
 ػبهلی ثشای ًضدیىی ثِ سحوت خذا

لشثبى ػجبست اص وبسّبی ًیىی است وِ اًسبى ثَسیلِ آى ثخَاّذ خَد سا ثِ سحوت خذاًٍذ 

ًضدیه وٌذ، ثٌبثشایي ػول ًیىی وِ اًسبى اًزبم دّذ تب ثذاى ٍسیلِ خَیطتي سا ثِ سحوت 

( صلی اهلل ػلیِ ٍآلِ)اوشمحك تؼبلی ًضدیه سبصد آى وبس سا لشثبى گَیٌذ؛ هبًٌذ فشهبیص سسَل 

 .ًوبص هَرت تمشة ٍ ًضدیىی ّش پشّیضوبس ثِ سحوت پشٍسدگبس است: وِ فشهَد

ثذیْی است وِ هشاد اص تمشة ثِ خذای تؼبلی، لشاثت صهبًی ٍ هىبًی ًیست چشا وِ ثیي خبلك 

ٍ هخلَق ّیچگًَِ خَیطبًٍذی ٍرَد ًذاسد ثلىِ هٌظَس آى است وِ اص ساُ طبػت ٍ اًزبم 

  .ّبی ضبیستِ هی تَاًذ هطوَل الطبف الْی لشاس گشفتِ ٍ ثِ سحوت اٍ ًضدیه ضَدوبس

اص رولِ اػوبلی وِ حزبد دس سٍص دّن ریحزِ دس سشصهیي هٌی اًزبم هی دٌّذ وطتي ضتش، گبٍ ٍ یب گَسفٌذ ٍ اًفبق آى ثِ 

 .اًی گَیٌذهستحمیي است تب ثِ ٍسیلِ ایي ػول ًیه ثِ سحوت پشٍسدگبس ًضدیه ضًَذ وِ آًشا لشة

  

 اسشاس ٍ حىوت لشثبًی

 .فذا وشدى هبل ٍ اًفبق آى دس ساُ خذا اص رولِ اسشاس ٍ حىوتْبی لشثبًی است

رثح صذّب ّضاس گَسفٌذ ٍ ًحش ّضاساى ضتش، یه ًَع رلَُ ٍ صیجبیی ثَدُ، هظْش سٍحیِ ایخبس دستِ روؼی است وِ خَد اص ضؼبئش 

 الْی است

سُ ثِ وطتي ًفس اهبسُ است ٍ هشد خذاضٌبس ثب ضوطیش ثشًذُ ػمل ٍ ایوبى، حیَاى ًفس سا وِ وطتي حیَاى دس هشاسن لشثبًی اضب

ثِ طَس دائن ٍی سا ثِ وبسّبی صضت ٍا هی داسد همتَل سبصد ٍ خبًِ دل سا اص لَث ًفس لئین پبن گشداًذُ، آًشا دس ساُ حك ٍ پیطگبُ 

ٍاّص ّبی اٍ وطتِ ًطًَذ ٍ آسام ًگیشًذ ّشگبُ توبم ًؼوتْب ٍ حشٍتْبی هحجَة لشثبًی وٌذ ٍ حذ اوجش ًوبیذ وِ اگش ًفس اهبسُ ٍ خ

  .دًیَی دس اختیبسش ثبضذ ٍ صهیي ٍ آسوبى سا ثجلؼذ ثبص ّن سیش ًوی ضَد ٍ ًذای ّل هي هضیذ داسد

تَلذ ًَصاد یب دس سٍایبت هی خَاًین اٍلیي لطشُ خَى لشثبًی وِ سیخت، خذاًٍذ گٌبّبى صبحجص سا هی ثخطذ، اٍلبتی وِ ثِ خبطش 

 .ٍسٍد هسبفش یب دفغ ثال، گَسفٌذ رثح هی ضَد، دس سٍح ٍ سٍاى ٍ حشوت اّل خبًِ ضَس ٍ ًطبطی پذیذ هی آیذ

ثِ ّشحبل، رثح صذّب ّضاس گَسفٌذ ٍ ًحش ّضاساى ضتش، یه ًَع رلَُ ٍ صیجبیی ثَدُ، هظْش سٍحیِ ایخبس دستِ روؼی است وِ خَد 

 .اص ضؼبئش الْی است

فىلَا هٌْب ٍاطؼوَاالمبًغ » :فشهبیذ یىی اص اسشاس لشثبًی سیش وشدى گشسٌِ ّب است لشآى دس ایي ثبسُ هی: ًِ ّبسیش وشدى گشس

لبًغ، فمیشی است وِ ثِ آًچِ هی . ّبیی وِ لشثبًی هی وٌیذ ّن خَدتبى هیل ًوبئیذ، ّن ثِ لبًغ ٍ هؼتش ثذّیذ اص گَضت «ٍالوؼتش

ایي ًطبى دٌّذُ ثیٌص ٍسیغ اسالم است وِ .الٍُ ثش تمبضبی ووه اػتشاض ّن هی وٌذهؼتش، فمیشی است وِ ع. گیشد، لبًغ است



سفبسش ثِ خَد سا فشاهَش وٌیذ ًِ دیگشاى سا ٍ دس تمسین گَضت ٍ اطؼبم، پبی ثٌذ تولك یب دػب ٍ تَاضغ فمیش ًجبضیذ؛ اٍ سا سیش 

 .وٌیذ، گشچِ ثب ضٌیذى صخن صثبى ثبضذ

، ػیذ است، ثِ ّویي هؼٌب است وِ دس ثشاثش ربرثِ ّبی َّای ًفس دس خط خذا لشاس گشفتِ، ّش ّش سٍص وِ دس آى هؼصیت خذا ًطَد

 گبُ اًسبى ثش خَاستِ ّوِ ضیطبى ّبی دسًٍی ٍ ثیشًٍی پب هی ًْذ آى سٍص سا ثبیذ ػیذ ثگیشد 

 ّذف اصلی دس لشثبًی وشدى چیست ؟

ایي لشثبًیبى وِ صائشاى خبًِ خذا ثِ : سآى دس ایي صهیٌِ هی فشهبیذق. ّذف اصلی دس هسألِ لشثبًی، سسیذى ثِ همبم ػبلی تمَا است

ٌّگبم تَلف دس هٌی رثح هی وٌٌذ، گَضت یب خَى آًْب ثِ خذا ًوی سسذ، ثلىِ ّذف اص لشثبًی، ضىَفب ضذى سٍح ایخبس ٍ ًطبى دادى 

  .هیضاى ػطك ٍ لشة ثِ خذا ٍ تمَا است

لشاس گشفت ٍ غشیضُ سا اًتخبة وشد، ثِ سَی حیَاًبت گشٍیذُ ثلىِ اص حیَاًبت ّن پست ّشگبُ اًسبى ثش سش دٍ ساّی غشیضُ ٍ ٍظیفِ 

اهب ّویي وِ اًسبى دس ایي دٍ ساّی خطشًبن ٍظیفِ سا . تش ضذُ است، چَى اص ػمل ٍ فىش ٍ سٌّوَدّبی اًجیب استفبدُ ًىشدُ است 

ثِ ػٌَاى غشیضُ گشسٌگی ٍ تطٌگی اًسبى سا ثِ استفبدُ اص آة ٍ اًتخبة وشد ٍ دس خط هالئىِ ٍ پبوبى لشاس گشفت آًشا ػیذ هی گیشد، 

ًبى هی وطبًذ، ٍلی ٍظیفِ دستَس هی دّذ وِ دس هبُ سهضبى خَدداسی وي، وسبًی وِ سی سٍص ٍظیفِ سا اًتخبة وشدُ اًذ، سٍص ػیذ 

 .فطش سا ثبیذ ػیذ ثگیشًذ، صیشا ٍظیفِ سا ثش غشیضُ تشریح دادُ اًذ

. اٍ سا رثح ًوب: سا رثح ًىي، اهب ٍظیفِ هی گَیذ( ػلیِ السالم)اسوبػیل: هی گَیذ( ػلیِ السالم)غشیضُ فشصًذ دٍستی ثِ اثشاّین 

دس ایي دٍ ساّی، سضبی خذاًٍذ ٍ ٍظیفِ سا ثش توبیالت ضخصی خَد ٍ غشیضُ پیشٍص وشد، لزا ثبیذ آًشا ( ػلیِ السالم)حضشت اثشاّین

ّش سٍص وِ دس آى هؼصیت خذا ًطَد، ػیذ است، ثِ ّویي هؼٌب است وِ دس ثشاثش ربرثِ ّبی : دیج هی خَاًینػیذ ثگیشد، اگش دس ح

َّای ًفس دس خط خذا لشاس گشفتِ، ّش گبُ اًسبى ثش خَاستِ ّوِ ضیطبى ّبی دسًٍی ٍ ثیشًٍی پب هی ًْذ آى سٍص سا ثبیذ ػیذ ثگیشد 
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