اضبضٜ

زض فطٔ ًٙٞسّٕب٘بٖ ،ثؼضی ضٚظٞب ث ٝزِیُ ثطوت  ٚذیطی و ٝزض آٟ٘بست ،ػیس ٘بٔیس ٜضس ٜاست .یىی اظایٗ ضٚظٞبی ٚاالٔمبْ ،ضٚظ
ػیس غسیط ذٓ ،یؼٙی ٞیجس ٓٞشیحج ٝاست و ٝاظ سٛی ضسٌ َٛطأی اسالْ ،ثطتطیٗ ػیس أت ِمت ٌطفت ٝاست .حضطت فبعٕٝ
ػّیٟباِسالْ ٘یع زض حسیخی ،غسیط ذٓ ضا اتٕبْ حجت ذسا٘ٚس ثب ٔسّٕب٘بٖ ٔی زا٘س تب زض ثطٌعیسٖ جب٘طیٗ ضسٌ َٛطأی اسالْ صّی
اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٝث ٝا٘حطاف ٘یفتٙس.

ٔؼٙبی غسیط

غسیطزضِغت ثٔ ٝؼٙبی آثٍیط است؛ ٌٛزاِی زض ثیبثبٖ و ٝآة ثبضاٖ زض آٖ ٌطز آیس .زض ٔیبٖ ضا ٜز ٚضٟط ثعضي ز٘یبی اسالْٔ ،ىٚ ٝ
ٔسیٔ ،ٝٙحّی است ث٘ ٝبْ «جُحف »ٝو ٝزض ظٔبٖ ضسٌ َٛطأی اسالْ صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ، ٝوبضٚا٘یبٖ حج ٌصاض زض آ٘جب اظ  ٓٞجسا ٔی
ضس٘س  ٚث ٝعطف زیبض ذٛز ٔی ضفتٙس .زض ایٗ ٔحُ ،غسیط ذٓ جبی زاضز .ػّت ٘بْ ٌصاضی ایٗ غسیط ث ٝذٓ ،آٖ است و ٝآثٍیط آ٘جب ثٝ
ضىُ ذُِٓ ضٍ٘طظاٖ ثٛز ٚ ٜثطذی لجبیُ صحطاییٌ ،ب ٜجبٔٞ ٝبی ضً٘ وطز ٜذٛز ضا زض ایٗ آثٍیط ٔی ضست ٝا٘س.

ذالصٚ ٝالؼ ٝغسیط ذٓ

زض سبَ زٞ ٓٞجطت ،ضس َٛذسا صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٝث ٝحج ضفت  ٚاحىبْ آٖ ضا ثٔ ٝطزْ آٔٛظش زاز .ثٍٙٞ ٝبْ ثبظٌطت اظ ٔى ،ٝزض
استطاحتٍب ٜجُحف ٚ ٝزض غسیط ذٓ ،ث ٝأط ذسا ٔطزٔبٖ ضا ٌطز آٚضز  ٚزض آٖ ٔجٕغ ستطي ،أبْ ػّی ػّی ٝاِسالْ ضا ث ٝجب٘طیٙی ذٛز
ث ٝآ٘بٖ ضٙبسب٘س  ٚفطٔٛزٞ« :ط وس ٔٗ ٔٛالی اٚیٓ ،ػّی ٔٛالی اٚست» .اِجت ٝجب٘طیٙی ػّی ػّی ٝاِسالْ سبَ ٞب پیص زض ٔى ٚ ٝزض
جٕغ ذب٘ساٖ ٞبضٓ ا٘جبْ ٌطفت ٝثٛزِٚ ،ی زض غسیط ،ث ٝاعالع ػٕ ْٛضسیس.

غسیط؛ تسا ْٚذظ ٘جٛت

ٚالؼ ٝغسیط ذٓ و ٝزض آذطیٗ سبَ ظ٘سٌی ضسٌ َٛطأی اسالْ صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٝضخ زاز  ٚزض آٖ ػّی ػّی ٝاِسالْ ث ٝجب٘طیٙی آٖ
حضطت صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٝثطٌعیس ٜضس ،حبزح ٝای تبضیری ٘یست و ٝزض وٙبض زیٍط ٚلبیغ ثساٖ ٍ٘طیست ٝضٛز .غسیط تٟٙب ٘بْ یه
سطظٔیٗ ٘یست؛ یه تفىط است .غسیط٘ ،طب٘ ٚ ٝضٔعی است و ٝاظ تسا ْٚذظ ٘جٛت ذجط ٔی زٞس .غسیط٘ ،مغ ٝتاللی وبضٚاٖ ضسبِت ثب
عالی ٝزاضاٖ أبٔت است .آضی ،غسیط ذٓ یه سطظٔیٗ ٘یست؛ چطٕ ٝای است و ٝتب پبیبٖ ٞستی ٔی جٛضس؛ وٛحطی است و ٝفٙب
ثطٕ٘ی زاضز؛  ٚافمی است ثی وطا٘ ٚ ٝذٛضضیسی است ػبِٓ تبة.

غسیط  ٚسط٘ٛضت اسالْ

ثس ٖٚضه ٚالؼ ٝغسیط ذٓ٘ ،مص سط٘ٛضت سبظی زض تؼییٗ ٔسیط آیٙس ٜاسالْ زاضت ٝاست .زض ایٗ ٚالؼ ،ٝپیبٔجط اسالْ صّی اهلل ػّیٝ
 ٚآِ ٟٓٔ ٝتطیٗ ٔأٔٛضیت زٚضاٖ پیبٔجطیِ ذٛز ضا ث ٝا٘جبْ ضسب٘س؛ ٔأٔٛضیتی و ٝا٘جبْ آٖ ،ثٙٔ ٝعِ ٝضسب٘سٖ پیبْ ضسبِت حضطت ثٛز،
 ٚوٛتبٞی زض ٔٛضز آٖ ،ث ٝاظ ثیٗ ضفتٗ ظحٕبت چٙسیٗ سبِ ٝایطبٖ ٔی ا٘جبٔیس؛ چٙبٖ و ٝذسا٘ٚسٔتؼبِی زضآی 76 ٝسٛضٔ ٜبئسٔ ٜی
فطٔبیسٞ« :بٖ ای پیبٔجط! آ٘چ ٝضا اظ سٛی پطٚضزٌبضت ث ٝت٘ ٛبظَ ضس ٜاست ،تجّیغ وٗ  ٚاٌط چٙبٖ ٘ىٙی ،پیبْ  ٚضسبِت ا ٚضا ا٘جبْ
٘ساز ٜای ٚذسا٘ٚس ت ٛضا اظ ٔطزْ حفظ ٔی فطٔبیس».

حسیج غسیط ذٓ یمیٙی است.

ٚالؼ ٝغسیط ذٓ ،یىی اظ ٔسّّٓ تطیٗ ٔسبئُ تبضید اسالْ است  ٚصسٞب زا٘طٕٙس اظ آٖ یبز وطز ٜا٘س؛ ٔب٘ٙس اثٛضیحبٖ ثیط٘ٚی  ٚذٛاجٝ
٘صیطاِسیٗ عٛسی .فیّسٛف ٔؼطٚف ،فبضاثی ٘یع ثط ٕٞیٗ اسبس ،ث ٝتحّیُ فّسف« ٝأبٔت» پطزاذت ٝاست .اثٗ سیٙب ٘یع ثٛٔ ٝضٛع ٘ص
(حسیج صطیح غسیط) ،زض وتبة ضفب إٞیت زاز ٜاست ٚ ،آٖ ضا ثٟتطیٗ ضا ٜثطای تؼییٗ جب٘طیٗ زا٘ست ٝاستٌ .صضت ٝاظ ػّٕبی

ثعضي ضیؼ ٝوٛٔ ٕٝٞ ٝحّك ا٘س  ٚحجت،زٞ ٜب  ٚزٞ ٜب زا٘طٕٙس ٔ ٚحسث ٛٔ ٚضّخ ٔ ٚفسط اظ ا ُٞسٙت ٘یع حسیج غسیط ٚ ٚالؼ ٝآٖ ضا
٘مُ وطز ٜا٘س؛ ٔب٘ٙس عجطی  ٚاثٗ احیط  ٚاحٕس حٙجُ.

اٌط ٔی ضس...

اٌط پس اظ زضٌصضت پیبٔجط اوطْ صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٝث ٝسفبضش ٞبی ضٚظ غسیط ٛٔ ٚاضز ٔىطض زیٍطی و ٝپیبٔجط صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِٝ
 ،ػّی ػّی ٝاِسالْ ضا پیطٛا ٔؼطفی فطٔٛز ٜثٛز ػُٕ وطز ٜثٛز٘س ،اسالْ جٟبٖ ٌیط ٔی ضس  ٚزیٗ ذسا ثططیت ضا ث ٝضأ ٜی آٚضز ٚ
ػساِت  ٚزازٌطی ،آفبق تب آفبق ٌیتی ضا ٔی ٌطفت .اظ ایٙجبست وٛٞ ٕٝٞ ٝضٕٙساٖ تبضید ثطط و ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای اظایٗ ٚالؼ ٝآٌبٞی
یبفت ٝا٘س ،اظ ا٘حطافی و ٝپس اظ ضحّت پیبٔجط پیص آٔس ،اظٟبض تأسف وطز ٜا٘س؛ اظ ایٗ جّٕ ٝاست ِٚتط ،فیّسٛف ٔطٟٛض فطا٘سٛی.
ٚی تأسف ذٛیص ضا چٙیٗ اظٟبض وطز ٜاست« :آذطیٗ اضازٔ ٜحٕس ا٘جبْ ٘طس؛ ا ٚػّی ضا ث ٝجبی ذٛز ٔٙصٛة وطز ٜثٛز.»...

ػیس غسیط زض احبزیج

ػیس ذالفت ٚ ٚالیت

ظیبز ثٗ ٔحٕس ٌٛیس :ث ٝأبْ صبزق ػّی ٝاِسالْ ٌفتٓ :آیب ٔسّٕب٘بٖ ػیسی غیط اظ ػیس لطثبٖ  ٚػیس فغط  ٚضٚظ جٕؼ ٝزاض٘س؟ فطٔٛز:
«آضی ،ضٚظی و ٝضس َٛذسا صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ، ٝأیطٔؤٔٙبٖ ػّی ػّی ٝاِسالْ ضا (ث ٝذالفت ٚ ٚالیت) ٔٙصٛة وطز» .ثطتطیٗ ػیس أت

ضس َٛذسا صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٝفطٔٛز« :ضٚظ غسیط ذٓ ،ثطتطیٗ ػیسٞبی أت ٔٗ است ٚ ،آٖ ضٚظی است و ٝذسا٘ٚس ثعضي زستٛضزاز
ثطازضْ ،ػّی ثٗ اثی عبِت ضا ث ٝػٛٙاٖ پطچٕساض ( ٚفطٔب٘س )ٜأتٓ ٔٙصٛة و ،ٓٙتب ثؼس اظ ٔٗ ٔطزْ ث ٝزست اٞ ٚسایت ض٘ٛس ٚ ،آٖ
ضٚظی است و ٝذسا٘ٚس زض آٖ ضٚظ زیٗ ضا تىٕیُ٘ ٚ ،ؼٕت ضا ثط أت ٔٗ تٕبْ وطز  ٚاسالْ ضا زیٗ آ٘بٖ لطاض زاز».

ػیس آسٕب٘ی

حضطت أبْ ضضب ػّی ٝاِسالْ ث٘ ٝمُ اظ جسّش أبْ صبزق ػّی ٝاِسالْ فطٔٛز« :ضٚظ غسیط ذٓ ،زضآسٕبٖ ٔطٟٛضتط اظ ظٔیٗ است».

ػیس پط ثطوت

أبْ صبزق ػّی ٝاِسالْ فطٔٛز« :ث ٝذسا لسٓ اٌط ٔطزْ فضیّت ٚالؼی ضٚظ غسیط ضا ٔی ضٙبذتٙس ،فطضتٍبٖ ضٚظی ز ٜثبض ثب آ٘بٖ
ٔصبفحٔ ٝی وطز٘س .ثرطص ٞبی ذسا ث ٝوسی و ٝآٖ ضٚظ ضا ضٙبذت ،ٝلبثُ ضٕبضش ٘یست».

ضٚظ سپبس  ٚضبزی

أبْ صبزق ػّی ٝاِسالْ فطٔٛز« :ػیس غسیط ،ضٚظ ػجبزت ٕ٘ ٚبظ  ٚسپبس  ٚستبیص ذساست ٚ ،ضٚظ سطٚض  ٚضبزی است؛ ث ٝزِیُ ٚالیت
ٔب ذب٘ساٖ و ٝذسا ثط ضٕب ٔٙت ٌصاضت ٗٔ .زٚست زاضْ ضٕب آٖ ضٚظ ضا ضٚظ ٜثٍیطیس».

ضٚظ ٘یىٛوبضی  ٚثرطص

اظ أبْ صبزق ػّی ٝاِسالْ ٘مُ ضس ٜاست و ٝفطٔٛز« :یه زض ٓٞزازٖ ث ٝثطازضاٖ ثب ایٕبٖ ٔ ٚؼطفت زض ضٚظ ػیس غسیط ،ثطاثط ٞعاض
زض( ٓٞزض ضٚظٞبی زیٍط) است؛ ثٙبثطایٗ ،زض ایٗ ضٚظ ث ٝثطازضا٘ت ا٘فبق وٗ ٞ ٚط ٔطز  ٚظٖ ٔؤٔٗ ضا ضبز ٌطزاٖ».

ضٚظ ٘بِٔٛ٘ ٝیسی ضیغبٖ

أبْ صبزق ػّی ٝاِسالْ اظ پسض ثعضٌٛاضش حضطت ثبلطاِؼّ ْٛػّی ٝاِسالْ ٘مُ وطز و ٝفطٔٛز« :ضیغبٖ چٟبض ثبض ٘بِٔٛ٘ ٝیسی سط زاز؛
ضٚظی وٛٔ ٝضز ِؼٗ ذسا لطاض ٌطفت ،ضٚظی و ٝاظ آسٕبٖ ث ٝظٔیٗ ٞجٛط وطز ،ضٚظی و ٝپیبٔجط اسالْ صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٝث ٝپیبٔجطی
ٔجؼٛث ضس ٚ ،ضٚظ ػیس غسیط ذٓ».

ػیس غسیط زض والْ حضطت أبْ ذٕیٙی ضحٕ ٝاهلل

ػیس ٍٕٞبٖ

حضطت أبْ ذٕیٙی ضحٕ ٝاهلل  ،ػیس غسیط ذٓ ضا و ٝوبضتٗ ثصض ٚالیت زض جبٖ ٔ ٕٝٞسّٕب٘بٖ استٔ ،رتص ٌط ٜٚذبصی ٕ٘ی زا٘ست
 ٚزض ایٗ ثبضٔ ٜی فطٔٛز« :أطٚظ و ٝضٚظ ػیس غسیط است ،اظ ثعضي تطیٗ اػیبز ٔصٞجی است .ایٗ ػیس ،ػیسی است ؤ ٝبَ ٔستضؼفبٖ
است ،ػیس ٔحطٔٚبٖ است ،ػیس ٔظّٔٛبٖ جٟبٖ است ،ػیسی است و ٝذسای تجبضن  ٚتؼبِی ثٚ ٝسیّ ٝضس َٛاوطْ صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِٝ
ثطای اجطای ٔمبصس اِٟی  ٚازأ ٝتجّیغبت  ٚازأ ٝضا ٜا٘جیب ،حضطت أیط ػّی ٝاِسالْ ضا ٔٙصٛة فطٔٛز٘س».

اضظش ٔٛال ػّی ػّی ٝاِسالْ

حضطت أبْ ذٕیٙی ضحٕ ٝاهلل ٔؼتمس ثٛز و ٝثعضٌیِ ػیس غسیط ،اظ ٚجٛز ثب ثطوت ػّی ػّی ٝاِسالْ است ٔ ٚی فطٔٛزٔ« :سئّ ٝغسیط،
ٔسئّ ٝای ٘یست و ٝثٙفس ٝثطای حضطت أیط یه ٔسئّ ٝای پیص ثیبٚضز؛ حضطت أیط ٔسئّ ٝغسیط ضا ایجبز وطز ٜاست .آٖ ٚجٛز
ضطیف وٙٔ ٝجغ  ٕٝٞجٟبت ثٛز ٜاستٛٔ ،جت ایٗ ضس ٜاست و ٝغسیط پیص ثیبیس .غسیط ثطای ایطبٖ اضظش ٘ساضز؛ آ٘ى ٝاضظش زاضز،
ذٛز حضطت است و ٝز٘جبَ آٖ اضظش ،غسیط آٔس ٜاست .ذسای تجبضن  ٚتؼبِی ؤ ٝالحظ ٝفطٔٛز ٜاست و ٝزض ثطط ثؼس اظ ضس َٛاِّّٝ
وسی ٘یست و[ ٝآ٘چ[ ٝزِرٛا ٜاست ا٘جبْ ثسٞسٔ ،أٔٛض ٔی وٙس ضس َٛاِّّ ٝضا و ٝایٗ ضرص ضا و ٝلسضت ایٗ ٔؼٙب ضا زاضز و ٝػساِت
ضا ث ٝتٕبْ ٔؼٙب زض جبٔؼ ٝایجبز وٙس  ٚیه حىٔٛت اِٟی زاضت ٝثبضس ،ایٗ ضا ٘صت وٗ».

اٍِٛی حىٔٛت اسالٔی

 ٕٝٞحىٔٛت ٞب ث ٝاٍِ٘ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٛیبظ زاض٘س تب ثط اسبس آٖ ،ضاثغ ٝثیٗ حبوٓ ٔ ٚطزْ ٔطرص ضٛز  ٚحىٔٛتٚ ،ظبیف ذٛز ضا ثٝ
زضستی ا٘جبْ زٞس .حضطت أبْ ذٕیٙی ضحٕ ٝاهلل ثط ایٗ ػمیس ٜثٛز و ٝغسیط ،اٍِٛی حىٔٛت اسالٔی ضا ٔؼیّٗ وطز .ایطبٖ زض ایٗ ثبضٜ

ٔی فطٔٛز« :ضٚظ ػیس غسیط ،ضٚظی است و ٝپیغٕجط اوطْ صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٝتىّیف حىٔٛت ضا ٔؼیّٗ فطٔٛز  ٚاٍِٛی حىٔٛت اسالٔی
ضا تب آذط تؼییٗ فطٔٛز و ٝحىٔٛت اسالْ ٕٝ٘ٛ٘ ،اش ػجبضت اظ یه ٕٞچ ٛضرصیتی است و ٝزض  ٕٝٞجٟبت ٟٔصّة ،زض  ٕٝٞجٟبت
ٔؼجع ٜاست ٚ .اِجت ٝپیغٕجط اوطْ ایٗ ضا ٔی زا٘ستٙس و ٝث ٝتٕبْ ٔؼٙب وسی ٔخُ حضطت أیط ػّی ٝاِسالْ ٕ٘ی تٛا٘س ثبضسِ ،ىٗ ٕ٘ٝ٘ٛ
ضا و ٝثبیس ٘عزیه ث ٝیه ٕٞچٚ ٛضؼی ثبضساظ حىٔٛت ٞب ،تب آذط تؼییٗ فطٔٛز٘س».

حىٔٛت یب ٔمبْ ٔؼٛٙی

ٌطٞٚی ،ذبْ ا٘سیطب٘ٔ ٝی پٙساض٘س ؤ ٝسئّ ٝغسیطٔ ،طثٛط ثٔ ٝسبئُ ٔؼٛٙی أبْ ػّی ػّی ٝاِسالْ است  ٚضثغی ث ٝذالفت  ٚحىٔٛت
ایطبٖ ثؼس اظ پیبٔجط اسالْ صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ٘ ٝساضز؛ ِٚی حضطت أبْ ضحٕ ٝاهلل ثب ضزّ ایٗ ٔسّػب ٔی فطٔٛز٘« :صت حضطت أیط ثٝ
ذالفت ،ایٗ عٛض ٘یست و ٝاظ ٔمبٔبت ٔؼٛٙی حضطت ثبضس؛ ٔمبٔبت ٔؼٛٙی حضطت ٔ ٚمبٔبت جبٔغ ا ٚایٗ است و ٝغسیط پیسا ثطٛز».
ایطبٖ سپس زض ازأٔ ٝی فطٔبیٙس« :ایٙى ٝزض ضٚایبت ٔب ...غسیط ضا آٖ لسض اظش تجّیُ وطز ٜا٘س ٝ٘ ،اظ ثبة ایٙى ٝحىٔٛت یه ٔسئّٝ
ای است .حىٔٛت آٖ است و ٝحضطت أیط ث ٝاثٗ ػجبس ٔی ٌٛیس و :ٝث ٝلسض ایٗ وفص ثی لیٕت  ٓٞپیص ٔٗ ٘یست ،آ٘ىٞ ٝست،
البٔ ٝػسَ است .آٖ چیعی و ٝحضطت أیط ػّی ٝاِسالْ  ٚاٚالز أ ٚی تٛا٘ستٙس زض صٛضتی و ٝفطصت ثٟطبٖ ثسٙٞس ،البٔ ٝػسَ ضا ثٝ
آٖ عٛضی و ٝذسای تجبضن  ٚتؼبِی ضضب زاضز ،ا٘جبْ ثسٙٞس؛ ِىٗ فطصت ٘یبفتٙس».

ٚالیت وّی

حضطت أبْ ذٕیٙی ضحٕ ٝاهلل ثط ضٚی ٔمبْ ٚالیت وّّیِ أبٔبٖ ٔؼص ْٛػّی ٟٓاِسالْ ذیّی تأویس ٔی وطز .ایطبٖ زض سرٙبٖ ذٛز ،ایٗ
ٚالیت ضا غیط اظ ٔسئّ ٝذالفت  ٚحىٔٛت ٔی زا٘ست و ٝزض ػیس غسیط ذٓ ٔغطح ضس .ث٘ ٝظط ٔطح ْٛأبْ ،ایٗ ٚالیت وّیٕٞ ،بٖ
أبٔت  ٚاظ اصٔ َٛصٞت تطیغ است و ٝوسی و ٝث ٝآٖ ٔؼتمس ٘جبضس ،تٕبْ اػٕبَ ٘یه ذٛز ضا ثبعُ وطز ٜاست .ایطبٖ زض ایٗ ٔٛضز
ٔی فطٔٛز« :آٖ چیعی و ٝثطای ائٕٔ ٝب لجُ اظ غسیطٔ ...غطح ثٛز ٜاست ،ایٗ یه ٔمبٔی است ؤ ٝمبْ ٚالیت وّی ]ٚ[ ...أبٔت است. ...

اٌط وسی ...آٖ ٚالیت وّی ضا لج٘ َٛساضت ٝثبضس ،اٌط تٕبْ ٕ٘بظٞب ضا ٔغبثك ثب ٕٞیٗ لٛاػس اسالٔی ضیؼ ٓٞ ٝث ٝجب ثیبٚضز ،ثبعُ است؛
ایٗ غیط [اظ] حىٔٛت ]ٚ[ ...اظ اصٔ َٛصٞت است».

ا٘حطاف ثؼس اظ غسیط

پس اظ ٚالؼ ٟٓٔ ٝغسیط ذٓ  ٚثطٌعیسٖ أبْ ػّی ػّی ٝاِسالْ ث ٝجب٘طیٙی ضس َٛذسا صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ، ٝػس ٜای ث ٝفبصّ ٝا٘سوی،
ایٗ ٔسئّ ٝضا ٘پصیطفتٙس  ٚػّی ػّی ٝاِسالْ ضا اظ ذالفت وٙبض ٌصاضتٙس .ایٗ وٙبض ٌصاضتٗ ٔؼص ٚ ْٛثطٌعیسٖ غیط ا ،ٚا٘سن ا٘سن
ذغی ا٘حطافی پسیس آٚضز؛ ث ٝعٛضی و ٝثؼسٞب ٔؼبٚیٞ ٝب  ٚیعیسٞب ذالفت  ٚحىٔٛت ضا ث ٝزست ٌطفتٙس  ٚآٖ ضا ث ٝسّغٙت تجسیُ
وطز٘سٔ .طح ْٛأبْ ذٕیٙی ،ایٗ ا٘حطاف ٞب ضا سطچطٌٕ ٝطفتبضی ٞبی و٘ٛٙی ز٘یبی اسالْ ٔی زا٘س ٔ ٚی فطٔبیس« :ا٘حطافبتی و ٝثؼس اظ
غسیط ذٓ پیسا ضس ٔ ٚبٞب  ٓٞغفّت وطزیٓ ـ  ٝ٘ ٕٝٞـ ثسیبضی اظ ٔبٞب ،اوخطیت ضبیس غفّت وطز٘س ٔ ٚب ضا وٙبضٌ ٜیط وطز٘سٍ٘ ،صاضتٙس
و ٝزض أٛض ٔسّٕیٗ زذبِت ثىٙیٓ ،اسجبة ایٗ ٌطفتبضی ٞبیی ضس ٜاست و ٝاالٖ زض سطتبسط وطٛضٞبی اسالٔی زاضیٓ ٔی ثیٙیٓ ،زض
 ٕٝٞجب ایٗ ٔسبئُ ٞست.» ...

زضست ظ٘س ٍٝ٘ ٜزاضتٗ غسیط

ضبزٔب٘ی وطزٖ ٔ ٚجّس ٌطفتٗ زض اػیبز اسالٔی ،ػّٕی ٘یىٛست؛ ِٚی ٘یىٛتط آ٘ى ،ٝزض ٔٛضز ثعضٌی آٖ ػیس ثیٙسیطیٓ .حضطت أبْ
ذٕیٙی ضحٕ ٝاهلل زض ٔٛضز زضست ظ٘س ٍٝ٘ ٜزاضتٗ ػیس سؼیس غسیطذٓ ٔی فطٔبیس« :ظ٘س ٍٝ٘ ٜزاضتٗ ایٗ ػیس ٝ٘ ،ثطای ایٗ است وٝ
چطاغب٘ی ثطٛز  ٚلصیس ٜذٛا٘ی ثطٛز ٔ ٚساحی ثطٛز .ایٟٙب ذٛة است؛ أب ٔسئّ ٝایٗ ٘یستٔ .سئّ ٝایٗ است و ٝثٔ ٝب یبز ثسٙٞس وٝ
چغٛض ثبیس تجؼیت وٙیٓ .ثٔ ٝب یبز ثسٙٞس و ٝغسیطٙٔ ،حصط ث ٝآٖ ظٔبٖ ٘یست؛ غسیط زض  ٕٝٞاػصبض ثبیس ثبضس  ٚضٚضی و ٝحضطت
أیط زض ایٗ حىٔٛت پیص ٌطفت ٝاست ،ثبیس ضٚش ّٔت ٞب  ٚزست ا٘سضوبضاٖ ثبضس .لضی ٝغسیط ،لضی ٝجؼُ حىٔٛت است .ایٗ است
و ٝلبثُ ٘صت است؛ ٚاالّٔ ،مبٔبت ٔؼٛٙی لبثُ ٘صت ٘یست».

غسیط زض والْ ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی

ػیس غسیط ،ػیس ثسیبض ثعضي  ٚذبعط ٜػظیٓ تبضیری است.

زض وبض غسیط ثبیس ٞسف ضا ٔطرص وطز .ثٙطیٙیس ٚ ٚالؼب ضٚی ٔسبئُ فىط وٙیس .ثطای ایٗ وبض ٚلت ثٍصاضیس.

زض وبض فطٍٙٞی غسیط ،ثبیس ٔب٘ٙس ػالٔ ٝأیٙی ٔ ٚطح ْٛسیسضطف اِسیٗ وبض وطز و ٝاِغسیط  ٚإِطاجؼبت ضا تحٛیُ زاز٘س.

وسب٘ی ث ٝزضز وبض غسیط ٔی ذٛض٘س و ٝا ُٞایٗ وبض ثبضٙس؛ وبض زض ٔٛضز غسیط ثبیس ػٕیك ٌ ٚستطز ٜثبضس.

وبض زض ٔٛضز غسیط ،وبضی ثعضي  ٚپط جبشث ٝاست.

وبض زض ٔٛضٛع غسیط ثبیس پیٛست ٚ ٝزائٓ ثبضس  ٚزض ٔٛضز غسیط ثبیس ٔترصص تطثیت وطز.

ػیس غسیط ،ػیس ٚالیت است ،ػیس سیبست است ،ػیس زذبِت ٔطزْ زض أط حىٔٛت است ،ػیس آحبز ّٔت  ٚأت اسالٔی است.

[ػیس غسیط] ،حمیمتب ضٚظ ثعضي  ٚػیس تؼییٗ وٙٙس ٚ ٜػظیٓ اِمسضی است.

ٔٙجغ  :پبیٍب ٜاعالع ضسب٘ی حٛظٜ

