولث

 ۼکه هكؾم ؾق ايحؽاب آيها ي٭ً ؾاقيؿ.

 جىِیه هی لن ظكکث هیی کىايی که ؾق قاه ٠ ی شىاياو و همه هى به همه
 
حه کًًؿ، هئکؿا ی ٠لن و جع٭ی٫ و يىآوقی ؾق  کًن که ٌق

،  و آ٨كیًً ؾقويی و ظ٭ی٭ی ؼىؾ قا قها يکًًؿ. ١٨الیث و ابحکاق و يىآوقی و ؼال٬یث  ؾايً و ليؿه کكؾو قوض ابحکاق و ؼال٬یث

ق گفٌحه ؾق کٍىق ها و اهكول ؾق بىیاقی ال های ٬ؿقت ؾ های ؾوحگاه يٍايؿه اوان پیٍك٨ث ايىاو و ليؿگی ايىايی اوث. ؾوث

قا به کٍىقی  یی بیًیؿ کاقؼايه کًًؿ ج٭لیؿ قا شایگمیى ١٨الیث و ابحکاق کًًؿ. ٌما هی ی ایى هًٙ٭ه و١ی هی کٍىقهای وابىحه

ؿ و ؼال٬یث -گیكيؿ گما٨ی هن ال آو کٍىق هی البحه پىل -ؾهًؿ هی يىآوقی و   اها ابحکاق ٠مل ؾوث ؼىؾ آيهاوث؛ اهکاو ٌق

ؿ ؾاؾيؿ يیكوهای بااوح١ؿاؾ ؾاؼلی ؾق ایى هیؿاو ٘ىق بىؾ؛ اشاله يمی ؾهًؿ؛ کماایًکه ؾق ایكاّو ٘ا٤ىجّی ؾیكوّل ها ایى يمی ها ٌق

 ۽کًًؿ و پكوقي یابًؿ.

بیاوقؾ، ؼىؾ و با شىًٌ ؾقويی به وشىؾ   اهکاياجی که شمهىقی اوالهی جىايىحه اوث با ٬ؿقت، با ابحکاق، با اوح٩اؾه ال ؼال٬یث

های گىياگىو هن که شای ؼىؾ ؾاقؾ و قوٌى اوث، های گىياگىو ٠لمی و ٨ًاوقی و پیٍك٨ث ها قا ؼیكه کكؾه اوث. ؾق لهیًهچٍن

ها همه ؾق ؾوقاو جعكین و ؾق ؾوقاو ٨ٍاق، به ؾوث هلث ایكاو آهؿ. ی١ًی  ای اوث. ایى ی ايكژی هىحه اي ایى هىؤله که یٯ يمىيه

 ۾يکكؾ، بلکه اذك ٠که کكؾ؛ يیكوهای ؾقويی قا به ٨کك واؾاٌث و به ظكکث واؾاق کكؾ. ها يه ٨٭ٗ اذكیجعكین

 ثبص ؿذى ساُ اًذیـیذى.8

 چًیى اشاله  ايؿیٍیؿو  اهكول به بكکث اي٭الب، قاه
 

ٌؿ. ٌما ببیًیؿ ٬بل ال  ای ؾاؾه يمی بال ٌؿه اوث؛ اها یٯ قول بىؾ که اِال

 ایى ٨کك قاه يؿاٌث که یٯ ایكايی همکى اوث بحىايؿ ؾق واؼحى ٠لمی کٍىق اي٭الب، ؾق همیى هعیٗ ؾايٍگاهی کٍىق، 
 

اِال

ی ؾق  ؼىؾ، با اوح٭الل ظكکث کًؿ. ب١ٕی ال ٌما ؾووحاو گ٩حیؿ و ؾقوث هن گ٩حیؿ که بكياهه های ٠لمی و جعّیلی و آهىٌل

ا اوحرماق يمایًؿ، ْ٘كاظی کكؾه بىؾيؿ و کٍىق ها چیمی بىؾ که ؾیگكاو بكای کٍىقی که بایؿ همیٍه ال آو اوح٩اؾه کًًؿ و آو ق 

ٌؿ. ٨كهًگی هن ؾق کًاقي وشىؾ ؾاٌث؛ ٨كهًگ وابىحگی ٠لمی و ٠ملی به ٤كب و بمقگ ايگاٌحى ٤كب؛ به  هماو ٠مل هی
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 يمی
 

 او قا ٠٭ب گفاٌث. اي٭الب آهؿ ایى ٌىؾ به وایه ٘ىقی که اِال
 

هن ها قا به  ی او قویؿ؛ چه بكوؿ که به ؼىؾ او قویؿ و اِال

 لؾ.

ها ٔای١اجی هن ؾاقؾ که ؾووحماو  ٌىؾ. البحه ایى پكوقی و قاه یا٨حى به المپیاؾهای شهايی هٍاهؿه هی اهكول ؾق ایى کٍىق، يؽبه

هایی که ؾيبال ٨کك و ـهى و ه٥ّم کاقآهؿ یوال و کمپاي های پىل ها و آواو کكؾو کاق ؾوحگاه اٌاقه کكؾيؿ: ه١ك٨ی کكؾو چهكه

ی شكأت و شىاقت  ؾهًؿه ی ها بىؾ؛ يٍاو پكوقی ؾق شاه١ه ؼىؾ یٯ ظكکث ٠لن ؼىؾی كبایًؿ؛ اها ایى ظكکث بههىحًؿ جا آيها قا ب

 ۻجىايًؿ. های ٠لمی، ؼىؾ قا يٍاو ؾهًؿ و اذبات کًًؿ که هیی شىاو ها بىؾ؛ بكای ایًکه بحىايًؿ ؾق هیؿاو کٍىق و ٘ب٭ه

 قتشثیت ًیشٍی هتخلّ.9

بایىث ؼیلی  -٘ىقکه ؾووحاو گ٩حًؿ هماو -بًیاو ؾايً  ه جكبیث يیكو، بؽّىَ ؾق ًِایٟی آؼك قا هن بکًن: ب ایى جىِیه

ای ها ا٘الٞ ؾاقین، ؾق بؽً قویاو ال  ها ؼىٌبؽحايه ایى کاق ٌؿه اوث. ؾق بؽً ايكژی هىحهاهمیث ؾاؾ. ؾق ب١ٕی ال بؽً

های هع٭٫ ايصام گك٨حه. بایىث به ایى ؾق بؽًيمؾیٯ ا٘الٞ ؾاقین که جكبیث يیكوی هاهك، يیكوی کاقآهؿ، يیكوی ؾايٍمًؿ و 

 ۼکكؾ.  هؽحل٧ جىشه

 ّب لجل اص اًمالة ٍهؼیت داًـگبُ.11

 هااستما کیفی دايؾگاٌ.11.1
بمقگی کكؾ. به يٝك هى بمقگحكیى ؼؿهث اي٭الب به ؾايٍگاه ؾو چیم بىؾ: یکی ایًکه اظىان   اي٭الب هن به ؾايٍگاه ؼؿهات

گاه ؾاؾ و ؾايٍگاه قا ال قو به بیگايه ؾاٌحى و هصفوب و هبهىت بیگايه بىؾو و ه١٩ًل ؾق ه٭ابل بیگايه هىْیث هىح٭ل هلی قا به ؾايٍ

ی  گىيه بىؾ. ؾوم ایًکه ؾايٍگاه قا با هكؾم آٌحی ؾاؾ. ؾايٍگاّه ٬بل ال اي٭الب، یٯ شمیكه ایى  ال اي٭الب  بىؾو يصات ؾاؾ. ٬بل

ال ٠ًاِك اوحرًائّی اوحاؾ و ؾايٍصىی هئهى و هح١ْهؿ و ؼىب که بگفقین، ؾق آو  ا٨حاؾه ؾق هیاو ا٬یايىن ؼكوٌاو هكؾم بىؾ. جٯ

ٌؿیؿ، بایؿ به ٨كهًگ ٠مىهی، به ایماو ٠مىهی، به  گىيه بىؾ که اگك ٌما به ؾايٍگاه واقؾ هی هى٬ٟ هعیٗ ٤الب ؾايٍگاه ایى

کركیث بمقگی ال اوحاؾ و ؾايٍصى، هعیٗ کكؾیؿ. هعیٗ ؾايٍگاه بكای ا های هكؾهی پٍث هیبىحگی باوقهای ٠مىهی و به ؾل

 ٌؽّی بىؾ. ٤یك ال ٠ْؿه ؾ٤ؿ٤ه
 
های ٌؽّی بىؾ.  ی وایك ا٨كاؾ، ؾ٤ؿ٤ه ؾ٤ؿ٤های که ویاوی و هباقل بىؾيؿ،  های ِك٨ا

جكیى آقلو بكای یٯ ؾايٍصى ؾق آو هًگام ایى  کكؾيؿ. ههن ی ؼىؾٌاو قا ظه يمی های اشحما٠ی يؿاٌحًؿ و ؾقؾهای شاه١ه ؾ٤ؿ٤ه

ؼىاوث يىآوقی کًؿ.  ای به ؾوث آوقؾ و ؼىؾي قا به ؼاقز ال هكلها بكوايؿ. ؾايٍگاه هصفوب ٤كب بىؾ و يمی که بحىايؿ وویله بىؾ

يه ایًکه اوحاؾ و ؾايٍصى هیل به ایى ه١ًا يؿاٌحًؿ؛ ٨كهًگ ٤الب بك ؾايٍگاه، ایى ٨كهًگ يبىؾ. ٨كهًگ وابىحگی بىؾ که قژین 

٨کكاو هكؾهی  ٨کكی ؾاٌحًؿ، قوٌى ی قوٌى کكؾ. کىايی هن که ؾق ؾاؼل ؾايٍگاه ؾا٠یه یجكویس ه ٌاه هن آو قا به ٌْؿت

ی ال هكؾم بىؾيؿٖ بىیاقی ال آيها ب١ؿ ال اي٭الب ق٨حًؿ و اهكول ؾق کٍىقهای اقوپایی بالهن  ای و بكیؿه ٨کكهای کا٨ه يبىؾيؿ؛ قوٌى

یى و١ٔی ؾاٌث. اي٭الب، ؾايٍگاه قا ال ایى ؾو آ٨ث بمقگ هاوثٖ ؾايٍگاه چً ايؿ و بیٍحكیى هعیٍٙاو، هعیٗ کا٨ه ای کا٨ه

يصات ؾاؾ؛ ؾايٍگاه قا ؼىؾايؿیً، هىح٭ل، ؾاقای ا٠حماؾ به ي٩ه، ؾاقای ٬ؿقت جىلیؿ جىلیؿ ٨کك و جىلیؿ ٠لن هكجبٗ با ٬ٍكهای 

ؾم ٬كاق ؾاؾ. ایى اهمیث های هىشىؾ هیاو هك  ها و شاـبهها و ٫ٍ٠بىحگی هؽحل٧ هكؾم، هكجبٗ با ٨كهًگ هكؾهی و هْحّل به ؾل

۽بىیاق لیاؾی ؾاقؾ.


                                                           
/ ٧ۺ/ ۽ۺ، ۻ٨۽ۻو  ۺ٨های وكاوكی وال بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال بكگمیؿگاو المپیاؾهای شهايی و کٍىقی و ا٨كاؾ همحال آلهىو ۻ.

 .ۻ٨۽ۻ

 .٨٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ٦ۻ بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال کاقآ٨كیًاو وكاوك کٍىق، ۼ.

 .٧٩۽ۻ/ ۼۻ/ ٩ۺ. بیايات و پكوً و پاوػ ؾق شمٟ ؾايٍصىیاو و اواجیؿ ؾايٍگاه ١ًِحی اهیك کبیك، ۽
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 یخُدباَسی ػلم.11.2

واله اگك ؼىؾباوقی يؿاٌحین، پؿّق ایى هلث  ؼىؾباوقی ؾق ٠لن، ویاوث و ؾق ؾ٨اٞ ال کٍىق به ها کمٯ کكؾ. ؾق ؾوقاو شًگ هٍث

و ا٠ح٭اؾ و اْجکاء ؾاٌث. یٯ لٍکك قا به واله به ؼىؾي باوق  وپًس ؾقآهؿه بىؾ و ایى کٍىق پاهال ٌؿه بىؾ. همیى بىؾ که شىاو بیىث

کكؾ و کاقهای  کكؾ، ا٬ؿام هی کكؾ، ظكکث هی پكؾاؼث، آهاؾه هی واؼث، هی ق٨ث هی وپكؾيؿ؛ هی واله هی وپًس یٯ شىاو بیىث

٠لمی  هایکًًؿ؛ شىاياو ها پیٍك٨ث های ها اهكول کاق ٠لمی هیؾاؾ. اهكول ایى ؼىؾباوقی وشىؾ ؾاقؾ. ؾايٍگاه بمقگ ايصام هی

 ۻ. های ٠لمی ها ؾيیا قا يگكاو کكؾه اوث؛ ایى به بكکث اي٭الب اوثهایی پیٍك٨ثکًًؿ؛ ؾق بؽً هی

ام؛ ب١ٕی ال ١ٙ٬ات هىاپیماهای يٝاهی ها قا که  ی ٠لن و ٨ًاوقی کٍىق به ٘ىق کاهل به ٤كب بىؾ. باقها گ٩حه ٬بل ال اي٭الب، جکیه

ؾاؾيؿ ههًؿویى ؾاؼلی يیكوی هىائی ایى ١ٙ٬ه قا بال کًًؿ،  ض ٌىؾ، اشاله يمیؼكاب ٌؿه بىؾ، وائیؿه ٌؿه بىؾ، بًا بىؾ اِال

بكؾيؿ آهكیکا، یکی به  گفاٌحًؿ جىی هىاپیما، هی ببیًًؿ چی هىث، چه بكوؿ به ایًکه به ٨کك ؾقوث کكؾيً بی٩حًؿ. ١ٙ٬ه قا هی

وشىؾ ؾاٌث، ١ًِث هىيحاژ هعٓ بىؾ، بؿوو کكؾيؿ. ١ًِحی که  آوقؾيؿ؛ یا اگك بًا بىؾ اِالظً کًًؿ، اِالظً هی شایً هی

همه ؾايٍمًؿ، ؾايٍمًؿاو  هیچ ابحکاقی. ب١ؿ ال اي٭الب، ؼىؾباوقی ٠لمی و ا٠حماؾ به ي٩ه هلی به وشىؾ آهؿ؛ ظٕىق ایى

حه های هؽحل٧، هٍاهؿه ٌؿ. اهكول ها ؾايٍمًؿايی ؾق ؾاؼل کٍىق ؾاقین که ؾق وٙط شهاو، ٌبیه آيها و  بكشىحه و بمقگ، ؾق ٌق

 هن شىاو. يٝیك آيها ٬ابل
 
ًؿ؛ ج١ؿاؾ ه١ؿوؾی هىحًؿ. ؾايٍمًؿاو ها پیً ق٨حًؿ؛ ٤البا ۼٌماٌق



حه ؾق ٠كِه های هح١ؿؾ ٠لمی و جع٭ی٭ی، ٨كاگیك  ی ؾايً و جع٭ی٫: ؾه بكابك ٌؿو کمیث ؾايٍصىیی، پیؿایً و گىحكي ٌق

و ا٠حماؾ ب٩ًه اوث که   ل ذمكات هماو ؼىؾباوقیٌؿو جعّیالت ٠الی، بكول اوح١ؿاؾهای ؾقؼٍاو ؾق هیؿاو ابحکاق و اؼحكاٞ ا

های ٨كهًگی و ؾیًی و ویاوی يیم ظٕىق ؾايٍصىیاو و ؾايٍگاهیاو ؾق  ی ؾايٍگاهی بؽٍیؿ. ؾق ٠كِه اوالهی به شاه١ه  اي٭الب

ث ٩ِا و ج١بؿ  های اوالهی و قوض و واليؿگی، و پایبًؿی به آقهاو٨ٍايی ؾق هیؿاو ؾ٨اٞ  های ؼؿهث به يٝام اوالهی و شاو٨ِك

۽گیكی اي٭البی و هعّىل ؾقن شاوؾاو اهام بمقگىاق اوث. ؾق ٬ٍك ٠ٝیمی ال ؾايٍصىیاو و اواجیؿ، ال آذاق هماو شهث


گفاقی و وكپكوحی ؾايٍگاه کٍىق قا بك ٠هؿه ؾاٌحًؿ، ؾق  کىايی که پیً ال ؾهیؿو شمهىقی اوالهی، پًصاه وال ویاوث

کكؾيؿ. ؾايٍگاه هٙلىب آياو  ا که اي٭الب ؾق بكابك ؾايٍگاه گفاٌث، ؾيبال هیی ه٭ابل قاهی ق  های ؼىؾ ي٭ٙه گیكی شهث

آهىل و پیكو ٤كب باٌؿ.  ؾايٍگاهی بىؾ که يه جًها ؾق ٠لن، بلکه ؾق ٨کك و ٨كهًگ و يیم ؾق آقلوها و پىًؿها، وابىحه و ؾوث

هن يه ٨٭ٗ ؾق ٠لن و ٨ًاوقی، بلکه ظحی ؾق اؼال٪ و  های قائس ؾق ٤كب، آو ها و يٝكیه چىو و چكا ال ٨كٔیه جاذیكپفیكی و جب١یث بی

پىًؿیؿ و آو قا  ی اِلی ؾايٍگاهی بىؾ که يٝام وابىحه و ٨اوؿ پهلىی هی ویاوث و هًك و ق٨حاق و آؾاب ليؿگی، ٌاؼّه

والهی و هلی ی کالو آو قژین، بایؿ شلىؾاق ظكکث ایكاو به ومث ولب هىیث ا کكؾ، و ؾايٍگاه ؾق بكياهه قیمی و اشكا هی بكياهه

ٌؿ. ؼىیً هی

هايؿگی ٠لمی کٍىق ؾق ؾوقاو بیً ال پًصاه وال ظکىهث قژین ٨اوؿ همچىو وهن بمقگی ال  ٌٯ بؽً ههمی ال گًاه ٠٭ب بی

گىيه  کىايی اوث که ؾايٍگاه کٍىق قا آوی چًیى ج٩کكی پكوقي یا٨حه بىؾيؿ، بك ؾوي  لیا٬حی کاقگماقاو آو قژین که ؾق وایه بی

کكؾيؿ. قیمی هی بكای آو بكياهه ؼىاوحًؿ و هی

های اوالهی، اوح٭الل، و پایبًؿی به اقلي، و ابحکاق، و  گیكی ؾايٍگاه قا یکىكه ؾگكگىو کكؾ و ؼىؾباوقی اوالهی، شهث  اي٭الب

۾و شهاؾ ٠لمی، و آلاؾی ال اواقت و جب١یث، قا شهث اِلی آو ٬كاق ؾاؾ.


                                                           
 .ۼ٨۽ۻ/٨ۺ/۽ۼ، ی جهكاو های يمالشم١ه . ؼٙبهۻ

 .٨٩۽ۻ/ ۻۻ/ ۿۻهای يمال شم١ه جهكاو ؾق والكول ٌهاؾت ظٕكت ٠لی بى هىوی الكٔا ٠ٕلیه الىالمٔ،  . ؼٙبهۼ

 .٧٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۼۻی ؾايٍگاهیاو و ؾايٍصىیاو ؾق جصلیل ال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ،  همائی ویژه. پیام به گكؾ۽

 .٧٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۼۻی ؾايٍگاهیاو و ؾايٍصىیاو ؾق جصلیل ال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ،  پیام به گكؾهمائی ویژه ۾.
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 ت َ يُآَسی خاللیّ .11.3
ی ٠لمی و ١ًِحی پیٍك٨حه با اجکاء به يیكوی ؼىؾ  ايؿ که به ایى قجبه بمقگ ها، ایى اهحیال قا پیؿا کكؾهشىاياو ٠میم ها، هلث 

های هىحکبك ها که ؾولثای بكای ؾیگك هلث قویؿيؿ؛ وابىحگی ایصاؾ يکكؾيؿ، بلکه ایى ْٔؿ وابىحگی اوث. همیى ايكژی هىحه

کًؿ،  هی  کًؿ، يىآوقی شىٌؿ، ابحکاق هی ایكاو که ؼىؾ ال ؾقوو هی ؾهًؿ، هىشب وابىحگی اوث؛ اها بكای هلث ها هی به آو

ّٟ وابىحگی اوث. و جىلیؿ هی  ؼىؾي ؼال٬یث  ۻکًؿ، هىشب ٬ٙ

ٌىؾ، ؾق هك هیؿايی که هلث ایكاو بصؿ  ٌىؾ، ؾق هیؿاو ویاوث واقؾ هی اهكول هلث ایكاو ؼىؾ قا باوق ؾاقؾ؛ ؾق هیؿاو ٠لن واقؾ هی

های ٠لمی، ؾق ٬ؿقت ویاوی، ؾق ٠مت یگیكؾ. ؤٟ اهكول هلث ها ؾق يىآوق ها ٬كاق هیؿم هلثٌىؾ، ؾق ٩ِى٦ ه٭ واقؾ هی

المللی، با ؾوقاو ٬بل ال اي٭الب ٬ابل ه٭ایىه يیىث؛ ایى هلث بیؿاق ٌؿه اوث، ليؿه ٌؿه اوث؛ ایى به ؼا٘ك اي٭الب اوث.  بیى

جك ؼىاهؿ بىؾ؛ همچًايی که ؼىؾ  ليؿه  و ابحکاق و ؼال٬یث  وقیجك و پىیاجك باٌؿ، قوض يىآ ایى قوض اي٭البی، هكچه ؾق هلث ليؿه

 ۼاي٭الب هن یٯ يىآوقی بمقگ بىؾ.

های هحماؾی ؾٌمًاو اوالم جبلی٣ ی ه٭ابل آيچه که وال هلث اوث؛ ؾقوث ي٭ٙه  و يىآوقی  اي٭الب اوالهی کمٯ به ؼال٬یث

با پیٍك٨ث هًا٨ات ؾاقؾ؛ باهن والگاق يیىث. اگك هلحی بؽىاهؿ ؾاقی  کكؾيؿ که ؾیى شىق وايمىؾ هی کكؾيؿ. ؾٌمًاو اوالم ایى هی

پیٍك٨ث پیؿا کًؿ، بایؿ ال ؾیى ؾوث بکٍؿ، بایؿ بكوؾ به ؾاهى ٤كب و ؼىؾ قا وكجاپا به قيگ ٤كبی ؾق بیاوقؾ جا بحىايؿ پیٍك٨ث 

 ۽کًؿ.

 ػلمیتُاو هضاػف .11.4
ؼىاهن به ٌما ایى قا بگىین که  ی اهكیکا يیىث؛ اها هى هی لهوا ی ها به ٬ؿق وك٠ث ٠لمی ؾویىث واله ؾه  ٠لمی وك٠ث پیٍك٨ث

اي، با ایمايً، با اظىان اوح٭اللً، با اظىان ٠ْمجی که اهكول ؾق هلث ایكاو و بؽّىَ ؾق  ؾايٍصىی ایكايی، با هىٌمًؿی

 ۾ؿ.شىاياو و ؾايٍصىیاو ها هىث، اگك وی وال کاق کًؿ، اهیؿ هىث که به ٬ؿق ِؿ واّل ؾیگكاو پیٍك٨ث کً

 تؼذاد دايؾدُ َ هشاکض ػلمیافضایؼ .11.5
آو قول ؾق شم١یث وی و پًس هیلیىيی کٍىق، ٬بل ال اي٭الب، ِؿ و پًصاه هماق ؾايٍصى بىؾ؛ اهكول شم١یث ٌؿه اوث ؾو بكابك، 

ت ؾايٍگاه، ج١ؿاؾ ؾايٍصى ٌؿه اوث بیىث بكابك، بلکه وی بكابك؛ ایى ی١ًی جىشه به ٠لن. کركت ؾايٍصىیاو، کركت اواجیؿ، کرك

هائی وشىؾ ؾاٌث ای، یکی، ؾو جا، پًس جا، گاهی ؾه جا ؾايٍگاه وشىؾ ؾاقؾ. آو قول اوحاو ٬ابل جىشه اوث. ؾق هك ٌهك ؾوقا٨حاؾه

ها، ؾق هك ٌهكي، چًؿ ؾايٍگاه، گاهی قویؿ؛ اهكول ؾق هماو اوحاو هایً به ٠ؿؾ ايگٍحاو ؾو ؾوث يمی که ج١ؿاؾ ؾبیكوحاو

ؾاقؾ. ایى، ظكکث ٠ٝین هلث ایكاو اوث که به بكکث اي٭الب و با همث شىاياو و همث هىئىالو، ؾق ٘ىل چًؿیى ؾايٍگاه وشىؾ 

 ۿ. ایى وی و چًؿ وال اج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث؛ ایًها ظىاؾخ ههمی اوث

ی  ی ٠لمیهها های ٠لمیه. هن ظىله ها و ظىله یکی ؾیگك ال ي٭اٖ ٬ْىت ها، اقج٭اء کْمی و کی٩ی هكاکم ٠لمی هاوث؛ ی١ًی ؾايٍگاه

ها    ها ي٭اٖ ٬ْىت هاوث، و هك کؿام ال ایىهای ها. ایى ها ال لعاٚ کْمی و ال لعاٚ کی٩ی اقج٭اء پیؿا کكؾه اوث، هن ؾايٍگاه

 ٦ها هن ي٭اٖ ٬ْىت لیاؾی ؾاقین.٘لبؿ، آهاقهائی ؾيبالً هىث، و ٤یك ال ایى های ٘ىاليی هیٌكض

                                                           
 .٨٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻهٔ ، . بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب ؾق هكاون يىلؾهمیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕق ۻ

 .٨٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب ؾق هكاون يىلؾهمیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ ، ۼ

 .٨٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب ؾق هكاون يىلؾهمیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ ، ۽

 . ٧٧۽ۻ/ۼۺ/ۼۼ، ی پكوً و پاوػ ؾايٍگاه جهكاو . بیايات ؾقشلىه۾

 .ۼ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻاللهٔ،  . بیايات ؾق هكاون بیىث و چهاقهیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقظمهۿ

 .ۺ٩۽ۻ/ ۻۻ/ ۾ۻهای يمال شم١ه جهكاو + جكشمه ؼٙبه ٠كبی،  . ؼٙبه٦



 ۿ٧ۼ

 

 

 زشکت ػظین يخبگايی دس يهضت تُلیذ ػلن.11.6
شىق  کكؾ که ایى ِعًه ایى های بىیاق ههن ؾیگكی که هكؾم ٠میم ها ؾق آو ي٭ً ای٩ا کكؾيؿ و کىی هن جّىق يمی یکی ال ِعًه

شىق واقؾ ایى هیؿاو  کكؾ شىاياو ها ایى ٠لن و ٨ًاوقی اوث. چه کىی ؼیال هی  آ٨كیًی ٜك٨یث ؾاٌحه باٌؿ، ٠كِه بكای ي٭ً

چًاو ظكکث ٠ٝیمی  ا٨ماقی با يؽبگاو و لبؿگاو ؾايٍگاهی هٙكض ٌؿ، آو ن و شًبً يكمهصكؾ ایًکه يهٕث جىلیؿ ٠ل ٌىيؿ؟ به 

های هؽحل٧، ؾق ٌهكهای  به وشىؾ آهؿ که ٌؿ یٯ گ٩حماو ٠مىهی، ٌؿ یٯ ظكکث همگايی. اهكول ؾق وكجاوك کٍىق، ؾق اوحاو

ال لعاٚ ٠لمی و ٨ًاوقی ؾاقيؿ ايصام  های ها کاقهای ظىاّن بمقگی قا کىچٯ و بمقگ، بؽّىَ ؾق هكاکم ٠لمی و ظىان، شىاو

ؿ به يحیصه قویؿه اوث، ب١ٕی هن ؾق قاه اوث. ایًها قا هلث ایكاو ؼىاهًؿ  هی ؾهًؿ؛ کاقهایی اوث که ب١ٕی ال آيها ِؿؾِق

های پكوىؾ هاؾی، ياٌی ال  قوي٫ ا٬حّاؾی اوث. جصاقت  ا٠حماؾ به ي٩ه هلث ایكاو اوث، هایه  ؾیؿ. ایى کاقهای ٠لمی هایه

های  های ٠لمی اوث. شىاياو ها ؾق ایى لهیًه واقؾ ٌؿيؿ. آهاقهای شهايی هن ایى قا جؤییؿ کكؾ. البحه هىئىالو هن جالي یٍك٨ثپ

ی هی  ۻکًًؿ. با اقٌل

 بًیاو دايؼهای ؽشکت.11.7
اوقی يايى ًْ اوقی -ؾق ب١ٕی ال ٠لىم يى هرل ٨ ًْ ها کمٯ  ؾق ایى لهیًه که ؾق ؾيیا به ها هیچ -های شؿیؿ ؾيیا اوث که ایًها شمو ٨

های ها، هعْ٭٭یى ها، ؾايٍمًؿاو يمیکًؿ و کمٯ يکكؾه اوث، ب١ؿ ال ایى هن کمٯ يؽىاهًؿ کكؾ ها شلى هىحین؛ ٠ًاِك ها، شىاو

ايؿ. ٨كْ ب٩كهاییؿ ؾق ًِایٟ  های چٍمگیكی پیؿا کكؾهکًًؿ، پیٍك٨ثیکًًؿ، جالي هیها ؾاقيؿ کاق ه ها ؾق ایى لهیًه

   های هؽحل٧ هًؿ به ایى کاق و بؽً و بًؿه با شىاياو ٠ال٬ه ۼه ؾق همیى ظىیًْیه يمایٍگاهی بكگماق کكؾيؿ؛ ک بًیاو ؾايً

الٞ ؾاٌحن هًحها ال يمؾیٯ هن با ایى -ال يمؾیٯ آًٌا ٌؿم  بًیاو های ؾايًٌكکث ْ٘ ؾاقيؿ  -ها آًٌا ٌؿینالبْحه گماقي ؾاٌحن، ا

[ به ؾه وال پیً و  ]يىبث  بًیاو های ؾايًی ٌكکث قويؿ. اهكول ها ؾق لهیًهیپیً هکًًؿ، ؾاقيؿ یکًًؿ، ؾاقيؿ جالي هیکاق ه

 ۽ .ها همه ؾق ظال جعكین اْج٩ا٪ ا٨حاؾه اوثاین؛ ایى کكؾه  پايمؾه وال پیً ؼیلی پیٍك٨ث

 های گغتشدٌ َ ػدیب سَیؼ.11.8

 هیها ها ال لعاٚ ٠لمی و واليؿگی پیٍك٨ث کكؾین و آيچه ؾق ایى کٍىق ؾق بؽً
 
جىايؿ الگى باٌؿ.  ی هؽحل٧ ايصام ٌؿه، ظ٭ی٭حا

ؿ، گىحكي و جكویس ٠لن، ؾق لهیًه  ها ؾق لهیًه کاق لیاؾی ؾق همۀ بؽً   ٌکى٨ایی اوح١ؿاؾها، ؾق لهیًه  جكویس ؾیى، ؾق لهیًه ٌق

يصام ٌؿه اوث. ؾق همیى های گىياگىو، ا کٍىق و بكای ق٨اه ٠مىهی اللم بىؾه، و ؾق لهیًه  های ٠ٝیمی که بكای اؾاقه لیكواؼث

های ٠صیبی قا  ظ٫ هن اوث، ٌما قویً اي قا ؾاقيؿ و به های آو، که آ٬ایاو ؾ٤ؿ٤ه های ٨كهًگی و اؼال٬ی و ؾق ٬بال قیمي لهیًه

یی ؾق کٍىق وشىؾ  یا٨حه ٘ىق گىحكي کًیؿ. اهكول يىل شىاو هع٭٫ و ٠الن و ٨أل و اهل جالي ٠لمی که به هن هٍاهؿه هی

ایى اوث که ایى هىشىؾ   ؾهًؿه ايؿ؛ ایًها ظ٭ای٫ و وا١٬یات اوث. ایى يٍاو وشىؾ آهؿه ها، به ها، هن ؾق ظىله ؾايٍگاهؾاقؾ؛ هن ؾق 

 ۾بیًؿ. یا٨حى بىؾ؛ ؾيیا ایى قا هی ]ی١ًی شمهىقی اوالهی[، ٬ابل ؾوام، باذبات، ٬ابل گىحكي و ٬ابل قیٍه

 پضؿکی یحَصُّبی ػلوی دس  پیـشفت.11

 ديیا هایتشیى پضؽکیشفتٍپیؾیکی اص .11.1
کی [ االو پٌم

 
کی ی پیٍك٨حه کٍىق، ال شمله  ؼب، ]هرال های ؾيیا اوث؛ ها ال ٠لىم قول ؾيیا و هكلهای ؾايً ؾيیا ؾق  جكیى پٌم

کی  ۿ .هايؿگی يؿاقین؛ ؼیلی يمؾیکین ، چًؿاو ٠٭ب پٌم

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/٧ۺ/ۺۼ،  . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم کكهايٍاهۻ

اوقی يايى ؾق ظىیًْیهاٌاقه به بكگماقی يمایٍگاه ؾوحاوقؾهای ٨ ۼ.  .۽٩۽ۻ/ۻۻ/ۻۻی اهام ؼمیًیٕ قهٔ،  ًْ

 .۾٩۽ۻ/ ۼۺ/ ٩ۺهًاوبث قول شهايی کاقگك،  بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال کاقگكاو وكاوك کٍىق به ۽.

 . ۽٨۽ۻ/٦ۺ/ۻ۽. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هصله ؼبكگاو قهبكی، ۾

 .۽٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ۻۻؾق ظىیًیه اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۿ۽۾ۻاقٮ قهٕاو ها ؾق چهاقهیى قول هاه هب بیايات ؾق ؾیؿاق اواجیؿ ؾايٍگاه ۿ.



 ٧٦ۼ

 

 

 بًیادی  هایتکثیش َ ايدماد عّلُل ،تُلیذپیؾشفت دس .11.2
 
 
ّاو و ٨ى لهیًه اهكول ظ٭ی٭حا ّْ       آوقاو ؼىب و اوح١ؿاؾهای ؾقؼٍاو و باال و  ی جىلیؿ ؾق کٍىق وشىؾ ؾاقؾ و ها هؿیكاو، هحؽ

ىلؾل
ْ
ی قاشٟ به جىلیؿ و جکریك و ايصماؾ ول به هى ؾاؾيؿ. ایى یٯ کاّق بىیاق   بًیاؾی  هایهای گكم ؾاقین. چًؿ قول ٬بل گماٌق

وكوِؿا اْج٩ا٪ ا٨حاؾه و  ١ؿوؾی ال کٍىقهای ؾيیا ايصام گك٨حه اوث. ؾق کٍىق ها ایى کاق بیی ٠لمی اوث که ؾق ه ٠ٝین و پیچیؿه

ی  ای که ها کكؾین، يؽىاهؿ بىؾ. ایى کاق ؾق آیًؿه هًىل ا٠الو هن يٍؿه اوث. به يٝك هى اهمیث ایى کاق کمحك ال کاق هىحه

کی ؾيیا اقلي لیاؾی ؾاقؾ و ؾيیا ال آو به ٠ًىاو یٯ اي٭الب پ کی يام هیپٌم  شهاؾی  ٌم
 
بكؾ. یٯ گكوه شىاو هئهّى اي٭البی و وا١٬ا

البحه بایؿ  -ايؿ ايؿ و به يحایس ؼىبی قویؿه های شهاؾ ؾايٍگاهی هىحًؿ، قاشٟ به ایى هىئله چًؿ وال کاق کكؾه که ال همیى بچه

ه ؼىؾٌاو ا٠الو ؼى -اي بكوؿ کاق اؾاهه پیؿا کًؿ جا به آو يحایس يهایی
ْ
ؿ  اهًؿ کكؾ. بًابكایى ها چًیى لهیًهکه او ٌاء الل های ٌق

 ۻ٠لمی و ٨کكی ؾق کٍىق ؾاقین که ال اقلي باالیی بكؼىقؾاق اوث.

ی که ایٍاو ـکك کكؾيؿ، جىلیؿ و جکریك و ايصماؾ ولىل ای  های بىیاق ؼكوًؿکًًؿهبىؾ که هى گماقي  بًیاؾی  هایؾق اولیى گماٌق

ايىىلیى وال   هایولىل -٘ىق که ؾق ـهًن هىث آو -ها گىیا اولیى باق ؾق ؾيیا که ایى قا ال ایى کاق جع٭ی٭ی بكشىحه ؾقیا٨ث کكؾم

 ؾق قولياهه ؼىايؿم که ولىل
 
ايؿ  ی آلهایً و ٠مل ؾقآوقؾه ٬لب قا بكای جكهین ٬لب به هكظله  های بًیاؾیقا جىلیؿ کكؾيؿ و هى اؼیكا

 ۼکات به وٙط شاه١ه اوث.ها ه١ًایً هماو وك قیم ٌؿو ایى بك  ايؿ. ایى و پیىيؿ لؾه

ىل یٯ يمىيه
ْ
 هن ؼىؾٌاو آهؿيؿ و جىٔیط ؾاؾيؿ.   بًیاؾی  هایی ؾیگك، جىلیؿ و جکریك ول

 
اوث که هى هاه گفٌحه گ٩حن؛ اؼیكا

ّاو و ؾايٍمًؿاو شهايی هصبىق ٌؿه ّْ ايؿ  ی ایماو و هْمث و ٤یكت جىايىحه ايؿ ا٠حكا٦ کًًؿ که شىاياو ها با پٍحىايه هحؽ

 ۽شىٌاّو پًهاو ؼىؾ قا آٌکاق کًًؿ و ایى قاه بمقگ قا بكويؿ.اوح١ؿاؾ 

هٍث شىاو هرل ٌماها که ؾق جهكاو هىحًؿ،  که بًؿه چًؿ و٬ث پیً، ال آو یاؾ کكؾم، یٯ  بًیاؾی  هایؾق ٨ًاوقی جىلیؿ ولىل

گفاقّی ٨کكی کكؾيؿ و  ایهها همث کكؾيؿ و ق٨حًؿ ال ؾیگكاو یاؾ گك٨حًؿ؛ ؼىؾٌاو هن ٨کك کكؾيؿ، وكه کًًؿ. ایى ١٨الیث هی

     ها بكای اولیى باق ؾق ایكاو  ؾوث بیاوقيؿ. اهكول ایى قا به  بًیاؾی  هایجىايىحًؿ کلیؿ جىلیؿ و ايصماؾ و ظ٩ٛ و کاٌث ولىل

 به ه١ًای  وال قا جىلیؿ کكؾه ايىىلیى  بًیاؾّی   هایولىل
 

ٌاگكؾ ايؿ که ؾق ؾيیا هًىل جىلیؿ يٍؿه اوث. په ٌاگكؾی کكؾو اوال

ٌىيؿ ال ٌما یاؾ  هايؿو يیىث، که ؼیال کًین همیٍه ها بایؿ ٌاگكؾ آيها بمايین؛ يؽیك، همث کًیؿ؛ ؼىاهیؿ ؾیؿ آيها هصبىق هی

 ٌاگكؾی کكؾو ؾق ٠لن، به ه١ًای ج٭لیؿ کكؾو ؾق ٨كهًگ يیىث؛ ایى يکحه
 
 ۾ ی بىیاق ههمی اوث بگیكيؿ. ذايیا

های هئهى، هح١بؿ و اي٭البی ها ؾق که شىاو -ام چًؿ باق جا ظاال آو قا هٙكض کكؾه که هى - بًیاؾی  هایی ولىل همیى هىؤله

قا جىلیؿ، جکریك و هًصمؿ کًًؿ و به کاق ببكيؿ؛ ٬لب ؾقوث کًًؿ؛ به ٬لب   بًیاؾی  هایايؿ ولىل های ؼىؾٌاو جىايىحه آلهایٍگاه

ٍك٨حه و ههن ؾيیاوث که و٬حی ؾق ظؿوؾ ه٩ث، هٍث هاه جمقی٫ کًًؿ؛ به ه٥م اوحؽىاو جمقی٫ کًًؿ، شمو کاقهای پیچیؿه و پی

او يمی آهؿ؛ ظیكت کكؾيؿ و ا٠حكا٦  ٬بل ومیًاقی جٍکیل ٌؿ و ؾايٍمًؿاو شهايی آهؿيؿ و ال يمؾیٯ ایى هىائل قا ؾیؿيؿ، باوٌق

ؾه کٍىق اول ؾيیاوث؛ ها  های آيها قا پؽً کكؾ. ؾق ایى کاق ایكاو شموکكؾيؿ که کاق بىیاق بمقگی ايصام گك٨حه؛ جلىیمیىو ا٠حكا٦

 ۿاین. پیً ق٨حه

ايؿ و ؾق  ها با اهکايات کن جىايىحًؿ به آو ؾوث پیؿا کًًؿ و پیٍك٨حی که ؾق ایى لهیًه کكؾه که ایى  بًیاؾی  هایایى هاشكای ولىل

و اٜهاق ٌگ٩حی  ایى ومیًاقی که ؾو وال ٬بل ؾق ایًصا جٍکیل ٌؿ و ؾايٍمًؿاو ؾيیا، آهؿيؿ و با آيها هّاظبه ٌؿ و گىاهی

 شا ؾاقؾ به ٠ًىاو هایهها یٯ ؾاوحاو کكؾيؿ؛ ایى
 
هایی ال ٬بیل های ا٨حؽاق، شلّى چٍن ها باٌؿ. ها ٌؽّیث هایی اوث که وا١٬ا

 اي٭البی و هئهى  باؼحه که ظاال هى ه٭ْیؿم ال ایى شىاو پاٮ -هكظىم ؾکحك کاٜمی آٌحیايی
 
ی هئهّى ٨أّل کاقآهؿ، و هؿیك ظ٭ی٭حا

                                                           
 .ۼ٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ۿۺ.  بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هیئث ؾولث، ۻ

 .۽٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۻۺبیايات ؾق ؾیؿاق هیئث ٠لمی و کاقًٌاواو شهاؾ ؾايٍگاهی،  ۼ.

 .ۼ٨۽ۻ/ ٦ۺ/ ٦ۼآهىلاو،  های اوالهی ؾايًی ايصمى بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای اجعاؾیه  .۽

 .۽٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۻهای اوحاو همؿاو،  . بیايات ؾق ؾیؿاق شىاياو، اواجیؿ، ه١لماو و ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه۾

 .۽٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۿۻی جهكاو،  های يمال شم١ه .  بیايات ؾق ؼٙبهۿ



 ٧٧ۼ

 

 

کًًؿ؛ و کاقهای ؼىبی هن ايصام  های هؽحل٧ ؾاقيؿ کاق هیؾاقین و اآلو هن ؾق کٍىق، ٨كاواو هىحًؿ و ؾق بؽً -اوقماون بی

هایماو ؼیلی ؼىب  های ها اهكول با بیىث، بیىث و پًس وال ٬بل ٬ابل ه٭ایىه يیىث؛ پیٍك٨ثگك٨حه اوث. ؤٟ ؾايٍگاه

 ۻاوث.

 یهای بًیادُلهؾتمیى کؾُس خهاو دس علّ .11.3
هٍحمیى کٍىق ؾيیاوث، ایى ظك٦ّ ؼیلی بمقگی اوث؛ ایكايی که   بًیاؾی  هایگىیًؿ ایكاو ؾق ولىل ًٌىیؿ که هی ایًکه ٌما هی

 هًاوب با  ی اهکايات پیٍك٨ث او قا هعكوم کكؾه بىؾيؿ. و٬حی يٝام اوالهی، ایى کٍىق قا جعىیل گك٨ث، لیكواؼث ال همه
 
ها هٙل٭ا

  ۼ.های ٠لمی يبىؾایى پیٍك٨ث

٘ىقی که ایى  ، وا١٬ً همیى اوث؛ همیى»یٯ ظكکث ٠لمی اوث  بًیاؾی  ایى ولىل«ام:  ايؿ که هى گ٩حه ال ٬ىل هى ي٭ل کكؾه

قویؿ، یٯ هیؿاو  کًیؿ، پیً هی که هكچه ٌما جع٭ی٫ هی -يٍؿيی بكای جع٭ی٫ ؾاقيؿ ی جمام های بًیاؾّی ٌما، یٯ ؾاهًهولىل

قویاو هن  -جىاو آو قا هىٔىٞ جع٭ی٫ ٬كاق ؾاؾ و پیً ق٨ث و به هكلهای شؿیؿجكی قویؿ بیًیؿ هی ٌىؾ که هی ؾیگكی بال هی

ی ٌما هكچه کاق کًؿ، پیً بكوؾ، بال ٬ابلیث پیٍك٨ث ؾاقؾ و یکایٯ هع٭٭او، پژوهٍگكاو ه١ح٭ؿ  شىق اوث؛ ایى هصمى٠ه همیى

ها  همیى ظکن قا ؾاقيؿ؛ ی١ًی جىايائی ایى -ىحًؿی ؾیگكی ال ایى ٬بیل ه که ؾق ایى هصمى٠ه یا هك هصمى٠ه -به ٠لن و باایماو

 ۽يٍؿيی اوث. جمام

 اعتمالل َ خُدکفایی دس خشازی اػضای بذو.11.4
ٌؿ،  های اقوپا وكگكؾاو هی ق٨ث ؾق بیماقوحاو ی بهؿاٌث و ؾقهاو، بكای یٯ شكاظّی ايؿکی پیچیؿه، بیماق ها بایؿ هی ؾق لهیًه

پیىيؿ کبؿ، پیىيؿ قیه، کاقهای  -های بمقگ جكیى شكاظی هكؾ. اهكول ؾق کٍىق ها پیچیؿه هیاگك پىل ؾاٌث؛ و اگك پىل يؿاٌث، بایؿ 

کی ههن ؾق لهیًه ها اهكول وشىؾ  گیكؾ؛ يه ٨٭ٗ ؾق جهكاو، ؾق بىیاقی ال ٌهكهای ؾوقؾوث. ایى جىايائی ايصام هی -ی شكاظی و پٌم

به اوح٭الل و ؼىؾک٩ائی قویؿه ی بىیاق ههن و ظیاجی،  ایى لهیًه ؾاقؾ. هلث ایكاو ؾق ایى لهیًه اظحیاشی به بیگايگاو يؿاقؾ؛ ؾق

 ۾.اوث

 عاصیداسَ.سَیؼ دس 11.5
های کاق ٨كاهن ٌؿه اوث؛ اهیؿ به  واله ؾاقین. په ایى یٯ لیكواؼث اوث. لهیًه ی یٯ هؿیكیث اي٭البّی ٬ىّی وی اهكول ها جصكبه

ی ؾيیا  ی ؾيیا به آو اظحیاز ؾاقيؿ، همه ی قا ؾق کٍىق واؼحین که همهگىیًؿ ها ؾاقوئ آیًؿ هی پیٍك٨ث لیاؾ ٌؿه اوث. و٬حی هی

کؿام ال هكاکم ٠لمی ؾيیا هن هًىل آو ؾاقو قا يحىايىحًؿ بىاليؿ، ها جىايىحین بىالین، ایى ؼب، اهیؿ  هن به آو هبحال هىحًؿ، هیچ

 ۿؾهؿ به شىاو ها. هی

ها ها همه هكبىٖ به وال يىؾ اوث. ایى؛ ایى بًیاو  و ؼؿهات ؾايًا٨مایً ًٌ بكابكی ؾاقوهای يىجكکیب، ا٨مایً ِاؾقات کاال

ی ا٬حؿاق  ؾهًؿه ٠لمی اوث، پیٍك٨ث ٨ًاوقی اوث، يٍاو  ها پیٍك٨ثاوث. ایى» وال شهاؾ ا٬حّاؾی«بؽٍی ال ؾوحاوقؾهای 

 ٦ ٠لمی کٍىق اوث، اها ؾاقای جؤذیك هىح٭ین ا٬حّاؾی بكای کٍىق اوث. شهاؾ ا٬حّاؾی ی١ًی ایى.

های بىیاق ظىان، بىیاق ؾ٬ی٫، بىیاق يى، شىاياو ها، ؾايٍمًؿاو ها، بكشىحگاو ها واقؾ هیؿاو ٌؿيؿ، کاقهای بمقگ ؾق بؽً

که  -ال١الز های ١ِبیواب٭ه بكای بكؼی ال بیماق ، ک٧ٍ ؾاقوهای شؿیؿ و بی بًیاؾی  هایی ولىل ايصام ؾاؾيؿ؛ همیى هىئله

                                                           
 .ۿ٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۽ۻها، .  بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق اوحاؾاو و ا٠ٕای هیئث ٠لمی ؾايٍگاهۻ

 .٨٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۽ۼق ؾیؿاق قوظايیىو و ٘الب جٍیٟ و جىًى کكؾوحاو، بیايات ؾ ۼ.

 .٨٦۽ۻ/ ۾ۺ/ ۿۼی قویاو،  بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق بالؾیؿ ال پژوهٍکؿه ۽.

 .ۼ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون بیىث و چهاقهیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ،  .۾

 .٨٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ٦ۻو وكاوك کٍىق، بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال کاقآ٨كیًا ۿ.

 .ۻ٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ، ۻ٩۽ۻبیايات ؾق ظكم قٔىی ؾق آ٤ال وال  .٦



 ٧٨ۼ

 

 

 ٌاءا٠الو کكؾيؿ، ب١ؿ هن بال او
َّ
ؾق هىائل گىياگىو. ایكايی اوح١ؿاؾ ؼىؾي قا به هیؿاو آوقؾ و ا٠حماؾ به  -ه ا٠الم ؼىاهًؿ کكؾالل

 ۻي٩ه يٍاو ؾاؾ و پیً ق٨ث و ب١ؿ ال ایى هن پیً ؼىاهین ق٨ث.

 صیغتیپیؾشفت دس صهیًٍ فًاَسی.11.6
ها چیمهای کىچکی يیىث، ن؛ ایىکًی های ؼىبی ِىقت گك٨حه و همه ا٨حؽاق هیو ٤یكـلٯ پیٍك٨ث  لیىحی  ؾق بؽً ٨ًاوقی

ها چیمهائی يیىث که بحىايؿ به ها بگىیؿ کٍىق ال لعاٚ ٠لمی، یٯ پیٍك٨ث هٙلىب و کاهلی چیمهای بمقگی اوث؛ لیکى ایى

حه ها یا یاین، ؾق ٠یى ظال شمو ؾه کٍىق اول ؾيیا هىحین که ایى ٨ًاوق ها جاله واقؾ ٌؿه کكؾه اوث. با ایًکه ؾق ب١ٕی ال ایى ٌق

 ایى ؾايً قا ؾاقین؛ لیکى ایى کا٨ی يیىث.

جكیى ٌكائٗ جعكین، کٍىق پیٍك٨ث کكؾه. ؾق چه چیمی  پیٍك٨ث ؾق ٌكائٗ جعكین یکی ال ي٭اٖ ههن ٬ىت کٍىق اوث. ؾق وؽث

پیٍك٨ث کكؾین، ؾق ٨ًاوقی يايى پیٍك٨ث   لیىحی  ی ٨ًاوقی ای پیٍك٨ث کكؾین، ؾق لهیًه ی هىحه پیٍك٨ث کكؾه؟ ها ؾق لهیًه

ها پیٍك٨ث کكؾین، ؾق  های يى پیٍك٨ث کكؾین، ؾق ًِایٟ هىا٨ٕا پیٍك٨ث کكؾین، ؾق واؼث ابكقایايه کكؾین، ؾق ٨ًاوقی ايكژی

والی همیى شىق، ؾق قاؾیىؾاقوها همیى شىق، ؾق  ی ٌبیه های بًیاؾی پیٍك٨ث کكؾین، هىئلهی بىیاق ههن ولىل هىئله

های وٙط باالی ؾيیاوث. ایى چًؿ هىقؾی که هى گ٩حن و ب١ٕی ال ه شمو ؾايًها هميايىؾاقوهای ٔؿ وك٘او همیى شىق؛ ایى

ها قا پًس جا کٍىق، ؾه جا کٍىق ؾق ؾيیا بیٍحك ی یٯ وٙط باالی ؾيیاوث، که ب١ٕی ال ایى های ؾقشههىاقؾ ؾیگك، شمو ؾايً

 ۼمه وىی ؾيیا قوی ها بىحه اوث.ها پیٍك٨ث کكؾین؛ ایى ؾق ظالی بىؾ که ؾقهای ايح٭ال ؾايً ال هيؿاقيؿ؛ ها ؾق ایى

کی ؾق ظىله اوقی ؾق  ی لیىث کاقهای بمقگی ايصام گك٨ث که هكبىٖ به والهث هكؾم اوث. ؾق لهیًه  ی والهث و ههًؿوی پٌم ًْ ٨

ای ؾق ایى لهیًه ايصام گك٨ث و ا٬الم هح١ؿؾ ؾاقوئی بك ایى اوان جىلیؿ ٌؿ. ایى  هًٙ٭ه اول ٌؿین. کاقهای جؽّّی بكشىحه

  ۽.های اوح١ؿاؾ بٍكی هعكوم کًًؿ ی ٨كآوقؾه والی اوث که بك هلث ایكاو وؽث گك٨حًؿ، بكای ایًکه او قا ال ليؿگی و ال همههماو 

 عغر َ تُاو پضؽکیستماء ا.11.7
کی هى ا٨حؽاق هی کی و جىايایی  کًن که ایكاو ٠میم ها ال لعاٚ وٙط پٌم ث  های پٌم

ْ
ها  ؾق وٙعی ٬كاق ؾاقؾ که شای آو ؾاقؾ که هل

ٯ ٯ، چه شْكاض، چه پٌم کیبه وشىؾ ایى ج١ؿاؾ پٌم ؾهًؿ، چه  ايصام هی  های ؾاؼلی، چه ايىاٞ و ا٬ىام کىايی که ؼؿهات پٌم

 ا٨حؽاق کًؿ که ها العمؿلله ایى ذكوت ٠ٝین قا ؾق اؼحیاق ؾاقین؛ ذكوت ٠ٝین يیكوی ايىايی ؾق یکی ال اواوی
 
جكیى  پكوحاقاو، وا١٬ا

بیًن که چ٭ؿق  که بكای ليؿگی ايىاو و یٯ شاه١ه ههن اوث، ی١ًی بؽً والهث و بهؿاٌث. هى هی هاییجكیى بؽً و ظیاجی

ها اظىان جکلی٧ ؾاقيؿ و اظىان وٜی٩ه ؾاقيؿ؛ و چ٭ؿق ؾايٍمًؿيؿ و چ٭ؿق ؾق کاق ؼىؾٌاو هاهكيؿ؛ که ؼب ایى قا هى ایى

کی ؾايىحن ی١ًی هى همیٍه يگاهن به ایى شاه١ه هی شىق يگاهی بىؾه؛ اْها و٬حی ايىاو  کًًؿه همیى قهاوی ؾ و شاه١ه  ی پٌم

؛ ايىاو »الی٭یى ٠یى«ٌىؾ به  جبؿیل هی» الی٭یى ٠لن«بیًؿ، آو  ها قا هیی کاق ایى گیكؾ و يعىه ؼىؾي لیّك ؾوث ایًها ٬كاق هی

کاو ٠میمهاو ؾاقین. ٘ىق هعىىن ظه هی به  چه ذكوت ٠ٝیمی ال وشىؾ ایى پٌم
 
 ۾کًؿ که ها وا١٬ا

 یغكٌب.12

ّٟ  ها اهكول ؾق لهیًه این که ظحی بؿؼىاهايماو که ها قا به ؾقو٢ هْحهن به  هایی يائل ٌؿهبىیاق ؾ٬ی٫ و ههن، به پیٍك٨ث  ی ًِای

٘ىق جعلیلی ال ا٠ماّ٪ لوایا و ؼىایای  کًًؿ و هًحٝكيؿ هىؤله کىچکی قا هٍاهؿه کًًؿ جا بك اوان آو بهیواؼحى بمب اجمی ه

کكؾه   کًًؿ که جا ایى ظؿ ؾق ٠لن و ١ًِث پیٍك٨ثیقی و ؾیگك اهىق جع٭ی٭اجی ها وك ؾقآوقيؿ، باوق يمهای ٠لمی، ٨ًآو ؾوحگاه

های ههْمی ال ًِایٟ هعكوم کًؿ؛ ظْحی اشاله يؿاؾيؿ ه٭ْؿهاّت ؾوّق آو ی جىاو ؼىؾ کىًٌ کكؾ ها قا ال بؽً باٌین. ؾيیا با همه

                                                           
 .٨٦۽ۻ/ ۺۻ/ ۼۻ. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق اشحماٞ بمقگ هكؾم یمؾ، ۻ

 .ۺ٩۽ۻ/ۿ/٦ۻ، ؾیؿاق هىئىالو يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو بیايات ؾق. ۼ

 .ۼ٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ، ۼ٩۽ۻول وال بیايات ؾق ظكم هٙهك قٔىی ؾق اولیى ق . ۽

 .۽٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ۾ۼ. هّاظبه هًگام هكؼُ ٌؿو ال بیماقوحاو، ۾



 ٧٩ۼ

 

 

 شىاياو هئهى و اي٭البی و پكايگیمه -ىاياو هااي ايصام گیكؾ. اها ش واقؾ کٍىق ٌىؾ و یا ه١اهله
 
يٍىحًؿ، ٨کك کكؾيؿ، کاق  -٠مؿجا

ی ًِایٟ و  ؼىاوث به آو ؾوث پیؿا کًًؿ، به بهحكیى وشه ؾوث یا٨حًؿ. ها اهكول ؾق لهیًهیکكؾيؿ و به آيچه که ؾٌمى يم

هایی که به شْؿ واقؾ ٌؿین، جى٨ی٭ات  ی لهیًه ٨ًآوقی، جى٨ی٭اجی ٨كاجك ال ظْؿ جّْىّق ؾووث و ؾٌمى ؾاقین. البحه قولی ؾق همه

 ۻچٍمگیك ها آٌکاق و ٠لًی ؼىاهؿ ٌؿ. 

ها ؾق همیى ٌكایٗ  ليین، ایى ، ؾق هًٙ٭ه ظك٦ اول قا هی این و ؾق ٠لن، ١ًِث و بكؼی ال ًِایٟ اگك ها اهكول پیٍك٨حی پیؿا کكؾه

کی این؛ ؾق لهیًه ٠لمی پیؿا کكؾه  پیٍك٨ثاین؛  يٝاهی پیؿا کكؾه  جعكین بكای ها پیً آهؿه اوث. ها پیٍك٨ث      های پٌم

کكؾ، ها پیٍك٨ث  بىیاق پیچیؿه که ؾيیا جّىق يمی  ی ١ًِث، ؾق بكؼی ال ًِایٟ این؛ ؾق لهیًه آوق پیؿا کكؾه های ٌگ٩ثپیٍك٨ث

ؾهًؿ ٤یك  و آيها، هكگم اشاله يمیهایی قا که ؾاقيؿگااین؛ ٠لىم ؾايً ی ٠لىم لیىحی پیٍك٨ث پیؿا کكؾه این. ها ؾق لهیًه پیؿا کكؾه

ها ؾق ٌكایٗ  ی ایى این. همه ها ؾوث پیؿا کكؾهی کىچٯ ؼىؾٌاو، کىی به آيها ؾوث پیؿا کًؿ؛ ها به ایى ؾايً ال یٯ هصمى٠ه

 ۼ.جعكین به وشىؾ آهؿه اوث

 

 عاصی عذفًؼت .12.1
ال ایى کٍىق الاله ٌؿ، ؾه، ؾوالؾه وؿ، آو هن به ؾوث که ٘ا٤ىت  به ایى کٍىق واقؾ ٌؿ جا و٬حی  بایؿ بگىین ال اولی که وؿوالی

ها، واؼحه ٌؿه بىؾ که ب١ٕی ال آيها اٌکاالت ٨ًی ٨كاواو ؾاٌث؛ اها ؾق ؾوقاو اي٭الب بیً ال ه٩حاؾ وؿ ٘كاظی ٌؿه یؼاقش

ظال واؼحه ٌؿو اوث ها واؼحه ٌؿه و ؾهها وؿ هن اآلو ال ايىاٞ و ا٬ىاّم بمقگ و کىچٯ، بحىيی و ؼاکی ؾق  که بىیاقی ال ایى

ؿ به ؾوث هحؽّّاو  ٌىؾ. ؾق ایى ظؿ ايبىه ٘ىق هكجب واؼحه و آبگیكی هی که به والی وؿ، آو هن با ٨ًاوقی بىهی و ِؿؾِق

جىايؿ با ایى کی٩یث وؿهای  با٠د ٌؿه که ها یکی ال پًس، ًٌ کٍىقی باٌین که هی -٘ىق که به هى گماقي کكؾيؿ آو -بىهی

 ۽ظصن ايبىه، به وشىؾ بیاوقؾ و بىالؾ.بمقگ قا، آو هن با ایى 

. چه کىی ؾق ؾيیا به ها کمٯ کكؾ که ها  ليین؛ ٨كْ کًیؿ ؾق وؿوالییها االو ؾق بكؼی ال ًِایٟ ؾق کٍىق ؾق ؾيیا ظك٦ اْول قا ه

ؾق ب١ٕی ال  اوث. وؿهایی که  به ایى ي٭ٙه بكوین؟ اهكول کٍىق ایكاو شمو کٍىقهای پیٍكو ؾق اهك وؿوالی  بحىايین ؾق وؿوالی

   اگك ؾق اؼحیاق  کًًؿ،یآیًؿ ؾقوث ه ها هیهای ٤كبی و اهرال ایىهای ؼیلی لیاؾ ب١ٕی ال ٌكکثکٍىقهای ؾیگك با ؼكز

آوقيؿ؛ ایى کاقی اوث که ها پیٍك٨ث کكؾین. چه  جك ؾقهی های اقلاوهای ایكايی باٌؿ، هماو قا ٌایؿ ؼیلی بهحك، با ٬یمثشىاو

شىق اوث؛ ؾق هىائل گىياگىو ؾیگك  ای همیى ی هىائل هىحه های هحماؾی؟ ؾق همیى لهیًهق ایى والکىی به ها کمٯ کكؾ ؾ

 ۾شىق اوث. همیى

ی هٍث ُيه وؿی که ؾق لهاو ٘ا٤ىت واؼحه ٌؿ، به  واؼحًؿ. همه واؼحًؿ، وؿهای ها قا ؾیگكاو هی های ها قا ؾیگكاو هی قاه

ال لعاٚ قیؽث  ۽ق کٍىق اقوپایی و کاياؾا همکاقی کكؾيؿ. وؿ کاقووها واؼحه ٌؿ. بكای واؼث وؿ ؾل چها ؾوث بیگايه

 ۽اي ٌبیه وؿ ؾل اوث؛ بحىيی اوث و ٜك٨یث آب آيها به یٯ ايؿاله اوث؛ با ایى ج٩اوت که ٜك٨یث جىلیؿ بكّ٪ وؿ کاقوو  ٠مىهی

ای واؼحى ایى وؿ به کاق ق٨حه، گاهی ايؿ، چهاق بكابك ٜك٨یث جىلیؿ بك٪ وؿ ؾل اوث و اظصاهی که بك  های ها آو قا واؼحه که بچه

ايؿ، آهًی که به کاق  ال لعاٚ بحىيی که به کاق بكؾه -ؾه بكابك، بیىث بكابك و وی بكابك اظصاهی اوث که ؾق وؿ ؾل به کاق ق٨حه

 ۿايحؽاب کكؾه بىؾيؿ.  ٠لحً هن ایى اوث که آيها شاهای آواو قا بكای وؿوالی -ايؿ ايؿ، وًگی که کًؿه بكؾه

جىايؿ، ایكايی که  گ٩حًؿ آ٬اٖ ایكايی که يمی کكؾيؿ و هی ها قا وىث هی بىحًؿ و هن ايگیمه ها قا هی ال پیكولی اي٭الب، هن قاه ؾق ٬بل

 هن هی ٠كٔه يؿاقؾ؛ ایى قا بمقگايٍاو هی
 
لؾيؿ جىی وك ایى يىل باقآوق و ایى اوح١ؿاؾ شىٌاو؛ که یکی  گ٩حًؿ. هی گ٩حًؿ و ِكیعا

                                                           
 .۽٧۽ۻ/ ۻۻ/ ۽ۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق هًكهًؿاو و ویًماگكاو، ۻ

 .ۿ٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ِعى شاهٟ قٔىی، ۼ

 .۽٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۿۻی جهكاو،  های يمال شم١ه بیايات ؾق ؼٙبه ۽.

 .۾٩۽ۻ/ ۼۺ/ ٩ۺهًاوبث قول شهايی کاقگك،  بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال کاقگكاو وكاوك کٍىق به .۾

 .۾٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٩ۻهای اوحاو کكهاو،  . بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو و اواجیؿ ؾايٍگاهۿ



 ۺ٨ۼ

 

 

جىايیؿ. ق٨حین ؾیؿین قاوث  های آيها ایى اوث. اي٭الب آهؿ، هن قاه قا بال کكؾ و هن گ٩ث آ٬اٖ ٌما هیجكیى ؼیايث ال بمقگ

اي  های هحماؾی، ٨٭ٗ چًؿ وؿ ؾق ایى کٍىق واؼحه ٌؿه بىؾ، آو هن همه ایى کٍىقی که ؾق ٘ىل وال». جىايىحین«گىیًؿ،  هی

 هًٙ٭ه، ال لعاٚ ٨ًاوقی و جىايایی و ٬ؿقت ٠لمی و   والیکكؾ که ایى کٍىق ؾق وؿ ها؛چه کىی باوق هی به ؾوث بیگايه
ْ

ؾق کل

ها اول بٍىؾٖ ایى کٍىقی که اکرك هًا٘٭ً ال يیكوی بك٪ ه١مىلی هعكوم بىؾيؿ، چه کىی باوق  ٬ؿقت هعاوبه و اهرال ایى

٨كاهن کًؿ، بكای ایًکه  -یكؾآو هن ؼىؾي، يه ال ؾیگكاو وام بگ -ای قا کكؾ ظاال ؾق یٯ قاهی بی٩حؿ که ايكژی و ٨ًاوقی هىحه هی

ٌىؾ ق٨ث؛ ا٬ؿام  کكؾ؟ٖ ق٨حین، ؾیؿین هی ی ؾيیا جهیه کًؿٖ چه کىی ٨کك هی ی پیٍك٨حه بحىايؿ ايكژی ؼىؾي قا ال ایى ٌیىه

 ۻ .٘ىق اوث جىايین. ایى هلث ایى جصكبه قا ؾاقؾ. ب١ؿ ال ایى هن همیى کكؾین، ؾیؿین هی

ی ها هیچ کٍىقی هرل شمهىقی  بهحكیى وؿوال ایى هًٙ٭ه اوث. ؾق هًٙ٭هاهكول کٍىق شمهىقی اوالهی به ٨ٕل الهی 

های ؼىؾي  يیىث. وؿهائی که ها واؼحین، ال هٍابه -چه وؿ بحىيی، چه وؿ ؼاکی -اوالهی هىلٗ بك واؼحى وؿهای بمقگ

ی بىیاق بىیاق کمحك اوث؛  های ؼاقشی واؼحه ٌؿه، بهحك و با ٜك٨یث بیٍحك و البحه با همیًهی ٌكکث که لهاو ٘ا٤ىت به وویله

جىايین بىالین؛ بایؿ بىالین. اهكول ٌكوٞ بکًین، چًؿ وال  ای هن هی جىايین؟ يؽیك، يیكوگاه هىحه کاق ؼىؾهاو هن هىث. چكا يمی

 ۼؾیگك شىاب ؼىاهؿ ؾاؾ.

والی ؾق  و يیكوگاه  ؿوالیجكیى و ؾق ٘كال باالی و کًؿ. اهكول کٍىق ٌما یکی ال بكشىحه اهكول هلث ایكاو ؼؿهات ٨ًی قا ِاؾق هی

کاقهای ١ًِحی، ؼؿهات ١ًِحی، ؼؿهات  -ؾهیؿ ی ؾيیاوث. ایى کصا، آو کصا؟ اهكول کاقهائی قا که ٌما ؾاقیؿ ايصام هی همه

 ایى ظك٦ ؾق بىیاقی ال کٍىقها هٍحكی ؾاقؾ. ؾق ؼیلی ال کٍىقهای ؾيیا ؼٙىٖ جىلیؿ ؾاقیؿ قاه هی -٨ًی
 

ها ؾق ايؿالیؿ. اِال

 ۽ .٤ىت ه١ًی يؿاٌثؾوقاو ٘ا

 ی بكياهه ؾق وؿ ه٩حاؾ واظؿ آّو  ؾق االو گ٩حن بىؾ، آهؿه هى ؾیؿو به جهكاو ؾق که ؼاقشی کٍىقهای قإوای ال یکی به باق یک هى

 هن ؾولث ایى هايؿ؛ ؾولث ایى بكای وؿ واؼث ال هبال٥ی ٬بل ؾولث ال که کًیؿ هی جّْىق قا ایى ٌما گ٩حن. ؾاقؾ ٬كاق واؼث

 گ٩حنٖ ؾاقؾ؟ وا١٬ْیث ایى آیا گ٩ث و کكؾ ج١ْصب واظؿ؟ آّو  ؾق وؿ ه٩حاؾ ظؿوؾ ؾق آوقؾ؛ بكياهه ؾق قا ج١ؿاؾی و کكؾ مامج قا ج١ؿاؾی

 هىشب بلکه باٌؿ؛ هلث ي٩ٟ به که يیىث چیمی اي٭الب ؾوحاوقؾهای جع٭یك. گك٨ث يؿیؿه ٌىؾ يمی که اوث چیمهایی ایًها بله،

 قا کمبىؾها و بمقگ قا ها٧١ٔ. ؾهًؿ ايصام قا آو ؼىاهًؿ هی ؾٌمًاو که اوث قیکا ایى و ٌؿ ؼىاهؿ هكؾم یؤن و يااهیؿی

 ۾.يؿهًؿ ٬كاق يٝك هىقؾ قا هاپیٍك٨ث اها کًًؿ؛ بكشىحه

 عاصیفًؼت عیلُ.12.2
ًؿ جىايىح واؼحًؿ؛ آيها ویلى قا هن يمی ها بكایٍاو هی ؼكیؿيؿ و ویلى قا قون ؾق ؾوقاو قژین ٘ا٤ىت، گًؿم قا ال اهكیکا هی

های اول اي٭الب، ایى شىاياو شهاؾ ؾايٍگاهی آهؿيؿ و گ٩حًؿ  ایكاو يبىؾ. ؾق والؾق   ایى ١ًِثآهؿيؿ؛  ها هی بىاليؿٖ بایؿ قون

ی همث و ابحکاق  ی چه کىی بكوین، شم ؾّق ؼايه ايؿ هكؾم گًؿم بکاقيؿ؛ ؼىب، گًؿم ویلى اللم ؾاقؾ؛ ؾّق ؼايه اهام ؾوحىق ؾاؾه

کكؾيؿٖ و اهكول  اها باوق يمی -البحه ؾق قول اول، با ٜك٨یث کن -قوؾ ؾیؿيؿ که ایى ویلى باال هی ا٨كاؾی هیؼىؾهاو؛ ٌكوٞ کكؾيؿ. 

 ۿکٍىق ها یکی ال کٍىقهای هٙكض ال لعاٚ ویلىوالی ؾق ؾيیاوث؛ به بكکث همیى شىايها. کاق شهاؾی، ایى اوث.

                                                           
 .ۿ٨۽ۻ/ ۼۺ/ ٦ۺبیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق با کاقگكاو،  ۻ.

 .٨٦۽ۻ/ ۺۻ/ ۽ۻهای اوحاو یمؾ، الب ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو ؾايٍگاهبیايات قهبك ه١ٝن اي٭ ۼ.

 .٨٩۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۺبیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو يمىيه وكاوك کٍىق، .۽

 .ۺ٨۽ۻ/٨ۺ/ۺۼ، . بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم کاٌاو و آقاو و بیؿگل۾

 .۾٨۽ۻ/ ۺۻ/ ۾ۻبیايات ؾق ؾیؿاق کٍاوقلاو،  ۿ.



 ۻ٨ۼ

 

 

 يايُتکًُلُژی فًؼت.12.3
و ًِای١ی ال ایى ؾوث، که » يايىجکًىلىژی«شمهىق گ٩حًؿ؛  هرل همیى که آ٬ای قئیه -های ًِایٟ يى ایى يٝام اآلو ؾق لهیًه

 ؾوي -ها ال ًِایٟ يىی ؾيیاوث ایى
 
ها کاقآهؿی يٝام  کًؿ. ایى کًؿ و ؾاقؾ کاق هی ؾوي ٩ِى٦ اول ؾاقؾ ظكکث هی به ج٭كیبا

 ۻاوث.

 ایهغتٍ فًؼت.12.4
یی قا ال ٌما يه وام  اوح٩اؾه کًؿ. چكا اوح٩اؾه يکًؿ؟ هلث ایكاو ايكژی هىحه ای گىیًؿ هلث ایكاو چكا بایؿ ال ايكژی هىحه هی

گك٨ث، يه ؾقیىلگی کكؾ و يه ال ٌما ؾقؼىاوث کكؾ؛ شىاياو ها، ؾايٍمًؿاو ها و اوح١ؿاؾهای ؾقؼٍاو ها ؼىؾٌاو جىايىحًؿ به 

 ۼآو ؾوث پیؿا کًًؿ؛ ایى یٯ ؾوحاوقؾ هلی اوث.

ی ا٨حؽاق اوث.  شاوث. ایى، بكای ؾيیای اوالم هایهكاو یٯ ؾوحاوقؾ بىهی اوث، ا٨حؽاق ایىای که بكای هلث ای ايكژی هىحه

ای ایكاو و ایًکه  قاشٟ به ايكژی هىحه -یکی یا چًؿ جا -های ٠كبیها و چًؿ جا ال ؾولث ها و ايگلیىییایًکه ظاال بًٍیًًؿ آهكیکای

ؿ ؼیال اوكائیل قا ال ایى شهث آوىؾه کًین، باهن بعد کًًؿ، ایى ال ٘ك٦ بایؿ ها يگفاقین، بایؿ جعكین کًین، بایؿ چه کًین، بای

های اوالهی بایؿ ا٨حؽاق کًًؿ؛ بایؿ بؿايًؿ ایى ٬ىت، ٬ىّت آيهاوث.البحه های اوالهی یٯ ؼٙای ویاوی اوث. ؾولثؾولث

 ۽يٝك کًًؿ. او ِك٦گفقؾ و هىئىالو کٍىق هن ظ٫ يؿاقيؿ ال ظ٫ هلث ایك  هلث ایكاو بؿوو جكؾیؿ ال ظ٫ ؼىؾ يمی

ی  ایى ؾوحاوقؾی که ؾق ٬ٕیه -کًین باقها به هلث ایكاو ٠كْ کكؾین، بال هن ٠كْ هی -ای ٠كْ بکًن هى ؾق هىقؾ هىائل هىحه

که هن يیىث.  ای به ؾوث هلث ایكاو ا٨حاؾ، ایى یٯ ؾوحاوقؾ ٠ٝین و جاقیؽی اوث؛ و هلث ایكاو لیك باق هًث هیچ ٨ًاوقی هىحه

هی ٌؿه اوث؛ ایى قا اوح١ؿاؾ و ٌى٪ و ـو٪ شىاياو ٌما و ؾقایث هىئىالو ٌما بكای هلث ایكاو به اقه٥او آوقؾه ایى یٯ ؾايً بى

 ۾اوث؛ هال هلث ایكاو اوث و هیچ ٬ؿقجی هن ٬اؾق يیىث ایى اهحیال قا، ایى ٨ًاوقی قا و ایى ظ٫ بمقگ قا ال هلث ایكاو ولب کًؿ.

ای ظ٫ هىلن  والی هىحه ی وىؼث و اهکاو ٤ًی ، چكؼه ای هىحه جك ٨ًاوقی ك ؾقوثای یا به ج١بی گىین ايكژی هىحه ایًکه هی

هلث هاوث، ایى به ه١ًای ایى اوث که اگك ایى قا اهكول بكای ایى هلث جؤهیى يکًین، ٨كؾا ایى هلث ؾوث گؿایی به وىی ؾٌمًاو 

 و هؽال٩یى ؼىؾي ؾقال کًؿ. هلث ها لیك باق ایى ظك٦ يؽىاهؿ ق٨ث.

ن ِك٦ يٝك کًؿ و کىجاه  ظ٫ هىلن ٌما هلث ایكاو اوث و هیچ  ای هىحه ای و ٨ًاوقی ايكژی هىحه
ْ
که ظ٫ يؿاقؾ ال ایى ظ٫ هىل

های ؾٌمى قا ؾق ؾاؼل پك و ای هن ياؾايىحه، ٌایؿ ب١ٕی هن ؾايىحه، همیى ظك٦ کًؿ و یٯ ٠ؿه پكاکًی هی بیایؿ. ؾٌمى ٌبهه

ها وال به ٌما ٠كْ کكؾم. اهكول اگك ٌما ایى ظ٫ قا به چًگ يیاوقیؿ، ؾهؾهًؿ. ظ٭ی٭ث ٬ٕیه ایى چیمی اوث که هى  بال هی

هايؿه ؼىاهؿ هايؿ. هیچ ٨كؾ هىئىلی، هیچ پیكّو پیاهبك ا٠ٝن قأی يؽىاهؿ ٌؿ. ؾيیا هن  هلث ایكاو به ٠٭ب ؼىاهؿ ق٨ث و ٠٭ب

  ۿاوث. ها هن ٌىقای اهًیث چٍیؿه هىحین.ایى ظ٫ قا ٬بىل ؾاقؾ. ظاال جهؿیؿ ٌىقای اهًیث کكؾيؿ، ايگاق ٌىقای اهًیث آؼك ؾيی

ای هن يؿاٌحین و ال  باایًکه واب٭ه -ی قول ؾيیاوث ی قول هلث ها و هىؤله که هىؤله - ای هىحه  ی ٨ًاوقی ها اهكول ؾق همیى هىؤله

های هًكهًؿ  وكپًصه این ِؿها شىاو هئهى و ايؿیٍمًؿ و کاقآهؿ، با ه٥مهای ١٨ال و با ؾیگكاو هن چیمی به وام يگك٨حین، جىايىحه

٘ىق  ها همیى ی بؽً و ٬ؿقجمًؿ، گكؾ بیاوقین، جا بحىايًؿ ایى باق وًگیى قا بكای هلث ها بك ؾوي بگیكيؿ و به پیً ببكيؿ. و ؾق همه

های لیاؾی قا ٨كاهن کكؾيؿ، اهكول هن بعمؿ  های ٬بلی لهیًه اوث. هًابٟ ٘بی١ی و هًابٟ ايىايی ؾق کٍىق ها ٨كاواو اوث. ؾولث

ه ؾولّث کاق و جالي و هصاهؿت بك وك کاق اوث و بایؿ ال لهیًها
ْ
ی ٬بلی ظؿ اکرك اوح٩اؾه قا بکًًؿ؛ ي٭ایُ ٬بلی  ٌؿه های آهاؾه لل

ؿ و  ًان ظؿ اکرك اوح٩اؾه قا بکًؿ، جا کٍىق ها که ؾق هىیك ٌق قا بایؿ شبكاو کًًؿ و ال هماهًگی و همؿلی ایى هلث ٠ٝین و ٬ؿٌق

                                                           
 .٨٦۽ۻ/ ٦ۺ/ ۻ۽یؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام، بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾ ۻ.

 .۾٨۽ۻ/ۼ/ۻۻ، اشحماٞ بمقگ هكؾم کكهاو بیايات ؾق. ۼ

 .ۿ٨۽ۻ/ۺۻ/٨ۻ ،ؾیؿاقا٬ٍاقهؽحل٧ هكؾ م ٬ن بیايات ؾق. ۽

 . ٨٧۽ۻ/۾/٦ۼؾیؿاقا٬ٍاقهؽحل٧ هكؾم،  بیايات ؾق. ۾

 .ۿ٨۽ۻ/ۻۺ/ۻ، ِعى شاهٟ قٔىی . بیايات  ؾقۿ



 ۼ٨ۼ

 

 

يمؾیٯ  -که ظ٫ هلث ایكاو اوث -ی ليؿگی های گىياگىو قا ٘ی کًؿ و ؼىؾ قا به ٬له بكوؾ و گكؾيه پیٍك٨ث هىث، بالهن شلى

 ۻکًؿ.

 پتشَؽیمی.12.5
ؾاؾ؛ و ٌما چه ایى ؾوحگاه قا،  های ٨ًی و ١ًِحی ي٩حی ها ؾیؿه بىؾ و آيها قا لیك ٨ٍاق ٬كاق هی ؾٌمى ي٭اٖ ٧١ٔ ها قا ؾق ؾوحگاه

 هى ؼىؾم هن چًؿ وال پیً آهؿم و ال يمؾیٯ ؾیؿم،  گال قا، چه ؾوحگاههای هكبىٖ به جمقی٫  چه ؾوحگاه
 
های هؽحل٩ی قا که ب١ٕا

ها هكبىٖ به  ی ایى و ٤یكه قا قاه ايؿاؼحیؿ. همه  های هؽحل٧ هكبىٖ به پحكوٌیمی و چه ب١ؿ ال شًگ، پاالیٍگاه آباؾاو و ؾوحگاه

ه ظكکث ه٩یؿی ؾاقؾ.ایى ؾوحگاهی اوث که بعمؿ
ْ
 الل

ث قا بكای جٍکك ال همهبًابك  ی کاقهایی که ؾق ٘ىل شًگ و په ال شًگ  ی ٠ىاهل ولاقت ي٩ث، ال بابث همه ایى، هى ایى ٨ِك

های ها ام، بؽّىَ ال ههاق چاه ٌماقم؛ و جا ٨كاهىي يکكؾه ايصام ؾاؾيؿ، و اؾاهه هن ؾاقؾ و بایؿ هن اؾاهه ؾاٌحه باٌؿ، ه٥حًن هی

 ۼل ولاقت ي٩ث ؾق پًس، ًٌ وال ٬بل آيها قا بىحًؿ اون بیاوقم.ؾق ؾقیا که هٍح١ل بىؾ و همیى ٠ىاه

شمهىق هعحكم،  آو و٬ث آ٬ای قئیه -يٍىحین هى یاؾم اوث که اوایّل ب١ؿ ال شًگ، که ؾق شلىات بالوالی، با هىئىالو کٍىق هی

وؿ واؼحه ٌىؾ، یٯ ه٭ؿاق  شمو آقلوهای ها، یکی همیى بىؾ که چًؿیى -قئیه هصله بىؾيؿ و ب١ٕی ال هىئىالو ؾیگك هن بىؾيؿ

 شمو  ی ٨ىالؾ و ... به وشىؾ آوقین. ایى ، ؾق لهیًه ی پحكوٌیمی های اواوی ؾق لهیًه قاه واؼحه ٌىؾ، ج١ؿاؾی کاقؼايه
 
ها وا١٬ا

ه آو آقلوها جعْ٭٫ پیؿا کكؾه و ای آوقؾین و بكای آو جالي و کاق هی آقلوهایی بىؾ که قوی کا٤ف هی
ْ
ى کاقها کكؾین. اهكول، بعمؿ الل

 شم با کاّق ؼىحگی ها هن آواو به ؾوث يمی ٌؿه اوث. ایى
 
های ٬ىی و ياپفیك و ؼىحگی ياًٌان و با هؿیكْیث آیؿ و وا١٬ا

 ایٍاو ؾق ایى لهیًه ؼىب ٠مل کكؾيؿ و هؿیكیث ؼىبی قا بك  -هًؿ و بؽّىَ با هؿیكیث ٌؽُ آ٬ای هاٌمی ٠ال٬ه
 
که وا١٬ا

 ۽آهؿ. ؾوث يمی ایى هعّىل به -ؾولث ا٠مال يمىؾيؿ

 فًؼت يفت َ گاص.12.6
ها ٌىؾ؛ يبایؿ هلث المللی، آو چیم یٯ ؼٙك هعىىب هی های بیىاوث، بكای ٬ؿقت  ی پیٍك٨ث هك چیمی که بكای یٯ هلحی هایه

ؾاٌث و جىايایی اوحعّال  قا هی  ؾاٌث و جىايایی پاالیً ي٩ث قا هی  کًًؿ. هلث اگك ؼىؾي جىايایی اوحؽكاز ي٩ث  پیٍك٨ث

ها بیایًؿ اوحؽكاز و پاالیً قا به ٠هؿه بگیكيؿ و اهحیال آو قا ؾق شیب ؼىؾ بكیميؿ.  ؾاٌث، ؾیگك چكا ايگلیه گىياگىو ال ي٩ث قا هی

ؼىاهؿ ؼىؾي کٍىقي قا اؾاقه کًؿ،  کكؾيؿ. ظاال ایى هلث به جىايایی قویؿه، هی های هلث اوح٩اؾه هیآو قول ال ياجىايی

ؼىاهؿ بكای کٍىق ؼىؾي ایى  ؼىاهؿ ؼىؾي ایى اوح١ؿاؾها قا پكوقي بؿهؿ و هی ، هیؼىاهؿ ؼىؾي اوحعّال کًؿ هی

۾اوح١ؿاؾها قا به کاق بیًؿالؾ؛ اها آيها ياقاظحًؿ.
 

  و گال هی  اهكول ؾيیا قوی کاُکل ي٩ث
ٓ

ی ٨هكوث بلًّؿ کٍىقهای ؾيیا. ایى قا هى اهىال ؾق  کٍىقین ؾق همه چكؼؿ؛ ها ؾق ؾيیا اول

 هىئىلیى هعحكم ؾولحی بكای هى گماقي آوقؾيؿ، ها هٍهؿ گ٩حن، با ج
 
ىشه به ـؼایك ي٩ث ها و ـؼایك گال ها، ها ؾق ؾيیا اولین. اؼیكا

ٌایؿ جا یٯ وال، یٯ وال  -ال لعاٚ گال هن که ؾوم بىؾین ؾق ؾيیا، اهكول ٌؿین اول. اهكول ال لعاٚ ـؼایك گال که ها جا چًؿی پیً

ۿها اظحیاز ؾاقؾ.به ایىی اول ٬كاق ؾاقین؛ ایى ـؼایك ها اوث، ؾيیا  ٌحین، اهكول ؾق قؾهی ؾوم ٬كاق ؾا ؾق قؾه -و يین پیً


                                                           
 .ۿ٨۽ۻ/۽ۺ/۾ۻ ٕقهٔ،كؾاقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیه٩ؿهمیى والگبیايات ؾق . ۻ

/ ٩ۺ/ ۼۻهای ي٩ث کىیث،بیايات ؾق ؾیؿاق با ولیك و شم١ی ال هىئىالو و کاقًٌاواو ولاقت ي٩ث و ههًؿواو و کاقگكاو ا٩٘ای ظكی٫ چاه ۼ.

 .ۺ٧۽ۻ

 .ۿ٧۽ۻ/ ٦ۺ/ ٨ۺی ؾولث، شمهىق و هیئث ولیكاو، به هًاوبث ه٩حه بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه ۽.

 .ۿ٨۽ۻ/ ۻۺ/ ٦ۺ، یايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق ٠مىهی بىیصیاوب ۾.

 .ۼ٩۽ۻ/ ۻۻ/ ٨ۼبیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم آـقبایصاو به هًاوبث ٬یام بیىث و يهن بهمى هكؾم جبكیم،   ۿ.



 ۽٨ۼ

 

 

 فًاَسی يايُ.12.7
ٌؿ که ها بحىايین؛  های ها ايصام گك٨حه اوث که ؾق گفٌحه جّىق يمی ها کاقهای ههمی ؾق ؾايٍگاه ی يايى و ٤یك ایى ؾق لهیًه

ىايًؿ به ایى ي٭اٖ ؾوث پیؿا کًًؿ و ایى شهً قا پیؿا کًًؿ؛ اها اهكول پیؿا ٌؿه. هع٭٫ ها، اوحاؾ ها، ؾايٍصىی ها، شىاو ها بح

هايؿگی همهى هىحین. آيچه  ی هىائل ٠لمی ؾچاق ٠٭ب آيچه ههن اوث ایى اوث که ایى شهً بایؿ اؾاهه پیؿا کًؿ. ها ؾق لهیًه

ها  حابی قا که ؾق ظكکث ٠لمی ها وشىؾ ؾاقؾ، والی ظكکث وكیٟ اوث. ها بایؿ ایى وك٠ث و ایى ٌ ی اؾاهه که اهمیث ؾاقؾ هىئله

 ۻ اؾاهه بؿهین.

ؾهؿ،  ؾهؿ، یا ؾق قؾی٧ هٍث کٍىق اول ؾيیا ٬كاق هی اهكول ؾق کٍىق ٌما چیمهائی که ایكاو قا ؾق قؾی٧ ؾه کٍىق اول ؾيیا ٬كاق هی

بیًیؿ ؾايٍمًؿاو  گىياگىو، ٌما هیهای ٠لىم لیىحی، ٠لىم يايى، ٠لىم ٨ٕائی، ٠لىم های هؽحل٧، ؾق بؽًکن يیىث. ؾق بؽً

ى٪ و پكيٍاٖ هىحًؿ -کٍىق ىق و پٌك  هن همیى شىاياو پٌك
 
شا بكوايًؿ که بگىیًؿ ؾق ایى ايؿ کٍىق قا به ایى جىايىحه -که ٠مؿجا

 ه٭ىله، ایكاو شمو هٍث کٍىق ؾيیاوث؛ ؾق ایى ه٭ىله، ایكاو شمو ؾه کٍىق اول ؾيیاوث؛ ی١ًی ایى پیٍك٨ث ٠ٝیمی اوث، ایى

 ۼیٯ شایگاه ههمی اوث بكای کٍىق.

 هاهُاسٌ.12.8
ؾهمیى  -که چٍن ق٬با و ؾٌمًاو شمهىقی اوالهی قا ؼیكه کكؾ -گىیًؿ شمهىقی اوالهی با ٨كوحاؾو هاهىاقه به ٨ٕا و٬حی هی

هی. کی ؾهؿ، ایى ؼیلی ظك٦ بمقگی اوث. ایكاو؟ٖ کی کكؾ ایى قا؟ يٝام اوال یا يهمیى کٍىقی اوث که ایى کاق قا ايصام هی

شىق پیً بكؾ؟ کی يهٕث ٠لمی قا ؾق کٍىق به وشىؾ آوقؾ؟ کی آو هىي ـاجی ایكايی قا ؾق ؼؿهث ابحکاق و يىآوقی ٬كاق  ٠لن قا ایى

 ۽ؾاؾ؟ يٝام اوالهی. په يٝام اوالهی هن هايؿگاقی ؼىؾي قا يٍاو ؾاؾ، هن جىايائی ؼىؾي قا بكای پیٍبكؾ یٯ هلث.

 فضای هداصی.12.9
جىايؿ ؼىؾي قا ال يٝام اوالهی شؿا بگیكؾ. يٝام اوالهی  ن قوظايیث، اگك ايّا٦ و ؼكؾ قا هیماو ٬كاق بؿهؿ، يمیهیچ که ؾق ٠ال

٥او اوالم ٬كاق ؾاؾه. ّکی چًیى چیمی ؾق اؼحیاق ٌما بىؾ؟ اهكول یٯ ٘لبه یٯ اهکاو ٠ٝیمی قا ؾق اؼحیاق ؾا٠یاو الی
ْ
ه و هبل

ْ
ی  الل

ليؿ، ؾه هیلیىو، بیىث هیلیىو هىحمٟ ال قوی ٌى٪ به ظك٦ او گىي  ٠ث ظك٦ هیيٍیًؿ يین وا ٨أل ؾق جلىیمیىو هی

ؾهًؿ. ّکی چًیى چیمی بكای هى و ٌما ؾق ٘ىل جاقیػ قوظايیث، ال اول اوالم جا ظاال، وشىؾ ؾاٌحه؟ ایى اشحما٠ات بمقگ ّکی  هی

      اق٦ ّکی وشىؾ ؾاٌث؟ اهكول ایى ی ه١ ها ّکی وشىؾ ؾاٌث؟ ایى همه شىاو هٍحا٪ و جًٍه وشىؾ ؾاٌث؟ ایى يمالشم١ه

 هٍحا٬ًؿ ال  همه -گىین ظاال هى ؾايٍصىها قا هی -کًیؿ های ؾايٍصى و ٤یك ؾايٍصى قا که هٍاهؿه هیشىاو
 
 و ج٥لیبا

 
ٌاو ج٭كیبا

٨كاهن کًین  ه٩اهین اوالهی و ه١اق٦ اوالهی چیمهائی قا بًٍاوًؿ و چیمهائی قا ب٩همًؿ و وك ؾق بیاوقيؿ. هى و ٌما بایؿ لهیًه

ث جا اهكول ّکی بكای قوظايیث وشىؾ ؾاٌحه؟ ٠الوه بك ایى، ابماقهای جىهیل کًًؿه، هرل  که بحىايین به آيها شىاب ؾهین. ایى ٨ِك

جىايیؿ  ها قا یاؾ بگیكیؿ، هیو وایبكی هن که االو ؾق اؼحیاق ٌماوث. اگك بحىايیؿ ایى  هصالی  ها و اقجبا٘ات ایًحكيحی و ٨ٕای قایايه

ث ٨ى٪ ٯ کلمه ظك٦ ؾقوّث ؼىؾجاو قا به هماقاو هىحم١ی که ٌما آيها قا يمیی ای اوث؛ يباؾا  ال١اؾه ًٌاویؿ، بكوايیؿ؛ ایى ٨ِك

ث ٔایٟ ٌىؾ  ۾.ایى ٨ِك

 های پیؾشفت استمای ؽاخـ.12.11

لث بمقگ، ایى هلّث با جكیى وٙىض بىؾین؛ ایى ه های پیٍك٨ث، ؾق پاییى ٌاؼُ  یٯ قولی ها ؾق وٙط ؾيیا و هًٙ٭ه، ال لعاٚ همۀ

اق ال هًابٟ ؼؿاؾاؾه، ؾق هیاو هلث های ؾیگك هیچ ُبكولی يؿاٌث و ٠الوه بك ایى، هىئىالو کٍىق با  ٨كهًگ، ایى کٍىّق وٌك

کكؾيؿ.  بیگايه قا پفیك٨حه بىؾيؿ و ایى هلث بمقگ قا ؾق ٬ىل و ٠مل جع٭یك هی  کًًؿه های ؾؼالث ٤یكجّی جمام، وكوپكؾگی ٬ؿقت بی

                                                           
 .٨٧۽ۻ/٩/۾ۼ، ١ًِث ؾايٍگاه ٠لن و ؾايٍصىیاو ؾق و ؾیؿاقاواجیؿ بیايات ؾق. ۻ

 .٨٩۽ۻ/ۻ/ۻ، قٔىی هصاوقاو ظكم هٙهك او واشحما ٞ لائك  بیايات ؾق. ۼ

 .٨٨۽ۻ/ ۼۺ/ ۽ۼبیايات ؾق ؾیؿاق قوظايیىو و ٘الب جٍیٟ و جىًى کكؾوحاو،  ۽.

 .ۻ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٩ۻبیايات ؾق ؾیؿاق ٠لما و قوظايیىو ؼكاواو ٌمالی،  ۾.



 ۾٨ۼ

 

 

کلی بكگكؾايؿ و اهكول هلث ایكاو، ظؿا٬ل ؾق وٙط ؾيیای اوالم، یٯ  هلث ایكاو، ؤٟ قا به  ي٭الب و ظكکث جکاو ؾهًؿهظكکث ا

های پیٍك٨ث بك ظىب اٜهاقيٝك کاقًٌاواو و هحؽّّاو هٙلٟ و واقؾ،  هلث الهام بؽً اوث. ؼىٌبؽحايه ٌاؼُ

های ا٬حّاؾی، ؾق  های ٠لمی، ؾق لهیًه ن هىث؛ ؾق لهیًهشلى و جك٬ی ه ها قو به لهیًه  های ؼىبی اوث و ؾق همه ٌاؼُ

ه قویکكؾ  المللی، ٌاؼُ های بیى های هىائل اشحما٠ی و ؾق لهیًه های ه١ًىی، ؾق لهیًه لهیًه
َّ
ؿ اوث. بعمؿالل ها قو به ٌق

 -بًیايی اي٭الب اوالهیهىئىالو هن یٯ قویکكؾ ِعیط و هًٙب٫ با هبايی اي٭الب اوث. اهكول باق ؾیگك ؾق ؾيیای اوالم ١ٌاقهای 

کًؿ و  ها و ٬ٍكهای هؽحل٧ هكؾم قا هصفوب ؼىؾ هی ها، ؾايٍگاهی ها، شىاو هلث  -که ال لباو هىئىالو کٍىق ِاؾق هی ٌىؾ

 ۻکًؿ. ايىاو ایى قا اهكول ؾق ؾيیا هٍاهؿه هی

 دفاعی -نظامیوضعیت پیشرفت و عدالت 

 پبیجٌذی ًیشٍّبی هؼلّح  ثِ هجبًی اػالهی.1

ط ها ایى اوث که به هبايی اوالم و ٬ىايیى الهی که ؾق همه ؼّىِْیث
ْ
ظْحی ؾق شًگ، یا  -شا ٬ايىو الهی قایس اوث يیكوهای هىل

ط ها ؾق  -ؾق ِلط
ْ
ث ایًکه اهكول اقجً ها، وپاه ها، يیكوهای هىل

ْ
ط ها اوث. ٠ل

ْ
پایبًؿ اوث. ایى یکی ال ؼّىِْیات يیكوهای هىل

کًًؿ، کًًؿ، هرل ؼىؾٌاو ٠مل هیها هرل ؼىؾٌاو ٨کك هیبیًًؿ ایى اوث: هكؾم هی بیى هكؾم هعبىبْیث ؾاقيؿ هن همیى

وىلايًؿ؛ ایى، اقجباٖ بیى هكؾم وىلايًؿ که هكؾم ؾل هیا٠ح٭اؾاجی هٍابه ا٠ح٭اؾات ؼىؾٌاو ؾاقيؿ، بكای هماو چیمهایی ؾل هی

ط قا ا٨مایً هی
ْ
 ؾهؿ. ایى یٯ ؼّىِْیث اوث.و يیكوهای هىل

 ی ٍ تؼلیحبتیآهبدگی سصه.2

ط ها به آو جىْشه ؾاٌحه باًٌؿ، ؼىٌبؽحايه جىْشه هن کكؾه
ْ
 آٌکاق  یٯ ؼّىِْیث ؾیگكی که بایؿ يیكوهای هىل

 
ايؿ و ایى کاهال

َؽٓیّل ُجٓكّهُبىَو ّبّه «  ی ی ٌكی٩ه ی ٠مل به آیه اوث، هىئله
ٓ
ّٖ ال ٍة َو ّهٓى ّقبا ىَّ

ُ
١ُٓحٓن ّهٓى ٬ َٙ ُهٓن َها آوَح

َ
وا ل ٠ّؿُّ

َ
ُکٓن َو أ ّه َو ٠َُؿوَّ

َّ
اوث.  ۼ»٠َُؿوَّ الل

ه١ًای ایى آیه ایى اوث که ٤ا٨لگیك يٍىیؿ؛ ه١ًایً ایى اوث که اگك چًايچه ؾٌمًی به ٌما ظمله کكؾ، ٌما بك اذك کمبىؾ 

ث اوث، ؼىاقت ٌما 
ْ
اهکايات، کمبىؾ والض و ههْمات، کمبىؾ آهاؾگی، ؼىاقت جعْمل يکًیؿ، که ؼىاقت ٌما ؼىاقت هل

ط ها ؾق ایى لهیًه ؾاٌحهوالم اوث. لفا ٠كْ کكؾم پیٍك٨ثؼىاقت ا
ْ
ايؿ يمىيه اوث. ی١ًی ؾق  هایی که جا اهكول يیكوهای هىل

اوقی یٯ وٙط ٬ابل ٬بىل و بكشىحهوٙط کٍىق با ایًکه ؼىٌبؽحايه کٍىق ها ال لعاٚ پیٍك٨ث ًْ ای ؾق ؾيیا ؾاقؾ،  های ٠لمی و ٨

ها اوث. آو ه٭ؿاقی که ها ؾق  های يٝاهی ها شمو بكجكیىهای جىلیعاجی و پیٍك٨ثثها، پیٍك٨ی پیٍك٨ث اْها ؾق بیى هصمى٠ه

ی لهايی، ؾق ایى ه٭ٟٙ لهايی، با ایى ٨ٍاقها،  این جصهیمات و اهکايات کٍىق قا پیً ببكین، ؾق ایى ٨اِله ها جىايىحه٘ىل ایى وال

 ال١اؾه اوث. ؛ بىیاق ٨ى٪ال١اؾه اوث با ایى جعكین، با ایى کمبىؾ هًابٟ، یٯ کاق بىیاق ٨ى٪

ط ؾق بؽً
ْ
های ٠لمی و  ی ال ؾوحگاه قیمی و با اوح٩اؾه های هؽحل٧، ؼىؾٌاو یا بالمباٌكه یا با بكياههؼىٌبؽحايه يیكوهای هىل

اوقی جىايىحه ًْ ق ؾق های کٍىکًن ایى اوث که پیٍك٨ثايؿ کاقهای بمقگی بکًًؿ و ایى کاق بایؿ اؾاهه پیؿا کًؿ. آيچه هى جؤکیؿ هی ٨

های قلهی بایؿ همچًاو ٘كی٫ پیٍك٨ث قا اؾاهه بؿهؿ؛ ؾٌمًاو ها ایى قا           های آهاؾگی های جىلیعاجی و ؾق لهیًه لهیًه

ی  ها، هىئلهی هىٌٯ هىئله -ؼىاهًؿ. اهكول یکی ال ابماقهای ٨ٍاق جبلی٥اجی بك شمهىقی اوالهی همیى هىئله اوثيمی

 وشىؾ و همیى چیمهایی که با هًك شىاياو ها ؾق ؾاؼل کٍىق بؿوو کمٯ گك٨حى ال ایى و آو به ی اهکايات يٝاهی پهپاؾها، هىئله

٧ کًًؿ. ه٫ًٙ ِعیط ٠ُ٭الیی با پٍحىايهؼىاهًؿ ایى يباٌؿ، هیهی -آهؿه اوث
ْ
گىیؿ ی ٬كآو به ها هی ی آیه ؼىاهًؿ ایى قا هحى٬

 ۽ایى قاه قا بایؿ ؾيبال بکًیؿ.

                                                           
 .ۿ٨۽ۻ/٨ۺ/٧ۻ، م اوحاو ومًاوبیايات ؾق ؾیؿاق هكؾ .ۻ

[ ؾٌمى ؼؿا و  ] جؿاقکات  های آهاؾه بىیس کًیؿ، جا با ایىو هكچه ؾق جىاو ؾاقیؿ ال يیكو و اوب« ؛ۺ٦  هباقکه اي٩ال، بؽٍی ال آیه  وىقه ۼ.

 ...».ؾٌمى ؼىؾجاو ... قا بحكوايیؿ 

 .۾٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۺ۽هی ایكاو....،بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ٨كهايؿهاو و کاقکًاو اقجً شمهىقی اوال ۽.
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 ۿ٨ۼ

 

 

ی و يىآوقی و ابحکاق، لیاؾ ؾاقیؿ. اقؾ. ٌما ؾق بؽًيیكوی لهیًی ٜك٨یث لیاؾی ؾ ًْ های هؽحل٧، ٜك٨یث بكای کاق ٠لمی، ٨

این، يؿاقین. ٨الو ابماق قا يؽكیؿین، بهحكٖ ٨الو ووایل شؿیؿ قا واقؾ يکكؾین، بهحكٖ  و٬ث هن يگىییؿ چىو ٨الو چیم قا يؽكیؿه هیچ

ها ؾق شاهایی به قویماو بىحه اوث،  آهؿ. اگك ؾقواله لی، ٠ك٬حاو ؾق يمیکكؾین که ٌما بكای کاق کكؾو به ِىقت يىوا اگك واقؾ هی

ی بمقگی اللم اوث که  گفاقؾ او به شایی بكوؿ. ايگیمه ايىاو يمی  ايگاقی و جًبلّی  ها بال باٌؿ، قوض وهل ٬ؿق بؿايیؿ. اگك ؾقواله

 يىآوقی هی
 
او  به ایى وبب اوث که قويؿ ٠لمیکًًؿ،  ايىاو قا به جالي ؾق کاقها واؾاق کًؿ. آيها که ؾائما ٌاو به ایى ظكکث واؾاٌق

ی ٠لن،  ها به وویله کكؾه و ب١ؿ کاق بكایٍاو قواو ٌؿه اوث. وايگهی، پىل و اوح١ماق ؾيیا قا پٍث وك ؼىؾ ؾاقيؿ. اهكول ٤كبی

ٗ کكؾه
ْ
  گه ؾاٌحه ٌؿه هن بكای پیٍك٨ثايؿ. بكای آيها ايگیمه وشىؾ ؾاقؾ. کٍىقهای ال لعاٚ ٠لمی ٠٭ب ي ؼىؾٌاو قا بك ؾيیا هىل

کًین که  ها بىحه باٌؿ. ؼؿا قا ٌکك هی و ظكکث، بایؿ ؾق ؼىؾ ايگیمه ایصاؾ کًًؿ. یکی ال ٠ىاهل ایصاؾ ايگیمه ایى اوث که قاه

 بال يیىث و ؾق شاهایی بىحه اوث. قاه
 

 ۻها کاهال

 حالتذاس ًیشٍّبی هؼلّ.3

ط قا بكای 
ْ
ٗ بك  ای بكای لوقگىیی و ولٙه ؾ٨اٞ ال یٯ ٌؽُ یا یٯ ٘ب٭ه، یا وویلهيٝام شمهىقی اوالهی، يیكوهای هىل

ْ
گكی و جىل

ط ؾق يٝام اوالهی اظیاء ايىايیث و اقلي های ؾیگك يمیهًابٟ ايىاو
ْ
های الهی  و آقهاو  ايىايی هایؾايؿ. هؿ٦ّ يیكوی هىل

یل الله واقؾ هیؿاو ٌؿ، شاو ؾاؾو ؾق ایى اوث؛ هصاهؿت ٨ي وبیل الله اوث. و٬حی هكؾ هئهى و ٌصاٞ، با هؿ٦ شهاؾ ٨ي وب

ای همیٍه ؾقؼٍاو ؾق  ؾايؿ. اقلي واالی ٌهاؾت ؾق اوالم بك ایى پایه اوث. آو و٬ث اوث که ٌهیؿ وحاقه هیؿاو قا ا٨حؽاق هی

یم و ايگ شًگؿ، هكگ بكایً گىؾال وظٍث ٌىؾ. آو کىی که ؾق ؼؿهث لوقهًؿاو و لقهًؿاو هی آوماو ليؿگی و جاقیػ آو هلث هی

ی هىلًاٮ يه ٌى٬ی ؾاقؾ و يه ا٨حؽاقی. به همیى ؾلیل  جاقیکی اوث که ال آو بایؿ بگكیمؾ؛ بكای او هكؾو و ا٨حاؾو ؾق آو ظ٩كه

ها و لقهًؿاو و گكا با يیكوهایی که بكای کمپايی ؾاق و آقهاو ی هؿ٦ ای ال ؾيیا هیاو يیكوهای قلهًؿه اوث که اگك ؾق هك ي٭ٙه

ای قغ ؾهؿ، پیكولی با هصاهؿايی اوث که ٌهاؾت و شاو ؾاؾو ؾق قاه ؼؿا قا بكای ؼىؾ  شًگًؿ، هباقله هی لوقهًؿاو و بكای پىل

 ۼؾايًؿ. ا٨حؽاق هی

ط  کكؾيؿ ال وىی يیكوهای آو قولی که ؾٌمًاو شمهىقی اوالهی گماو هی
ْ
گىيه جهؿیؿ، یا جهؿیؿ ههْمی ٠لیه  کٍىّق ها هیچ  هىل

ط  ، يیكوهایيیكوی هحصاول وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث
ْ
هرل وْؿ هىحعکمی ؾق ه٭ابل جهاشن ؾٌمى ایىحاؾيؿ. هٍث وال جالّي   هىل

  شایی يكویؿ و با ٬ؿقت يیكوهای ٌؿ به ی هكاکم ٬ؿقّت يٝاهی و پٍحیبايی و جىلیعاجی ظمایث هی يیكوی ههاشن که ال وىی همه

ط
ْ
ياچاق ٌؿيؿ با ا٠حكا٦ به ياکاهی ؼىؾٌاو ال هكلهای ها و پٍحیبايی هكؾم ها، هكلهای کٍىق والن هايؿ و ؾٌمًاو هحصاول   هىل

 ۽٨اِله بگیكيؿ؛ ایى ا٨حؽاق بمقگی اوث.

ی هحکبك و لوقگى، اظىان شؿایّی ال هلث و ا٬حؿاّق  ، چهكه هىلط  ؾق چٍن هلث ایكاو ٠میميؿ. اهكول يیكوهای  هىلط  اهكول يیكوهای

ی ال هكؾم بىؾو، با هكؾم بىؾو، بكای  قوظیه قا ؾق ؼىؾجاو ج٭ىیث کًیؿ؛ قوظیهی هك ايىايی ال هحى هكؾم قا يؿاقيؿ. ایى  ؾوقکًًؿه

 ۾های هكؾم بىؾو.هكؾم بىؾو و ؾق قاه هؿ٦

 پایه يیكوهای هىلط ؾق هك کٍىقی یکی ال پایه
 
جىايؿ يمایٍگك  هك کٍىق، هی  ی ا٬حؿاق يٝاهی های ا٬حؿاق آو کٍىقيؿ. ی٭یًا

ط، يبایؿ با وهلالمللی آ های ٠مىهی و بیى جىايایی
ْ
ايؿیٍی  ايگاقی و واؾه و کٍىق باٌؿ. ولی ه١ًای ا٬حؿاق ؾق ؼىؾ يیكوهای هىل

ط جىايمًؿ، آو يیكوهایی هىحًؿ که ايگیمه و ه١ًىیث و ٠مم قاوػ ؾق آياو بحىايؿ قوي
ْ
های آيها، يگكیىحه بٍىؾ. يیكوهای هىل

هؿ، شهث بؿهؿ و هؿایث کًؿ. اگك ایماو يباٌؿ، بّیكت يباٌؿ، های هىئىلیث ٌکل بؿ يها قا ؾق ٠كِهق٨حاقهای آيها و ظكکث آ

ی يٝاهی و جصهیمات،  ٠مم قاوػ يباٌؿ، يگاه بلًؿهْؿت به ايحهای ٩ِى٦ ؾٌمى يباٌؿ، ج١ؿاؾ شم١یث یا کركت ٠ّْؿه و ٠ُْؿه

                                                           
 .ۿ٧۽ۻ/ ۻۺ/ ٨ۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق پكوًل و ٨كهايؿهاو اقجً، ۻ

 .ۼ٨۽ۻ/ۺۻ/۾ ،های ا٨ىكی اقجً شمهىقی اوالهیهكاون هٍحكٮ جعلی٧ ؾايٍصىیاو ؾايٍگاهبیايات ؾق . ۼ

 .ۻ٨۽ۻ/٦/٨ۼبیايات ؾق هكاون ِبعگاه يیكوی لهیًی اقجً ز.ا.ا، . ۽

 .۽٨۽ۻ/ۺۻ/ۼ ،ی وكؾوٌی ؾق ؾايٍگاه ا٨ىكی. هكاون جعلی٧ و ا٠ٙا۾



 ٨٦ۼ

 

 

ط یا ظْحی جصهیمات پیٍك٨حه یا ظحی آهىلي وكيىٌث
ْ
جًهایی کا٨ی  ی قولآهؿ بههاوال يؽىاهؿ بىؾ. شم١یث لیاؾ ؾق يیكوهای هىل

ث قا هىشب جىايایی و ا٬حؿاق آو هلث ٬كاق بؿهًؿ؛ اللم اوث ایماو باٌؿ، ٠مم 
ْ
٫ به یٯ کٍىق و هل

ْ
ط هح١ل

ْ
يیىحًؿ که يیكوهای هىل

جىايؿ يیكوهای  ها اوث که هیباٌؿ، اظىان هىئىلیث باٌؿ، ٨هن ظ٭ی٭ّث هىئىلیث يیكوهای هىلط وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ؛ ایى

ط قا
ْ
ط يٝام شمهىقی اوالهی به هىل

ْ
ث ٬كاق بؿهؿ. يیكوهای هىل

ْ
چه اقجً وكا٨كال  -ه١ًای وا١٬ی کلمه قکى ا٬حؿاق یٯ هل

ط ظٕىق ؾاقيؿ شمهىقی اوالهی و چه وپاه پاوؿاقاو و يیكوی بىیس، و ؾیگك کىايی که ؾق هصمى٠ه
ْ
ؾق  -ی يٝام يیكوهای هىل

های ٠لمی ؼىؾ، ٬ؿقت ابحکاق  های ه١ًىی ؼىؾ، جىايایی قوايؿيؿ؛ ٬ابلیثهای ؼىؾٌاو قا به اذبات  ٘ىل والیاو ؾقال ٬ابلیث

ط ها ظىاب هی
ْ
 يٍاو ؾاؾيؿ. لفا ؾيیا بك قوی يیكوهای هىل

 
ؾايؿ  گیكؾ، هی کًؿ، آو قا شْؿی هی ؼىؾ، ٠مم قاوػ ؼىؾ قا ٠مال

ط ؾق آيصا وًگ جمام آوقی اوث ؾق يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو، يیك  ی قلم آيصایی که هیؿاو هىئىلیث و ٠كِه
ْ
وهای هىل

 گفاقيؿ. هی

ه ث که ایى ٠ِك
ْ
ی ؼٙیك قا بكای ؼؿهث ؼىؾجاو ايحؽاب کكؾیؿٖ ؼىؾجاو قا بكای ا٠حالی  شىاياو ٠میم، ٨كليؿاو ٨ؿاکاق ایى هل

ط آهاؾه کًیؿ. ؾقن که هی قولا٨موو هصمى٠ه
ْ
ايٕباٖ و کًیؿ،  بیًیؿ، ٨کك و جع٭ی٫ که هی ؼىايیؿ، آهىلي که هی ی يیكوهای هىل

ؼىاهیؿ به ه١ًای  گیكیؿ، با ایى يیث، با ایى ٨کك، با ایى هْمث بلًؿ آيها قا همكاه کًیؿ که هی وایك ٨ًىو يٝاهی قا که ٨كا هی

 ۻی ههْن ا٬حؿاق کٍىقجاو باٌیؿ. ظ٭ی٭ی کلمه پایه

 ًظبهی خَدکفبیی.4

جؿقیس اب١اؾ آو آٌکاق ٌؿ. ؾق یٯ اب١اؾ  قویؿ؛ به ه يٝك هیی يىلؾهن بهمى ال ایى ٬بیل بىؾ. آو قول کمحك اب١اؾ ایى ظاؾذه ب ظاؾذه

شىق بىؾ. آو قولی که اهام بمقگىاق يهٕث قا ؾق وال چهل و یٯ ٌكوٞ کكؾيؿ، ایى  هن همیى  جك، آو قول ؼىؾ اِل اي٭الب وویٟ

ٌىؾ یٯ  ؾ که چٙىق هیقویؿ، اْها اْج٩ا٪ ا٨حاؾ؛ البْحه ٠للی ؾاق  آوق به ـهى کىی يمی ی ٠ٝین، ایى هعّىل ٌگ٩ث گىحكه

ی پكبكکحی بىؾ. یکی ال  ی يىلؾهن بهمى یٯ ظاؾذه هكظال ظاؾذه به -شا يیىثکه شای بعد آو ایى -کًؿ ای بكکث پیؿا هی ظاؾذه

چیمهایی که ؾق جعلیل ایى ظاؾذه و آذاق ایى ظاؾذه هىقؾ ٩٤لث ٬كاق گك٨حه اوث، جؤذیك ایى ظاؾذه اوث ؾق ایصاؾ اوح٭الل؛ ؾق کصا؟ 

ٗ و ؾؼالث بیگايگاو هحعْمل ٌؿه بىؾ؛ ظاؾذهؾق 
ْ
ی  اقجً؛ ی١ًی بؽٍی ال يٝام اشحما٠ّی لهاو ٘ا٤ىت که بیٍحكیى قيس قا ال جىل

 اقجً
ْ

اْول  -يىلؾهن بهمى ؾق یٯ چًیى ؾوحگاهی و ؾق یٯ چًیى والهايی، اظىان اوح٭الل قا بیؿاق کكؾ. ایى اظىان قا ؾق کل

ايؿال ؼاقز  گك و ؾوث جىاو ؼىؾ قا ال لیك چحك ي٩ىـ بیگايگاو هؿاؼله ها ليؿه کكؾ که هیبؽًی  ؾق يیكوی هىایی و ب١ؿ ؾق ب٭ْیه

ؾق آو به وشىؾ آهؿ، يیكوی هىایی بىؾ؛ ب١ؿ » شهاؾ ؼىؾک٩ایی«، اْولیى شایی که ۼ گ٩حن کكؾ. لفا به ؾووحاو همیى ظاال هی

 اقجً گىحكي پیؿا کكؾ. ایى قوظْیه به
ْ

ط ]هن  ؼىؾباوقی ی اوح٭الل و جؿقیس ؾق کل
ْ
[ ههن  بكای اقجً ههن بىؾ، بكای يیكوهای هىل

کًن، بعد هى چیم ؾیگكی  ی ه١حكٔه ٠كْ هی ٠ًىاو شمله ایى قا به -بىؾ، جا اهكول هن ههن اوث، بكای آیًؿه هن ههن اوث

٩ٛ اهًْیث هىایی کٍىق اوث ی با جهؿیؿها ؾق شایگاهحاو که شایگاه ظ اوث: بكای ایًکه بحىايیؿ کاقآهؿی ؼىؾجاو قا ؾق ه٭ابله

و٬ث  های ؼىؾ ؾاٌحه باٌیؿ؛ آو ی بك ٜك٨ْیث يٍاو بؿهیؿ، بایؿ اظىان اوح٥ًا ال ؾیگكاو و اوح٭الل و قشىٞ به ؼىؾ و جکیه

ی  ی اوح٭الل، هىئله هىئله -شىق ؼىاهؿ بىؾ شىق بىؾه اوث و ب١ؿ ال ایى هن همیى شىٌؿ؛ کماایًکه جاظاال ایى اوح١ؿاؾها هی

 اي٭الب. اوح٭الل یکی ال پایهههْمی ا
ْ

 کٍىق و کل
ْ

های اي٭الب اوالهی و يٝام شمهىقی اوالهی بىؾ. ١ٌاق  وث بكای کل

 ۽جكیى ١ٌاقهای اي٭الب بىؾ و هىث و ؼىاهؿ بىؾ. ههن» آلاؾی«ؾق کًاق ١ٌاق » اوح٭الل«

ی  های هىلط ایى هىث. هرل یٯ جىؾههای ابحکاقی قا هن ؼیلی بایؿ شؿی گك٨ث. ؼىٌبؽحايه ؾق يیكوی ٘كض به يٝك هى هىئله

ی  ی قوئیى ایى اوح١ؿاؾ ؾق ه١كْ اوح٩اؾه ٬كاق گك٨حه؛ ا٠ما٪ ایى جىؾه اوح١ؿاؾ، که یٯ بؽٍی ال ایى اوح١ؿاؾ، یٯ الیه

 آؾم اظىان هی اوح١ؿاؾ هًىل همچًاو بال يٍؿه؛ هلث ها ایى
 
های بیًؿ که ؾق اول اي٭الب، ؾق بؽً کًؿ و هی شىقی بىؾ. وا١٬ا

                                                           
 .۽٩۽ۻ/ ٨ۺ/ ٦ۼ، های ا٨ىكی اقجً آهىؼحگی ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه بیايات ؾق هٍحمیى هكاون ؾايً ۻ.

 ای با ظٕىق ٨كهايؿهاو يیكوی هىایی بكگماق ٌؿ. ٬بل ال ؾیؿاق ٠مىهی، بكياهه ۼ.

 .ۼ٩۽ۻ/ ۻۻ/ ٩ۻق والكول بی١ث جاقیؽی هما٨كاو با ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، . بیايات ؾق ؾیؿاق ٨كهايؿهاو و کاقکًاو يیكوی هىایی اقجً ؾ۽



 ٨٧ۼ

 

 

های گىياگىو، یٯ ه٭ؿاق کمی اوح٩اؾه ها ؾق بؽًی ٜك٨یث ٨کكی و اوح١ؿاؾ ٨کكی و کىب ههاقت ؽحل٧، ال ایى جىؾهه

های واليؿگی، ؾق های ٨ًاوقی، ؾق بؽًهای ٠لمی، ؾق بؽًٌؿ. اي٭الب هىشب ٌؿ یٯ جعكکی به وشىؾ بیایؿ؛ ؾق بؽً هی

ی ٨ٍكؾه و هحكاکن به ايبىه،  ی جىؾه گل کكؾ. ی١ًی ال ایى هصمى٠ه های ٨كهًگی، ویاوی و ٤یكه؛ اوح١ؿاؾها ٌکى٨ا ٌؿ،بؽً

 های ها ؼیلی باالوث.ؾهؿ که ٜك٨یث های ؾیگكی هن همیى ٘ىق هی بال ٌؿ. ایى جصكبه به ها يٍاو هی الیه

ی ٠ملیاجی، ؾق ها بكویؿ ؾيبال کاقهای ابحکاقی، بكویؿ ؾيبال کاقهائی که ؾيیا آيها قا يیالهىؾه و جصكبه يکكؾه؛ ؾق ٘كاظی

ها کاقهای ههمی اوث. بؽّىَ هى قوی  شىق؛ ایى شىق، جؿبیك یٯ های ا٘ال٠اجی، ؾق يىٞ بكؼىقؾ با ؾٌمى؛ ٨كیب یٯ ٘كاظی

ايؿ، ؾاقيؿ ٨کك  کًن. ؼىٌبؽحايه هن وپاه و هن اقجً ؾق ایى ِكاٖ ٬ؿم بكؾاٌحه يىٞ والهايؿهی يیكوهای هىلط جؤکیؿ هی

بكویؿ ؾيبال  -ؾق وپاه شىقی، ؾق اقجً شىقی -قی ؾق والهايؿهی وًحی جا ظاال وشىؾ ؾاٌحهکًًؿ. يىآو کًًؿ و کاق هی هی

آلهىو همكاه باٌؿ، هٙلىب ی کاهل، ؾ٬ث و  کاقهای ابحکاقی. البحه هك کاق شؿیؿی هٙلىب يیىث. کاق شؿیؿی که با هالظٝه

  حل٧ّ يیكوهای هىلط همیى بىؾه؛ شهاؾ ؼىؾک٩ائیهای هؽاوث. ؾيبال کاقهای ابحکاقی بكویؿ؛ همچًاو که جا ظاال هن ؾق بؽً

های هح١ؿؾ و ٨كاواو ؾق ایى اي اوث، که ال وی وال پیً چه کاقهای بمقگی قا ايصام ؾاؾيؿ. ؾق وپاه، ١٨الیث اقجً یٯ يمىيه

ه ؾوحماو ال جصكبهها وشىؾ ؾاٌحه. العمؿ لهیًه
َّ
های بمقگی قا کاق بیًؿ  های اهیؿبؽً و اهیؿآ٨كیى ؼالی يیىث. آؾم هی لل

 ۻٌىؾ ايصام ؾاؾ. هی

 اػتمالل ًظبهی.5

٬یمث و هن ال آو باالجك  های جصهیماجّی بىیاق ٠ٝین و گكاو های ٠ٝیمی ؾق اؼحیاق ؾاقؾ؛ هن وكهایه يیكوی هىایی وكهایه

ىایی قا شلى ببكیؿ. ایى های ايىايی بىیاق اقليؿه اوث. ٌما بایؿ قول به قول يیكوی ه های ايىايی. ؾق يیكوی هىایی، وكهایه وكهایه

هٙالبی که ٨كهايؿه ٠میم يیكوی هىایی گ٩حًؿ، ؾق وؽى و گماقي، آواو اوث؛ اها ؾق ٠مل بایؿ يٍاو ؾهیؿ که يیكوی هىایی قول 

جىايًؿ ایى کاق قا بکًًؿ؛  های ؾیگك هن هیجىايؿ ایى کاق قا بکًؿ. والهاو ، جعْىل و ویك هربث اوث و هی به قول ؾق ظال پیٍك٨ث

های ؾیگك ایى ی بؽً جىايًؿ ایى ظكکث وكیٟ و ٠می٫ قا به وشىؾ بیاوقيؿ؛ وپاه پاوؿاقاو و همه یكوهای ؾیگك اقجً هن هیي

ه به و٨ىق  جىايًؿ با اْجکای به ؼىؾ، با اقاؾه کٍىق هن هی
ْ
ی ٬ىی، با اوح٩اؾه ال اهکايات ايىايّی ٨كاوايی که ؾق کٍىق ها بعمؿ الل

ی بىیاق  ها هىحًؿ؛ ایى پؿیؿهکًؿ اکرك هكؾم ها شىاو ال يیكوی شىايی که اهكول ؾق کٍىق ها چٍن قا ُپك هیوشىؾ ؾاقؾ و با اوح٩اؾه 

ه پیٍك٨ث
ْ
ی اوث قول به قول او ٌاء الل ها قا به بكکث ؼیمي ٠ٝین هكؾم و ایى  ی ایى ها قا بیٍحك کًًؿ. ها همهچٍمگیك و بااقٌل

ط  های وابىحه به يٝام و باالؼُ يیكوهایت هلث ها، بؽّىَ والهاوی ٘ب٭ا اي٭الب بمقگ جاقیؽی ؾاقین، که همه
ْ
قا ال   هىل

ث لیك ولٙه آلىؾگی، ٠٭ب ظالث قکىؾ، ؼىاب
ْ
 ۼی بیگايگاو بیكوو آوقؾ و به آيها ٠ْمت بؽٍیؿ. هايؿگی، جؽؿیك و ـل

 توٌذی استؾػضّ.6

گىيه هىحیؿ یا يه؟ اگك يباٌیؿ،  ٬ابل ي٩ىـ باٌؿ. ایىيیكوی لهیًی اقجً شمهىقی اوالهی ایكاو، بایىحی هرل وؿ ٨ىالؾیى ٤یك 

های ها و لٍکكها و ؾژباوی يیكو، ٨كهايؿهاو یگاو ی وٙىض: ٨كهايؿه ٬ابل ٬بىل يیىث. بایؿ ببیًیؿ اٌکالحاو چیىث. ؾق همه

ه جىاي ٘ىق که هٙكض کكؾم، يیىث و چكا يمی ی ٠ًاِك بكويؿ ببیًًؿ اٌکالٍاو چیىث و چكا آو ٠مؿه و ب٭یه
ْ
یؿ؟ البحه، بعمؿالل

٬ؿقت اقجً ؼىب اوث و يیكوی لهیًی ٬ىی و جىاياوث. بكویؿ ال ایى ؼٙىٖ ه٭ؿم ؼا٘كشمٟ بٍىیؿ. ایى، ظك٦ هاوث. ال ؼؿا 

ی اوث و اگك کىی ب٩همؿ،  کمٯ بؽىاهیؿ و ٬ؿق ؤٟ کًىيی اقجً و ٬ؿق ایى گىيه يٍىحى و ه١اٌكت قا بؿايیؿ. ایى، چیم بااقٌل

ی اوث. البحه، ٨كهايؿهی به شای ؼىؾ، اها  شا قوی هىکث ؾوق همؿیگك يٍىحهث. ٌما، ایىؾاقی او کاق ٬یمث ایؿ که چیم بااقٌل

ه ٌما اهكول آو قا ؾاقیؿ و ؾق گفٌحه هیچ
ْ
 و٬ث يؿاٌحیؿ. بكؼىقؾ و هًً ايىايی بكاؾقايه ههن اوث که بعمؿالل

 اقجً، ال وث. لق٪ و بك٪ و جكویؿو آؾمو٬ث ال ٠مت وا١٬ی بكؼىقؾاق يبىؾه ا ایكاو هیچ  ؾق گفٌحه، اقجً
 

ها قا کاقی يؿاقم. اِىال

ٌؿ. ال ٘ك٦ هكؾم يیم همیٍه  ٠مت وا١٬ی بكؼىقؾاق يبىؾ؛ به ؼا٘ك ایًکه همیٍه ال ٘ك٦ ها٨ى٪ قوی او ٨ٍاق بىؾ و جع٭یك هی

                                                           
 .٨٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۼۼبیايات ؾق ؾیؿاق ٨كهايؿهاو اقٌؿ يٝاهی و ايحٝاهی،  ۻ.

 .٧٩۽ۻ/ ۻۻ/ ٩ۻبیايات ؾق ؾیؿاق گكوه کریكی ال پكوًل يیكوی هىایی،  ۼ.



 ٨٨ۼ

 

 

ی هاوث. اگك کىی جاقیػ  گفٌحهٌؿ و اگك يگىیین همیٍه، گاهی یا ؼیلی ال او٬ات، هىقؾ ي٩كت بىؾه اوث. ایى، جاقیػ  ٘كؾ هی

بیًؿ که شم ایى يبىؾه اوث. چه آو و٬حی که ها اقجً هًٝمی يؿاٌحین و چه ال اوایل  هٍحاؾ یا ه٩حاؾ وال اؼیك قا يگاه کًؿ، هی

 گىيه بىؾه اوث. ٠هؿه گك٨حًؿ؛ ایى ؼاقشی لهام اقجً قا به  ٬كو اؼیك هصكی ٌمىی که اقجً هًٝن پیؿا کكؾین و هىحٍاقهای

ؾاق اقجً ها ٌؿيؿ. ؾق ایى        ها، ٌكض ؾاؾم که چه کىايی به کٍىق ها آهؿيؿ و ٠هؿههای اقجٍیو٬ث ؾق یکی ال هال٬ات یٯ

٠هؿه ؾاٌحًؿ و  ها، آهىلي اقجً ها قا به٘ىق هلًؿی ها و همیىها و قونها و ايگلیىیها و ٨كايىىیهای هحماؾی، پكج٥الیوال

گىيه  که ؾق اقجً ي٩ىـ کكؾيؿ و چه جع٭یك و جعمیلی که يکكؾيؿ. ٬ؿقجمًؿاو هن ال ٘ك٦ آيها همیى ها بىؾيؿؾق آؼك هن اهكیکایی

 جا و٬حی که شىاو بىؾ و هًىل يٍاٖ و ٤كوق شىايی و لق٪ و  ق٨حاق هی
 
کكؾيؿ. هكؾم يیم ؾق جكن و اق٠اب بىؾيؿ. یٯ ا٨ىك، هؽّىِا

ٮ يیىث. هالٮ، ٠مت وا١٬ی اوث. اهكول، اقجً به ه١ًای وا١٬ی کلمه آهؿ؛ اها ایًکه هال ق٨ث و هی بك٬ی ؾاٌث، ؾق ؼیاباو هی

 ۻ٠میم اوث.

 گیشی ػپبُؿکل.7

ها ب١ؿ ال آيکه به پیكولی قویؿيؿ، وْیال ايؿ که اي٭الب ٘ىق اٜهاق يٝك کكؾه های ؾيیا ایى ی اي٭الب يٝكاو ؾق باقه ب١ٕی ال ِاظب

ٌىيؿ. همکى اوث ؾق  جعْكٮ جبؿیل هی های ایىحا و بی ؾوحگاه قوؾ و به یآيها ال بیى ه  بىؾو و شىًٌؿگی و جعْكٮ و پیٍك٨ث

ای ؾیؿه ٌؿ که ایى ٨كٔیه  اها ؾق هىقؾ اي٭الب ها پؿیؿه -کًین ها يىبث به آيها ٬ٕاوجی يمی -٘ىق باٌؿ ها همیىبكؼی ال اي٭الب

هایی قا به وشىؾ آوقؾ که ؾق ـاجٍاو ظكکث و شىًٌ  شا ٤لٗ ال آب ؾقآهؿ؛ لیكا ؼىّؾ اي٭الب ؾوحگاهقا ال کلْیث ايؿاؼث و ؾق ایى

ها  ها وپاه بىؾ، یکی ال ؾوحگاه یکی ال ؾوحگاه ها شهاؾ واليؿگی بىؾ، اي٭البی و وكیٟ و شهاؾی وشىؾ ؾاٌث. یکی ال ؾوحگاه

هايؿهی و جٍکیالت و هایی هىحًؿ که ٌکل اؾاقی و ذابث و ایىحا و هحعْصك و هًصمؿ يؿاٌحًؿ. و لى وال ها ؾوحگاه بىیس بىؾ. ایى

ها هن وشىؾ ؾاٌث و  ها وشىؾ ؾاٌث، اها هماو ظالث ظكکث، پیٍك٨ث و شهً که ؾق ؼىؾ اي٭الب هىشىؾ بىؾ، ؾق ایى يٝن ؾق ایى

 ۼها اذكي قا هن ؾق بیكوو ؾیؿین.

الت بٍكی، هرل های ايىايی و جٍکیها، والهاوها باالجك، واليؿگی ايىايی اوث؛ ی١ًی واليؿگی ايىاوی واليؿگی ال همه

ه ، اگك کٍىقی يحىايؿ ا٬حؿاق ؼىؾ قا ؾق ٠ِك
 
ط. ذايیا

ْ
ط يٍاو ؾهؿ، ؾیگك واليؿگی يیكوهای هىل

ْ
های او ی واليؿگّی يیكوهای هىل

کًؿ،  و واليؿگی ؾ٨اٞ هی  لیك وئال ؼىاهؿ ق٨ث و هىقؾ جكؾیؿ ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث. لیكا آيکه ال هىشىؾْیث، کی٩ْیث، پیٍك٨ث

ط 
ْ
ها قا ؾاؾه اوث. ال جكیى اهحعاو اوث. شمهىقی اوالهی، به ٨ٕل پكوقؾگاق ؾق ایى ٠كِه هن بهحكیى و ٌایىحهيیكوهای هىل

ًّ شمهىقّی اوالهّی ایكاو؛ ایصاؾ و جؤویه  بالوالی ٌگ٩ث -بؽّىَ ؾق ؾوقاو ؾ٨اٞ ه٭ْؿن -اْوّل اي٭الب کىّه اقج آوق و پٌك

يٝیّك ایصاؾ بىیس ٠مىهّی هكؾهی و به کاق گك٨حى  يٝیك یا بی ٠ٝیّن کنپاوؿاقاو اي٭الب اوالهی؛ ظكکث   ايگیم وپاه ا٠صاب

 ۽ؾهؿ. های هؽحل٧، ال ه١صمات يٝام شمهىقی اوالهی اوث و ا٬حؿاق يٝام قا يٍاو هیيیكوهای هئهى و بالواو جىايا ؾق بؽً

 شی ثؼیح هشدهی یگؿکل.8

يٝیك  يٝیك یا بی ِالط، به آو هكؾ بمقگ، به آو ٌؽّیث کنی  بىیس یکی ال آیات ٬ؿقت الهی اوث که ؼؿای هح١ال به آو بًؿه

که اهام بمقگىاق آو قا هٙكض کكؾ و ٠مل کكؾ و   هىح٩١ٕیى  ٠ٙا کكؾ. ٨کك پكؾالي بىیس ٠مىهی، بىیس جاقیػ اوالم ب١ؿ ال ائمه

هَ  «ای که  ی ٘یبه ی جىاو پٍث وك ایى ٨کك ایىحاؾ، ایى يهال قا آبیاقی کكؾ جا جبؿیل ٌؿ به ٌصكه با همه
َ
ُکل

ُ
ّو ُجٓئّجي أ

ٓ
 ّظیٍى ّبّبـ

َّ
ا ُکل

َها ی ِالط و آو ٠بؿ ؼاٌٟ پكوقؾگاق بىؾ. چٍن بابّیكت اهام ایى  ، یکی ال الٙا٦ الهی يىبث به آو هكؾ بمقگ و آو بًؿه۾»َقّبْ

                                                           
 .٦٨۽ۻ/ ۼۻ/ ۿۺكوی لهیًی و هىايیكول، ی ٠ملیاجی يی های ٠مؿهبیايات ؾق ؾیؿاق با ٨كهايؿهاو یگاو ۻ.

 .ۼ٨۽ۻ/ ۺۻ/ ۾ۻبیايات ؾق ؾیؿاق شهاؾگكاو و کٍاوقلاو،  ۼ.

 .ۿ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۽ۺ، »هايىق بمقگ والیث«بیايات ؾق .۽

 .ۿۼ. وىقه هباقکه ابكاهین، آیه  ۾



 ٨٩ۼ

 

 

ها قا ؾقوث اها آوکًین،  های الهی قا لمه هیؾیؿ. ٠یب هاها ایى اوث که گاهی کمٯ های ٬ؿقت و ا٠ايث الهی قا هی يٍايه

 ۻؾیؿ. کًؿ؛ اها او هی ؾهین که ایى چه کمٯ بمقگی اوث که ؼؿا ؾاقؾ به ها هی بیًین؛ جٍؽیُ يمی يمی

ی ٘یبه ؾق ایى وكلهیى ٘یب و ٘اهك با٬ی هايؿ و هايؿگاق ٌؿ، همیى  ی ٠ٝیّن هلی، آيچه که هرل یٯ ٌصكه ؾق ایى هصمى٠ه

جكیى ا٨كاؾی که آهؿيؿ ؾق ایى ِعًه ظٕىق پیؿا کكؾيؿ،  جكیى، پكايگیمه ٍحا٪بىؾ. هح١هؿجكیى، ه» بىیس«ی  ی ٘یبه ٌصكه

 و٬ث ؼالی يگفاٌحًؿ. ی بىیس ٠ٝین يیكوهای ها بىؾيؿ؛ ِعًه قا هیچ هصمى٠ه

ی  های اهام بمقگىاق بىؾ. والهايی به يام بىیس ب١ؿ ال آيکه بىیس ٠باقت بىؾ ال هصمى٠ه والهايؿهی بىیس، یکی ال يىآوقی

های ه٭ؿن و اظىان هىئىلیث و ج١هؿ، آو قا ؾق ٬الب یٯ والهاو ؾقآوقؾو، ایى شمو ابحکاقات هايؿگاق اهام بمقگىاق بىؾ. ها  ايگیمه

 هن 
 
ؾیؿین بكؼی ال وكاو کٍىقهای اوالهی يىبث به ایى ٬ٕیه با ِكاظث اٜهاق کكؾيؿ که ایى کاّق بىیاق بمقگی اوث. ظ٭ی٭حا

 ؿ.کاق بمقگی بىؾ که اهام ايصام ؾاؾي

اوالهی ايصاهیؿ. ؾقوث   پاوؿاقاو اي٭الب  وپاه  که به جٍکیل -هًؿاو و ؾاو٘لباو ی١ًی ٠ال٬ه -ی بىیصی بىؾ همیى هصمى٠ه

ی وپاه پاوؿاقاو اوث؛ اها ؾق وا٬ٟ ؼىؾ وپاه پاوؿاقاو اي٭الب  ی وپاه و هًٕن ؾق هصمى٠ه ی هصمى٠ه اوث که بىیس، ؾيباله

 ۼی ٘یبه اوث. ه پیٍكواو و واب٭ىو ؾق بىیس بىؾيؿ و آهؿيؿ ووٗ هیؿاو؛ ایى ٌصكهاوالهی ال هماو کىايی جٍکیل ٌؿ ک

 ّبی دفبػیحوَس هشدم دس هیذاى.9

ْٗ جاقیػ ٘ىاليی ایكاو، بؽّىَ ٬ىمث ب١ؿ ال اوالم، ؼیلی ق٨ث و آهؿ کكؾه هایً، اظىال اشحما٠ی  ام؛ ولىله بًؿه ؾق ایى ؼ

ای به ٠ٝمث  کًن ؾق جمام ایى هماق و ايؿی وال، کٍىق ظاؾذهها؛ گماو يمی ها، پاؾٌاهیکٍىق، اظىال ویاوی کٍىق، شًگ

ای وكا٢ يؿاقم که کٍىق ها به ؼىؾ ؾیؿه باٌؿ. ها  اوالهی به ؼىؾ ؾیؿه باٌؿ. به ٠ٝمث ایى ظاؾذه، هى ظاؾذه  ی اي٭الب ظاؾذه

ث ایى های بمقگی ؾاٌحه جلؽی
ْ
ؿ کًؿ، ایى ؿ، ایىشىق ياگهاو بٍک٩ این؛ اْها ٨حىظات بمقگ که یٯ هل شىق ياگهاو  شىق ياگهاو ٌق

ی ایى ظّاقهای گىياگىو قا که ؾوق او به ظالث هًّى٠ی چیؿه بىؾيؿ، به هن بكیمؾ، ٬ؿ بکٍؿ، وك بلًؿ کًؿ و و١ًٔ ؾق  همه

هایی آهؿيؿ،  ٜك٦ بیىث وی وال ایى ج٥ییك ٠ٝین قا بکًؿ، هكگم چًیى چیمی ؾق کٍىق قغ يؿاؾه بىؾ. بله، ولىله

و ویاوی و ٤یكه پیؿا کكؾه اوث، اها آو قبٙی به هكؾم   ی آيها ا٬حؿاق يٝاهی هایی ٌکل گك٨حًؿ، کٍىق هن ؾق ؾوقه اهیپاؾٌ

 یٯ ٌاه ٠ْباوی، یٯ ٌاه ٘هماوبی، یٯ اوما٠یل ٩ِىی
 

ای آهؿيؿ یٯ کاقهایی کكؾيؿ. پاؾٌاهی آيها با پاؾٌاهی  يؿاٌحه. هرال

ٯ. هكؾم ؾق ایًصا ي٭ٍی يؿاٌحًؿ.  پاؾٌاه ٬بلٍاو و پاؾٌاه ب١ؿٌاو ج٩اوجی
ْ
ن، هماو جمل

ْ
يؿاٌحه؛ هماو لوقگىیی، هماو جعک

های يٝاهی هیؿاوهای ویاوی بٍىيؿ، واقؾ  ؿاوشىق ؾالوقايه واقؾ هی شىق هىٌیاقايه، ایًصىق ٌصا٠ايه، ایى ایًکه هكؾم کٍىق ایى

  بٍىيؿ، واقؾ هیؿاو
 

ؿ قا پیؿا کًًؿ، اِال وشىؾ يؿاٌحه. ؾق ٘ىل جاقیّػ ها هیچ شا چًیى چیمی وشىؾ  های اشحما٠ی بٍىيؿ، ایى ٌق

 ۽اي قا بگىیؿ. يؿاٌحه؛ هى يؿیؿم. هك که ؾیؿه، بیایؿ يمىيه

 استمبء کوی ٍ کیفی استؾ.11

لٟ باٌؿ، هی ْٙ ؾايؿ که با هیچ هلث و اي٭البی هن هرل ایى هلث و اي٭الب، ؾٌمًايً وظٍیايه، وب١ايه و  همچًیى اگك کىی ه

گىيه بكؼىقؾ کكؾيؿ. ها ایى هىايٟ قا ال وك قاه بكؾاٌحین  ايؿ؛ اها با ها ایى ی ه١یاقهای اؼال٪ و ٌكا٨ث، بكؼىقؾ يکكؾه مهؾوق ال ه به

و پیً آهؿین. اهكول اقجً، اقجٍی پیٍك٨حه، آگاه، ؾايٍمًؿ، اهل جع٭ی٫ و اهل واؼث اوث. اهكول اقجً، اقجً ِالعی اوث. 

ط  ی ا٨حؽاق که هك هلحی و٬حی يیكوهای های ِالط، باگفٌث، ٌصاٞ و هایهايىاو اهكول ؾق هیاو اقجً، شىاياو هئهى،
ْ
  هىل

ث گىيه ببیًؿ، ظٛ هی ؼىؾي قا ایى
ْ
هایی که ايىاو ؾق ؼیلی ال شاهای ؾیگك ها و اواقتپفیكی کًؿ وشىؾ ؾاقيؿ. آو ٨ىاؾها و ـل

  بیًؿ و هی هی
ْ
ه ؾق ایى اقجً و ؾق ایى يیكوهای هىل

ْ
 ط، یا يیىث و یا ؼیلی کن اوث.ًٌىؾ، بعمؿ الل

                                                           
 .٨٩۽ۻ/۾/ۼ، ؾیؿاق بىیصیاو اوحاو ٬نبیايات ؾق . ۻ

 .٨٧۽ۻ/ ۼۺ/ ۾ۻ، اق بىیصیاو اوحاو ٨اقنبیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿ ۼ.

 .٨٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ۽ۺ، ۻ۽۾ۻالىالمٔ چهاقؾهن قهٕاو  بیايات ؾق ؾیؿاق ٌا٠كاو ؾق ٌب هیالؾ اهام ظىى هصحبی ٠ٕلیه ۽.
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شىاياو ٠میمٖ ٨كهايؿهاو ٠میمٖ يگفاقیؿ ایى ظالث ال ؾوث بكوؾ. هكشا هىحیؿ چه ؾق يیكوی هىایی، چه ؾق يیكوی لهیًی و يیكوی 

ط، ؾق وپاه پاوؿاقاو، ؾق يیكوی ايحٝاهی و شاهای ؾیگك يگفاقیؿ ایى ظالث ٘هاقت و ؾقیایی، چه ؾق وایك والهاو
ْ
های هىل

ط ها به وشىؾ آهؿه، ؼؿٌه ٘ىق بی ؿاوحی که به٬
ْ
جىايیؿ،  ؾاق ٌىؾ؛ يگفاقیؿ. ایى قا به هك ٬یمحی که هی واب٭ه ؾق يیكوهای هىل

ماو و ٨كهايؿهايحاو. هكا٬ب باٌیؿ، ایى ٩ِا و يىقايیث و 
ْ
ظ٩ٛ کًیؿ؛ بؽّىَ ٌما شىايايی که ؾق هكاکم ٠لمی ظٕىق ؾاقیؿ و ه١ل

 ۻکًیؿ. ٘هاقت قا قول به قول لیاؾجك

قوايیؿ، ایى  پكؾالیؿ و ؼىؾ قا به کمال هی ؼىايیؿ، به جعّیل ؾايً هی ٌما شىاياو پاٮ و هئهى، ؾق ایى هكکم اقجٍی که ؾقن هی

ی ایى کٍىق، ه٭اهات اقجٍی، ه٭اهات ؾيیایی بىؾ که گاه  ؾقن و جعّیل قا یٯ هصاهؿت و ٠باؾت به ظىاب آوقیؿ. ؾق گفٌحه

 ياپایؿاق
 
ًّ ایى ه٭اهات، همكاه با ؾ٤ؿ٤ه هی پایؿاق و ٤البا  آوای

 
های های بمقگ بىؾ. اها اهكول، هىئىلیث ها و يگكايی يمىؾ. ٤البا

اقجٍی ؾق ایى کٍىق، هن اقلي ؾيیایی و هن اقلي ؼؿایی و ٨ٕیلث اوث. هكکؿام ال ٌما، چه ؾق آیًؿه ؼلباو ٌىیؿ، چه ؾق 

حه ی یا هؿیكْیث پیٍك٨ث يماییؿ و جبْعك پ ٌق ًْ های هؽحل٧ قا بكای کاهل کكؾو اقجً شمهىقی اوالهی  یؿا کًیؿ و چه آهىليهای ٨

های ه١ًىی و آؼكت ؼىیً کًیؿ، ؾق ظ٭ی٭ث به جؤهیى ؾيیای ؼىؾ و اقلي ؾاهى ليؿگی ٨كاگیكیؿ، و٬حی پاٮ و پاقوا و پاٮ

 پكؾالیؿ. هی

ط  ایى، ؼّىِیث يیكوهای
ْ
ّط   اهكوّل هاوث. يیكوهای  هىل

ْ
گفٌحه هكگم چًیى اهحیالی قا يؿاٌحًؿ. اها اهكول به  ایى کٍىق، ؾق  هىل

ه هٍاهؿه هی بكکث اوالم و ایماو، به آو ؾوث یا٨حه
ْ
ؾايٍگاه يیكوی هىایّی اقجً شمهىقی اوالهی «کًین که  ايؿ. بعمؿ الل

ى هىشب ؼكوًؿی ، بكای ه کكؾه اوث. ایى پیٍك٨ث  هایی که بك ٠هؿه ؾاقؾ، پیٍك٨ث، ؾق کاقهای گىياگىو و هىئىلیث»ایكاو

ی ا٫٨ قوٌى و شاّی بىی ؼًٍىؾی اوث.  ؾهًؿه ی اقجً و يیكوی هىایی يیم يىیؿبؽً و يٍاو ٘ىق که بكای آیًؿه اوث. هماو

٫ باٌیؿ. اهكول، هن ٌما شىاياو ؾايٍصى، هن ٨اق٢ٌاءاهیؿواقم که او
ْ
ه هى٨

ْ
الْحعّیالو ایى ؾايٍگاه و هن ٠ًاِك گىياگىو  الل

ه ال اقليکه بعمؿ -جىايیؿ ایى يیكو قا کًیؿ هكچه هیيیكوی هىایی، و١ی 
ْ
بهحك و بیٍحك به  -های اوحرًایی هن بكؼىقؾاق اوثالل

 ۼپیً ببكیؿ.

هايىق بمقگ والیث، یٯ ظكکث اي٭البی، یٯ ظكکث واليؿه، یٯ ظكکث اهیؿبؽً و یٯ کاق ههْن و شْؿی ؾق شهث کی٩ْیث یا٨حى 

ّط يٝاّم ه٭ْؿّن شمهىقّی 
ْ
اوالهی اوث. کاق ههْن و بمقگی اوث؛ و اهیؿواقین يحایس آو هن، بكای اقجً و يیكوهای  يیكوهاّی هىل

ط، بمقگ و پكذمك و هايؿگاق باٌؿ.
ْ
 هىل

ط ؾق ایى يٝام ه٭ْؿن، و٧٬ ؾ٨اٞ ال اقلي اقجً شمهىقی اوالهی و همه
ْ
ی ی يیكوهای هىل ها هىحًؿ؛ و٧٬ ؾ٨اٞ ال جماهیث أق

ایى هلث بمقگ، و٧٬ ؾ٨اٞ و ظكاوث و ظ٩اٜث ال کاقهای بمقگی که ؾق ایى کٍىق ايصام گك٨حه و اوح٭الل کٍىق، و٧٬ ؾ٨اٞ ال 

ی که ٌؿه اوث و هیاوث، واليؿگی ؼىاهؿ ٌؿ. اقجً شمهىقی اوالهی  -به ٨ٕل پكوقؾگاق -ٌىؾ و ؾق آیًؿه هن های بااقٌل

یٯ اقجً هكؾهی و ؼؿایی اوث. ایى،  -بك لباو آوقؾه بىؾيؿکكؾيؿ و باقها  ؼىاوحًؿ و آقلو هی گىيه که اهام بمقگىاق هی هماو -ایكاو

 ۽ی يٝام ه٭ْؿن شمهىقی اوالهی، بىیاق ظائم اهمیث و اقليؿه اوث. بكای هصمى٠ه
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ی ؾيیا ياجى، کٍىقهای بلىٮ ٌك٪، ؼىّؾ  واله و ایى ؾ٨اٞ ه٭ْؿن، ال بمقگحكیى ا٨حؽاقات هلث ایكاو بىؾ. همه ایى شًگ هٍث

کٍىقهای هكجصٟ هًٙ٭ه باهن همؿوث ٌؿيؿ، به ٠كا٪ کمٯ کكؾيؿ و به ایكاو ٨ٍاق آوقؾيؿ؛ اها يحىايىحًؿ یٯ وشب ال  اهكیکا،

ؼاٮ ایى کٍىق قا ا٥ٌال کًًؿ.ؾق ؾویىث وال گفٌحه، ٬بل ال ایى شًگ جعمیلی، هك و٬ث ایى کٍىق با کٍىق ؾیگكی ؾقگیكّی 

ىث وال، شًگی که ؾق آو ؾٌمى يحىايىث یٯ وشب ال ؼاٮ ایى کٍىق قا يٝاهی ؾاٌث، بؽٍی ال کٍىق ق٨ث؛ اها ب١ؿ ال ؾوی

واله اوث. ایى  المللی همكاه او بىؾ همیى شًگ هٍث ی ٬ؿقجهای يٝاهی و ویاوی ؾيیا و پٍحیبايیهای بیى بگیكؾ باایًکه همه

                                                           
 .٧٨۽ۻ/ ۻۻ/ ٩ۻبیايات ؾق ؾیؿاق پكوًل يیكوی هىایی، ؾق ؾايٍگاه هىایی ٌهیؿ وحاقی، ۻ. 

 .۽٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۻۺ، »ؾايٍگاه يیكوی هىایی«صىیاوالحعّیلی ؾايٍ . بیايات ؾق هكاون ٨اق٢ۼ

 .ۿ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۽ۺ، »هايىق بمقگ والیث«. بیايات ؾق۽
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بكيؿٖ ایى  ً و بىیس قا لیك وئال هیآیًؿ شًگ و قلهًؿگاو و ٌهؿا و وپاه و اقج و٬ث هی شًگ یکی ال ه٩اؼك جاقیػ ایكاو اوث؛ آو

گىىّث يىل کًىيی ال يىل گفٌحه و ال ا٨حؽاقات گفٌحه، ایى شؿا کكؾو هكؾم ال هىئىالو و ایى شؿا کكؾو هكؾم ال ٠٭ایؿ و 

 کًؿٖ البحه ب١ٕی هن هىحً بیًین که ٨الو قولياهه هن ایى کاقها قا هی آیؿ؟ اها هی ، آیا شم ال ؾٌمى بكهی ؾیًی  باوقهای
 
ؿ که وا١٬ا

کىه ؾاين ایى ؾٌمى يیىحًؿ هى هی ٌّ های  ای بىؾ که ؼىاوحن پیً ٌما بکًن. ٌما بؿايیؿ، ؾوحگاه ٘ىق اوث اها ٤ا٨لًؿ. ایى، آو 

ی  ٬ؿم شلى ؼىاهؿ آهؿ و قوظیه هىئىل هن بؿايًؿ که ایى یٯ ؼٙك بمقگ اوث. اگك شلّى ایى ؼٙك قا يگیكيؿ، بؿوو ٌٯ ؾٌمى یٯ

کكؾ. البحه شایی قا که ؾٌمى هكگم يؽىاهؿ جىايىث ال لعاٚ ه١ًىی و قوظی جّْك٦ کًؿ، ٠باقت اوث ال شؿیؿی پیؿا ؼىاهؿ 

ۻشایی که هكؾم هىحًؿ و آيصایی که ایى ؼؿهحگماق هكؾم ؾق آيصا ٬كاق ؾاقؾ.


ای اوالم قا قوی های ش٥كا٨یایی اوث. ٌما ؾيیجكیى هى١٬یثاکًىو ایكايی بمقگ و ه٭حؿق ؾاقین؛ کٍىقی که ؾق یکی ال ظْىان

ی ش٥كا٨یا بًگكیؿ و ببیًیؿ ایكاو ؾق  ی ش٥كا٨یا يگاه کًیؿ و ببیًیؿ ووًٙ کصاوث؛ ي٭اٖ اواوی ه١مىق ٠الن قا قوی ي٭ٍه ي٭ٍه

الصیٍی و هى١٬یث ش٥كا٨یاّی ویاوّی ایكاو، هى١٬یحی همحال اوث. آو هن با ایى  کصا ٬كاق گك٨حه اوث. هى١٬یث ش٥كا٨یایی و وى٪

ؾوث  ی پكا٨حؽاق جاقیؽی و ٨كهًگ ٤ًی و ٠می٫ و ا٨حؽاقاجی که ؾق ؾوقاو اي٭الب به اوح١ؿاؾهای ؾقؼٍاو و واب٭ه هلث بمقگ و

الله ظاِل ٌؿ.  ، به بكکث ؼىو ٌهؿا و جالي قلهًؿگاو و بىیصیاو و يیكوهای ظمب ه٭ْؿن  آهؿ و ٠ْمجی که ؾق هٍث واّل ؾ٨اٞ

 ۼو لیك پكچن اوالم و ٬كآو ق٨حه اوث.اکًى که ایى کٍىق و ایى هلث، هن ویژه ایى به
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ی یکی ال ٠ملیات  ؾق ٬ٕیه -که ؼیلی ال ٌماها آو و٬ث ٌایؿ هحىلؿ هن يٍؿه بىؾیؿ -ی ههن شًگی بمقگىاق ها ؾق یٯ ظاؾذه  اهام

ال٩حىض اي٭الب اوالهی،  ای به ؾوث قلهًؿگاو آهؿه بىؾ، یٯ پیاهی ؾاؾيؿ. ؾق آو پیام ایى يکحه وشىؾ ؾاٌث که ٨حط که پیكولی

ال٩حىض اوث؛ ال آو پیكولی  ای که ٌما به ؾوث آوقؾیؿ، ٨حط بگىیؿ ایى پیكولی  هاوث. همه جى٬ٟ ؾاٌحًؿ که اهامایى شىاو  جكبیث

هاوث؛ که ؾق آو ٌكائٗ ایى شىاو  ال٩حىض اي٭الب ها جكبیث وحایً کًؿ؛ اهام يه، ال قلهًؿگاو جٍکك کكؾيؿ. اها گ٩حًؿ ٨حط

ها جىايىحًؿ یٯ چًیى پیكولی ی ٌلیٯ ایىحاؾه بىؾيؿ، ایى ی ؾژم و والّض آهاؾه ی ؾيیا ؾق ه٭ابل ها با چهكه قی که همهؾٌىا

 ۽ال٩حىض اي٭الب اوالهی ایًهاوث.  کًن: ٨حط ال٭ؿن بىؾ. هى همیى قا جکكاق هی بمقگی قا به ؾوث آوقيؿ؛ ٠ملیات ٘كی٫

 ّبتثشٍص ؿخلیّ.13

ال٠ی يؿاقؾ و واقؾ يیىث، ؾق  شىايی واقؾ هیؿاو شًگ هی کًیؿ یٯ ٌما هالظٝه هی ْ٘ ٌىؾ و ؾق ظالی که ال هىائل يٝاهی هیچ ا

ٌىؾ به یٯ اوحكاجژیىث يٝاهی؛ ایى ؼیلی ههن اوث. ؼب، ٌما االو ؾق  ٜك٦ یٯ وال، یٯ وال و يین، ؾو وال جبؿیل هی

  ظاالت ٌهؿا و وكؾاقاو بمقگ و هايًؿ ایًها که يگاه هی
 

باب هرال، بالٌٯ یٯ ْ٘كاض   ٨كْ کًیؿ ٌهیؿ ظىى با٬كی هىکًیؿ، هرال

 ایى شىاو بیىث و 
 
الٞ ؾاٌحه باٌؿ، ؼىاهؿ ؾیؿ که وا١٬ا ْ٘  کىی ا

ْ
الٞ يؿاقؾ؛ واال ْ٘ شًگی اوث. هكکه هًکك ایى ه١ًا باٌؿ، ا

وال هماق و ویّؿ و چًؿ واله یٯ ْ٘كاض شًگ اوث. ّکی؟ ؾق وال هماق و ویّؿ و ٌّث و یٯ؛ ّکی واقؾ شًگ ٌؿه اوث؟ ؾق 

پًصاه و يه. ایى هىیّك ظكکث ال یٯ وكبال ٩ِك به یٯ اوحكاجژیىث يٝاهی، یٯ ظكکث بیىث واله، بیىث و پًس واله اوث؛ ایى 

ظاال ال  -ی ههْمی اوث. یا ٨كْ ب٩كهاییؿ ٨الو وكؾاق شًگی شىاو ؾق ٜك٦ ؾو وال ایى ظكکث قا کكؾه اوثٖ ایى ؼیلی يکحه

 -شا يٍىحه و ؾیگكاو، همه ال همیى ٬بیلًؿکه ایى ۾ ها هن لیاؾيؿ، همیى آ٬ا هكجٕای ؼىؾهاو بیاوقین؛ ليؿهٌهؿا و ق٨حگاو اون 

 ٌهیؿ باکكی؛ ایٍاو ؾق آ٤ال شًگ یٯ شىاو ؾايٍصى اوث که جاله ٨اق٢
 

الْحعّیل ٌؿه؛ ظاال چًؿ هاه یا یٯ هْؿجی هن ؾق  هرال

 ههك هاه وال پًصاه و يه ٌهیؿ  گ٩حًؿ[ ال پاؾگاوها گفقايؿه، ب١ؿ هن به ؾوحىق اهام که ] پاؾگاو
 

ها بیاییؿ بیكوو، آهؿه بیكوو؛ هرال

المبیى،  الم٭ْؿن، ؾق ٠ملْیات ؼیبك، ٬بل آو ؾق ٠ملْیات ٨حط باکكی یٯ چًیى ظالحی ؾاقؾ. ب١ؿ ٌما يگاه کًیؿ ؾق ٠ملْیات بیث

                                                           
 .٧٩۽ۻ/ ۼۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق با شىاياو ؾق هّالی بمقگ جهكاو، ۻ

 .۾٧۽ۻ/ ٧ۺ/ ۼۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق قوظايیاو اوحاو هاليؿقاو، ۼ

 .ۻ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۼۻهلی يؽبگاو شىاو،  کًًؿگاو ؾق ٌٍمیى همایً . بیايات ؾق ؾیؿاق ٌكکث۽

 وكؾاقوكجیپ پاوؿاق هكجٕی ٬كبايی. ۾.



 ۼ٩ۼ

 

 

، ؾق ب١ٕی شاها یٯ ٬كاقگاه قا ظكکث بؿهؿ و هؿایث کًؿ و جىايؿ یٯ لٍکك قا ی يٝاهی اوث که هی ی لبؿه ایى شىاو یٯ ٨كهايؿه

 ۻ اوث.  اي٭الب  ی ها ه١صمهکاق کًؿ. ایى ٠صیب يیىث؟ ایى ه١صمه يیىث؟ ایى

 پیـشفت هؼٌَی ٍػولیبتی ًیشٍّبی هؼلّح.14

ط  اظىال يیكوهای و  هى اؤاٞ
ْ
   ًٌاون، آگاهن ال آيچه هىث. اهكول يیكوهای ؾاين، هیقا هی  هىل

ْ
ها ال لعاٚ شهات اؼال٬ی   طهىل

کًین. ال لعاٚ ٠ملْیاجی ؾهین و جّؿی٫ هیو ه١ًىی و ؾیًی، ال گفٌحه شلىجكيؿ، بهحكيؿ، کاق ايصام گك٨حه؛ ایى قا ها جٍؽیُ هی

ٟ و ايحٝاق يهای بیٍحكی ؾاقيؿ، اْها ایى های بیٍحكی، آگاهی های ٠ملْیاجی هن جصكبه و جىايایی
ْ
یىث؛ ایى ها هحًاوب با هیماو جى٬

ل١ن،  ها قا به ها هن ؾاؾه[ ایى گماقي قا هى ٠كْ بکًن. بله، ظاال ایى گماقي که آ٬ای ؾکحك ٨یكولآباؾی ؾاؾيؿ، ]اهرال ْٙ ايؿ، هى ه

ٟ اوث، بیً ال ایى
ْ
کًن و ؾق ب١ٕی ال شمئْیاجً آوقيؿ، يگاه هی قا که هی ۼ»اٌكا٦«های ها اوث. هى گماقياْها آيچه هىقؾ جى٬

ث هی
ْ
ؿ و هايًؿ آو، پیٍك٨ث  کًن؛ پیٍك٨ّث ؾ٬  چهاق ؾهن ؾِق

 
ٌىؾ، بایؿ به شلى ظكکث کكؾ؛ و ایى کاق کاق ٌما هعىىب يمی  هرال

که  -های ٠ملْیاجی های ؼىؾجاو قا لیاؾ کًیؿ؛ هن جىايایی جىايیؿ. جىاياییجىايیؿ ایى کاق قا ايصام بؿهیؿ؛ ٌما هیاوث و ٌما هی

گىیین، ؾقوا٬ٟ یٯ بىحه اوث؛ جىايایی ٠ملْیاجی ه١ًایً والهايؿهی ؼىب هن هىث، ه١ًایً ی هیالبْحه جىايایی ٠ملْیاجی و٬ح

 یٯ هعّىلی ؾاقؾ به يام ی ایى های گىياگىو هىث؛ همه جصهیمات هىث، ه١ًایً آهىلي هىث، ه١ًایً پٍحیبايی
 
ها هصمى٠ا

[ جىايایی ه١ًىی، پیٍك٨ث ه١ًىی.  و ]هن -ها اوثایى ی جىايایی ٠ملْیاجی؛ ی١ًی و٬حی هیگىیین جىايایی ٠ملْیاجی، هكاؾ همه

ها همه اللم ها ؼىب اوث، ایىپیٍك٨ث ه١ًىی هن ٨٭ٗ يمال شما٠ث و ِلىات بلًؿ و ؾ٠ای يؿبه و لیاقت ٠اٌىقا يیىث؛ ایى

و٬ث ايىاو  ٌؿ، آوها وویله اوث؛ وویله اوث بكای اقجباٖ، بكای اْجّال. اگك ایى اْجّال ظاِل ها ابماق اوث، ایىاوث. ایى

ُهَى َظٓىُبهُ « کًؿ؛کًؿ، اظىان جىايایی هیاظىان ٬ؿقت هی
َ
ّه ٨

َّ
ی الل

َ
 ٠َل

ٓ
ل گ٩حًؿ کًؿ که پی٥مبكاو هی٬كآو ي٭ل هی ۽». َو َهٓى َیَحَىکَّ

ًا«به هؽال٩یًٍاو:
َ
ٓؿ َهؿايا ُوُبل

َ
ّه َو ٬

َّ
ی الل

َ
 ٠َل

َ
ل  َيَحَىکَّ

َّ
ال

َ
ًا أ

َ
[ ؼؿا ها قا قاهًمایی کكؾه،  که ین؟ ]ؾقظالی؛چكا جىْکل به ؼؿا يکً ۾»َو ها ل

کاق بکًین. به ؼؿای  ؾايین بایؿ چهشىقی هىحین، و ها هی [ االو ایى کاق بایؿ بکًین. ها ]هن ؾايین چهقاه قا به ها يٍاو ؾاؾه و هی

ؾهین، بكای ؼؿا چه قا ايصام هیهح١ال بایؿ جىْکل کكؾ، ا٠حماؾ کكؾ، ا٘ا٠ث کكؾ، پكهیمکاقی و ج٭ىا و وقٞ قا بایؿ پیٍه کكؾ. و آي

ها و٬ث پیٍك٨ث شىق ٌؿ، آو گیكی ايصام بؿهین. و٬حی ایى ؾهین، با ایى شهثايصام بؿهین؛ ی١ًی آو ظكکحی که ايصام هی

 ۿجك ؼىاهؿ ٌؿ، بهحك ؼىاهؿ ٌؿ. هعىىن

 آهبدگی سٍحی ًیشٍّبی هؼلّح.15

الوق ها، ؾق ایى لهیًه هیچ چیمی کن يؿاقيؿ، هیچ کن يؿاقيؿ؛ ال های ها، هكؾاو ؾ ؼىٌبؽحايه ؾق کٍىق ها، يیكوهای ها، شىاو

بىؾ، هماو چیمی که هؿ٦ بیىث و يهن   کًین. هماو چیمی که هؿ٦ اي٭البلعاٚ قوظْیه ؼىٌبؽحايه هیچ اظىان کمبىؾ يمی

ؾيؿ، جعْ٭٫ پیؿا کكؾه اوث: ها قا جؿبیك کك پاوؿاقاو بىؾ که اهام بمقگىاق ایى  وپاه  ٨كوقؾیى بىؾ، هماو چیمی که هؿ٦ جٍکیل

های لیاؾی که يه اي٭الب قا ؾیؿيؿ، يه اهام قا ؾیؿيؿ، يه قولهای شًگ قا ؾقٮ ها بىیاقٖ همیى ظاال شىاو ها باال و آهاؾگی قوظْیه

ی  اؾهای ال آو قولها ؾاقيؿ و شىاو اهكول هىحًؿ، ال ؾاؼل اقجً به بًؿه ال ٘ك٪ هؽحل٧ پی٥ام هیؿهًؿ که آه کكؾيؿ، يه ؼا٘كه

شىق پی٥ام هیؿهؿ، ٠ًّك  شىق پی٥ام هیؿهؿ، ؼلباو هىايیكول یٯ ايؿ. ؼلباو يیكوی هىایی اقجً شمهىقی اوالهی یٯ ٨ؿاکاقی

ی باال قا هك اقجٍی که ؾاٌحه باٌؿ، هك  شىق پی٥ام هیؿهؿ؛ آهاؾگی ؾاقيؿ. ایى قوظْیه ی به يیكوی ؾقیایی یا يیكوی لهیًی یٯ وابىحه

                                                           
 .ۼ٩۽ۻ/ ٩ۺ/ ۿۼ، بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای وحاؾ بكگماقی بمقگؿاٌث وكؾاقاو و ؾه هماق ٌهیؿ اوحاو هاليؿقاو  ۻ.

ط که جىْوٗ ه١اويث قاهبكؾی و اٌكا٦ ؾ٨حك ٨كهايؿ های ؾوقهگماقي .ۼ
ْ
 ٬ىا جهْیه هیای ال ٠ملکكؾ يیكوهای هىل

ْ
 ٌىؾ.هی کل

 ...».و هكکه بك ؼؿا ا٠حماؾ کًؿ، او بكای وی به اوث « ... ؛۽  هباقکه ٘ال٪، بؽٍی ال آیه  وىقه ۽.

 .ۼۻ  هباقکه ابكاهین، بؽٍی ال آیه  وىقه ۾.

 .ۿ٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۼۼی شم١ی ال ٨كهايؿهاو و هىئىالو يیكوهای هىلط،  بیايات ؾق ؾیؿاق ٠یؿايه  ۿ.



 ۽٩ۼ

 

 

عی که ؾ
ْ
 ؾق بكؼىقؾها، ؾق اهحعايات، ؾق ابحالئات پیً ؼىاهؿ ق٨ث؛ با همیى قوظْیه بایؿ پیً والهاو هىل

 
ما

ْ
اٌحه باٌؿ، هىل

 ۻبكویؿ.

آیًؿ. شىاياو و  گیكيؿ و به هیؿاو هیی ؼؿهث، شاو ؼىؾ قا ؾق ک٧ هی اهحیال ]ؾیگك[ يیكوهای هىلط ایى اوث که ؾق ٠كِه 

ٌىيؿ؛ ایى کًًؿ و واقؾ هیی ٨ؿاکاقی هی ی ؼؿهث، ؼىؾ قا با ٌى٪ آهاؾه ٨كهايؿهاو و قلهًؿگاو يیكوهای هىلط، ؾق ٠كِه

 ۼشىٌؿ.شا ايگیمه ال ؾقوو هیشا ؼبكی ال جعمیل يیىث، ؼبكی ال ٨ٍاق يیىث؛ ایىؼاِیث ایماو اوالهی آيهاوث. ایى

 ّبی داخلیتکیِ ثِ تَاًبیی .16

هایماو قا هن ببًؿین، ال پا يؽىاهین ا٨حاؾ. ها به ؼىؾک٩ایی  ؾقوالهی  ایى هلث، ؼیلی چیمها قا ؾق ؾقوو ؼىؾ ؾاقؾ. ها اگك همه

جىايؿ.  ی ؾقها قا هن ببًؿؾ، هی و٬ث هّلعحً ایصاب کًؿ که همه این. اگك ایى هلث، یٯ ی شىايب قویؿه يىبّی کاهلی ؾق همه

َكز اوث. چكا؟ بكای ایًکه ه
َ
این بایؿ  که اظىان کكؾه ا همیٍه آو و٬حیبؿايیؿ که اگك چًاو قولی بكای هلث ایكاو پیً آیؿ، قول ٨

این. ؾیؿیؿ که ؾق شًگ، به هصْكؾ ایًکه ؾقهای والض و جصهیمات شًگی بك قوی ها بىحه ٌؿ،  ال ؼىؾهاو اوح٩اؾه کًین، ؾقؼٍیؿه

به همیى ؼا٘ك  ؾاقین،  يٝاهی  هایی که ها اهكوله ؾق ًِایٟها به ؾقوو ؼىؾهاو بكگٍحین که ؼىؾهاو قا جؤهیى کًین. ایى پیٍك٨ث

 ایكاو يمی
ْ

جىايؿ  کًؿ و هی های پیچیؿه قا هن جىلیؿ هیجىايىث والض وبٯ کىچٯ هن جىلیؿ کًؿ. اهكول ایكاو والض پیً آهؿ، و اال

ها پیً آهؿ. به بكکث ایى پیً آهؿ که هلث ایكاو و يیكوهای واليؿه و  جىلیؿ کًؿ. ایى، به بكکث همیى بىحى ؾقها و ٬ٟٙ قابٙه

اظىان کكؾيؿ که بایؿ به ؼىؾٌاو هكاش١ه کًًؿ. اگك یٯ قول ایى اظىان ؾق شىايب ؾیگك هن پیً آیؿ، قول ٠یؿ هاوث. کاقآهؿ، 

 ۽ها ال ایى هیچ يگكايی يؿاقین.

 یًظبه تؼلیحبت تَلیذ دس ػلوی خَدکفبیی.17

ه کاق جع٭ی٫ ؾق يیكوی هىایی پایهبعمؿ
ْ
  هىلط  ٠لن اوث. و٬حی يیكوهای  یٍك٨ثی پ ی اوحىاقی یا٨حه اوث، و جع٭ی٫ ؼىؾ پایه الل

ال ؾقوو ؼىؾ ؾايً و ه١ك٨ث شىٌیؿيؿ، بایؿ ی٭یى کكؾ که اوح٭الل يه ٨٭ٗ یٯ اون و اؾ٠ا که یٯ وا١٬یث و جبلىق اوث. هى ایى 

هاؾ ی يهاشا که اهل ٠لن و جع٭ی٫ اوث؛ ال ش ايؿقکاقاو، ال ٨كهايؿه ی ؾوث بیًن و ال همه پؿیؿه قا ؾق يهاشا به ؤىض هی

 ۾کًن. ايؿ، جٍکك هی ؼىؾک٩ایی که يؽىحیى پكچن ؼىؾباوقی قا بلًؿ کكؾه اوث و ال یکایٯ کىايی که ؾق ایى پیٍك٨ث هئذك بىؾه

ای قویؿین، ولی ٬ايٟ يیىحین به آيچه  و به شاهای بىیاق پیٍك٨حه  ی شمهىقی اوالهی ال ٩ِك ٌكوٞ کكؾین واله ها ؾق ؾوقاو وی

ظٕىق   هىلط  ای که ؾق آو ٬كاق ؾاٌحین. هى ال قول اول ؾق يیكوهای ٬ابل ه٭ایىه يیىث با آو ي٭ٙه قویؿین. اها آيچه قویؿین،

ٌاو، ال يمؾیٯ ی ٜك٨یث ی هعحىاٌاو، با همه ؾاٌحن؛ اقجً قا، ولاقت ؾ٨اٞ قا، اهکايات قا، وپاه قا، يیكوهای ايحٝاهی قا با همه

ٌؿ آو قا يٍاو ؾاؾ و  ی ايگٍث هن يمی كاق ؾاقیؿ که آو قول ظْحی با اٌاقهای ٬ ام. اهكول ٌما شىاياو ٠میم ؾق ٬له لمه کكؾه

های هؽحل٧. ، ؾق بؽً کكؾ. ا٬حؿاق ٠لمی، ا٬حؿاق جىلیعاجی، ؼىؾباوقی، ا٠حماؾ به ي٩ه، ايىصام، پیٍك٨ث که باوق يمی هیچ

 ۿایى ٬ىمث ال ظك٦ ؾٌمى قاوث اوث.

يٝیكی ؾاقيؿ. ایى  والهی ایكاو اهحیالات بمقگی ؾاقيؿ، اهحیالات بكشىحه و کناهكول يیكوهای هىلط به جى٨ی٫ الهی ؾق شمهىقی ا

اهحیالات قا قول به قول ؾق ؼىؾجاو ا٨مایً بؿهیؿ. پژوهً و ؾايً و یاؾگیكی قا شؿی بگیكیؿ. ؾوقاو شىايی قا بكای بكول 

او ؼؿهث قا به ایى کٍىق، ایى هلث، با اوح١ؿاؾهای گىياگىيی که ؼؿای هح١ال ؾق وشىؾ ٌما يهاؾه اوث، ه٥حًن بٍمكیؿ. اهک

های واال و قوٌى، ٬ؿق بؿايیؿ. ظٕىق ؾق ٧ِ ه٭ؿم ؾ٨اٞ و ؼؿهث به یٯ چًیى کٍىقی، یٯ چًیى هلحی، به یٯ چًیى ایى هؿ٦

                                                           
 .۾٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۺ۽ق ؾیؿاق شم١ی ال ٨كهايؿهاو و کاقکًاو اقجً شمهىقی اوالهی ایكاو... ،. بیايات ؾۻ

 .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۻۼکكهايٍاه،  . بیايات ؾق هكاون هٍحكٮ يیكوهای هىلطۼ

 .٧٦۽ۻ/ ۻۺ/ ٧ۼی قول اقجً شمهىقی اوالهی ایكاو ،  بیايات ؾق ؾیؿاق با شم١ی ال ٨كهايؿهاو و پكوًل اقجً، ؾق آوحايه ۽.

 .۽٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۻۺ اؾؾاٌث ؾق ؾ٨حك یاؾبىؾ يیكوی هىایی اقجً شمهىقی اوالهی ایكاو،ی .۾

 .٨٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق ؾايٍکؿه ٠لىم ؾقیایی يىٌهك،  ۿ.



 ۾٩ۼ

 

 

٬كاق ی ؾق اي٭الب اوالهی  گك٨حه ؾقپّی بكؼاوحه و يٍؤت های پیيٝاهی ا٨حؽاق بمقگی اوث. ایى ا٨حؽاق اهكول ؾق اؼحیاق ها، يىل

 ۻگك٨حه؛ ایى قا ه٥حًن بٍمكیؿ.

 دفبػی كٌؼت ًظبهی ٍ.18

جكیى ههْمات ایى کٍىق هٍکل  این؟ ؾق ؾوقاو شًگ، ها ؾق جىلیؿ واؾه ؾ٨ا٠ی ال کصا به کصا قویؿه  های ١ًِثها ؾق بؽً

ؾاقيؿ، ال   یٍحكی ؾق ١ًِثی ب که ؼیلی ال کٍىقهایی که يىبث به ها واب٭ه -ؾاٌحین؛ اها اهكول بؽٍی ال ابماقهای بىیاق پیچیؿه

ٌىؾ. جىايایی ١ًِحی، ٬ابل  های ؾ٨ا٠ی ها واؼحه هیی همیى شىاياو هح١ْهؿ و هؿیكاو ؾلىىل، ؾق بؽً به وویله -آو هعكوهًؿ

 بؽً ١ًِث
ْ

های جىلیؿّی ؾیگك ٬ابل ج١مین اوث. ؾق بؽً  ايعّاق يیىث. اگك ؾق شایی اوح١ؿاؾ و ٜك٨یحی وشىؾ ؾاقؾ، به کل

 ۼ٘ىق اوث. يیم همیى

جىايیؿ  [ جعكین هىث يمی جىايىحیؿ ؼىب اوح٩اؾه کًیؿ، اْها ]چىو ها هی همکى اوث کىی بگىیؿ اگك جعكین يبىؾ ال ایى ٜك٨یث

ها ؾق بىیاقی ال هىائل ؾیگك هن ؾق ٠یى جعكین ها اوح٩اؾه کًیؿ؛ ایى ؼٙا اوث؛ ایى ظك٦، ؾقوث يیىث. ال ایى ٜك٨یث

ق بكشىحه و باال ؾوث پیؿا کًین؛ یٯ هرال آو، جىلیؿ ٠لن اوث؛ یٯ هرال آو، ١ًِث و ٨ًاوقی های بىیا این به ي٭ٙه جىايىحه

های پیٍك٨حه و قول، االو هن ؾقهای هكاکم ٠لمی ههن ّبكول ها ها جعكین بىؾین، االو هن جعكین هىحین. ؾق هىقؾ ؾايًاوث؛ ؾق ایى

  ای پیٍك٨ث کكؾین، ؾق هىحه  ظال، ها ؾق يايى پیٍك٨ث اْها ؾق٠یى ؾيیا به قوی ؾايٍمًؿ ایكايی و ؾايٍصىی ایكايی بىحه اوث،

ىل
ْ
پهپاؾ و هىٌٯ، به کىقی چٍن   ؾ٨ا٠ی پیٍك٨ث کكؾین، ؾق ًِایٟ  های بًیاؾی پیٍك٨ث کكؾین، ؾق ًِایٟکكؾین، ؾق ول

 ۽.ؾٌمى، پیٍك٨ث کكؾین

ههًؿوايی که اهكول ؾق  -این قاشٟ به آيها پیؿا کكؾه ًِای١ی که ها ؾق ٘ىل چًؿ وال گفٌحه ا٘ال٠اجی -ؾق ًِایٟ يٝاهی و هىایی

ٌاو ایى بىؾ که چٯ  جكیى ١ٙ٬ات قا بىاليؿ و واؼث ه١کىن کًًؿ، ؾق آو لهاو وٜی٩ه جىايًؿ هىاپیما و پیچیؿه ایى کٍىق هی

یی هن ه١یىب  ١هلیىث هىاپیما قا بگیكيؿ، بكويؿ وكکٍی کًًؿ و بیایًؿ بگىیًؿ ایى ١ٙ٬ه ؾقوث اوث یا ؾقوث يیىث. اگك ٬ٙ

شا آو قا ج١میك بىؾ، آو قا ؾق بیاوقيؿ، جعىیل ههًؿن بیگايه بؿهًؿ جا او آو قا به ؼكز ها وىاق هىاپیما کًؿ و به اهكیکا ببكؾ و ؾق آو

ى ٨کك و بااوح١ؿاؾ و ٬ابل شهً، یا ای ٌؿ. ایى ههًؿن و ایى آؾم ؼىي یا ج١ىیٓ کًًؿ و بكگكؾايًؿ؛ بیً ال ایى اشاله ؾاؾه يمی

یا اگك قوض هاشكاشىیی ؾاٌث، ال ایى کٍىق  -کكؾيؿ گىيه بىؾيؿ؛ با همیى ؤٟ ليؿگی هی که بیٍحك ایى -کكؾ ؤٟ قا جعمل هی

 يمی ق٨ث ؾق ؼؿهث ؾیگكاو ٬كاق هی ٌؿ و هی ؼاقز هی
 

 ۾آهؿ؛ که ال ایى ٬بیل هن ج١ؿاؾ لیاؾی ؾاٌحین. گك٨ث، یا اِال

 پیـشفت تَاى تؼلیحبتی ایشاى.19

ها قا هن ظأك جكیى والض ها واؾهکكؾین، ٬ؿقت ال ٬بل، آو قولی که ها ؾقگیك ؾ٨اٞ ه٭ؿن بىؾین و ال هیهًماو ؾ٨اٞ هیبیىث و

ها و ابماقهای هؿقو ال اقوپا و اهكیکا و ٌىقوی واب٫ ٨كوؼحًؿ. ویل والض يبىؾيؿ به ها ب٩كوًٌؿ؛ ظْحی به ؾو بكابك ٬یمث هن يمی

بایىحی با هماق هٍکل هىاشه  -اگك يؿاٌحین -جكیى والظها قوايه بىؾ، آو و٬ث ها بكای واؾه کاق به ومث ٠كا٪ و ِؿام شًایث

های اي٭البی و گ٩ث ایى هلث، ایى شىاياو و ایى همث ٌؿین جا ٌایؿ بحىايین یا يحىايین آو قا جهیه کًین. آو قول اگك کىی هی هی

ی ؾیگكی به ٠ًىاو آلهایً و قلهایً  ق ؼلیس ٨اقن یا ؾق ي٭ٙهقا ؾ  هئهى، یٯ قول ؼىاهؿ جىايىث ایى همه ابماقهای هىٌکی

 ۿکكؾ؟ اها هلث ها جىايىث. ه٩ًصك بکًؿ، کىی باوق هی

ی ایى چیمها چٍن هلث ها به بیگايگاو بىؾ. ب١ؿ هن که بیگايگاو ؾوحٍاو ٬ٟٙ ٌؿ، ها ال ایى شهث ؾق کٍىق ٨٭یك  ؾق همه

ی ٠لمی و  واليؿ، کاقهای پیچیؿه های پیچیؿه قا هی اقین. شىاياو ها کاقؼايهبىؾین؛ اها اهكول ال ایى شهث جىايائی لیاؾی ؾ

                                                           
 .٨٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق ؾايٍکؿه ٠لىم ؾقیایی يىٌهك،  ۻ.

 .ۺ٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۺۻبیايات ؾق ؾیؿاق گكوه کریكی ال اًِا٦،  .ۼ

 .۽٩۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ، ۽٩۽ۻك قٔىی ؾق اولیى قول وال بیايات ؾق ظكم هٙه ۽.

 .۽٨۽ۻ/ ۼۻ/ ۿۺ. بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ههًؿواو و هع٭٭او ٨ًی و ١ًِحی کٍىق، ۾

 .ۿ٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ٩ۻبیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق هكؾم ؾاه٥او،  ۿ.



 ۿ٩ۼ

 

 

کًًؿ، به کٍىقهای ؾیگك هن به ٠ًىاو هىحٍاق و به ٠ًىاو کىايی که جصاقت  ؾهًؿ، يیال کٍىق قا بكآوقؾه هی ٨ًاوقی قا ايصام هی

ا کكؾه اوث؛ ایى پیٍك٨ث کمی يیىث. یٯ قوايًؿ. ؾق ایى شهث، کٍىق و١ٔیث ٌاؼّی پیؿ کًًؿ، کمٯ هی ٠لن و ٨ًاوقی هی

پكجابگك   ها هىٌٯًٌاؼحًؿ؛ اهكول هماو شىاو جىايىحًؿ پكجاب کًًؿ و يمی ی آق. پی. شی قا يمی های ها ظْحی گلىلهقولی شىاو

.کًؿ کًؿ، همه قا هحىشه هی ٨كوحًؿ که چٍن ؾايٍمًؿاو شهاو قا به ؼىؾ شلب هی هاهىاقه هی
 ۻ

ؾاؾيؿ،  گك٨حًؿ، والظهای ؾوحه چًؿم ؼىؾٌاو قا به ها هی قویؿین؛ اگك پىل ها قا هی شا يمیٌایؿ به ایى کكؾيؿ، اگك جعكین يمی

ا٨حاؾین که ال ابحکاق و اوح١ؿاؾ شىايايماو اوح٩اؾه کًین؛ اهكول هىاپیما هن جىلیؿ کًین، جايٯ هن جىلیؿ کًین،  ها به ٨کك يمی

 ۼی هًٙ٭ه ؾق ایى جىلیؿات شلىجك باٌین.هن جىلیؿ کًین و ال بىیاقی ال کٍىقها  هىٌٯ

بًؿيؿ، ب١ؿ يىل ؾوم و  های ٨ًاوقی قا به قوی او هیکًؿ، ؾقهای هعّىالت ١ًِحی و پیٍك٨ث که به او کمٯ يمی هلحی که هیچ

ًؿ. هاي ای ؾق ؾيیا هبهىت هی ای و ١ًِث هىحه ی ؾاقيؿگاو ٬ىای هىحه کًؿٖ همه وىم و چهاقم وايحكی٩یىژ قا ؼىؾي جىلیؿ هی

بیًًؿ ال  کًًؿ هی که به او کمٯ يکكؾه، ياگهاو يگاه هی ها ال کی یاؾ گك٨حًؿ؟ هلحی که ال لعاٚ ٠لىم لیىحی هیچ ؼىب، ایى

آوقؾ. ؾق ؾيیا چًؿ جا کٍىق ایى قا ؾاقيؿ؟ ه٩ث جا، هٍث جا، ُيه جا کٍىق. ؾق بیى ایى  های بًیاؾی، ظیىاو جىلیؿی به وشىؾ هیولىل

 ٨كْ کًیؿ -ه هؿ٠یاو، ياگهاو ال قؾی٧ ؾویىحنهمه کٍىقها، ایى هم
 

گیكؾ. ایى ظاکی ال  آیؿ به قؾی٧ هٍحن ٬كاق هی هی -هرال

آق. پی. شی یٯ هىٌٯ  -ؾايىحین آق. پی. شی چیىث ال١اؾه يیىث؟ ؾق اول شًگ، ها يمی چیىث؟ ظاکی ال اوح١ؿاؾ ٨ى٪

يه ؾاٌحین، يه بلؿ بىؾین، يه شمو والظهای والهايی  -ه کكؾيؿکىچٯ اوث؛ آيهائی که جىی شًگ بىؾيؿ، آو قا ؾیؿيؿ و باقها جصكب

والؾ؛ ؾيیا هن همیى ٘ىق  بك هی والؾ، هىٌٯ هاهىاقه هی  وصیل  ها بىؾ؛ ظاال ب١ؿ ال گفٌث چًؿ وال، با جعكین، کٍىق ها هىٌٯ

جىايًؿ؛ ب١ؿ ؾیؿيؿ يؽیك،  ىیًؿ، يمیگ گىیًؿ، ؾقو٢ هی کًؿ. اول هن ايکاق کكؾيؿ؛ گ٩حًؿ بیؽىؾ هی ایىحؿ، با ج١صب يگاه هی واهی

 ۽هىث.

 ػبیجشیی ٍ ّبی الکتشًٍیک بی چـوگیش دس خٌگّ فتشپیـ.21

ام،  کكؾه  الکحكويیٯ  ی شًگ ها، هن ؾق ؾیؿاق با يیكوی ؾقیائی، هن ؾق ؾیؿاق با يیكوی هىائی، قوی هىئلههى باقها ؾق ٘ی وال

ها هن هىث که ی والظهای شًگی هحمكکميؿ و وال ای الکحكويیکی ؾق لهیًهه کًن. ؾٌمًاو ٌما بك قوی جىايائی بالهن جؤکیؿ هی

کًًؿ. ؾ٨اٞ الکحكويیکی بكای ها ؼیلی ههن اوث. قوی هىائل الکحكويیٯ کاق کًیؿ. ؼىٌبؽحايه ها لهیًه ؾاقین:  ؾاقيؿ کاق هی

ی ٠ٝین جمام يٍؿيی ؾاقین که آو،  یهًِایٟ الکحكويیٯ ها ؼىب اوث، ؾايٍمًؿاو ؼىبی ؾاقین، ١٨االو ؼىبی ؾاقین و یٯ وكها

 ۾شىايهای هایًؿ.

 ایدبد اهٌیت تَػي ًیشٍّبی ًظبهی دسهٌبًك هشصی .21

 [ظا٨ٛ اهًیحًؿ. اگك اهًیث ال یٯ  ایى اهحیال قا ؾق بیى همه  هىلط  يیكوهای
 

ی ؼؿهحگماقاو اوالم و کٍىق ؾاقا هىحًؿ که]اوال

ها به قوی او بىحه ؼىاهؿ ٌؿ. اهًیث، بىحك و ٨ٕای اواوی و اللم و ظیاجی ٨ثی پیٍك  کٍىقی، ال یٯ هلحی ولب ٌىؾ، قاه همه

ی اهًیث ظاِل ؼىاهؿ ٌؿ. يیكوهای هىلط يٝام  ، جکًىلىژی، ذكوت و ه١ًىیث ؾق وایه ی کاقهاوث. ٠لن، پیٍك٨ث بكای همه

ؾايًؿ؛ و ایى ای ٠مىهی کٍىق هیی ؼىؾ قا ظ٩ٛ اهًیث هكلهای کٍىق و ٨ٕ شمهىقی اوالهی ایكاو، ظا٨ٝاو اهًیحًؿ؛ وٜی٩ه

 ۿاهحیال بمقگی اوث.

                                                           
 .٨٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺٔ، بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لائكاو و هصاوقاو ظٕكت ٠لی بى هىوی الكٔإٞ .ۻ

 .ۿ٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ِعى شاهٟ قٔىی،ۼ

 .٨٩۽ۻ/ ۼۺ/ ٨ۺبیايات ؾق ؾیؿاق کاقگكاو يمىيه وكاوك کٍىق،  ۽.

 .٨٨۽ۻ/ ۻۻ/ ۺ۽ايؿقکاقاو واؼث ياوٌکى شماقاو، بیايات ؾق ؾیؿاق ؾوث ۾.

 .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۻۼکكهايٍاه،  بیايات ؾق هكاون هٍحكٮ يیكوهای هىلط ۿ.



 ٩٦ۼ

 

 

 ًیشٍی دسیبیی پیـشفتِ .22

يیكوی ؾقیائی اهكول ؾق بىیاقی ال ي٭اٖ ٠الن و ؾق کٍىق ها یٯ يیكوی قاهبكؾی اوث؛ به چٍن یٯ يیكوی قاهبكؾی به يیكوی 

اقجً شمهىقی اوالهی ایكاو اوث، هًا٫٘ ؾقیائی بایؿ يگكیىحه ٌىؾ. وىاظل شًىب ٌك٬ی کٍىق که ؾق اؼحیاق يیكوی ؾقیائی 

ها قا که  اوث؛ به آيصاها اهحمام کًیؿ و اهمیث بؿهیؿ. ؾقیايىقؾی  های بىیاق ؼىبی بكای پیٍك٨ثبىیاق ههمی اوث و ٜك٨یث

ه ٌکل پیٍك٨حه
ْ
 ها اهمیث بؿهیؿ و جىشه کًیؿ، ای يىبث به گفٌحه گك٨حه اوث، اؾاهه بؿهیؿ، به لیكوٙعی اهكول بعمؿ الل

اهکايات و جصهیمات پؿا٨ًؿی ًٌاوقهای وٙعی قا ؾق همه شا، بؽّىَ ؾق ؾقیاهای شًىب هىقؾ جىشه ٬كاق بؿهیؿ. يیكوی 

ه ٜك٨یث
ْ
ه ٨كهايؿهی ؼىبی هن ؾاقؾ. اهكول جالي ٌما هیؾقیائی اهكول بعمؿ الل

ْ
جىايؿ ذمكات لیاؾی قا  های ؼىبی ؾاقؾ؛ بعمؿ الل

 اقجً شمهىقی اوالهی ایكاو و بكای يیكوهای هىلط هائی قا ب به باق بیاوقؾ و ٌکى٨ائی
ْ

كای ٌما، بكای يیكوی ؾقیائی، بكای کل

ه به باق بیاوقؾ. ایى قا ال ؼؿا هی
ْ
بًؿین و هٙمئًین که آيچه قا که او اقاؾه کًؿ و  ؼىاهین، به او ؾل هی شمهىقی اوالهی او ٌاء الل

 ۻاقاؾه ؼىاهؿ کكؾ، به آو ؼىاهین قویؿ.

به ايصام ؾاؾو آو ه٥ٍىلیؿ:   هكول یکی ال هئذكجكیى کاقها، کاقی اوث که ٌما ؾق يیكوهای ؾقیائی اقجً و وپاهی٭یى بؿايیؿ ا

ؾقیايىقؾی و ظٕىق   ی پیٍك٨ث های ٘ا٤ىجی يگفاٌحًؿ و لهیًههای ؾقالی که ظکىهثهای ٘ىاليی وال ا٨حاؾگی شبكاو ٠٭ب

 هؿت قا شبكاو کًؿ. های ٘ىاليی ا٨حاؾگی ٧٠ ٌما اهكول بایؿ آو ٠٭بؾقیائی قا بكای ایكاو ٠میم ٨كاهن يکكؾيؿ. جالي هٕا

ث بمقگ بكای پیٍك٨ث و ظ٩ٛ هًا٨ٟ هلی اوث. ٨ىائؿ ؾقیا بكای ی ها هی هماو ٘ىقی که همه ؾايین، ؾقیا بكای یٯ کٍىق، یٯ ٨ِك

های و ؾقیايىقؾی ؾق ٘ىل ٬كو یٯ کٍىق و یٯ هلث، ٨ىائؿ قاهبكؾی اوث؛ ٨ىائؿ بمقگ و کالو اوث. کىايی با جىلٗ بك ؾقیا

 ؾق ٘ىل چهاق ٬كو -ؾقپی پی
 
ها های ؾوقؾوث گىحكي ؾهًؿ. به هلثالمللی ؼىؾٌاو قا جا وكلهیى جىايىحًؿ ٬ؿقت بیى -ج٭كیبا

ها و کٍىقهای هىلٗ بك ؾقیا جىايىحًؿ ال ایى ٘كّ٪ ها جٕییٟ ٌؿ؛ اها آو ؾولثها ٤ّب ٌؿ، هًابٟ هلثٜلن ٌؿ، وكلهیى

ی ها، چه ؾق ؼلیس ٨اقن، چه ؾق ؾقیای  های هًٙ٭ههای بمقگ ٨كاهن بیاوقيؿ. هلثهای هاؾی و ٬ؿقتبكای ؼىؾ ظیریثٜالمايه 

ی کىايی قا که وىاق بك ياوهای  ٠اؾت کكؾه بىؾيؿ که ِؿای ٬ؿقجمؿاقايه و لوقگىیايه -ها وال ٌایؿ ؾه -های هحماؾی٠ماو، وال

 آهؿيؿ، بًٍىيؿ و ؾق ه٭ابّل آيها وکىت کًًؿ و ؾم ٨كو بًؿيؿ. ٭ه هیها به ایى هًٙشًگی هیٍؿيؿ و ال ؾوقؾوث

ايگلیىی ياو ال ؾاؼل آو  آهؿ، ٨كهايؿه ی ؾقیائّی بىیاق ظىان، ياو ايگلیىی هی یٯ قولی ؾق همیى ؼلیس ٨اقن، ؾق ایى هًٙ٭ه

های اشكا کًًؿ. ؾق ایى هًٙ٭ه، والؾايىحًؿ که ایى ؾوحىق قا ؾاؾ و کىايی ؼىؾٌاو قا هى٧ٜ هیياو ٨كهاو هیؿاؾ، ؾوحىق هی

 هحماؾی بك ایى هًىال گفٌث.

اهكول همه چیم ٠ىْ ٌؿه اوث. واظل همحؿ و ٘ىاليّی هح١ل٫ به ایكاو ٠میم، اهكول ؾق اؼحیاق ؾولحی هىح٭ل و هلحی وكا٨كال و 

آهیم  ی جعکن ی ؼىؾ قا بك اقاؾه قاؾهبالؿ و اًٌاوؿ و به آو هیبیؿاق اوث؛ هلحی که به ؼؿای هح١ال هحکی اوث؛ يیكوی ؼىؾ قا هی

يٍیًی  ها ظاکمیث کًًؿ، هصبىق به ٠٭بؼىاهًؿ با جعکن بك هلثکًؿ و کىايی قا که هیهك ٬ؿقت ویاوی و يٝاهی جعمیل هی

 کًؿ.هی

ؾق  -اقوپائی و آهكیکائی -ی ؼلیس ٨اقن و ؾقیای ٠ماو با وشىؾ ظٕىق ياهٙلىب و هٕك ياوهای کٍىقهای هؽحل٧ اهكول هًٙ٭ه

ی آلاؾ، هىح٭ل و هحکی به ي٩ه اوث، به ؼا٘ك ظٕىق شمهىقی اوالهی و ایكاو وكبلًؿ و هلث ه٭حؿق  ایى هًٙ٭ه، یٯ هًٙ٭ه

 ۼکٍىق ٠میمهاو.
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 قضاییوضعیت پیشرفت و عدالت 

 ءخبیگبُ دػتگبُ لوب.1

های ٠لمی و اؼال٬ی و ج٭ىایی ٬ؿق و بكؼىقؾاق ال ولايث های ولیى و ٠الی ی ٬ٕات ؾق یٯ کٍىق، شمو هصمى٠ه همیٍه شاه١ه

٬ٕا و ٠ًاِك آو، ایى ؼّىِیث قا ؾاقيؿ. ؾق کٍىق ها هن که ٬ٕا یٯ   ی شىاهٟ ٠الن، ؾوحگاه هىحًؿ. ٌایؿ ؾق ا٤لب و یا همه

 ایى ؼّىِیث بیٍحك وشىؾ  باٌؿ و به ا٨كاؾ ِالط و ٌایىحه ؾق هیاو شاه١ه هی ی الهی اوث و ٥ٌل پیاهبكاو هی هكجبه
 
قوؿ، ٘ب١ا

ی ظىان و ههن بیً ال پیً جى٨ی٫ بؿهؿ و ٌما قا کمٯ  اقؾ. اهیؿواقین که ؼؿاويؿ به ٌما آ٬ایاو و به هىئىالو هعحكم ایى ٬ْىهؾ

ه به ه٭ّؿ بكوايیؿ.
ْ
 ۻکًؿ، جا ایى باق وًگیًی قا که بك ؾوي ؾاقیؿ، او ٌاء الل

٠م٫ شاو ه١ح٭ؿ به اظکام و ٬ٕای اوالم ٬كاق  ٨کك، آگاه، هؿیك، باجؿبیك و ال ؾق قأن ٬ٕاء کٍىق، یٯ ٌؽّیث ٨أل، قوٌى

  کكؾ. اهام ی ٬ٕائْیه ؾق آو قول والهايؿهی هی ها قا ٠لیه ٌهیؿ بهٍحی و ٬ْىهؾاٌث. ایى چیمی بىؾ که بىیاقی ال هؽال٩ث

ك او ٨كهىؾيؿ ٌهیؿ بهٍحی هٝلىم بىؾ. ها هن یاؾهاو هىث که او چ٭ؿق هٝلىم بىؾ؛ اها ایى هٝلىهیث ال وىی چه کىايی ب

هایی هىحًؿ که ظأك يبىؾيؿ ٬ٕای ی کىايی که بایؿ پاوػ هٝلىهیث ایى ٌهیؿ ٠میم قا بؿهًؿ، ایى ٌؿ؟ ال شمله جعمیل هی

  ی ایكاو اوالهی جعْمل کًًؿ. ایى اوالهی قا ؾق شاه١ه
 

ها هایل بىؾيؿ که ٬ٕاوت کٍىق، همچًاو با الگىهای يا٬ُ، ياقوا، کاهال

٬ٕاء قوىغ کكؾه بىؾ   اهه پیؿا کًؿ؛ آو هن با هماو ٨ىاؾهایی که ٬بل ال اي٭الب چًاو ؾق ؾوحگاهکهًه ٌؿه و هًىىّغ ٤كبی اؾ

ٌؿ پیؿا کكؾ. ایًکه بًای ٬ٕای اوالهی به ؾوث یٯ ه١ماق جىايا و ٌصاٞ و بااقاؾه، آو هن ؾقوث  که ٌبیه آو قا ؾق کمحك شایی هی

ؼىاوحًؿ هىئىالو ٬ٕای اوالهی قا با هى و  يها ٤یك ٬ابل جعْمل بىؾ. هیگفاقی ٌىؾ، بكای آ های اوالهی جٍکیل و بًیاو بك پایه

 ۼشًصال و جهمث لؾو ال هیؿاو ؼاقز کًًؿ.

 پیـشفت ثِ ػوت دػتگبُ لوبیی ػبلن.2

ٌىؾ، و هى ال يمؾیٯ ٌاهؿم که  هکكق ال جعىل ؾق ؾوحگاه ٬ٕائی و پیٍك٨ث به ومث یٯ ؾوحگاه ٬ٕائی والن و کاهل ِعبث هی

 جال
 
 ؾلىىلايه جالي هی گیكؾ و قئیه هعحكم ٬ْىه های لیاؾی هن ايصام هیيوا١٬ا

 
کًًؿ؛ ايىاو  ی ٬ٕائیه و هىئىالو هعحكم وا١٬ا

 ظه هی
 

 ۽کًؿ. ایى قا کاهال

ی ای پیٍك٨ث ای یٯ ٬ؿم شلىجك گفاٌحه اوث؛ ؾق هك ؾوقه جا اهكول ؾق هك ؾوقه  ال اول اي٭الب  ی ٬ٕائیه بعمؿالله ٬ىه های بااقٌل

 اهیؿواق گیكؾ، یی ٬ٕائیه ؾاقؾ ايصام ه ی ٬ٕائیه و کاقهائی که ؾق ٬ىه های ٬ىهٌحه اوث. اهكول هن بعمؿالله پیٍك٨ثؾا
 
ظ٭ی٭حا

  ی ابحکاق، به ایى اهیؿی که ؾق هىئىلیى ٬ىه کًؿ به ایى يٍاٖ، به ایى همث، به ایى قوظیهیکًًؿه اوث. ايىاو و٬حی يگاه ه

 ۾ها يىیؿ آیًؿه اوث.ٌىؾ؛ ایىیؼكوًؿ ه -بعمؿالله ظكکث ٠المايه، ظكکث هبحکكايه -کًًؿیوشىؾ ؾاقؾ و ؾاقيؿ ظكکث ه

 اثش هحؼَع ػیؼتن لوبیی دس کـَس.3

 ٬ابل ه٭ایىه با ٬ٕای گفٌحه  اهكول ؾوحگاه
 
ی ایى کٍىق يیىث. البحه ٬ٕات ٌكی٧ و ؼىب ؾق گفٌحه لیاؾ بىؾيؿ.  ٬ٕائی ظ٭ی٭حا

٠یب، ٌصاٞ و جؤذیكياپفیك ال ؼیلی ال ه٭اهات آو لهاو بىؾيؿ.  ؾاهى، والن، بی ًٌاون که پاٮ هی ًٌاؼحن و هى ؼىؾم ٬ٕاجی قا هی

شا ٬ٕات ؼىب و ؾق ؾل های ياباب بىؾيؿ؛ يؽیك، آو ٘ىق يبىؾ که ها جّىق کًین ؾق ؾاؾگىحكی گفٌحه یکىكه آؾم ایى

 ؾق ه٭ای  وىگًؿؼىقؾه
 
ایىحاؾيؿ؛ اها  ابل لوق و ٨ٍاق ؾوحگاه ٨ك٠ىيی آو لهاو هیوشىؾ ؾاٌحًؿ. هى کىايی قا ؾیؿه بىؾم که وا١٬ا

 ٬ٕاوت کٍىق اذك ياهعىىوی ؾاٌث؛ ٌایؿ  ویىحن و جٍکیالت و قهبكی ٬ٕا به يعىی بىؾ که وشىؾ ایى
ْ

گىيه ا٨كاؾ ه٩یؿ، ؾق کل
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شكاین ال بیى  ٌؿ و چ٭ؿق و٩اقي کاقآهؿ بىؾ و ٬ٕای آو لهاو، چ٭ؿق ٜلن و جب١یٓ هیهن هیچ اذكی يؿاٌث. ؾق ؾوحگاه 

 ۻؾاؾيؿ. ق٨ث و هٝلىهاو ٤كاهث وحمگكاو و ٜالماو قا هی هی

 لوبٍت ثش اػبع دیي ٍ ایوبى.4

 با گفٌحه ٬ابل ه٭ایىه يیىث. اهكول ٬ٕات ها ال قوی اظىان ؾیًی و اظىان ایماو ٬ٕاوت 
 
اهكول ؾوحگاه ٬ٕاوت ها وا١٬ا

 آٌکاق اوث. اگك کىی هًکك ایى بٍى هی
 

 بیکًًؿ. ایى، کاهال
 
 ۼايّا٨ی کكؾه اوث. ؾ، هًکك وأعات ٌؿه و ظ٭ی٭حا

 ػشػت ػول دس كذٍس حکن.5

ٌىؾ.شكهی  های بىیاق لیبایی ؾق اشكای اظکام هٍاهؿه هیهاوث که ؾق هىاقؾی، وك٠ث ٠ملکًیؿ، هؿت ٌما اآلو هالظٝه هی

شاهایی که ایؿ، آو گكؾؾ. ٌما ؾیؿه شكا هیٌىؾ و ظؿوؾ الهی ا ٌىؾ، ظکن ٠اؾاليه ِاؾق هی گیكؾ، بال٨اِله جع٭ی٫ هی ايصام هی

 ۽٬ٕا ؾق آيصاها باال ق٨حه اوث.  ايؿ و چ٭ؿق آبكوی ؾوحگاه یی اج٩ا٪ ا٨حاؾه، هكؾم چه ٌىق و ٌى٬ی يٍاو ؾاؾه چًیى ظاؾذه

 اػتمالل دػتگبُ لوبیی.6

یا ابماقهای ؾیگكاو اوح٩اؾه  هایی ؾاقین که بكای والهايؿهی و ٬ىايیًً، ال جصكبیات اگك ها ؾق شمهىقی اوالهی ؾوحگاه

جىايین اؾ٠ا کًین ؾق آو ؼىؾک٩ا هىحین و اظحیاز به ؾیگكاو يؿاقین. ایى  ؾوحگاهی اوث که هیهاو  ٬ٕائی  کًین، اها ؾوحگاه هی

و  ، ٬ايىو ٌكٞ ه٭ؿن اوث. ٠ًاِك ایى ؾوحگاه بایؿ کىايی ٠اق٦ به ظ٭ى٪ ، به واقؾات اظحیاز يؿاقؾ. ٬ايىو ایى ؾوحگاه ؾوحگاه

ه ؾق کٍىق ها ٨كاوايًؿ. 
ْ
      لفا ها، ؼىٌبؽحايه ؾق ؾوحگاه ٬ٕائی، ٠ًاِك بكشىحه و ٬ٕای اوالهی باًٌؿ؛ که بعمؿ الل

 ۾های ٠الن و وا٧٬ و ؾايا به اظکام ؾیًی و هىائل ٌكی١ث اوالهی، کن يؿاقین.ٌؽّیث

 لوبت ؿبیؼتِ.7

ه ها ؾق ٬ْىهبعمؿ
ْ
ٗ بك کاق و باوشؿاو ؼیلی ؾاقین. العمؿؾاهى، ٌكی٧ ی ٬ٕائْیه، ٬ٕات پاٮ الل

ْ
ه بؿيه، ؾايا، هىل

ْ
ی  ی ٬ْىه لل

های وىث بًیاؾ،  ای بایؿ همیٍه ايىاو ایى بین قا ؾاٌحه باٌؿ که آؾم ی بىیاق ؼىبی اوث؛ هًحها ؾق هك هصمى٠ه ٬ٕائْیه، بؿيه

 ۿوىث ٠٭یؿه و وىث ٠مل ظٕىق ؾاقيؿ.

های ؼىب ؾق ایى ؾوحگاه ٨كاوايًؿ. ٬ايىو های ٌایىحه، کمبىؾ يؿاقؾ. ايىاو آؾمؾوحگاه ٬ٕائی ها، ؾوحگاهی اوث که ال لعاٚ 

ه هىث. قیاوث ایى ؾوحگاه هن اهكول، به ٨ٕل الهی، قیاوث ٌایىحههن بعمؿ
ْ
ای  ای اوث؛ که ايىاو اظىان هی الل کًؿ ٔق

ی ؾوحگاه ٜلن و جًٍه و  ؼىقؾه ث، کحٯی ؾق قاه اي٭الب و يهٕ ؼؿا ؾق ایى اوث. یٯ ايىاو ٨أل، بكشىحه، هصحهؿ، لشكکٍیؿه

 ٦ .٠ا٫ٌ ٠ؿالث ؾق قأن ایى ؾوحگاه ٬كاق ؾاقؾ. ها چیمی کن يؿاقین

ه اهكول ٬ىهبعمؿ
َّ
ی ٬ٕائیه ٌكائٗ ؼىبی ؾاقؾ. قئیه هعحكم ٬ىه، ٌؽّیث ٠الن، هصحهؿ، ٨أل، آگاه، بكؼىقؾاق ال يیكوی  الل

ىجاهی هن که ایى هىئىلیث به ایٍاو هعىل ٌؿه اوث، ايىاو هٍاهؿه های بىیاق؛ که ؼىب، ؾق ایى هؿت ک شىايی و جىايائی

ی ٬ٕائیه ايحٝاق ؾاقؾ، یا وا٬ٟ ٌؿه اوث، یا به وا٬ٟ يمؾیٯ ٌؿه  ها و کاقهائی که ٬ايىو ال ٬ىه کًؿ که بىیاقی ال ؼىاوحه هی

 ٧ها همه اهیؿبؽً اوث. اوث؛ ایى
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 .ۼ٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺ، ی ٬ٕائیه . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو، ٬ٕات و کاقکًاو ٬ىهۿ

 .ۻ٧۽ۻ/ ۺۻ/ ۽ۼؾق ؾیؿاق شم١ی ال ٬ٕات و ا٠ٕای ؾوحگاه ٬ٕائی، بیايات  ٦.

 .٨٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك، ی ٬ٕائیه و ؼايىاؾه بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىه ٧.



 ٩٩ۼ

 

 

ه ٬ٕات ٨أل، قوٌىؾق وٙط ٬ىه هن بعمؿ
َّ
ها همه ظ٭ای٭ی اوث که وشىؾ ؾاقؾ.  ٞ و ؾقوث کكؾاق کن يیىحًؿ؛ ایىبیى، ٌصا الل

های ؼىبی ايصام گك٨حه اوث یا يیال به  قیمی به هكوق لهاو ي٭اٖ کىق ًٌاؼحه ٌؿه اوث، کاقهای اللم ؾايىحه ٌؿه اوث، بكياهه

 ۻ .ها همه اهیؿبؽً اوث آيها اظىان ٌؿه اوث؛ ایى

 ؿشع، اػبع دػتگبُ لوبیی.8

ی ها بكاوان ٌكٞ اوث. اگك بكاوان ٌكٞ يباٌؿ، ٤لٗ اوث؛ چىو يٝام، يٝام اوالهی اوث. هك بؽٍی ال ایى  ائْیهی ٬ٕ ٬ْىه

ی ا٨حؽاق اوث، يه هىشب ذىاب اوث و يه  ٬ْىه که ٌك٠ی يباٌؿ، هىا٫٨ با ه٭ْكقات اوالهّی ٬ٕا يباٌؿ، آو بؽً يه هایه

ٌىؾ شلىگیكی کكؾ. ایى  ی ه٩اوؿ هی ی اوث که ؾق آو، ال همهکاقگٍاوث. ٬ٕای اوالهی اوث که کاقگٍاوث. ٬ٕای اواله

کًًؿ يٍاو ؾاؾه اوث که کاقایی  ؾهًؿ و آقایً هی های جبلی٥اجی هن آو قا لقولیىق هیها ؾق ٨یلن هٍکل ٬ٕای ٤كبی که ٤كبی

الٞ ؾاٌحه باٌؿ، هی ْ٘ ًگ هی  بیًؿ که آو ؾوحگاه يؿاقؾ. هكکه که ا
َ
  گیكؾ. آو ؾوحگاه ٬كاق هیهايؿ و ؾق ؼؿهث ٜلن  ٬ٕائی ل

ی ٌكایٗ با ٜلن ه٭ابله کًؿ، ؾوحگاه ٬ٕای اوالهی اوث. هكچه همکى اوث، و١ی  ٬ٕائی که ایى اوح١ؿاؾ قا ؾاقؾ جا ؾق همه

 ۼجك کًیؿ. کًیؿ ؾوحگاه ٬ٕا قا اوالهی

 افضایؾ اهیذ هشدم ثِ دػتگبُ لوبیی.9

ی ٬بل ال اي٭الب و ؾوقاو ٘ا٤ىت ه٭ایىه کًین؛ آو کىايی که آو  ی ٬ٕائیه ی اهكول قا با ٬ىه ی ٬ٕائیه ؼىاهین ٬ىه البحه ها يمی

شىق يبىؾ که کىی  ی ٬ٕائیه بىؾ؛ ایى گٍىؾ، ٬ىه ؾايًؿ؛ آو قول شائی که هیچ اهیؿی به قوی ايىاو يمی ايؿ، هی قولها قا ؾیؿه

ی ٬ٕائیه، کاق ٤یك ٠اؾاليه،  ق هحى ٬ىهاظىان کًؿ که به ایى ؾق هكاش١ه ؼىاهؿ کكؾ و ؾلؽىي ال آيصا بكؼىاهؿ گٍث؛ يه، ؾ

ی ٬ٕائیه هیچ اهیؿی يؿاٌث، هگك به هؿؾ پاقجی و  ج٭ىائی، به ٬ؿقی لیاؾ بىؾ که کىی ؾق ٬ىه جىشهی، ياٌی ال بی ياٌی ال بی

ه ؼىب، ها ی ؼىؾهاو قا با آو ه٭ایىه کًین و ؾلؽىي ٌىین ک ی ٬ٕائیه ؼىاهین ٬ىه پىل و لوق و ال ایى چیمها؛ بًابكایى ها يمی

ه اهكول ٬ٕات ٨ألی ؾاقین، ٬ٕات ه٩ًّی ؾاقین، کاقهای ؼىبی ايصام هیبعمؿ
َّ
ی ٬ٕائیه قا  ؼىاهین ٬ىه گیكؾ؛ ها هی الل

 ۽ی يٝام شمهىقی اوالهی اوث. ه٭ایىه کًین با آو و١ٔیحی که ٌایىحه

 اًمالثی اداسُ كحیح دػتگبُ لوبء ثب ٍخَد لوبت هتذیي ٍ.11

ه ٬ٕات هحؿ
ْ
کًن. يه ٨٭ٗ  ها ٨كاوايًؿ؛ و بًؿه هن ایى ه١ًا قا جّؿی٫ هی  یى، ٌصاٞ، اي٭البی و هئهى ؾق ؾوحگاه ٬ٕائیبعمؿ الل

هن، ٬ٕات ٌكی٧، ؾاقای ٌصا٠ث اؼال٬ی و   هایی ؾاقيؿ، بلکه پیً ال اي٭البايؿ چًیى ویژگی آهؿه  ٬ٕاجی که ب١ؿ ال اي٭الب

بىؾيؿ؛ و ایى ؾق   ًٌاؼحن که ؾق هماو ؾوحگاه ٬ٕائی چًیى کىايی قا هی ًٌاؼحین. ؼىؾ هى، ال يمؾیٯ و ؾوق ؾاهى قا هی پاٮ

ث و ياظ٫ اؾاقه هی ٌؿ. آو قول کىايی ؾق قأن ٬ٕا  ظالی بىؾ که ؾوحگاه ٬ٕای ؾوقاو ٘ا٤ىت، با ویاوث ٤لٗ و با هؿیكیث ٌل

های  شىؾ يؿاٌث. کىايی که اولیى پایهای ٠ىا٧٘ ايىايی و ِعیط ؾق آيها و بىؾيؿ که بىیی ال ٠ؿالث اوالهی يبكؾه بىؾيؿ و ـقه

اؼايی قا هٍیؿ کكؾيؿ، به شمایٍاو قویؿيؿ؛ که  ؾاؾگىحكی ایكاو قا گفاٌحًؿ و کىايی که پایه هى ا٠او «های ٬ؿقت ٘ا٤ىجی ٔق

ه ٠لیه
ْ
 ولٙه الل

 
ا آهیم و ٜالمايه آيها ؾوحگاه ٬ٕا قا ؾق ؼؿهث ولًٙث پهلىی و ؾق ؼؿهث به اهؿا٦ ؼباذث». ٜالما ؼايی ی ٔق

 ۾ؾقوث کكؾيؿ.

 کشدى ػذالت دس دػتگبُ لوبءپیذا بهؼٌ.11

ا ؼاو اوث، هگك ٠ؿالث ه١ًا و ه٩هىم ؾاقؾ؟ آو ؾوحگاه ٬ٕایٍاو بىؾ؛  اؼايی و ؾق کٍىقی که ؾق قأن شاه١ه ٔق ؾق ؾوحگاه ٔق

اؾاليه باٌؿٖ هماو آو ؾوحگاه ویاوحٍاو بىؾ؛ آو ؾوحگاه ا٘ال٠ات و جؤهیًاجٍاو بىؾٖ ه١ًی يؿاٌث که ٬ٕا ؾق آو و٬ث ٠

                                                           
 .٨٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك، ی ٬ٕائیه و ؼايىاؾه بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىه .ۻ

 .٧٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ه١ٝن ٌهؿای ه٩حن جیك، ی ٬ٕائیه و ؼايىاؾه هىئىالو ٬ىه بیايات ؾق ؾیؿاق ۼ.

 .٨٩۽ۻ/ ۾ۺ/ ٧ۺهای ٌهؿای ه٩حن جیك،  با ظٕىق ؼايىاؾه -ی ٬ٕائیه  بیايات ؾق ؾیؿاق قئیه و هىئىالو ٬ىه ۽.

 .ۻ٧۽ۻ/ ۺۻ/ ۽ۼبیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال ٬ٕات و ا٠ٕای ؾوحگاه ٬ٕائی،  ۾.



 ۺۺ۽

 

 

ها، جا آؼك ؾوقاو پهلىی، ؾق ایى کٍىق بىؾ. اها با وشىؾ آو هؿیكیث ؼبید و ٨اوؿ، ٬ٕات هئهى، ٠اؾل و ها و هماو قوي بكياهه

ه ؾق ؾوحگاه ٬ٕا 
ْ
ٌصا٠ی وشىؾ ؾاٌحًؿ که ب١ٕی به قظمث ؼؿا ق٨حًؿ، ب١ٕی ٌایؿ باليٍىحه ٌؿيؿ، ب١ٕی هن هًىل بعمؿ الل

 ای هن ب١ؿ ال اي٭الب به ایى ؾوحگاه پیىوحًؿ. هظٕىق ؾاقيؿ و ٠ؿ

های ٌایىحه، کمبىؾ يؿاقؾ. ايىايهای ؼىب ؾق ایى ؾوحگاه ٨كاوايًؿ. ٬ايىو  ؾوحگاه ٬ٕائی ها، ؾوحگاهی اوث که ال لعاٚ آؾم

ه هىث. قیاوث ایى ؾوحگاه هن اهكول، به ٨ٕل الهی، قیاوث ٌایىحه
ْ
ای ک ای اوث؛ که ايىاو اظىان هی هن بعمؿ الل ًؿ ٔق

ی ؾوحگاه ٜلن و جًٍه و  ؼىقؾه ی ؾق قاه اي٭الب و يهٕث، کحٯ ؼؿا ؾق ایى اوث. یٯ ايىاو ٨أل، بكشىحه، هصحهؿ، لشكکٍیؿه

٠ا٫ٌ ٠ؿالث ؾق قأن ایى ؾوحگاه ٬كاق ؾاقؾ. ها چیمی کن يؿاقین. اهكول آو قولی اوث که ؾوحگاه ٬ٕاوت شمهىقی اوالهی بایؿ 

 ۻوا١٬ی و ظ٭ی٭ی کلمه باٌؿ.یٯ ؾوحگاه ٠ؿالث به ه١ًای 

 فلل ّفتن: ًمؾ اهبم ٍ سّجشی دس تحمك پیـشفت ٍ ػذالت

 اجتماعی -پیشرفت و عدالت فرهنگی

 پیـشفت دس ػبیِ ی دیي.1

قاهی که هلث ایكاو ؾق پیً ؾاقؾ، قاه آباؾ کكؾو ؾيیاوث. ٠لن قا، ؾايایی قا، ا٬حّاؾ قا، ویاوث قا، ليؿگی ٨كؾی قا، قوابٗ 

بایؿ آباؾ کكؾ، پیً بكؾ، قوي٫ ؾاؾ و آيها قا به ٌکى٨ایی  -که اشماء گىياگىو ؾيیاوث -های کالو شاه١ه قا بكياههاشحما٠ی قا، 

ياپفیك و  ایى قا به ها آهىؼث؛ و همیى ٠اهّل ؾٌمًّی آٌحی  ی ؾیى جع٭٫ پیؿا ؼىاهؿ کكؾ. اهام ها ؾق وایه ی ایى قوايؿ؛ و همه

 ۼ .قی اوالهی بىؾ، و اهكول هن هىثها با يٝام شمهى ؼّىهث کىّق ابك٬ؿقت

 ایدبد خشیبى فشٌّگی دٍػَیِ.2

ی ٨كهًگ ٤كب بىؾ؛ اها به بكکث ا٬ؿام اهام، شكیاو ٨كهًگی ؾووىیه ٌؿ؛ یٯ شكیاو  جا آو قول، همیٍه کٍىق و هلث ها گیكيؿه

چًاو ٌؿ که وكاو  ؾقآهؿ؛ آوی اوالهی به ومث بیكوو ایى شاه١ه به ظكکث  ٨كهًگی هن ال وىی هكکم ها ی١ًی ال وىی شاه١ه

کكؾيؿ که ٌما  کًًؿ؛ البحه ایى قولها کمحك. ٨كیاؾ هی اوحکباق قا باقها و باقها به وظٍث ايؿاؼث و جا اهكول هن آو قا جکكاق هی

همیى بًؿی يکكؾه بىؾین جا به شایی ِاؾق کًینٖ ه١ًایً  که ها اي٭البماو قا بىحه ؼىاهیؿ اي٭البحاو قا ِاؾق کًیؿ؛ ؾقظالی هی

ها قا بیؿاق و هحىْشه ق٨ث و ايىاو ی ٨كهًگی بىؾ که به کٍىقهای اوالهی و ظْحی به ٤یك کٍىقهای اوالهی هی وىیه شكیاو ایى

 ۽کكؾ. هی

 دیٌی َّیت حفظ.3

ىؾ آوقؾو با به وش  های ؼبكی ؾيیا که به هعا٨ل ویاوی ١ْ٨ال ؾيیا وابىحه بىؾيؿ، گ٩حًؿ که اهام ؾق اوایل اي٭الب، ب١ٕی ال ؾوحگاه

لهای ؾیًی ؾق ایكاو چه ؾق ؾايٍگاه
ْ
ها و چه ؾق بكؼی ال هكاکم ؾیگك، جىايىث ههمحكیى جؿبیك قا بكای پیٍبكؾ ٨کك ؼىؾ به کاق  جٍک

ها، ٠لیه ایى ١ْ٨الیث ؼالُ و ياّب شىاياو و شىايايه، ٨کكها و  ٘ىق هن بىؾ. و اها اظىان هیٍىؾ که ؾق هعیٗ ؾايٍگاه بميؿ. همیى

که  چیًی هىحًؿ. ایى کاق، هؽّىَ اهكول يیىث؛ ؾق گفٌحه هن بىؾه اوث؛ بكای ایى ی هىمىهی ؾق ظال جى٘ئهها ايؿیٍه

لهای اوالهی قا ال هىیث
ْ
و اي٭البّی ؼىؾٌاو و ال آو قاه قوًٌی که ؾق ه٭ابل پای آيهاوث، ؾوق و هًّك٦ کًًؿ.   ؾیًی  بحىايًؿ جٍک

                                                           
 .ۻ٧۽ۻ/ ۺۻ/ ۽ۼشم١ی ال ٬ٕات و ا٠ٕای ؾوحگاه ٬ٕائی، بیايات ؾق ؾیؿاق  ۻ.

 .۾٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون ٌايمؾهمیى والگكؾ اقجعال اهام ؼمیًیٕقهٔ،  ۼ.

 .٧٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ٩ۺی جهكاو،  های يمال شم١ه بیايات ؾق ؼٙبه .۽



 ۻۺ۽

 

 

بیى بایؿ هكا٬ب باٌیؿ؛ بایؿ قاه قوٌى ؾیى و باوق ؾیًی و  ئهى و پاٮ و قوٌىهای هی اواوی ایى اوث که ٌما شىاو آو ي٭ٙه

 ۻ.های ؾیًی، ؾقوث جٍؽیُ ؾهیؿجبلی٣ ؾیًی که قاه پی٥مبكاو اوث، همیٍه ؾق ه٭ابل چٍن ٌما باٌؿ و ایى قاه قا با ٌاؼُ

 فشٌّگی اًمالة.4

ی  بىؾ، ب١ؿ هىئله  ٨كهًگی  بمقگىاق بىؾ. اول وحاؾ اي٭الب  هامیکی ال آو ابحکاقات وا١٬ا بابكکث ا  ٨كهًگی  ٌىقای ٠الی اي٭الب

پفیك٨حًؿ و ظکن هىحعکمی ؾاؾيؿ. ب١ؿ هى ال  ۼ ای ٌىقای اي٭الب ٨كهًگی که به ایٍاو پیًٍهاؾ ٌؿ، بؿوو هیچ گىيه ّلَن و بَن 

ی١ًی ظکن  ۽ىبات ٠مل بٍىؾ؛وئال کكؾم هّىبات ها ]٬ايىو باٌؿ[، ایٍاو گ٩حًؿ بایىحی به هّ -قئیه شمهىق بىؾم -ایٍاو

 ۾بمقگىاق ایى بىؾ.  ٬ايىو به هّىبات ؾاؾيؿ. یکی ال آو کاقهای ههن اهام

 ػتیضیفشٌّگ اػتکجبس.5

ها و ٨كهًگ و اؾبْیات اي٭الب ؾق ؾيیای اوالم ه٩اهیمی قا ليؿه کكؾ. ؾقوث اوث که والهايؿهی و جؤویه ال ٘ك٦ ؼىؾ آهكیکایی

ٗ ؾيیای ک٩ك بك اوالم، ْٔؿیث با وابىحگی ویاوی و های آيها بىؾ؛ اه يٍايؿه ؾوث
ْ
ا ٨كهًگ ْٔؿ اوحکباقی، ْٔؿیث با جىل

قاظل   ی اي٭الب و با ج١الین اهام ها به وویلهکكؾ. ایى ٨كهًگ  های آيها قا ٠لیه ؼىؾٌاو جكبیث ی جى٘ئه ا٬حّاؾی بحؿقیس همه

ۿگىحكي پیؿا کكؾه اوث.


 خْبدی فشٌّگ.6

یماو و شهاؾ و اؼالَ و ٠مل ِالط ؼىؾ، وًگ بًای ظکىهث اوالهی قا ؾق ایكاو گفاٌث و ؼؿای هح١ال هن ٠میم ٕقهٔ، با ا  اهام

ًا«يّكت ؼىؾ قا بك او يالل کكؾ. پكوقؾگاق ٠الن اِؿ٪ ال٭ائلیى اوث که ٨كهىؾ: 
َ
ُهٓن ُوُبل ًَّ ٓهّؿَی ًَ َ

ّفیَى شاَهُؿوا ٨ّیًا ل
َّ
ه «،٦»َو ال

ْ
هى کاو لل

٧»کاو الله له
یَ « ،

َ
ُكُه َو ل ُّ ًٓ ُه َهٓى َی

َّ
َكوَّ الل ُّ  . ایى آیات و قوایات، بیاو ظ٭ی٭ث و وا١٬یث اوث.٨»ًٓ

ؾق کٍىق ها، شهاؾ و هباقله و جالي و اؼالَ ؾق هیاو هكؾم يمىؾ پیؿا کكؾ و ؼؿای هح١ال هن بكکث ؾاؾ و پیكولی به ؾوث آهؿ و 

آوقی به اوالم قا ا٨حؽاق ؼىؾ ؾايىحًؿ و  ١ًىی پیؿا کكؾيؿ و قویاوالم ظاکمیث یا٨ث و ٬كآو ٠میم ٌؿ و هىلمايها ؾق ؾيیا ا٠حمال ه

 ٩ال هىلماو بىؾو ؼىیً ؼصالث يکٍیؿيؿ.

 احیبی اًگیضُ فذاکبسی .7

چه ؾق ایكاو و چه ؾق وایك  -ی ٨ؿاکاقی ؾق قاه ؼؿا به هلث و اوالم، اظیای ايگیمه  اي٭الب و اهام  یکی ال بمقگحكیى ؼؿهات

ی بىیاقی، ظأك به جالي و جعمل لظمث و ٬بىل ؾقؾوك و بفل شاو بكای ؼؿا  هكول، ي٩ىن ٘یبهبىؾ. ا -کٍىقهای اوالهی

ۺۻهىحًؿ و هٝهك بمقگ آو، همیى ٌهؿای ٠میم ها هىحًؿ که ٌما بالهايؿگاو و یاؾگاقهای ٠میم آيها هىحیؿ.


                                                           
 .٧٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ٩ۺهای ؾايٍصىیی، . بیايات ؾق ؾیؿاق جٍکلۻ

 . کًایه ال وئال و شىاب.ۼ

 .۽٦۽ۻ/ ۼۻ/ ٦ی اشكای هّىبات آو ٌىقا،  قهٔ به قئیه ٌىقای ٠الی اي٭الب ٨كهًگی ؾقباقهی اهام ؼمیًیٕ ياهه .۽

 .ۼ٩۽ۻ/ ٩ۺ/ ٩ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای ٌىقای ٠الی اي٭الب ٨كهًگی، ۾

 .ۼ٨۽ۻ/ ۻۺ/ ۻۺ. بیايات ؾق اشحماٞ هكؾم هٍهؿ ؾق ظكم ه٭ؿن، ۿ

 .٦٩.وىقه هباقکه ٠ًکبىت، آیه ٦

 .٩ۻ۽، َ ٨ۿعاقااليىاق: ز . ب٧

 .ۺ۾. وىقه هباقکه ظس، آیه ٨

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۺۼ، ...ی ولی ٨٭یه ی هٍهؿ، به همكاه يمایًؿه ی ٠لمیه . بیايات ؾق هكاون بی١ث هؿقواو، ٨ٕال و ٘الب ظىله٩

 .٦٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۿۼ، ...بیايات ؾق ؾیؿاق با ٨كليؿاو همحال ٌهؿا، هىئىالو اهىق ٨كهًگی بًیاؾ ٌهیؿ و ۺۻ.



 ۼۺ۽

 

 

  خَدثبٍسی تشٍیح.8

گ٩حًؿ و ه١ح٭ؿ بىؾيؿ که جعىالت بمقگ ٠الن،  ها وؽى هیا هلثؾايىحى آيها بىؾ. اهام ب» اِل«ها و اهمیث ؾاؾو به جىايایی هلث

های ؼىؾٌاو قا جىايًؿ ؾق ؾيیا جعىل ایصاؾ کًًؿ و هعیٗ ها هیها ايصام گیكؾ، ٤یك ٬ابل ٌکىث اوث و هلثاگك به ؾوث هلث

 ۻ٠ىْ يمایًؿ.

ی ؾوقاو پهلىی قا که ؾق ٘ىل  ا٨حاؾه و و ٠٭بؼمیًّی قاظل آهىؼحماو، جىايىحین کٍىق ویكا  ها به بكکث همیى ؼىؾباوقی که اهام

 ۼ جك ٌؿه بىؾ، بالوالی و ال قوي٫ و يٍاٖ واليؿگی بكؼىقؾاق کًین هٍث وال شًگ جعمیلی ویكايه

٬كآيی اوث که ٨كهىؾ:   قا به ؾهاو هكؾم ايؿاؼث و ؾق ؾل آيها شایگمیى کكؾ؛ ایى هماو ٨كهًگ» جىايین ها هی«  بمقگىاق ٨كهًگ  اهام

یَى  َو ال« ًّ ُحٓن ُهٓئّه ًٓ ٓىَو ّآو ُک
َ
٠ٓل

َ ٓ
ٓيُحُن ال

َ
ىا َو ال َجٓعَمُيىا َو أ ًُ ی ٠لى هاؾی اوث، اها ٨٭ٗ  . ؼىؾ ایماو به ه١ًای ٠لى اوث. ایماو وویله۽»َجّه

ؿ هی ایى يیىث؛ ي٩ه ایماو ٠لىآوق اوث، ٠مت ها  هؾهؿ. ؼىؾ اهام شلى ا٨حاؾ، قهبكی کكؾ، آو و٬ث ايگیم  آوق اوث، یٯ هلث قا ٌق

ی شلب  ها ؾق هكؾم بیؿاق ٌؿ، اوح١ؿاؾها شىٌیؿو گك٨ث؛ و ٠مل هكؾم، ظٕىق هكؾم ؾق ِعًه، لهیًهؾق هكؾم بیؿاق ٌؿ، همث

ی بىیاق ٠ٝیمی اوث. قظمث الهی گىحكؾه اوث؛ اها جا ايىاو ٜك٦ ؼىؾ قا آهاؾه يکًؿ، ایى باقاو  قظمث الهی ٌؿ. ایى، يکحه

ی قظمث الهی و هؿایث الهی؛  ِعًه آهؿ، ؼىؾ قا ؾق ووٗ هیؿاو ٬كاق ؾاؾ، ایى ٌؿ لهیًهآیؿ. هلث ها به  قظمث گیك او يمی

و٩٬ه آ٤ال ٌؿ؛ ظكکث به ومث ٠مت، ظكکث قو به  هؿایث الهی ٌاهل ظال او ٌؿ، قظمث الهی ٌاهل ظال او ٌؿ، ظكکّث بی

 ۾آ٨كیى؛ البحه گاهی کًؿ، گاهی جًؿ، اها بؿوو و٩٬ه و ج١ٙیل. شلى، ظكکث ٠مت

 ٍ ؿدبػت پبیذاسی سٍحیِ تمَیت.9

کكؾيؿ که ایى قژین ٘ا٤ىت ي٩ث ایى هملکث قا بكؾه اوث، هًابٟ ایى هملکث قا بكؾه اوث، اهكیکا قا  آو قول اگك ال ها وئال هی

ٗ کكؾه اوث، ؾیى قا ال هكؾم گك٨حه اوث، اؼال٪ قا گك٨حه اوث، ٨كهًگ هلی و اوالهی و بىهی قا گك٨حه اوث، جاقیػ ایى 
ْ
هىل

ؾاؾيؿ، ایى  کًیؿ، شىابی که قو٩ًٌکكاو و ویاوْیىو هی لث قا ؼكاب کكؾه اوث، چكا ٌما ؾق ه٭ابل آو ایىحاؾگی و ه٭اوهث يمیه

، ؾقن بمقگ اهام، ؼؿهث بمقگ اهام به ایى  جىايین ا٬ؿاهی بکًینٖ ظكکث اهام گ٩حًؿ کاقی ال ها واؼحه يیىث و ها يمی بىؾ که هی

جىايیؿ و ٬ؿقت ؾاقیؿ؛ ٬ؿقت ؾق ؾوث ٌما و هح١ل٫  بىؾ که ٠که ایى قا ذابث کكؾ. به هكؾم گ٩ث هیهای ؾیگك ایى هلث و به هلث

به ٌماوث؛ ٨٭ٗ بایؿ ایى ٬ؿقت قا ا٠مال کًیؿ؛ بایؿ اقاؾه کًیؿ؛ بایؿ جّمین بگیكیؿ؛ بایؿ ؼىاَ و اذكگفاقاو ؾق ـهى هكؾم واقؾ 

٭یث و ِىقت همه کاق ؼىاهؿ ٌؿ و همهی ٨ؿاکاقی باًٌؿ. ؾق آ هیؿاو ٌىيؿ و هكؾم بایؿ آهاؾه
ْ
ؾوث ؼىاهؿ آهؿ. ؼىّؾ  ها بهی هى٨

او اْول کىی بىؾ که واقؾ هیؿاو ٌؿ. با وقوؾ او به هیؿاو، ؼىاَ آهؿيؿ؛ ٠لما آهؿيؿ؛ قو٩ًٌکكاو آهؿيؿ؛ ٘الب آهؿيؿ؛ ؾايٍصىیاو 

ایى يهٕث ٠ٝین پیىوحًؿ و ؾق يحیصه، آو ی ٬ٍكها بحؿقیس به  آهؿيؿ؛ ٘ب٭ات گىياگىو هكؾم آهؿيؿ و ؾق هؿت چًؿ وال، همه

٬ؿقت ویاوی و يٝاهی و جبلی٥اجی که ؾق ه٭ابل ایى يیكوی ٠ٝین هكؾهی ٬كاق ؾاٌث، يحىايىث ه٭اوهث کًؿ. يیكوی ایماو، يیكوی 

ؿقت اهكیکا ، يه ٨٭ٗ بك ٬ؿقت قژین ٘ا٤ىت ٨ائ٫ آهؿ، بلکه بك ٬ اقاؾه، يیكوی قهبكی ظکیمايه و يیكوی اوح٭اهث و ِبك و پایؿاقی

 ۿهن که پٍث وك او بىؾ، چیكه ٌؿ.

 کـَس ػشاػش دس خوؼِ ًوبص تـکیل.11

كین. یٯ به
ْ
 هحٍک

 
ی شم١ه، ؼؿهث اهام ق٨حه بىؾین؛  و٬حی با ائْمه هكظال ها ٬ؿقؾاو يمال شم١ه هىحین، ال ؼؿای هح١ال هن وا١٬ا

ی شم١ه ؼؿهث  ی جهكاو، ها با ائْمه ؾه بىؾيؿ به اهاهث شم١ههای اْول که جاله جٍکیل ٌؿه بىؾ و اهام هن بًؿه قا ه٩حؽك کك آو وال

که ؼؿای هح١ال  ای که هى گ٩حن که ال ؾلن بكآهؿه بىؾ، ایى بىؾ که گ٩حن همچًاو ایٍاو ق٨حین و بًؿه یٯ ِعبحی کكؾم. آو شمله

                                                           
 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهامٕقهٔ، ۻ

 .٧٦۽ۻ/ ٩ۺ/ ٨ۻبیايات ؾق هكاون گٍایً هٍحمیى اشالن وكاو کٍىقهای اوالهی،  ۼ.

 .۽ۻ٠مكاو، آیه  . وىقه هباقکه آل۽

 .ۻ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون والگكؾ قظلث اهام ؼمیًیٕقهٔ،  ۾.

 .٧٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻاؾاقاو ؾق ِعى هٙهك اهام ؼمیًیٕقهٔ، . بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ ٠م ۿ



 ۽ۺ۽

 

 

اهْیه هماق  ٔ ي٭ل ٌؿه اوث که ؾق ظکىهث بًیالْىالم ی اْياايملًا ال ائْمه ٠ٕلیهن بكای هكؾم لیلةال٭ؿق قا ٬كاق ؾاؾ، و ؾق ج٩ىیك وىقه

اهْیه بىؾ، ؾق آو هماق هاه لیلةال٭ؿق يبىؾ و هكؾم هعكوم بىؾيؿ ال ایى  هماق هاه ظکىهث بًی -هاه گفٌث و هكؾم لیلةال٭ؿق يؿاٌحًؿ

ب١ٕی ال ٌهكها،  ٘ىق ها ال يمال شم١ه ؾق ؾوقاو ظکىهث ٘ا٤ىت هعكوم بىؾین. ؾق همیى -لیلةال٭ؿق؛ ایى ؾق قوایات ها هىث

ام یٯ ي٩ك قا ه١ْیى هی به
ْ
ی  شم١ه گفاٌحًؿ. البْحه ؾق ب١ٕی ال ٌهكها هن هرل هٍهؿ، اهامکكؾيؿ و هی٠ًىاو هماو قوي ٬ؿین، ظک

که قبٙی به  -هكظىم آ٬ای ظاز ٌیػ ٤الهعىیى جبكیمی که هكؾ بىیاق: هن ٠الن، هن هْح٭ی، هن لاهؿ ]بىؾ[ -هعحكم و هکْكهی بىؾ

های ٘ا٤ىت بىؾ؛ هكؾم شم١ه هًّىب آو ظکىهث ٬بیل هن ؾاٌحین، لکى ؾق ؼیلی ال ٌهكهای ؾیگك، اهام اٌث؛ الایىظکىهث يؿ

اب يیىث و هكؾم هن     کكؾيؿ. آو يمال شم١هق٨حًؿ و ا٠حًا هن يمیهن يمی
ْ

ای که ظاکن ٘ا٤ىجی آو قا بگفاقؾ، بكای هكؾم شف

  های هحماؾی هعكومق٨حًؿ. گ٩حن ها ؾق واليمی
 
ث ایكاو ؾاؾیؿ. وا١٬ا

ْ
بىؾین ال يمال شم١ه و ٌما يمال شم١ه قا به ها ؾاؾیؿ، به هل

 ۻي١مث بمقگی اوث.

 خبًَادُ ٍ صى خبیگبُ اػتالی.11

و يیم شایگاه او  -چه ؾق پیؿایً و چه ؾق اوحمكاق آو -٬ْٕؿن وْكهٔ ي٭ً لو قا ؾق اي٭الب  ؼمیًی  ه١لن بمقگ اي٭الب ظٕكت اهام

ؾاٌث و ظ٫ هن همیى اوث و ایى هىحلمم آو اوث که  ی اوالهی و بلى٢ اوالهی و اي٭البی آو، بىی بمقگ هی شاه١هقا ؾق جکاهل 

ای  گك ٤كب، با اقاؾه ی ٨كهًگ جباه های پكؾاؼحه و ؾق قاه يهاؾهلو ایكايی و لو هىلماو، به هصاهؿت ؼىؾ بكای قها ٌؿو ال ؾام

ايؿ، يٍىؾ.  باق ؼىاوحه های ویكايگك و اواقتآياو که لو قا ابماقی بكای پیٍبكؾ ویاوثقو جىلین ا٤ىای  هیچ قاوػ اؾاهه ؾهؿ و به

و هًكی و ویاوی لو، با جًمل و ايعٙاٖ او   ٜكا٨حی هىٌمًؿايه اللم اوث که هیاو جٍؽُ و هًملث ٠لمی و ٨كهًگی و اشحما٠ی

یى یٯ، با آيچه هٙلىب و هعبىب هك ايىاو آلاؾه و جا وٙط وویله و ابماقی بكای ه٭اِؿ ویاوی و ٌؽّی ٨ك٪ گفاٌحه ٌىؾ و ا

 ۼآگاه اوث، هٍحبه يگكؾؾ.

 داًـگبُ ٍ حَصُ ایدبد ٍحذت.12

ی ٠لمیه ؾق ایى هىقؾ چه کاق  بىؾ؛ ظىله  و ؾايٍگاه  کكؾيؿ، اقجباٖ ظىله جؤکیؿ هی  آو  بمقگىاق قوی  اهام  که  یکی ال چیمهایی

يٍگاه جٍکیل ؼىاهؿ ٌؿ؟ ها ؾ٨حك همکاقی ظىله و ؾايٍگاه ؾاقین که البحه کاقهای ؼىاهؿ بکًؿ؟ چٙىقی اقجباٖ ظىله و ؾا هی

بىیاق بااقلي و ؼیلی ؼىبی هن کكؾه اوث اها يىبث به آو کاق ٠ٝین، ٨٭ٗ بؽً کىچکی قا ا٥ٌال کكؾه اوث. جع٭ی٭ات 

 ۽جىايؿ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. های هٍحكٮ و کاقهای هٍحكٮ، هیهٍحكٮ، پژوهً

 ّبهؼتمل، هجتکش ٍ پبیجٌذ ثِ اسصؽ  بُداًـگثٌبی .13

ها په ال پیكولی اي٭الب، و ی گكوهٯ ، چه ؾق ؾوقاو هباقلات اوالهی و چه ؾق ه٭ابله با ٨حًه ي٭ً آ٨كیًی ؾايٍصى و ؾايٍگاه

لايه بك بًای یاو قا به اذبات قوايیؿ و همحی قا که آو ظکین ٨ك قاظل به ؾايٍگاه  های ؾ٨اٞ ه٭ؿن، ؾقوحی يگاه اهاموپه ؾق وال

 ۾های اوالم و اي٭الب، گماٌحه بىؾ، هىْشه واؼث.ؾايٍگاه هىح٭ل، هبحکك، پیٍكو و پایبًؿ به اقلي

 دّی ثِ تحمیك ٍ ػلن اٍلَیت.14

 قا ٠لن و جع٭ی٫ اولىیث ها، اولىیث اولیى شمء بًؿه ٌک بؿوو بىؾ، قهبكی اؼحیاق ؾق آو های اولىیث یا کٍىق بىؾشه ج٭ىین اگك

 ها ی١ًی ٤یك؛ ال و اوث ظل ٬ابل بلًؿهؿت بكای قاه ایى ال ها کٍىق هٍکالت که اوث ایى بًؿه قاوػ ا٠ح٭اؾ...کكؾم هی ه١یى

                                                           
 .۾٩۽ۻ/ ۺۻ/ ۾ۻی وكاوك کٍىق،  ی شم١ه . بیايات ؾق ؾیؿاق ائمهۻ

 .٦٨۽ۻ/ ٨ۺ/ ۽ۺپیام به ومیًاق بكقوی ٌؽّیث لو ال ؾیؿگاه اهام ؼمیًیٕقهٔ،  ۼ.

 .ۺ٧۽ۻ/ ۼۻ/ ۻۺی ٬ن،  ی ٠لمیه . بیايات ؾق اشحماٞ ٘الب و ٨ٕالی ظىله۽

 .٧٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۼۻ، ٕقهٔی ؾايٍگاهیاو و ؾايٍصىیاو ؾق جصلیل ال ظٕكت اهام ؼمیًی ه گكؾهمائی ویژهپیام ب۾. 



 ۾ۺ۽

 

 

  هن ٠لمی اقج٭ای و ٠لن قوییؿو بكوین؛بكای پیً جع٭ی٫ و ٠لن ی لهیًه ؾق بایىحی
 
 اهکاو جع٭ی٫ بؿوو اوث؛ اللم جع٭ی٫ ظحما

 ۻ.يؿاقؾ

 اوالم که اوث ههمی  ي٭ٙه یٯ ؼىؾي ایى البحه که يیىث؛ ٠لن به آقهايی اظحكام شهث به ٨ٗ٭ کًین هي جکیه ٠لن قوی ها ایًکه

 ٠میم کًؿ، ليؿگی قاظث ایًکه بكای هلث یٯ اوث؛ ٬ؿقت ٠لن، ـاجی، اقلي ایى بك  ٠الوه لیکى اوث؛ ٬ائل ـاجی اقلي ٠لن بكای

 هن ٠لن، اوث؛ بؽٍؿ، ٠لن هي ا٬حؿاق هلث یٯ به که اِلی ٠اهل ٬ؿقت؛ به ؾاقؾ اظحیاز کًؿ، ليؿگی کكاهث با کًؿ، ليؿگی

 ؾق هلث یٯ بكای هلی کكاهث و آبكو جىايؿ هي هن کًؿ، ایصاؾ ویاوی ا٬حؿاق جىايؿ هي هن کًؿ، ایصاؾ ا٬حّاؾی ا٬حؿاق جىايؿ هي

  ها، ىاواي و المللی بیى  شاه١ه چٍن ؾق ٠لن،  ی جىلیؿکًًؿه ؾايا، ٠الن، هلث یٯ بیاوقؾ؛ وشىؾ به شهايیاو چٍن
 
 کكاهث با ٘ب١ا

 ظكکحی ایى بایؿ بًابكایى ؾاقؾ؛ هن قا ا٬حؿاقآ٨كیى ههّن  بىیاق های اقلي ایى ـاجی، اقلي و ـاجی کكاهث بك ٠الوه ٠لن په اوث؛

ؿ و هحى٧٬ وشه هیچ به ؾاقؾ، وشىؾ که ٌحابی ایى ؾاقؾ، وشىؾ که ًٓ  پیٍك٨ث گ٩حماو و ٠لمی پیٍك٨ث و ٠لن گ٩حماو يٍىؾ؛ ک

 وشىؾ اهكول البحه که ٌىؾ؛ ظ٩ٛ بایؿ ؾايٍگاه ؾق -کٍىق پیٍك٨ث ؾق ؾايٍگاه ٌؿو وهین بكای ايگیمه ی١ًی - ٍىقک ٠مىهی

 ؾق ٠لمی يىآوقی بك اِكاق بایؿ کًؿ؛ هماظمث ؾايٍگاه ؾق گ٩حماو ایى با يبایؿ چیمی هیچ ٌىؾ؛ ج٭ىیث و ظ٩ٛ بایؿ اها ؾاقؾ،

 ۼ.باٌؿ ؾاٌحه وشىؾ ؾايٍگاه
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كاو کٍىق و کىايی که ؾاقی اوح١ؿاؾ بىؾيؿ، هی  ال اوایل اي٭الب، همیٍه اهام
ْ
گ٩ث که به  ؼٙاب به شىاياو، ؾايٍصىیاو، هح٩ک

جىايیؿ. ایى ؾقوث ؾق ه٭ابل ج١الیمی بىؾ که ؾق ؾوقاو ٘ىاليی  ؼىؾجاو ایماو بیاوقیؿ؛ يیكوی ؼىؾجاو قا باوق کًیؿ و بؿايیؿ که هی

جىايًؿ. ها ؾق ؾوقاو اي٭الب هن ؾیؿین هماو کىايی که اوالم قا به ه١ًای  ٌؿ که هكؾم ایكاو يمی ل٭یى هیاوحبؿاؾ ؾق ایى کٍىق، ج

ظ٭ی٭ّی ؼىؾ باوق يؿاٌحًؿ، به ایى ه١ًا هن باوق يؿاٌحًؿ. همیٍه چٍن آيها به بیكوو هكلهای کٍىق بىؾ و به هكؾم و جىاياییهای آيها 

ا هن، اهام ؾق ایى يٝام يهاؾیًه کكؾ، که اوح١ؿاؾهای شىاو ایى کٍىق، اظىان جىايایی ا٠ح٭اؾ يؿاٌحًؿ. ایى ٨کك و ایى جىْشه ق 

کًیؿ، ياٌی ال ایى اوث.  و ١ًِحی ؾق کٍىق هٍاهؿه هی  های ٠لن و پیٍك٨ث ٠لمی کًًؿ؛ و ٌما ب١ؿ ال اي٭الب هكچه ال يٍايه

ی ه٭ابل ایى  ياٌی ال ي٭ٙه -یكاو و اوح١ؿاؾهای اووثکه به ه١ًای جع٭یك هلث ا -ٌىؾ هٍاهؿه هی  های وابىحگی هكشا که يٍايه

ك اوث.
ْ
 ۽ج٩ک
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جكیى لعٝات اي٭الب قیٍه ؾوايیؿ و به ذمك  بمقگىاق ؾق ظىان  های کٍىق با ؾقایث و ؾوقيگكی اهاميهال ايصمى اوالهی ؾق ؾايٍگاه

بمقگىاق آبیاقی ٌؿ. اهكول با گفٌث بیً ال ؾو ؾهه ال آو ؾوقاو،  ی آو های ظکیمايه های هحماؾی با جىِیهقویؿ، و ؾق ٘ىل وال

ها هعیٗ ؾايٍگاه  اقلي ایى يهال اي٭البی و اوالهی و هكؾهی، همچًاو پابكشاوث. اهكول هن هايًؿ ؾوقاو پیؿایً ایى ايصمى

های اوالهی  وث و ايصمىگكای ؾايٍصىیی ا يیالهًؿ ه١ٍل ؾاقاو ایماو و ج٭ىا و ؼىؾآگاهی ویاوی و جعكٮ و شىًٌ آقهاو

ی يٝام ه٭ؿن  وویله اوالهی که اهكول به  های هى٫٨ ایى هىئىلیث بمقگ باًٌؿ. پكچن ٠ؿالث و آلاؾی جىايًؿ ؾق ٌماق هصمى٠ه هی

  قو اوث و لق و لوقواالقاو وقل و ه١ايؿی قوبه شمهىقی اوالهی ؾق بكابك چٍن شهايیاو بكا٨كاٌحه ٌؿه اوث با ؾٌمًاو کیًه

ی ٠مت و آلاؾگی به ِؿها ٌیىه و جى٘ئه وكگكهًؿ. يىل  های هىلماو ال ایى يٍايه للی، بكای بكگكؾايؿو چٍن و ؾل هلثالم بیى

 ۾گكی ٤ا٨ل يمايؿ. ی قویاقویی و وحیمه ای ال ایى ٠كِه شىاو و ؾايٍصىی ها بایؿ لعٝه

                                                           
 .ۻ٨۽ۻ/٨/ۼۼها، بیايات ؾیؿاق با اواجیؿ ؾايٍگاهۻ. 

 .ۼ٩۽ۻ/ۿ/ۿۻها،  . بیايات ؾق ؾیؿاق اواجیؿ ؾايٍگاهۼ

 .ۺ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻٕقهٔ،  . بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو هك٬ؿ هٙهك اهام ؼمیًی۽

 .ۻ٨۽ۻ/ ۿۺ/ ۼۼهای وكاوك کٍىق،های اوالهی ؾايٍصىیاو هىح٭ل ؾايٍگاهکًًؿگاو ؾق يٍىث والیايه اجعاؾیه ايصمى پیام به ٌكکث .۾



 ۿۺ۽
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ْٗ اهام، ٠ؿالث اشحما٠ی و کمٯ به ٘ب٭ات هىح هٍؽّهیکی  ٧١ٕ و هعكوم اوث که اهام آيها قا ِاظب اي٭الب و ِاظب ی ؼ

٘ىق که  ٘ىق هن هىث و هماو ؾايىث؛ همیى جكیى ٠ًّك ؾق پیكولیهای ایى هلث هی ؾايىث. اهام، پابكهًگاو قا ههن کٍىق هی

هىح٩١ٕاو، بًیاؾ پايمؾه ی اهؿاؾ، بًیاؾ  گ٩حین، اهام به گ٩حى هن اکح٩ا يکكؾ. اهام ال هماو اْول اي٭الب، شهاؾ واليؿگی، کمیحه

های و٬ث ؾاؾ. ٠ؿالث اشحما٠ی، شمو ١ٌاقهای اِلی اوث؛ ؼكؾاؾ و بًیاؾ هىکى قا به وشىؾ آوقؾ و ؾوحىقات هئْکؿ به ؾولث

آیًؿ که اهام ٨كهىؾ:  ای ال آو ٘ك٦ ؾق هی ٌىؾ؟ٖ ظاال ٠ْؿه ی ؾوم ٬كاق ؾاؾ و به ظاٌیه قايؿ. هگك هی ٌىؾ ایى قا ؾق ؾقشه يمی

ؼا٘ك ٬ٟٙ ٌؿو ياو ؾق  پیؿا ٌؿ، به ٧ۻ٩ۻها اي٭الب ياو يیىث، بكای ياو يیىثٖ بله؛ اي٭الب اکحبك قوویه که ؾق وال  اي٭الّب 

 هىکى بىؾ. اگك هكؾم آو قول ياو ؾاٌحًؿ همیى ياو ه١مىلی آو اي٭الب پیً يمی
 

آهؿ. اي٭الب ها  ٌهكهای اِلی آو قول هرال

او بىؾ؛ اها ه١ًایً ایى يیىث که اي٭الب يبایؿ به ليؿگی هكؾم، به ا٬حّاؾ، به ياو و به گىيه يبىؾ، اي٭الب ها بكاوان یٯ ایم ایى

ی اْول، هىقؾ يٝك اهام  ؾاؾ و آيچه ؾق ؾقشه پكؾاؼث و ؾوحىق هی ق٨اه هكؾم بپكؾالؾ. ایى چه ظك٨ی اوثٖ؟ اهام به ایى هىائل هی

ای بًٍیًًؿ و ؾوحىق و  ها، آيهایی که همیٍه بلؿيؿ گىٌهگىؾيٍیى بىؾ، ٠باقت بىؾ ال ٘ب٭ات هعكوم و هىح٧١ٕ. البحه اهكول کًاقّ 

گىیًؿ ٠ؿالث اشحما٠ی جعْ٭٫  ها چگىيه اوث، یا هیچ هىئىلیحی اظىان کًًؿ هیيىؽه ِاؾق کًًؿ بؿوو ایًکه بؿايًؿ وا١٬یث

ت کًین اها يٝام اوالهی آهؿ و پیؿا يکكؾه اوثٖ البحه ٠ؿالث اشحما٠ّی کاهل، بالٌٯ جعْ٭٫ پیؿا يکكؾه اوث ؼیلی بایؿ هصاهؿ

ی ٤لٙی قا که ؾق ایى هملکث بىؾ که هیچ ظْ٭ی بكای قووحا و قووحايٍیى و ٌهكهای ؾوق ؾوث و ٘ب٭ات هعكوم  آو بكياهه و ي٭ٍه

وم ٬ائل يبىؾيؿ ج٥ییك ؾاؾ و بیٍحكیى اهحمام قا قوی ایى چیمها گفاٌث. اهكول بیٍحكیى اهحمام ؾولث ؼؿهحگماق ها بكای ي٭اٖ هعك 

٘ىق بىؾيؿ؛ بیٍحكیى اهحماهٍاو بكای هكؾم هعكوم و ي٭اٖ هعكوم بىؾ و  ها ایىاوث. ؾق ٘ىل ؾوقاو اي٭الب، همیٍه ؾولث

ْٗ اهام اوث. کاقهای ٨كاواو و ؼؿهات ٠ٝیمی هن ايصام گك٨حه اوث. ایى  ۻها به بكکث همیى ٠ًّك ٠ؿالث اشحما٠ی ؾق ؼ

ح٩١ٕاو بىؾ؛ اهام يابكابكی ا٬حّاؾی قا با ٌْؿت و ظْؿت قؾ هیکكؾ؛ اٌكا٨یگكی قا با ؾاق شْؿی ظمایث ال هعكوهاو و هى ٘ك٦  اهام

ؾاقی ال هىح٩١ٕاو ٌایؿ یکی ال پك جکكاقجكیى  ؾاق ٠ؿالث اشحما٠ی بىؾ؛ ٘ك٦ جلؽی قؾ هیکكؾ؛ به ه١ًای وا١٬ی کلمه اهام ٘ك٦

قوٌى اهام اوث؛ ایى یکی ال اِىل ١ٙ٬ی اهام اوث،  هٙالبی اوث که اهام بمقگىاق ها ؾق بیاياجٍاو گ٩حًؿ؛ ایى یکی ال ؼٙىٖ

بیكوو بیاوقيؿ و جا آيصایی که ؾق   کى کًًؿ؛ همه بایؿ جالي کًًؿ که هعكوهاو قا ال هعكوهْیث همه بایؿ جالي کًًؿ که ٨٭ك قا قیٍه

ای  ایى يکحه -يٍیًی اغی ؼىی ک جىاو کٍىق اوث، به هعكوهاو کمٯ کًًؿ. ال آو ٘ك٦ به هىئىالو کٍىق هٍؿاق هیؿاؾ ؾقباقه

ُمىا
َ
ل َٜ ّفیَى 

َّ
ُحٓن ٨ّي َهىاّکّى ال ًٓ َ

يٍیًی بكظفق هیؿاٌث، جؤکیؿ هکْكق هیکكؾ  و همه قا ال ؼىی کاغ ۼ-که ؾق ٬كآو هن آهؿه اوث: َو َوک

ى هعكوهايًؿ که يٍیًايًؿ، ایى ٨٭كایًؿ، ای بك ایًکه به و٨اؾاقی ٘ب٭ات ١ٔی٧ ا٠حماؾ کًیؿ؛ ایى قا اهام هکْكق هیگ٩ث که ایى کىغ

ٌىيؿ؛ ]اْها[ آو های ؼٙك هن ظأك هیکًًؿ، ؾق هیؿاوايؿ، ا٠حكاْ هن يمی ها پك کكؾهها قا با وشىؾ هعكوهْیث ایى ِعًه

 آ های بیٍحكی ؾاٌحًؿ، ؾق هىاقؾ هؽحل٧ اگك هٍکلی پیً هی کىايی که بكؼىقؾاقی
 
ایی           آهؿ، اْج٩ا٬ا ها بیٍحك ابكال يأق

ایى و٨اؾاقی ٘ب٭ات هحىْوٗ هكؾم و ٘ب٭ات هعكوم هكؾم، ال يٝك اهام یٯ اهك بكشىحه بىؾ و ایى قا جؤکیؿ هیکكؾ. بك کكؾيؿ. هی

ی  کكؾ. ایى هن یکی ال ؼٙىٖ اواوی اوث. هىئلهالمال جؤکیؿ هیکكؾ، بك پكهیم کكؾو ال اوكا٦ جؤکیؿ هی هّك٦ ؾقوث بیث

 ۽گكایی و ٠مل ؾق ایى شهث. ل ؼىی اٌكا٨یگكی و ؼىی جصْملؾاقی ال هعكوهاو و ؾوقی ا ٠ؿالث اشحما٠ی، ٘ك٦

ی اشحما٠ات هكؾم بكؾاٌث؛ ؾیىاقهایی که ٨ٕای ٠ٝین و وویٟ و بال قا به  هًك بمقگ اهام ها ایى بىؾ که ایى ؾیىاقها قا ال هیايه

ا هن آًٌا کكؾ و ایى يیكوی ٠ٝین قا ها قا بهای کىچٯ جبؿیل کكؾه بىؾيؿ. او یٯ ٨ٕای وویٟ واؼث و ؾل ها و کلبه ها و ؼايه ظ٩كه

                                                           
 .٧٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ،  ی جهكاو های يمال شم١ه . ؼٙبهۻ

 .ۿ۾هباقکه ابكاهین، بؽٍی ال آیه   . وىقهۼ

 .۾٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻؼمیًی ٕقهٔ،  . بیايات ؾق هكاون بیىث و ٌٍمیى والكول قظلث ظٕكت اهام۽



 ٦ۺ۽

 

 

ا«به وشىؾ آوقؾ. قوض  ّه َشّمی١ 
َّ
ُمىا ّبَعٓبّل الل ّّ ق٤ن اؼحال٦ ب١ٕی ال  ؾق وؽى و ٠مل او جصلی یا٨حه بىؾ؛ لفا اگك ٠لی ۻ»َوا٠َٓح

.این حكام کكؾهها، بیایین و همیى ؼٗ یکپاقچگی و وظؿت قا اؾاهه ؾهین، ؾق ظ٭ی٭ث قوض اهام ٠میم قا اظها و ؾیؿگاه ولی٭ه
 ۼ

 صدایی  هحشٍهیت ٍ ًجمبتی فبكلِ کبّؾ.18

 قوی ٘ب٭ات هعكوم و پابكهًگاو کٍىق جکیه هی  اهام
 
کًؿ؛ اها ؾق  کكؾيؿ. ایى ٨كیب اوث که کىی اؾ٠ا کًؿ بكای هكؾم کاق هی ؾائما

ه باٌؿ، يه بكای ٘ب٭ات هىح٧١ٕ و هعكوم. يه ایًکه يبایؿ بكا
ْ
ه کاق کكؾ؛ آيها هن ال ٠مل، کاق او بكای ٘ب٭ات هك٨

ْ
ی ٘ب٭ات هك٨

ؾاقؾ و ؾوحً ال ظ٭ى٪ ؼىؾ ؼالی هايؿه اوث، بایؿ بیٍحّك   هًؿ ٌىيؿ؛ اها به آو کىی که هعكوهیث ظ٭ى٪ ٠مىهی کٍىق بایؿ بهكه

 هن  کكؾ. به ٘ىق ؾائن بك ظ٭ى٪ هىح٩١ٕاو و هعكوهاو و پابكهًگاو جکیه هی  جىْشه و هْمث و جالي قا اؼحّاَ ؾاؾ. لفا اهام
 

٠مال

های ؾق جمام هؿت پیكولی اي٭الب جا اهكول و ٬بل ال آو، کىايی که بیً ال همه ویًه وپك کكؾيؿ، ال يٝام ؾ٨اٞ کكؾيؿ، وؽحی

ها بایؿ بیً ال  ايؿ. ایى يٝام قا به شاو ؼكیؿيؿ و ؾق ه٭ابل ؾٌمًاو ایىحاؾيؿ، ٘ب٭ات هعكوم و پابكهًه و هىح٩١ٕاو شاه١ه بىؾه

 ۽ه ٬كاق گیكيؿ.ؾیگكاو هىقؾ جىْش 
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های ؾولحی. اْول اي٭الب، بكای کاقهای گىياگىو و بكای ظمایث ال هىح٩١ٕاو و اهام پٍحیباو کاهل بىؾ؛ پٍحیباو قوظی ؾوحگاه

ى، هرل هعكوهاو، اهام ؾوحىقات ٨كاوايی ؾاؾ و کاقهای لیاؾی ايصام گك٨ث. هئْوىاجی هرل شهاؾ واليؿگی، هرل بًیاؾ هىک

قوايی به هكؾم جٍکیل ٌؿ. هىائلی که  کمیحه اهؿاؾ، هرل بًیاؾ هىح٩١ٕاو و شايبالاو و هرل بًیاؾ پايمؾه ؼكؾاؾ، بكای کمک

بكای اهام ؾق ظاکمیث و ؾق اؾاقه کٍىق هٙكض بىؾ، ایًها بىؾ. ایى، ُب١ؿ ظاکن و قهبك بىؾو اهام ؾق هىٟٔ یک ايىاو ه٭حؿق و یک 

 ۾.ايىاو بااقاؾه بىؾ

 و عدالت سیاسی پیشرفت

 احیبی اػالم.1

    آقهاو  اهام بمقگىاق با ایى اي٭الب، هىلماياو قا يٍاٖ بؽٍیؿ و اوالم قا ليؿه کكؾ. اهكول ؾق کٍىقهای بىیاقی، اوالم آقلو و

و هباقله  ها به يام ٨لىٙیى ظك٦ لؾه ٌؿ٨کك اوث. یٯ يمىيه، ٨لىٙیى ٠میم اوث. وال پاؼاوحه و قوٌى های شىاو و بهيىل

ها و ها و گكوهکًؿ؛ لفا هباقله ال ٌکل والهاو گكؾیؿ؛ اها ياکام و ياهى٫٨. اهكول هلث ٨لىٙیى، به يام اوالم هباقله و ه٭اوهث هی

ی هكؾهی  یی، هكگم ياکام يؽىاهؿ ٌؿ. هباقله ی هكؾم کٍیؿه ٌؿه اوث. چًیى هباقله ها و وكؾهؿاقها، به هیاو جىؾهٌؽّیث

ٌٯ ؾق يهایث به پیكولی ؼىاهؿ قویؿ. ایى، به بكکث اوالهی بىؾ که اهام يام آو قا ليؿه کكؾ و وشؿاو اوالهی  ، بیاگك با٬ی بمايؿ

 قا ؾق هىلمیى بیؿاق يمىؾ.

کًًؿ؛  هایی به يام اوالم و با هؿ٦ ایصاؾ ظکىهث و يٝام اوالهی هباقله هیکٍىقهای اوالهی ٌمال آ٨كی٭ا، گكوه اهكول ؾق

گفقايیؿ؟ ؾق ٌك٪ و ٤كب شهاو  ايؿ. ٬بل ال يهٕث اهام بمقگىاق ها، چه کىی چًیى چیمی قا ظْحی به ؼا٘ك هی پیٍك٨ث هن کكؾه

های هىلماو ؾق کٍىقهای اقوپایی و ٤یك اقوپایّی ؾاقای ظاکمیث ک٩ك و العاؾ، اظىان  ايؿ. ا٬لیث اوالم، هىلماياو بیؿاق ٌؿه

ىلماياو ليؿه ٌؿ. ایى، به بكکث اهام و ظكکث ٠ٝین اهام بىؾ. ظ٭ی٭ث کًًؿ. هىیث و ٌؽّیث اوالهی، ؾق هیاو ه ٌؽّیث هی

ی بمقگ هى٫٨ کكؾ، بّیكت و ِبك بىؾ ه٭اوهحی همكاه با  ؾوم ایى اوث که آيچه اهام بمقگىاق و هلث ٌصاٞ ها قا ؾق قاه ایى هباقله

الة و الْىالمٔ ٨كهىؾ: بّیكت هماو ّْ بكو ال یعمل ه«٘ىق که اهیك المئهًیى ٠ٕلیه ال ّْ  اهل البّك و ال
ْ

 ۻ .ۿ»فا ال١لن اال

                                                           
 .۽ۺۻ. وىقه هباقکه آل ٠مكاو، بؽٍی ال آیه ۻ

 .٦٨۽ۻ/۽ۺ/۽ۼ. بیايات ؾق هكاون بی١ث ؾايٍصىیاو، ۼ

 .ۺ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق اشحماٞ لائكاو هك٬ؿ هٙهك اهام ؼمیًیٕقهٔ،  ۽.

 .٧٨۽ۻ/۽ۺ/۾ۻؾق ؾهمیى والگكؾ قظلث اهام ؼمیًی ٕقهٔ،   های يمالشم١ه . ؼٙبه۾

 .۽٧ۻی  البال٤ه، ؼٙبه . يهسۿ



 ٧ۺ۽

 

 

 یاػالم ًبة دس ثشاثش اػالم اهشیکبیاحیبی .2

های اوح١ماقی و١ی کكؾيؿ جا اوالم به ؾوث ٨كاهىٌی ؾویىث وال اوث که ؾوحگاه .اولیى کاق بمقگ او، اظیای اوالم بىؾ

ا ا٠الم کكؾه بىؾ که ها بایؿ اوالم قا ؾق ولیكهای ايگلیه ؾق شمٟ ویاوحمؿاقاو اوح١ماقی ؾيی وپكؾه ٌىؾ. یکی ال يؽىث

ی ليؿگی، و ؾق  ی اول ال ِعًه های گما٨ی ؼكز ٌؿ جا اوالم ؾق ؾقشهکٍىقهای اوالهی هًموی کًینٖ ٬بل و ب١ؿ ال آو يیم پىل

های بمقگ ؾايىحًؿ ایى ؾیى، بمقگحكیى هايٟ ؾق قاه چپاول ٬ؿقت ها ؼاقز ٌىؾ؛ چىو هیی ؾوم ال ـهى و ٠مل ٨كؾی ايىاو ؾقشه

 ۼ.ی ویاوی شهاو بكگكؾايؿ ها و ِعًهو اوحکباقی اوث. اهام ها اوالم قا ؾوباقه ليؿه کكؾ و به ـهى و ٠مل ايىاو

وحیم، اوالم     ی اوالم ياب هعمؿی اوث؛ ی١ًی اوالم ٜلن جكیى ي٭ٙه ؾق هبايی اهام و يٝكات اهام، هىئله اولیى و اِلی

ؾیؿگاو و هىح٩١ٕاو. ؾق ه٭ابل ایى  ؾاق هعكوهاو، اوالم هؿا٨ٟ ظ٭ى٪ پابكهًگاو و قيس ك٦ؼىاه، اوالم هصاهؿ، اوالم ٠٘ؿالث

قا ؾق ٨كهًگ ویاوی ها واقؾ کكؾ. اوالم آهكیکائی ی١ًی اوالم جٍكی٩اجی، اوالم » اوالم آهكیکائی«اوالم، اهام اِٙالض 

ايؿالی به ظ٭ى٪ هٝلىهاو، اوالم کمٯ به  بل ؾوثج٩اوت ؾق ه٭ا ؼىاهی، اوالم بی ج٩اوت ؾق ه٭ابل ٜلن، ؾق ه٭ابل لیاؾه بی

 گفاقی کكؾ: اوالم آهكیکائی. والؾ. ایى اوالم قا اهام يام ها هی ی ایى لوقگىیاو، اوالم کمٯ به ا٬ىیا، اوالهی که با همه

ب، شم با ٨کك اوالم ياب، ٨کك همیٍگی اهام بمقگىاق ها بىؾ؛ هؽّىَ ؾوقاو شمهىقی اوالهی يبىؾ؛ هًحها جع٭٫ اوالم يا

ی ٌكی١ث اوالهی و ج٩کك اوالهی يباٌؿ،  پفیك يبىؾ. اگك يٝام ویاوی کٍىق بك پایه ظاکمیث اوالم و جٍکیل يٝام اوالهی اهکاو

ی وا١٬ی و ظ٭ی٭ی بکًؿ. لفا اهام  اهکاو يؿاقؾ که اوالم بحىايؿ با وحمگكاو ٠الن، با لوقگىیاو ٠الن، با لوقگىیاو یٯ شاه١ه، هباقله

ها، جكیى واشب ؾايىث. اوشب واشبات، يه ال اوشب واشبات. واشب ايث ال شمهىقی اوالهی قا اوشب واشبات هیظكاوث و ِی

ی به ِیايث ال يٝام ویاوی اوالهی  وابىحه -به ه١ًای ظ٭ی٭ی کلمه -ِیايث ال شمهىقی اوالهی اوث؛ چىو ِیايث اوالم

 ۽اوث. بؿوو يٝام ویاوی، اهکاو يؿاقؾ.

 ی اػالم َؽ ؿذُاحیبی حمبیك فشاه.3

ؼىاهی اوالم قا وّك ؾوث بلًؿ کكؾ؛ ْٔؿیث اوالم قا با جب١یٓ و اؼحال٦ ی اوالم قا اظیاء کكؾ؛ ٠ؿالث ٌؿه اهام ظ٭ای٫ ٨كاهىي

ها و هعكوهاو جکیه  ها ٠لًی کكؾ. ال قول اْول جا قولهای آؼك ٠مك، اهام بمقگىاق قوی ٬ٍكهای هىح٧١ٕ، پابكهًه ٘ب٭اجی و اٌكا٨یث

باقها و باقها ؾق آ٤ال جٍکیل يٝام اوالهی و ؾق ٘ىل ؾه وال ٠مك بابكکحً ؾق ه٭ام قهبكی يٝام اوالهی، به هىئىالو و به کكؾ. 

ی ایى کٍىقیؿ. ٠میماو هى؛ هلث بمقگ  ی پابكهًه ی ها جؤکیؿ کكؾ که بایؿ ق٠ایث ظال ٩١ٔا قا بکًیؿ؛ ٌما هكهىو ٘ب٭ه همه

ها، به ها، اشكا و ٠مل و يّبگفاقی ها، ٬ايىوقیمی ی اهام جىْشه يمىؾین و ؾق بكياهه ى جىِیهایكاوٖ هكشا و ؾق هك هىقؾی ها به ای

 ۾ایى يّیعث ٠مل کكؾین، پیكولی يّیب ها ٌؿ.

 ایدبد ًگشؿی ًَ دس فمِ ؿیؼِ.4

هث ٌی١ه، یکی ال های بىیاق هىحعکمی ؾاٌحه و ؾاقؾ. ٨٭ا ٨٭اهث ها پایه .او، يگكٌی شؿیؿ ؾق ٨٭ه ٌی١ه بىؾ ]ؾیگك[ کاق بمقگ

یی  ها و هحکی به ٬ىا٠ؿ و اِىل و هبايی بىیاق هىحعکمی اوث. اهام ٠میمهاو ایى ٨٭ه هىحعکن قا ؾق گىحكههعکمحكیى ٨٭اهث

ی شهايی و ظکىهحی هىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾ و اب١اؾی ال ٨٭ه قا بكای ها قوٌى کكؾ که ٬بل ال آو قوٌى يبىؾ  ۿ.وویٟ و با يگٌك

                                                                                                                                                                                     
 .ۺ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. وؽًكايی ؾق هكاون ؾوهیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۻ

 .٦٨۽ۻ/۾ۺ/۽ۼهای يمال شم١ه جهكاو، . ؼٙبهۼ

 .٨٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻی جهكاو ؾق ظكم اهام ؼمیًیٕقهٔ ؾق بیىث و یکمیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ،  های يمال شم١ه . ؼٙبه۽

 .ۼ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق چهاقؾهمیى والگكؾ قظلث بًیايگفاق شمهىقی اوالهی ایكاو ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۾

 . ٦٨۽ۻ/۾ۺ/۽ۼهای يمال شم١ه جهكاو، . ؼٙبهۿ



 ٨ۺ۽

 

 

 دٍ کبس ثضسگ تحمك پیذا کشدى  .5

ی اهام جعْ٭٫ پیؿا کكؾ؛ یکی بكايؿاؼحى بًای ولًٙث هىقوذی ٜالمايه و ٤یك  وویله ی ؾق جاقیػ کٍىق ها به واب٭ه ؾو کاق بمقگ و بی

ی ٤لٗ که ظکىهث کٍىق به ؾوث ايىايهایی باٌؿ  ی کهًه ٠ا٬اليه که چًؿ هماق وال ؾق کٍىق ها واب٭ه ؾاٌث. ایى بًای پىویؿه

ىقوذی ال کىی به کىی بكوؿ، یا با ٌمٍیك و لوق يٝاهی ظکىهث به ؾوث بیایؿ و ب١ؿ يىل به يىل ال یکی به ؾیگكی ِىقت ه و به

ث ٤لٗ و بی ًْ ه٫ًٙ ؾق ٘ىل چًؿ هماق وال ؾق کٍىق ها بىؾ؛ کاق اْول اهام ایى بىؾ که ایى بًای ٤لٗ قا  به اقخ بكوؿ، یٯ و

 ؾوث هكؾم کٍىق وپكؾ. بكايؿاؼث و کاق قا به

اق بمقگ ؾْوهی که اهام بمقگىاق ايصام ؾاؾ، ایصاؾ یٯ ظکىهث و يٝاهی بك اوان اوالم بىؾ که ایى هن ؾق جاقیػ کٍىق ها بلکه ب١ؿ ک

 اوالم بی
ْ

مًؿی ؾاٌث و لفا شا ؾاقؾ  ال ِؿق اوالم ؾق جاقیػ کل واب٭ه بىؾ. ایى شهاؾ بمقگ اهام بمقگىاق ها یٯ چًیى هعّىل اقٌل

 گ٩حه بٍىؾ که
 
ّه َظ٫َّ ّشهاّؾّه  که ؾق ٬كآو هىث: همچًاوۻ؛»شاَهَؿ ٨ّی اللّه َظ٫َّ ّشهاّؾه«  وا١٬ا

َّ
که  و همچًاو ۼ؛ َو شاّهُؿوا ٨ّي الل

 ۽اوث.» شاَهَؿ ٨ّی اللّه َظ٫َّ ّشهاّؾه«  ی اولیای ؾیى گ٩حه هیٍىؾ، ایى هكؾ بمقگ هن هّؿا٪ ؾقباقه

 ثشدى سطین فبػذ ٍ ٍاثؼتِثیياص.6

ی ظکىهث پاؾٌاهی  الاله .های هًٙ٭ه و شهاو بىؾجكیى قژین جكیى و پلیؿجكیى و وابىحه ی یکی ال هكجصٟ و، الالها ]ؾیگك[ کاق بمقگ

٨اقن  ی ؼلیس جىايىث آو قا جّىق کًؿ. ایكاو ههمحكیى ؾژ اوح١ماق ؾق هًٙ٭ه ؾق ایكاو، یکی ال بمقگحكیى کاقهایی بىؾ که کىی هی

 ۾.ها ؾق هن ٨كو قیؽحه ٌؿ و ؼاوقهیايه بىؾ. ایى ؾژ، به ؾوث اهام

هًؿاو ال ایى اي٭الب، ٨٭ٗ هلث ایكاو  اهام بمقگىاق، يهٕث ٠ٝیمی قا ؾق ایكاو والهايؿهی کكؾ که اب١اؾ آو ال ایكاو ٨كاجك بىؾ. بهكه

ّت بىیاق ههْمی ی کىجاه هْؿ  ٌؿ. ؾق ایكاو، جؤذیك و يحیصه يبىؾيؿ؛ بلکه شهاو اوالم و با یٯ ؾیؿ ٨كاجك ال شهاو اوالم قا هن ٌاهل هی

که بك ایى يهٕث هحكْجب ٌؿ، ؾگكگىيی يٝام ویاوی ؾق ایى کٍىق بىؾ. اهام بمقگىاق به کمٯ ایى هلث بمقگ، یٯ يٝام ویاوی 

 و کاقآهؿی قا ؾق کٍىق
ْ

ایكاو بك وّك کاق آوقؾ. جىْشه به  ٨اوؿ و وابىحه و هًعك٨ی قا بكايؿاؼث و به شای آو، يٝام والن و هىح٭ل

ی هٙلب ؾوم، به ٘ىق هؽحّك به  ی ههْمی اوث که ؾق ایى ِعبث کىجاه و ه٭ْؿهه های اواوی ایى ؾو يٝام، يکحه ج٭ابل ها وج٩اوت

 کًن. آو اٌاقه هی

ی پاؾٌاهی يٝاهی  ای که اهام بمقگىاق ها با يهٕث ؼىؾ و به کمٯ ایى هلث ال بیى بكؾ ی١ًی يٝام ٨اوؿ و وابىحه آو يٝام ویاوی

ؾاؾيؿ و کٍىق و هلث قا به  هىئىالو و قإوای آو، به وكيىٌث هلث ایكاو و شىاياو ایى کٍىق اهمیحی يمی بىؾ که وكؾهؿاقاو و

 هٙكض يبىؾ. اؾاقه ومث وابىحگی هكچه بیٍحك وى٪ هی
 
ی کٍىق، با  ؾاؾيؿ. و١اؾت هكؾم به ٠ًىاو یٯ هؿ٦، بكای آيها هٙل٭ا

ٌؿ؛  بیگايه به ٘ىق يا٬ُ گك٨حه ٌؿه بىؾ و جاله هماو هن اشكا يمیٌؿ، که ال کٍىقهای  الگىهای ٤لٗ و ياهحًاوبی ايصام هی

ها، بكؼاوحه ال کؿام ال آو قوي هایی که هیچهای گىياگىو و با قويی١ًی یٯ يٝام اوحبؿاؾی و ؾیکحاجىقی هعٓ، جعث يام

 اقاؾه و ؼىاوث هلث و هحىْشه به هّالط آيها يبىؾ.

 تـکیل حکَهت اػالهی.7

کكؾ، و ؼىاب  ها ؼٙىق يمیها و ٤یكهىلماوصاؾ ظکىهحی بك هبًای اوالم بىؾ؛ چیمی که به ـهى هىلماواو، ای ]ؾیگك[کاق 

ؾق ظؿ یٯ ه١صمه، به ایى  ٔقهٕؾیؿيؿ. اهام کكؾيؿ و يمی لىض هن هكگم آو قا با ؼىؾ جّىق يمی های واؾهؼىٌی بىؾ که هىلماو

 ۿ.آهیم لبان وا١٬یث پىٌايؿ ؼیال ا٨ىايه

                                                           
 .٨ۻ، َ ۽۽بعاقااليىاق، ز  ۻ.

 .٧٨  هباقکه ظس، بؽٍی ال آیه وىقه ۼ.

 .۾٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، . بیايات ؾق هكاون بیىث و ٌٍمیى والكول قظلث ظٕ۽

 .٦٨۽ۻ/۾ۺ/۽ۼهای يمال شم١ه جهكاو،. ؼٙبه۾

 .٦٨۽ۻ/۾ۺ/۽ۼی جهكاو، های يمال شم١هؼٙبه .ۿ



 ٩ۺ۽

 

 

ی ؼىؾهاو، ٌایؿ یکی، یا ؾو، وه ي٩كی قا ايىاو بحىايؿ پیؿا کًؿ که ؾق ـهًٍاو بىؾه اوث، ٌایؿ بٍىؾ  گفٌحهؾق بیى ٠لمای 

 هكظىم ویؿبى ظاکمیث هکحب اهل
 

ىاو الله ۻ ٘اوون بیث ؾق ٠الن ؼاقز جع٭٫ پیؿا کًؿ. یکی ال آيها هرال ج١الی ٠لیه اوث که  ٔق

٘ىق به ـهى ٌكی٩ً هیكوؿ که وشىؾ ٌكی٧ ایٍاو به ایى ظاکمیث، ؾق  ایىظکىهث اوالهی بك هبًای جٍیٟ قا ٨كْ هیکًؿ و 

ی ىاو الله ج١الی ٠لیه، ٌایؿ ال ب١ٕی ا١ٌاق و کلماجً، چًیى يکاجی  ۼ لهاو ؼىؾي، اولی و اظ٫ ال ؾیگكاو اوث؛ یا ویؿ ٔق ٔق

 به ـهًٍاو هن يمی
 

، ؾق ٠الن ؼاقز و وا١٬یث، هع٭٫ کكؾ؛ ی١ًی ج١بیك قا بی  آهؿ. اهام، ایى قإیای اوح٩اؾه ٌىؾ. اها ب٭یه، اِال

ی  ها ؾق همهآيها يىٌحًؿ جا ا٨كاؾ ؾق ليؿگی ٨كؾی و ٌؽّی و ؼّىِی ؼىؾٌاو هىلماو ٌىيؿ؛ اها ایٍاو کاقی کكؾ جا ايىاو

اها اهام اب١اؾ وشىؾیٍاو، ؾق یٯ هعیٗ اوالهی ليؿگی کًًؿ؛ آيها اوحًباٖ کكؾيؿ جا یٯ ٨كؾ بحىايؿ ؼىؾ قا هىلماو يگه ؾاقؾ؛ 

اوحًباٖ کكؾ جا یٯ شاه١ه بحىايؿ با يٝام اوالهی ليؿگی کًؿ. ببیًیؿ ٨ك٬ً چ٭ؿق اوثٖ آيها همث گماٌحًؿ که همیى ا٬لیث 

ٌی١ه قا ظ٩ٛ کًًؿ؛ اها اهام همث گماٌث که پیام اوالم و ظ٫ قا به آ٨ا٪ ٠الن بگىحكايؿ؛ و جا ظؿوؾ لیاؾی هن جىايىث. هكچه 

 ۽بكکات ظكکث آو بمقگىاقاوث.ب١ؿ ال ایى هن بٍىؾ، ال 

 تـکیل ًظبم خوَْسی  اػالهی.8

ای که اهام ؾق ایى کٍىق جٍکیل ؾاؾ و به وشىؾ آوقؾ، ٠باقت ال ایى اوث که ٌکل ليؿگی ایى هلث، ٬الب و ه١ًای  يٝام اوالهی

و يیم » ماو به ؼؿا و ٤یبای«ی اِلی به يام  اوالهی باٌؿ. ایى يٝام اوالهی ؾاقای یٯ هاؾه گیكی، اوالهی پیؿا کًؿ و شهث

ی ایماو و با ِىقت و ٬الب ه٭ْكقات و ٌكی١ث  اوث. چًیى يٝاهی که با هایه» ٌكی١ث اوالهی«ؾاقای یٯ ٬الب و ِىقت به يام 

اوالهی، یٯ يٝاّم اؼحّاِّی اوحرًائّی ياًٌاؼحه بكای بٍك هاْؾی، اها ًٌاؼحه به وویله هىلمايايی اوث که با اوالم و ٬كآو آًٌا 

حًؿ، شم ؾق ِؿق اوالم، ؾیگك ؾق ٘ىل جاقیػ وشىؾ يؿاٌحه اوث، و اهكول هن شم ؾق ایكاو اوالهی ؾق هیچ شای شهاو وشىؾ هى

 يؿاقؾ.

کكؾ که با ایى همه ؾٌمًی و  که جّْىق يمی البحه کىی اهیؿواق يبىؾ که ؾق ایى ؾوقاو بٍىؾ يٝام اوالهی قا پیاؾه کكؾ. هیچ

ایى قاه بكوؾ، یا ٬ؿقت ؾاٌحه باٌؿ که ایى کاق قا ايصام ؾهؿ. اها اهام، ایى کاّق يٍؿيی قا با هؽال٩ث، کىی شكأت کًؿ به ومث 

ًّ باقل و هٍْؽُ ؾق ایى ٬ؿقت ایماو و اقاؾه و هْمث ؼىؾ و به کمّٯ جکیه به ي٩ىن هیلیىو ها ؾل هٍحا٪ و ٠ا٫ٌ ايصام ؾاؾ. بؽ

ًّ ویاوی اوث که ٌکل هیيٝام، ؾوحگاه ویاوی، ی١ًی ؾوحگاه ظکىهث اوث، و اْولیى  گیكؾ.  بؽً ؾق هك يٝاهی، همیى بؽ

 ها قا ؾقوث ًٌاؼث.ها و هؿ٦ها، هکحبٌىؾ يٝام شا هی ال همیى

 -٤یك ال هىاقؾ اوحرًایی ال ِؿق اوالم جاکًىو -اهاّم بمقگىاّق ها، ظکىهحی جٍکیل ؾاؾ که ؾق ؾيیای اهكول، بلکه ؾق ٘ىل جاقیػ

آو قا ٠كْ » بكياهه«ی آقهايی اوالم که ؾق بؽً  ؾاقؾ که ٠باقت اوث ال قویؿو به شاه١ه يٝیك اوث. ایى ظکىهث هؿ٨ی بی

  ؼىاهن کكؾ. ؼّىِْیات ایى ظکىهث ایى اوث که ؾق يٝاهی که اهام پؿیؿ آوقؾ، اشمای ؾوحگاه ویاوی ؾاقای ِالظًؿ. 

ها و ؾاهًًؿ. ایى قا ه٭ایىه کًیؿ با ؾولث ٮهای پكهیمکاق و ؾاقای وقٞ و پاهای هئهًًؿ؛ ايىاوهای ِالعًؿ. ايىاوايىاو

 هایی که اهكول هْؿ٠ی قهبكّی بٍكْیحًؿ و ببیًیؿ چ٭ؿق ٨اِله هىثٖظکىهث

ل ال ايىاو ؾق يٝام اوالهی
ْ
هایی اوث که ؾاقای ِالظًؿ؛ اهل  ای که اهام پؿیؿ آوقؾ، ؾوحگاه ویاوی، یٯ ؾوحگاه پاٮ و هحٍک

ها،  ی ایى ؼىاهًؿ. بكای آيها هؿ٦ ٠باقت اوث ال اوالم و اظکام الهی و هاوقاّی همه یؾيیا٘لبی يیىحًؿ و بكای ؼىؾ چیمی يم

ای ؼؿاويؿ. يمىيه هكؾ بىؾ. هىئىلیى يٝام، به ٨ٕل پكوقؾگاق، ؾق ایى والیاو  ی کاهلً، ؼىّؾ ایى بمقگ هؿ٦ ٠باقت اوث ال ٔق

ی هًْىق يٍايی ؾاقيؿ؛ ظْحی ب١ٕی هن، بیً ال آيچه که  چهكه پكجالّ٘ن ب١ؿ ال پیكولی اي٭الب جا اهكول، يٍاو ؾاؾيؿ که همه ال آو

 ۾بٍىؾ جىِی٧ کكؾ.

                                                           
 ه. ٪. ٨٩ۿ -ه. ٪ ۾٦٦ویؿ قٔی الْؿیى ٠لی بى هىوی بى ٘اوون، ۻ. 

 .ه. ٪ ٦ۺ۾٠الهه ٌكی٧ ویؿقٔی، و٨ات  .ۼ

 .ۻ٧۽ۻ/ .٧ۺ/ ۿۻقهعال و بؽحیاقی ؾق ٌهكکكؾ، . بیايات ؾق شمٟ ٠لما و قوظايیىو اوحاو چها۽

 .۽٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻقهٔ، »ٕپًصمیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام«بیايات ؾق هكاون ۾.
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قا ؾيبال کكؾ، ؾق قاهً آو همه   اوالهی  شمهىقی  ؾايىث. بكای همیى، اهام قا هٝهك ظاکمیث اوالم هی  اوالهی  شمهىقی  اهام

ه ؾيبال ٬ؿقت ٌؽّی يبىؾ؛ اهام ؾيبال ایى يبىؾ جالي کكؾ و با آو ٌؿت و ظؿت و ا٬حؿاق پای شمهىقی اوالهی ایىحاؾ. اهام ک

ی اوالم بىؾ؛ لفا پای شمهىقی اوالهی ایىحاؾ. ایى هؿل يى قا اهام به  ی اهام، هىئله که ؼىؾي بحىايؿ ٬ؿقجی پیؿا کًؿ. هىئله

 ۻؾيیا ٠كٔه کكؾ؛ ی١ًی هؿل شمهىقی اوالهی.

ی به هكؾم و قأی  که ؾق ؾل اوالهیث، جکیه -وشىؾ آوقؾ؛ اوالم قاهای بٍكی به قا ؾق ه٭ابل ایى ٘ا٤ىت  اوالهی  شمهىقی  اهام

ه١یاق اِلی ایى يٝام ٬كاق ؾاؾ. بًابكایى شمهىقی اوالهی، هن شمهىقی اوث، ی١ًی هحکی به  -هكؾم و ؼىاوث هكؾم وشىؾ ؾاقؾ

ی ؾق  های ٠مؿهال ٌاؼُ آقاء هكؾم اوث؛ هن اوالهی اوث، ی١ًی هحکی به ٌكی١ث الهی اوث. ایى یٯ هؿل يى اوث؛ ایى یکی

ی ظاکمیث يٝام شمهىقی اوالهی بكؼال٦ ایى ٨کك کًؿ، بكؼال٦ ٨کك اهام اوث؛ هؿ٠ی يٍىؾ  ؼٗ اهام اوث. هكکىی ؾق باقه

ی اهام  جكیى ؼٗ ال ؼٙىٖ ايؿیٍه قّو اهام اوث، ؾق ٠یى ظال ایى ٨کك قا ؾاقؾ؛ يه، ٨کك اهام ایى اوث. ایى وأط که او ؾيباله

 ۼاوث.

های یٯ ال يٝام قا هٙكض کكؾ. شمهىقی اوالهی، ی١ًی یٯ يٝام ظکىهحّی يىبًیاؾ و يىآوقؾه ٌؿه که با هیچ  اوالهی  شمهىقی  اهام

بیًی کكؾ، ؾق شمهىقی اوالهی  ٌىؾ ؾق یٯ يٝام پیً ی ؼّىِْیات هربحی قا که هی هح١اق٦ ؾيیایی ٌباهث يؿاٌث؛ اها همه

و هكؾم هىث، اظىان ٠ْمت هىث، ج١ْبؿ هىث، اظکام و ه٭ْكقات اوالهی که هىث: اوالم هىث، آقاّء هكؾم هىث، ایما

ی اهام ی١ًی به هماو ه١ًای  وویله ی به ٌؿه  ی ليؿگی ايىاو اوث هىث. بله؛ اگك ها اوالم قا به ه١ًای ًٌاؼحه اظیاکًًؿه

ؾ؛ همچًاو که هكشا به هیؿاو آهؿین و ی ٠مل بیاوقین، همه شا شىاب ؼىاهؿ ؾا ِعیط و ياب و هْحکی به هبايی و اِىل به هكظله

ی  ؾ٨اٞ کكؾین و اِكاق وقلیؿین، شىاب ؾاؾ. ایى اوالم، ؾق يٝام ظکىهحی شىاب ؾاؾ؛ که ظاال هصال يیىث هى بگىین ایى ٬ىاقه

٨ث هایی که اهكول ؾق بؽٍهای هؽحل٧ شهاو هىث، بكای آلاؾی و پیٍك  ی ٬ىاقه ظکىهحی که اهكول ؾق ایكاو وشىؾ ؾاقؾ، ال همه

های های ظکىهحی ؾیگك؛ چه بكوؿ به آو يٝامهای ٤كبی، هن ال ايىاٞ و ا٬ىام يٝام جك اوث؛ هن ال ؾهکكاوی یٯ هلث هحًاوب

 بعری يؿاقین. آيصایی که پیًٍهاؾ يٝام اوالهی، هكچه بىؾ، ٠مل ٌؿ، شىاب ؾاؾ؛ بىحه
 

 ۽ی اوحبؿاؾی که قاشٟ به آيها اِال

شؿیؿی قا ؾق ؾيیای پكآٌىب ویاوث، ؾق ایى هًٙ٭ه به وشىؾ بیاوقؾ و آو، هىیّث شمهىقی اهام بمقگىاق ها جىايىث یٯ هىیث 

ی ایكاو اوث که جىايىحًؿ ایى شمهىقی قا ایصاؾ کًًؿ و ال آو پاوؿاقی کًًؿ. ایى، یٯ هىیث اوالهی و یٯ  اوالهی و هلث ليؿه

های اوالم اوث. اهاّم ی اهث هح١ل٫ به همههىیث هلی اوث و ایى هىیث، هؽّىَ هلث ایكاو هن يیىث. هىیث اوالهی، 

 ۾بمقگىاق ها با همث هلث ایكاو جىايىث ایى هىیث قا ایصاؾ کًؿ و آو قا ليؿه کًؿ.

 ی فمیٍِالیت هٌلمِ.9

ی ؾقؼٍاو يٝام اوالهی، و جع٭٫ آو، یاؾگاق اقليؿه و  های اِلی يٝام به هكکم والیث، ي٭ٙهی قاه و پیىوحى همه  ٨٭یه  اِل والیث

ؼمیًی ٬ْٕؿن وْكهٔ اوث. هكؾم ها ؾق ٘ىل یالؾه وال اؼیك، و٨اؾاقی و اؼالَ کاهل ؼىؾ قا   يٍؿيی ظٕكت اهام ٨كاهىي

ؤو ها، ؼىؾ بمقگحكیى هؿا٨ٟ و وكوؽث ٠ٝین  ايؿ و اهام ها يٍاو ؾاؾهی هیؿاو يىبث به ایى اِل، ؾق همه
ْ

جكیى پٍحیباو ایى  الٍ

ياپفیكی اوث که بایؿ هٍکالت يٝام شمهىقی  ی پایاو لم آو بىؾ. ایى اِل، هماو ـؼیكهی آذاق و لىا اِل و پفیكای شؿی همه

های ياگٍىؾيی قا های هىیك ُپكؼٙك شمهىقی اوالهی ظل کًؿ و گكه جكیى گكؾيه جكیى لعٝات و ؼٙكياٮ اوالهی قا ؾق ظىان

ی ؼىؾ آو بمقگىاق، کمحكیى  جّؿی قهبكی به وویله گماو که بی -ی والیث و قهبكی ٠میم ال هىؤله  ی اهام بگٍایؿ. ؾ٨اٞ ٤یىقايه

                                                           
 .٨٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ، ی جهكاو ؾق ظكم اهام ؼمیًیٕقهٔ ؾق بیىث و یکمیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ های يمال شم١ه ؼٙبه ۻ.

 .٨٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻاو ؾق ظكم اهام ؼمیًیٕقهٔ ؾق بیىث و یکمیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ی جهك  های يمال شم١ه ؼٙبه .ۼ

 .٧٨۽ۻ/ ٧ۺ/ ٩ۺی جهكاو،  های يمال شم١ه بیايات ؾق ؼٙبه  ۽.

 .٨٦۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب ؾق ؾیؿاق هماقاو ي٩ك ال هكؾم ؾق هكاون هصؿهمیى والگكؾ قظلث ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۾
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ی وشىؾ  شايب به پیكوی ال آو بمقگىاق، با همه ياٌی ال ؾقٮ و ایماو ٠می٫ به همیى ظ٭ی٭ث بىؾ و اهكول ایى -جؤذیكی ؾق آو يؿاٌث

 ۻىاهن کكؾ.ی هىاقؾ ٠مل ؼ و جىاو ال ایى اِل و لىالم آو ؾ٨اٞ ؼىاهن کكؾ و به کمٯ الهی، به جکلی٧ ؼىؾ ؾق همه

والی بك اوان ایى ٨٭ه اوث؛ که  ی ٠كی٭ی اوث؛ لیکى یٯ چیم شؿیؿ اوث و آو، يٝام ی ٨٭ه ویاوی ؾق ٌی١ه، واب٭ه واب٭ه

بمقگىاق ها ايصام ؾاؾ. ٬بل ال ایٍاو که ؾیگكی ال ایى هلح٭ٙات ٨٭هی ؾق ابىاب هؽحل٧، یٯ يٝام به وشىؾ يیاوقؾه   ایى قا اهام

 کىی که ؾق ه
ٓ

  -٭ام يٝك و ؾق ه٭ام ٠ملبىؾ. اول
 
واالقی ؾیًی قا هٙكض  بمقگىاق ها بىؾ؛ که هكؾم  یٯ يٝام ایصاؾ کكؾ، اهام -جىأها

قا هٙكض کكؾ. بك اوان ایى هبًا، يٝام اوالهی بك وك پا ٌؿ. ایى، اولیى جصكبه هن هىث. چًیى   ٨٭یه  ی والیث کكؾ، هىئله

هع٭٫ «های ؾیگك. اگكچه ؾق ؾوقاو ٩ِىیه کىايی هرل  ٩ِىیه ؾاقین، يه ؾق ؾوقهای قا ها ؾق جاقیػ يؿاقین؛ يه ؾق ؾوقاو  جصكبه

ی  ها واقؾ هیؿاو بىؾيؿ، اها ال ایى يٝام اوالهی و يٝام ٨٭هی ؾق آيصا ؼبكی يیىث؛ ظؿاکرك ایى اوث که ٬ٕاوت به ٠هؿه» کكکی

 ٬ٕات قا ه١یى کًؿ؛ بیً ال ٌىؾ قئی یٯ هالئی، آو هن ؾق ظؿ هع٭٫ کكکّی با آو ٠ٝمث بىؾه اوث؛ ایٍاو هی
 

ه ٬ٕات، جا هرال

ایًها يیىث؛ يٝام ظکىهث و يٝام ویاوی شاه١ه بك هبًای ٨٭ه يیىث. ایصاؾ يٝام، کاقی اوث که اهام بمقگىاق ها ايصام ؾاؾ. 

 ا٘الٞ پیؿا کكؾم -هماو ٘ىقی که شًاب آ٬ای ههؿوی ؾق يٙ٭ٍاو اٌاقه کكؾيؿ
 

قا ؾق   ٨٭یه  ی والیث اهام هىئله -که هى اشماال

 ۼيص٧ اوحؿاللی کكؾيؿ و بعد کكؾيؿ؛ ب١ؿ هن ؾق ه٭ام ٠مل، ایى قا پیاؾه کكؾيؿ و آوقؾيؿ، ٌؿ یٯ يٝام اوالهی.

 هٌْذػی ًظبم خوَْسی اػالهی.11

 جىايىث ایى يٝام قا اوحىاق و هايؿگاق کًؿ، ی ٠ًاِك و اشمایی قا که هی اهام ؾق واؼث و ههًؿوّی يٝام شمهىقی اوالهی، همه

هىقؾ هالظٝه ٬كاق ؾاؾ و با ههاقّت جمام ایى ٠ًاِك اِلی قا ؾق ؾقوو ایى بًای ٌاهػ و هىحعکن کاق گفاٌث. ایى ٠ًاِك اِلی 

ی  وحیمی. اهام بمقگىاق ؾق بًای يٝام ٌاهؽی که به شای قژین پىویؿه گكایی و ؾٌمى ٠باقت اوث ال اوالم، هكؾم، ٬ايىو

ّث جمام کاق گفاٌث؛ ؾق ٠مّل ؼىؾ به آيها پایبًؿ و هح١ْهؿ هايؿ و ؾق پیام ولًٙحی ؾق ایكاو بك وك کاق آوقؾ، ای
ْ
ى ٠ًاِك و اشما قا با ؾ٬

 ۽و بیاو و ج١الیّن ؼىؾ بك آيها پا٨ٍاقی کكؾ.

 تذثیش اهبم ثشای ّون ًـذى اًمالة.11

ی  يگفاٌث ایى اي٭الب ؾق هأمه بمقگىاق ها ایى بىؾ که چاقچىب هعکمی قا بكای ایى اي٭الب به وشىؾ آوقؾ و  هًك بمقّگ اهام

ٗ هٕن ٌىؾ. ١ٌاق 
ْ
،  اوح٭الل، آلاؾی«، یا ١ٌاق »يه ٌك٬ی، يه ٤كبی، شمهىقی اوالهی«٬ؿقجها و شكیايهای ویاوّی هىل

ْٗ اٌاقه» شمهىقی اوالهی ی ايگٍث ایٍاو ؾق ؾهاو هكؾم ايؿاؼث، ه١ًایً ایى بىؾ که ایى اي٭الب هْحکی به  که ج١الین اهام و ؼ

ؾاقّی لیبكال  ذابث و هىحعکمی اوث که يه به اِىل وىویالیمّم اقؾوگاه آو قول ٌك٪ اقجبا٘ی ؾاقؾ، يه به اِىل وكهایهاِىل 

ث ایًکه ٌك٪ و ٤كب با ایى اي٭الب ؾٌمًی کكؾه
ْ
 ۾ايؿ، همیى بىؾ. ايؿ و وكوؽحی يٍاو ؾاؾه اقؾوگاه ٤كب. ٠ل

 «ًِ ؿشلی، ًِ غشثی»اثجبت اكل.12

کكؾيؿ که یا  ؾیگكاو ؼیال هی .، یٯ اِل ٠ملی و همکى اوث»يه ٌك٬ی و يه ٤كبی«اذبات ایى يکحه بىؾ که  او، ]ؾیگك[ کاق بمقگ

کكؾيؿ که یٯ هلث  بایؿ به ٌك٪ هحکی بىؾ و یا به ٤كب، یا بایؿ ياو ایى ٬ؿقت قا ؼىقؾ و وحایًٍ کكؾ و یا آو ٬ؿقت قا ٖ ٨کك يمی

 ۿایى يکحه قا ذابث کكؾ. ٔقهٕؾاقجك کًؿ؛ اها اهام قول قیٍه ایىحؿ و بمايؿ و ؼىؾ قا قولبهبگىیؿ و ب» يه«بحىايؿ هن به ٌك٪ و هن به ٤كب 

                                                           
ی ظ٩ٛ وظؿت و یکپاقچگی، ظمایث ال ؾولث، شایگاه هصله ٌىقای  پیام به يمایًؿگاو هصله ٌىقای اوالهی و هكؾم ایكاو ؾق باقهۻ. 

 .٦٨۽ۻ/ ۺۻ/ ٨ۻاوالهی و ؾ٨اٞ ال اِل والیث ٨٭یه، 

 .ۺ٩۽ۻ/ ٦ۺ/ ٧ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هصله ؼبكگاو قهبكی، ۼ

 .ۺ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻهك٬ؿ هٙهك اهام ؼمیًیٕقهٔ،  بیايات ؾق اشحماٞ لائكاو ۽.

 .ۻ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق اشحماٞ بمقگ لایكاو ظكم اهام ؼمیًیٕقهٔ،  ۾.

 .٦٨۽ۻ/۾/۽ۼهای يمال شم١ه،  . ؼٙبهۿ



 ۼۻ۽
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ای ایى يهٕث و  یکی ال چیمهائی که ؾق هك ظكکث ٠مىهی و ؾق هك يهٕث اللم اوث، ایى اوث که بك اوان ج٩کكات و هبايی پایه

هرل ٨کك ظکىهث اوالهی و  -بٍىؾ. و٬حی یٯ ٨کك شؿیؿ» يهاؾوالی«ی بٍىؾ، هن بایىح» والی واژه«ایى شكیاو، هن بایىحی 

هٙكض هیٍىؾ، ه٩اهین شؿیؿی قا ؾق شاه١ه ال٭اء هیکًؿ؛ لفا ایى ظكکث و ایى يهٕث بایؿ  -يٝام اوالهی و بیؿاقی اوالهی

هٙلب ياگ٩حه ؼىاهؿ هايؿ.های بیگايه وام گك٨ث، ٨ٕا آ٩ٌحه ؼىاهؿ ٌؿ،  های هحًاوب ؼىؾي قا ؾاقا باٌؿ؛ اگك ال واژه واژه

ؾهىکكاوی قا ٬بىل يؿاقین. با ایًکه ه١ًای ل٥ىی  واالقی قا ٬بىل ؾاقین، آلاؾی قا هن ٬بىل ؾاقین، اها لیبكال ها هكؾم

ؾهىکكاوی ؾق اِٙالض هكؾم ٠الن، ؾق ه١ك٨ث و  ی لیبكال واالقی اوث، اها واژه ، همیى آلاؾی و همیى هكؾم»ؾهىکكاوی لیبكال«

ؼىاهین آو اون قا بك قوی ه٩هىم پاکیمه و والن م ٠الن، با یٯ ه٩اهیمی همكاه اوث که ها ال آو ه٩اهین بیماقین؛ يمیًٌاؼث هكؾ

ُّ ؼىؾهاو بگفاقین؛ لفا ها بكای يٝام هٙلىب ؼىؾهاو، اون شؿیؿ هی واالقی اوالهی، یا  گىئین هكؾمگفاقین؛ هیو ِالط و ؼال

ی همگاو ال ذكوجهای ٠مىهی، که  کًین. یا بكای ج٭ىین ؾقوث ذكوت و اوح٩اؾهب هیشمهىقی اوالهی؛ ی١ًی يام شؿیؿ ايحؽا

کًین. با ایًکه وىویالیىن هن ال لعاٚ ه١ًای اوح٩اؾه يمی» وىویالیىن«ی  یکی ال اهؿا٦ واال و اواوی اوالم اوث، ال واژه

آو ه٩اهین بیماقین؛ با یٯ وا١٬یحهائی ؾق جاقیػ و ؾق ل٥ىی ياٜك به همیى ه١ًاوث، لیکى با یٯ ه٩اهین ؾیگكی همكاه اوث که ها ال 

ها ها و ایىهاقکىیىثقوها و شاه١ه همكاه ٌؿه که ها آيها قا ٬بىل يؿاقین. لفا ها به شای اوح١ماالت و اِٙالظاجی که بیى چپ

آوقؾین. ها آوقؾین، ی١ًی قا هٙكض کكؾین و » هكؾهی بىؾو«قا، اِٙالض » اوح١ٕا٦«قا، اِٙالض » اوحکباق«ه١كو٦ بىؾ، اِٙالض 

ۻاي٭الب آوقؾ، يه ایًکه اٌؽاَ ؼاِی ؾق ایى لهیًه جؤذیك ظحمی و ٬ا١٘ی ؾاٌحه باًٌؿ.
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حی بىؾین لیكؾوث و ٤ك٬ه ؾق بی
ْ
ث ایكاو، هل

ْ
حی بىؾین که به ها هل

ْ
حی بىؾین وابىحه؛ هل

ْ
ب يگه ٠مؿ ها قا ٠٭ هؿ٨ی و يااهیؿی؛ ها هل

بكؾيؿ و هن کاقواو       کكؾيؿ، هن ٨كهًگ ؼىؾ قا؛ هن هًابٟ ا٬حّاؾی ها قا هیؾاٌحه بىؾيؿ؛ هن ٨کك ؼىؾ قا بك ها جعمیل هی

ث قا بهلاقی ال ٠اؾتلصى حی بىؾین. ]اهاموىی کٍىق ها وكالیك هی های ٌل
ْ
ث پك  کكؾيؿ؛ ها یٯ چًیى هل

ْ
[ ها قا جبؿیل کكؾ به یٯ هل

ث ؾاقای هؿ٦ايگیمه، به ی
ْ
ث پك جعْكٮ، به یٯ هل

ْ
ث پك اهیؿ، به یٯ هل

ْ
ث ایكاو پك جعْكٮ اوث، پك ايگیمه ٯ هل

ْ
های بمقگ. اهكول هل

های ؼىؾهاو هًىل ؼیلی ٨اِله ؾاقین اْها ههن ایى های بمقگ قوايه اوث. البْحه ها با هؿ٦اوث، اهیؿواق اوث و به ومث هؿ٦

ث ها وشىؾ ؾاقؾ؛ ههن ایى اوث که شىاياو ها ه١ح٭ؿيؿ که اوث که ؾق ظال ظكکحین؛ ههن ایى اوث 
ْ
که يیكو و هْمّث پیٍك٨ث ؾق هل

جىايًؿ پیٍك٨ث و ذكوت قا به ایى ٘ىق کاهل جؤهیى کًًؿ؛ هی جىايًؿ ٠ؿالث اشحما٠ی قا بهها بكوًؿ؛ هیجىايًؿ به ایى هؿ٦هی

قت هحًاوب با هىْیث جاقیؽی ؼىؾهاو جبؿیل کًًؿ؛ ایى اهیؿ، جىايًؿ ها قا به یٯ کٍىق پیٍك٨حه و ؾاقای ٬ؿکٍىق بیاوقيؿ؛ هی

ؿه بیكوو آهؿین، ال ظال ؼىاباهكول ؾق کٍىق ها هىز هیميؿ و شىاو آلىؾگی  های ها ؾق ایى شهث ؾق ظكکحًؿ. ها ال ظال جؽؿیٌك

 ۼ. بیكوو آهؿین، ایى کاق قا يهٕث اهام بمقگىاق ها و ایى هكؾ بمقگ ايصام ؾاؾه اوث

 اثشگزاسی اسادُ ٍ ایوبى اًؼبًیاثجبت .15

ایى بىؾ که ایى ظ٭ی٭ث قا ذابث کكؾ. ایى ظ٭ی٭ث چیىث؟ ایى ظ٭ی٭ث ایى  -ظٕكت اهام ؼمیًی کبیك -ي٭ً اهام بمقگىاق ها

گكؾؾ؛ هكبىٖ به يیكوهای  ها بكهیاوث که يیكوهای اذكگفاق ؾق جعْىالت اشحما٠ی و ویاوی، ٠باقت ال چیمهایی اوث که به ايىاو

ها و يیكوهای اذكگفاق ؾق جعْىالت اشحما٠ی، ٤یك ال آو ی ايىايی و ایماو ايىايی اوث. ٘ب٫ ایى اِل، آقایً ٬ؿقت يی و اقاؾهايىا

٘ىق  چیمی اوث که همیٍه ٬ؿقجمؿاقاو و هىحکبكاو ٠الن ؼىاوحًؿ آو قا يٍاو بؿهًؿ. ٬ؿقجمًؿاو و هىحکبكاو ٠الن ایى

ی هٙل٭ه و جبلی٥ات آيها هكبىٖ اوث؛ کاق  جعىالت بمقگ، به پىل و لوق و ٌمٍیك و ولٙه ؼىاوحًؿ ج٩هین و ذابث کًًؿ که يحایس و

کًؿ که ب١که؛  های ٬ؿقت آيهاوث؛ اها ایى اِل الهی ذابث هی ٠الن ؾق ؾوث آيهاوث؛ اؼحیاقات جعىالت بٍكی ؾق پًصه

های ٠ٝین، هیچکؿام ؾق ؾوث و ظكکث های بمقگهای بمقگ، پیٍك٨ثجعْىالت ٠الن، هىائل بمقگ بٍكی و ايىايی، اي٭الب

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۼۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق بىیصیاو اوحاو کكهايٍاه، ۻ

 .۾٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻی ٕقهٔ، . بیايات ؾق هكاون بیىث و ٌٍمیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًۼ



 ۽ۻ۽

 

 

ؾق اؼحیاق  -٘ىق وايمىؾ کًًؿ اگكچه آيها ایى -٬ؿقجمًؿاو و لوقهؿاقاو ٠الن يیىث؛ ؾق اؼحیاق والض و پىل و جبلی٥ات آيها يیىث

ها ْمٟ ايىاوها و جصها، ظكکث ايىاوها، ٨ؿاکاقی ايىاوها، ایماو ايىاوی ايىاو ی ایى ٠ىاهل به اقاؾه ٠ىاهل ؾیگكی اوث. همه

وشىؾ بیاوقؾ. ایى قا ٬كآو هکْكق بیاو کكؾه اوث؛  جىايؿ ظىاؾخ بمقگ قا به جىايؿ ظکىهث کًؿ؛ هی گكؾؾ که بك وكيىٌث بٍك هی بكهی

هايًؿ؛  ها ال ایى ظ٭ی٭ث ٤ا٨لًؿ و چىو ٤ا٨لًؿ، ٠٭ب هیظىاؾخ جاقیؽی، آو قا جبییى و اذبات کكؾه اوث؛ ولی بىیاقی ال هلث

٫ به آيهاوث، ؾقوث  های اوحکباقی ٠الن هیه٭هىق ٬ؿقت
ْ
ٌىيؿ؛ ال يیكویی که ؾق اؼحیاق آيهاوث، ال اهکاو و ٜك٨یحی که هح١ل

قايًؿ و ه٭اِؿ ظیىايی و ٌهىايی و  کًًؿ و ٨كهاو هی کًًؿ؛ ٬ؿقجمًؿاو ٠الن هن ال ایى ٩٤لث وىءاوح٩اؾه هی اوح٩اؾه يمی

ۻبكيؿ. ٌؽّی ؼىؾٌاو قا پیً هی
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قولها  ی ؼٙىٖ اِلّی ظكکث اهام اوث. ؾق آو ی هكؾم و يیكوی هكؾم، و هؽال٩ث با جمكکمهای ؾولحی؛ ایى ال شمله ا٠ح٭اؾ به اقاؾه

ی کاقهای ا٬حّاؾی کٍىق به ؾولث هىکىل و وابىحه ٌىؾ؛ اهام باقها و باقها  ؼا٘ك یٯ بكؾاٌث ياؾقوث، همه و١ی هیٍؿ به

که ایى هىائل قا به هكؾم بىپاقیؿ؛ ا٠حماؾ به هكؾم  -٘ىق وأط ه١ًکه اوث و ایى هٍؿاقها ؾق بیايات ایٍاو به -هیؿاؾهٍؿاق 

ؾاٌث ؾق هىائل ا٬حّاؾی، ا٠حماؾ به هكؾم ؾاٌث ؾق هىائل يٝاهی. ایى قا جىْشه کًًؿ: اهام ال اْول پٍحیباو اقجً بىؾ؛ کىی که 

وشىؾ آوقؾ؛  وشىؾ آوقؾ، ب١ؿ هن يهاؾ بىیس قا به ٌؽُ اهام بىؾ، با وشىؾ ایى، يیكوی وپاه قا بههايٟ ال ايعالل اقجً ؾق کٍىق ٌؿ، 

ی به هكؾم؛ ؾق هىائل  ی به هكؾم؛ ؾق هىائل يٝاهی، جکیه ظكکث يٝاهی قا یٯ شكیاو هكؾهی ٬كاق ؾاؾ. ؾق هىائل ا٬حّاؾی، جکیه

ی به هكؾم؛ و باالجك ال همه  قاه ايؿاؼث؛ ؾق هىائل جبلی٥ات، جکیهی به هكؾم، که شهاؾ واليؿگی قا به  واليؿگّی کٍىق، جکیه

ؾوقاو ظاکمْیث  -ی ايحؽابات کٍىق و آقاء هكؾم ؾق هؿیكْیث کٍىق و جٍکیالت يٝام ویاوی کٍىق. ؾق جمام ٘ىل ایى هْؿت هىئله

ها ه٥ٍىل شًگ  ٌؿ؛ شبههاقاو هیاهام بمقگىاق ها ؾه وال اوث؛ ال ایى ؾه وال، هٍث وال ؾق ایى کٍىق شًگ بىؾ؛ ٌهكها بمب

های گىياگىو یٯ قول ال جاقیػ ه٭ْكق ؼىؾي ٠٭ب يی٩حاؾ؛ که ٌایؿ ؾق ظؿوؾ ؾه ايحؽابات ؾق کٍىق ايصام گك٨ث، ايحؽابات -بىؾيؿ

ؾ. ی ٌكایٗ، اهام بمقگىاق اِكاق ؾاٌث که ايحؽابات ؾق و٬ث ه٭ْكق ؼىؾ ايصام بگیك  ی اظىال، ؾق همه ی هكاظل، ؾق همه ؾق همه

ال١اؾه ا٠الم يکكؾ، به ايحؽابات  کًًؿ، اهام یٯ قول ظالث ٨ى٪ال١اؾه ا٠الم هی ایًکه ؾق ب١ٕی ال کٍىقها ه١مىل اوث ظالث ٨ى٪

ؾاؾ. ؾق قول ايحؽابات شمو اْولیى کىايی که پای ًِؿو٪ قأی ظأك هیٍؿ، ٌؽُ اهام بمقگىاق بىؾ؛ ا٠ح٭اؾ به هكؾم، و اهْمْیث هی

اظحكام بكای آقاء هكؾم و ا٨کاق هكؾم و جٍؽیُ هكؾم ٬ائل بىؾ؛ همکى بىؾ آو چیمی قا که هكؾم ايحؽاب  به ه١ًای ظ٭ی٭ی کلمه

ظال بكای آقاء هكؾم اظحكام ٬ائل بىؾ، آيها قا هعحكم هیٍمكؾ، آيها قا  کًًؿ، هىقؾ يٝك اهام ؾق یٯ هىقؾی هن يباٌؿ اْها ؾق٠یىهی

ي١مث هىئىالو ه١ْك٨ی کكؾ؛  ها هن اکح٩ا يکكؾ، هكؾم قا ولیام ؾق هىقؾ هكؾم به ایىه١حبك هیٍمكؾ، ایى هن یکی ال چیمها اوث. اه

ث  هکْكق اهام ـکك کكؾيؿ که ایى هكؾم ولی
ْ
ث ه١ْك٨ی کكؾ؛ هیگ٩ث: اگك به هى ؼاؾم هل

ْ
ي١مث ها هىحًؿ؛ هىاقؾی ؼىؾ قا ؼاؾم هل

ی هكؾم و ا٨کاق هكؾم و آقاء  ی شایگاه بكشىحه ؾهًؿه يٍاوبگىیًؿ بهحك ال ایى اوث که قهبك بگىیًؿ؛ ایى ؼیلی ظك٦ بمقگی اوث، 

ی او  هكؾم و ظٕىق هكؾم ؾق يٝك اهام اوث؛ هكؾم هن پاوػ هًاوب ؾاؾيؿ؛ ؾق ِعًه ظٕىق پیؿا کكؾيؿ؛ آيصایی که ايگٍث اٌاقه

اهام ا٠حماؾ ؾاٌحًؿ؛ اهام هكؾم  بىؾ، هكؾم با شاو و ؾل ؾق آيصا ظأك ٌؿيؿ. ایى هح٭ابل بىؾ؛ اهام به هكؾم ا٠حماؾ ؾاٌث، هكؾم به

 ۼ ی هح٭ابل، یٯ اهك ٘بی١ی اوث. قا ؾووث ؾاٌث، هكؾم اهام قا ؾووث ؾاٌحًؿ؛ ایى قابٙه

قولها  ی ؼٙىٖ اِلّی ظكکث اهام اوث. ؾق آو ی هكؾم و يیكوی هكؾم، و هؽال٩ث با جمكکمهای ؾولحی؛ ایى ال شمله ا٠ح٭اؾ به اقاؾه

ی کاقهای ا٬حّاؾی کٍىق به ؾولث هىکىل و وابىحه ٌىؾ؛ اهام باقها و باقها  اؾقوث، همهؼا٘ك یٯ بكؾاٌث ي و١ی هیٍؿ به

که ایى هىائل قا به هكؾم بىپاقیؿ؛ ا٠حماؾ به هكؾم  -٘ىق وأط ه١ًکه اوث و ایى هٍؿاقها ؾق بیايات ایٍاو به -هٍؿاق هیؿاؾ

قا جىْشه کًًؿ: اهام ال اْول پٍحیباو اقجً بىؾ؛ کىی که  ؾاٌث ؾق هىائل ا٬حّاؾی، ا٠حماؾ به هكؾم ؾاٌث ؾق هىائل يٝاهی. ایى

وشىؾ آوقؾ؛  وشىؾ آوقؾ، ب١ؿ هن يهاؾ بىیس قا به هايٟ ال ايعالل اقجً ؾق کٍىق ٌؿ، ٌؽُ اهام بىؾ، با وشىؾ ایى، يیكوی وپاه قا به

ی به هكؾم؛ ؾق هىائل  يٝاهی، جکیه ی به هكؾم؛ ؾق هىائل ظكکث يٝاهی قا یٯ شكیاو هكؾهی ٬كاق ؾاؾ. ؾق هىائل ا٬حّاؾی، جکیه

                                                           
 .٧٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ ٠ماؾاقاو ؾق ِعى هٙهك اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۻ

 .۾٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون بیىث و ٌٍمیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۼ. 
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ی به هكؾم؛ و باالجك ال همه  ی به هكؾم، که شهاؾ واليؿگی قا به قاه ايؿاؼث؛ ؾق هىائل جبلی٥ات، جکیه واليؿگّی کٍىق، جکیه

مْیث ؾوقاو ظاک -ی ايحؽابات کٍىق و آقاء هكؾم ؾق هؿیكْیث کٍىق و جٍکیالت يٝام ویاوی کٍىق. ؾق جمام ٘ىل ایى هْؿت هىئله

ها ه٥ٍىل شًگ  اهام بمقگىاق ها ؾه وال اوث؛ ال ایى ؾه وال، هٍث وال ؾق ایى کٍىق شًگ بىؾ؛ ٌهكها بمباقاو هیٍؿ؛ شبهه

های گىياگىو یٯ قول ال جاقیػ ه٭ْكق ؼىؾي ٠٭ب يی٩حاؾ؛ که ٌایؿ ؾق ظؿوؾ ؾه ايحؽابات ؾق کٍىق ايصام گك٨ث، ايحؽابات -بىؾيؿ

ی ٌكایٗ، اهام بمقگىاق اِكاق ؾاٌث که ايحؽابات ؾق و٬ث ه٭ْكق ؼىؾ ايصام بگیكؾ.  ظىال، ؾق همهی ا ی هكاظل، ؾق همه ؾق همه

ال١اؾه ا٠الم يکكؾ، به ايحؽابات  کًًؿ، اهام یٯ قول ظالث ٨ى٪ال١اؾه ا٠الم هی ایًکه ؾق ب١ٕی ال کٍىقها ه١مىل اوث ظالث ٨ى٪

پای ًِؿو٪ قأی ظأك هیٍؿ، ٌؽُ اهام بمقگىاق بىؾ؛ ا٠ح٭اؾ به هكؾم، و  ؾاؾ. ؾق قول ايحؽابات شمو اْولیى کىايی کهاهْمْیث هی

به ه١ًای ظ٭ی٭ی کلمه اظحكام بكای آقاء هكؾم و ا٨کاق هكؾم و جٍؽیُ هكؾم ٬ائل بىؾ؛ همکى بىؾ آو چیمی قا که هكؾم ايحؽاب 

ٌمكؾ، آيها قا كام ٬ائل بىؾ، آيها قا هعحكم هیظال بكای آقاء هكؾم اظح کًًؿ، هىقؾ يٝك اهام ؾق یٯ هىقؾی هن يباٌؿ اْها ؾق٠یىهی

ي١مث هىئىالو ه١ْك٨ی کكؾ؛  ها هن اکح٩ا يکكؾ، هكؾم قا ولیٌمكؾ، ایى هن یکی ال چیمها اوث. اهام ؾق هىقؾ هكؾم به ایىه١حبك هی

ث ه١ْك٨ی کكؾ؛ هی هکْكق اهام ـکك کكؾيؿ که ایى هكؾم ولی
ْ
ث ي١مث ها هىحًؿ؛ هىاقؾی ؼىؾ قا ؼاؾم هل

ْ
گ٩ث: اگك به هى ؼاؾم هل

ی هكؾم و ا٨کاق هكؾم و آقاء  ی شایگاه بكشىحه ؾهًؿه بگىیًؿ بهحك ال ایى اوث که قهبك بگىیًؿ؛ ایى ؼیلی ظك٦ بمقگی اوث، يٍاو

ی او  هكؾم و ظٕىق هكؾم ؾق يٝك اهام اوث؛ هكؾم هن پاوػ هًاوب ؾاؾيؿ؛ ؾق ِعًه ظٕىق پیؿا کكؾيؿ؛ آيصایی که ايگٍث اٌاقه

ؾ، هكؾم با شاو و ؾل ؾق آيصا ظأك ٌؿيؿ. ایى هح٭ابل بىؾ؛ اهام به هكؾم ا٠حماؾ ؾاٌث، هكؾم به اهام ا٠حماؾ ؾاٌحًؿ؛ اهام هكؾم بى

 ۻ. ی هح٭ابل، یٯ اهك ٘بی١ی اوث قا ؾووث ؾاٌث، هكؾم اهام قا ؾووث ؾاٌحًؿ؛ ایى قابٙه
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گكؾؾ به هىیث اي٭الب و هاهیث اي٭الب. ی١ًی هماو قوظی که یاواوی اوث و آو يکحه بكه یک يکحه ۸۸ؾی وال  ۹ی  ؾق ٬ٕیه

ؾی يٍاو ؾاؾه ٌؿ؛  ۹، هماو قوض ؾق هاشكای ۵۷يٝیّك جاقیؽی ؾق وال یظاکن بىؾ بك اِل اي٭الب ها و آو ظٕىق ٠ٝیّن ب

ل باقلی يٍاو ؾاؾه ٌؿ؛ به ٘ىقی که شای ايکاق و ؾی به ٌک ۹کماایًکه ؾق ٬ٕایای گىياگىّو ؾیگك هن يٍاو ؾاؾه ٌؿه، لیکى ؾق 

    جكؾیؿ و جؤهل بكای هیچ که ال بؿؼىاهاو و ؾووحاو و ؾٌمًاو و ؾیگكاو با٬ی يگفاقؾ. آو قوض چه بىؾ؟ قوض ؾیايّث ظاکن بك 

کٍىقی، ؾق هك های هكؾم بىؾ. په ایًصا ها ؾو جا ٠ًّك ؾق کًاق هن ؾاقین: یک ٠ًّك، ٠ًّك هكؾم اوث؛ که هكؾم ؾق هك ؾل

ی هٍکالت قا ظل  جىايًؿ همهیای، اگك چًايچه همث کًًؿ، بّیكت به ؼكز بؿهًؿ، ٠مل کًًؿ و واقؾ هیؿاو بٍىيؿ، ه شاه١ه

شا کًًؿ. ایى یک ظ٭ی٭ث  های بمقگ قا شابه جىايًؿ کىهیقوؾ؛ هیها ؾق ه٭ابل ظٕىق هكؾم ال بیى ه کًًؿ. ی١ًی بمقگحكیى کىه

گكاو اشحما٠ی ؾق کٍىقهای اوالهی و ؾیگك کٍىقها آو قا ؾقوث لمه يکكؾيؿ، ؾقک ال جعلیل آٌکاقی اوث که بىیاقی

 .يکكؾيؿ؛ ها ایى قا لمه کكؾین.هًك بمقگ اهام بمقگىاق ها هن همیى بىؾ

که ؼب، آؾم ه١كو٨ی اوث؛  -ی هباقلات ٔؿ اوح١ماقی  هى یک و٬حی، پايمؾه وال، بیىث وال پیً، به یکی ال ١٨االو ٠كِه

ایى قا گ٩حن؛ او ق٨ث بال٨اِله ایى يىؽه قا ٠مل کكؾ. ها ایى قا ظه کكؾین. گ٩حن هًك اهام بمقگىاق ها ایى  -میؽىاهن اون بیاوقم ي

او آهؿيؿ و آيچه قا که هبىؾ که هكؾم قا واقؾ ِعًه کكؾ. هكؾم با شىن ؼىاوحًؿ، آيچه قا که بك آو همث گماٌحه یٌاو، با ظٕىٌق

های ٠ٝین شهايی که بك اهىق ی هىايٟ ویاوی و ٤یك ویاوی و اوح١ماق و ٬ؿقت او جربیث کكؾيؿ. همهبىؾيؿ، با ظٕىق ؼىؾٌ

ای ال ؾيیا اگك  االو هن ؾق هك ي٭ٙه .يٍیًی کًًؿ. االو هن همیى شىق اوث ها هىلًٙؿ، ؾق ه٭ابل ایى ظاؾذه هصبىقيؿ ٠٭بهلث

ؽُ، و اگك آو ایماو قاوػ ؾق ؾل و همچًیى ٠مل ِالط ؾق کًاق ها واقؾ هیؿاو بٍىيؿ با یک هؿ٦ هٍؽُ، با ١ٌاقهای هٍهلث

ایى ایماو قاوػ واقؾ هیؿاو ٌىؾ، هیچ هاي١ی ؾق ه٭ابل آيها ٬اؾق بك ه٭اوهث يیىث. ایى یک يىؽه اوث؛ ایى يىؽه قا اهام بمقگىاق 

های هكؾم اذك گفاٌث؛ قا ٬كاق ؾاؾ که ؾق ؾلها ؾق اي٭الب ها ٠مل کكؾ. ؼؿای هح١ال به اهام کمک کكؾ و ؾق بیاو او ایى ي٩ىـ و جؤذیك 

هكؾم، هئهى به آو قاه و به آو هؿ٦ ٌؿيؿ و به ؾيبال ایى ایماو، ٠مل ؼىؾٌاو قا ايصام ؾاؾيؿ. ٠مل ِالط، ی١ًی هماو ٠مّل 

هايی ٤یك گكاو ویاوّی شی جعلیل هحًاوب با ایماو. ؾق همه شا همیى شىق اوث. لفا ؾق ایًصا کاقی ايصام گك٨ث که بكای همه

                                                           
 .۾٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق هكاون بیىث و ٌٍمیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۻ
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بًابكایى ٠ًّك اول، ٠ًّك ظٕىق هكؾم  .ها ها، هن ؾاهًه ها، هن ؾيباله ٬ابل باوق بىؾ و هحعیك هايؿيؿ؛ هن ٬ؿقجمًؿاو، هن ظاٌیه

.اوث
 ۻ

بمقگىاق بىؾ؛ ِعًه قا ؾاؾ ؾوث   بىؾ؛ ایى هًك اهام  کاق ؾوث هكؾم، ِعًه ؾوث هكؾم، ابحکاق ٠مل ؾوث هكؾم؛ ایى هًك اهام

که  گ٩حًؿ کٍىق ِاظب ؾاقؾ؛ ِاظب کٍىق کیىث؟ ٌاه؛ ؾقظالی چىو کٍىق ِاظب ؾاقؾ. ؾق ؾوقاو ٘ا٤ىت هی ِاظباو کاق؛

او یٯ ايگل و وكباق و لیاؾی ؾق کٍىق بىؾ، يه ِاظب کٍىق؛ ِاظب کٍىق هكؾهًؿ؛ بله، کٍىق ِاظب ؾاقؾ؛ ِاظب کٍىق 

و٬ث کاقها به واهاو ؼىاهؿ  آو -ايؿ ِاظباو آیًؿه که ِاظباو کٍىقيؿ، -کیىث؟ هكؾم. کاق و٬حی ؾوث ؼىؾ هكؾم وپكؾه ٌؿ

ۼقویؿ.
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جك، به ومث ٨ىاؾ  بًؿوباقی بىؾيؿ، یا به ج١بیك ؾقوث ی ٬بل ال اي٭الب، هكؾم ؾچاق ٨ىاؾ و بی ی هًىىغ و بكا٨حاؾه ؾق يٝام وابىحه

١ًی ظكکث هلث قا ایى ٘ىق جًٝین کكؾه بىؾيؿ که قول به قول ؾق ٌؿيؿ. ی ایمايی وى٪ ؾاؾه هی بًؿوباقی و ؼىؾباؼحگی و بی و بی

بًؿوباقی کٍايؿه ٌىيؿ و  گیكجك ٌىؾ و هكؾم ال ایماو ه١ًىّی ؾقوث هعكوم بمايًؿ و به ٨ىاؾ و بی ایمايی همه کٍىق، بی

ّی  ؼىؾباؼحگی ؾق ه٭ابل بیگايگاو ؾق آيها ج٭ىیث گكؾؾ و اوح٭الل ا٬حّاؾی و ٨كهًگی ؾق کٍىق، ه٩هىهی
ْ
يؿاٌحه باٌؿ. شهث کل

 ظكکث ؾق آو يٝام هًىىغ و ٨اوؿ، ایى بىؾ.

ؾق ایى هكظله، هًك بمقگ اهام بمقگىاق ؾق ایى بىؾ که به شای آو يٝام ٨اوؿ، یٯ يٝام ویاوی ؾق ایى کٍىق بك٬كاق کكؾ که به شای 

هلث، بؽّىَ وكيىٌث شىاياو، ٫ٍ٠ به جىْشهی به وكيىٌث  ا٠حًایی به هكؾم، ٫ٍ٠ به هكؾم بك آو ظاکن اوث. به شای بی بی

ال١اؾه به آيها ؾق آو هٙكض اوث. به شای ؼىؾباؼحگی ؾق ه٭ابل  وكيىٌث هلث و ٫ٍ٠ به وكيىٌث شىاياو و اهمیث ٨ى٪

کًؿ. به شای وابىحگی ویاوی و ا٬حّاؾی و ٨كهًگی به بیگايگاو،  بیگايگاو، ؼىؾباوقی ؾق هیاو هكؾم قول به قول جىو١ه پیؿا هی

 ل ویاوی و ا٬حّاؾی و ٨كهًگی هؿ٦ ٬كاق گك٨حه اوث.اوح٭ال

های ليؿگی ؼىؾ قا ال ؾیگكاو ای که اهام بمقگىاق ؾق ایى کٍىق بك٬كاق کكؾ، يیالی يؿاقؾ که قوي هلث ایكاو، ؾق بیًً يٝام ویاوی

ا ؾاقؾ، ؾوحىقات الهی قا ؾاقؾ، های ٬كآيی ق  ج٭لیؿ کًؿ و یاؾ بگیكؾ؛ لیكا ؾاقای ٨كهًگ ٤ًی و ٠می٭ی اوث. اوالم قا ؾاقؾ، آهىلي

ی و بىهی ؼىؾ قا ؾاقؾ و هیوًث
ْ
ه و همكاه با ٠ْمت قا بكای ؼىؾ جكجیب  های اِیل هل

ْ
جىايؿ یٯ ليؿگی ٌیكیى، لیبا، باٌکىه، هك٨

اق و ٬بل ای که اهام بمقگىاق ؾق ایى کٍىق هىح٭ك کكؾ، با يٝام ٨اوؿی که ٬بل ال يهٕث اهام بمقگى ؾهؿ. ج٩اوت ٌکل يٝام اوالهی

ث يماییؿ، هی ال و٬ىٞ ه١صمه
ْ
بیًیؿ  ی ٠ٝین لهاو ها ؾق ایى کٍىق هىح٭ك بىؾ، ایى ٬ؿق ٠می٫ و آٌکاق اوث. و٬حی يگاه کًیؿ و ؾ٬

ْٗ پهلىی بك هلث ایكاو جعمیل ٌؿه بىؾ و شمو ؼّلث ی ي٭اٖ ه٩ًی که همه های ـاجّی آو يٝام ویاوی بىؾ، ای که ؾق يٝام هًع

ه اهام بمقگىاق ؾق ایى کٍىق به وشىؾ آوقؾ، به ي٭ا٘ی که ِؿ و هٍحاؾ ؾقشه با آو ٨اِله ؾاقؾ، جبؿیل ٌؿه ای ک ؾق يٝام ویاوی

 اوث.

هؿاقاو  ؾق يٝام اوالهی، هكؾم به ؼىؾٌاو ایماو و ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ؛ يٝام ویاوی بكای ؼىؾ اظحكام ٬ائل اوث؛ لیك باق جعمیل ٬ؿقت

ل کٍىق، هْحکی به هًا٨ٟ و هّالط ؼىّؾ ایى هكؾم اوث، يه هْحکی به ؼىاوث و قوؾ؛ اوح٭ال ی اوحکباقی يمی شهايی و ولٙه

ی اشايب، یا به وشىؾ آهؿه ؾق کىؾجاهای يٝاهی  هّالط بیگايگاو؛ هىئىالو کٍىق، هًحؽباو ؼىّؾ هلحًؿ، يه جعمیل ٌؿه به وویله

ٍی يؿاٌحًؿ؛ اها ؾق يٝام اوالهی، هكؾم ؾق و با پىل ؾٌمًاو. ؾق آو يٝام، هكؾم ؾق ج١ییى وكيىٌث ویاوی ؼىؾٌاو، هیچ ي٭

 ی ي٭ً و جؤذیك قا ؾاقا هىحًؿ. ج١ییى وكيىٌث ویاوی ؼىؾٌاو، همه

آيچه قا که اهام بمقگىاق، با ؾوث ٬ؿقجمًؿ و ه١صميٍاو ؼىؾ به وشىؾ آوقؾ که آو هن ال ایماو و جىْکل و ٌؽّْیث هىحعکن او 

هایی اوث که ؾق ٬كآو و های اوالهی اوث؛ هؿ٦های يٝام اوالهی، هؿ٦گك٨ث بك اوان اوالم بىؾ. ی١ًی هؿ٦ وكچٍمه هی

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/٩ۺ/ۻۼؾی، ۹. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای وحاؾ بمقگؿاٌث ۻ
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ها و اظکاهی اوث که ؾق هًابٟ اوالهی  های يٝام اوالهی هن، هماو ه٭ْكقات و بكياهه ها و بكياههاوالم ج١كی٧ ٌؿه اوث. قوي

ؿ بكؼاوحه  ۻاوث. ی ال اوالم جبییى و ه١ْیى ٌؿه اوث؛ ی١ًی يٝام اوالهی، يٝاهی اوث که ِؿؾِق

هًك بمقگ اهام ایى بىؾ که ٬ؿق ایى هلث قا ؾايىث، ٬ؿقت ایى هلث قا ک٧ٍ کكؾ، ٌؽّیث لياو و هكؾاو هئهى و ي٩ىـ ایماو ؾق 

 ۼ ا٠ما٪ ؾل ایى هلث قا جٍؽیُ ؾاؾ، بك قوی آو جکیه کكؾ و ایى هلث به پا ؼاوث.

و ؼىاوث هكؾم قا ايکاق کًؿ. ظاال ب١ٕی، قأی هكؾم قا  که ؾق يٝام اوالهی يبایؿ هكؾم، قأی هكؾم ٘ىق که ٠كْ کكؾم هیچ هماو

ی ا٠مال هٍكو٠یث اوث. بؿوو آقاّء هكؾم، بؿوو ظٕىق هكؾم و بؿوو جعْ٭٫ ؼىاوث هكؾم،  ؾايًؿ؛ الا٬ل پایه ی هٍكو٠یث هی پایه

، ؾق چاقچىپ ٬ىايیى و اظکام هايؿ. البحه هكؾم، هىلمايًؿ و ایى اقاؾه و ؼىاوث هكؾم ٌىؾ و يمی ی يٝام اوالهی، وّكپا يمی ؼیمه

، هصمٟ جٍؽیُ هّلعث قا ؾقوث کكؾ؛ ی١ًی آقاّء هكؾم که هٝهكي هصله ٌىقای اوالهی اوث، و ظؿوؾ  اوالهی اوث. اهام

گیكؾ. آيصایی که  اوالهی که هٝهكي ٌىقای يگهباو اوث، اگك بیى آيها اؼحال٨ی پیؿا ٌؿ، هصمٟ جٍؽیُ هّلعث جّمین هی

 ۽ؾقوث کكؾ.  ؾاقؾ. هصمٟ جٍؽیُ هّلعث قا هن اهام ؿ، آو قا بك ایى ه٭ْؿم هیهّلعث کٍىق ا٬حٕا کً

 حکَهت اػالهی ثِ سٍؽ اًتخبثبتی.19

های  ها به ٌکل ؼال٨ث ها و ؼا٘كه اهام بمقگىاق ها ظکىهث اوالهی به قوي ايحؽاباجی قا به ها یاؾ ؾاؾ. ظکىهث اوالهی ؾق ـهى

كؾيؿ ظکىهث اوالهی ی١ًی هرل ؼال٨ث بًی اهیه و بًی ٠بان یا ؼال٨ث جكکاو ٠رمايی؛ ک هىقوذی به یاؾگاق هايؿه بىؾ؛ ؼیال هی

قوؾ، یٯ ي٩ك قا به شای  یٯ ي٩ك با يام و ٌکل ٜاهكی ؼلی٩ه، اها با با٘ى و ٠مل ٨ك٠ىو و پاؾٌاهاو هىحبؿ؛ ب١ؿ هن که ال ؾيیا هی

ٌؿ؛ که بمقگحكیى اهايث به اوالم و ظکىهث  هیؼىؾ ه١یى کًؿ. ؾق ـهى هكؾم ؾيیا، ظکىهث اوالهی به ایى ٌکل جّىیك 

باق ؾیگك  -که لْب اوالم اوث -اوالهی بىؾ. اهام، ظکىهث اوالهّی به قوي ايحؽابات هكؾم و ظٕىق هكؾم و ج١ییى هًحؽب هكؾم قا

 ۾ی ها جع٭٫ بؽٍیؿ. بكای هكؾم ها ه١ًا کكؾ و ؾق شاه١ه

هن   ٘ىق که ؾق باب يمال شم١ه ٠كْ کكؾین، ؾق باب ايحؽابات اوث. هماو ؼیلی اهْمْیث ؾاقؾ؛ ایى ي١مث بمقگی  ي٩ٓه ايحؽابات

 ي١مث بمقگی اوث. ایى هن ال بكکات يگاه قوٌى و ٠می٫ اهام
 
بمقگىاق ها بىؾ. کىايی ؾق هماو   ٠كْ هیکًن که ايحؽابات وا١٬ا

٨كهىؾ يه، ايحؽابات بایؿ باٌؿ و هًٍؤ اذك   ام[ ظکىهث اوالهی اوث، ايحؽابات لموهی يؿاقؾ؛ اه لهاو بىؾيؿ که ه١ح٭ؿ بىؾيؿ ]و٬حی

ی ایى ویاوث، ایى ٌؿ که هكؾم ؾق کًاق  ؼىاهًؿ بٍىؾ. يحیصهباٌؿ، هكؾم جّمین بگیكيؿ، هكؾم ايحؽاب کًًؿ و آيچه هكؾم هی

ه با٬ی هايؿه
َّ
کًًؿ، ؼىؾ اب هیايؿ؛ چىو ؼىؾ هكؾهًؿ که ؾاقيؿ ايحؽ اي٭الب و ؾق ووٗ هیؿاو با٬ی هايؿيؿ و جا اهكول بعمؿالل

ۿگیكيؿ. ايحؽابات ي١مث بمقگی اوث.هكؾهًؿ که ؾاقيؿ جّمین هی


 هٌشح ًوَدى هشدم ػبالسی دیٌی دسدًیب .21

واالقی قا ال چیمی که ْ٘كاظاو ؾهکكاوی ٤كبی و ٠ىاهل آيها  جكیى کاقی که اهام کكؾ، ایى بىؾ که ه٩هىم هكؾم ؾق هىقؾ هكؾم، ههن

ی ؾوق کكؾ. و١ی آيها ایى بىؾ که ایى ًؿ يٍاو ؾهًؿ، بهؼىاوح های ٠ملی هی ؾق ِعًه
ْ
واالقی با  ٘ىق ال٭اء کًًؿ که هكؾم کل

قا  -ی١ًی هماو شمهىقی اوالهی -واالقی ؾیًی ؾاقی والگاق يیىث. اهام ایى ه٩هىم با٘ل قا لایل کكؾ و هكؾم واالقی و ؾیى ؾیى

 او
 
 ایى قا يٍاو ؾاؾ.ؾق ؾيیا هٙكض يمىؾ. او به لباو هن اکح٩ا يکكؾ؛ ِك٨ا

 
 ٦حؿالل ٨کكی هن يکكؾ؛ ٠مال

ا٨كاؾی گماو يکًًؿ که اهام بمقگىاق ها، ايحؽابات قا ال ٨كهًگ ٤كبی گك٨ث و آو قا ٬ا٘ی کكؾ با ج٩کك اوالهی و ٌكی١ث اوالهی؛ 

ٌؿ، اهام هیچ ج٭یؿی  يمی بىؾ و ال ٌكی١ث اوالهی اوح٩اؾه ی به آقاء هكؾم، شمو ؾیى يمی واالقی و جکیه يه، اگك ايحؽابات و هكؾم
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ی  کكؾ. ایى شمو ؾیى اوث، لفا ٌكی١ث اوالهی چهاقچىب اوث؛ ؾق همه يؿاٌث؛ آو آؾم ِكیط و ٬اٟ٘، هٙلب قا بیاو هی

ها و ق٨حاقهای ٠مىهی که جابٟ ایى يٝن ویاوی و هؿيی اوث، بایؿ ٌكی١ث اوالهی ق٠ایث  ويّب ها و اشكاها و ٠مل ٬ايىيگفاقی

کًًؿ،  ی هصله قا ايحؽاب هی واالقی اوث؛ ی١ًی آظاؾ هكؾم يمایًؿه ی هكؾم وویله ؾق ایى يٝام به بٍىؾ. و گكؾي کاق

کًًؿ، قهبكی قا با واوٙه ايحؽاب  کًًؿ، ؼبكگاو قا ايحؽاب هی کًًؿ، ولقا قا با واوٙه ايحؽاب هی شمهىق قا ايحؽاب هی قئیه

ام بمقگىاق اوث. ایى بًای ٠ٝیمی که ایى بمقگىاق گفاٌث، هحکی به ی اِلی ظكکث اه کًًؿ؛ کاق، ؾوث هكؾم اوث؛ ایى، پایه هی

ایى ؾو پایه اوث. الحمام به ٌكی١ث اوالهی، قوض و ظ٭ی٭ث يٝام اوالهی اوث؛ ایى قا جىشه ؾاٌحه باًٌؿ. ٌكی١ث اوالهی اگك 

کًؿ، هن آلاؾی  جؤهیى هی -٨كؾی قا آلاؾی ا٨كاؾ قا، آلاؾی -های ٠مىهی و هؿيی قا ٘ىق کاهل اشكا بٍىؾ، هن آلاؾی ؾق شاه١ه به

ی به کىی و به شایی يباٌؿ؛ یٯ هلث آلاؾ  اوح٭الل ی١ًی آلاؾی ؾق اب١اؾ یٯ هلث، که وابىحه -هلث قا که اون آو اوح٭الل اوث

[  نکًؿ، ]ه جٕمیى هی -ی هؽال٩یى ؼىؾ یا ؾٌمًاو ؼىؾ یا بیگايگاو ٬كاق يؿاقؾ ی١ًی هلحی که به هك ِىقت جعث ي٩ىـ و ویٙكه

کًؿ؛ ایى چهاق ٠ًّك اِلی اوث: آلاؾی، اوح٭الل، ٠ؿالث،  کًؿ، هن ه١ًىیث قا جٕمیى هی ٠ؿالث قا ؾق شاه١ه جٕمیى هی

ؾهًؿ.  ی اوالهی، ؼىؾ قا يٍاو هی های اواوی ؾق يٝن شاه١ه ه١ًىیث. اگك ٌكی١ث اوالهی بك شاه١ه ظاکن ٌؿ، ایى پؿیؿه

واالقی ؾیًی قا هن  ا که قوض شمهىقی اوالهی اوث، هىقؾ جکیه ٬كاق ؾاؾه اوث؛ هكؾمبًابكایى اهام بمقگىاق ها ٌكی١ث اوالهی ق 

 که یٯ وویله و ابماق اوث که آو هن هحَؽف ال ٌكی١ث اوث، هىقؾ جکیه ٬كاق ؾاؾه.

ك و ٤لبه ای ؾق هکحب اهام که ال ج٥لب و ال ا٠مال لوق ظاِل ٌؿه باٌؿ، هىقؾ ٬بىل يیىث. ؾق يٝام اوالهی ٬ه هیچ ٬ؿقت و ٤لبه

ی ال اؼحیاق هكؾم و ايحؽاب هكؾم؛ آو ا٬حؿاقی که ياٌی ال لوق و  ه١ًا يؿاقؾ؛ ٬ؿقت ه١ًا ؾاقؾ، ا٬حؿاق ه١ًا ؾاقؾ، اها ا٬حؿاّق بكؼاوحه

وشىؾ آهؿ، هعحكم  ٤لبه و والض باٌؿ، ؾق اوالم و ؾق ٌكی١ّث اوالهی و ؾق هکحب اهام ه١ًا يؿاقؾ؛ آو ٬ؿقجی که ال ايحؽاب هكؾم به

ای به کاق ببكؾ که اگك یٯ چًیى کاقی  ث؛ ؾق ه٭ابل آو، کىی يبایىحی ویًه وپك بکًؿ، ؾق ه٭ابل او کىی يبایؿ ٬هك و ٤لبهاو

 ۻی شؿیؿی اوث که اهام بمقگىاق ها به ؾيیا ٠كٔه کكؾ. کكؾ، اون کاق او ٨حًه اوث؛ ایى آو يىؽه

 ػیبػی هجتٌی ثش ػمالًیت اػالهی -ایدبد ًظن هذًی.21

 -ی اللم ایى کاق، ایى بىؾ که يٝام پاؾٌاهی ویاوی بكاوان ٠٭اليیث اوالهی بىؾ؛ ه٭ؿهه -اهام، بًای یٯ يٝن هؿيی کاق اِلی

که هن ٨اوؿ بىؾ، هن وابىحه بىؾ، هن ؾیکحاجىق بىؾ؛ ایى وه ؼّىِیث ؾق يٝام پاؾٌاهی وشىؾ ؾاٌث: هن ؾچاق ٨ىاؾ بىؾ، 

ی به آهكیکا،  ی به ايگلیه، یٯ قول وابىحه ها بىؾ، یٯ قول وابىحهی به ٬ؿقت ىحه٨ىاؾهای گىياگىو اؼال٬ی و هالی و ٤یكه؛ هن واب

ظأك بىؾ هًا٨ٟ ؼىؾ قا و کٍىق قا ؾق ه٭ابل هًا٨ٟ بیگايگاو ٨كاهىي کًؿ؛ و هن ؾیکحاجىق بىؾ، هىحبؿ بىؾ، قأی هكؾم، ؼىاوث 

ی آو کاق  کى ٌىؾ[؛ ه٭ؿهه ]قیٍه -، یٯ کحاب اوثهكؾم بكای يٝام پاؾٌاهی هٙكض يبىؾ؛ هكکؿام ال ایًها یٯ ٨ّّل بلًؿ اوث

ی ؾیکحاجىق بىؾ؛ همث قا بك ایى گماٌث و يٝام  کى کكؾو ایى يٝام ٨اوّؿ وابىحه ؼىاوث ايصام بؿهؿ، قیٍه بمقگی که اهام هی

ؾیگكی بًٍیًؿ؛ پاؾٌاهی  کى ٌؿ. ؾق کٍىق ها هىئله ایى يیىث که يٝام پاؾٌاهی بكوؾ، به شای او يٝام پاؾٌاهی یا ٌبه قیٍه

کى کكؾ؛ وؽًاو اهام،  ٌؿ و اهام بمقگىاق قیٍه کى هی هىئله ایى اوث که آو ؼّىِیاجی که يٝام پاؾٌاهی ؾاٌث بایؿ قیٍه

 شهث اوث. قهًمىؾهای اهام، ق٨حاق اهام همه ؾق ایى

اوث؛ به یٯ ه١ًا ؾو قوی یٯ  ی اواوی وشىؾ ؾاقؾ که ایى ؾو يکحه به هن پیىيؿ ؼىقؾه ؾق بًای آو يٝن هؿيی و ویاوی ؾو يکحه

 -واالقی و ال ٘كی٫ ايحؽابات، و ؾوم ایًکه ایى ظكکث ظ٭ی٭ث اوث: یکی ٠باقت اوث ال وپكؾو کاق کٍىق به هكؾم ال ٘كی٫ هكؾم

بایؿ ؾق چهاقچىب  -واالقی و وپكؾو کاق به هكؾم اوث که ؼىؾ ال اوالم وكچٍمه گك٨حه بىؾ و هكآيچه ياٌی ال ظكکث هكؾم

2الهی باٌؿ. ایى، ؾو بؽً اوث، یا با یٯ يگاه، ؾو ُب١ؿ ال یٯ ظ٭ی٭ث اوث.ٌكی١ث او
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و » ال هكؾم شؿا يٍىیؿ؛ با هكؾم باٌیؿ؛ لی هكؾم قا ؾاٌحه باٌیؿ؛ به ٨کك هكؾم باٌیؿ«کكؾيؿ که  اهام، هن به هىئىلیى و٩اقي هی

 به هكؾم و٩اقي هىئىلیى و ؾولثکكؾيؿ ؼالِه، قابٙه قا ال ٘ك٦ هىئىلیى جؤهیى هی
 

کكؾيؿ. ی١ًی اهام با  ها قا هی، هن هح٭ابال

 ۻکكؾيؿ. يمىؾيؿ، به يعىی ال ايعا ه٭ابله هی های يٝام و ؾولث قا ج١ٕی٧ هیکىايی که اقگاو

 ّبى ثضسگتغییش هؼیش هلّت ایشاى ثِ ػوت ّذف.23

ث ایكاو قا ج٥ییك ؾاؾ، قیل قا ٠ىْ کكؾ؛ ها قا  گك٨ث؛ ]اهاماهام بمقگىاق ها هىیك قا ٠ىْ کكؾ و یٯ ج٥ییك بمقگ ايصام 
ْ
[ هىیك هل

ی  ها ظكکث ؾاؾيؿ و شاه١هومث ایى هؿ٦ ها که اي٭الب و اهام اي٭الب، ها قا بههای بمقگ ظكکث ؾاؾ. ایى هؿ٦ومث هؿ٦ به

ه هیٍىؾ ؾق ظاکمْیث ؾیى ؼؿا. ظاکمْیث ها ؼالِال١اْؾه ظائم اهْمْیث اوث. ایى هؿ٦ ایكايی قا به ایى ومث قهًمىو ٌؿيؿ، ٨ى٪

کًی شهل اوث، به  ه١ًای قیٍه کًی ٨٭ك اوث، به ه١ًای قیٍه ه١ًای وا١٬ی اوث، به ه١ًی ٠ؿالث اشحما٠ّی به ؾیى ؼؿا به

[  ه١ًای های اوالهی اوث، ]بهی اقلي ه١ًای بك٬كاقی هًٝىهه کًی اوح١ٕا٦ اوث؛ ظاکمْیث ؾیى ؼؿا به ه١ًای قیٍه

[ جؤهیى والهث شىمی و والهث اؼال٬ی و ه١ًىی و پیٍك٨ث ٠لمی کٍىق  ه١ًای های اشحما٠ی اوث، ]به آویبکًی  قیٍه

ی ایكايی و جؤهیى ا٬حؿاق بیى ه١ًای اوث، ]به
ْ
ی و هىْیث هل

ْ
هایی اوث [ ١ْ٨ال کكؾو ٜك٨ْیث ه١ًای المللی اوث، ]به [ جؤهیى ٠ْمت هل

ها همه ؾق ظاکمْیث ؾیى ؼؿا هًؿقز اوث و اهام ها قا به ایى ومث ظكکث ؾاؾ؛ یىکه ؼؿاويؿ ؾق ایى وكلهیى ٬كاق ؾاؾه اوث؛ ا

 ۼبكؾيؿ.کٍايؿيؿ و هیی ه٭ابل آو قاهی که ؾق قژین ٘ا٤ىت ها قا به آو ومث هی ؾقوث ي٭ٙه

 تایدبد سٍحیِ تَاًبیی دس هلّ.24

 -های ؼىؾٌاویماو و اقاؾه و اْجعاؾ کلمه و ٨ؿاکاقی١ًی به ای -ها به يیكوی ؾقويی ؼىؾٌاوگىیؿ که اگك ايىاو ظ٭ی٭ث ٬كآيی هی

کكؾین.  جکیه کًًؿ، هیچ ٬ؿقجی ؾق ه٭ابل آياو یاقای ایىحاؾگی يؿاقؾ. ؾق ؾوقاو قژین ٘ا٤ىت، ها هلث ایكاو هن همیى اٌحباه قا هی

کث قا بكؾه اوث، اهكیکا قا کكؾيؿ که ایى قژین ٘ا٤ىت ي٩ث ایى هملکث قا بكؾه اوث، هًابٟ ایى همل آو قول اگك ال ها وئال هی

ٗ کكؾه اوث، ؾیى قا ال هكؾم گك٨حه اوث، اؼال٪ قا گك٨حه اوث، ٨كهًگ هلی و اوالهی و بىهی قا گك٨حه اوث، جاقیػ ایى 
ْ
هىل

ؾاؾيؿ، ایى  کًیؿ، شىابی که قو٩ًٌکكاو و ویاوْیىو هی هلث قا ؼكاب کكؾه اوث، چكا ٌما ؾق ه٭ابل آو ایىحاؾگی و ه٭اوهث يمی

جىايین ا٬ؿاهی بکًینٖ ظكکث اهام، ؾقن بمقگ اهام، ؼؿهث بمقگ اهام به ایى  گ٩حًؿ کاقی ال ها واؼحه يیىث و ها يمی که هیبىؾ 

جىايیؿ و ٬ؿقت ؾاقیؿ؛ ٬ؿقت ؾق ؾوث ٌما و هح١ل٫  های ؾیگك ایى بىؾ که ٠که ایى قا ذابث کكؾ. به هكؾم گ٩ث هیهلث و به هلث

ا٠مال کًیؿ؛ بایؿ اقاؾه کًیؿ؛ بایؿ جّمین بگیكیؿ؛ بایؿ ؼىاَ و اذكگفاقاو ؾق ـهى هكؾم واقؾ  به ٌماوث؛ ٨٭ٗ بایؿ ایى ٬ؿقت قا

٭یث ی ٨ؿاکاقی باًٌؿ. ؾق آو ِىقت همه کاق ؼىاهؿ ٌؿ و همه هیؿاو ٌىيؿ و هكؾم بایؿ آهاؾه
ْ
ؾوث ؼىاهؿ آهؿ. ؼىّؾ  ها بهی هى٨

و، ؼىاَ آهؿيؿ؛ ٠لما آهؿيؿ؛ قو٩ًٌکكاو آهؿيؿ؛ ٘الب آهؿيؿ؛ ؾايٍصىیاو او اْول کىی بىؾ که واقؾ هیؿاو ٌؿ. با وقوؾ او به هیؿا

ی ٬ٍكها بحؿقیس به ایى يهٕث ٠ٝین پیىوحًؿ و ؾق يحیصه، آو  آهؿيؿ؛ ٘ب٭ات گىياگىو هكؾم آهؿيؿ و ؾق هؿت چًؿ وال، همه

ه٭اوهث کًؿ. يیكوی ایماو، يیكوی  ٬ؿقت ویاوی و يٝاهی و جبلی٥اجی که ؾق ه٭ابل ایى يیكوی ٠ٝین هكؾهی ٬كاق ؾاٌث، يحىايىث

اقاؾه، يیكوی قهبكی ظکیمايه و يیكوی اوح٭اهث و ِبك و پایؿاقی، يه ٨٭ٗ بك ٬ؿقت قژین ٘ا٤ىت ٨ائ٫ آهؿ، بلکه بك ٬ؿقت اهكیکا 

 ۽ هن که پٍث وك او بىؾ، چیكه ٌؿ.

 احیبی خَدثبٍسی هلّی.25

ؾ، ایى بىؾ که اظىان ظ٭اقت قا ال هلث ایكاو گك٨ث و ال قوض آيها لؾوؾ؛ ایى جكیى کاقی که اهام بمقگىاق ها ايصام ؾا اولیى کاق و ههن

ی ههمی اوث. هلث ها ال ِؿ و پًصاه وال پیً، ِؿ وال پیً، بك اذك ٠ىاهل گىياگىو، ؾق ؼىؾ اظىان ظ٭اقت  ؼیلی هىئله

                                                           
 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ،  بیايات. ۻ

 .ۿ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق هكاون بیىث و ه٩حمیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۼ

 .٧٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق اشحماٞ بمقگ ٠ماؾاقاو ؾق ِعى هٙهك اهام ؼمیًی ٕقهٔ ،۽



 ٩ۻ۽

 

 

ث و ال ؾوث ؾاؾو ٌهكهای های وؽهای ؾوقاو ٬اشاق بگیكیؿ و آو ٌکىثکكؾ؛ ال شًگ بیًی اظىان هی کكؾ؛ ؼىؾکن هی

ا ؼاو، آو ؾیکحاجىقی و وكکىب وؽث هلث، که هصال ي٩ه کٍیؿو به  هؽحل٧ ؾق لهاو ٬اشاق، جا ب١ؿ ؾق ؾوقاو پهلىی، لهاو ٔق

ا، با ظٕىق آهكیکائی کىی ؾاؾه يمی ها، با ایصاؾ والهاو اهًیث و واواٮ، با  ٌؿ؛ ب١ؿ ؾق ؾوقاو ب١ؿ ال پهلىی اول، لهاو هعمؿ ٔق

ی ههن  کكؾيؿ که هیچ جىايی ؾیگك بكایٍاو يمايؿه اوث. ؾق چًؿ هىئله کكؾيؿ، هكؾم اظىان هی اق ؼًٍی که با هكؾم هیآو ق٨ح

ی يهٕث  ی هٍكو٘ه که هلث ایكاو ٌکىث ؼىقؾ ب١ؿ ال ایًکه پیكول ٌؿه بىؾ، جا ٬ٕیه هلث ایكاو اظىان ٌکىث کكؾ؛ ال ٬ٕیه

ی قا کكؾ، هحّؿیاو و هىئىالو يحىايىحًؿ ایى ظكکث قا يگه ؾاقيؿ و هلث ایكاو هلی که بال هلث ایكاو با آيکه یٯ ظكکث ٠ٝیم

بك هكؾم ظاکن بىؾ، که هكؾم  -ؾق ٘ىل بیىث و چهاق وال -٧ۿجا وال  ۽۽ٌکىث ؼىقؾ؛ ب١ؿ ال آو یٯ ؾیکحاجىقی وؽث ال وال 

 قوظیه
 
 ای ؾیگك يؿاٌحًؿ. وا١٬ا

های ظکىهث ٜالن ظٕىق ؾاٌحًؿ، با ظك٦ ؼىؾٌاو و با ٠مل  ؾوحگاه لؾه که ؼیلی ال آيها ؾق ٨کكاو ٤كب ال ٘ك٨ی قوٌى

ی هیچ کاقی قا يؿاقیؿ؛ بایؿ ج٭لیؿ کًیؿ. ؾق ٠لن ج٭لیؿ  شىق ج٩هین کكؾه بىؾيؿ که ٌما ٠كٔه يؿاقیؿ؛ ٠كٔه ؼىؾٌاو به هكؾم ایى

ؿ کًیؿ، ؾق ظك٦ لؾو ج٭لیؿ کًیؿ. کًیؿ، ؾق ١ًِث ج٭لیؿ کًیؿ، ؾق ٨كهًگ ج٭لیؿ کًیؿ، ؾق لبان ج٭لیؿ کًیؿ، ؾق ؼىقاٮ ج٭لی

و٬حی گ٩حًؿ: بایؿ ؼٗ ٨اقوی قا ج٥ییك بؿهینٖ ببیًیؿ چ٭ؿق یٯ هلث بایؿ ال اوح٭الل و ٠مت  ظْحی کاق قا به شائی قوايؿيؿ که یٯ

ث قا ج٥ییك بایؿ بؿهیؿ. ؼٗ ٨اقوی که هماق وال هیكاخ ٠لمی ها با آ ْٙ و ي٩ه ؾوق ٌؿه باٌؿ که شكأت کًًؿ کىايی بگىیًؿ ؼ

ها قا بیاوقین و ال آيها ج٭لیؿ بکًین؛ کاق قا به ایًصا قوايؿه بىؾيؿ.  يىٌحه ٌؿه اوث، ایى قا ٠ىْ کًین، ج٥ییك بؿهین، ؼٗ اقوپائی

اهام آهؿ ایى قوض ظ٭اقت قا گك٨ث و ؾق ٘ىل پايمؾه وال يهٕث اهام جا پیكولی اي٭الب و ال قول پیكولی اي٭الب به يعى ؾیگكی جا ؾه 

جىايین، ٌما ٬اؾقیؿ، ٌما بمقگیؿ،  جىايیؿ، ها هی كکث آو بمقگىاق، ؾائن قوض ؼىؾباوقی قا ؾق ایى هلث ؾهیؿ: ٌما هیوال ٠مك باب

 ۻهًؿیؿ. ٌما ٬ؿقت

ؼىق ؾق  های هحماؾی هلث ها قا به ِىقت هلحی ١ٔی٧ و هىح٧١ٕ و جىوكیهای اوحبؿاؾی و ٨كؾی، والبكاؾقاو ٠میمٖ ظکىهث

ال١اؾه همحال بكؼىقؾاق اوث و ؾق ٘ىل جاقیػ ب١ؿ ال اوالم،  های شم١ّی ٨ى٪اوح١ؿاؾ شىٌاو و ؼّلثآوقؾه بىؾيؿ؛ هلحی که ال 

های اقوپایی، و ها و ؾیگك ؾولثها و هؿجی هن قونهؿجی ايگلیىی -٬ؿقجهای ؼاقشی .همه ا٨حؽاقات ٠لمی و ویاوی ؾاق ایى

ا هن باوق کكؾه بىؾ که ٬ابلیث و لیا٬ث کاقهای بمقگ قا يؿاقؾ، هلث ها قا جع٭یك کكؾه بىؾيؿ. هلث ه -ها په ال آو اهكیکایی

آیؿ، ابحکاق ال او واؼحه يیىث و ؾیگكاو بایؿ بك او آ٬ایی کًًؿ و به او لوق بگىیًؿٖ بًابكایى، قوض ٤كوق و ا٨حؽاق  واليؿگی ال او بك يمی

 .قا ؾق هلث ایكاو بیؿاق و ليؿه کكؾيؿ هلی قا ؾق هلث ها کٍحه بىؾيؿ؛ ولی اهام ٠میم ها، قوض ٤كوق و ا٨حؽاق هلی

که اوحکباق ٠اهل آو، و قژین هًعىن پهلىی  -های بیصای ياویىيالیىحی ؾق هماو ظال که هلث ها ال اظىاوات و يؽىت

ی هٍحكٮ ٌك٪  کًًؿ. اهكول هلث ها ال ؾوث به ؾوث هن ؾاؾو و جى٘ئه هبكا هىحًؿ، اها اظىان ٠مت و ٬ؿقت هی -هكوشً بىؾ 

او قا  کًًؿ که ؼىؾٌاو هی های ها اظىان هیکًًؿ. شىاو جكوًؿ و اظىان ٧١ٔ هن يمی و اقجصاٞ يمیو ٤كب  جىايًؿ کٍىٌق

های ٌك٪ و ٤كب بایىحًؿ. ایى ها و لوقگىییکًًؿ که ٬ؿقت و جىاو آو قا ؾاقيؿ که ؾق ه٭ابل جعمیل بىاليؿ. هكؾم ها اظىان هی

 .ؾق هلث ها ليؿه کكؾ ٔقهٕ ظ٭ی٭ی و اِیل قا اهام قوض ٠مت و ؼىؾباوقی و ٤كوق هلی و ا٨حؽاقات

 اػتوبد ثِ ًفغ ثِ هشدم سٍح تضسیك.26

های هحماؾی، ال آ٤ال جىلٗ و یٯ هٝهك ؾیگك ٠٭اليیث اهام، جمقی٫ قوض ا٠حماؾ به ي٩ه و ؼىؾاجکائی ؾق هلث بىؾ. ؾق ٘ىل وال

 به وویله -ها به ایكاو بال ٌؿ بیهیالؾی که پای ٤ك ٩ۻی١ًی ال اول ٬كو  -ها ؾق ایى کٍىق وقوؾ ٤كبی
 
ی ٠ىاهل و ؾوحیاقاّو  ؾائما

باوقايؿيؿ که  کكؾيؿ، به هلث ایكاو هی لؾيؿ؛ هلث ایكاو قا جع٭یك هی های گىياگىو، جىی وك هلث ایكاو هیؼىؾٌاو، با جعلیل

یىحاؾو قا يؿاقؾ. وكؾهؿاقاو قژین ی ا٬ؿام ٠لمی و پیٍك٨ث ٠لمی يؿاقؾ، جىايائی کاق کكؾو و قوی پای ؼىؾ ا جىايؿ، ٠ُكٔه يمی

کكؾيؿ که اگك پیٍك٨حی هحّىق اوث، اگك کاق بمقگی  شىق وايمىؾ هی کكؾيؿ. ایى پهلىی و ٬بل ال او، هکكق هلث ایكاو قا جع٭یك هی

ه ي٩ه قا جمقی٫ ها بٍىؾ؛ هلث ایكاو جىايائی يؿاقؾ. اهام بمقگىاق به یٯ چًیى هلحی قوض ا٠حماؾ ب ی ٤كبی بایؿ بٍىؾ، بایؿ به وویله

                                                           
 .٨٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻؼمیًیٕقهٔ،  بیايات ؾق بیىحمیى والگكؾ قظلث اهامۻ. 



 ۺۼ۽

 

 

های  ی ١ًِحی، ؾق ايىاٞ و ا٬ىام ٠كِه ی ٠لمی، ؾق لهیًه های ها ؾق لهیًهی جعىل هلث ایكاو ٌؿ. پیٍك٨ث کكؾ، و ایى ي٭ٙه

ليؿگی، ه١لىل همیى ا٠حماؾ به ي٩ه اوث. اهكول شىاو ایكايی ها، ١ًِحگك ایكايی ها، ؾايٍمًؿ ایكايی ها، ویاوحمؿاق ایكايی ها، 

٣ ایكايی
ْ
قا اهام بمقگىاق ؾق ا٠ما٪ شاو ایى هلث ٬كاق ؾاؾ. ایى، یکی ال » جىايین ها هی«کًؿ. ایى ١ٌاق  ها اظىان جىايائی هی هبل

 ۻهٝاهك ههن ٠٭اليیث اهام بمقگىاق بىؾ.

 تتکیِ ثشاػتحکبم  ػبخت دسًٍی هلّ.27

ث ؾقويی هلث اوث؛ اظیای قوض ٠مت، يه با ی اِلی بك قوی واؼ بیًیؿ جکیه کًیؿ، هی و٬حی اؾبیات اي٭البی اهام قا هالظٝه هی

ؼىؾبىحى، بلکه با اوحعکام واؼث ؾقويی. آيچه که ها بایؿ به آو جىشه کًین، ایى اوث که ایى یٯ کاّق  ج٩اؼك، يه با ٤كوق، يه با به

کًؿ. ٠ىاهلی وشىؾ  ؾاق اوث. هلث بایؿ با ٠ىاهل قکىؾ و ایىحائی ه٭ابله ه٭١ٙی يیىث؛ ایى یٯ کاّق هىحمك اوث، یٯ کاّق اؾاهه

کًؿ. ب١ٕی ال ایى ٠ىاهل ؾق ؾقوو ؼىؾ هاوث؛ ب١ٕی ال ایى ٠ىاهل،  ؾاقؾ که یٯ ايىاو پیٍكو قا، یٯ هلث پیٍكو قا هحى٧٬ هی

جمهیؿات ؾٌمى اوث. اگك بؽىاهین ؾچاق قکىؾ يٍىین، ؾچاق ـلث يٍىین، ؾچاق ٠٭بگكؾ يٍىین، ؾچاق هماو و١ٔیث ؾولؼّی 

ٌىین. بایؿ ؾائن  قو هی قوبه» پیٍك٨ث«بایؿ ظكکحماو هحى٧٬ يٍىؾ. ایًصاوث که با یٯ ه٩هىهی به يام ٬بل ال اي٭الب يٍىین، 

پیٍك٨ث کًین. ایى ٠مت هلی، ایى اوحعکام ؾقويی، ایى واؼث هىحعکن، بایىحی ؾائن ؾق ظال شلى ق٨حى باٌؿ و ها قا به 

ٌؿه اوث. ٠ؿالث هن ؾق ؾل پیٍك٨ث اوث. پیٍك٨ث، ٨٭ٗ ياهگفاقی » ی پیٍك٨ث و ٠ؿالث ؾهه«پیٍك٨ث بكوايؿ. ایى ؾهه به 

ی اب١اؾ وشىؾی ايىاو اوث؛ که ؾقويً آلاؾی هن هىث، ٠ؿالث هن هىث، ا٠حالی  پیٍك٨ث ؾق هٝاهك هاؾی يیىث؛ ؾق همه

٨ث ها همه ؾق ه٩هىم پیٍك٨ث هىث. البحه ؾق آو، پیٍك٨ث هاؾی، پیٍك٨ث هٝاهك ليؿگی، پیٍك اؼال٬ی و ه١ًىی هن هىث؛ ایى

ای ٬كاق ؾاؾ که بایؿ ؾق ایى شاؾه پیً بكوین. هكگىيه جى٧٬ ؾق ایى  ٠لمی هن وشىؾ ؾاقؾ. اهام با آو ظكکث ؼىؾ، ها قا ؾق شاؾه

ی پیٍك٨ث ٬كاق گك٨حه اوث، اگك ایى  قوايؿ. هلحی که ال ظ٭ی٭ث ٠مت بكؼىقؾاق ٌؿه اوث و ؾق شاؾه شاؾه، ها قا به ٠٭بگكؾ هی

ٓىَهُهٓن ؾاَق «ٌىؾ که:  ی ٌكی٩ه هی ث هّؿا٪ ایى آیهي١مث قا ک٩كاو کًؿ، آو و٬
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گی يکًًؿ و ها اگك ایىحاؾ ؛ ؾيیا ؾوباقه ؾولغ ؼىاهؿ ٌؿ، ليؿگی ؾوباقه جلػ ؼىاهؿ ٌؿ. هلثۼ»ال

 ۽.ا٨کى ؼىاهؿ ٌؿ پیً يكويؿ، ؾوباقه هماو وؽحی و ویاهّی ؾوقاو ـلث بك وك آيها وایه

 ثخـیتػضّ.28

 ؾق بعد ایى .ی قوض ٠مت به هىلمیى بىؾ او، ا٠اؾه ]ؾیگك[ کاق بمقگ
 
ها و ِعى ها و ؾايٍگاهها و جعلیلگىيه يبىؾ که اوالم ِك٨ا

 ۾.ها ؾق همه شای ٠الن اظىان ٠مت کكؾيؿبك اذك يهٕث اهام ها، هىلماو شاه١ه و ليؿگی هكؾم هٙكض ٌىؾ؛ بلکه

 ًدبت کـَس اص ٍاثؼتگی .29

اب بىؾ. و هى به ٌما  ی ولٙه ی هبايی اهام بیكوو آهؿو ال چًبكه الشمله 
ْ

ی آهكیکا بىؾ؛ ایى چیمی بىؾ که بكای شىاو ایكايی شف

های ٘ىاليّی ها ]ظْحی[ ؾق کٍىقهایی هن که با آهكیکا پیماوكیکا بكای شىاوی آه ی ولٙه ٠كْ بکًن، اهكول بیكوو آهؿو ال چًبكه

اب اوث. ی١ًی هرال  ؾق کٍىقی هرل ٠كبىحاو و١ىؾی که ؾق ؼؿهث هؿ٦
ْ

های آهكیکا اوث، ٌما اگك وكا٢ وابىحگی ؾاقيؿ، شف

هًّؿ به  وابىحگی به آهكیکا هح٩ًْكيؿ و ٠ال٬ه ها الی شىاو ؼىاهیؿ ؾیؿ که همه -ٌؿه اوث ٌؿه و جصكبه ایى ؾايىحه-ها بكویؿ شىاو

 ۿ.ايؿ؛ ایى یکی ال ؼّىِْیات ]هبايی اهام[ بىؾ ی ٜالمايه شؿایی ال ایى ولٙه

                                                           
 .ۺ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق بیىث و ؾوهیى والگكؾ اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۻ. 

 .ۼو  ٨ۼابكاهین، آیات وىقه هباقکه .ۼ

 .ۻ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون والگكؾ قظلث اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۽. 

 .٦٨۽ۻ/۾ۺ/۽ۼهای يمال شم١ه جهكاو، ؼٙبه۾. 

 .٩٦۽ۻ/۽ۺ/۾ۻؼمیًیٕقهٔ، -اهام-اقجعال-والگكؾ-وهٍحمیى بیىث-هكاون .ۿ
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های او و ی ا٬ؿام های او، همه گیكی ی جّمین هعىق همه -ی١ًی باوق به ؼؿا، باوق به هكؾم، باوق به ؼىؾ -ایى وه باوق ؾق اهام

شىق؛ ؾق و٬حی که اهام به  های او ٌؿ. ؾق آ٤ال يهٕث، همیى وه باوق به اهام ٬ؿقت ؾاؾ؛ ؾق ؾوقاو جب١یؿ، همیى ی ویاوث همه

شىق؛ ؾق و٬حی که به ایكاو آهؿ، همیى وه باوق به اهام ایى ٬ؿقت قا ؾاؾ که ؾق آو ٌكائٗ واقؾ جهكاو ٌىؾ؛  پاقیه ظكکث کكؾ، همیى

ای ؾاؼلی، ؾق ا٠الم يٝام شمهىقی اوالهی، ؾق ایىحاؾگی ِكیط ؾق ه٭ابل يٝن ه ؾق ظىاؾخ بهمى پًصاه و ه٩ث، ؾق ٨حًه

ی ليؿگی اهام،  ی ٬ٕایای آو ؾه واّل پكظاؾذه ، ؾق شًگ جعمیلی، و ؾق همه»يه ٌك٬ی، يه ٤كبی«ی شهايی، ؾق ا٠الم  ٜالمايه

جا قولهای  های اهام، همیى وه باوق بىؾ. ثهمیى وه باوق ؾق اهام هحصلی بىؾ. هًٍؤ جّمین اهام، هًٍؤ ا٬ؿام اهام، هًٍؤ ویاو

٘لبی پیؿا يکكؾ.  آؼك ليؿگی، هیچ که ؾق ظك٦ و ٠مل اهام بمقگىاق ها، يٍايی ال ا٨ىكؾگی و جكؾیؿ و ؼىحگی و واؾاؾگی و جىلین

ؾچاق  ٌىيؿ، قوًؿ، ؾچاق جكؾیؿ هی ٌىيؿ و به پیكی هی های ؾيیا و٬حی که ال ؾوقاو شىايی ؼاقز هی بىیاقی ال اي٭البی

های آؼك ٠مك، ظْحی های اهام ؾق وال گیكيؿ. بیايیه های اِلی ؼىؾٌاو قا هن په هیٌىيؿ؛ ظْحی گاهی ظك٦ کاقی هی هعا٨ٝه

ٌؿ، اها ؾل او شىاو بىؾ، قوض او ليؿه بىؾ؛  جك بىؾ؛ پیك هی جك بىؾ، جًؿجك بىؾ، ٬ىی ال وؽًاو وال چهل و ؾو ایٍاو گاهی اي٭البی

 « ٨كهایؿ: وث که ؾق ٬كآو کكین هیایى هماو اوح٭اهحی ا
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ُ
ُه ذ

َّ
ا الل ًَ ىا َقبُّ

ُ
ّفیَى ٬ال

َّ
ه يگه ؾاٌث؛ شىاو يگه ؾاٌث؛ . ایى وه باوق، اهام قا ليؿۼ»ّاوَّ ال

جؿقیس ؾق هكؾم ها، ؾق شىاياو  ی اهام قا بكای ایى هلث، هايؿگاق و ذابث کكؾ؛ آو و٬ث همیى وه باوق به ٨کك اهام و قاه اهام و ٘كی٭ه

قا  ها شای یؤنها، ؾق ٬ٍكهای گىياگىو، همگايی ٌؿ؛ اهیؿ پیؿا ٌؿ، ا٠حماؾ به ي٩ه پیؿا ٌؿ، جىکل به ؼؿا پیؿا ٌؿ؛ ایى

يمائی قا گك٨ث، شای بؿبیًی قا گك٨ث؛ هكؾم ایكاو قوظیات ؼىؾٌاو قا ج٥ییك ؾاؾيؿ، ؼؿای هح١ال هن ؤٟ  گك٨ث، شای جاقیٯ

ٓي٩ُّىّهٓن « آيها قا ج٥ییك ؾاؾ:
َ
ُكوا ها ّبؤ ی ُی٥َیِّ ُك ها ّبَ٭ٓىٍم َظحَّ َه ال ُی٥َیِّ

َّ
ای ؼىؾ قا ه ؛ هلث ایكاو قاه ؼىؾ قا، ظكکث ؼىؾ قا، ايگیمه۽»ّاوَّ الل

اِالض کكؾيؿ، ؼؿای هح١ال هن به آيها کمٯ کكؾ، به آيها يّكت ؾاؾ و پٍحیبايی کكؾ. يحیصه چه ٌؿ؟ يحیصه ایى ٌؿ که ایكاّو 

 وابىحه جبؿیل ٌؿ به ایكاو هىح٭ل.
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مًؿ،  ایه و ـؼیكه. ایى وكهی جاقیؽی و ظیاجی اوث بكای کٍىق و هلث ها ـؼیكه کكؾه اوث، یٯ وكهایه  ای که اهام وكهایه ی اقٌل

هاوث؛ ؼىؾباوقی هلی هاوث؛ ؼىؾباوقی ٨كهًگی هاوث؛ ایماو ٠می٫ هكؾم هاوث؛ ٌصا٠ث هلث و   ویاوّی   اوح٭الل

هایی اوث که اهام  ها ؾقن های اووث؛ ایى هىئىالو ها ؾق ه٭ابل جهؿیؿهای ؾٌمى و ٨كیب يؽىقؾو ؾق بكابك جمصیؿها و جٙمیٟ

ؾه وال با ي٩ه گكم ؼىؾ، با قوي ؼىؾ، با همٍای ؼىؾ، به هلث ها ؾقن ؾاؾ و ٨ٕای کٍىق ها ُپك اوث ال ایى ٠میم ها ؾق ٘ىل 

مًؿ. ها بایؿ ایى ـؼیكه قا يابىؾ يکًین؛ ها بایؿ ایى ـؼیكه قا ي٩كوٌین؛ ها بایؿ ایى ـؼیكه و وكهایه مًؿ قا قاکؿ  ؾقن اقٌل ی اقٌل

ی ؼىؾهاو هن يکًین، بلکه بایؿ ایى ـؼیكه قا با ؾ٬ث و هكا٬بّث جمام ظ٩ٛ کًین و ال ی ویاو هن يگفاقین و آو قا هّك٦ قولايه

مًؿ، آیًؿه وىؾ ایى ـؼیكه و وكهایه  ۾ی کٍىق و جاقیػ ؼىؾهاو قا بىالین. ی اقٌل

 آصادی.32

ها اهام قا ٨٭ٗ بكای  های اووث.ی قاه او و و١ی و جالي بكای قویؿو به هؿ٦ ٠هؿی که با اهام بمقگىاقهاو ؾاقین، پیماو اؾاهه

ها ایى  جك ال ایى ؾايین. باالجك و ههن ی لیًث شمهىقی اوالهی يمی ؼىاهین؛ اهام قا ٨٭ٗ هایه ا٨حؽاق کكؾّو به يام او و کاق او يمی

جا قاه قا ی قاه به ها ه١ك٨ی کكؾ  هایی قا ؾق هیايه هایی قا بكای ها ج١كی٧ کكؾ، ٌاؼُاوث که اهام ها قا به قاهی هؿایث کكؾ، هؿ٦

جىايین  جىايین به ظیات ٘یبه بكوین و ١٘ن آو قا بچٍین؛ ی١ًی هی گن يکًین. ٨٭ٗ ؾق ِىقت پیمىؾو ایى قاه اوث که ها هی

                                                           
 .٦ۻ. وىقه هباقکه شى، آیه ۻ

 .ۺ۽٨ّلث، آیه وىقه هباقکه  ۼ.

 .ۻۻق٠ؿ، آیه . وىقه هباقکه ۽

 .ۿ٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق هكاون ه٩ؿهمیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۾
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قا جع٭٫ ببؽٍین؛  -ی١ًی ٠ؿالث -جىايین آقلوی ؾیكیى بٍك ا٨حاؾگی قا ال شاه١ه و هلّث ؼىؾهاو ؾوق کًین؛ هی کابىن ٨٭ك و ٠٭ب

يه با جمل٫ و  -هًؿايه های اوحکباقی قا ٬ؿقتجىايین ٘مٟ ٬ؿقت های هىلماو ؼاجمه ؾهین؛ هیو هلثجىايین به جع٭یك ٌؿ هی

های کالو کٍىق  جىايین اؼال٪ و ج٭ىا و ایماو قا، هن ؾق ق٨حاق ٨كؾی ؼىؾ، و هن ؾق بكياهه ال ؼىؾهاو ٬ٟٙ کًین؛ هی -اٜهاق ـلث

های اهام ها هؿ٦ ؾوث بیاوقین؛ ایى ی بكکاجی که ؾق آو هىث، به ، با همهقا که ي١مث بمقگ ؼؿاوث  جىايین آلاؾی ظاکن کًین؛ هی

 ۻ ها به وشىؾ آهؿه اوث.اوث. ظكکث اهام و اي٭الب اهام و يٝاهی که او ه١ماق آو بىؾ، بكای جع٭٫ ایى هؿ٦

ْٗ ههمی اوث که اهام گ٩حه هی  آيچه که ؾق هىقؾ آلاؾی بكای ایى کٍىق به وشىؾ   ٌىؾ، همه ؾق ٌکن ایى ظكکث ٠ٝین و ایى وكؼ

و ؾوحگاه اهام و يٝام اوالهی، جاله یاؾ   قأی قا به اهام  ٨کك و آلاؾی  ، آلاؾی ؼىاهًؿ آلاؾی ای جاله ال قاه قویؿه، هی آوقؾ. ظاال ٠ْؿه

ه هىئىالو کٍ
ْ
ی بىؾ که اهام، ظكکث يٝام اوالهی قا بك ایى ؼٗ ٬كاق ؾاؾ. بعمؿ الل ْٙ ىق چه اهكول، چه بؿهًؿ و جل٭یى کًًؿٖ ایى ؼ

پكوقؾگاو اهام هىحًؿ، ایى چیمها قا ال بى ؾيؿاو ؾايىحًؿ و باوق  ی ٬بل و ؾولث ٬بل که همه ٌاگكؾاو اهام بىؾيؿ و ؾوث ؾق ؾوقه

 ۼها یاؾ بؿهؿ. ؼىاهؿ ؾیگكی بیایؿ و به ایى کكؾيؿ؛ يمی

 ایى ه٩اهو آلاؾی ١ْ٨الیث  بیاو  ها به آلاؾی
 

ین و ایى ظ٭ای٫ قا اي٭الب و پیٍكواو اي٭الب به ایى کٍىق های اشحما٠ی ه١ح٭ؿین. اِال

 ایى چیمها ؾق ایى کٍىق يبىؾ. ال آلاؾی
 

های اشحما٠ی، يه ؼبكی بىؾ و يه ظْحی اومی بىؾ. و آلاؾی ١ْ٨الیث  بیاو  آوقؾيؿ. ٬بال

ها قا به ایى کٍىق بؽٍیؿ. اها ا ایى اقليها قا به ایى کٍىق هؿیه کكؾ و ؼىو ٌهؿ ایى  ها قا اي٭الب بكای ایى کٍىق آوقؾ. اهام ایى

ایى آلاؾی، هعؿوؾ اوث و آلاؾی هٙل٫ يیىث. ظْؿي کصاوث؟ ظؿي ٠باقت اوث ال ظؿوؾی که اوالم ج١ییى کكؾه اوث. اگك 

اگك  ایمايی و به ٌهىات وى٪ ؾهًؿ، ؾق ایى کاق، آلاؾ يیىحًؿ. ایى آلاؾی، آلاؾّی ؼیايث اوث. بًا ٌىؾ که کىايی هكؾم قا به بی

ای ه١ًکه کًًؿ، ایى آلاؾی جى٘ئه اوث و هكؾوؾ  ٬كاق ٌؿ کىايی بًٍیًًؿ و جى٘ئه کًًؿ و ایى جى٘ئه قا به ٌکلی ؾق يىٌحه

 ۽اوث.
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ه که ال ج٥لب و ال ا٠مال لوق ظاِل ٌؿه باٌؿ، هىقؾ ٬بىل يیىث. ؾق يٝام اوالهی ٬هك و ٤لب  ای ؾق هکحب اهام هیچ ٬ؿقت و ٤لبه

ی ال اؼحیاق هكؾم و ايحؽاب هكؾم؛ آو ا٬حؿاقی که ياٌی ال لوق و  ه١ًا يؿاقؾ؛ ٬ؿقت ه١ًا ؾاقؾ، ا٬حؿاق ه١ًا ؾاقؾ، اها ا٬حؿاّق بكؼاوحه

وشىؾ آهؿ، هعحكم  ه١ًا يؿاقؾ؛ آو ٬ؿقجی که ال ايحؽاب هكؾم به  هکحب اهام٤لبه و والض باٌؿ، ؾق اوالم و ؾق ٌكی١ّث اوالهی و ؾق 

ای به کاق ببكؾ که اگك یٯ چًیى کاقی  ه٭ابل آو، کىی يبایىحی ویًه وپك بکًؿ، ؾق ه٭ابل او کىی يبایؿ ٬هك و ٤لبهاوث؛ ؾق 

ی شؿیؿی اوث که اهام بمقگىاق ها به ؾيیا ٠كٔه کكؾ و به اؾبیات ویاوی ٠الن ایى ٨ّل  کكؾ، اون کاق او ٨حًه اوث؛ ایى آو يىؽه

به کمٯ هٝلىم ٌحا٨حى و با ٜالن ه٭ابله  -٘ىق که اٌاقه کكؾین هماو -یکی ال ٠ًاِك اِلیی شؿیؿ،  ههن قا ا٨موؾ. ؾق ایى يىؽه

ی ها، ؾق لهاو ها، هّؿا٪ اجن هٝلىهیث هلث ٨لىٙیى بىؾ که ٌما ؾیؿیؿ اهام  کكؾو اوث؛ به کمٯ هٝلىم بایؿ ق٨ث که ؾق ؾوقه

كؾ، ظمایث کكؾ و وِیث کكؾ که ایى هىئله قا هلث ایكاو و بمقگىاق ال قول اول جا آؼك ٠مك، قاشٟ به ٨لىٙیى جؤکیؿ کكؾ، جکیه ک

های ٜالن، ايکاق ِكیط هیبث و  ايؿالی هىئىالو کٍىق ٨كاهىي يکًًؿ؛ کمٯ به هٝلىم و ایىحاؾگی ؾق ه٭ابل ٜالن، ي٩ی ؾوث

 4ىاق ها ٠كٔه کكؾ.ی شؿیؿی اوث که اهام بمقگ های ایى يٝام و ایى يىؽهابهث ٜالن و ٌکىحى ایى ابهث؛ ایى هن یکی ال بؽً

های ٘لب؛ بكاؾقی با هلث گك و ولٙه های هؿاؼله ؾق ه٭ابل ویاوث  ٠باقت اوث ال ایىحاؾگی  ؾق ویاوث ؼاقشی، اِىل اهام

ی با  کًًؿ؛ هباقله ايؿ و ؾٌمًی هی شم کٍىقهائی که جی٣ قا بك قوی هلث ایكاو کٍیؿه ی کٍىقها، به هىلماو؛ اقجباٖ بكابك با همه

ی اهام شلىی  ؾق بكابك ٜالماو. وِیحًاهه  هباقله بكای آلاؾی کٍىق ٨لىٙیى؛ کمٯ به هٝلىهیى ٠الن و ایىحاؾگیِهیىيیىن؛ 

                                                           
 .۾٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻقجعال اهام ؼمیًیٕقهٔ، بیايات ؾق هكاون ٌايمؾهمیى والگكؾ اۻ. 

 .٧٨۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻی جهكاو،  های يمال شم١ه ؼٙبه. ۼ

 .٧٧۽ۻ/ ٦ۺ/ ۾ۼ، »وپاه پاوؿاقاو اي٭الب اوالهی«. بیايات ؾق ؾیؿاق ٨كهايؿهاو۽

 .۽٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون بیىث و پًصمیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًی ؾق ظكم هٙهك اهام ؼمیًی ٕقهٔ، ۾. 
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قظمث  ۻايؿ، هىشىؾ اوث. هائی که هحى کلمات آو بمقگىاق قا ؾقز کكؾههای اهام، ٨كهایٍات اهام، ؾق کحاب چٍن ها اوث. يىٌحه

 ۼو جىْکل به ؼؿا و بّیكت قا ؾق ه٭ابل پای ها گفاٌث.  یبمقگىاقهاو که قاه ایىحاؾگ  ؼؿاويؿ بك اهام

 یت هلّتکیِ ثش َّیّ.34

بمقگىاق ها جىايىث یٯ هىیث شؿیؿی قا ؾق ؾيیای پكآٌىب ویاوث، ؾق ایى هًٙ٭ه به وشىؾ بیاوقؾ و آو، هىیّث شمهىقی   اهام

ل آو پاوؿاقی کًًؿ. ایى، یٯ هىیث اوالهی و یٯ ی ایكاو اوث که جىايىحًؿ ایى شمهىقی قا ایصاؾ کًًؿ و ا اوالهی و هلث ليؿه

های اوالم اوث. اهاّم ی اهث اوث و ایى هىیث، هؽّىَ هلث ایكاو هن يیىث. هىیث اوالهی، هح١ل٫ به همه  هلی  هىیث

 ۽بمقگىاق ها با همث هلث ایكاو جىايىث ایى هىیث قا ایصاؾ کًؿ و آو قا ليؿه کًؿ.

 یٍحذت هلّ.35

ْٗ اهامیکی ؾیگك ال ؼٙىٖ ا ك اهام و قاه اهام و ؼ
ْ
ی اوث  هىئله -ایى هٙلب آؼكی اوث که ٠كْ هیکًن -ِلی ج٩ک

ْ
ی وظؿت هل

ی؛ چه ج٩ك٬ه ا٨کى؛ چه ج٩ك٬ه های ج٩ك٬ه و جىْشه به جى٘ئه ًْ ها، ٨اقن و ٠كب و ی بك اوان ٬ىهْیث ی بك اوان هفهب، ٌی١ه و و

های ١ٙ٬ی ؾٌمى بىؾ و اهام بمقگىاق ها ال اْول بك قوی وظؿت یکی ال ویاوثا٨کًی  ها. ج٩ك٬هجكٮ و کكؾ و لك و بلىچ و اهرال ایى

ث، یٯ جکیه
ْ
ی و اْجعاؾ آظاؾ هل

ْ
يٝیك ؾاٌث که ایى یکی ال ؼٙىٖ اوث. اهكول ها ایى ؼٗ قا هن بایؿ ؾيبال بکًین. اهكول  ی کن هل

او به آيصا  ی اوحکباق اوث. آهكیکاییهای اِلی ؾيیای اوالم یکی ال ویاوث ی ج٩ك٬ه بیًیؿ ؾق ؾيیا هىئله ٌما هی ها کاٌق

ی هی ًْ ی؛ ال یکی ظمایث هی قویؿه اوث که ظاال ؾیگك اون ٌی١ه و و ًْ کًًؿ، به یکی ظمله       آوقيؿ؛ اوالم ٌی١ه، اوالم و

 یکىاي کًًؿ. ؾق ظالی که شمهىقی اوالهی ایكاو ال اْول يىبث به ایى هىئلههی
 

ی ؾاٌث. ها با ی اؼحال٦ هفهبی یٯ يگاه کاهال

ی بكاؾقاو ٨لىٙیًی ًْ الله لبًاو که ٌی١ه هىحًؿ ٠مل کكؾین. همه شا  شىق ٠مل کكؾین که با بكاؾقاو ظمب ايؿ هماو هاو که و

وال اوث،  شىق ٠مل کكؾین. يگاه اهام بمقگىاق ها ؾق ؾاؼل کٍىق ایى بىؾ، ؾق ؾيیای اوالم يگاه شمهىقی اوالهی يگاه اْهث یٯ

کًًؿ، ایى ی هالل ٌی١ی قا هٙكض هی آیًؿ هىئله يٝك اوث. ایًکه يىکكهای ؾوث ؾْوم آهكیکا هی اْهث اوالهی هىقؾ

ا٨کى  های ج٩ك٬ه ق٤ن جبلی٥ات ٨كاواو، يىبث به همیى گكوه ها ٠لی ا٨کى اوث. ایًکه آهكیکایی های ج٩ك٬هی ویاوث ؾهًؿه يٍاو

 ؾق هىاقؾ -کًًؿجک٩یكی ؾق ٠كا٪ و وىقیه هماٌات هی
 
کًًؿ، ٠ىاهلٍاو ؼبك و هؽ٩یايه کمٯ هی ِىقت بی ی هن به آيها بهاظیايا

ا٨کًی ال يٝك ؾٌمًاو اوالم و هىلمیى  ی ایى اوث که ي٭ً ج٩ك٬ه ؾهًؿه ایى يٍاو -کًًؿِىقت ِكیط ال آيها ظمایث هی که به

ی جىْشه کًؿ؛  ای اوث. ایى قا همه جىْشه کًًؿ؛ هن ٌی١ه جىْشه و ؾٌمًاو شمهىقی اوالهی ي٭ً بىیاق بكشىحه ًْ کًؿ، هن و

ًی که آهكیکا ال آو ظمایث کًؿ و آو جٍْی١ی که ال هكکم لًؿو به ؾيیا ِاؾق بٍىؾ، ایى ًْ ها هرل هن بالی ؾٌمى قا يؽىقيؿ. آو جى

 ۾هىحًؿ؛ هك ؾوی آيها بكاؾقاو ٌیٙايًؿ، هك ؾوی آيها ٠ىاهل آهكیکا و ٤كب و اوحکباقيؿ.

 ّبثیشٍى کـیذى اًمالة اص هٌدالة.36

های هح١ْؿؾی ؼاقز کكؾ. شىايهای ٠میم ی اي٭الب، کٍىق قا ال هًصالب وویله اهاّم اي٭البّی ها کٍىق قا ال هًصالبها بیكوو کٍیؿ؛ به

ث کًًؿ و جىْشه کًًؿ که هىئله ایى اوث، هىئله ايؿ، لمه يکكؾه ها که ؾوقاو ٬بل ال اي٭الب قا ؾقٮ يکكؾه
ْ
ی  ايؿ، بایؿ ؾقوث ؾ٬

حی هىئلهاواوی ایى اوث
ْ
ی اواوی ؼىؾ قا يؿايؿ، گمكاه هیٍىؾ. هىئله ایى اوث که اي٭الب اوالهی آهؿ ایى کٍىق  . اگك یٯ هل

هايؿگی، ال هًصالب ٨ىاؾ ویاوی، ال هًصالب ٨ىاؾ اؼال٬ی،  ها يصات ؾاؾ؛ ال هًصالب وابىحگی، ال هًصالب ٠٭بقا ال هًصالب

ؿه بىؾین، هن ٠٭بچی المللی. ها گك٨حاق ایى ال هًصالب ظ٭اقت بیى ا٨حاؾه و ٠٭ب  مها بىؾین؛ ها، هن وابىحه بىؾین، هن جع٭یٌك

اوقی، ؾق ظٕىق بیى ًْ ّْ  المللی، ؾق همه يگه ؾاٌحه ٌؿه بىؾین؛ ؾق ٠لن، ؾق ا٬حّاؾ، ؾق ٨ چیم ها قا ٠٭ب يگه ؾاٌحه بىؾيؿ. ٠ى

                                                           
 .ۼ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون بیىث و چهاقهیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ،  .ۻ

 .۽٩۽ۻ/ ۺۻ/ ٧ۻ. بیايات ؾق ؾیؿاق هكؾم ٬ن به هًاوبث والكول ٬یام يىلؾهن ؾی؛ ؾق ظىیًیه اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۼ

 .٨٦۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻوالگكؾ قظلث ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، . بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب ؾق ؾیؿاق هماقاو ي٩ك ال هكؾم ؾق هكاون هصؿهمیى ۽

 .۾٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون بیىث و ٌٍمیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۾. 



 ۾ۼ۽

 

 

کكؾین؛ شم١ْیث کٍىق هن ال ق بكابك اهكول ي٩ث ِاؾق هیقولها ها چها ها، ها آ٬اباالوّك آهكیکایی و ايگلیىی ؾاٌحین. آوی ایى همه

ها اوث هعكوم بىؾيؿ؛ کٍىق ی ؾولث ظال اکرك ي٭اٖ ایى کٍىق ال ؼؿهات ٠مىهی ؾولحی که بك٠هؿه ي٧ّ اهكول کمحك بىؾ، ؾق٠یى

اه، آب، بك٪، گال، ق  -های کٍىق ی لیكواؼث لؾ. ؾق همهوپا هی وپا هیمؾ؛ ؾق ٨ىاؾ اؼال٬ی ؾوث ا٨حاؾگی ؾوث ؾق ٨٭ك و ٠٭ب

های هايؿگی بىؾ، ؾچاق جهیؿوحی بىؾ؛ ذكوت ا٨حاؾگی و ٠٭ب کٍىق ؾچاق آ٨ث بىؾ، ؾچاق ٠٭ب -هؿقوه، ؾايٍگاه، ؼؿهات ٌهكی

ٌؿيؿ و هكؾم قا یا با ٨كیب، یا با لوق و اق٠اب، هًؿ هی گفاٌحًؿ و ؾوحگاه ظاکمه بهكه٘بی١ی کٍىق قا ؾق اؼحیاق بیگايگاو هی

قوی ال آو ٨كیاؾ قْبايی و الهّی اهام  ؾیؿيؿ؛ و يحیصه، ؾيبالههای هكؾم ُپك بىؾ، وا١٬ْیات قا هیؾاٌحًؿ؛ اْها ؼب ؾلواکث يگه هی

 ۻبمقگىاق ٌؿ که اي٭الب قا به قاه ايؿاؼث.

 ایؼتبدگی دس ثشاثش تحدش ٍ اًفؼبل.37

گفاقم، ایى اوث که  ن و به اؼحّاق ؾق هیاو هیؼىاوحن ٠كْ کً ی اهام اوث و هى آو هٙلب قا اهكول هی که ؾقباقهی[ؾوه]هٙلب 

 با یکی ال ؾو آ٨ّث 
 
 و ٠اؾجا

 
ٌىؾ. چًیى کاق بمقگی، آ٨اجی ؾاقؾ و آ٨ث  هىاشه هی» اي١٩ال«یا » جعْصك«چًیى ظكکث ٠ٝیمی، ه١مىال

 اوث.» اي١٩ال«یا » جعْصك«٘ىق که گ٩حن یکی ال ؾو آ٨ث  بمقگ چًیى ظكکث ٠ٝیمی با ایى اب١اؾ وویٟ هماو

ی  لعٝه ؼىاهؿ کاق بمقگی قا با ایى ٠ٝمث ايصام ؾهؿ، يحىايؿ يیالهای لهاو و لىالم هك لعٝه جعْصك ایى اوث که، کىی که هی

ليؿگی یٯ هلث قا ال ٬كآو بًٍاوؿ و بؽىاهؿ ؾق یٯ و١ٔیث ایىحا و بؿوو اي١ٙا٦، ظکن يمایؿ و کاق کًؿ و پیً بكوؾ. ایى، 

ؼىاهؿ ال هبايی اوالم و ٨٭ه اوالم، بكای بًای شاه١ه اوح٩اؾه کًؿ، به  اوث که، کىی که هیپفیك يیىث. ه١ًای جعْصك آو  اهکاو

ٜىاهك اظکام اکح٩ا يمایؿ و يحىايؿ کًٍ ٘بی١ی اظکام و ه١اق٦ اوالهی قا، ؾق آو شایی که ٬ابل کًٍ اوث، ؾقٮ کًؿ و بكای 

يؿ ٠الز و ؾوحىق قول قا يىؽه کًؿ و اقائه ؾهؿ. ایى، بالی يیال یٯ هلث و یٯ يٝام و یٯ کٍىق که يیال لعٝه به لعٝه اوث يحىا

 بمقگی اوث.

ای وشىؾ  ای که بكاوان اوالم، یا جٍکیل ٌؿه اوث، یا ؾق آیًؿه جٍکیل ؼىاهؿ ٌؿ، چًیى قوظیه های ویاویاگك ؾق قأن يٝام

 اوالم بؿيام ؼىاهؿ ٌؿ و هًبٟ ال یمال ه١اق٦ و اظکام اوالهی يؽى
 
اهًؿ جىايىث شاه١ه قا پیً ببكيؿ. اهام، ؾاٌحه باٌؿ، ی٭یًا

هایی که ٨٭های ٌی١ه و ؼىّؾ گكوه ٌی١ه، ؾق ؾيیای اوالم به ٬ؿقت و ظکىهث ؼىؾ قا ال ایى آ٨ث هبْكا کكؾ. به ؼا٘ك ٘ىل وال

 ی کٍايؿ.ؾوحكوی يؿاٌحًؿ و ٨٭ه ٌی١ه، یٯ ٨٭ّه ٤یك ظکىهحی و ٨٭ّه ٨كؾی بىؾ، اهام بمقگىاق، ٨٭ه ٌی١ه قا به ومث ٨٭ه ظکىهح

الٞ ؾاقيؿ، ؾق هیاو کحب ٨٭هی ٌی١ه، بىیاقی ال هباظری که هكبىٖ به اؾاقه ْ٘ ی  ی کٍىقيؿ هرل هىؤله همچًاو که اهل ٨ى ا

کًؿ چًؿ ٬كو اوث که  ی ظىبه و چیمهایی که با کاقهای شم١ی و ؾاٌحّى ٬ؿقت ویاوی اقجباٖ پیؿا هی ظکىهث، هىؤله

ی  وایل هن ؾق کحب ٨٭هی ٌی١ه، هىقؾ ج١ْكْ ٬كاق يگك٨حه اوث؛ هرل همیى هىؤلهشایٍاو ؼالی اوث. ب١ٕی ال آيها، ال ا

ی اواوی ؾق ٨٭ه اوالم اوث چًؿ ٬كو اوث که ال کحب ٨٭هی  ی شهاؾ که یٯ هىؤله ظکىهث. ب١ٕی هىائل هرل هىؤله

 حه اوث.اوحؿاللی ٌی١ه، بحؿقیس کًاق گفاٌحه ٌؿه و ؾق ا٤لب کحب ٨٭هی اوحؿاللی، هىقؾ جىشه ٬كاق يگك٨

ث هن ه١لىم اوث. ٨٭های ٌی١ه، ؾق ایى هىقؾ ج٭ّیك یا ٬ّىقی يکكؾه
ْ
ايؿ. بكای آيها، ایى هىائل هٙكض يبىؾه اوث. ٌی١ه،  ٠ل

ی ویاوی قا اؾاقه کًؿ. ظکىهحی ؾق اؼحیاق او يبىؾه اوث که شهاؾ  ؼىاوحه اوث شاه١ه ظکىهث يؿاٌحه اوث. ٨٭ه ٌی١ه، يمی

ث اوحًباٖ يمایؿ. لفا ٨٭ه ٌی١ه و کحب ٨٭هی ٌی١ه، بیٍحك ٨٭ه ٨كؾی بؽىاهؿ آو ظکىهث قا اؾاقه کً ًْ ؿ و اظکاهً قا ال کحاب و و

های هعؿوؾی ال ليؿگی اشحما٠ی، هرل هىائل هكبىٖ به ؼايىاؾه  ٨كؾ، یا ظْؿ اکرك ؾایكه  ی اهىق ؾیًی یٯ بىؾ؛ ٨٭هی که بكای اؾاقه

 و اهرال آو کاقُبكؾ ؾاٌث.

های اوالهی اوث. ی١ًی کحب ٨٭هّی ٨٭های اهاهْیه، ال لعاٚ ٠م٫، ال  جكیى ٨٭ه ه ٨٭ه ٌی١ه، ٠می٫ٌایؿ بٍىؾ به شكأت گ٩ث ک

های هؽحل٧،  جك اوث؛ اْها ایى هباظد و ایى گكایً ؾق لهیًه جك و ؾ٬ی٫ این، به ٘ىق ه١ْؿل ٠می٫ ای که ها ؾیؿه ی کحب ٨٭هی همه

 ؾق آو وشىؾ يؿاٌحه اوث.

                                                           
 .ۿ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون بیىث و ه٩حمیى والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ، ۻ.



 ۿۼ۽

 

 

ؼىاهؿ يٝام  ؾوقايی که ؼىؾ ؾق جب١یؿ بىؾ، به ومّث ٨٭ه اشحما٠ی و ٨٭ه ظکىهحی و ٨٭هی که هی اهام بمقگىاق، ٨٭ه ٌی١ه قا ال

ی ه٭ابل آو آ٨حی که  ها باٌؿ، کٍايؿ. ایى، ی١ًی ي٭ٙهها قا اؾاقه کًؿ و بایؿ پاوؽگىی هىائل کىچٯ و بمقگ هلثليؿگی هلث

يمىؾ اها با جىْشه به ایًکه یٯ  مقگىاق، هىائلی که به ٜاهك شمئی هیهای ٠مّك بابكکث اهام بگ٩حین جعْصك اوث. ظْحی ؾق اواؼك وال

ؾاؾ، بىیاق ههن بىؾ پیً آهؿ و ایٍاو بالهن يٍاو ؾاؾ که آو کىی که  گیكی قا به ٨٭های ٌی١ه يٍاو هی ؼٗ و یٯ َومث

ها قا اؾاقه کًؿ، بایىحی هلث ها وی ٠ٝیمی ال ايىاو ؼىاهؿ یٯ هلث یا هصمى٠ه ؼىاهؿ يٝام قا اؾاقه کًؿ؛ آو ٨٭هی که هی هی

های ویاوی، ا٬حّاؾی،  جىايؿ ؾق لهیًه بحىايؿ ٌكایٗ لهاو قا بًٍاوؿ و پاوػ هك يیالی قا ؾق هًگام آو يیال، به آو بؿهؿ و يمی

 پاوػ بگفاقؾ. ای قا بی ی هىائّل ليؿگی هكؾم، ي٭ٙه ٨كهًگی و همه

کًؿ، ایى اوث که آيها قا ؾچاق اي١٩ال و  ؾايًؿگاو اشحما٠ات قا جهؿیؿ هیآ٨ث ؾوهی که ؾق چًیى هىاقؾی، هىئىالو و قهبكاو و گك 

ی ؾیگكاو ٬كاق ؾهًؿ. اهام بمقگىاق، ؾق ه٭ابل ایى آ٨ث ؾوم هن هرل  ؼىؾباؼحگی کًًؿ و و ؾق هىٟٔ جؤذیكپفیكّی ياؼىاوحه ال اقاؾه

 ۻ کىه ایىحاؾ.

 ّبایدبد سٍاثي ػبلن دٍػتبًِ ثب دٍلت.38

؛ هگك اوحرًاهایی که هكکؿام اوحؿاللی ٬ىی پٍث وكي بىؾ. اهام ]ؾاٌحًؿ[هاایصاؾ قوابٗ والن ؾووحايه با ؾولثاِكاق بك ]اهام[ 

ی با  ها بكؼىقؾاق ٌىؾ. البحه قابٙهجىايؿ و بایؿ ال قوابٗ والمی با ؾولث به ها یاؾ ؾاؾيؿ که شمهىقی اوالهی، ؾق وٙط ٠الن هی

ا یٯ ؾولث اوحکباقی و هحصاول و ٜالن اوث و با اوالم و شمهىقی اوالهی ؾق ظال اهكیکا هكؾوؾ اوث؛ به وبب ایًکه آهكیک

ه و هعاقبه اوث. اقجباٖ با قژین ِهیىيیىحی و يیم اقجباٖ با قژین يژاؾپكوث آ٨كی٭ای شًىبی هكؾوؾ اوث؛ اها قابٙه با  ۼ ه١أق

 ۽اقجباٖ اوث. ها، بىحه به هّالط يٝام شمهىقی اوالهی اوث و اِل بك ایصاؾی ؾولث ب٭یه

 ثبصگـت ثِ اػالم ًبة.39

٠ًىاو یٯ ٬ؿقؾايی و جصلیل ال گفٌحه  ای که ؾق ایًصا بایؿ هىقؾ جىْشه باٌؿ، ایى اوث که جصلیل ال اهام بمقگىاق ها ٨٭ٗ به يکحه

ْٗ و قاهی اوث که اهام بمقگىاق با اي٭الب ؼىؾ، با ٬یام ؼىؾ، ی ؼىؾ، با  با ویكه يیىث، بلکه به ه١ًای اِكاق و پا٨ٍاقی بك آو ؼ

٠ًىاو یٯ  ٠ًىاو یٯ الگى، به ی هىلماياو ٠الن با٬ی گفاٌث. اهام به ی ؼىؾ، بكای هلث ایكاو و همه ياهه های ؼىؾ، با وِیثؾقن

ن، به
ْ
ی ها ظٕىق ؾاقؾ. شىن او يیىث، اها ٨کك او هىث، قاه او هىث، ؾقن او  ٠ًىاو یٯ قهبك، ؾق ـهى ها و ؾق وا١٬یث شاه١ه ه١ل

ی هىلماياو ٠الن به آو اظحیاز ؾاقيؿ؛ ؾیكول هن اظحیاز ؾاٌحًؿ،  و ایى ؾقن، هماو چیمی اوث که هلث ایكاو و همه هىث

ْٗ اهام ليؿه اوث، ايگٍث اٌاقه ی اهام شلّى چٍن همه  اهكول هن اظحیاز ؾاقيؿ. لفا ؾقن اهام ليؿه اوث، قاه اهام ليؿه اوث، ؼ

هىلماياو ٠الن ؼالِه کًین، ایى ؼالِه ٠باقت اوث ال بالگٍث به اوالم ياب؛ اوالهی  اوث. اگك ها بؽىاهین ایى ؾقن قا بكای

 ۾ها همه چیم قا به اقه٥او آوقؾ.جىايؿ بكای هكؾم و هلث که هی

هاوث.  ها ایىیپیام اهام بمقگىاق ها به هىلماياو ایى بىؾ: ٘كؾ اشايب، ٘كؾ ؾٌمًاو هىلمیى و ؾٌمًاو اوالم. اهكول هن گك٨حاق

ث، ال ٠٭بهل
ْ
کًین که  ها يصات ؾاؾه اوث. ها اْؾ٠ا يمیهايؿگی، ال جب١ْیث ٬ؿقت ث ایكاو ایى قاه قا آلهایً کكؾه و ؼىؾ قا ال ـل

این و جا آؼك بكای جعْ٭٫  کًین که ؾق ایى قاه جالي کكؾه این يٝام اوالهی کاهل قا ؾق کٍىقهاو به وشىؾ آوقین؛ اها اؾ٠ا هی جىايىحه

کًؿ. هلث ایكاو و  يٍیًی يمی ها ٠٭بهی هصاهؿت و جالي ؼىاهین کكؾ. هلث ایكاو ؾق ه٭ابل جهؿیؿ ٬ؿقتظاکمیث کاهل اوال

ْٗ اوالهی  های بمقگ و قاهگٍایی بكای ؼىؾٌاو هی های اهام قا، جىِیه هىئىالو کٍىق، جىِیه ؾايًؿ. يٝام اوالهی ایى اوث، ؼ

ه هىئىالو کٍىق هىئىالو اهىق ؾاؼایى اوث. بعمؿ
ْ
لی، هىئىالو ویاوث ؼاقشی، هىئىالو کاقهای ههن کىايی هىحًؿ که الل

ْٗ اهام ه١ح٭ؿيؿ و بكای آو جالي و هصاهؿت هی  کًًؿ.  به قاه اهام و به ؼ

                                                           
 .٧٦۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻاهام ؼمیًیٕقهٔ، . بیايات ؾق اشحماٞ باٌکىه لائكاو هك٬ؿ هٙهك ظٕكت ۻ

ِن ۼ
ْ
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 اػٌبی احؼبع دسن اهت اػالهی ثِ هؼلوبًبى.41

ها ؾق هك شای ؾيیا که بىؾيؿ، ٬بل ال ایى، هىلماو .ها اظىان ؾقٮ اهث اوالهی ؾاؾبمقگ او ایى بىؾ که به هىلماو ]ؾیگك[ کاق

ها ؾق ا٬ّای آویا جا ٬لب ی هىلماو ٌؿ. اهكول همه چیمی به يام اهث اوالهی بكایٍاو هٙكض يبىؾ و یا اِال  شؿی جل٭ی يمی

هام ی شهايّی بمقگ به يام اهث اوالهی هىحًؿ. ا کًًؿ که شمو یٯ شاه١ه آ٨كی٭ا و جمام ؼاوقهیايه و ؾق اقوپا و اهكیکا، اظىان هی

.اظىان ١ٌىق يىبث به اهث اوالهی قا ایصاؾ کكؾ، که بمقگحكیى ظكبه بكای ؾ٨اٞ ال شىاهٟ اوالهی ؾق ه٭ابل اوحکباق اوث
 ۻ

 ّبى هؼلوبىاحیبى َّیّت اػالهى دس هلت.41

٤یك اوالهی های ؾولث». هى هىلماين«کٍیؿ بگىیؿ  هىلماياو قا ال ؼىؾ بیگايه کكؾه بىؾيؿ. هىلماو ؾق ا٘كا٦ ؾيیا ؼصالث هی

و ْٔؿ اوالهی، ؾق کٍىقهای ؼىؾ و١ٔیحی به وشىؾ آوقؾه بىؾيؿ که هیچ شىاّو اهكولی، بىیی ال اوالم ظه يکًؿ و ؼبكی ال 

٫ به يىل گفٌحه ه١ك٨ی هی
ْ
ؾق شىاهٟ هؿقو، » اوالم ُهكؾ؛ ق٨ث؛ جمام ٌؿ.«گ٩حًؿ  کكؾيؿ. هی اوالم يؿاٌحه باٌؿ. اوالم قا هح١ل

ی و هحمْؿو ؾيیا
ْ
، کاقی کكؾه بىؾيؿ که هىلماياو شكأت ابكال هىلمايی ؼىؾ قا يؿاٌحًؿ. یا ٠مل به اوالم قا، به کلی جكٮ هحك٬

 ؾاؾيؿ، ؾق ؼ٩ا و با جكن و وظٍث بىؾ. کكؾيؿ یا اگك هن ايصام هی هی

کٍىقهای اوالهی هن، ؤٟ بهحكی يؿاٌحًؿ. یٯ قئیه کٍىق اوالهی، ؾق یٯ هصمٟ شهايی قإوای کٍىقها، ؼصالث 

ه«کٍیؿ ي٫ٙ ؼىؾ قا با  یه
ْ
کكؾيؿ و  های اوالم، ٌكم هی ٌمكؾيؿٖ ال اوالم و يٍايه ٌكوٞ کًؿٖ ایى قا ٠یب و اقجصاٞ هی» بىن الل

جكویؿيؿ،  ٠ىاهل اوحکباق که ٔكبث و ویلی اوالم قا ؾق اوایل و اواوٗ ؾوقاو اوحکباق و اوح١ماق ؼىقؾه بىؾيؿ و ال اوالم هی

 کكؾيؿ. قا ؾق هكؾم ج٭ىیث هی اظىاّن کًاق گفاٌحّى اوالم

آیؿ که یٯ  ایؿ، یاؾجاو هی ٘ىق بىؾ. بكاؾقاو و ؼىاهكاوٖ کؿام یٯ ال ٌما که آو ؾوقاو قا ؾقٮ کكؾه ؾق کٍىق ؼىؾ ها ایكاو هن همیى

 ها یا ؾق هیؿايی ؾق ووٗ ٌهك يمالهىلماو، شكأت کًؿ ؾق ظٕىق شما٠حی ؾق ٤یك هىصؿ يمال بؽىايؿ؟ اگك کىی ؾق ٨كوؾگاه

ها، اوالم ٬اچا٪ بىؾ. ؾق  کكؾيؿ. اوالم قا بحؿقیس ٬اچا٪ کكؾه بىؾيؿ. ؾق وكبالؼايه گ٩ث، او قا هىؽكه هی ؼىايؿ یا اـاو هی هی

٘ىق بىؾ.  ها جا و٬حی یٯ گكوه هىلماو هباقل به وشىؾ يیاهؿه بىؾ، اوالم و يمال ؼىايؿو ٬اچا٪ بىؾ. همه شای ؾيیا ایىؾايٍگاه

    ی یكاو هن بؿجك بىؾ. پیام بمقگ اي٭الب ها، اظیای هىْیث اوالهی ؾق هلحهای هىلماو بىؾ. اهكول همهب١ٕی شاها، ظْحی ال ا

کًًؿ. اهكول ؾق ٬لب اقوپا، ؾؼحك  به هىلمايی ؼىؾٌاو ا٨حؽاق هی -ا٠ن ال اقوپا، اهكیکا و آویا -های هىلماو، ؾق هكشای ؾيیاهلث

اهكول هلحی هرل هلث بىوًی » ؼىاهن با ظصاب به هؿقوه بكوم. هى هىلماين و هی«گىیؿ:  کًؿ و هی ی ؾبىحايی ا٨حؽاق هی هعْصبه

ؼىاقت ». هى هىلماين«گىیؿ:  ایىحؿ و هی هكلگىیى، ؾق ٬لب اقوپا، با وشىؾ ایى همه ؾٌمًی و ٨ٍاقی که ٠لیه آو هىث، هی

قهای اوالهی، به ؼا٘ك گكایً ایىحؿ. قإوای کٍى ؼىقؾ؛ ولی هی کًؿ، چىبً قا هن هی ایى هىلمايی قا هن جعْمل هی

هلحهایٍاو به اوالم، هصبىقيؿ اٜهاق هىلمايی کًًؿ و ؾم ال هىلمايی بميًؿ. اهكول قإوای اوحکباقی کٍىقهای هىحکبك هن، 

گىیًؿ و  البحه ؾقو٢ هی» ؾاق اوالهین. ها با اوالم هىا٨٭ین و ٘ك٦«گىیًؿ:  بكای ایًکه ؾل هىلماياو قا به ؼىؾٌاو شلب کًًؿ، هی

ليًؿ. چكا؟ چىو اهكول اوالٓم ليؿه و هىْیث اوالهی، اقشمًؿ  گىیًؿ؛ اْها بكای جٝاهك هن که ٌؿه اوث، ایى ظك٦ قا هی به لباو هی

ؿ اوث و به ٨ٕل پكوقؾگاق، جا آو قول که ّهَكُه «  و بمقگ اوث. چىو اهكول اوالم ٠میم اوث. چىو اهكول ظكکات اوالهی قو به ٌق
ٓ

ّلُیٝ

یّى  ی الؿِّ
َ
ّه ٠َل

ِّ
ك اوالهی، قول به قول ؾق کٍىقها ٬ىیۼ»ُکل

ْ
جك ؼىاهؿ ٌؿ. آو و٬ث که ایى  ، ایى ظكکث آلاؾی اوالهی و پیٍك٨ث ج٩ک

هایی ٠لیه اوالم  ی کىاو و شًاظهایی که ي٭ٍه اظىان هىلمايی و هىْیث اوالهی ؾق هلحها ليؿه ٌىؾ، و٬حی اوث که همه

بیًیؿ که ؾق همیى چًؿ قول ٬بل، یکی ال وكؾهؿاقاو قژین  کًًؿ. لفا، ٌما هی ايؿ، اظىان ايموا، ٤كبث و وظٍث هی ٌکل ؾاؾه

ی  بله؛ ها باایًکه ؾق همه» جكوین. جكوین؛ ال بًیاؾگكایی اوالهی هی های ٠كب يمیها ال لٍکكها و اقجً«ِهیىيیىحی گ٩حه بىؾ 
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کًؿ، همیى بیؿاقّی  ها قا هی٠الز ِهیىيیىثهىائل با ؾٌمى ِهیىيیىحی هؽال٩ین، ؾق ایى یٯ ظك٦، با آيها هىا٨٭ین. آيچه 

 ۻ های هىلماو و بیؿاقی اوالهی اوث.جىايؿ وكلهیى ٨لىٙیى قا آلاؾ کًؿ، بیؿاقی هلث اوالهی اوث و به. آيچه هی

 ّبهؼٌب ثخـیذى ثِ اسصؽ اًؼبى.42

های هكؾم، اِل و  يیىث، جىؾه ی آو هعؿوؾ به ایكاو هن ی اهام ها آ٤ال ٌؿه اوث و ؾایكه وویله ؾق ؾوقاو شؿیؿی که به

های لیاؾی قا وكا٢ ؾاقین که  کًًؿ. ؾق گفٌحه، ها اي٭الب ها قا هؿایث هیايؿ و آيها هىحًؿ که شكیاو گیكيؿه کًًؿه و جّمین ج١ییى

المللی،  ها وال ب١ؿ ال شًگ ؾوم بیىکًؿ. اهكول، ؾق ؾيیایی که ؾه با اظىاوات هكؾم به پیً ق٨حه اوث؛ اها اهكول ؤٟ ٨ك٪ هی

های ی ٬ؿقت های آيها باًٌؿ و ؾق ه٭ابل اقاؾه ی هكؾم ؾيیا قا ٠اؾت ؾاؾه بىؾيؿ که جىلین ؼىاوحه های هىلٗ بك ٠الن، همه٬ؿقت

های هیلیىيی  بیًیؿ که ؾق کٍىقهای اقوپای ٌك٬ی، جىؾه ای ال ؼىؾٌاو بكول يؿهًؿ، ياگهاو ٌما هی شهايی ظك٨ی يميًؿ و اقاؾه

ه کًًؿ و به هیؿاو هی کی ظكکث هیهكؾم، با هماو وب ٌاهی واقؾ  ی با قژین وحن آیًؿ که هلث هىلماو ها، ؾق ه٭ابله و ه١أق

ی ايىايّی ایى ؾوقاو و ٠ّك شؿیؿ، ٠باقت ال پیكولی ؼىو بك ٌمٍیك اوث؛ ی١ًی ؾق ایى  هیؿاو ٌؿيؿ. به ج١بیك ؾیگك، هٍؽّه

ؾم بؿوو جصهیمات و والض، ٨٭ٗ با شىن و شاو ؼىؾٌاو به هیؿاو آهؿيؿ و ؾوقاو شؿیؿ همچًاو که ؾق ایكاو اج٩ا٪ ا٨حاؾ آظاؾ هك 

های هكؾم،  یی اوث. ٬ؿقت ظٕىق جىؾه ٌؿه ٨ٕا قا بك ظکىهث ٤اِب و ٜالن جًگ کكؾيؿ. ایى قوي، اهكول ؾق ؾيیا قوي ًٌاؼحه

 ۼو لى بؿوو والض، اهكول ؾق ؾيیا ه١لىم ٌؿه اوث.

 فشدی حکبمّبی غلي دس ثبة اخالق اثٌبل ثبٍس.43

ؾق ؾيیا پفیك٨حه ٌؿه اوث کـه کىـايی کـه ؾق قأن اشحما٠ـات  .او، ابٙال باوقهای ٤لٗ ؾق باب اؼال٪ ٨كؾی ظکام بىؾ ]ؾیگك[کاق

گكایـی،  گیكيؿ، اؼال٪ ٨كؾّی ؼاِی ؾاٌـحه باٌـًؿٖ جکبـك وقلیـؿو، بكؼـىقؾاق بـىؾو ال ليـؿگی قاظـث و هىـك٨ايه، جصمـل ٬كاق هی

گیكيـؿ،  ل ایًها، چیمهایی اوث که هكؾم ؾيیا ٬بىل کكؾيؿ که کىايی که ؾق قأن ظکىهحهـا ٬ـكاق هـیؼىؾقأیی و ؼىؾؼىاهی و اهرا

هـا هؽ٩ـی  کكؾيؿ و ؾق ؾؼمه ایى اؼال٪ قا ؾاٌحه باًٌؿ. ظْحی ؾق کٍىقهای اي٭البی، اي٭البیىيی که جا ؾیكول لیك چاؾقها ليؿگی هی

کًـؿ و همـاو  ٌـىؾ و اؼـال٪ ظکىهحیٍـاو ج٥ییـك هـی او ٠ـىْ هـیقوًؿ، ؤٟ ليؿگیٍ ٌؿيؿ، به هصكؾ ایًکه به ظکىهث هی هی

ایـن؛ بـكای هـكؾم هـن  ی وال٘یى و قإوای ٠الن ؾاٌحًؿٖ ها ال يمؾیٯ چًـیى چیـمی قا ؾیـؿه گیكيؿ که ب٭یه و١ٔیحی قا به ؼىؾ هی

 ۽.ی ج١صب يیىث هایه

 ثیذاسی اػالهی .44

٭الب، و قاه او قاه ایى اي٭الب، و اهؿا٦ او اهؿا٦ ایى اي٭الب اهام ؼمیًی، یٯ ظ٭ی٭ث همیٍه ليؿه اوث. يام او پكچن ایى اي

ی ٨یاْ آو هىشىؾ هلکىجی ویكاب ٌؿه و ٠مت و کكاهث اوالهی و ايىايی ؼىؾ قا  اوث. اهث اهام و ٌاگكؾاو او که ال وكچٍمه

اي٭البی آو ٬ائؿ ٠ٝین قا  ی ج١الین های ٤یك هىلماو، يىؽههای ؾیگك، ظْحی هلثايؿ، اکًىو ٌاهؿ آيًؿ که هلث ؾق آو شىحه

ی ؾوقاو، هىلماياو ؾق همه شا  ايؿ. اهكول به بكکث يهٕث آو یگايه و ٠مت ؼىیً قا ؾق آو یا٨حه  ی يصات ؼىؾ ؾايىحه و آلاؾی هایه

ی ؼىو بك  ها اقلي ٬یام هلی قا ؾقیا٨حه و ٤لبهی ٜالمايه، قو به ویكايی يهاؾه اوث. هلث های ولٙهايؿ و کاغ اهپكاجىقی بیؿاق ٌؿه

 ۾ايؿ. کًًؿ و همه ؾق همه شا، چٍن به هلث ه٭اوم و يىحىه ایكاو ؾوؼحه ٌمٍیك قا جصكبه هی

                                                           
 .۾٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻ. بیايات ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام ؼمیًیٕقهٔ ؾق هك٬ؿ هٙهك، ۻ
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 .٦٨۽ۻ/۾ۺ/۽ۼی جهكاو، های يمالشم١ه. ؼٙبه۽
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٬بل ال اي٭الب اوالهی، ؾق بىیاقی ال کٍىقها و ال شمله کٍىقهای  .، ایصاؾ يهٕث اوالهی ؾق ٠الن بىؾ[اهام ٕقهٔ ]ؾیگك کاق

ٌؿيؿ؛ اها ب١ؿ ال اي٭الب اوالهی،  های چپ واقؾ هیؿاو هیها، با ایؿئىلىژی٘لب ها و آلاؾیها و ياقأیوها و شىااوالهی، گكوه

یی ال ؾيیای وویٟ اوالم که شم١یث یا گكوهی به  های آلاؾیبؽً، اوالم ٌؿ. اهكول ؾق هك ي٭ٙهها و يهٕثپایه و هبًای ظكکث

 ۻ.ی کاق و اهیؿ و قکًٍاو، ج٩کك اوالهی اوث کًًؿ، هبًا و ٬ا٠ؿه یی آلاؾیؽىاهی و ٔؿیث با اوحکباق ظكکث ه ايگیمه

 گؼتشؽ اػتمبد ٍ ثبٍسّبى هزّجى.46

ی بٍكی  ی شهايی ایى بىؾ که ؾیى و ه١ًىیث قا بکلی ال ليؿگی هكؾم ظف٦ کًؿ و شاه١ه ب١ؿ ال آيکه ویاوث ٬ؿقت و يٝام ولٙه 

ها ٠که آو ویاوث های الهی جكبیث يمایؿ، ایى ؾوقاو شؿیؿ، ؾقوث بهليا٠ح٭اؾ به اق  ایماو و بی ؾیى و بی ی بی قا یٯ شاه١ه

٠مل کكؾه اوث. يه ٨٭ٗ ؾق ایكاو یا ؾق کٍىقهای اوالهی، هكؾم به باوقهای ؾیًی بكگٍحًؿ، بلکه ؾق وٙط شهاو و ؾق هیاو 

ؿ کكؾه شىاه١ی که ؾه  اوث.ها وال ٔؿ هفهب ليؿگی کكؾه بىؾيؿ، ا٠ح٭اؾ هفهبی و گكایً ه١ًىی ٌق

جك با ٨ٙكت بٍك باٌؿ،  جك و هًٙب٫ جك و والن جك و ؼالُ ی ایى ظكکث، به ایى جكجیب ؼىاهؿ بىؾ که هكشا ه١ًىیحی ٠می٫ البحه آیًؿه

آهؿ و هىقؾ اوحهما ٬كاق ؾاؾه  ها ؼىاهؿ ؾاٌث. آو قولی که ؾیى و ه١ًىیث، ٔؿ اقلي به ظىاب هیی بیٍحكی بكای هلث شاـبه

ایمايی و جهی بىؾو ال ا٠ح٭اؾ ه١ًىی، یٯ ٔؿ اقلي اوث. ؾق بىیاقی ال ي٭اٖ ٠الن، ایى کاق  ؾیًی و بی بیٌؿ، گفٌث. اهكول،  هی

های ٠ّك شؿیؿی اوث که ایى هكؾ بمقگ، پكچن آو قا یايصام گك٨حه و ؾق بىیاقی ؾیگك هن ايصام ؼىاهؿ گك٨ث. ایى، یکی ال ویژگ

 ۼها قا به آو هحىشه کكؾ.ی آو قا وكؾاؾ و ؾل ؾا٠یه کكؾ، که کىی باوق يمی ؾق ؾيیا بكا٨كاٌث و ؾقظالی

 هجبسصُ ثب هؼتکجشاى خْبى .47

 ؾق شبهه
 
کكؾ. ایى اوث که اهام ؾق ای يمی المللی و هىحکبكاو ٬كاق ؾاٌث، هیچ هالظٝه ی هؽال٧ ٬لؿقاو بیى اهام ِكیعا

ی هٝلىهاو بىؾ؛ ِكیط و بؿوو هالظٝه و  ق شبهههای لوقگىی ٠الن با هٝلىهاو، ؾی هیاو ٬لؿقاو و هىحکبكاو و ٬ؿقت ه٭ابله

بكای » ٌیٙاو بمقگ«ی  ؾاق شْؿیِّ هٝلىهاو شهاو بىؾ. اهام با هىحکبكیى وّك آٌحی يؿاٌث. واژه ج٭ْیه ایى قا بیاو هیکكؾ. ٘ك٦ بی

ث. و٬حی ٌما یٯ کىی آهكیکا، یٯ ابؿاٞ ٠صیبی ال وىی اهام بىؾ. اهحؿاؾ ه١ك٨حی و ٠ملی ایى ج١بیك ٌیٙاو بمقگ ؼیلی لیاؾ او

قا، یٯ ؾوحگاهی قا ٌیٙاو ؾايىحیؿ، ه١لىم اوث که بایؿ ق٨حاق ٌما ؾق ه٭ابل او چگىيه باٌؿ، بایؿ اظىاوات ٌما يىبث به او 

بكؾ، هن ال بى چگىيه باٌؿ؛ اهام جا قول آؼك، يىبث به آهكیکا همیى اظىان قا ؾاٌث؛ ٠ًىاو ٌیٙاو بمقگ قا، هن به کاق هی

ی قژین  کًًؿه ی ج٥فیه کكؾيؿ که آهكیکا ٠٭بهبه ایى ه١ًا ؾاٌث. ؾق ه٭ابل ال اْول اي٭الب کىايی بىؾيؿ که جىْشه يمی ؾيؿاو ا٠ح٭اؾ

ث ایكاو قژین ٘ا٤ىت قا وا٬ٗ کكؾيؿ، اْها کىايی بىؾيؿ آو قول که با ظٕىق  وویله ٘ا٤ىجی اوث که به
ْ
ث ایكاو بكا٨حاؾ. هل

ْ
ی هل

ی ؾولث  ؾق ؾاؼل کٍىق هىا٫٨ بىؾيؿٖ اؼحال٦ ٠مؿه -ظْحی ١ْ٨الْیث بكؼی ال يهاؾهای آهكیکایی -ها، با ١ْ٨الْیث آيها آهكیکایی

ث با اهام بمقگىاق وك ایى ٬ْٕیه بىؾ؛ ها ال يمؾیٯ هی
ْ
ی قژین ٘ا٤ىت بىؾ؛  کًًؿه کكؾيؿ که آهكیکا ج٥فیهؾیؿین. آيها جىْشه يمیهى٬

کًًؿه هًىل با٬ی اوث، ١ْ٨ال اوث، اگك به او هیؿاو ؾاؾه ٌىؾ، هصال ؾاؾه  هایى قژین ظاال بكا٨حاؾه اوث اْها آو ؾوحگاه ج٥فی

ٌىؾ، ؾوباقه ه٥ٍىل ؼىاهؿ ٌؿ و ٔكبه ؼىاهؿ لؾ و ي٭اٖ ٧١ٔ قا شىحصى ؼىاهؿ کكؾ و ال آو ي٭اٖ ٧١ٔ واقؾ ؼىاهؿ ٌؿ؛ ایى قا 

ی شاوىوی ياٌی ال همیى يگاه و همیى  اليه ی ی هىئله گیكی اهام ؾق لهیًه ؾیؿ، لفا هىٟٔکكؾيؿ. اهام ایى قا هیجىْشه يمی

ؼىاهین کىايی قا ٌماجث و هالهث اي قا ؼىقؾيؿ که ظاال يمی ؾیؿگاه بىؾ. ؾق ؾيیا کىايی به ایى ي٭ٙه جىْشه يکكؾيؿ و ٔكبه

ی آيها قا  ٠٭به[  های هكجصٟ و هىحکبك قا وا٬ٗ کكؾيؿ، ]ولی ؼا٘ك ایًکه قژین ای اوث که ب١ٕی ؼىقؾيؿ، به کًین؛ اْها ایى ٔكبه

کا ياؾیؿه گك٨حًؿ. اهام ایى ٠٭به قا ال قول اْول ؾیؿ، با آو ه٭ابله کكؾ؛ لفا جا آؼك، اهام ٠لیه آهكیکا و ؾوحگاه ویاوی و اهًْیحی آهكی

 ۽هىٟٔ ؾاٌث.
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یى ٬ْىت و ٠مت بؽٍیؿ. ؾٌمًاو اوالم، اوالم قا جىايؿ آو قا ايکاق کًؿ، که اهام بمقگىاق ها به اوالم و هىلم هیچ ه٩ًّی يمی

های هىلماو چه بكوؿ به ٤یك آيها ی ٠مل، بلکه ال ـهى هلث ؼىاوحًؿ. آيها جالي کكؾه بىؾيؿ جا اوالم قا ال ِعًه ١ٔی٧ هی

اوحکباق و های ٨اوؿ و وابىحه، با ؼاقز کًًؿ؛ هحؤو٩ايه جا ظؿوؾ لیاؾی هن هى٫٨ ٌؿه بىؾيؿ. ؾق ایى ویاوث پلیؿ، ظکىهث

 ۻی شهايی ؾٌمًاو اوالم هماهًگی کاهل ؾاٌحًؿ. ٌبکه

ای ال ؾيیا اظىان ٠ْمت  ی ٠الن ٠میم کكؾ. اهكول، هىلماياو شهاو ؾق هك ي٭ٙه ی اهام بمقگىاق ها، هىلماياو قا ؾق هك ي٭ٙه يىؽه

او ال هىلمايی ؼىؾ اظىان کكؾ؛ اها اهكول هىلم کًًؿ. قولی بىؾ که هىلماو ال هىلمايی ؼىؾ اظىان وكٌکىحگی هی هی

 ها، کلْیات ظكکث اهام بمقگىاق هاوث. کًؿ. ایى وكبلًؿی و ٠ْمت هی

جك  ؼىاهؿ ایى قاه ٠ْمت قا ؾيبال کًؿ، بایؿ یاؾ و يام اهام قا قول به قول ليؿه ٘ىق اوث. هلث ها اگك هی ؾق ؾاؼل کٍىق ها يیم همیى

٬ْیث ؼىؾي، ایكاو قا بىالؾ که هایهؼىاهؿ به بكکث بالواو جىايا و اب کًؿ. اگك هلث هی
ْ

ها و کٍىقها ی هلث ی ٤بٙه حکاق و ؼال

های ٤ا٨ل، همکى اوث ؼیال کًًؿ یا جبلی٣ يمایًؿ که قاه اهام باٌؿ، بایؿ قول به قول به ؾوحىقات اهام بیٍحك جىْشه کًؿ. ب١ٕی ؾل

ْٗ اهام، ه١ًىْیات و آؼكت قا بكای هكؾم جؤهیى هی ها، ؾيیا ٌىؾٖ ایى، ؼٙاوث. قاه ؼؿا بكای ايىاو و آباؾ يمیکًؿ؛ اها ؾيیایٍا و ؼ

کًؿ. قاه ؼؿا  ؾاقؾ و کن هی کًؿ و ٨ٍاق جعمیل ؾٌمى قا ال وك آيها بكهی کًؿ؛ ليؿگی قا ٌیكیى و آواو هی و آؼكت قا آباؾ هی

 گىيه اوث و قاه اهام يیم همیى قاه ؼؿاوث. ایى

ی هیهلث ایكاو، ٠ْمت و ق٨اه و قوو٩یؿی ؾيیا و و ْٙ جىايؿ پیؿا کًؿ که اهام بمقگىاق  ١اؾت و کمال ه١ًىی و اؼكوی قا ؾق قاه هماو ؼ

ث ؾاؾ جا جىايىث ایى قاه قا بكای  و قهبك ٠ٝین ؤو او، پیً پای ایى هلث گفاٌث. ؼؿای هح١ال، ؾه وال هن به او ههلث و ٨ِك
ْ

الٍ

ه ج١الی ٠لیه ي٭ٙه
ْ
ىاو الل  ۼ پًهاو و هٍکىکی وشىؾ يؿاقؾ. ایى، قاه هلث ایكاو اوث.ی  هكؾم جبییى کًؿ. ؾق کلمات اهام ٔق

 ّبى خْبًى ػلٌِ ًدبت اص ؿشّ.49

های ه١ًىی و با ا٠حماؾي به ایى ؾوقاو شؿیؿ که اهام ها آو قا با ٬یام و ایىحاؾگی و اجکال به ؼؿا و جکكین و ج١ٝین يىبث به اقلي

ه هلث
ْ
های بمقگ هاْؾی شهايی های شهايی يصات ؼىاهؿ ؾاؾ و ؾوقاو لوال ٬ؿقت ٙهها قا ال ٌْك ولآظاؾ هكؾم آ٤ال کكؾ، او ٌاء الل

قا يمؾیٯ ؼىاهؿ کكؾ. ایى، ال بكکات آو بمقگىاق اوث. هلث ها، پٍث وك قهبك با٠ٝمث و اوحرًایی ؼىؾ، اولیى هلحی بىؾ که ٬ؿم 

های ؾيیا، ٌاهؿی بك ِؿ٪ ایى اؾ٠اها هلثهای آو قا هىحعکن کكؾ و با ه٭اوهث ؼىؾ، بكای  ؾق ایى ؾوقاو شؿیؿ گفاٌث و پایه

 ٌؿ.

 اػالهی ٍحذت.51

ث ایكاو ایى بّیكت، ایى آگاهی، ایى ه١ك٨ث واال قا یا٨حه اوث که بؿايؿ هّلعث آیًؿه
ْ
ی کٍىقي بىحگی  اهكول بعمؿالله هل

ث
ْ
کًًؿ،  کًًؿ، و١ی هی کىًٌ هیکًًؿ کىايی،  های هىلماو و با کٍىقهای ؾیگك. البْحه جالي هیؾاقؾ به اْجعاؾ اوالهی، با هل

ث ها اهكول ٨همیؿه اوث. ایى ٨كیاؾ اهام
ْ
ث بعمؿالله ایى قا هل

ْ
  اؼحالل ایصاؾ کًًؿ، بؿبیًی ایصاؾ کًًؿ، ووىوه بکًًؿ لکى هل

گاه کاق ؼىؾ قا کكؾ، هكؾم ها آ  -ی وظؿت ال ٬بل ال پیكولی اي٭الب، ب١ؿ هن ال آ٤ال جٍکیل يٝام اوالهی به هىئله -بمقگىاق ها

  اوالهی  ي٭اٖ ٠الن، به اْهث اوالهی بیًؿیًٍؿ، به وظؿت ی هىلماياو ؾق ا٬ّی ی همه اوث. اهكول بایؿ همه ٌؿيؿ؛ ایى وٜی٩ه

بیًؿیًٍؿ؛ اگك ها به اْهث اوالهی ٨کك کكؾین، هًا٨ٟ کٍىقهایماو هن جؤهیى ؼىاهؿ ٌؿ. هّلعث ؾٌمى ایى اوث که ها قا ال هن 
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بمقگىاق ها   اهام ۻکًؿ، ال کٍىق ؾیگكی یاقگیكی کًؿ؛ هّلعث ؾٌمى ؾق ایى اوث، ها يبایؿ بگفاقین.شؿا کًؿ، به یٯ کٍىق ظمله 

.کكؾ اِكاق هی  اوالهی  ی وظؿت ال اول بك ٬ٕیه
ۼ



ىاو الله ج١الی ٠لیه جعْ٭٫ پیؿا کكؾ، ایى بىؾ که ایام والؾت  ی اي٭الب که به بكکث ـهى بیؿاق اهام یکی ال ِؿ٬ات شاقیه  قاظل ٔق

الة و الْىالم، به ٠ًىاو ایام وظؿت ه١ك٨ی ٌؿ. ال ایى شهث ایى هىئله شالب اوث که وظؿت ّْ   يبْی اکكم ٠لیه و ٠لی آله ال

 ایى آقلو قا ؾاقيؿ، ب١ٕی هن یٯ ظك٨ی هی  اوالهی
 
ی لىايی اوث. به هك ِىقت ایى آقلو،  ليًؿ؛ ل٭ل٭ه یٯ آقلووث. ب١ٕی وا١٬ا

یٯ قاه ٠ملی اللم ؾاقؾ.

کًین،  های ٠ملی بكای ایى ه٭ّىؾ و ایى آقلو ٨کك هیکه ها به قاه کًؿ و و٬حی قلویی بؿوو هصاهؿت و جالي جعْ٭٫ پیؿا يمیهیچ آ

ؤو ٠الن ؼل٭ث، ی١ًی وشىؾ هباقٮ پیاهبك گكاهی و هكکمْیث ایى بمقگىاق  ها و بمقگحكیى یکی ال بهحكیى
ْ

ها، همیى ٌؽّیث ٠ٝین الٍ

هىلمیى اوث. ؾق بیى ظ٭ای٫ و ه١اق٦ اوالهی، چیمی که به ایى ِىقت هىقؾ جىا٫٨ آقاء و ٠٭ایؿ و ی  بكای ٠ىا٧٘ و ٠٭ایؿ ٠اْهه

ی هىلمیى باٌؿ، ٌایؿ يؿاٌحه باٌین یا ؼیلی ياؾق باٌؿ؛ چىو ٠ىا٧٘ هن ي٭ً لیاؾی ؾاقؾ. به ٤یك ال ب١ٕی  يیم ٠ىا٧٘ همه

ؾهًؿ و کاقی به هعْبث، جىْشه و  ا٧٘ چًؿاو اهمیث يمیی هىلمیى که به ٠ى های شؿاٌؿه ٌؿه ال ٠اْههها و شم١یثا٬لْیث

الة و الْىالم وكوکاق ؾاقيؿ. بًابكایى، وشىؾ ایى  جىْول يؿاقيؿ، ٠اْهه ّْ ی هىلمیى، با ٠ىا٧٘ يىبث به يبْی اکكم ٠لیه و ٠لی آله ال

 ۽جىايؿ هعىقی بكای وظؿت باٌؿ. بمقگىاق هی

 ایدبد ػیبػت ًبثَدی اػشائیل.51

 هن ًٌاؼحه بٍىؾ و اوح١ماقگكها آو قا بك ؾيیا و بك هًٙ٭ه جعمیل کًًؿ، ِهیىيیىثجا ٬بل ال ایً
 
ها ؾق ٨لىٙیى  که ایى قژین قوما

٠ًىاو یٯ يٝام ویاوی هك کاق جىايىحًؿ ايصام ؾاؾيؿ و هك ؼٍىيحی  های لیاؾی کكؾيؿ؛ لکى ایى ٌّث و ًٌ وال، به شًایث

ها ايصام ؾاؾيؿ؛ هیچ ابایی هن يؿاقيؿ؛ ایى ث به یٯ هكؾهی ايصام بؿهؿ، ایىجىايؿ يىب گًصیؿ که یٯ ؾولث هی که به ـهى هی

وا١٬یث قژین ِهیىيیىحی اوث؛ ٠الشی هن يؿاقؾ شم ال بیى ق٨حى ایى قژین. ال بیى ق٨حى قژین ِهیىيیىحی هن به هیچ وشه به 

اوكائیل بایؿ ال بیى «قگىاق هٙكض کكؾيؿ که بم   ٠ام کكؾو هكؾم یهىؾی ؾق آو هًٙ٭ه يیىث؛ ی١ًی ایى هًٙ٭ی که اهام ه١ًای ٬حل

یٯ ه٫ًٙ ايىايی اوث؛ ها والوکاق ٠ملی آو قا هن به ؾيیا اقائه کكؾین، که کىی هن يحىايىث هیچ ایكاؾ هًٙ٭ی بگیكؾ.  ۾،»بكوؾ

یٯ يٝكوًصی و شا هىحًؿ، شا هىحًؿ و هح١ل٫ به ؼىؾ ایىکًًؿ و اهل ایى ها گ٩حین ال ایى هكؾهی که ؾق ایى هًٙ٭ه ليؿگی هی

يٝكؼىاهی بٍىؾ؛ ی١ًی یٯ ق٨كايؿهی ايصام بگیكؾ، قژین ظاکن بك ایى هًٙ٭ه قا ق٨كايؿم ه١یى کًؿ، هكؾم ه١یى کًًؿ؛ ه١ًای ال 

٨همؿ و  کًؿ و هی بیى ق٨حى قژین ِهیىيیىحی ی١ًی ایى؛ والوکاق آو ایى اوث؛ یٯ کاقی اوث که ه٫ًٙ اهكول ؾيیا آو قا ؾقٮ هی

المللی ج١ییى کكؾین و ابكال  اوث ٠ملی. ها ظحی ٌکل آو قا هن ؾق اقجباٖ با والهاو هلل و ب١ٕی ال هكاشٟ بیى پىًؿؾ و کاقی هی

 ۿکكؾین، هعل بعد هن وا٬ٟ ٌؿ.

جىشه ویژه به هباقله با قژین ا٥ٌالگك ٬ؿن و قژین ٤اِب ِهیىيیىحی بىؾ. هباقله با اوكائیل، شایگاه ؼاِی ؾق ه٫ًٙ اهام ؾق قاه 

ی با  های هىلماو ٬ابل ا٤ماْ يبىؾ، هباقلهوشه بكای هلث هیچ ىهحی ؾاٌث. ال اهىقی که ؾق يٝك اهام اهث بهو قون ظک

ها پیً ال پیكولی اي٭الب، به ؾقوحی ها بىؾ؛ چىو اهام بمقگىاق، ي٭ً ویكايگك و هؽكب ایى قژین جعمیلی قا ال والِهیىيیىث

 ٦جٍؽیُ ؾاؾه بىؾيؿ.

                                                           
المللی وظؿت اوالهی ؾق والكول هیالؾ پیاهبك اکكم و اهام  . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو يٝام و هیهماياو بیىث و هٍحمیى ک٩ًكايه بیىۻ

 .۽٩۽ۻ/ ۺۻ/ ٩ۻ٠لیهمأ،  الله ش٩١ك ِاؾ٪ِٕلىات

 .ۿ٨۽ۻ/ ۺۻ/ ۿۼايؿیٍی ٠لمای ٌی١ه و اهل جىًى،  ات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق هنبیايۼ. 

 .۾٧۽ۻ/ۿۺ/۾ۼالمللی وظؿت اوالهی،  کًًؿه ؾق ک٩ًكايه بیى . بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىالو و کاقگماقاو يٝام و هیهماياو ؼاقشی ٌكکث۽

 .۾٧۽ۻ/ ۿۺ/ ۾ۼ، ۺ۽ۻ، َ ۿۻی اهام ٕقهٔ، ز  ِعی٩ه ۾.

 .۽٩۽ۻ/ ۿۺ/ ۻۺؾق ظىیًیه اهام ؼمیًی ٕقهٔ،  ۿ۽۾ۻايات ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو ؾق بیىث و پًصمیى قول هاه هباقٮ قهٕاو بی .ۿ

 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهامٕقهٔ،  ٦.



 ۻ۽۽

 

 

 اقتصادیپیشرفت و عدالت

 التلبد اػالهیهجبًی .1

کكؾم؛ گ٩حن ٬بل ال اي٭الب، ها با ب١ٕی ال ٨ٕال و ؾووحاو بعد ؾاٌحین؛  ی والیث ٨٭یه با ایٍاو ِعبث هی و٬ث ؾق باقه هى یٯ

ی ؾق باب ا٬حّاؾ يؿاقؾ. هك ٌیىه گ٩حًؿ اوالم ٌیىه ها هییب١ٕ ِْ  ٠ؿالث قا جؤهیى  ای که بحىايؿ آقهاو ی ؼا
 

های اوالهی هرال

ای بًا يهاؾه و چاقچىبی بكای ا٬حّاؾ  ی ها ایى بىؾ که يه، اوالم ؼٙى٘ی ه١ْیى کكؾه و ٌیىه اوالهی اوث؛ ولی ٠٭یؿهکًؿ، 

ؼىاهن به ایى ٬ٕیه اوحًاؾ  اوالهی ؾقوث کكؾه و ایى چاقچىب بایؿ جب١ْیث ٌىؾ. ایٍاو گ٩حًؿ: بله، ایى ؾقوث اوث. هى يمی

 ٬ايٟ يمی  اؾ کًن که يٝك اهامؼىاهن اوحً کًن که ایى ظك٦ ؾقوث اوث؛ هی
 

 ۻٌؿيؿ. ایى بىؾ؛ ی١ًی ایٍاو به کمحك ال ایى اِال

 خَدکفبیی التلبدی.2

اوث؛ ٠ؿالث ا٬حّاؾی ؾق جىلیؿ و جىلیٟ اوث؛ ؾ٨اٞ ال   ی به ؼىؾک٩ائی ی به ا٬حّاؾ هلی اوث؛ جکیه جکیه  ؾق ا٬حّاؾ، اِىل اهام

ی  اهام ٨كهًگ ٜالمايه -ها ؾق کًاق هنایى -اقی و اظحكام به هالکیث اوثؾ ی با ٨كهًگ وكهایه ٘ب٭ات هعكوم اوث؛ ه٭ابله

ؾهؿ؛ همچًیى هٕن  کًؿ، اها اظحكام به هالکیث، اظحكام به وكهایه، اظحكام به کاق قا هىقؾ جؤکیؿ ٬كاق هی ؾاقی قا قؾ هی وكهایه

ها چیمهائی اوث که ؾق ی ا٬حّاؾ اوث؛ ایى ها اِىل اهام ؾق لهیًهيٍؿو ؾق ا٬حّاؾ شهايی؛ اوح٭الل ؾق ا٬حّاؾ هلی؛ ایى

 ۼ٨كهایٍات اهام وأط اوث.

 ػبصًذگی.3

ی اب١اؾ ٘بی١ث و ٌهكها و قووحاها و ا٬حّاؾ و ١ًِث و  ها وٜی٩ه ؾاقین بكای آباؾايی کٍىق جالي کًین و واليؿگی قا ؾق همه

قا ؾق کٍىق ال بیى ببكین و به ليؿگی ایى ٬ٍك بیٍحك کٍاوقلی و اٌح٥ال و ... هع٭٫ والین. همچًیى وٜی٩ه ؾاقین ٨٭ك و هعكوهیث 

لن «ها بایؿ هیكاخ اهام قا ظ٩ٛ کًین. او که اهل ؾقهن و ؾیًاق يبىؾ؛ ٕقهٔ اوث.  ی ها و وِیث اهام قویؿگی کًین. ایى، وٜی٩ه

جك ال آو بىؾ که به آو  ؾيیا کىچٯ او هايًؿ پیاهبكاو، ال ؼىؾ ؾقهن و ؾیًاقی با٬ی يگفاٌث. لؼاق٦ هاْؾی ۽»یىقذىا ؾیًاقا و ال ؾقهما

 قوض هلکىجی و بلًؿ قاه پیؿا کًؿ.

 ی ؾوث اووث، که به بكکث اي٭الب بایؿ آيها قا ظ٩ٛ کكؾ. ٌؿه های واؼحهؾق ظ٭ی٭ث هیكاخ او، شمهىقی اوالهی و شىاو

ی ه١ًىی  ؾقآیؿ، و هن بایؿ قوظیهواليؿگی بایؿ ؾق جمام اب١اؾ هاْؾی و ه١ًىی آو ِىقت گیكؾ. هن بایؿ چكؼهای ا٬حّاؾ به ظكکث 

ی بمقگ هىئىلین. ال هى که به ٠ًىاو یٯ ٘لبه ؾق يٝام  ی ها ؾق ٬بال ایى وٜی٩ه ی با ؼؿا ؾق ها ج٭ىیث ٌىؾ. همه و اؼال٪ و قابٙه

و هكکه که شمهىقی اوالهی هىئىلیحی ؾاقم، جا ٠لما و ؾايٍگاهیاو و کاقگكاو و کٍاوقلاو و ٌهكی و قووحایی و کاقهًؿ و بالاقی 

جىايؿ ؾق قاه ایى واليؿگی بمقگ کىًٌ کًؿ، بایؿ يهایث جالي ؼىؾ قا ايصام ؾهین. ؼىٌبؽحايه هىئىالو کٍىق ه٥ٍىلًؿ.  هی

 پٍحىايه
 
 ی کاق آيها باٌؿ. کمٯ و ظمایث هكؾم هن بایىحی ؾائما

ل قا که قهم پیكولی و جى٨ی٫ ؾق واليؿگی و ی بمقگ قا به يعى هٙلىب ايصام ؾهین، بایؿ همىاقه یٯ قا اگك بؽىاهین ایى ؾو وٜی٩ه

 اوث.» وظؿت کلمه«جى٨ی٫ ؾق ظ٩ٛ اي٭الب و شمهىقی اوالهی بىؾ، هىقؾ جىشه ٬كاق ؾهین و آو، 

ها قا ؾوق قیؽث. بایؿ ایى ٨ٕای ِمیمیث و ههكبايی قا که اهكول به بكکث جىشهات قوض ُپك٨حىض اهام ٕقهٔ ؾق کٍىق به  بایؿ بهايه

 ۾ .های اؼحال٦ قا ؾق ؾقوو ؼىؾ کٍث ظ٩ٛ کكؾ. بایؿ ايگیمه وشىؾ آهؿه اوث،

                                                           
 .٧٨۽ۻ/ ۻۻ/ ۾ۺی اهام ؼمیًیٕقهٔ،  بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هیئث ٠لمی کًگكهۻ. 

 .ۼ٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻكاون بیىث و چهاقهیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، بیايات ؾق ه ۼ.

 .ۼ۽، َ ۻ. االِىل هى الکا٨ی، ز ۽

 .٦٨۽ۻ/ ۾ۺ/ ۽ۺوؽًكايی ؾق هكاون بی١ث گكوهی ال قلهًؿگاو وپاه پاوؿاقاو و قوظايیىو ٌهكهای ؼمیى، ؾاه٥او و گًاباؾ، . ۾



 ۼ۽۽

 

 

های آؼك ٠مك بابكکث اهام، ی اوالهی به شهاو، که ؾق هاه ی ٠ملی ال کٍىق و شاه١ه اِكاق بك واليؿگی کٍىق و جعىیل یٯ يمىيه

هىاقؾ ؾق آهؿ،  بًایی و ال لعاٚشایگاه ههمی ؾاٌث. بك ایى اِكاق ؾاٌحًؿ که کٍىق بایؿ ال لعاٚ ا٬حّاؾی، ال لعاٚ کاقهای لیك

 ۻای ٠یًی و ٠ملی ال واليؿگی اوالهی اقائه گكؾؾ. بالوالی ٌىؾ و بكای هكؾم، يمىيه

 ًدبت هحشٍهیي.4

بىؾيؿ. ؾق ه٫ًٙ و ؾق ؼٗ » اِل«ي٭ً هعىقی ؾاؾو به يصات هعكوهیى و جؤهیى ٠ؿالث اشحما٠ی. همیٍه، هكؾم ؾق چٍن اهام، 

های ا٬حّاؾی و اهرال آو، ی ١٨الیث ٌؿيؿ و همه ها هعىىب هی گیكی هىح٩١ٕاو هعىق جّمین ظکىهحی اهام اهث، هعكوهاو و

  ۼها بىؾ.بك هعىق يصات هعكوهیى ال هعكوهیث

 دفاعی -پیشرفت و عدالت نظامی

 ًْبدػبصی.1

آو  -اهای هصكی ؼىؾ ق  همیى ٘ىق اوث يهاؾوالی. و٬حی یٯ اي٭الب و یٯ ظكکث جع٭٫ پیؿا هیکًؿ، بایىحی ؾوحگاه

های هىشىؾ شاه١ه قا هحعىل  به وشىؾ بیاوقؾ. یکی ال کاقها ایى اوث که ؾوحگاه -ها قا بایؿ ؾيبال کًًؿهائی که آو هؿ٦ هصمى٠ه

کًؿ، یکی ؾیگك ایى اوث که ؾوحگاه هحًاوب با ؼىاوث ؼىؾ قا به وشىؾ بیاوقؾ. هك ؾو وؽث اوث، هك ؾو شمو کاقهای ؾٌىاق 

ی ٨كهًگ ؾیگكی و يٝام  ی يٝاهی، اقجً که واؼحه و پكؾاؼحه قا ايصام ؾاؾ. ٨كْ کًیؿ ؾق ه٭ىله اوث. اي٭الب اوالهی هك ؾو

هایً هن ج٥ییك پیؿا کكؾ، ؾیگكی و کىاو ؾیگكی بىؾ، جبؿیل ٌؿ به یٯ اقجً اي٭البی، به یٯ اقجً هحؿیى و هئهى؛ واؼث

ای ال ؼىؾ  جعىل به وشىؾ آهؿ. ؾق کًاق ایى، يهاؾ يىپا و جاله هایً هن ج٥ییك پیؿا کكؾ، ١ٌاقهایً هن ج٥ییك پیؿا کكؾ؛ ؾق آو،قوي

ها هًكهای پفیك يبىؾ. ایى ٌؿ، اْولی هن اهکاوپاوؿاقاو اي٭الب اوالهی بىؾ؛ که اگك ایى ؾوهی يمی  اي٭الب قوئیؿ و آو، وپاه

یال آیًؿه بىؾ و ایى قا با ٬ؿقت، با ٬ا١٘یث و با بمقگىاق ها هٝهك ا٠مال ایى هًكها و ٨هن ؾ٬ی٫ ال يیال شاه١ه و ي  اي٭الب اوث که اهام

ی والهايؿهی بىیس قا اهام  هٙالبه -ایى ظكکث ٠ٝین بىیس، ایى ا٬ؿاهی که اهام ؾق والهايؿهی بىیس کكؾ پیگیكی ايصام ؾاؾ.

 ۽.یکی ال هماو کاقهای ه١صمآوای اي٭الب بىؾ که اهام ايصام ؾاؾ -کكؾ، اقجً بیىث هیلیىيی قا اهام هٙكض کكؾ

 تـکیل ثؼیح.2

يه ٌك٬ی «ی اواوی اي٭الب و شمهىقی اوالهی اوث. اِل  واظؿ بىیس هىح٩١ٕاو يه جًها یٯ اقگاو اي٭البی که یٯ پایه یا بؿيه

که ؾق ١ٌاقهای اِلی هلث ایكاو با »  اوح٭الل آلاؾی«های ؼاقشی اوث و يیم اِل  ه١ًای ٠ؿم وابىحگی به ولٙه که به» يه ٤كبی

ی ٠مل ویاوی و يٝاهی  ی ٠ٝین هلث همىاقه ؾق ِعًه ؿه اوث، هًگاهی ه١ًا و جع٭٫ هییابؿ که يیكوی ١٨الهؼىو به ذبث قوی

های پًصاه و ًٌ، پًصاه و ه٩ث و ظٕىقی به جمام و کمال ؾاٌحه باٌؿ. هكؾم هىٌیاق و ٨ؿاکاق ها که آذاق ظٕىق ؼىؾ ؾق وال

ايؿ، په ال آو يیم هكگم ایى ـوال٩٭اق پیكول قا ال  ى پًصاه و ه٩ث آلهىؾهآوای آو قا ؾق قولهای ٨كاهىي يٍؿيی بهم بكيؿگی ه١صمه

های هیلیىيی هكؾم ظأك ؾق ِعًه بىؾ. ٨كهاو  های اللم، کمبىؾ هعىىن ايبىه جىؾهیابی و آهىلي ؾوث يًهاؾيؿ؛ اها والهاو

و جٍکیل واظؿ بىیس هىح٩١ٕاو که با هؿ٦ ها ایى کمبىؾ قا بك٘ك٦ کكؾ  هبًی بك جٍکیل اقجً بیىث هیلیىيی و بىیس جىؾه  اهام

ی ليؿه و بیؿاق ها قا به وىی یٯ والهايؿهی ویاوی و يٝاهی  پىًٌ ؾاؾو به اقجً بیىث هیلیىيی جع٭٫ یا٨حه اوث، شاه١ه

 ۾قهًمىو ٌؿ.

ْٗ شىٌاو، ؾق ؾوقاو پیكولی بمايًؿ و قولبه یًکه گكوها جك بٍىيؿ،  ؿهقول بالً های ه٭اوهث، هرل یک شكیاو همحؿ، هرل یک ٌ

ل ٌكکث کًًؿ، ال لعاٚ کْمْیث و ال  هایٍاو بیٍحك بٍىؾ، ؾق هیؿايهای هؽحل٩ی که کٍىق به آيها اظحیاز ؾاقؾ به آگاهی
ْ
٘ىق هحٍک

                                                           
 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻهٔ، بیايات ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهامٕق  ۻ.

 .ۻ٧۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون والگكؾ اقجعال ظٕكت اهامٕقهٔ،  .ۼ

 .ۺ٩۽ۻ/ ٧ۺ/ ۼۼ. بیايات ؾق ؾیؿاق بىیصیاو اوحاو کكهايٍاه، ۽

 .ۺ٦۽ۻ/ ٩ۺ/ ۿۺهًاوبث ؾوهیى والكول جٍکیل بىیس هىح٩١ٕاو،  پیام به۾. 
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ؿیا٨حه بحىايًؿ ي٭ً ای٩ا کًًؿ، آو
ْ
که  چًاو لعاٚ کی٩ْیث جىو١ه پیؿا کًًؿ، به ه٩اهین شؿیؿ ؾوث پیؿا کًًؿ، ؾق يبكؾهای يىجىل

ىاو ایى هن هًك اهام بىؾ؛.واب٭ه اوث؛ چًیى چیمی ؾق ؾيیا واب٭ه يؿاقؾ وث، ایى ؾق ؾيیا بیبىیس ها ا ىیس قا ب )٠لیه الله اهام ٕٔق

ؾق -جٍکیل ؾاؾ ال هحى هكؾم. بىیس، چیمی شؿای ال هكؾم يیىث؛ بىیس، همیى ايىايهای هىشىؾ ؾق ا٬ٍاق هؽحل٧ هكؾهًؿ 

ی بىیصًؿ.  ايؿ، شمو هصمى٠ه اْها بىیصی -های گىياگىو هىئىل و ٤یكهىئىلًؿ ؾوحگاه ايؿ، ؾق بالاقيؿ، ؾق ؾايٍگاهًؿ، ؾق همق٠ه

ث اوث؛ یک يمایًؿه ال هصمى٠ه
ْ
ث اوث؛ بىیس ایى اوث. ایى قا اهام  بىیس ؾق وا٬ٟ یک ايحؽاب ویژه ال هیاو آظاؾ هل

ْ
ی هل

ىاوٕ ای ُبكول کكؾ. ؼیلی ال ایى  ی ٠صیب و ٠ٝین و بكشىحهقول جىو١ه پیؿا کكؾ؛ ال آيها چیمها ٠لیهٔ جٍکیل ؾاؾ و قولبه الله ٔق

ؼىايیؿ ؾق یًٌىیؿ یا ه آوقی هی ايؿ بعمؿالله، که ال آيها چیمهای ٌگ٩ث که یا ٌهیؿ ٌؿيؿ، یا ليؿه-وكؾاقاو وپاهی ها 

٧ يبىؾيؿ؛ به ايؿ؛ ایًها اْول به ایًها بىیصی -شات يىٌحه ْٜ هیؿاو ؾ٨اٞ ه٭ْؿن  ٠ًىاو بىیصی واقؾ ٠ًىاو بىیس واقؾ ٌؿيؿ، هى

ٌؿيؿ و اوح١ؿاؾ ایًها ُبكول کكؾ و جبؿیل ٌؿيؿ به وكؾاقاو بمقگی هرل ٌهیؿ با٬كی، هرل ٌهیؿ کاٜمی، هرل ٌهیؿ بكوشكؾی و 

ی ٠لن و  شىق؛ بىیاقی ال ایى ا٨كاؾی که ؾق ٠كِه ی ٠لن هن همیى ؾق ٠كِه .ی شًگ ؾیگكاو و ؾیگكاو و ؾیگكاو؛ ایى ؾق ٠كِه

اوقی کاقهای ًْ ايؿ؛ ولى اومٍاو هن ؾق ٨هكوث والهاو  ی بىیصی ؾاقيؿ، یا ؼىؾٌاو االو بىیصی بمقگ ايصام ؾاؾيؿ، یا واب٭ه ٨

ایی-ای  ؾايًؿ؛ همیى ٌهؿای هىحهیؼىؾٌاو قا بىیصی ه[  بىیس يىٌحه يٍؿه باٌؿ، ]ولی قوٌى، ٌهكیاقی،  يژاؾ، اظمؿی ٔق

ی ٨ى٪ هایی که ؾق هىائلهماو -هعْمؿی، ؾیگكاو، ؾیگكاو ٠لی ًْ آ٨كیًی کكؾيؿ که ها ایًها قا ال يمؾیک  ای ي٭ً ی هىحه ال١اؾه ٨

.این، ایًها همه ؾق وا٬ٟ ٠ًاِك بىیصًؿ ؾیؿه
 ۻ

کًًؿ. به ج٭لیؿ آيها ؾق قژین ٘ا٤ىت ؾق ایًصا هن  های گىياگىو يیكوهای ه٭اوهث ؾقوث هیؾق کٍىقهای هؽحل٧ با ٌکل

ث بىیس ال لهیى جا آوماو با آيها هح٩اوت اوث. اگك ؾق کاقهائی که ؾیگكاو ال چیمهائی ؾقوث کكؾه بىؾيؿ، لکى شىهك و ظ٭ی٭

ايؿ، جکیه بك ٜاهك و بك اؾ٠ا و بك لق٪ و بك٪ اوث و ال با٘ى و ه١ًا  قوی ؾوث هن ؾق وكجاوك شهاو ؾق کٍىقهای هؽحل٧ ايصام ؾاؾه

و قوض ؼبكی ؾق آو يیىث، ؾق بىیس ؾقوث ب١که اوث.

آو قا بًیاؾ کكؾ، وكجاپا قوض بىؾ، ه١ًىیث بىؾ و شاو بىؾ. اج٩ا٪ ا٨حاؾ که آ٤ال والؾت بىیس يمؾیٯ ٌؿ به   مبىیس هىح٩١ٕیى که اها

ٌكوٞ شًگ جعمیلی که هٍث وال ایى هلث قا به ؾ٨اٞ ه٥ٍىل کكؾ. بًابكایى بىیس ال اوائل والؾت ؼىؾ، واقؾ هیؿاو يبكؾ ٌؿ؛ آو 

های بمقگ شهايی پٍث وك قژین هحصاول ِؿام بىؾيؿ، یٯ ٘ك٦ هلث قتی ٬ؿ هن يبكؾی وؽث؛ يبكؾی که یٯ ٘ك٦ آو همه

ایكاو. ؾق چًیى شًگی بىیس واقؾ ٌؿ.  هىلط  ایكاو بىؾ و يیكوهای

که با  -ی هكؾم ؾيیا به وىؾ ه١ًىیث ی همه لؾه ی شًگ ؾق ه٭ابل چٍن ظیكت وقوؾ بىیس ؾق ایى شًگ هىشب ٌؿ که ِعًه

اق ا ی ؾيیا ؾق بكابك چٍن ؼىؾ ببیًًؿ که چٙىق شىاو ایكايی با  ق٬ن بؽىقؾ و همه -ل ایماو بىؾؾوث ؼالی همكاه بىؾ، اها وٌك

کًؿ  های شًگی قا ٘كاظی هیجكیى جاکحیٯ ٌىؾ، پیچیؿه ي٩ه واقؾ هیؿاو يبكؾ هی ی بك ؼؿا، با ا٠حماؾبه ی ایماو، با جکیه وكهایه

ۼگفاقؾ. ا هیالم٭ؿن ؾق ه٭ابل چٍن ؾيی ای هرل ٨حط المبیى و بیث و ه١صمه


قولها  اوث. ؾق آو  ی ؼٙىٖ اِلّی ظكکث اهام ی هكؾم و يیكوی هكؾم، و هؽال٩ث با جمكکمهای ؾولحی؛ ایى ال شمله ا٠ح٭اؾ به اقاؾه

ی کاقهای ا٬حّاؾی کٍىق به ؾولث هىکىل و وابىحه ٌىؾ؛ اهام باقها و باقها  ؼا٘ك یٯ بكؾاٌث ياؾقوث، همه و١ی هیٍؿ به

که ایى هىائل قا به هكؾم بىپاقیؿ؛ ا٠حماؾ به هكؾم  -٘ىق وأط ه١ًکه اوث ى هٍؿاقها ؾق بیايات ایٍاو بهو ای -هٍؿاق هیؿاؾ

ؾاٌث ؾق هىائل ا٬حّاؾی، ا٠حماؾ به هكؾم ؾاٌث ؾق هىائل يٝاهی. ایى قا جىْشه کًًؿ: اهام ال اْول پٍحیباو اقجً بىؾ؛ کىی که 

وشىؾ آوقؾ؛  وشىؾ آوقؾ، ب١ؿ هن يهاؾ بىیس قا به قا به  ؾ، با وشىؾ ایى، يیكوی وپاههايٟ ال ايعالل اقجً ؾق کٍىق ٌؿ، ٌؽُ اهام بى

ی به هكؾم؛ ؾق هىائل  ی به هكؾم؛ ؾق هىائل يٝاهی، جکیه ظكکث يٝاهی قا یٯ شكیاو هكؾهی ٬كاق ؾاؾ. ؾق هىائل ا٬حّاؾی، جکیه

ی به هكؾم؛ و باالجك ال همه  ؛ ؾق هىائل جبلی٥ات، جکیهی به هكؾم، که شهاؾ واليؿگی قا به قاه ايؿاؼث واليؿگّی کٍىق، جکیه

 ۽ی ايحؽابات کٍىق و آقاء هكؾم ؾق هؿیكْیث کٍىق و جٍکیالت يٝام ویاوی کٍىق. هىئله

                                                           
 .۾٩۽ۻ/٩ۺ/۾ۺهای بىیس،  بیايات ؾق ؾیؿاق ٨كهايؿهاو گكؾاو .ۻ

 .٨٦۽ۻ/ ٩ۺ/ ۿۺهای يمىيه ٠اٌىقا و المهكای بىیس، بیايات قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهی ؾق ؾیؿاق گكؾاوۼ. 

 .۾٩۽ۻ/ ۽ۺ/ ۾ۻبیايات ؾق هكاون بیىث و ٌٍمیى والكول قظلث ظٕكت اهام ؼمیًی ٕقهٔ، . ۽
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بمقگىاق ها، آگاهی او قا،   بیًین که وشىؾ بىیس یکی ال ه١صمات اي٭الب اوث. ایى ابحکاق اهام کًین، هی ؾق هصمىٞ که يگاه هی

ی هىحعکمی بكای اي٭الب  ؾهؿ. بىیس یٯ پایه ی الهی، به ظکمث الهی، يٍاو هی ، اجّال ؾل يىقايی او قا به اقاؾهظکمث او قا

ی ؼؿهات اشحما٠ی، ؾق  های ه١ًىی، ؾق لهیًه ی ٨ًاوقی، ؾق لهیًه ی جصكبه، ؾق لهیًه ی ٠لن، ؾق لهیًه ٌؿ. اهكول بىیس ؾق لهیًه

، ببیًیؿ چ٭ؿق ١٨ال اوث  ی جكبیث ی جعّیل، ؾق لهیًه ٧ ليؿگی اشحما٠ی، ؾق لهیًههای هؽحلپكؾالی ؾق بؽً ی يٝكیه لهیًه

ای پیً بیایؿ و هلث هصبىق بٍىؾ که ؾق ه٭ابل ؾٌمى ؾوث به والض ببكؾ و ؾ٨اٞ  های گىياگىو. یٯ قولی اگك جصكبهؾق بؽً

هلث ٠میم ها، ؾالوقی هلث ایكاو قا، های ٌصاٞ ها، همیى بىیس، همیى شىاوی شىاو يٝاهی بکًؿ، بال هن همیى هصمى٠ه

ۻياپفیكی هلث ایكاو قا به ؾٌمى يٍاو ؼىاهًؿ ؾاؾ. هايؿگاقی هلث ایكاو قا، ا٬حؿاق هلث ایكاو قا، ٌکىث


 خلَگیشی اص اًحالل استؾ.3

ایى شهث ههْن  آیؿ. هٕمىو ایى قول ال های هايؿگاق و ه١ًاؾاق به ظىاب هی قول اقجً، یٯ قول جاقیؽّی ُپك هٕمىو و شمو ؼا٘كه

ها ؾق ِؿؾ  های اقجً ایى وؽى آهىليؿه باٌؿ که ؼیلیاوث که ب٭ا و ا٠حالی اقجً ؾق کٍىق ها هبؿأ جاقیػ ٌؿ. ٌایؿ بكای شىاو

ها ایى کاق قا هن های هؽحل٧ ال بیى ببكيؿ؛ کماایًکه يىبث به ب١ٕی ال والهاو های هلی قا به بهايه بىؾيؿ ؾق آ٤ال اي٭الب وكهایه

بمقگىاق ها ؾق شهث ؼًری کكؾو ایى   آو کمك بىحه بىؾيؿ، والهاو اقجً بىؾ؛ اها اهام  هایی که به يابىؾی یکی ال وكهایهکكؾيؿ. 

 ۼجى٘ئه، هٍیاقايه ٬یام کكؾ. لفا اقجً به ٠ًىاو یٯ والهاو اي٭البی و هئهى، ووٗ هیؿاو آهؿ.

 حوبیت اهبم)سُ( اص استؾ.4

ی اقجً قا هعکن  که پایه های بمقگ اهام ٠میمهاو، ج١ییى قول اقجً بىؾ؛ ایى کاق همچًاوجكیى کاق  یکی ال بهحكیى و هىٌمًؿايه

پكؾالاو قا هؤیىن کكؾ؛ آيها ٨کكهای ؾیگكی  گكاو و ؼیال ی اقجً قا ؾق ]ایى[ وكلهیى هىحعکن کكؾ، ؼیلی ال جى٘ئه کكؾ، قیٍه

الب و يٝام شمهىقی اوالهی، اقجً قا با همیى هىْیث، با همیى کكؾه بىؾيؿ. ج١ییى قول اقجً ال ٘ك٦ اهام به ایى ه١ًا بىؾ که اي٭

ًٌاوی ٬ابل جؤْهل بىؾ؛ ی١ًی  ًٌاوی و جٍکیالت ًٌاوی، ايىاو هصمى٠ه ٬بىل ؾاقؾ و جؤییؿ هیکًؿ. ؼب، آو هىْیث ال لعاٚ هكؾم

ل ی هىلماو و هئهى هرل ب٭ْیه یک بؿيه
َ
 ُؼل

 
َكشی ؾق  ی هكؾم و یک قأن ياهٙمئى و اظیايا

ُ
ؾقوو والهاو؛ ایًصىقی بىؾ. اْها اهام و٨

ط و اقجً شمهىقی اوالهی ؼًری بکًؿ، قول اقجً قا ه١ْیى کكؾ؛ ی١ًی هى  بكای ایًکه هكگىيه جى٘ئه
ْ
ای قا ؾق هىقؾ يیكوهای هىل

ه ؾق ها شلى ها باق، ؾه هن[ ٬بىل ؾاقؾ. ظاال بًؿه که ؾه]همیى اقجً قا، با همیى ؼّىِْیاجً ٬بىل ؾاقم و يٝام اوالهی 

ىاو هیؿاين ایى ٨کك  -یا ؾو به ؾو یا با ظٕىق ب١ٕی ؾیگك-٠لیهٔ ِعبث ؼّىِی کكؾه بىؾم  الله ؼّىِْیات اقجً با اهام ٕٔق

 ٨کك ؾقوحی بى
 
 ۽ؾ.٬لبی و ٠می٫ اهام بىؾ که بایؿ اقجً قا ظمایث کكؾ، بایؿ اقجً قا ظ٩ٛ کكؾ، بایؿ اقجً قا ج٭ىیث کكؾ که ايّا٨ا
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اهكول «اقجً اٌاقه کكؾه بىؾيؿ و هك٬ىم ٨كهىؾه بىؾيؿ:   ی ویاوی، الهی ؼىیً به ؼىؾک٩ایی ياهه ٕقهٔ ؾق وِیث  ه اهامایًک

ی بىؾ که ؾق آو وال به ایٍاو ؾاؾم و گ٩حن ؾق لهاو ٘ا٤ىت و٬حی »واليؿ چیمهایی قا با ٬یمث اقلايحك هی ، ؾق وا٬ٟ هماو گماٌق

بكؾيؿ و په ال ج١میك، به کٍىق  جً قا ج١میك کًًؿ، با هىاپیما آو قا به کٍىق واليؿه هییی ال جصهیمات اق  ؼىاوحًؿ ١ٙ٬ه هی

ٌىؾ. ایى گماقي، اهام ٕقهٔ قا جعث جؤذیك ٬كاق ؾاؾ و  گكؾايؿيؿ؛ ولی اهكول همیى ١ٙ٬ات ؾاؼل ایكاو واؼحه و ج١میك هی بكهی

ی که هى به اهام ؾاؾم، بكاوان ٌای١ات و گ٩حهی ویاوی، الهی ؼىؾ آوقؾيؿ. گم  ياهه ایٍاو ایى هىٔىٞ قا ؾق وِیث ها يبىؾ؛  اٌق

 بلکه ال قوی ا٘الٞ و بكاوان وا١٬یات اقجً بىؾ که ؾق شكیاو ٠مل، به آو قویؿه بىؾم.

کًن. هیچ  ایى قويؿ قا اؾاهه ؾهیؿ و جالي ؼىؾ قا بیٍحك کًیؿ. هكکه بگىیؿ ایى کاق ٌؿيی يیىث، او قا به کىجاهی همث هحهن هی

جىايؿ کاقهای يٍؿيی قا ٌؿيی کًؿ. جا آيصا که  یىث که ال ايىاو واؼحه يباٌؿ. ايىاو يیكوهًؿجك ال ایى ظك٨هاوث و هیکاقی ي

                                                           
 .ۻ٩۽ۻ/ ٩ۺ/ ۻۺ، »ِالعیى«بیايات ؾق ؾیؿاق شم١ی ال بىیصیاو و ١٨االو ٘كضۻ. 

 .ۺ٨۽ۻ/ ۻۺ/ ٨ۼايات ؾق ؾیؿاق با ٨كهايؿهاو و گكوهی ال پكوًل اقجً به هًاوبث قول اقجً شمهىقی اوالهی ایكاو، بی. ۼ

 .٩٦۽ۻ/ۻۺ/ۺ۽. بیايات ؾق ؾیؿاق ٨كهايؿهاو و کاقکًاو اقجً،۽
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  هی
 
جىايیؿ، بایؿ با ٬ْىت اقاؾه و جّمین، يٝن و ايٕباٖ و آهىلي و پٍحیبايی و کی٩یث جصهیمات و ابماقجاو قا باال ببكیؿ؛ هؽّىِا

هىئىالو اقجً و يیكوی لهیًی، به ِىقت ویژه به آيها بپكؾاليؿ و هكگىيه واییؿگی قا ال بیى ببكيؿ و واظؿهای هًا٫٘ هكلی که بایؿ 

ها و ا٨كاؾ و ابماقها قا ؾیؿ، ب٩همؿ که ٨كهايؿهی ٬ىی و با آيها قا ٬ابل ٠كٔه کًًؿ، جا هكکه آقایً واظؿ و کی٩یث اوح٭كاق یگاو

یى هىئله، ؾق جصهیمات هىایی و ؾقیایی هٙكض اوث و البحه ولاقت ؾ٨اٞ و ٨كهاوث. ٠یى همکی٩یث باالیی بك ایى واظؿ ظکن

 ۻجىايًؿ ؾق ایى لهیًه هئذك باًٌؿ. والهاو ًِایٟ، ؼىب هی

 سٍی آٍسدى سٍحبًیَى ثِ آهَصؽ ًظبهی.6

 ؾيیا قا ٠ىْ کكؾ. قوی آوقؾو قوظايیىو به آهىلي يٝاهی، هًك اهام بىؾ. ایى ٬ؿقت ؼؿا بىؾ که به
 
ؾوث آو بمقگىاق ایى  اهام وا١٬ا

کاقها ايصام گك٨ث. اهكول آ٬ای ظاز ٌیػ ٠لی پًاه، یا آ٬ای ظاز ٌیػ شالل ٘اهك ٌمه، یا آ٬ای هکاقم و آ٬ای آـقی و آ٬ای 

 هماو  گیكيؿ و آهىلي يٝاهی هی ٨أل ج٩ًگ به ؾوحٍاو هی
 
ه ٨ی اْیام ؾهكکن ي٩عات اْو «بیًًؿ. ایى وا١٬ا

َّ
 ۼ.اوث» الل

 ضائیپیشرفت و عدالت ق

 دادگبُ ٍیظُ ی سٍحبًیت

ؾاؾگاه قوظايیث هن که ٌما اٌاقه کكؾیؿ، یکی ال ظىًات اهام اوث و ؼال٦ ٬ايىو يیىث؛ ٬ايىو اواوی آو قا ي٩ی يکكؾه اوث. 

جىايًؿ  ی کٍىق هی ی قوظايیث قا بكای ٌما بگىین. ببیًیؿ؛ ؾق يٝاهی که هىئىالو بلًؿپایه ی ؾاؾگاه ویژه شا ٨لى٩ههى ؾق ایى

ی ٬ٕائْیه ٌكایٙی ؾاقؾ که ؾق ٤یك  ی ٬ٕائْیه ٕقئیه ٬ْىه شمهىق یا بایؿ قوظايی باًٌؿ هرل قئیه ٬ْىه وظايی باًٌؿ هرل قئیهق 

جىايًؿ ٤یك قوظايی باًٌؿ؛ ی١ًی  جىايًؿ قوظايی باًٌؿ، هی قوظايیىو يیىث؛ بایؿ هصحهؿ باٌؿٔ یا يمایًؿگاو هصله که هی

یالت يٝام بیایًؿ و ي٩ىـ ٬ايىيی پیؿا کًًؿ، هیؿاو ؾاقيؿ؛ ال ٘ك٦ ؾیگك، قوظايیىو ي٩ىـ قوظايیىو بكای ایًکه ؾق ؾاؼل جٍک

های ه١مىلی ٬اؾق يیىحًؿ قوظايی قا ؾقوث هكؾهی ؾاقيؿ، هىصؿ ؾاقيؿ، هعكاب ؾاقيؿ، ؾوث و پا ؾاقيؿ؛ ؾق چًیى يٝاهی، ؾاؾگاه

ًان  اگك یٯ قوظايی وٌك
 

ؼٙایی قا هكجکب ٌىؾ، کؿام ؾاؾگاهی اوث که شكأت کًؿ  و بصا و کما هى َظْ٭ه هعاکمه کًًؿ. هرال

وكا٢ او بكوؾ؟ کؿام هؤهىقی اوث که شكأت کًؿ وكا٢ او بكوؾ؟ کؿام بالشىیی اوث که بحىايؿ ال او بالشىیی کًؿ؟ البحه همکى 

. اوث

ی  ً بٍىؾ؛ ؾق ظالی که یٯ ٘لبهی لیاؾی ِك٨ ؾهین؛ اها بایؿ همیًه کىايی ٌصاٞ باًٌؿ و بگىیًؿ يؽیك، ها ایى کاق قا ايصام هی

 یٯ ٘لبه شىاو ؾق یٯ ؾاؾگاه ویژه قاظث هی
 

 شىاو هرل آ٬ای  جىايؿ ایى آ٬ا قا پای وئال و شىاب و اوحًٙا٪ بًٍايؿ. هرال
 
ی يىبحا

ام ایى آهؿ؛ اه ی قوظايیث بكيمی ٌهكی، یٯ هكشٟ ج٭لیؿ هرل آ٬ای ٌكی١حمؿاقی قا قاظث هعاکمه کكؾ. ایى شم ال ؾاؾگاه ویژه قی

ؾايىحًؿ. قا هی

ى ؾق قوظايیىو هىث، ؾق هیاو آيها کىايی هن پیؿا هی
ْ
ىاو الله ج١الی  ال ٘ك٦ ؾیگك، و٬حی ایى جمک ٧ کًًؿ. اهام ٔق

ْ
ٌىيؿ که جؽل

بىا ؼك٬ه که هىحىشب  ای«کكؾيؿ؛ ب١ؿ گ٩حًؿ:  کكؾيؿ و ال آيها ج١كی٧ هی ٠لیه ؾق یٯ وؽًكايی قاشٟ به قوظايیىو ِعبث هی

ی١ًی ایى ٘ىق يیىث که هكکه لبان قوظايیث بك جًً هىث، آؾم ه٭ْؿوی اوث؛ يؽیك، کىايی هن ال قوظايیىو »ٖ ؿآجً باٌ

٩ات قا هی
ْ
٧ کًًؿ. و٬حی ؾاؾگاه قوظايیث هىث، شلّى ایى جؽل

ْ
گیكؾ؛ چىو کاقبكؾ و ي٩ىـ و ا٬حؿاقي قا يىبث به  همکى اوث جؽل

ىاو الله ج١الی ٠لیه هعىىب  ؾايًؿ. بًابكایى، ؾاؾگاه قوظايیث یٯ ؼىؾٌاو هی ٔكوقت بىؾ و هىث و شمو کاقهای ؼىب اهام ٔق

ي٭ً يبىؾم. ؼىؾ اهام به ایى کاق ه١ح٭ؿ بىؾيؿ و ؾق ـهًٍاو بىؾ؛ هى هن یٯ قول  ٌىؾ. البحه بًؿه هن ؾق ایصاؾ ایى ؾاؾگاه بی هی

اوث.شا ٨همیؿم ؾق ایٍاو ؼیلی اذك کكؾه  ؼؿهحٍاو ق٨حن و هٙلبی قا گ٩حن، که هماو
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می ؾاٌحه باٌؿ، بایؿ بگىین که همه اها ایًکه گ٩حیؿ ؾاؾگاه ویژه
ْ

 هًٝن اوث؛ ی١ًی  ی قوظايیث ٬ىا٠ؿ و ٬ىايیى هًٝ
 

چیمي کاهال

های  ياهه ؾاين که آییى ؾاين که کصا جّىیب ٌؿه، اها هی ٬ا٠ؿه و هّْىبات هكْجب و هؿْوو ؾاقؾ. البحه اآلو ؾق ـهًن يیىث و يمی

 ؾ٬ی٭ی ؾاق 
 

ؿ هرل ؾوحگاه ٬ٕائی اوث بؿوو هیچ ج٩اوجی و ال هماو ٬ىايیى پیكوی کاهال ؾ. ؾق ب١ٕی ال کاقهایً ِؿؾِق

 هعکىم به هماو ٬ىايیى اوث. ؾهن ؾق ب١ٕی ال جٍکیالت ٬ٕائیً ٬ىايیى شؿاگايه کًؿ. اظحمال هی هی
ْ

ای ؾاٌحه باٌؿ، و اال

يی و ٤یك قوظايی ؾق آو ٌكیٯ و به هن هْحّل باًٌؿ، ظؿن هى ایى آوقيؿ. ؾق شكائمی که قوظا ٤یك قوظايی قا به ایى ؾاؾگاه يمی

 اقجبا٘ی يؿاقؾ. آو قوظايی ی آو ٤یك قوظايّی قا هن به آيصا هی اوث که آو و٬ث پكويؿه
 

ای  آوقيؿ. ایى ؾاؾگاه به هٙبى٠ات هن اِال

ق ایى ؾاؾگاه ج١كی٧ ٌؿه، هكجکب ٌىؾ، او قا به کًؿ، ال شهث قوظايی بىؾيً اگك شكم یا شكائمی قا که ؾ ای قا اؾاقه هی که قولياهه

 ال شهث هٙبى٠ات يیىث؛ شكم هٙبى٠اجیً بایؿ ؾق ؾاؾگاه  اي هی آوقيؿ و به ؼا٘ك آو شهث هعاکمه شا هیایى
ْ

کًًؿ؛ و اال

ق ٬ٕائی ی کا ٌؿه باٌؿ که ؾق ظىله ی کاق هٙبى٠اجی، یٯ شكم ٤یك هٙبى٠اجّی ج١كی٧ ؾیگكی بكقوی ٌىؾ. البحه اگك ؾق لهیًه

جىايؿ قویؿگی کًؿ؛ چىو ٘ك٦ قوظايی اوث؛ اٌکالی هن يؿاقؾ. به يٝك هى،  ی قوظايیث باٌؿ، ایى ؾاؾگاه هی ؾاؾگاه ویژه

ی ٬ٕائْیه هعىىب کًیؿ، يیىث. ایى قا هن به  ی ٧١ٔ ٬ْىه ی قوظايیث شمو هّاؾی٭ی که ٌما بؽىاهیؿ آو قا ي٭ٙه ؾاؾگاه ویژه

ی قوظايیث چًؿاو هىا٫٨ يیىحًؿ.  ی ٬ٕائْیه با ایى ؤٟ ؾاؾگاه ویژه ی قئیه هعحكم ٬ْىهٌما ٠كْ کًن که شًاب آ٬ای یمؾ

وپكؾه ٌىؾ و ؾق آو ظل گكؾؾ؛ هًحها بًؿه   ٬ٕائی  ی ؾوحگاه ی قوظايیث بایؿ یکىكه به هصمى٠ه ایٍاو ه١ح٭ؿيؿ که ؾاؾگاه ویژه

اوث و ایى هّالط بمقگ هن بك آو   ؾاؾگاه، یاؾگاق اهامؾاين. بكؼال٦ ه٭كقات ١٨لی هىشىؾ هن هىث؛ ایى  ایى قا هّلعث يمی

ی ٬ٕائْیه يباٌؿ؛ چىو ؼیلی ه١لىم يیىث که آيها هن با ایى ٬ٕیه هىا٫٨  هحكْجب اوث. ٌما ؾق ایى لهیًه ا٠حكأحاو به ٬ْىه

ۻباًٌؿٖ
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